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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم عمى دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خميفة هللا يف األرضني ،والمعنة
الدائمة عمى أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العمي العظيم
()ٖٔ7

رجحات
ىـ  -مرجعيّة أخبار التخيري مطلقاً؛ لعدم العلم بتحقق امل ّ

وقد جياب عن دعوى ترجيح أخباار ااساة الايبااو فواهايبهاا لمايبااب ولممواهور واالفيبهاا لمعاااة ،فاا اليبا م
ى ،إال ان الاااالم ااك الاااالم يف
بااو الواايك الامياان ااان ان ىااته ادلرجالااات الااهالث ال ًااإ يف ن االيبها ا ً
الصااتروت ويف اعرهااة اصااادياها واااا تنطب ا عميااو ،وحي ا ع معماام ا ان ذلااإ إال الاميااك أو النااادر ه اااألحو
واألوسع ىو العمك أبخبار اليبخيري:
وبناء عمى ااا اليب ااو واليب ااو اان بعاده اآلاا ا خوماد ،ولاو بوجاو آخار وبياان آخار ،هاان ادلاما ااري مماا
تعارضااا األخبااار ابلعمااك أبي انهااا ًاااء ااان دون الرجااو لممرجالااات(( )1عمااى اااا ىااو الاااىر ااالم الامياان
ونريح الم ا خومد) وإذا ت ذلإ هان ذلإ ياون اان وجاوه الااول ابليبخياري مماا تعارضاا الارواوت وانهاا
ااا ساب ااان ال جايح نا الناااس عماى حا هللا أو العاات هاماو لااو دلاا عماى عااريف األاار رواوت ايبعارضااة –
حساابما ههمناااه – يف تااادم حا هللا أو حا الناااس أو تااادم حا ااان حاااول هللا عمااى حا آخاار ااان حاوقااو
وابلعات أو تادم ح ان حاول الناس عمى ح آخر ان حاوقهم وابلعات ،ان احلام اليبخيري.
كالم الكليين يف الكايف :التخيري أحوط وأوسع

قال يف أول الاايف الوري ( :هاعمم و أخي أرًدك هللا أمو ال يسع أحداً متيي ًئ مما اخيبمفا الرواية هيو
عن العمماء عميهم السالم ،برأياو ،إال عماى ااا أعمااو العااع باولاو عمياو الساالم« :اعرضاوىا عماى يبااب هللا هماا
واىف( )2يباااب هللا عا وجااك هخااتوه ،واااا خااال يباااب هللا هااردوه» وقولااو عميااو السااالم« :دعاوا اااا واها الاااوم
هإن الرًد يف خالههم» وقولو عميو السالم «ختوا ابجملمع عميو ،هإن اجملمع عميو ال ريب هياو» وحنان ال معار
ان مجياع ذلاإ إال أقماو وال ااد ًايوا أحاو وال أوساع اان رد عمام ذلاإ ماو إل العااع عمياو الساالم وقباول ااا
( )1إذ ال ديان الرجو إليها مظراً لمجهك ابمطباقاهتا واصادياها.
( )2الظاىر ان الصاليح( :هما واه .)..
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وسع ان األار هيو باولو عميو السالم« :أبديا أختت ان ابب اليبسميم وسعام»)(.)1
أقول :ال بد أوالً ان إيضاح الاو مث تاوييبو مث ذ ر اا قد يورد عميو:
هاولو( :ال يسع أحدا متيي ًئ مما اخيبمفا الرواية هيو عن العمماء عميهم السالم برأياو) هاان (برأياو) ايبعما

باا(يسع) فعا ان الضااابت يف اليبمييا بااني الاارواوت ادليبعارضااة أو ادلخيبمفااة وتاارجيح بعضااها عمااى بعا أو عاارح
بعضها دون ا خر ،مما ال دياننا الاول هيو برأينا بك ال بد ان الرجو هيو إليهم عميهم السالم هاما ان احلاام
الفاهاي يخخات ااانهم اتلإ احلااام األنامي هامااو يخخات اانهم وجيااب ان يرجاع إلاايهم عمايهم السااالم يف اماو لاادى
اليبعااارب بااني رواوتااام ااااذا معمااك واااا ىااو ضااابت ال جاايحف أو اا ماااول ابليبوقا واإلرجاااء أو االحيبيااا أو
اليبخيريف
وااا وجو امنا ال معر ان ذلإ إال أقمو:
املرجحات :أما الكتاب فلوجوه
الوجو يف عدم معرفتنا مصاديق ّ

ااا الايباب هألن اراداتو اجلدية هرياً اا تاون انفاة عن اراداتو االسيبعمالية وذلإ اان وجاوه قولاو تعاال:
(وأَنْـزلْنــا لَلَيـ َ َ َ
ـن لَلنــا َ مــا ن ـ َّـز َل لَلَـ ْـي َم ْم)( )2و هارياً اااا ال يعماام ادلاراد ويا دد بااني ادليبباااينني وانااو اهااك
ـل الـ َّ ْك َر لتنـبَ ـ َّ َ
َ َ ْ
()4
ص َن َِبَن نف َس َم نن ثَالَثَةَ قنـ نرَوء)( )3واناو ادلااام إذ اخيبما األعاالم يف (لَ نَّنَـا ال نْم ْْـ َرنكو َن َََـ )
( َوال نْمطَلن َق ن
ات يَـتَـ َربن ْ
ان ادل اراد ابلاانجت النجاسااة الظاىريااة أو الاااتارة ادلعنويااة هاه ارياً اااا ييبالااري اجمليبهااد يف اهااك ذلااإ هااال يعماام أي
الطائفيبني اواهاة لمايباب ،معم ان عمم متا عميو احلجة وعميو العمك ابلضابت.
وأيضاً :هاد اخيبم األعاالم يف تفساري ادلخاال لمايبااب هاياك ابماو ادلخاال ابليببااين وأًااك عمياو الوايك
ابمااو ال يعاااك وجااود خ ا اباااين لمايباااب إذ الوضاااعون ع ياوماوا يضااعون حااديهاً اباين ااً لااو وإال لطااردىم الناااس
واهيبضح أارىم ،بك إمنا اموا جيعمون خ اً أخص أو أعم ،وعميو :هان (اا واها يبااب هللا) أو (ااا خالفاو) ياراد
باو اخلا ان ادليبعارضاان المااتان اا أخااص اطماااً اان الايباااب ( ماا لااو أهاااد أحاد ا بطااالن بياع الاااايل ابلاااايل

( )1ثاة اإلسالم الامين ،الاايف ،دار الايبب اإلسالاية – عهران ،ج 1ص.8
( )2سورة النالك :آية .44
( )3سورة البارة :آية .228
( )4سورة اليبوبة :آية .28
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َحـ ن ن
اُن الْبَـ ْيـ َـع)( )1هيخخاات ابألخااص
وا خاار أهاااد نااليبو هااان الاادال عمااى نااليبو اطاااب لعمااوم قولااو تعااال( :أ َ
اطماااً ادلواها لمايباااب ويطاارح األخاص اطماااً ادلخااال لااو) ههاتا يف نااورة تعااارب اخلا ين ،أااا لااو وجااد خا
أخص ان الايباب اان رياري اعاارب لاو هاماو خيصصاو ألماو ال يوجاد تعاارب باني العاام واخلااص وادلطما وادلاياد
إال بدووً ريري اسيبار ..ههتا ااا ذىاب إلياو اهاك الوايك ،ولاان الوالاد عناو أجااب ابن األخباار ادلبايناة لمايبااب
هاارية يف محااك تمااإ األخبااار (أخا ال جاايح ابدلواهاااة والطاارح لممخالفااة) عميهااا محاالً عمااى هاارد اعاادوم ،إذ اااا
أ هاار الاارواوت ادلباينااة لمايباااب يف االعيباااادوت سخبااار اليبجساايم والتمااو واليباصااري وريريىااا ،عمااى ان ادلباينااة يف

الفاو وريريه مما ال يسيببعد ،وقد نفاىا األئمة الالحاون( )2لتا ال ادىا يف يببنا.
والواىد امو قد خيفاى عماى الفاياو ادلاراد اان ادلخاال لمايبااب واماو ادلخالفاة ابليببااين خاناة أو األعام(– )3
ما قالو الوالد – أو ادلخالفة خبصوص اإلعالل والعموم واليباييد واليبخصيص( .)4هيبساك
ولتا قال العالاة اجملمسي (إذ العرب عمى الايباب اوقو عمى اعرهيبو وههمو ،ودومو خار الايبااد ،وأيضاا
أ هاار االحاااام ال يسايبنبت الاااىراً انااو)( )5أقااول :ياصااد ااان (دومااو خاار الايباااد) أي باادون اراجعااة الاارواوت،
واعها يفهم الاهاري اناو ،وال ييباوىم الادور ألن ههام الايبااب وحجييباو اوقاو عماى الارواوت والارواوت نااليبها

وحجييبها اوقوهة عمى عدم االفة الايباب .هيبدبر
واما خمالفة العامة فلوجوه أخرى

وااا ادلخالفة لمعااة هاد هصمنا الااالم عنهاا هراجاع ،وإل ااا بعا ااا ذ ارا أًاار العالااة اجملمساي باولاو:
(وأاا أقوال ادلخالفني هان االعال عميها اواك أل هر اآلصمني ،واع االعاال عميهاا قاك ااا يوجاد اساومة ع
خييبمفاوا هيهاا ،واااع اخايبالههم ال يعاار اااا خيااالفهم إال أن يعماام اااا ااان أًااهر وأقااوى عنااد الاضاااة واحلااام يف
زاااان ااان ناادر عنااو اخلا عميااو السااالم وىااتا ييبوقا عمااى تيببااع م لايبااب ادلخااالفني وأقاواذلم ،وال ييبسار لاااك
أحد)(.)6
( )1سورة البارة :آية .275
( )2مما جعمو أو زوره اهك ادلترية.
( )3ان اليبباين والعموم واخلصوص ،لان يف خصوص األخبار ادليبعارضة عند مسبيبها لمايباب.
( )4هفي األخري ،ال يعمم جرون ضابت ال جيح ابدلواهاة لمايباب إذ لعك ادلراد ال جيح يف نورة تباين األخبار خانة.
( )5العالاة اجملمسي ،ارآة العاول يف ًرح أخبار آل الرسول ،دار الايبب اإلسالاية – عهران ،ج 1ص.23
( )6العالاة اجملمسي ،ارآة العاول يف ًرح أخبار آل الرسول ،دار الايبب اإلسالاية – عهران ،ج 1ص.23
3

(االصول :مباحث التزاحم)  ......................................................األحد ٔ ربيع ٕ ٓٗٗٔه()967

ولااان قولااو (إال أن يعماام اااا ااان أًااهر وأقااوى عنااد الاضاااة واحلاااام يف زاااان ااان ناادر عنااو اخل ا عميااو
السالم وىتا ييبوق عمى تيببع م لايبب ادلخالفني وأقاواذلم ،وال ييبسار لااك أحاد) يارد عمياو اماو ال إعاالل لاو
إذ سااب ان اليبايااة قااد تاااون ااان هايااو ادلدينااة أو ااان واليهااا ررياام ااون خااال ذلااإ ىااو األًااهر عنااد عااااة
عممائهم وحاااهم هإحراز أ هرية رأي هاهائهم أو حاااهم ال يافي لمالام ابن ادلواه لو تاية .هيبدبر.
واما اجملمع عليو فلوجو آخر

وااا اجملمع عميو هاد هصمنا ان ادلراد بو اإلمجا الروائي ال اإلمجا أو الوهرة الفيبوائية ،هراجاع ااا ساب واناو
يظهر بع اليبساك يف الم اجملمسي (وأااا األخات ابجملماع عمياو هاإن اان ادلاراد باو ااا أمجاع عماى اإلهيبااء باو ماا
ههمو أ هر ادليبسخرين ،هاالعال عميو ايبعسر بك ايبعتر ،إال أن حيمك عمى الواهرة هإااا وإن ع تاان حجاة يف
مفسها ديان واا ارجالة لبع

األخبار ادليبعارضة)( )1ولماالم تيبمة هاميبظر.

لشكال اجمللسي على الكليين
مث اًاك العالاة اجملمسي عمى الويك الامين باولو( :لان الاو حييبمك وجهني:
األول :امو لاما ان االعال عميها عسراً ،واالميبفا هبا م راً هينبتي تر ها واألخت ابليبخيري ،وىتا ىو
الظاىر ان الاو ،هريد عميو ان ذلإ ال يصري سبباً ل ها هيما ديان الرجو إليها اع ورودىا يف االخبار
ادلعيب ة.
والهاين :أن ياون ادلراد أن االميبفا بااعدة اليبخيري أ هر ،واالميبفا بتريىا أقك ،وال بد ان العماك هباا مجيعاا
()2
يف اواردىا ،وىتا ناليح لانو بعيد ان العبارة)
أقول :ديان ان يوجو الم الامين بوجهني ني يسمم عن إًااال اجملمساي عمياو ماا سايسا الحاااً إبذن
هللا تعال.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

قال رسول هللا نمى هللا عميو والو وسمم(( :أَربـعة َال تنـر ُّد ََلنم َد ْعوة ح نَّت تنـ َفتنح ََلنم أَبْـواب ال ن َ َ
ري لَ ََل
َْ َ
َ ْ َ ن
َ ْ َ َ
س َماء َوتَص َ
الْعر َ َ َ َ َ
صاَِ نم َح نَّت ينـ ْف َط َر))
وم َعلَى َم ْن ظَلَ َمون َوال نْم ْعتَ َم نر َح نَّت يَـ ْرَج َع َوال ن
ش ال َْوال ند ل َولَده َوال َْمظْلن ن
َْ
(الاايف :ج 2ص.)515

( )1العالاة اجملمسي ،ارآة العاول يف ًرح أخبار آل الرسول ،دار الايبب اإلسالاية – عهران ،ج 1ص.23
( )2ادلصدر مفسو :ص.24
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