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فئن مشكىةّ لتعؼكضزع ي لتالكعفي فكٓ لتسيلٔكضا لتظكض زِ ػكه         •
لتمؼظًمٕه ػةُٕم لتسفم لد يلجُُض أطكاض  لئممكّ ػةكُٕم لتسكفم     
أٔضض فعظديل تمؼسفّ لتمًلف لتشسػٓ مىُض ي وٕفّٕ ػفجُض ػه طسٔكك  
لتسؤلل ػىُم ػةُٕم لتسفم، فًز ا أحض ٔث وثٕسِ تستبط بُرل لتشكنن،  

: ي  زلسّ َرٌ لئحض ٔث ي تادٔد مؼطٕضتُض تمغ فٓ فظةٕه

314،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث

المسألةالثاويةحكممالعاماساالمسمعمش مه
صاييةاالخباسالخاصة



4

أخبار الطرح   - 1
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أخبار التخيير   -أ                                       
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أخباسالطشح
ي ومظد بنالبضز لتطسح لتسيلٔضا لتمسعفٕضّ لتعٓ تنمس بؼسع لتاكدٔث  •

 ٍ ي لكد يز ا َكرٌ   . ػةى لتىعض  ي لئالر بمض يلفمٍ ي طسح مض الضتفك
لئالبضز بنتسىّ مخعةفّ بضإلمىضن تظىٕفُض إتكى الكفط طًلمكف وباكث     

. ػىُض تبضػضً

315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
مض يز  بةسضن لتسعىىضز ي لتعاضشٓ ػه طكديز مكض    -لتطضمفّ لئيتى •

. ٔخضتف لتىعض  مه لتمؼظًمٕه ػةُٕم لتسفم

:ي مه ومضذج َرٌ لتطضمفّ•

315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
:لتاسأًٔ  به  طإاّ •
يٓ ػٓهْ ػِدٍَِّ مِهْ أَطٕآضبِىَض ػٓهْ أَحٕمٓدٓ بٕهِ مٔآمَّدِ بٕكهِ الَضتِكدع ػٓكهْ     33347•

لَكضلَ   لتْأكس  أَبٍِِٕ ػٓهِ لتىَّضْسِ بٕهِ سًٕٔٓٔدع ػٓهْ ٔٓإٕٓى لتْآةَبِِّٓ ػٓهْ أَُّٔكً ٓ بٕكهِ   
ِ ع ٔٓمًُلُ وُلُّ  ءع مٓسْ ٔي ٌ إِتَى لتْىِعَض ِ يٓ لتسُّىَِّّ يٓ وُلُّ  شَٕٓسٓمِؼٕتٔ أَبٓض ػٓبٕدِ لتةٍَّ

ِ فًَُٔٓ شٔالْسُي .  حٓدِٔثع تَض ًٔٔٓلفِكُ وِعَض ٓ لتةٍَّ

وُلّ : سٓمِؼتٔ أبٓض ػٓبدِ لتةٍِّ ػةٍٕ لتسفم ٔٓمًُلُ»: لضل حمسأًٔ  به  زيلّٔ•
ءع ت ًٔٔٓلفِكُ وِعَض ٓ لتةٍِّ فًَُٔٓ  مٓس ٔي  إتى لتىِعَض ِ يٓ لتسّىِّّ يٓ وُلّ شَٓ حٓدِٔثع
315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث.                        «شٔالسُيٌ

111:،ص27يسائلالشياة،ج
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أخباسالطشح
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَحٕمٓدٓ بٕهِ مٔآمَّدِ بٕهِ ػِٕسٓى ػٓهِ لبٕهِ فَضَّضلٍ ػٓهْ ػٓةِِّٓ  33345•

مٓض تَمٕ ًٔٔٓلفِكْ مِكهَ  : بٕهِ ػٔمْبَّٓ ػٓهْ أًَُّٔ ٓ بٕهِ زٓلشِدع ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕدِ لتةٍَِّ ع لَضلَ
  لتْآدِٔثِ لتْمُسْآنَ فًَُٔٓ شٔالْسُي

ي لتعؼبٕس بضتصالسي فُٕمض ٔجؼةُمض مه أمثةّ َرٌ لتطضمفكّ لتدلتكّ ػةكى    •
. لتعاضشٓ ػه طديز مض ٔخضتف لتىعض  مىُم

315،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث•

110:،ص27يسائلالشياة،ج
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أخباسالطشح

يٓ ػٓهْ مٔآمَّدِ بٕهِ إِسٕمٓضػِٕلَ ػٓهِ لتْفَضْلِ بٕهِ شَضذَلنَ ػٓهِ لبٕهِ أَبِكٓ   33348•
ػٔمٕٕٓسٍ ػٓهْ َِشَضمِ بٕهِ لتْآىَمِ يٓ غَٕٕسٌِِ ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕدِ لتةٍَِّ ع لَضلَ الَطَبٓ لتىَّبُِّٓ 
ِ فَنَوَض لُةْعٍُٔ يٓ  ٓض لتىَّضسٔ مٓض جٓضءٓوُمٕ ػٓى ٓ ًٔٔٓلفِكُ وِعَض ٓ لتةٍَّ ص بِمِىًى فَمَضلَ أَُُّٔ

ِ فَةَمٕ أَلُةٍْ  مٓض جٓضءٓوُمٕ ٔٔخَضتِفٔ وِعَض ٓ لتةٍَّ

111:،ص27يسائلالشياة،ج
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أخباسالطشح
ي تىىُض غٕس ومٕكّ لتسكىد تكًزي  مامكد بكه      :لضل لتسٕد لتشُٕد لتظدز•

. ي مه تم ٔثبت **فٍٕ، ي ًَ مس   بٕه مه البت تًالٕمٍ *إسمضػٕل
ٍ  )ي إومض جؼةىضَض مه أمثةّ َرٌ لتطضمفّ بضػعبضز أن لتعؼبٕس   • ( تكم ألةك

ٔفُم مىٍ ػسفضً لسعىىضز لتظكديز ي لتعاضشكٓ ػىكٍ ت مجكس  لتالبكضز      
. بؼدمٍ

الىيسمابًس سي الكليىميعىمٍالبىمذييإسمماعيل حممذبه تىىٍ *•
.سيايةيًَدليلعلىيثايعٍلذ الكليىي1718

.بضيعلكىٍليسفيَزٌالطبمةبهإسماعيللال شادٌ حمذبه**•

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح

ي َىرل ٔعضح أن مفض  َكرٌ لتطضمفكّ لسكعىىضز طكديز مكض ت ًٔلفكك       •
. لتىعض  لتىسٔم ي لتسىّ لتشسٔفّ ػىُم

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
:ي ٔمغ لتادٔث بؼد َرل حًل َرل لتمفض  مه جُضا ػدٔدِ•
فٓ تادٔد لتمسل  ممض ت ًٔلفك لتىعض ،  -لئيتى •

بأنيكًنَىالكتاشا هالكعابيالفُل ٔسل  مىٍ لتمخضتفّ مغ لتىعض  –
يًافمٍالحذيث،

، فٕىًن ػكدم  يام اإرالميكهالكعاب عاشضاًلزلكالمًضًعأصالًأي –
مًلفمّ لتادٔث مؼٍ مه بض  لتسضتبّ بضوعفضء لتمًضًع؟ 

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ت ٔىبغٓ لإلشىضل فٓ أن لتمسعظُس ػسفضً ًَ لئيل، ئن جمةكّ مكض ت   •

ًٔلفك لتىعض  ي إن وضوت لضّٕ سضتبّ ي َٓ مىطمٕضً أػم مكه لتسكضتبّ   
بضوعفضء لتمًضًع ي لتسضتبّ بضوعفضء لتمامكًل، إتّ أن لتمعفكضَم لتؼسفكٓ    
مىُض ًَ لتسضتبّ بضوعفضء لتمامًل بنن ٔىًن ػدم لتمًلفمّ تةىعكض  مكغ   

يجً   تتّ وعضبّٕ، 
أن لتادٔث لتثضتث ػبس ػمض ٔمضبل مًلفمّ لتىعض  بضتمخضتفكّ،  : ي ٔؤٔدٌ•

. فٕىًن شضَدلً ػةى إزل ِ َرل لتمؼىى مه ػدم لتمًلفمّ

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
فٓ أن لتمسعفض  مه َرٌ لتطضمفّ َل ًَ وفٓ لتظديز وجمةكّ   -لتثضوّٕ •

البسّٔ أي وفٓ لتاجّٕ؟ 

316،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ي ٔعستب ػةٍٕ، أوٍ ػةى لتعمدٔس لتثضوٓ تىكًن َكرٌ لتطضمفكّ وضتطضمفكّ     •

لتثضتثّ لٖتّٕ ممٕدِ إلطفق  تٕل لتاجّٕ لتؼضم بمض إذل تكم ٔىكه لتخبكس    
ػةكى أباكضط ي تفضطكٕل سكًي ٔكنتٓ       -مخضتفضً مغ لتمسآن لتىكسٔم  

–لتعؼسع تُض 

ي ػةى لتعمدٔس لئيل ٔمغ لتعؼضزع بٕه شُض ِ لتكسليْ بظكديز لتخبكس    •
لتمخضتف مغ َرٌ لتطضمفّ لتىضفّٕ تظديز ذته ػىُم ي لد ٔطبك ػةُٕمكض  

حٕىئر لًلػد لتعؼضزع مه لتعسجٕح أي لتعخٕٕس، 

316-317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
بل لد ٔمضل بعمدٔم لتخبكس لتمخكضتف ػةكى أسكضس لتجمكغ لتؼسفكٓ إذ       •

ٔاعمل طديزٌ ػىُم يللؼضً فٕىًن تخظٕظضً فٓ ػمكًم َكرٌ لتطضمفكّ،    
فئن لتجمل لتخبسّٔ وضتجمل لإلوشضمّٕ تمبل لتعخظكٕض فكٕاىم بؼكدم    

. طديز مض ٔخضتف لتىعض  ػىُم إتّ فٓ ذته لتمًز 

317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
:ي ذته. إتّ أن َرل لتىفم غٕس تضم•
ئن لإلالبضز بظديز مض ٔخضتف لتىعض  ػكىُم فكٓ مكًز ع وكفم     : أيت •

تةسليْ ت لتمؼظًم فف ٔظةح تعخظٕض لتجمةكّ لتخبسٔكّ مكه وكفم     
لتمؼظًم ػةٍٕ لتسفم فئن لًلػد لتمسٔىّٕ ي لتجمغ لتؼسفٓ إومض تجكسْ  

. فٓ لتىةمضا لتظض زِ ػه معىةم يلحد

317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
إبضء أتسىّ َرٌ لتطضمفّ ػه لتعخظٕض بضػعبضز مكض يز  فُٕكض    -ي الضوٕضً •

. مه تسضن لتسعىىضز ي أن مض الضتف لتىعض  شالسي بضطل

317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
أن مدتًل َرٌ لتسيلٔضا وفٓ طديز طسي يجكً  لتمخكضتف    -ي الضتثضً •

تةىعض  ػىُم، ي أوٍ ت ٔظدز مىُم ذته ي تكً مكسِ يلحكدِ، ي تكٕ      
لتممظً  أوُم ت ٔخضتفًن لتىعض  فٓ ول فس  فس  مه أحض ٔثُم، فكئن  
َرل تم ٔىه ًَ لتماعمل أي لتمعًلغ حظًتٍ، فظكديز حكدٔث يلحكد    

. وضي ئن ٔىًن طسحضً تمفض  َرٌ لتطضمفّ ي تىرٔبضً تُض

317،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ي حٕىئر، إذل لحعمةىض طديز لتادٔث لتمخضتف ػىُم يللؼضً يلغ لتعىكضفٓ  •

بٕه َرٌ لتسيلٔضا ي لتخبس لتمخكضتف بةاكضا لتمكسيْ ي إن لسكعبؼدوض     
طديزٌ ػىُم ػةى تمدٔس طديز َرٌ لتطضمفّ يلغ لتعىضفٓ بٕىُمض بةاضا 
لتسيلّٔ، إذ ٔؼةم إجمضتً بىر  لتشُض ِ فٓ أحدَمض، ي ٔىكًن تطبٕكك   
أحىضم لتعؼضزع لتمسعمس مه لتعسجٕح أي لتعخٕٕس مبىٕضً فٓ َرٌ لتاضتكّ  
ػةى لتمًل بعؼمٕمُض تمًلز  لتعؼضزع بمفن لتعىضذ  فٓ لتسيلّٔ أٔضض، 

. ػةى مض سًي ٔنتٓ لتادٔث ػىٍ

317-318،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
فٕمض تشمةٍ َرٌ لتطضمفّ مه ألسكضم لتعؼكضزع بكٕه لتخبكس ي      -لتثضتثّ •

فُل تشمل جمٕغ ألسكضم لتعؼكضزع لتمسكعمس ي غٕكس     . لتىعض  لتىسٔم
. لتمسعمس أي لتمسل ، مىُض لسم الضص فمط

318،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ي لتباث ػه َرٌ لتجُّ سًي وعؼسع تٍ بظًزِ مفظكةّ فٕمكض ٔكنتٓ    •

ػىد لتعؼسع تمؼىى لتمخضتفّ مغ لتىعض ، إتّ أوٍ ٔىبغكٓ لإلشكضزِ فكٓ    
لتممضم إتى أوٍ ت ٔبؼد أن ٔىًن لتمعفضَم مه َرٌ لتطضمفّ بمسٔىّ تسكضن  
لتعاضشٓ ي لتسعىىضز ػدم طديز مض ٔىًن مخضتفضً مغ لتىعكض  مكىُم   
بمؼىى ػدم طديز مض ٔىًن مسعًجبضً تطسح لتمسآن ي تىرٔبٍ ت مجس  
لتمخضتفّ مؼٍ بضتعخظٕض أي لتعمٕٕد، بل ي ت لتمخضتفّ بىاً لتؼمًم مكه  
يجٍ ممض ت ٔسعةصم طسح لتىعض  ي لد شضع تدى لتمعشكسػّ طكديزٌ   

. مىُم وثٕسلً، فئن َرل ًَ لتّرْ ٔىضسب أن ٔسعىىس ي ٔعاضشى مىٍ

318،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
مض  ل ػةى إوضطّ لتؼمل بضتسيلّٔ بنن ٔىًن مًلفمضً مغ  -لتطضمفّ لتثضوّٕ •

: لتىعض  ي ػةٍٕ شضَد مىٍ، مه لبٕل

318،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
يٓ ػٓهْ مٔآمَّدِ بٕهِ ٔٓإٕٓى ػٓهْ ػٓبٕدِ لتةٍَِّ بٕهِ مٔآمَّدع ػٓهْ ػٓةِكِّٓ بٕكهِ    33344•

لتْآىَمِ ػٓهْ أَبٓضنِ بٕهِ ػٔثْمٓضنَ ػٓهْ ػٓبٕدِ لتةٍَِّ بٕهِ أَبِٓ ٔٓؼٕفًُزٍ لَكضلَ يٓ حٓكدَّالَىِٓ   
ٔ حٓضَسَ لبٕهُ أَبِٓ ٔٓؼٕفًُزٍ فِٓ َٓرَل لتْمٓجٕةِك ِ لَكضلَ    لتْأسٕٕٓهُ بٕهُ أَبِٓ لتْؼٓةَضءِ أَوٍَّ
ِ ع ػٓهِ لالْعِةَضيِ لتْآدِٔثِ ٔٓسْئٍِِ مٓهْ وَثِككُ بِكٍِ يٓ مِكىُْٔمٕ     سٓنَتْتٔ أَبٓض ػٓبٕدِ لتةٍَّ
مٓهْ تَض وَثِكُ بٍِِ لَضلَ إِذَل يٓزٓ ٓ ػٓةَٕٕىُمٕ حٓدِٔثٌ فًَٓجٓدٕتُمٕ تٍَٔ شَضَِدلً مِهْ وِعَكض ِ  

 لتةٍَِّ أَيٕ مِهْ لًَٕلِ زٓسًٔلِ لتةٍَِّ ص يٓ إِتَّض فَضتَّرِْ جٓضءٓوُمٕ بٍِِ أَيٕتَى بٍِِ
 يٓ زٓيٓلٌٔ لتْبٓسْلُِّٓ فِٓ لتْمٓآضسِهِ ػٓهْ ػٓةِِّٓ بٕهِ لتْآىَمِ مِثْةٍَ•

110:،ص27يسائلالشياة،ج
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اختالف الحديث 

تنوع الحديث 

تعارض الحديث 

الحديث المختلف المتناقض مع المسلمات 
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أخباسالطشح
سكًلء أزٔكد بكٍ     -ي لتعؼبٕس بضالعفي لتادٔث لتًلز  فٓ وفم لتسضمل •

ي تااساالحمذيثبمؼىى مخعةف لتادٔث، أي أزٔد بٍ تىًعالحذيث
ي الحممذيثالمخعلمممالمعىممايل ممعالمسمملما تُضفعككٍ أي أزٔككد 

ت ٔضسّ بضتسكعدتل، ئن   -لتمسوًشلا لتدٔىّٕ لتثضبعّ بضتىعض  ي لتسىّ 
لتسعدتل إومض ٔىًن بجًل  لإلمضم ػةٍٕ لتسفم لتّرْ ٔاعكًْ ػةكى   

كلحمذيثلميسعليمٍدماَذ مهوبسى وةّٕ مسعمةّ تدل ػةى أن 
. الكعابالكشيمأيالسىّةالىبًيةفاليؤخزبٍ

318-319،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
أن وكل حكدٔث ت ٔىكًن فكٓ     : ي لتعفسٕس لتمشًُز تمفض  َرٌ لتطضمفّ•

لتمسآن  تتّ، ي تً بضتؼمًم أي لإلطفق، تًلفك مدتًتٍ ي تشُد ػةٕكٍ ت  
. ٔىًن ممبًتً

319،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
ي واه وجؼل لتباث حًل لتسعدتل بُكرٌ لتطضمفكّ مبىٕكضً ػةكى َكرل      •

لتعفسٕس، تضزوٕه لتعؼسع تعفسٕس آالس ماعمل فٓ مؼىى َرٌ لتسيلٔكضا  
: جمٕؼضً إتى وُضّٔ لتمطضي، فىمًل

319،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
: ٔمىه أن ٔسجل ػةى لتسعدتل بُرٌ لتطضمفّ ػدِ مفضزلضا•
أن مفض َض ػسفضً فٓ حىم إتغضء حجّٕ البس لتًلحد مغ وًوُكض   -لئيتى •

أالبضز آحض ، ي ت ٔمىه لتسعىض  فٓ إتغضء حجّٕ البس لتًلحد إتى البس 
. يلحد

319،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
أمض وًن مفض َض باىم لإلتغضء فبضػعبضز أوُض ي إن  تت ػةى ػدم حجّٕ •

الظًص مض تٕ  ػةٍٕ شضَد مه لتىعض  لتىسٔم، إتّ أن ذته مسضيق 
ػسفضً إلتغضء لتخبس مطةمضً، فئن لتغسع لتؼسفٓ مه جؼل لتاجٕكّ تةخبكس   

. إالبضا مض ت ًٔجد ػةٍٕ  تٕل مسةم مه وعض  أي سىّّ لطؼّٕ بٍ

319،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث
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أخباسالطشح
فألوٍ . ي أمض أن البس لتًلحد ت ٔسعىد إتٍٕ فٓ إتغضء حجّٕ البس لتًلحد•

. ٔسعةصم لتخةف ومض ًَ يلضح
. ي َرل لتػعسلع، طإح ت  لفغ تٍ•

319،صفحٍ7األصًل،جعلمفيبحًث


