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َأخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • و أمــا األخبــار الدال

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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َأخبار 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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َأخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي أَلَّفَها فـي أَحـوالِ    33362•

أَحاديث أَصحابِنَا و إِثْبات صحتها عنْ محمد و علي ابنَـي علـي بـنِ    
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 تَجِدوهما 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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َأخبار الترجيح 
و من جملة ما يدل على الترجيح بهذا المرجح، مقبولة عمر بن حنظلة •

و مرفوعة زرارة اللتان يقع الحديث عن مفادهما مفصًال في 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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الترجيح بالشهرة  - 2
و أهم ما يدل على هذا المرجح المقبولة و المرفوعة اللتان سوف يأتي •

. الحديث عنهما مفصالً في الترجيح بالصفات
و روِي عنهم عليـه السـالم أنّهـم    «: و هناك رواية للطبرسي ورد فيها•

إذَا اختَلَفَت أحاديثُنَا علَيكُم فَخُذُوا بِما اجتَمعـت علَيـه شـيعتُنَا    : َقالُوا
يهف يبالَ ر فَإنّه«»« .

361، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
قَالَ و )  أَحمد بنُ علي بنِ أَبِي طَالبٍ الطَّبرِسي في الْإِحتجاج( 33376•

روِي عنْهم ع أَنَّهم قَـالُوا إِذَا اخْتَلَفَـت أَحاديثُنَـا علَـيكُم فَخُـذُوا بِمـا       
 اجتَمعت علَيه شيعتُنَا فَإِنَّه لَا ريب فيه

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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َأخبار الترجيح 
ــة علــى المرجحــات و تقــديم أحــد الخبــرين  • و أمــا األخبــار الدال

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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: الترجيح بالصفات - 4
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الـراوي، مقبولـة عمـر بـن     •

. حنظلة و مرفوعة زرارة

368، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ   10•

 أَلْتنْظَلَةَ قَالَ سنِ حرَ بمنْ عنِ عيصنِ الْحب داونْ دى عيحنِ يانَ بفْوص
عنْ رجلَينِ منْ أَصحابِنَا بينَهما منَازعـةٌ فـي ديـنٍ أَو     -أَبا عبد اللَّه ع

 اكَمنْ تَحقَالَ م كلُّ ذَلحإِلَى الْقُضَاةِ أَ ي لْطَانِ وا إِلَى الساكَمفَتَح يرَاثم
إِلَيهِم في حقٍّ أَو باطلٍ فَإِنَّما تَحاكَم إِلَى الطَّاغُوت و ما يحكُم لَه فَإِنَّما 
يأْخُذُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخَذَه بِحكْمِ الطَّاغُوت و قَـد أَمـرَ   
   و وا إِلَـى الطَّـاغُوتتَحاكَمونَ أَنْ يرِيدالَى يتَع قَالَ اللَّه كْفَرَ بِهأَنْ ي اللَّه

 كْفُرُوا بِهرُوا أَنْ يأُم قَد

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَكَيف يصنَعانِ قَالَ ينْظُرَانِ إِلَى منْ كَـانَ مـنْكُم ممـنْ قَـد روى     •

حديثَنَا و نَظَرَ في حلَالنَا و حرَامنَا و عرَف أَحكَامنَا فَلْيرْضَوا بِه حكَماً 
فَإِنِّي قَد جعلْتُه علَيكُم حاكماً فَإِذَا حكَم بِحكْمنَا فَلَم يقْبلْه منْـه فَإِنَّمـا   
استَخَف بِحكْمِ اللَّه و علَينَا رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علَى اللَّه و هو علَـى  

 بِاللَّه الشِّرْك دح

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَإِنْ كَانَ كُلُّ رجلٍ اخْتَار رجلًا مـنْ أَصـحابِنَا فَرَضـيا أَنْ يكُونَـا     •

النَّاظرَينِ فـي حقِّهِمـا و اخْتَلَفَـا فيمـا حكَمـا و كلَاهمـا اخْتَلَفَـا فـي         
كُميثدـي    -حا فمقُهـدأَص ـا ومهأَفْقَه ا وملُهدأَع بِه كَما حم كْمقَالَ الْح

الْحديث و أَورعهما و لَا يلْتَفت إِلَى ما يحكُم بِه الْآخَرُ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        



15

: الترجيح بالصفات - 4
قَالَ قُلْت فَإِنَّهما عدلَانِ مرْضيانِ عنْد أَصحابِنَا لَا يفَضَّـلُ واحـد منْهمـا    •

علَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ ينْظَرُ إِلَى ما كَانَ منْ رِوايتهِم عنَّا في ذَلك الَّـذي  
    تْـرَكي نَـا وكْمـنْ حم ؤْخَذُ بِهفَي ابِكحنْ أَصم هلَيع عمجالْم ا بِهكَمح
 يهف بيلَا ر هلَيع عمجفَإِنَّ الْم ابِكحأَص نْدورٍ عشْهبِم سي لَيالشَّاذُّ الَّذ

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4

و إِنَّما الْأُمور ثَلَاثَةٌ أَمرٌ بينٌ رشْده فَيتَّبع و أَمرٌ بينٌ غَيه فَيجتَنَب و أَمـرٌ  •
مشْكلٌ يرَد علْمه إِلَى اللَّه و إِلَى رسوله قَالَ رسولُ اللَّه ص حلَالٌ بينٌ 
و حرَام بينٌ و شُـبهات بـينَ ذَلـك فَمـنْ تَـرَك الشُّـبهات نَجـا مـنَ         
الْمحرَّمات و منْ أَخَذَ بِالشُّبهات ارتَكَب الْمحرَّمات و هلَك منْ حيـثُ  

 لَمعلَا ي

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَإِنْ كَانَ الْخَبرَانِ عنْكُما مشْهورينِ قَد رواهما الثِّقَات عنْكُم قَـالَ  •

 ؤْخَذُ بِهةَ فَيامالْع خَالَف نَّةِ والس تَابِ والْك كْمح هكْمافَقَ حا ونْظَرُ فَمي
و يتْرَك ما خَالَف حكْمه حكْم الْكتَابِ و السنَّةِ و وافَقَ الْعامةَ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
•  تَـابِ ونَ الْكم هكْمرَفَا حانِ عيهإِنْ كَانَ الْفَق تأَيأَ ر اكدف لْتعج قُلْت

    بِـأَي ـمفـاً لَهخَالالْآخَرَ م ةِ واملْعقاً لافونِ مرَيالْخَب دنَا أَحدجو نَّةِ والس
الرَّشَاد يهةَ فَفامالْع ا خَالَفؤْخَذُ قَالَ منِ يرَيالْخَب

•   ـمـا هنْظَرُ إِلَى ميعاً قَالَ يمرَانِ جا الْخَبمافَقَهفَإِنْ و اكدف لْتعج فَقُلْت
إِلَيه أَميلُ حكَّامهم و قُضَاتُهم فَيتْرَك و يؤْخَذُ بِالْآخَرِ

•     جِـهفَأَر ـكيعاً قَـالَ إِذَا كَـانَ ذَلمنِ جرَيالْخَب مهكَّامافَقَ حفَإِنْ و قُلْت
حتَّى تَلْقَى إِمامك فَإِنَّ الْوقُوف عنْد الشُّبهات خَيرٌ مـنَ الاقْتحـامِ فـي    

 الْهلَكَات

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
و رواه الشَّيخُ بِإِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بنِ محبوبٍ عنْ محمـد بـنِ   •

هوى نَحيسع 
•     خَـالَف قَـالَ و نِ إِلَّـا أَنَّـهيصنِ الْحب داونْ دع هنَادوقُ بِإِسدالص اهور و

ؤْخَذُ بِهةَ فَيامنِ -الْعرَيالْخَب دنَا أَحدجو اكدف لْتعج قُلْت 
 و رواه الطَّبرِسي في الْإِحتجاجِ عنْ عمرَ بنِ حنْظَلَةَ نَحوه•

106: ، ص27 وسائل الشيعة، ج



20

: الترجيح بالصفات - 4
و روى العالمة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بـن أعـين قـال     229•

سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبـران أو الحـديثان   
المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و 

دع الشاذ النادر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ •

بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت إنهما معا عدالن مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهمـا  •

مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم
فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ  

بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف االحتياط 
فقلت إنهما معا موافقين لالحتياط أو مخالفين له فكيـف أصـنع فقـال ع    

إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع اآلخر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و البحث عن هاتين الروايتين يقـع أوال حـول سـندهما، و ثانيـاً فـي      •

تحديد مفادهما، و ثالثاً في العالقة بينهما، و رابعاً في عالقتهما بروايـة  
. الراوندي المتقدمة و غيرها من روايات الترجيح، فهنا أربع جهات

370، صفحه7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
فال إشكال في سقوط المرفوعة سندًا، لما فيها من  -أما الجهة األولى •

أن هذه الرواية لم توجد في كتب العالمة التي بأيـدينا  الرفع، بل قالوا 
. أصًال

370، صفحه7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
و أما المقبولة، فقد يقال بسقوط سندها عن الحجية أيضا باعتبار عدم •

ورود توثيق بشأن عمر بن حنظلة و إن كـان األصـحاب قـد عملـوا     
. بمفادها فسميت بالمقبولة

370، صفحه7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
بناء على القاعدة المختـارة لنـا فـي الرّجـال مـن       -غير أن الصحيح •

صحة سندها، -توثيق من ينقل عنه أحد الثالثة 

370، صفحه7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
و ذلك باعتبار ما ورد في رواية ليزيد بن الخليفة أنه قال لإلمام عليه  •

إذَن : (فأجاب عليه السالم) جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك(السالم 
و هو ظاهر في أن عمر بن حنظلة كان ثقـة بطبعـه   «»)الَ يكذب علَينَا

عند اإلمام عليه السالم، 

370، صفحه7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
] : ()1/2[ 3/275/الكافي•
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن  يزيد بن خليفة  •

قال قلت ألبي عبد اهللا ع إن  عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقـت فقـال   
أبو عبد اهللا ع إذا ال يكذب علينا 
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: الترجيح بالصفات - 4
و عنْ علي بنِ إِبرَاهيم عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ يـونُس عـنْ     4720•

أَتَانَـا   -يزِيد بنِ خَليفَةَ قَالَ قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع إِنَّ عمرَ بـنَ حنْظَلَـةَ  
إِذاً لَا يكْذب علَينَا قُلْت ذَكَرَ أَنَّـك   -عنْك بِوقْت فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع

   ـزَّ وع لُ اللَّـهقَو وه رُ والظُّه هلَى نَبِيع ا اللَّهلَاةٍ افْتَرَضَهلَ صإِنَّ أَو قُلْت
جلَّ أَقمِ الصالةَ لدلُوك الشَّمسِ فَإِذَا زالَـت الشَّـمس لَـم يمنَعـك إِلَّـا      
سبحتُك ثُم لَا تَزَالُ في وقْت إِلَى أَنْ يصـيرَ الظِّـلُّ قَامـةً و هـو آخـرُ      
الْوقْت فَإِذَا صار الظِّلُّ قَامةً دخَلَ وقْت الْعصرِ فَلَم تَزَلْ في وقْت الْعصرِ 

 حتَّى يصيرَ الظِّلُّ قَامتَينِ و ذَلك الْمساء فَقَالَ صدقَ
 و رواه الشَّيخُ بِإِسنَاده عنْ محمد بنِ يعقُوب و كَذَا الَّذي قَبلَه•

133: ، ص4 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4

إالّ أن يزيد بن الخليفة نفسه ممـن ال توجـد شـهادة بتوثيقـه و إنمـا      •
يمكن توثيقه بالقاعدة المذكورة، حيث قد روى عنه صفوان بن يحيـى  

بسـند معتبـر فـي بـاب كفـارة الصـوم مـن         -و هو أحد الثالثـة   -
فنثبت بذلك وثاقته و بروايته نثبت وثاقة عمـر بـن حنظلـة    «»الكافي

. أيضا، فالمقبولة صحيحة سنداً

370، صفحه7األصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
] : ()3/1[ 2/76/الكافي•
أبو علي األشعري عن محمد بن عبد الجبار عن  صفوان بـن يحيـى    •

عن  يزيد بن خليفة قال وعظنا أبو عبد اهللا ع فأمر 
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: الترجيح بالصفات - 4
] : ()63/14/2[ 2/22/التهذيب•
ما رواه سعد بن عبد اهللا عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن  صفوان بن يحيى  •

] توضيح[عن  عمر بن حنظلة قال كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد اهللا ع 
] : ()898/25/2[ 1/250/اإلستبصار•
سعد بن عبد اهللا عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن  صفوان بـن يحيـى عـن      •

عمر بن حنظلة قال كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد اهللا ع 
] : ()4596/1[ 3/461/الفقيه•
قال ... و روى  صفوان بن يحيى عن  عمر بن حنظلة قال قلت ل أبي عبد اهللا ع •
عن موسى بـن  ]  مثله[ رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اهللا] :  4716/5/5[ 4/132/الشيعة وسائل•

الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن  صفوان بن يحيى عن  عمر بن حنظلـة قـال كنـا نقـيس     
الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اهللا ع 

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن  صفوان بن يحيـى  ] :  26536/27/1[ 21/62/الشيعة وسائل•
 قال... عن  عمر بن حنظلة قال قلت ل أبي عبد اهللا ع
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مفاد المقبولة و المرفوعة
في تحديد مفادهما، و ال إشكال في أنهما دلتـا علـى    -الجهة الثانية •

مرجحين زائدًا على ما دلت عليه رواية الراوندي مـن المرجحـات، و   
هما الترجيح بالشهرة و الترجيح بالصفات، مع فرق بينهما في تحديـد  

مرتبة كل من المرجحين و كونه مقدماً على اآلخر أو مؤخراً عنه، 

فالترجيح بالشهرة مقدم على الترجيح بالصفات في المرفوعة و مؤخر •
عنه في المقبولة، 

و ال بد من البحث عن كيفيـة اسـتفادة التـرجيح بهـذين المـرجحين،      •
: فنقول

371 ، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أما استفادة الترجيح بالشهرة من هاتين الـروايتين، فقـد نـاقش فيهـا     •

جملة من المحققين بأن المراد من الشـهرة التـواتر و االستفاضـة فـي     
النقل، و في مثل هذه الحالة تسقط الرواية الشـاذة عـن الحجيـة فـي     
نفسها لمعارضتها مع دليل قطعي، فال يكون األخذ بالمشهور من بـاب  

. الترجيح بل من باب تمييز الحجة عن الالحجة

371 ، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة
أن الشهرة إذا لوحظت بالنسبة إلى الرواية بما هي حكايـة  : و التحقيق•

عن حديث المعصوم، تكون ظاهرة في الشهرة الروائية المسـاوقة مـع   
االستفاضة و إذا لو حظت باإلضافة إلى الرواية بما هو رأي نقل عـن  

. المعصوم كانت ظاهرة في الشهرة الفتوائية و العملية عند الفقهاء

371 ، صفحه 7األصول، ج  علم في بحوث
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