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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيموال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(61) 
 روايتي موسى وداوداإلشكال على المقبولة بتخالفها مع 

موسى بن أكيل وداود بن احلصني، كماً  املرجحات املذكورة يف رواييتكما استشكل على االستدالل باملقبولة بتخالف املرجحات املذكورة فيها مع 
 وكيفاً وترتيبًا.

وأُورد على الرواية خامساًا  أن  املقبولاة وروايايت  داود بان احلصاني، وموساى بان أكيال، وكال منهماا عان الصاادم )علياه الساالم  الفقه ) قال يف بيان
 :أيضًا، وجامعها مجيعاً مسألة اختالف احلاكمني يف ما حكما به، اختلفت يف االوصاف املوجبة للتقدمي من جهات عد ة

 .جهة الكم  ففي املقبولة أربع صفات  االعدلية، واالفقهية، واالصدقية، واالورعية .1
 .ويف خرب داود ثالث صفات  االفقهية واالعلمية ا على فرض عدم كون الواو للعطف التفسريي ا واالورعية

 .ويف خرب موسى، صفتان  االعدلية واالفقهية
 .االصدقية ومل تذكر يف اخلربين، ويف خرب داود ذكرت االعلمية باالحاديث ومل تذكر يف االخرينومن جهة الكيف  ففي املقبولة ذكرت  .2
 .ومن جهة التقدمي والتأخري  ففي خرب داود قد م االفقهية، ويف املقبولة وخرب موسى االعدلية .3

اود وموسى من جهة السند، فتأم ل إال  أن يقال  بعدم حج ية خربي د ،وهذا االختالف ينايف لزوم الرتجيح، لعدم اجلامع
(1 . 

  هناك وجوه للجواب عن هذا االختالف وهبا يتم اجلمع بني الروايات الثالث أو نظائرهاأقول: 
 حمل الترجيح بالصفات على االستحباب -3

املرجحااات يف بعضااها دون ، فيكااون ذلاا  هااو الوجااه يف ذكاار بعاا   2)ان حيماال الرتجاايح بالصاافات يف الروايااات علااى االسااتحبابالوجــا األول: 
استحبابية فال جيب على املوىل ذكرها، كما يكون هو الوجه يف اخاتالف ترتيبهاا، ان كاان يف الرتتياب  هي إلزامية بل -على هذا  – البع ، إذ ليست

 هني. فتأمل هإذ املستحب أمر  ،داللة
اإلمام إال  يرجع انان ذل  ان صح يف النظائر فانه ال يصح يف املقام خلصوصية رواياته إذ املقام مقام اخلصومة وحلها وال يصح ولكن يرد عليا: 

ونق  الغرض إذ لو كان الرتجيح بتل  الصفات استحبابياً ملا وجب األخذ به ولكان لكل من طريف النزاع  ح إلزامي وإال للزم عدم فصل اخلصومةملرج  
خاذ اااا أعجبااه أو ناساابه فلاازم ماان تشااريع االسااتحباب دون الوجااوب نقاا  الغارض ماان جعاال القاضااي لفصاال اخلصااومات ولاازم بقااا  اخلصااومات باال األ

 .جتذرها
كنق    احلكيمويكفي حتقق هذا التايل الفاسد يف اجلملة للحكم بان هذا التشريع يلزم منه نق  الغرض إذ نق  الغرض يف اجلملة خالف شأن 

 طلقًا.الغرض م
 )افقههما( مورد اتفاق وال يسري اعضال باقي الصفات إليا -2

يـُْنَظُر ِإَلى َأْعَدِلِهَما َوَأفْـَقِهِهَما ِفي ِديِن اللَِّا ان يقال  ان )افقههما  هي مورد اطبام الروايات الثالثة فالحظ خرب موسى بن اكيل الوجا الثاني: 
ُفـُم ُحْكُمـُا َواَل يـُْلتَـَفـُت ِإلَـى اْ َ ـوخرب داود بن احلصاني   (3َعزَّ َوَجلَّ فـَُيْمَضى ُحْكُما   (4ريـُْنظَـُر ِإلَـى َأفْـَقِهِهَمـا َوَأْعَلِمِهَمـا بَِاَحاِديِثنَـا َوَأْوَرِعِهَمـا فـَيَـنـْ

                                                             

 .33ص 2بيان الفقه ج  1)
التخيااري حااامالً املرجحااات يف املقبولاة علااى اسااتحباب الرتجاايح هبااا أو اختصاصااها باازمن احلضااور. واحلااق  ان مرجحااات  وقاد ذهااب انخونااد يف الكفايااة إىل العماال باخبااار  2)

َِ َوَأْوَرُعُهَمــار )دالصا َقُهُهَمــا َوَأْصــَدقـُُهَما ِفــي اْلَحـِدي فصال اخلصااومة، ومرجحااات  كوهناا يف مقااامل  ال ميكاان هلهاا علااى االسااتحباب اْلُحْكــُم َمــا َحَكــَم بِـِا َأْعــَدلُُهَما َوَأفـْ
ال ميكن هلها على االستحباب إذ كيف حيمل الرتجيح ااا ال رياب فياه علاى االساتحبابف وكياف حيمال الرتجايح اخاالف  يـُْنَظُر ِإَلى َما َكاَن ِمْن ِرَوايَِتِهْم َعنَّا...(الذيل )

 الكتاب والسنة على االستحبابف. فتأمل
 .301ص 6هتذيب األحكام ج  3)
 .3ص 3ال حيضره الفقيه ج من  4)
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إىل عاالج فاماا ان  احملتااج هاوغريهاا فوتبقاى املشاكلة منحصارة يف صاري صافة االفقهياة   1)إذ ال معارض هلا وال خماالف -االعلمية  – فيجب الرتجيح هبا
وعلى أي فال يسري إمجاهلا أو  ،بإمجاهلا يقال أو  2)،يقال باستحباب الرتجيح هبا وفيه  انه نق  للغرض كما سبق، واما ان يقال بغري ذل  مما سيأيت

 اإلشكال فيها إىل )االفقهية  املتفق عليها.
وان  خاصةً  أيضًا، االعضال يف سائر الصفات فانه ال حيل يف )االفقهية  اسام واحد فما مل حيل  ان الظاهر عرفاً سوم الصفات كلها ويرد عليا: 

ان التفكيا  باني فقارات الرواياات يف األحكاام ويف اإلمجاال باوال يفاي القاول  ،ق هبا مجعيااً هاو )احلكام  املقتضاي الحتادهاا يف كيفياة عاالج املعضالاملتعل  
 فتأمل وسيأيت ما يكمل هذا ويوضحه بإذن اهلل تعاىل. حبل املعضلة املبىنصري عزيز بل عليه  واإلحكام،
 المالك االقربية، والصفات مصاديق -1

 ماا يبتاع علااى مسال  الشايت يف التعديااة مان املرجحااات املنصوصاة إىل صاري املنصوصااة اساتناداً إىل اساتظهاره ان املااالك هاو االقربيااةالوجـا الثالــَ: 
والرتجاايح  يف خالفهام  الرشاادومثاال )فاان  –بالنساابة للخارب انخار  –للواقاع لشاهادة مثاال )فاان المااع علياه ال رياب فيااه  الظااهر يف الالريبيااة اإلضاافية 

 وان كنا قد أجبنا عنه فيما مضى فالحظ . 3)وصري ذل  باالصدقية يف املقبولة واالوثقية يف املرفوعة
  ان املالك املستكشف بالروايات هو االقربية للواقع فعليه املدار وبه االعتبار فيكون دفعاً لإلشكال يقال فانه ميكن ان وعلى أي فعلى مبىن الشيت

 ،من بااب ذكار املصادام ال خلصوصاية فيهاا بال ذكرهاا لتوضايح لاذل  الكلاي )االقربياة  الاذي علياه املاداروصريمها لالفقهية واألورعية  ذكر اإلمام 
ف فاال اااالُ  ،رهاا مان بااب املثاال واملصادام مل جياب علاى اإلماام ذكرهااا كلهاا فاذكر يف رواياة اثناني منهاا ويف رواياة ثالثاة ويف أخار  أربعاةوحياث كاان ذك

 ،العناياةباه  كاالم اإلماام صاري ماراد وال جيب على هذا املبىن رعاية الرتتيب إذ املقياس األقرب فما كاان منهاا أقارب تعاني فيكاون التسلسال يفالكما   ،فيها
  4). فتأملهلذه القرينة

 واإلشكال على هذا الوجه مبنائي كما سبق، واما البنا  فانه به حيل اإلشكال.
 الفرق بين األعلم واألفقا

  . 5))افقههما واعلمهما  كما يف خرب داود بن احلصني قد يقال بان العطف تفسريي فال االف هذه الرواية صريها من هذه اجلهة قوله تنبيا: 
لكان ال إشاكال لكن العطف التفسريي خالف األصل إذ األصل يف العطف عطاف املبااين علاى املبااين، وحينفاذظ فالظااهر اهنماا ياراد هبماا أماران، و 

ماا يعام األعلام األفقاه الظاهر اهنما )األفقاه واألعلام  مان قبيال ماا إذا اجتمعاا افرتقاا وإذا افرتقاا اجتمعاا  فارياد باألفقاه يف املقبولاة من هذه اجلهة أيضاً إذ 
يف الاُمِعد  والثاين كيفي يف ذات املعد  له، وعليه ال االف  كمي  ويكون املراد يف خرب احلصني من األعلم األكثر إحاطة ومن األفقه األجود فهماً واألول  

 .بل كلتامها متحدتان يف املضمون خمتلفتان يف التعبري بني الروايتني
األعلمياة مان اكثريااة االحاطاة باألدلااة والقواعاد واإلطااالع علاى األشاباه والنظااائر. كلهاا معااد ات لالفقهياة أي اهنااا مقدماة هلااا ان مقااايي  أو يقـال: 

 . فتأملوكدال  عليها ذكرت االعلمية كطريق إثبايت هلاقد وتصب فيها فاملالك االفقهية و 
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين مث انه لو استظهر احتاد معىن األفقه واألعلم عرفاً كان ذل  قرينة على العطف التفسريي وبه حيل اإلشكال أيضًا.

   )الحكمة(:
 رََجٌب َشْهُر ااِلْسِتْغَفاِر أِلُمَِّتي َأْكِثُروا ِفيِا ِمَن ااِلْسِتْغَفاِر فَِإنَُّا َغُفوٌر رَِحيٌم َوَشْعَباُن َشْهِري  قال رسول اهلل 

قَاَلَة َوالتَـّْوَبَة ِفيَما َمَضى َواْلِعْصمَ   يَما َبِقَي ِمْن آَجاِلُكْم َة فِ اْسَتْكِثُروا ِفي رََجٍب ِمْن قـَْوِل َأْستَـْغِفُر اللََّا َوَسُلوا اللََّا اإْلِ
 ِفيِا  ِإَلى َأْن قَاَل َوِإنََّما ُسمَِّي َشْعَباُن َشْهَر الشََّفاَعِة أِلَنَّ َرُسوَلُكْم َيْشَفُع ِلُكلِّ َمْن ُيَصلِّي َعَلْياِ  -َوَأْكِثُروا ِفي َشْعَباَن ِمَن الصَّاَلِة َعَلى نَِبيُِّكمْ 

ــُهوِر  -ْلُمْشــرِِكينَ اأْلََصــبَّ أِلَنَّ الرَّْحَمــَة ُتَصــبى َعَلــى ُأمَِّتــي ِفيــِا َصــب اْل َويـَُقــاُل اأْلََصــمى أِلَنَّــُا نُِهــَي ِفيــِا َعــْن ِقَتــاِل اَوُســمَِّي َشــْهُر رََجــٍب  َوُهــَو ِمــَن الشى
  512ص 10وسائل الشيعة ج) اْلُحُرمِ 

                                                             

 اللهم إال الرتتيب يف رواية بن اكيل.  1)
 ككوهنا خاصة بزمن احلضور، أو كون الواو اعىن أو.  2)
 راجع الرسائل  املقام الثالث يف عدم جواز االقتصار على املرجحات املنصوصة.  3)
 أواًل. فتأملإذ الظاهر كون بعضها أقرب للواقع، فلم يكن داع لذكر األبعد   4)
 جهة إضافة االعلمية.  5)


