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

 باهلل العلي العظيمعلى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(65) 
 ملخص ما مضى

وقببد ألبعل علببى امل بولبة أيهنبباك باجمبا ة ببرا رموعببة ابن املرلرتبباا وناهرهبا الشبيببمل بينهبا ابب  ا  لببه املسبب  ر  اببن سبب   
روايبباا املرلرتبباا، إال امل بولببة وارلوعببة العالاببة عببن مرارة، ة ببرا ارلرتبباك واحببداك أو احنببني، ولببو  ا بب  املرلرتبباا املبب  ورة يف 

ل ب  وو  ابا أو ابرلرتني صح بوله إطال  ال ول يف سائر الروايباا بب  ر ابرلح واحبد  امل بولة اششطة مجيعاك وعلى الشبيمل ملا
 سب ه ان املرلرتاا يف امل بولة ووو  اا حل ه، لال بد إةا ان محل املرلرتاا يف امل بولة: 

 على االس رتباب  -أ
بببضان احلهنببور  لولببمل  أو علببى اخ صاصببها بببضان احلهنببور   يبب  لببو مل يعببن نهببور امل بولببة يف ةا  االخ صببا   أ  -ب

ال ينبببايف أخببببار ال نيبببل  ابببن احلمبببل علبببى االسببب رتباب  مبببا لعلبببه بعببب  علبببى ابببا أو علبببى ابببا ال يناليهبببا   أ    1 محلهبببا عليبببه
 ا  هى   2 األصرتاب 

عبن اشلبعال وهبو  ال بربيبمل ببل هب ا  اناقشة الولبه اخخبر الب   بفصببى ببه اخخو بد ما سب   سب   اناقشة ةلك  وقد 
 ارلح وةا  ارلح  وهو راب  األلوبة حسمل بسلسل  ثنا 

 الشيخ: كاشفية المقبولة عن وجود قرينة متصلة بها تحل المشكلة -5
أ  ا  هنى ال اعدة ب ييد إطال  اا اق صبر ليهبا علبى وااا الشيخ ل د ألاب جبواب آخر وهو خااس األلوبة بشبيبنا وهو  

بامل بولة، إال أ ه قد يس بعد ةلك، لوروو بلك املطل اا يف ا ام احلالة، لال بد ان لعل امل بولة  البفة عبن  ،املرلرتاا بع 
قرينة ا صلة لهم انها اشاام  عليه السالم  أ  اراو الراو  بساو  الرواي ني ان سائر اجلهاا،  ما حيمل إطال  أخببار ال نيبل 

   3 على ةلك 
ووله االس بعاو ال   ة ره الشيخ ان ا  املطل اا وروا اورو احلالبة هبو الب   حي باج لل بواب والب   ألباب عنبه أقول: 

و هنبي:: ا   ،الشيخ بولوو ال رينة امل صلة، وو  ولبه االسب بعاو الب   ة بره اخخو بد وهبو  ثبرة املطل باا إة سبب  عبدم ولبه  لبه
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ح إطبال  املطلب  وا   با  واحبداك وإ  مل ي بريخر مل ي ببح ب  قب ب   ببريخر  إاحلالبة لب املال  يف ال بح وعداه هبو ببريخل البيبا  عبن وقب 
 إطالقه وإ   ا   ثلاك 

 ال يعلم تأخر المقيد )المقبولة( عن زمن الحاجة
 :يصلح  ل انهما لواباك اس  الك عن اشلعال لنا ا   عهنده بولهني  ربو  وص رو ، لوااا لواب الشيخ

يعلم بريخر صدور امل بولة  وهبي امل يبدة ب يبوو عديبدة  عبن سبائر روايباا الشلبيح  وهبي املطل بة   ا ه الاما الصغروي فهو: 
 علبى محلهبا أو احلهنبور مابن علبى امل بولبة محبل ابن املنبرج إىل حي باجحب   لي ال با  امل ام ص رى بريخل البيا  عن وق  احلالة

 العديببدبببل الظبباهر اجمببا ا  داببة علببى   السبباب ة املرلرتبباا ا  فببا  السببائل  ببالم اببن لهببم  اشاببام بببا  ال ببول أو االسب رتباب
 :انها إة

  2 و لعلهبا حبالر روايباا  وقسبم انهبا عبن اشابام الرضبا   1 صدر قسم انها عبن اشابام العبانم  ولعلهبا رواي با   -أ
 وااا غلها لب:لال اشعلة ان له ها، 

عنهمببا  عليهمببا السببالم  وهببي خارلببة عببن  يارسببلة العيالببوهببي بعهنببها عببن اشاببام الببباقر والصبباو  اعبباك قببد صببدر  -ب
  ابرت  ال عارض

 روايببة ابببن بعببل وروايببة لببابر بببن يضيببد ومهببا خارلببا  عببن ابرتبب  ال عببارض ومهببا  عببن اشاببام الببباقرصببدر بعهنببها  -ج
  لالحظها

وانهببا امل بولبة، لا به ال يعلبم صببدورها   3 ولعلهببا  بس عشبرة روايبة واابا املعظبم وهبو ابا صببدر عبن اشابام الصباو   -و
وعلببى لببرض صببدورها بعببد امل بولببة لببال يعلببم صببدورها بعببد حلببول وقبب  احلالببة  بعببد امل بولببة بببل لعلهببا صببدرا قبلهببا انببه 

الروايباا األخبرى املشب ملة علبى ابرلح أو ابرلرتني يف األيبام يواباك وقبال امل بولبة  قباليف ا بام ال علبيم  إة لعل اشابام ولوبه 
، ولي ببال  ال اوابة أو يف  فبس اليبوم، وعلبى أ  لببال إحبرام ل بريخر امل بولبة عببن سبائر الروايباا وال إحبرام ل ريخرهببا عبن وقب  احلالبة

   ي: ب يد املطل اا بامل بولة وقد بريخر صدورها عن وق  احلالة؟
ل ريخرهبا عبن  قببيحبامل بولبة عدم العلبم ب بريخر صبدور سبائر الروايباا عبن وقب  احلالبة، ال يصبح اشلبعال ببا  ب ييبدها وا  

   ل رياللنب ى على األصل يف  ل اطل  وا يد وروا وال يعلم بريخر امل يد عن وق  احلالة لا ه ي يد املطل  به وق  احلالة
 تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطالقه

                                                             

 رواية احلسن بن لهم  عن اشاام العانم   1 
 رواياا امليثمي واحلسن بن لهم وحممد بن عبد اهلل  عن اشاام الرضا   2 
رواياا عمر بن حنظلة وواوو بن احلصني واوسبى ببن ا يبل واملعلبى ببن خنبيس واا عمبر العنبايب واببن أا يعفبور وايبوب ببن  عن اشاام الصاو    3 

 رالد وأيوب بن احلر وهشام بن احلعم وغله والسعويب ومجيل بن وراج وعبد الرمحن بن اا عبد اهلل واحلسني بن السر  
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ببل ابا مل بضامحبه اصبلرتة أهبم ب  هنبي ببريخله وااا العربو : لهو ا  بريخل البيا  عن وق  احلالبة لبيس قبيرتباك علبى إطالقبه 
   1 عنه أو افسدة أهم يف لفعه به

  :م هووالظاهر ا  ان املسلب 
 لا ببه قببد بببريخررغببم ا  األحعببام بابعببة ملصببا  وافاسببد يف امل عل بباا لا ببه    بدرليببة  ببضول األحعببام ماببن الرسببول  -أ

الفسبباو  ولوضببوو ولببو  للرتعببم عببن وقبب  احلالببة ةلببك بببريخلاك  ببا  و  إجيبباب أو ميببرك العثببل انهببا   رتببرك لببرب ا مببر بشببري 
وهعب ا سبائر األحعبام إة  ضلب  ا درلبة   2 أو لبدل  لاسبد أهبم لعنبه  با  ملصبلرتة أهبم والشربية يف ا مر قببل ميرههبا  مبا بعبده

 سنة  23 طوال
 عليهما السالم  بل وسبائر الصاوقني مان ح    بدرلية بيا  األحعام  حي  اا د ماا  بياجما ان مان الرسول  -ب
   3 وال لك يف ا  املصلرتة اق هن  ال ريخل األئمة 

احلالببة ماببن بببريخل صببدور امل بولببة لرضبباك عببن ماببن صببدور املطل بباا وعببن  لببا  إلببعال يف ا  يعببو  اببا  ببن ليببه وعليــه: 
ليعو  صب رى  بربى صبرتة ببريخله عبن وقب  احلالبة ان بريخل البيا  عن وق  احلالة     ظراك ل درلية بيا  األحعام   4 إليها 

املسبلم ابن اجلمب  البدال   اب  حببوا لا ه ادلوع مبسلمية صدور امل بولة ان اشاام   5 ملصلرتة أهم، وااا اخالل االح مال
 للمصلرتة  ل دبر وبريال –لو  ا   –ليعو  هو الدليل يف عامل اشحباا على ا  ال ريخل  بني املطل  وامل يد

 المقبولة في مقام تمييز الحجة عن الالحجة ال الترجيح بين الحجتين -6
وهبو ا   – مبا سي هنبح   –وخيطر بالبال وله مج  آخر بني امل بولة وسائر رواياا املرلرتاا وببه ين فبي اشلبعال ابن رأ  

ا ببه لببو ولببد اببال  احل يببة يف  والفببر   ،امل بولببة بصببدو  ييببض احل ببة اببن الروايبباا عببن الالح ببة ال بصببدو بببرليح أقببوى احل  ببني
أقوى يف احدمها   اجمل هد واألعلم  و الورع واألورع  و الصاو  واألصد    والعاول واألعدل   ا  ان بباب ا   و ه  ام ليه

وا  هنبيها يف  ليهمبا، اابا ا  ل بد احبدمها املبال  ابن رأ  ومل يعلبم ايهمبا الفاقبد  برليح أقوى احل  ني بعبد ولبوو ابال  احل يبة
امل ببام يعببو  اببن  ييببض احل ببة عببن الالح ببة   مببا لببو  ببا  احببدمها ر هببداك واخخببر عاايبباك، أو عبباوالك واخخببر لاسبب اك ومل يعلببم  لببا 

   هو اجمل هد أو العاولأيهما 
ــا َكــاَن َمــْن  الالح ببة لالحببل قولببه  عببنويف امل ببام لببا  نبباهر امل بولببة ا  مل يعببن صببرحيها  ييببض احل ببة  يـُْنظَــُر َإلَــى َم

ــا َو  ــَه َمــْن ُحْكَمَن َخــُا َب ِْ ــْن َأْصــَحاَبَي فَـيُـ ــَه َم ــَه اْلُمْجَمــَ  َعَلْي ــَي ال ــَاي َحَكَمــا َب ــْيَس َرَوايَــَتَهْم َعن ــا َفــي َ َل ــا َّ ال ــَاي َل ــَرُ  الش  يـُتـْ
                                                             

  ل األحعام اا عدا  العدل حسن  لا ه ال اضاحم له ولو ولد ملا  ا  عدالك ل ريال وةلك  عل اا ليس علة بااة للرتعم وهو    1 
 وهو هروهبم ان الدين لعا  اشسالم ي  ل  ان أصله وأساسه   2 
 ألر ا إىل بع  ولوه املصلرتة يف   اب  املعاري  وال ورية    3 
 أ  إىل امل بولة   4 
 اح مال صدور امل بولة بعد وق  احلالة   5 
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ــ ــَه اَل رَْي ــَمن  اْلُمْجَمــَ  َعَلْي ــَد َأْصــَحاَبَي َف لا ببه وإ   ببا  حبب  اخ  حم مببل الببولهني بببا  ي ببال  ويببش     1 ...َب َفيــهَبَمْشــُهورع َعْن
علبى ا به اب  ولبوو االح مبال  –الشاة  أعم ان  و ه لعدم ولوو ابال  احل يبة ليبه أصبالك وابن  و به ملرلوحيبة اال به وا لوبي به 

 إال ا  ب مببة  ببالم اشاببام  –بر بن فببي صببرتة بشببب  الطببرن باجمببا اببن ببباب الشلببيح وإ  مل يثببب  بببه ا ببه اببن ال مييببض ل ببد
 ُ َوَأْمـَر بـَـُيَن َييَّـُه فَـُيْجتَـنَـبُ  َوَإن َمـا اأْلُُمـوُر َثاَلثَـَة َأْمـَر بـَـُيَن ُرْشـُدُي فَـُيت بَـ   لا به صبريح يف ا  اجملمب  عليبه أابر ببني رلبده لي بب  وا

 ليه اال  احل ية إال ا ه وق  ارلوحاك؟وهل يع ل ال ول با  األار البني غيه  ،ه لي  نمل غي  الشاة أار بنيب 
َرُ  َما َخاَلَف ُحْكُمُه ُحْكَم اْلَكَتاَب َو السَّن َة َو َواَفَق اْلَعام ة و  لك قوله  لا  ابا خبال: الع باب والسبنة ال    2َويـُتـْ

والسبنة،  ا برب املوالب  للع بابحاالبه  وهبو الب   ليه للرت ية أبداك، ال ا ه ةو اال  مث أصبح ارلوحاك ملعارض ه مبال  أقوى اال 
 هااش الدر  الساب  لالحظه وبرياليف اللهم إال على وله سب  

يف ا  ابببا وال هببم لفيبببه  –صببرحياك يرو بببه ا  مل  –إة هببو نببباهر عرلبباك  َمـــا َخــاَلَف اْلَعام ـــَة َفَفيـــَه الر َشــاد  و بب لك قولببه
  أبداك  وللرتدي  صلة الهنالل الظاهر عرلاك يف ا ه ال ا  هني ليه للرت ية

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
   )الحكمة(:

َمناً َحت ى َيُكوَن َفيَه َثاَلُث َخَصالع ُسن َة َمْن رَُبَه  :اشاام الرضا  عن ِْ َمُن ُم ِْ َوُسن َة َمْن نََبُيَه َوُسن َة َمْن َوَلُيَه اَل َيُكوُن اْلُم
 (1)َمْن َرُسولع   َيْيَبَه َأَحدًا َإال  َمَن اْرَتضى  عاَلُم اْلَغْيَب َفال ُيْظَهُر َعلى َفَأم ا السَّن ُة َمْن رَُبَه َفَكْتَماُن َسُرَي َقاَل الل ُه َعز  َوَجل  

 (4)ُخَا اْلَعْفَو َوْأُمْر َباْلُعْرفَ  :َبُمَدارَاَة الن اَس فَـَقالَ  َعز  َوَجل  َأَمَر نََبي ُه   َوَأم ا السَّن ُة َمْن نََبُيَه َفُمَدارَاُة الن اَس َفَمن  الل هَ 
ُر وَ     الض ر اءَ َفي اْلَبْأساَء َو َأم ا السَّن ُة َمْن َوَلُيَه َفالص بـْ

  242  2اشسالاية ج –العايف: ط  
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