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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(541) 

 مشهور المتقدمين أخبر بالروايات نأمناقشة 
: )لكن عدم عمل املشهور بالروايات املنافية للروايات املعينة خلمس عشررة عرك رةررة هرلر الروايرات، عرك  قولهيورد على وقد 

أهنم أخرب لقرب عتقدعيهم عن اإلعام عليه السالم، وشلوذ األقوال اآلخر عك أن لبعضرها روايرات يرةيةة رمرا عرفرض باإلضرافة إ  
دعرو(  نأإضرافة إ  عرا سربن عرن البةرن املبنرائي،   1)أفتروا الالفهرا يف رترخ أخرر(    أن اللين عملوا ببعض الروايات املخالفرة قرد 

ويرةة هرلر الطائفرة عرن الروايرات )روايرات اخلمرس عشررة سرنة   اليت تكون حجة علينا واليت حندس عنها رالم املعصروم  خربيةاأل
يف الفقهررا   تررتم  سررنة، إ ررا  11نة وقلررة روايررات الرررسرر 11الطوائررا األخررر( )رروايررات الررةالن عشرررة سررنة  راررم رةرررة روايررات الررر دون

)واملترخخرين عررن  364والطوسري املتررو   311، دون املترخخرين عررنهم برخرةر عررن عرخك عررام، راملفيرد املتررويف  املعايررين للمعصرروعني
والقليرل عرن اإلعرام  دق االخ الروايات وردت عن اإلعام الصا نأعك  حبوايل ثالمثائة عام 131الصادق املستشهد يف اإلعام زعن 
ليس  حتمالاإلهلا  وإن احتمل وجود قرائن بخيديهم خفيض علينا لكن نهإف  واألقل عن القليل عن اريمها رالعسكري  الباقر 

 11روايات الر وليسض، الدليلالرتجيح حيتاج إ   نأ، على تقريبا  عن القوة حبين تطرح به الروايات األرةر البالغة حد الةالثة أضعاف 
زعرن الرنل ليسرض عرن املرجةرات املنصويرة إ  األقربيرة  نأالعاعلني هبا رانوا أقررب عنرا وإن ي يكونروا ععايررين، رمرا  نأأظهر جملرد 

لواقك أو أقوائيرة الصردور، إ  ايرجح هبا إذا أفادت األقربية  نأفال يعمل هبا عن جيمد عليها أعا عن يتعد( إ  اري املنصوية فإ ا له 
 ا حمل تخعل  فتخعلورالمه

 74وجه الجمع بين حديث الرفع وروايات الـ
عنرد املخرالا وامللالرا: رفرك القلرم  –رمرا قيرل   –: )وعنافاهترا يف رةرري عرن األحيران للروايرة املترواترة  قد يورد علرى قولره كما

ألن األخرية عطلقة فتقيردها   (1لغ...رفع القلم عن الصبي حتى يبال تنايف بني روايات السن ورواية  نهأ  2)عن الصيب حىت حيتلم 
فتقيدها روايات الةالن عشرة سنة   ال)رفك القلم عن الصيب حىت حيتلم سوا  أبلغ ثالن عشرة سنة أم  عفاد إطالقهارواية السن، إذ 

 ُْرهُ ِإَذا بـََلَغ َثََلَث َعْشَرَة َسَنًة ُكِتَب َلُه اْلَحَسُن، وَُكِتَب َعَلْيِه السَّيُِّئ، َوَجاَز َأم(3   يبلرغ  نأأي: رفك القلم عن الصريب حرىت حيرتلم إال
 ثالن عشرة سنة 

أي  ِإَذا بـَلَـَغ ثَـََلَث َعْشـَرَة َسـَنةً هري  11النسبة بينهما العموم عن وجه إذ عفاد رواية الرفرك رمرا سربن وعفراد روايرة الرر إن قلت:
 أم ال   إحتلم سوا 

 وضرعهمان إبوجره آخرر: ، ايرات السرن نرل عرفرا  وتلرك ظراهرة عرفرا  فتقيردهاالتعارض بردوي ألن رو  نأذلك وإن يح إال  قلت:
أو يبلرغ ثرالن  حيرتلم)رفرك القلرم عرن الصريب حرىت  :كرلاإ  جنخ بعضهما يفيد عرفا  تقييد رل عنهما باألخر( فيكون عفادمها ععا  ه

ررل عنهمرا أقرو( عرن عفهروم اآلخرر، فمنطروق عشرة سنة  و)إذا بلغ ثرالن عشررة سرنة، أو احرتلم، جراز أعررر  وبعبرارة أخرر( عنطروق  
 أقو( عن عفهوم الغاية يف رواية الرفك، وعنطوق رواية الرفك أقو( عن عفهوم الشرط املعلن على العدد أو الويا  فتخعل 11رواية الر

 الجمع العرفي أولى من الطرح ال مطلق الجمع
، ألن األخرل هبررا املشررهور حبملهرا علرى بعرض عراتررخ التكليرا: )ممرا لر م اعمررك بينهرا وبرني روايرات  قرد يرورد علررى قولره كمـا
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يوجرررخ طررررح روايرررات املشرررهور الرررالف العكرررس، لكةررررة عةرررل هرررلر الروايرررات املرتبطرررة بالصررربيان يف أبرررواب الصرررالة والصررروم واريمهرررا، 
درمهررا ، حيررن يكفرري  طررهعأو فالقسررمان عررن الروايررات رروايررات التةديررد بشرري،ني أقررل وأرةررر، فهمررا عكسرره، عةررل: أعرر  الفقررري دينررارا ، 

 البلوغ إذا ران باألقل ي يكن جمال ععل البلوغ أرةر  نأاألقل، وإال فلو وجخ األرةر ي يكن جمال لألعر باألقل، حين 
 انره  1)    قبلها، حين له بعض املراتخ  هرلا أعا العكس فله جمال إذ البلوغ احملكوم بكل األحكام يف اخلاعسة عشرة الالف عا

مرك عهمرا أعكرن اع)إ ا يصح لو ران اعمك عرفيا  أو رانض عليه قرينرة وإال رران عرن اعمرك التربعري، وقاعردة  نهأإن ران رللك إال و 
 ،ينرةاعمك العريف أو عا دلرض عليره قر إ ا تصح إذا أريد هبا بل  ،عيليسض يةيةة إن أريد هبا األعم عن اعمك الترب   رحأو  عن الط

، أو بعرض اآلنفرانوال هناك قرينة داخلية أو خارجية اللهم إال الوجه اخلاعس والسرادس  11والر 11وال يوجد مجك عريف بني روايات الر
 عا سبقها، رالوجه األول والرابك، أوبعض عا سيخك   فتدب ر واهلل العاي 

أقربيتهرا إ  الواقرك، رانرض هري احلجرة حبسرخ عسرلك أو  11للفقيه الظرن بخقوائيرة يردور روايرات الرر عا ذررر  لو أورننعم 
 علم اريها إ  أهلها  رد  اآلخوند ول وم 

 75لروايات الـ 74ناسخية روايات الـ -8
سررنة، وذلررك لتخخرهررا عنهررا زعنررا  رمررا سرريجي ، وذلررك  11سررنة ناسررخة لروايررات الررر 11أن نلترر م بكررون روايررات الررر الوجــه المــامن:

 ة عن أمحد بن حممد عرن عةمران برن عيسرى عرن أب أيروب اخلر ازد  الع  رموثقة حممد بن عسلم )الكايف عن   استنادا  إ  بعض الروايات
اَل يـُتـََّهُمـوَن  َما بَاُل َأقْـَواٍم يـَْرُووَن َعْن ُفََلٍن َوُفََلٍن َعـْن َرُسـوِل اللَّـِه  :قـُْلُت َلهُ قال:  عن حممد بن عسلم عن أب عبد اهلل 

   (2ِإنَّ اْلَحِديَث يـُْنَسُخ َكَما يـُْنَسُخ اْلُقْرآنُ  :قَالَ  ،ُء ِمْنُكْم ِخََلفُهُ  يفـََيجِ  ،بِاْلَكِذبِ 
 إشكال وجواب

 اإلمجاع بل ضرورة امللهخ على عدم نسخ الكتاب والسنة باخلرب الظين؟ ال يقال:
، وهو خاص بنسرخ الكتراب واحلردين النبروي، وحمرل الكرالم خرارج عنر إذ يقال: ه عوضروعا  إذ الكرالم عرن نسرخ اإلمجاع دليل ليب 

 وهو مما ال إمجاع عليه وال ضرورة على عدعه  ، خلرب إعام آخر راإلعام الباقر خرب أحد األئمة، راإلعام الصادق 
عرن ، حبسرخ عرا أودعره النريب لديره  وإن رانرض ممكنرة بالرلات إذ يرراد بره بيران اإلعرام نسرخ روايرات النريب  نأ والحاصـ::
أعرا نسرخ  ،رورةخرالف اإلمجراع والضر نرهأرفعرا  للةكرم املسرتمر، إال  وال يراد به رونرهران علقتا  عن أيله،   نهأو حلكم األحكام، ألعد ا

عناقضرا  أو عضرادا   حرن  ال عرام  إل وجردنا حكمرا  فرإذا إ  إعكانره الرلاك، ال دليرل علرى بطالنره،  افة  إضر نرهإفحلكم إعرام آخرر،  إعام 
   فتخعل وجه اآلكلوال وجور اعمك الداليل السابقة أو ال ه على نسخه له، أعكن محلابن  س ام  إع كم  حل

وال بد عن أن يكون املراد عن احلدين الناسخ للةدين النبوي عقطوع الصدور، ) نهإفحىت يف احلدين النبوي  نهأهلا إضافة إ  
اتفرن عليره الفريقران فرإذا  لرو رران املرراد عرن النسرخ هرو ضرورة امللهخ قاضية بعدم نسخ الكتاب والسنة باخلرب الظين، بل هلا ممرا  نإف

بطرالن  نإبعبارة أخر(:   1)فال بد عن أن يكون املراد عن الناسخ املقطوع الصدور، وهو خارج عن حمل الكالم  يطالحياإلالنسخ 
براخلرب الظرين وجيروز نسرخه ال جيروز نسرخه  نرهأبراخلرب الظرين أي ، حرىت يف أحاديرن النريب  ،اصالنسخ بدليل اإلمجاع والضرورة خ

وشهرهتا يف رتخ الروايات وعدم تشكيك أحد يف سندها  عقطوعة السند، الستفاضتها، 11روايات الر نأباخلرب القطعي، وقد يدعى 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين وهي نل يف الداللة  فتخعل  جمموعا ، فهي راملتواتر اإلمجايل،

َقُه ِفي نَّ َأْعَظَم اْلَحَسَراِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحْسَرُة رَُجٍ: َكَسَب َمااًل ِفي َغْيِر طَاَعِة اللَِّه، فـََورِثَُه رَُجٌ: فَأَ إِ :  أعري امللعننيقَاَل  ََ نـْ
   329هنج البالاة: احلكمة ) َوَدَخَ: اْْلَوَُّل بِِه النَّارَ  ،طَاَعِة اللَِّه ُسْبَحانَُه، َفَدَخَ: ِبِه اْلَجنَّةَ 
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