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

 األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(16) 
 حقهبعض المرجحات مندرج وجودًا في ال -6

إىل  يلجئ وميكن اجلواب عن إشكال ختالف املقبولة مع مجلة من روايات الرتجيح، كما سبق تفصيل اإلشكال، مبا ال 
 علئى سئبيل البئدل مئاالقول بكون املرجحات استحبابية أو القول باختصاصئها بئنمن احلرئور كمئا اضئطر إىل الئلهاب إليه

بئلكر الرتجئيح  )عليئه السئالم ملقبولة، بئان بعرئها الئلب ابتئدأ فيئه اإلمئام اآلخوند، مبا يدفع التعارض املتوهم بني بعرها وا
ـا "إذ الظئاهر ان املئراب بئئهبئا املقبولئة ) تاليت ابتدأ  1)مبوافقة الكتاب وخمالفته ومل يبتدأ بلكر الرتجيح بالشهرة العملية ْ  بمما ُخـ

... ابمكا تـاهارا بـاي نا أاص حا يعوب السبب فيئه إىل ان الشئهرة العمليئة  فقط أو الفتوى الرواية شهرة هو الشهرة العملية ال   2)"اش 
غين سئئت  أنة فيئه لئلا ح الالحئق )وهئو موافقئة الكتئاب     وإن مل تنئئدرم مفهومئايف فيئه، أب ا ئا مترئم  مندرجئة وجئوبايف يف املئرج  

 ت مرجحايف ثبوتايف إثباتية على حتقق املرجح الالحق وليس عالمةعن ذكرها، واما ذكرها يف املقبولة فلكو ا 
 استحالة الشهرة العملية على خالف القرآن

علئى خئئالت كتئئاب اهلل  )عليئه السئئالم بئني فقهئئاص أصئحاب اإلمئئام  انئئه يسئتحيل عئئابة وجئوب شئئهرة عمليئئةتوضـيحه  
ليئئه )ععلئى خئئالت القئرآن اسئتنابايف إىل روايئئة، واإلمئام  )عليئئه السئالم تعئاىل إذ كيئف يعقئئل ان يفئيت أكحئر أصئئحاب اإلمئام 

موجوب بني ظهرانيهم ال يئربعهم  بئل ال يعقئل عئابة انعقئاب هكئلا شئهرة بئدوايف  أال تئرى انئه ال يعقئل انعقئاب شئهرة  السالم 
يف كئئلب أو خطئئا وكيئئل علئئى  أ حت ِمئئللئئ ن وكئئالص مرجئئع، علئئى خئئالت رأيئئه يف مسئئالة واملرجئئع سئئاكت ال ينطئئق بكلمئئة  و 

لب أو يصحح فانه ال حيتمئل يف انعقئاب شئهرة وكالئئه علئى الكئلب أو مرجٍع يف فتوى، عدم وصول اخلرب للمرجع كي يك
 ب يصحح أو يكل   عدم علمه وانه لللك مل ،اخلطا يف نسبة فتوى إليه

شئك يف انئه أكحئر إحا ئة ال الئلب  )عليئه السئالم وإذا كان األمر كللك يف املرجع فانه أوضح وأكحر بداهة يف اإلمام 
على األحكام املنسوبة إليه فكيف يعقل ان تنعقد شهرة أصحابه على خالت القئرآن الكئر  على الشريعة و  احتيا ايف وأكحر 

                                                             

رة الروائية املراب هبا اشتهار نقئل الروايئة يف كتئب الروايئات بون الفتئوى هبئا ومقابئل املراب هبا شهرة الفتوى بامٍر استنابايف إىل رواية ما يف مقابل الشه  1)
 الشهرة الفتوائية املراب هبا اشتهار الفتوى بامر بون استنابها أو بون العلم باستنابها إىل رواية 

  111ص 4عوايل الل ايل م  2)
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 وترص ئئئدلسئئئنة علمئئئاص العامئئئة وسئئئال ينهم أاسئئئتنابايف إىل روايئئئة منسئئئوبة إليئئئه  ويةكئئئدا ان االئمئئئة وأصئئئحاهبم كئئئانوا يف مرمئئئى 
أكحريئة أصئحاهبم فتئاوى وآراص ان تنعقئد  يعقئل املناوئني هلم وكانوا يرتبصون هبئم الئدوائر ويتصئيدون علئيهم األخطئاص فكيئف

  !على خالت القرآن الكر  استنابايف إىل رواية منسوبة إليهم
وبئئللك ميكئئن تعليئئل وتفسئئر عئئدم ذكئئر الرتجئئيح بالشئئهرة العمليئئة يف الروايئئة اآلتيئئة واكتفائهئئا بئئالرتجيح بئئاملرجح الئئلب 

 ة:حلقها يف املقبولة وهو موافقة الكتاب مث خمالفة العام
ئَحابَِنا َو ِإثئنبَئئ" ئَواِل َأَحاِبيئئِو َأصن ئئٍد َو َعلِئئي  َسئِعيد  بنئئن  ِهبَئِة الل ئئِه الر اَوننئئِدَب يف ِرَسئالَِتِه ال ئئيِت أَل َفَهئئا يف َأحن ِتَها َعئنن حم َم  اِت ِصئئح 

ِ َعئنن َأِك َجعنَفئئِر بنئِن بَابَئَوينئئِه َعئنن أَبِيئِه َعئئنن َسئعنِد بنئئِن  ابئنئيَنن َعلِئي  بنئئِن َعبنئِد الص ئَمِد َعئئنن أَبِيِهَمئا َعئئنن َأِك النبَئرََكئاِت َعلِئي   بنئئِن احلن َسئنين
إمذاا  )عليئه السئالم قَئاَل: قَئاَل الص ئاِب   َعبنِد الل ِه َعنن أَيَوَب بنِن ن وٍح َعنن حم َم ِد بنِن َأِك ع َمرنٍ َعنن َعبنِد الر ْحنَِن بنِن َأِك َعبنِد الل ِه 

ا عالاـى امتاـالم الل ـهم وا  ـانم فااع رمُضـوُهما َا تالم  ْ ـدمثثاانم ُم ـالااا امتاـالا الل ـهم  -رادا عالاي ُكم  حا ُْوُ  وا ماـا خا ـ ُْ ـا واافاـ ا امتاـالا الل ـهم فا فاما
ا فمـي امتاـالم الل ـهم  ـُدوُهما ااـارم ال عاام ـةم  -فـاُردُّوُ  فاإمن  لام  تاجم ا عالاـى أاخ  ـ -فااع رمُضـوُهما ـالااا فاما ُروُ  وا ماـا خا ْا ااـاراُهم  فاـ ا واافاـ ا أاخ 

ُْو ُ  ُْ اااراُهم  فا    1)"أاخ 
موافقئئة إىل  )عليئئه السئئالم اإلمئئام أرجئئع يعقئئل انعقئئاب الشئئهرة العمليئئة علئئى اخلئئالت، لئئللك ال انئئه حيئئو والحاصــ   

 ه وخمالفة الكتاب إذ كل ما خالف الكتاب فانه ال يعقل ان تنعقد الشهرة العملية علي
ئه ذكرهئا يف املقبولئة، وعليئه: ،كعالمئة إثباتيئة علئى حتقئق موافقئة الكتئاب  الشهرة العمليئة نعم ال باس بلكر  وبئللك يوج 

 ب فتدبر جيدايف موافقة الكتاحتققت فكلما حتققت الشهرة فقد 
 رواثات الدس وتهْثاها شاهد صرثح

حئئدثين حممئئد بئئن  – 224)رجئئال الكشئئي  جالئئهفالحئئم مئئحاليف مئئا رواا الكشئئي يف ر  والئئلب يةكئئد ذلئئك روايئئات الئئدس  
قولويه واحلسني بن احلسن بن بندار القمي قاال حدثنا سعد بن عبد اهلل قال حدثين حممئد بئن عيسئى بئن عبيئد عئن يئون  

ك يف احلئئديو وأكحئئر انكئئارك ملئئا يرويئئه وأنئئا حاضئئر فقئئال لئئه يئئا أبئئا حممئئد مئئا أشئئد   سئئالهبئئن عبئئد الئئرْحن ان بعئئا أصئئحابنا 
  فما اللب حيملك على رب األحابيوأصحابنا 

يقئئول ال تقبلئئوا علينئئا حئئديحايف إال مئئا وافئئق القئئرآن  )عليئئه السئئالم فقئئال حئئدثين هشئئام بئئن احلكئئم انئئه هللئئع أبئئا عبئئد اهلل 
والسنة أو جتدون معئه شئاهدايف مئن أحابيحنئا املتقدمئة فئان املغئرة بئن سئعيد لعنئه اهلل بس يف كتئب أصئحاب أك أحابيئو مل 

فانئا إذا حئد ثنا  )صئلى اهلل عليئه وآلئه أك فئاتقوا اهلل وال تقبلئوا علينئا مئا خئالف قئول ربنئا تعئاىل وسئنة نبينئا حممئد  حيد ث هبا
  )صلى اهلل عليه وآله قلنا قال اهلل عن وجل وقال رسول اهلل 
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اهلل  ووجئئدت أصئئحاب أك عبئئد )عليئئه السئالم قئال يئئون  وافيئئت العئرا  فوجئئدت هبئئا قطعئئة مئن أصئئحاب أك جعفئئر 
فئئانكر  )عليئئه السئئالم متئئوافرين فسئئمعت مئئنهم وأخئئلت كتئئبهم فعرضئئتها مئئن بعئئد علئئى أك احلسئئن الرضئئا  )عليئئه السئئالم 

   1) )عليه السالم منها أحابيو كحرة أن يكون من أحابيو أىب عبد اهلل 
، فانئئه ال يعقئئل انعقئئاب للسئئنةاالستشئئهاب: ان الئئدس إذا كئئان منشئئا وروب الروايئئات املاالفئئة للكتئئاب واملاالفئئة  ووجــه

علئى  بئق حئديو مدسئوس مئع مئن خمتلئف الئبالب وغرهم  )عليه السالم الشهرة العملية ألعاظم الفقهاص احمليطني باإلمام 
يف  منئئوذم مئئن ذلئئك )كمئئا وربهم مئئن الئئدس مكئئررايف ر عالمهئئم أصئئحاهبم وحتئئليإبالئئدس ومئئع  )علئئيهم السئئالم  علئئم األئمئئة

على تصحيح الكتب ورصد املدسوس منها فكيف يعقئل بعئد ذلئك ان  )عليهم السالم رات األئمة   ومع إشاآلنفة الرواية
تبقى الرواية املدسوسة وتشتهر إىل ان يفئيت علئى  بقهئا أكحئر األصئحاب  خاصئة وان كتئب الروايئات )ومعظمهئا األصئول 

قحهئا ويهئلهبا فكيئف يعقئل ان يبقئى الئدس مئحاليف وين  2)"االربعمائة  كانت حمدوبة ميكن إلمام واحد ان يطالعها يف أشهر
ولئو الالحئق مئنهم   )عليئه السئالم حبيو يشتهر ويفيت به االعالم بون ان يرشئد إليئه اإلمئام  - وان فرض بعره الحقايف  –
  وغرمها نقحوا الروايات باستمرار )عليه السالم الرضا واإلمام  )عليه السالم وضوح ان اإلمام الصاب  مع 

 حات بال الَتوى فهي أجناية عن بال الرواثاتوبعضها مرج -9
بعئد فقئد  –اب الفتوى فال تعارض املقبولة اليت هي خاصة وميكن اجلواب عن بعا الروايات األخرى باختصاصها بب

 بباب الروايات  –مرجحات القراة 
بئوب مجيعئايف عئن هللاعئة )علي بن إبراهيم عن أبيه عئن عحمئان بئن عيسئى واحلسئن بئن حم:-محاليف  –الرواية التالية فالحم 

قال سالته عن رجل اختلف عليئه رجئالن مئن أهئل بينئه يف أمئر كالمهئا يرويئه أحئدمها يئامر  )عليه السالم عن أىب عبد اهلل 
  1)فقال يرج ه حىت يلقى من خيربا فهو يف سعة حىت يلقاا   باخلا واآلخر ينهاا عنه كيف يصنع

عنئه  ان السئائل مقلئد وقئد اختلفئت عليئه فتويئا الفقيهئني ولئي   تهئدايف  فان ظاهر )احئدمها يئامر باخئلا واآلخئر ينهئاا
 يسال عن مرجحات الرواية، عك  املقبولة 

ئئَباٍ: قَئئاَل: قئ لنئئت  لَئئه  ) :وتةكئئد ذلئئك الروايئئة اآلتيئئة حيئئو ا ئئا صئئرحية يف بئئاب الفتئئوى ئئر  ِمئئنن   َعئئنن َعلِئئي  بنئئِن َأسن َمن حَينئئد ث  األن
ِتيهِ  َأمنِرب اَل َأِجد  ب د ايف  تَئفن ِتِه   ِمنن َمعنرِفَِتِه َو لَينَ  يف النبَئَلِد ال ِلب أَنَا ِفيِه َأَحٌد َأسن ئتَئفن َقاَل فَئَقاَل ائنِت َفِقيَه النبَئَلِد ِإَذا َكاَن َذِلَك َفاسن

                                                             

  262-252ص 1جامع أحابيو الشيعة م  1)
وامئا تعئدب النسئ    )عليئه السئالم ولنفرض ان  موعها كان كوسائل الشيعة، فانه ميكن للابر ان يطالعه يف شئهر أو شئهرين، فكيئف باإلمئام   2)

 فانه ميكن تصحيح نساة واإلرجاع إليها 
  151ص 1جامع أحابيو الشيعة م  1)
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ِرَك َفِإَذا أَفئنَتاَك ِبَشين  ق  ِفيهِ  يف َأمن    1) ٍص َفا لن ِبِاَلِفِه َفِإن  احلَن
وظاهر االستفتاص إن مل يكن صئرحيه  يف االستفتاص )ولي  يف البلد اللب أنا فيه احد استفتيته من مواليك فا ا صرحية 

 انه من غر اجملتهد أب العامي الطالب للفتوى 
ان ينقئئل هئلا الروايئئات إىل مرجحئات بئئاب تعئئارض  )قئئدس سئرا  ومئن ذلئئك يظهئر انئئه كئان األوىل بالسئئيد الربوجئربب

جها يف الباب السئابس وهئو بئاب مئا يعئات بئه تعئارض الروايئات مئن اجلمئع والرتجئيح وغرمهئا، وانئه كمئا الفتويني ال ان يدر 
، وكئان حمقئايف يف ذلئك إذ الروايئات هئلا  2)الئلب أبرجئه فيئه الوسئائل كتئاب القرئاصهئلا البئاب كلئه مئن   )قدس سرا اخرم 

كئان ينبغئي ان كمئا صئنع السئيد الربوجئربب، فكئللك    وحملهئا كتئاب املقئدمات وأصئول الفقئه تتعلق بالرتجيح بئني الروايئات
 ني من باخل هلا الباب أيرايف  واهلل العاملتخيرم  ائفة روايات الفتويني املتعارض

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرثن
 

   )الحكمة( 
ن ُكم  إمذاا وارمعا فمي": )عليه السالم  احلسن العسكربقال اإلمام  امااناةا هم واصاداقا ال حادمثثا وا دمثنم  إمن  الر ُج ا مم أاد ى األ 

ْا  ن ُه السُُّروُر واقمي ا ها ُخُ  عالاي  مم َارميٌّ فـاياُسرُّنمي ذالمكا واثاد  ع  ا جا ْا ُسنا ُخُلُقُه ماعا الن اسم قمي ا ها انا واحا إمذاا اا َاٍر وا ع  ا أاداُل جا
ُؤُ  واعاارُ ُ  َاٍر فـاوا الل هم لاحاد ثانمي أابمي  عالاى غاي رم ذالمكا داخا ا عالاي  باالا ع  ا أاداُل جا ْا انا  )عليه السالم(واقمي ا ها أان  الر ُج ا اا

يعاةم عالميٍّ  دمثثم  )عليه السالم(ثاُكوُن فمي ال قااميلاةم ممن  شم قـاُهم  لمل حا امااناةم واأاق ضااُهم  لمل ُحُقوقم واأاص دا ا آدااُهم  لمْل  نـاها فـاياُكوُن زاثـ 
امااناةم إم  ٍن إمن ُه آلادااناا لمْل  ث ُ  ُفالا يراُة عان ُه فـاتـاُقوُل مان  مم أاُل ال عاشم قـُناا لمل حادمثثم لاي هم واصااثااُهم  واواداائمُعُهم  ُتس   "  واأاص دا
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  225، ص: 6 هتليب األحكام )حتقيق خرسان ، م  1)
 نعم َعنَونه بئ)باب وجوا اجلمع بني األحابيو املاتلفة  وهو تام لوال إشكال برم تعارض الفتاوى فيه إال ان تعوب إليها  وفيه ما سبق   2)


