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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمالدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(64) 
 اإلشكال على المقبولة بتخالفها مع مطلق روايات المرجحات

وقد أشكل على املقبولة أيضاً باهنا ذكرت جمموعة من املرجحاات وااهرهاا اليبياي بينهاا ماش ا  شابه املسا  ر  
ولااااو كا اااا  مرفوعااااة العالمااااة عاااان مرارة، ذكاااارت مرجحاااااً واحااااداً أو ا نااااني، املقبولااااة و ماااان روايااااات املرجحااااات، إال 

املرجحااات املااةكورة يف املقبولااة ميااي ة مجيعاااً وعلااى اليبيااي ملااا واايف بوجااه إ ااال  القااول يف سااائر الروايااات بااةكر 
يف  مااان اااال املرجحااااتإذا فاااال باااد  ،مااارجيف واحاااد فقاااس قو  ماااا سااابقه مااان املرجحاااات يف املقبولاااة وقو  ماااا حلقاااه

  :املقبولة
 على االس حباب  -أ

أو علاااى اخ صاواااها بااا من احلضاااور ن يااا  لااااو يف يكااان اهاااور املقبولاااة يف ذا  االخ صاااا   أ  باااا من  -ب
. أ  ال ينااايف أخبااار ال )يااا نماان احلماال علااى االساا حباب   أو علااى مااا ال ينافيهااا  1ناحلضااور نلوجااي الهااا عليااه
   2نكما فعله بعض األوحاب 

 حمل المقبولة على االستحباب مناقشة دعوى
ََلِـَ  الَـِّ َ َحَكَمـا وقد سبق  مناقية ذلك و ؤكده با ه كيف حيمل  يـُْنَظُر ِإَلى َما َكاَن ِمْن ِرَوايَِتِهْم َعنَّا ِفـ  

ُّ الَِّ َ لَـيْ  َرُك الشَّا َس ِبَمْشـُهور  ِعْنـَد َأْصـَحاِبَ  فَـِ نَّ ِبِه اْلُمْجَمَع َعَلْيِه ِمْن َأْصَحاِبَ  فَـيُـْؤَخُ  ِبِه ِمْن ُحْكِمَنا َو يـُتـْ
ــي نر بعااده  مااش قااول ا مااام علااى االساا حباب   3ن ...اْلُمْجَمــَع َعَلْيــِه اَل رَْيــَب ِفيــه َوِإنََّمــا اأْلُُمــوُر َثَةثَــةر َأْمــرر بـَ

قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َ َحـَةلر  ُرْشُدُه فَـُيتََّبُع َوَأْمرر بـَي نر َغيُُّه فَـُيْجتَـَنُب َوَأْمرر ُمْشِكلر يـَُردُّ ِعْلُمـُه ِإلَـى اللَّـِه َوِإلَـى َرُسـوِلهِ 
ََلِـ َ  ٌر بـَـي نر َوُشـبُـَهاتر بـَـْيَن  َفَمـْن تَــَرَك الشُّـبُـَهاِت َنَجـا ِمـَن اْلُمَحرََّمـاِت َوَمـْن َأَخـَ  ِبالشُّـبُـَهاِت اْرَتَكـَب  بـَي نر َوَحـَرا

                                                             

 أ  على ممن احلضور.  1ن
 .310-303  5، والووول ج444  1كفاية األوول ج  2ن
 .86  1ا سالمية  ج –الكايف نط   3ن
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ـــُم... َُ اَل يـَْ َل ـــ ـــْن َحْي ـــَ  ِم ـــاِت َوَهَل هاااو  و نوإمناااا األماااور  ال اااة  بعليااال ملاااا ساااب   لبداهاااة ا  قولاااه  ؟اْلُمَحرََّم
فكياف يعقال ا  يقاال ا  اليجاييف  رييناهاليااذ رياا املياهور أماراً بينااً  رشاده  كالكربى له فيكو  اجملمش عليه أماراً بيننااً 

يـُْنظَـُر ِإلَـى َمـا َكـاَن ِمـْن السااب   قولاه   فا  هباةا علاى ذا  اسا حباب؟ بال يكفاي لادفش اح ماال االسا حباب
ََِلَ  الَِّ َ َحَكَما ِبِه اْلُمْجَمَع َعَلْيِه ِمْن َأْصَحاِب َ  ُّ الَـِّ َ  ِرَوايَِتِهْم َعنَّا ِف   َرُك الشَّـا فَـيُـْؤَخُ  ِبِه ِمْن ُحْكِمَنا َو يـُتـْ
مان قو  حاجاة إع عضاده بضاميمة ال عليال،   َلْيَس ِبَمْشُهور  ِعْنَد َأْصَحاِبَ  فَـِ نَّ اْلُمْجَمـَع َعَلْيـِه اَل رَيْـَب ِفيـه...

 يف بعني اليجييف وإل امي ه. ، بربكة ال عليللصراح هبل   1نلظهوره بربكة األمر والنهي
ـَرُك  وكيف حيمل قولاه  ََ اْلَ امَّـَة فَـيُـْؤَخـُ  بِـِه َو يـُتـْ يـُْنَظُر َما َواَفَق ُحْكُمُه ُحْكَم اْلِكَتاِب َو السُّنَِّة َو َخـاَل

ــنَِّة َو َواَفــَق اْلَ امَّــة ََ ُحْكُمــُه ُحْكــَم اْلِكَتــاِب َو السُّ لاا ام وهاال يعقاال القااول  ااوام علااى اليجااييف قو  ا   2نَمــا َخــاَل
  3ن؟األخة مبا خالف الك اب والسنة وواف  العامة

ََ اْلَ امََّة َفِفيِه الرََّشاد وكةا قوله  ، وال فيه الضالل –لدى ال عارض  –إذ ااهره ا  ما وافقهم  َما َخاَل
 .برجييف األخة مبا فيه الرشاق على ما فيه الضالل جمرقيعقل 

اك اآلخوند: ال ترتيب  بل ه ا مرجح َو
وقاااد ذهاااي ابخو اااد بعاااد ذلاااك بصااافحات إع حممااال آخااار يصاااليف أيضااااً جوابااااً عااان ا شاااكال األول ن اااالف 

اْلُحْكـَم وهو  ظا ما ذهاي إلياه الياين مان اال الاواو علاى معاو أو يف قولاه  –املقبولة مش رواييت موسى ووقاوق  
َِ َوَأْوَرُعُهَمـا َواَل يـُْلتَـَفـُل ِإلَـى َمـا َحَكـَم بِـِه اآْلَخـرَما َحَكَم ِبِه َأْعَدُلُهَما َوَأفْـَقُهُهَمـا وَ  لكان   َأْصـَدقـُُهَما ِفـ  اْلَحـِدي

مااش يجااييف باليااهرة. قااال ابخو ااد: نكااالم اليااين كااا  يف واادر املقبولااة وكااالم ابخو ااد فيهااا مجيعاااً أو بااد اً ماان ال
كسائر أخباار اليجاييف بصادق بياا  ا  هاةا مارجيف وذا  مارجيف ولاةا اق صار يف    4نكوهنماامكا  ا  يقال ا  الظاهر  

 وهو بعيد جداً  واحد وإال ل م بقييد مجيعها على كثرهتا هبا يف املقبولة ريا واحد منها على ذكر مرجيف
 المقبولة نص ف  الترتيب -أالمناقشة: 

                                                             

 األمر نفيؤخة به  والنهي نيي  الياذ..   1ن
 .358  2االح جاج ج  2ن
، علااى امل)الفااة بااالعموم وااصااو  وا  ااال  وال قييااد، لكاان إ ااال   خااالف حكمااه حكاام الك اااب والساانةنمااا اللهاام إال ا  حيماال   3ن

باخ صااا  ذلااك بصااورة بعااارض ااااربين ووااد  خااالف علااى املقيااد امل)الفااة عليااه خاااله الظاااهر  ظااراً للجمااش الاادال  إال ا  يقااال 
 على الندب خاله الظاهر وإ  يف يكن خاله الصرييف.  يي نوامل)صص عرفاً حينئٍة. ف أمل وعلى أ  فحمل 

 أ  املقبولة واملرفوعة.  4ن
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يف اليجاييف ب لاك املاةكورات  ،ال اااهراً  ،لكوهناا  صااً   1نابا  املقبولة عن احلمل على ذلاك :أوالا ولكن يرق عليه 
َفِ ْن َكاَن ُكـلُّ َرُجـل  من كا  منكم...  مث قول بن حنظلة نإع نينظرا   حنو اليبيي فالحظ قول ا مام على 

َرْيِن ِفـ  َحق ِهَمــا َو اْختَـلَ  ِِ َفـا ِفيَمــا َحَكَمـا َو ِكَةُهَمــا اْختَـَلَفـا ِفــ  اْختَـاَر َرُجـةا ِمــْن َأْصـَحاِبَنا فَـَرِ ــَيا َأْن َيُكونَـا النَّــا
َِ َوَأْوَرُعُهَمـا َواَل  وجواب ا مام    َحِديِثُكم اْلُحْكَم َما َحَكَم ِبِه َأْعَدُلُهَما َوَأفْـَقُهُهَما َوَأْصَدقـُُهَما ِف  اْلَحِدي

ُهَمـا  َفِ نَـُّهَما سؤال الاراو مث  يـُْلتَـَفُل ِإَلى َما َحَكَم ِبِه اآْلَخر َعْداَلِن َمْرِ يَّاِن ِعْنَد َأْصـَحاِبَنا اَل يـَُفََّّـُل َواِحـدر ِمنـْ
ََِلَ  الَِّ َ َحَكَمـا بِـِه اْلُمْجَمـَع َعَلْيـِه  وجواب ا مام  ؟َعَلى اآْلَخرِ  يـُْنَظُر ِإَلى َما َكاَن ِمْن ِرَوايَِتِهْم َعنَّا ِف  

ُّ الَِّ َ َلْيَس ِبَمْشُهور  ِعْنـَد َأْصـَحاِبَ  فَـِ نَّ اْلُمْجَمـَع َعَلْيـِه اَل ِمْن َأْصَحاِبَ  فَـيُـْؤَخُ  ِبِه ِمْن  َرُك الشَّا ُحْكِمَنا َو يـُتـْ
ــَراِن َعْنُكَمــا َمْشــُهورَْيِن َقــْد َرَواُهَمــا الثـ َقــاُت َعــْنُكم سااؤال الااراو مث   رَْيــَب ِفيــه ــُل َفــِ ْن َكــاَن اْلَخبَـ وجااواب  ؟ قـُْل
ََ يـُنْ  ا ماام  ــَرُك َمــا َخــاَل ََ اْلَ امَّــَة فَـيُـْؤَخــُ  بِــِه َو يـُتـْ ــنَِّة َو َخــاَل ظَــُر َفَمــا َوافَــَق ُحْكُمــُه ُحْكــَم اْلِكَتــاِب َو السُّ

على  -  2نمش اع بارها مرجحات – إع آخر الرواية فا  الها ُحْكُمُه ُحْكَم اْلِكَتاِب َو السُّنَِّة َو َواَفَق اْلَ امَّة...
 ريا اليبيي مما ال يقبله العره وال الةو  السليم بل ال معو له ب ابًا.

 القاعدة ه  تقييد سائر الروايات بالمقبولة -ب
اجلمش باني املطلا  واملقياد واماا  هوا  مق ضى القاعدة بقييد الروايات األخرى باملقبولة فا  األول املسلنم ثانياا: 

 فاق عليه: بعيدًا جداً  بقييد مجيعها على كثرهتا مبا يف املقبولة وهو واال ل مقوله ن
 عدٌ كثرة سائر الروايات

و رى، اهنا ليس  كثاة بل الظاهر ا  جمموعها مثا  روايات فقس، إذ الكالم يف مرجحات بااب ال عاارض  -أ
وامااا سااائر الروايااات نولعلهااا ، املرفوعااةمثااا  روايااات إضااافة للمقبولااة و وهااي جمموعاااً  بينهااا بااني الروايااات واالخاا اله

ََا َجــاكَُكْم َعنَّــا  قولاه  مخا  عيارة روايااة  فليسا  ماان املقاام باال هاي يف ريااا ماورق االخاا اله فالحاظ مااثالً  ِإ
ــَدهُ  ــِه َو ِإالَّ َفِقُفــوا ِعْن ــاِب اللَّــِه َفُخــُ وا ِب ــْن ِكَت ــِه َشــاِهداا َأْو َشــاِهَدْيِن ِم َر فَـَوَجــْدُتْم َعَلْي ــا َحتَّــى  َحــِدي َن ثُــمَّ ُردُّوُه ِإَليـْ

ـــ ... ـــَو  ُكـــلُّ َشـــ ْ و  3نَيْســـَتِبيَن َل ـــاَب اللَّـــِه فَـُه ـــُق ِكَت َ  اَل يـَُواِف ـــنَِّة َو ُكـــلُّ َحـــِدي ـــاِب َو السُّ ـــى اْلِكَت ـــْرُدودر ِإَل ك  َم

                                                             

 كوهنا بصدق بيا  ا  هةا مرجيف وذا  مرجيف.  1ن
 سيأيت وحة هةا احلمل مش اع بارها ممي ة للحجة عن الالحجة.  2ن
 .222  2ا سالمية  ج –الكايف نط   3ن
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 . 2نوواضيف اهنا أجنبية عن املقام أيضاً باملرة كما ا  بعضها بفيد اليجييف باالحد ية   1نزُْخُرفر 
 الكثرة ال تخل بالحمل إَ ال تناف  ف  الجمع الدالل 

يربفااش بال اادبر فااال و ا باادو  ريااا مساا قر مااكااربى: ا  اجلمااش بااني املطلاا  واملقيااد مجااش قال  وال عااارض بينه  -ب
كااي يساا بعد ااال املطلقااات علااى املقيااد وإ  بل اا  املطلقااات مائااة أو ألفاااً أو أكثاار وهااةا هااو املبااو   بينهمااابعااارض 

بنااااا  الروايااااات علااااى بفكيااااك ا راقة اجلديااااة عاااان االساااا عمالية يف  والساااابي هااااو ا املعااااروه املساااالم لديااااه ولااااديهم 
 راقة اجلدياة إال لاو ا  فاى وجاوق املقياد اعلى كو ه م علا  وا ه ال يبو على ا  ا  ال  مراق و  والعمومات املطلقات

واملقيااااد ماااان ا مااااام  ولااااو يف مماااان إمااااام الحاااا  باااال ولااااو بعااااد مائااااة ساااانة نكمااااا لااااو ورق املطلاااا  ماااان الرسااااول 
 ماقام املبو ذا ؟ مطل ٍ  ألف  د   ومعه فأ  اس بعاق أل  يقيد املقي  مثالً   الصاق 

علاى  –ما أشار إليه اليين وسايأيت ماش جواباه، إال ا اه   عم، يبقى إشكال بأخا البيا  عن وق  احلاجة، وهو
واحلاواال: ا  كثاارة املطلقااات ال بصااليف ما عاااً عاان  ،املطلقااات الااة  ذكااره ابخو ااد ةريااا إشااكال كثاار  –أيااة حااال 

 بقييدها باملقيد بنفسها إال من جهة اس ل ام ذلك بأخا البيا  عن وق  احلاجة الة  سيأيت جوابه أيضًا.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

   )الحكمة(:
ٌُ ِإنَّ ُلْقَمـاَن قَـاَل اِلْبنِـِه تَـَواَ ـْع ِلْلَحـق  َتُكـْن َأْعَقـَل  : 3نهلياام من ووية ا ماام موساى الكااام  يَـا ِهَشـا

َيا َبْحرر َعِميقر َقْد َغِرَق ِفيِه َعاَلمر َكِثيرر فَـْلَتُكْن َسِفيَنُتَ  ِفيَها تَـْقـَوى  نـْ يَمـاَن النَّاِس يَا بـَُن َّ ِإنَّ الدُّ اللَّـِه َوَحْشـُوَها اإْلِ
ٌُ ِلُكل  َش ْ َوِشَراُعَها التـَّوَ  َر يَا ِهَشا انـَُها الصَّبـْ ك  َدِليلر َوَدِليُل اْلَ اِقِل التـََّفكُُّر  كَُّل َوقَـي ُمَها اْلَ ْقَل َوَدِليُلَها اْلِ ْلَم َوُسكَّ

  حتف العقول عن آل الرسول ن  ك  َمِطيَّةر َوَمِطيَُّة اْلَ اِقِل التـََّواُ ع َوَدِليُل التـََّفكُِّر الصَّْمُل َوِلُكل  َش ْ 

                                                             

 .83  1ا سالمية  ج –الكايف نط   1ن
وهااو بعيااد  فااال ربااس لااه باااليجييف بامل ايااا، واحلاواال ا  األخااة  –إذ كااو  املااال  االحاادل امااا للقضااية ااارجيااة أو لل قيااة نأو للنساان   2ن

حدل لي  أل ه ورق لبيا  احلكم الواقعي، في) ص اليجييف باالحد ية ب ماهنم قو  مما  ال يبة الة  ب ساوى فياه النسابة للارواي ني. باأل
 ف أمل

ااد وقيال: ابااو احلكاام هياام باان احلكام الب ااداق ن الكناد  مااوع بااو شايبا  ممناان ابنفا  االوااحاب علاى و اق ااه وعظاام   3ن وهياام هااو أباو حممن
 . من ل ه عند األئمنة عليهم السالم قدره ورفعة


