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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالج على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حوث وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(99) 
 وغريها األقوال والرواايت يف البينتني املتعارضتني

، كملكيااة هاالد الاادار ياااالً، اح الصااور فيهااا أر ااا فاااح الاادار ايااا اح  كااوح  يااد (1)وإمجاااث اللااوث يف البينملااني ادلملعارضااملني يف األيااور ادلاليااة
رواايت أحدمها أو  يدمها يعاً أو  يد اثلث، أو ال  كوح عليها يد يطللاً، وقد اخمللفا  اررا  واضاطر   األقاواث فيهاا  كادة كماا اخمللفا  الا

 .ظاهراً 
 وليس فيها الرتجيح ابلتقدم والتأخر زمناً 

لاايم ينهااا ال  اايخ ابلملاالخر أو المللاادج ولكاان شاا  أو حلااوالً حااات وو وهاااً وياونن الكاااهد اح األقااواث والاارواايت  ااامن   هااات وير ّ 
يكاارب  نااا علااى اللطااا ابح  خاار احل ااة  يناااً اح اسااملعراأ أةلااة سلمللاا  احل ااث ك اال الالااة والظااواهر وااليااارات كالبّينااة و  هااا  اا  الاايني ، 

خاالب األلا  العلالئاي ويلملااى كوراا نرقااً للواقاا ال يوضاوعية ، واح خاالب للا  ليم يالت ح يملها أو أر حيملها على احل ة الساا لة
اللاعادة اياا الملسااقو أو  ذلا فكوح فملوى ادلعدوث إليه، يا فرأ  ساويهما يف ك  اجلهات، هاي احل اة الملعيينياة يف حلاه خاالب اللاعادة  ا 

 وهو ادلنصور كما سبق وسيليت. المل ي 
حكمهاااا إو ابب الفملاااوى،  ااا  لكوراااا لاااورى كااالى الطرياااق ولكاااوح  ةِ ملعدياااولنكااار إو رواايت ابب البّيناااة ككااااهد علاااى ياااا لكااار د، ال لِ 

الواقااا وكورااا نرقاااً( أو شلااا يفيااد  مبداريّااةِ اً فهااو يعلّاا  )مل يكاان اتياا أو احاتج ايااا يفيااد سفاام يااا أفاة ااه وهااو اساامللرا  أيااااً   هااا حاااث اساامللرا  
 االنمئناح أب نبية الينياح يطللاً عن  هة ح ية احل ث واسه ِلرب ظرب، كادلكاح، وال   .

ِِ الَّدَّاُر اْلبَّيِّنََّ  َعِن الرَُّجِل َيَِْت اْلَقْوَم فََّيدَِّعي َداراً يف أَْيِديِهْم، َويُِقيُم الََّّ عليه السالمسئل الصادق ))فمنها: خل أيب  ص   ِذي يف يَِّد
 .(2)((...: َأْكثَُّرُهْم بَّيَِّنً  ُيْسَتْحَلُف َويُْدَفُع ِإلَْيهِ عليه السالمأَنَُّه َورِثََّها َعْن أَبِيِه، َواَل َيْدِري َكْيَف َكاَن َأْمُرَها؟ فََّقاَل 

ُهَما، َوَأقَاَما ا)) لبَّيَِّنَ ؟ قَاَل: ُأْحِلُفُهَما فَأَيَُُّّهَما َحَلَف َوَنَكَل اْْلَخُر َجَعْلتََّها لِْلَحاِلِف، فَِإْن َحَلَفَّا َفِقيَل َلُه: فََّلْو ََلْ َتُكْن يف َيِد َواِحٍد ِمنَّْ
يعاً اْلبَّيَِّنَ ؟ قَ  ، ِقيَل: فَِإْن َكاَنْت يف َيِد َأَحِدِِهَا، َوَأقَاَما َجَِ نَُّهَما ِنْصَفنْيِ يعاً َجَعْلتََّها بَّيَّْ  .(3)((ْلَحاِلِف الَِّذي ِهَي يف َيِدِِ اَل: َأْقِضي ِِبَا لِ َجَِ

ِمِننَي )) عليه السالجوينها: خل  ياث عن أيب عبد هللا  ْْ اْخَتَصََّم ِإلَْيَِّه رَُجَّاَلِن يف َدابٍََّّ ، وَِكاَلُِهَّا َأقَّاَم اْلبَّيِّنََّ   عليَّه السَّالمَأنَّ َأِمرَي اْلُمَّ
ِِ، َوقَاَل: َلوْ  نَُّهَما ِنْصَفنْيِ  أَنَُّه أَنََّتَجَها، فََّقَضى ِِبَا لِلَِّذي ِهَي يف َيِد ِِ َجَعْلتََّها بَّيَّْ  .(4)((ََلْ َتُكْن يف َيِد

ُِ، َوََلْ يََّ ))وينهااا: خاال ينصااور  ٌَ رَُجٌََّّل فَادََّعاَهََّّا، َوَأقََّّاَم اْلبَّيِّنَََّّ  اْلُعََُّّدوَل أَنَََّّهََّّا ُولَََّّدْت ِعْنَََّّد ََّّاٌة، َفَجََّّا ٌَ  ِِ ٌَ رَُجٌََّّل يف يََِّّد َهََّّْب َوََلْ يَبََّّْع، َوَجََّّا
ِِ ابِ  ُِ، َوََلْ يَِبْع َوََلْ يََّهْب، قَاَل أَبُو َعْبِد اّلَِّ الَِّذي يف َيِد : َحقَُّهَّا لِْلُمَّدَِّعي، َواَل َأقَّبَُّل ِمََّن عليه السَّالمْلبَّيَِّنِ  ِمْثِلِهْم ُعُدوٍل أَنَََّّها ُوِلَدْت ِعْنَد

َا َأَمَر َأْن ُيْطَلَب الْ  ِِ بَّيَِّنً ، أِلَنَّ اّلََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإَّنَّ ِِ، َهَكََّذا الَِّذي يف َيِد بَّيَِّنُ  ِمَن اْلُمدَِّعي، فَِإْن َكاَنْت َلُه بَّيِّنٌَّ ، َوِإالَّ فََّيِمَّنُي الََِّّذي ُهََّو يف يَِّد
                                                           

 يلا   ةعوى كورا  و ة هلا أو لات. (1)
 .418ص 7نهراح، ج –اإلسالج الكلي ، الكايف، ةار الكملب اإلساليية  ثلة (2)
 .419ص 7نهراح، ج –ثلة اإلسالج الكلي ، الكايف، ةار الكملب اإلساليية  (3)
 ادلصدر سفسه. (4)
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ُ َعزَّ َوَجلَّ   .(1)((َأَمَر اّلَّ
ِمِننَي ))وينها: ادلرس   ْْ نَُّهَمَّا ٌِ ا أَنَُّه َقَضى يف اْلبَّيِّنَّتَّنْيِ ََتَْتِلَفاِن يف الشَّيْ  عليه السالمَعْن َأِمرِي اْلُم ُُ بَّيَّْ ِعيِه الرَُّجاَلِن: أَنَُّه يَّْقََّر ْلَواِحِد َيدَّ

ُهَما َولَْيَس يف أَْيِديِهَما، فََأمَّا ِإْن َكاَن يف أَْيِديِهَما فَُّهوَ  نَُّهَما ِنْصَفاِن، َوِإْن َكَّاَن يف يََّدْي َأَحَِّدِِهَا  ِفيِه ِإَذا َعَدَلْت بَّيَِّنُ  ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّْ ِفيَما بَّيَّْ
َا اْلبَّيَِّنُ  ِفيِه َعَلى اْلُمدَِّعي َواْلَيِمنُي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيه  .(2)(( فَِإَّنَّ

ٌٌ  عليه السالمَكاَن َعِليٌّ ))وينها: خل البصري  ٌٌ َوَعَدالَتَُّهْم َسََّوا تَُّهْم َسَوا ُِ رَُجاَلِن ََيَْتِصَماِن ِبُشُهوٍد ِعدَّ نَُّهَمَّا َعلَّى  ،ِإَذا َأََت َُ بَّيَّْ َأقَََّّر
 (3).((ا َتِصرُي اْلَيِمنيُ أَيِِّهمَ 

َّاِهَديْ )) عليه السالجوينها: الرضوي  ٌَ يعَّاً، َفُكَّلُّ َمَّْن َأقَّاَم َعَلْيَِّه  َْْْصََّماِن َجَِ ِن فَُّهََّو فَِإْن ََلْ َيُكِن اْلِمْلُك يف يََّدْي َأَحٍَّد، َوادََّعَّى ِفيَِّه ا
اِهَدْيِن فَِإنَّ َأحَ  ٌَ ُهَما  ٌُُهوداً َأَحقُّ ِبِه، فَِإْن َأقَاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّْ ُِ، فَِإِن اْستََّوى الشُُّهوُد يف اْلَعَداَلِ ، فََأْكثَُّرُهْم  اِهَدا ٌَ َل  ِعيَّنْيِ َمْن ُعدِّ قَّ اْلُمدَّ

َهاُد َعَلْيِه، فَِإنَّ اْْلَقَّ ِفيِه َأْن ُيْستََّ  ََيِْلُف اِبّلَِّ َويُْدَفُع ِإلَْيِه الشَّيْ  ٌْ  فهلا حاث  عا  الارواايت. (4)((ْعَمَل ِفيِه اْلُقْرَع ُ ٌُ وَُكلََّما اَل يَّتََّهيَّأُ ِفيِه اْْلِ
 وقد مجا السيد اليينةي  ني الرواايت مبا يلارب يؤةاد هلد الرواية األخ ة، وسيليت.

)وأّيااا الفلهااا  فحيااث إراام مل يالحظااوا رلمااوا األخبااار م اارا  قاعاادة اجلمااا  ينهااا، و نااوا علااى ال  اايخ  االكر الساابب فّرقااوا  ااني الصااور 
 :ر ا واخمللف  أقواذلم فيها، خصولًا يف الصورة األوو وهي يا إلا كاس  العني  يد أحدمهااأل

 لاادب  ّينااة اخلااارج يطللاااً ياان  اا  ر ااوا إو ادلرّ حااات وياان  اا  فاارة  ااني لكاار الساابب يف البّينملااني أو يف إحاادامها أو عاادج  :فعاان مجاعااة
 لكرد، وعن الونية اإلمجاا عليه، 

  لدب الداخ  يطللا  :الدعاوي ين اخلالب وعن الكيخ يف كملاب
وعااان ادلكاااهور  لااادب اخلاااارج إلا شاااهدات ذلماااا ابدللااا  ادلطلاااق ياااا الملسااااوي يف العااادة والعدالاااة وعدياااه، وعااان اخلاااالب، والسااارائر، وظااااهر 

 ادلبسوط، والونية اإلمجاا عليه 
 دلهّلب سسبة خالفه إو الندرة وعن مجاعة  ر يخ اخلارج إال يا اسفراة  ّينة الداخ   لكر السبب، وعن ا

 ولهب  عاهم إو  لدب  ّينة الداخ  يطللاً إال يا اسفراة اخلارج  لكر السبب 
 ، ويا الملساوي فللحال  ينهما وعن  عاهم  لدب األكار شهوةاً 

 ر ر و   ادلملكرّ وعن ا ن محينة الفرة  ني السبب ادلملكرّ 
 خر، سملند إو  سعة، مث قاث: ورمبا يو د يف ادلسللة أقواث أُ إو    لل  ين األقواث اليت أراها يف ادل

 .(5)(ة مجاعة يف ادلسللة أياا كما يف الدروس واللمعة وادلسال  والكفاية، وقد اخملل   عاهم ين  ع  يف سسبة األقواث أياا اسملهىو رةّ 
 .يلملاى اللاعدة (6)لخر، كما هووأس   رى اسه ال يو د قوث وال رواية ابل  يخ ابلمللدج اليني  للبّينة أو المل

األقاوى يف مجياا الصاور األر اا الر اوا   أحّ وقد مجا احمللق اليينةي  ني الرواايت ابلصورة الملالية فلاث: )وشلا لكر  ين األوث إو هنا:  بانّي 
                                                           

 .242ص 6نهراح، ج –الكيخ الطوسي، الملهليب، ةار الكملب اإلساليية  (1)
 .522ص 2يصر، ج –م اإلسالج، ةار ادلعارب سعماح  ن دمحم الملميمي ادلوريب، ةعائ (2)
 .94ص 3ها، ج1413قم،  –الكيخ الصدوة، ين ال حيارد الفليه، يؤسسة النكر اإلساليي  (3)
 .262ها، ص1426، عليه السالج، ادلؤدتر لإلياج الرضا عليه السالج، فله اإلياج الرضا عليه السالجاإلياج الرضا  (4)
 .636ص 6قم، ج –ة النكر اإلساليي السيد دمحم كاظم الطبانبائي اليينةي، العروة الوثلى، يؤسس (5)
 عدج ال  يخ. (6)
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لللرعااة،  نملهااا فااال يبلااى زلاا ّ حااة لبيّ ير ّ اليااد  حااات ادلنصولااة و  هااا، ويااا عااديها فااغو اللرعااة يف  اا  الصااورة األوو، دلااا عرفاا  أحّ إو ادلر ّ 
فماان خر اا  اللرعااة ابحااه يسااملحل ، فااغح حلاا  يلاااى لااه، وإال فااغح حلاا  ارخاار فكاالا يلاااى لااه، وإح سكااال قساام  ينهمااا، ويف الصااورة 

ة  ة فعليّااا حّ اانملااه ال أّرااي   يّ فائاادة المللاادب حاااا قااوث ياان قاادّ  دلااا لكاار  ياان أحّ  نملااني حيملاااج إو احللاا  أيااااً ينا إحاادى البيّ إلا قاادّ  األوو أيااااً 
 .(1)كافية، هلا يا عند (

 املنصور: ِوزان الفتويني واحد، والزمن ال دخل له يف اْلجج) :وقد سبق
ياااث كورماااا يكااامولملني ألةلاااة لكااان ادلنصاااور، كماااا سااابق، أح ِو اح الفملاااويني الساااا لة والالحلاااة يااان ح (2)ولكااان هااالا كلاااه  ااارايً علاااى ادلعاااروب

 ياان الفملااويني كملعاقبهمااا  اا  ةخياا  يف  هااة الكاشاافية،   لااارحَ  احل يااة، ِو اح واحااد، فملكااملهما األةلااة  نحااو واحااد، كااالفملويني ادلملاايناينملني دتاياااً، فااغحّ 
 .(3)كهور إو ال  يخ ابالحدثية(وكما سبق فغح المللخر اليني  ليم ين ادلر حات يف    الرواايت، على كالج فيها أياًا إل مل يصر ادل

 اْلٌكال: العلم اْلَجايل خبطأ احداِها مانع عن حجيتهما
ا، لبداهااة كاالب أحااد ادلملعارضااني إح مل يكااو  مجيعاااً  مااوقااد يااورة عليااه: ابح العلاام اإلمجاااا  كاالب أحاادامها أو خطلمهااا ياااسا عاان ح يمله

 .أو الملوق ؟ كال ني، فال يناص إال ين اللوث ابلملساقو
 جلواب: العلم مانع عن اْلجي  التعييني  دون التخيريي ا

واجلواب: فرة  ني عدج و وة ادللملااي حل يملهماا أو ح ياة أحادمها و اني و اوة ادلااسا، كماا هنالا  فارة  اني اخاملالط احل اة ابلالح اة 
هماا  اين  العلّاة واح ياا عادج أحادمها ال يو اد و ني  عارأ احل ملني، فر م اح ادلعلوث ال يو د إال  و وة ادللملاي وعدج ادلااسا مجيعااً واح كلي

إال اح عاادج و ااوة ادلعلااوث لعاادج و ااوة يلملااايه  مللاا  عاان عديااه لو ااوة ادلاااسا عنااه واقعاااً واعملباااراً ولاالا اخمللاا  الملعلياا  لعاادج  للااه  ،ادلعلااوث
 ياا  رأي الكايخ  اني لاورة الكا  يف ب يفر ام اح لاه ادلااث، كماا اخمللا  حااث ادلسملصاحَ  (4)اخلمم  ني ألسه ال ياث لاه، و اني ألساه با   اه

للكاا  يف  ادللملاااي فااال اااري االسملصااحاب والكاا  يف ياسعااه في ااري يااا اسااه يف كلملااا لااوريت الكاا  يكاا  يف و ااوة ادلسملصااحب وعديااه
 .دتايية ا ينا  علمله

، لكورماااا رلملهااادين يو اااوةٌ ، ح اااةً ويف ادللااااج: فااااح الفااارأ اح ادللملااااي لكورماااا )الفملاااويني ادلملعارضاااملني، واخلااالين ادلملعارضاااني وهكااالا( 
أياار خااارج وهااو يعارضااة ارخاار لااه، وإ ااا يملصااور اإلخااالث ابدللملاااي لااو علاام أو ظاان أو شاا  يف ا ملهاااة  لني لكاارين.. اإ إ ااا ادلاااسا هااوعاااة

 .ياالً  أحدمها أو عدالمله
 (5)و لااال لملكاامله األةلااة واألةلااة لاااحلةأي اسااه كاااّلً ينهمااا مبااا هااو هاا ،فيااه ا، اقملاااا اً، ال شاا ّ مااوعلااى أي فاااح أااوث أةلااة احل يااة ذل

، وهاااو إ اااا إ اااا اإلشاااكاث سكااال يااان العلااام اإلمجااااا بطااال أحااادامها لملعارضاااها والعلااام اإلمجااااا يااااسا يف يلااادار  صااااةيه ياااا احل ملااانيو لملكااامله 
هماااا المل ي ياااة فااااح العلااام وال يملصااااةج ياااا ح يمل ابح يكاااوح كالمهاااا ح اااة أي ال ج اإل بااااا أو كاشااافاً ياااا  عااانّي كااا  ينهماااا للح ياااة يصاااطدج 

 أو ختي اً فاسه ال ينفيه مبا هو. (7)أو على سبي  البدث (6)اإلمجاا يفيد اسملحالة اح يكو  يعاً ح ة ايا اح يكوح أحدمها ح ة  عييناً 
 كاٌفي  االحتمال وكاٌفي  كل من املتعارضني

                                                           

 .636-635ص 6قم، ج –السيد دمحم كاظم الطبانبائي اليينةي، العروة الوثلى، يؤسسة النكر اإلساليي  (1)
 ين أح الفملوى األوو  عدج هي أو  عدج ح يملها مبوت الفليه، كما  عدج ح يملها ابلعدوث إو   د. (2)
 .(88را ا الدرس ) (3)
 أو ألح  يداً ينعه يااًل. (4)
 وشايلة على يا سيليت. (5)
 لوال زللور ال  يخ  ال ير خ يف ادلملكافئني. (6)
 إح أيكن. (7)
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 شكااًل قد يورة على ادللكور أعالد، وهي: فيد حتلي  حاث ادلملعارضني  كك  أعمق وأوضخ و دفا إ و عبارة أخرى
اح خال الالاة أو الفملاوى هاي كاشافة  على هلا  ع  نا  على  فس ها ابلكاشفية وح يملها  (1)اح احل ة هي الكاش  النوعي عن الواقا

ننااااا ساااارى اح % فلااااد يلاااااث ابرااااا ليساااا    ااااة حينئااااٍل  اااا  هااااي يلحلااااة ابلكاااا ، ولك62% عاااان الواقااااا ياااااالً فااااغلا سينلاااا  إو 82 نساااابة 
عاارا األلااوث وفاارا االيااارات إ ااا كاااح يملوسااطاً  ااني األلااوث وااليااارات لكاشاافيمله الاااعيفة فااال هااو  اا  كاشاا  االسملصااحاب الاالي هااو 

 للا  لدي  عليه االيارات و لدج هو على سائر األلوث. أ داً ليكوح ألاًل وال هو كاش  قوي ليكوح ايارة..
، ولكنناا حللناا يف )احل اة يعاسيهاا ويصااةيلها( اح أ% ادلعاارِ 52قسايمه   كاشا  سظاراً الح% لايم 52اح  فاسه قد يملاوهموعلى أي 

ضاعيفاً ير اوح والطارب ارخار ككافاً ككافه     ا  ألح أ اداً كاش  ضعي  وإ ا مل يعملل ح ة ال لعادج كاشافيمله   –وليم الك   –االحملماث 
   .اً يفالرا خ هو احل ة  عين ،وال يصخ  ر يخ ادلر وح هو الرا خ

%  1ياااالً فااال ككاا  ألااالً يف كاليااه.. ولكناا  إلا احململاا  لااحة كاليااه  نساابة  (2) ياادإلا قطعاا   عاادج لااحة خاال  :و عبااارة أخاارى
لايم   اة ألح الطارب ارخار أقاوى إل  ياا للا  % ار فعا  كاشافيمله ولكناه12% ال لفراً وإلا احململ  لحمله  نسبة 1كاس  كاشفيمله 

 .ج احل ية أعم ين عدج الكاشفية إل املما يا الكاشفية الاعيفةفعد % و ر يخ ادلر وح قبيخ92هو 
ولو مل يكن فيه  هة ككا  أ اداً دلاا قيا   الل  ودلاا  ،اح االحملماث لدى الك  يف العنواح واحملص  ح ة ين ين :ل  على هلاواللي يدّ 

ياا اساه لايم كالل  أياااً لواواً، يكاوح ياا احملمالاه ح فيلاينج الينج االحمليااط  ا  كااح  لعيااً لارفاً فكماا اح االحمليااط ياا اللطاا ابخلاالب لواو 
 قطعاً.. 

حملمااااث الااااعي  ين اااين وللااا  ألح لاااه  هاااة ككااا  ضاااعيفة ولاااو كااااح االوكااالا االحملمااااث يف األياااور اخلطااا ة فااااح احململمااا  اخلطااا  ياااا 
 لفراً فاسه ال اب االحملياط قطعاً وإح كاح الكلح ين األيور اخلط ة    أخطر األيور. االحملماث

% كواشا   قصاة 72% و32% ليم لفراً يف  هاة الكاشافية  ا  هاو كاشا   قاا كماا اح الاا52لد ا اخ ين لل  اح احملماث ف
 لكن على ةر ات.

% يااالً  ملنااينث إو 82ويناه يعلام اح احل اة إلا عارضااملها ح اة أخارى ال  ساالو عان الكاشافية لملكاوح لاافراً  ا  اح كاشافيمله الاايت كاسا  
 ا والملساقو أو الملوق .مال نرحه (3) ينهما% ويلملاى لل  المل ي  52

ا يف اجلملااة م ينهمااا إل سالونهما خااالب كاشافيملهاحلكاام  كاموث أةلااة احل ياة ذلماا وادلصاا  للمل يا  هاو يلملااى اللاعاادة واحلالا : اح 
لفارأ يسااوااما..  ؛يار خ اال هاو كاوح أحادامها ح اة  عينياة ياح الاالث  ال ش  وال رلاث يعهما للر وا لألل  ادل ال  ذلما، و فوللا ين

 وعلى لل  أيااً  نا  العلال .
 اإلشكاالت عليه يف كملاب )احل ة يعاسيها ويصاةيلها( فرا ا.وةفا خلله  عن لل  وسدّ  وقد أسهبنا يف اللبّ 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ْوا َوَأدَُّوا اأْلََمانََ  َواْجتَّنَُّبوا اْْلََراَم َوقََّرُوا الضَّْيَف َوَأقَاُموا اَل تََّزاُل أُمَِِّت خبَرْيٍ َما ََتَابُّوا َوتََّهادَ )): للى هللا عليه واله وسلمقاث رسوث هللا 

ِنني  .29ص 2: جعليه السالجعيوح أخبار الرضا  (( الصَّاَلَة َوآتَُّوا الزََّكاَة فَِإَذا ََلْ يَّْفَعُلوا َذِلَك ابَّتَُّلوا اِبْلَقْحِط َوالسِّ

                                                           

 وهلا إثبات وال ينفي كورا أيااً الكاش  الك صي عنه، أو الك صي والنوعي، أو    لل . (1)
 لكوسه فاسلاً يااًل. (2)
 ةليلهما.فاح احلق ال يعدومها،  سب  (3)


