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أَخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • ــار الدال و أمــا األخب

المتعارضين على أساسها فهي عديدة و مختلفة، و تنسيقاً للبحث عنها 
. نصفها إلى أربعة أصناف

. ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1•
. ما يدل على الترجيح بالشهرة - 2•
. ما يدل على الترجيح باألحدثية - 3•
. ما يدل على الترجيح بصفات الراوي - 4•

349، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة  - 1•
و األخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة كثيـرة،  •

إالّ أن أهمها و أصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي 
في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا

349، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي أَلَّفَها فـي أَحـوالِ    33362•

ي بـنِ     لـع نَـياب يلع و دمحنْ ما عهتحص اتإِثْب ابِنَا وحأَص يثادأَح
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبِي الْبرَكَات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبِي جعفَرِ 
  ـدمحنْ منِ نُوحٍ عب وبنْ أَيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذَا بنِ أَبِي عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِي عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلَى كا عمرِضُوهفَانِ فَاعخْتَليثَانِ مدح كُملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

كتَاب اللَّه فَخُذُوه و ما خَالَف كتَاب اللَّه فَرُدوه فَإِنْ لَم تَجِـدوهما فـي   
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلَى أَخْبا عمرِضُوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أَخْبا وفَم

 و ما خَالَف أَخْبارهم فَخُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
و الكالم حول هذه الرواية يقع •
في سندها، : تارة•
في مفادها، : و أخرى•
. في عالقتها بسائر الروايات: و ثالثة•

350، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
. أما البحث عن سندها، فربما يناقش فيه من وجوه•
استبعاد وجود كتاب لقطب الدين الراوندي في أحوال الرّجال -األول •

350، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و هذه المناقشة يدفعها أننا لو فرضنا تمامية طريق لصـاحب الوسـائل   •

إلى أحد تالمذة الراوندي قد نقل هذه الرسـالة عـن أسـتاذه فمجـرد     
سكوت ابن شهرآشوب أو منتجـب الـدين عـن ذكرهـا فـي ترجمـة       
الراوندي ال يكفي إلسقاط طريق صاحب الوسـائل عـن االعتبـار، إذ    
لعل هذا الكتاب وصل إلى تلميذ ثالث لم يكن زميالً لهما و ال معاصراً 

في تلمذته على الشيخ، 

350، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
التشكيك في وجـود طريـق لصـاحب الوسـائل إلـى هـذه        -الثاني •

الرسالة، ألنه لم يذكر طريقه إليها في كتاب الوسائل فإن غاية ما نجده 
فيه ما يذكره في فوائده الخاتمة من الطريق المعتمد لديـه إلـى كتـاب    
قصص األنبياء و كتاب الخرائج و الجرائح للراوندي، و لم يذكر طريقاً 

. يعتمده في نقل هذه الرسالة

351، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
ألنه يمكـن إثبـات طريـق لصـاحب     . و هذه المناقشة غير تامة أيضا•

:الوسائل إلى هذا الكتاب بضم كالمين له
نـروي كتـاب   «أحدهما إلى اآلخر، فقد ذكـر فـي فوائـده الخاتمـة      •

الخرائج و الجرائح و كتاب قصص األنبياء لسعيد بن هبة اللّه الراوندي 
باإلسناد السابق عن العالمة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين 
بن رده عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي عن سـعيد  

»ابن هبة اللّه الراوندي

351، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
فإّنـا  نسـتظهر مـن    » و نروي باقي الكتب بالطرق السـابقة «ثم يقول •

مجموع هذين الكالمين أنه ينقل سائر الكتب التـي ذكرهـا فـي مـتن     
الوسائل و التي لم يصرح بها في المشيخة عن مؤلفها باإلسناد المذكور 

. أيضا

352-351، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
أن هذه الرسالة لو كان ينقلها صاحب الوسائل عـن العالمـة    -الثالث •

بالطريق المتقدم فكيف ال نجد له عيناً و ال أثر في كلمـات العالمـة و   
مشايخه فإن من يراجع كتاب التهذيب الّـذي ألّفـه العالمـة فـي علـم      
األصول أو كتـاب المعتبـر للمحقـق أو المراجـع األخـرى لمشـايخنا       
المتقدمين ال يرى أنهم استدلوا بهذه الرواية على الترجيح أصـالً، ممـا   
يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة لم يكن يطلع عليها العالمة أو المحقق 

وقتئذ .

352، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
أن عدم استدالل العالمة أو المحقق في كتـبهم األصـولية بهـذه    : و فيه•

الرواية ال يدل على عدم وجود الرسالة بأيديهم، ألنهما لم يذكرا أكثـر  
. روايات الباب

352، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
الواقعـان فـي    -إن محمداً و علياً ابني علي بن عبـد الصـمد    -الرابع •

قد يقال أنهما ليسا محمداً و علياً ابني علي بن عبد الصـمد و   -السند 
إنما هما محمد و علي ابني عبد الصمد ألنهما شخصان معروفان و من 
مشايخ ابن شهرآشوب و أساتذته الذين يروي عنهم و قـد وقعـا فـي    

طرق صاحب الوسائل كثيراً، 

353، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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العالم الجليل الفقيه الّذي كان في طبقة علي بن عبد الصمد األول 
الشيخ الطوسي و المرتضى و يروي عن الصدوق بواسطة واحدة

يروي عنهما الراوندي هذه محمد 
الرواية و كانا من مشايخه  

يروي عنهما الراوندي هذه علي
الرواية و كانا من مشايخه  

عبد الصمد ؟
  اللذان من مشايخ ابن شهرآشوبعلي

اللذان من مشايخ ابن محمد
شهرآشوب

حسين
عبدالصمد؟

علي 
محم
د
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أَخبار الترجيح 
أبو البركات علي بن الحسين العلوي الخوزي الّذي يـروي   -الخامس •

عنه الراوندي ال يوجد دليل على توثيقه عدا شهادة صاحب الوسـائل  
بوثاقته و هي ال تفيد في التوثيق، ألنهـا ال يحتمـل فيهـا أن     -قده  -

تكون عن حسٍ مع هذا البعد الزمني الممتد بينهما و هو قرابة سبعمائة 
قـده   -عام فلو فرض وجود احتمال الحسية لشهادات الشيخ الطوسي 

فذلك من  -و لذلك يؤخذ بها  -في حق الرّواة غير المعاصرين له  -
جهة عدم وجود هذا المقدار من البعد بينه و بين أبعد راوٍ يفرض مـن  

. أولئك الرّواة

356-355، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
أن المقياس في نشوء احتمال االستناد إلى الحـس فـي مقابـل    : و فيه•

الحدس و االجتهاد ليس هو طول الزمـان و قصـره فحسـب، و إنمـا     
تتحكم فيه أيضا مالبسات ذلك الفاصل الزمني و ظروفه، فقد يكـون  
الفاصل قصيراً و لكنه قد مضى بنحو ال يوفر للباحث ما يحتاجه مـن  
المدارك الواضحة التي تستوجب حسية شهادته بالتوثيق أو الجرح، و 
قد تطول الفاصل الزمني دون أن يضر بما تطلبه حسـية الشـهادة مـن    

مدارك و مستندات،

356، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و على هذا األساس، لو الحظنا السنين التي تفصل بين الشيخ الطوسي •

و بين الرّواة الذين شهد بوثاقتهم و التي هي أقصر بكثير مـن   -قده  -
و العلماء الـذين يشـهد    -قده  -الفاصل الزمني بين صاحب الوسائل 

نرى فارقاً كيفياً كبيراً بـين الزمـانين    -كأبي البركات مثالً  -بوثاقتهم 
يميز الفاصل الزمني بين صاحب الوسائل و أبي البركـات مـن ناحيـة    

. إمكانية الحصول فيه على مدارك حسية للشهادة بوثاقته

356، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و ذلك الفارق الكيفي يتمثل في توفر الضبط في النقل و شدة االهتمام •

بمدارك التوثيق و الجرح و التعديل و شيوع كتب الرّجال و اإلجازات 
و اإلسناد التي هي منفذ اطالع الباحث علـى معرفـة أحـوال الرّجـال     
عادة و عدم توفر مثل هذه المدارك و إمكانات البحث و االطالع في 
الفترة الزمنية بين الشيخ الطوسي و أصحاب األئمة حتى أنه لـم ينقـل   

. -قده  -فهرست ألحد من األصحاب في هذه الفترة غير البرقي 

356، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و مما يعزز وثاقة أبي البركات أيضا ما جاء في كتاب رياض العلمـاء  •

في ترجمة شخص من العلماء اسمه علي بن أبي طالب بن محمد بـن  
أبي طالب التميمي و هو على ما يظهر من ترجمتـه متـأخر عـن ابـن     

أي فـي   -شهرآشوب و يعبر عنه بأنه فاضل عالم محدث فقيـه قـال   
أنه في عدد من نسـخ عيـون أخبـار الرضـا     « -كتاب رياض العلماء 

يوجد فيه إسناد لهذا الكتاب يرجع إلـى علـي بـن     -قده  -للصدوق 
أبي طالب بن محمد بن أبي طالـب و هـو يرويـه عـن اإلمـام الفقيـه       

واحدًا بعد  -رضوان اللّه عليهم  -ثم يتسلسل في ذكر علمائنا ... فالن
اإلمام قال حدثنا : آخر إلى أن يصل إلى الواسطة قبل الصدوق، فيقول

. »عن الصدوقالزاهد أبو البركات الخوزي 

357-356، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
فإن هذا الكالم و أمثاله كما يؤيد وثاقة أبو البركات حيث يعبـر عنـه   •

باإلمام الزاهد و هي رتبة عالية من التوثيـق ال يلقـب بهـا إالّ أجـالء     
علماء الطائفة كذلك يثبت ما قلناه آنفاً من انتشار األسناد و المـدارك  
التي يتيح إمكانية التعويل عليها في مجال التعرف على أحوال الرّجال 

فاحتمـال   -قده  -في الفترة الزمنية التي عاش فيها صاحب الوسائل 
حسية شهادته بتوثيق أبو البركات موجود فتكـون شـهادته معتبـرة ال    

. محالة

357، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
 الشيخ أبو البركات علي بن الحسين الجوزي الحلي -543•
 عالم صالح محدث، يروي عن أبي جعفر بن بابويه•

179: ، ص2 اآلمل، ج أمل 
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أَخبار الترجيح 
 الشيخ أبو البركات على بن الحسين الجوزي الحلي] 543[ •
. إلـخ  -حدثني السيد العالم أبو البركات: و في بعض أسناد أمالي الصدوق) الشيخ( •

.و يظهر من قصص األنبياء أنه سيد حسيني، و كذا من المناقب
.»1«الجوزة بالضم قرية بموصل ) الجوزي( •
و يروي عنه علي بن عبـد الصـمد النيسـابوري، و يـروي     ) يروي عن أبي جعفر( •

القطب الراوندي عنه بواسطتين، و كذا يروي ابن شهرآشوب عنه بواسطتين على ما 
.يظهر من المناقب

:و في أوائل اسناد عيون أخبار الرضا على ما في بعض النسخ العتيقة هكذا قال•
عنه في  "رض "حدثني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن علي بن عبد الصمد التميمي•

داره بنيسابور في شهور سنة احدى و أربعين و خمسمائة، قال حدثني السيد االمام 
، قال حدثني الشيخ االمـام األوحـد أبـو    »2« "رض "الزاهد أبو البركات الخوزي

جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويـه الفقيـه القمـي مصـنف هـذا      
."رض "الكتاب

190: ، ص) ميرزا عبد اهللا افندى اصفهانى(اآلمل تعليقةأمل
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أَخبار الترجيح 
المجلس األول •
أخبرني سيدنا الشيخ الجليل العالم أبو الحسن علي بن محمـد بـن الحسـين      -1 •

القمي أدام اهللا تأييده سنة سبع و خمسمائة قال أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي 
بن عبد الصمد بن محمد التميمي رحمه اهللا سـنة أربـع و سـبعين و أربعمائـة قـال      

و السـيد  أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي سنة ثالث و عشرين و أربع مائة 
رضي اهللا أبو البركات علي بن الحسين الحسيني سنة ست و عشرين و أربع مائة 

قاال حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسـى بـن    عنهما
بابويه القمي رض يوم الجمعة الثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب مـن سـنة سـبع و    

بن زيد بن العباس بن الوليـد البـزاز بالكوفـة      ستين و ثالث مائة قال حدثنا يحيى
قال حدثني عمي علي بن العباس قال حدثنا إبراهيم بن بشر بن خالد العبدي قـال  
حدثنا عمرو بن خالد أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ع قال القول الحسـن  

يثري المال و ينمي الرزق و ينسي في األجل و يحبب إلى األهل و يدخل الجنة

2: للصدوق ص  األمالي
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أَخبار الترجيح 
حرز آخر لموالتنا فاطمة ع •
عن الشيخ علي بن عبد الصمد قال أخبرنا الشيخ جدي قـال أخبرنـا    •

السيد الشيخ العالم أبو البركات اهللا قال حدثنا   الفقيه أبو الحسن رحمه
قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمـد   علي بن الحسين الحسني الجوزي

بن علي بن الحسين بن موسـى بـن بابويـه القمـي الفقيـه قـدس اهللا       
...روحه

سيد ابن طاووس(الدعوات  مهج  
6: ص )
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أَخبار الترجيح 
. و هكذا يتضح أن رواية الراوندي صحيحة سنداً•

357، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
. و أما الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها على مرجحين طوليين•

357، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي أَلَّفَها فـي أَحـوالِ    33362•

ي بـنِ     لـع نَـياب يلع و دمحنْ ما عهتحص اتإِثْب ابِنَا وحأَص يثادأَح
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبِي الْبرَكَات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبِي جعفَرِ 
  ـدمحنْ منِ نُوحٍ عب وبنْ أَيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذَا بنِ أَبِي عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِي عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلَى كا عمرِضُوهفَانِ فَاعخْتَليثَانِ مدح كُملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

وهفَرُد اللَّه تَابك ا خَالَفم و فَخُذُوه اللَّه تَابـي    كا فموهتَجِـد فَإِنْ لَم
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلَى أَخْبا عمرِضُوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أَخْبا وفَم

 و ما خَالَف أَخْبارهم فَخُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي أَلَّفَها فـي أَحـوالِ    33362•

ي بـنِ     لـع نَـياب يلع و دمحنْ ما عهتحص اتإِثْب ابِنَا وحأَص يثادأَح
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبِي الْبرَكَات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبِي جعفَرِ 
  ـدمحنْ منِ نُوحٍ عب وبنْ أَيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذَا بنِ أَبِي عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِي عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلَى كا عمرِضُوهفَانِ فَاعخْتَليثَانِ مدح كُملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

 وهفَرُد اللَّه تَابك ا خَالَفم و فَخُذُوه اللَّه تَابـي   كا فموهتَجِـد فَإِنْ لَم
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلَى أَخْبا عمرِضُوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أَخْبا وفَم

 و ما خَالَف أَخْبارهم فَخُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
الموافقة و المخالفة مع الكتاب، فيرجح ما وافق الكتاب على  -األول •

ما خالفه و مقتضاه االقتصار في الترجيح على خصـوص مـا إذا كـان    
أحد الخبرين موافقاً مع الكتاب و اآلخر مخالفاً له فـال يكفـي مجـرد    

.مخالفة أحدهما للكتاب في ترجيح اآلخر عليه

357، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
أن : اللهم إالّ أن يستظهر كفاية ذلك بالتعدي و الفهم العرفي بـدعوى  •

مناسبات الحكم و الموضوع العرفية في باب جعل الحجية و الطريقيـة  
تقتضي أن يكون الميزان في الترجيح عدم المخالفة مع الكتاب الكريم 

ء جميع التفاصيل و جزئيات األحكام الشرعية فيه،  لوضوح عدم مجي
. فيكون المراد من الموافقة عدم المخالفة

358-357، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي أَلَّفَها فـي أَحـوالِ    33362•

ي بـنِ     لـع نَـياب يلع و دمحنْ ما عهتحص اتإِثْب ابِنَا وحأَص يثادأَح
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبِي الْبرَكَات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبِي جعفَرِ 
  ـدمحنْ منِ نُوحٍ عب وبنْ أَيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذَا بنِ أَبِي عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِي عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلَى كا عمرِضُوهفَانِ فَاعخْتَليثَانِ مدح كُملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

 وهفَرُد اللَّه تَابك ا خَالَفم و فَخُذُوه اللَّه تَابـي   كا فموهتَجِـد فَإِنْ لَم
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلَى أَخْبا عمرِضُوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أَخْبا وفَم

 و ما خَالَف أَخْبارهم فَخُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار الترجيح 
المخالفة و الموافقة مع العامة فيرجح ما خالف أخبارهم على  -الثاني •

. ما وافقها
و قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفـة و الموافقـة   •

مع أخبارهم ألنه الّذي نص عليه الحديث، إالّ أن الصحيح التعدي إلى 
الموافقة و المخالفة مع فتاواهم و آرائهم أيضا و إن كانت على أساس 
غير األخبار من أدلة االسـتنباط عنـدهم فإنـه ال فـرق بينـه و بـين       
الموافقة مع أخبارهم في الترجيح القائم على أساس نكتـة طريقيـة ال   

. تعبدية

358، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و المستفاد من الرواية طولية الترجيحين و أن األول منهما مقـدم فـي   •

. مقام عالج التعارض على الثاني كما هو واضح

358، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
: و أما الحديث عن نسبتها إلى سائر األخبار•
ء منها تكون رواية الراونـدي أخـص    فبلحاظ أخبار التخيير لو تم شي•

مطلقاً باعتبارها تثبت الترجيح في قسم خاص من حاالت التعارض و 
هو ما إذا كان أحد المتعارضين موافقاً مع الكتاب أو مخالفاً مع العامة، 

و أما بلحاظ أخبار الترجيح األخـرى أو أخبـار التوقـف و اإلرجـاء،     •
فسوف نتعرض إلى نسبتها مع رواية الراوندي لدى التعليق علـى كـل   

. واحد منها

358، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و من جملة أخبار الترجيح بمخالفة العامة، رواية الحسين بن السـري  •

: قال
إذَا ورد علَـيكُم حـديثَانِ مختَلفـانِ    : قَالَ أبو عبد اللّه عليـه السـالم  «•

القوم ا خَالَففَخُذُوا بِم«»« .

358، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
•33363 نَادبِالْإِس فَّارِ * ونِ الصنِ عسنِ الْحب دمحنْ مع هيوابنِ بنِ ابع

عنْ يونُس بنِ عبد الـرَّحمنِ   رجلٍعنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنْ 
       كُملَـيع درع إِذَا و اللَّـه ـدبـو عقَـالَ قَـالَ أَب رِينِ السنِ بيسنِ الْحع

. حديثَانِ مخْتَلفَانِ فَخُذُوا بِما خَالَف الْقَوم

ي رِسـالَته الَّتـي أَلَّفَهـا فـي أَحـوالِ        * • فـ ينْـدالرَّاو ةِ اللَّهبنُ هب يدعس
ي بـنِ     لـع نَـياب يلع و دمحنْ ما عهتحص اتإِثْب ابِنَا وحأَص يثادأَح

عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبِي الْبرَكَات علي بنِ الْحسينِ 

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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أَخبار الترجيح 
و هي ساقطة سنداً، و لكنها موافقة داللـة مـع روايـة الراونـدي فـي      •

ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم بعد أن تعدينا فـي فهـم روايـة    
. الراوندي إلى مطلق المخالفة مع فتاواهم

358، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
نعم هذه الرواية مطلقة تشمل صورة مخالفة الخبر المخالف مع العامـة  •

للكتاب الكريم أيضا فال بد من تقييدها برواية الراوندي باعتبارها تدل 
على الترتيب و تخصيص هذا المرجح بمـا إذا لـم يـتم فـي المرتبـة      

. السابقة الترجيح بموافقة الكتاب

359-358، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
. صحيحة الحسن بن الجهم و هي كسابقتها في الداللة -و منها •
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أَخبار الترجيح 
•33364 *   يادآبدـعـنِ السكِّلِ عتَونِ الْمى بوسنِ مب دمحنْ مع نْهع و

عنْ أَحمد بنِ أَبِي عبد اللَّه عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنِ الْحسنِ بنِ الْجهـمِ قَـالَ   
   لَكُـم يمـلإِلَّا التَّس نْكُمنَا ملَيع درا ويمنَا فعسلْ يحِ ع هالالص دبلْعل قُلْت
  اللَّـه دبنْ أَبِي عى عرْوفَي لَنَا فَقُلْت يملإِلَّا التَّس كُمعسلَا ي اللَّه فَقَالَ لَا و

ع شَي  مالْقَـو ا خَالَفا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمهِمفَبِأَي لَافُهخ نْهى عرْوي و ء- 
.و ما وافَقَ الْقَوم فَاجتَنبه

سعيد بن هبة اهللا الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث  *•
أصحابنا و إثبات صحتها عن محمد بن علي بن عبد الصمد عـن أبيـه   

]ضمير[ عن ابن بابويه]  تعليق[ عن أبي البركات علي بن الحسين

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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أَخبار الترجيح 
: قُلـت للرّضـا عليـه السـالم    «: رواية محمد بن عبد اللّه قال -و منها •

إذَا ورد علَيكُم خَبرَان مختَلفَانِ : كَيف نَصنَع بالخَبرَينِ المختَلفَينِ؟ فَقَالَ
فَانظُرُوا إلى ما يخَالف منهما العامةَ فَخُذُوه و انظُـرُوا إلـى مـا يوافـق     

وهعم فَدهارأخب«»« .
. و هي كالسابقتين أيضا•

359، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
•33367 *   يادآبدـعـنِ السكِّلِ عتَونِ الْمى بوسنِ مب دمحنْ مع نْهع و

قَـالَ قُلْـت   محمد بنِ عبد اللَّه عنْ أَحمد بنِ أَبِي عبد اللَّه عنْ أَبِيه عنْ 
للرِّضَا ع كَيف نَصنَع بِالْخَبرَينِ الْمخْتَلفَينِ فَقَالَ إِذَا ورد علَـيكُم خَبـرَانِ   
مخْتَلفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى ما يخَالف منْهما الْعامةَ فَخُذُوه و انْظُرُوا إِلَـى مـا   

. يوافقُ أَخْبارهم فَدعوه

سعيد بن هبة اهللا الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث  *•
أصحابنا و إثبات صحتها عن محمد بن علي بن عبد الصمد عـن أبيـه   

]ضمير[ عن ابن بابويه]  تعليق[ عن أبي البركات علي بن الحسين

119: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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أَخبار الترجيح 
مرسلة الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه  -و منها •

يرِد علَينَا حديثَانِ واحد يأمرُنـا باألخـذ بِـه و اآلخَـرُ     : قُلت«: السالم
    فَتَسـألُه كبـاحتّـى تَلقَـى صا حمنه داح؟ قَالَ الَ تَعمل بِونهانَا عنهي .

ا؟ قَالَ: قُلتمنه داحلَ بِوأن نَعم دةِ: الَ بامالع الَفخ يها فخُذ بِم«»« .

359، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و عنْ سماعةَ بنِ مهرَانَ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قُلْت يـرِد علَينَـا    33375•

  ـداحلْ بِومقَالَ لَا تَع نْهانَا عنْهالْآخَرُ ي و بِه رُنَا بِالْأَخْذأْمي داحيثَانِ ودح
 -)بِواحد منْهما(منْهما حتَّى تَلْقَى صاحبك فَتَسأَلَه قُلْت لَا بد أَنْ نَعملَ 

قَالَ خُذْ بِما فيه خلَاف الْعامة

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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أَخبار الترجيح 
و لو ال إرسالها كنا نقيد بهـا إطـالق روايـة الراونـدي فـي التـرجيح       •

بمخالفة العامة بما إذا كان يتحتم العمل بأحد المتعارضـين فـي زمـان    
حضور اإلمام عليه السالم، و لكنها ساقطة سنداً باإلرسـال، كمـا أنهـا    

.  من ناحية سكوتها عن الترجيح بموافقة الكتاب تقيد برواية الراوندي

359، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
ما : قَالَ«: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السالم -و منها •

سمعته منّي يشبه قَولَ النّاسِ فيه التّقيةُ، و ما سمعت منّي الَ يشبه قَولَ 
يهةَ فيالنّاسِ فَالَ تَق«»« .

360، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
•33379 ن(وسنُ الْحب دمحةَ )  ماعمنِ سب دمحنِ منِ بسنِ الْحع هنَادبِإِس

عنِ ابنِ بكَيرٍ عنْ عبيد بنِ زرارةَ عنْ أَبِـي عبـد   الْحسنِ بنِ أَيوب عنِ 
اللَّه ع قَالَ ما سمعتَه منِّي يشْبِه قَولَ النَّاسِ فيه التَّقيةُ و ما سمعت منِّي 

. لَا يشْبِه قَولَ النَّاسِ فَلَا تَقيةَ فيه

123: ، ص27 وسائل الشيعة، ج 
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أَخبار الترجيح 
إالّ أن هذه الرواية واردة في طبيعي الخبـر ال خصـوص المتعارضـين    •

فقد يقال بأنها تدل على سقوط ما يشبه العامة عن الحجية مطلقاً، غير 
أن الظاهر كون المراد مـن مشـابهة قـول النـاس أن يكـون الحـديث       
متضمناً لنفس األساليب و األصول الموضوعية التي يتبناهـا النـاس و   
يستدلون بها في مقام استنباط الحكم الشرعي، و مثل ذلك ال يبعد أن 
يكون قرينة نوعية عقالئية على صدور الحديث تقية، فتكـون سـاقطة   

. عن الحجية على القاعدة

360، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و من جملة ما قد يستدل به على الترجيح بالكتاب، رواية الحسن بـن  •

قُلت لَه يجِيئُنَا األحاديـثُ عـنكُم   «: الجهم عن الرضا عليه السالم قال
ما جاءك عنّـا فَقـس علـى كتَـابِ اللّـه عـزّ و جـلّ و        : مختَلفَة فَقَالَ

. أحاديثنَا فَإن كَانَ يشبههما فَهو منّا و إن لَم يكُن يشبههما فَلَـيس منّـا  
ـا  : قُلتمهأي الَ نَعلَم فَين وختَليثَينِ مدقَةٌ بِحا ثمالَهك النِ وجِيئُنَا الرّجي

. »«»فَإذَا لَم تَعلَم فَموسع علَيك بِأيهِما أخَذت: الحقُ؟ قال

360، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
•33373  اج(وجتي الْإِحف يرِسبٍ الطَّبنِ أَبِي طَالب يلنُ عب دمـنِ  ) أَحع

    ـنْكُميـثُ عادتَجِيئُنَـا الْأَح لَه نِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتمِ عهنِ الْجنِ بسالْح
مخْتَلفَةً فَقَالَ ما جاءك عنَّا فَقس علَى كتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ و أَحاديثنَا 
فَإِنْ كَانَ يشْبِههما فَهو منَّا و إِنْ لَم يكُنْ يشْبِههما فَلَيس منَّا قُلْت يجِيئُنَا 

مخْتَلفَينِ و لَا نَعلَم أَيهما الْحقُّ قَالَ فَإِذَا   الرَّجلَانِ و كلَاهما ثقَةٌ بِحديثَينِ
لَم تَعلَم فَموسع علَيك بِأَيهِما أَخَذْت

.الرواية، كما مر، مرسلة •

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج                        
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أَخبار الترجيح 
إالّ أن هذه الرواية ال تدل على الترجيح بموافقـة الكتـاب و السـنّة و    •

إنما مساقها مساق بعض أخبار الطرح الدالة على إناطة حجيـة الخبـر   
 التـرجيح من أخبار فال تكون بوجود شاهد يشبهه من الكتاب الكريم 

، نعم ما جاء في ذيلها يدل على التخيير في موارد الطرحمن أخبار  بل
التعارض فتكون من أخبار التخيير التـي ال بـد مـن تقييـدها بأخبـار      

. الترجيح ان تمت في نفسها إالّ أن سندها غير تام لإلرسال فيه

361-360، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
و من جملة ما يدل على الترجيح بهذا المرجح، مقبولة عمر بن حنظلة •

و مرفوعة زرارة اللتان يقع الحديث عن مفادهما مفصالً فـي التـرجيح   
. بالصفات

و هكذا يتضح أن الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة تـام علـى   •
أساس رواية الراوندي المتضمنة للترجيح بهما بنحو الترتب و الطوليـة  

. بينهما

361، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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