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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(444) 

 إشكال اجمللسي على الكليين وجوابنا عنو
 من قّلة ما يعرف من ذلك حّق، لكن كالمو حيتمل وجهني  قدس سرهفظهر ان ما ذكره لسي   وقال العالمة اجمل

األول  انههو لهههّما كههان االيههالع عليههها عسههراهب، واالنتفههاع يهها نههوراهب فينبخههي وركههها واألخهه  ابلت يهه ، وىهه ا ىههو الظههاىر مههن  
 ع ورودىا يف االخبار املعتربة.كالمو، ف د عليو اّن ذلك ال يص  سبباهب لرتكها فيما ميكن الرجوع إليها م

والثهههاأ  أن يكهههون املهههراد أّن االنتفهههاع ري اعهههدة الت يههه  أكثهههر، واالنتفهههاع ريخ ىههها أقهههل، وال ريهههّد مهههن العمهههل يههها مجيعهههاهب يف 
 (1 مواردىا، وى ا صحيح لكّنو ريعيد من العبارة(

ن قولههههو  وال يههههد طههههي ا أحههههو  وال وذلههههك ألن الظههههاىر ا ؛ىههههو إرادة املعهههه  الثههههاأ احملههههدث الكليههههي ريههههل  ههههاىرأقووووول: 
 ولههكاملسههتث  فههان الظههاىر انههو ي ههول  حيهه  ال نعههرف و وفريههع علههى املسههتث  منههو ال علههى ىنمههوع املسههتث  منههو  (...أوسههع

فال يصح العمهل يها حين ه ن ألنهو مهن التمسهك ابلعهام يف  أي حنتمل انطباقها على الصخرايت املرّجحات ريل حنتملها ف ط
 ووجهههوأوسههع  وقههد صههرح ابنههو ،املههرّجح، وصههل النوريههة إي الت يهه حت ههق حيهه  عانههو  عههن إحههراز فلهه ا و ة الشههبهة املصههداقي

للروايههة األخههر   يههرح   ،حت ههق املههرجح صههخر هب  حيههرزالتمسههك ابلرتجههيح فيمهها    ووجهههو  انأحههو  كمهها صههرح ابنههو  ،واضههح
 ةحانهة والفهرا ان احلانيه نريهدو ة معتهربة( حبانه  الواصهل علهيهم السهالموىو خالف االحتيا  إذ ال يصح يهرح كالمههم 

 ح للطرف اآلخر و  حيرز.ىي املرجّ 
مهههثالهب وسههعني ابملائههة وسههعة و ريعبههارة أخههر   كينههو ي هههول  اننهها ال نعههرف مههن مجيهههع ذلههك  أي مههن املرّجحههات الهههثالث( 

إذ نوريهة  لت يه التسعني ابملائهة ال يهد طهي اهب أوسهع وال أحهو  مهن االتسعة و فيتفرع عليو انو يف  ،ابملائة ف ط واحداهب ونعرف 
 الت ي  أتيت ريعد ف د املرجح، ال انو ي صد انو حىت يف الواحد ابملائة ال ي أحرز  فيو املرجح، هنملو ون ول ابلت ي .

املعهه  األول الهه ي ىههو انههو حيهه  وعسههر ا يههالع  ،فكيههمب لثههل الكليههي ،عاقههل ي ههولريههل يههدل عليههو انههو ال يع ههل ان 
 % من املوارد املتيسرة ونلاني للت ي  فيها مجيعاهب!1رد ل ا نرفع اليد عنها حىت يف اله% من املوا99على املرّجحات يف 

 وجوه ترك الكليين ذكر األخبار املتعارضة
إيهههراد  قهههدس سهههرهاملصهههنمب  د العالمهههة اجمللسهههي اسهههتظهاره ان الكليهههي أراد املعههه  األول ري ولهههو   وي يهههد األول وهههرك  مث أيّههه

وفيو ما فيو، ول ا وّجو ريعض املعاصهرين ذلهك ّنّهو إفها فعهل ذلهك ريرخصهة  ،أقو  عندهاالخبار املتعارضة، واختيار ما ىو 
 .(2 ا مام عليو السالم، وقد عرفت ما فيو(
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ال أتييههد فيههو فههان وههرك املصههنمب إيههراد املعارضههات كمهها حيتمههل ان يكههون ملهها قالههو  وىههو البنهها  علههى املعهه   ،كههالأقووول: 
لعههدم  أصههالهب قههد يكههوناملتعارضههات يف الكههايف  قههدس سههره وعههدم ذكههره ،ملعهه  الثههاأاألول( حيتمههل ان يكههون مبنيههاهب علههى ا

أي ان  كهي يلتهوم ريه كر الطهائفتني  ه اهب ريينهمها ( طهي   األكثهر  يكن يف الهرواايت مهن ذلهك  انو أي  ،حت ق الصخر  لديو
كافههة مهها ذكههره يف الكههايف رهها   يهه كر الطائفههة املعارضههة لههو فخمنههو وجههد ان املعههارا  ههالمب للكتههاب فوجههب عليههو يرحههو 

ونظهائره  وقهد وهرك ذكهر ىه ه الهرواايت التوامهاهب ّمهر ا مهام ىه ا  (1 ((َوَموا َخواَلَ  َكتَواَا ا َف ََوَوع وه    للرواايت الدالة على 
وملههاذا يهه كر يف كتاريههو الروايههة الههي ينطبههق عليههها  ،(مل أقلووووري ولههو   (2 ((احلووا   َاضووربوا بووو عوور    عليههو السههالمك ولههو 
 .؟( وطبو ذلكزخرف( و مل أقلو  عليو السالمقولو 

وي يده انو أحيا هب ذكر  ،ف طواحلاصل  ان كل يوائمب الرواايت املتعارضة كانت لديو من  األقل( ل ا ذكر الراجح منها 
 ريض، وذلك ألنو رأ  كونو من  األكثر( وانطباق ضاريط الت ي  عليو. فتيملاملتعارضات، كما يف مسيلة منانوات امل

ان الشههيا الطوسهههي ذكهههر املتعارضهههات وذكهههر وجههوه مجهههع ريينهههها وقهههد اعتربىههها الههبعض وربعيهههة، وقهههد ذكهههر  وجههههاهب  تنبيوووو:
 وجيهاهب هلا يف ف و املعاريض فراجع.

 ا، لكننها ال نسهتطيع نفيههيكهن عليهها دليهلن   وإ عليهو السهالممن ا مام  ل ذلك ريرخصةن ع  الكليي فه   دعو  انان  مث
، حىت لو ري  على الوجو األول؛ ألنو يكون قهد أخه  ريل ىنرد احتمال ورود إطكال عليوا طكال عليو،  يصحأيضاهب فال 

 رغهم كهون م تضهى ال اعهدة  ىهو اله ي أمهره ريطهرح ىه ه الطائفهةحيتمهل ان يكهون  عليهو السهالمالصخرايت من ا مهام وانهو 
 .ابملرجح(الت ي ؛ للانهل 

واما االستدالل على ذلهك ري اعهدة اللطهمب لعه  ان سهكوت ا مهام عهن الكهايف و ريهر لهو كاطهمب عهن رضهاه ريكهل مها 
منهها( وال دليههل علههى  عانههل هللا وعههاي فرجههو الشههريمب فيههو، فلههيا ريتههام؛ إذ حنههن يف زمههن احلرمههان والسههبب حنههن إذ  وعدمههو

نعههم لههو وعههرا اصههل الههدين  ،ارضههةوجههوب ان يههردع ا مههام عههن كههل منكههر وان يبههني احلههق يف كههل يوائههمب الههرواايت املتع
 لل طر واالفحا  وجب التدخل الخييب من ابب اللطمب دون مثل املسائل الشرعية امل تلمب فيها. فتدرير وهللا العا 

 ( فانتظر.الثالث واللانو  إي الت ي  وسيييت مّنا وجهان جديدان حلل املعضلة  يف إمهال املرّجحات
 ينوصلى هللا على دمحم وآلو الطاىر 

ميَاَن َحَّتف يَوْعَلَم َأنف َما َأَصابَو  مَلْ َيك ْن لَي ْخَطَئو  َوَما َأْخطََأه  مَلْ َيك نْ     عليو السالم أم  امل مننيقال   اَل َيََو  َأَحٌو َطْعَم اْْلَ
 .(191ص 11مستدرك الوسائل  ج  ((لَي َصيَبو  
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