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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔٓ) 

 مرجعية الشهرة أو مرّجحيتها يف ابب التزاحم
وان العببهرة سببلدل علببى  حببدل حببا النببا  علببى حببا هللا  عبباذ، ابلعببهرة، وحينقبب ص يحببيف البتبب  يف  ححهببا  بب ر  ويف ح يلهببا  بب   سبببا ا ببه قببد ي

 أو هل هي من  واشف األمهية أو ال؟ ؟هل هي من مرّجتات ابب اللزاحم أم ال
 اما الك   ففيها مطالب:
 أنواع الشهرة الثالث

عمليببببة أو فلوائيببببة، والروائيببببة: مببببا اشببببلهر  حلهببببا يف  لببببب األحاويبببب ، والعمليببببة: مببببا عمببببل  ببببا معببببهور الفحهببببا ، ان العببببهرة امببببا روائيببببة أو األول: 
، علبببى ا بببه يصبببل  للعميمبببه ومبببورو البتببب  يف ادلحبببام هبببو األخببب ة (1)والفلوائيبببة: مبببا اشبببلهرت الفلبببو  ابحلكبببم وبببني الفحهبببا  مبببن وون ان  عبببر  مسبببلند 

 .لألولني
 حة؟ أو جابرة وكاسرة؟ىل الشهرة حجة؟ أو مرجّ 

 ، و ضيف ذلا راوعاً:مواطن ثالثالبت  واخلال  يف العهرة يف  وقيفا ه الثاين: 
 ت يببة ادللببوا ر  ببي ال  كببن ان  عارضببها ح ببة أخببر ، وببل ادلببراو    ببون واهناهنببا  ح يلهببا وا ً مببن ولببيا ادلببراو  ، وهنببا ح ببة يف حببد والببا أو ال  -1

العحالئبي أو العبرعي معبهن اهنبا ح بة مبن احل بة،  ت يبة خب  البحبة أو البينبة و ت يبة الفلبو  للعبامي، وعليبه فب وا  اجلعبل اقلضباً  وفعباًل مبلممح يلها 
 .اسلظهر الفحيه خالفها حسب األولة اليت اسلنبط منها فليست ح ة عليه حينق ص جيب ان يالحظ األقو  منهما، فلو  عارضلها ح ة أخر 

 ة و حدمها على غ ها أو العكا أو اللفصيل أمر الحا، والكالم اآلن يف أ ل  وهنا ح ة أم ال.واحلا ل: ان  عارضها ميف سائر احل 
  وهنا جاورة للسند و اسرة أو العدم أو ابللفصيل.  -2
 تة يف ابب اللعارض ألحد اخل ين ادللعارضني. وهنا مرجّ   -3
 .مهية، معهن  وهنا من  واشف األيف ابب اللزاحم إثبا ية تة وهنا مرجّ   -4

خلبب ين ومل يبتب  األعبالم عباوة األمببر الراوبيف وبل اقلصببروا علبى البالب  وسبباوحيه، مبيف ان البتب  فيبه جببار أيضباً. إو يحبيف البتبب   رة يف  برجي  أحبد ا
هرة يف ابب ادللعارضبببني علبببى اآلخبببر، ابلعبببهرة، وأخبببر  يف  بببرجي  أحبببد ادللبببزانني علبببى اآلخبببر، ابلعبببهرة، و بببان ادلفبببروض ان يبتببببوا عبببن مرجتيبببة العببب

 ادلسبببائلاللبببزاحم مسبببلحالً  مبببا يببببوا مرجتيلهبببا يف ابب اللعبببارض، ولكبببنهم حيببب  مل يبتببببوا عنهبببا يف ابب اللبببزاحم يبوهبببا اسبببلطراواً عنبببد اللطبببر  لببببع  
مببن  فببو  ححببهول( مل يوّ وحيبب   ببان البتبب  عببن ولببً اسببلطراواً )ألن  لببه األ بب ،الببدين واحلببة الفحهيببة الببيت  ببزاحم فيهببا أمببران،  ببدوران األمببر وببني أوا 

 .األخ  والرو والنحاش
 األول والراويف. ادلوطنومورو يبنا اآلن و ل احلاجة منه هو 

تيلهببا للسببند أو الداللببة يف ابب اللعببارض، جاريببة يف مرجعيلهببا أو ان وعبب  األولببة الببيت يسببلند فيهببا إذ مرجعيببة العببهرة وح يلهببا أو مرجّ  الثالثثث:
 .مجيعاً  تيلها يف الباونيإذ وع  ما يصل  ولياًل على ح يلها أو مرجّ  وعد قليلوسنع   ،أيضاً يلها يف ابب اللزاحم تمرجّ 

ا ببه إوا ثببببت مرجعيبببة العبببهرة ثببببت األمبببور البالثببة الالححبببة ابلبداهبببة، وامبببا إوا مل  بببببت ح يلهبببا ومرجعيلهببا فا بببه  لببباج إثببببات أحبببد األمبببور  الرابثثثع:
 البالثة الالححة إذ وليل.

 ة على حجية الشهرة ومرجعيتها ومرّجحيتهامن األدل
 :فكيف مرجتيلها ابلعحل والنحل (2)ا ه قد يسلدل على مرجعية العهرة )الفلوائية(اخلامس: 

                                                           

 أو ولعميمها إذ ما مل يكن مسلند  الرواية. (1)
 ول وغ ها. (2)
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 اما العحل فبوجو :
 بناء العقالء -أ

عبببارة أخببر  ان الظببن احلا ببل مببن العببهرة وو يف الببباوني: اللعببارض واللببزاحم، ان يحببال: ابن ونببا  العحببال  علببى االعلمبباو علببى العببهرة الفلوائيببة األول:
 مما يكفي يف ونا  العحال  لالعلماو عليها.

بيف يف و  ادلوقاب ولعبلّ ؟ واعلمبدوا وبل واطمبا واوثحبوا  (1)معبهور األطببا  علبى أمبر رأواأال  ر  ان العحبال  إوا  عبدم ح يلهبا ا صبرا  الب هن إذ  بورة  ما ه 
 ا لوحظت العهرة ما هي هي.م ما سبا ول في  يف ولًوليا الكالم  ، معارضلها ابجلهاو اجمللهد أو ي ة أقو  أخر 

 أقربية إيصاهلا للواقع -ب
 ان يحال ابقروية إيصاذلا للواقيف من فلو  الفحيه. الثاين:

 ال يحال: ان ولً  لاج إذ إحاطة ابلواقيف ومد  إ اوة  ل منهما له؟
لبداهببة ان العببهرة الفلوائيببة هببي فلببو  وهن وة أ  اهنببا فلببو  أحببد اجمللهببدين وضببميمة فلببو  مقببات مببن الفحهببا  اآلخببرين،  ؛إو يحببال: ال حاجببة لبب لً

رأ  لبب  ا مببا مهببا مهببا، ال يف  ببورة وجببوو مببرجّ مببوال ريببب ان احلمببال خطببا مقببات الفحهببا  أقببل مببن احلمببال خطببا الفحيببه الواحببد، وولببً مببيف مالحظله
ت  كو ببه أعلبم مببالً، علبى ا ببه قبد يحبال ابن فلبو  ادلعببهور أرجب  وإن  بان ادلكبالف أعلببم، وولبً ألن احلمبال اخلطبا يف عحببول ادلقبا علبىالفحيبه الواحبد 

و بببوهنم يف أمكنبببة  للفبببة وأهنمنبببة شبببم وقبببرو   للفبببة ومسببببحات فكريبببة  للفبببة،  (2)ادلقبببات مبببن الفحهبببا  مبببا ذلبببم مبببن معبببارب  للفبببة و فسبببيات ملنوعبببة
 العهرة الفلوائية يف  للف االعصار. إوا اسلحرتمية ولً ا الواحد، وال أقل من مسلّ أضعف من احلمال خط

 الظن فيها أقوى من ظن اليد والسوق والبينة -ج
ا ه ليا الظن احلا بل مبن فلبو  ادلعبهور  ضبعف مبن الظبن احلا بل مبن )اليبد( أو )السبو ( ونبا  علبى  بون مسبلندمها ونبا  العحبال ،  مبا  الثالث:
وعلببى  اجلاريببة فيببه وعلببى  ببتة ادلعببامالت (3)ة السببو  عليببهماريّببأة اليببد علببى ادللببً و ماريّببأإو  الحببظ ونببا  العحببال  مببن  ببل ادللببل والنتببل علببى  هببو  بب لً

أقبببو  مببن الظبببن احلا بببل مبببن البّينبببة وولبببً لكببببرة  ببب ب البّينبببات أو خطاهبببا و ببببرة ان الظبببن احلا بببل منهبببا البب و  علبببى حسبببب أعبببرافهم أو ويبببنهم، وبببل 
 .رضالا، عكا العهرة اليت قّل موارو قيام احل ة األقو  على خالفهامعا

 اإلشكال ابنقالب الشهرات:
 ال يحال:  ب ًا ما ا حلبت العهرة إذ شهرة على اخلال ؟

علببى نيسببني  وقببد اسببلفرض وعبب  الفضببال  الوسببيف يف ا لعببا  العببهرة الببيت ا حلبببت إذ اخلببال  فلببم  صببل إالإو يحببال:  ببال، وببل ولببً قليببل جببداً، 
 لّ وعلبى فرضبه فبان نيسبني مبورواً مبن وبني ألبو  ادلسبائل العبرعية البيت مل  نحلبب العبهرة فيهبا، ال ُ ب (4)مورواً، على ا ين اسبلبعد  بتة  بب  منهبا  ب رو ً 

دلائبببة وبببل أ ببببر منهبببا وبببل سببببا ان العمومبببات ح بببة رغبببم ان مبببا  سببببله ععبببرون اب ،الظبببواهرح يبببة لبداهبببة  عبببايا احلمبببال اخلبببال  مبببيف أوبببداً ي يلهبببا 
 ما العهرة فنسلبعد حم ا حالب واحد ابأللف من مواروها.أ ،صة ص  

 ال يحال: ليست ألو  ادلسائل مما ا عحدت عليها العهرة  ي يحال ابن اخلارج منها نيسون موروًا فحط؟
هببا أقببل مببن واحببد ابدلائببة مببن ادلسببائل والببباقي عبباوة العببهرة إو ادلببوارو اخلالفيببة وببني الفحهببا  لعل علببى األلببو  منهببا؛ ا عحببدت العببهرةقببد إو يحببال: وببل 

دلسببائل عليهببا، وببل  لبببيف وعبب  األفاضببل مببوارو خببال  أو وفببا  علمببا  العببيعة والسببنة يف ادلسببائل الفحهيببة فوجببد ان خالفهببم فحببط يف اثنببني ابدلائببة مببن ا
 . ه ا(5)والوفا  يف مثا ية و سعني ابدلائة منها
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين ر إبشكاالت سلايت إبون هللا  عاذ.ولكن قد يسلعكل على ما و 

رَج ٌل َزوهَج َأَخاه  اْلم ْسِلَم َأْو َأْخَدَمو  َأْو   ،َثاَلثٌَة َيْسَتِظلُّوَن ِبِظلِّ َعْرِش اَّللِه يَثْوَم اْلِقَياَمِة يَثْوَم اَل ِظله ِإاله ِظلُّو  )): عليه السالمقال اإلمام الكاقم 
 (.141ص 1)اخلصال: ج ((و  ِسّرا  َكَتَم لَ 

                                                           

  كون سبب ادلرض الك ائي هو   ا أو  كون عالج ه ا ادلرض هو   ا.  (1)
 ي لب عليه ادلعرب النحلي.. إذ غ  ولً. احمللاط جداً وادللوسيف ادللسام  جداً وما وينها من ادلرا ب، و من ي لب على ووقه ادلعرب العحلي ومن   (2)
 فلامل؛ إو هي اليد فلامل؛ إو ال ما عة مجيف، فلدور. (3)
 أ  ال يعلم ان العهرة  ا ت واقعاً على   ا، أو ال يعلم اهنا ا حلبت واقعاً إذ   ا. (4)
 (عليهم السالميراجيف  لاب )فحه اآلل  (5)


