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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٔ9) 

 ل الرواية فقطب عليهم السالماجمللسي: مل تكن الفتوى شائعة زمن األئمة 
حىة لىبعا األخبىار وقال العالمة اجمللسي: )إال أن حيمل علىى الهىهرة هنا ىا وإن ك  حىن ح ىة يف  فسىها هنحىن جو ىا مر   

ادلتعارضىة ، لحىن يىرل عليىىه أن الفتىون ك  حىن  ىىايعا يف  لىل األزمنىة السىالفة ، مىىل جىان مىدارهم علىىى   ىل األخبىار ، وجا ىى  
 ولحن يرل عليه: (1)األخبار وروايتها و دوينها( صا يفهم م صورة على مجع 

 اً األجوبة: الرواايت دالة على وجوهبا كفائي
نَااا ِلْلَقاااُء اأْلُُصااوِل َوَعلَااْيُكُم التا ْفرِيااعُ )): عليىىه السىىالمأواًل: ان الىىروا ت  فيىىد و ىىوب الفتىىون واالسىىتنبا ، ج ولىىه   (2)((َعَلياْ

َنا َأْن نُاْلِقَي لِ ))و َا َعَلياْ جمىا   ،( الو ىوب وظىاهرا ا ىه وا ىا جفىائيَعلَاْيُكمُ وظىاهر ) (3)((لَْيُكُم اأْلُُصوَل َوَعَلْيُكْم َأْن تُاَفّرُِعاواِلَّن 
يِن َولِيُاْنِذُروا قَاْوَمُهْم...)ذلل ظاهر اآلية الهريفة ان  ُهْم طائَِفٌة لِيَاتَاَفق ُهوا ِف الدِّ هنصلناا جما   (4)(فَاَلْو ال نَاَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمناْ

)وقىىد  علىىيهم السىىالماحلىىا األجيىىد علىىى اال تهىىال وا ىىه مطلىىوب ذلىىم  رلموعىىة أخىىرن مىىن الىىروا ت يف موضىىع آخىىر، جمىىا  فيىىد
َِّ ُأِحاا ِف َأْن يُاااَرى ِف ِشاايَعِ  )): عليىىه السىىالميفيىىد معاىىها الو ىىوب( ج ولىىه  اْجِلااْ  ِف َمْسااِ ِد اْلَمِدينَااِة َوَأْفااِس الن اااَسأ فَااِ 

ُُ َعلَاى ُوُجاوٍف فَالَاْو َشااَء لِ ))وقوله:  (5)((ِمثْاُلكَ  َ َكاَلِمَنا ِلن  اْلَكِلَمَة لَتَاْنَصاِر ُتْم َمَعاَِ َقُه الن اِس ِلَذا َعَرفاْ َُ  أَنْاُتْم َأفاْ ْنَسااٌن َلَصاَر
َُ َ ْا))و (6)((َكاَلَمُه َكْيَف َشااَء َواَل َيْكاِذ ُ  ِلن  ِف َأْخبَااِرََّن ُحَْكمااً  ))و (7)((َن اْلَقاْوِل...ِلَّن  اَل نَاُعادِف الر ُجاَل َفِقيهااً َحا   يَاْعاِر

اااااهِبََها ِلَ  ُحَْكِمَهااااااأ َواَل تَات ِبُعااااوا ََ ااااااِبِه اْلُقااااْرتِنأ فَااااااُردِفوا ُمَت ََ اااااهِباً َكُمَت ََ ااااااهِبََها ُدوَن ُحَْكِمَهاااااا  َكُمْحَكااااِم اْلُقاااااْرتِنأ َوُمَت ََ ُمَت
ُُ َذااَذا َوأَ ))و (8)((فَاَتِضاالِفوا ُ يُاْعااَر يِن ِمااْن َحااَرجٍ )ْشااَباُذُه ِمااْن ِكتَاااِ  ازِ  َعااز  َوَجاال  قَاااَل از  اْمَسااْ    (مااا َجَعااَل َعلَااْيُكْم ِف الاادِّ

                                                           

 .23ص 1طهران، ج –العالمة اجمللسي، مرآة الع ول يف  رح أخبار آل الرسول، لار الحتا اإلسالمية  (1)
 .62ص 27هى، ج1449قم،  – عليهم السالمدمحم من احلسن احلر العاملي، وسائل الهيعة، مؤسسة آل البي   (2)
 .575هى، ص1411قم،  –دمحم من إلريس احللي، مستطرهنات السرائر، مؤسسة النهر اإلسالمي  (3)
 .122سورة التومة: آية  (4)
 .14هى، ص1447قم،  –أمحد من علي الن ا ي، ر ال الن ا ي، مؤسسة النهر اإلسالمي  (5)
 .1صهى، 1443قم،  –الهيخ الصدوق، معاين األخبار، مؤسسة النهر اإلسالمي  (6)
 .242ص 16هى، ج1449قم،  – عليهم السالمدمحم من احلسن احلر العاملي، وسائل الهيعة، مؤسسة آل البي   (7)
، أمىىو منصىىور أمحىىد مىىن علىىي الط سىىي، 294ص 1هىىى، ج1378إيىىران،  –، لار العىىاك للنهىىر عليىىه السىىالمالهىىيخ الصىىدوق، عيىىون أخبىىار الرضىىا  (8)

 .414ص 2هى، ج1443مههد،  –االحت اج،  هر ادلر اى 
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  .(1)((َعَلْيهِ 
 اثنياً: بل كانس شائعة جدًاأ ودليله أخص من املدعى

األخبىار وروايتهىا و ىدوينها وا ىىه ك جا ى  علىى مجىع ان  صىا يفهم  هنا ىه رأن  ؛أخى  مىن ادلىدعى قىدس سىرااث يىاً: ان لليلىه 
لديهم جتامة ما يعالل الرسائل العملية يف هذا الزمن، لحن من الصحيح أيااً ان عامة الهيعة جا وا يسىللو م عىن  لار اً يحن 

ل ريبىة، مىل من الهيعة لتفىرقهم يف  ىا الىبالل البعيىدة وا عليه السالمسلتلف ادلسائل الهرعية، إذ قل  من هنحنه الوصول لإلمام 
ا ىىم جىىا وا هنيبىىو م علىىى جمىىا نفسىىه،  م عليىىه السىىالم و ىىولاالهىىيعة ابلر ىىوف للف هىىاع حىىا مىىع  عليىىه السىىالمل ىىد أمىىر اإلمىىام 

 مسائلهم.
 وجواهبم بنصوص الرواايت بعد االجتهاد فيها

 ؟جا وا هنيبو م منصوص الروا ت  ال يقال:
 –الىراو  ال يصىح مىل هنىوز إال معىد اال تهىال دلىا سىبً  فصىيالً مىن ان لو سل م ذلل، هنان اجلواب مىن  الروايىة لذ يقال: 

ال هنحنه إعطاع السائل    الرواية إال معد الفح  عن و ول سلص  ذلا أو م يد أو انسىخ أو حىاجم أو معىارو أو اجمليا 
الروايىىة ج ىىواب عىىن  ، هنىىال هنحنىىه إعطىىاعغىىذ ذلىىل، هنبعىىد جىىل ذلىىل هنىىوز أن هنيىىا متطبيىىً جىى ن الروايىىة علىىى صىى رن ادل ىىام

  السؤال إال معد إعمال اال تهال.
ِلن  ِف أَْيِدي الن اِس َحّقااً َوَاِطااًل )) عليه السالمذلل و اع يف جالم أمذ ادلؤمنني مبا ينتج  عليهم السالم وقد صرح األئمة

ااماً َوَمْنُسااوخاً َوَعاّماااً َوَخاّصاااً َوُحَْكماااً َومُ  ًِ اااهِباً َوِحْفًاااً َوَوْ اااً َوِصااْدقاً وََكااِذاً َوََّن ََ عليىىه مىىل ل ىىد قىىر ف اإلمىىام الصىىالق  (2)((َت
ُمْفاِ  َأْذاِل اْلِعاَراِ أ قَااَل: نَاَعاْم قَااَل  عليه السالمَلم ا َدَخَل َعَلْيِه َمْن أَْنَس قَاَل أَبُو َحِنيَفَة قَاَل )هن ال له:  أاب حنيفة السالم

اهِبِِهأ قَاَل نَاَعْم قَااَل  عليه السالم قَاَل ِبَا تُاْفِتيِهْم قَاَل: ِبِكَتاِ  از ِ  ََ ِمِه َوَمْنُسوِخِه َوُحَْكِمِه َوُمَت ًِ َوِلن َك َلَعاملٌ ِبِكَتاِ  ازِ  ََّن
ماً تِمِنيَ )فََأْخِِبَِْ َعْن قَاْوِل ازِ  َعز  َوَجل   ريُوا ِفيها لَياِلَ َوَأاي  ًِ َر   : عليه السالمإىل أن قال  (( (َوَقد ْرَّن ِفيَها الس ياْ

َ َديْاُن تَاْزُعُم أَن َك تُاْفِ  ِبِكَتاِ  ازِ  َو َلْسَس ِم ْن َورِثَُه َو تَاْزُعُم أَن اَك َصااِحُ  ِقيَااٍس َو َأو ُل َماْن قَاا)) َْ َس ِلْبِلايُ  َو مَلْ يُاا
اَلِم َعَلى اْلِقَياِس وَ ا ًْ ًُاوِل ازِ  ُعُم أَن َك َصاِحُ  رَْأٍي وَ تَازْ ْْلِ المَكاَن الار ْأُي ِماْن َر ِماْن ُدونِاِه َصاَوااً وَ  صالى   علياه والاه ًو

اانَاُهْم  َاارْيِِف َو تَاااْزُعُم أَن ااَك َصاااِحُ  ُحااُدوٍد َو َمااْن أُْنزِلَااْس  (ِبااا َأراَ  از ُ )َخطَااأً أِلَن  از َ تَاَعاااَ  قَاااَل اْحُكااْم بَاياْ َو مَلْ يَاُقااْل َذلِااَك لِِ
َباِعِثِهْم ِمْنَك َلْو اَل َأْن يُاَقاَل َدَخاَل َعلَاى ْيِه َأْوَ  ِبِعْلِمَها ِمْنَك َو تَاْزُعُم أَن َك َعاملٌ ِبََباِعِث اأْلَْنِبَياِء َو ََلَاََتُ اأْلَْنِبَياِء َأْعَلُم ِبَِ َعلَ 

ًُوِل ازِ  فَالَاْم َيْساأَْلُه َعاْن َشايْ  اأَْلُتَك َعاْن َشا اْبِن َر ًَ ٍء َفِقاْ  ِلْن ُكْناَس ُمِقيسااً قَااَل اَل َتَكل ْماُس ِالار ْأِي َو اْلِقيَااِس ِف  يْ ٍء َماا 

                                                           

 .33ص 3طهران، ج –ث ة اإلسالم الحليين، الحايف، لار الحتا اإلسالمية  (1)
 .325قم، ص –السيد الهريف الرضي،  ج البالغة، لار اذل رة للنهر  (2)
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ُرْ  َمْن َكاَن  ُر ََترِِكَك َكَما مَلْ يَاتاْ ِة َغياْ ًَ َلَك ََتَاَم اَْلََِبِ ِديِن ازِ  بَاْعَد َذَذا اْلَمْ ِلِ  قَاَل َكال  ِلن  ُح   الرََِّئ   (1)((قَاباْ
 فتيا عن مقام التعلمفر  مقام ال

واحلاصىىل: الفىىرق مىىني م ىىام الفتيىىا وم ىىام التعلىىيم وا ىىه يصىىح يف م ىىام التعلىىيم   ىىل  ىى  الروايىىة مىىن غىىذ   ىىل سلصصىىها أو 
يىذجر ذلىىل ابلتىدريج يف ضىمن أ م أو أسىىاميع أو أج ىر، امىىا يف م ىام الفتيىىا هنىال يصىىح ان لىىه ان انسىهها أو احلىاجم عليهىىا مىل 

الفتىىون أو النتي ىة النهائيىة ادلنطب ىة علىىى وضىع السىائل إال معىد مالحظىىة جاهنىة اآل ت والىروا ت ا تمىىل  اجلىواب أويل ىي إليىه 
 مدخليتها ومالحظة معارضاهتا أو مزامحاهتا او احلواجم عليها أو ادل يدات ذلا أو  به ذلل إن جا  .

 رسِ اجمللسي: اْلطالع على تكرر الرواية ِف كل األصول عَ 
را يف األصول ادلعت ة جما هو الظاهر من لأهبىم، هنهىذا )وإن جان ادلرال مه اإلمجاف يف الن ل والرواية، و حر   :قدس سرا وقال

مىن قلىة مىا يعىر  مىن  قىدس سىراأياا شلا يعسر االطالف عليىه، ويتوقىف علىى  تبىع جىل األصىول ادلعتى ة ، هنظهىر ان مىا ذجىرا 
 .(2)(...ذلل حً، لحن جالمه حيتمل و هني

  تقوية كالمه
 :مث  ناقههما ذجرا ولن و  أوالً 

امىىا الت ويىىة هنىىون األصىىول جا ىى  أرمعمائىىة ومىىن الصىىعا  ىىداً أن هنمعهىىا  ىىه  واحىىد خاصىىة مىىع جو ىىا مستنسىىهة مىىل 
 ج ىىىذاً مىىىنصلىىىد أج ىىىر العلمىىىاع ال هنلحىىىون  إال ا نىىىا  ىىىوهنر آالت الطباعىىىة والحتىىىا ورخصىىىها  هنا ىىىه رغىىىمحىىىا اآلن األمىىىر صىىىعا 

حىىا لىىو مجعهىىا هنا ىىه يصىىعا عليىىه اإلحاطىىة، عنىىد التح يىىً يف ححىىم ادلسىىللة، محىىل الىىروا ت ادلب وثىىة هنيهىىا ا ىىه مىىل الحتىىا.. 
قد  حون الروايىة األوىل هنم اًل: ة موضوعياً مل جا وا يحتبو ا حسا  سلسل مساعها ادلر بطة ابدلسللة ولذلل أل ا ك  حن مبوم  
أو الف يه مهما جان متالعاً  للراو  الد ت والرامعة يف الطالق وهحذا.. هنحيف هنحن يف اإلرث وال ا ية يف الصالة وال ال ة يف

يستحاىىر جىل مىا يىر ب  ابدلسىللة خاصىة وان ج ىذاً مىىن أو أج ىر وان ان حيىي  محىل روا ت األصىول األرمعمائىة وهىي ابأللىو  
قد  حون  سبتها مع الرواية األخىرن مىن و ىه، أو يف ححم ادلسللة، و  جو ا ذات مدخليةالروا ت قد ال يبدو يف ابلئ النظر  

قىد  حىون مفسىىرة و ىارحة أو غىذ ذلىىل، وقىد سىهل ا ىىدثون والف هىاع لنىا ذلىىل تهىولهم اجلبىارة يف  بويىىا الىروا ت مىدأً مىىن 
  وية لحالمه.هنهذا   ،الحايف ومروراً ابلوسائل والوايف ووصوالً إىل  امع أحاليا الهيعة.. وجان األمر قبل ذلل مهحالً  داً 

 واجلوا  عنه: املراد تكررذا ِف األصول املتوفرة عادة
حيىىا أحىىالوا  عليىىه السىىالموامىىا اإل ىىحال عليىىه: هنىىان ذلىىل إن جىىان لحىىذلل، هنا ىىه يحىىون قرينىىة قطعيىىة علىىى ان األئمىىة  

ذا ادلعىىا النىىالر احلصىىول ح )هنىىان اجملمىىع عليىىه ال ريىىا هنيىىه( ك يريىىدوا هىىالف هىىاع والىىرواة عنىىد  عىىارو الىىروا ت علىىى هىىذا ادلىىر   

                                                           

 .362-361ص 2هى، ج1443مههد،  –أمو منصور أمحد من علي الط سي، االحت اج،  هر ادلر اى  (1)
 .24ص 1طهران، ج –، مرآة الع ول يف  رح أخبار آل الرسول، لار الحتا اإلسالمية العالمة اجمللسي (2)
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ال جلهىا  –للف هاع ادلتعسر  داً او ادلتعذر مل أرالوا مىا  عىار  الر ىوف إليىه أ  ان ادلىر ح هىو مرا عىة األصىول ادلتىوهنرة عىالة 
 وهذا شلا ال يعسر اإلطالف عليها. –ادلمتنع أو ادلتعسر  داً عالة 

 شواذد على ذلك من مقبولة ابن حنًلة
ليهم الحالم يفهمون ذلىل مىن م ىل ذلىل،  فىس ادل بولىة هن ىد رول هنيهىا إإضاهنة إىل ان العر  ادلل ى  ويدل على ما ذجرانا

ُهَماا َعلَاى اْ.َخاِر... :قُاْلسُ )) لبداهىة ان السىائل ال ي صىد  (1)((فَِ نا ُهَما َعْداَلِن َمْرِضاي اِن ِعْناَد َأْصاَحابَِنا اَل يُاَفض اُل َواِحاٌد ِمناْ
ا ه است رأ جل األصحاب وهم ألو  مل عهرات األلو  مىل قيىل ان  المىذة اإلمىام الصىالق  ((َد َأْصَحابَِناَمْرِضي اِن ِعنْ ))من 

ألىف أو ال ي ل ىون عىن صىحامنا( مىنهم أوال  ىل ان ) ،أرمعىة آال ا ىم جىا وا مل وا عهرين ألفاً وادل ىل  مىنهم قىال  عليه السالم
ِلنا ُهَماا )مذة هنهل ي صىد السىائل ا ىه اسىت رأ ادلنىات مىن األصىحاب هنو ىد أصحاب آخرون ك يحو وا  الهناك مخسمائة وأيااً 
 عليىه السىالمهنا ىه إذا سىلل عهىرين مىن ا يطىني ابإلمىام  العىريفلديهم؟ جال.. مل األمر زلمىول علىى الىدأب  (َعْداَلِن َمْرِضي انِ 

عليىه  ق ابحلمىل الهىائع الصىناعي.. واإلمىامالصىد :م اًل صىح ان ي ىول: ان اصىحامنا ححمىوا محىذا أو قىالوا محىذا.. واحلاصىل
: عليىىىه السىىىالماسىىىتعمل  فىىىس ادلفىىىرلة الىىىل اسىىىتعملها الىىىراو  إذ قىىىال  عليىىىه السىىىالما ىىىه علىىىى ذلىىىل مىىىل  السىىىائل أق ىىىر السىىىالم

 م السائل.يف جال (َأْصَحابَِناادلرال من ) فس  هو (َأْصَحاِبكادلرال من )ان  هنيفيد (( اْلُمْ َمُع َعَلْيِه ِمْن َأْصَحاِبك))
اُهورَْيِن قَاْد َرَواُ َاا الثَِّقااُت َعاْنُكمْ ))ويؤجدا سؤال السائل معد ذلل  َْ إذ ال ي صىد  ((قُاْلُس: فَاِ ْن َكااَن اَْلَبَااَراِن َعْنُكَماا َم

ُهورَْينِ مى) َْ دلتىداول مىن مىل ي صىد ادلهىهور يف ا –ولعلىه ينىدر ذلىل  ىداً  –( ا ه است رأ م الً ثالمثائة مىن األصىول األرمعمائىة َم
 .–وهللا العاك  – الحتا واألصول ولعلها جا   عهرين أو ثالثني م الً 

ن لىه  مىع ا نىا ك  سىت رأ إال آراع أج ىر ادلعىروهنني وم ى ،لىدن ادلعاصىرين جىذا –الً زلص ى –ويدل عليه: ا نىا اآلن   ىول ادلهىهور 
مىنهم ييىا ان )ادلهىهور( يف الواقىع هىىم  أج ىر  ىداً ، ، مىع ان ادل مىورين ومىن ال جتىاب لىه أو ال جتىاب واصىىالً لىهمىنهم جتىاب

 األقل مني رلموف اجملتهدين.
مىىا ي ىىارب هىىذا  ون علىىىعىىلويحفىي ان أمجىىع احلوا ىىي علىىى العىىروة هىىي ذات الواحىىد واألرمعىىني حا ىية.. والف هىىاع عىىالة يط  

مىىة مىىع ان اجملتهىىدين يف هىىذا العصىىر العىىدل مىىن آراع العلمىىاع أو أقىىل أو أج ىىر مث حيحمىىون اب ىىه ادلهىىهور أو ادلهىىهور  ىىهرة عظي
ادلههور من آراع من  يسر الوصول هو ابدلنات مل لعلهم يت اوزون األلف مح ذ.. هنادلرال ابدلههور إذن يف الفتون ويف الرواية 

 .(2)جا وا عالة مورل مرا عة العلماع، لون جل رلتهد وإن جان له جتاب واصل.. هنتلملأو آراع من  إىل آرائهم عالة 
 لى   على دمحم وتله الطاذرينوص

َهاأ َوِعْنَد )): عليه السالم اإلمام الصالققال  اْمَتِحُنوا ِشيَعتَاَنا ِعْنَد َثاَلٍث: ِعْنَد َمَواِقيِس الص اَلِة َكْيَف ُحَاَفًَتُاُهْم َعَلياْ

                                                           

 .67ص 1طهران، ج –ث ة اإلسالم الحليين، الحايف، لار الحتا اإلسالمية  (1)
 للمرآ ية الل ذجرانها سام اً ول ذ ذلل هنتدمر وأتمل. (2)
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َرارِِذْم َكْيَف ِحْفًُُهْم ََلَا ِعْنَد َعُدوََِّّنأ َوِلَ  َأْمَواَلِِْم كَ  ًْ ْخَواِِنِْم ِفيَهاَأ اتُاُهْم ِْلِ ًَ  ((ْيَف ُمَوا
 .(143ص 1اخلصال: ج)


