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 املقدمة

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 . احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين

)دام  روس ألقاها آية اهلل العظمى السيد عيل  السيسيلتايهذا الكتاب يشتمل عىل د

ظله( يف بحوث تعارض األدلة الرشعية واختالف األحاديث وهي ما يصطلح عليهيلا 

 وكتبت هيل 1399وقد حرضت دروسه اىل عام  ،يف علم االصول بالتعادل والرتجيح

 ليلة) االدلة تعارض يف دروسه كتابة من وانتهيت وغريها، األدلة تعارض يف تقريراته

 الكتابيلة هيلذ  وكانيلت األرشف، النجيل  يف( هجرييلة 1398 عيلام االوىل مجادى 28

هيلا يف كتابت ميلن وانتهييلت املبيضة بكتابة اخذت املقّدسة قم إىل انتقلت وحينام مسودة،

هجرية( مع العلم اي بذلت وقتًا وجهيلدًا كبيلريًا  1404شهر رمضان املبارك عام  23)

ظ بكل دقة وأمانة عىل دروس السيد االستاذ يف تقسيامت البحوث يف كتابتها، مع احلفا

واملصطلحات والتوضيحات وغريها، وان حاولت بعض التنقيح والتوضيح لتكيلون 

 . اكثر فائدًة ووضوحاً 

ولكن بعد ذلك رأيت من اجلدير كتابتها ميلن جدييلد ملعاجليلة بعيلض السيللبيات يف 

 وتبويبيلاً  اسيلتطراد ميلن فيهيلا مليلا حيلذفاً  أو مطالبهيلا لبعض وتوضيحاً  ،الكتابة السابقة

 التيلي اجلدييلدة دورتيله الّ  وصيللت أن بعد وخاصة وغريها، بحوثها لبعض ومنهجيةً 
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دلة فحاوليلت املقارنيلة بيلني اليلدورة األ تعارض حول دروسه االستاذ السيد فيها ألقى

السابقة التي حرضهتا والدورة اجلديدة التي مل أحرضها واسيلتفدت الكثيلري ميلن هيلذ  

قارنة يف هتذي  بعض املطال  ومنهجيتها مع التككيد عىل أن اليلدورة السيلابقة التيلي امل

حرضهتا أكثر توسعًا وتوضيحًا وتعرضًا لبحوث ومطال  كثرية بينام الدورة اجلدييلدة 

اكثر تلخيصًا وتركيزًا لذلك فقد استفدت من الدورتني يف تسليط األضواء عيلىل هيلذ  

 عيلن اكثيلر تعيلر اجلديدة الكتابة فانّ  لذلك ،وضيحهاالبحوث وآراء السيد االستاذ وت

 األربعيلاء ييلوم) اجلديدة الكتابة من انتهيت وقد االدلة، تعارض يف االستاذ السيد آراء

ة( ولكن خالل هذ  السنوات كنت احيلاول تنقيليح هيلذ  هجري 1414 احلجة ذي 14

فصيلواا الكتابة وتوضيحها حيث كنت اراجعها باستمرار، كام حاولت تدريس بعض 

وقد بذلت جهدًا كبريًا يف استخراج مصيلادر الرواييلات واالقيلوال لكثرهتيلا، وسيلريى 

القارئ ان بحوثه يف هذا الكتاب تشتمل عىل مسائل مهمة مل يتعيلرض ايلا األعيلالم يف 

 االسيلتاذ السيلّيد وحيلاول مقتضيلبة، بصيلورة اا تعرضوا أوبحوث التعادل والرتجيح 

 لذلك االجتهاد ويف واالصول الفقهي البحث يف الفاعل تكثريها رأى حيث تطويرها،

 والدراية والرجال واالصول الفقه يف املجاالت خمتل  يف علمية ثروة الكتاب هذا فانّ 

ية والثقافية االسالمية حيث تسّلط االضواء املفييلدة عليهيلا، العلم القضايا من والكثري

ث وارجو من الفضالء واعتذر من القارئ الكريم عن النقص والقصور يف هذ  البحو

الكرام ان يمدوا املقرر بمالحظيلاهتم لينتفيلع  يلا يف الطبعيلات الالحقيلة وايلم جزييلل 

 الشكر.

 السيد هاشم اااشمي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وآليله حممد واملرسلني األنبياء أفضل عىل والسالم والصالة ،احلمد هلل رب العاملني

 . الطاهرين الطيبني

 النيله وذليلك االُصولية، البحوث أهم من ،عارض األدلة الرشعيةإن البحث عن ت

 املتعارضيلة األخبيلار وجود وهي الفقهية، املسائل أغل  يف الفقيه جيدها ظاهرة يتناول

 عيلىل وجيل  هنيلا وميلنلتي أدت بطبيعتها إىل اختالف آراء الفقهاء يف تلك املسيلائل. ا

 عيلىل بعضيلها برتجيح أو بينها، جلمعبا إما االختالف، هذا جتا  وظيفته حيّدد أن الفقيه

 . بينها بالتخيري القول أو تساقطها اختيار أو اآلخر، البعض

 اإلميلامني عرص يف الرواة كان فقد ، ومشكلة التعارض بني األخبار ليست جديدة

 أو العالجية األخبار جاءت وقد ، )عليهام السالم( يعانون منها أيضا والصادق الباقر

 . وحلها املشكلة هذ  مواجهة لتحاول االحاديث، اختالف علل يف الصادرة األخبار

واملوضع الطبيعيلي لبحيلث التعيلارض بحسيل  املنهجييلة التيلي سيللكها العليلامء يف 

 بعيلض عيلن بحثوا كام ،بحوثهم االُصولية وقوعه بعد البحث عن حجّية الظن مبارشة

 تعيلارض عيلن كبحيلثهم مبيلارشة، بعيلدها العملييلة االُصيلول بيلبعض املرتبطيلة املسائل

 كيلذلك األميلر فليليكن مبيلارشة، االستصيلحاب بعيلد عنه بحثوا حيث االستصحابني،

 . األدلة لتعارض بالنسبة

 ،رعية فحسيل يلوبام أننا نبحث هنا عن تعارض األدلة القائمة عيلىل األحكيلام الشيل

 أو االستصيلحابني، كتعيلارض بينهيلا، فيليام االُصيلول تعيلارض عيلن نبحث لن فلذلك
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 وغريهيلا، الييلد أو القرعيلة ميلع االستصيلحاب تعيلارضك ُاخيلرى قواعد مع تعارضها

ات املوضيلوع عيلىل القائميلة واحلجيل  األميلارات تعيلارض عن هنا نبحث لن وكذلك

 . الفقه يف القضاء باب يف عنها يبحث التي البينات كتعارض ،اخلارجية

 

 التخطيط العام للبحث 

 فهنا أربعة مقاصد جي  علينا دراستها يف هذا املوضوع: 

 احلجة واشتبا  التزاحم أمثال له املشا ة املسائل عن ومتييز  ،التعارضيل تعري   1

 . وغريها والورود بالالحجة،

 حيلدوث إىل أدت التيلي األسباب عن فيه ونبحث ،يل أسباب اختالف األحاديث 2

 واملوهيلوم احلقيقي االختالف يعم ما: االختالف من واملراد. األحاديث يف االختالف

 اخلاصة القواعد أو العرفية، للمحاورات العامة القواعد عىل طلعامل غري يتصور  الذي

)عليهم السالم( ويشمل ايضا االختالف الناشئ من قبيلل األئميلة  االئمة حماورات يف

 أحيانيلا االخيلتالف بيلكن األخبيلار بعيلض يف رصحوا حيث أنفسهم،)عليهم السالم(. 

 االختالف فكسباب إذن. الرواة من الناشئ االختالف يشمل وكذلك. قبلنا من يكون

ة )عليليهم السيلالم( كيلام باألئم ختتص وال بعض، تومهه كام فحس ، بالرواة ختتص ال

 . دراستها من البد األحاديث اختالف إىل أدت كثرية أسباب هناك بل ،تومهه آخر

 ميلن  يلا ييلرتبط وما وداللة، سندا دراستها عن فيه ونبحث ،يل األخبار العالجية 3

 .مسائل
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ل فهيل صيلحته، تقيلدير وعىل اجلمع، هذا صحة عن فيه ونبحث ،الدالليل اجلمع  4

 وعيلن ،املعتر منه هو اجلمع العريف أو االستنباطي؟ وكذلك عن حدود اجلمع الدالل

 . النسبة انقالب عن والبحث دليلني، من أكثر تعارض لو فيام الفقيه وظيفة
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 املقصد األّول

 

 هتعريف التعارض ومتييزه عن غري

 الثالث ونفي ،واالصل االويل يف املتعارضني

 

 وفيه بحوث:
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 البحث األول

 تعريف التعارض

 

 يف ال ،ميليلن اجليليلدير باليليلذكر أن كلميليلة )التعيليلارض( مل تيليلرد يف اء ميليلن الرواييليلات

)عليليهم  األئميلة عيلىل عرضيلت التيلي اخلاصيلة الرواييلات يف وال العالجية، الروايات

 (1)يف مرفوعيلة ررارة الكلميلة هيلذ  وردت نعم، ريهاغ يف وال ،السالم(يف موارد خاصة

 تعيلارض عيلن يعيلر وإنام معترة غري املرفوعة هذ  أن بالتفصيل سنذكر ولكن ،خاصة

 العاميلة القيلدماء، كت  ويف الروايات، يف( املتخالفني) او( االختالف)بيل عادة األخبار

 ثوا عن هذ  املسكلة. بح الذين واخلاصة

 معنيلى فيلال ،)التعيلارض( يف النصيلوا الرشيلعية املعتيلرة وعليه فلام مل ترد كلميلة

 وكييل  ،(عرض) من وأهنا( التعارض) كلمة خصوا حول كثرياً  بالبحث لالهتامم

 اخرتنيلا وانيلام كثري، فعل كام العريف أو اللغوي معنا  عن والبحث العرض، هذا يكون

 .(2)بذلك يف عنوان البحث تبعًا لسائر العلامء الذين عنونوا البحث الكلمة هذ 

وما نقدمه من دراسة حول حقيقة التعارض إنام هو ألجل التعيلرف حيلول حيلدود 

 البحوث التي يتضمنها هذا املوضوع ونذكر يف البداية تعريفني: 

                                                           

 . 340 ا يف ويكيت 229 احلديث ،133: 4( عوال الآلل 1)

 هناية يف العراقي والشيخ ،طبعة جامعة املدرسني 2/750( منهم الشيخ االنصاري يف الرسائل 2)

 .40/125 االفكار
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 تنيلايف عيلىل االصيلطال  يف وغليل يل التعري  الذي ذكر  الشيليخ األنصيلاري: ) 1

 عىل الدليلني مدلول تنايف ارضالتع أن ذكروا ولذا مدلواام، باعتبار ومتانعهام الدليلني

 .(1)(التضاد أو التناقص وجه

 تنيلايف هيلو التعيلارض»: الكفاية يف قال ،يل تعري  املحقق اخلراساي)قدس رس ( 2

 حقيقيلة التضاد أو التناقض وجه عىل اإلثبات ومقام الداللة بحس  األدلة أو الدليلني

 .(2)«أصال اجتامعهام امتناع عدم مع إمجاال أحدمها بكذب علم بكن عرضاً  أو

 ويالحظ أن تعري  املحقق اخلراساي خيتل  عن تعري  الشيخ من جهتني:

 أن حيلني يف ،األوىل: أن الشيخ عر عن التعيلارض بالتنيلايف بيلني ميلدلول اليلدليلني

 .الدليلني بني بالتنايف عنه عر اخلراساي املحقق

  ما يشمل التنايف عرضا. الثانية: أن املحقق اخلراساي وسع من موضوع التنايف إىل

 علينيلا ينبغيلي ليلذلك ،وبام ان بحوث العلامء عادة تيلدور حيلول هيلذين التعيلريفني

 .بينهام االختالف جهتي متثالن اللتني اجلهتني هاتني توضيح

البد من ذكر مقدميلة هيلي أن للتنيلايف بيلني اليلدليلني  ،وألجل توضيح اجلهة االوىل

 مرحلتني. 

 عيلىل واآلخيلر الوجيلوب عيلىل أحدمها دل لو كام ،املدلول املرحلة االوىل: التنايف يف

 وينسيل  املدلول، إىل وبالذات أوال ينس  التنايف وهذا احلرمة عىل أو الوجوب، عدم

 االسيلناد، يف واملجيلار العيلروض، يف الواسطة باب من الدليل نفس إىل وبالعرض ثانياً 

                                                           

 . 750: 2( الرسائل 1)

 )عليهم(.  البيت آل مؤسسة طبعة 437( الكفاية: 2)
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 فيسيلند متنافييلان، دلولنيامليل أن وبيلام علييله ودال ،امليلدلول عن حاك الدليل أن باعتبار

 . أنفسهام للدليلني هذا التنايف وص 

 . ال أم بالفعل، حجة كان سواء النوعي، الكاش  مطلق هو: بالدليلهناونعني

لني اليلدلي يشمل أن إما احلجية دليل أن به ونعني ،املرحلة الثانية: التنايف يف احلجية

 ثبيلت واحيلد، عيلرض يف كانيلا فيلنن ؛الطولية نحو عىل أو ،املتعارضني يف عرض واحد

 ميلع تتنيلاى ميلنهام كل فحجّية باحلجية، معا اّتصافهام يمكن ال إذ ؛حمالة ال بينهام التنايف

 الطولية نحو عىل اام احلجية دليل شمول فرض وإن. مدلوليهام تنايف بعد اآلخر حجية

 مرحلة ى أن يكون أحدمها حجة لوال وجود اآلخر يل فال يتحقق التنايف بينهام يفبمعن يل

 العيلام يف املالحيلظ هيلو كيلام ،احلجية وإن فرض حتقق التنيلايف بييلنهام يف املرحليلة االوىل

 تنيلايف ال ولكيلن اخلاا، مورد يف مدلوليهام بني التنايف وجود يف ري  ال اذ ؛واخلاا

 اخليلاا، وجيلود عدم عىل معّلقة عمومه يف العام حجية ألن ؛ ةاحلجي مرحلة يف بينهام

 .العام عىل اخلاا يقدم هنا ومن مطلقة، فحجيته اخلاا وأما

 تنيلايف: التعيلارض أن ميلن: املشيلهور تعرييل  يف ُذكر فام ،إذا اتضحت هذ  املقدمة

النوعي او الظهور يل  الكاش  عىل التعري  يف( الدليل) لفظ ُُحل إن الدليلني، مدلول

 ااواخليل كالعيلام ،وإن مل يكن حجة يل دخل يف التعارض مجيع ميلوارد اجلميلع العيلريف

 طيلرق عيلن البحيلث ميلن بد ال واذا. فيها الظهورات تعارض لتحقق وذلك وغريها،

 .بينها اجلمع

 عن املباحث هذ  خرجت ،وإن ُحل لفظ )الدليل( يف التعري  عىل احلجة الفعلية

 ليليس إنيله إالّ  أيضيلا، اخليلاا مورد شمل وإن مثال ظهور  بحس  فالعامعارض. الت

 دلييلل ألن وذلك اخلاا، هو فيه فعالً  احلجة وانام اخلاا، ورود بعد فعالً  فيه بحجة
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 جتري ال وهي اجلّدية، واإلرادة االستعاملية اإلرادة بني التطابق أصالة هو العام حجية

 ييلدل مميلا ؛اخلاا حصة يف للعام اجلدية اإلرادة بانتفاء للعلم ؛اخلاا وجود مورد يف

 .اخلاا وجود بعدم مقيد العام حجية دليل ان عىل

 بعيلض وتبعيله اليلدليل، للفيلظ الثيلاي التفسيلري إىل ،(1)  املحقيلق النيلائينيوقد ذهيل

 .(2)األعاظم

 وهيلو ،فقد استظهر من تعرييل  املشيلهور التفسيلري األول (3)وأما املحقق اخلراساي

 عيلن خروجهيلا ييلرى أنيله بيلام ولكيلن. التعارض يف العريف اجلمع موارد دخول يقتيض

 مرحليلة وهيلي ،ضللتعيلار الثانييلة رحلةامل إىل ناظرا التعري  جعل فلذلك التعارض،

 املشيلهور،لكن منتعرييل  استظهر  فيام اخلراساي املحقق نؤيد كنا وإن ونحن احلجية،

 :عليه نالحظ

 بكهنيلا نعتقيلد بل ،أوال: أننا ال نوافقه عىل خروج موارد اجلمع العريف عن التعارض

 .(4)الثاي البحث يف ذلك تفصيل وسيكيت. مباحثه أهم من

أن ُحل تنايف الدليلني عىل التنايف يف مرحلة احلجية ال ييلتالءم ميلع قوليله بعيلد ثانيا: 

 طرفييله أحيلد يكيلون أن) التناقض يف اعتر فننه ،(التضاد أو التناقض وجه عىلذلك: )

 وحيلدة) التضيلاد يف اعتيلر أنه كام وجوديان أمران واحلجتان ،(عدمياً  واآلخر وجودياً 

 التعارض أن من املشهور بتعري  أخذنا لو أنا حني يف ،ضوع( وهو متعدد يف املقاماملو

                                                           

 .  700: 3( انظر فوائد األصول 1)

 . 353: 3( كالسيد اخلوئي يف مصبا  األصول 2)

 . 449( الكفاية: 3)

 . 19( يكيت يف ا 4)
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 ؛(التضيلاد أو التنيلاقض وجيله عىل: )العبارة هذ  إضافة صح الدليلني مدلول تنايف هو

 واآلخيلر الوجيلوب عيلىل أحدمها دل لو كام متناقضني، يكونان قد الدليلني مدلول فنن

 .رمةاحل عىل اآلخر دل لو كام ،يكونان متضادين وقد الوجوب، عدم عىل

 بكحيلد احلجييلة بتفسيلري وذليلك ،توجيه التعرييل  (1)األصفهاي املحقق حاول ،نعم

 :وجهني

 جچية معنى إن إذ حينئذ، اخلراساي املحقق تعري  فيصح ،يلجعل احلكم املامثل 1

 فيليام وهكيلذا للضدين جعال فيكون ،عىل الوجوب أو احلرمة هو جعلهام الدال الدليل

 .للنقضني جعال يكون فننه ،الوجوب عدم عىل اآلخر دل إذا

 عيلىل اليلدالني اليلدليلني ألن أيضيلًا، التعرييل  فيصح ،يل جعل املنجزية واملعذرية 2

 ،رييلة عنيلهواملعذ تنجيلز  وهيلو احلكيلم، مضيلاي  بلحيلاظ متضادان وعدمه الوجوب

 . وعدمه الرتك عىل العقاب استحقاق بلحاظ ومتناقضان

 إال إنه يالحظ عىل هذ  املحاولة: 

 انحصار املسالك يف احلجية  ذين املسلكني. أوال: عدم 

 يف يعتيلر أنيله ميلع ،وثانيًا: إنه بناءًا عىل هذا التوجيه اليكون املعرف جليًا واضيلحاً 

 ضو  بال ري . والو اجلالء التعري 

فتبني مما ذكرنا أن عدول املحقق اخلراساي عن تعري  املشهور يف هذ  اجلهة قارص 

 اايلدف جهة من يصح ال إنام ألنه إشكاال، أقل النائيني املحقق اختار  فامهدفًا وبيانًا. 

 .فحس 

                                                           

 . 274: 6( هناية الدراية: 1)
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و عرضًا بيلكن عليلم أوأما اجلهة الثانية: ان املحقق اخلراساي بنضافته اذ  العبارة: )

بكذب أحدمها إمجاال مع عدم امتناع اجتامعهام أصال( إنام أرا إدخال موارد عدم التنايف 

 دل لو كام للواقع، أحدمها موافقة بعدم إمجاال علم كنول ،بني الدليلني بكحد الوجهني

 صيلالة وجيلوب عيلىل آخيلر دلييلل ودل اجلمعة، يوم يف الظهر صالة وجوب عىل دليل

 بعيلدم إمجيلاال نعليلم ألننيلا متعارضان، ولكنهام األمرين، بني منافاة ال فننه ،ة فيهاجلمع

 هيلذ  عيلىل عالماال بعض وافقه وقد. الواحد اليوم يف صلوات مخس من أكثر وجوب

 .(1)االضافة

 ولكن يالحظ عليه عدة أمور: 

األول: أن جمرد العلم )بكذب أحيلدمها امجيلاال( اليكفيلي يف حتقيلق التعيلارض بيلني 

 هيلذا صيلدق يف البيلد بل اإلطالق، نحو عىل املتعارضني أحكام له نثبت وال ،الدليلني

 قضية بينة إىل مستنداً  هذا اإلمجال العلم يكون أن وهو العريف املفهوم من له بام العنوان

عقلية أو عقالئية أو رشعية بحيث كانت تلك القضية موجبة للعلم االمجيلال بكيلذب 

 احدمها.

 وآخيلر الوجيلوب، عىل دليل دل مالوفمثال العلم اإلمجال املستند إىل قضية عقلية: 

 جلمعبيلا االلتيلزام إىل مرجعه اذان اجتامعهام، امكان بعدم حيكم العقل فنن عدمه، عىل

 استحالته قانون ،بني اعتبار الشارع الفعل واجبًا وعدم اعتبار  وهو مجع بني النقيضني

 .بينة عقلية قضية

                                                           

 .246: 2 األصول مصبا  يف اخلوئي والسيد 274: 4( املحقق النائيني يف اجود التقريرات 1)
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 للقيلوانني ختضع ال يل األحكام ومنها يل االعتباريات إنوال جمال ألن يقال يف املقام: 

 :يقال النه النقيضني اجتامع استحالة قانون ومنها التكوينيات، يف اجلارية

جريان القوانني العقلية يف األمور االعتبارية وأن كيلان صيلحيحًا يف اجلمليلة يل عدم 

 إن إال يليل واالسيلتعارات املجيلارات بيلاب نظيلري ،ألن قوام االعتبار بالفرض والتقيلدير

 فعيلل املعتيلر اعتبيلار فيلنن التكوينييلات، يف النقيضيلني اجتامع إىل املقام يف اإلمر مرجع

 مع عدمه. جيتمع فال منه، تكويني

 . حرمته عىل وآخر اء وجوب عىل دليل دل لو مامثال القضية العقالئية: و

 ميلن املحققيلون ذكيلر  مليلا ؛ واحلرميلة الوجيلوب بيلني تضاد ال إنهولكن ربام يقال: 

 فيلال االعتبارييلة، االُميلور ميلن ألهنا ؛(1)ذاهتا يف األحكام بني التضاد عدم من املتكخرين

 .دواح ليشء واحلرمة الوجوب اعتبار يستحيل

 احلكميلني جعيلل عقالئية عدم يعني االعتبارية، االُمور يف التضاد إنولكن نقول: 

 :للتنايف وذلك معا،

 ال فاهنيلا ؛ األحكام جعل إىل الداعية واملفاسد املصالح بلحاظ ،إما من حيث املبدأ

 فنميلا ؛ واملفاسيلد املصيلالح وموارنيلة واالنكسيلار، الكرس بعد واحدا جعال إالّ  تقتيض

 .فحس  احلرمة تقتيض ملزمة مفسدة أو فحس ، الوجوب تقتيض مةملز مصلحة

 املكل ، إرادة توجيه ألجل هو إنام األحكام جعل أن باعتبار ،أو من حيث املنتهى

 مقيلام يف املكليل  حتيلري إىلى  ييلؤدي فهيلذا ،ت احلرمة والوجوب ليشء واحيلدجعل فلو

 عيلدم ميلن حمليله يف ذكرنا  ما عىل بناءً  ولكن القوم، مسالك عىل بناءً  كله هذا. االمتثال

                                                           

 . 255: 2 الفقه ُاصول يف حمارضات ،246: 2( هتذي  االُصول 1)
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 اإلمجيلال للعليلم التمثييلل يصيلح فال عقال واحد ليشء واحلرمة الوجوب جعل إمكان

 العلم االمجال املستند لقضية عقلية. من النه بذلك عقالئية لقضية املستند

 بداعي أو الداعي، جعل بداعي لإلنشاء راجعان واحلرمة الوجوب أنوتوضيحه: 

 جلعيلل بالنسيلبة جيلدي داع نفسه يف ينقد  أن املقنن املوىل يف وريتص فال الزاجر، جعل

 . واحد ليشء معا والزاجر الداعي

 أميلران ورد لو مافالتمثيل الصحيح للعلم اإلمجال املستند لقضية عقالئية بينًة هو: 

 باحلصة اإللزام يف ظاهر واآلخر ،(عاملاً  أكرم: )نحو بالطبيعي اإللزام يف ظاهر أحدمها

 يمتنيلع ال مميلا  يلام اإلليلزام فيلنن ؛ (عيلادالً  عامليلاً  أكرم: )نحو الوجود رصف ونح عىل

يعي مع األميلر باحلصيلة ليليس بعقالئيلي وإن بالطب األمر إن إالّ  عقالً  املوىل من صدور 

 مسيلتلزماً  يليل تقيلدير  عىل يل احلصة حتقق لكون ،فرض لكل منهام مصلحة ملزمة بحدة

 . واملقيد قاملطل بحث يف ذكرنا كام الطبيعي لتحقق

 اجلمعيلة صيلالة مثيلال من ذكرنا  ما ،ومثال العلم اإلمجال املستند إىل قضية رشعية

ه وإن مل يكيلن ميلانع ميلن جعيلل كليليهام بحسيل  امليلوارين العقلييلة فنن ؛ الظهر وصالة

 عىل قادر واملكل  ،والعقالئية يل إذ املتحقق أن متعلق أحد الوجوبني غري متعلق اآلخر

 قضيلية وجيلود ألجيلل لكيلن يليل كليهام يف ملزمة مصلحة وجود كانإم مع بينهام اجلمع

وقيلت واحيلد ميلن األوقيلات  يف صيلالتان املكليل  عيلىل جي  ال أنه وهي بّينة، رشعية

 .للواقع خمال  عليهام الدالني اخلرين أحد بكن فنقطع ،الرشعية

وأما إذا مل يستند العليلم االمجيلال بمخالفيلة أحيلدمها للواقيلع إىل واحيلدة ميلن هيلذ  

 ليلو فيليام النيلائيني املحقق ذكر  الذي املثال يف كام عليه، التعارض يصدق فال ،ضاياالق

 عنيلد اليلدعاء وجيلوب عيلىل الدال اخلر إما ؛ لفة أحد اخلرين للواقعبمخا إمجاال علم
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ر العبد دية أن عىل الدال اخلر أو ااالل، رؤية  هنيلا تكيلون ال حييلث ،(1)احلر كدية املدبَّ

ل اإلمجيلا العليلم لتحقيلق سيلبباً  تكون رشعاً  أو عقالئياً  أو عقالً  الثبوت مفروضة قضية

 إالَّ . للواقع أحدمها بمخالفة ُاخرى ألسباب علمنا وإن ،بمخالفة أحد الدليلني للواقع

 لعالج بل املورد، هذا مثل تشمل ال املتخالفني اخلرين يف الواردة العالجية االخبار إن

 اسيلتناد ميلن البيلد ليلذلك. العالجييلة األخبار غري آخر مقام املورد هذا أمثال يف التنايف

 علم االمجال إىل احدى القضايا ليدخل يف باب التعارض.ال

الثاي: أنه قد تبني مما ذكرنيلا  أن العليلم اإلمجيلال بمخالفيلة أحيلد اليلدليلني للواقيلع 

 لكيلان التعارض عنوان صدق يف كافياً  ذلك كان فلو ،موجود يف مجيع صور التعارض

لني عىل وجه يعلم إمجيلاالً بكيلذب الدلي تنايف هو: )يقال أن التعارض تعري  يف ينبغي

 االمجيلال العليلم ذكيلر فيكفيلي. والتضيلاد التناقض قيد ذكر عن مغنياً  ويكون ،أحدمها

 .الكفاية صاح  ذكر  كام للتعري  مكمال جلعله معنى وال فحس ،

ة بينة يف باب التعارض كام الثالث: أن إدخال موارد العلم اإلمجال املستندة إىل قضي

 بتعميليم عنهيلا االسيلتغناء يمكن كان ولكن صحيحًا، كان وإن ،فعله صاح  الكفاية

 تليلك يف ألنيله وذليلك ؛ الثالث الدالالت يشمل بام التعري  يف املذكور الدليل داللة

 وامليلدلول اليلدليلني ميلن واحيلد لكيلل املطيلابقي امليلدلول بيلني التناقض يتحقق املوارد

 جتيل : )قوله فالرم ،ل وجود تلك القضية البينةألج وذلك. اآلخر للدليل االلتزامي

 . اآلخر للدليل املدلول التامم وجوب مع فيتناقض التامم، وجوب عدم( القرص صالة

فتبني مما ذكرنا  عدم سالمة ما الحظه املحقق اخلراساي عىل تعري  املشيلهور ميلن 

 كلتا اجلهتني: 

                                                           

 .703: 4( فوائد االصول 1)
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 ،ن أن يكون الدليل بمعنى الكاشيل  النيلوعيم مانع ال فألنه ،أما من اجلهة االُوىل

 يف بييلنهام التنيلايف وان التفسيلري، هذا عىل بناءً  العريف اجلمع موارد دخول يف حمذور وال

 . الصحيح هو بل الفعلية، احلجة ال الظهور مرحلة

 يليل للواقيلع املدلولني أحد بمخالفة اإلمجال العلم ريادةوأما من اجلهة الثانية يل أي: 

 من هي التي االلتزامية للداللة ،فلام بينا  من االستغناء عن تلك الزيادة بتعميم الداللة

 البيلني الليلزوم وجيلود ميلوارد يف املتحققيلة يليل به رصحوا ما عىل يل اللفظية الداللة طرق

 أو عقلييلة بينيلة قضيلية وجود رشطنا حيث املقام، يف املفروض هو كام األخص باملعنى

 . رشعية أو عقالئية

 ،مالحظة ما ذكرنا  يظهر ان حقيقة التعارض تعتمد عىل العلم االمجال امليلذكوروب

 امجيلاالً  يعليلم وجيله عيلىل اليلدليلني متيلانع: )التعارض بان نقول ان تعريفه يف فاالفضل

 (.بينة قضية إىل مستنداً  علامً  احدمها بكذب

ة كيلام قالئييلة او رشعييلع او عقلييلة كانيلت اذا فيليام هيليويراد ميلن القضيلية البينيلة: 

 وضحناها.
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 البحث الثاين

 موارد اجلمع العريف

 

هل التعارض يشمل موارد اجلمع العيلريف أم ال؟ وذهيل  املحقيلق النيلائيني وتبعيله 

 العيلريف اجلمع موارد دخول الصحيح ان ذكرنا وقد ،بعض االعاظم إىل عدم الشمول

 وميلن ،يايعتر البحيلث عنهيلا اسيلتطراد وال بحوثه، اهم من هي بل التعارض، باب يف

 : مقامات يف املوارد هذ  نستعرض الصحيح الرأي معرفة أجل

 عيلدم عيلن كاشيلفاً  اخلاا وهو الدليلني أحد كون وهو ،املقام األول: التخصيص

 الدليل يف اإلثبات مقام أن بمعنى اآلخر، الدليل عليه دل ما بكل اجلدية اإلرادة تعلق

 .اجلدية لالرادة االستعاملية ةاالراد مطابقة وعدممن مقام الثبوت.  أوسع اآلخر

 

 وللتخصيص صورتان: 

 والالصورة االُوىل: أن تكون النسبة بني الدليلني العموم واخلصوا ميلن وجيله. 

 االُوىل بيلالنظرة متخالفني الدليلني يرون العقالء ألن ؛ التعارض من اعتبارها يف ري 

مع الدليلني حتته دون اآلخر  إنه لو كانت هناك مزية ألحدمها تقتيض اندراج جمإالَّ  اام،

 مستلزماً  العامني أحد تقديم كان إذا كام ،فيلتزم يف الثاي بالتخصيص عالجا للتعارض

 . اآلخر للغوية
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 (1)«وخرئيله ببوليله بيلكس ال يطري اء كل»ومثال ذلك ما ورد يف بعض الروايات: 

 حييليلث ،(2)« حلميليله يؤكيليلل ال ميلا أبيليلوال ميليلن ثوبيلك اغسيليلل»وورد يف بعضيلها اآلخيليلر: 

 ومقتىضيل طهارتيله، األول اخلر مقتىض فنن ؛حلمه يؤكل ال الذي الطائر يف يتعارضان

 خصصيلنا ليلو أننيلا لرأينيلا ،ملنا بدقة يف هذين الدليلنيتك لو ولكن. نجاسته الثاي اخلر

 األول اخليلر يف الطيلائر عنيلوان يكون أن لزم الطائر، بول بنجاسة وقلنا بالثاي، األول

 فتبقى الطائر، بول بطهارة وحكمنا باألول الثاي وخصصنا األمر سناعك لو وأما لغوًا،

ولكن خيصص بغري الطائر ميلن سيلائر احليوانيلات  حااا، عىل «حلمه يؤكل ال ما» داللة

 فال يلزم اللغوية من ذكر . 

ومن املزايا ألحد العامني من وجه ما ادعا  مجع من أن كون أحد الدليلني خمصصيلًا 

 ميلن الثالث بالدليل التخصيص بعد االخر العام مع نسبته تنقل  بحيث ،بدليل ثالث

 يف الترصيلف عىل قرينة يكون وبذلك ،طلقامل واخلصوا العموم إىل وجه من العموم

 يف ذكيلرو  ميلا وهيلذا. العام عىل تقديمه يف كاخلاا املخصص العام ألن ؛اآلخر العام

 . (النسبة انقالب) بيل عنه املعر دليلني، من أكثر تعارض

والنتيجة أن االلتزام بخروج هذ  الصورة يل وهي تنيلايف العيلامني ميلن وجيله يل عيلن 

 ألن ؛ تعارض األدلة لوجود نكتة يف أحد الدليلني تقتيض ختصيص اآلخر به ضيلعي   

 أن ال نظرييلة، ملقيلدمات بتعينيله نحكيلم للمتعارضني عالجاً  ذلك يكون أن األمر غاية

 أن مالحظيلة بعيلد خصوصيلاً  اآلخر يف اجلدي رادامل تعنّي  عىل عرفية قرينة يعد أحدمها

                                                           

 . 9/  58: 3( الكايف 1)

 . 770/  264: 1 التهذي  ،3/  57: 3( الكايف 2)
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 كونيله أصيلل يف اخلالف وقع مما وبعضها الفقهاء، بعض عنه غفل مما املزايا هذ  بعض

. اآلتية املباحث يف ذلك سيتضح كام قرينيته، حدود يف البحث وقع مما وبعضها قرينة،

 بيلاب عن صالتخصي موارد بخروج القائلون يقصدها ال مما الصورة هذ  ان والظاهر

 . التعارض

 ليلو كيلام ،الصورة الثانية: أن تكون النسبة بني الدليلني العموم واخلصوا املطليلق

 عيلدم عيلىل ييلدل خيلاا ودلييلل عامل، كل إكرام وجوب عدم عىل يدل عام دليل ورد

 هيلو العيلام مدلول ألن وذلك ؛مدلوليهام بني التنايف فنالحظ العامل، ريد إكرام وجوب

 بييلنهام التنيلاقض وجود يف ري  وال. اجلزئي السل  اخلاا ولومدل الك ، اإلجياب

 الكيل ، السيلل  سيلبيل عيلىل العميلوم كيلان ليلو فيليام العكيلس، وهكيلذا ،اًل وعرفيلاً عق

 . اجلزئي اإلجياب سبيل عىل واخلصوا

 بيلالعلم مقرونيلان ظهوران فهام ،إذن فتعري  التعارض ينطبق عىل كلتا الصورتني

ض بيلني التعيلار هيلذا ومثيلل. بينيلة قضيلية إىل استناداً  ع،للواق أحدمها بمخالفة اإلمجاىل

 التعارض اذا املعاجلة طرق أحدى بالتخصيص وااللتزام ،الظهورين حيتاج إىل معاجلة

 العرف به يكخذ وبدهيياً  اعتباطياً  ليس للعام اخلاا ختصيص ولكن ارجحها، كان وان

 عقالئييلة وقواعيلد سالُسيل خيضع وانام التعارض، عن ليخرج الدليلني مالحظة ملجرد

 ا املورد هل هو من موارد التخصيص أو غري ؟ هذ أن عىل تدل معينة

فمثال حالة تكخر اخلاا عن وقت العمل بالعام وهي احلالة الشائعة واملتعارفيلة يف 

الرسول )صىل اهلل عليه وآله(  عن الصادرة العمومات إن حيث ،األبواب الفقهية غالباً 

قد خصصت بعد ذلك وبعد وقت العمل بالعيلام ميلن قبيلل  أو األئمة )عليهم السالم(

 األئمة املتكخرين)عليهم السالم(. 
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 ودلييلل «العليلامء إكيلرام يسيلتح »وكمثال عىل ذلك ما لو كان دليل عيلام يقيلول: 

 وجيلوب يف الظيلاهر «العيلادل العيلامل أكرم»: يقول بالعام العمل وقت بعد ورد خاا

 : احتامالت عدة ترر ليلنيالد هذين بني التعارض عالج ففي اإلكرام،

 بني التعارض باب يف األولية القاعدة مقتىض هو كام ،يل ان نلتزم بتساقط الدليلني 1

 . االدلة

. بالعام العمل وقت عن متكخراً  ورود  باعتبار ،يل أن يكون اخلاا ناسخًا للعام 2

 . التخصيص عن النسخ  ا يمتار التي امليزة هي وهذ 

ل صيليليغة األميليلر يف املثيليلال امليليلذكور عيليلىل االسيليلتحباب يل تكوييليلل اخليليلاا بحميليل 3

 الرتخيليص خيلالل من ملزمة مصلحة تفويت التخصيص استلزام باعتبار ،واألفضلية

 يف العرف اليلتزم قد ذلك وألجل. اخلاا صدور رمان إىل مدة اخلاا مورد ترك يف

 اخليلاا الدليل يف االستحباب قرينة أخفى وإنام باالستحباب، بل بالتخصيص، املقام

 حملهاامثيلال يف نذكرها ،مع ظهور  يف الوجوب ألجل عوامل دعت إىل عدم الترصيح

 احلكيلم اشيلتهار الجيلل او ايلم، حفظيلاً  الشيليعة بيلني اخلالف القاء او للكامل، السوق

 مشيلاعرهم، جييلر  ربيلام باالستحباب الترصيح يكون بحيث بينهم ونفوذ  بالوجوب

 .املصالح من وغريها

 عىل اخلاا.  يل أن نرجح العام 4

 . التخصيص هي والنتيجة ،يل أن نرجح اخلاا عىل العام 5

 عنيلد وواضيلحة بالبداهيلة متعينيلة ليسيلت التخصيليص عملية أن نالحظ ،ومن هنا

 احيلتامالت هنيلاك بيلل التعيلارض بيلاب عيلن لتخرج الدليلني، مالحظة بمجرد العرف

خرى أوىل من رف بكن الطرق األالع يرى قد بل التعارض هذا معاجلة  ا يصح وطرق
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 انيله الجيلل التخصيليص اسيلتنكر ربيلام إذالتخصيص كام هو املالحظ يف املثال امليلذكور

 االحيلتامالت هذ  بني من التخصيص فتعنيُ  ، بنظر  ملزمة مصلحة فوات عليه يرتت 

 . ودليل مرجح من له البد

وألجل التوصل إىل تّعني االحيلتامل اخليلامس يل وهيلو التخصيليص ميلن بيلني سيلائر 

 يل البد أن نطوي ثالث مراحل: املحتمالت 

 عن اخلاا تكخري أن وهو ،األوىل: دفع املحذور املتوجه للتخصيص يف هذا املجال

 عيلىل احلميلل يف فالبيلد. اليلواقعي للحكيلم وإخفيلاءاً  كتامنيلاً  يعيلد بالعيلام العميلل وقت

 . للكتامن الكافية املررات ذكر من التخصيص

 بيلني التطيلابق أصيلالة أن وهيلو ،عيلامالثانية: توضيح الرس يف تقديم اخلاا عيلىل ال

 عموميله، يف العيلام حجييلة اقتضيلت وإن العيلام يف اجلدييلة واإلرادة االستعاملية اإلرادة

 جهيلة ميلن العيلام، داللة من مورد  يف داللة أقوى لكون العام عىل يّقدم اخلاا ولكن

 احلصص جلميع شاملة فنهنا ،الف داللة العامبخ اخلاا، حصة عىل فيه العناية متركز

 ميلع اجلدييلة اإلرادة تطيلابق عيلدم عيلن كاشيل  اخلاا فورود. اخلاا حصة فيها بام

 حيكمون إنام والعقالء. منها االستعاملية اإلرادة وأوسعية العام، يف االستعاملية اإلرادة

 اليلذي اخليلاا وذكر ،خالفها عىل حجة تقم مل لو فيام املتكلم كالم يف التطابق بكصالة

 . خالفها عىل جةح العام من داللة أقوى هو

 احيلتامل يتعيلني لكيلي ؛الثالثة: البد من رفع االحتامالت األُخيلر لعيلالج التعيلارض

 وهيلو يليل األول االحيلتامل يندفع الثانية املرحلة يف ذكرنا  بام أنه واملالحظ. التخصيص

تقديم العيلام عيلىل اخليلاا يل وذليلك إلن التسيلاقط  وهو يل الرابع واالحتامل يل التساقط
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 وقيلد. العيلام ظهيلور أقوائييلة عىل متوق  العام وتقديم ،الظهورينمتوق  عىل تكافؤ 

 . االحتامالن فيسقط التكافؤ، وعدم اخلاا ظهور أقوائية اتضح

 وقيلت عيلن يتكخر قد التخصيص أن اثبات من دفعه يف فالبد ،وأما االحتامل الثاي

 ميلواردو النسيلخ ميلوارد ومتيييلز اإلوىل، املرحليلة يف ذكرنيلا  كيلام ،عمل بالعيلام أيضيلاً ال

 . النسخ دون التخصيص يف املورد اندراج يّتضح لكي التخصيص

 تكويل من أوىل العام ختصيص أن توضيح من دفعه يف فالبد ،وأما االحتامل الثالث

 . مثال االستحباب عىل بحمله اخلاا

وعىل ضوء ماذكر يرتجح احتامل التخصيص عىل سائر االحتامالت االخرى التيلي 

 طرحت لعالج التعارض.

 قرينيلة أنه باعتبار ،وقد ذكر يف أجود التقريرات: أن اخلاض مّقدم عىل العام مطلقاً 

 اآلخيلر، من للمراد شارحاً  أحدمها يكون أن القرينية وميزان. العام من املراد بيان عىل

 يف كيلذلك فهيلو االتصيلال، حال قرينة ماكان فكل ،اتصااام يف الكالم عرفاً  تقدير عىل

 . االنفصال حال

نه الرييل  يف أن اخليلاا إذا اتصيلل بالعيلام يف الكيلالم الواحيلد كيلان مبينيلًا حيث ا

 املعييلار وهيلذا. مطلقاً  العام ظهور  عىل ظهور  ويتقدم القرينة، هو يكون ،وشارحًا له

 . (1)انفصال اخلاا عن العام أيضاً  صورة يف جيري

باليلدليل ولكن يالحظ عليه: أن أحد الدليلني قد يصلح للقرينية يف صورة اّتصاله 

 االّتصيلال صيلورة يف الكيلالم ظهور ألن وذلك ،اآلخر فحس  دون صورة االنفصال

                                                           

 . 285: 4( أجود التقريرات 1)
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 ،( لذلك اليبقى الحدمها ظهيلور  املسيلتقلوذهيا القرينة: )األمرين جمموع من مؤّل 

 بينهام، التعارض فيتحقق املستقّل، ظهور  دليل لكّل  فينعقد االنفصال، صورة يف وأّما

 .وغري  كالنسخ لعالجه بقةالسا االحتامالت بعض وتكيت

وأما ما جاء مصبا  األصول: من أنه إنام يؤخذ بظهيلور العيلاّم عنيلد العقيلالء إذا مل 

 الظيلاهر إرادة عيلدم عيلىل العقالء عند قرينة يعتر واخلاا ،يعلم بنرادة خالف ظاهر 

 .  القرينة ذي عىل مقدمة والقرينة العام، من

 يف ميلاذكر وهيلي ،بناء عىل مقدميلة مطوييلة فيالحظ عليه: أن هذا املطل  اليتم إالّ 

أنه لو كان متصال لكيلان  هو املنفصل يف القرينية ميزان أن من( التقريرات أجود) كالم

 .املقدمة هذ  يف املناقشة سبقت وقد. منفصال كان إذا فكذلك ،شارحًا للعام

 العام حجية دليل عىل يتقدم فننه ؛وجاء يف املصبا  أيضًا: أن اخلاا لو كان قطعياً 

 يرتفيلع اخليلاا قطعييلة ومع املراد، يف الشك هو العموم أصالة موضوع الن بالورود،

 كيلان إذا وأميلا التعبيلد بمؤنة وجدانا الشك يرتفع حيثموضوع حجية العام وجدانًا. 

 إىل بالنسيلبة حيلاكم لكنيله العيلام الدليل إىل بالنسبة خمصصاً  كان وإن فننه ظنيًا، اخلاا

 .(1)تعّبداً  احلجّية موضوع يرفع إلنه العام، حجّية دليل

 

 ولكن يالحظ عليه:

أن النسبة بني دليل حّجّية اخلاا مع دليل حّجّية العام هي التخصص فيام لو كان 

 أقوى حّجة وجود عدم عىل معّلقة العام حجّية ألن وذلك ؛اخلاّا قطعيًا سندًا وداللة

 اخلاا كان لو وأما. صصاً خت املوضوع يرتفع التكوينية احلّجة وجود ومع خالفه، عىل

                                                           

 .  351: 3( مصبا  االصول: 1)
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 عىل الدال التعبدي الدليل ملؤنة الظن الن وذلك بالورود، يكون العام تقدمه فان ،اً ظنيّ 

 . الحاكامً  عليه وارداً  فيكون العام، حجّية دليل من أقوى حجة يكون حجّيته

 بالتخصيص احلكم أن عىل التككيد هو اادف وإنام ،والهيمنا البحث عن هذ  اجلهة

 بيلاب عيلن ليخيلرج ،خيلذ بيله بمجيلرد مالحظيلة اليلدليلنييؤ بحيث الوضو  من ليس

 . بياهنا سبق مراحل اجتيار خالل من إليه نتوصل إنام بل التعارض

 . لتعريفه ومشمولة التعارض، باب يف داخلة التخصيص مباحث أنونتيجة ذلك: 

خيلر اآل اليلدليل حلكم الدليلني أحد تعرض عن عبارة وهي ،املقام الثاي: احلكومة

 : قسمني عىل وهي. موضوعه يف يترّصف بكن وذلك ،بلسان املساملة

يل احلكومة عىل نحو التوسعة وتتحقق فيام إذا تكفل الدليل احلاكم بكثبات احلكم  1

 قال لو مثاله ،الذي يتضمنه الدليل املحكوم ملوضوع آخر ولكن بلسان جعل املوضوع

 عن خارج وهذا حقيقة عاملاً  يكن مل وإن( عامل العادل: )قال ثم ،(عامل كل أكرم: )املوىل

 يف احلاكم إلن وذلك املتعارضني، قبيل من فيه الدليلني كون لتوهم الجمال إذا. البحث

 . القرينة ذي عىل القرينة قبيل من وليس املجعول، للحكم مماثل آخر حكم جعل مقام

 ؛ ضوع مبحثنيلالذي يصلح أن يدخل يف موا وهو ،يل احلكومة عىل نحو التضييق 2

 القسم هذا عىل الرتكيز جيدر هنا ومن. واملحكوم احلاكم دلي  بني التنايف فيه يتصور إذ

 : نحوين عىل يتصور احلكومة من القسم وهذا. احلكومة من
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ينتفي معه حكم الدليل  (1)يل أن يكون حمتوى الدليل احلاكم اعتبارًا قانونيًا متكّصالً  1

 لاُلصيلول بالنسيلبة األميلارات حجّييلة أدليلة كحوميلة ،نوناً املحكوم النتفاء موضوعه قا

 أهنيلا إىل اليلبعض ذه  حيث ،ألمارةا حجية تفسري يف اآلراء بعض ضوء عىل العملية

 ال وليلذلك ؛القيلانوي االعتبيلار نحو عىل علامً  باعتبارها الناقص الكش  تتميم بمعنى

 .موردها يف االُصول جتري

 الثقيلة فخيلر ،مة خارج عن التعارض أيضيلاً ونحن نعتقد بكن هذا النحو من احلكو

 ملا الشارع من إمضاء الواقع يف فننه ،علامً  باعتبار  حجيته وفرسنا بحجيته، قلنا لو مثالً 

 بعيلد العقيلالء سيليد هيلو بيلام أمضا  وقد علاًم، الثقة خر اعتبار من العقالء عليه جرى

 هيلو بل بالشارع، خيتص ال االعتبار فهذا اذن. اإلمضاء هذا مثل يف املصلحة تشخيصه

إذ ال نيلرى البنيلاء العقالئيلي  ؛ أصيلالً  هنيلا التعيلارض لتصور جمال فال عقالئية، ظاهرة

 . واضح هو كام الشك موضوعه يف ُاخذ وما ،متوقفًا وال متحريًا بني ما هو علم اعتباراً 

وبناًء عىل ذلك فنننا لو مل نلتزم بخروج هذا النحو من احلكوميلة عيلىل إطالقيله ميلن 

خيلر  عالقيلة وهيلو ،التعارض فال أقل من االلتزام بذلك يف خصوا هذا املوردباب 

 .تكسيسياً  ال إمضائياً  فيه الشارع اعتبار يكون مما ،الثقة بالنسبة لاُلصول العملية

                                                           

 وأديب قانوي،: قسمني عىل االعتبار فنن ،( هو يف قبال االعتبار األديب اآليت يف القسم الثاي1)

 اعتبار مثل االستعامل، للمراد مطابقاً  منه اجلدي املراد يكون الذي االعتبار هو فاالول(. تنزي )

ان بلس تتكدى التي والوضعيات التكليفيات وسائر واملحرمات الواجبات يف واحلرمة الوجوب

 االستعارات باب وهو واجلدي االستعامل املراد فيه يتخال  الذي االعتبار والثاي ،الترشيع والتقنني

 . لكناياتوا
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 بنحو احلكم نفي به ويقصد ،يل أن يكون حمتوى الدليل احلاكم اعتبارًا أدبيًا تنزيلياً  2

 بيلني ربيلا ال»)عليه السيلالم(:  قوله يف كام حقيقة، وضوعامل نفي ال احلصة، عن الكناية

 املقصيلود وإنام ،فننه ليس املقصود به نفي حقيقة الربا عن هذ  احلصة (1)«الوالد والولد

 بالغييلة، ألهيلداف الكناييلة، بنحيلو وانام رصيح، بلسان ال ولكن فحس ، احلرمة نفي

 أم التعارض باب يف داخل نهأ يف ؛ حلكومة هو الذي وقع البحث عنها من النحو وهذا

 . ال؟

 ميلورد منهيلا نقصيلد فيلننام ،ونحن حينام نقول بكن احلكومة داخلة يف باب التعارض

 عيلىل احليلاكم الدليل بتقديم ذاهتا احلكومة ال واملحكوم، احلاكم الدليل وهو احلكومة،

 الج اذا التعارض.ع الواقع يف ألهنا ؛ املحكوم

ينبغي علينا التعرف عىل أقسام هذا النحو من  وقبل البحث عن أصل هذا املوضوع

 الدليلني أحد يتكفل أن بمعنى اإلثبات بلسان تكون قد احلكومة إن: فنقول ،احلكومة

 إن: )قيلال ثم ،(عامل كل أكرم: )قال لو كام واعتبارًا، تنزيالً  آخر ليشء اء حد بنعطاء

 حيلد ليله اعتيلر ولكيلن ،وتكويناً  حقيقة جاهالً  يكن مل وإن فالفاسق ؛ (جاهل الفاسق

 . املحكوم الدليل تضييق إىل بالتال يؤدي مما تنزياًل، اجلاهل

 موارد عن الطبيعي نفي بلسانوقد تكون احلكومة التضييقية بلسان السل  يل أي: 

 مركز النفي: خيتل  اللسان هذا ويف يل معينة وحصص

 عيلىل ريتصيلو وهيلو ،يل ان يكون مركز السل  هيلو يل موضيلوع احلكيلم يل باليلذات 1

 :نحوين

                                                           

 . 76/  18: 7 التهذي  ،791/  176: 3 الفقيه ،147/1: 5( الكايف 1)
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أ يل أن يكون املوضوع الذي هو مركز السل  من االعتبارات القانونية التي جيعلها 

: مثيلل واإليقاعات، العقود من املعامالت باب يف كام ،العقالء سببًا لبعض مقاصدهم

 هيلو هنيلا السيلل  فمركيلز(. الطيلالق يريد ملن إالّ  طالق ال)و ،إالّ بنشهاد( طالق ال)

 هيلو اليلذي الزوجني، بني للبينونة للوصول العقالء جعله قانوي راعتبا وهو الطالق،

 .الطالق يف واإلشهاد اإلرادة رشطية الدليلني هذين من فيستفاد ؛ مقاصدهم من

ب يل أن يكون مركز السل  من االُمور التكوينية التيلي جعلهيلا الشيلارع موضيلوعًا 

 نفيلي ميلن املقصود ننف ،(1)«الشك لكثري شك ال»حلكم رشعي كقوله )عليه السالم(: 

قوليله )علييله السيلالم(:  يف وكذلك. الرشعية وأحكامه آثار  نفي هو موضوعًا، الشك

 عيلن الفطام قبل الرضاع عىل املرتتبة احلرمة نفيفنن املراد منه:  (2)«فطام بعد رضاع ال»

 . بعد  الرضاع

 ةصيلال ال»)عليه السيلالم(:  كقوله ،يل ان يكون مركز السل  متعلقات األحكام 2

 يف صيللبه يقيلم مل مليلن صيلالة ال»)عليه السيلالم(:  قوله وكذلك ،(3)«الكتاب بفاحتة إالّ 

 املثيلالني يف فالسل  ،(5)«حلمه يؤكل ال فيام صالة ال»)عليه السالم(:  وقوله (4)«الصالة

 .املانعية إىل إرشاد الثالث املثال ويف الرشطية، إىل إرشاد األولني

                                                           

 . 1423/  343: 2( التهذي  1)

 . 5/  443: 5( الكايف 2)

 . 13/  218: 2( عوال الآلل 3)

 . 4/  320: 3( الكايف 4)

 . 824/  265: 4( الفقيه 5)
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 ال ميلا رفيلع»)علييله السيلالم(:  كقوله ،كم نفسهيل أن يكون مركز السل  هو احل 3

 منه يراد حيث ،بناًء عىل تفسري )ما( املوصولة يف احلديث باحلكم اإللزامي (1)«يعلمون

 ، ينكشيل  للمكليل  معيلدوماً مل اليلذي املوجيلود احلكيلم اعتبار: يل اآلراء بعض وفق يل

 كيلي ؛ طاعتهإ وجوب وبني الواقعي احلكم وجود بني االرتباط توهم دفع: واملقصود

 .احيتاطاً  وفقه عىل العبد فيتحرك للتكلي ، منّجزاً  االحتامل يكون

 رعي،يلالشيل للحكم التكويني األثر: أي ،يل أن يكون مركز السل  معلول احلكم 4

 وال له، متعلقاً  وال للحكم، موضوعاً  ليس الرضر فنن ،(2)«ال رضر وال رضار»: يف كام

 كيلان فليلو. أحياناً  خارجاً  الرشعي احلكم عىل ت يرت أثر هو وإنام احلكم، نفس هو أنه

قصيلود وامل الرضيلر، عليهيلا يرتت  التي املوارد حتى لشمل إطالق، الرشعية لألحكام

 الرشيلعي، بيلاحلكم الرضيلر إىل التسيلبي  نفيليرر يل: يل ذا احلديث يل حديث نفي الضيل

 . الرضر موارد سوى بام الرشعية األحكام أدلة إطالق تضييق ونتيجته

 : قسمني كر يف اجود التقريرات ومصبا  االصول أن احلكومة تنقسم إىلى وقد ذ

القسم األول: أن يكون أحد اليلدليلني نيلاظرًا إىل عقيلد الوضيلع يف اليلدليل اآلخيلر 

 إىل نيلاظر فانه ،(3)«والولد الوالد بني ربا ال»)عليه السالم(:  قوله ومثاله، ،ومترصفًا فيه

 .(4)«لربا حراما»ه السالم(: )علي قوله وهو اآلخر، الدليل موضوع

                                                           

 . 9/  417: اخلصال ،24/  353( التوحيد: 1)

 . 292/3: 5 ( الكايف2)

 . 76/  18: 7 التهذي  ،791/  176: 3 الفقيه ،1/  147: 5( الكايف 3)

 . 256( فقه االمام الرضا: 4)
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القسم الثاي: ان يكيلون أحيلد اليلدليلني نيلاظرًا إىل عقيلد احلميلل يف اليلدليل اآلخيلر 

 األولييلة االحكام أدلة إطالقات عىل «رضر ال» حديث حكومة: ومثاله ،ومترصفًا فيه

 .(1)حلكم الرضريبا احلديث يف املنفي للرضر تفسريهم عىل بناءً  وعموماهتا

 يف للحكوميلة مثَّل «رضر ال»اخلونساري يف رسالته حول حديث: والشيخ موسى 

 ،(2)(العليلامء أكيلرم) قوليله بعد( ريد مورد يف ليس اإلكرام وجوب: )بقوله احلمل عقد

 . اآلخر الدليل يف احلكم نفس لنفي الدليلني أحد تعرض حيث

 ولكن يالحظ عىل هذا التقسيم اخللل يف منهجيته وتقسيمه:

 :جهتني فمن ،تهاما من حيث منهجي

ميلا  احلكومة موارد من ان التضييق، نحو عىل ،األوىل: أننا ذكرنا يف أقسام احلكومة

 القسيلم يف ذكرنيلا  كيلام ،يكون أحد الدليلني ناظرًا لنفي معلوالت األحكام ومسبباهتا

 غيلري فالقسيلمة إذن. حمموليله أو اآلخيلر الدليل ملوضوع نظر أي ذلك يف وليس الرابع،

 . حارصة

ية: أنه ليس هناك معيار حمدد لوقيلوع اليشيلء موضيلوعًا أو حمميلوالً يف خمتليل  الثان

 :مثل ،فقد يكون اليشء الواحد كاحل  مثاًل موضوعًا يف قضية ،القضايا

)احل  واج  عىل املستطيع( وال يقع موضوعًا يف قضية اخرى مثل )ان اسيلتطعت 

 . املوارد اممت يف وسارية مطردة نكتة املنهجية هذ  يف فليسوج  احل (. 

وما من حيث التقسيم فالظاهر من كلامهتم يف تفسريهم للحكومة يف عقيلد احلميلل 

 وبالرصيليلاحة، مبيليلارشة احلكيليلم لرفيليلع متعرضيليلة هيليلي وإنيليلام ،أهنيليلا ال تتضيليلمن تنيليلزيالً 

                                                           

 . 349: 3 االُصول مصبا  ،280: 4( أجود التقريرات 1)

 . 215: 2( رسالة يف قاعدة ال رضر )ضمن منية الطال ( 2)
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 يف بالرصيلاحة احلكيلم ليلنفس رافيلع( العامل ريد مورد يف ليس اإلكرام وجوب:) فقوله

 لنفس بالرصاحة رافع فننه ؛«رضر ال» حديث يف مراأل وكذلك(. العلامء أكرم: )قوله

 ألدلة األولية يف موارد الرضر بناًء عىل بعض املسالك.ا يف األحكام

وبناًء عىل ذلك يكون هذا النحو من الترصف من قبييلل التخصيليص ال ميلن بيلاب 

 يف املوضيلوع لنفيلي اليلدليلني أحد يتعرض أن التضييقية احلكومة ميزة ألن ؛ احلكومة

رض أحيلد اليلدليلني لنفيلي تعيل إذا أميلا. القانوي أو االديب االعتبار بنحو اآلخر الدليل

 النفيلي حيلرف يكيلون حييلث التخصيص، باب من فهذا ،احلكم ذاته يف الدليل اآلخر

 .املثالني يف املالحظ هو كام املوضوع، إثبات بعد املحمول عىل داخالً 

مة أن مصبا  االُصيلول ومما يدل عىل أن هذا القسم من قبيل التخصيص ال احلكو

استدل عىل تقديم القاعدة عىل األدلة األولية بام اسيلتدل « ال رضر»يف بحثه عن قاعدة 

 عيلىل اليلدليل أن ميلن ،به عىل تقديم الدليل اخلاا عىل العام يف باب العيلام واخليلاا

 جتري ال أهنا الواضح ومن. والثبوت اإلثبات مقام بني التطابق أصالة هو العام حجية

 فينتفيلي شيلك، يبقيلى فيلال ،عدم التطابق عىل الدليل قيام مع وأما الشك، صورة يف إالّ 

 .(1)موضوعها

 التيلدقيق سيلوى ثمرة له ليس إذ ؛ املوضوع هذا عن للبحث أمهية فال ،وكي  كان

 . املصطلحات يف

 أصيلل إىل نعود ،وبعد هذ  املقدمة التي سلطنا فيها الضوء عىل احلكومة وتقسيامهتا

  ال؟ أم التعارض بحث يف داخلة احلكومة موارد نأ وهو ،ثالبح

                                                           

 . 543: 2( مصبا  االصول 1)
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والجل معرفة الرأي الصحيح يف هذ  املسكلة البد لنيلا ميلن التعيلرف عيلىل حقيقيلة 

 احلكومة التضييقية عىل نحو االعتبار األديب وامتيارها عن التخصيص.

 ألن ؛ فنقول: إن احلكومة التضييقية ال ختتل  عن التخصيص يف ذاهتيلا وحقيقتهيلا

 فلسيلان ؛ والتعبيلري اللسيلان يف بييلنهام االخيلتالف وإنيلام احلكم، دائرة يضيق نهامم كالً 

 انتفيلاء أن فيتيلوهم موضيلوعه، نفيلي بلسيلان احلكم تنفي ألهنا ؛ مساملة لسان احلكومة

 لسيليلان فهيلو التخصيليص لسيليلان واميلا ملوضيلوعه، ميليلالرم احلكيلم الن طبيعيلي احلكيلم

 ود املوضوع.ر عن نفي احلكم مع افرتاض وجيع ألنه ، املعارضة

 طريقيلة الشيلارع خيتيلار مليلاذاولكن السؤال الذي يطر  نفسه يف هذا املجيلال هيلو: 

 مبارشة بصورة احلكم بنفي ابتداءً  يرص  ال وملاذا احلصة؟ عن احلكم نفي يف احلكومة

  التخصيص؟ طريقة خيتار بكن

ملبارشة واجلواب: أن هناك عوامل كثرية تدفع املوىل إىل استخدام هذ  الطريقة غري ا

 األحاسيس مع يصطدم الرصيح التعبري استخدام كان فربام ،يف نفي احلكم عن احلصة

 يالحيلظ أن امليلتكلم عيلىل تفيلرض والبالغة للمخاط ، والذهنية النفسية واملرتكزات

 فينفيلي ؛قصيلود م عيلن التعبري يف الكناية يستخدم أن احلال يقتيض فقد احلال، مقتىض

 التعبيلري يسيلتخدم أن احليلال يقتيض وقد احلكومة، يف كام الالرم نفي ومقصود  امللزوم

 .التخصيص يف كام برصاحة، الالرم فينفي مقصود ، عن الرصيح

 ليلو فهنا الفاسق، العامل عن احلكم نفي وأراد ،(عامل كّل  أكرمفمثاًل لو قال املوىل: )

 مع صطدمي قد بذلك فننه ،(الفاسق العامل تكرم الالرصيح بان قال: ) التعبري استخدم

 عليه تفرض البالغة فنن هنا ومن ؛والعلامء العلم احرتام من الناس أذهان يف ارتكز ما

 وهيلي التعبيلري، يف املسيلامل االُسيللوب واسيلتخدام الشعورية، املرتكزات هذ  مالحظة
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 من مراد  إىل تّوصل قد بذلك فيكون ،فاسق ليس بعامل(ال: )يقول بكن احلكومة طريقة

 ميلن النيلاس مرتكيلزات مع يصطدم أن دون من العام، حكم من قالفاس العامل أخراج

 . والعلامء العلم احرتام

 بيلني الوثيقيلة العالقيلة وجيلود احلكومة لسان الستخدام الدافع إنوبعبارة ُاخرى: 

نتيجة لألسالي  التي تستخدمها وسائل اإلعيلالم  املجتمع أذهان يف واملوضوع احلكم

 ألن ؛ رصحييلة بصيلورة مواجهتهيلا يمكن ال حيثب ،يف توطيد هذ  العالقة يف النفوس

 خيلالل ميلن وصنعت تبلورت التي املجتمع مشاعر جر  إىل تؤدي املواجهة هذ  مثل

 .للواقع خمالفة كانت وإن املتعددة االحياءات

:)إن تعيلاىل قوليله يف ذكيلر كام ،وربام كان الدافع هو إِناء لسان العام عن التخصيص

 أن ليلك ينبغيلي وليليس»)عليه السالم(:  قوله وكذلك ،(1)الظن ال يغني من احلق شيئًا(

 فنن مثل هذا التعبري يكبى االستثناء والتخصيص. (2)«أبدا بالشك اليقني تنقض

إذن فكمثال هذ  العوامل هي التي دعت الشارع إىل استخدام ُاسلوب احلكوميلة يف 

 اإلرادة مرحليلة ويف باللسيلان واحلكوميلة التخصيص بني فالفرقالتعبري عن مقاصد . 

 يريد منهام فكل ؛ بينهام فرق فال التفهيمية اإلرادة مرحلة يف وأما فحس ، االستعاملية

 ولذلك. السابق املثال يف الفاسق العامل إكرام وجوب عدموهو مثاًل:  واحد، أمر إفهام

 ختصيليص أن فكيلام وآثيلار، أحكيلام من التخصيص عىل يرتت  ما احلكومة عىل يرتت 

 . العام أفراد ألكثر تعرضت لو فيام احلكومة فكذلك الً مث مستهجن، األكثر

                                                           

 . 36( يونس: 1)

  11/ 8: 1ظر التهذي  ( ان2)
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 عيلىل أيضيلا يصيلدق فننيله ،ااواخليل العيلام عىل يصدق كام التعارض فعنوان ،إذن

 نطيلر  أننيلا فكيلام. والتعيلارض التخيلال  أحكيلام عليليهام فتجيلري واملحكوم، احلاكم

 املنافييلة اتالرواييل تلك أيضاً  نطر  املعارضة، بلسان العزيز للكتاب املنافية الروايات

طيلر   ميلن بيلد ال أنيله لذلك املثال باب ومن. احلكومة كلسان املساملة، بلسان للكتاب

 فميلن رجل، الزكاة وإن رجل، الصالة إن»الروايات التي نقلت عن األئمة )عليهم(: 

 حكام الكتاب. أل هادمة ألهنا ؛احلكومة بلسان كانت وان ،(1)«كفى الرجل ذلك أح 

 ألهيلداف ،وضع املالحدة الذين نسيلبوا أنفسيلهم للشيليعة ومثل هذ  الروايات من

 تيلركهم وتصيلحيح الرشيلعية، األحكيلام عيلن الناس إقصاء أجل من دينية، أو سياسية

 . المتثااا

ونتيجة الكالم أنه إذا كانت احلكومة يف واقعها راجعة للتخصيص ولكيلن بلسيلان 

 الخيلتالف كثريتيل ال إذ ؛ التخصيليص دخيلل كيلام ،فتدخل يف بيلاب التعيلارض ،املساملة

 نفيلس احلكوميلة يف فتيلكيت صيلدقه، وعدم التعارض صدق يف أدبية العتبارات األلسنة

 : وهي التخصيص، يف ذكرناها التي االحتامالت

 . الغال  هو كام ،يل احتامل تقديم الدليل احلاكم 1

 حيكيلم أن ميلثالً  فيفيلرتض ،يل احتامل كون الدليل احلاكم ناسخًا للدليل املحكوم 2

 مصيللحة وألجيلل يل حكمه من مّدة بعد ولكن أّوالً، مجيعاً  العلامء إكرام جوببو املوىل

 (. بعامل ليس الفاسق: )فيقول العام، يف اإلكرام وجوب دائرة عن الفاسق خيرج يل ما

                                                           

: الكيش ورجال ،114: 22 الوسائل ومستدرك ،546( ورد  ذا املضمون يف بصائر الدرجات: 1)

516  /994 . 
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 يف األميلر هو كام ،يل احتامل تكويل الدليل احلاكم بحمل النفي فيه عىل نفي الكامل 3

حيث نحمل النفيلي فييله  (1)«املسجد يف إالّ  املسجد رجلا صالة ال»)عليه السالم(:  قوله

 املسيلجد جليلار الصيلالة وجيلوب اختصيلاا بعدم للقطع ؛ عىل نفي الكامل ال احلقيقة

 . فحس  باملسجد

وبعد اتضا  ما ذكرنا  نستعرض أقوال العلامء القائلني بخروج احلكومة عن بيلاب 

  :نكتتني عىل يعتمد هذا رأهيم أن منها ويستفادالتعارض. 

النكتة االوىل: ما ذكر يف أجود التقريرات ومصبا  االُصول من أن حقيقة احلكومة 

 وهيلذا ،عىل نحو التضييق تعتمد عىل أن يكون الدليل احلاكم شارحًا للدليل املحكيلوم

 ليلوال إنيله بحيث له، ناظراً  احلاكم الدليل يكون مطلق أو عام دليل وجود عىل يتوق 

 .(2)حمضاً  لغواً  ماحلاك صدور كان املحكوم وجود

ويعرتض عليه: بام ذكرنا  منكن الدليل احلاكم إنام يكون ناظرًا لتليلك االرتكيلارات 

 دليل من ناشئة تكن مل وإن بل ،النفسية الراسخة يف أذهان املخاطبني مهام كان منشؤها

 ذليلك مثيلل يف احلكوميلة فتتحقيلق إذن. الييله نيلاظراً  احلاكم الدليل يكون مسبق رصيح

 رصييلح، بدليل يكن مل وإن اجلمهور مرتكزات يف احلصة حكم فيه رسخ يالذ املجال

 جييلر  ال حتيلى ،يت احلكومة ألجل نفي ذلك احلكم عن تلك احلصة بلسيلان مسيلاملفتك

وان مل (3)«والوليلد الواليلد بيلني ربا ال»: احلكم هذا ترشيع يصح فمثال. اجلمهور مشاعر

 عيلىل فيه يقترص كاإلمجاع لّبياً  دليالً  كان ولكن كان أو ،يكن هناك دليل عىل حرمة الربا

                                                           

 . 148: 1( دعائم االسالم 1)

 . 347: 3 االصول مصبا  ،281: 4( اجود التقريرات 2)

 . 76/ 18: 7 التهذي  ،791/  176: 3 الفقيه ،1/  147: 5( الكايف 3)
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 البيان، مقام يف يكن مل ككن إطالق، له يكن مل ولكن لفظيًا، دليالً  كان أو املتيقن، القدر

 يف مطلقيلاً  الربيلا حرميلة وجيلود تصيلّور جميلرد احليلاكم اليلدليل صدور صحة يف فيكفي

 . األذهان

سم الثالث من األقسيلام باإلضافة إىل أن هذا الضابط يف احلكومة ال ينسجم مع الق

 املحكيلوم، اليلدليل بوجود العلم عدم فرض عىل يتوق  ألنه ؛التي ذكرناها للحكومة

و فرضيلنا ليل فننه ؛ املعلوم غري احلكم رفع عن كناية بكنه فرس إذ ،(1) الرفع حديث يف كام

 .اجلهل وهو الرفع، حديث موضوع النتفى ،وجود الدليل عىل احلكم

 هنيلا ولكيلن إلييله، ناظراً  احلاكم الدليل يكون احلكم عىل لدلي هناك يوجد قد ،نعم

 إىل النظيلر خيلالل ميلن اليلذهي واالرتكار الرتابط ذلك إىل الواقع يف النظر يكون أيضاً 

 تكار. االر ذلك منشك هو الذي الدليل

 خصيلوا يف أيضيلًا، االصول ومصبا  ،النكتة الثانية: ما ذكر يف أجود التقريرات

 اليلدليل مفيلاد بييلنام ملوضيلوع، احلكم إثبات املحكوم الدليل دمفا أن من: الوضع عقد

 ليله تعرض ما لغري يتعّرض منهام كالّ  ألن بينهام، منافاة فال املوضوع، حتديد هو احلاكم

  (2).اآلخر

 ويالحظ عليه أننا ذكرنا أن للداللة ثالث مراحل: 

 كدالليلة قيقيلي،احل معناهيلا عىل اجلملة داللة وهييل مرحلة الداللة االستعاملية:  1

 . الناقة ولد ضع  عىل( الفصيل مهزول ريد)

                                                           

 . 9/  417: اخلصال ،24/  353( التوحيد: 1)

 . 349: 3 االصول مصبا  ،506: 2( اجود التقريرات 2)
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 كدالليلة الكنيلائي، معناهيلا عيلىل اجلمليلة داللة وهييل مرحلة الداللة التفهيمية:  2

 . لزيد الكرم ثبوت عىل السابقة اجلملة

 . وتوافقهام السابقتني تطابق عن عبارة وهييل مرحلة احلّجية:  3

 فيصيلح ،لو جعلنا حمور التعارض هو املرحلة األوىلوالنكتة املذكورة انام جتري فيام 

 التعيلارض وليلذلك ،دليلني تعرض ملا مل يتعرض ليله اليلدليل اآلخيلرال أحد بكن القول

 تليلك تصيلح فيلال الثانييلة املرحليلة يف التنيلايف هيلو التعارض مناط جعلنا لو وأما. بينهام

 يف ولكنيله هرًا،ظيلا املوضيلوع حتدييلد بلسان كان وإن احلاكم الدليل ألن وذلك النكتة،

 هيلو املنيلاط جعلنيلا ليلو فيليام األمر وكذلك . ذكر مرّ  كام احلكم، حتديد يستهدف واقعه

 الفاسيلق، للعامل يتعرضان كليهام واملحكوم احلاكم الدليل فنن الثالثة، املرحلة يف التنايف

 . فيه بحجة ليس املحكوم الدليل كان وإن

عيلارض هيلو املرحليلة األوىل اذا ال ولكن من الواضح أنه مل يقل أحد بيلكن حميلور الت

 كيلام العلامء بني اخلالف وإنام ،معنى العتبار الداللة االستعاملية مع كوهنا غري مقصودة

 كام الثالثة املرحلة أو املختار، هو كام الثانية املرحلة إّما هو التعارض حمور أن يف ذكرنا 

 . (1)النائيني واملحقق الكفاية صاح  إليه ذه 

 اليلدليل ألن ؛االعرتاضيلات بعيلض ليلوال ماذكر  تم قانونيًا، االعتبار نكا لو ،نعم

 . سابقاً  إليه أرشنا كام املحكوم الدليل ملوضوع حقيقة مضّيق هنا احلاكم

فتلّخص مما ذكرنا: أن احلكومة عىل نحو التضييق باالعتبار األديب تعتر أيضيلًا ميلن 

 موارد التعارض. 

                                                           

 .  502: 2 التقريرات أجود ،438( كفاية االصول: 1)
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 البحث الثالث

 لتعارضيف الفرق بني ا

 وبعض املوارد املشاهبة له

 

 ونبحث هنا عن ثالثة موارد يشتبه فيها بالتعارض: 

 

  والورود التعارضاملورد األّول: 

 فيلال التوسيلعة نحو عىل الورود وأما ،ونقصد بالورود هنا خصويص التضييقي منه

 يف فيلرد ادخيلال فننيله ،ذا أنه كاحلكومة عىل نحو التوسعةإ التعارض، مع ملشا ته وجه

 وال الحكيلامً  للعيلام، متعرض غري فهو الوارد، الدليل بيان قبل فيه داخال يكن مل العام

 صيلحة) لقاعيلدة بالنسيلبة احلجيل ، حجّييلة أدلة: ومثاله. له معارضاً  ليعتر موضوعًا،

الدالة عىل حّجية خر الثقة مثال تيلدخل اخليلر يف  الرشعية فاألدلة ،(البيان مع العقاب

 .للعام فرد إجياد قبيل من فهو البيان، ووه ،موضوع القاعدة

 كيلرى ميلن فيلرد إخيلراج عيلن عبارة وهو ،إذن فيختص بحثنا يف الورود التضييقي

كخر  احلج ، حجية أدلة يف كام التعبّد، بمؤنة ولكن تكوينياً  اخراجاً  رشعية أو عقلية

 البييلان ملمايشيل البييلان ميلن امليلراد ألن( بييلان بال العقاب قبح) لقاعدة بالنسبة ،الثقة

 أو اء حرميلة عيلىل دّل  اخليلر أن فرضيلنا فليلو الوجيلداي بالبيان والخيتص الرشعي،

 بعيلد ثيلم حجيته، لعدم بياناً  اليعد فننه اخلر، حّجّية عىل رشعي دليل يكن ومل وجوبه،
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 بمؤنة ولكن تكوينياً  بياناً  اخلر كان ،ّفل االعتبار الرشعي جلعله بيانًا قانوناً تك لو ذلك

 . القاعدة عن بذلك وخرج الرشعي، واالعتبار عّبدالت من

ووجيليله الشيليلبه بيليلني اليليلورود التضيليلييقي والتعيليلارض هيليلو اشيليلرتاكه ميليلع احلكوميليلة 

 ،والتخصيص يف االحتياج للتعبيلد الرشيلعي ميلن أجيلل إخيلراج الفيلرد عيلن الكيلرى

 وإنيلام الكيلرى، يف للحكيلم تعرضيلهام عدم يف احلكومة مع التضييقي الورود واشرتاك

 بيلاب يف داخالن واحلكومة التخصيص أن ذكرنا وقد للموضوع، فيهام تباراالع يتوجه

 . أيضاً  مثلهام أنه الورود يف يتشبه قد ولذلك التعارض،

وإليضا  هذا البحث نعيد وبنجييلار ماذكرنيلا  يف أواخيلر بحيلث االستصيلحاب يف 

 واحلكومة، والتخصيص، والورود، التخصص،الفرق بني هذ  املسائل األربع وهي: 

 : قسمني عىل كرى، عن اء خروج ان: قولفن

 : نحوين عىل وهويل اخلروج التكويني:  1

 قيلال ليلو كيلام ،أ يل فتارة يكون اخلروج بدون مؤنة من التعبد وهو يسمى )ختصصًا(

 العام من ريد خروج فنن النسيان، عليه عرض ثم عاملًا، ريد وكان العلامء، أكرم: املوىل

 . ختصصياً  تكوينياً  خروجاً 

 الرشعية احلج  موارد خروج يف كام ،يل وأخرى يكون اخلروج بمؤنة من التعبد ب

 (. الورود) بيل ويسمى( بيان بال العقاب قبح) قاعدة عن

 : أيضاً  نحوين عىل وهو ،يل اخلروج التعبدي 2

 مسيلتهدفاً  احلّصة، عن املوضوع بنفي وذلك ،أ يل فتارة يكون اخلروج بلسان املساملة

 . احلكومة هو هذاو احلكم، نفي بذلك
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 عيلن احلكم بنفي رصحيا يعر بحيث ،ب يل واخرى يكون اخلروج بلسان املعارضة

 .ختصيصاً  فيكون ،ان يتعرض لنفي املوضوع دون العام، من حصة

 ومن هذا البيان يتضح نقاط االشرتاك واالفرتاق بينهام وهي:

 أّوال: أن اجلميع يشرتك يف إخراج فرد من الكرى. 

ماسوى التخصص ميلن العنيلاوين يشيلرتك يف االحتييلاج إىل مؤنيلة التعبيلد ثانيًا: أن 

 . الكرى حتت داخال لكان ،الرشعي البيان لوال إذ ،والبيان الرشعي

 بخيلالف ،ثالثًا: اشرتك احلكومة التضييقية مع التخصيص يف كون اخلروج تعبيلدياً 

 . تكويني فيهام اخلروج فنن والورود التخصص

 يف اشيلرتاكهام املالحيلظ أن مع ،لفرق بني الورود واحلكومةوجيدر معرفة النسبة وا

: قيلال لو كام ،ن االعتبار فيهام قد توجه إىل موضوع احلكمإ بل للحكم، التعرض عدم

 كيلان سيلواء ،(مسيللم املسيللم وليلد: )و( بييلان الواحيلد اخلر: )و( بعامل ليس الفاسق)

 متوجهاً  كان الشارع اعتبار أن ملواردا هذ  يف فاملالحظ نافيًا، أو مثبتاً  كليهام يف االعتبار

 . للموضوع

 الفرق بني الورود واحلكومة

 وإنام الفرق بني الورود واحلكومة من جهتني: 

 بواسيلطة حقيقة أثباته أو املوضوع نفي يتكفل الورود يف االعتبار أناجلهة األوىل: 

 امليلراد ولكيلن كناييلة، للموضيلوع متكفل االعتبار فنن احلكومة يف وأما الوارد، الدليل

ستعاملية مع اإلرادة اال اإلرادة تتطابق الورود ففي إذن. إثباته أو احلكم نفي منه اجلدي

 يتطابقيلان، فيلال احلكومة، يف أما نفياً  أو إثباتاً  للموضوع متعرضان فكالمها ،التفهيمية

 التفهيمييلة اإلرادة ولكيلن إثباتيله، أو املوضيلوع لنفيلي متعرضة االستعاملية اإلرادة ألن
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هيلو نفيلي  (1)«دوالول الوالد بني الربا»: قوله من جداً  فاملراد. فحس  للحكم متعرضة

 حرمة الربا النفي الربا حقيقة.

 ،ومن هنا يتضح أنه يف الورود يتساوى مقام اإلثبات مع مقام الثبيلوت يف حيلدود 

مقيلام  اإلثبات أوسع من مقام فكن احلكومة، يف وأما. تكويناً  كليهام يف املوضوع النتفاء

 أن عيلىل ييلّدل( العليلامء أكرم: )قوله بعد( بعامل ليس الفاسق: )املوىل قول فنن ،الثبوت

 .جداً  عمومه أو إطالقه اليراد يل األول الدليل يف املوضوع وهو يل العلامء

 فيهيلا يعقيلل ال( بيان بال العقاب قبح) كقاعدة ،ومن هنا يعلم أن األحكام العقلية

 اإلثبيلات مرحليلة: مرحلتيلان اا ليس إذ الورود، هو فيها يتصور الذي وإنام ،حلكومةا

 حضيلورها: العقلييلة األحكيلام حقيقيلة ألن اآلخيلر، يف أحيلدمها ينيلدكّ  وإنام والثبوت،

 عيلىل متوقيل  ألنيله التخصيليص، فيهيلا يعقل ال لذلك العقل، عند الواقعية بحدودها

 مقام الثبوت.  من اإلثبات مقام أوسعية

لورود يلزم أن يكيلون املوضيلوع يف اليلدليل امليلورد علييله اجلهة الثانية: أنه يف باب ا

 باالعتبيلار، حقيقتيله يف يتقيلّوم نيلوع من املوضوع يكون بكن ،خاضعًا للجعل واالعتبار

 العليلم أن افرتضيلنا إذا فميلثال تكوينيلًا، ليله نافييلاً  الوارد الدليل يف االعتبار يكون حتى

 احلكوميلة، فيه جتري بل الورود هفي جير مل الوجداي، العلم هو الرفع حديث يف ،املنفى

 التعبيلدي العليلم ميلن أعيلمّ  افرتضيلنا  ليلو وأميلا الوجيلداي، العليلم جعيلل إمكان لعدم

 . بالورود عليه احلج  أدّلة فتقدم والوجداي،

                                                           

 . 76/  18: 7 التهذي  ،176/791: 3 الفقيه ،847: 5( الكايف 1)
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 فالورود ،ومن خالل ماذكرنا  يتضح أن الفرق بني الورود واحلكومة فرق جذري

 إثباتيله أو حقيقيلة املوضيلوع لنفيلي متوجه راالعتبا بل إثباتًا، أو نفياً  للحكم اليتعرض

 علييله، امليلورد واليلدليل اليلوارد، اليلدليل بيلني وتعارض تناف هناك يكون فال كذلك،

ن يكيلو هنيلا ومن عليه املورد الدليل له اليتعرض ملا يتعرض الوارد الدليل ألن وذلك

  باب الورود خارجًا عن موضوع التعارض الذي يبتني عىل التنايف بني الدليلني.

 

  بالالحجة احلجة واشتباه التعارضاملورد الثاين: 

 ميلثال كيلاخلر اليلدليلني أحد أن إمجاال يعلم أنواملراد من اشتبا  احلجة بالالحجة: 

 يف ألن ،خيتليل  عيلن التعيلارض بيلذلك وهو. اا واجد واآلخر احلّجية، لرشائط فاقد

ة أحد الدليلني للواقيلع ميلع يل يتحقق علم إمجال بمخالف (1)سابقاً  عّرفنا  كام يل التعارض

 وميلن احلقيقيلة حييلث ميلن خيتلفان فهام ،استناد هذا العلم لقضية بينة عقلية أو رشعية

 فق التفصيل اآليت:و االحكام االحكام اآلثار حيث ومن واملورد املصداق حيث

 اشتبا  مسكلة فنن ،يل أّما اختالفهام من حيث احلقيقة فيظهر مما ذكرنا  يف تعريفهام 1

 تعيلرض دون ميلن بحجيلة، ليليس أحدمها بكن اإلمجال بالعلم متقومة بالالحّجة ةاحلج

 لني. الدلي مدلول بني بالتنايف متقومة فهي التعارض، مسكلة أما مدلوليهام بني للتنايف

كام أنه يعتر يف مسكلة اشتبا  احلّجة بالالحّجة أن يعلم إمجاال بحجية أحدمها وعدم 

 بعيلدم فيهيلا حيكيلم قيلد بيلل ذليلك، فيها يعتر فال ،لتعارضحجية االخر أما يف مسكلة ا

 حيكيلم وقيلد ختييلريًا، معيلاً  بحّجيّتهام حيكم وقد التساقط، حالة يف كام منهام اء حجية

 أحدمها ترجيحًا.  بّحجّية

                                                           

 .17( تقدم 1)
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كام أن مسكلة التعارض شاملة لألحكام الكلييلة واالميلور اجلزئييلة كيلام يف تعيلارض 

 .الكلية باألحكام خمتصة فهي ،البّينات أما مسكلة االشتبا 

 إذن فلكل مسكلة مميزاهتا اخلاصة التي متيزها عن املسكلة االُخرى. 

نن النسيلبة بييلنهام يف املصيلداق هيلي نسيلبة ف ،يل وأّما اختالفهام من حيث املصداق 2

 العموم واخلصوا من وجه. 

لوال فمورد اجتامعهام مصداقًا كام لو علم إمجاال بيلكن أحيلد اخليلرين املتنيلافيني ميلد

 تفصيليال النعليلم ولكن حّجة، املخال  بان ونعلم ام، خمال  واآلخر ،موافق للعامة

إمجاال بكن احيلدمها حّجيلة واآلخيلر ليليس بحجيلة  نعلم أننا فألجل. واملوافق باملخال 

 يف املورد يدخل مدلوليهام تنايف وألجل ،يدخل املورد يف باب اشتبا  احلّجة بالالحّجة

 . التعارض باب

 خيلران ليلدينا كيلان لو فكام ،رد افرتاق مسكلة التعارض عن مسكلة االشتبا وأما مو

متييز احلّجة عن الالحّجة بواسطة وجود  من نتمكن ولكن متنافيني، أمرين عن حيكيان

 دون حّجيلة امليلرجح يمليلك اليلذي اخلر يكون فبذلك ،املرجح يف أحدمها دون اآلخر

 حّجة، منهام كل يكون فال بتساقطهام، وقلنا متكافئني، اخلران كان أو له الفاقد اآلخر

 . االشتبا  مسكلة عن املورد هذا خيرج وبذلك

وأما مورد افرتاق مسكلة االشتبا  عن التعارض فكام لو كان هناك خران نشيلك يف 

وجود رشائيلط احلّجييلة يف أحيلدمها فهيلذا داخيلل بيلاب االشيلتبا  دون التعيلارض ألن 

 ل من الدليلني حّجة يف نفسه لوال التعارض. التعارض الجيري إال فيام لو كان ك

 فرق بينهام يف موردين:ال فيظهر ،يل وأما اختالفهام من حيث األحكام واآلثار 3
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 وفيلق الثاليلث نفيلي فيكون االشتبا  مسكلة يف أما ،املورد األّول: مسكلة نفي الثالث

 احلكمني، هذين أحد عىل الدليلني بني الفعلية احلّجة بوجود إمجاال نعلم ألننا القاعدة،

التعنيلي أالّ صيلدق  احلّجّية ألن خالفه، عىل فعلية حّجة فلدينا حمتمال كان لو فالثالث

 ماقامت عليه احلّجة دون غري . 

 نافييلاً  اليكيلون يليل مجاعيلة اختيلار  ميلا عىل يل التعارض فنن ،وأّما يف مسكلة التعارض

 الكّفيليلارة لخصيليلا أحيليلدى عيليلىل ميليلنهام واحيليلد كيليلل ودّل  خيليلران، ورد فليليلو للثاليليلث،

م ستني مسكينًا كفارة إطعا عىل والثاي الرقبة، عتق عىل أحدمها دل لو كام بخصوصها،

 افرتضيلنا فلو متتابعني شهرين الصيام احتامل ينفيان ال فنهنام ،لإلفطار متعمدًا باحلالل

 يوجد ال احلجية عن املتعارضني الدليلني تساقط فبعد ثالث، اام ضدان املتعارضني أن

مليلدلول ا تبعييلة عيلدم ميلن النيلائيني املحقيلّق  مسلك مثل عىل إالّ  الثالث نفي عىل دليل

 حجيلة سيلقطت فاذا ،االلتزامي للمدلول املطابقي حجية وسقوطًا وإن كان يتبعه ثبوتاً 

 سيليكيت كام الثالث نفي يف اام االلتزامي املدلول حجية فتبقى للدليلني املطابقي املدلول

 .(1)توضيحه

: يف جريان األصول أميلا يف مسيلكلة التعيلارض فيلنن قلنيلا بالتسيلاقط يف املورد الثاي

 مقتىضيل كان وأن القاعدة وفق العملية لالصول الرجوع فيكون ،الدليلني املتعارضني

 اخرى بينة وقامت اء، طهارة عىل بينة قامت فلو الدليلني، كال ملدلول خمالفاً  االصل

 تعارضيلهام بعيلد فهنيلا ،دمها للواقيلعأحيل بمخالفة إمجاال وعلمنا آخر، اء طهارة عىل

 حيلالتهام كيلون تقدير عىل كليهام يف النجاسة الستصحاب الرجوع يمكن وتساقطعهام

                                                           

 . 101 ا يف ويايت ،755: 4( فوائد األصول 1)
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 بتسيلاقطهام، اليلدليلني كيلال ليلزوال لالصول، الرجوع جار وإنام. النجاسة هي السابقة

 . كالعدم يل صارا حيث

 

 فصيل: ت ففيه ،وأّما يف مسكلة اشتبا  احلّجة بالالحجة

 االُصيلول جتيلري فيلال ،فنن كانت احلّجة املشتبهة منجيلزة للتكلييل  اإللزاميلي يل 1

 بعيلدم ويعليلم سيلابقًا، طيلاهرين كانيلا شيئني نجاسة عىل بينتان قامت لو كام املرّخصة،

 فهنيلا االخيلرى، حّجّية وعدم أحدامها بحّجّية العلم مع للواقع، البينتني أحدى موافقة

 احلّجة وجود مع إذ عنهام، االجتناب جي  ،لاب الطهارة يف كليهام باستصح اليمكن

 ليلو كيلام مرخصيلني، أصلني إجراء اليمكن الفرض، حس  أحدمها نجاسة عىل إمجاال

 . بينهام فرق بال أحدمها بنجاسة إمجاال علمنا

طهيلارة  عيلىل كلتامهيلا البينتان قامت لو كام ،يل وإن كانت احلّجة معّذرة ومرّخصة 2

 ليسيلت واالخيلرى حّجيلة البينتني احدى بكن إمجاال لمناوع ،شيئني كانا نجسني سابقاً 

 جيري النجاسة استصحاب فان له، أثر ال أحدمها بطهارة اإلمجال العلم أن فبام بحّجة،

 املثبتيلة االصيلول اجيلراء الينيلايف الرتخيصيل بيلاحلكم األمجيلاىل، العليلم الن كليهام، يف

 . اإلمجالية احلجة فكذلك للتكلي ،

 

 والتزاحم عارضالتاملورد الثالث: 

 ويقع البحث هنا يف جهتني:

 اجلهة األوىل: يف الفرق بني التزاحم والتعارض:
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اجلهة الثانية: يف املوارد التي وقع النزاع فيها بني العليلامء يل بعيلد اعيلرتافهم بيلالفرق 

 أهنا داخلة يف التزاحم أو التعارض.  -بينهام 

 : والتعارض التزاحم بني الفرقاجلهة االُوىل: 

 يف معيلاً  الجيتمعيلان نحيلو عىل الدليلني مدلول تنايف عن عبارةنا أن التعارض: ذكر

 .اجلعل مرحلة

 ويعتر معًا، التكليفني كال امتثال عن املكل  قدرة قصور عن عبارةواما التزاحم: 

 ًا اتفاقيًا يل أي:أمر القدرة عدم يكون أن

 ميلن اليتمكن يثبح ،لعروض العوارض يل كام لو اتفق وجود غريقني يف آن واحد

 وجيلوب: مهيلا تكليفيلان يتيلزاحم حييلث باملسيللمني، الكفار ترتس ومثل. معاً  انقاذمها

 . معاً  امتثااام واليمكن املسلمني، قتل وحرمة الكفار، حماربة

 ،ومثل إرالة النجاسة عن املسجد والصالة مع عدم القدرة عليهام يف رميلان واحيلد

 امليلكموري بالرتّتيل  األعالم من مجع قال تفاقياال بالتضاد عنها املعر املوارد هذ  ففي

 . العاجز تكلي  لزوم شبهة من ختلصاً 

 التحرك وجوب عىل أحدمها دل دليالن كان لو كام ،وأما لو كان عدم القدرة دائمياً 

 يف داخل فهذا. واحد رمان يف املرشق نحو التحرك وجوب عىل واآلخر ،غربامل نحو

 الجييلا ام معنيلى فيلال ضد ، ووجوب اء وجوب نيب التنايف لوجود التعارض، باب

 .الحمالة متعارضني يعّدان فالدليالن اإلطالق، بنحو

نعم وقع الكالم بينهم يف أنه هل يعقيلل إجييلا ام بنحيلو الرتّتيل  أم ال؟ ونّعيلر عنيله 

 أن ميلن فالبيلدّ  اآلخيلر ليلرتك مالرميلاً  املتعلقني احد فعل كان ملا فنّنه ،بالرتت  اآلمري

 بيلرتك الضيلدين ميلن واحيلد بكل أمر  يقّيد بكن الترشيع مرحلة يف واآلمر قننامل يعاجله
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كس. وبالع ،(املغرب نحو تتحرك مل إن املرشق نحو حتّرك: )مثال فيقول اآلخر، متعّلق

 .(2)وذه  بعض آخر إىل االستحالة(1)اإلمكان إىل الثاي، كاملحقق بعض فذه 

 بالتفصيل مناقشتها مع ذكرناها ،وقد طرحت اعرتاضات عىل هذا الرتتي  اآلمري

 .الضد بحث يف

 بالضدين.  األمر منه يلزم ،منها: أن مثل هذا الرتت 

 بالضدين أمر هو بل ،ولكن ذكرنا هناك أنه ليس من األمر بالضدين يف وقت واحد

 . اآلخر برتك مقّيد. بكحدمها األمر ألن رمانني، يف

 يف املكل  حترّي  يوج  الرتت  هذا مثل أن ذكروا حيثومنها االعرتاض القانوي: 

 تنقيلذ مل إن ذاك وأنقيلذ: )أنقذ هيلذا إن مل تنقيلذ ذاك(: )املوىل قال فاذا االمتثال، مرحلة

 الضدين، بني باجلمع مكمور فهو كليهام انقاذ عدم صورة يف أنه إىل ذلك فمرجع ،(هذا

 .التكليفني كال موضوع لتحقق

 الرتتيليل  يتقيلبالن ال والوجيليلدان ريالضيلم أن وهيليلوومنهيلا االعيليلرتاض الوجيلداي: 

دد العقوبيلة يف صيلورة اليلرتك كليليهام ميلع أن الوجيلدان تعيل الستلزامه وذلك اآلمرى،

العقالئي حاكم بكنه اليستحق إال عقوبة واحدة وقد أشار املحقق اخلراساي يف الكفاية 

 . (3)إىل هذا االعرتاض يف مبحث الرتت 

                                                           

 . 286/  1نه يف أجود التقريرات ( ع1)

 الشيخ جماالته يف أيضاً  بالرتت  للقول ذه  انه نذكر ان اجلدير ومن ،136( كفاية االصول: 2)

 تلميذ  ونفحه ،، والسيد املجدد الشرياريعرش الثامن البحث 27: الغطاء كتاب يف الغطاء كاش 

 .املتكخرين اكثر وتبعه النائيني املحقق اركانه وشّيد وفّصله الفشاركي، السيد

 . 136( كفاية االصول: 3)
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 يل ذكرنا  يف مبحث البضد. وتوضيح هذ  االعرتاضات ومناقشتها بالتفص

 وبصورة عامة فان االحتامالت حول صحة الرتت  اآلمري ثالثة: 

 وكيلل ،األّول: صحة الرتتيل  مطلقيلًا وذليلك لوجيلود املصيللحة يف كيلال املتعلقيلني

 طليل  لليلزوم ممكنيلاً  األمرين كال يف اإلطالق يكن مل وملا مستقال أمرا تقتيض مصلحة

 الرتت  اآلمري. ب عنه املعر ييدالتق لزم لذلك الضدين بني اجلمع

. أوضيلحنا  كام العقوبة، تعدد اإلمر تعدد من يلزم ألنه ،الثاي: عدم صحته مطلقاً 

 . العقالء ارتكار اليقبله ممّا العقوبة وتعدد

 ؛ الثالث: التفصيل بني ما لو كانت مصالح املتعلقات متساوية من حييلث األمهييلة

 وهيلذا. فيصيلح ؛ مصلحة أحدمها أهم من اآلخرت كان لو ما وبني الرتت ، يصح فال

 حيث من املتعلقات يف املصالح تساوي تقدير عىل ألنه وذلك ؛ الصحيح هو االحتامل

 يقبليله ال مميلا وهو. العقوبة تعدد الستلزامه ؛ متعددة وجوبات جعل يمكن ال األمهية

الّ امتثال تكلي  تمكن من خالاا إي ال واحدة، قدرة إالّ  املكل  يملك ال إذ ؛ العقالء

 ال إطارهيلا ويف املكليل  بقدرة حمددة العقوبة تكون أن من بد ال أنه مع ،واحد ال أكثر

 . منها أوسع

 لو كام ،ويتضح هذا القبح أكثر كّلام اردادت متعلقات األوامر املطلوبة من املكل 

لليلزم منيله ل واحد منهم بنحو الرتت  ك بننقاذ املوىل أمر لو فننه غريق، مائة هناك كان

 جعل هو املوارد هذ  مثل يف العقالء خيتار  وما ،استحقاق مائة عقوبة عند ترك اجلميع

 . واحدة عقوبة إالّ  خمالفته عىل يرتت  ال الذي التخيريي الوجوب نحو عىل التكلي 

ولكن مع وجود املزية أو املرّجح يف أحدمها وعدم التساوي يف املصالح من حييلث 

 الوجيلوب جعيلل ألن ؛ دمها اهم يعقل الرتت  ميلن جانيل  املهيلماالمهية بكن كان أح
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 أكثر مصلحة عىل اشتامله مع األهم، ترك يف الرتخيص يستلزم املورد هذا يف التخيريي

 بجعيلل االكتفيلاء يمكيلن وال. املهم مع فيها يشرتك التي املصلحة من الدرجة تلك من

ة يف املهم فيام لو ترك األهم ه يستلزم ترك املصحلة امللزمة املوجودألن ؛ فحس  األهم

 لعذر أو غري عذر. 

فيتعني عند العقالء يل اهتاممًا باملصالح يل جعيلل وجوبيلات متعيلددة وان اسيلتلزمت 

 .الرتت  نحو عىل ولكن ،تعّدد العقوبة

ولعل املنكرين للرتت  يل الستلزامه عقوبات متعّددة يل واملصححني ليله يل ميلن دون 

قد الحظ كل منهم بعض صور املسكلة دون مجيع الصور أن يروا قبحًا لتعدد العقوبة يل 

 وإن صدر كالمهم مطلقًا.

 هذا كله حول الرتت  اآلمري. 

 التي املباي بعض عىل جيري إنام فهووأما الرتت  املكموري. الذي هو حمل البحث: 

 التكليفني موج  لتحديد التكالي  يف مرحليلة كال امتثال عن القدرة قصور بكن ترى

 مرحليلة يف القيلدرة قصيلور تيلكثري فمجيلرد وإالّ  ،مرحلة الفعلية بنحو الرتت  اجلعل أو

 . الرتت  نحو عىل اخلطابني تقييد يوج  ال فحس  التنّجز

 بيلاب ففي: وحكامً  ذاتاً  واضح والتزاحم التعارض بني اإلمجال فالفرق ،ومهام كان

 يف أميلا ،وسيلنداً عارض حيكم بام تتطلبه املرجحات املرتبطة بالكاش  داللة وجهيلة الت

 احلكيليلم أن كيليلام ومالكيليلًا، خطابيليلاً  املنكشيليل  قيليلوة وفيليلق عيليلىل فيليليحكم التيليلزاحم بيليلاب

 .التزاحم باب يف كذلك احلكم وليس التساقط، هو التكافؤ مع التعارض يف

 شكن من إن إالّ  ،وهذ  ُامور يعرفها العقالء بارتكارهم عىل نحو البساطة واإلمجال

 صياغة وصياغتها واضحة، بصورة إبرارها عقالئيةال االرتكارات حتليل االُصول علم
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 علامؤنيلا بحيلث وقيلد. وأكثيلر أسهل بصورة منها االستفادة يمكن لكي ؛ حمددة علمية

بلغيله عليلم  ميلا بوضيلو  فييله يظهر بام البابني، بني العلمي الفارق حول وتوسع بعمق

 تهيلاداالج بيلاب لفتح نتيجة ذلك كل ،االُصول عند اإلمامية من تطور وعمق وتوسع

 . عندهم

وألجل أن نتعرف عىل هذا الفارق بينهام ينبغي علينا أن نتعيلرف عيلىل آراء علامئنيلا 

 تيلكثري يف اخيلتالفهم ميلن ناشئ املجال هذا يف آرائهم واختالفحول حقيقة التزاحم. 

 عىل احلكم باختالف مراحله: القدرة قصور

 ؛ عيلل واإلنشيلاءفبعضهم يذه  إىل أن قصور القدرة يؤثر يف احلكم يف مرحلة اجل

 . القدرة لقصور نتيجة املرحلة تلك يف إطالقهام عىل احلكامن يبقى فال

 وحتقق ،بينام يذه  بعض آخر إىل أن قصور القدرة يؤثر يف احلكم يف مرحلة فعليته

 فيكون موضوع أحدمها متحققًا دون اآلخر. ؛ موضوعه

 يتنجيلز فيلال ،تنجيلز ويذه  ثالث إىل أن قصور القدرة يؤثر يف احلكم يف مرحليلة 

 تقيلدير عىل منجزاً  املهم يكون أو املنجز، هو األهم يكون بل واحد، عرض يف احلكامن

 . األهم ترك

 ،وبناًء عىل اليلرأيني األخيلريين يكيلون الفيلرق بيلني التيلزاحم والتعيلارض واضيلحاً 

 مرحليلة فمجاليله التيلزاحم أما اجلعل، مرحلة يف الدليلني بني التنايف: يعني فالتعارض

 بيلذلك ليليس بييلنهام الفيلرق فتصيلور األول اليلرأي عيلىل أما. للحكم التنجز أو يةالفعل

 مرحليلة يف التنيلايف ميلورد  كيلون يف التعارض سيشارك حينئذ التزاحم ألن ؛ الوضو 

 ل. اجلع

 ونستعرض هذ  اآلراء الثالثة مع ذكر تقريبني لبيان كل رأي: 
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 بيانيله ويمكيلننشيلاء يل: الرأي األّول يل تكثري قصور القيلدرة يف مرحليلة اجلعيلل واإل

 : بتقريبني

 قيلدس) والعراقيلي اخلراسيلاي: املحققيلني كليلامت مع يتالءم وهو ،التقري  األّول

 بالقيلدرة مرشيلوطة هيلي كام الرشعية التكالي  أن يف ري  ال أنهوتوضيحه:  (1)(رسمها

 منهام وكل التكالي ، امتثال بني اجلمع عىل بالقدرة مرشوطة هي كذلك متعلقاهتا عىل

قيلذ ان: )مثيلل واحدة قضية نحو عىل التكلي  جعل بني فرق بال اجلعل مرحلة يف ؤثرم

 نحيلو عىل أو منهام واحد انقاذ عىل إال والنقدر ،كل غريق( ولدينا غريقان يف ان واحد

 عيلىل نقيلدر ال ونحيلن( حرييلق كيلل واطفىء غريق كل انقذ: )مثل منفصلتني قضيتني

 عيلىل بالقيلدرة مرشيلوطان هنيلا فالتكليفان واحد آن يف التكليفني كال أمتثال بني اجلمع

:)ال تعيلاىل لقوليله ،ن بالرشائط العامة للتكلييل  عقيلال ورشعيلاً مقيدا مها كام االمتثال،

 بيلني اجلميلع ألن احلالة، هذ  ،فال يتوجه الينا تكليفان ى (2)ُيَكل  اهللُ نفسًا إال ُوسَعها(

 . حمال وهو معًا، بالضدين األمر يعني احلكمني

تم عالج ذلك بام ذكر  املحقق النائيني )قيلدس رس (ميلن الفيلرق بيلني التضيلاّد والي

 بعيلد ذلك يف الفرق اذا التكثري إذ ،(3)الدائمي بني متعّلقي التكليفني والتضاّد االتفاقي

 .االمتثالني بني اجلمع عىل املكل  قدرة عدم

بامتناع الرتت   التزمنا فنن كذلك، متزاُحان خطابان جاء إذا ،وبناء عىل هذا الوجه

 اختصيلاا تعيلنّي  مزية ألحدمها وكان ،(1)كام ذه  إليه املحقق اخلراساي)قدس رس (

                                                           

 . 376: 4 األفكار هناية ،134( كفاية االُصول: 1)

 .286( البقرة: 2)

 .284: 1( اجود التقريرات 3)
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 االقتضاء، مرحلة يف املالك عىل مشتمال املهم كان وإن األهم، باعتبار  فقط، به اجلعل

حيلدمها مزييلة عيلىل آخيلر فيلنن امليلدلولني ال يكيلون أن دون ميلن متساويني كانا إذا وأّما

 املالكني من التخيريي الوجوب يستكش  إّنه إالّ  ،لكال اخلطابني يتساقطاناملطابقيني 

 .االلتزامية بالداللة باخلطابني عليهام املدلول

فيقع التنايف بني إطيلالق  (2)واّما إذا قلنا بجوار الرتت  كام ذه  إليه املحّقق العراقي

 املهيلم دلييلل إطيلالق عيلن الييلد رفعنا اآلخر عىل مزية الحدمها كان فنن ،كال اخلطابني

 ميلنهام كيلل بتقيييلد وذليلك اإلطالقني، كال عن اليد رفعنا متساويني كانا وإن فحس ،

 . اآلخر برتك

صيلدق علييله وي ،وبناًء عىل هذا التقري  يتشابه باب التزاحم ميلع بيلاب التعيلارض

 ميلع للواقيلع أحدمها بمخالفة إمجاال يعلم وجه عىل الدليلني مدلول تنايف وهو ،تعريفه

 اليطاق، بام التكلي  جوار عدم املقام يف وهي بينة، عقلية قضية إىل العلم ذلك ناداست

 . ذكرنا  ما عىل أيضاً  بالرشع مؤيدة قاعدة وهي

وبذلك يعلم أن أحد احلكمني يف باب التزاحم منت  من أصله عىل القول بامتنيلاع 

 يف كيلذلك األميلر هيلو كام. الرتت  بنمكان القول عىل يل كنطالقه يل بحدود  أو ،الرتت 

 . أصله من ال بعمومه العام بانتفاء فيهام يعلم حيث واخلاا العام

إذن تعري  التعارض يصدق متامًا عىل باب التزاحم مع أن الفرق بني البيلابني أميلر 

 . اآلخر مرجحات غري أحدمها مرجحات جعلت ولذا ،مرتكز يف أذهان العقالء

                                                                                                                                        

 . 134( كفاية االصول: 1)

 . 366: 1( هناية االفكار 2)
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 تعرييل  يف نترصيلف أن علينا جي  ،هاموألجل مواجهة هذا االلتباس والتشابه بين

 بيلني بالتنيلايف التعيلارض نعيلّرف أن وهيلو متاميلًا، التيلزاحم باب عن يميز  بام التعارض

 كشيلفه خصيلوا يف االلتزاميلي املدلول ومرحلة املطابقي، املدلول مرحلة يف الدليلني

 ء،ا وجيلوب عيلىل دليل ّدل فنذا. االلتزامية املداليل سائر البلحاظ املالك وجود عن

 املطيلابقي امليلدلول مرحليلة يف بييلنهام تنيلاف يوجد كام فهنا حرمته، عىل آخر دليل ودل

، إذا اليمكن أن يوجد يف واملالك االقتضائي احلكم مرحلة يف بينهام تناف يوجد كذلك

 أن البد هنا ومناليشء الواحد مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة بعد الكرس واالنكسار. 

 . فحس  ملزمة مفسدة أو ملزمة، ةمصلح إما واحد، مالك يوجد

 ،وأما يف باب التزاحم فالتنايف بني احلكمني متحّقق يف مرحلة املدلول املطابقي فقط

 وجبيلت فيلنذا ،بينهام يف مرحلة احلكم االقتضائي لتعدد متعّليلق احلكميلني التنايف لعدم

 ثالامت بني اجلمع عن املكل  عجز وفرض الصالة ووجبت املسجد عن النجاسة إرالة

 اخلطيلاب ميلن املستكش  امللزم مالكه عىل مشتمل التكليفني من فكل التكليفني، كال

عجيلز عيلن اجلميلع بيلني االمتثيلالني وإن سيلقط ال وبمقتىض فهنا. له االلتزامية بالداللة

 يمكيلن خالليله وميلن ،املدلول املطابقي اام لكن يبقى امليلدلول االلتزاميلي عيلىل حاليله

 . احلكم استكشاف

 يالحظ عليه ُامور: وهذا التقري  

األّول: أن هذا التقري  يعتمد عىل أن القدرة عىل االمتثال مؤثرة يف مجيع مواردها 

 اليلرأي بييلان عنيلد توضيليحها وسيليكيت تامة، غري الفكرة هذ  ولكنيف مرحلة اجلعل. 

 . اهلل شاء إن الثالث
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ذي قيلال )قيلدس رس ( اليل النيلائيني املحقق رأي مناقشة يف ذكر فام ،وبناًء عىل ذلك

 ميلوارد تيلكثري يف رييل  ال إذ ؛ ه ليلهوجيل ال ،(1)بالفرق يف التضاّد بني الدائمي واالتفاقي

 بكيلال اإلتييلان عىل فيها قادر غري املكل  كان ملا فننه اجلعل، مرحلة يف الدائمي العجز

 عليه كام التكلي  جعل حني فاملوىل اآلخر، ترك يالرم ألحدمها فعله وأن دائامً  الفعلني

 هيلذ  ضوء وعىلالُمور. ا من يلزمه ما يالحظ أن عليه كذلك تكليفه، متعلق ةمالحظ

 . احلكم جيعل املالحظات

ومن هنا فنن معاجلة حالة كهذ  إنام تتم يف مرحلة اجلعل واإلنشاء بخيلالف ميلوارد 

 مرحليلة يف ملحوظيلاً  يكون ال احلال فبطبيعة اتفاقياً  كان مّلا العجز فنن ،العجز االتفاقي

 ة. املرحل تلك يف ملعاجلته مرر وال اإلنشاء،و اجلعل

 إىل(...متزاُحيلان خطابيلان جيلاء فنذا الوجه هذا عىل بناءً الثاي: أن ما ذكر  بقوله: )

 : تام غري آخر 

 خييلال  فألنيله ،(2)أما بناًء عىل مبنى املحقق اآلخوند )رُحه اهلل( من امتنيلاع الرتتيل 

 األمهييلة حيث من التكليفني تساوي ورةص ففي: الصورتني كلتا يف العقالء مرتكزات

 أهنيلم ال الفعلييلة، الوظيفيلة حتدييلد حيالون ولذلك إليهم، التكليفني توجه يرون فنهنم

 ويف. امليلالك خيلالل ميلن التخييلري استكشيلاف حياولون ثم متاماً  احلكمني سقوط يرون

يف  ظة تيلوفر امليلالكمالح بعد املهم جان  من الرتت  يرون فنهنم أحدمها أمهية صورة

 كليهام. 

                                                           

 . 505: 2و 284: 1( أجود التقريرات 1)

 . 134( كفاية االُصول: 2)
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 بالرتت  احلكم فألن ،وأما عىل مبنى املحقق العراقي )رُحه اهلل( من القول بالرتت 

 . آنفاً  ذكرنا  ما عىل العقالئية املرتكزات خيال  التساوي صورة يف

 الثالث: هناك عدة حماذير تواجه هذا التقري  يف الفرق بني التعارض والتزاحم. 

لتعارض والتزاحم ال تبتني عىل القول بوجود مالكات أوالً: أن مسكلة الفرق بني ا

 بيلكن نيلرى فنننيلا التعيلارض، دون التيلزاحم صورة يف حيرر املالك إن: ليقال ،لألحكام

. (1)واملفاسيلد للمصالح األحكام تبعية يتبنّون ال أهنم مع بينهام، يفّرقون أيضاً  األشاعرة

 القول عىل حتى اآلراء مجيع مع ميتالء والتعارض التزاحم بني فرقاً  نذكر أن واملطلوب

 . للمالكات األحكام تبعّية بعدم

وقد ُيتساءل بكننا لو أنكرنيلا توّقيل  حقيقيلة التيلزاحم عيلىل نظرييلة تبعييلة االحكيلام 

 ميلن يراد ال باّنه العلم مع ،يف باب التزاحم باألمهية الرتجيح نفرس فكي  ،للمالكات

 . املالك؟ حيث من األمهية إال األمهية

 ،جي  بكن األمهية التي ُاعترت مرّجحًا يف باب التزاحم الختيلتّص بيلاملالكولكن ن

 حيث من أو الدليل، لسان يف احلكم تككد حيث من األشاعرة عند تكون أن يمكن بل

 بة والقانون اجلزائي. العقو يف والضع  الشدة

وثانيًا: أن هذا التقري  يتوق  عيلىل أن يكيلون اليلدليل اليلدال عيلىل اصيلل اجلعيلل 

 وهيلذا ،لداللة املطابقية يدّل أيضًا عىل املالك واحلكم االقتضائي بالداللة االلتزامييلةبا

نًّا بيلاملعنى بي تالرماً  والرمه املطابقي املدلول بني التالرم فيها يكون التي باملوارد خيتص

 ليليس املالك وجود عىل احلكم جعل داللة ان مع لفظية عليه الداللة لتكون ،األخص

                                                           

 . 168: 1حث احلكم عند االُصوليني ( مبا1)
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 باليلدليل ذليلك يثبيلت وإنيلام األخيلص، بيلاملعنى بينيلاً  الرميلاً  يكون يثبح الوضو  من

 ينكيلرون اليلذي األشاعرة مقابل يف للمالكات األحكام تبعية عىل يقام الذي والرهان

 االلتزامييلة امليلداليل ميلن ليست للحكم املالك ثبوت فمسكلة ،إذن (1)هذ  التبعية مسكلة

 املطيلابقي للمدلول تبعية عدم بامكان لليقا املطابقي، املدلول عرض يف لتكون للكالم

 .الكالم بسقوط قطعاً  تسقط التي الكالم لوارم من هي بل السقوط، يف

 التقرييل  هيلذا متامييلة فيلنن ،وثالثًا: لو سلمنا أن استكشاف املالك مدلول التزامي

 أن مع السقوط، يف املطابقي للمدلول االلتزامي املدلول تبعية بعدم القول عىل تتوق 

 ذهبيلوا ومجاعيلة األعاظم بعض فنن املسلامت، من يعد بحيث الوضو  من ليس راألم

 . (2)احلّجية ثبوتًا وسقوطاً  يف املطابقي املدلول يتبع االلتزامي املدلول ان إىل

 التقري  الثاي: لتكثري قصور القدرة يف حتديد مرحلة االنشاء واجلعل:

 خطاباهتيلا صيلدرت وإن عيةالرشيل التكيلالي  أنويعتمد هذا التقري  عىل حقيقة: 

ار مقيدة يف مرحليلة جعلهيلا االرتك بمقتىض واقعها يف لكنها بيشء، مقيدة وغري مطلقة

 يكيلن مل وإن التقيييلد وهيلذا ،بعدم االشتغال بواج  اليقل أمهية عن متعّلق التكلييل 

 حيكمون مرتكزاهتم بحس  والعقالء العرف ولكن اإلنشاء، حني املوىل بنظر ملحوظاً 

مقييلد  غيلري مطلقاً  بظاهر  كان وإن التكلي  فهذا بالصالة، عبد  املوىل أمر نذاف بذلك،

بيشء لكن العقالء يرون أنه إنام جت  عليه الصالة برشط عدم رصف قدرته واشتغاله 

 . منه أهم أو ،بضد واج  مساو له يف املالك

                                                           

 ( املصدر نفسه. 1)

 . 370: 3( مصبا  األصول 2)
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 ميلن ئيلذحين خيرجان الدليلني فنن ،فنذا صح مثل هذا التقييد والتحديد االرتكاري

االشتغال باملساوي أو األهم  فنن الورود، بباب شبيهاً  املقام يكون بل التعارض، باب

 العقيلالء عنيلد االرتكيلاري التقييد وهذا ،من هذا الواج  ينفي موضوع هذا الواج 

 الرتتيل  يف التقيييلد أن هيلو بييلنهام فيلارق مع ذكر ، سل  الذي االمري بالرتت  شبيه

 فهيلو هنيلا التقيييلد أميلا اخلطيلاب حيلني تفصيال املوىل إليه يلتفت حلاظياً  يكون اآلمري

 التقيييلد يكيلون وكيلام ،تكاري عند العقالء غري ملحوظ عنيلد امليلوىل حيلني اخلطيلابار

 يف لإلطيلالق رافيلع االرتكيلاري التقييد فكذلك اخلطاب، يف لإلطالق رافعاً  اللحاظي

 .اخلطاب

 فيلنن ؛(1)ليلبعض االعيلاظمونحن قد التزمنا بذلك يف باب خيار الغبن والعي  تبعًا 

 مل وإن املتعيلاملني ألن ؛ االرتكارييلة الرشوط إىل األصّح  الرأي عىل الغبن خيار مرجع

 خياراً  ُيثبت ما املعاملة حني منهام يصدر ومل عدمًا، أو وجوداً  للغبن املعاملة حني يلتفتا

ُامور  وهي ا  املعاملة تقييد إىل تؤدي ُامور هناك لكن عي ، غبنكو وجود صورة يف اام

ارتكارية اا جذور نفسية تكونت يف أعامق العرف والعقالء ألسيلباب خمتلفيلة بحييلث 

 العميلل حيلني كانيلت وإن ترصيلفاهتم يف وتتحكم ،أصبحت من االُمور املسلمة لدهيم

 . عنها مغفوالً 

 إليه انتقل ما عىل منه انتقل ما ريادة عدمُ فمن الرشوط االرتكارية يف باب املعاملة: 

 العقيلد كيلان وإن الزييلادة هذ  بعدم ارتكاراً  مقيداً  البيع فيكون ،ملالية ريادة فاحشةا يف

                                                           

 . 97: 7( مصبا  الفقاهة 1)



 63 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 بيلالقيود يتحيلدد كيلام االرتكيلاري القييلد  يلذا البييلع لزوم ويتحدد. مطلقاً  التبايع حني

 .الرصحية

أما أنه كي  نشكت هذ  القيود االرتكارية يف أذهان العرف والعقالء فيبحث عنيله 

 يف حمله.

 . اإلنشاء ملرحلة حمددة اللحاظية كالقيود تكون االرتكارية يودفالق ،إذن

 ال ألنه ؛ بوضو  التزاحم باب عن يتميز التعارض باب فنن ،وعىل ضوء ما ذكرنا 

 بيلاألهم، أو املتسيلاويني بكحد اشتغل لو املكل  ألن ؛ أبداً  املتزاُحني الدليلني بني تنايف

 صيلورة ويف كليليهام، يف املتساويني يف تقييدال ويكون ،آلخر ينتفيا الدليل موضوع فنن

 . األهم دون ارتكاراً  املقيد هو املهم دليل يكون أحدمها أمهية

ويالحظ عىل هذا التقري : أن دعوى االرتكار هذ  مل تؤيَّد بشاهد عقالئي ليلذلك 

ملعرفيلة ميلدى داللتهيلا عيلىل  ؛ ينبغي علينا مالحظة الشواهد العقالئية يف هيلذا املجيلال

 الرصيليح، التقيييلد عن به يستغنى بحيث ووضوحه ،ل هذا األمر االرتكاريوجود مث

 : خالفه عىل الشواهد بل يل للخطابات لبياً  مقيداً  ويكون

 ،أّوالً: أن هذا التقييد لو كان واضحًا بدهييًا بحيث يستغنى به عن التقييد اللحاظي

 وحييلاولون ،التعيلارضالء يعّدون موارد التضاد الدائمي من قبييلل العق أن نجد كنا ملا

 اآلخيلر بامتثيلال يشيلتغل مل إذا بيلام ميلنهام كيلل إطالق عن اليد برفع الدليلني بني اجلمع

 بالذهاب يكمر  موال  بكن شخص للعبد َنقل فنذا. العريف اجلمع أسالي  من كُاسلوب

ر  بالذهاب إىل املوصل فالعبيلد بطبيعيلة يكم موال  بان له نقل آخر وشخص البرصة إىل

 ارتكارييلاً  التقيييلد كيلان فلويتمكن من امتثال كال التكليفني معًا يف آن واحد.  احلال ال

 املقيلّدم أهييلام أن يف التكليفيلني هيلذين أميلام متحرّياً  العبد كان ملا العرف لدى وواضحاً 
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ذ  االُمور التي توج  حيلرية ه فمثل. املرجحات من ذلك غري أو نقاًل، األوثق وأهيام

 مقييلد املوصيلل إىل اليلذهاب بيلكن يعلم أن عليه كان وانام ،هنهالعبد جي  أالّ ختطر يف ذ

 حتيلرّي  يوجيل  ميلا أو تعيلارض، هنيلاك يكون أن دون البرصة إىل الذهاب بعدم ارتكاراً 

 . املوق  هذا مثل يف العبد

وبحس  رصيح أقوال االُصيلوليني فيلنن مثيلل هيلذين اليلدليلني ييلدخالن يف بيلاب 

 منهام كل اطالق بتقييد اخلطابني هذين بني اجلمع حياولون أهنم األمر ،غاية التعارض

 العيلريف اجلمع أن وواضح. عرفياً  مجعاً  باعتبار  اآلخر امتثال يف قدرته يرصف مل إذا بام

ارض التعيل وجيلود ينفي والثاي التعارض ثبوت فرع فاألول ؛ االرتكاري التقييد غري

 القاعيلدة بيلكن ىونيلر اجلميلع، هيلذا مثيلل عيلىل نوافق ال فنحن ذلك ومعبني الدليلني. 

: أي يليل التخييلريي الواجيل  نحيلو عىل اخلطاب ُيلقى أن ذلك مثل يف تقتيض العقالئية

 أحيلد إىل تسيلافر أن عليك جي : مثال يقول ككن يل مستقلني بخطابني ال واحد بخطاب

 يف التضاد االتفاقي أيضًا.  ذلك ذكر وسيكيت. البلدين

 العقوبيلات تعيلدد يكيلون أن منيله للزم ،وثانيًا: أن مثل هذا التقييد لو كان ارتكارياً 

 االرتكيلاري الرم فيلنن ؛ املتسيلاوية التكيلالي  خمالفة فيه تقع الذي احلني يف ارتكاريًا،

ابات متعددة ليلو خط لنا تتوجه التساوي صورة ففي ؛ أيضاً  وبدهيي ارتكاري البدهيي

 االرتكيليلار أن حيلني يف ،خالفناهيلا مجيعيلًا فسيليلوف نسيلتحق عقوبيليلات متعيلددة بعيليلددها

 وأورد اسيلتنكر  اخلراساي املحقق أن نالحظ كام. العقوبة تعدد عىل اليوافق لعقالئيا

 هيلو بيلام بالرتّتيل  القائيلل يلتيلزم أن أظنّ  ال إنه ثم»: املجال هذا يف فقال الرتت  عىل به

من االستحقاق يف صورة خمالفة األمرين لعقوبتني رضورة قبح العقاب عىل ميلا  الرمه
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 بيله نيلورد وكنيلا ببال ماهو عىل به اليلتزم االستاذ سيدنا كان لذاو ؛ اليقدر عليه العبد

 «.(1)تصحيحه بصدد وكان الرتت  عىل

ثالثًا: يف موارد قصور القدرة يل كموارد التضيلاد االتفيلاقي يل يشيلعر العقيلالء ابتيلداًء 

 لإلتييلان ييلدعو تكلييل  عيلىل يشيلتمل خطاب كّل  ؛ بالتحري عندما يواجهون خطابني

 هيلذ  عيلالج حييلاولون ذليلك وبعيلد اتفاقيلًا، كليهام امتثال عىل لقدرةا عدم مع بمتعلقة

 تقدير أمهية عىل األهمّ  إتيان وبوجوب التساوي، صورة يف بالتخيري فيحكمون احلرية،

 العقالء شعر ملا ارتكاريًا، أمراً  باآلخر االشتغال بعدم منهام كل تقييد كان فلوأحدمها. 

 اخلاصة فقهاء آراء يف منعكس العقالئي التحري هذا أن بل. املوارد هذ  مثل يف بالتحري

من القول  نوع حقيقته يف هو الذي باالستصال  بالقول هنا العامة متسك فقد والعامة،

 .للرتت  اخلاصة فقهاء وذه  ،بالرأي

الرأي الثاي: أن قصور القدرة يكون حمددًا للحكم يف مرحليلة الفعلييلة وقيلد تبنّيلى 

 : تقريبان وله. عليه وأرص ،أياملحقق النائيني هذا الر

التقري  األّول: وهو الذي اشتهر عىل ألسنة تالمذته كام هو ظيلاهر بعيلض كلامتيله 

 وملخصه: (2)أيضاً 

 مرحليلة يف بينهيلا التنايف يتصور فال ،أن التكالي  جمعولة عىل نحو القضايا احلقيقية

 اخلطابيلات تيلدل مامل االمتثال، مرحلة يف بينها اجلمع عن القدرة قرصت إذا فيام اجلعل

ل تكليفني مثال بسب  التضيلاد االتفيلاقي امتثا عن القدرة وقصور. متنافية مداليل عىل

 املتعارضيلة، التكيلالي  من العقالء واليرامها ،بينهام اليوج  وقوع التناى بينهام قطعاً 
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 أيضًا، عليه املسجد عن اإلرالة وجوب وجعل املكل ، عىل الصالة وجوب جعل فلو

ي  الرشعية حميلددة بالقيلدرة التكال كانت ملا ولكن اجلعل، مرحلة يف بينهام تنايفال فننه

لبًا فال تكون هذ  التكالي  فعلية إالّ بعد حتقق موضوعها بكل قيود  ورشوطه ومنها 

 أنيله واملفيلروض فعلييلًا، التكلييل  ليكون االمتثال عىل القدرة حتّقق من فالبدالقدرة. 

يف  القيلدرة لرصف يدعو احلكمني هذين من واحد وكل ة،واحد قدرة إالّ  هنا التوجد

 حتقيق متعلقه.

إذن فالتنايف بني الدليلني نشك من قصور القدرة والتي هي رشط لفعلية احلكم عيلن 

 لتحّقق فعلياً  يكون بنفسه الحظنا  لو تكلي  كل فنن ،اجلمع بني امتثال كال التكليفني

لة مرح يف بينهام التنايف كان فنذا لفرض،ا حس  امتثاله عىل القدرة لوجود ؛ موضوعه

 . أيضاً  الفعلية مرحلة يف يتم أن البد نتصور  الذي فالعالج ،الفعلية

 وجيله ال إذ ؛واليصح أن يكون العالج بسقوط كال التكليفني أو أحدمها من أصله

 بتقيييلد وذليلك التكلييل ، بكصيلل االحتفيلاظ ميلع التنايف هذا عالج إمكان بعد لذلك

 أن وبيليلامأحيليلدمها يف فيليلرض أمهييليلة اآلخيليلر.  أو األمهييليلة، يف التسيليلاوي نيليلدع إطالقهيليلام

 بيلني احلاصيلل االتّفيلاقي التنايف لدفع يكفي العالج هذا فكن بقدرها تتقدر الرضورات

 اإلراليلة، يف القدرة ترصف مل إذا بام فعليته مرحلة يف الصالة وجوب فيتقيد التكليفني،

 الصالة.  وجوب موضوع انتفى اإلرالة يف القدرة رصفت فنذا. بالعكس أو

ونتيجة ذليلك كليله تكيلون ثميلرة العيلال  يف بيلاب التيلزاحم انتفيلاء احلكيلم بانتفيلاء 

 دل لو فهناك التعارض، باب يف احلال هو كام موضوعه عن احلكم الارتفاع ،موضوعه

 بارتفيلاع تكيلون هنيلاك العالج ثمرة فنن حرمته، عىل دل وآخر فعل وجوب عىل دليل
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 يتحّقق الواجبني أحد امتثال يف القدرة برصف وهنا موضوعه، عن املرجو  يف احلكم

 .القدرة فيه اخذت الذي موضوعه ينتفي وبذلك اآلخر، امتثال عن العجز

ومن هنا ذكر املحقق النيلائيني يف مناقشيلة ميلن ذكيلر أن األصيلل يف التكيلالي  هيلو 

 ،والتعيلارض مالتزاح بني الجامع إذ( اصال له المعنى هذا انالتزاحم أو التعارض: )

 (1). باآلخر ألحدمها والارتباط

 

 ولكن يالحظ عىل هذا التقري : 

أوالً: إذا كان لالطالق مصحح يف مرحلة اإلنشاء واجلعل فكي  نرفع اليد عنه يف 

طيلالق يف اإل ينعقيلد أال بد فال اجلعل مرحلة يف مصحح له يكن مل وإن ،مرحلة الفعلية

 .الفعلية مرحلة يف ال املرحلة تلك يف التقييد وحيصل ،مرحلة اجلعل بالذات

 أو الشيلارع، ميلن بترصيلف هيلو هل ؛ وثانيًا: أن سقوط اإلطالق يف مرحلة الفعلية

 . العقل بحكم

والمعنى للقول باالّول ذلك ألن املرشع إنيلام يترصيلف يف األحكيلام يف خصيلوا 

 نحيلو عيلىل االحكيلام وجعيلل اإلنشاء متامية بعد إذ ،مرحلة اجلعل دون مرحلة الفعلية

 خارجيلة هي بل باملرشع، اا العالقة تكوينية املوضوع حتّقق فمرحلة احلقيقية، القضية

 . تقيدها يف يتدخل كي ترصفه جمال عن

و أ النظيلري، العقيلل هيلو احليلاكم فهيلل ؛ أما إذا قلنا بكن املقيد لإلطالق هو العقل

 الترصيلف شيلكنه من وليس ،العم ؟ أما النظري فشكنه إدراك الواقعيات بام هي عليها
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 كان وان األطالق يدرك فهو مطلقًا، الفعلية مرحلة يف احلكم كان فنذا. وغري  بالتقييد

 . الواقع تغيري عىل القدرة يمتلك أن دون التقييد يدرك فهو مقيداً 

 ،وأما إذا كان احلاكم هو العقل العم  الذي اليكون علمه انفعاليًا كالعقل النظري

 هومرحليلة وتيلكثري  تدّخليله فمجيلال والقيلبح باحلسيلن حكمه لجما يف فع  علمه وإنام

 رصف صيلورة يف أحيلدمها خمالفيلة عىل العقاب بقبح حيكم فالعقل ؛ الفعلية ال التنجز

اسيلتحقاق العقيلاب وعيلدم ب العقل حكم ومرحلة املساوي، أو األهم امتثال يف القدرة

 مرحلة يف العقل كمبح يتحقق اذن فالتحديد ،استحقاقه هي مرحلة التنّجز ال الفعلية

 . فحس  التنجز

وثالثًا: ماذكر  من أن رصف القدرة يف أحدمها يوج  انتفيلاء احلكيلم عيلن اآلخيلر 

: بعدها أو ،جالعال مرحلة قبل التكليفني نالحظ أن إما ألنه ؛ بانتفاء موضوعه غري تام

 يف رصفناهيلا فيلنذا منهام، كل ى، رصفها يمكن واحدة قدرة لدينا العالج مرحلة فقبل

 االختييلاري التعجييلز هيلذا ومثيلل لآلخيلر، بالنسيلبة اختيارياً  تعجيزاً  ذلك كان أحدمها

 موضيلوعه بتفوييلت للحكيلم إسقاط هو بل موضوعه، بانتفاء احلكم انتفاء عن خيتل 

 نتيجيلة أن إذ فكيلذلك العيلالج مرحليلة مابعيلد أميلا ،يف املخالفة والعصيليان داخل فهو

 كنفيلي املوضيلوع، حصيلص بعيلض عن حلكما بنفي االطالق عن اليد رفع هو العالج

ر بدون باإلرالة اشتغل لو الصالة وجوب  . مرِّ

التقري  الثاي: وهو ما نستظهر  من كلامت املحقق النائيني )قدس رس ( يف بحث 

وهو أن فعلية كل حكم وان كانت بفعلية  (1)الزكاة بحث ويف ،االضطرار إىل غري املعني
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 69 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 جميلال يف إ يلام فيهيلا يكيلون قيلد املوضيلوعات بعيلض إن إالّ  يل بتحققهموضوعه يل أي: 

بيليل )ميلتمم  عنيله نعيلر ثيلان جعل إىل اإل ام هذا إلرالة العقالء يلجك هنا ومن التطبيق،

 رشب أو اخلميلر، رشب إميلا: أميلرين ألحيلد املكل  اضطر لو ففياماجلعل التطبيقي(. 

 ال أحيلدمها عنيلوان وهيلو كليليهام، من انتزاعي عنوان هو حقيقة إليه فاملضطر النجس،

 واحيلد كيلل هيلو املحرم بل رشعاً  املحرم هو ليس أحدمها عنوان أن مع معينًا، أحدمها

 يرتفيلع، حتيلى حكيلم ليله ليليس حقيقيلة إليه املضطر فنن ،. فهنا يرر اإل اممعيناً  بحد 

 ورشب اخلميلر رشب حرميلة ببقيلاء نقيلول أن فنما ؛ إليه مضطراً  ليس حكم له والذي

 ألحيلدمها االضيلطرار بكن نقول أو ألحدمها، االضطرار من الرغم عىل كليهام النجس

 . معاً  عنهام احلرمة رفع يف يكفي

 االضيلطرار، تيلكثري ُيلغيلي كليليهام حرمة بقاء فنن ؛ وكالمها ممّا ال يمكن االلتزام به

 اجلعل متمم إىل العقالء يلتجئ هنا ومن. االضطرار يقتضيه ال معاً  بحليتهام وااللتزام

 فيعترون املفسدة يف متساويني األمران كان فنذا ؛ إليه املضطر هو ام لتحديد التطبيقي

 . مفسدة األقل هو إليه املضطر اعتروا وإالّ  ،ا خيتار  املكل م إليه املضطر

 اجلامع، اختيار يف يندك أن جي  االضطرار حال يف الفرد اختيار أن ذلك يفوالرس: 

 األشيلد وجيلود حيلال يف أميلا. ردينالفيل ميلن أي باختيار يتحقق التساوي حال يف وهو

 الييله، مضيلطر أنه يصدق ال ولذا ؛ اجلامع اختيار يف يندك ال األشد اختيار فنن مفسدة

 .العقالء عند مفسدة األقل ارتكاب إىل مضطراً  يعتر بل

إذن فهناك موضوعات تفتقر يف تطبيقها عىل مواردها إىل متمم جعل تطبيقي يعني 

 إىل يتعيلدى بل فقط، القدرة بموارد خيتص ال وهوكم. العقالء من خالله موضوع احل
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د أنه اذا النصاب أو لذاك أيضا غريها  ،كام يف باب الزكاة فيام إذا كان عندنا حول وُتردِّ

 . توضيحه وسيكيت

  ذا متعلق التكلي  أن مع الفعلني، بكحد تتعلق واحدة قدرة فعندنا ؛ وهنا كذلك

 لزم وإالّ  العقالء، عليه يساعد ال مما منهام كل عىل رةقد واعتبارها بحد ،  ذا أو بحد 

 ميلنهام واحيلد كل عىل قادراً  يرونه التساوي صورة يف العقالء فهنااجلمع بني الضدين. 

 مل وإن فحس ، فعله عىل قادراً  يرونه فنهنم األهم وجود صورة ويف اآلخر ترك برشط

 يعتيلرون: أي احلاليلة، هذ  يف همامل فعل عىل قادراً  يرونه فنهنم االهم يف قدرته يرصف

 والطولية يف مرحلة التطبيق.  الرتت 

 أحيلد عيلىل متحققة هنا والقدرة بالقدرة، مرشوط التكلي  أنوملخص احلديث: 

 رفيلع ألجيلل التطبيقيلي اجلعيلل متمم إىل حيتاج احلالة هذ  يف متعلقها وتعيني األمرين،

رة كيلام تيلا اإلطالق فائدة يفيد هذا علاجل متمم أن واملالحظ. الفعلية مرحلة يف اإل ام

 .التساوي صورة يف أو باملهم تعلق لو كام ُاخرى التقييد وفائدة ،لو تعلق باألهم

 عيلىل مبتنية كانت أهنا إذ ؛ وبذلك ترتفع اإلشكاالت التي وجهت للتقري  األول

 كل ألن ؛ احلكم اطالق رفع يف ليس هنا واحلديث فيه، والترصف احلكم إطالق رفع

 يف قدرته لرصف املكل  يدعو منهام وكل ،القدرة عىل متعلقه موضوعه يف ُاخذ حكم

 القدرة، رصف مورد التطبيقي اجلعل بمتمم العقالء يعني اإل ام ولرفع. متعلقه أنجار

 . احلكم يف ال املوضوع يف حينئذ فالترصف

 

 : ولكن يالحظ عىل هذا التقري 
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قيلدرة واحيلدة عيلىل الضيلدين تتعليلق بيلالعنوان أّوالً: أنه يبتني عىل افرتاض وجود 

االنتزاعي يل وهو أحد األمرين يل وبذلك نحتاج إىل متمم جعل تطبيقيلي لتعييلني جميلال 

 بيلال العضيلالت يف املنبسيلطة القوة بمعنى القدرة كانت إذا ولكنرصف القدرة منهام. 

النسبة ب موجودة فهي يفعل، مل يشك مل وإن فعل شاء إن بحيث الفعل، من تكويني مانع

 فالصيلحيح. فحسيل  بييلنهام اجلميلع عيلىل القدرة له ليست ولكن ،إىل كل واحد منهام

 . التقري  ليكيت ؛ واحدة قدرة ال يل توضيحه سيكيت كام يل قدرتني وجود

 ييلتالءم أن بد فال ،وثانيًا: أن متمم اجلعل التطبيقي ملا كان من املرتكزات العقالئية

 العقوبيلة تعدد املذكور اجلعل متمم فكرة والرم. ء االُخرىالعقال مرتكزات سائر مع

 وقادر الثاي ترك إذا األول عىل قادر املكل  أن يعني التساوي إذ ؛ التساوي صورة يف

 ذليلك ميلن ليلزم الفرض حس  عليهام القدرة مع تركهام فلو األول، ترك إذا الثاي عىل

  ف مرتكزات العقالء.خال سابقًايل ذكرنا كام يل وهو العقوبة تعدد

 عيلىل قيلادراً  املكل  يرون هنا العقالء إنوان أمكن دفع هذا االعرتاض بكن نقول: 

 يكون لكي اآلخر ترك عند منهام كل عىل ال واحدة عقوبة إالّ  يستحق فال فقط أحدمها

 .لعقوبتني مستحقاً 

لقدرة التامة التي هيلي ا تكثري جمال أنوثالثًا يل وهو أهم الوجو  يف املالحظة هذ  يل: 

 العجيلز تقابيلل هنا القدرة إذ ؛ لبحث ال يمكن أن يكون مرحلة الفعلية لألحكامحمل ا

 بمرحليلة ييلرتبط مميلا املعنيلى  يلذا العجيلز أن وبام. حمررين الزاميني تكليفني امتثال عن

مرحلة  هو تكثريها جمال يكون بدأن ال تقابله التي القدرة فنن لذلك، للتكلي ، التنجز

 التنجز أيضًا. 
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 مرحليلةنحتمل أن املحقق النائيني )قيلدس رس ( يرييلد بيلام ذكيلر :  ومن هنا فنحن

 منهيلا يرييلد أنيله ونحتميلل االمتثال، بمرحلة كثرياً  ذلك عن عرِّ  كام الفعلية، ال التنجز

 . فالحظ التنجز مرحلة

الرأي الثالث: هو أن قصور القدرة عن اجلمع بني التكليفني مؤثر يف مرحلة التنجز 

 . فيهام البحث من البد امران وهنا ،واستحقاق العقاب

 . إمجاالً  املبنى هذ  أثبات يفاألمر األول: 

 . التنجز مرحلة يف ذلك تكثري كيفية بيان يفاألمر الثاي: 

 :ومعان مراحل ثالث للقدرة إنفكما الكالم حول األمر األول فنقول: 

 العجز ويقابلها ،املرحلة االُوىل: أو املعنى االول القدرة بالنسبة إىل متعلق التكلي 

 وهيلي ،(تيلرك شيلاء وإن فعل شاء إن: ) بيل اصطالحاً  عنها ويعر. باملتعلق اإلتيان عن

 :أمور بثالثة تتقوم

 يل وجود القوة املنبثة يف العضالت بام يتناس  والفعل الذي يراد إنجار .  1

إنجار يل سالمة اآلالت الوسائل حتى غري البدنية منها التي حيتاج ااا اإلنسان يف  2

 العمل.

 يل عدم وجود املوانع التكوينية من إنجار العمل.  3

 عيلن العجيلز ويقابله. العمل عىل القدرة له إنفلو متت هذ  االُمور يقال لإلنسان: 

قوة عىل العمل كاملزمن الذي ليست ليله القيلدرة عيلىل  له تكن مل لو كام بالعمل، اإلتيان

 عيلىل قيلدرة ليله ليست الذي كاألعمى لعملا إنجار عىل للوسيلة فاقداً  كان أو ،اجلهاد

 اليلذي كالسيلجني إنجيلار  ميلن متنعيله موانع هناك كانت أو البرص، لفقدانه االستهالل

 . العمل انجار من سجنه يمنعه
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 هيلذ  إن هيللولكن السؤال الذي يطر  نفسه هنا حول هذا املعنيلى للقيلدرة هيلو: 

 أو واحدة، قدرة هي واحد آن يف بينهام اجلمع يمكن ال اللذين للضدين بالنسبة القدرة

 . متعددة؟

 فكيلل متعيلددة، أهنا احلق إن إالّ  الضدين، بكحد متعلقة واحدة قدرة إهناربام يقال: 

 ،ر املقومات الثالثة يف كل واحد من األمرينلتوف ؛ لإلنسان مقدور الضدين من واحد

 جميلال يعيلني تطبيقيلي جعل متمم إىل ليحتاج األمرين بكحد متعلقة واحدة قدرة أهنا ال

 .منهام رصفها

 وهو بينهام، اجلمع عىل قدرته يستلزم منهام واحد كل عىل القدرة حتقق إنال يقال: 

 . مستحيل

 ؛ واحد منهام بحد  ال يالرم القدرة عىل اجلمع بييلنهام كل عىل القدرة إنفننه يقال: 

 قيلد وهي ،منهام واحد كل ماهية غري ثالثة ماهية الضدين بني اجلمع أن الواضح من إذ

 واحيلد كل لوجود املقتيض حتقق من مانع ال إذ ؛مقدورة غري تكون وقد مقدورة تكون

 كيلام ،نهام لعيلدم القيلدرة علييلهبييل للجمع املقتيض يتحقق أن دون نفسه يف الضدين من

 يف ميلنهام واحيلد كل عىل قادر فهو واحد، آن يف متعاكستني جهتني إىل لتحركه بالنسبة

  يلذين اإلتييلان لشخصيلني املمكن فمن ولذا ؛بينهام اجلمع عىل قادراً  يكن مل وإن نفسه

 . األمرين

املرحلة الثانية: أو املعنى الثاي القدرة عىل اجلمع بني امتثال التكليفيلني اإلليلزاميني 

 امتثيلال عيلن العجيلز تقابيلل التيلي وهيلي التاميلة، بالقيلدرة عليهيلا ونصطلح ،املحررين

 القسيلم غيلري وهيلي. التيلزاحم بحيلث يف هيلاعن يبحث التي وهي املذكورين، التكليفني
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أنه  بمعنى نفسه يف منهام واحد كل عىل قادراً  كان وإن اإلنسان فنن ؛ القدرة من األول

 . بينهام اجلمع عىل قدرة له ليس ذلك مع لكن ،إن شاء فعله وإن شاء تركه

بيلال املرحلة الثالثة: أو املعنى الثالث القدرة عيلىل املوافقيلة القطعييلة للتكلييل  يف ق

 العجز عنها.

 عيلن املكليل  يعجيلز لكيلن عليه، مقدوراً  التكلي  متعلق يكون قد أنهبيان ذلك: 

 املخالفيلة عيلىل قيلادراً  املكليل  يكيلون أن إما ألنه ؛ قسمني عىل وهذا ،الباالمتث القطع

 .القطعية كاملوافقة أيضاً  عنها عاجزاً  يكون أن وإما القطعية،

 مثيلل واحد، آن يف ثالث اام اللذين دينالض أحد بوجوب يعلم كمنمثال األول: 

تركهام معًا بالتحرك نحو جانيل   عىل قادر املكل  فنن واملغرب، املرشق نحو التحرك

 . املحذورين بني األمر دوران كموارد: الثاي ومثالآخر أو السكون. 

 بيلاملعنى القيلدرة أن يف ري  الوبعد أن عرفنا أقسام القدرة ومعانيها الثالثة نقول: 

 . اا حمددة وتكون التنجز بمرحلة ترتبط لثالثا

 ،ففي القسم األول حترم املخالفة القطعية ويتعني عىل املكليل  االمتثيلال االحيلتامل

 اسيلتحقاق يقتيضيل ال معينيلاً  اجليلانبني أحيلد نحو بالتحرك املوجود الواقعي فالتكلي 

 .معاً  الطرفني برتك بمخالفته املكل  قطع إذا إالّ  خمالفته، عىل العقوبة

تخيلري املكليل  بيلني ي يليل املحيلذورين بيلني األمر دورانكام أنه يف القسم الثاي يل أي: 

الفعل والرتك مع وجود التكلي  الواقعي بال ترصف وتقييد فيه كام هو املتسيلامل علييله 

 . بني األعالم
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 يف ميلؤثران أهنام إىل مجع فذه  ،إال إن الكالم وقع يف القدرة باملعنى األول والثاي

 .(1)أيضاً  التنجز حلةمر

                                                           

 ( ويمكن تقريبه بوجهني: 1)

. املكل  ذمة عىل فعل إيقاع: أي ،مر هو النسبة اإليقاعيةاد األمف أناألول:   

 ومن الضامن، باب يف الذمة اشتغال قبيل من وضعي حكم إىل التكليفي احلكم يرجع وبالنتيجة

 العقوبة باستحقاق حيكم العقل إن ثم. بالعلم مرشوطاً  يكون ال أنه كام بالقدرة اشرتاطه عدم املعلوم

 املرحلة هذ  بلحاظ يل األمر من وينتزع والقدرة، بالعلم مرشوط العق  احلكم وهذا ،تهخمالف عىل

 بوجوب العقل حلكم رشط إذن فالقدرة. البعث هو األمر مفاد أن ال الباعثية، عنوان يل عليه املرتتبة

املرشوطة  غري الوضعيات سنخ من فهو املجعول الرشعي احلكم أما العقوبة، واستحقاق اإلطاعة

 بالقدرة والعلم.

 بالنسبة األمر مفاد تفسري وهو يل مبنا  أن كام ،وعىل هذا الوجه اعتمد بعض مشاخينا )قدس رس (

 املوافقة يمكننا ال لكن بالرمه، يلتزم مل وان املحارضات كتاب من مواضع من يستفاد يل اإليقاعية

 عامل يف لفتانخمت حقيقتان أهنام حني يف ،الوضعي اىل إيا  وإرجاعه التكليفي احلكم إلنكار  عليه

 احلكم بخالف راجرًا، أو باعثاً  األول بمفاد  يكون التكليفي فاحلكم. حمله يف أوضحنا  كام االعتبار،

 العريف املتفاهم بحس  األمر هذا مفاد أن وذكرنا تكليفية، أحكام لرتت  متهيدي حكم فننه الوضعي

 .هتييجية بعثية نسبة ،بل ة اإليقاعيةالنسب هي ليست

 وبيانه. الشخصية واخلطابات القانونية األحكام بني التفرقة من األعالم بعض عليه اعتمد ما الثاي:

 : مقدمتني عىل يتوق 

 متعددة خطابات اىل القانوي احلكم انحالل رعم عىل مبني بالقدرة احلكم اشرتاط توهم أناالُوىل: 

 خاا خطاب توجه بمعنى لعاجز،ل اخلطاب شمول يكون يل عليه بناءً  يل فننه ; حس  أفراد املكلفني

 أنكرنا إذا أما. االستهالل بوجوب مثالً  األعمى خوط  إذا كام استهجانه، يف شبهة وال. نحو 

 ،خلطاب ولو انحالالً ا ناحية يف تكثر بال املكل  لطبيعي جمعول القانوي اخلطاب بكن وقلنا االنحالل

 عدم احلق إن وحيث. القادر يشمل كام للعاجز القانوي احلكم شمول يف االستهجان يلزم فال
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 اجلعل مرحلة يف تؤثر فنهنا ؛ ولكن الصحيح هو التفصيل بني القدرة باملعنى األول

 ة يف مرحلة تنجز األحكام.مؤثر فاهنا ؛ الثاي باملعنى والقدرة واإلنشاء،

                                                                                                                                        

 إشكال فال عق  األفراد عىل وانطباقها املكل  لطبيعي جعلت وإنام القانونية اخلطابات يف االنحالل

 . للطبيعي فرد أنه بام للعاجز شموله يف

ق مالك احلكم وإن كان عبارة عن عنوان الدعوة اىل اخلري والزجر عن الرش يل وهو ال يتحق أنالثانية: 

بالنسبة اىل العاجزيل إالّ إنه ال دليل عىل اعتبار تساوي احلكم املجعول واملالك املذكور يف مجيع افراد 

دد معتد به من أفراد ع اىل بالنسبة املالك هذا وجود الك  القانوي احلكم عقالئية يف فيكفي ،الطبيعي

 الطبيعي.

 دها وقد تعرضنا اا يف بحث الضد.ثم استشهد القائل عىل مدعا  بُامور ال جمال لعرضها ونق

 االنحالل من املراد ليس إنهوالذي نقوله يف املقام عىل نحو االختصار مالَحظًا عىل مقدمته االُوىل: 

 انحالالً  املرر احلكم انحالل: املراد وإنام ،طابات متعددةخ اىل الواحد اخلطاب انحالل: املقام يف

 به تعلق الذي العنوان أفراد من فرد كل اىل احلكم ينسبون ءالعقال أن بمعنى اعتباريًا، عقالئياً 

 اىل بالنسبة والعصيان اإلطاعة تعدد االنحالل هذا واثر. «املؤمنون»و «الناس» عنوان مثل اخلطاب

 فكل فرد له حكم مستقل غري مرتبط بحكم اآلخرين. األفراد،

ه يف أداة العموم هو الكثرات يل ثم إنه)قدس رس ( قد رص  يف بحث العام واخلاا بكن املوضوع ل

أي كثرات الطبيعة يل ومعنا  أن العام إذا كان موضوعا بمثل )يا أهيا الناس( يكون كل فرد موضوعا 

 للحكم. 

 وكي  ،ونالحظ عىل املقدمة الثانية أن املالك هو رو  احلكم سواء كان حكاًم شخصيًا أم قانونياً 

 يف مثالً  املقنن ُسئل لو أنه مع االلتزام هذا اىل داع وأي مالكه؟ فيه ليس ملن احلكم شمول يعقل

 بالنفي ألجاب مثالً  األعمى؟ يشمل خطابك ان هل(: االستهالل الناس عىل جي ) القانوي خطابه

 عتامد فيه عىل القرينة اللبية الكاشفة عن حتديد املراد؟ واال

 . فالحظ املختار القول تقري  يف ذكرنا  ما اىل مضافاً  ،هذا كله
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والوجه يف هذا التفصيل أن القدرة والعجز باملعنى األول من التقسيليامت السيلابقة 

 اجييلاد عيلىل قيلادراً  يكيلون أن إميلا الييله التكلي  توجه قبل املكل  نأل ؛ عىل التكلي 

ىل وجيلود إ بالنسبة التكلي  يكون أن إما حمالة فال ؛ عنه عاجزاً  يكون أن وإما متعلقه،

 التكلي  وإطالق معقول، غري واإلمهالهذا القيد وعدمه مطلقًا وإما أن يكون مقيدًا. 

 بنفسيله هيلو النائيني املحقق تعبري حد عىل بل يحقب وهو باملحال، تكليفاً  يكون للعاجز

 أو الفعل إىل واملحرك الداعي اجياد لغاية اإلنشاء عن عبارة التكلي  حقيقة ألن ؛حمال

 إىل بالنسيلبة احلكيليم امليلوىل ميلن احلقيقيلي التكلي  يتحقق فال ،لرتك يف نفس املكل ا

 . العاجز

القدرة احلكيلم العقالئيلي بقيلبح وكيفام كان فانه يكفي يف إثبات حمدودية اخلطاب ب

 كليل  إذا كيلام ،تكلي  العاجز ولو بنحو اخلطاب القانوي املتوجه إىل طبيعة املكلفيلني

 ستهالل مثاًل فال جمال لتوهم شموله لألعمى. اال بوجوب اجلميع

 التكلييل  اشيلرتاط عيلىل بظاهرهيلا الداليلة والرواييلات اآليات إىل مضافاً  ،هذا كله

 إالّ  نفساً  اهلل يكل  : )التعاىل قوله نحو القدرة، من أخص هي التي السعة بل بالقدرة

الرشعية ليست تكالي  شخصية بل تكالي  قانونية عىل  التكالي  أن وبام ،(1)(وسعها

هن  القضايا احلقيقية فنفي التكلي  عن العيلاجز يرجيلع إىل تقيييلد احلكيلم يف مرحليلة 

 اجلعل. 

 العباد اهلل كل  ما»)عليه السالم( قال: ويف صحيحة هشام بن سامل عن أيب عبداهلل 

 فيلال ،سيلتطاعة ثيلم أميلرهم وهنيلاهماال ام جعل حتى اء عن هناهم وال فعل، كلفة

                                                           

 . 286( البقرة: 1)
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 والرتك، األخذ وقبل والنهي، األمر قبل متقدمة باستطاعة تاركاً  وال آخذاً  العبد يكون

 . كثرية املفاد  ذا والروايات. (1)«والبسط القبض وقبل

املعنى الثاي التي عر عنها بالقدرة التامة يل وهي القدرة عىل اجلمع بني وأما القدرة ب

 ألهنيلا للتكلييل ، الالحقيلة التقسيليامت ميلن فهي يل العجز ويقابلها ،متعلقي التكليفني

 إجيابييلاً  احلكميلني أحيلد كيلان فلو. إجيابني معلومني فعليني حكمني إىل بالنسبة تاّلحظ

ًا اليتحّقق تزاحم معلوم يكن مل أو فعّلياً  أحدمها يكن مل أو استجابياً  أو حتريمياً  واآلخر

 بينهام.

 تكلييل  تعّلُق  التكلي  متعّلق عن املعنى  ذا العجز حتّقق يف املعتر أنواحلاصل: 

 فننّ  الثاي، من أهم األّول التكلي  يكون أالّ  برشط يضاد ، بام معلوم فع  إجيايب آخر

 .األهم لرتك عذراً  عقالءال عند اليعدّ  باملهم األمر امتثال

وهذ  األمور املعترة يف حتقق العجز  ذا املعنى كلها من قبيل االنقسامات الالحقة 

 كيلام يليل عقلييلاً  يمتنع مل وإن العلم بمثل احلكم وتقييد االمتثال وقصد كالعلم، ،للحكم

 رتبة تكخرم هو بام احلكم تقييد عىل اليساعد فالعرف ؛عقالئياً  بعيد لكنه حملة يف قررنا 

 . واجلاهل للعامل األحكام شمول إىل اإلماّمية ذهبت وقدكم. احل نفس عن

 التيلي امليلذكور، باملعنى بالقدرة احلكم تقييد عىل العرف اليساعد فالعرف ،وهكذا

 . بضد  آخر حكم تعّلق عدم إىل مرجعها

هيلا والذي يؤكد هذ  الدعوى أن العقالء يف جمال التكيلالي  املتزاُحيلة ييلرون توجه

 . االمتثال مرحلة يف معاجلتها وحياولون ،للمكل 

                                                           

 . 19/  352( التوحيد: 1)
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 نجيلران أيب ابيلن رواييلة نحيلو ،ويوافقه لسان بعض الروايات اليلواردة يف التيلزاحم

 بيلدئ وفريضيلة سيلنة اجتمعيلت إذا»: املييلت وغسيلل اجلنابيلة غسيلل تزاحم يف الواردة

 . (1)«بالفرض

 ،ا وملناقشيلتهاويمكن أن يتوجه عىل هذا التقري  اعرتاضات نتعرض الثنيلني منهيل

 : أكثر التقري  فكرة ستتضح ذلك خالل ومن

االعرتاض األّول: أن التقري  املذكور مبتّن عىل الفرق بني اخلطاب القانوي الذي 

 اخلطيلاب مرجيلع أن مع الشخص، واخلطاب ،يتم إنشاء األحكام الرشعّية من خالله

. األفيلراد بعيلدد الشخصية اخلطابات إىل يل احلق وهو ، القول باالنحاللعىل يل القانوي

 إىل ينحيلل الواحيلد القيلانوي اخلطيلاب هيلذا فيلنن الغرييلق إنقاذ جي  املوىل يقول فحني

 الواحد القانوي اخلطاب هذا فنن غريقان هناك كان فنذا األفراد، بعدد متعّددة تكالي 

فرق يف احلقيقة بيلني اخلطابيلات الشخصيلية املتعيلددة  فال. شخصيني خطابني إىل ينحل

 كليليهام ففيلي امليلرر اميلا فقط املرر نوع يف اال الواحد القانوي واخلطاب ،األفرادبعدد 

 خطابات لتوجيه مصحح هناك يكن مل فنذا األفراد بعدد شخصية تكالي  وهو واحد،

المتثالني كننقاذ غيلريقني ا بني اجلمع إمكان وعدم القدرة قصور موارد يف كام شخصية

 بيلكن االلتيلزام ميلن بيلدّ  فيلالخطاب القانوي أيضًا. يف آن واحد فننه اليوجد مصحح لل

 ؛الشخصيلية كاخلطابيلات املكلفيلني، إىل امليلوارد هيلذ  يف تتوجيله ال القانونية اخلطابات

 .كالسابقة اإلنشاء مرحلة حتدد اصطالحنا حس  عىل التامة فالقدرة

 ولكن يناقش هذا االعرتاض بوجهني: 

                                                           

 . 286/  109: 1( التهذي  1)
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والقانوي الخييلتص بمجيلال امليلرر الوجه األّول: أن الفرق بني اخلطاب الشخص 

 فحس  بل يفرتقان يف املصحح للجعل أيضًا. 

 ،وتوضيحه: أن املصحح لكل خطاب هو إجياد الداعي أو الزاجر يف نفس املكّل 

 عيلن راجيلر له يكون وال ،يتعلق به امرف الفعل إىل داع للمكل  يكون ال ان فيه فيعتر

 االفيلراد جلميع وشموله القانوي اخلطاب ةصحّ  يف يكفي ولكن هني، به فيتعّلق الفعل

 نيلادرة، حيلاالت يف كان وإن عنه والزاجر الفعل إىل الداعي فيهم اليتوفر أفراد وجود

ي مثيلل قوليله ففيل. االفيلراد مجييلع يف والزاجر الداعي وجود عدم صحته يف واليشرتط

جيلود يصح هذا اخلطاب ويشمل مجيع املكلفيلني ميلع و (1)تعاىل:)حيرم عليهم اخلبائث(

 بعض يف األفراد بعض لوجود لكن ،الزاجر النفيس عن تناول اخلبائث يف أكثر األفراد

لك يف اجياب وكذ القانوي اخلطاب هذا صّح  اخلبائث، يتناولون الذين النادرة احلاالت

 البعض عند فقدانه بسب  ولكن ،النفقه عىل األهل مع وجود الداعي للنفقه يف الكثري

 .بالوجو جعل يصحح فهذا

اذن وجود الداعي أو الزاجر يف بعيلض األفيلراد اليوجيل  عيلدم صيلحة اخلطيلاب 

 القانوي وشموله. 

وأّما اخلطاب الشخص فال يصح إالّ إذا علم عدم وجود داعي الفعيلل أو الزاجيلر 

 أو اليلداعي وجيلود عيلدم عيلىل االلتزامييلة بالدالليلة ييلدّل  ألنه ؛ عنه يف نفس املخاط 

 راجيلرُ  أو داعً  يوَجيلد ملن الشخص اخلطاب هذا مثل جيهتو اعتر ربام ولذلك الزاجر،

                                                           

 . 157( األعراف: 1)
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 اخلميلر، الترشب: بقوله حمرتماً  شخصاً  خاط  إذا كام به، واستهانة استخفافاً  نفسه يف

 ه رباّم فهم من هذا اخلطاب أنه يرشب اخلمر فعال. فننّ 

 وعيلىل ،إذن فاخلطابات الشخصية ختتل  يف املصحح أيضًا عن اخلطابات القانونية

 ميلن الميلانع ولكيلن وقبيحًا، مامستهجناً  مورد يف الشخص اخلطاب يكون فقد هضوئ

 . له القانوي اخلطاب شمول

الثة للحكم وهي )اإلنشاء والفعلية والتنجز( مندجميلة الث املراحل أنالوجه الثاي: 

 ومصيلححاهتا، مجيعيلاً  الثالثيلة املراحيلل رشوط تتوفر أن بدّ  فال ،يف اخلطاب الشخص

 هيلذ  بيلني أنفكاك هناك يكون قد القانوي اخلطاب يف أنه حني يف. طاباخل هذا ليصح

 فعلييلاً  يكيلون أو ،ليكون فعلياً  موضوعه يوجد ان دون احلكم انشاء يتم فربام املراحل،

 . عليه منجزاً  ليكون املكل  به اليعلم ولكن

االعرتاض الثاي: البد من وجود املصحح والداعي إلطالق احلكميلني يف مرحليلة 

نشاء مع أنه المرر لاللتزام بنطالق كال احلكمني يف مرحلة اإلنشاء مع عدم تنجيلز اإل

 وإن ،لإلطالق حتصيل اجلمع بيلني الضيلدين فهيلو حميلال الداعي كان إن ألّنه ؛ أحدمها

 دلييلل ألن الفيلرض، خالف فهو اآلخر يف قدرته إعامل عن املكل  رصف بداعي كان

. منيله أهيلم يكون قد قد بل األمهية، يف له ساوياً م اآلخر كان وربام مطلق، أيضاً  اآلخر

فال يصح االلتزام بتوّجه خطابني  اآلخر، برتك اخلطابني من كل تقييد من بدّ  فال وعليه

 هيلذ  يف تيلؤثر إذن فالقيلدرةمطلقني يف عرض واحيلد للمكليل  يف مرحليلة اإلنشيلاء. 

 . املرحلة

 

 ويناقش هذا االعرتاض بوجهني: 
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ق يف احلكمني إن كان إطالقًا ذاتيًا يل كيلام هيلو احليلق يل فيلال الوجه األّول: أن االطال

 املرشيلع امليلوىل أعيلامل ميلن بعميلل ليس أّنه إذ ؛ جمال للسؤال عن الداعي واملصحح له

 حتقيلق هيلو اإلنشيلاء مرحليلة يف ليله املصحح فنن حلاظياً  إطالقاً  كان إذا أما عنه، ليسكل

 ميلن ذكيلر وبيلام. للتكلييل  املتعلقيلة ةالطبيع أفراد مجيع يف واملفسدة املصلحة أو املالك

 يف القيلدرة رصف أو ،ضيلدينال بيلني اجلميلع حتصيليل ارادة اسيلتلزامه من يل املحذورين

 مرحلة يف يتحققان إنام ألهنام اإلنشاء، مرحلة يف احلكم إطالق يف اام تكثري فال يل اآلخر

 إىل كيلماحل وصيلول ميلن يمنعان فهام عليها؟ السابقة املرحلة يف يؤثران فكي  التنجز،

 . وجعله إنشائه أصل اليف املكّل  يف والتكثري التنجز مرحلة

فاملوىل مل ينشىء حتصيل اجلمع بني الضدين بل أنشك حكاًم مطلقيلًا بمقتىضيل الطبيلع 

 بيلني اجلميلع عيلىل القيلدرة لقصيلور لكن الطبيعة، أفراد مجيع يف املالك لتوفر ،والقاعدة

 . والتنجز االمتثال مقام يف املحذوران هذان نشك التكليفني كال امتثال

الوجه الثاي: مامىض مرارًا من أن تقييد اخلطابات الرشعية يف مرحلة إنشاءها  ذ  

 القدرة ال يتالءم واملرتكزات العقالئية يف املتساويني فراجع. 

 األمر الثاي: يف بيان كيفية تكثري قصور القدرة يف مرحلة التنجز. 

 وذليلك ؛فحسيل  التكليفني أحد هو املنجز أن: األول يالرأفهنا آراء بني العلامء: 

 يف سيلواء واحيلدة عقوبيلة فهناك ،لعقالء اليرون تعدد العقوبة يف مثل هذا املجالا ألن

 وجيلود صيلورة يف أنيله بييلنهام الفرق وإنام التساوي، صورة يف أو األهم، وجود صورة

 يف أميلا أيضيلاً  هيلمامل خيلال  وليلو فحسيل ، األهم خمالفة عىل العقوبة تكون إنام األهم

 دة عىل ترك أحدمها فحس . واح عقوبة فهناك التساوي صورة
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الرأي الثاي: تنّجز كال التكليفني إال إنه يف صورة وجود األهم فكن األهيلم منجيلز 

 . األهم ترك صورة يف يتنجز إناّم  فننه املهم وأما ،مطلقاً 

 الرأي هذا ونتيجة اآلخر ترك لو فيام يتنجز إنام أحدمها فنن ،أما يف صورة التساوي

 قوبة.الع تعدد هو

 يرونيله التسيلاوي صورة ففي التفصيل،الرأي الثالث: يل وهذا الرأي هو املختار يل: 

 األهم فكن اإلهم، وجود صورة يف أما واحدة، عقوبة هناك فتكون أحدمها، عىل قادراً 

 هناك لكانت ليهامك ترك فلو األهم، ترك تقدير عىل يتنجز فننه املهم وأما مطلقًا، يتنجز

 . الرتت  بحث يف بالتفصيل الرأي هذا ذكرنا وقدعقوبتان. 

. عنهيلا البحيلث جميلال هنا وليس ،وهذ  اآلراة حتتاج لتفصيل موّسع حول تقييمها

 نيلرا  حيث املجال، هذا يف العقالء وجدان يف املرتكز ماهو بيان هنا ذكر  جيدر ممّا لكن

 . الثالث الرأي مع يتوافق

 اجلمع مرحلة يل املقام يف التامة القدرة أن ،ا سابقًا يف بحث الرتت  اآلمريفقد ذكرن

 صورة ففي العقالء، قبل من التطبيقي اجلعل بمتمم اعتبارية قدرة هي يل االمتثالني بني

 واحيلدة، تاميلة قيلدرة للمكليل  أن العقالء يرى االمتثال مقام يف األفراد بني التساوي

 كيلان فليلو. اجلمييلع عيلىل قادراً  يعترونه وال ،ا فحس دهأح عىل قادراً  يعترونه حيث

 فقيلط ميلنهم واحيلد إنقيلاذ عىل إالّ  اليقدر وريد الغرق، وشك عىل شخص أل  هناك

 عيلن مسؤوال ريداً  اليعترون فنهنم مجيعًا، فغرقوا منهم واحد أي ينقذ ومل خال  لكن

 . اجلميع غرق

ل بالرتتيل  يل حميلل إشيلكال يف من نتيلائ  القيلو وهو يل العقوبة بتعدد فااللتزام ،إذن

 صورة التساوي بحس  ارتكار العقالء ووجداهنم. 
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 بصيلورة األهيلم عيلىل األوىل بالدرجة قادراً  يرونه فنهنم ،أما يف صورة وجود األهم

. لألهم تركه تقدير عىل املهم عىل قادراً  يعترونه فنهنم باألهم يكِت  مل إذا ولكن مطلقة،

 الطولييلة ييلرون يليل ارتكاراهتم بحس  أهنم بلحاظ ،رتنيا يعتر  العقالء ذا قدهن ومن

 . الزمانية كالطولية واملهم، األهم بني الرتبية

 كمييلة إالّ  املكليل  عند واليوجد ،فنذا كان هناك مجاعة مرشفون عىل املوت عطشاً 

تالف أفراد اجلامعة ميلن اخ واملفروض منهم، واحداً  شخصاً  إالّ  التروي املاء من قليلة

 العقيلالء فسيعّر  اجلامعة، أفراد مجيع إىل املاء هذا يعطِ  مل لو فهنا ،واألمهية حيث الرتبة

 كيلام بعددهم متعّددة عقوبات اجلميع إهالك عىل ويعاق  اجلميع، موت عن مسؤوال

العطيلش ولكيلن  يعانون متعددون أفراد هناك كان لو كام الزمانية، الطولية يف األمر هو

 الثانييلة الدقيقيلة يف والثيلاي ،األوىل لو مل يصل إلييله امليلاءاألّول منهم يموت يف الدقيقة 

 الدقيقيلة يف األّول إىل املاء إعطاء املكل  عىل جي  فهنا طوليًا، يموتون حيث وهكذا،

األفيلراد ليلذلك  لبقية بالنسبة ماء له يبقى فال املوت، من وأنقذ  املاء أعطا  فلو األوىل،

 يف األّول إىل امليلاء يعيلطِ  مل ليلو أميلا ،عن موهتم لومات البقية اليعتر  العقالء مسؤوال

 يلزمونيله العقيلالء ولكيلن موتيله، عن مسؤوال يكون فننه عطشًا، ومات األوىل الدقيقة

ن موتيله ع مسؤوال فريونه الثاي، ومات عىص فلو للثاي، الثانية الدقيقة يف املاء باعطاء

 أذهيلان يف الرتبييلة الطولييلةووهكذا بالنسبة للبقية ويرونه مؤاخذًا بمؤاخذات كثرية. 

 . الزمانية بالطولية شبيهة العقالء

 ،واملالحظ أن العلامء مل يفرقيلوا يف جميلال املسيلؤوّلية والعقيلاب بيلني صيلورة األهيلم

 أمثليلة الحظيلوا ،تزاحمال موارد يف العقوبة بتعدد القائلون فكولئك التساوي، وصورة

 أن حني يف التساوي، أمثلة وايالحظ ومل وارتكاراهتم، وجداهنم بحس  واملهم األهم
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. واملهيلم األهم أمثلة مالحضة دون التساوي أمثلة الحظوا «العقوبة» بوحدة القائلني

 جال. امل هذا يف املختلفة وارتكاراهتم العلامء آراء بني اجلمع من نوع الواقع يف وهذا

ر ليلو كيلان قصيلو أميلا ،هذا كله يف مالو مل يكن قصور القدرة بسوء اختيار املكليل 

القدرة بسوء اختيار  يل بكن كان املكليل  ميلثال يف أول الوقيلت قيلادرًا عيلىل انقيلاذ مجييلع 

 فيلال ،الغرقى لكنه أّخر إنقاذهم إىل أن ضاق الوقت وقرصت قدرته عن إنقاذ اجلمييلع

 يليل األضيلطرار هذا يف نفسه أوقع قد اختيار  بسوء فهو ،واحد منهم إنقاذ عىل إالّ  يقدر

 عيلىل للعقيلاب مسيلتحقاً  ويعتر عليه، منّجزين معاً  مثال تزاُحانامل التكليفان يكون فهنا

 أو واالضيلطرار اختييلاري، تعجييلز ألّنيله ؛ التسيلاوي ميلع حتيلى التكليفيلني كال خمالفة

 مرحليلة يف لالختييلار منافاتيله عيلدم ميلن أقل وال. االختيار ينايف ال باالختيار االمتناع

 تيلرك عيلىل ويعاقيل  أحيلدمها إنقاذ فالواج  متساويني، كانا لو فهنا والتنجز، العقوبة

 أخ  املهم الن ؛ عقال إنقاذ  فيج  اآلخر، من أهم أحدمها كان لو وأّما اآلخر، إنقاذ

 . املهم هو فالواج  األهم ترك وإن عقوبة

 التقرييل  عىل بناءً  النائيني املحقق ومسلك اخرتنا ، ما بني فالفرق ،وعىل كل حال

 بعيلد الفعلية مرحلة يف تكثريها إىل ذه  فلذلك دة،واح القدرة أن تصور أنه هو الثاي

 لتكيلون تكوينييلة ليست القدرة أن بنينا حيث لكنّا املرحلة، هذ  يف اجلعل متمم تطبيق

 ميلتمم طبقنيلا ليلذلك ،عتبارية بلحاظ تزاحم االمتثيلالني املنكشيلفنيا هي وإنام واحدة،

 . التنجز مرحلة يف اجلعل

التعيلارض والتيلزاحم أن التعيلارض تنيلايف  وعىل ضوء ماسلكنا  يكون الفرق بيلني

 أّميلا تنجزمهيلا، وعيلدم احلكميلني فعلية عدم فرض لو حتى ،املدلولني يف مرحلة اجلعل

 . اآلخر احلكم أو ،ن يكون موضوعًا لفعلية هذا احلكمأل موضوع تردد فهو التزاحم



86 |   

 
 

 

بقي اء وهو أن مجيع ما ذكرنا  يف هذا البحث مبني عيلىل معاجليلة التيلزاحم عيلىل 

 ففيلي إلييله، مااضيلطروا رفيلع يف ورد بيلام معاجلتيله يمكيلن لكيلن ،ساس اعتبار القدرةأ

 ،ا املقارن لفعيلل اآلخيلرأحدمه ترك عىل إليه املضطر عنوان يصدق املتزاُحني الواجبني

 فيلال اآلخر، من أهم أحدمها كان إذا وأّما األمّهية، حيث من متساويني كانا إذا فيام هذا

 أحادييلث فتكفيلي اآلخيلر، لفعيلل املقارن األهم، غري ترك عىل إالّ  العنوان هذا يصدق

لتشخيص الوظيفة يف باب التزاحم وتفصيل ذلك  (1)الرفع وحديث إليه، املضطر حتليل

 يف بحث الرتت . 

 هذا متام الكالم يف اجلهة األوىل حول البحث يف الفرق بني التعارض والتزاحم.

 :التعارض أو زاحمالت من كوهنا املشتبه املوارداجلهة الثانية: 

 والصيلدق التطبييلق حييلث فميلن ،بعد أن تعرفنا عىل املالك يف التعارض والتزاحم

 وهي التعارض، باب من أو التزاحم باب من كوهنا حول اآلراء اختلفت موارد هناك

 :موارد ثالثة

 . حمله إىل موكول عنها والبحث ،يل موارد اجتامع األمر والنهي 1

يني من أن هناك موارد يثبت فيها التزاحم ميلن غيلري ناحييلة يل ماذكر  املحّقق النائ 2

 قصور القدرة. 

يل املسائل الدورانية يف باب املركبات االرتباطية التي يدور األمر فيهيلا بيلني تيلرك  3

 رشط أو ترك جزء. 

 ويدور البحث هنا حول املوردين األخريين. 

                                                           

 . 9/  417: اخلصال 24/  353( التوحيد: 1)
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 . القدرة قصور عدم مع التزاحم موارداملورد األّول: 

إال أن  (1)ذكرنا سابقًا أن املحّقق النائيني التزم بكن هذ  املوارد من باب التزاحموقد 

 . (2)مجاعة من األعاظم أنكروا عليه ذلك وذهبوا إىل أهّنا من باب التعارض

أن أكثر الفقهاء إالّ من شيلذ ميلنهم أدخليلوا مسيلكلة تيلرّدد  (3)وقد ذكر بعض مشاخينا

 .عنها نبحث التي التي الكرى صغريات من كلةاملس وهذ  ،النصاب يف باب التزاحم

 النصاب تردد مثال إىل نتعرض هنا ولكننا ،واملالحظ أن اذ  الكرى موارد كثرية

 النصيلاب وهيلو ،( من اإلبيلل25) املحّرم أّول يف ريد ملك لو ما ومثاله الزكاة باب يف

 بلغيلتف أخيلرى ناقيلة مليلك العيلام ذليلك ميلن رج  أول ويف الزكاة، باب يف اخلامس

 من( 25) يملك كان أّنه بام الثاي املحرم ففي السادس، النصاب وهو ،(26) ممتلكاته

 بيلام الثاي رج  ويف ركاة، الشيا  من( 5) يدفع أن فيج  احلول، عليها حال قد األبل

 . خماض بنت يدفع أن فيج  ،( من اإلبل حول كامل26أّنه مّر عىل )

 وميلن خالفيله، يعلم ممّا وهذا ، يف عام واحدونتيجة ذلك تزكية املال الواحد مرتني

 دفيلع عيلىل قيلادر ألنيله ؛املكل  قدرة قصور عدم مع ؛احلكمني بني التزاحم حيصل هنا

 الزكاة دفع الرمه ان إالّ  ،للنصاب السادس خماض وبنت اخلامس، للنصاب شيا ( 5)

 . واحد عام يف مرتني

                                                           

 . 504: 2( أجود التقريرات 1)

 . 359: 3( مصبا  االصول 2)

 ( هو العامل الكبري الشيخ حسني احل  )قدس رس (.3)
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 وهيلو األّول احلكم ورجح ،احموقد أدخل املحّقق النائيني هذا املورد يف باب التز

 مرجحيلات أحد وهو الزماي، للتقدم ؛ حوله آخر اخلامس النصاب ركاة دفع وجوب

ب السادس إىل املحرم التال وجبت علييله للنصا ملكيته استدامت وإذا. التزاحم باب

 . منهم الشاذ إالّ  الفقهاء افتى أيضاً  وبذلك. رج  يف عليه الزكاة جت  وال ،ركاته

 ذليلك ذكيلر كيلامذا من الشواهد عىل إدخاام هذا املورد يف باب التيلزاحم. ولعل ه

ان املورد داخل يف  قّرر وان النائيني املحقق عىل اعرتض أن بعد بحثه يف مشاخينا بعض

 أجيلود يف اعرتض كام ،التعارض ال التزاحم ولكنه برر رأيه بذهاب أغل  العلامء إليه

يف باب التعارض  داخل املورد هذا أن إىل وذه  ًا،أيض النائيني املحّقق عىل التقريرات

 التيلزاحم، مسيللكلة عيلىل كيلال املسيللكني: املسك هذ  مالحظة من والبدّ . (1)ال التزاحم

 . التعارض ومسلك

 إثبيلات يف تيلارة فيه البحث ويدوراملسلك األّول يل الذي اختار  املحّقق النائيني يل: 

 مقتىضيل هيلو فيلام ذليلك، ثبيلوت بعيلد أّنيله وأخرى التزاحم، باب يف داخال املورد كون

 : جهتني يف يكون فالبحث املرجحات؟

اجلهة االُوىل: أن موضوع وجوب الزكاة عبارة عن مرور حول تام غري متداخل كام 

 فييله تسيلكن شيلهر كل يف عليك جي  مثال قال فنذا ،يوضحه التكّمل يف األمثلة العرفية

 امليلال إعطيلاء فيليلزم وإالّ  املتداخل، غري الشهر هو املوضوع يكون كذا تعطي أن الدار

 متداخليلة لوحظيلت إذا اإلييلام هذ  فنن ،ثني يوماً وثال مخسة الدار سكن إذا فيام مرات

 سيلكنا  عيلىل مرّ  قد يكون الثاي الشهر من األّول اليوم يف أنه باعتبار كثرية أشهراً  حُتّقق
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 الشيلهر ميلن الثيلاي ومالييل مبيلدؤ  حيتس  حيث شهر مرّ  قد أيضاً  الثاي اليوم ويف شهر

 من هذا الكالم. العريف املتفاهم خالف أنه والري . وهكذا األّول

وكذلك يستظهر من روايات اعتبار ميّض احلول عىل النصاب ميض حول مسيلتقل 

 يكون اإلبل متلك يف سبق الذي املثال يف ان املعلوم ومنغري متداخل عىل كل نصاب. 

 ميلع إالّ  عيلامني تشيلكل ال وهي شهرًا، عرش نيةثام عن عبارة األبل عىل مامىض جمموع

 سيلّت  عيلىل ومىضيل ،صدق أّنه قيلد مىضيل عيلىل مخيلس وعرشيلين حيلوُل ي فال التداخل،

 . ونص  حول إالّ  يمضِ  فلم متداخل غري مستقال احلول لوحظ وإذا حول، وعرشين

 اعترنيلا فيلنذا ؛وبالنتيجة مل يتحّقق موضوع وجوب الزكاة إالّ لواحد من النصابني

 الييلوم هيلذا ،احلرام ومن حمرم شهر أّول يف ركاهتا جت  وعرشين خلمس املوضوع هذا

 اعترنيلا وإذا. اآليت حميلرم شيلهر أول يف ركاهتيلا وجتيل  وعرشين لسّت  احلول يبتدىء

 .أّولشهررج  يف ركاهتا فتج  وعرشين لسّت  احلول موضوع

 ،حقيلق النيلائينيفان احلول يف املقام نظري القدرة يف باب املتيلزاُحني عيلىل مسيللك امل

 ميلتمم إىل املوضوع تطبيق وحيتاجقع يف مرحلة حتّقق املوضوع. ي احلكمني بني والتنايف

 الفعلية مرحلة يف بالتنايف التزاحم النائيني املحّقق عّرف وحيث املرحلة، هذ  يف جعل

 . أيضاً  التزاحم باب يف يندرج املقام فنن املوضوع وحتّقق

وق  عىل مالحظة الرواية اليت التزاحم باب يف املورد جإدرا أنوقد ظهر ممّا ذكرنا: 

 هامش يف بام عليه يعرتض حتى ،(1)القائلة بكن املال الواحد اليزكى مرتني يف عام واحد

 وذليلك اإلطالقني، أحد بتقييد العلم توج  املذكورة الرواية أن من التقريرات أجود

                                                           

 . 4/  543: 3( الكايف 1)
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عوام لكي حيتاج يف تقيييلد  خل األتدا فرض يشمل إطالقاً  اليملك النصاب دليل ألن

 . (1)اذا احلديث

اجلهة الثانية: ماهو مقتىض املرّجحيلات يف هيلذا التيلزاحم؟ إن املرّجحيلات تقتيضيل 

 : ورشعياً  عقالئياً  ؛ ( من اإلبل25اعتبار احلول التام بالنسبة للنصاب اخلامس وهو )

ء مرجحيلًا يف بيلاب فلام ذكرنا  يف حمله من أن التقدم يكون لدى العقال ،أما عقالئياً 

 املوضيلوع اعتبار عىل الوجود، املتدرجة األفراد باب يف العقالء بناء إن حيث ،التزاحم

 . املتقدم الفرد هو

 وجيلوب عيلدم لليلزم ،وأما رشعًا فكننا لو أعترنا احلول بالنسيلبة للنصيلاب املتيلكّخر

 نصيلابه تغيلري العيلارش، الشيلهر يف االبيلل ميلن واحيلداً  ملك فلو ،ني عديدةسن يف الزكاة

 لو أشهر عرشة بعد ثم ونصا ا، العرش األشهر من مامىض وسقط السادس، للنصاب

 .وهكذا عليه حقة ووجبت ماقبله مجيع سقط االبل، من عرشة ملك أنه فرض

 إثبات يف فتارةه أيضًا من جهتني: في البحث ويقعاملسلك الثاي: مسلك التعارض. 

 إثبيلات بعيلد الوظيفيلة واخيلرى تعيلارض،ال باب من املورد كون واثبات املدعى، أصل

 . ذلك

أما اجلهة االُوىل يل وهي إثبات كون املورد من بيلاب التعيلارض الالتيلزاحم يل فيلألن 

واضيلح أن ال وميلن ،التزاحم ينحرص بموارد قصور القدرة عن اجلمع بيلني االمتثيلالني

 يف لييلدخل القدرة يف قصور فال خماض، وبنت ،( شيا 5االنسان قادر هنا عىل إعطاء )

 . التزاحم باب

                                                           

 . 285: 1( أجود التقريرات 1)
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نُص  مطلقة من حيث إعتبارها احليلول ،وأما تصوير التعارض  فاهنيلا ،فألن أدلة الَّ

 ؛ دليلنيال كال من األطالق إرادة بعدم إمجاال نعلم لكن واملتداخل، التام احلول تشمل

 مخيلس السنة رأس يف يدفع أن عليه وج  وأالّ  ذلك، صحة عدم وضو  جهة من اما

 الثيلاي، الييلوم يف مليلك ثيلم اخلامس للنصاب مالكاً  كان لو حقه،و خماض وبنت شيا 

 اء) ميلاورد جهة من أو اإلبل، من عرشةً  الثالث اليوم يف ملك ثم اإلبل، من واحداً 

ومن هنا نعلم إمجاال بعدم وجوب ركيلاتني  (1)ام واحد من وجيهن(ع يف اليزكى واحد

 . طالقنياإل أحد صحة بعدم نعلم وبذلك ،أو أكثر للامل الواحد

 قواعيلد إعيلامل ميلن والبيلدّ  ،وهذا العلم اإلمجال يوج  التعيلارض بيلني اليلدليلني

 العليلم فييله كيلان ميلورد كيلل يف ألّنه ؛زاحمالت باب قواعد جلريان وجه وال التعارض،

 هنيلا وميلن. التيلزاحم ال التعيلارض ببيلاب يرتبط ممّا فهذا الدليلني، لتنايف سبباً  اإلمجال

 .التعارض باب يف املورد هذا دخول بوضو  ينيالنائ املحقق عىل اعرتض

 ،تيلزاحمال باب من املورد إخراج تصوير يف سواء ؛ ولكن يعرتض عىل هذا الكالم

 فليلام التزاحم، من إخراجه عىل االعرتاض أما: التعارض باب يف إدخاله تصوير يف أو

 . القدرة القصور املوضوع إ ام هو التزاحم باب مالك أن من ذكرنا 

 مسيللك يليل األّول املسيللك يف بّينيلا  فليلام ،االعرتاض عىل إدخاله يف التعارض وأما

 ق لتلك الروايات. اإلطال وجود عدم من يل التزاحم

فبام أنه المتلك تلك الروايات مرجحيلًا ييلرجح بيله بعضيلها عيلىل  ،وأما اجلهة الثانية

 تسيلاقطهام، بعيلد إلييله يرُجيلع إطالق اليوجد أّنه كام والسندًا، الداللة ،البعض اآلخر

 . الزكاتني بني باجلمع االحتياط تقتيض وهي العملية، األصول هو املرجع يكون لذلك
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 إذ امليلتن يف ذكيلر  مليلا املطيلابق األّول هيلو الصيلحيحإال انه ذكر يف مستند العروة: )

 حوله وفعلية موضوعه حتّقق بعد األّول النصاب إىل باألضافة احلول إللغاء الموج 

 سيلب  وبيلال بالموجيل  لليلدليل طيلر  عنه اليد فرفع دليله، القإلط مشموال وكونه

 (. يقتضيه

 يبقيلى فيلال الشيلا  أو األبل بتلك الزكاة تعلّقت أن وبعدثم قال بعد ذكر  للمثال: )

 .(1)...(الوجوب ذلك ألنّ  ؛رج  شهر يف الثاي النصاب ملالحظة موضوع بعدئذ

رض كييل  يقيلدم األّول عيلاالت بيلاب من املقام كون فرض بعد إذ ،وهذا غري  منه

 بيلاب مرجحيلات ميلن اليعتيلر الزميلاي التقيلدم أن ميلع ،ليكون رافعًا ملوضيلوع الثيلاي

  التعارض؟

 

 . الدورانية املسائلاملورد الثاي: 

 الدوراينة، املسائل ،من املسائل التي اختل  فيها أهنا من باب التزاحم أو التعارض

 ه. الفق يف عديدة فروع عليها وترتّت 

ّقق هذ  املسائل يف املجال الذي اليتمكن فيه املكل  من امتثال مجييلع اجيلزاء وتتح

 يف الدخيليلة االُميلور بعيلض ييلرتك أن احلاليلة هيلذ  عليه وتفرضاملركبات االرتباطية. 

 دخيلل لعدمه كان أو الرشطية، أو اجلزئية بعنوان دخلها كان سواء االرتباطي، املرك 

 .   بكن كان مانعاً املرك ذلك حتّقق يف

                                                           

 . 245 يل 244: 1( مستند العروة الوثقى )كتاب الزكاة( 1)
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 ميلن لييلتمكن ،إذن فيتوق  امتثال هذا املرك  االرتباطي عىل تيلرك أحيلد االُميلور

 .البقية امتثال

 ؛ فهل مثل هذ  املسائل داخلة يف باب التزاحم لتجري علييله قواعيلد  ومرجحاتيله

  قواعيلد فييله لتجيلري التعيلارض بيلاب يف أو الزميلاي، السبق أو مثال األمهّية فتالحظ

 عيلدم ميلع العملييلة لاُلصول الرجوع أو يل والسندية ،الليةومرجحاته يل املرّجحات الد

  اللفظي؟ الدليل وجود

هناك خالف يف ذلك بني العلامء فام يظهر ميلن الفقهيلاء إجيلراُء قواعيلد التيلزاحم يف 

ن يصيل  أ بني املكل  أمر دار لو فيام عادة اا يمثل كثرية، أمثلة واا ،املسائل الدورانية

 يف أو اإلييلامء، ميلع  يلام ييلكيت بل ، كن من الركوع والسجوديف مكان قائاًم ولكن اليتم

 . والسجود بالركوع االتيان من التمكن مع قاعداً  فيه يص  مكان

وقد ذكر يف املستمسك يف بحث القيام من كتاب الصالة نقال عيلن ظيلاهر الفقهيلاء 

 ولكنه اعرتض عليهم يف ذلك وأنكر دخيلول مثيلل ،أهنم عدوا املورد من باب التزاحم

 أحكيلام متاثيلل فييله اجلارييلة األحكام بكن اعرتف وإن ،هذا املورد يف التزاحم املصطلح

 فيهيلا، التيلزاحم بقواعيلد والتيلزم املسيلكلة اذ  اامداي املحّقق تعرض وقد. (1)التزاحم

 .(2)ذا الرأي املحّقق النائيني واملحّقق العراقي  التزم وكذلك

                                                           

 . 131: 6( مستمسك العروة الوثقى 1)

 . 259( مصبا  الفقيه )كتاب الصالة(: 2)
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 إىل وذهيل  ،يف بيلاب التعيلارضولكن بعيلض األعيلاظم )أييلد  اهلل( أدخيلل ذليلك 

 : مقدمتني عىل يبتني كالمه وتقري . (1)فيها وأحكامه التعارض قواعد مالحظة

املقدمة األّوىل: أن مورد التزاحم يتمثل يف تلك املوارد التيلي يوجيلد فيهيلا تكليفيلان 

 ال قدرته قصور ألجل املكل  لكن ،لكل واحد منهام إطاعة مستقّلة وعصيان مستقل

 يتيلزاحم فهنيلا اآلخيلر، وامتثيلال أحدمها خمالفة بني األمر ودار ،ااام معاً متثا من يتمكن

 . احلكامن

 التكلييل  ألن ؛ ومثل هيلذا املعنيلى للتيلزاحم ال يتحقيلق يف التكيلالي  االرتباطييلة

 اليلذي بالصيلالة كاألمر متكثرة، بكمور تعلق واحداً  أمراً  هناك أن بمعنى فيها، ارتباطي

 املتكثيلرة األميلور هيلذ  تكتس  هنا ومنوجودية وعدمية. اء وقيود أجز عدة إىل توجه

 الكثيلرية االُميلور هيلذ  تعتر واذا ؛ الواحد األمر ذلك من االعتبارية الوحدة خارجاً 

 عنيله ويعر االُمور، تلك من الكثرة الواحد األمر ذلك يكتس  وكذلك. واحداً  عمالً 

 ة(. مر أو الوجوبات الضمنياألوا: )بيل ويسمى( االنحالل: )بيل

 وإنيلام مسيلتقل، عصيان أو مستقلة إطاعة اا فليس ،وبام أن هذ  الوجوبات ضمنية

 املجميلوع، بنطاعيلة حتصل وإطاعتها للمجموع، املتوجه الواحد األمر لذلك تابعة هي

 الواحيلد الوجيلوب هيلذا فيعتيلر أعتبيلاري، تكثيلر التكثيلر هذا وإنام كذلك، وعصياهنا

 الوجوبيلات هيلذ  تنفيلك بحييلث انحيلالل وجيلدي فال الواقع يف أما ،وجوبات متعددة

 ليلتالحظ املالك، عىل منها واحد كل ويشتمل والعصيان اإلطاعة يف اآلخر عن بعضها

                                                           

 العروة تنقيح ،362: 2ول االص مصبا  ،412: 2 االستنباط مباي ،322: 3( املحارضات 1)

 . 479: 6 الوثقى
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 واألميلر بيلاملجموع قيلائم املالك وإنام املالك، حيث من واملهمية األمهية ذلك ضوء عىل

ن موع إطاعة واحدة وعصيان واحد ولو حتقق العصيافللمج باملجموع، حقيقة متعلق

 املقيلام يدخل أن يعقل ال أنه جلياً  يظهر ذلك خالل ومنالواحد برتك بعض األجزاء. 

 .ثالث شق يوجد وال. حارصة القسمة إذ التعارض باب يف فيدخل ؛ التزاحم باب يف

 مقتىضيل أناملقدمة الثانية يل وقد ذكرت هذ  املقدمة يف أواخر بحيلث االشيلتغال يل: 

 أو رشط أو جيلزء ميلن فييله ميلايعتر بعيلض تعذر إذا فيام باملرك  األمر سقوط القاعدة

 فيلالعجز. رشطيله بانتفاء ينتفي املرشوط أن كام أجزائه، بانتفاء ينتفي املرك  ألن مانع،

ىل عيل متوقفة األوامر أن املفروض ألن ؛املرك  عن العجز منه يلزم األجزاء بعض عن

 بعيلض عيلىل القيلدرة بانتفيلاء تنتفيلي املركيل  عىل والقدرة ،أن تكون متعلقاهتا مقدورة

 األميلور بعيلض عيلن التعيلذر ميلوارد ففيلي إذن،. املرك  ذلك حتّقق يف الدخيلة األمور

 بيلاب يف دخوليله ال األميلر سيلقوط القاعيلدة مقتىضيل فنن االرتباطي املرك  يف املعترة

 سقوط وعدم ،دين نلتزم فيهام بلزوم اإلتيان باملقدار امليسورمور هناك إن إالّ . التزاحم

 : فيه املعترة األمور بعض عن العجز مع االرتباطي ك باملر األمر

املورد األول: وهذا املورد خارج ختصصًا يل أن يكون الدليل الدال عىل دخل اجلزء 

 يدل وإنام ،إطالق له لصورة التعذر ال لبيًا، دليال لوكان كام نفسه، أو الرشط قارصًا يف

 فيلنذا. الصيلالة يف سيلتقراراال وجيلوب كيلدليل فحس ، التمكن صورة يف اعتبار  عىل

 هيلذا رشطييلة أن املفروض ألن ؛ املرك  من مابقي وج  الرشط، أو اجلزء هذا تعذر

 . مطلقة ليست اليشء

 وليلو بيله التكلييل  سقوط وعدم ،املورد الثاي: مالودل دليل ثان عىل لزوم امليسور

 صيلالة ميلن ّليل املك ييلتمكن مل إذا فيام الصالة باب يف ذلك ُذكر كام فيه، مايعتر تعذر
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 بوجيلود التزميلوا فقيلد اجزائها، بعض لتعذر ورشائطها، أجزائها بجميع التامة املختار

 عىل عدم سيلقوط والتسامل اإلمجاع هي األدلة وهذ . املقدورة بالصالة االتيان عىل أدلة

 الصيلالة» الصيلالة باب يف الرواية من ماذكرو  وكذلك ،الصالة بتعذر بعض أجزائها

 .(1)«بحال الترتك

ومن هنا نستكش  من الدليل الثاي يل بعد سقوط األميلر باملركيل  األّول وجيلوب 

اإلتيان بمرك  آخر واإلتيان  ذا املرك  اآلخر واضح فيام لو تعذر جزء معيلني ميلثال 

 لو كام مثال، اجلزء لذلك الفاقدة امليسورة الصالة وجت  ،فنن ذلك اليشء املعني يسقط

 . السجود أو كوعالر أو االستقرار من نتمكن مل

 دخيلل عيلىل الدالة األدلة مالحظة علينا ينبغي فهنا ،أّما لو تردد سقوط أحد أمرين

 بيلاإلطالق أحيلدمها دل لو كام به، أخذ دالل مرجح ألحدمها كان فنذا ،هذين األمرين

 دليليله كيلان ما عىل احلفاظ يلزم فهنا بالعموم واآلخر الصالة، يف األمر ذلك دخل عىل

 بيلالعموم، اليلدليلني كيلال دالليلة كانيلت إذا أما. باإلطالق دليله ماكان ركوت بالعموم،

 فتصيلل سيلندًا، تكافئا وأن به أخذ سندي مرجح له كان فام ،ذ باملرجح السنديفسنكخ

 . العم  لألصل النوبة

وبام أننّا نشك هنا يف أن الواج  علينا هل هو التخيري يف اإلتييلان بيلكي واحيلد ميلن 

 اإلتييلان أو باخلصيلوا، اجليلزء ايلذا الفاقد املرك   ذا واإلتيان التعيني أو ،املركبني

 ويفباملرك  الفاقد لذلك اجلزء باخلصوا؟ فننه يدور األمر بني التخييلري والتعييلني. 

 . بالتخيري نحكم وبذلك والتعيني، اخلصوصيات عن الراءة أصالة جتري مثله

                                                           

 . 683/  172: 2 التهذي  ،2/  287:  3( الكايف 1)
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 دلييلل ايلام كان لو وأما ،تقلهذا كّله يف مالو كان لكلواحد من املتعذرين دليل مس

 معنيلى فيلال الثانييلة، أو األوىل، الركعيلة يف الركوعالركوعني:  أحد تعذر لو كام واحد،

 . العم  لألصل ابتداء فريجع للتعارض

 هذ  خالصة كالمه أيد  اهلل. 

 وبحثنا يف هذا املجال يدور حول جهتني: 

احم كام نس  إىل ظاهر الفقهاء االُوىل: هل يمكن االلتزام بكون املقام من باب التز

 أم ال؟ 

  التعارض؟ أحكام أو التزاحم، أحكام مايامثل فيه جتري فهل ،الثانية:لو مل يتم ذلك

بمالحظيلة  إننيلا إال ،وترتي  البحوث وان أقتىض تقديم البحث عن اجلهيلة األوىل

 بعض األمور نقدم البحث عن اجلهة الثانية. 

 سبق أن املقّدمة الثانية تتلخص يف أمرين:  أّما اجلهة الثانية: رأينا فيام

 لكانيلت ،«بحيلال التيلرتك الصيلالة» أن ميلن وميلاورد ،يل أنه لوال وجود اإلمجيلاع 1

 . االرتباطي املرك  يف مايعتر بعض تعذر لو فيام بالصالة األمر سقوط تقتيض القاعدة

من  فالبدّ  ومعه ،ضيل أن أدّلة اجلزئية أو الرشطية أو املانعية بام أهنا مطلُقة فتتعار 2

 . العم  لألصل النوبة وصلت وإالّ  ،اإلخذ باملرجح لو وجد

وألجل تقييم هذين األمرين ينبغي علينا مالحظة األدّليلة اليلواردة يف هيلذا املجيلال 

 وهي عىل طوائ  ثالث: 

 ملعظيليلم موضيليلوعة إميليلا الصيليلالة وأن ،الطائفيليلة األوىل: املطلقيليلات اآلميليلرة بالصيليلالة

 ليها.ع منطبقة أو األجزاء،
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 حتّقيلق تقتيضيل األدليلة وإطيلالق. والفيلرائض األركيلانواملراد من معظم األجزاء: 

 ميلن متكن سواء والطهور والسجود كالركوع والفرائض، باإلركان اإلتيان مع الصالة

 هيلذا، بيلاملعظم األتييلان جييل  وأنه التكلي  يثبت اإلطالق فهذا. ال أم بغريها اإلتيان

 األركان والفرائض. يسورية غري م عدم صورة يف حتى

 الطائفة الثانية: الروايات الدالة عىل اجلزئية والرشطية واملانعية أمثال:

ال تصيلل » (2)«الصالة ملن مل يقم صلبه يف الصالة»و  (1)«الصالة إالّ بفاحتة الكتاب»

( وغريها من األدلة الداّلة عىل رشطية أو جزئية بعيلض األميلور يف (3)«فيام اليؤكل حلمه

 دخيليلة ولكنها وماهيتها، الصالة مفهوم يف دخيلة تكن ومل ،وإن مل تكن أركاناً الصالة 

يقتيضيل سيلقوط  وهيلذا مطلقة، بصورة دخلها األدّلة هذ  إطالق وظاهر. به املكمور يف

 لزوم وعدم للتكلي ، ناف اإلطالق هذا فمثل ،التكلي  يف صورة عدم التمّكن منها

 . امليسور غري املقدار

ثة: وهي الروايات املحّددة إلطالق االرتباطية وهذ  الطائفة تصيلطدم الطائفة الثال

 ولكنية املطلقة. االرتباط هو اإلطالقات تلك ظاهر فنن ،مع إطالقات الطائفة الثانية

 .وغري  نسيان من العذر فقد بصورة االرتباطية حتدد الطائفة هذ 

 وهذ  الطائفة تنقسم إىل قسمني: 

دلوله األول نفي االرتباطية املطلقة بني األركان وغريهيلا. القسم األّول: مايفيد بم

ال تعيلاد الصيلالة : »بحديث املعروفة ررارة صحيحة ذيل يف ماورد القسم هذا وعمدة

                                                           

 . 13/  218: 2( عوال الآلل 1)

 . 4/  320: 3( الكايف 2)

 . 824/  265: 4( الفقيه 3)
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 النسخ بعض ويف. (1)«سنة والتشهد سنة، والقراءة» ذيلها يف ورد فقد «أالّ من مخس...

هذ  الصيلحيحة ميلا  تقسم حيث «الفريضة السنة والتنقص» ،(2)«سنة والتكبري» إضافة

. والفيلرائض السيلنن بيلني املطلقيلة االرتباطية وتنفي ،يعتر يف الصالة إىل سنة وفريضة

 أن بيلل مطلقيلة، ارتباطية ليست الفرائض مع فرائضالصالة غري ارتباطية أن عىل فتدل

 .الرتك يف الغدر بعدم مقيدة ارتباطيتها

الرشطية واجلزئية واملانعييلة بغيلري صيلورة ة أدلّ  وحتديد لتقييد ناظر الذيل فهذا ،اذن

 العذر يف الرتك.

 إلييله ذه  كام ،والظاهر أن هذا التقييد والعذر الخيتصان بصورة النسيان فحس 

 األميلور تليلك أي بالسنن أخل فنذا األعذار، من عذر كل يشمل بل ،(3)النائيني املحّقق

  سيلقوط األميلر عيلن ة يف مفهوم الصالة لعذر يل فهيلذا اإلخيلالل اليوجيلالدخيل غري

 حتديد بنطالقها األخذ ومقتىض  ا، مكموراً  الصالة تبقى بل ،إطالقات الطائفة االُوىل

 . العذر مورد غري يف به املكمور يف دخيلة وأهنا الثانية، الطائفة إطالق

 فننه ،ويالحظ أن هذ  الطائفة ختتص بموارد تعذر السنن والتشمل تعذر الفرائض

 الفيلرائض، وبقييلت السيلنن تعذرت لو أما. الصالة أمر يبقى الف الفرائض تعذرت لو

 . حاله عىل باق بالصالة فاألمر

ميلامن : »قيلوام أمثال ،القسم الثاي: الروايات الداّلة عىل حلية احلرام باالضطرار

 «. اء حرمه اهلل أالّ وقد أحّله ملن اضطر إليه

                                                           

 . 152/597: 2 التهذي  ،857/  181: 1( الفقيه 1)

 . 268/  6( جامع أحاديث الشيعة 2)

 . 309: 2جود التقريرات ( ا3)
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اييلات مل ييلرد بيله خصيلوا وتقري  االستدالل  ا أن احلرام اليلوارد يف هيلذ  الرو

 بوسيليلة منيله حمروميلاً  املكليل  ماجعيلل كيلل: به املراد بل ،احلرام التكليفي االستقالل

 أم اخلميلر، رشب قبيل من مبارشة له التحريم إنشاء الوسيلة تلك كانت سواء قانونية،

 للحيلرام، مصداق الواج  فرتكخالل إجياب ضد  العاّم استقالال أو تبعًا.  من كانت

 . رشطه أو جزئه ركت وهكذا

 دخيل هو ممّا شؤونه بعض ترك أو الواج  ترك مايعمواحلاصل أن املراد باحلرام: 

 . باحلرام الواج  ترك عن التعبري املتعارف فيه،

 تيلرك عيلىل الرواييلات يف الكيلرى هيلذ  تطبييلق ،والذي يشهد عىل التعميم املذكور

 املرأة له متسك هل املريض عن تهسكل: قال بصري أيب معترة يف كام الضمنية، الواجبات

 مميلا اء وليليس غريها، عند  ليس مضطراً  يكون أن إالّ  ال،»: قال عليه؟ فيسجد شيئاً 

 .(1)«إليه اضطر ملن أحله وقد إالّ  اهلل حرم

والظاهر أن اإلجابة بالنفي ألجل عيلدم حصيلول االسيلتقرار يف مثيلل هيلذ  احلاليلة 

احليلرام عيلىل عيلدم االسيلتقرار اليلذي هيلو )عليه السالم( طبق  واإلمام ،بحس  الطبع

 واج  رشطي يف الصالة.

اء منهيلا امليل فينيلزع امليلاء عينييله يف يكيلون الرجيلل عن سكلتهويف معترة سامعة قال: 

فيستلقي عىل ظهر  أيامًا كثرية أو أربعني يومًا أو أقل أو أكثر فيمتنيلع ميلن الصيلالة إالّ 

                                                           

 .177/397: 3( التهذي  1)
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 اضطر ملن أحله وقد إالّ  اهلل حرمه اممّ  اء وليس «بذلك البكس»: قالإيامًء وهو حاله. 

 .(2()1)إليه

واملالحظ أن األمام )عليه السالم( جعيلل تيلرك القييلام والسيلجود والركيلوع التيلام 

 . ضمينة واجبات وهي ،حمرماً 

 بقوليله ذيلهيلا يف استشيلهد أنيله إالّ  ،(3)ومثل هاتني الروايتني معترة حممد بن مسيللم

وهيلي تشيلري إىل شيلمول قاعيلدة  (4)فال إثيلم علييله( :)فمن اضطرَّ غرَي باغ وال عادتعاىل

 االضطرار ألمثال هذا املورد.

 وأنيله اإلحيلالل، ميلن املراد يظهر ،وحيث ظهر املراد من التحريم الوارد يف الرواية

 إالّ  اليكيلون الواجيل  تيلرك فنحالل ،(5)احلظر عقدة وحل احلرمة تلك رفع عن عبارة

 . والرشطية اجلزئية رفع أو االستقالل الوجوب برفع

                                                           

ظة أن الفقيه كتاب مالح مع قاد  غري ذلك إن إالّ  ،( وهذ  اجلملة األخرية ال توجد يف الفقيه1)

 ال إذ ; كلية كرى عىل مشتملة كانت إذا خاصة الرواية متام لذكر قوي داع للصدوق يكن ومل ،فتوى

 . الفتوى تابك يف الكلية الكريات لذكر حاجة

 . 945/  306: 3( التهذي  2)

 . 3/  410: 3( الكايف 3)

 . 173( البقرة: 4)

 حتى الفعل يف احلظر من نوع ثبوت والرمه ،( وقد ذكر هذا املعنى للحالل يف أقرب املوارد وغري 5)

 احلرمة سخن بصورة إما رشعياً  حكامً  تكون احللية فنن ،حينئذ بني احلالل واملبا  الفرق فيظهر حيل،

 املشكلة تعال  النكتة و ذ . ونحوها اجلاهلية السنن هدم بصورة وإما السابقة الرشيعة يف الثابتة

أو حرم  حراماً  أحل رشطاً  إال»)عليه السالم(: قوله تفسري يف البيع من الرشوط بحث يف املعروفة

 وهذ ا  عىل املرشوط عليه. حيث إن كثريًا من الرشوط املتسامل عىل صحتها ُتنت  حتريم مب« حالالً 
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 االضيلطرار وحيلديث ،«ال تنقض السنّة الفريضيلة»والنتيجة: أّننا نفهم من حديث 

 ،وعدم ارتباطيتها به يف حالة التعذر والعجز املرك ، يف الدخيلة واألمور السنن إلغاءَ 

 معترة السنن هذ  تكون ولغري  للنسيان الشامل الواسع بمعنا  عذر عند  يكن مل فاذا

 .بدوهنا باملرك  ويكيت معترة تكون فال عذر وجد وان ا،  اإلتيان جي 

وربام يعرتض عىل ذلك بان هذ  االحاديث وان أفادت انتفاء الوجوبات الضيلمنية 

 يف حالت التعذر. 

لكن اجلواب عن هذا االعرتاض أنه يمكن لنا اثبات بقاء امليسور عىل الوجوب من 

 : طريقني هنا منها نذكر ،خالل عدة طرق

 هيلذ  ولكيلن ،ل: أنه قد وردت أوامر بالصالة عىل نحيلو العميلوم املجميلوعياألوّ 

 األواميلر تليلك فتبقيلى ،طراراالضيل بصيلورة خصصيلتها قيلد ذكرناهيلا التي األحاديث

 هيلذا ألن البيلاقي، يف حّجة رشط أو جزء ترك إىل املضطر إىل بالنسبة الصالة بمجموع

  .بقي فيام حّجة املجموعي العموم بكن معنا يتفق القائل

 ألن ،الثانية: أن نتمسك بنطالقات الطائفة الثانية التي أمرت باألركان والفيلرائض

 . والرشائط االجزاء ببعض أمرت التي ،ثالثة إناّم تقيد الطائفة الثانيةال الطائفة احاديث

                                                                                                                                        

 به هدم حتلي  حكم فيه للشارع كان بام فرسنا  لو أما باملبا ، احلالل تفسري من نشكت املشكلة

 وكذلك ،ه يف صحة الرشطضوئ عىل فيعتر إشكال، فيه يظهر فال املتوهم، أو الثابت التحريم

 أحكامه سواء ; اإلسالم أحكام مع ناىيت أالّ  أيضا فيها العبارات هذ  امثال لورود ; واليمني الصلح

 أو الثابت احلكم  ا هدم التي حتليالته أي اادمية أحكامه أم واملحرمات، الواجبات من البنائية

 فرق بني األحكام البنائية واادمية ذكرنا  يف حمله. ال وتوضيح الفكرة، هذ  وتفصيل. املتوهم
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 مقتىضيل فيلنن ،إذن فاذا تعذرت بعض األمور املعينة الدخيلة يف املرك  االرتباطي

 لألصيلول النوبيلة تصيلل فيلال بالبقييلة، االتييلان ليلزوم هيلو القاتواإلط اللفظية األدلة

 . العملية

 واضيلطر أمرين بني اجلمع عن عجز لو كام ،وأما إذا اضطر إىل أحد أمرين أو أمور

 والبيلدّ  االضيلطرار موضوع لنا ليعني التطبيقي اجلعل ملتّمم نحتاج فهنا أحدمها، لرتك

 اجلعل متمم مقام ويف املوارد، هذ  لمث يف والعقالء ذلك، يف املرّجحات مالحضة من

إلنسان يف تركه للمهيلم واليعذرونيله يف ا ويعذرون واملهم، األهم يالحظون التطبيقي

 وجيلود فيالحظيلون األمهية، حيث من األمرين بني التساوي صورة يف أماترك األهم. 

 الزماي، مالتقدّ  فيالحظون بدل، لكليهام كان وإن لبدله، فيرتكه بدل، له كان فام البدل،

 .املرجحات لسائر مالحظتهم يف وهكذا

 اذن ن ففي مثل هذ  املوارد فنن متمم اجلعل التطبيقي يعني لنا العالج. 

 يل املسكلة هذ  صدر يف سابقاً  ذكرنا  الذي الفقهي الفرع ففي ،وعىل ضوء ماذكرنا 

 عيلدم ميلع جودوالسيل الركيلوع أو إيامًء، والسجود والركوع القيام بني األمر دار لو فيام

صاح  اجلواهر واملحّقق ااميلداي إىل و اللثام ككاش  العلامء من مجاعة ذه  القيام

 عيلىل فييله يقيلدر اليلذي املكان يف يص  أن فعليه ،(1)تقديم الركوع والسجود عىل القيام

 يستفاد كام ،بينام القيام ليس بركن ركن ألهّنام ؛القيام من أهم فنهنام ؛ والسجود الركوع

 ركيلوع وثليلث طهيلور ثليلث: أثيلالث ثالثة الصالة» كقوله األحاديث بعض نم ذلك

 . (1)«الركوع أحدكم صالة أول»: ثانية رواية يف وقوله ،(2)«سجود وثلث

                                                           

 .259(: الصالة كتاب) الفقيه مصبا  ،256: 9 الكالم جواهر 400: 3( كش  اللثام 1)

 . 66/  22: 1( الفقيه 2)
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 كليله ذليلك خالل من لكن ،(2)وان أمكن االعرتاض عىل ماذهبوا إليه يف هذا حلكم

 املقيلام كون يف ككناش لو حتى الرتجيح يف التزاحم قواعد إجراء علينا جي  أنه يتضح

 . التزاحم باب من

 وممّا ذكرنا ظهر بطالن كال األمرين املذكورين يف املقّدمة الثانية: 

ا األول:   التي«بحال الصالة الترتك» ورواية األمجاع إىل ذلك يف النحتاج فألنناوأمِّ

 . و بوض ذلك عىل تدل ذكرناها التي األحاديث من الثالثة الطائفة فنن حااا، اليعلم

 إلييله ماذهيل  الصحيح وإنام ،وأما الثاي: فال وجه إلجراء قواعد التعارض مطلقاً 

 . التزاحم قواعد اجراء من وحديثاً  قديامً  الفقهاء

ا اجلهة األوىل: فيقع الكالم تارة يف مقام الثبوت  . األثبات مقام يف وأخرى ،وأمَّ

ا مقام الثبوت: فهل يعقل أن يفرض املقام من باب ا  لتزاحم أم ال؟ أمِّ

فالتزاحم باملعنى األخيلصَّ اليلذي يعنيلي عيلدم اليلتمكن ميلن اجلميلع بيلني تكليفيلني 

 أن إىل اليلبعض ذهيل . ال؟ أم االرتباطييلة املركبيلات يف يعقل هل ،متوجهني للمكل 

 إنيلام ذليلك ألن ؛ معهيلا قياسيلاهتا تكون التي القضايا بني التزاحم من املورد كون عدم

 مل لكيلن ،ل ميلنهام إطاعيلة وعصيليان مسيلتقالنلكيل كليفانت هناك كان لو ما يف يتصور

 تكلييل  هنيلاك كان بكن ارتباطياً  التكلي  كان لو أما. بينهام اجلمع من املكل  يتمكن

                                                                                                                                        

 . 392/  97: 2( التهذي  1)

( بكن يقال ان امهية الركن من غري  وان كانت صحيحة اال انه قد يشكل انطباقها عىل الفرع 2)

امء وان مل املذكور بلحاظ امكان ان يكون الركن هو اجلامع بني املبدل منه والبدل أي االيامء فان اإلي

يكن ركوعًا لغة لكن الركوع املعدود يف حديث التعاد من مجلة الفرائض ليس خمتصًا بالركوع 

 . فتدبر بالصالة، خمّلال سهواً  تركه يكون واذا ،االختياري بل يشمل اإليامء يف حال الرضورة
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 وإطاعيلة واحيلد عصيان الواحد التكلي  اذا يكون بحيث ُامور لعدة توجه قد واحد

 . األخص باملعنى التزاحم باب يف دخوله يعقل فال واحدة

 يف االرتباطييلة تفسيلري علينيلا يليلزم ،تصيلور دخوليله يف بيلاب التيلزاحم لكن ألجل

 : وجو  أربعة عىل ُتتصور االرتباطية هذ  فنن التكلي ،

 املتوجيله الواحد األمر من املتولدة االرتباطية وهو ،يل ما ذكرنا  يف املقدمة االُوىل 1

 يف ،مر الوحدايهذا األ من الوحدة املتكثرة االُمور هذ  تكتس  حيث متعددة، الُمور

 عيلن نعر ذلك وألجل؛ االُمور هذ  من االعتبارية الكثرة الواحد األمر يكتس  حني

 ولو العلامء، ألسنة عىل املشتهرة هي االرتباطية وهذ . الضمنية بالوجوبات الكثرة هذ 

تصور التزاحم  أمكن ملا آخر، نوع اا يكون أن دون النوع  ذا خمتصة االرتباطية كانت

 عنى األخص يف املركبات االرتباطية. بامل

 امليلالك وحيلدة ميلن تنشك وإنام ،يل االرتباطية التي مل تنشك من وحدة األمر واجلعل 2

وهذا القائل  يلذا النحيلو يف مبحيلث  (1)النائيني املحقق التزم وقد. األمر تعدد مع حتى

 خطاب النايس يف باب االشتغال. 

 مطليلق، وهيلو باألركيلان أميلراً : املجيلال ذاهيل يف أمرين هناك أن:  وتوضيحه إمجاالً 

 املفيد اجلعل متمم ُاسلوب عىل والتشهد كالفاحتة السنن، من واحد لكل تتوجه وأوامر

ر بكل واحد األم أما املكلفني، لعامة متوجه باألركان واألمر الرشطية، أو اجلزئية فائدة

 : برشطني ولكن ،من السنن فهو متوجه ام

 . ناألركا اإلتياناألول: 

 . للسنن االلتفاتالثاي: 

                                                           

 . 303: 2( اجود التقريرات 1)
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 .  ام ائِت  للسنن املتلفت باألركان اآليت أهيافيقال مثال: 

 فموضيلوع ،ومن هنا خيتل  األمر باألركان عن األمر بالسنن متعلَّقيلًا وموضيلوعاً 

 املكليل  هو الثاي موضوع أن حني يف ،املكل  القادر ومتعلقه هو األركان هو األول

 . السنة وهو متعلقه إىلى  تاملتلف باألركان اآليت

 مقييلد غري باألركان األمر ألن؛ وإنام تعدد األمر وكان األمر الثاي غري األمر األول

ا األميلر بالسيلنن فهيلو مقييلد أميل عدمهام، أو األركان بغري باإلتيان أو للسنن بااللتفات

 . به املقيد غري بيشء املقيد وغري ،بااللتفات للسنن واإلتيان باألركان

 األميلرين هيلذين بمثيلل ليتوسيلل للشارع والدافع ،الرس يف االلتزام بتعدد األمرأما 

 االُميلور ميلن ليسيلت ميلثالً  الصالة يف الفاحتة سورة كقراءة السنن أن فهو القيود،  ذ 

 للفاحتة، االلتفات حالة يف الصالة مالك يف دخيلة هي إنام بل ،يلة يف املالك مطلقاً الدخ

 األركيلان غيلري اىل االلتفيلات بلحيلاظ مطلقيلاً  املالك يف دخيل فننه مثالً  الركوع بخالف

 سيلقوط منه يلزم فننه واحد بكمر وغريها باألركان اإلتيان الشارع أوج  فنذا. وعدمه

 متامييلة املفيلروض أن ميلع ،وط غريها لنسيان أو غري  من األعذاربسق األركان وجوب

 بتعليلق االلتيلزام من مناا ال املالك عىل التحفظ فألجل. احلالة هذ  يف الصالة مالك

 . بغريها مرتبط غري باألركان آخر أمر

 أهييلا: مثالً  يقال بكن ،ثم إن هذا األمر ال يمكن أن يكون موضوعه عنوان )النايس(

 جلعيلل املصيلحح كان أن بعد ألنه وذلك؛ النايس للفاحتة جي  عليك اإلتيان باألركان

 عليلم ليلو أنيله يعني وهو يل باإلمكان املكل  نفس يف الفعل اىل الداعي إجياد هو احلكم

 ؛ املصحح هذا يتحقق ال هنا لكن يل وفقه عىل ويتحرك به فسيتكثر وبموضوعه باحلكم

 اىل نسيانه فسيتبدل نسيانه اىل التذكر فينتفي موضوعه.  التفت لو النايس ألن وذلك
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 ميلن بيلد ال وليلذلك ؛ ومن هنا فال يعقل أخذ عنوان النسيليان يف خطيلاب النيلايس

 بالسيلنن يتعليلق وأمر مطلقًا، باألركان يتعلق فكمر: أخرى بصورة األمر بتعدد تزاماالل

مم اجلعيلل املفييلد فائيلدة اجلزئييلة أو ميلت بنحو باألركان وباإلتيان اليها بااللتفات مقيداً 

 األركيلان ميلن املجميلوع عيلىل يرتتيل  واحداً  األمرين كال مالك كان أن بعد ،الرشطية

 . ُاخرى كاناألر خصوا وعىل تارة والسنن

 ميلن تنشيلك وإنيلام ،االرتباطية التي مل تنشك من وحدة األمر وال من وحدة املالك - 3

 األمر بالسنن.  عصيان بعدم باألركان األمر تقيد

 يف بالسنن وأمر باألركان، أمروتوضيحه أن يفرتض وجود أمرين استقالليني هنا: 

 بعيليلدم مقييليلد متعلقيليله بيليلل مطلقيليلاً  ليليليس األول واألميليلر باألركيليلان، اإلتييليلان ظيليلرف

 عصيليان عيلن ال برشيلط باألركيلان اإلتييلان هيلو فيلاملطلوب . بالسيلنن األمر عصيان

 . السنن

فنذا أتى املكل  باألركان متعمدًا ليلرتك السيلنن فننيله يكيلون آثيلاًم ليلرتك التكلييل  

 بيله امليلكمور انطبيلاق لعدم باطلة، يل اإلركان من به أتى بام يل صالته وتكون ،االستقالل

 أميلا. السيلنن عصيان بعدم مقيداً  كان باألركان اإلتيان أن املفروض ألن ؛ به املكيت عىل

 عن الرتك عىل العصيان صدق لعدم ؛فصالته صحيحة فيه، تعمد بدون السنّة ترك إذا

 أّميلا ؛الفيلرائض لرتك واحدة عقوبة إالّ  له فليس معاً  والسنّن الفرائض ترك وإذا. عذر

 يتحّقيلق مل أّنيله وبيلام باإلركيلان، اإلتييلان ظيلرف يف واجبيلة كانت أهّنا فاملفروض السنن

 ة عليها. للعقوب حمل فال أمر، إليها يتوجه فال موضوعها،

 يل االرتباطية يف مرحلة احلكم اجلزائي باجياب اإلعادة عقوبًة عىل ترك السنن.  4
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 مطليلق أميلروتوضيحه أن نفرتض وجود أمرين استقالليني كالصورة الثالثة هنيلا: 

 ميلن السيلنن إىل وااللتفات باألركان اإلتيان موضوع يف بالسنن متعّلق روأم باألركان،

 األميلر اسيلتقالّلية املفروض ألن ؛ مر الثاي مفيدًا للجزئية والرشطّيةاأل يكون أن دون

 اإلعادة فكوج  العقوبة، وجعل اجلزاء مرحلة يف ترّصف الشارع إن إالّ  املالك، وتعّدد

 . السنة ترك عىل العقوبة ببا من الثاي األمر خال  من عىل

 ،وبعبارة أخرى أن الصالة الفاقدة للسنة صحيحة باصيلطال  املتكلميلني للصيلحة

 وهيلي للصيلحة، الفقهاء باصطال  صحيحة وغري به، املكمور مع به املكيت مطابقة وهي

 للصيلّحة املعنييلني أن ميلن الكفاية يف جاء ملا والوجه. والقضاء اإلعادة سقوط سقوط

 . (1)واحد رأم إىل يرچعان

إذ كي  جيمع بني كون العميلل صيلحيحًا ميلع وجيلوب  ؛ وقد يستغرب هذا املعنى

 إعادته؟ 

 ذليلك مثل ورد وقد ،ولكن ذكرنا أن اإلعادة هنا من باب العقوبة واحلكم اجلزائي

 حكيلم بعيلد حمرميلان، ومهيلا اميلرأة غيش فيمن ررارة صحيحة مثل الروايات بعض يف

 أحيلدثا األوىل» قال ،ني ااماحلّجت فكي: قلتّ  ثانيًا: )عليه السالم( بوجوب احلاألمام

)علييله  اهلل عبد أبا سكلت قال سامعة وموثقة ،(2)«عقوبة عليهام واألخرى ماأحدثا، فيها

 صيلالته يعييلد»السالم(عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يص  قيلال: 

  .(3)«نسيانهل عقوبة ثوبه يف كان إذا باليشء هيتم لكي

                                                           

 . 24( كفاية األصول 1)

 . 1/  373: 4( الكايف 2)

 . 738/  254: 1( التهذي  3)
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إذا اتضحت هذ  الصور األربعة لالرتباطية فاملالحظ أّنه عىل التصويرين األّوليلني 

 ؛اليمكن اعتبار مورد البحث من قبيل التزاحم إذ ليس للسنن إطاعة ومعصية مستقلة

 واحيلد، أمر إال اليوجد إذ ؛ حفواض األّول التصوير يف أّما. مستقل بكمر جتعل مل ألهّنا

 أو الرشيلطية أو اجلزئييلة فائيلدة يفييلد فيهيلا األمر ألنّ  ؛فكذلك ي،الثا التصوير يف وأّما

 بالسيلنن املتعّلق األمر فألن ؛األخريين التصويرين عىل وأما مستقال أمراً  وليس املانعية

  ؛التزاحم فيها يعقل فلذا ؛مستقال فيهام

ه وعىل هذا فالوجه ملا جاء يف املقّدمة األوىل يف تقري  كالم بعض األعاظم من أّنيل

 اليعقل ذلك مطلقًا. 

 ،فال ري  يف أن األدلة التتالءم مع التصوير األّول لالرتباطييلة ،وأما مقام اإلثبات

 كالمه ظاهر ذلك كان وإن النايس خطاب مبحث يف بذلك يلتزم مل نفسه القائل أن كام

 . هنا

 واياتالر بعض يف ذكر وإن فننه ؛ وكذلك التصوير الرابع أيضًا اليتالءم مع األدّلة

 عيلىل بكنيله تفيد التي األدّلة ظاهر خالف إنه أالّ  التصوير، هذا تقري  يف ذكر  سبق كام

 بيلني حينئيلذ األميلر فييلدور ؛بيله امليلكيت عيلىل به املكمور الينطبق متعمداً  السنّة ترك تقدير

 اي والثالث. الث التصوير

ّت  عىل صيلالة وممّا يبعد التصوير الثاي أنه يبعد فرض ثبوت نفس املالك الذي يرت

 عىل بنفسه يرتت  الصالة ملوانع والفاقدة ،املختار املشتملة عىل مجيع األجزاء والرشائط

 فيبعيلد املوانيلع، بعض عىل املشتملة أو والرشائط األجزاء لبعض الفاقدة النايس صالة

افرتاض ثبوت نفس مالك التامة فيها كام لو صىل فكر ونيس القراءة ثيلّم ركيلع ونيسيل 
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سجد ونيس الذكر وهكذا يف الركعة الثانية ثيلم نيسيل التشيلهد وسيلّلم وكيلان  الذكر ثم

 مستصحبًا ألجزاء ماال يؤكل حلمه وهو معذور يف ذلك. 

 إال الصيلالة»وممّا يبعد التصوير الثالث أن ظاهر األدّلة مثل قوله )عليه السيلالم(: 

 حكم إلثبات واردة أهّنا ال ،هو إثبات اجلزئية أو الرشطية أو املانعّية (1) «الكتاب بفاحتة

 عصيليان عيلن( ال برشط) األركان كون البطالن سب  فيكون الصالة، ضمن تكليفي

 .السنن

وربام يؤّيد التصوير الثالث بالكثري من الروايات التي قسمت الصيلالة إىل فيلرائض 

 . (2)(الصالة فرائض) بعنوان باباً  الوايف عقد وقد ،وسنن

ع األحاديث يف باب فرائض الصالة وحيلدودها ومن هذ  الروايات ماورد يف جام

جعفر )عليه السالم( عن الفرض يف الصيلالة فقيلال  أبا سكلتيف صحيحة ررارة قال: 

 قيلال ذليلك؟ سيلوى فيلامقلت: « الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود والدعاء»

 عىل داللة أكثر الثاي والتعبري ،«فريضة يف سنة»: التهذي  نسخة ويف «مفروضة السنة»

 . املقصود

 تبيلارك اهلل أن»)عليليهام السيلالم(قال:  أحدمها عن مسلم بن حممد صحيحةومنها: 

 الصيلالة أعيلاد متعمداً  القراءة ترك فمن سنة والقراءة والسجود، الركوع فرض وتعاىل

 . (3)«عليه شىء فال نسى، ومن

                                                           

 . 13/  218: 2( عوال الآلل 1)

 . الصالة يف الفرض باب 3/  41: 7( انظر الوايف 2)

 . 1/  347: 3( الكايف 3)
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 اهلل علييله )صيلىل النبيلي سيلنّه ما السنّة ومن ،واملراد من الفريضة مافرضه اهلل تعاىل

وآله(، ومن الواضح أّنه مع تعّدد اجلعل واجلاعل واملجعول بالنسبة للفرائض والسنن 

 يبعد االرتباط بينها بنحو التصوير الثاي الذي يقوم عىل أساس متّمم اجلعل. 

ولكن يشكل االحتجاج  ذ  األحادييلث مليلا ورد يف كثيلري ميلن الرواييلات ميلن أن 

 ؛ (1)هلل تعاىل واألخريتني فرضهام النبي )صىل اهلل عليه وآله(الركعتني األوليني فرضهام ا

 بيلكن االلتيلزام يمكن فال. األخريتني دون مبطال األوليني الركعتني يف الشك كان ولذا

أمر به النبي )صىل اهلل علييله  ممّا السنن مطلق وأن به، سبحانه اهلل أمر ممّا األركان مطلق

 الروايات تلك تفسري من والبدّ  ،ة بذلك التفسريوآله(فاليصح تفسري الفريضة والسنّ 

 ذليلك جاء كام التكميل بمعنى والسنة التقدير بمعنى الفريضة نجعل بكنّ  آخر، بتفسري

منه قوله و( وحدوداً  معامل له ألنّ  بذلك سمي إليه ماأوجبه الفرض: )العرب لسان يف

: اليشيلء سيلن: )أيضاً  يهف وجاء ،أي جعلتم ان مهراً  (2)تعاىل: )قد فرضتم ان فريضة(

 االعتبارييلة فاملاهييلات. (3)(ورينيله صيلقله فككّنيله حسيلنّه املنطيلق وسيلنن وصقله، أحد 

أن املهندس األّول يف االمور اخلارجييلة خيطيلط املعيلامل الرئيسيلية  كام اخلارجية كاالمور

 االعتبارييلة املاهيات يف فكذلك ،وأركان البناء ويرتك األمور الثانوية للمهندس الثاي

 )صىل اهلل عليه وآله(.  للنّبي السنن تصميم وأوكل الفرائض حّدد تعاىل فهو

وعىل أي حال فاألمر يدور بني التصوير الثاي والثالث وال أثر يف حتقيق ذلك بعيلد 

 أن كان املتعني هو إجراء أحكام التزا  يف ذلك 

                                                           

 . الصالة يف الواقع اخللل أبواب من 1 ب/  187: 8( انظر الوسائل 1)

 . 237( البقرة: 2)

 . فرض مادة/  202: 7( لسان العرب 3)
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 البحث الرابع

 األصل يف املتعارضني

 

 ويقع البحث حوله يف مقامني: 

 املقام األّول: يف مقتىض األصل بالنسبة إىل حدود التنايف. 

 املقام الثاي: يف مقتىض األصل فيام وراء حدود التنايف بالنسبة لنفي الثالث. 

 ؛فالبّد من مالحظة الدليل عىل اعتبار هذين الدليلني املتعارضيلني ،أّما املقام األول

 ،ملا بنى عليه العقالء إمضائياً  رشعياً  ليالد أو لبي، دليل وهو العقالء بناء يكون أن إما

 . تكسيسياً  رشعياً  دليال أو

 : مرتتبة مراحل ثالث فهنا ،يل فنن كان دليل حّجيتها بناء العقالء 1

 الشيلارع ميلراد استكشاف امكن إذا فيام وذلك ،املرحلة االُوىل: اجلمع بني الدليلني

 ذليلك عيلن ويعيلر ،صيلد مقا رارإبيل يف يراعيهيلا التيلي القواعد بمالحظة جمموعهام من

 .(1)حمله يف توضيحه وسيكيت. االستنباطي أو العريف باجلمع

 يكيلون أن ويليلزم ،املرحيللة الثانية يل بعد تعذر املرحلة األوىل يل مالحظة املرّجحات

ة من الناشئ الريبة ترصف بكن أحدمها، بكذب اإلمجال العلم به ينحل نحو عىل املرجح

اآلخر يل وهذا املعنى هو املقصود من خر عمر بن حنظلة كام  التعارض من أحدمها إىل

 ،سيكيت يل كام لو اختل  طبيبان يف تشخيص امليلرض ولكيلن درجيلتهام كانيلت متفاوتيلة

 . اآلخر دون العقالء بناء بحس  عليه املعتمد هو أحدمها قول يكون بحيث

                                                           

 . 573ا:  ( انظر1)
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 العقيلالء نّ أل ؛التسيلاقط فاألصيللاملرحلة الثالثة يل بعد تعذر اجلميلع والرتجيليح يل: 

 عنيلدهم الثقة خر حّجّية ألنّ  وذلك ؛فيه مايتنافيان حدود يف حّجة منهام شيئاً  اليرون

 .اآلخر طريقية إلغاء منهام كل طريقية والرم الواقع، إىل الطريقية باب من

 ،يل لو كان الدليل عىل حجيتهام هو اليلدليل الرشيلعي اإلمضيلائي لبنيلاء العقيلالء. 2

 احلكيلم يف يتبيلع اإلمضيلائي الدليل أن من مراراً  منا مرّ  ملا ق،الساب الوجه كحال فحاله

 . اإلمضاء عليه ماوقع

 جميلرد كيلان وإن فهيلو ،يل لو كان الدليل عىل حّجيتهام الدليل الرشيلعي التكسييسيل 3

 واليلدليل ،ىل حّجييلتهامعيل اليلدليل هيلذا مثل اليوجد إذ يل اخلارج يف له الواقع افرتاض

 تككييلد فهيلو لفظييلة أدّليلة ميلن ذكيلر وميلا فحس ، لعقالءا بناء هو حّجيتهام عىل القائم

 :قولني عىل فيه واختلفوا العلامء، بني فيه البحث وقع ذلك مع لكن يل له وإمضاء

 اليلدليلني لكيلال احلّجّييلة دلييلل شمول اليعقل ألنه وذلك ؛القول األّول: التساقط

 دون ألحيلدمها ّييلةاحلجّ  دليل شمول وهكذا. باملتناقضني التعبد يعني فكّنه ؛ملتعارضنيا

 كيلل يف احلّجّييلة ميلالك وجيلود املفيلروض كان أن بعد مرجح بال ترجيح فنّنه ؛ اآلخر

 . منهام

القول الثاي: حّجّية كال الدليلني املتعارضني بتقري  أن دليل احلّجّييلة ليله إطيلالق 

 حميلذور منيله يليلزم كيلان وإن ليله األحوال باإلطالق واألخذ ،أفرادي وإطالق أحوال

 منشيلك هيلو اليلذي األحوال احلّجّية دليل إطالق عن اليد نرفع لكن باملتناقضني، التعبد

 : نحوين بكحد وذلك الدليلني، بني التنايف برور

 بخيلر خذاألّول: أن نقيد حّجّية كل من الدليلني بعدم األخذ باآلخر، ككن يقول: 

 . وبالعكس مسلم، بن حممد بخر تكخذ مل إن ررارة



 115 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 ميلن بيشء نكخذ مل لو إذ ،من التقييد اليدفع اإلشكال مطلقاً  وواضح أن هذا النحو

 التعبيلد يعنيلي وهيلذا ؛معيلاً   يلام األخيلذ فيجيل  كليليهام، حّجّية موضوع حتّقق اخلرين

 . باملتنافني

 أخيلذ لو فيام حّجة ررارة خر يكون بكن ،الثاي: أن نقيد حّجّية كل منهام باألخذ به

 لفرض ؛بكليهام األخذ يمكن ال وحيث. به أخذ لو فيام حّجة مسلم بن حمّمد وخر به،

 بيلني اجلميلع حميلذور ليليلزم ابيلداً  معاً  حّجّيتهام موضوع يتحّقق فال بينهام، التنايف وجود

 . املتنافني

 وقد يعرتض عىل هذا النحو من الترصف يف إطالق الدليلني باعرتاضني: 

دليلني يف صورة عدم األخذ أّوال: أن نتيجة هذا التقييد االلتزام بعدم حّجّية كال ال

  ام. 

 بكحدمها األخذ بوجوب يلتزمون بل ،وثانيًا: أن القائلني بالتخيري اليقولون بذلك

 الجية. الع األخبار يف ذلك ورد كام

 

 ولكن الوجه اذين االعرتاضني:

فيندفع بكّنه الحمذور يف االلتيلزام بعيلدم حّجّييلة كليليهام عيلىل  ،أما االعرتاض األّول

 أو النافييلة األصول أو اإلطالقات إىل ذلك بعد نرجع بل ،دم األخذ بكي منهامتقدير ع

 . املثبتة

 واألخبيلار ،فلم يثبت عدم التزام القيلائلني بيلالتخيري بيلذلك ،وأّما االعرتاض الثاي

 . كليهام أو داللةً  أو سنداً  تامة غري عنها احلديث سيكيت كام التخيري عىل  ا استدل التي
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الذي يمكن أن يوجه عىل هذا النحو أن اجلمع امليلذكور ليليس مميّلا لكن االعرتاض 

 إذا الطريق أن ال ،يؤخذ به لكي لطريق جتعل إّنام احلّجّية ألنّ  وذلك ،يعرتف به العقالء

 عقيلود ميلن القانونييلة االعتبيلارات يف احليلال هيلو كام له، احلّجّية جتعل ذاك عند به ُاخذ

 . وإيقاعات

 القول األّول وهو التساقط.  وعىل ضوء ما ذكرنا  يتعني

 فيلنن الثاي، املقام يف اا وسنتعرض ،وهناك وجو  أخرى للجمع مل نتعرض اا هنا

 ادها ليس هو حّجّية اجلميع يف حدود التنايف فحس . مف

 هذا كل مايتعّلق باملقام األّول. 

ء حيلدود املقام الثاي: ويدور البحث فيه حول حّجّية الدليلني املتعارضني فيليام ورا

 حيلدود حالايلا ميلن يتوضح مقدمة عىل التعرف جيدر الدخول قبل لكنالتنايف بينهام. 

 بني التنايف حدود عن خارج هو ممّا الكالم عليه يدل الذي املدلول إن: فنقول البحث،

 : أقسام ثالثة إىل ينقسم الدليلني

 عيلىل يدل خر ورد إذا كام ،األول: مايكون مدلوال عليه بالداللة املطابقّية للدليلني

م عيلد عيلىل ييلدل آخيلر خيلر وورد واحيل ، هو بل مستحباً  ليس املعني العمل هذا أن

 املطابقييلة، بالدالليلة العميلل استحباب ينفيان اخلران فهذاناستحبابه وعىل أّنه حرام. 

 الصدر يف املحسوس األمل تشخيص يف ماهران طبيبان اختل  إذا ما اخلارج من ومثاله

 يف رييل  وال. السيلل نفي عىل باملطابقة متفقان فهام السل، من ليس أّنه عىل اتفاقهام مع

 ا القسم يف نفي ماوراء حدود التعارض. هذ حّجّية

الثاي: مايكون مدلوال عليه بالداللة التضمينية العرفية لليلدليلني املتنيلافيني كيلام يف 

 التكيلرم»: وقيلال ،«عيلامل كيلل أكيلرم»: قيلال إذا كيلام ،موردي افرتاق العامني من وجيله
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، ولكيلن فيليام سيلوا  وهيلو )العيلامل الفاسق العامل وهو املجمع يف يتنافيان فهام ،«الفاسق

 أو املنطقى، معنا  التضمن من والنريدالعادل( و )اجلاهل الفاسق( ال اختالف بينهام. 

 العقل بتحليل الوجوب حقيقة كانقسام العق  بالتحليل عليه الدليل دل لو كام البياي

 كيلل أكرم يف قوله: )كام االنحالل نتيجة عليه مايدل منه نريد وإنام وإلزام، انرجح إىل

 الثيلاي، النيلوع يف يدور هنا واحلديث أفراد ، بعدد متعّددة أوامر إىل ينحل حيث( عامل

 . الثالث القسم يف داخل فهو األول أّما

 املنطقيلي املعنيلى مايعم منه ونريد ،الثالث: مايكون مدلوال عليه بالداللة االلتزامية

 بيلدور  وهيلذا ،ملصطلح أيضًا كام بّينا  يف القسيلم الثيلايا التضمن من قسامً  ليشمل منه

 : قسمني إىل ينقسم

 ليلو كام ،األّول: املدلول الذي تكون داللة الدليلني عليه بجامع حقيقي أو انتزاعي

 لعمل،ا رجحان عىل متفقان فهام استحبابه، عىل آخر ودّل  عمل وجوب عىل دليل دل

 ليلدى واالسيلتحباب الوجيلوب فيلنن ؛فنن مورد اختالفهام هو اإللزام والرتخيليص

 آخر ودل القرص وجوب عىل دليل دّل  إذا وكذلك. الرجحان يتضمنان العق  التحليل

 . الصالة وجوب يف يتفقان فهام التامم، وجوب عىل

مى اصطالحًا الثاي: املدلول الذي تكون داللة الدليلني عليه بغري ذلك وهو ما يس

 البينتيلني فكلتيلا ،بنفي الثالث كام لو قامت بينة عىل أن املال لعمر وأخرى عىل أّنه لزيد

 . التزاماً  خلالد املال كون تنفيان

 وهذا القسم هو الذي وقع موردًا للكالم بني األعالم. 

والبد من التككيد هنا عىل أن مورد الكيلالم فيليام إذا مل يعليلم إمجيلاال بمطابقيلة أحيلد 

 بالالحّجة، احلّجة اشتبا  قبيل من يكون املورد فنن ذلك ُعلِم إذا وأّما ،الدليلني للواقع
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 بنحيلو التنيلايف كيلان مالو البحث عن خيرج وبذلك. الواضحات من فيه الثالث وانتفاء

 التنيلايف كيلان ميلالو صيلورة وتبقيلى ثاليلث، للضيلدين يكن مل لو فيام التضاد أو التناقض

أو كان للضيلدين ثاليلث فيليام إذا مل حيصيلل عليلم إمجيلال  عريض إمجال علم إىل مستنداً 

 بعضيلها يبتنيلي عديدة، مسالك الثالث نفي إثبات يف وللعلامءبموافقة أحدمها للواقع. 

 للميلدلول بالنسيلبة املتعارضيلني اليلدليلني بيلني اجلمليلة يف احلّجيلة بوجود االلتزام عىل

وإن مل يكن حّجة يف حدود التنايف و فه حّجة، الالمعني أحدمها يكون بكن اام، املطابقي

ولكنه بالنسبة لنفي الثالث يكون حّجة أو يكون أحدمها املعني عند اهلل هو احلّجة وإن 

 سيلقوط ميلع االلتزاميلي املدلول يف باحلّجّية االلتزام عىل يبتني وبعضهامل يتعني عندنا. 

 . (1)النائيني املحّقق عليه كام املطابقي املدلول يف احلّجّية

 ،كن هناك من ينكر داللة الدليلني املتنافيني عىل نفي الثالث كالسيد الطباطبيلائيول

 اليلدليلني دالليلة إلثبيلات ذكيلرت التيلي الطيلرق ييل  فيام ونستعرض ن اخلوئي والسيد

 . الثالث نفي عىل املتنافيني

الطريق األول: أن اخلرين املتنافيني لوال العلم اإلمجال بمخالفيلة أحيلدمها للواقيلع 

 بثبوت االلتزام من يمنعنا الذي هو املذكور اإلمجال والعلم ،تزمنا باحلّجّية يف كليهامالل

 العليلم بيلكن الواضح من ولكن. باملتنافيني التعبد حمذور للزوم ؛معاً  اام الفعلية احلّجّية

 فال ؛حدمها غري املعني عن احلّجّية ال كليهامأ سقوط يوج  إّنام أحدمها بكذب اإلمجال

 . بعينه ال ألحدمها احلّجّية دليل شمول من مانع

                                                           

 . 755: 4( فوائد األصول 1)
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وهذا الوجه هو املستظهر من كالم املحّقق اخلراساي قيلدس رس  يف الكفاييلة قيلال 

)التعارض وان كان ال يوج  اال سقوط احد املتعارضني عن احلجية رأسيلًا حييلث ال 

 حييلث إنه إالّ يوج  إالّ العلم بكذب أحدمها فال يكون هناك مانع عن حّجيه اآلخر. 

 ميلنهام كيلل كون واحتامل كذلك، إالّ  كذبه يعلم مل فنّنه واقعًا، عنوان وال تعيني بال كان

 كيلام أصيلال احلّجّييلة التعييلني لعيلدم مؤدا  خصوا يف بحّجة منهام واحد يكن مل كاذباً 

 . الخيفى

بكحدمها لبقائه عىل احلّجّية وصالحيته عىل ماهو عليه ميلن  الثالث نفي يكون ،نعم

 . (2)الرسائل عىل حاشيته يف أيضاً  بذلك رص  وقد. (1)يني لذلك(عدم التع

وقد اتفق املتكخرون عنه تقريبًا ممن فرس كالمه  ذا التفسري عىل االعرتاض عليه بام 

جاء يف مصبا  األصول بكّنه يوجد عندنا خران معينان وقد فرض عدم شمول دلييلل 

 أحدمها عنوان عليه مايطلق اخلارج يف عندنا وليس ،احلّجّية خلصوا كل منهام بحد 

 يف له الوجود انتزاعي عنوان البعينه اخلرين أحد عنوان فنن احلّجّية، دليل يشمله كي

 . (3)للثالث ونافياً  احلّجّية لدليل موضوعاً  يكون شىء يبَق  فلم ،يةوالماه اخلارج

والشيلك ولكن يعرتض عليه بالنقص بموارد العلم اإلمجال بنجاسة أحد اإلناءين 

 واحيلد يف الطهيلارة أصيلالة بجرييلان وغيلري  القائيلل هذا التزم حيث ،يف نجاسة اآلخر

 وتوّضيلك وضيلوئه مواضع اآلخر باملاء غسل ثم وصىل املاءين بكحد توضك فنذا ،نهالبعي

 . أيضاً  فيه يكيت املذكور املحذور أن مع وضوئه، بصحة حيكم به ثانياً 

                                                           

 . 439( الكفاية: 1)

 . 268( حاشية فوائد األصول: 2)

 . 368 يل 367: 3( مصبا  األصول 3)
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 ر: وباحلل بام يتوق  توضيحه عىل بيان أمو

األميليلر األّول: أن عنيليلوان )أحيليلد اخليليلرين( أو )احيليلد الظهيليلورين( ميليلن العنيليلاوين 

 اجليلامع وأخذ ،االنتزاعية التي يتنزعها العقل من شيئني بعد إلغاء خصوصية كل منهام

 كيلان فيلنذا انتزاعه، منشك بوجود اخلارج يف وجود  االنتزاعية األمور كبقية وهو. بينهام

 اجلوهر بوجود املوجود أحدمها عنوان كان اجلوهر نوع نم أحدمها عنوان انتزاع منشك

ان منشك انتزاعه من العيلرض كيلان العنيلوان االنتزاعيلي عرضيلًا أيضيلًا. ك وإذا جوهرًا،

 كيلان خيلراً  االنتيلزاع منشيلك كيلان فيلنذا ماهييلة، وجوداً  انتزاعه منشك يتبع إذن فوجود ،

 . أيضاً  خراً  االنتزاعي العنوان

ه من الواضحات حتى الينكر ذلك فيقال بكن عنوان أحيلد وإنام ذكرنا ذلك مع كون

 اخلرين ليس خرًا بنفسه كي يشمله دليل االعتبار. 

 االمر الثاي: أن انتزاع هذا الك  يكون ألجل أمور ثالثة: 

 علمنيلا فنذا ،األّول: أن تتعّلق به الصفات النفسية كالعلم اإلمجال والشك اإلمجال

ه ميلن الصيلفات أّنيل باّم  والعلم قطعًا، علم فلدينا تعيني غري نم عادل الرجلني أحد بكن

 أحيلدمها هيلو هنيلا العليلم وحيلدّ  ،احلقيقية فال بّد له من معلوم يف وعاء العلم يتقوم بيله

 . اإلمجال العلم يتكون وبذلك االنتزاعي،

الثاي: االستفادة من عنوان أحدمها يف مقام التعبري كام ليلو كنيلا نعليلم بيلكن رييلدًا أو 

 فنقيلول ،ينا أن ُنبهم يف التعبري عن امليلرادعل تفرض مصالح هناك ولكن ،رًا عادالنعم

 . عادل أحدمها إن: عدالتهام عن سكل من جواب يف
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 ،الثالث: أن تتعّلق به األحكام االعتبارية سواء كانت تكليفية كالوجوب التخيريي

 غري صاع بيع يف كام وضعيه أو الفعلني، أحد فيه الواج  كون من احلق ماهو عىل بناءً 

  من صرة فاملبيع فيه ليس صاعًا معينًا يف اخلارج وإنام هو أحد أصواع الصرة. معني

 احلكيلم يتعّليلق قيلد ،األمر الثالث: أن األحكام املجعولة عىل نحو القضايا احلقيقيلة

 قوله يف كام فيها دخيلة التفسية الصفات تكون أن دون فحس  اخلارجية باألمور فيها

ون تكثر احلكم فيها بلحيلاظ تكثيلر األفيلراد يف اخليلارج دون تعيلدد فيك ،(العلامء مأكر)

 العناوين. 

 تكثر فيكون ،وقد تؤخذ الصفات النفسية يل كالشك واليقني يل يف موضوعاهتا أيضاً 

 تكثر فنن النفسية، والصفات فيها أخذت التي والعناوين األفراد: األمرين بكال احلكم

 وال اإلدراكييلة ،يدور مدار تعيلدد العنيلاوين النفسيلية والشك كالعلم النفسية الصفات

 يف متعيلدد ولكنه واحداً  اخلارج مايف يكون أن فيمكن خارجًا، اليشء تعدد مدار يدور

 رييلد، أنيله بعنيلوان عدالتيله اليلذهن يف معلوماً  واحد شخص يكون أن فيمكن الذهن،

: يقيلال فيلال ،يف اخليلارج دانمتح أهنام مع عمرو، ابن أنه بعنوان عدالته يف نشك ولكن

 العليلم ألن وذليلك واحد؟ شخص عند وجمهولة معلومة عدالته تكون أن يمكن كي 

 واحد مصداق إالّ  اام ليس العنوانني هذين أن ولو آخر، بعنوان والشك بعنوان، تعّلق

 . اخلارج يف

فالصفات النفسية إذن تتعدد بتعدد العناوين املقومة اا سواء انطبقيلت يف اخليلارج 

 عىل اء واحد أو أشياء متعّددة. 
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كل اء نظي  حتيلى »ويالحظ ذلك يف قاعدة الطهارة كام يف قوله )عليه السالم( 

 اآلخيلر، نجاسيلة يف الشك مع اإلناءين أحد بنجاسة إمجاال علمنا فلو ،(1)«تعلم أنه قذر

ًا إىل بام أنه مشكوك يف نجاسته يل يمكن احلكم بطهارته استناد يل اإلناءين من واحد فكل

 العليلم ينيلايف كليليهام بطهيلارة احلكيلم أنّ  بيلام لكنقاعدة الطهارة التي أخذ فيها الشك. 

 العلم فوجود. معاً  اإلناءين بطهارة احلكم اليمكن فلذلك املعني، غري أحدمها بنجاسة

 من جريان االصول الرتخيصية يف أطرافه.  مانعاً  يكون أحدمها بنجاسة اإلمجال

 ،حد اإلناءين من العناوين املنتزعة من الوجيلودات اخلارجييلةولكن بام أن عنوان أ

 أن وبيلام األّول، األميلر يف ميلرّ  كيلام انتزاعيله، منشك وصفات مميزات كل فيه تتمثل ولذا

 ال فليلذلك ،النجاسيلةب والشك لليقني متعّلق إجياد هو العنوان هذا انتزاع من الغرض

 حييلث ميلن النجاسة متيقن بكّنه يل خارجاً  واحد وهو يل احدمها عنوان اتصاف من مانع

 الفيلرد ميلن انتزاعه حيث من النجاسة مشكوك وأّنه النجاسة، املتقني الفرد من انتزاعه

 متغيلايرتني، نفسيتني بصفتني الواحد اليشء اتصاف يف إشكال وال. النجاسة املشكوك

ما ذكرنيلا ميلن أن تعيلدد الصيلفات النفسيلية ييلدور ميلدار تعيلدد العنيلاوين النفسيلية بعد

 كية. اإلدرا

 ومشيلكوكها، النجاسيلة متيليقنواحلاصل أن يف الذهن صورتني لعنيلوان أحيلدمها: 

 مشيلكوك كونيله حييلث ميلن أي يل صورتيه بنحدى العنوان هذا يقع أن فيمكن ولذلك

 يكيلن كيلذلك ميلن حييلث كونيله متيليقن مل وإن الطهيلارة لقاعيلدة موضوعها يل النجاسة

 النجاسة. 

                                                           

 . 832/  284: 1( التهذي  1)
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 املخيلال  اخليلر ميلن منتيلزع أّنيله بيلام ناخلري أحد عنوان فنن ،وهكذا فيام نحن فيه

 فيكيلون وكذبيله صيلدقه املشيلكوك الفرد من منتزع أّنه وبام حّجة، اليكون يقيناً  للواقع

. والميلانع ميلن والكيلذب الصيلدق مشكوك خر لكل اخلر حّجّية أدلة لشمول ؛حّجة

اتصاف عنوان أحدمها بوصفني بعد أن كان تعدد الصفات النفسيلية ييلدو ميلدار تعيلدد 

 وين اإلدراكية. العنا

اليقال: ملاذا خصصتم الفرد العنواي املنتزع ميلن اخليلرين بميلوارد العليلم بكيلذب 

أحدمها؟ وملاذا اليشمل موارد عدم العلم بكذب أحدمها؟ وإذا شككنا يف طهارة كيلل 

 من اإلناءين فلامذا الجيري األصل يف عنوان أحدمها املنتزع؟ 

فال يوجد شك إمجال متعّلق بكحدمها ليكون ألّنا نقول: إذا مل يعلم بكذب أحدمها 

 إمجيلال شيلك هنيلا اليكون اإلناءين أحد بنجاسة يعلم مل إذا أّنه كام ،موضوعًا للحجّيية

 ميلن واحد بكل تعّلق قد الّشك وإنام ،هارةالط لقاعدة موضوعاً  ليكون بكحدمها متعّلق

 أحيلدمها وانعنيل يكيلون أن دون الطهيلارة مشيلكوك ميلنهام واحد فكل بحد ، اإلناءين

 ارييلد أذا إالِّ  مشيلكوك اإلنيلائني أحد بكن يقال أن اليصح فحينئذ. طهارته يف مشكوكاً 

بكذب أحيلدمها فكيلل  إمجاال اليعلم اللذين اخلرين يف وكذا. التعبري مرحلة يف األ ام

 ميلنهام، واحيلد كيلل يف التفصيلي  الشّك  إالّ  اليوجد فهنا ،واحد منهام مشكوك الصدق

 مشيلكوك أيضاً  اخلر وذاك ال، أم للواقع مطابق بكّنه تفصيال مشكوك  بحد اخلر فهذا

 يف اإل يلام قصيلد إذا إالّ  فييله مشكوك أيضاً  أحدمها بكن نقول أن اليصح فهنا تفصيال،

 بكيلذب العليلم بميلوارد حقيقيلة أحدمها عنوان فيختص ،رحلة التعبري كام هو واضحم

 .فقط إمجاال أحدمها
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اقشة فيام أثار  املحّقق األصفهاي وغري  من اإلشكاالت ويتضح مما ذكرنا  وجه املن

 . (1)عىل هذا املبنى

ولكن كل ذلك مبتن عىل فرض وجود دليل لفظي عىل حّجّية خر الثقة من عموم 

 وخصائصيله، حيلدود  يف يتبعه ألّنه ؛أو إطالق تكسييس الإمضائي ملا بنى عليه العقالء

 يشيلمل املطلق أو العامّ  الدليل هذا أن يستظهر فرّبام اللفظي الدليل هذا مثل وجد فنذا

 اليعيلدو ولكنيله ،ادأفيلر ضيلمن املتشيلخص كالك  وغريها املتميزة املتشخصة األفراد

 واالسيلتدالل. العقيلالء بنيلاء هو الظهور أو اخلر حّجّيه عىل الدليل فنن ؛فقط الفرض

 :أمرين عىل يبتني الثالث نفي عىل العقالء ببناء

 وهيلو ،التزام العقالء يف مورد اخلرين املتنافيني بنفي الثالث  يلام األّول: التككد من

 اليكفيلي الفيلرض وجميلرد ،هد العقالئييلة الداليلة عيلىل ذليلكالشوا مالحظة عىل يعتمد

 عيلىل العقالئييلة الشيلواهد داللة مدى سيكيت فيام وسيتبني أ بشواهد يقرتن مامل لإلثبات

 . ذلك

 كحد الطرق التي سنذكرها غري هذا الطريق. الثاي: أالّ يمكن تفسري بنائهم هذا ب

الطريق الثاي: يل هو ماحيتمل أن يكون تفسريًا لكالم صيلاح  الكفاييلة يل ان العليلم 

اإلمجال بمخالفة أحد الدليلني املتنيلافيني للواقيلع يعتيلر كاشيلفًا عقالئييلًا عيلن احلكيلم 

 الواقيلع، بقيطيلا ال بخصوصه اخلرين أحد بكنّ  نعلم فنحن ولذلك ؛ املخال  للواقع

ا فيلنن دلييلل وليلذ حجيلة اليكون لذلك للواقع مطابقته يف مشكوكاً  فيكون اآلخر وأما

 عن الساقط متّيز ولعدم. بالالحجة احلّجة اشتبا  قبيل من املقام فيكون ،احلّجّية يشمله

                                                           

 . 285: 6( هناية الدراية 1)
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 ميلنهام، لكيلل املطيلابقي بامليلدلول األخيلذ يمكن ال فلذا الدليلني هذين بني من احلّجّية

اميلي االلتز بامليلدلول نكخيلذ فلذلك املذكور، اإلمجال للعلم حّجة أحّدمها أنّ  بام ولكن

 وهو نفي الثالث فيام وراء هاتني احلّجتني. 

واألساس العلمي لذلك أن الكش  الذايت عن الواقيلع خميلتص بيلالعلم التفصيلي  

 كليلامت ميلن يظهيلر مليلا خالفيلاً  ذاتًا، الواقع عن يكش  فال اإلمجال العلم أما ،فحس 

 أحيلدمها، عنيلوان وهيلو ميلنهام االنتزاعي اجلامع عن يكش  إّنه بل ،(1)العراقي حققامل

 الفرد ال اجلامعة اجلهة وهو يطابقه، عام يكش  وإنام عليه ينطبق عام اليكش  والك 

اقعيلًا اليكيلون مكشيلوفًا بيلالعلم و باإلمجال املعلوم عليه ينطبق الذي فالفرد. اخلارجي

 اليكشيل  ولكن ريد عىل ينطبق فاالنسان انساناً  الدار يف أن علمنا فاذا ،اإلمجال عقال

 الكش  من آخر نوع له اإلمجال العلم أن دعوى يمكن ولكن تفصيال ريد وجود عن

الواقع  عن اإلمجال العلم بكش  يلتزمون احياناً  العقالء فنن العقالئي، الكش  وهو

ال أخذ عيلىل نحيلو املرآتييلة حيث إن عنوان أحدمها الذي هو حد العلم يف العلم اإلمج

 أن يمكيلن ذلك إىل احلسية اإلشارة وبضم ،دون املوضوّعية كام يف الوجوب التخيريي

 مطلقيلاً  العقالء عليه يوافق مل وإن الواقع عن فالكش . املكشوف هو الواقع بكن نقول

 فيلنن وليلذا ؛رد العلم اإلمجال بحكم الزامي يرونه كاشيلفًا عنيلهموا خصوا يف ولكن

 . أحدمها بحرمة العلم موارد يف الجتري احللية ةأصال

:  البعينيله بمعرفتيله ويقصيلدإذن فمعرفة اليشء تارة تكون بعينه واخرى البعينيله. 

وإنيلام  خارجيلاً  متمييلزاً  يكيلون أن دون ميلن لكن عليه، ينطبق ك  بعنوان اليشء معرفة

                                                           

 ءاجلز من االول القسم القطع بحث ويف ،306( هناية االفكار القسم الثاي من اجلزء الثالث 1)

 . 47 الثالث
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 جميلال يف كشيلوفامل متييلز وعيلدم اليلرتدد واليرّض  ،يكون مرّددًا بنحو الشبهة املصداقية

 وميلن العقالئي، للمعلوم بالنسبة املصداقية، الشبهة من المانع إذ ؛ العقالئي الكش 

 ؛باالحتييلاط القيلول يبتني وعليه اإلمجال، العلم موارد يف املصداقية الشبهة تتصور هنا

 ألّن احلرام أو النجس مكشوف بالكش  العقالئي.

نيلافيني الليلذين يعليلم إمجيلاال بكيلذب وعىل ضوء ذلك كله ففي مورد اليلدليلني املت

 العقالئيلي، بالكشيل  بييلنهام للواقع املخال  عن كاشفاً  يكون العلم هذا فنن ،أحدمها

نفسه فيكون املورد من ب متميزاً  يكن مل وإن مكشوفًا، ويكون حّجيته عىل اآلخر ويبقى

 ميلن حّجيلةبالال احلّجيلة اشيلتبا  ميلوارد يف الثالث ونفي ،قبيل اشتبا  احلّجة بالالحّجة

 . الواضحات

 بحيلث آخر يف كالمه من ،واليبعد أن يكون هذا التفسري هو مراد صاح  الكفاية

 فلجريان ،شافاالنك متام الواقع به ينكش  مل مّلا اإلمجال العلم بكن ذكر حيث القطع،

 فالبيلدّ  االنكشيلاف، متام منكش  اجلامع بكن الشك أنه وذلك ؛جمال الظاهري احلكم

 ظيلاهر أيضيلاً  ويوافقيله. علييله املنطبيلق اليشيلء ينكش  مل الذي الواقع من يريد أن من

 . (1)املبحث ذلك يف ماقاله بعض يف العراقي املحّقق كلامت

 ولكن ترد عليه اعرتاضات عديدة: 

األّول: أن الشواهد العقالئية ال تتوافق مع اعتبار أحدمها مكشوفًا كام أوضيلحنا يف 

 يف االصول جريان عدم أساس أن هناك تبني وقدمبحث العلم اإلمجال تفصيل ذلك. 

 هيلذا يكتس  حيث ، هو حّجّية االحتامل املتقوم بالعلم اإلمجالاإلمجال العلم اطراف

                                                           

 . 47كار القسم االول من اجلزء الثالث: األف هناية ،272( كفاية األصول: 1)
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 عنيلد حّجيلة يكيلون فانه قوياً  االحتامل كان وإذا اإلمجال، العلم ناحية من قوة االحتامل

 . االشتغال مبحث يف ذكرنا  الذي بالتقري  العقالء

اإلمجيلال  العليلم خصيلوا يف يصيلح فيلننام ،: عىل تقدير صحة هيلذا الطرييلقالثاي

 ملزوميله أو اإللزامي احلكم بغري اإلمجال العلم تعّلق فلو ،باحلكم اإللزامي دون غري 

 ميلثال ألّنيله ؛ عامليلاً  بسيليط جاهل كل لعدّ  واالّ  بالواقع، علامً  اإلمجال العلم فيه اليعتر

 . الوجهني بكحد إمجاال عامل فهو اهل،ج أو عامل إما ريداً  بكن يعلم

 العليلم فنن للمعارضة، طرفاً  سيكون نفسه العلم فهذا ،الثالث: أنه لو سلمنا ذلك

 بكنيله قلنيلا وليلذا ؛ذاتيه حّجيّته تكون الذي القطّعي العلم هو املعارضة منشك كان الذي

 خيلر قام لو كام رضورية غري كانت لو أما بينة قضية إىل اإلمجال العلم استناد من البد

 عيلىل فبنيلاءً  للمعارضيلة، طرفيلاً  أيضاً  هو فيكون ،يف وقت واحد صالتني وجوب بعدم

 لفقيلدان موجيل  بكّنيله فييلدعى التعيلارض، من إخراجه اليمكن عقالئياً  كشفه اعتبار

 . ذلك النميز نحن لكن احّلجّية، رشائط أحدمها

 فتلخص أن هذا الطريق غري تام. 

أدلة حجية احلجيل  يقتيضيل حجييلة كيلل ميلن اليلدليلني  الطريق الثالث: أن إطالق

 ايلا يثبيلت ايلا األفيلرادي اإلطالق ثبوت اىل باإلضافة األدلة هذ  أن وبام ،املتعارضني

 كيلان وسيلواء ال، أم معيلارض ليله كيلان سواء الدليل تشمل فهي أيضًا، أحوال إطالق

لم بمخالفة نع ألننا ؛ حمتمل غري اإلطالقني بكال واألخذ. ال أم للواقع خمالفاً  معارضهُ 

 بفيلرض ميلنهام كيلل بتقيييلد األحوال اإلطالق عن اليد رفع من بد فال ،أحدمها للواقع

 للواقع، خمالفاً  اآلخر كان إذا حجة الدليل هذا إن: نقول بكن للواقع خمالفاً  اآلخر كون

م نعل فنننا الدليلني، بني اجلمع يتم وبذلك. بقدرها تقدر والرضورات اآلخر، وكذلك
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 رشط لوجيلود وذليلك ؛ واصيللة أحيلدمها حجييلة فتكيلون ،كن أحدمها خمال  للواقعب

 اشتبا  موارد يف فتدخل ؛ متميزة غري حجة لكنها يل للواقع اآلخر خمالفة وهو يل حجيته

 . واضح فيها الثالث ونفي بالالحجة، احلجة

 املفيلروض ألن ،وقد يعرتض عليه بكن من املحتمل أن يكون كالمها خمالفًا للواقيلع

 ؛ أيضاً  اآلخر الدليل حجية رشط يتحقق وحينئذ للواقع، أحدمها بموافقة العلم عدم

 . معقول غري وهذا معًا،  ام األخذ فيج 

واجلواب عن هذا االعرتاض اما عىل مبنى ان حّجّييلة احلجيل  ليسيلت كاألحكيلام 

الواقّعية شاملة لفريض الوصول وعدم الوصول بل هي ختيلتص بيلام إذا قطيلع بوجيلود 

 بمخالفيلة يقطيلع فكّنيله ؛ فواضيلح ،وعاهتا وتنتفي يف صورة عدم القطع بوجودهاموض

 فيلرض وميلع متحققًا، احلجتني، كلتا موضوع يكون كي كليهام ال للواقع فقط أحدمها

 . التعارض باب عن خيرج املورد فنن أيضاً  كليهام بمخالفة القطع

حلالتي الوصول وعيلدم وأّما عىل مبنى أن حّجّية احلج  كاألحكام الواقعية شاملة 

 . العمل مقام يف مؤثرة فتكون لنا واصلة أحدمها حّجّية تكون أن غايته فألنّ  ،الوصول

 مقيلام يف تيلكثري ايلا وليس كاملعدوم، فهي واصلة تكن مل ملا فنهنا ،وأّما حّجّية اآلخر

 نن التحري إنام يتحّقيلق ميلن التنيلايف بيلني احلّجتيلنيف ؛للمكل  حترياً  توج  فال العمل،

 الواصلتني البني حجة واصلة وغري واصلة.

 : بكمرين االلتزام عىل يبتني ولكنه ،وهذا الطريق وإن كان حسنًا يف حد ذاته

 أو الثقيلة خيلر مثيلل احلجيل ، ،األّول: ثبوت الدليل اللفظي التكسييس عىل حّجيِّيلة

 ،ر كي يفرتض له إطالق أفراي وأطالق أحوال كي جيري عليهام ماذك الظواهر حّجّية

 العقالئييليلة بالسيليلرية ينحرصيليل احلّجيليل  حّجّييليلة عيليلىل اليليلدليل أن حمّليليله يف ذكرنيليلا ولكيليلن
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 لتليلك إمضيلاء فهيلو ذليلك يف اللفظييلة األدليلة ميلن وماورد فقط، العقالء وارتكارات

 . العقالئّية االرتكارات

 مع ،الثاي: أن يكون مثل هذا اجلمع املذكور ممّا تؤيد  ارتكارات العقالء وسريهتم

 ألحيلد احلجّييلة يعتيلروا بيلكن اجلميلع، من االُسلوب هذا التؤيد العقالئية هدالشوا أن

 أم للواقيلع خمالفيلاً  بنفسه الطرف هذا كان سواء للواقع اآلخر خمالفة برشط املتعارضني

 . ال

والوجه لاللتزام بكن مستند هذا اجلمع القاعدة املشهورة )اجلمع مهيلام أمكيلن أوىل 

 مايكون إالّ  اجلمع من واليعتر والتصح، باطلة فسهابن القاعدة هذ  فنن ؛من الطر (

 عيلىل أو اجلميلع، ايلذا خمالفة العقالئية االرتكارات كانت فنذا العقالئية، املوارين وفق

 سقط ويلغى. ي فننه اجلمع، هذا ملثل بموافقتها النعلم األقل

 دليلليل األحيلوال اإلطالق نقيد هنا لكن ،الطريق الرابع: مايقارب الطريق السابق

 أحيلدمها بمخالفيلة نعليلم أّننا وبام. للواقع مطابقاً  كان إذا بام الدليلني من كل يف احلّجّية

مل يكن  وإن  ا أحدمها يتص  بل باحلّجّية، كالمها يتص  أن يمكن فال إمجاال، للواقع

 . الثالث ننفي وبذلك ،متميزاً 

 ولكن يعرتض عليه بوجو : 

 نحتميلل بيلل للواقيلع أحيلدمها بمطابقة النعلم قد إذ ؛األّول: أّنه أخص من املدّعى

 . منهام واحد أي يف احلّجّية رشط يتحّقق فال للواقع، كليهام خمالفة

بحث يف فرض عيلدم وجيلود العليلم ال ألن ؛الثاي: أنه خروج عن مفروض البحث

 دون من الثالث لنفي املتكفل هو العلم هذا كان وإال ،اإلمجاّل بمطابقة أحدمها للواقع

 . املذكور بالطريق ألحدمها احلّجّية جعل إىل ةحاج
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الثالث: أن مثيلل هيلذا الطرييلق اليلذي ييلتلخص بتقيييلد حّجّييلة كيلل ميلن اليلدليلني 

 الشيلواهد ميلن أو العقيلل ميلن مايؤييلد  ليله ليليس ،املتعارضني بفرض مطابقته للواقيلع

 حةواضيل بصورة املكّل  وظيفة بيان ألجل هو إنام لدليل احلّجّية جعل فنن ؛العقالئية

 للعبيلد اليمكيلن فريض بكمر مرشوطة تكون ألن معنى فال وفقها، يتحرك حتى وجلية

 فيلال ،ًا لإلنسيلانحمركيل اليكيلون الفيلريض األمر فنن ؛العمل حني عليه والتعرف كشفه

ة هذا: )يقول ألنّ  معنى  (.للواقع مطابقاً  كونه فرض عىل حجَّ

 نفيلي مسيلكلة كانيلت امليل انه وهو ،وقد يتصور وجه مصحح الختيار الطريق الرابع

 الطيلرق كيلل بطيلالن ثبيلت وقيلد العليلامء، عنيلد مسلمة املتعارضني الدليلني يف الثالث

 إلثبات صحة هذا الطريق.  يكفي ذلك فنن لتفسريها، االُخرى

 ولكن يعرتض عليه بكمرين:

 السيليد أن ذكرنا فقد ،: أن مسكلة نفي الثالث ليست مسّلمة عند كل العلامء األّول

 السيليد وكيلذلك للثاليلث املتعارضيلني اليلدليلني نفي بعدم القول إىل ه ذ الطباطبائي

 . (1)اخلوئي

 .الطريق  ذا تفسريها ينحرص فال ؛الثاي: توضح ممّا سبق صحة الطريق األّول

 امليلداليل بني التفصيل من ،ومجاعة (2)الطريق اخلامس: ماذه  إليه املحّقق النائيني

ليلث فيليام إذا كيلان الثا ينفيان املتعارضان فالدليالن الكالم، ولوارم للكالم، االلتزامية

 نفي الثالث مدلوال التزاميًا اام ال الرمًا للدليلني. 

                                                           

 . 367: 3( مصبا  االصول 1)

 . 755: 4( فوائد األصول 2)
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وتوضيحه: هناك فرق بني املدلول االلتزاميلي لليلدليلني املتعارضيلني وبيلني ليلوارم 

 الدالليلة أقسيلام ميلن هيلي االلتزامييلة فالدالليلة بييلنهام، التمييز من والبدّ  ،الكالم فيهام

ّققها اللزوم عقيلال وعرفيلًا بنحيلو الليلزوم البيلني بيلاملعنى حت يف ويعتر الوضعية لفظيةال

 ييلّدل كيلام فيلالكالم واملالرمة، الالرم لتصور امللزوم تصّور فيه يكفي بحيث ،األخص

 بصيلورة لكيلن االلتزاميلي امليلدلول عىل كذلك يدل فهو املطابقي، املدلول عىل بالوضع

بالداللة الوضعية وإنام تعرف بواسطة  الكالم عليهام دلي فال الكالم لوارم أما. طولية

 حكم العقل بالتالرم بني مفاد الكالم الثابت وبينها.

 يف ذكرنيلا وقد لتكوينها، عوامل فهناك ،أما كي  تتحّقق الداللة االلتزامية للكالم

 مفهيلومني، بيلني ذهنّية مالرمة املعاي تداعي قانون بموج  حيدث أنه الوضع مبحث

للفظ يف الذهن فننه سيؤدي إىل حضور املعنى فيه بموجيل  الدالليلة ا حضور ردفبمج

. اللفيلظ ملعنيلى مالرميلة أخرى معان أو معنى حلضور سبباً  يكون بدور  وهو ،االُنسية

 بينهيلا، الذهنية املالرمة بحكم املعاي أن يعني وهو املعاي، تداعي قانون ضوء عىل هذا

 .الذهن إىل بعضاً  بعضها جيذب

 : النفس علم يف ذكرت ،شك حصول التقارن الذهني بني شيئني أمور ثالثةومن

 يل التقارن املتكرر يف اإلحساس بني الشيئني. 1

 .مثال البياض تصور إىل يؤدي السواد تصور فنن ،يل التضاّد بني الشيئني 2

 يل التشابه.  3

 التقيلارن كثيلرةل هيلو إّنيلام ،وتالرم اللفظ مع املعنى وتداعي املعاي يف عامل األلفيلاظ

 ميلن البيلدّ  بيلل الوضيلع بمجرد التتحّقق معنا  عىل اللفظ فداللة اإلحساس، يف بينهام

 . اإلحساس يف بينهام التقارن هذا مثل يتحّقق كي معنا ، يف اللفظ استعامل تكرار
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حيرضيل  لفظيلاً  نسمع فحني ،وقد يكون العامل لتداعي املعاي هو التشابه أو التضادّ 

 هيلذا فيكون احلقيقي، للمعنى مضاد أو مشابه آخر معنى حيرض كوكذل ،معنا  للذهن

 ليله املالرم االلتزامي واملعنى املطابقي، املعنى: الذهن يف معنيني الخطار موجباً  اللفظ

 معنيلى نتصيلّور أبيليض،: يقال فحني االلتزامية، الداللة معنى هو وهذا. البني باللزوم

 .السواد أيضاً  معه نتصور وربام ،لبياضا

 كيلام فنننا موجود، البياض: يقول فحني اجلمل، يف احلال وكذلك ،ا يف املفرداتهذ

 ميلن وهيلذا معدوم، السواد أن نتصور سوف كذلك للجملة، املطابقي املدلول نتصور

 هيلي وهيلذ  ،والتزاميلي مطيلابقي: ظهوران الواحد للفظ فيكون اجلملتني، بني التالرم

 . االلتزامية الداللة حقيقة

البيان أن املدلول االلتزامي عبارة عن معنى يلزمه املعنيلى املطيلابقي فيظهر من هذا 

 املعنى يف ظهور له انعقد كام فيه، ظهور اللفظ ينعقد الذي وهو ،للفظ لزومًا ذهنيًا بينّاً 

 ،مالرمة ذهنية وإناّم كانت مالرمة خارجية فحس  املعنيني بني يكن مل إذا أما. املطابقي

 يكن مل لو شيئني بني االرتباط جمرد ألن ؛للكالم التزامياً  دلوالم اليكون الالرم فاملعنى

 دالليلة بيلاب يف واملعييلار امليلالك هيلو اليلذي اليلذهني اخلطور اليوج  الذهن وعاء يف

 . االلفاظ

 وآخر ،ومثال املدلول االلتزامي مالودل دليل عىل وجوب الدعاء عند رؤية ااالل

 احلرمة نفي عىل االلتزامية بالداللة يدل بالوجو فدليل رؤيته، عند الدعاء حرمة عىل

 ميلن احلرميلة غيلري نفيلي ييلدل كذلك احلرمة ودليل والكراهة، واالستحباب واإلباحة

كيلذلك هيلو حّجيلة يف  املطابقي، املدلول يف حّجة الدليل يكون وكام. األربعة األحكام

 املدلول االلتزامي أيضًا. 
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بيلت ميلن التزاميله بحّجّييلة ليلوارم ويظهر من املحّقق النائيني يف بحيلث األصيلل املث

أن حّجّية لوارم الكالم إنيلام تكيلون يف حاليلة حجّييلة  (1)األمارات بينة كانت أو غري بينة

دير سقوط امليلدلول املطيلابقي عيلن احلجّييلة كيلام يف اليلدليلني تق عىل أّما ،الكالم بنفسه

 فننيله االلتزاميلي امليلدلول بخيلالف لوارميله، بحّجّييلة االلتيلزام يمكيلن فال ،املتعارضني

 يف املطيلابقي امليلدلول يتبيلع فهيلو عنهيلا، املطيلابقي املدلول بسقوط احلّجّية عن اليسقط

دمها عىل وجيلوب اليلدعاء عنيلد رؤييلة أح خرين قيام مثال ففي. احلجية يف ال الوجود

 احلكيلم نفيلي يف يتعارضيلان اام االلتزاميني املدلولني أن بام ،ااالل واآلخر عىل حرمته

 ذليلك وراء ميلا أميلا. املطيلابقيني كامليلدلولني يسيلتاقطان فهيلام آلخر،ا الدليل يف املذكور

الكراهيلة حييلث تتوافيلق و واالسيلتحباب، األباحيلة،: االُخيلر لألحكامالثالثيلة بالنسبة

 االلتيلزام ميلن ميلانع وال ،املداليل االلتزامية هناك فال تسقط بسقوط املدلول املطيلابقي

 . الثالث نفي يتم وبذلك هذا، االلتزامي املدلول بحجية

 وقد اعرتض عىل املحقق النائيني باعرتاضات نذكر بعضها كام ي : 

 الدالليلة بيلكناالعرتاض االول يل ما جاء يف تعليقيلة أجيلود التقرييلرات ميلا نصيله يل: 

 ألن وذلك ؛ تتبعها الوجود يف أنه كام املطابقية، للداللة تابعة أيضاً  احلجية يف االلتزامية

 قصد وعدم املالرمة اىل املتكلم التفات عدم مع ولو ةحج كانت إنام الالرم عن احلكاية

 عيلىل العقيلالء لبنيلاء ، التعبد بالرميلهيقتيض به والتعبد امللزوم ثبوت ألن ؛ عنه احلكاية

 .(2)أيضاً  الالرم يثبت مل امللزوم يثبت مل فنذا الظهورات، باب يف ذلك

                                                           

 . 416: 2( أجود التقريرات 1)

 . 369: 1( أجود التقريرات 2)
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 والبحث ،يلتفت اليهاوهذا االعرتاض يل عىل ما يبدو يل ناظر اىل اللوارم التي قد ال 

بل البحث يف خصوا اللوارم التي يكون الكالم  اللوارم، هذ  ملثل بالنسبة ليس هنا

 فهيلو الظهور، أصالة لتشمله ،ظاهرًا فيها كظهور ثان وراء ظهور  يف املدلول املطابقي

 .واضح هو كام البحث حمل عن خروج احلقيقة يف

صبا  االُصول وهو أن الكالم اليلذي االعرتاض الثاي: ما جاء يف املحارضات وم

 فيلالظهور ،يكون ظاهرًا يف مدلول مطابقي ينعقد له ظهور يف مدلوله االلتزامي أيضيلاً 

 عيلىل ييلدل هو بل اإلطالق، نحو عىل ليس االلتزامي املدلول يف ظهور  ولكن متعدد،

 حرميلة عيلىل اليلدال فالدليل. املطابقي للمدلول املالرمة احلصة وهي منه خاصة حصة

 بيلل اإلطيلالق عيلىل عيلدمها ال ولكيلن ،أيضيلاً  مباحيلة كوهنا عدم عىل يدل مثالً  الرؤية

 لسقوط املطابقي باملدلول االلتزام يمكن مل فلو للحرمة، املالرم اإلباحة نفي خصوا

 مقيلرتن هنا اإلباحة نفي فنن أيضًا، املذكور االلتزامي املدلول انتفى احلجية عن الدليل

 بنفسيله يسيلقط فهيلو ،عبيلداً ت اإلباحيلة نفيلي جييلدينا ال حلرمةا ثبوت عدم ومع باحلرمة،

 .(1)ناف اىل حاجة غري من احلرمة، بسقوط

 االلتزاميلي امليلدلول يف الكيلالم ظهور فنن ؛ ويظهر ضع  هذا االعرتاض مما سبق

ليلة )حتيلرم الرؤييلة( مج فبسيلامع مثالً  الضدين، بني تتحقق التي االُنسية بالداللة هو إنام

 دون ،عدم إباحتها بموجيل  عالقيلة التضيلاد بيلني احلرميلة واإلباحيلةخيطر يف األذهان 

 للكيلالم ينعقد املعاي تداعي قانون ضوء وعىل. اآلخر للضد املالرمة الضد من احلصة

 أبيليض هيلذا: )قال إذا كام الضد، بنفي كالترصيح ويعتر مطلقًا، اإلباحة نفي يف ظهور

                                                           

 . 370: 3 االصول ومصبا  ،76: 3( املحارضات 1)
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 الضيلد إثبيلات بسيلقوط يسقط ال الترصيح حالة يف الضد نفي أن فكام ،ليس بكسود(و

 .بينهام فرق ال إذ ؛ االلتزامية الداللة يف فكذلك اآلخر

 أنيلهاالعرتاض الثالث: وهو مستفاد من بعض كلامت السيد اخلوئي يل سلمه اهلل يل: 

 لصيلح ،ملطابقييلة بالتعيلارضا الدالليلة سيلقوط بعد االلتزامي باملدلول األخذ صح لو

 ألجيلل ال للواقيلع اخليلر مطابقيلة بعدم العلم موارد يف حتى االلتزامي باملدلول األخذ

 أن مع للواقع، اخلرين أحد بمخالفة إمجاالً  أو تفصيالً  العلم بني فرق ال إذ ؛ التعارض

ف ليلو قيلال قائيلل: العيلر ففي ختالفه، والرشعية العرفية واألمثلة. بذلك يلتزم ال أحداً 

 مل رييلداً  وأن للواقيلع، خميلال  خر  وأن املخر بخطك وعلمنا( املرشق نحو ريد سافر)

 وأنه االلتزامية، مداليله يف حجة املذكور اخلر بكن أحد يتوهم فهل املرشق، نحو يسافر

 .األخرى؟ الثالثة اجلهات نحو حتركه وعدم سكونه بعدم األخذ يمكن

وكذلك يف الرشع فننه لو شهدت بينة بكن الثيلوب أصيلابه بيلول يل والرم ذليلك هيلو 

 بامليلدلول األخذ بنمكان أحد يتوهم فهل ،منا بخطك البينة يف ذلكنجاسة الثوب يل وعل

 وجود يكون ذكرنا  الذي التفكيك الرم أن العلم مع الثوب نجاسة وإثبات االلتزامي

 وإن املخيلر فيلنن ؛ القضية املطابقييلة غري أخرى بجملة كالترصيح االلتزامي، املدلول

 قضية كل بقضيتني خيرنا احلقيقة يف لكنه للثوب، البول إصابة وهي واحدة قضية أبرر

 ميلع بيلاالخرى، اا ارتباط وال بنفسها تقوم منهام كل ،وحجية وحممواا موضوعها اا

 .(1)العرف لدى املستنكرات من الفرض هذا يف بالنجاسة االلتزام أن

 .الرأي اذا العلمي األساس صحة عدم اىل ،ونتوصل من خالل ذلك كله

                                                           

 . 369: 3( مصبا  االُصول 1)



136 |   

 
 

 

ذا االعرتاض بكنه يبتنيلي عيلىل معرفيلة املنشيلك اإلداركيلي لكن يمكن اجلواب عىل ه

شيلك املن فيلنن ،للقضايا واألخبار املتعددة سواء كان مدلوالً عليها باملطابقة أو بيلااللتزام

 اإلدراكي من حيث الوحدة والتعدد عىل ثالثة أقسام: 

 رةلصيلف املنشيلك بيلكن الطبي  أخر لو كام ،يل العلم بتعدد املنشك اإلدراكي للقضايا 1

 منشيلؤ  منهيلا واحيلد لكيلل ثالثة أخبار فهنا الدم، فقر أو الريقان دون السل هو الوجه

نتاجه من خالل التجارب املتعيلددة واست الطبي  حتليل نتيجة وهو اخلاا، اإلدراكي

 أشيلعة إجراء خالل من الدم فقر كونه عدم إىل توصل فمثالً  ،التي أجراها عىل املريض

 خالل من السل مرض كونه وإىل الدم حتليل خالل من قاناً ير كونه عدم وإىل كهربائية،

 . أخرى مناشئ

وهكذا نرى بكن أخبار الطبي  املتعددة سواء كانت باملدلول املطيلابقي الرصيليح أو 

 ظهيلور أن يف رييل  ال ذليلك مثيلل ويف. متعددة إدراكية مناشئ اا ،باملدلول االلتزامي

 مل دام ميلا بالبقييلة األخيلذ يمكن بل خبار،األ ببقية له عالقة ال االخبار هذ  بعض خطك

سيلقوط  فيلنن اإلدراكية مناشئها تعددت فنذا األخبار، جمال يف وكذلك. خطؤها يظهر

بعضها عن احلجية ال يمنع من األخذ بالبعض اآلخر وإن كان مدلوالً علييله بالدالليلة 

 االلتزامية. 

 يف السيلل لغيلري الطبي  نفي كان لو كام ،يل العلم بوحدة املنشك اإلدراكي للقضايا 2

 تشخيصيله بخطيلك علمنا لو فهنا السل، بكنه للمرض تشخيصه عىل يبتني السابق املثال

 باعتبار دم، فقر وال بريقان ليس وأنه ،بالطبع ال يمكن األخذ بكخبار  االُخرىف للسل

 . املنشك هذا بطالن تبني وقد. األخبار هذ  جلميع املنشك وحدة
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 كيلل يف االشيلتبا  عيلدم أصالة جترى مثله ويفأو تعدد .  يل الشك يف وحدة املنشك 3

. ونتيجته حجية بقية األخبار وإن كان ميلدلوالً منها ببطالنه علم ما إالّ  نفسها يف قضية

 عليها بالداللة االلتزامية. 

فنذا اتضح ذلك نعود إىل األمثلة التي ذكرت كنقض عيلىل مبنيلى املحقيلق النيلائيني 

 :ففيه( املرشق إىل ريد فرسا) مثال فكما ؛ )قدس رس (

أوالً: أن الغال  يف مثل هذ  األمثلة العرفية هو وحدة املنشيلك اإلدراكيلي لألخبيلار 

 األطيلراف بقييلة إىل سيلفر  فنفيلي ،املتعددة وإن كان مدلوالً عليها بالدالليلة االلتزامييلة

 داليلةال األخبيلار بقييلة فنن هذا اخلر خطك ثبت فنذا املرشق، إىل سفر  عىل مبتن الثالثة

 .  ا األخذ يمكن ال األطراف سائر إىل سفر  نفي عىل

 رييلد سافرثانيًا: أن سقوط األخبار االُخر املدلول عليها بالداللة االلتزامية لقوله: 

 يف حتى املطابقية للداللة السقوط يف االلتزامية الداللة تبعية ألجل ليس املرشق، نحو

 ؛ االلتزامية األخبار هذ  أحد بكذب إمجاالً  للعلم بل اا، اإلدراكي املنشك تعدد فرض

نحو املرشق فهو ال خيلو من أن يكون مسافرًا إلحدى اجلهيلات  يسافر مل لو فننه وذلك

 ميلن فييله نحيلن ميلا بخيلالف. حجيلة أحدها يكون فال ولذا ؛ ساكناً  أو ،الثالث االُخر

 ال للواقيلع نامليلذكوري اخليلرين أحيلد مطابقة بعدم اإلمجال العلم فنن اخلرين تعارض

لثابت هو اخليلر الثيلاي اليلذي مل يعليلم ا يكون قد بل غريمها، هو الواقع يكون أن يعنّي 

 بمخالفته للواقع. 

 وأما املثال الرشعي ففيه: 

أوالً: أن حجية البينة يف املدلول االلتزامي مبتنية عىل كونه من االُميلور املحسوسيلة 

 يف واألميلر البينة، حجية أدلة لشملته ياً مطابق مدلوالً  بنفسه كان لو بحيث ،واملشهودة
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ال ييلرى  (1)التنقيليح من الثالث اجلزء يف به رص  كام فنّنه ،الذي ذكر  ليس كذلك املثال

 عىل املرتتبة الرشعية األحكام من اهنام باعتبار ،اعتبار البينة يف مورد الطهارة والنجاسة

فيلنن الشيلهادة  يلام تكيلون يف ليلذا  ؛خارجيلاً  املحسوسة االمور من أهنا ال موضوعاهتا،

احلقيقة شهادة عىل حتقق السب  اام فنذا كان السب  موجبًا ايلام عنيلد الطيلرفني صيلح 

 احلكم وإال فال.

وثانيًا: أن ما ذكر  يف االعرتاض الثاي من التحصص ففيه أن التقيلارن اليلذهني يف 

التي تكون ميلع  ليس هو احلصة املنفي فالضد ،األدلة االلتزامية إن كان منشؤ  التضاد

 ايلذا املنشيلك كيلان ليلو أميلا. مطلقيلاً  منفيلي هو بل للتحصص، معنى ال إذ ؛الضد اآلخر

 إنيلام العليلة ألن ؛احلصة هنا الالرم أن يف ري  فال واملعلولية، العلية عالقة هو التقارن

لنا فنن النجاسة ميلن مثا ويف. املعلول انتفى العلة انتفت فنذا خاا، ملعلول علة تكون

 ميلن احلصيلة هيلذ  تنتفيلي البيلول، وجيلود عيلدم فمع للبول، معلولة ألهنا ؛ بيلهذا الق

 .النجاسة مطلق ال البول، من الناشئة النجاسة

االعرتاض الرابيلع: وجيلود بعيلض الفيلروع واملسيلائل الفقهييلة تالحيلظ يف بعيلض 

 االلتزامييلة امليلداليل بيلني والتفكييلك تيلتالءم ال بكهنيلا ذكيلر ،(2)تقريرات السيد اخليلوئي

 : املسائل هذ  ونستعرض. احلجية يف قيةواملطاب

 ميلنهام كيلل وأقام ،املسكلة األوىل: ما لو كانت الدار يف يد ريد وادعاها عمرو وبكر

لتزاميلي للميلدلول اال امليلدلول تبعييلة بعيلدم التزمنيلا ليلو بكننا ذكر وقد. دعوا  عىل بينة

                                                           

 . 282: 3( التنقيح رش  العروة الوثقى 1)

 .369: 3( مصبا  االصول 2)
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 امليلدلول يبقى نامبي احلجية، عن املطابقي املدلول يسقط أن فيمكن ،املطابقي يف احلجية

 : أمران ذلك من فيلزم ؛ حجيته عىل االلتزامي

 . البينتني تعارض مع أي املورد، هذا يف لزيد الدار تكون أالّ األول: 

 .بذلك يلتزم ال متفقه أو فقيه أي أن مع ،لكاملا جمهولة الدار تصبح أنوالثاي: 

 عيلىل قاميلت االُخرى ةوالبين لبكر الدار أن عىل قامت البينتني أحدى أنتوضيحه: 

 كوهنا الرم وكذلك لغري ، وال اليد ذي لزيد ليست أهنا لبكر كوهنا والرم لعمرو، أهنا

ملطيلابقي يل أي يف جميلال كيلون اليلدار ا ملدلواام بالنسبة البينتان هاتان وتتعارض لعمرو،

 اليلدار كيلون عدم وهو يل االلتزامي للمدلول بالنسبة أمالكل واحد منهام يل ويتساقطان.

 فيلنن عنها، املطابقي املدلول سقوط مع حجيته، عىل االلتزامي املدلول بقي فلو يل لزيد

 فنهنيلا ،ر وال بكيلرلعميل وال لزييلد تكيلن مل فنذا اليد، ذي لزيد الدار كون عدم يعني هذا

 .بذلك يلتزم مل متفقه أو فقيه أي أن مع املالك، جمهولة تصبح

 

 ولكن يالحظ عليه: 

 صيلحيح، احلكم فهذا ،ن الرم الشهادة عدم كون الدار لزيدأوالً: أن ما ذكر  من أ

صيلوا الن اتفقيلت وقد له، الدار كون عدم عىل البينتني اتفاق بعد به األخذ من والبد

 يليل االُخيلرى عىل البينتني إلحدى املرجحات وجود عدم بعد وأنه ،والفتاوى عىل ذلك

 حلفيلا فنن يل احلل  هو ار وخمت يل القرعة أو احلل  إىل ُيرجع يل الكالم مفروض هو كام

 . له املال ُأعطي فحس ، أحدمها حل  وإن بينهام، املال قسم حيلفا، مل أو معاً 

 ميلا وهيلذا لزييلد، املال كون وعدم ،إذن فالرم البينتني انحصار املال بني الشخصني

 . دوهنام لزيد املال بكون فقيه يقل مل أنه والظاهر. والفتاوى النصوا عليه دلت
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 ال أيضيلاً  فهذا ،ما ذكر  بكّنه يلزم من هذا القول أن يكون املال جمهول املالكوثانيًا: 

. بييلنهام وتيلردد  ،و انحصار امللكية بني هذين الشخصنيه منه يلزم الذي بل له، وجه

 ميلن لغيلري ليسيلت الدار أن عىل بااللتزام تدل منهام بينة فكل القواعد، بحس  وتعيينه

 وغيليلري ، اآلخيليلرى البينيليلة صيليلاح  لآلخيليلر النسيلبةب حتيليلى مطلقيليلاً  البينيليلة علييليله قاميلت

 غريمها. ل بالنسبة يتوافقان ولكنهام لآلخر، بالنسبة ويتساقطان

إذن ففي غري الشخصني اللذين قامت البينة لصاحلهام يتطيلابق امليلدلول االلتزاميلي 

 امللكييلة حرصيل ذليلك ونتيجيلة ،لكلتا البينتني عىل أن الدار ليست ملكًا ألحيلد غريمهيلا

 جمهيلول املال كون القول هذا الرم أن ال القواعد، بحس  تعيينها ويتم ينهامب وترددها

 . املالك

 حيتمل مل إذ ؛عىل أّنه يمكن للمحّقق النائيني أن يستشهد  ذا الفرع عىل صحة مبنا 

 . اليد لذي املال كون الفقهاء

من نفي املال وثالثًا: عىل تقدير التسليم بام ذكر  من عدم حّجّية مدلواام االلتزامي 

ل حتى لو بقيلي ب االلتزامي، املدلول يف خصوصية ألجل ليس ذلك فنن ،عن ذي اليد

 يليل البينيلة ألن وذلك ؛حّجة هنا االلتزامي املدلول يكن مل ،املدلول املطابقي عىل حّجيته

 أن يعتيلر: الفقهيلاء قيلال كيلام اخلصم دعوى طبق عىل تكون أنّ  البدّ  يل الفقه يف ذكر كام

 فهيلو ،ليله ليس ريد بيد الذي املال أن عىل البينة وأقاما تنارعا فلو خصاًم، ياملدع يكون

 قيام اليكون لذلك ؛بمدعامها اليرتبط ممّا هنا االلتزامي املدلول أن وبام. مسموع، غري

 . البينات باب يف له تكثري وال فيه مسموعاً  البينة

 ميلثال، ريد وهو اليد ذو للدار يوجد بكن ،املسكلة الثانية: وهذ  نظري املسكلة السابقة

 بيلكن أحيلدمها فشيلهد ،وأقام كل منهام شاهدًا واحدًا عىل ميلدعا  وبكر، عمرو وادعاها
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 يف حّجة اليكون يمني ضم بال الواحد والشاهد لبكر، بكهنا األخر وشهد لعمرو، الدار

 بقي،املطيلا امليلدلول يف الشيلهادتان فتتعارض إليه، اليمني انضامم من البدّ  بل األموال،

 األخيلذ صيلح وإذا. لزييلد الدار كون عدم وهو ،اللتزاميا املدلول يف تتوافقان ولكنهام

 شيلهادة ألجل؛لزييلد ملكيلاً  ليسيلت الدار هذ  بكن نحكم أن فالبدّ  االلتزامي، باملدلول

 أن فيجيل  لزييلد، ليست الدار بكن لكالمهام االلتزامي املدلول بواسطة اثنني شخصني

 مكن االلتزام بذلك. الي أّنه مع يمني، ضم ندو من ريد من املال يؤخذ

 

 ويالحظ عليه: 

أوال: ماذكرنا  يف االعرتاض عىل املسكلة األوىل من أن البينيلة البيلّد أن تكيلون عيلىل 

 .حّجة تكون فال الدعوى وفق عىل تكن مل لو وأما ،طبق الدعوى

النسيلبة  تكيلون بكن واحدة، حصة عىل الشهود شهادة تقع أن ،وثانيًا: يعتر يف البينة

 بني املشهود به اام نسبة التساوي الالعموم من وجه. 

 أحيلد فيلنن ؛واملالحظ أن بني املدلول االلتزامي للشهادتني نسبة العموم ميلن وجيله

: يقول واآلخر بكر، حتى عمرو لغري ليس أنه ومعنا  ،(لعمرو املال: )يقول الشاهدين

 حّجيلة شهادهتام التكون هنا ومنرو. بكر حتى عم لغري ليس أنه ومعنا  ،(لبكر املال)

 امليلدلول بنحو بل االلتزامي، املدلول بنحو شهادهتام تكن مل بكن بذلك، رصحا لو حتى

 . املطابقي

 حتيلى البينيلة اعتبار ،وثالثًا: أن هذا القول يتوق  عىل أن نستظهر من أدلة الشهادة

 . تكّمل حمل وهو ،طابقيدم اختصاصها باملدلول املوع اا، االلتزامي للمدلول بالنسبة
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 أقر عمراً  ولكن لعمرو، أهّنا عىل بينة وقامت ،املسكلة الثالثة: لو كانت الدار بيد ريد

 مدلواا يف يف إالّ  اليزاُحها إّنه إالّ  البينة، عىل اإلقرار تقديم يف ري  فال. له ليست بكهنا

مييلة احلّجّييلة تبقيلى حّجّييلة  التفكيك بني الداللة املطابقية وااللتزاعىل وبناء ، املطابقي

البينة بالنسبة للمدلول االلتزامي الذي ينفي املال عن غيلري عميلرو ميلن رييلد ذي الييلد 

 امليلدلول كان فنذا. لإلقرار معارضته بسب  للبينة، املطابقي املدلول سقوط مع ،وغري 

 كيلون بعدم احلكم منه فيلزم ،يد الثابتة لزيد عىل الدارال يعارض فهو حّجة، االلتزامي

 . (1)فقيه به اليقول ممّا وهذا لزيد، الدار

 : وتفصي  إمجالويمكن اإلجابة عن هذا بجوابني: 

اجلواب اإلمجال: الري  أن العقالء يرون الطولييلة بيلني هيلذ  الطيلرق واألصيلول 

 أن والظيلاهر. اإلقيلرار لوال حّجة البينة وتعتر البينة، لوال حّجة اليد فتعتر ،العقالئية

 الدالليلة تشيلتمل بيلل فحسيل ، املطابقييلة الدالليلة بحيلدود حميلدودة غيلري ذ ه الطولية

 وليلو املتكخر حلّجّية الرشط اليتحقق ؛رتبة املتقدم الطريق وجود فمع أيضًا، االلتزامية

 مدلوليها يف عقالئياً  حّجة البينة التكون ولذلك ؛ه كاملدلول األلتزاميشؤون بعض يف

 عيلن الرتبيلي لتكخرهيلا بل املعارضة، ألجل ليس هنا البينة وسقوط اإلقرار، وجود مع

 حّجّييلة عدم باب من ليس املذكورة املسكلة يف االلتزامي باملدلول العمل فعدم. اإلقرار

 من باب عدم حّجّية البينة يف ذاهتا.  بل االلتزامية، املداليل

 وهيلو عميلرو، لغري املال أن وهو ،اجلواب التفصي : أن األقرار له الرم عق  أيضاً 

 فيلنن. عميلرو لغيلري ليس املال وأن البينة، الرم يف الك  السل  يعارض اجلزئي بنجيابه

                                                           

 .369: 3( مصبا  االصول 1)
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 عن البية الرم يسقط ،ة ولوارمهاالبين عىل االلتزامي مدلوله يف ولو اإلقرار بتقديم قلنا

 اإلقيلرار الرميلي بني طولية التوجد بكنه قلنا لو أما. اليد الذي املال بكن وحيكم احلّجّية

 .أيضاً  اليد لذي املال فيعطى اليد، حّجّية وتبقى ويتساقطان، فيتعارضان والبينة،

االعرتاض اخلامس: الظاهر أن أساس التفكيك بني املدلولني املطابقي وااللتزامي 

 مشيلموال منهيلا كيلل فيكيلون ،يف احلّجّية هو القول بتعدد الظهورات للجملة الواحيلدة

 ننكيلر نحيلن لكيلن. اآلخر بسقوط مهاأحد يسقط فال مستقّلة، بصورة الظهور ألصالة

 املجيلال يصل فال إخبارية، أو انشائية كانت سواء الواحدة اجلملة يف الظهورات تعدد

 متعددة، ظهورات وجود عدم مع ،حث عن التفكيك يف حّجّية الظهورين وعدمهاللب

. كالمال لوارم من كوهنا وهو النائيني، املحّقق ذكر  الذي الثاي القسم قبيل من إهنا بل

 . مرّ  كام احلّجّية يف املطابقية للداللة تابعة أهنا إىل ذه  وقد

 توضيحه: أن لداللة اللفظ ثالث مراحل: 

 قانون ضوء عىل اللفظ ذكر عند املعنى تبادر وهي ،املرحلة االوىل: الداللة االُنسية

 بذلك نهفا اللفظ ذكر فنذا أخر، بمعنى وتقارن ُأنس للمعنى يكون فقد املعاي، تداعي

 . اللفظ ملعنى املقارن املعنى مع السامع ذهن يف املعنى خيطر

 وتعني التفهيمية، بالداللة أيضاً  وتسمى ،املرحلة الثانية: الداللة التصديقية األوىل

 وإجياد املخاط ، لتفهيم قاصد فهو املخاط  من بمسمع اللفظ ألقى حني املتكلم بكن

 . ذهنه يف املعنى

 كيلالم أن بمعنيلى احلّجّييلة، مرحليلة وهي ،الداللة التصديقية الثانية املرحلة الثانية:

 بمفيلاد وملتيلزم هيلارل، غري كالمه يف جاد املتكلم بكن واحلكم ،حّجة له وعليه املتكلم

 . كالمه
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 إهنيلا إالّ  التزاماً  عليها دال الكالم فنن ،والداللة االلتزامية: توجد يف املرحلة االوىل

 اللفيلظ بيلني اليلذهن يف املوجيلود اليلتالرم بموج  ألّنه وذلك ؛فحس  تصورية داللة

 ميلن نيلوع ليله املعنيلى هيلذا كيلان فيلننون سامع اللفظ موجبًا لتصور املعنى. يك واملعنى

 فكّنيله للتشابه أو للتضاد، أو األحساس، يف تقارهنام جهة من إما ؛آخر بمعنى اإلرتباط،

 املعنيلى، تصور يوج  للفظا سامع أن بمعنى أيضًا، اآلخر املعنى هذا تصور إىل يؤدي

 ذكيلر إذا فيليام البييلاض يتبيلادر كيلام ،هن إىل تصور املعنى اآلخرالذ يدفع املعنى وتصور

 . مثال السواد

 الكيلالم ظهيلور حتّقق وال ،ولكن هذ  املرحلة من الداللة ليست موضوعًا للحّجّية

 . التفهيمية الداللة وهي ُاخرى مرحلة إىل تصل مامل املعنى يف

بارة عن داللة الكالم عيلن أن امليلتكلم بيله ع ،فهي كام ذكرنا ،اللة التفهيميةوأّما الد

 امليلتكلم أن أساس عىل عقالئي، أصل بمعونة تثبت الداللة وهذ قاصد لتفهيم معنا . 

 الغائييلة علتيله تكيلون أن تقتيض فاحلكمة بكالم، تكلم إذا والساهي الغافل غري العاقل

 بمعنيلى ،ملدلول املطابقيبا خمتصة املرحلة وهذ . ىاملعن تفهيم إىل بكالمه التسبي  هي

 التيلي املعيلاي مجيع تفهيم يقصد احلكيم املتكلم بكن حيكم عقالئي أصل هناك ليس أّنه

 له بكالم اإلنسان مايتكلم كثرياً  فننه والتصور، اإلخطار مرحلة يف املطابقي املعنى تلزم

ختطيلر  السيلامع سيلمعه إذا ييلثبح االخطار، مرحلة يف له الرمة ومعان مطابقي معنى

 . تفهيمها يقصد مل املتكلم أن مع ،بذهنه تلك املعاي

 عيلىل قائم املعنى تفهيم املتكلم بنرادة حيكم الذي العقالئي األصلوبعبارة اخرى: 

 ميلن فعيلل أهّنيلا بيلام الكلمة حتمل ولذلك ؛العاقل من الصادر الفعل لغوية عدم أساس
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سيلاس اليقتيضيل إالّ أن امليلتكّلم أراد تفهيليم األ وهيلذا. معناها تفهيم إرادة عىل أفعاله

 املعنى املطابقي واليقتيض أكثر من ذلك. 

 كانيلت سيلواء ،فمجااا ظاهر الكيلالم وميلا يالرميله ،وأّما الداللة التصديقية الثانية

 للكيلالم، االلتزامييلة امليلداليل شملت وإن الداللة فهذ  بينّة، غري أو بينّة بينهام املالرمة

 تشيلمل عامة جلهة بل ،جل التقارن الذهني بني املدلول املطابقي وااللتزاميأل ال لكن

 مالرميلة تكيلن مل وان الكيلالم ليلوارم ميلن وغيلري  للمطابقي املقارن االلتزامي املدلول

 كالميله بظيلاهر شخض كّل  بكخذ العقالئي االجتامعي امليثاق قانون وهي بينّة، للكالم

 . عنه التنفك التي ولوارمه

 الكالم أن بمعنى ،املرحلة من الداللة مرتتبة عىل املرحلة الثانية املتقّدمة ثم إن هذ 

 هذ  أن ولو االلتزامية ومعانيه املطابقي معنا  يف حّجة التفهيمية الداللة فيه متت الذي

فليست حّجية للوارم حّجييلة مسيلتقلة  (1)املفروض هو كام بالتفهيم مقصودة غري املعاي

كيلون جميلرى وت. مسيلتقلة مبيلادىء ايلام تكيلون بكن ،ل املطابقىيف عرض حّجّية املدلو

                                                           

 أن عىل التعتمد فنهّنا ،بل عدم حّجية مثبتات االصولمقا يف ،( وهذا معنى حّجّية مثبتات الكالم1)

 امليثاق عىل تعتمد وأّنام متعددة، أخبار إىل واحد خر ينحل لكي ; بالتفهيم مقصودة الكالم لوارم

 اللوارم كانت سواء لوارمه مجيع يف املطابقي معنا  تفهيم املراد الكالم حّجّية مفاد  الذي العقالئي

 يف الرجوع جي  وإنام الكلية، القاعدة نحو عىل ليس أيضاً . هذا ،يم أم ال. نعمبالتفه مقصودة

 ولذلك ;لوارمه وبعض املطابقي املعنى نيب التفكيك يوجد فقد ، العقالء بناء إىل حدود  تشخيص

منا بعدم وعل( العلامء اكرم: )ورد فنذا النقيض، عكس إثبات يف حّجة اليكون العام عموم إن: يقال

 ;(العلامء مجيع اكرم) حلجية الرم انه باب من عامليته بعدم احلكم يمكن فال ،وجوب إكرام ريد

 . اإلكرام ج بوا ليس من عاملية عدم نقيضه عكس ألنّ  وذلك
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 بيلاب ميلن املطيلابقي امليلدلول حّجّييلة ظل يف حّجة اللوارم بل ،ألصالة الظهور بنفسها

 . حّجّيتها عىل دليل للوارم اليبقى احلّجّية، عن سقط فنذا العقالئي، التعهد

ة بكهّنيلا لفظييلة زاميااللت الداللة توصي  من ،(1)وماذكر يف رش  اإلشارات وغريها

 بيلام تتقييلد التصيلويرية الداللة مرحلة يف أهّنا من ذكرنا  ملا إشارة الواقع يف هو ،وعقلية

 امليلداليل غيلري فتشيلمل تتسيلع التصيلديقية الثالثيلة املرحليلة يف ولكنها اللفظ، عليه يدّل 

قيلًا طلم الكيلالم لوارم يعم وهو العق  اللزوم مالكها فنن ؛لوارمه من للفظ االلتزامية

 كام ذكرنا. 

فتبني من كل ماذكرنا  أن الداللة االلتزامية تسقط بسيلقوط الدالليلة املطابقييلة كيلام 

 . واحد احلّجّية مرحلة يف اام املناط ألن ؛تسقط لوارم الكالم بسقوطها

وبعد كل هذا البد لنا من مراجعة الشواهد العقالئية لنرى ماتقتضيه يف جمال نفيلي 

املتعارضني فهل اا داللة عىل ذلك أو ال؟ والبحث فيهيلا يقيلع  الثالث يف باب اخلرين

 من جهتني: 

 للواقع، الظهورين أحد بمخالفة علمنا إذا ،اجلهة االُوىل: يف الظهورين املتعارضني

 ليسيلت الكيلالم ظيلواهر حّجّييلة ان ذكرنيلا أن وسبق. التعارض إىل يؤدي بدور  وهذا

 أسيلاس عيلىل يقوم الذي االجتامعي لعقالئيا للميثاق بل ،تكلمامل مراد عن لكاشفيتها

 متامييلة بعد يقوله بام ملزم إنسان كل إن حيث ولوارمه، كالمه بظواهر متكلم كل أخذ

 عيلدم ونتيجيلة شكلياً  التعارض هذا كان وان الظواهر تعارضت فاذا السابقة، املراحل

اليلدالل سب  عدم التمكن من اجلمع ب الواقعي املراد واستكشاف التمييز من التمكن

                                                           

 .1/28( االشارات ورشحها 1)
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 األخيلذ وعيلدم التسيلاقط هو حينئذ القاعدة فمقتىض ، بينهام وغري  من الطرق املعترة

 . أحدها اعتبار عىل شاهد واليوجد منهام بكي

 بل كالعدم اليعتران لكن تساقطا وإن أهنام من املجال هذا يف وجو  تذكر  قد ،نعم

 يف نفي الثالث:  تكثري اام يكون أن يمكن

ما إذا ورد عام خمَّصص بمخّصص منفصل مردد بني املتباينني كام لو الوجه االول: 

 ابن هو هل ريد يف وترددنا ،(ريد إكرام الجي : )قال ذلك وبعد ،(عامل كل أكرمقال: )

إلمجيلال ا أن أو األّول ميلن الرتدد كان سواء يل العلامء من وكالمها يل خالد ابن أو عمرو

 هيلو العميلوم حتت من اخلارج بكن مرتكزاهتم بحس  العقالء يرى فهناطرأ بعد ذلك. 

 سيلقوط عيلدم عيلىل ييلدل مميّلا وهو شخصًا، يتعني مل وإن الكالمها الفردين هذين أحد

 بعيلدد متعيلددة ظهورات إىل يتحل العامّ  ظهور أن بام لكن متامًا، املتعارضني الظهورين

 يقتيض إكرام كل منهام.  فالظهور األفراد،

بمخالفة أحد الظهورين للواقع الناشىء ميلن صيلدور لكن يف مورد العلم اإلمجال 

 يف العيلامّ  ظهيلور حّجّييلة أصيلالة جرييلان ميلن املنع تقتيض فالقاعدة ،املخصص وإمجاله

 ألحيلدمها بالنسبة وجرياهنا للواقع الظهورين أحد بمخالفة العلم املفروض إذ كليهام،

 دلييلل فيلال خيلارجي، دوجو له ليس البعينه وأحدمها مرجح، بال ألّنه ؛ني ال أثر لهاملع

 فهيلم النتيجة، هذ  التؤيد العالئية املرتكزات بكن ذكرنا أننا مع. إكرامهام وجوب عىل

 هيلو كيلام إكيلرامهام عيلن يعرضون أهّنم ال منهام أي إكرام يف يرتددون املورد هذا مثل يف

 وهيلو ،التي توصلنا إليها من خالل سقوط كال الظهورين عن احلّجية القاعدة مقتىض

 بالنسبة العام حّجّية تقييد من البدّ  بل متاماً  اليسقط اإلكرام وجوب عموم ان ىلع يدل
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 التي اجلمع وجو  من ذلك نحو أو للواقع، خمالفاً  اآلخر كان لو بام منهام واحد كل إىل

 لظهورات املنحلة والظهورات املستقلة.ا بني ذلك يف فرق بال ذكرناها

من بقاء حّجّية العاّم بالنسبة ألحد هذين  لكن يمكن اجلواب عن ذلك بكّن ماذكر 

 يف اوضيلحنا  كيلام املوارد سائر يف الجتري خاصة جلهة ذلك ولكن ،الظهورين صحيح

 للمخصيلص اإلمجيلال عيلروض صيلورة يف بكّنيله هنيلاك وذكرنا. واخلاّا  العامّ  مبحث

 املذكور فنننا قبل عروض اإلمجال كنا نعلم بسقوط أصيلالة التطيلابق يف أحيلدمها معينيلاً 

 اشتبه اإلمجال عروض بعد ولكن ،وعدم سقوطها يف اآلخر ومتامية احلّجّية بالنسبة إليه

 اإلمجيلال وجود صورة يف أّما. بالالحّجة احلّجة اشتبا  موارد يف داخل فهو علينا األمر

كم بكّن يكون املوىل هو الذي جعل املخصص جممال رعاييلة جلهيلة احل صدور حني من

 وميلن(. الأعينيله لكيلن أحيلدمها، إكيلرام الجييل : )قال لو كام فهو ،من جهات الكتامن

 . االحتياط عليه يتعني ولذا ألحدمها، بالنسبة هنا الوجوب ثبوت الواضح

 األمجيلال العليلم هيلذا أن فكيلام ،الوجه الثاي: لو علم إمجاال بنجاسة أحد اإلنيلاءين

إلثبيلات (1)«...تعليلم حتى نظي  اء كل»)عليه السالم(:  بقوله التمّسك من اليمنع

 أحيلدمها بمخالفيلة عليلم إذا املسيلتقلة الظهيلورات يف احليلال فكيلذا ،طهارة اإلناء الثاي

 لدليل حّجّية الظهورات. طبقاً  اآلخر بحّجّية فنحكم للواقع،

واجلواب عن ذلك ميلا ذكرنيلا  يف بحيلث سيلابق ميلن أن احلكيلم يف املثيلال امليلذكور 

 وجود هي اجلهة وتلك املوارد، بقية تشمل وال  ا ختتص خاصة جلهة هو إّنام ،وأمثاله

 وهيلذ . العنيلاوين لتعيلدد املوجبة النفسية الصفة نحو عىل الشك فيه أخذ لفظي عموم

                                                           

 . 832/  284: 1( التهذي  1)
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 الجيري فلذا ؛غري متوفرة يف مورد بحثنا حيث اليوجد دليل لفظي ُاخذ فيه ذلك اجلهة

 .احلكم هذا فيه

ار اليلالرم بصيلورة الوجه الثالث: أن العقالء بحس  مرتكزاهتم اليفرقون بني إبيلر

 أو حيلرام، هيلذا:)القائيلل قول بني عندهم فرق فال ،رصحية أو بنحو املدلول االلتزامي

 . حرام أو واج  أنه الرمه إن حيث ؛(مستحباً  ليس هذا( وبني قوله: )واج  هذا

واجلواب عنه: ما ذكرنا من أّنه يف صورة الترصيح ينعقد للكالم ظهيلوران ييلدخل 

 ظهيلور سيلوى عندنا فليس االلتزامي املدلول مورد يف أّماهور. كل منهام يف أصالة الظ

 . واحد

 بصيلدور إمجيلاال وعلمنيلا خيلران تعارض إذا ،اجلهة الثانية: يف اخلرين املتعارضني

 فيلنن بيلذلك نعلم مل إذا أّما الثالث، ينفي سوف احلال بطبيعة فننه الشارع، من أحدمها

 . األصل مقتىض هو كام يتساقطان املتعارضني اخلرين

 ولكن قد تذكر وجو  لنفي الثالث بذلك: 

 متت لو وهي ،األّول: األحاديث الواردة يف التخيري بني اخلرين يف حالة التعارض

 عنها احلديث سيكيت لكن.  ام الثالث نفي مسكلة عىل شاهداً  ستكون فنهنا وداللة سنداً 

 . ليهامك أو داللة أو سنداً  تاّمه غري أهّنا وسيتبني بالتفصيل،

الثاي: قد مّر يف املسكلة االُوىل يف االعيلرتاض الرابيلع عيلىل مبنيلى املحّقيلق النيلائيني 

 أن مع ،)قدس رس (عىل أن النصوا والفتاوى متفقة عىل عدم إعطاء املال لذى اليد

 املتعارضيلني الطيلريقني أن نعرف هنا ومن. اليد لذى املال إعطاء بالتساقط القول الرم

نتوجيله إىل و متاميلاً  البينتيلني نطيلر  مل ولذا ؛التكثري من نحو اام بل ،العدم حكم يف ليسا

 شخص ثالث وهو ذو اليد مثال. 
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واجلواب: عن ذلك أن مورد اتفاق الفتاوى والنصوا هو جمال القضيلاء وفصيلل 

 من نحو يوجد القضاء باب ففي الرشعية، األحكام إثبات جمال غري وهو ،اخلصومات

حكام ذهبوا األ إثبات باب يف فمثال األحكام، إثبات جمال يف رتتوف ال السعة أو التشدد

إىل حّجّية خر الثقة أو املوثوق به يف حني أنه يف بيلاب القضيلاء اليكيلون خيلر الواحيلد 

 الواحيلد للخيلر انضام إذا اليمني أو القرعة أن أو ،حّجة مطلقًا حتى يف الدعاوى املالية

 بيلاب ففيلي األحكيلام، بيلاب يف ايلام التكثري أنه حني يف القضاء باب يف تكثريمها اام فننه

 وأنيله معاجليلة بيلدون تركهيلا وعيلدم ،القضاء بام أّنه يلزم فصل اخلصومة بني املتنارعني

 بامليلدلول األخيلذ املحتميلل من فلذلك املرشوعة، املمكنة الطرق بمختل  حلها يتعني

 . األحكام إثبات جمال يف حّجة يكون أن دون فيه االلتزامي

 بعضهم فذه  ،يف مورد تعارض املقومني يف باب االرش اختل  الفقهاء الثالث:

 وذهيل  بالقرعيلة، القول إىل ذه  وبعضهم الزائد، عن الراءة بنجراء األقل تعني إىل

 قبيلل ميلن للصيلحيح املعينيلة القيم بمالحظة إّما ؛املقومني أقوال بني اجلمع إىل املشهور

 بيلكن التنصي  أو املجموع، إىل املجموع نسبة حلاظ ثم للمعي  املعينة والقيم املقومني

 واآلخيلر دينيلار بيلكل  اليلدار املقيلومني أحيلد قّوم فلو النص  يف حّجة قول كل يكون

 نسيلبة نالحيلظ ثيلم االخيلر، املقيلّوم إىل اآلخر النص  ويف مقوم إىل. فنرجع بخمسامئة

 أقوال لإمها عدم عىل الفقهاء اتفاق يتبني ذلك ضوء وعىل. اآلخر النص  إىل النص 

 . بينهم عليه متفق الثالث نفي أن عىل يّدل ممّا ،تعارضها والرجوع إىل الثالثب املقومني

 هو وإنام ،واجلواب عن ذلك أن التقويم الحيكي عن قيمة واقعية ثابتة لليشء واقعاً 

 يف خيلرة ميلن املقيلوم مايملكه بموج  حدس عن اا وإنشاء للقيمة وضع احلقيقة يف

ل تشخيص املالكات واملقاييس التي اا تكثريها يف حتدييلد خال من اء،األشي قيم حتديد
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 إلييله، واحتييلاجهم فييله، النيلاس رغبة ومدى فيه، املبذول اجلهد كمقدار ،قيم االشياء

 حصلت وقد. القيمة يف املؤثرة العوامل من ذلك وغري وقلته، السوق، يف توفر  ومدى

 عىل فالتقويم ،م وتقوية حدسه يف هذا املجالتقييلل ممارسته لكثرة نتيجة فيه اخلرة هذ 

 حقيقيلة عن إخباراً  وليس جعل فهو ،(1)(قيمة له جعل) يعني البحرين جممع يف ورد ما

 االُميلور ميلن ألهّنيلا املقيلوم من تصدر التي االعتبارية االمور من إذن فالقيمة. خارجية

 فييله ختتليل  أمر هّناأ ال االعتباري، األمر تعري  وهو ،ختالف األنظاربا ختتل  التي

 دينيلار أل  العبد قيمة كانت فلو ولذا. احلقيقي، الواقعي األمر تعري  وهو األنظار،

 وهيلو أعراضيله، ميلن عنيله عيلرض رال قيلد إنه: يقال ال املالية عن ويسقط يعتق فحينام

 . املالية

 بيلكن ترى التي النظرية بطالن يظهر وبذلك ،وهناك شواهد كثرية عىل هذ  الفكرة

 إىل ذهبيلت كيلام متجسيلد عمل أهّنا باعتبار الواقعية االمور من وأسعارها األشياء قيمة

 ميلن القيميلة اعتبيلار أن غايتيله. املعيلارصة والقانونية الفقهية املدارس بعض أيضاً  ذلك

 عىل واتفقوا واحد من أكثر أو ،ملقوم واحداً ا كان فنذا مصحح، إىل بحاجة ليشء املقوم

 وفق عىل الناس اعتبار ويكون التقويم، هذا بمثل زمونيلت فالناس واحدة، قيمة جعل

 ؛اليشيلء يف واقعية معرفة إىل طريق ألّنه هذا التقويم يعتمدون أهّنم ال املقومني، اعتبار

 . للقيمة خارجي واقع إذال

ويف صورة تعارض املقومني يف تعيني القيمة فبناء العقالء قائم عيلىل التعيلديل بيلني 

 عيلاّم  ختتليل  معينيلة قيمة مقوم كل ذكر فنذا ،مة املتوسطة بينهاهذا القيم واألخذ بالقي

 قيلّوم فيلنذا. العقالء عند اليشء قيمة هو القيم بني املتوسط أو املعدل فنن اآلخر، ذكر 

                                                           

 . مادة 148: 6( جممع البحرين 1)
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 بكن يرون العقالء فنن ،( دينار2000نار واآلخر بيل )دي( 1500) بيل الدار املقومني أحد

 (. 1750) هي حينئذ القيمة

ك أن تعيني القيمة الثالثة قد تم باألخذ بنص  القيميلة بقيلول هيلذا وليس معنى ذل

 ،)قدس رس ( األنصاري الشيخ فهمه كام املقوم، ذاك بقول اآلخر النص  ويف ،املقوم

)قدس رس (فليليس األميلر  الشهيد برأي والتزموا املشهور، عىل أشكلوا ولذا ؛(1)وغري 

 مالحظيلة ميلن احلقيقيلي فاملقصيلود الطريقية، موضوعية ظاهرة التقويم أن إذ ؛كذلك

 فريتيلبط بينهيلا، الوسيلط احلد وأخذ التعديل هو إناّم  االختالف مورد يف املقومني أقوال

 االميلور عيلن الكاشيلفة بيلالطرق ليله عالقيلة وال ،بحث القيمة بموضوعات األحكيلام

 يف ليله تعرضيلنا باستيعاب عنها والبحث. العقالئي للحكم موضوع هي بل الواقعية،

 .  املكاس مبحث

 إذن فاملعييلار ،فليس هناك شاهد عىل نفي الثالث يف اخلرين املتعارضني ،وباجلملة

نان عىل نفي الثالث من خالل جتميع القرائن وتراكم االحيلتامالت االطمئ حصول هو

ق مورد كل ففي ؛والشواهد  . فال وإالّ  الثالث بنفي نحكم االطمئنان هذا فيه يتحقَّ

د األول حول تعري  التعارض وحيلدود  واألصيلل يف إىل هنا تم الكالم يف املقص

 املتعارضني.

 

  

                                                           

 .االرش بحثيار العي . خ ، ( املكاس 1)
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: وبيلاالختالف منهيلا، بكييلدينا املوجيلود ماهوونقصد باألحاديث يف عنوان الباب: 

 باعيله رقصيلو نتيجيلة فيهيلا للباحيلث يرتاءى الذي والشك  الواقعي االختالف مايعم

 للمحيليلاورة، العاميليلة والقيليلوانني األحكيليلام ترشيليليع وطيليلرق باسيليلالي  احاطتيليله وعيليلدم

)عليهم السيلالم( يف  األئمةطرق واسالي  الرسول )صىل اهلل عليه وآله( و وخصوا

 ميلن عيلنهم اا الرواة نقل يف يتحكم بام االحاطة عدم وكذلك ،بيان األحكام الرشعية

 فباإلحاطيلة واالصيلول، الكت  يف نقلها بعد يهاعل جيري وما وغريها، الذاتية العوامل

كثيلري ميلن االختالفيلات التيلي يتيلوهم وجودهيلا بيلني ال أن يظهيلر اجلهيلات  ذ  التاّمة

 فبينهيلا واال ،األحاديث هي يف احلقيقة اختالف يتومهه الباحث لعدم معرفته بام ذكرنا 

 وعميقيلة شاملة ةبدراس وغريها اجلهات هذ  نتناول أن علينا يفرض مما املالءمة، كامل

باب التعيلرف االّ بكسيلبا ا. األسيل ذوات فنن ؛املهم الغرض من معرفتها عىل يرتت  ملا

 ثالثيلة أميلور عيلىل نتعيلرف أن ميلن البد احلديث اختالف مناشىء نستعرض أن وقبل

 :للبحث كمقدمة

 اهيليلتامم وميليلدى ،األول: تيليلاريخ بداييليلة االحسيليلاس بمشيليلكلة اخيليلتالف األحادييليلث

 ليهم السالم(  ا.)ع لألئمة املعارصين

 بالعلامء دفع مما ؛الثاي: مدى تكثري ظاهرة اختالف األحاديث يف معتقدات البعض

 . اا صحيحة حلول اجياد يف والتفكري أكثر،  ا االهتامم إىل

 الثالث: األسالي  اّلتي اّتبعها السابقون لعالج مشكلة اختالف احلديث.

 ونحن نتعرض لبيان هذ  األمور: 
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 ر األولاألم

 تاريخ االحساس بمشكلة اختالف احلديث

الذي يظهر للباحث أن تاريخ بدايات اإلحساس بمشكلة اختالف احلديث يعيلود 

  يلا وأحسيلوا املشكلة هذ  عاشوا والتابعني الصحابة أن نرى حيث ،إىل الصدر األول

تيلي )صىل اهلل علييله وآليله( ال الرسول أحاديث اشتملت فقد اليوم، نحن  ا نحس كام

 وهيلذا واملنسيلو،، الناسخ وعىل ،ألقاها اليهم عىل أقل التقادير يل عىل املحكم واملتشابه

 إىل نشيلري اجلهيلة هيلذ  ولبيان األحاديث، بني االختالف حالة برور إىل سيؤدي بدور 

 الرشيعة أحكام بيان تم فقد اإلسالم، يف وتبليغها األحكام نرش مر ام اللتني املرحلتني

 : لتنيمرح عىل ونرشها

)صىل اهلل  قام وقد ،املرحلة األوىل: مرحلة التلقي من الرسول )صىل اهلل عليه وآله(

 عليه وآله( ببيان األحكام عىل مستويني:

 الصحابة تلقى وقد: ويتمثل ببيان األحكام للصحابة ككل. العام املستوىاألول: 

 . النبوية األحاديث يف ويتمثل ذلك منه

)علييليله  وخييليلتص ذليليلك بتلقيليلي موالنيليلا أميليلري امليليلؤمنني اخليليلاا، املسيليلتوىالثاي:

السالم(التعاليم واإلحكام اإلسالمية من الرسول )صىل اهلل علييله وآليله( حييلث كيلان 

 فيهيلا ورد حييلث الرواييلات ميلن مجليلة يف ذليلك جاء وقديميلها عليه بصورة خاصة. 

تيل . )صىل اهلل عليه وآله( كان يم  علييله وهو)علييله السيلالم( يك الرسول أن بالنص

وكان حصيلة ذلك تكليفه )عليه السالم(لكت  متعددة عىل عهيلد الرسيلول )صيلىل اهلل 
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ذكيلرت بعيلض مصيلادر  يف  (1)عليه وآله(كام اتّفقت عىل ذلك كلامت العاميلة واخلاصيلة

)عليه السالم( عدة كت  ومنهيلا كتيلاب  لإلمام أن فيها وجاء ،مقدمة كتاب األحاديث

 وغريها الفرائض، وكتاب ع ، وصحيفة ،لكايفالديات املذكور بنفسه يف آخر كتاب ا

 يتعيلرض حييلث الرابع اجلزء رضا رشيد فتاوى كتاب لذلك تعرض كام الرسائل، من

 عيلىل واشيلتاماا الصيلحيفة هيلذ  سيلعة منه يتضح ع  صحيفة عن شامل بحث إىل فيه

 . كثرية أحكام

الصيلحابة )عليه السالم( من بيلني  وقد اعرتف علامء العامة باختصاا االمام ع 

 بيلا أن نيلرى وليلذا ؛بتلقي أحكام البغاة واخليلوارج ميلن النبيلي )صيلىل اهلل علييله وآليله(

والشافعي يستدالن يف أحكام البغاة واخلوارج بكقوال اإلميلام )علييله السيلالم( (2)حنيفة

                                                           

( وقد وردت الروايات واالقوال من الفريقني يف صحيفة االمام ع  )عليه السالم( وانه كتبها 1)

طريق اهل البيت )عليهم السالم( فالروايات فيها  من أما. بامالء الرسول )صىل اهلل عليه وآله(

)عليه السالم( واهلل ان الصادق االمام عن منها. 33/  1 الشيعة احاديث جامع يف ذكرت كام ،كثرية

عندنا لصحيفة فيها مجيع ماحيتاج اليه الناس حتى ارش اخلدش امالء رسول اهلل وكتبه عىل بيد  وقد 

ظاهران صحيفة االمام)عليه السالم( كانت مشهورة عند بعض اهل والسميت ايضًا باجلامعة. 

/ 8 ،89/ 4 2/221 ،36/  1 البخاري صحيح يف كام الصحا  بعض اليها اشارت كام ،الّسنة

144. 

 . 149: 7( بدائع الصنائع 2)

واشارت صحا  وكت  اخرى منهم لكت  اإلمام )عليه السالم( بامالء  4/115وصحيح مسلم 

. 4/57 مسلم وصحيح. 1/81 أُحد مسند يف ذلك ذكرت كام ،صىل اهلل عليه وآله( عليهالرسول )

 ترمجة يف سعد ابن طبقات يف روي ما ويؤيد  الشافعي، عن نقالً  8/16 للبيهقي الكرى والسنن

 كنت اي: فقال)صىل اهلل عليه وآله( حديثا.  اهلل رسول اصحاب اثر مالك لعىل قيل) 2/101 االمام
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وهذا يدل عىل أن الرسول )صىل اهلل عليه وآله( كان ُيّعد االمام علّيًا ليكون بابًا لعلمه 

 ب اهلل. وعدال لكتا

 الصيلحابة ييلنقص كيلان فقد ،والفرق بني هذين املستويني يف تلقي األحكام واضح

 عليليهم املفيلروض ميلن وكيلان كلامتيله، عيلىل والرتكييلز الرسول أحاديث فهم يف الدقة

 مل لكيلن ،)علييله السيلالم(ع  اإلميلام وهيلو ذليلك ايلم يفرس من إىل فهمها يف الرجوع

 . يفعلوا

ام يعتيلران ميلن املنيلااء الرئيسيلية الخيلتالف وهذان النحوان من تلقيلي األحكيل

 ؛الفقيله يف اخيلتالفهم إىل أّدى بيلدور  وهيلو السيلنة، وأهيلل الشيعةأحاديث الفريقني: 

)عليه السيلالم( التيلي خطهيلا  املؤمنني أمري االمام صح  الشيعة عند الفقه فانمصدر

 ، (ديث أهيلل البييلت )عليليهم السيلالمواحابامالء رسول اهلل )صيلىل اهلل علييله وآليله(

)صىل اهلل عليه وآله( بام  النبي من الصحابة تلّقاها التي األحاديث السني الفقه ومصدر

 أحادييلث تيلدوين ميلن كمنعهم ،فيها من جهات النقص التي نشكت من عوامل خمتلفة

)صىل اهلل عليه  الرسول كالم فهم يف مستواهم وضع  ،)صىل اهلل عليه وآله( الرسول

)علييله السيلالم( يف جميلال  البييلت أهيلل ومصادر صح  نع تقريباً  واعراضهم ،وآله(

 ومتشيلابه، وحمكمه ،الترشيع التي كانت تتضمن معرفة الناسخ من احلديث ومنسوخه

 كيفية عىل التعرف خالاا من يمكنهم التي العلمية الوسائل وفقدهم وخّاصه، وعاّمه

السيلالم يث الرسيلول اذن فقيلد واجيله العاميلة منيلذ صيلدر اأحاد يف االختالف معاجلة

                                                                                                                                        

 ا املحمدية السنة عىل اضواء كتاب الصحيفة حول وراجع( ابتدأي اسكت وإذته أنبكنى. لسك إذا

 (.املقرر 94
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مشكلة االختالف يف نفس االحاديث التي تلقوها من الرسول )صىل اهلل علييله وآليله( 

 القيلدرة ايلم تكن ومل ، الن فيها الناسخ واملنسو، والعام واخلاا واملحكم واملتشابه

ميلري امليلؤمنني )علييله أ بارشيلادات يتمسيلكوا مل الهنيلم معاجلتهيلا عىل والثقافية العلمية

 احاديث أهل البيت)عليهم السالم(باالضافة لبعض العوامل السالم(ومل يعتمدو عىل

 التي فرضت عدم بيان هذ  املشكلة او عدم حماولة عالجها.

اذن فان وجود هذ  املشكلة املستعصية وعوامل سياسية وعقائدية أخيلرى يل ارشنيلا 

إليها يف مدخل البحث عن حجية خر الواحد يف فصل تاريخ تدوين احلديث يل دفعهم 

 تيلدوين بمنيلع وذليلك اجيابييلة واجهة مشكلة اختالف احلديث مواجهة سيللبية الإىل م

 وحليلول أسيلالي  استخدام من بدال احلديث كت  باحراق وأمروا باتًا، منعاً  احلديث

نة السيل عىل أضواء كتاب مثل األمر اذا املصادر بعض شارت وقد ملعاجلتها، صحيحة

 ،كلة بل رادهتا تعقييلدًا عيلىل طيلول التيلاريخلكن هذ  املواجهة مل تعال  املش (1)املحمدية

 ماتفرضيله وفيلق احليلديث وضيلع ميلن ليكثيلروا أيضيلاً  للوضاعني املجال فتحت حيث

ن وضيلع ميل الطويليلة امليلدة هيلذ  خيلالل اليلذاكرة جميلرد عىل االعتامد مايسببه ظروفهم

املغرضني لالحاديث وادخااا ضمن احاديث الرسول )صىل اهلل عليه وآليله( وصيلوال 

 يف النقيصيلة أو والزيادة. والنسيان النقل يف االشتبا  حصول من او ،راضلبعض االع

 غيلري. احلديث تدوين إىل الثاي القرن بداية يف ذلك بعد فاضطروا وامثااا، االحاديث

 موطيلك  ماليلك كت  فقد ،يف تدوين احلديث بدأ يف أواسط ذلك القرن اجلاد العمل أن

 أحادييلث ميلن إلييله مايمييلل كل فيه يذكر كان بل علمياً  منهجاً  تدوينه يف يتبع يكن ومل

 التزم التي العراقيني أحاديث عن معرضاً  كتابه يف األحاديث من القليل فذكر املدنيني،

                                                           

 . 58( أضواء عىل السنة املحمدية: 1)



160 |   

 
 

 

ع كل مدرسة آنذاك من العراقيني واملدنيني يتعصبون اتبا كان حيث ، حنيفة أيب فقه  ا

 ألحاديثهم ويرمون أحاديث املدرسة االخرى بالضع . 

 اعترت وقد ،لم يستخدموا طريقة حاسمة وعلمية ملعاجلة اختالف احلديثإذن ف

 يكن مل لذلك ؛السني الفقه جمال يف احلديث تدوين قبل مقّدسة األربعة الفقهاء فتاوى

 ف احلديث أي أثر بعد تدوينه.الختال

املرحلة الثانييلة: دور نرشيل األحادييلث واألحكيلام الصيلادرة ميلن اإلميلامني البيلاقر 

 الزمنييلة الفيلرتة هيلذ  ساعدهتام حيث ،)عليهام السالم( يف بداية القرن الثايوالصادق 

الفة العباسية واخل األموّية الدولة ضعفت قد الفرتة هذ  يف فننه األحكام، نرش يف كثرياً 

 هيلذ  ظيلل يف أحكيلامهم نرشيل ميلن أمكيلنهم لذلك ،كانت يف بدايتها وعدم استقرارها

 . الظروف

 وميلاآالف من تالمذة اإلمام الصادق )عليه السيلالم(.  وقد أحىص ابن عقدة اربعة

 الصيلادق اإلميلام رجيلال حيلول الطويس الشيخ لرجال االُساس هو عقدة ابن أحصا 

 )عليه السالم(وقد استدرك عليه مجاعة منهم ابن نو . 

وقد أحس الرواة اليلذين تلقيلوا األحادييلث عيلنهام )عليليهام السيلالم( بنيلوعني ميلن 

 االختالف فيها: 

األول: االختالف بني ما كانوا يسمعونه من الصادقني )عليهام السالم( عيلن  النوع

الف بيلني أحيلاديثهام االخيلت يرى الكويف فالراوي ،األحاديث املتداولة عند أهل السنة

 وميلن)عليهام السالم(واحاديث الكوفيني وهكذا األمر بالنسبة ألحاديث احلجاريني. 

 )عليهام السالم( أحيانًا لفتاوى العامة.  الصادقني أحاديث خمالفة مشكلة نشكت هنا
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)عليهم  األئمةالنوع الثاي: االختالف الذي رأو  يف نفس األحاديث الصادرة عن 

 عالجهيلا، طرق عن وثانياً  االختالف، هذا علل عن أوالً  فتساءلوا ،السالم(وفتاواهم

 عرض خاللل من ذاه تساؤام يظهر قد وثالثاً  ،(1)حنظلة ابن مقبولة يف املالحظ هو كام

دة يف اليلوار املتعارضة كالروايات العالج، عن وسؤاله اإلمام عىل متعارضتني روايتني

 .(2)طهارة اخلمر ونجاسته

 عدييلدة شيلواهد وهناك ،إذن فالرواة واجهوا نوعني من االختالف بني األحاديث

 )عليهام السالم(.  اإلمامني عىل النوعني كال الرواة عرض وقد عليهام،

)عليليهم  األئميلةف يف البداية مشيلهورًا بيلني مبيلاي االختال كان ،النوع األول ففي

 أميلري اإلميلام عيلىل االختالف هذا ُعرض وقد ،السالم(وُاسسهم مع مدرسة اجلمهور

)عليه السالم( قبل ذلك كام ورد يف جامع األحادييلث نقيلاًل عيلن عيلدة كتيل   املؤمنني

 قليلتالل قيلال: اا قيس بن سليم عنها: كالكايف والغيبة للنعامي وهن  البالغة وغري

)عليه السالم( إي سمعت من سلامن واملقداد وأيب ذر شيئًا ميلن تفسيلري  املؤمنني ألمري

 ميلا تصيلديق منيلك سيلمعت ثيلم ،غري ما يف أيدي الناس 9القرآن وأحاديث عن النبي 

 نع األحاديث من القرآن تفسري من كثرية أشياء الناس أيدي يف ورأيت منهم، سمعت

 أفيلرتى ،)صىل اهلل عليه وآله( أنتم ختالفوهنم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل اهلل نبي

 القيلرآن ويفرسيلون ،)صيلىل اهلل علييله وآليله( متعميلدين اهلل رسول عىل يكذبون الناس

 حقيلاً  النيلاس أييلدي يف إن اجليلواب، فيلافهم سيلكلت قد: فقال ع َّ  فكقبل قال بآرائهم؟

 وحفظاً  ومتشا ًا، وحمكامً  وخاصًا، وعاماً  ،ًا ومنسوخاً اسخون وكذبًا، وصدقاً  وباطاًل،

                                                           

 .345( ستكيت يف ا 1)

 . النجاسات أبواب من 38ب 468/2:  3( الوسائل 2)
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)صىل اهلل عليه وآله( عيلىل عهيلد  حتيلى قيلام خطيبيلًا  اهلل رسول عىل ُكذب وقد وومهًا،

 النار، من مقعد  فليتبوأ متعمداً  ع  كذب فمن الكذابة ع  كثر قد الناس، أهياوقال: 

 ن أربعة ليس ام خامس: تاكم احلديث مأ وإنام. بعد  من عليه ُكذب ثم

 عيلىل يكيلذب أن يتحيلرج وال يتكثم ال ،رجل منافق يظهر لإليامن متصنع باإلسالم

 منيله يقبلوا مل كّذاب منافق أنه الناس علم فلو ،)صىل اهلل عليه وآله( متعمداً  اهلل رسول

)صيلىل اهلل علييله وآليله( ورآ   اهلل رسيلول صيلح  قيلد هذا: قالوا ولكنهم يصدقو  ومل

 أخيلر  بيلام املنيلافقني عن اهلل أخر  وقد ،ه فكخذوا عنه وهم ال يعرفون حالهوسمع من

: )وإذا رأيتهم تعجُبيلك أجسيلامهم وإن يقوليلوا وجل عز فقال وصفهم، بام ووصفهم

 الكذب بالزور النار إىل والدعاة الضاللة أئمة إىل فتقربوا بعد  بقوا ثمتسمع لقوام(. 

 الناس وإنام الدنيا،  م وأكلوا الناس، رقاب عىل موُحلوه األعامل، فولوهم ،بهتانوال

 .االربعة أحد فهذا. اهلل عصم من إال والدنيا امللوك مع

 ووهم ،ورجل سمع من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( شيئًا فلم حيمله عىل وجهه

 رسيلول ميلن سمعته أنال به ويعمل ويرويه فيقول: يقو يد  يف فهو كذبًا، يتعمد ومل فيه

)صىل اهلل عليه وآله( فلو علم املسلمون أنه وهم مل يقبلو  ولو عليلم هيلو أنيله وهيلم اهلل

 لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( شيئًا أمر به ثم هنى عنه وهو 

 حيفيلظ ومل منسيلوخه فحفيلظ ،ال يعلم أو سمعه ينهى عن اء ثم أمر به وهو ال يعليلم

 منسيلو، أنيله منيله سمعو  إذ املسلمون علم ولو لرفضه، و،منس أنه علم ولو الناسخ،

 . لرفضو 
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وآخر رابع مل يكذب عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( مبغض للكذب خوفًا من 

سيلمعه عيلىل وجهيله  ميلا حفظ بل ينسه مل ،اهلل وتعظياًم لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(

 بالناسيلخ فعمل املنسو، من الناسخ لموع عنه، ينقص ومل فيه ُيزد مل ،فجاء به كام سمع

 ،)صىل اهلل عليه وآليله( مثيلل القيلرآن ناسيلخ ومنسيلو، النبي أمر فنن املنسو،، ورفض

 . ومتشابه وحمكم وعام، وخاا

 عيلام وكيلالم ،قد كان يكون من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( الكالم له وجهان

: )ما آتاكم الرسيلول فخيلذو  كتابه يف وجل عز اهلل وقال القرآن، مثل خاا، وكالم8

وما هناكم عنه فانتهوا( فيشتبه عىل من مل يعرف ومل يدر ما عنى اهلل به ورسيلوله )صيلىل 

)صىل اهلل عليه وآله( كيلان يسيلكله عيلن  اهلل رسول أصحاب كل وليساهلل عليه وآله(. 

 جييليء أن ليحبيلون كيلانوا إن حتيلى يسيلتفهمه وال يسكله من منهم وكان ،اليشء فيفهم

 كنيلت وقيلد ،)صىل اهلل عليه وآله( حتى يسيلتمعوااهلل رسول فيسكل والطارئ رايباألع

 .(1))صىل اهلل عليه وآله( كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة اهلل رسول عىل أدخل

 واقيلع عيلن تعيلر هيلي وإنيلام ،واملالحظ أن هذ  الرواية ليست جمرد خر وحيلديث

 ىل اهلل عليه وآله(.)ص النبي عن األحاديث تلقيهم وكيفية آنذاك، الصحابة

)عليه  اهلل عبد أليب قلتويف املصدر نفسه بسند صحيح عن منصور بن حارم قال: 

 فيها فتجيبه غريي جييئك ثم باجلواب فيها فتجيبني املسكلة عن أسكلك بال ماالسالم(: 

 فيلاخري: قليلت: قال. «والنقصان الزيادة عىل الناس نجي  إنا »: قال آخر؟ بجواب

)صىل اهلل عليه وآله( صدقوا عىل حممد )صىل اهلل عليه وآليله(  اهلل رسول أصحاب عن

 أن تعليلم أميلا»: فقيلال اختلفيلوا؟ بيلاام فيلام: قلت: قال«. ل صدقواب»أم كذبوا؟ قال: 

                                                           

 . 173/  196: 1ديث الشيعة احا جامع ،1/  50: 1( الكايف 1)
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 فيهيلا فيجيبيله ،)صىل اهلل علييله وآليله( فيسيلكله عيلن املسيلكلة اهلل رسول يكيت كان الرجل

 بعضيلها األحادييلث فنسيلخت اجليلواب، ذليلك ينسيلخ ما ذلك بعد جييبه ثم باجلواب،

 .(1)بعضاً 

 جهيلة إىل اإلشيلارة منهيلا املقصود بل ،وليس معنى الرواية صدق الصحابة مجيعهم

 . املنسو، من الناسخ معرفة عدم وهي االختالف جهات من

ويف جامع األحادييلث أيضيلًا يف معتيلرة حمميلد بيلن مسيللم عيلن أيب عبيلداهلل )علييله 

أقوام يروون عن فالن وفالن عن رسيلول اهلل )صيلىل اهلل بال  ما: له قلتالسالم(قال: 

 كيلام ُينسيلخ احليلديث إن: قيلال خالفيله؟ منكم فيجيء ،عليه وآله(ال يتهمون بالكذب

 .(2)القرآن ينسخ

واايلدف ميلن ذكيليلر هيلذ  األحادييليلث أن اليلرواة كيلانوا يعرضيليلون االخيلتالف بيليلني 

 رواية ويف ،السالم(أحاديثهم)عليهم السالم( مع أحاديث غريهم عىل األئمة )عليهم 

 ُسيلئل أنيله امليثميلي احلسيلني بيلن أُحيلد حيلدثني: قال تفصيالً  ذكرها سيكيت التي امليثمي

 يف يتنيلارعون كيلانوا ،وقد )عليه السالم(يومًا وقد اجتمع عند  قوم من أصحابهالرضا

فكوضح ليله  (3)يثني املختلفني عن رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( يف اليشء الواحداحلد

 م )عليه السالم( وجه ذلك. االما

)عليهم السالم( يف ذلك إىل أن الصحابة مل يكونوا يدركون كيلالم األئمةوقد أشار 

 . يروونه عام الشبهات دفع ذلك خالل من قصدوا وقد ،النبي )صىل اهلل عليه وآله(

                                                           

 . 485/  324: 1اديث الشيعة أح جامع ،3/  52: 1ايف ( الك1)

 .483/  323: 1 الشيعة أحاديث جامع ،2/  52: 1( الكايف 2)

 .468/  315: 1 الشيعة أحاديث جامع ،20: 2( عيون أخبار الرضا3)
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ويف مقدمة ابن خلدون نقاًل عن الزهري يل وهو من أعالم حمدثي العاميلة يف أوائيلل 

 .(1)ومنسوخه واحلديث ناسخ بني يفرقوا أن واعجزهم الفقهاء أعياثاي يل: القرن ال

 سمعتهويف جامع األحاديث يف صحيحة ررارة عن أيب جعفر )عليه السالم( قال: 

)صىل اهلل عليه وآله( وفيهم عيل  )علييله  النبي أصحاب اخلطاب بن عمر مجع»: يقول

 رأييلت: فقيلال شيلعبة بن املغرية فقام ؟اخلفني عىل املسح يف تقولون وماالسالم( فقال: 

)علييله السيلالم( سيلبق ع  فقيلال)صىل اهلل عليه وآله( يمسح عىل اخلفيلني.  اهلل رسول

 .(2)«ثالثة أو بشهرين، يقبض أن قبل املائدة ُانزلت إنام ،الكتاب اخلفني

إذن فاألئمة )عليهم السالم( بينوا أسباب االختالف يف هيلذا النيلوع بيلني أحاديثنيلا 

 أهيلل أحادييلث بفضيلل الننيلا ؛ ذلك عن البحث جمال يف ولسنا ،يث أهل السنةوأحاد

)عليهم السالم(مل نواجه مشكلة االختالف يف أحاديث الرسول )صىل اهلل عليه  البيت

 الواحيلد خيلر حجية عن البحث وعند. به املوثوق اخلر بحجية نقول نحن إذ ؛ وآله(

 أمثيلال ،ملذكورة يف كت  أهل السيلنةا ثباألحادي الوثوق عدم إىل تؤدي وجوهاً  ذكرنا

 فحسيل  الذاكرة طريق عن ام األحاديث ووصول ألحاديثهم، التدوين تاريخ تكخر

 وقيلد. غالبيلاً  والنقصان للزيادة معرضاً  يكون والذاكرة احلفظ عىل يعتمد وما كتابة، ال

 ميلع فحسيل  واليلذاكرة النقيلل طرييلق عيلن عاماً ( 150) خالل األحاديث هذ  نقلت

أسباب عديدة أدت إىل حدوث التغيري والتحري  إضافة إىل العوامل النفسيلية وجود 

 بالتفصيليل كله ذلك ذكرنا وقدوالسياسية واالجتامعية التي اا تكثريها يف هذا املجال. 

                                                           

 .440( مقدمة ابن خلدون: 1)

 .2286/  387: 2( جامع األحاديث 2)
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 قلنيلا هنيلا وميلن احليلديث، تيلدوين تاريخ عن البحث عند الواحد خر حجية بحث يف

 عامة.كحاديث الب واالطمئنان الوثوق حصول بعدم

 األئميلةويف النوع الثاي يدور البحيلث حيلول اخيلتالف األحادييلث الصيلادرة عيلن 

)عليليهم السيلالم( عيلن هيلذا االخيلتالف يف عيلدة  ميلنهم سيلكلوا فقد ،)عليهم السالم(

 عالقة له ما وسيكيت. املتقدمة حارم بن منصور صحيحة صدر يف ذكر ما منها ،روايات

واة أنفسهم منهم )عليهام السيلالم( عيلن سكل من خالاا الر التي األحاديث من بذلك

 اسباب اختالف األحاديث. 

 كان بمعاجلتها اجلدي واالهتامم ،ولكن املالحظ أن اإلحساس األكثر اذ  املشكلة

)عليهام والرضيلا الكيلاظم اإلميلامني أصيلحاب وهيلم اليلرواة، من السادسة الطبقة عند

آنذاك أمثال يونس بن  السالم(حيث ظهر االهتامم  ذ  املشكلة من شخصيات علمية

 حمبيلوب، بيلن واحلسيلن البزنطيلي، نرصيل أيب بيلن وأُحيلد عميلري، أيب وابن ،عبد الرُحن

 عيلن املنقوليلة بالرواييلات الفيلرتة هيلذ  وعليلامء الرجيلال من مجاعة اهتم فقد وغريهم،

 ميلن خمتلفيلة وكانت. أصحا ام من وصلتهم التي والكت  ،)عليهام السالم( الصادقني

 الفهيلم درجيلة يف خيتلفيلون كيلانوا مصيلنفيها أن كيلام والدقيلة، طوالضيلب االعتبار حيث

 وترتيبهيلا، وهتيلذيبها تبويبهيلا وحماوليلة وتدوينها، مجعها عىل هؤالء فانك  واإلدراك،

 جامع أمثال احلديث جوامع دونت هنا ومن. ذلك وغري املختلفة األخبار بني واجلمع

البن حمبوب ونوادر ابيلن أيب نطي وجوامع اآلثار ليونس بن عبد الرُحن واملشيخة البز

 عمري. 
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 بمشيلكلة أحسيلوا منهيلا االستنباط وعملية ،ومن خالل ممارستهم لتكلي  اجلوامع

 فييله صن  فقد الرجالية، الكت  الفرتة هذ  يف كتبت فلهذا ؛أكثر األحاديث اختالف

 (. 221( واحلسن بن فضال املتوى سنة )219سنة ) املتوى جبلة بن اهلل عبد

عتميلدوا يف كتابيلاهتم عيلىل الكتيل  والرواييلات التيلي نقليلت اليليهم عيلن إذن فقد ا

 التي هي الرابعة والطبقةالصادقني)عليهام السالم( من رواة الطبقة الرابعة واخلامسة. 

)عليهام السالم(وال تتجاور وفياهتم غالبا سنة  والصادق الباقر اإلمام عىل رجااا تلمذ

 أحيلداثاً  كانوا الذين اخلامسة والطبقة مسلم، بن وحممد ررارة، أمثال ،( هجرية150)

 )عليه السالم(ومل يدركوا اإلمام الباقر)عليه السالم(.  الصادق اإلمام رمان

 احليلديث، جواميلع ُالفت ولذا ؛ وكانت منقوالت هؤالء الرواة بحاجة اىل هتذي 

 االُميلور هيلذ  عيلن بتوسيلع وللحديث. احلديث اختالف وقواعد ،كت  نقد الرجالو

 . والتقليد االجتهاد وبحث الواحد خر حجية يف بحثنا  ما منها آخر عموضو

والرجال اليلذين نقليلوا األحادييلث عيلن الصيلادقني )عليليهم السيلالم( كيلانوا عيلىل 

 مستويني:

نوا يتلقيلون االُصيلول ويفرعيلون بكنفسيلهم كيلا وهؤالء ،مستوى تعليم الفقه العال

 البييلت اهيلل فقيله عيلن والدفاع والسنة الكتاب من باالستظهار أخذوا حيث ،الفروع

 . وغريمها مسلم، بن وحممد ررارة أمثال بالفقهاء عنهم عر وقد. العامة فقه مقابل

ئل املرتبطيلة املسيلا يف والفتاوى األحاديث يتلقون كانوا وهؤالء ،املستوى املتوسط

 التفرييلع حماوليلة دون فحسيل  احليلديث رواة ميلن كيلانوا أهنيلم أو ،بحاجاهتم فحس 

  .واالستظهار
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 ميلن اا وبام ،وكان اؤالء الرجال روايات وكت  يف جمال مجع األحاديث وتدوينها

 تقسيليامت عيلىل وهيلي. دراسيلتها ميلن بد ال كان األحاديث اختالف جمال يف كبري تكثري

 : عديدة

 كانيلت فقيلد ،يل تقسيمها من حيث العرض عىل االمام )علييله السيلالم( وعدميله 1

)علييله السيلالم( يصيلححها أو  االميلام انوكيل اإلميلام، عىل تعرض الكت  هذ  بعض

يستحسنها مثل كتاب عبيد اهلل بن عىل احللبي الذي نقل النجاا أنه عرض كتابه عىل 

 فيلنن ؛ «الفقيله يف هيلذا مثل اؤالء ما»اإلمام الصادق )عليه السالم(فاستحسنه وقال: 

 عنيله يعيلر كيلان باحلديث اليوم عنه نعر وما. احلديث تدوين يف متكخرين كانوا العامة

)صىل اهلل  النبي من املتلقاة األحاديث عىل يطلق كان احلديث واصطال  بالفقه، آنذاك

. واملالحظ أن العيلرض عيلىل االمام عىل تعرض مل وكت  أحاديث وهناك ،عليه وآله(

 االمام وعدم العرض يؤثر يف مدى اعتبار ذلك الكتاب طبعًا. 

 الرواييلات ميلن قسيلامً  فنن ،اية وعدمهايل التقسيم من حيث كتابتها يف جملس الرو 2

 منها قسامً  أن حني يف ،)عليه السالم( ويف جملس الرواية اإلمام حضور يف تكت  كانت

 كام املجلس يف كتابتها عىل تدل الروايات من شواهد وهناك ،يةالروا جملس يف تكت  مل

 لنا قلتم إنكمال: )عليه السالم(ق اهلل عبد أيب عىل ررارة دخل: قال بكري، ابن رواية يف

 وفيلتح اإلبراد؟ فكي  الصي  يف أبردوا قلتم ثم وذراعني ذراع عىل والعرص الظهر يف

 .(1)يقول ما ليكت  ألواحه

                                                           

 .5697/  211: 4 الشيعة حاديثأ جامع ،226/  143( رجال الكيش: 1)
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)علييله السيلالم( عيلن البعيلري  اهلل عبيلد أبيلا سيلكلتويف معترة سعيد بن يسار قال: 

 جذعني ؛ سنانباأل سميت إذا بكس ال»)عليه السالم(: فقال ،بالبعريين يدًا بيد ونسيئة

 .(1)النسيئة عىل وخططت أمري ثم ثنيني، أو

 ذلك فعل فننام ال،: يقولون الناس ألن ؛ ويف الفقيه علل أمر اإلمام )عليه السالم(

 احليلديث جمليلس يف يكتيل  ما بني االعتبار درجة يف االختالف الواضح ومن. (2)للتقية

 بحس  الظاهر اكثر اعتبارًا. . فان ما يكت  يف جملس الروايةفيه يكت  ال ما وبني

 أحادييلث عيلدة فهنيلاك ،يل تقسيمها من حيث العرض عىل الفقهاء الكبار وعدمه 3

 ميلن اليلراوي كيلان وليلو يل آخر راو عن احلديث يروي كان حينام الراوي أن منها يظهر

 ؛ ثيلال ررارةأم الكبيلار ميلن آخيلر شيلخص عيلىل احليلديث يعرض كان يل الكبار الثقات

 عيلن نقيلل حيلني يشيلتبه مل أو املعصيلوم، ميلن نقل حني يشتبه مل يالراو أن عىل ليتعرف

 ُاذينيلة بيلن عمر عن الكايف يف ورد ما النقل يف االهتامم هذا مثل عىل والشاهد. الراوي

أبيه )عليه السالم(بكشيلياء يف الفيلرائض  وعن عنه حدثوي ُاناساً  إن: لزرارة قلت: قال

 حق، هذا: فقل حقاً  منها كان وما اطل،ب هذافكعرضها عليك فام كان منها باطاًل فقل: 

)علييله جعفر أيب عيلن مسيللم بيلن حمميلد بيله حيلدثني بيلام فحدثتيله. واسيلكت ترو  وال

 . (3)السالم(

 إذن فقد عرض ما نقله عن حممد بن مسلم وهو من أكابر فقهاء الشيعة عىل ررارة. 

                                                           

 .4/  191: 5( الكايف 1)

 .800/  177: 3( الفقيه 2)

 .3/  95: 7( الكايف 3)
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 )علييله جعفيلر أيب عيلن حيلدثني بكيلرياً  إن: لزرارة قلتوعن موسى بن بكري قال: 

 غري اىل. (1)فيه خيتلفون ال أصحابنا عد قائم وهذا: ررارة فقال: يقول أن اىلالسالم(... 

 اجالء الرواة اكثر اعتبارًا من غري عىل املعروضة والكت  الروايات بان شك وال. ذلك

 املعروضة.

 ،يل تقسيمها من حيث اليلتحفظ ميلن اليلدس والتحرييل  أو التصيلحي  وعدميله 4

)عليليهم  الصيلادقني أصيلحاب عن واملنقول باخلصوا، هامن املشهور الكت  فبعض

من  عليها يتحفظ مل وبعضها والتحري ، الدس من تالمذهتم عليها حتفظ قد ،السالم(

 وهيلذ  االعتبيلار، ميلن واحيلدة درجيلة يف النوعيلان هيلذان فليليس احلال وبطبيعةذلك. 

 أصيلحابنا بعيلض ان: األحادييلث جامع يف املنقولة الكيش رواية لنا توضحها املالحظة

 يف أشيلدك ميلا حمميلد أبيلا ييلا: فقيلال حيلارض وأنيلا الرُحن عبد بن يونس يل:يعني يل سكله

: فقال األحاديث؟ رد عىل حيملك الذي فامرويه أصحابنا. ي ملا إنكارك وأكثر احلديث،

 علينيلا تقبليلوا ال »)عليه السيلالم( يقيلول:  عبداهلل أبا سمع أنه احلكم بن هشام حدثني

 فيلنن املتقدميلة، أحاديثنيلا ميلن شيلاهداً  معه جتدون أو والسنة، القرآن وافق ما إالّ  حديثاً 

 فاتقوا ،كت  أصحاب أيب أحاديث مل حيّدث  ا أيب يف دس يل اهلل لعنه يل سعيد بن املغرية

 إذا فننيلا ،)صىل اهلل عليه وآله( حممد نبينا وسنة ربنا قول خال  ما علينا تقبلوا وال اهلل،

 . «)صىل اهلل عليه وآله(اهلل رسول وقال ،عزوجل اهلل قال: قلنا حدثنا

صيلحاب أيب جعفيلر )علييله أ ميلن قطعيلة  يلا فوجيلدت العراق وافيتقال يونس: 

 ميلنهم فسيلمعت ،السالم(ووجدت أصحاب أيب عبيلد اهلل )علييله السيلالم( متيلوافرين

                                                           

 .7/  104: 7( الكايف 1)
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)عليه السيلالم( فيلكنكر منهيلا الرضيلا احلسيلن أيب عىل بعد من فعرضتها كتبهم وأخذت

 أبيلا إن»: ل وقيلال ،تكون من أحاديث أيب عبيلد اهلل )علييله السيلالم(أحاديث كثرية أن 

 أصحاب وكذلك اخلطاب، أبا اهلل لعنيب عبد اهلل )عليه السالم(. أ عىل كذب اخلطاب

 اهلل عبيلد أيب أصيلحاب كتيل  يف هيلذا يومنا اىل االحاديث هذ  يف يدسون اخلطاب أيب

 القيلرآن بموافقيلة حيلدثنا حتيلدثنا إن افنن القرآن خالف علينا تقبلوا فال ،)عليه السالم(

 وفيلالن، فيلالن قيلال: نقيلول وال ،له نحيلدثرسيلو وعيلن اهلل عيلن إنا السنة، وبموافقة

. آخرنيلا لكيلالم مصيلداق اولنيلا كالم أولنا، كالم مثل آخرنا كالم إن كالمنا، فيتناقض

 فيلنن به، جئت بام أعلم أنت: وقولوا عليه، فردو  ذلك بخالف حيدثكم من أتاكم وإذا

وال نيلور علييله فيلذلك قيلول  معيله حقيقيلة ال فيلام نيلورًا، وعلييله حقيقة منا قول كل عم

 .(1)«الشيطان

 وبعد احلديث، كت  بعض يف فانه ، يل من حيث الزيادة عىل كالم االمام وعدمها 5

يخه، او ييلذكر ش أو استاذ  من او الراوي، كالم من تفريعات تنقل االمام لكالم نقلها

نة باحلديث. ومنها كتاب حريز كام سنذكر  يف روايتيلني نقلتيلا ادلة اخرى للفتوى مقرت

عنه يف باب الصالة. احدامها مرتبطة باملواقيت واالخرى بباب العيلدول عيلن الصيلالة 

 والظاهر ان امللحقات ليس من الرواية وانام من كالم ررارة.

يث ومجعيله واجهيلوا مشيلكلة اخيلتالف احليلد لتيلدوين ممارسيلتهم خالل فهم ،إذن

 وميلا السادسة الطبقة رجال من املشكلة هذ  بعالج االهتامم كان هنا ومن ،ثاألحادي

 الشيليخ فهرست يف كام احلديث اختالف كتاب الرُحن عبد بن يونس أل  فقد بعدها،
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 عليلل) بيليل امليلراد أن والظيلاهر. (2)(احليلديث علل) كتاب النجاا له وذكر ،(1)الطويس

 كعلل املوضوع هذا يف ألفوا السنة هلأ من مجاعة أن كام األحاديث ضعاف ،(احلديث

 فيهيلا أليل  التي اليشء حكمة هنا العلل من املراد وليس جزأين، يف املطبوع حاتم أيب

 اذان أو علل الرشائع للصدوق. ش بن الفضل علل مثل كتاباً  البعض

وأل  حممد بن أيب عمري من هذ  الطبقة أيضًا كتاب اختالف احليلديث كيلام ذكيلر  

 .. (3)النجاا

ويف الطبقة السابعة يل وهم أصحاب اجلواد والعسكريني )عليهم( يل أل  أُحيلد بيلن 

 معيلاي وكتيلاب ،(4)الفهرسيلت يف كيلام ،حممد بن خالد الرقي كتاب اختالف احليلديث

 احليلديث معيلاي ميلن اليقصيلد أنيله والظاهر ،(5)النجاشى ذكر  كام والتحري  احلديث

 اخيلتالف رفيلع ذليلك ميلن هييلدف إنيله بيلل للصدوق، األخبار معاي ككتاب تفسريها

 وليله القّميلّي  عيسيلى بيلن حممد بن أُحد أيضاً  الطبقة هذ  ومناي اآلثار. كمع احلديث

 .  واملنسو، الناسخ كتاب

 كام ،ويف الطبقة الثامنة أّل  عبد اهلل بن جعفر احلمريي كتاب )احلديثان املختلفان(

 . (6)النجاا ذكر 

                                                           

 .813/  266( الفهرست: 1)

 . 1208/  446( رجال النجاا: 2)
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 شيئًا يف هذا املجال.  ومل نجد يف الطبقة التاسعة َمن أّل 

 العليلامء، كبيلار ميلن وكيلان يليل داود بيلن أُحيلد بيلن حمميلد فنن ،أما يف الطبقة العارشة

 يليل رمضيلان شهر يف بالعدد القول أنكر من وأول قولويه، بن حممد بن جلعفر ومعارصاً 

ليله كتيل  يف و الطبقيلة، هذ  من اجلنيد ابن وكذلك ، (املختلفان احلديثان) كتاب ال 

 حاديث سيكيت ذكرها. اختالف ا أل

ويف الطبقة احلادية عرشة ال  أُحد بن عبد الواحد شيخ النجاا والطويس كتاب 

 أيضيلاً  النجيلاا شيو، من وهو يل السرياقي نو  بن أُحد وكذلك ،احلديثان املختلفان

 كتابيله الشيليخ واليل  ،(1)(املختلفيلني احليلديثني بيلني القيلايض) كتاب يل بنفسه ذكر  كام

 . صاراالستب املشهور

 وهذ  الكت  عىل نوعني: 

 أكثرها كان وإن الكت  وهذ . األخبار عىل إالّ  تشتمل ال وهي ،يل كت  املّحدثني 1

 . الكايف من احلديثني اختالف باب يف إمجاال مالحضتها يمكن لكن مفقودًا،

 لنيلا يمكن لكن أيضًا، مفقوداً  أغلبها كان وإن وهذ يل كت  الفقهاء واملتكّلمني.  2

 والرجيلال، واحلديث الفقه كت  يف عنهم ماينقل خالل من آرائهم بعض عىل فالتعر

 . املجال هذا يف يونس آراء بعض عىل دلنا حيث يونس، عن نقلنا  الذي كالنص

حلديث يل لعلها أقدم مسكلة ميلن مسيلائل عليلم ا اختالف مسكلة يل املسكلة فهذ  ،إذن

 ومتكّلمني حمدثني العلامء أن اا الكبري اهتاممهم عىل والدليلاالُصول اهتم  ا العلامء. 

 املسيلتقلة بالكتيل  خَيتص كت  من وماذكرنا  فيها، والتكلي  معاجلتها حاولوا وفقهاء

 . املوضوع هذا يف ُاّلفت التي
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 ،األمر الثاين: تأثري مشكلة اختالف احلديث يف غري جمال استنباط احلكم الرشعي

 : ستعرضهان ُاخرى جماالت يف تأثريها هلا كان حيث

املجيليلال األول: تيليلكثري املشيليلكلة يف التشيليلكيك العقائيليلدي فيليلاملالحظ أن أخيليلتالف 

 يف كيليلام النبيليلوة يف إميليلا ؛ األحادييليلث أّدى إىل التشيليلكيك يف بعيليلض املسيليلائل االعتقادييليلة

 أهيلل أحادييلث يف املشيلككني يف كيلام اإلماميلة يف أو ،شككني يف أحاديث أهل السنةامل

 ميلنهم املختلفة األحاديث تصدر كي  وأنه شكيك،والت التسكؤل إىل أدى حيث البيت

 يف األحادييلث اخيلتالف ميلن اخّتيلذوا قيلد مجاعيلة أن لرأينيلا القيلريقني كت  راجعنا فلو

 ؛ تشكيك يف العقائد وان اختل  نوع التشكيكلل ذريعة اإلسالمية واملسائل األحكام

ختالف فيهيلا )صىل اهلل علييله وآليله(واال للنبي سندها ينتهي التي السنة أهل فكحاديث

 تنتهي التي الشيعة أخبار أما ،اختذها املالحدة وسيلة للتشكيك بكصل النبوة والرسالة

)عليهم السالم( فقيلد اخّتيلذها مجاعيلة ميلن العاميلة والزيدييلة وسيليلة  البيت أهل ألئمة

 للتشكيك يف اإلمامة. 

وحني تصل مشكلة اختالف احلديث إىل مرحلة التشكيك العقائدي فنهنيلا سيلوف 

 عىل كشواهد النصوا بعض هنا وننقل ، اهتامم املسلمني وتدفعهم أكثر ملعاجلتهاتثري

 : ذلك

( هيل يل وهو 310أما بالنسبة للتشكيك يف أصل النبوة فذكر الطحاوي املتويف سنة )

 ميلن أصحابنا بعض سكلني: قال ،من كبار علامء احلنفية يل يف مقدمة كتاب معاي اآلثار

)صيلىل اهلل علييله  اهلل رسيلول عيلن امليلكثورة اآلثيلار فيه أذكر اً كتاب له أضع أن العلم أهل

 علمهيلم لقّليلة ؛وآله(يف األحكام التي يتوهم أهل اإلسيلالم أن بعضيلها ييلنقض بعضيلاً 
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 املجمع والسنة الناطق الكتاب له يشهد ملا منها العمل جي  وما ،خها ومنسوخهابناس

 . (1)..عليها

ّهم وجيلود التنيلاقض يف أحادييلث حيث يعلم من هذا النص أن بعض الضعفاء تو

عاجليلة هيلذا مل الكتيلاب هيلذا لتيلكلي  الطحيلاوي دفع ممّا ،الرسول)صىل اهلل عليه وآله(

 التناقض. 

وأما يف كت  الشيعة فهناك شواهد عديدة تدّل عىل أن مشيلكلة اخيلتالف احليلديث 

 من رذك يف الشيعة فرق كتابه يف النوبختي ماذكر  فمنها ،أدت إىل التشكيك يف اإلمامة

 أبيلا سيلكل أنيله رعم ريا  بن عمر ومنهم)عليه السالم(:  الباقر بنمامة القول عن عدل

 عن فسكله آخر عام يف له عاد ثم ،)عليه السالم( عن املسكلة فاجابه فيها بجواب جعفر

 خيلالف هذا: جعفر أليب فقال األّول، اجلواب بخالف فيها فكجابه عينها، املسكلة تلك

 وجيله عيلىل خيلرج ربيلام جوابنيلا إن»: ليله فقيلال. املايض العام سكلةامل هذ  يف أجبتني ما

 أثيلار حييلث ،ويمكن أن يعتر هيلذا الشيلاهد جزئييلاً  (2) أمر  وإمامتهيف فشكك ،«التقية

  أوسع حدود يف التشكيك عىل شواهد توجد أن ويمكن واحد، شخص يف التشكيك

الجتهاد أليب ريد منها ماورد يف كتاب إكامل الدين للصدوق نقال عن كتاب نقض ا

 كثيلرياً  الصدوق نقل وقد منه، أقدم أو ،املعارصين للكليني من وهوالعلوي البن قبة. 

 عيلىل رداً  رييلد أيب عيلن مانقله مجلة ومن له، قّبة ابن ومناقشات العلوي اعرتاضات من

 النيلاقلني عند من أو أنفسهم، من مولداً  يكون أن إما يل الشيعة يل اختالفهم إن»: الشيعة

ن اختالفهم من قبل أنفسهم فاإلمام من مجع الكلمة كا فنن ؛ أئمتهم عند من أو همإلي
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المن كان سببًا لالختالف بني االُّمة وال سياموهم أولياؤهم دون اعدائه وميلن التقييله 

 «بينهم وبينة

 أن ميلن ييلؤمنهم فيلام دينهم، إليهم الناقلني قبل من االختالف كان وإنإىل أن قال: 

 . (1)من اإلمامة إليه ألقوا فيام معهم مسبيله هذا يكون

 تعيلرض طوييلل كالم يف التهذي ، كتاب مقدمة يف الطويس الشيخ ماذكر ومنها: 

 بسيلب  باإلماميلة القيلول عن رجعوا الشيعة من مجاعة وأن لكتابه، تكليفه سب  إىل فيه

مميلن أوجيل  حقيله  يليل اهلل أييلّد  يليل األصيلدقاء بعيلض ذاكيلري»: قال احلديث، اختالف

ديث أصحابنا يل ايدهم اهلل ورحم السل  ميلنهم يل وميلاوقع فيهيلا ميلن االخيلتالف بكحا

 «. والتباين واملنافاة والتضاد

 بيلذلك وتطرقوا مذهبنا، عىل الطعون أعظم ذلك خمالفونا جعل حتىاىل أن قال: )

 والبصيلرية ،العليلم يف قيلوة ايلم ليليس ممن مجاعة عىل دخل حتى... معتقدنا إبطال إىل

 عليه اشتبه بام احلق اعتقاد  عن رجع منهم وكثري شبهة، األلفاظ عانىوم النظر بوجو 

 أبيلا أن يذكر املفيد اهلل عبد أبا شيخنا وسمعت الشبهة حل عن وعجز ذلك، يف الوجه

رجع ف باإلمامة، ويدين احلق يعتقد كان العلوي يل ااروي: نسخة ويف يل اااروي احلسن

 . (2)عنها ملا التبس عليه األمر(

)عليليهم  األئميلةاملجال الثيلاي: أن هيلذ  املشيلكلة أّدت إىل التشيلكيك يف عليلم يل  2

 . واالستحسان القياس عىل يعتمدون واهنم ،السالم(

                                                           

 . 109( اكامل الدين: 1)
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فقد ذكر الشيخ املفيد يف رش  اعتقيلادات الصيلدوق يف جميلال بييلان أن القصيلور ال 

 حكيلم يف يلتجئيلون إهنيلم: يقيلول من أولئك يف رأينا وقدخيتص بكصحاب احلديث: )

 التقصيلري هيلو وهيلذا العليلامء، من أهنم ذلك مع ويّدعون والظنون، الرأي إىل رشيعةال

 ،وقد نس  هذا األمر إىل ابن اجلنيد كام ذكر ذلك يف كش  القناع (1)(فيه الشبهة الذي

 إىل وكتبها مجعها اجلنيد ابن كان التي املسائل عن وأجبت: )فيها قال الرسوية واملسائل

 يف خمتلفيلة أهنيلا وظيلن أبوابًا، فيها األخبار وجعل املرصية، سائلبامل ولّقبها مرص، أهل

 ،ذليلك وختيليله يف ظنيله ما وأبطلت بالرأي، فيها اإلئمة قول إىل ذلك وينس  معانيها،

 أنيله اجلنييلد ابن إىل نس  قد فهو ،(2)...(اختالف اا مل حتى معانيها، مجيع بني ومجعت

 رأي. )عليهم السالم(يقولون بال األئمة أن اعتقد

وقال السيد بحر العلوم يف رجاله )الظاهر أنه قد رلّت اذا الشيخ املعظيلم قيلدم يف 

)عليهم السيلالم( القيلول  يلذ   األئمة عن الواردة األخبار اختالف دعا  ،هذا املوضع

 . (3)املقالة الردّيه(

 . صحيحة غري تكون قد فنهنا ؛وليس مرادنا البحث عن هذ  النسبة

 ،هذ  املشيلكلة أّدت إىل سيلوء الظيلن بيلالرواة ونقليله األحادييلث املجال الثالث: أن

 األسيلالمية العقائيلد أصابت التي املحنة هذ  تبعة ألقت العلامء من مجاعة أن فاملالحظ

 باحليلديث غيلريهم ميلن أشيلد وامللتيلزمني احلديث ملدرسة التابعني والفقهاء الرواة عىل

: )إن اختالف اإلمامييلة العلوي ريد أيب كالم عىل قبة ابن جواب يف جاء فقد فحس ،
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انام هو من قبل كذابني دلسو انفسهم فيه يف الوقت بعد الوقت ويف الزمان بعد الزميلان 

 ومل ناحييلة، وسالمة واجتهاد ورع إىل يرجعون قوماً  أسالفهم وكان ،حتى عظم البالء

لظن ا به احسنوا خراً  يروي مستوراً  رجال رأوا اذا فكانوا ومتيز، نظر أصحاب يكونوا

وقبلو  وملا كثر هذا شكوا إىل إئمتهم فكمروهم أن يكخذوا بام جيمع علييله فليلم يفعليلوا 

 . (1)(أئمتهم قبل المن قبلهم من اخليانة وكانت ، وجروا عىل عادهتم

د وحمميل ررارة امثال العلامء كبار من فيهم ألن وذلك ؛ القدماء مجيع ليسومراد : 

ضل بن شاذان وغريهم من أصحاب االجتهاد بن مسلم ومجيل بن دراج ويونس والف

 أمثيلال اعيلرتض وقيلد. احليلديث أهيلل من مجاعة ذلك من يقصد وإنام ،والدّقة والنظر

 كشيل  يف ذكيلر وقيلد ليلدهيم، قداستها مع األحاديث لبعض رّد  يف يونس عىل هؤالء

 وميلن ،ث مل يفرقوا بني الغيلث والسيلمنيحي احلديث اهل عىل املعرتضني بعض القناع

 . املفيد والشيخ املرتىض السيد املعرتضني هؤالء

 األمر الثالث: املناهج املتبعة ملعاجلة هذه املشكلة. 

 بام االختالف مشكلة ملعاجلة السابقون العلامء اتّبعها التي املناه  عىل فيها ونتعرف

 عيلن البحيلث اما املناه  هذ  بنجيار ونستعرض. والثقافية الفكرية ومكتسباهتم يتالءم

 : القادمة البحوث خالل فسنذكر  يلالتفاص

 ،املنه  األول: وهو مااستخدمه عىل األغليل  املتكّلميلون ميلن أصيلحابنا وعلامئنيلا

 هيلو احلجيلة اخليلر بان بالقول وذلك. الواحد خر حجية يف التشديد خالل من وذلك

 عن ينقل ما معنى وهذا ،رتن بقرائن توج  الوثوق بصدور يق الذي وهو به، املوثوق

                                                           

 . 107( اكامل الدين: 1)
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 الوثيلوق يوجيل  ال اليلذي اي ، الواحيلد اخليلر حجييلة لعيلدم ييلذهبون اهنيلم اءالقدم

 حتى بكثري، املتعارضة األخبار بوجود اإلحساس قلة إىل يؤدي املنه  وهذا. بالصدور

)قيلدس رس (يف  قال ،راالخبا تعارض بحث عن املنه   ذا استغنى املرتىض السيد إن

 اإلحكيلام يف مقبيلول غيلري الواحيلد خيلر نأ عيلىل دللنيلا قيلد كنا إذا أنا اعلم: ) الذريعة

 الفيلرع ألن ؛بطالنيله عيلىل دّللنا الذي األصل هذا فروع يف لكالمنا وجه فال الرشعية،

عىل وجيله  وال مردودة، أو مقبولة املراسيل أن إىل الكالم إىل بنا حاجة فال ألصله تابع

. (1)(األخبيلار تعيلارض يف اليرد أو اخلر له يرد وفيام ،ترجيح بعض األخبار عىل بعض

 عيلن عامة خر أو قبة، ابن تعبري كاميف عليه املجمع مايقابل الواحد اخلر من ومرادهم

لقيلدماء يقوليلون بحجييلة ا أن وذلك ؛السنة أهل تعبري يف كام مجاعة عن مجاعة أو عامة

اخلر إذا كان موجبًا للعلم أو الوثوق واالطمئنان بانظامم بعض القرائن اليه كيلام نقلنيلا 

 يف بالتفصيليل الفكيلرة هيلذ  حول احلديث وسيكيتيب قبة اعتبار كونه جممعًا عليه. عن ا

 الوثيلوق يوجيل  بام أي اخلر حجية يف الطريقة هذ  بان شك وال. املرجحات مبحث

صيليلدور  يل سيليلوف تيليلؤدي إىل تقلييليلل االخيليلتالف يف االحادييليلث، وقليليلة االحادييليلث ب

 املتعارضة.

 تومّهيله وأنيلام ،ف بني الروايات أمر موهيلوماملنه  الثاي: ان نذه  إىل ان االختال

 العاميلة كانيلت سيلواء إلقائهيلا، وأسالي  الكلامت بمعاي معرفتهم عدم ألجل البعض

ئمة )عليهم السالم( فقيلد ذكيلر يف مقدميلة التهيلذي  عيلن باأل املختصة أو العقالء عند

                                                           

 . 554: 2( الذريعة 1)
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ييلث بعضهم أنه كان يعتقد احلق فرجع عنه ملا التبس علييله األميلر يف اخيلتالف األحاد

 . (1)فيها املعاي وجو  له يتبني مل مّلا بغري  ودان ،وترك املذه 

 ،وللمفيد أقوال كثرية تدل عىل هذا املعنى يف كتابه رش  اعتقادات الصدوق وغري 

 وردت املختلفيلة األخبيلار ميلن كثري عن اجبت وقد: ) الرسوية املسائل يف ماجاء منها

 ناحييلة ميلن وبعضيلها فارس من وبعضها املوصل من وبعضها نيسابور من بعضها ع ّ 

 الصيلادقني عيلن األخبيلار فيها جاء خمتلفة مسائل تتضّمن ذلك وكل بامرندران، تعرف

 األحكيلام، ميلن شيلّتى أنيلواع يف ظواهرهيلا ختتليل  أخبيلار وللقيلوم ،)عليهم السيلالم(

 الصيلادقني عيلن االخبار فيها جاءت خمتلفة مسائل عن أجوبة التمهيد كتاب وأودعت

 ومجعت فيها، يطعن ال بدالئل ذلك من عليه العمل ماجي  وأفتيت ،م()عليهم السال

)عليهم السالم(يظن كثري من الناس أن معانيهيلا تتضيلاّد األئمة أقاويل من كثرية معاي

 ابيلن يف تقدم ملا تعرض ثم يل املستضعفني شبهات وأرلت ،وكذا بّينت اّتفاقها يف املعنى

عليهم السيلالم( كانيلت ختيلرج عيلىل ظيلاهر يوافيلق )األئمة اقوال إن وباجلملة، يل اجلنيد

 .(2)باطنه(

 ظواهر اختالف يكون وال: )قال ،وذكر الشيخ الصدوق يف آخر كتابه أمثلة لذلك

 صيليامُ  آخيلر يف وجيلاء رقبة، عتُق  الظهار كفارةِ  يف ماجاء مثل خمتلفة، لعلل إال األخبار

 مل مليلن ،فالصيليام حيحةص وكلها مسكينًا، ستني إطعام خر يف وجاء متتابعني شهرين

 . (3)(الصيام يستطع مل ملن واإلطعام ،د العتقجي

                                                           

 . 2: 1( التهذي  1)

 فيد(.امل الشيخ مؤثر طبع) 74( املسائل الرسوية: 2)

 . 117( االعتقادات للصدوق: 3)
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 املشيلكلة اليعيلال  األّول ألن ؛ويمكن اعتبار هيلذا امليلنه  مكميلال للميلنه  األول

 . مستقراً  واقعياً  يكون أن دون حمض ختي  امر األخبار بعض يف التنايف الن ؛بذاته

 هؤالء يدعو حيث ،ريني قدياًم وحديثاً املنه  الثالث: وهو منه  املحدثني واألخبا

 واضيلح غيلري السيلابق امليلنه  أن إىل إضافة دائرهتا، تضييق وعدم األحاديث رواج إىل

 ييلتالءم بيلام احلديث اختالف مشكلة ملعاجلة آخر منه  إىل فزعوا لذلك ؛عندهم املعامل

 حيلاتاملرّج  إعيلامل عدم إىل فذهبوا ،عأوس بصورة األحاديث بكخذ الشديدة ورغبتهم

 عيلىل واالُصيلول املعترة الكت  يف املودعة الروايات مجيع بكن وااللتزام كثريًا، أو متاماً 

 البييلت أهيلل أخبيلار يف عنيله ميلاعر وهيلو باألحاديث، األخذ جمال يف والتوسعة حق،

ويدعو هؤالء إىل عدم  (1).«وسعكم التسليم باب من أخذتم بكّيام»)عليهم السالم( بيل: 

 حرصيل ميلن نشيلك انام واالختالفيق املشّدد يف جمال اعتبار الروايات. اإلرصار يف التدق

 عيلىل الرواييلات مجييلع جعلنيلا لو اما اا، املخالفة االخرى دون الروايات باحدى احلق

 .بينها لالختالف جمال فال حق،

 فيلاعلموالشيخ الكليني يف مقدمة الكايف يبني بعض معيلامل هيلذ  الطريقيلة فقيلال: )

 العليلامء عيلن فييله الرواييلة اختليل  مميلا اء متييز أحداً  اليسع أنه يل اهلل أرشدك يااخي

 وافق فام اهلل كتاب عىل اعرضوها»)عليهم السالم( برأيه إال عىل ماأطلقه العامل بقوله: 

دعوا ما »وقوله )عليه السالم(« فردو  اهلل كتاب وماخال  فخذو  عزوجل اهلل كتاب

 فنن ؛خذوا املجمع عليه»)عليه السالم(  لهوقو ،«خالفهم يف الرشد فنن ؛ وافق القوم

 شيليئاً  والنجيلد أقليله إىل كليله ذلك مجيع من النعرف ونحن. «فيه الري  عليه املجمع

 )علييليليله السيليليلالم( العيليليلامل إىل كليليليله ذليليليلك عليليليلم رد ميليليلن أوسيليليلع وال أحيليليلوط

                                                           

 . 9: 1( الكايف 1)
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 التسيلليم بيلاب ميلن اخيلذتم بيلكيام»:  )عليه السالم( وقبول ماوّسع من األمر فيه بقوله

 (. (1) «. . . وسعكم

 اليعيلرف أنيله: امليلراد فهل جمملة،( أقّله إالّ  ذلك مجيع من النعرف نحنوعبارته: )

ت يف الرواييلات تيلارة أخيلذ الكتيلاب موافقيلة ألن وذلك ؛الروايات تلك من املقصود

 ثيلم اآلخيلر؟ عيلىل املتعارضيلني اخليلرين ألحيلد كميلرجح وأخرى ،رشطًا حلجية اخلر

 أو ؛املوضيلوعية نحيلو عيلىل ُاخيلذت معهم املخالفة إن وهل العامة؟ خمالفة من مااملراد

 اليلذين العاميلة عيلىل يقترصيل ذلك وألجل تقية فيها ليس أحكام إىل للوصول الطريقية

 علييله املجميلعني واحلكام؟ ومااملراد من املجمع علييله؟ هيلل امليلراد: السالط مع كانوا

 بالنسيلبة فمثالً  بيقهاتط يشكل أنه: املعرفة عدم من املراد أن أو وغريها، رواية أو فتوى

  خمتلفون؟ وهم العامة كت  عىل متاماً  االّطالع عىل تتوق  العامة ملخالفة

مفادها الرجيلوع إىل التخييلري رأسيلًا وليلو ميلع  فهل ؛ واختل  أيضًا يف مفاد عبارته

 بالتخيري االُخذ الغال  يكون بحيث قليلة املرجحات موارد أن أو ،وجود املرجحات

 أي يل لعبارته األول التفسري إىل فذه  املرجحات؟ عىل املتعارضة باراألخ اشتامل لّقلة

جليّس يف مرآة العقيلول امل ورجحه الكفاية، وصاح  البحراي املحدث يل رأساً  التخيري

 األصيلفهاي واملحقيلق الطباطبائي السيد وذكر. (2)قائال بكن هذا التفسري أنس  بالعبارة

 . (3)الثاي هو مفادها أن

                                                           

 . 9 يل 8: 1( الكايف 1)

 . 445 االصول كفاية 107: 1 النارض  احلدائق ،23: 1لعقول ( مرآة ا2)

 . 324: 6( هناية الدراية 3)
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ة ميليلن متيليلكّخري املحيليلدثني التزميليلوا  يليلذ  الطريقيليلة يف جميليلال األخيليلذ وهنيليلاك مجاعيليل

 االعتقادييلة املسيلائل يف ال الفقهييلة واملسيلائل الفيلروع يف لكن ،باألحاديث والروايات

: الكيلايف أصول رش  يف صدرا املال قال. الكاشاي والفيض صدرا املال أمثال والعقلية

صحاب العصمة )عليهم( أكثرهيلا أ نع املروية األحاديث يف الواقعة االختالفات إن)

 األميلور ميلن جمراهيلا وميلاجيري ،يف األمور العملية الفرعية ال يف األصول االعتقادييلة

 يكخيلذوا أن الناس اليسع اختالفاً  ليس األول القسم يف واالختالفات املهمة، العظيمة

مسيلتندًا  )عليليهم السيلالم( أو النبوة بيت أهل عن ثابتاً  كالمها يكون أن بعد كان بكهيام

 والعملييلة االُصولية العلمية املسائل يف تفقههم وعدم قرائحهم جلمود والناساليهم. 

 بيلالقطع جزميلوا حتى واستشكلو  احلديث، هذا مثل يف األمر عليهم صع  الفروعية

 عيلىل وُحليله امليلتن جهيلة ميلن واما وجرحه، الراوي جهة من إما ؛الروايتني إحدى من

 . (1)(التقية

كر  من ان األمور العملية غري مهمة كان نتيجة لعزلته عن النيلاس ويالحظ أن ماذ

 للمسيلائل األمّهية بعدم القول يمكن فكي  وإالّ  ،واهتاممه أكثر بمسائل أصول الدين

  واألموال؟ والنفوس باألعراض املتعلقة العمّلية

 يرفيلع بام وتكويلها ،املنه  الرابع: حماولة اجلمع بني الروايات املتعارضة مهام أمكن

 ذليلك يكيلن مل وإن نفسيله يف ضيلعيفاً  اخليلر كان وإن للسند تعرض دون من التعارض

  ويظهر(. احلديث خمتل  تكويل) كتابه قتيبة ابن ُاّل  الفكرة هذ  حتقيق وألجل ؛واجباً 

التهيلذي  انتهاجيله هيلذ  الطريقيلة يف معاجليلة  مقدمة آخر يف الطويس الشيخ عبارة من

 ميلن األحادييلث بعض تكويل من متكنت ومهام (: ))قدس رس قال ،اختالف احلديث
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 احليلديث مااتيلكول معنيلى يف أروى أن واجتهد التعدا ، فني أسنادها يف أطعن أن غري

حتى أكون عامال  ؛فحوا  من أو رصحيه، من إما ؛ذلك املعنى يتضّمن آخر حديثاً  عليه

 ا ييلؤنس بالتّمسيلكعىل الفتيا والتاويل باألثر وإن كان هذا مما الجييل  علينيلا لكنيله مميل

 .(1)باألحاديث(. 

ويشري إىل هذ  الطريقة ابن أيب مجهور األحسائي بدعوا  قيام اإلمجاع عىل أن اجلمع 

 األحادييلث بقداسيلة شيلعورهم هو لذلك دافعهم وكان. (2)مهام مكن أوىل من الطر .

 جلمعا من النحو هذا أمثال عن عر ولذا ؛مكن مهام  ا العمل ترك واجتناب الرشيفة،

 . توّرعي بكنه

 البحيلث خيلالل من فسيتضح ،تقييم هذ  املناه : أما تقييمنا اذ  املناه  والطرق

 ليهيلا هنيلا ونشيلري ،ناه  اختالف األحاديث بصيلورة موّسيلعةامل هذ  تقسسم علل عن

 : إمجاال

 أو ،فاما املنه  االول والثاي اليلذي ييلذه  اىل التشيلديد يف حجييلة خيلر الواحيلد

 يف السيلب  ان او وضيلحنا ، كيلام موهيلوم، الرواييلات بيلني االخيلتالف ان عيلىل التككيد

 البييلت أهيلل أئمة أن نالحظ اننا عليهام، فيالحظ انفسهم الرواة من احلديث اختالف

 إىل ال )عليهم السالم( قد أرجعوا كثريًا من االختالفيلات بيلني الرواييلات إىل أنفسيلهم

 مثل ذلك عىل حفزهتم التي املالعو تضّمنت عديدة روايات ذلك عىل وتّدل.  الرواة

 . ستذكر التي العوامل من وغريها عليهم، حفاظاً  الشيعة بني اخلالف وإلقاء التقية
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وأما ماذكرو  من أن الرشوط املشّدد  يف جمال اعتبار احلديث واملقايسة املضيلمونية 

 إىل ييلؤدي بيلدور  وهيلو ،بالكتاب والسنه القطعية تؤدي إىل تقليل األحادييلث املعيلرة

 الرشيلوط  يلذ  التقّييلد مع حتى فننه ؛ صحيح غري أيضاً  فهو بينها، االختالف تقليص

الختالف ثابتًا بني الكثري من الروايات ملالءمة كل منهيلا ميلع مجليلة ميلن ا يبقى املشّدد 

 ال ذليلك والجيلل. حمّليله يف أكثيلر الفكرة هذ  توضيح وسيايتاالُصول املجمع عليها. 

 .االختالف لرفع موجباً  التشديد هذا مثل يكون

أما منه  املحّدثني أمثال الشيخ الكليني واملال صدرا وغريمها من االلتزام باعتبيلار 

 صيلحيحا كان وإن فهو حق عىل مجيعا ،واهنامجيع الروايات املذكورة يف الكت  املعترة

 حملهيلا، يف تيلذكر معينة ضوابط ضمن وذلك فقط، املوّسعات جمال يف لكن اجلملة، يف

 هيلذ  بينوا فاهنم))عليهم السالم((.  منهم فيها االختالف صدور اسباب ضاً أي وتذكر

ت باسالي  متعددة وربام كانت متعارضة، وال شك بكن اطراف املوسعة مجيعًا املوسعا

عىل حق كاطراف الواج  التخيريي، بان يبني لكل شخص طرفا منيله غيلري ميلا يبينيله 

 . لآلخر الختالف ظروفهم وكلها عىل حق

 االخيلتالف أن وسيتضيلح ،احلديث عنه يف مبحث علل اختالف احليلديث وسيكيت

 غريهم أو النّسا، أو الرواة من يكون قد بل ،ن اإلمام )عليه السالم(م بكونه الخيتّص 

 . ستايت العوامل من

 يف كيلان وإن فهيلو ،وأما منه  اجلمع والتكويل الذي تبنا  الشيليخ الطيلويس وغيلري 

 يصيلّح  فيلال العريف، اجلمع فصل يف نذكرها معينة طلضواب خيضع لكنه صحيحًا، نفسه

 االسيلتنباطي اجلميلع هيلو املختار أن وسنذكرديث بكي مجع كان. احل خمتل  بني اجلمع

 لإلئميلة اخلاصيلة األسالي  وكذلك والعامة العقالئية القواعد معرفة عىل يعتمد الذي
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 اخيلرى بصيلورة نولكيل العريف اجلمع إالّ  هو وليس ،)عليهم السالم( يف بيان األحكام

 . توضيحها سيكيت

إذن فكل املناه  التي ذكرها العلامء يف جمال معاجليلة اخيلتالف احليلديث صيلحيحة 

 الواحد بالعامل اإلتالف هذا تفسري وأما ،لكن يف حدود معينة وضمن ضوابط خاصة

 مجيعها والختضع الظاهرة هذ  لتفسري عديدة عوامل هناك إذ ؛الواقع مع اليتالءم فربام

 . البعض تومهه كام واحد للعام

 

 اسباب اختالف احلديث:

 اإلشارة وجتدر ،وبعد هذ  املقدمة نعود إىل البحث عن اسباب اختالف األحاديث

 اإلشارة مّرت كام واملتوهم الواقعي االختالف مايشمل هنا االختالف من املراد أن إىل

 لكيلن املتداوليلة، صيلوّليةاالُ  الكت  يف يطر  مل وإن البحث وهذا. البحث بداية يف اليه

نه يمكن أحيانًا معاجلة االخيلتالف يف األحادييلث أو إرالتيله ميلن أل ؛له التعرض ينبغي

 خالل التعرف عىل أسباب هذا االختالف. 

 ويمكن إرجاع اختالف األحاديث بمعنا  الشامل إىل أسباب ثالثة: 

 تيلدقيقال حماوليلة وعدم ،االول: عدم إحاطة الشخص بمداليل النصوا الرشعية

 ف بينها. االختال وجود فيتوهم فيها،

 يف مليلا ؛الثاي: االختالف النااء من أئمة أهل البييلت )عليليهم السيلالم( أنفسيلهم

 تقية عن منهم ومايصدر ومتشابه، وحمكم وخاا، وعام ومنسو،، ناسخ من كلامهتم

 . والئية وأحكام واقعية أحكام من فيام وملا ؛وغريها
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شىء من قبيلل رواة احليلديث ميلن حييلث النقيلل بيلاملعنى أو الثالث: االختالف النا

 الرواييلات، يف اليلدس أو ،التقطيع يف الرواية مع تّصور عدم االرتباط بني مجل الرواية

 : ثالثة أمور يف يقع فالبحث إذن الكتابة وضو  عدم عند القيايس والتصحيح
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 األمر االول

 يف بيان مايتعلق بفهم النصوص الرشعية

 بمداليهاواإلحاطة 

 

: ورد فقيلد ،لقد حّثت اآليات والروايات عىل التدبر يف فهيلم األحادييلث وتعقلهيلا

)صيلىل اهلل علييله  الرسيلول خطبيلة يف وجيلاء ،(1)«تروييله اليل  ميلن خري تدريه حديث»

ا ميلن مل وبّلغهيل فوعاها مقالتي سمع عبداً  اهلل نور»وآله(التي ألقاها يف مسجد اخلي : 

 ورب بفقييله، وليليس فقيله حاميلل فيلرب ، الغائ  الشاهد لغفليب يل الناس ياأهياتبلغه. 

 فيه، الشك مما الكلية الكرى نحو عىل التدبر فلزوم ،(2)«منه أفقه هو من إىل فقه حامل

 ،يف جمال فهم األحاديث العامل وصغرياته التدبر تطبيقات عىل التعرف من البد لكن

 إىل ادت عواميلل الواقيلع يف تعتر التى املجاالت بعض عن البحث خالل من يتم وهو

 تيلزول فسيلوف ،  ا والباحث الفقيه احاط لو ولكن ، الروايات بني االختالف توهم

 . العوامل هذ  ونستعرض ، بينها االختالفات من الكثري

 ،)عليهم السيلالم( عيلىل أسيللوب واحيلد األئمةالعامل األّول: قد يتوهم أن أقوال 

 أسيللوب: أسلوبني عىل اهنا مع بينها ارضالتع تصّور ينشك لذلك التعليم أسلوب وهو

 . العملية وظيفتهم إىل الناس إرشاد وأسلوب والتثقي ، التعليم

                                                           

 . 3/  2( معاي االخبار: 1)

 . 2/  333: 1( الكايف 2)
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دة مسيلاع يعنيلي اليلذي اإلفتيلاء أسيللوب والثيلاي ،ونسمي األّول بكسلوب التعليم

الشخص الذي اليتمكن من معرفة حكمه الرشعي من خالل تطبيق الكريات الكلية 

يلزم علينا توضيح الفرق بني هيلذين األسيللوبيني ألمهيتيله يف ومن هنا  [عىل املوضوع 

 خاصة، بصورة التعارض جمال ويف ،جمال فهم أقوال املعصومني )عليهم( بصورة عامة

)عليهم السالم( يف جمال تبليغ األئمة)صىل اهلل عليه وآله(و الرسول انته  لقد: فنقول

 أحكام الرشيعة أسلوبني: 

 الكلية واألحكام والقواعد العامة االُصول بيان به عنيون ،االول: اسلوب التعليم

. االُّميلة فقهيلاء وليكونيلوا الرشيليعة، عليلوم حلمل أعدّوا الذين األفراد لتفقيه للرشيعة

 يف كيلام الفعلييلة العملييلة الوظيفيلة وبيان العمل ال ،يم األفراد املؤّهلنيتعل منه فاادف

 واخليلاا، والعيلام واملنسو،، الناسخ ةمعرف من املرحلة هذ  يف والبدّ . الفتيا أسلوب

 . واملتشابه واملحكم واملقيد، واملطلق

 وأتّبيلاع ،ومن خصائص هذ  االُسلوب االعتامُد يف البييلان عيلىل القيلرائن املنفصيللة

 واخليلاّا  جملس يف املطلق أو العام يذكر فقد ؛املعارف هذ  عرض يف التّدرج أسلوب

 الدراسات تعليم يف املتعارف هو كام واحد، جملس يف مجيعاً  واليذكرها آخر، يف واملقيدّ 

 كتعليليم لالفيلراد الفعلية العملية الوظائ  بيان إىل فيها األستاذ الهيدف حيث العالية

 وال للطيلالب، عاميلة قواعيلد ييلذكر حيثالطبي  املعلومات الطبية لطالب اجلامعة. 

 أيضيلاً  نويتضيلمّ  ، عرضيلها يف يتيلدرج وانيلام ، واحيلد درس يف بمخصصيلاهتا يذكرها

 ضيلوء عيلىل امللقيلا  األحادييلث بيلني ينشيلك اليلذي االختالف معاجلة طرق عىل التعرف

 هيلذا مايؤّكيلد احليلديث يف جاء وقدحكام. األ بيان يف املنفصلة القرائن واعتامد التدرج

 االُصيلول إلقيلاء علينا»: الرشي  احلديث يف ورد فقد األحكام، عرض من االُسلوب
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 عيلىل فابن شككت إذا»)عليه السالم(: اإلمام قول يف ضاً أي وجاء. (1)«التفريع وعليكم

 معرفيلة وهكيلذا العامة، القاعدة: باألصل ويعني. (2)«قال نعم أصل؟ هذا: قلت اليقني

. وغريهيلا واالضطرار اإلكرا  ورفع واحلرج، الرضر نفي قاعدة أمثال الثانوية القواعد

 أصيلحابنا من الفقهاء تعليم لجما يف صدرت اّلتي الكثرية األحاديث إىل باإلضافة هذا

 تلمذواام يف الفقه أمثال ررارة وحممد بن مسلم ومجيل بن دراج وغريهم. ممن

 اليلذي للمسيلتفتي الرشيلعي احلكيلم بيان مرحلة: به ونعني ،الثاي: أسلوب اإلفتاء

 ،)علييله السيلالم(ملعاجلتها لالميلام فيهيلا فريجع اليومية، حياته يف رشعية بمشكلة يبت 

ن ميلؤثرًا ودخيليال يف حتدييلد حكميلة وظيفتيله العملييلة. يكيلو أن ماحيتمل كل له فيذكر

)عليه السالم(بدور  يقوم بتطبيق الكريات الرشعية عىل هذا امليلورد اخليلاا  واإلمام

 عيلىل وجييبيله ،آخذًا بعني االعتبار مايناس  حالة السيلائل وشيلؤونه اخلاصيلة وظروفيله

 ؛تمد عىل قرينة منفصلةيع أو لكلية،ا الكرى إليه يلقى أن دون ذلك مايقتضيه حس 

 . للمريض الطبي  كوصفة فهو

 ، وال يصح االعتامد عىل القرينة املنفصلة يف الفتييلا يل الن ذليلك ييلدخل يف الكيلتامن

 يعيلني ان دون دواء ليله فوص  للطبي ، املريض راجع لو فمثالً  ملصحح، حيتاج وهو

 .تناوله رمان

 ذكيلر فان وكذلك ، صفه الدواء ثمرة عمليةوانام يعينه يف وقت آخر، فال تكون لو

 ، املقييلد عيلىل املطليلق ُحل فيها جيري لذلك يل القاعدة عىل التعليامت يف املنفصل املقيد

                                                           

 . 21/  58( مستطرفات الرسائر: 1)

 . 1025/  231: 1( الفقيه 2)
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 مصيلحح هنيلاك كيلان إذا اال املنفصيللة، القرينيلة عيلىل االعيلتامد يصح فال الفتيا يف واما

 . العرف يقبله ال مما عليها االعتامد فان واال لكتامهنا،

ليليلذلك ماجيليلاء يف األجوبيليلة املختلفيليلة التيليلي صيليلدرت ميليلن اإلميليلام )علييليله  وكمثيليلال

السالم(يف جملس واحد حول كّفارة تعمد االفطار يف شهر رمضيلان يف مقيلام اجليلواب 

 غيلري ضعيفاً  السائل كان ففيام ،عن أسئلة أشخاا ختتل  ظروفهم وشؤوهنم اخلاصة

عني لكن قد ُيعنّي أحيلدمها: ابمتت شهرين صيام بلزوم أجابه العتق أو اإلطعام عىل قادر

)علييله  فهيلو. األبيلدال بقييلة عيلىل ألفضيلليته نظيلراً  ؛ما لشخص اإلطعام أو العتق، إما

 عيلن يسكله مل السائل ألن ؛الثالثة بني التخيري وهو ،السالم( ال يلقي عليه احلكم الكىل

بيلني  تل  األمر يف ذلكخي وال به، اخلاصة وظيفته حتديد منه طل  وإنام الكلية الكرى

األحكام التكليفية والعقود واإليقاعات واالُمور التي جعلت موضيلوعًا لالعتبيلارات 

 .  القانونية كالّطهارة والنجاسة

 فيلنن ،ولتقري  فكرة الفرق بني الفتيا والتعليم نيلذكر عليلم الطيل  كمثيلال ليلذلك

لقي من خالاا بعيلض في الط  علم يف املحارضات إللقاء يتصّدى قد احلاذق الطبي 

قواعد الطبية للطالب يستعرض فيها عوامل املرض وعوارضيله وطيلرق استكشيلافه ال

 بمجيلال ييلرتبط مميلا ذليلك وغيلري ،وأسالي  عالجه وتبيني الطريق األيرس ملعرفة ذلك

 ليله وييلذكر الطبييل  هيلذا عيلىل نفسيله ميلريض يعيلرض وُاخيلرى الطيل ، عليلم تعليم

 ،ة املرضيلية فييلهور  دخيليال يف معرفيلة احلاليلومايتص املرض من مايعانيه خصوصيات

 ربيلام إذ ؛ليله ذكيلر  أوعيلدم إمجاال، املرض ذكر مع لعالجه طبيه وصفة الطبي  فيعطيه

 . العامة الطبية القاعدة له يذكر أن دون ومن بحاله، الرضر إىل أدى
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ض امليلري ايلذا والجييلور ،واملالحظ أن هذ  الوصفة الطبييلة ختيلتص  يلذا امليلريض

 بعيلض فيها حظت قد لو ألنه ؛و بحس  الظاهرإعطاؤها ملريض آخر يعاي مايعانيه ه

 عىل القضاء إىل ذلك يؤدي وقد اآلخر، املريض يف التتوفر ربام اّلتي الشخصية االُمور

 سيلوى الوصيلفة هيلذ  من يستفيد فال مرضه، يف مضاعفات حدوث أو اآلخر املريض

 خالل معرفة الدواء الذي تشتمل عليه.  من املرض يفهم مثله آخر طبي 

)عليليهم السيلالم( يف جميلال  اإلئمة من صدرت أحاديث فهناك ،علم الفقهوهكذا 

 ايلا مميلا وغريهيلا السيلائل حالة خصوصيات فيها األمام الحظ وقد ،االفتاء ال التعليم

لغيلري  أن يطبيلق  وال ليله جيور وال السائل، عىل منها كثري خيفى وربام احلكم، يف تكثريها

 وري بينهام. احلكم عىل غري مورد  بمجرد التشابه الص

 الدخيليلة، وغري احلكم يف الدخيلة اخلصوصيات تشخيص من الفقيه يتمكن ،نعم

 العيلامي أن حيلني يف اخلاصيلة الفتيلاوى من الكلية الكرى انتزاع من يتمكن وبالنتيجة

 .ذلك عليه يلتبس

إذ مل تذكر الكرى يف الفتيا ليمكن للفقيه التعرف عليها بصورة مبارشة وانام يمكنه 

 جميلال يف انيله ذكرنيلا ملا ، ن خالل مالحظة اخلصوصيات ومدى دخلها وعدمهذلك م

 نتيجيلة يبيلني ثيلم ، اخليلارجي املوضيلوع عيلىل ذهنه يف الكلية الكرى املفتي يطبق الفتيا

 . الكرى يذكر ان دون للمستفتي التطبيق

 الرواييلات إىل النيلاس يرجعيلون حييلث ،ومن هنا يظهر خطك مايفعله األخبيلاّريون

 ميلن الكيل  احلكيلم اسيلتفادة ميلن العيلامي ييلتمكن كي  فننه منها، األحكام الستمداد

 ُاسيللوب فيهيلا انيلته  التعليليم مقيلام يف صيلدرت أحاديث وهناك. اإلفتائية الروايات

 كيلل تطيلر  فليلم ،نفصيللةامل القرائن عىل فيه يعتمد لذلك ؛األحكام عرض يف التدرج
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 والثانوّييلة األّولية العناوين من املوضوع عىل وماينطبق احلكم رشائط ومجيع الفروض

 . واحد حديث يف للحكم املنوعة

 جيلامع فهيلذا ،وقد التفت العلامء منذ البداية إىل تعدد االُسلوب يف بييلان األحكيلام

ويشيلري العالميلة يف  (1)،(األئميلة فتاوى حجية) عنوان حتت خاصة باباً  يعقد األحاديث

 رسيلول رشع ونقليله الدين، َعَمَدة مه الفقهاء إنخطبة كتابه التذكرة إىل ذلك بقوله: )

 (. (2)املهديني األئمة فتاوى وحفظه العاملني، رب

فاتضح مما ذكرنا أن األحاديث الصادرة عىل نحو التعليم البد من ُحل العيلام فيهيلا 

 إن: )قيلال حييلث اعتقاداته يف ذلك الصدوق أكد وقدعىل اخلاا واملطلق عىل املقيد. 

 ال وهيلو ،(3))علييله السيلالم(( الصيلادق قاليله كام املفرس، عىل املجمل حيمل أنه اعتقادنا

 واخليلاا العيلام: وباملفرسيل بيله يرييلد بيلل ،صطلح يف االُصولامل معنا  باملجمل يقصد

 . ونحومها واملقيد واملطلق

 : جهات عىل فيها الرتكيز من بد فال ،أما األحاديث الصادرة يف مقام الفتيا

حلكيلم يف اآليتيلني أو اليلروايتني اللتيلني يبيلدو اجلهة االُوىل: الرتكيز عىل موضيلوع ا

 جييلد فقيلد ،ط يف ثبيلوت التعيلارض وحيلدة املوضيلوع يف النصيلنييشرت فننه ،تعارضهام

 يف الرواييلات بني التعارض فيتصور واحد موضوعهام ان يل البدوي وبالنظر يل اإلنسان

 وحكيلم رواييلة لكيلل الن ، بينهيلا تعيلارض وال اخيلتالف متعددفال املوضوع أن حني

يكيلون اخيلتالف  وال: )بقوله لذلك الصدوق ويمثل االخرى، موضوع غري وعاموض

                                                           

 . 179: 1( جامع األحاديث 1)

 3: 1( تذكرة الفقهاء 2)

 . 42/  114( االعتقادات: 3)
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 خيلر يف وجاء رقبة، عتقظواهر األخبار اال لعلل خمتلفة مثل ماجاء يف كفارة الظهار: 

 صحيحة وكّلها. مسكيناً  ستني إطعام: آخر خر يف وجاء متتابعني، شهرين صيام: آخر

بيلام  يتصيلدق أنيله روي وقيلد الصيام، يستطع مل نمل واإلطعام العتق، جيد مل ملن فالصيام

لكن ماذكر  مل يرد يف األحادييلث  (1)(اإلطعام عىل يقدر مل من عىل حممول وذلك ،يطيق

 خطك األحاديث يف ذلك ورود عىل الدال( ماجاء بمثل) التعبري ولعل ،فهو مثال فريض

ل عيلىل الفيلرض يدل( إذا) باضافة( جاء ماذا مثل) يقول ان هو والصحيح النسا،، من

:)والذين يظاهرون من نسائهم ثيلم تعاىل قوله الظهار كفارة يف األصل وإنام ،والتقدير

يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتامسا ذلكيلم توعظيلون بيله واهلل بيلام تعمليلون 

خبري * فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل ان يتامسا فميلن مل يسيلتطع فاطعيلام 

 . (2)ذلك لتؤمنوا باهلل ورسوله وتلك حدود اهلل وللكافرين عذاب اليم( ستني مسكيناً 

)عليليليهم  األئميلةونيلذكر يف هيلذا املجيلال شيليلواهد ميلن الرواييلات يف ميلا نيليلصَّ فييله 

 السيليلالم(عىل قضيليلية اخيليلتالف املوضيليلوع جوابيليلًا مليليلن تيليلوّهم صيليلدور فتيليلاوى خمتلفيليلة 

)صيلىل اهلل  النبيلي ثأحادي يف ماورد وكذلك ،منهم )عليهم السالم( يف موضوع واحد

)عليه السالم(حقيقة األمر وأن املوضيلوع  اإلمام يبني ، عليه وآله( فتوّهم العامة ذلك

 ،)عليهم السالم( عىل هذا األمر األئمة ينص مل موارد ايضاً  نذكر وكذلك ،فيها خمتل 

 و تعدد املوضوع فهنا أقسام ثالثة: ه فيها االختالف منشك أن نستظهر لكننا
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وهيلو فيليام ليلو صيلدرت ميلن اإلميلام فتيلاوى وأحكيلام خمتلفيلة  يل األول أما القسيلم

 حكيلم لكيلل أن بمعنيلى موضيلوعي، االختالف أن يبني اإلمام لكن تعارضها، فتوّهم

 عن أبيه عن ابراهيم بن ع  عن الكليني راوا  ما فمنها يل اآلخر موضوع غري موضوعاً 

)علييله  اهلل عبيلد أبيلا سكلتأيب عمري عن أيب أيوب اخلزار عن سلمة بن حمرر قال:  أبن

 علييله ليليس»:  قيلالالسالم(عن رجل وقع عىل أهله قبل أن يطيلوف طيلواف النسيلاء. 

 مثيلل عيلن سيلكله قيلد ميرس هذا اتقاك، فقالوا فاخرهتم، اصحابنا إىل فخرجت. «اء

 إي فيلداك، جعليلت. فقليلت علييله، فيلدخلت: قيلال«. هبدن عليك»: له فقال ماسكلت،

 عليه»: له فقال سكلت عام سكله قد ميرس. فيه اتقاك: فقالوا أجبتني بام أصحابنا أخرت

 .(1) «اء عليك ليس»: قال ال،:  قلت. «بلغك؟ فهل بلغه، كان ذلك إن»: فقال «بدنه

 بيلن سلمة حدثنيونقل احلديث نفسه يف التهذي  بطريق آخر عن أيب أيوب قال: 

 إىل رجيلع ثيلم واملروة، الصفاوب بالبيت طاف النحر يوم كان إذا حتى متتع كان أنه حمرر

 فعيلل قيلد فيلالن: فقيلالوا ألصحابنا وذكر أهله عىل فوقع النساء، طواف يط  ومل منى

 فيلذهبت سيللمة قال. بدنه ينحر أن فكمر  ،د اهلل )عليه السالم(عب ابا فسكل ذلك، مثل

 أصحايب إىل فرجعت. «اء عليك ليس»: فقال ،)عليه السالم(فسكلته اهلل عبد أيب إىل

 اهلل عبد أيب إىل فرجعت. كدرة عني من وأعطاك اتقاك، فقالوا: قال ل قال بام رهتمفكخ

 مافعليلت مثل فالن فعل وقد اتقاك، لقيت أصحايب فقالوا: إي)عليه السالم( فقلت: 

 يعليلم، وهو متعمداً  فعله فالن ولكن مااتقينك،: صدقوا»: فقال.  بدنه ينحر أن فكمر 
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: فقيلال. ميلابلغني واهلل ال: قلت قال. ذلك بلغك كان فهل التعلم، وأنت فعلته وأنت

 .(1)«اء عليك ليس»

فالحظ أن منشك اختالف احلكم فيها هو اختالف املوضوع من حيث علم أحدمها 

 باحلكم مسبقًا وعدم علم اآلخر به. 

ومنها مايرويه حممد بن ع  بن احلسني بنسيلناد  عيلن خيلاّلد بييلاع القالنيلس قيلال: 

 علييله»)عليه السالم( عن رجل أتى أهله عليه طواف النسيلاء قيلال:  اهلل عبد أبا سكلت

. «شاة عليك»: فقال آخر جاء  ثم. «بقرة عليك»: فقال عنها فسكله آخر جاء ثم. «بدنه

 وعلييلك ميلورس، أنت». فقال بدنة؟ ع  قلت كي  اهلل، اصلحك: قاموا بعدما فقلت

 . (2)«شاة الفقري وعىل بقرة، الوسط وعىل بدنة،

ومنها مايرويه يف التهذي  عن احلسن بن سعيد عن حممد بن أيب عمري عن معاوييلة 

 ؟.السيلفر يف بالليل النهار صالة أقيض)عليه السالم(:  اهلل عبد أليب قلتبن عامر قال: 

فر؟ فقال: الس يف الليل يف النهار صالة اقيض: جابر بن اسامعيل له فقال. «نعم»: فقال

 .(3)«التطيق وأنت يطيق، ذلك إن»: قال ؟«عمن»: قلت إنك: فقال «ال»

 مميلا ،وأما القسم الثاي: فهو ماجاء يف سنن النبي )صىل اهلل علييله وآليله( وأحاديثيله

أهنا يف موضوع واحد فليلذلك تصيلوروا تعارضيلها و فيها التعارض وقوع العامة توهم

يرشيلد فقهيلاء )عليه السيلالم(  واإلمام فيها النسخ وقوع رعموا أو ،فناقشوا يف داللتها

 مثل اختالفه مع تعارض اليوجد فلذلك السنن، هذ  يف املوضوع اختالف إىل الشيعة
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)عليه السالم( فيهيلا سيلننًا ثالثيلة  اإلمام يعرض حيث الطويلة يونس مرسله يف ماجاء

 غيلري لرواييلة نظيلراً  ؛بالقبول املرسلة هذ  ُتُلقيت وقديكش  عن رس االختالف فيها. 

 حممد عن إبراهيم بن ع  عن والتهذي  الكايف مايرويه وهي اا األصحاب من واحد

)علييله السيلالم(عن احليلائض  اهلل عبيلد أبيلا سكلوا واحد، غري عن يونس عن عيسى بن

)صىل اهلل عليه وآله( سن يف احلائض ثالث سيلنن  اهلل رسول ان»والسنة يف وقته فقال: 

 أحيلدى أميلاه بيلالرأي: فيها كل مشكل ملن سمعها وفهمها حتى اليدع ألحد مقاال فييل

 استحاضيلت ثيلم عليها، اختالط بال احصتها قد معلومة ايام اا التي فاحلائض السنن

 «. ومبلغ عددها ايامها تعرف ذلك يف وهي الدم  ا واستمرّ 

  ا واستمر استحاضت حبيش بنت فاطمة اا يقال امراة فنن»ثم نقل السنة قائال: 

 تيلدع: فقيلال ،)صىل اهلل عليه وآله( عيلن ذليلك اهلل رسول فسكلت سلمة، أم فكتت الدم

 . «حيضها قدر أو إقرائها، قدر الصالة

 الصيلالة فلتيلدع»: وفيها ،ثم نقل فتوى عن اإلمام الباقر )عليه السالم( تشابه ذلك

 . «إقرائها أيام

 بعيلد كثري أو قليل من ماكانت معلومة أياماً  اا سن وأنام»ثم بنّي عّلة احلكم بقوله: 

 .«اتعرفه ان

 أيام الدم طول من عليها تلت ثم متقدمة، أيام اا كانت قد التي سنّة وأماثم قال: )

ورأت أول ما أدركت واستمر  ا فنن سنة هذ  غري سنة االُوىل  قط الدم تر ومل متقدمة

)صيلىل اهلل علييله اهلل رسيلول أتيلت جحيلش بنت ُحنة اا يقال امرأة أن وذلك ؛ والثانية

 أشد إنه: فقالت. كرسفاً  احتيش: اا فقال. شديدة حيضة حضتاست إيوآله(فقالت: 

وحتييض يف كل شيلهر يف عليلم اهلل سيلتة أييلام أو  تلجمي: فقال. ثجاً  أثّجه إي ذلك من
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 واغتسيل  وعرشيلين، أربعيلة أو يوميلاً  وعرشين ثالثة وصومي غسالً  اغتس  ثم ،سبعة

 .«الظهر واخرى غسالً  للفجر

 أمرهيلا ألن وذلك ؛ والثانية االُوىل يف سن ما غري هذ  يف سنَّ  قد فكرا »اىل أن قال: 

ريكن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت مخسًا أو أقيلل ميلن ت أال هاتيك، ألمر خمال 

 مستحاضيلة وهيلي أياميلاً  الصالة برتك أمرها قد فيكون سبعًا؟ حتييضذلك ما قال اا: 

 أن اىل. «عرشيلاً  هيلاأيام وكانيلت سيلبع، ميلن أكثيلر حيضيلها كيلان لو وكذا. حائض غري

  ا استمر التي سنة وهذ  ،ل ذلك قطقب أيام اا تكن مل هذ  إن واضح، بني وهذا»:قال

 ايلا يصري حتى وعرشون، ثالث طهرها وأقىص سبع، موقتها أقىص ترا ، ما أول الدم

 .(1)«اليها فتنتقل معلومة، أيام

 وكي  ،بتغري موضوعهفريشد اإلمام )عليه السالم( أصحابه اىل كيفية تغري احلكم 

 كن استفادة احلكم من فتاوى النبي )صىل اهلل عليه وآله( املعر عنها بالسنن. يم

 ولكننيلا ،وأما القسم الثالث ما ال ينص اإلمام يف الرواية عيلىل اخيلتالف املوضيلوع

 كتيلاب يف ذكرها موارد عىل احلقيقة هذ  الصدوق الشيخ طبق فقد منها، ذلك نستظهر

 بيلام ليله التمثييلل والصحيحن املناقشة يف مجيع ما ذكر . يمك لكن فقيه،ال حيرض  ال من

 فتيلارة والقتيلال باجلهاد واآلمر  والعفو والسلم بالصلح اآلمرة املباركة اآليات يف جاء

:)وّد كثري من أهل الكتاب لو يردونكم وقوله. (2):)فنن جنحوا للسلم فاجنح اا(يقول

نيلد انفسيلهم ميلن بعيلد ميلا تبيلني ايلم احليلق فيلاعفوا من بعد إيامنكم كّفارًا حسدًا من ع
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:)قيلاتلوا يقول ،وُاخيلرى(1)واصفحوا حتى يكيت اهلل بامر  ان اهلل عيلىل كيلل اء قيلدير(

الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهلل ورسيلوله وال ييلدينون 

 .(2)صاغرون(دين احلق من الذين ُاوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم 

 عباس ابن عن فنُقل ،وقد اختلفت آراء العلامء بالنسبة ااتني الطائفتني من اآليات

اختار بعض األعاظم يل و ،(3)القتال بآيات منسوخة االوىل اآليات بكن والسدي، وقتادة

 يل أن آيات القتال ختصص آيات العفو يف موارد: (4)ممن تعرض اا بالبحث

املسيليللمني بقوليليله تعاىل:)وقيليلاتلوا يف سيليلبيل اهلل اليليلذين األول: بيليلام إذا قيليلاتلوا 

 .(5)يقاتلونكم(.

 .(6):)وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة(تعاىل لقوله ؛ الثاي: يف حالة وجود فتنة

 .(7)الثالث: فيام إذا امتنعوا عن أداء اجلزية لقوله تعاىل:)قاتلوا الذين ال يؤمنون(

 فآييلات ،اختالف املوضوع ورشائطه ولكن الرأي الصحيح ان االختالف يعود اىل

 بالقتال، ام تسمح التي الظروف توفر وعدم املسلمني ضع  حالة موضوعها السلم

 الظيلروف وتيلوفر وقيلوهتم املسيللمني شوكة حالة موضوعها فنن القتال آيات بخالف

 :)حتى ييلكيتالثانية السلم آية ذيل يف تعاىل قوله احلقيقة هذ  ويبني. القتال عىل املناسبة
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 يف ورد كيلام املسيللمني، وقدرة اإلسالم عزة: اهلل أمر من املراد أن فالظاهر ،(1)اهلل بكمر (

 معنيلى فيلال ،(2):)وال هتنوا وتدعوا اىل السيللم وأنيلتم األعليلون واهلل معكيلم(تعاىل قوله

 . التخصيص أو النسخ عىل للحمل

ه التيلي اجلهة الثانية: مّلا كان املستفتي يبحث عيلن عيلالج مشيلكلته بحسيل  ظروفيل

 ففيلي الكيل ، للموضيلوع الثابيلت الرشيلعي احلكم استعالم يريد وال ،يعيشها وقدراته

)علييله السيلالم( بيلذكر أحيلد  اإلميلام يكتفيلي قد التخيريية الواجبات موارد خصوا

عيش يف جمتمع يكثر فييله ي كان لو كام ،شقوق الواج  التخيريي نظرًا لظروف املستفي

 جمتمعيلاً  يعيليش كيلان أو بالعتق، امر  املناس  فمن ،العبيد مع كونه ضعيفًا عن الصوم

 ييلكمر  أن املناسيل  ميلن فهنيلا الصيلوم، عيلن ضيلعيفاً  كان أو العبيد ظاهرة فيه انعدمت

 .والعتق االطعام بني التخيري او بالعتق امر  يصلح وال. باإلطعام

ر يف وواضح بكنه يف هذ  املوارد ال يمكن استظهار كونه وجوبًا تعيينيًا باعتبار ما ذك

 وذليلك ؛ االُصول من أن مقتىض اطالق األمر باليشء احلمل عىل الوجيلوب التعيينيلي

 دون باجليليلامع األميليلر تعليليلق أو ،(أو) بيليليل بيليلالعط  إثباتيليلاً  التخييليلريي الواجيليل  لتقيليلوم

ق أن يكون املوىل يف مقام بييلان احلكيلم باإلطال التمسك رشوط من فنن ؛ اخلصوصية

 مقام يف يكون وإنام الك ، احلكم بيان مقام يف املوىل يكون فال الفتيا جمال يف أما ،الك 

 . التعليم مقام يف كان إذا الك  الرشعي احلكم بيان
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وقد مثل الصدوق يف اعتقاداته بكفارة الظهار معّرًا عيلن الوجيلوب التخييلريي بيليل 

 واملثيلال. الروايات يف يوجد ال فرض يل ذكرنا كام يل وهو ،(1))مايقوم واحد مقام اآلخر(

 صيلحيحة يف جاء فقد رمضان، شهر يف االفطار تعمد كفارة يف ورد ما لذلك لصحيحا

)علييله السيلالم( يف رجيلل أفطيلر ميلن شيلهر رمضيلان  اهلل عبد أيب عن سنان بن اهلل عبد

 أو متتيلابعني، شيلهرين يصيلوم أو نسمة، يعتق»: قال ،متعمدا يومًا واحدًا من غري عذر

حييلث ذكيلر اإلميلام )علييله  (2)«يطييلق امبيل تصيلدق يقيلدر مل فيلنن مسيلكينًا، ستني يطعم

م التعليلي مقيلام واملقام ،السالم(كل جوان  احلكم الرشعي باعتبار أن املوضوع فريض

 ال الفتيا. 

 أياميلاً  رمضيلان شهر يف أفطر رجل عن سكلته: قال إبراهيم بن هشام رواية يف ،نعم

 رمضان، شهر من يوماً  أفطر من»)عليه السالم(:  فكت  الكفارة؟ من عليه ما متعمدًا،

 .(3)«يوم بدل يوماً  ويصوم مؤمنة، رقبة عتق فعليه

 سيلكلتهويف معترة عبد الرُحن بن أيب عبد اهلل عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قيلال: 

 لكيلل صيلاعًا، عرشيل مخسيلة عليه»: قال متعمدًا، رمضان شهر من يوماً  أفطر رجل عن

 .(4)«ل)صىل اهلل عليه وآله( أفض النبي بمد مدّ  مسكني

 ان»ويف معترة عبد املؤمن بن القاسم األنصاري عن أيب جعفيلر )علييله السيلالم(: 

: قال أهلكك؟ ما: فقال! وأهلكت هلكت)صىل اهلل عليه وآله( فقال:  النبي أتى رجالً 
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 اعتق)صيلىل اهلل علييله وآليله(: النبيلي ليله فقال. صائم وأنا رمضان شهر يف امرأيت أتيت

 ستني عىل تصدق: قال. ُاطيق ال: قال. متتابعني شهرين صمف: قال. أجد ال قالقبة. ر

 .(1)احلديث....«أجد ال قال. مسكيناً 

. الفتييلا مقيلام يف واضحة فنهنا ؛ فهو )صىل اهلل عليه وآله( أمر  باألفضل فاألفضل

 كيلان لو كام ،معنى لذكر احلكم الك  مع عدم توفر القدرة عىل مجيع شقوقه فال وعليه

 ليليس قييلل كيلام فاإلفتيلاء العتيلق، ينعيلدم حيث العرص هذا يف أو بنية،ال ضعي  املفطر

 اطرافها احد املستفتني الحد ذكر لو ، التخيريية الواجبات ففي اذن. لالسقام االدواء

 ال انيله ميلع الروايات اختالف ، يتوهم قد فهنا ،خراال الطرف ولالخر ظروفه حس 

 .كماحل يف االختالف هذا تقتيض الفتيا الن اختالف،

 تعليليم فيها ُيقصد وال ،اجلهة الثالثة: مّلا كانت الفتيا تعال  مشكلة يعيشها املستفتي

تي يف املسيلتف عرف يف تستعمل وألفاظ مصطلحات فيها تستخدم قد لذا ؛الك  احلكم

 يف املالحيلظ هيلو كام ،مدلول خيتل  عام يستعمل فيه املصطلح يف املجتمعات االُخرى

 املعنيلى اخيلتالف اختالفهيلا، يف الرسيل يكون أن اليبعد إذ ؛طلبالر الكر حتديد روايات

 الرطيلل عيلىل السيلتمئة رواييلات فتحميلل املستفتي، عرف يف الرطل فيه يستعمل الذي

 اإلليل  ورواييلات ،إلمام )عليه السالم(ذكر  للمسيلتفتي املكيليا أن اعتبار عىل املكي

 ذييلل يف( اهلل رُحيله) الصدوق ويشري عراقي املستفتي ألن ؛العراقي الرطل عىل ومئتني

 رواية مثل الباب روايات بعض نقله بعد فننه احلقيقة، هذ  إىل املبهمة الوصايا روايات

 ، )عليه السالم( عن رجل أو ى بجزء من مالهاهلل عبد أبا سكلت: قال عامر بن معاوية

                                                           

 . 309/  72: 2( الفقيه 1)
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 ،(1)«جيلزءاً  ميلنهن جبيلل كيلل عيلىل اجعيلل ثم»: عزوجل اهلل قال عرشة من جزء»: قال

 .«عرشة جلبالا وكانت

 عن سكلتهورواية البزنطي عن احلسني بن خالد عن أيب احلسن )عليه السالم( قال: 

: الكتيلاب هذا منص  قال: )مانّصه قال «ثلثه سبع»: قال بجزء من ماله. أو ى رجل

 عرشيلة، ماليله اجيلزاء جيعل من فمنهم أمواام جيزئون مىض فيام األموال أصحاب كان

 هيلذا ومثيلل. وصيليته متيض ماله يف الرجل رسم حس  عىلف سبعة، جيعلها من ومنهم

 إال الوصيلايا ايلم تقع فال الناس مجهور فكما ،م عنهوُيفه اللغة يعلم من إال به اليويص

 . (2)(مبلغه تفسري إىل الحيتاج الذي باملعلوم

 كيلان فبعضيلهم ، فيجعل اختالف الروايات الجل اختالف االعيلراف والعيلادات

 ،اجليلزء السيلبع ميلن فميلراد . ماله من بجزء او ى فاذا اجزاء، ةسبع إىل امواله جيزىء

 او العرشيل فميلراد  بيلاجلزء او ى فيلنذا يليل اجيلزاء سيلتة أو لعرشيلة جيزئيله كان وبعضهم

 .السدس

وهكذا، فحمل الصدوق هذ  الروايات املختلفيلة عيلىل اخيلتالف العيلرف والعيلادة 

 . وهي ختتل  باختالف املصطلحات يل فال اختالف بينها حقيقة

 .(3)ال نقصد تكييد ما ذكر  وإن مل يكن بعيدًا، ولكن استغرب منه صاح  اجلواهرو

 بمنيلافع الغيلرب من شخص أو ى فلو ،وعىل كل حال فهو أمر متعارف ومشهور

 ميلن كيلان ميلن بخيلالف الرومييلة، الشيلهور عىل حيمل فننه شهرين، أو شهراً  لزيد دار 
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 فنهنيلا ،بثامر بستانه سنني معينيلة  ىأو إذا وكذا. القمري الشهر عىل حيمل فننه احلجار

 الشيلهر عيلىل حيميلل فننيله بالصيلوم أو ى ميلالو بخيلالف الشمسية، السنني عىل حتمل

 . القمري

 ؛اجلهة الرابعة: أن الفتيا يالحظ فيها اخلصائص النفسيلية واالعتقادييلة للمسيلتفتي

 حضة خصائصبمال لكن املختلفة، الفتاوى يف الظاهر بحس  السؤال يتحد فقد ولذا

كل مستفت ومعتقداته يظهر أن موضوعات هذ  الفتيلاوى املختلفيلة ختتليل  بحسيل  

 ليس فيها املوضوع اختالف فنن ؛ذكرها مرّ  اّلتي االُوىل اجلهة غري اجلهة وهذ الذات. 

 والعيلوارض احليلاالت الخيلتالف بل غري ، عن متّيز  خصائص من املستفتي حيمله ملا

 فيختل  اجلهة هذ  أمايف والعجز، والقدرة هل،واجل والعلم ،الفقرو كالغنى اخلاّصة،

)عليه  االمام من األخرى األسالمية املذاه  أتباع من سائل سكل لو كام ذاتًا، املوضوع

 السالم(فيجيبه وفق مذهبه. 

 العميلل يف االخيلتالف يكيلون فقسيلمويمكن تقسيم االخيلتالف هنيلا إىل قسيلمني: 

 سية واالرتكارية. قسم يكون االختالف يف الشؤون النفو اخلارجي،

 يف ثالثيلاً  روجتيله طّليلق بميلن فيها السؤال تعلق التي الرواياتفمن القسم األول: 

 الثيلاي واجيلاب ،)عليه السالم( أحدهم بكنه ليس بيشيلء اإلمام فكجاب واحد، جملس

 األجوبيلة كانت وإن فهنانه. م بانت قد بكهنا الثالث واجاب واحدة، طلقة حتس  بكهنا

 االعتقادييليلة املرتكيليلزات جانيليل  بمالحظيليلة لكيليلن خمتلفيليلة، اهرالظيليل بحسيليل  الثالثيليلة

 ميلنهم كل يف اجلواب أن ويّتضح االختالف، يرتفع مستفت لكل املذهبية واخلصائص

 . بالذات اآلخر عن موضوعه خيتل 
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كانيلت يف حيلد ذاهتيلا  أن وهيلي ،وقد كشفت لنا رواية موسى بن أشيم هذ  احلقيقة

 مهميلة نكيلات لوجيلود لكن املدلول، يف مايامثلها املعترة الروايات يف ويوجد ،ضعيفة

)عليه السالم(فسكلته عيلن رجيلل  اهلل عبد أيب عىل دخلت: قال: بالنص ننقلها لذا فيها

 ،رجيلل علييله دخيلل إذ جملس يف فكنا. «بيشء ليس»: فقالطّلق امرأته ثالثًا يف جملس. 

 فقيلد ؛ الواحيلدة إىل اليلثالث تيلرد»: فقال جملس؟ يف ثالثاً  امرأته طّلق رجل عن فسكله

 إذ كيلذلك فيلنحن. «الواحد إىل وال الثالث اىل الثالث مافوق يرد   وال واحدة، وقعت

  الرجل طلق إذ»: فقال جملس؟ يف ثالثاً  امرأته طلق رجل يف ماتقول: له فقال آخر جاء 

 . «غري  روجاً  تنكح حتى له حتل فلم ،ه ثالثًا بانت منهامرأت

 مسكلة يف خمتلفة أجوبة بثالثة واحد جملس يف جوابه نم وحتريت ،فكظلم ع َّ البيت

 الرجيلل طليلق إذا. شيلككت أنيلك الشيطان ودّ  أشككت؟ أشيم، يابن»: فقال واحدة،

 طالقيله فليليس واحيلدة أو ثالثيلاً  ،وجيللعز اهلل قال كام عدة ولغري طهر غري عىل امرأته

 عيلدلني، اهدينبشيل مجاع غري من طهر عىل وهي ثالثاً  امرأته الرجل طلق وإذا. بطالق

 إىل وال اليلثالث إىل الواحيلدة ميلافوق والييلردّ  الثنتيلان، وبطليلت واحيلدة، وقعت فقد

 منيله بانت فقد ،عزوجل اهلل أمر كام العّدة، عىل ثالثاً  امرأته الرجل طلق وإذا. الواحدة

 ذليلك من يل واهلل يل كل ففي أشيم، ياابن تشكنّ  فال. غري  روجاً  تنكح حتى له، والحتل

 . (1)«احلق

)علييله  اإلميلام لكيلن ،نالحظ كي  أن السيلؤال واحيلد بظيلاهر  واألجوبيلة خمتلفيلة

اختالف األجوبة الخيلتالف املوضيلوع يف كيلل  أن عن ويكش  ،السالم(يرفع اإل ام

 مثيلل أخر روايات عدة ذلك أوضحت وقد. الحقيقي ،فتوى منها فاالختالف شك 
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 فليليس جمليلس يف ثالثاً  طلق من»)عليه السالم( قال:  اهلل عبد أيب عن بصري أيب معترة

طيلالق ابيلن  وذكيلر. «عزوجيلل اهلل كتيلاب إىل ردّ  عّزوجل اهلل كتاب خال  من بيشء،

 .(1)عمر

وطالق ابن عمر كام جاء يف صحيح احللبي عن أيب عبد اهلل )علييله السيلالم( قيلال: 

 «ا» اهلل رسيلول ردّ  وقيلد بيشء، فليس حائض وهي جملس يف ثالثاً  امرأته طلق من»

)صىل اهلل  اهلل رسول فكبطل حائض، وهي ،ق امرأته بثالثاً طل إذ عمر بن اهلل عبد طالق

 اهلل كتيلاب إىل ُردّ  والسيلنّة اهلل كتيلاب خال  اء كل: وقال ،عليه وآله( ذلك الطالق

بًا لسؤال ابن أشيم بكنه ليس جوا اإلمام فقول. (2)«عدة يف إال الطالق: وقال. عزوجل

 .الطالق رشوط فيه يراع مل لكونه ؛ بيشء

)علييله السيلالم( وهيلو  احلسن أبا سمعتويف معترة إسامعيل بن عبد اخلالق قال: 

)صيلىل اهلل علييله وآليله(  اهلل رسول فجعلها ثالثًا، امرأته عمر بن اهلل عبد طلق»يقول: 

 مسيلتوفياً  كيلان الثيلاي طالقيله أن عيلىل دال وهو. يل «سنةوال الكتاب إىل فردها ،واحدة

 .واحدة لقةط فنفذّ  للرشئط،

 ي يكيليلون منشيليلك االخيليلتالف فييليله الشيليلؤونواميليلا القسيليلم الثيليلاي وهيليلو اليليلذ

 بلحيلاظ وااليقاعيلات العقيلود احكام من مجلة يف كام.  للمستفتي واالرتكاريةالنفسية

اختالف الرشوط االرتكارية التي يتضمنها ب ختتل  قد العقود حمتويات فان ، حمتوياهتا

 بييلنام ، االرتكاري الرشط لذلك متضمنا جتمعاتامل بعض يف العقد كان فربام ، العقد
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 فيلنن الغيلبن، بخييلار ليله التمثييلل ويمكن له مستبطن وغري متضمن غري آخر بعض يف

يعيشيلها  التي واملرتكزات العرف باختالف خيتل  للمغبون، ثبوته سؤال عن اإلجابة

الغبن هو وجود بكن أساس خيار  (1)النائيني ملحقق وفاقاً  التزمنا فقد ،السائل يف جمتمعه

الرشط االرتكاري بتعليق االلتزام باملعاملة عىل ما إذا مل يكن ما انتقيلل أقيلّل مالييلة مميلا 

 احلنفي املجتمع لكن ،وذ هذا الرشط يف جمتمعاتنا وعند العقالءبنف والتزمنا ،انتقل منه

 ونتك حيث االرتكاري الرشط هذا فيه العقد اليستبطن اخليار  ذا اليقرّ  ممن غري  أو

 أن املمكيلن ميلن أنه فنالحظ ولذا؛االرتكار هذا حتقق من مانعني واملحيط الفتوى هذ 

ا كاالميلامي باإلجييلاب واآلخيلر أحيلدمه فيجيلاب شخصيلني ميلن نفسيله السؤال يطر 

. السيلائل يعيشيلها التيلي واملرتكزات العرف الختالف بينهام والتنايف ،كاحلنفي بالنفي

 اليلذي النيلائيني للمحقق خالفاً  الغبن، خيار مبحث يف التفصيل  ذا التزمنا قد ونحن

 يف املنشك ختالف ال بل ، الفتوى يف اختالف هنا فليس اذن(2)مطلقاً  اخليار بثبوت التزم

 اخيلتالف يتصيلور ذليلك جيهيلل ميلن بييلنام مسيلتبطناهتا، يف االخيلتالف بلحاظ العقود،

 .االخبار

 قيلد فليلذا ،شخصيليةاجلهة اخلامسة: ملا كانت الفتيا كعالج لشخص مبتىل بمشكلة 

كم الرشعي الك  وأن احلكم الكيل  ايلذا للح تطبيق بكنه فيتصور فعل عن هني يصدر

 الصيلادر األمر وبني بينه التعارض وقوع يتصور ولذلك، ؛املوضوع هو النهي واحلرمة

 يقتيضيل واألميلر الفسيلاد، يقتيضيل النهي إن حيث ؛فيه أمر كان لو فيام املوضوع هذا يف

مفسدة ترتتيل  عيلىل هيلذا  إىل املبتىل اذا إرشاد احلقيقة يف الصادر النهي لكن الصحة،

                                                           

 .288/1019: 3 االستبصار ،55/180: 8( التهذي  1)

 .57: 2( منية الطال  يف حاشية املكاس  2)



208 |   

 
 

 

 يف كيلام بيله، األمر ليعارض مفسدة عىل حيتوي بذاته الك  الفعل أن ال ،اخلاا،الفعل

: قيلال مهيلران، بيلن سامعة معترة ففي ؛الصائم تقبيل حكم بيان يف الواردة األحاديث

« ال»يف شهر رمضان للصائم اتفطر؟ قال: )عليه السالم( عن القبلة  اهلل عبد أبا سكلت

 عيلن سيلكلتهويف رواية ع  بن جعفر )عليه السالم(عن أخيه موسى بيلن جعفيلر قيلال: 

 . (1)«ال: »قال رمضان؟ شهر يقيض وهو ويّقبل يلمس أن أيصح الرجل

 فيقيلع ؛فقد يتصور بكن النهي عن التقبييلل إنيلام هيلو لبييلان احلكيلم الرشيلعي الكيل 

تني لكن احلقيقة أن النهي الوارد يف رواية ع  بن جعفر ألجيلل أن رض بني الروايالتعا

 الأنيله للصوم مفسد وهو للشباب خاصة ، التقبيل قد يرتت  عليه خروج املنّي أحياناً 

 رواييلة أكيلّدت وقيلد. احليلاالت بعيلض يف بل عامة، بصورة التقبيل ملوضوع ك  حكم

)علييله السيلالم(:  اهلل عبد أليب قلتفقد جاء فيها قال:  احلقيقة، هذ  حارم بن منصور

 فيلال ومثليلك ميلث  الكبيلري الشيليخ أما»: قال املرأة؟ أو اجلارية يقّبل الصائم يف ماتقول

 الفتيا ففي اذن. «الشهوتني إحدى فالقبلة ؛اليؤمن ألنه ؛فال الشبق الشاب وأما بكس،

 بيلاب ميلن كونيله وبيلني.  تطبييلق االحكيلام الكلييلة باب من احلكم كون بني يشتبه ربام

 احلكيلم ذكيلر بيلاب ميلن الغاليل  يف فهو ، التعليم يف بينام ، الوالئي احلكم او االرشاد

 .الك 

 ولكيلن ،اجلهة السادسة: قد يكون احلكم ثابتًا يف الواقع حلصة خاصة من الطبيعي

 ،ذ  احلصة اخلاصة فقيلطه ضمن إال اليوجد السائل يعيشه الذي املجتمع يف الطبيعي

 ذكيلر إىل حاجيلة دون ميلن بالطبيعي اإلتيان بلزوم السائل جيي  أن للموىل يمكن فهنا
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 وقيلوع فيتصيلور لغيلو، الوجيلود مفروض القيد كون مع التقييد لكون ؛باحلصة التقييد

 . باحلصة الواقعي احلكم حيرص الذي النص وبني املطلق اجلواب هذا بني التعارض

 الذي البلد وكان ،املعدي ويمكن التمثيل له بام إذا كان دواء يلزم رشبه مع غري املاء

 اليلدواء مع املاء برشب يؤمر أن يمكن فهنا متامًا، املعدي املاء فيه ينعدم املستفتي يعيشه

 كان لو ولكن للمستفتي، بالنسبة له المعنى إذ ؛املعدي بغري تقييد  إىل حاجة دون من

اء املعدي اليكون لغوًا ي يعيش منطقة يتوفر فيها املاء املعدي فان التقييد بغري املاملستفت

 الفتييلا بنحيلو الصيلادر الكيلالم ألن ؛ بالنسبة ملن يفرض يف حقه استعامل امليلاء املعيلدي

 مفروض هو بام التقييد ألن ؛التخاط  مقام يف متيقن قدر وجود مع إطالق له الينعقد

، بخالف الكالم الصادر يف مقام التعليم وبيان االحكام الكلية عيلىل مستهجن الوجود

 املوضيلوع يف تيلتحكم التيلي الظيلروف إىل فييله النظيلر إذ ؛نحو القضايا الكلية احلقيقية

 انعقيلاد مقيلدمات ميلن املتيليقن القيلدر وجيلود عدم جعل بكن التزمنا فقد ولذا. خارجاً 

 التعليليم مقيلام ففي اذن. (1)ملحقق اخلراسايا ظاهر هو كام إطالقه عىل اليتم اإلطالق،

 قيد فلو.  واملناطق املجتمعات مجيع لوحظ التعليم يف نهال ، التقييد هذا يذكر ان جي 

 قييلد  فلو الفتيا يف اما يل فبثبتالتعارض ، آخر خر يف به يقيد  مل بينام بقيد خر يف احلكم

 انيله مع االختالف فيتوهم ، د  لشخص آخر، مع اختالف ظروفهايقي مل بينام لشخص

 .احلقيقة يف اختالفاً  ليس

صوا الواجبات التخيريية التي خيتار املكل  فيهيلا بحسيل  اجلهة السابعة: يف خ

 تعّذر بعد الالحقة الرتبة يف الثاي والشق ،دواعيه النفسية أحد الشقني يف الرتبة األوىل

 احلكيلم كيلان وإن الرتتييل ، بنحو العالج بيان الفتيا مقام يف فيمكن. وتعرّسها االوىل

                                                           

 . 247( كفاية األصول 1)
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 ليلو هنيلا وميلن ظروفه بحس  هو خيتار ما إىل فريشد  والعرضية، التخيري هو الواقعي

 الرتتييل  رواييلة تعيلارض فيلال التعليليم، نحو عىل بالعرضية احلكم تفيد رواية وردت

 . الفتيا نحو عىل الصادرة

 ،و ذا األسلوب عاجلنا يف الفقه االختالف املوجود يف روايات الصالة عىل اليلثلح

 عيلىل اجليلوار رّتيل  الساباطي عامر موثقة مثل ويف ابتداًء، اجلوار بعضها يف ورد حيث

)علييله السيلالم(عن  اهلل عبيلد أبيلا سيلكلت: فيهيلا جيلاء فقد األرض، عىل الصالة تعذر

 وال ،(1)«ن مل يقدر عىل األرض بسط ثوبه وصىل عليهفا»: قال الثل ، عىل يص  ،الرجل

 عىل الصالة من متكنه مع فننه ؛اإلنسان طبيعة تقتضيه ما وفق جاء فالنهي بينهام، منافاة

 إذ ؛السيلجود ألجيلل فليليس املوثقيلة، يف الثيلوب بسيلط اميلا الثل  عىل اليص  األرض

 . الواجبة االستقرار حالة حتصيل ألجل بل ،عىل الثوب السجود اليصح

اجلهة الثامنة: متتار مرحلة الفتيا باستهجان التنبيه عيلىل االفيلراد واحليلاالت الشيلاذة 

 يف احلكم كون مع الفتوى مقام يف إلطالقا يستهجن فال ،والنادرة الوقوع والتقييد  ا

بة للمستفتي كام لو سيلكل عيلن حكيلم امليلرأة إذا بالنس الوجود نادر والقيد مقيداً  الواقع

 إذا بيلام سيليختص هيلذا احلكيلم فيلنن وبالطبعولدت فيجاب بكن عليها غسل النفاس. 

 تهجانالس ولكن املقيد، عىل مرتت  الوجوب أن ومع لكن آخر، الشيئاً  انساناً  ولدت

وينرصف عن تلك  مطلقة، بصيغة الغسل بوجوب احلكم يذكر النادرة، باحلالة التقييد

 وجيلوب اختصيلاا عيلىل ماييلدل ورد فلو ولذا. التقييد إىل حاجة دون ،احلالة النادرة

                                                           

 . 1266/  312: 2( التهذي  1)
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 يف للحكيلم الإطيلالق إذ ؛بييلنهام تعارض اليقع فننه انسانًا، ولدت إذا بام رشعاً  الغسل

 . مقيداً  واقعه يف هو وإنام الفتيا مقام

 والتوسيلع استقصيلاءها نحيلاول ومل ،هذ  مجلة من الفيلروق بيلني التعليليم واإلفتيلاء

 تفاصيليل أميلا األحادييلث اخيلتالف بمجيلال املرتبطيلة الفيلروق ذكرنا وإنام بتفصيالهتا

 . حمّله يف مذكور فذلك والفقه، االُصول يف اآلثار من عليهام مايرتت 

قدس يف جمال بييلان األحكيلام يف الكتيلاب والسيلنة العامل الثاي: لقد اتبع الرشع امل

 بعدم العريب الكالم ويمتار ،نفس االُسلوب الذي اّتبعه العرب يف كالمهم وأحاديثهم

 فيهيلا يتطابق التي املبارشة الرصحية باأللفاظ املراد بيان عن األحيان من كثري يف التعبري

 املجيلارات بيلاب يف كيلام مطلقيلًا، خيالفيله قيلد بيلل االسيلتعامل، املراد مع التفهيمي املراد

  ومنقول وبلغائهم العرب فصحاء بني متداول أسلوب وهولكنايات. وا واالستعارات

 تفهيم يف الطريقة وهذ . اخلاا به يراد الذي العام يف كام اجلملة يف خيالفه وقد عنهم،

 التعيلارض وجيلود فييلوهم ؛الرشعية النصوا مفاد يف التشابه وقوع توج  املرادات

 .ابينه

ومما يبني مدى أمّهّية استخدام هذا االُسلوب غري املبارش يف لغيلة العيلرب أن اليلذي 

يّعر عن مقاصدة بلغة رصحية ومبارشة بذكر املسند واملسند إلييله ميلن دون حيلذف أو 

 أنيله أو ،إضامر أو كناية أوجمار أو أمثااا فنما أن ينس  إىل القصور يف معرفتيله اللغوييلة

اي املجارية كام ذكر ذلك يف علم املع إىل التفاته وعدم وغبائه  باملخاط التعريض يريد

 الرشيلعية األحكام عن فضال يل االاية، املعارف إفادة يف الكريم القرآن وجرى ،املعاي
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 (1):)يد اهلل فوق أييلدهيم(تعاىل قوله يف كام جمارية بتعبريات عنها فعر الطريقة، هذ  عىل

 .(3))وجاء رّبك وامللك صفًا صفا((2)،و)الرُحن عىل العرش استوى(

 أو بالتشيلبيه فقال ،وقد غفل البعض عن انتهاج القرآن لالسلوب األديب يف التعبري

 ميلع يتالءم الذي االُسلوب القرآن يتبع مل لو املهمة املجاالت هذ  يف فحتى. التجسيم

 عيلن فضيلال مسيلتهجنًا، بيلل مريض غري أمراً  لكان ،لكالما يف العربية والسليقة الذوق

)عليليهم  األئميلة)صيلىل اهلل علييله وآله(و النبيلي جرى وقد. الرشعية االحكام يف كونه

 .االسالمية واملعارفالسالم(عىل هذا النه  يف جمال بيان األحكام الرشعية

ليله خصيلائص عاميلة  ليليس ،هذا باالضافة إىل أن باب املجار والكناية باب واسيلع

 ميلن خييلرتع ان للبلييلغ يمكن بل امالهتم،استع ،وقوانني موحدة يتبعها مجيع العرب يف

 بعيلض والسيلنة القيلران جميلارات حيلول كتبت وقد املجارات، من جديدة أنواعاً  نفسه

 ويقصيلد. اليلريض للسيليد النبوييلة اآلثار وجمارات القران، جمارات كتاب مثل الكت ،

 الزمن، بمرور خيتل  قد املجاري املعنى أن بل ،ء فيها من جمارات جديدةجا ما بذلك

 رمان يف آخر ملعنى كناية صار سابق رمان يف معنى عن به يكنى كان الذي اللفظ فتجد

 واليمّل  قوية إرادة ذا يكون عّمن به يكنى كان بدور مرّ  فانه احلامر، لفظ يف كام الحق،

آلخر خلفاء األمويني مروان احلامر ولكنه يكنى به اليوم عيلن  قبل هنا ومن العمل من

 الرجل البليد.

                                                           

 . 10تح: ( الف1)

 . 5( طه: 2)

 . 22( الفجر: 3)
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سباب وجود املتشابه عيلدم التعبيلري الرصيليح واملبيلارش عيلن املعيلاي وهنيلاك ومن ا

 باحدمها، خيتص او ، واملكول املجمل يشمل وانه ،اختالف بني العلامء يف معنى املتشابه

 لبحث عن حجية ظواهر الكتاب.ا عند املوضوع هذا عن بحثنا وقد

 أنيلزل ىل:)وهو اليلذيوقد نّص القرآن عىل وجود املحكم واملتشابه فيه بقوليله تعيلا

 إن: وقييلل. (1)(متشيلا ات وأخيلر الكتيلاب ُأمَّ  هيلن حمكيلامت آييلات منه الكتاب عليك

ل، املجمل يعم املتشابه  الرواييلات يف وجيلاءظيلاهر .  خالف به اريد الذي وهو واملؤوَّ

من رد متشابه القيلرآن إىل »)عليه السالم(قال:  الرضا اإلمام عن العيون يف كام الرشيفة

 القيلرآن كمتشيلابه متشيلا اً  أخبارنيلا يف إن»ثم قيلال: « ي إىل رصاط مستقيمحمكمه هد

متشيلا اهتا دون  تتبّعيلوا وال حمكامهتيلا، إىل متشيلا اهتا فيلرّدوا القيلرآن، كمحكم وحمكامً 

 . (2)«حمكمها فتضلوا

 احليلذف ففيه ،إذن فطريقة الكالم العريب هي عدم الرصاحة يف التعبري عن املقاصد

 ينتهجهيلا عاميلة خصائص االستعامالت هذ  ملثل وليس واملجار، نايةوالك واالستعارة

 ،ربيليلام يكيليلون لبعضيليلها ظروفهيليلا ووضيليلعها اخليليلاا بيليلل يتعيليلداها، وال مسيليلتعمل كيليلل

 . الظهورات اختالف توّهم بنت  الكالم فيها ُالقي التي األجواء وباختالف

مليلة والشافعي يف مقدمة كتابه اختالف احليلديث تعيلرض اىل هيلذ  الظيلاهرة يف اجل

 ،لعيلربا قوميله لسيلان وهيلو نبيه، بلسان كتابه أنزل إنه خللقه ثناؤ  جل اهلل إنفقال: )
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 به يريدون عاماً  باليشء يتلفظون أهنم كالمهم ومن يعرفون، ما عىل بلساهنم فخاطبهم

 .(1)(اخلاا به يريدون وعاماً  العام

عليه وآله( )صىل اهلل  اهلل رسول عن واحلديثويقول يف موضع آخر من الكتاب: )

 يف وص  كام ،عام املخرج عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( منه كان ما ،كالم عريب

 .(2)(اخلاا به يراد وهو عاماً  وخيرج العام، به يراد عاماً  خيرج القرآن

 القواعيلد أهيلم ميلن وهيلي ،ونالحظ أن الرشيعة تعيلر عيلن قاعيلدة االستصيلحاب

 حالة يف أنه الواضح من إذ ؛«قض اليقني بالشكوال ين: »وهو كنائي، بتعبري االُصولية

 يف املجيلارات لكيلن.تنيلزي  اعتبيلار عيلن كناييلة فهيلو ينقض، كي يقني يوجد ال الشك

 األميلر فيلتيلبس إفادته، يف رصاحتها عدم لغرض املقصود، بغري للتكويل قابلة طبيعتها

قيلى هيلذ  تليلك الفيلرتة حييلنام تل ويف. امليلراد فهيلم يف اشيلتباهه يوجيل  مما السامع عىل

 ولكيلن. منهيلا احلقيقي املراد يفهم كان الغال  ففي ، االسالي  من املجارات وغريها

 الكلم حيرفون) معينة رصحيا،ملقاصد يكن مل إذا الكالم تكويل حياول من هناك كان ربام

وغيلري  املغفليلني بعض هناك كان وربام ، ذلك يف املغرضة اهدافهم وام( مواضعه عن

قد اخُتليل   (3):)أو المستم النساء(تعاىل قوله يف فمثالً  ، الكالماملتنبهني خلصوصيات 

 كتابيله يف رشيلد ابيلن فينقل العادي، اللمس جمرد أو املواقعة، هو هل ،يف بيان املراد منه

كيلان يعتقيلد عيلدم  اخلطيلاب بيلن عمر اجلنابةوأن غسل عن التيمم بدلية يف االختالف
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 عيلىل اآلية يف للتيمم املوج  اللمس ُحل إذ ؛(1)مرشوعية التيمم بدالً من غسل اجلنابة

 التيمم مرشوعية فتختص اجلامع، يشمل وال فحس  باليد اللمس وهو احلقيقي معنا 

مة أن ملس املرأة املجرد باليد العا علامء من مجع اختار فقد ولذا ؛ فقط األصغر باحلدث

 اجليلامع عن كناية بل ذلك، املالمسة من اإلرادة عدم وضو  معمن نواقض الوضوء. 

 إىل باالضيلافة ، التعبيلري يف والنزاهيلة التيلكدب الجل رصحياً  تعبرياً  يعر مل واجلنابةوانام

مر قد التيلبس عيلىل األ أن فنجد البالغية، باالسالي  املقاصد عن آنذاك التعبري تعارف

 مثلعمر وهو من قريش الذين نزل القرآن بلغتهم. 

 فقيلال فييله، اختلفوا واملوال العرب نأ يروىوينقل الطريس يف تفسري  ما نصه: )

 أصيلواهتم، فارتفعيلت امليلرأة، ميلس: بيله املراد: العرب وقالت. اجلامع: به املراد: املوال

وقيلد نقليله  (2)(اجليلامع: بيله امليلراد املوال، غل : عباس ابن قال ،سعبا ابن اىل فرجعوا

 طيل للق األحكيلام آييلات وعيلن ،(3)املسيلتدرك وعيلن ،جامع األحادييلث عيلن املجميلع

 العيلرب وأن ،الواقعة يف كتيل  ابنيلاء العاميلة بنحيلو معكيلوس نقلت وقد. (4)الراوندي

 ميلن يظهيلر كيلام املرأة، مس: املراد بكن يقولون كانوا املوال وأن. اجلامع: به املراد: قالت

 . لعبد الرراق الصنعاي (7)واملصن  (6)املنثور والدر ،(5)الطري تفسري

                                                           

 . 47: 1( بداية املجتهد 1)

 . 52: 2( جممع البيان2)
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جاء أن عمر كان يرى بكن املراد به مس املرأة وهيلو ميلن وربام أيدوا النقل األول بام 

 ورد ميلا يعارض للمس احلقيقي املعنى إرادة عىل اآلية ُحل فنن حال أي وعىلقريش. 

 .الوضوء ينقض ال املجرد املس أن رواياتنا يف

فتبني من ذلك أن من مجلة مناشئ توهم وجود التعارض يف النصيلوا هيلو عيلدم 

 لتفهيليم اعتميلد إذا فيام خصوصاً  ،تعامل للكالم واملراد التفهيميالتمييز بني املراد االس

 النص فهم واختالف التفهيمي املراد عن الغفلة تنشك ولربام. املنفصلة القرئن عىل املراد

 البعض عند فاملرأة ،ذي يعيشه الفرد وتصوراته ومشاعر  اخلاصةال الواقع تكثريات من

 ييلدي بيلني امليلرأة أو األسيلود الكليل  مر إذا تبطل الصالة أن رووا حتى منحطّ  عنرص

 الجيلل لذلك لذلك عليهم عائشة اعرتضت وقد ،(1)حزم البن املحىل ينقله كام املص ،

احلقيقية لفاظ النصوا واملراد اجلدي يلزم التعرف عىل االسالي   املعاي عىل التعرف

 عىل ويلزم. اااوامث. النص وظروفوالقواعد العامة واخلاصة يف الكالم واملتكلمني. 

 كيلام للمعصيلومني واخلاصيلة للعقالء العامة واملجاالن االسالي   ذ  االحاطة الفقيه

 الوصيلول خالاا من الفقيه يتمكن حيث ،ثهموبحو علامئنا واراء الروايات عليه تدل

 أو العيلام الظيلاهر االخيلذ ميلثالً  حييلق فيلال يل النص من اجلدي املراد أو احلقيقي للمعنى

 االسيليلالي  ميليلن وامثاايليلا أواملتصيليللة املنفصيليللة القيليلرائن عيليلن يبحيليلث مل ميليلا املطليليلق

 .واالستعامالت

 عميلدة إنوقد التفت العلامء اىل هذ  اجلهة فقيلال الشيليخ األنصيلاري يف رسيلائله:)

 خفييلت متصيللة بقيلرائن إميلا األخبار، يف الظاهر خالف إرادة كثرة هي إنام االختالف

                                                           

 . 11: 4( املحىل 1)
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 منيله السيلابقون وهكذا. (1)(منفصلة أو عنى،بامل نقلها أو األخبار، تقطيع جهة من علينا

(. فكليلام ابتعيلدنا عيلن عرصيل صيلدور اهلل رُحهيلام) والصدوق املفيد عباريت نقل مر كام

 اليلذي االُسلوب خفاء ارداد وأساليبه النص عرص بظروف معرفتنا ضعفت أو ،النص

 يف كثيلرا اجلهيلد بيلذل علينيلا ويليلزم علينا االلتباس فيكثر املطال ، بيان يف يتحكم كان

ال: ق مسلم بن حممد عن صحيحاً  حديثاً  ينقل الوسائل ففي اجلدي، املراد عىل التعرف

 هيلي؟ وما: قال رواية عنك روى الساباطي عامر ان)عليه السالم(:  اهلل عبد أليب قلت

 إنيلام حدثته، هكذا ليس يذه ؟ أين يذه ؟ أين: فقال فريضة، السنة أن روى: قلت

 ميلا علييله اهلل أقبل فيها، يسهُ  مل أو فيها نفسه حيّدث مل صالته عىل فكقبل صىّل  من: قلت

  ا ليكمل بالسنة ُامرنا وإنام مخسها، أو ثلثها، أو ربعها أو نصفها رفع فربام ،بل عليهاأق

 من ذه  ما  ا ليكمل» قوله من استنبط قد عامراً  أن فنالحظ. (2)«املكتوبة من ذه  ما

 ميلن الفائيلت املقيلدار ذليلك أن واملفيلروض ناقصة، اتالصلو بكن العلم مع ،«املكتوبة

 اجليلواب أن ميلع أيضيلًا، فريضيلة يكيلون أن البد املكمل أن ،فاستظهر ملزمة املصلحة

 . ذلك يقتيض ال بلسانه

ن املؤم عورة: له قلتوقد يكون منه أيضا ما جاء يف معترة عبد اهلل بن سنان قال: 

 هيلو إنيلام تذه  حيث ليس»: قال يه؟سفل يعني: قلت «نعم»عىل املؤمن حرام؟ قال: 

 إذاعيلة عىل تصدق لذلك. عارًاللشخص يكون ما كل اللغة يف فالعورة ،(3)«رس  إذاعة

حاطيلة باسيلتعامالت اال الفقييله عيلىل فيلزم. الرصيح املعنى هنا منها املراد وليس رس ،

                                                           

 . 810: 2( الرسائل 1)

 . الفرائض أعداد ابواب من 17 ب ،2/  70: 4 الوسائل ،1/  362: 3( الكايف 2)

 . 1153/  375: 1( التهذي  3)
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 الكريم آنالقر واسالي . العرب لغة  ا حتفل مما ،املجار والكناية واالستعاذة وامثااا

 املتصيللة القيلرآئن عيلىل التعيلرف يليلزم ليلذلك.  )عليهم السالم(املعصومني واحاديث

 هيلذ  بامثال إذااحاط اال ففيها يكون ال الرجل ان الروايات يف ذكر ولذلك واملنفصلة

 وخاصة بالتفضيل الفكرة هذ  توضيح سيكيت كام ومعاريضه الكالم وحلنالسالي . ا

 .املختلفة الروايات بني باطياالستن اجلمع عن نبحث حني

العامل الثالث: أن شمولية الرشيعة االسالمية وسعتها باعتبارهيلا دييلن اهلل اخلاليلد 

 يف املجيلاالت، خمتليل  يفللبرشية كافة واشيلتاماا عيلىل االحكيلام القانونييلة ميلن جهيلة

 ، متعيلددة انيلواع عيلىل يشيلتمل قسيلم وكيلل ، اقسامها بمختل  واملعامالت العبادات

 يليل ثانييلة جهيلة ميلن والعلمييلة القانونية املصطلحات حيث من العربية اللغة وحمدودية

 والوجيلود احلضيلارة، ميلن معينيلاً  مسيلتوى يعيليش جمتميلع لغيلة آنيلذاك كانت باعتبارها

 مرونتهيلا ميلع ،لك كانت فقرية يف الكثري من جماالت األحكام القانونييلةلذ الترشيعي،

 تعبيلريان الواحيلد املضيلمون نعيل التعبيلري يمكنهيلا حييلث فيهيلا التعبري اسالي  وتعدد

 ثيلم ليلذلك سنشيلري كيلام ، متعيلددة باسالي  املقاصد عن التعبري استيعاب او ، متعددة

 الظروف تفرضها رضورة باعتبار  ، األحكام بيان يف التدرج الُسلوب الرشيعة انتهاج

 خاا أسلوب اتباع إىل الرشيعة دفعت ثالثة جهة من للمسلمني واالجتامعية النفسية

 ؛وحمدوديتها اللغة وفقر وشمواا احلاجة مع تناس  وتعاليمها احكامها عن تعبريال يف

نية كام تدل عيلىل غ آنذاك العريب اإلنسان مايامرسه جمال يف كانت وإن العربية اللغة فنن

 حاجيلة تسيلدّ  بحييلث تكيلن مل القيلانون لغيلة جمال يف ولكنها ،ذلك ظاهرة الرتادف فيها

 قانونييلة ميلداليل يف واحيلد مصيلطلح اسيلتخدام اىل رشيليعةال دعا مما الشاملة، الرشيعة



 219 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 بيلني التعيلارض تيلوهم ظيلاهرة لرور الرئيسية العوامل من عامالً  ذلك فشّكل. خمتلفة

 ة. الرشعي النصوا

 واحلرميلة الوجيلوب فمنهيلا أنواع والتكليفية ،فاألحكام الرشعية تكليفية ووضعية

 وكفائي وتعييني وختيريي يوعين نفيس والوجوب واإلباحة، والكراهة واالستحباب

 اللغيلة يف وليليس. األنواع بقية عن باحلقيقة خيتل  خاا سنخ من نوع وكل وغريي،

 الوضيلعية األحكيلام عيلن فضيلال ، عن كل نوع بحيلّد تعرّ  قانونية مصطلحات العربية

 بكقسيلامها امللكييلة وإىل والسيلببية واجلزئييلة املانعييلة إىل الرشطية فمن ؛الكثرية وشعبها

 شخصيلية عيناً  يكون قد واململوك طلق، غري يكون وقد طلقاً  يكون قد فامللك ،الكثرية

 الكرسيل بنحو يكون وقد ،ن يف املعنييكو وقد الذمة يف يكون قد وهو كليًا، يكون وقد

 يكيلون وقيلد معينيلاً  شخصاً  يكون قد واملالك املالية، يف الرشكة بنحو يكون وقد املشاع

 الثابيلت لألميلر اللغيلة يف وضعت التي احلقوق ثم. صةخا او عامة جهة أو كلياً  عنواناً 

مثيلل حيلق الرهانيلة  بالسيلنخ، بينها فيام خمتلفة قانونية وجودات احلقيقة يف هي فحس 

وحق اجلناية وحق الغرماء وحق االختصاا وغريها من احلقوق التيلي هيلي حقيلائق 

 مغايرة للملك. 

 جعيلل بميلتمم يكيلون وقيلد ،ويف مرحلة جعل األحكام قد يكون اجلعل استقاللياً 

 . اجلعل بمتمم الطريقية يفيد وجعل والرشطية، اجلزئية يفيد وجعل تطبيقي،

 فهيلذ وكذلك األحكام الوضعية التي هي أقل حظًا من غريهيلا يف اللغيلة العربييلة. 

 يف سيلوى اليلنجس كلمة يستعمل الكريم القرآن النجد كثرهتا عىل النجاسات أحكام

 بيله ييلراد قيلد فانه املعنى، من فعال عليه مانصطلح يف استعاماا يعلم ومل واحد، موضع

 ثوبك باغسل الغال  يف عنه عرّ  فقد ،سالنج مورد يف الروايات من ورد وما. اخلبيث
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 كثرة مع آنذاك الوضو  بذلك يكن مل املصطلح بمعناها الطهارة وكذلك. ذلك غري أو

 بامليلاء، باغسله ملطّهرا عن عرّ  أنه نرى لذلك ؛النصوا يف واملطهرات الطهارة ورود

عن املانعية )بيلال تصيلّل فيليام  ويعّر ( الزكاة بآت) عنه عّر  به الزكاة حق تعلق ُاريد وإذا

 . وهكذا ،اليؤكل حلمه(

 واضح هو كام والفقه ،وهذا كله يؤدي إىل وقوع التشابه واالختالف يف النصوا

 بكلفيلاظ إال عيلادة حققالتت واإليقاعات فالعقود املفهوم، حمددة مصطلحات إىل حيتاج

ام أن اللغيلة يف هيلذ  املجيلاالت وبيل والكناية، باملجار الطالق يقع فال ظاهرة أو رصحية

 عنهيلا يعيلر مل حييلث ، الوضيلعية االحكيلام جمال يف وخاصة ؛واأللفاظ القانونية فقرية

 اكثر التكليفية االحكام تكون كثريًا، املتحرضة غري املجتمعات يف ألنه وذلك ، رصحياً 

 ، )افعيلل التكليفي احلكم بصيغة أيضاً  فيها الوضعية االحكام عن تعر لذلك ، ارفاً تع

 اراد وإذا.  (بامليلاء اغسيلله) املطهيلر وعيلن( تفعيلل ال( )اليلنجس) عن فيعر ،(تفعل ال

 النجاسيلات عيلن يعيلر ما وقليالً  ،(اخلمس ادفع الزكاة، آت) يقول( احلق) عن التعبري

( افعيلل) بصيغة وردت قد الترشيعية والتعاليم ألحكاما أكثر أن نالحظ لذا.  بالنجس

 وحرميلة املعامليلة بطيلالن عن فعّر  ،تعر باملصطلحات القانونية أن دون ،(التفعل) و

(. بافعيلل) عنهيلا ُعيلر االستقالل والوجوب والرشطية ،(تفعل ال) بيل وكراهته اليشء

 لكيلن ،ق البيلدعيمع وضو  حرمة الطيلال (1):)فطلقوهن لعدهتن(تعاىل قوله مثل ففي

 حرامًا، كان وإن البدعي الطالق بصحة فحكموا ؛ىل التكلفيع هنا األمر ُحلوا العامة

 .غريها يف بطالهنا اىل ارشاد املعامالت يف باحلصة األمر أن حني يف

                                                           

  1( الطالق: 1)
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 بصحة وحكموا منهم، القبول أبو ولكنهم ،الطاهرون عىل ذلك األئمةوقد نبههم 

تيلدل عيلىل  نصيلوا وردت الكيلافر، نجاسيلة خصوا ويف. احليض حال يف الطالق

 أو املنيلع نصيلوا تكيلون أن وحيتميلل بسيلؤر ، التوضيلؤ عن تنهي ونصوا ،طهارته

 عيلىل حتفظيلاً  ومعيلارشهتم خميلالطتهم من املسلمني منع مقام ى، واردة للكفار النجاسة

دون أن تريد إثبات نجاستهم وإن فهم املشهور ذلك ميلن  (1))اشداء عىل الكفار( أصل

)صىل اهلل عليه وآله( كان يالحظ يف تعبرياتيله يف الغاليل  التوافيلق  والرسول(كلمة )ال

 املتعارفيلة غيلري املصيلطلحات اسيلتخدام يتحمليلوا مل وهؤالء،مع االسيلالي  املتعارفيلة

 قومهيليلا ظيليلروف تناسيليل  لغيليلة وكيليلل اجلاهلييليلة، يف اجييليلاالً  عاشيليلوا ان بعيليلد عنيليلدهم،

 عليه وآله( منيلع حتيلى ميلن نقيلل )صىل اهلل النبي رمان وبعد واهتامماهتم واحتياجاهتم

الفاظ الروايات فضاًل عن تفسرياهتا والتحقيق عنها وعن ميلداليلها والفقيله، كيلام هيلو 

واضح حيتاج ملصطلحات حمددة، ففي العقود وااليقاعات عادة ما تقع بلفظ رصيح أو 

ظاهر، فال تقع باملجار او الكناية، فنحتيلاج ملصيلطلحات حميلددة املفهيلوم، وهيلي مميلا مل 

مكن التوصل إليه يف تلك اللغة املحدودة يف املجيلاالت القانونييلة، ليلذلك عيلر عيلن ي

اكثرها بلسان االحكام التكليفية، لفقر تليلك املجتمعيلات يف املصيلطلحات القانونييلة، 

حيث كان اهتاممهم اكثر يف املجاالت العسكرية، ال املجاالت الثقافييلة، حتيلى جيعليلوا 

ليليلذلك كيليلان ميليلن الرضيليلوري، ان تفرسيليل تليليلك املصيليلطلحات القانونييليلة الحكامهيليلا، و

التعبريات بمدلوالهتا ومصطلحاهتا القانونية احلقيقية، ومل حياولوا البحث عيلن ذليلك، 

واالئمة)عليهم السالم(نبهوهم كثريًا عىل ذلك، ولكنهم رفضوا كالمهم فليلو كانيلت 

توجد مصطلحات قانونية، الرتفع االختالف واال ام يف الكثيلري منهيلا. وبعيلد صيلدر 
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االسالم، حاول فقهاء الشيعة والسنة وضع املصيلطلحات، وتقيلدموا يف هيلذ  املهميلة، 

 ولكن هذ  املصطلحات تتغري وتتطور، كام سنذكر .

العامل الرابع: ومن العواميلل الرئيسيلية ليلرور حاليلة تيلوهم وجيلود التعيلارض يف 

ايلا ه ربيلام كيلان أنيل حيث فيها، الواردة األلفاظ بعض مداليل تغري ،النصوا الرشعية

)عليهم السالم( غريها معانيهيلا املصيلطلحة عنيلد العليلامء  األئمةمعان أخرى يف عرص 

)عليهم السالم( ميلن اللفيلظ مدلوليله الثيلانوي  األئمة مراد بكن فيظن ،املتكخرين عنهم

 ،(الكراهيلة) لفيلظ فميلثال وغيلري  ،املصطلح فيحدث تعارض بني النص املشتمل عليه

 لفيلظ ورد فقيلد ،ائر األحكيلام التكليفييلة واحلرميلةاآلن معنى يقابل س منه يتبادر حيث

 االخيلر، بعضها يف عنه النهي ورد كام والفضة، الذه  آنية استعامل أحاديث يف( كر )

 يتيلوهم ليلذلك احلرميلة يقابيلل بام اليوم املصطلح معناها منها املراد بكن البعض فيتوهم

كراهة املصيلطلحة ُحلت روايات النهي عىل ال لذلك ؛النهي عىل مايدل مع معارضتها

 مجعًا. 

 مسيلتعملة تكيلن مل الكراهيلة أن يظهيلر ،ولكن بتتبع موارد استعامالت كلمة )كر (

 كانيلت وغريهيلا القرآنييلة االسيلتعامالت يف إهنيلا بيلل الييلوم، املصطلح معناها يف آنذاك

ات حيث جعل )كر ( يف احلجر سورة يف تعاىل قوله يف جاء كام املبغوض، يف مستعملة

ولكن اهلل حب  إليكم اإليامن ورينّه يف قليلوبكم وكيلّر  إليليكم الكفيلر مقابل )حب ( )
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وقوله تعاىل يف سورة االرساء:)كل ذلك كان سيئه عنيلد رّبيلك  (1)والفسوق والعصيان(

 .(3)(احلالل يكر  يكن ومل»التاّمر:  سي  رواية يف أيضاً  وجاء. (2)مكروها(

 يقابل فيام استعاماا أما ، اخلالففينبغي ُحل لفظ كر  عىل احلرمة مامل تقم قرينة عىل

 . متكخر فقهي اصطال  فهو احلرمة

 ،)عليليهم السيلالم( األئمةومايتوهم من ورود استعامله يف مقابل احلرام عىل لسان 

 بعينيله، اخلنزييلر إال القيلرآن يف احلييلوان ميلن شيئا اهلل حيرم مل»: ررارة معترة يف جاء كام

 عيلىل اليدل ،(4)«مكرو  إنام بحرام وليس الورق مثل قرش له البحر من اء كل ويكر 

 يف اسيلتعمل احليلرام لفيلظ فنن ،فس املعنى املصطلح اليومن هو سابقاً  الكراهة مفاد أن

 حيلرم»)عليه السيلالم(:  قوله مثل االصطالحية احلرمة: أحدمها:  معنيني يف الروايات

ماهي والطايف حيلرام  اجلري واملار»)عليه السالم( وقوله ،(5)«أشياء عرشة الذبيحة من

 فيليام احلرميلة استعملتومل حيرم ذلك يف القرآن الثاي:  (6)«يف كتاب ع  )عليه السالم(

 بذلك يشهد كام ررارة معترة يف احلرام من املراد هو وهذا خاصة، الكريم القرآن حرم

 اكانو قد ولكن ، ورسوله يف كتابهاهلل ماحرم احلرام إنام»: قال مسلم بن حممد صحيحة

 . (7)«نعافها ونحن أشياء يعافون
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 يف احلرميليلة مقابيلل يف الكراهيليله لفيلظ أورد فيليلنذا ،فيلاحلرام إذن ميليلاحرم اهلل يف كتابيله

 احلرميلة مايقابيلل ال ،اب اهللكتيل يف ماورد: اي االخص املعنى هذا يقابل فننام احلديث،

 . إذن االصطالحية احلرمة جيامع الكراهة فلفظ. اليوم االصطالحية

 الكراهة كانت فاذا ،ل عن رس التعبري عن احلرام االصطالحي بالكراهةوقد يتساء

)عليهم السالم(بلفظ الكراهة دون  األئمة ذاعر فلام واإللزام الرتك عىل الوعيد بمعنى

احلرمة؟ واجلواب يظهر مما جاء يف مثل كتاب االم للشافعي ميلن أهنيلم كيلانوا يعيلّدون 

جاء ذكرمها يف القرآن يل ناشئًا ميلن عيلدم اليلورع أو التعبري باحلرام واحلالل يل يف غري ما 

 الكتيلاب يف جيلاء فقد الكريم القران يف ذكر  جاء غريما عن بالكراهة يعّر  وكان ،قلته

 أدركت! اهلل من حالل هذا: ما اعظم قول األوراعي يف قوله: يوس  ابو قال) املذكور

 يف كيلان ميلا إال حيلرام، ذاوهيل حالل، هذا. يقولوا ان الفتيا يف يكرهون للعلم مشاخينا

 أفضل بكنه عنه ويعر يل خيثم بني ربيع كالم نقله وبعد(. تفسري بال: وجل عز اهلل كتاب

: )حدثنا بعض أصحابنا عن أبراهيم النخعي يل وهيلو ميلن يقول ذلك منع يف يل التابعني

 أصيلحابه عيلن حّدث أنه يل حنيفة أيب أستاذ وأستاذ( 95) سنة وتويف ،كبار علامء الرأي

 نقيلول أن وأميلا بيله، البكس وهذا مكرو ، هذا: قالوا هنوا أو بيشء، أفتوا أذا كانوا هنمأ

 أيب ردّ  عيلىل اليلّرد يف الشافعي كالم أن ومع(. (1)هذا اعظم فام حرام، وهذا حالل، هذا

 . يرد  ومل هذا قرر ولكنه االوراعي، كتاب عىل يوس 

 مالكاً  سمعت: )فيه فورد الكم عن ذلك مثل نقل ،ويف أعالم املوقعني البن القيم

كت أحدا اقتدى به يقول أدر وال سلفنا، من مىض من وال الناس أمر من يكن مل: يقول

                                                           

 . 351: 7( االُم 1)



 225 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

: يقوليلون كانوا وإنام ذلك، عىل يتجّرؤون كانوا وما حرام، وهذا حالل، هذايف اء: 

 ربعيلةاأل األئمة أتباع اشتبه قد أنه القيم ابن يوضح ثم( حسناً  هذا نرى) و( كذا أكر )

 .(1)االصطالحية احلرمة مايقابل عىل املكرو  ُحلهم يف

)عليهم السالم( عيلن احليلرام بالكراهيلة عيلام هيلو  األئمةومنه يظهر الوجه يف تعبري 

حرام يف اصطالحنا وخاصة فيام لو مل تذكر حرمته يف القران الكيلريم وظهيلر أيضيلًا أن 

 .اهلل كتاب يف ّرمُح  ما وهو ،لفظ احلرام يف كلامهتم اا مدلواا اخلاّا 

ومن هنا التزمنا يل وفاقًا لبعض يل بعدم كون الصالة يف أجزاء مااليؤكل حلمه فاسدة 

 املعنيلى هيلو ررارة رواييلة يف احليلرام ميلن وامليلراد. فقيلط بالسباع خمتص هو بل ،مطلقاً 

 العيلروة عيلىل حاشيليته يف االصفهاي السيد اختار  كام اهلل كتاب يف ماورد اي االخص

 فهاي أيضًا. األص الرشيعة شيخ واختار  ة،الوسيل دون

 لكن ،وكذلك كلمة )الينبغي( التي التزم املتكخرون بداللتها عىل الكراهة فحس 

 أو تكوينيلاً  حمليله يف العميلل كيلون عيلدم: منها املراد بكن يقيض استعاماا موارد مراجعة

. العرفييلة ارةواحليلز الرشيلعية والكراهيلة الرشعية، احلرمة موارد يف فيستعمل ترشيعًا،

 يف جيلاء حييلث ،ذا يرتفع التنايف املتوهم يف روايات استعامل آنية اليلذه  والفضيلةو 

. بعضهم تومهه ملا خالفاً  اآلخر، بعضها يف عنه النهي ورود مع ،)الينبغي( بانه بعضها

 . املوقعني أعالم كتابه يف أيضاً  القيم ابن ذلك أوضح وقد

معاي األلفيلاظ بيلني معانيهيلا العرفييلة يف رميلان  وهناك شواهد كثرية عىل التغيري يف

 الظيلن مباحيلث يف ماذكرنيلا  ومنهيلا ،صدور النص ومعانيها املصطلحة عند املتكخرين

 هيلذ  ميلن امليلراد بيلل املتداوليلة املنطقية معانيها يف  ا اليقصد أهنا من والعلم، والشك

                                                           

 . 39: 1ملوقعني ( اعالم ا1)
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له وهكيلذا كلميلة حم يف بالتفصيل ذكرناها آخرى ،معانً  والروايات اآليات يف األلفاظ

 هيلو كيلام قيمة له يكون ما كل يف واخرى ،)املال( فانه يستعمل تارة يف خصوا النقد

 اليتيليم، مال يف الزكاة روايات ى، جاء فيام املقصود هو األول واملعنى عندنا، املتعارف

ك من ذل وغري والغالت، واألنعام النقدين بني فيه التفصيل القدماء بعض اختار ولذا

 ظ الواردة يف الروايات التي تعرضت للتغيري.األلفا

فهذ  ُامور أربعة ترتبط ببعض العوامل التي تيلؤدي لتيلوهم وقيلوع التعيلارض بيلني 

 او. االُميلور عيلىل االطالع وقلة التكمل عدم اىل التعارض فيها يرجع حيث ،األحاديث

الجيلل  ويليلزم عيلىل الفقييله ذكرنيلا كام املعصومني أقوال يف واخلاصة العامة االسالي 

التعرف عىل معاي االلفاظ واملراد اجلدي من النصوا الرشعية االحاطة بيلام ذكرنيلا  

)عليهم السيلالم( ولسيلان باملعصيلومني خاصيلة او ،من اسالي  وقواعد عامة للعقيلالء

)عليليهم  املعصيلومني الرواييلات هيلذ  التعيلرف رضورة عيلىل تدل كامالشارع املقدس. 

 البحيليلث ميليلن ييليلتمكن والفقييليله الفقاهيليلة طرشو ميليلن فاهنيليلا ،السيليلالم(وبحوث علامئنيليلا

 .الرشعية النصوا فهم يف والسطحية بالرأي التفسري وجتن  املوضوعي

توضيح: ان لفظ العلم والظن واجلهل، عرض عىل معانيها احلقيقية التغري،فليست 

 معانيها االصلية هي املعاي االصطالحية املعروفة عندنا.

جلارم او القطع، سواء كان مطابقًا للواقع ام فنفرس العلم يف مصطلحنا، باالعتقاد ا

ال، والظن: باالعتقاد الراجح، وان االيات الناهية عن العمل بالظن انام تدل عىل الغاء 

 االعتقاد الراجح، واجلهل نفرس  بالالعلم.

ولكن هذا املعنى املصطلح مستحدث عرضيلها بعيلد ترمجيلة املنطيلق والفلسيلفة، يف 

آخر، وقد اشار اذ  الفكرة، عباس حممود العقيلاد يف كتابيله  القرآن والسنة، فلها معنى
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)بني الكت  والناس( والشيخ حممد رضا املظفر يف كتابه اصول الفقه حني بحثيله عيلن 

آية النبك، حيث اكد عىل انه حني ترمجت الفلسفة للغة العربية، واحتاجوا اللفاظ معينة 

 تليلك االلفيلاظ املسيلتخدمة يف تعر عن املعاي املستحدثة، لذلك فقيلد حيلدث تغيلري يف

التعبري عن املفاهيم الفلسفية، وصارت تعر عن املعاي املستحدثة، ومنها الفاظ العلم 

 والظن واجلهل.

يقول الشيخ املظفر )الذي يبدو ل من تتبيلع اسيلتعامل كلميلة اجلهيلل ومشيلتقاهتا يف 

ة الضيليق معنيلا ، اصول اللغة العربية عن اعطاء اجلهل معنى يقابل العلم  ذ  التجربيل

جاء مصطلحا جديدًا عند املسلمني يف عهيلدهم، لنقيلل الفلسيلفة اليونانييلة إىل العربييلة 

الذي استدعى حتديد معان كثرية من الفاظها، وكسبها اطارًا يناس  االفكار الفلسفية، 

واال فاجلهل يف أصل اللغة كان يعطي معنى يقابيلل احلكميلة والتعقيلل والروييلة، فهيلو 

ير معنى السفة او الفعل السفهي عندما كان يكون عن غص ، وُحاقة يؤدي معنى يغا

 .(1)وعدم بصرية..(

وقال العقاد يف كتابيله )العليلم يسيلتعمل ى معنييلني: االول: الظهيلور واالنكشيلاف 

وروال اخلفاء، ومن ذلك اطالقهم العلم عىل اجلبل العال، والَعلم عىل الراية املرفوعة، 

تهر به صاحبه، الثاي: ااداييلة والبصيلرية، فيلاذا قيلالوا: ان والعَلم عىل االسم الذي اش

فالنا يميش عىل علم، فمعنى ذليلك انيله هيتيلدي يف سيلري ، وال يتخيلبط وال يتعصيل ، 

 فالعلم عندهم هو ااداية والسري عىل بصرية، ونقيضه اجلهل وهو التخبط يف الظالم(.

 وما نذه  اليه، يف هذا املجال: ان للعلم معنيني:
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األول: وضو  اليشء، كام لو انكش  وتوضح االمر لالنسيلان، وهيلو  يلذا  املعنى

 املعنى يتناس  مع املعنى املصطلح وهو اجلزم.

املعنى الثاي: ملعنى ااداية واحلكمة، وقييلام العميلل عيلىل اسيلاس الرؤييلة والتثبيلت 

 والتدبر، ومالحظة شؤون القضية وجوانبها.

 اهة وامثااا.واما اجلهل، او اجلهالة او العمل بالسف

 تارة تستعمل يف مقابل العلم باملعنى املشهور.

واخرى: يعني العمل الذي مل يفكر يف جوانبه، ويسيلمى ايضيلًا بيلالظن. الن املنشيلك 

ملعتقدات االنسان قد يكون بعض احلاالت النفسية كاالماي والرغبات.او االحييلاءات 

الكبيلار او أقيلواام، والظيلن يف العاطفية أو االحساسية، ويف االعتقاد وببعض االفراد 

القرآن يعني: تلك االعتقادات او االفكار سواء كانت جارمة أو غيلري جارميلة، والتيلي 

تنشك من هذ  املصادر، دون ان تعتمد عىل الرهان واليلدليل، أو حسيلاب االحيلتامالت 

وامثااا، وانام تعتمد عىل االحاسيس والعواط  فحس . فالعقائد التيلي مل ييلؤمن  يلا 

باب العقل وانام تدخلت يف تكوينها الرغبات واالهيلواء واالميلاي أو االحييلاءات، من 

فكل معتقد نشك من مصدر احسايس، بحيث ال يذعن بيله العقيلل بيلام هيلو عقيلل، فهيلو 

الظن، وان جزم به. لذلك نوى القرآن الكريم يص  اهل اجلاهلية، وال يعني بيلذلك، 

فكيلري وطريقيلة التفكيلري عنيلدهم غيلري اهنم ال يملكون اجلزم بل نعنى ان ميلنهجهم ال

صحيحة، واالسالم حينام بعث فقد صنع انقالبًا يف طريقة التفكري، فان اهل اجلاهلييلة 

كانوا يعتمدون االوهام واخلراقات وتقليد اآلبيلاء وغريهيلا ميلن العواميلل احلساسيلية، 

وربام حصل منها اجلزم، حصول الوثوق منه من خالل بعيلض الطيلرق ومنهيلا ليلذلك 

والعمل بخر الثقة، دون حصول الوثيلوق ميلن خيلالل بعيلض الطيلرق ومنهيلا فاالخذ 
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حماولة نقد املتن وتقويمه، من مصاديق العمل بالظن املنهي عنه، فليليس الظيلن املنهيلي 

 يعني ما مل يبلغ درجة اجلزم القطع.

وهذا هو الذي نفهمه من االيات التي تنهى عيلن الظيلن، ونيلذكر بعضيلها: )الكيلم 

لك اذن قسمة ضيزى. ان هي اال اسامء سميتموها انتم واباؤكم ما الذكر وله االنثى، ت

انزل اهلل  ا من سلطان عىل أي الدليل، فتلك العقيدة ليس عليها دليل وبرهان. ويعر 

عنها بالظن )ان تتبعون اال الظن وما هتوى االنفس(، وما يذكر  البعض من البيلاحثني 

ميلن مناشيلىء وعواميلل وجيلود بعيلض النفسيني ان بعض الشهوات النفسية قد تكون 

املعتقدات، وهو صيلحيح، بالنسيلبة للمعتقيلدات الباطليلة، ال املعتقيلدات احلقيلة، فيلان 

الشهوات دعيلتهم، إىل ان يصيلوروا املالئكيلة بصيلورة ميلا ميلثاًل، وال دلييلل عيلىل هيلذا 

املعتقدات، فال يتبعون اال الظن، )أم لالنسان ما متنى( فان التمنيات احيانًا تدفعهم إىل 

ض املعتقدات، )ان الذين ال يؤمنون، باالخرة ليسمون املالئكة تسمية االنثى، وميلا بع

ام به من علم( فليس هنا دليل وفطرة وحماسبة دعت إىل هذا االعتقاد )ان يتبعون من 

 الظن وان الظن ال يغني عن احلق شيئًا(.

مثيلل او قالوا لن يدخل اجلنيلة اال ميلن كيلان هيلودا او نصيلارى، تليلك ميلانيهم(، ان

هذهاملعتقدات اوجدهتا ميوام ورغباهتم ومتنياهتم، او بعض العوامل العاطفييلة )قيلل 

 هاتوا برهانكم ان كنتم صادقني(.

ويف سورة االنعام )وال تسبوا الذين يدعون ميلن دون اهلل، فيسيلبوا اهلل عيلدوا بغيلري 

 علم، كذلك رينا لكل امة عملهم(.

دون تفكيلري ومقايسيلة ودلييلل  ونستخلص من كل ذلك )ان كل اعتقاد ينشيلك ميلن

 وشاهد يعتر ظنا(، سواء كان اعتقادًا جار ما ام ال.
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 والبحث حول تغري االلفاظ واملعاي أو تطورها يف اللغة طويل.

وعلامؤنا القائلون بعدم حجييلة اخليلر الواحيلد، إنيلام احلجيلة اخليلر املفييلد للوثيلوق 

خيلر الواحيلد، إذا مل يفيلد  بالصدور اعتمدوا من مجلة االدلة عىل قيلوام بعيلدم حجييلة

الوثوق، بان العمل بالظن قبيح، مستدلني عىل ذلك بام ذكرنا  ميلن اآلييلات وغريهيلا، 

وانه ال بد من تقويم ونقد مضمون اخلر نقدًا داخليًا، وال بد من وجود الشيلاهد علييله 

من كتاب وسنة وغريها من مناشىء الوثوق، وال نعني من ذلك، ان يكيلون لنيلا جيلزم 

خلر ومضمونه، بل املهم ان خيضع اخلر ملحاسبات موضوعية، كام يف الكثيلري بصدور ا

من الشواهد العقالئية. إذ قد يكون الشخص مريضًا ويتيليقن ان مرضيله كيلذا، ولكيلن 

اعتقاد  هذا ظن، وان كان قطعيًا وذلك النه خضع يف اعتقيلاد  الحييلاء ولتيلكثري بعيلض 

احصائيا يل فّشخص مرضه، ولو عىل  االفراد غري املتخصيصني، ولكن لو راجع طبي 

سبيل الظن او الوثوق. فلو التزم عمليا يقول هذا الطبي ، كان عمله بعلم، بييلنام ميلع 

 انه مل حيصل له اجلزم، بينام يكون جزمه السابق ظنيًا.

اذن من هذ  االيات التي هنت عن الظن، وامتثااا من األدلة، نتوصل، إىل ان اخلر 

ثوق بالصدوق وال يمكن االعتامد عىل الظن باملعنى اليلذي ذكرنيلا ، احلجة، ما افاد الو

وانام حيصل الوثوق، من خالل طيلرق وقيلرائن وقيلد ذكرنيلا يف بحيلث سيلابق القيلرائن 

 والطرق املوجبة حلصول الوثوق باخلر.

واملالحظ ان فقهاء االمامية إىل رمان العالمة، كانوا يذهبون إىل ان اخليلر الواحيلد 

 يفد الوثوق بالصدور... قال الشيخ االنصاري يف رسائله )املحكيلي ليس حجة، إذا مل

عن السيد والقايض وابن رهرة والطيلويس وابيلن ادرييلس قيلدس اهلل ارسارهيلم املنيلع، 

وذه  إليه املفيد، حيث حكي عنه يف املعارج انه قال: خر واحيلد قيلاطع للعيلذر هيلو 
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و شيلاهدًا ميلن عقيلل، بيلل يف الذي يفيض بالنظر إىل العلم، وربام يكون ذليلك امجاعيلًا ا

، اذن (1)الوافية انه مل جيد القول باحلجية رصحيًا ممن تقدم عيلىل العالميلة وهيلو عجييل (

 فقبل العالمة مل يقل أحد بحجية خر الثقة الواحد رصحيًا.

ومن االقوال، كالم الشيخ املفيد نقله عنه املحقق يف املعارج )املسكلة السادسة. قال 

 فييله بيلالنظر يفيضيل دليل إليه يقرتن الذي هو للعذر القاطع لواحدا خر ؛شيخنا املفيد

 .(2)(قياس من حاكامً  عقالو من شاهداً  او امجاعاً  ذلك يكون وربام العلم، اىل

واملالحظ ان اجلملة االخرية )او حاكام ميلن قييلاس( حيلذفت يف الرسيلائل للشيليخ 

معنيلى احلقيقيلي االنصاري، ويمكن ان يكون حذفه من بعض النسا، لعدم توجهه لل

للقياس هنا، ولكن ذكرنا، ان املراد منه حتديد مدى اعتبار اخليلر ميلن خيلالل مقايسيلته 

باالصول االسالمية الكلية، كام يف بعض الروايات حول تقويم اخلر فقسه عىل كتاب 

اهلل( والظاهر ان هذ  اجلملة قد اغلقت حتيلى عيلىل املحقيلق فعليلق عليهيلا )فيلان عنيلى 

ال اشكال، وان عنى القياس الفقهيلي فموضيلع النظيلر، الن اخليلر بالقياس الرهان، ف

بتقدير ان ال يكون حجة، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي صار حجة، فاميلا لكونيله 

خرًا فذلك تعرض ملا يذه  إليه من طر  العمل باخلر، وان كان بالقياس ليلزم منيله 

 .(3)اثبات حكم رشعي بالقياس الفقهي وهو باطل(

م توجهه إىل مراد الشيخ املفييلد ميلن القييلاس، وقيلد ذكرنيلا ان ميلراد ، والظاهر عد

مقايسة اخلر لالصول الكلييلة، تبعيلًا للرواييلات، لتكيلون هيلذ  املقايسيلة شيلاهدًا عيلىل 

                                                           

 .67( الرسائل ا 1)

 .187( املعارج ا2)

 .187( معارج االصول ا 3)
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صدور ، ليثبت قوله )ان عىل كل حق حقيقة وعىل كيلل ثيلواب نيلورا(، وليليس امليلراد 

 املعنيني اللذين ذكرمها املحقق يف اعرتاضه.

فيد كتاب التذكرة يف علم االصول، مل يصل الينا وانام وصيلل خمترصيل ، وللشيخ امل

 الثاي ذكر  تلميذ  الكراجكي يف كنز الفوائد، وذكرها ايضًا صاح  املستدرك.

ومفادها ان خر الواحد ليس حجة )فمتى خال خر واحد من داللة يقطع  ا عىل 

 .(1) وال عماًل عىل كل وجه(صحة خمري ، فانه كام قدمنا ليس بحجة او ال يوج  علام

ومثل هذ  املقولة، ان خر الواحد ال يوج  علام وال عماًلشيلائعة عنيلد القيلدماء، 

وقد ذكر السيد الروجردي يف بحثه )ان طريقيلة االصيلحاب كانيلت مسيلتمرة عيلىل ان 

يقولوا يف مقام االحتجاج مع اخلصم الذي استدل بخر الواحد، ان اخليلر الواحيلدال 

)عليليهم السيلالم( كانيلت  ال عماًل فشيو، االصحاب من رميلن االئميلةيوج  علام و

طريقتهم مستمرة عىل ذلك، هذا الفضل بن شاذان العامل الشهري الذي كان من الطبقة 

السابعة، وقد ذكر هذ  الكلمة يف استدالالته املنقولة عنه يف الكايف وغري ، وقال بذلك 

 ي  وتالمذته(.ابن قبة والسيد واملفيد، بل الشيخ يف التهذ

والشيخ الطويس وهو اول من قال بحجية نوع من انواع اخلر الواحد قد نقل هذ  

املقولة الشائعة عند القدماء، ولكن ُحلها عىل اخبار املخالفني، وان اخبيلارهم ال تفييلد 

علام وال عماًل ولكنه مع ذلك نيلرا  يف بعيلض اقواليله يسيلتعمل هيلذ  املقوليلة بالنسيلبة 

فيام لو اراد مناقشة خر اورد ، فيقول، انه ال يوج  علاًم وال عماًل ففي الخبارنا ايضًا 

التهذي ، حينام ينقل خرا عن الكايف يف مسكلة العدد يف شهر رمضان، يقيلول او هيلذا 

                                                           

 حجرية. 1/769واملستدرك  2/29( كنز الفوائد 1)
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اخلر ايضًا نظري ما تقدم يف انه ال يصح االحتجاج به ملثل ما قدمنا  من انه خر واحيلد 

 مع انه من اخبارنا. ،(1)ال يوج  علاًم وال عماًل(

ويف التهذيبايضا بعد مناقشة خلر يقول )وفيها انه لو سلم من مجيع ما ذكرنا  لكان 

خرًا واحدًا ال يوج  علاًم وال عماًل، واخبار االحاد ال جيور االعراض  ا عن ظاهر 

 .(2)القرآن واالخبار املتواترة التي ذكرناها(

واحد ال يوج  علام وله عماًل، وقد نقلنا كالم اذن فرأي مجيع القدماء، ان اخلر ال

الشيخ يف الرسائل، وانه قيل العالمة مل يرص  احد بحجية اخلر الواحد، ومرادهم من 

 اخلر الواحد، هو اخلر الذي مل يقرتن بشواهد توج  الوثوق بصدور .

 بل املحقق نفسه يذه  اذا الرأي كام يالحظ من بعض اقواله، ففي كتابيله )نكيلت

النهاية( وهو حاشية منه عىل هناية الشيخ الطويس يف مسكلة اللبن املستخرج من امليتة، 

نقل عن بعض القولبتحريمه، وعلق عليه )والروايات بام ذكر  الشيخ منهيلا الصيلحيح 

ومنها الضعي ، فالضعي  ليس بحجة، والسليم ال ينهض ان يكون حجة يف نفسيله، 

: الن املتيليقن ان (3)فيكون العمل بذلك اطراحًا للمتيقن(النه ال ينتهي إىل افادة اليقني، 

 اليشء املكخوذ من امليتة نجس.

ويف موضع آخر ينقل رواية ويعلق عليها )فالشيخ عول عىل هذ  الرواية، وليست 

 .(4)عندي يف قوة ان يكون اصاًل(

                                                           

 .2/69( التهذي  1)

 .2/66( التهذي  2)

 .2/66( التهذي  2و 3)
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قيلل اذن فكان يبحث عن التقويم والنقد املضموي للروايات، بل ان ابن قبة، كام ين

 الصدوق كالمه، يرى استحالة احلكم بحجية الظن عقاًل وهو مفاد اخلر الواحد.
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 األمر الثاين

 يف بيان اسباب اختالف األحاديث الناشئة منهم)عليهم السالم(

 

 ميلن ال أنفسيلهم:  )عليهم السيلالم(األئميلةونبحث هنا عن االختالف الناشئ من 

 : هي األسباب وهذ  ، غريهم جهة

 االحادييلث االخيلتالف اسباب حوللبحث األول: االمر ثالثة بحوث: ويف هذا ا

 كتامهنم اسباب حول فيه نبحث الواقع ويف ،)عليهم السالم(انفسهماالئمة من الناشئة

 )عليهم السالم(يف بعض املجاالت لإلحكام الواقعية.

 . وطرقه الكتامن انواع حولالبحث الثاي: 

 ن واالحكام الرشعية.الكتام سبابا بني التناس  بيان:  البحث الثالث

 من الناشئة االختالف اسباب او ، البحث االول : حول اسباب الكتامن

 )عليهم السالم( انفسهم . االئمة

 نتيجة ولكن الوالية أهل من السائل يكون قدالسب  األول: املدارات مع السائل. 

كان يعيش آراء  لو كام الواقعي، احلكم معرفة حتمل بمستوى يكون ال العوامل لبعض

 الشيلتهار أو الواقيلع، للحكيلم املضيلاد بيلالتبليغ حمكومة مرتكزاته كانت أو ،املخالفني

 عيلدم يسيلتوج  مميلا ذليلك ونحو اجلديد، الرأي من يستغرب بحيث املخال  احلكم

 يف تشيلكيكه اىل ذليلك أدى فيلربام بيله، ومواجهتيله اليلواقعي باحلكم له الترصيح إمكان

 . احلقة معتقداته
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 يف يالحظوهنيلا:  )عليليهم السيلالم( األئمةهذ  العوامل وأمثااا التي كان  وألجل

 احلكيلم خييلال  بيلام ، االفيلراد بياهنلبعض عن أعرضوا ربام الواقعي، احلكم بيان جمال

 ، احلكيلم هيلذا امثيلال ميلع يتجاوب بطبيعته االنسان الن ، املشهور او ذهنه يف املرتكز

 لرتت  نتيجة ؛ام ببيانه مبارشة يرصحون ال لذلك ،له املخال  احلكم من ويستغرب

 فيلرتة بعيلد تنتهيلي اهنيلا بيلل الغال ، يف مستمرة احلالة هذ  ليست ولكن. عليه مفسدة

 خمالفتيله يتيلوهم ربيلام ليلذلك اليلواقعي، بيلاحلكم ليله فيرص  الظروف، وتغري ، املداراة

ليلزوم دت روايات كثرية تيلدل عيلىل ور وقد. املداراة فرتة خالل له طر  الذي للحكم

املداراة يف مرحلة التبليغ كام يف الكايف حيث نقل عن النبي )صىل اهلل عليه وآله(قوليله: 

 .(1)«الفرائض بكداء أمري كام الناس بمداراة ريب أمري»

حلقة عىل شخص قبل ا املطال  إلقاء عدم الشيعة حمدثي أمربل قد جاء يف بعضها: 

 ذليلك يف وردت وقيلد. البقية اليه ألقوا لكذ حتمل فنن بعضها، اليه فيلقوا ،أن خيترو 

 امليلؤمنني أميلري عيلن نباتيلة بن األصبغ عن ما مثل الدرجات بصائر يف متعددة روايات

 نبذاً  الناس اىل فانبذوا خمشوشن، خشن مستصع  صع  حديثنا إن»)عليه السالم(: 

 .(2)«عرف فزيدو  ومن أنكر فامسكو  فمن

وى القبول وحتمل االخرين رضورة يلزم والتدرج يف بيان املعلومات بحس  مست

 ربام وبذلك ،اتباعها لكل من يريد تروي  فكرة ما كيال جُيابه أحساسيسهم ومشاعرهم

                                                           

 . 4/  96: 2( الكايف 1)

 . 5/  41( بصائر الدرجات: 2)
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 امليلداراة يسيلتعمل مل فليلوىل أذهيلاهنم. ع تسيطر الفكرية االجتاهات بعض هناك كانت

 . ملواجهته يدفعهم فهذا مبارشة، الواقعي احلكم اليهم بأللقى معهم،

 بعض حتى وربام ،بعض الروايات اىل ما ذكرنا  من عدم حتمل بعض رواتناوتشري 

ت بيلدايا يف وخاصة)عليهم السالم(:  األئمة معتقدات لبعض منهم والكبار األجاّلء

 املنقولة الصحيحة مثل بتدرج، ام احلقة املبادىء طر  من بد ال لذلكأمرهم باالمامة

 أجيلد ميلا»: فقيلال ،)عليه السالم( عن اجليلدّ  جعفر أبا سكلت: قال ررارة عن الكايف يف

 فييله قيلال فيلام اهلل، أصلحك: قلت)عليه السالم(.  املؤمنني امري إال برأيه فيه قال أحداً 

: قليلت «كتاب يف ُاقرئكه حتى فالقني غدا كان إذا»مري املؤمنني )عليه السالم(؟ قال: أ

 كونيله وجه ولعل يل ابكت يف تقرئنيه أن من الَّ  أح  حديثك فنن حدثني اهلل اصلحك

 كتابيلة ميلن عمر منع منذ الكتابة من العلم أخذ يستنكر الناس كبقية كان أنه اليه أح 

 يعتمدون كانوا وإنام ،، وكانوا يعرون عمن يفعل ذلك بالصحفيكتبه وقراءة احلديث

 متكثراً )عليهم السالم(:  باألئمة اتصاله بداية يف كذلك كان وررارة فقط، احلافظة عىل

 يف اقرئكه حتى فالقني غداً  كان إذا لك، أقول ما اسمع»: ثانية ل فقال يل العام اجلو ذا 

 .«كتاب

 ،فكتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي اخلو به فيها بيلني الظهيلر والعرصيل

 دخلت فلام بالتقية، حيرض  من أجل من يفتني أن خشية خالياً  إالّ  أسكله ان أكر  وكنت

 ثيلم «الفيلرائض صحيفة ررارة أقرئ»)عليه السالم( فقال له: جعفر ابنه عىل أقبل عليه

 مثيلل صيلحيفة الَّ  فيلكخرج فقيلام ،)عليه السالم( يف البيت وجعفر أنا فبقيت. لينام قام

 أحداً  فيها تقرأ بام حتدث أالّ  اهلل عليك ل جتعل حتى ُاقرئكها لست»: فقال البعري فخذ

 عيلىلّ  تضيلّيق ومل اهلل، أصلحك: فقلت أيب، لك كذني حتى يقل ومل. «لك آذن حتى أبداً 
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فقليلت: « ت بناظر فيها إالّ عيلىل ميلا قليلت ليلكأن ما»: ل فقال بذلك؟ أبوك يكمرك ومل

 . لك فذلك

 أطليل  رمانيلاً  ألبيلث اا، حاسباً   ا، ،بصرياً وكنت رجاًل عاملًا بالفرائض والوصايا

 طيلرف الَّ  ألقيلى فليلام علييله، أقدر فال اعلمه ال والوصايا الفرائض من ع َّ  يلقى شيئاً 

 ما خالف فيها فنذا فيها فنظرت ،األولني كت  من انه يعرف غليظ كتاب اذا الصحيفة

 كذلك، عامته وإذا اختالف، فيه ليس الذي باملعروف واألمر الصلة من الناس بكيدي

 . اليه ودفعتها ادرجتها ثم آخر  عىل أتيت حتى فقرأته

 «الفيلرائض؟ صيلحيفة أقرأت»فر )عليه السالم( فقال: فلام أصبحت لقيت أبا جع

  «قرأت؟ ما رأيت كي ». فقال:نعم: قلت

 رأييلت اليلذي فيلنن»: قال. عليه الناس ما خالف هو بيشء، ليس باطل: قلتقال: 

)صىل اهلل عليه وآليله( وخيلط عيل   اهلل رسول إمالء رأيت الذي احلق هو ررارة يا واهلل

 ييلا»ق: أنطيل أن قبيلل ل فقال صدري، يف فوسوس شيطانال فكتاي)عليه السالم(بيد . 

 اهلل رسيلول إمالء أنه ادري ال وكي  شككت، أنك واهلل الشيطان ودّ  تشكن، ال ررارة

 كمري)صىل اهلل عليه وآله(وخط ع )عليه السالم( بيد  وقد حدثني أيب عيلن جيلدي انيل

 )عليه السالم( حدثه ذلك؟ املؤمنني

 كنت ولو ،ن الكتابم فاتني ما عىل وندمت فداك؟ اهلل جعلني كي  ال: قلتقال: 

 .(1)حرف منه يفوتني أالّ  لرجوت أعرفه وأنا قرأته

                                                           

 . 94/  7: كايف( ال1)
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 ،)عليه السالم( عن القنيلوت اهلل عبد أبا سكلتويف موثقة أيب بصري يف الكايف قال: 

يف »: ل فقيلال ذليلك، عيلن أبيلاك سيلكلت إي: ليله فقليلت «بالقراءة فيه جيهر فيام»: فقال

 ثيلم باحلق فكخرهم فسكلو ، أتو  أيب أصحاب إن أيب، اهلل رحم»:فقال «.اخلمس كلها

 .(1)«بالتقية فكفتيتهم شكاكاً  أتوي

ولعل أصحاب اإلمام الصيلادق )علييله السيلالم( كيلانوا خاضيلعني لثقافيلة العرصيل 

وموجاته الفكرية أكثر يف حني ان يف رمان اإلمام الباقر)عليه السالم( مل يكيلن كيلذلك 

 )عليه السالم( يستعمل املداراة أكثر.  الصادق اإلمام كان ولذلك ،من حيث الشدة

ومثلهيليلا يف الوسيليلائل حييليلث ورد عيليلن ررارة عيليلن أيب جعفر)علييليله السيليلالم( أنيليله 

)عليه  اهلل عبد أليب ذلك فذكرت: مسلم بن حممد قال «الصلوات كل يف القنوت»قال:

 يل مالحظ هو كام يل والتعبري. (2)« بالقراءة فيه جهر فام فيه يشك ال من اماالسالم( فقال: 

 . الكتامن من نحو فيه

ويف الوسائل بسند معتر عن عيلثامن بيلن رييلاد أنيله دخيلل عيلىل أيب عبيلد اهلل )علييله 

 أنيلت؟ تقيلول فام «مرة مرة»:فقال الوضوء، عن أباك سكلت إيالسالم(فقال له رجل: 

 ثالثيلاً  فتوضيلك يب،أ ُاخيلال  أي تيلرى وأنت إالّ  املسكلة هذ  عن تسكلني لن إنك»:فقال

 .(3)«أصابعك وخلل ثالثاً 

ومثلها رواية أيب بصري يل وهي ضعيفة بع  بن ايب ُحزة يل قلت أليب عبيلد اهلل )علييله 

 جعفيلر أبا إن: له قلت «الفجر طلوع بعد»:ل قال الفجر؟ ركعتي ُاص  متيالسالم(: 
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 مسرتشيلدين أيب تيلواأ الشيعة إن حممد أبا يا»:فقال الفجر؟ طلوع قبل ُاصليها أن أمري

 .(1)«بالتقية فكفتيتهم شكاكاً  وأتوي احلق، بمر فكفتاهم

الطاهرين)عليهم السالم( كانوا يسرتون الواقيلع  األئمةفيعلم من هذ  األخبار أن 

 : بعضها نستعرض جلهات له مداراة ؛خالفه يظهرون او ،عىل السائل أحياناً 

ة تؤثر بصورة طبيعية يف غرس أفكار ذالتلم فنناجلهة االُوىل: التلمذة للمخالفني. 

 ؛ صيلغرياً  شابًااو التلميذ كان إذا فيام احلالة وتشتد ،االُستاذ ورسوخها يف ذهن التلميذ

 ميلن يكون فال عليه، متىل التي والتلقينات وباالحياءات بُاستاذ  التكثر رسيع يكون فننه

 بعيلض وكيلاناملرتكزاتر أو األفكيلا تليلك خييلال  ما لسامع استعداد عىل النفسية اجلهة

 السنة، علامء بعض عند تتلمذوا ولكنهم ،)عليهم السالم(ومن الشيعةاالئمة اصحاب

 ميلن البداية يف يستغربون بحيث اذهاهنم، يف ومبانيهم العامة احكام تغرس ربام لذلك

بن احلسن بن  ع  عن نقل العياا أن الكيش ينقل. يتقبلوهنا ال وربام خيالفها، ما سامع

 قبل والطيار وُحران ررارة ُاستاذ وكان العامة، فقهاء من احلكم وكانأنه قال: )فضال 

 حني لذلك اذهاهنم، يف مغروسة عيينة بن احلكم اراء كانت وربام(2)(األمر هذا يروا أن

 أيدي يف ملا ملخالفتها ، استغرب ،ابقةالس الرواية يف الفرائض صحيفة عىل ررارة اطلع

 يصبح حتى البداية يف احلقة واالراء االحكام بعض كتامن فرضت احلالة وهذ  ، الناس

 . إليه فيلقيها مستعداً 
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)عليليهم السيلالم(عىل رضورة تعليليم الصيلبيان  األئميلةومنه يظهر الرس يف تككييلد 

فنن الصبي إذا استكنس بكحاديث أهل  غريها، عىل االطالع قبل:  أحاديث أهل البيت

 امليلذاه  بكفكيلار بعيلد  يتيلكثر ال فننيله ذهنه يف ومعتقداهتم أفكارهم وتركزت ،البيت

 يف تركيلزت لو أما. االنحراف عن مرتكزاته وستصونه االخرى، واملبادىء والتيارات

مثال هذا التككييلد أ يالحظ كام وإرالتها، مواجهتها يصع  فربام املخالفة، األفكار ذهنه

 (1)يف رويات أحكام االوالد كام يف الوسائل.

 النصارى أن األندلس تاريخ عن تبحث التي الكت  يف ذكر قدف ،وهذا أمر طبيعي

 واملعلمون ،مبيده التعليم يكون أن املسلمني عىل أخذوا األندلس، عىل سيطروا حينام

 الرئيسيلية العواميلل ميلن والتيلدريس التعليليم عيلىل اسيلتيالؤهم فكيلان. النصيلارى من

 بعيلض حاليلة هيلي هيلذ  ولعيلل. اليوم نرا  كام وتنرصها اسبانيا يف املسلمني النقراض

 قبيلل اإلسالم عىل يتعرفوا أن دون للغرب يذهبون الذين غريهم أو املسلمني الطالب

ون يف مستوى اإليامن واحلصانة العقائدييلة ميلع ميلن يتعيلرف عيلىل خيتلف فنهنم ؛ذها م

 . اإلسالم واملعتقدات احلقة قبل ذهابه

 هشام عن الكيش ينقل وكام ذلك بعد ولكنه ،نعم هكذا كان ررارة يف بدايات أمر 

)عليه السالم(من الفتيا حممد بن جعفر من باحلرف أسمع: )قال أنه ررارة عن سامل بن

 أهيلل ملبيلادئ الفكرييلة واالُسس العقائدية الدعائم تركز بعد وذلك. (2)فكرداد به إيامنًا(

 حيلاديثهما سمع كلام ، اكثر  م وتعلقاً  ووالءاً  ايامناً  يزداد سوف أعامقهفانه يف:  البيت

الشيليلواهد  ميليلن الكثيليلري ذليليلك عيليلىل تيليلدل كيليلام ، ومعتقيليلداهتم تعيليلاليمهم ميليلن واجلدييليلد
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)عليه  االمام بتوصية إالّ  االخرين عن كتامهنا من البعض يتمكن مل وربام ، والنصوا

 . السالم( واذنه يف نرشها يف بعض الظروف

 بصيلورة املعتقيلدات إلقاء يمكن ال لذلك ؛ لكن ليس اجلميع بمثل هذا االستعداد

 األفكار واملعتقدات.  لتلقي مستعداً  يصبح أن اىل التدرج من البد بل عليه، دفعية

 ثيلم ،هذا باإلضافة اىل أن مجلة من رواتنا كانوا يف بداية األمر ميلن العاميلة أنفسيلهم

 بيلن ومنصيلور احلجيلاج بيلن اليلرُحن عبد يف كام الصواب، اىل واهتدوا ااداية شملتهم

 معيلارشين كيلانوا اليلرواة أكثيلر فيلنن لذلك أض . وغريهم رية،املغ بن اهلل وعبد حارم

 يقيلل ال املرتكيلزات يف املعيلارشة وتكثري وثقافتهم، وأفكارهم عاداهتم يعيشون ،للعامة

 قّربيلت إذا بكفكيلارهم الضيلعي  الشيعي يتكثر قد بل واضح، هو كام التلمذة تكثري عن

 ميلن مجليلة مراجعاتيله يف ناليلدي رشف السيليد العالمة ينقل ولذا. فني بُاسلوب لذهنه

 (1).صحاحهم يف  م العامة احت  وقد ،امة أيضًا كام ينقل عناالع عن ينقل ممن رواتنا

 ويتبيلادلون  يلم، خيتلطيلون ،وليس ذلك إال ألن الشيعة كانوا يعيشون مع غيلريهم

 يسيلتثقلون تيلراهم فيلربام  م، خيتص وعلمي ثقايف حميط ام يكن ومل العالقات معهم

 كيلام غريها، من:  )عليهم السالم( تارت  ا مدرسة أهل البيتام التي ماألحكا بعض

 الصيلحيح يف نقيلل ررارة أن اليلذكرى عن نقالً  الصالة كتاب يف األحاديث جامع يري

 دخيلل إذا)صيلىل اهلل علييله وآليله(:  اهلل رسيلول قال»)عليه السالم( قال: جعفر أيب عن

 الكوفيلة فقيلدمتقيلال: « املكتوبيلةب يبيلدأ حتيلى نافليلة صالة فال املكتوبة الصالة وقت

 أبيلا لقييلت قابيلل ميلن كيلان فلام. مني ذلك فقبلوا وأصحابه، عتيبة بن احلكم فكخرت
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)عليه السالم( فحدثني أن رسول اهلل )صيلىل اهلل علييله وآليله( عيلرس يف بعيلض  جعفر

 الشيلمس، طلعيلت حتيلى وناموا بالل فنام. أنا: بالل فقال يكلؤنا؟ من»أسفار  فقال: 

 فقيلال. بكنفاسيلكم أخيلذ الذي نفيس أخذ اهلل رسول يا: فقال أرقدك؟ ما: اللب يا فقال

 فييله أصيلابكم اليلذي مقيلامكم عيلن فتحوليلوا قوميلوا)صىل اهلل عليه وآله(:  اهلل رسول

)صىل اهلل عليه وآله(ركعتى الفجيلر  اهلل رسول فصىل فكّذن،. أّذن بالل يا: فقال الغفلة،

 شيليئاً  نيسيل من: قال ثم الصبح  م فصىل قام ثم ،وأمر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر

 :)وأقم الصالة لذكري(.يقول وجل عز اهلل ذكرها،فنن إذا فليصلها الصالة من

. األول حديثك نقضت: فقالوا وأصحابه، احلكم اىل احلديث فحملتقال ررارة: 

 ررارة ييليلا»: فقيليلال ،)علييليله السيليلالم( بيليلام قيليلال القيليلوم جعفيليلر أيب عيليلىل فقيليلدمت

  ميليليلن قضيليليلاء كيليليلان ذليليليلك وأن ،نيليليله قيليليلد فيليليلات الوقتيليليلان مجيعيليليلاً أال أخيليليلرهتم ا

 .(1)رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؟

 ،ومثل ذلك ما يف الوسائل عن بريد بن معاوية العج  يل وهو من أكيلابر أصيلحابنا

)عليهم األئميلة عند مكانته وله فقيه، أصحابنا، وجو  من) إنه: فيه الرجال علامء وقال

)عليه السيلالم( عيلن الرطبيلة تبيلاع قطعتيلني أو ثيلالث  جعفر اأب سكلتقال: (2)السالم(

 بكس ال»كثرت السؤال عن أشبا  هذا فجعل يقول: وأ: قال. «بكس ال»:فقال ،قطعات

 يلينيلا من إن يل به البكس: وقوله سكلته ما كثرة من استحياء يل اهلل اصلحك: فقلت. «به

 اهلل علييله وآليله( يف )صيلىل اهلل رسول حديث سمعوا أظنهم»: فقال كله، هذا يفسدون

مد بن مسلم أن يسكل أبا جعفيلر حم فكمرت فسكت، رجل وبينه بيني حال ثم«. النخل
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)علييله السيلالم(: جعفر أبيلو فقال ،عن قول رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف النخل

 فنرى. (1)«بالنخل الناس تبايع: فقيل هذا؟ ما: فقال ضوضاء، فسمع اهلل رسول خرج»

)عليه السالم(بالصحة مع أن عليلامء  اإلمام حكم من يستغرب العج  دبري مثل حتى

 العامة يفتون بالفساد.

وينقل املعجم عن الكيش والكايف يف منصور بن حارم الذي كان عاميًا يف أول أمر  

 ما سلنيثم قال: »أنه بعد أن ذكر معتقداته لإلمام الصادق )عليه السالم( قال االمام: 

 .(2)«أبداً  اليوم بعد ُانكرك فال شئت،

اجلهة الثانية: أن بعض رواتنا كان ايلم وثيلوق بيلبعض رواة العاميلة يف اجلمليلة وال 

ولذا مل يكن من السهل مواجهيلة هيلؤالء بيلاحلكم اليلواقعي اليلذي  ،يتهموهنم بالكذب

 بيلن حمميلد صحيحة أيضاً  عليه ويدل ذلك، عىل يدل ما مر وقدخيال  ما عليه العامة. 

 عيلن وفيلالن فيلالن عيلن ييلروون أقيلوام بال ما»)عليه السالم(:  اهلل عبد أيب عن مسلم

 إن»قال: « )صىل اهلل عليه وآله( ال يتهمون بالكذب ثم جييء منكم خالفه؟ اهلل رسول

 بيلن منصيلور عيلن سيلابقاً  الرواية ذكرنا وقد ومنها. (3)«القرآن ينسخ كام ينسخ احلديث

 اهلل عليه وآله( صيلدقوا عيلىل )صىل اهلل رسول أصحاب عن فكخري: قلت: قال حارم

 اختلفوا؟ باام فام: قلتقال: « بل صدقوا»حممد )صىل اهلل عليه وآله( أم كذبوا؟ قال: 

)صىل اهلل علييله وآليله( فيسيلكله املسيلكلة  اهلل رسول يكيت كان الرجل ان تعلم أما»: فقال
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 ضيلهابع األحاديث فنسخت اجلواب؟ ذلك ناسخ ذلك بعد جييئه ثم ،فيجيبه باجلواب

 ذلك لكن بالكذب، يتهموا مل وإن األفراد ُاولئك وإن ،احلقيقة يدركوا مل فهم. (1)«بعضاً 

)علييله السيلالم(ام اإلمام فيوضح به، األخذ ويلزم حقًا، كالمهم يكون أن يستلزم ال

 التدرج عن غفلوا قد العامة أن اىل إشارة وفيه. بعضاً  بعضه ينسخ احلديث وأن ،األمر

وإىل ان سياسة املنيلع ميلن تيلدوين احليلديث وحتدييلدهم  الروايات، يف ماألحكا بيان يف

 املقيلدم فيلكهيام ،عملية نقل احلديث فضاًل عن عدم معرفته وضبط رمانه وخصوصياته

 التيلي الزمنييلة املراحيلل واختالل املنسو،، من الناسخ معرفة عدم سببت املؤخر وأهيام

  يف فهيلم اآلييلات تيلكثري هليل وغيلري ، كليله ذليلك عندمهومعرفة االحاديث فيه صدرت

 ومنقوالهتم، العامة باحاديث الوثوق عدم يستوج  ذلك وكل ، والروايات الرشيفة

 حتيليط التيلي والظيلروف العواميلل هيلذ  واقيلع عيلن غيلافلني كانوا الشيعة بعض ولكن

 الييلوم هو كام ، متحيص ورواهتمبدون برواياهتم كثرياً  يثقون لذلك ، العامة باحاديث

ا كثريًا ممن هو غافل عن االحاطة بتلك الظروف والعوامل التي   يثق من هناك حيث

 فيذكرون هؤالء مثال يدارون كانوا:  )عليهم السالم( األئمةف ،حتيط باحاديث العامة

 .لإلسالم التارخيي الواقع عىل ويطلعوا تدرجيًا، الواقع ام ينكش  حتى تقية احلكم

)عليهم األئميلةب يغالون ،فسهم اىل الشيعةاجلهة الثالثة: كان هناك مجاعة ينسبون أن

 وقد. والنبوة االُلوهية ام فينسبون أحيانًا، املعقولة احلدود تتجاور درجة اىلالسالم(: 

 أهنم يعتقد من وجود اىل يشري وهذا ،(2)بكنبياء ليسوا األئمة أن بعنوان باباً  الوايف يف عقد

 فكرييلة أو سياسيلية أهيلداف ليله كانيلت لكيلن باإلسيلالم، تظاهروا وإن وهؤالء ،ءأنبيا
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 االخيلتالف بيلرور يف العرص ذلك يف الشائعة والنحل امللل لتكثري التعرض عند نذكرها

 كيلان فيلنذا منهم،)عليهم السيلالم(يف بعيلض احيلاديثهماألئميلة تيلرأ األحاديثوقيلد بني

)عليهم السالم(يذكرون األحكام املخالفة ملا اشتهر بيلني املسيللمني وخصوصيلًا األئمة

 فكرة عىل كشاهد الغالة يتخذ  لكان ،ء األفراد وملن خضع لتكثري معتقداهتمملثل هؤال

 رأييلاً  عنيله ينقليلون:  )صىل اهلل عليه وآله(وهم النبي عن رأياً  ينقلون فاملسلمون الغلّو،

 وقيلدم انبياء أو أهنم جاؤوا بدين جديد. أهن عىل مرراً  يكون ان يمكن مما فهذا خمالفًا،

 مل وإنيلام ،(1)اهلل عليلم خميلزون من األربعة األماكن يف اإلمتام أن األحاديث بعض يف ورد

 ييلذكروا حتيلى املطليلوب باملسيلتوى آنيلذاك األذهيلان ميلن الكثيلري كيلون لعدم يذكرو 

صحا ا خصوصية هذ  املواضع األربعة وعىل اخلصوا احلائر احلسيني ومسيلجد أل

 واالسيلس عتقيلداتامل بيلبعض واالعتقيلاد التعيلرف عىل يثني  ا االذعان النالكوفة. 

 )عليهم السالم(.لألئمة الفكرية

 يتحميلل مميلن اليلبعض يكيلن فليلم ،وربام افتى بعض أصحابنا آنذاك بالقرصيل فيهيلا

 حكيلم ايلا ليكيلون ؛الكوفة ومسجد احلسيني احلائر وخاصة ،ناألماك هذ  خصوصية

 وربيلام احلساسيلة، املسيلائل ميلن كانيلت واليلتامم القرصيل ومسيلكلة(2)األماكن لسائر مغاير

ان  ميلع السفر، يف بالتامم للقول ذهبا وعائشة، فعثامن طائفيًا، أو سياسياً  طابعاً  تسبتاك

 قيلال ان بعيلد ولكن ،عائشة نفسها روت احاديث تدل عىل القرص استند اا الكوفيون

 طابعاً  اكتسبت االحكام بعض فهناك اذن ، به قالت ، جانبه إىل وصارت.  عثامنبالتامم

                                                           

 . 1191/  334: 2 االستبصار ،1494/  430: 5( التهذي  1)

 . 283: 1( كالصدوق يف الفقيه 2)
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 اذن ، وتغريهيلا السياسيلية وانتامءاهتم اجتاهتم حس  البعض اءار تغريت وربام سياسياً 

اء التي تعتمد عىل بعض االسس التي ربام مل يتعرف أو يؤمن  ا واالر االحكام فبعض

 اهم ملفسدة فدفعا ، غلوهم عىل شاهداً  الغالة يتخذها ان يمكن االراء وهذ  ، البعض

 االحكام املبتنية عىل هذ  االسس.)عليهم السالم(إىل كتامن امثال هذ  االئمة اضطر

اجلهة الرابعة: هناك مجاعة من الشيعة خمالفة متاما للطائفة السابقة حييلث مل يعرفيلوا 

 بيلل ، )عليهم السالم( باملستوى املطلوب وباملقامات واخلصائص املختصة  ماألئمة

 بيلكن ؤمنيلواي أن دون والسنة، بالكتاب علامء وجمرد الفقهاء، كسائر:  بكهنم يرون كانوا

)عليهم السالم( حكيلاًم ورأييلًا خمالفيلًا مليلا هيلو  األئمة من سمعوا فنذا. الوالية مقام ام

)عليليهم السيلالم( قيلالوا يف ذليلك بالقييلاس  األئميلةاملشهور بني املسلمني تصوروا أن 

 مجاعيلة وجدنا وقد: )املستدرك ويف. (1)والرأي كام سبق نقله عن رش  عقائد الصدوق

)عليهم السيلالم(من  األئمة وينزلون ، الدينيف ظاهراً  تقصرياً  يقرصون منهم الينا ورد

 يف ينكيلت حتيلى الدينييلة األحكيلام من كثرياً  يعرفون ال كانوا أهنم ويزعمون ،مراتبهم

 .(2)(والظنون الرأي اىل الرشيعة حكم يف يلتجئون إهنم: ويقولون قلو م،

 ظروفيلاً  يعيشيلون كيلانوا)عليليهم السيلالم(:  األئميلةكل هذ  اجلهات تدل عيلىل أن 

 أفيليلراداً  وواجهيليلوا وسياسيليلية، واجتامعييليلة ثقافييليلة عواميليلل نتيجيليلة ؛ ومعقيليلدة متضيليلاربة

 اىل يضيلطرهم كيلان مميلا الشيليعة، من وكلهم متباينة واجتاهات خمتلفة بميول ومجاعات

وفر الظرف املناسيل  يت أن وبعد ثم ام، مداراة بالتدري  وبياهنا األحكام بعض كتامن

 سالم( االحكام الواقعية. يبني )عليه ال

                                                           

 . 135( رش  عقائد الصدوق: 1)

 . 235: 23( مستدرك الوسائل 2)
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السب  الثاي للكتامن: القاء االختالف بني الشيعة وهو من أسباب ذكر األحاديث 

 كيلل الن ، )عليهم السالم( وسيكيت ان مورد  االحكام املوسعةاألئمةاملختلفة من قبل 

 كيلانوا مليلاذا لكيلن ، أو كلهيلا االحكيلام بعيلض ميلع يتناسيل  الكتامن اسباب من سب 

 وشيليعتهم)عليهم السالم( األئمة عىل الشديدة الرقابة وجود إن ذلك؟ لقاءإ حياولون

 األحكام يف والصورية الشكلية االختالفات بعض وجود تفرض كانت الفرتة تلك يف

 لإلميلام انتسا م ويكش  للسلطة سيكشفهم احلكم عىل كلمتهم اتفاق فنن بينهم فيام

 يف بينهم االختالف بنلقاء تفادهيا مكنامل ممن كان ملخاطر وسيعرضهم ،)عليه السالم(

 االتفاق واملستحبامتع املوسعات يف كام األمهية، من الدرجة بتلك تكن مل التي األحكام

 امفيلي ميلوافقتهم أو العاميلة مع خمالفتهم اجلهة هذ  يف يراعى وال. املهمة االحكام يف

 افرادهم عن ةبالشيع املرتبصون يكش  ال االختالف هذا وجود ومع األحكام، تلك

 موثقيلة منهيلا كثيلرية، رواييلات ذليلك عىل وتدل.  )عليهم السالم(باالئمة ارتباطهم أو

 رجيلل جيلاء ثيلم فكجيلابني، مسيلكلة، عن سكلته)عليه السالم(قال: جعفر أيب عن ررارة

خر فكجابه بخالف ما أجيلابني وأجيلاب آ جاء ثم أجابني ما بخالف فكجابه عنه فسكله

 ميلن العيلراق أهيلل ميلن رجيلالن اهلل، رسول بن يا: لتق الرجالن خرج فلامصاحبي. 

 ييلا»: فقيلال صيلاحبه؟ بيله اجبت ما بغري منهام واحد كل فكجبت يسكالن قدما شيعتكم

 ،سالنيلا لقصدكم واحد أمر عىل اجتمعتم ولو ولكم، لنا وأبقى لنا خري هذا إن ررارة

م( شيليعتكم ليلو )علييله السيلال اهلل عبد أليب قلت ثم: قال «وبقائكم لبقائنا أقل ولكان
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ُحلتموهم عىل األسنة وعىل النار ملضوا وهيلو خيرجيلون ميلن عنيلدكم خمتلفيلني؟ قيلال: 

 .(1)أبيه جواب بمثل فكجابني مرات، ثالث عليه فكعدت فسكت،

ومنها ما يف مقدمة احلدائق نقاًل عن االحتجاج عن حريز عيلن أيب عبيلد اهلل )علييله 

 ميلن ذليلك»: قال. أصحابنا اختالف من ع ّ  أشد اء ليس إنه: له قلتالسالم(قال: 

 .(2)«قب 

 عليه نبه كام اشتبا  ولكنه ،ومنها ما يف مقدمة احلدائق أيضًا نقاًل عن معاي األخبار

)علييله  احلسيلن أيب عيلن حدثيله عميلن اخليلزار أييلوب أيب عيلن. العلل عن بل املجليس

 أميلر اىل مجعيلتكم ذليلك كيلان إذا»:وقيلال «رُحيلة لكم أصحايب اختالف»السالم(قال: 

، وليلو مجعيلتكم عيلىل أميلر ذليلك فعلت أنا»: فقال أصحابنا اختالف عن وسئل «واحد

 بيدنايليل احلكيلم أو األميلر كيلان لو اي يل ذلك كان إذا: ومراد . (3)«واحد ألخذ برقابكم 

 . الشكلية االختالفات الرتفعت

 وهذ  الروايات مؤيدة للمطل  فاهنا مرسلة ال يصلح االستدالل  ا. 

 أحاديث الباب ما روا  الكيش بسندين صحيحني كيلام يف املعجيلم ولكن العمدة يف

 اقيلرأ»)عليه السالم(:  اهلل عبد أبو ل قالعن عبيد بن ررارة يل وهو ثقة يل يف نفسه قال: 

 والعدو الناس فنن ؛ عليك مني دفاعاً  أعيبك إنام إي: له وقل السالم، والدك عىل مني

 ويذمونه ،إلدخال األذى فيمن نحبه ونقربه نهمكا وُحدنا  قربنا  من كل اىل يسارعون

 فيلننام. نحن عبنا  من وحيمدون عليه، األذى إدخال ويرون منا، ودنو  وقربه له ملحبتنا

                                                           

 .222/  282: 1 الوايف ،5/  53: 1( الكايف 1)

 . 7: 1 احلدائق ،14/  395( علل الرشائع: 2)

 .15/  395( علل الرشائع: 3)
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 غيلري الناس عند مذموم ذلك يف وأنت الينا وبميلك بنا اشتهرت رجل ألنك ؛ أعيبك

أميلرك يف اليلدين ك ليحميلدوا أعيبيل أن فكحببت الينا، ومليلك لنا بمودتك األثر حممود

 السفينة أما: )عزوجل اهلل يقول عنك، رشهم دافع منا بذلك ويكون ،بعيبك ونقصك

 كيلل يكخيلذ مليلك وراءهيلم وكيلان أعيبها أن فكردت البحر يف يعملون ملساكني فكانت

ننك واهلل أح  النيلاس الَّ ف يل اهلل يرُحك يل املسكلة فافهم»اىل أن يقول:  (1)(غصباً  سفينة

 وإن الزاخيلر، القمقيلام البحر ذلك سفن أفضل فننك ؛  حيًا وميتاً وأح  أصحاب أيب

 احلسيلن أنبيلكك ولقيلد صيلاحلة، سفينة كل عبور يرغ  غصوباً  ظلوماً  ملكاً  ورائك من

 يليل الغالمني حفظ كام أبيهام بصال  وحفظهام وكألمها اهلل أحاطهام يل رسالتك واحلسني

 اليلذي بخيلالف بصيلري أبيلو اكوأت ،ال يضيقن صدرك من الذي أمرك أيب وأمرتك بهف

 ولكيلل... به االخذ ووسعكم وسعنا بامر إالّ  امرنا  وال أمرناك ما واهلل فال به، أمرناك

 اليلذي يف احليلق أن لعلميلتم لنيلا اذن وليلو. احليلق توافيلق ومعيلان تصاري  عندنا ذلك

 واليلذي  يلا، وارضيلوا ألحكامنيلا، واصروا لنا، وسلموا ،األمر الينا فردوا ؛ أمرناكم

 فسيلاد يف غنمه بمصلحة أعرف وهو خلقه، اهلل اسرتعا  الذي راعيكم فهو بينكم فرق

 آثيلار يف عدوها وخوف فسادها ليكمن بينها جيمع ثم لتسلم بينها فرق شاء فنن ؛ أمرها

 . «والفرج من عدو  مكمنه من باألمن ويكتيها اهلل يكذن ما

 بيلاإلفراد، هتيلل أن بيلاحل  علييلك واألربعيلني، الستة بصالة وعليك»اىل أن يقول: 

 احليل  وقلبيلت بيله هلليلت ميلا فسخت وسعيت وطفت مكة قدمت إذا الفسخ وتنوي

 املنافع فتشهد منى اىل مفرداً  باحل  اإلهالل استكن  ثم الرتوية، يوم اىل أحللت عمرة

                                                           

 . 79( الكه : 1)
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 أن: يفعليلوا أن أصيلحابه أميلر وهكيلذا ،9 اهلل رسيلول ح  وكذلك ،لفةواملزد بعرفات

)صىل اهلل عليه وآله( عىل  اهلل رسول قام وإنام. عمرة احل  بواويقل به أهلوا ما يفسخوا

 إحرامه ليسوق الذي ساق معه. 

 بيله اتيلاك والذي صدرك يضيقن وال ذلك فالزم ، فهذا الذي أمرناك به حّ  التمتع

بصري من صالة إحدى ومخسني واإلهالل بالتمتع بالعمرة اىل احل  وميلا أمرنيلا بيله  أبو

لك عندنا معان وتصاري  لذلك ما يسعنا ويسعكم وال خيال  من أن هتل بالتمتع فذ

 .(1)«العاملني رب هلل واحلمد ،اء منه احلق وال يضاد 

 أمر ما عىل النوافل جمموع فنن ؛ نالحظ أن اإلمام أمر ررارة بغري ما أمر به أبا بصري

 ثالثيلنيو أربعيلاً  تكيلون بصيلري أبا به أمر ما وعىل ركعة، وعرشين تسعاً  يكون ررارة به

)عليهم السالم(قد أبقوا هذ  احلالة كام يشهد بذلك األئمة متكخري أن والظاهر. ركعة

ماجاء يف الوسائل عن حييى بيلن حبييل  يل حييلث رأوا املصيللحة يف االبقيلاء عيلىل هيلذ  

 ، يتحقق مل بيدهم االمر حصول وهو الرشط الن ، االختالفات الشكلية ومل يرفعوها

 الرضا سكلتيل قال:  (2)اشوب شهر ابن سوى يوثقه مل ننهف ؛الرواي يف اإلشكال ولكن

 سيلت»:قيلال ،)عليه السالم( عن أفضل ما يتقرب العباد اىل اهلل عزوجل ميلن الصيلالة

 أصيلدع أحيلدا وتيلرى»:قيلال. ررارة رواية هذ : قلت «ونوافله فرائضه ركعة وأربعون

 . (3)«منه باحلق

 ررارة. فهنا نالحظ أن اإلمام )عليه السالم( يؤكد رواية 

                                                           

 .14/ 233: 8 احلديث رجال معجم ،221/  138( رجال الكيش: 1)

 . الزيات وفيه ،412: 4( مناق  آل أيب طال  2)

 الفرائض.  اعداد أبواب نم 14 ب ،5/  60: 4 الوسائل ،10/  6: 2( التهذي  3)
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 صيلالة يف خيتلفيلون أصيلحابنا إنويف رواية البزنطي أنه قال الرضا)عليه السالم(: 

 به تعمل بالذي فكخري مخسني يص  وبعضهم وأربعني، أربعاً  يص  بعضهم التطوع،

وهيلو ال عالقيلة ليله  (1)«ومخسيلني واحيلدة اص »قال: بمثله؟ أعمل حتى هو كي  أنت

 عرشيل يراهيلا حنبيلل فيلابن القيلولني، كال ختال  أقواام فنن ؛ بالتقية او بفتاوى العامة

 يقيلول حنيفة وابو ركعات، ثامي قوليه أحد يف والشافعي الليل، صالة عدا ما ركعات

 . (2)ذلك من بككثر

 ح  هو احلرام املسجد حارضي أهله يكن مل من عىل الواج  فنن ،اما مسكلة احل 

 ،عليهم السيلالم( االخيلتالف بيلني الشيليعة) االئمة ألقى فقد لكيفيته وبالنسبة. التمتع

 يف الوسيلائل ففيلي ،بيلالعمرة يلبيلي بيلكن بصري أبا وأمروا باحل ، يلبي بكن ررارة فكمروا

 لنيلا فقيلال أصيلحابنا ميلن وُانيلاس وميرسيل أنا خرجت: قال اجلعفي إسامعيل صحيحة

 إنيلا اهلل، أصيللحك)عليه السالم( وقلنا ليله:  جعفر أيب عىل فدخلنا. باحل  لبوا: ررارة

«. العمرةبيل لبوا»: قال نصنع؟ فكي  رصورة، كلنا او رصورة، قوم ونحن احل ، نريد

 لبيلوا: لنيلا قيلال ررارة ميلن تعجيل  أال: له فقلت أعني بن امللك عبد قدم خرجنا، فلام

 بيلن املليلك عبيلد عليه فدخل بالعمرة؟ لبوا)عليه السالم(قال لنا:جعفر أبا وأن باحل ،

 دخليلوا وأهنيلم عنك، باحل  يلبوا أن ررارة أمرهم مواليك نم ُاناساً  إن: له فقال أعني

 أن إنسيلان كيلل يريد»عليك فكمرهتم أن يلبوا بالعمرة؟ فقال أبو جعفر)عليه السالم(:

                                                           

 .8/  444: 3( الكايف 1)

 . 176: 2 اإلنصاف ،798: 1( املغني 2)
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)صيلىل اهلل  اهلل رسيلول فنن ؛ باحل  لبوا»:فقال فدخلنا، «ع  أعدهم حد ، عىل يسمع

 .(1)«عليه وآله( لبى باحل 

 قدموا فلام إخواننا، من مجاعة ح امللك بن أعني قال: ويف الوسائل أيضًا عن عبد 

 إذا بيلاحل  هنيلّل  أن أمرنيلا ررارة إن)عليه السالم( فقالوا:  جعفر أيب عىل دخلوا املدينة

 فيلداك، جعلتند  دخلت عليه فقلت: ع من خرجوا فلام. «متتعوا»: ام فقال أحرمنا،

 ردهيلم»:فقيلال. كِيلذاباً   يلا نصبحنول الكوفة لنكتني ررارة به أخرت بام خترهم مل لئن

 .«ع َّ 

 أحيلد الييلوم هيلذا بعد هذا يسمع ال واهلل أما ررارة واهلل صدق»فدخلوا عليه فقال:

 .(2)«مني

 ؛ احليل  يف داخليلة فيلالعمرة ،واالختالف إنام هو بني أمرين يصح العمل  يلام معيلاً 

 . صحيح فحجه باحل ، لبى أو بالعمرة، لبى فسواء

 عمر فيه خال  وإنام صحته، يف املسلمني بني خالف فال ،التمتعوأما بالنسبة حل  

 بحيل  أهيلّل  ميلن أن يف اختلفوا وانام ، سياسية ومل يتفق العامة عىل اتباع رايه ألغراض

 النبيلي أن فييله املسيللم وميلن ال؟ أم التمتيلع بعمرة والتبديل الفسخ له جيور هل اإلفراد

 قيلد كيلان ألنيله ؛ استثنى نفسه من ذليلك )صىل اهلل عليه وآله(أمر الصحابة بذلك لكنه

. ولكن العامة خصوا الصحابة  ذا األمر وجعلو  ميلن العدول يمكنه فلم هديه ساق

 جوار اىل عباس ابن ذه : )رشد البن املجتهد بداية ففي ،خمتصاهتم فال جيور لغريهم

                                                           

من  21 ب ،3/  349: 12 الوسائل ،572/  173: 2 االستبصار ،290/  87: 5( التهذي  1)

 أبواب اإلحرام. 

 . احل  أقسام أبواب من 3 ب ،19/  244: 11 الوسائل ،18/  294: 4( الكايف 2)
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 ألصيلحاب اخلصوصية باب من ذلك رأوا اجلمهور ولكن وداود، أُحد قال وبه ذلك،

 .(1))صىل اهلل عليه وآله((اهلل ولرس

 ويف رواياتنا ورد ما يدل عىل عدم اختصاا جوار التبديل بالصحابة. 

وقد تنبه صاح  احلدائق اىل تكثري هذا العاميلل يف اخيلتالف األحادييلث وأنيله قيلد 

 لذلك تعرض وقديكون السب  يف اختالف األحاديث هو إلقاء اخلالف بني الشيعة. 

 كيلاملحقق معارصييله بعيلض ذليلك يتقبل مل ولكن ،والدرر النجفية (2)احلدائق مقدمة يف

 الشيليخ ذليلك عيلىل وتبعيله ،(3)اجلدييلدة احلائرييلة الفوائد من الثانية الفائدة يف البهبهاي

 ؛ ضيلعي  الكيلالم وهذا: )يقول املوضوع يف احلدائق لكالم نقله بعد فننه األنصاري،

 رؤييلة بمجيلرد االنيلدفاع وأميلا ألعداء،ا مع املوافقة بنظهار اخلوف اندفاع الغال  ألن

 نيلادر لكنيله أحيانيلاً  حصيلوله أمكيلن وإن فهو خمالفتهم عىل اتفاقهم مع خمتلفني الشيعة

التحفظ عىل الشيعة بالتقية.  يمكن فانه. (4)املختلفة األخبار جل يف اليه يصار فال جدًا،

 . بينهم اخلالف اللقاء حاجة وال

 يصيلح إنيلام للموافقيلة الشيعة إظهار فنن ؛ تامولكن ما ذكر  الشيخ األنصاري غري 

 اهنيلم الجيلل بالتقية العامةويلتزمون من دائامً  يتحفظون الذين اخلواا لبعض بالنسبة

 ،اد خيتلفيلون يف القابلييلة واالسيلتعداداألفر أن الواضح من ولكن والتفات، وعي عىل

 وظاهر لساهنم اتفلت عىل قلو م يف ما يظهر الذين واملغفلون والصبيان النساء وفيهم

                                                           

 . 346: 1ية املجتهد( بدا1)

 . 8: 1( احلدائق 2)

 .353:  ( الفوائد احلائرية3)

 . 809: 2( فرائد األصول 4)
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 العملييلة التقية تؤثر ال بحيث الشيعة صفوف يف املندسني وجود اىل باالضافة أعامام،

ناء العامة فانه يظهر للسلطة أب من العاديني األفراد عىل يظهر مل إن األمر أن عىل. عليهم

 عيلىل احلفيلاظ رضورة فيلنن وليلذا ؛الواعية التي كانت ترتصد للشيعة وتراقبهم بحيلذر

 ميلع طائفة كل تتجاوب بحيث وجذرياً  واقعياً  بينهم اخلالف يكون أن تتطل  عةالشي

 عليهميلوان الرقييل  وجيلود بعدم قطعوا او شعروا وإن حقاً  به وتعتقد به وتعمل رأهيا

 ،)عليهم السالم(حمفوظني من السلطة األئمة يبقى وبذلكوق  ليس موق  التقية. امل

 . أنفسهم الشيعة عىل احلفاظ اىل االضافةب. العامة لدى حمفوظة مكانتهم تبقى بل

ومن هنا نجد أن اإلمام الباقر والصيلادق)عليهام السيلالم(عىل اليلرغم ميلن تبنيليهام 

مذهبًا فقهيًا خيال  ما عليه العامة لكنهام يتمتعان بالوثاقة واالعتبار واملكانة املحرتميلة 

 الشيعة اختالف يرون حني فنهنم ؛ سب  ألدنى اجلر  العامة عادة أن مع ،عند العامة

 األئميلة أن فيتصورون ،)عليهم السالم(األئمة اىل ال أنفسهم للشيعة ذلك نسبوا فربام

 عة أنفسهم. الشي من جاء اخلالف وإنام خيالفوهنم ال

ويشهد لذلك ما جاء يف الكيش ونقله عنه يف رجال املامقيلاي عيلن حيييلى بيلن عبيلد 

 يليل لرشيليك قليلتقال:  (1)العتدال للذهبي(احلميد احلامي وقد ترجم يف كتاب )ميزان ا

عي  يف احليلديث؟ فقيلال: ض حممد بن جعفر أن يزعمون أقواما إن: )يل العامة من وهو

 جّهيلال قيلوم فاكتنفيله ورعيلًا، مسيللامً  صيلاحلاً  رجالً  حممد بن جعفر كان القصة، ُاخرك

 وحييلدثون حمميلد، بيلن جعفيلر حيلدثنا: ويقوليلون عنيلد ، من وخيرجون عليه يدخلون

                                                           

 . 9567/  392: 4( ميزان االعتدال 1)
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 بيلذلك، النيلاس يسيلتككلون جعفيلر، عيلىل موضيلوعة كيلذب منكيلرات كلهيلا ثأحادييل

 .(1)راهم(الد منهم ويكخذون

 الثقيلات، يف حبيلان ابن يل الصادق االمام يل ذكر ويف هتذي  التهذي  البن حجر: )

 (. وفضالً  وعلامً  فقهاً  البيت أهل سادات من كان: وقال

ادييلث مسيلتقيمة ليليس فرأيت أح عنه، الثقات حديث اعترت وقداىل أن يقول: )

 (.غري  جنا  ما به يلصق أن املحال ومن ،فيها اء خيال  حديث األثبات

 الثقيلات عنيله حيلدث إذا مكمونيلاً  صيلدوقاً  كيلانثم ينقل نظري ذلك عن السيلاجي: )

 .(2)(مستقيم فحديثه

 اإلميلام) كتابيله يف رهيلرة أبيلو فهيلذا ،ونجد األمر نفسه عند املتكخرين ميلنهم أيضيلاً 

)علييله السيلالم(بكن  الصادق عن البخاري نقل عدم ويعلل ذلك، ثلم يقول( الصادق

 .(3)الرواة عنه مل يكونوا موثقني بحيث يعتمد عىل نقلهم(

فنجد أن التغطية التي كان هيدفها اإلمام من خالل إلقاء اخلالف بيلني الشيليعة قيلد 

 حتققت بالفعل. 

 تكيلن مل العاميلة أقيلوال فيلنن ،(خميلالفتهم عيلىل اتفاقهم معواما قوله )قدس رس (:)

 العلمييلة للحركيلات املراكيلز كانيلت التيلي األربعة املدن يف األربعة باملذاه  منحرصة

 فليلم ،خراآل البعض من وأعلم أعرف بعضهم وكان كثريين، كانوا فالعلامء والثقافية،

 يف الشافعي يذكر  كام العلامء من الكثري فيها كان بل مالك بمذه  خمتصة املدينة تكن

                                                           

 . 12084/  241: 3 املقال تنقيح ،588/  324( رجال الكيش: 1)

 . 156/  89: 2( هتذي  التهذي  2)

 . 255( اإلمام الصادق: 3)
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 خمالفيلة عيلىل اتفقيلوا قد اختالفهم مع الشيعة أن نعلم أين فمن هذا ومع. (1)االم كتاب

 . العامة

 يشبه مني سمعت ماالرواية: ) يف قوله لظاهر خمالفته اىل مضافاً ويضي  الشيخ: ) 

 .(2)«فيه تقية فال الناس قول يشبه ال مني سمعت وما التقية، ففيه الناس قول

 .(3)وقد سبقه اىل ذلك الوحيد البهبهاي

 ،ويرد عليه أن مفاد الرواية هو أن ما سمعته مني ال يشبه قول الناس فليس فيه تقية

 يف التقييلة ميلن امليلراد ألن ، للحقيقيلة وإخفيلاء كيلتامن فييله ليليس أنه عىل يدل ال ولكنه

 . واضح هو كام بالكتامن ولو الرضر اتقاء مطلق ال العامة اتقاء هو إنام الراوية

 

اب الكتامن )التقية(: ويقصد  ا االفتاء بام يوافق العامة وإن السب  الثالث من اسب

 عن الروايات بعض صدور يف العامة من التقية تكثري يف إشكال والكان خمالفًا للواقع. 

)عليليليهم  األئميليلة خيفيليلز ربيليلام بيليلل ،)عليليليهم السيليلالم( عيليلىل خيليلالف معتقيليلدهم األئميليلة

)عليليهم  األئميلةفظًا عىل شيلؤون السالم(أتباعهم عىل نقل الروايات املوافقة للعامة حت

 بسيلند الوسيلائل يف ميلا فمنها ذلك، عىل يدل ما ورد وقدالسالم(ومهامهم وشيعتهم. 

 نقيلل اليلذي الفريد هو احلديث هذا ولعل هو، يوثق ومل يل الكناي عمر أيب عن صحيح

 بفتيا افتيك أو بحديث، حدثتك لو أرأيت عمر أبا يا»: ل قال: قال يل األربعة الكت  يف

 بخيلالف أفتيتيلك أو ،ه وأخرتك بخالف ما أخرتيلكعن فسكلتني ذلك بعد جئتني ثم

                                                           

 . 280: 7( االُم 1)

 .810: 2( فرائد االصول 2)

 . 353( الفوائد احلائرية: 3)
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 أبيلا ييلا أصيلبت قد»: فقال: قال. اآلخر وأدع باحدثهام: قلت تكخذ؟ كنت بكهيام ذلك،

 اهلل أبيلى ولكيلم، ل خليلري إنيله ذليلك فعلتم ألن واهلل أما رسًا، يعبد أن إال اهلل أبى عمر،

 .(1)«ةالتقي إال دينه يف لنا عزوجل

وهذا احلديث نقله الوسائل عن املحاسن عن أبيه عن حممد بن أيب عمري عن هشام 

 احليلديث فسيلند هيلذا، صيلح فيلنذابن سامل عن أيب عبد اهلل وليس فيه أبو عمر الكناي. 

 معليلق  يلا يظفيلر مل وليلذا ؛ ملطبوع ال توجد فيه هذ  الروايةا املحاسن إن إال صحيح،

فانيله ينقيلل  (3)وكذلك األمر يف جيلامع األحادييلث (2)اطاً نق موضعه يف فجعل الوسائل،

 احلديث عن املحاسن بواسطة الوسائل. 

 وكي  كان فذكرنا للحديث ليكون مؤيدًا ال دلياًل. 

ومنها ميلا يف الوسيلائل عيلن أيب عبييلدة عيلن أيب جعفيلر )علييله السيلالم( قيلال قيلال 

 أنيلت: ليله قلت: قال «التقية؟ من بيشء يتوالنا ممن رجالً  افتينا لو تقول ما ياررارة»ل:

 .(4)«اثم واهلل تركه وإن ،له وأعظم أجراً  خري فهو به أخذ إن»: قال. فداك جعلت أعلم

 .(5)(أثم واهلل تركه وإن أجر، به أخذ إنويف رواية ُاخرى:)

 . لذكرها حاجة فال واضحة، واملسكلة ،وغريها من النصوا الكثرية

 إنام الكالم يقع يف جهتني: 

                                                           

 .القايض صفات ابواب من 9 ب ،17/  112: 27 الوسائل ،7/  173: 2( الكايف 1)

 . 11/  462: 11( املراد من الوسائل هنا هو طبعة الدار اإلسالمية 2)

 ( جامع األحاديث: 3)

 . القايض صفات أبواب من 9 ب ،2/  107: 27 الوسائل ،4/  52: 1( الكايف 4)

 يض. القا صفات أبواب من 9 ب ،2/  107: 27 الوسائل ،4/  52: 1( الكايف 5)
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 : يف أسباب التقية. االُوىل

 . الثانية: هل يوجد يف رواياتنا املدونة يف كت  احلديث ما هو صادر تقية أم ال؟

 

 فاسباب التقية متعددة:  ،أما احلديث يف اجلهة االوىل

)علييله السيلالم( بيلكن اإلمام يعلم فقد ،السب  األول: التحفظ عىل الراوي بالذات

ض ملراقبة الغري كالسلطة   ال فسيلوف اليلواقعي، احلكم له ذكر فلو ،الظاملةالسائل معرَّ

ست لي ظروفه ان فيتوهم يشتبه بان ، التقية موضوع يميز ال انه التقيةاو بمقتىض يعمل

 وسينكشيل  احيلد، مراقبيلة عدم توهم لو كام التقية، من موقفه ليس او ،ظروف التقية

 رفيلع بعيلد ألذييلثمل معرضاً  فيكون ،)عليه السالم(لإلمام ووالؤ  تشّيعه ويثبت أمر ،

 النصيلوا ميلن الكثري يف هو كام ، الواقعي احلكم له يكش  ، التقية وظروف املراقبة

 الشيليعة عميلوم اىل بالنسبة كذلك األمر يكون وقدفة بني القولني. املخال يتوهم لذلك

 . عديدة روايات ذلك يف ورد وقد عليهم، حفاظاً  تقية احلكم فيصدر

 بسند الوسائل يف ما منها روايات وردت فقد ،يعةفبالنسبة للحفاظ عىل عموم الش

 رفيلع دعيلوا»)علييله السيلالم( اىل أصيلحابه:اهلل عبيلد أيب رسيلالة من االعتبار بحد ليس

 بيلذلك، شهروكم قد الناس فنن الصالة، تفتتح حني واحدة مرة إال الصالة يف أيديكم

والسيلجود  للركيلوع الييلد رفيلع إن حيث. (1)«باهلل إال قوة وال حول وال املستعان، واهلل

 الشيليعة يعرفيلون وكيلانوا ،وغريمها يف أفعال الصالة من األفعال املستنكرة عند العامة

 . بذلك

                                                           

 .  اإلحرام تكبرية أبواب من 9 ب ،9/  28: 6 الوسائل ،1/  7: 8( الكايف 1)
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أما ما ورد حتفظًا عىل األفراد من الشيعة فروايات منها معترة داود بيلن رريب قيلال: 

 ثيلاً ثال توضيلك»)عليه السالم( ل:  فقال ،)عليه السالم( عن الوضوء اهلل عبد أبا سكلت

. بيلىل: قليلت «وعسيلاكرهم؟ بغيلداد تشيلهد أليليس»)عليه السالم(: قال ثمقال: « ثالثاً 

 ميلن كذب: فقال به، اعلم ال وأنا بعضهم فرآي املهدي، دار يف اتوضك يوماً  فكنت:قال

 .(1)(أمري واهلل اذا: فقلت: قال الوضوء، هذا تتوضك وأنت فالي، أنك رعم

 . مثل ذلك روي يف ع  بن يقطنيونقلت الرواية بصورة أكثر تفصياًل و

 قلت: قال يل عمري أيب ابن مشايخ من ألنه ؛ ومنها معترة سلمة بن حمرر يل وهو ثقة

: قيلال. ابنيلة وتيلرك برتكتيله، الَّ  وأو ى ميلات رجيلالً  إناهلل )عليه السالم(:  عبد أليب

 يليل اايل امليلال إنيلام اتقاك،: ل فقال بذلك ررارة فكخرت: قلت. «النص  أعطها»:فقال

)علييليله عليه فيليلدخلت يليليل تعصيليليباً  عنيليلدهم لغريهيليلا ييليلدفع اآلخيليلر النصيليل  أن باعتبيليلار

 ميلا واهلل ال»: فقيلالاهلل إن أصحابنا رعموا أنك اتقيتني.  أصلحكالسالم(بعُد فقلت: 

: قيلال. ال: قليلت «أحيلد؟ بيلذلك عليلم فهل تضمن، أن عليك اتقيت ولكني اتقيتك،

 .(2)«بقي ما فكعطها»

 أن حيلني يف ،طاء الرتكة كلهيلا للبنيلت الواحيلدة ال نصيلفهاحيث إن رأي الشيعة إع

 . للعصبة الثاي والنص  اا النص  أن اىل يذهبون العامة

إذن فقد يفتي )عليه السالم( فتوى غري واقعية لشيلخص معيلرض للخطيلر ألجيلل 

 .اخلطر وقت بانتهاء ينتهي مؤقت احلكم هذا ولكن ،املحافظة عليه

                                                           

من  32 ب ،1/  443: 1 الوسائل ،219/  71: 1 االستبصار ،214/  82: 1( التهذي  1)

 . أبواب الوضوء

 واألوالد. االبوين مرياث ابواب من 4 ب ،3/  101: 26 الوسائل ، 3/  86: 7( الكايف 2)
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 أو ،تي من العامة فهو يسكل عن احلكم وفيلق مذهبيلهالسب  الثاي: أن يكون املستف

 يتعص  من او العامة فيه يوجد جملس يف سؤاله يطر  ولكن الشيعة من السائل يكون

 احلكيلم فييلذيع ؛ الرسيل حفيلظ من يتمكن ال ممن السائل يكون أو العامة، فقهاء لبعض

ل احلساسة خاصة لو كانت املسكلة من املسائ إذاعته، خالل من املشاكل بعض ويسب 

)عليه  اإلمام جيي  املوارد هذ  أمثال ففي)عليهم السالم(. األئمةالتي تعتر من أرسار 

 فهنيلا للواقيلع، املخيلال  احلكيلم ييلرر أو الواقعي احلكم يكتم حيث ،السالم( بالتقية

 : موارد

)عليهم السالم( وخيلواّا األئمةاملورد األول: قد وردت روايات تدل عىل التزام 

 بمقيلام يعتقيلد وال العاميلة، من يكون قد فالسائلنجابة السائل وفق مذهبهأصحا م ب

)علييله  االميلام فيجيبيله عراقييلاً  كيلان فيلاذا ، مسكلة عن ويسكل ، )عليه السالم( اإلمام

يتعرف السائل  حتى ، السالم( بفتوى العراقيني او إذا كان مدنيًا فيجيبه بفتوى املدنيني

)عليهم لالئميليلة ينظيليلر ان إىل ييليلؤدي سيليلوف كذليليل ان إىل باالضيليلافة ،عيليلىل ميليلا يرييليلد

السالم(نظرة اكبار حيث يعلمون بمختل  اآلراء والفتاوا باالضيلافة اىل انيله ال فائيلدة 

 الشيعة رواة ان كام ، خارجاً   ا يعمل ال النه ، من ذكر فتوى االئمه)عليهم السالم(له

بدون متحيص عن  ال يعملون بمثل هذ  الرواية فيام لو نقلها العامي سوف وفقهاءهم

 ، )عليهم السيلالم(كانوا يعمليلون بيلذلكاالئميلة فيلان ليلذلك ، االمام )عليه السيلالم(

 عيلن النحوي مسلم بن معاذ عن الوسائل يف جاء كام ، به بالعمل اصحا م ويوصون

: قليلت«.  اجلامع وتفتيلي النيلاس؟يف تقعد أنك بلغني»)عليه السالم(قال:  اهلل عبد أيب

 الرجل فيجيئني املجلس يف أقعد إي اخرج، أن قبل ذلك عن أسكلك أن واردت نعم،

 اعرفه الرجل وجييئني يقولون، بام أخرته لكم باخلالف عرفته فنذا اليشء عن فيسكلني
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دري ميلن هيلو أ وال أعرفيله ال الرجل وجييئني منكم، جاء بام فكخر  وحبكم بمودتكم

: فقيلال. ذليلك بيلني فيام مقولك فكدخل كذا، فالن عن وجاء كذا فالن عن جاءفكقول: 

 .(1)«اصنع كذا فني كذا اصنع»

ومنها مايف رجال الكيش عن ُحدوية عن يعقوب بن ريد عن ابن أيب عمري عن ع  

)عليه السالم(:  اهلل عبد أليب قلتبن إسامعيل عن ابن مسكان عن أبان بن تغل  قال: 

 أن وأكيلر  منيلي يقبليلوا مل أجبهم مل فنن فيسكلونني، الناس فيجيئني املسجد يف أقعد إي

هم فيلكخر قيلوام ميلن أنيله علميلت ما انظر»: ل فقال. عنكم وماجاء بقولكم أجيبهم

 .(2)«بذلك

املورد الثاي: فيام إذا كان يف املجلس بعض العامة او من يتعص  لرأي بعض فقهاء 

ميلن   مانقلنيلا فمنها التقية، طبق عىل يفتي االمام ولكن شيعياً  كان وان والسائلالعامة

 الظهيلر، بعيلد غيلد ميلن فكتيتيلهقول ررارة يف رواية صحيفة الفرائض حيث جاء فيها: )

 إالّخالييلاً  أسيلكله أن أكر  وكنت والعرص، الظهر بني أخلوبه كنت التي ساعتي وكانت

 . (3)(بالتقية حيرض من أجل من يفتني أن خشية

 عيلنهم ماجيلاء عليها فيدّل  ،املورد الثالث: بالنسبة للتقية لوجود من الحيتفظ بالرس

 أرسارهيلم، ميلن تعيلدّ  التي األحكام كتامهنم يقتيض بطبعه فننه أرسارهم، إشاعة ذم يف

 بكييلات ايلا االسيلتدالل اليمكيلن التيلي هيلي واألرسار. بالرسيل الحيتفظ أنه يعلم عّمن

الحاديث أو السنة املتواترة واضيلحة امليلدلول التيلي ينقلهيلا أهيلل با أو الداللة واضحة

                                                           

 . النهي األمر ابواب من 30 - 2/  233: 16 الوسائل ،470/  252( رجال الكيش: 1)

 . والنهي األمر ابواب من - 1/  233 ،16 الوسائل ،602/  330( رجال الكيش: 2)

 . 5/  371: 9 تهذي ال ،3/  94: 7( الكايف 3)
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 رشب: أحداً  فيهن اتقي، ال ثالثة»: ررارة صحيحة يف ورد ولذا ؛أيضاً العامة أنفسهم 

 الكتيلاب ميلن أيضيلًا، عنيلدهم أدّلتهيلا لوضيلو  ،«احل  ومتعة اخلفني، ومسح املسكر،

 األعميلى والتحيلّزب التعصيل  حاليلة فيلنن ،. وباجلملةفيها للتقية موج  فال والسنة،

 بعيلني يكخيلذها أن لإلمام البد مما آنذاك املجتمع يف تتحكم كانت التي املذاه  لبعض

 . عدائهم من يسلم كي االعتبار

وألجل أن نفهم وضع املجتمع املسلم آنذاك والرصيلاعات الشيلائعة وخاصيلة بيلني 

العامة وماكان املفروض عىل االئمة)عليهم السالم(وشيعتهم انتهاجه يف جميلال تبلييلغ 

عكيلس لنيلا ظيلروف األحكام الواقعية نقرأ سطورًا ميلن كتيلاب االم للشيلافعي اليلذي ي

 بليلد ميلن ليس: قلت: )الثاي القرن من األخري النص  أدرك ممن وهو ،املجتمع آنذاك

إىل اجلهل إو اىل  وينسبونه الفقه، عن يدفعونه صفته، بمثل هم الذين أهله من وفيه اال

 بييلنهم، بلد كل أهل تفّرق وعلمت ،أنه الحيل له أن يفتي وال حيل ألحد أن يقبل قوله

 خييلال  اليكيلاد كيلان ميلن مكة أهل من أن فعلمنا غريهم، يف بلد كّل  فرقت علمت ثم

 وكيلان خاليلد بيلن. رنجيليَّ  بمكيلة أفتى ثم. غري  عليه خيتار كان من ومنهم عطاء، قول

 واحيلد كيلل وأصحاب سامل بن سعيد قول إىل يميل من ومنهم ،هم من يقدمه بالفقهمن

 يقّدمون كانوا املدينة أهل أن وعلمت القذف، ويتجاورون اآلخر يضعفون هذين من

 .قوله بعض يرتكون ثم املسي ، بن سعيد

لييله ع يرسيلف وغيلري  يقدميله، ميلن منهم كثري كان ،ثم حّدت يف رماننا منهم مالك

 ابيلن وراييلت ،ويضع  مذاهبه وقد رأيت ابن أيب رنيلاد جييلاور القصيلد يف ذم مذاهبيله

 ورأييلت. ييلذمهم ميلن تورأييل مذاهبه، من يذهبون الدراوردي حارم أيب وابن املغرية

 يميلون وأخرين يوس ، أيب مذه  يذمون ليىل ايب ابن قول إىل يميلون قوماً  بالكوفة
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ذاه  ابن أيب ليىل وماخال  أبا يوس  وأخرين يميلون م يذمون يوس  أيب قول إىل

 البلدان من ماوصفت غري وبلغنيإىل قول الثورى وآخرين إىل قول احلسن بن صالح. 

 تقيلديم إىل ييلذهبون املكيني ورأيت البلدان، أهل تفرق من وصفت مما رأيت بام شبيهة

 ىل تقديم إبراهيم النخعي. إ يذهبون العراقيني وبعض التابعني، عىل العلم يف عطاء

ثم لعل كل صن  من هؤالء قدم صاحبه أن يرسف يف املباينة بينه وبني من ُقيلّدموا 

 كيلان فنذا. أدركنا الذين العلامء من وانسب فيمن رأيناهم وهكذا ،عليه من أهل البلدان

 بيلاهلل حيليل  ميلنهم يفتيلي ميلن بعض فسمعت االختالف، هذا خيتلفون االمصار أهل

 . (1)ماكان لفالن أن يفتي لنقص عقله أو جهالته(

فنجد أن من كان اليكخذ جان  االحتياط يف ترصفاته فانه يقال فييله ميلايمكن ميلن 

 لبيان خصص للخطي  بغداد تاريخ كتاب من داً واح جزءاً  أن نجد إننا حتى ،املطاعن

)عليهم السيلالم(كانوا يامرسيلون االطهيلار أئمتنا أن الواضح ومن. (2)حنيفة أيب مطاعن

دورهم يف نرش األحكام وتربية الناس بمعزل عن أمثال هؤالء الذين يّتصفون بالطعن 

 ميلن ومنعوهم ،)عليهم السالم(أصحا م األئمة حذر فقد هنا ومن ،والكيد باألفراد

)علييله السيلالم(عن  اهلل عبيلد أبيلا سيلكلتفهذا أبو بصري ينقل لنا أنه قال:  ذلك، أمثال

 مايب رأى فلام أتذكر، فبقيت. «قط؟ شيئاً  عّ   كتمت هل»حديث قال )عليه السالم(: 

 . (3)«أصحابك غري به حتدث أن اإلذاعة إنام بكس فال أصحابك به ماحدثت أّما»: قال

                                                           

 . 281 يل 280: 7( االم 1)

 . 7297/  323: 13( انظر تاريخ بغداد 2)

 .  2909/  403: 1( املحاسن 3)
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)عليه السيلالم(عن مسيلكلة الرضيلا احلسيلن ابا سكلت: قال البزنطي عن الوايف ،ويف

 صاح  برقبة فاخذ رشالكم كان ماتريدون كل أعطيناكم وأن»فكبى وأمسك ثم قال: 

 .«األمر هذا

 التقييلة أن ذكرناهيلا التيلي الثالثيلة امليلوارد هيلذ  وجيمعإىل غري ذلك من الروايات. 

 اهنيلم حييلث العوام ألسنة يف لوقوعا خشية بل ،ن احلق ليس للخوف من السلطةوكتام

 .واملتعصبني املعاندين سيتعرضون

 السيللطة ماتتبنّا  خيال  احلق كان إذا فيام وذلك ،السب  الثالث: التقية من السلطة

)عليهم السالم( يّتقوهنم ميلاداموا أقوييلاء فيلنذا ضيلعفت السيللطة األئمة فكان الزمنية،

 قالك صحيحة احللبي يف الوسائل قال: )عليهم السالم(احلّق ويشهد لذلاألئمةأظهر 

 البيلزاة صيليد يف نخيلاف ونحن يتقي، وكان يفتي أيب كان»)عليه السالم(:  اهلل عبد أبو

 كتيلاب يف فننيله ؛ذكاتيله تيلدرك أن إالّ  صيدها حيّل  فال النخاف فانا اآلن أما والصقور،

فيلنن  (2)«لكالبيف ا (1)«مكلبني احلوار  من وماعلمتم»:  )عليه السالم(أن اهلل قالع 

 كيلانوا ليلذلك ؛خلفاء بني أمية كانوا يامرسون الصيد بواسطة الصيلقور والبيلزاة كثيلرياً 

 فيلرتة يف فليلذلك كالصيد بالكالب املعّلمة لييلككلو . حمّلال  ا الصيد يكون أن يريدون

 أو اهنييلارهم بعيلد لكيلن ،)عليه السالم(بتقيهم يف ذلك الباقر اإلمام كان االُمويني قوة

 )عليه السالم(باحلق.  الصادق اإلمام  رص ضعفهم

                                                           

 . 4( املائدة: 1)

 . الصيد أبواب من 9 ب ،3/  220: 16( الوسائل 2)
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)علييله  اهلل عبيلد أبيلا سيلمعتومثلها رواية أبان بيلن تغليل  يف نفيلس البيلاب قيلال: 

 حيلالل، فهيلو والصقر الباري ماقتل أن أمية بني رمن يف يفتي أيب كان»السالم(يقول: 

 . (1)«ماقتل حرام وهو الأتقيهم وأنا بتقيهم وكان

لعيلامل أن يفتيلي بيلام خييلال  ممارسيلاهتم ورغبيلاهتم  فالسلطة الزمنية مل تكيلن تسيلمح

 أحيلوال يف جيلاء فقيلد ،وآرائهم بل إن علامء العامة كانوا ايضا يعانون من هيلذ  اجلهيلة

 الفتييلا وهذ . (2)(طالق مستكر  عىل ليس( قد أفتى: )146) سنة يف أنه أنس بن مالك

 عيلن تصيلدر رسةومما معاملة فكّل  الطالق يف لإلكرا  اخلصوصية عدم وضو  باعتبار

لطبع سيرسي ذلك إىل بيعة الناس مع السلطة لكوهنا كانت يف وبا  ا، اعتبار فال إكرا 

 ذي حمميلد خيلروج عنيلد العباسيليني حكوميلة بدايات يف ذلك وكانالغال  عن إكرا . 

 لناس حتريضه يف الزكية النفس ذي حممد صالح يف الفتوى هذ  فكانت الزكية، النفس

 حييلث جائز، غري أمر وهو ،صوراملن لبيعة نقضاً  يعدّ  حممد مع امقتا بكن تومهوا الذين

. بالسياط ورضب مالك عىل قبض فقد ولذا ؛اا اعتبار ال إكرا  عن البيعة أن عىل دلت

 انخلعيلت حتيلى ييلد  وميلدت بالسيلياط املحنيلة هيلذ  يف رضب وقيلد: )رهرة أبو وقال

 .(3)(كتفا 

حنيفة ملارّد بعيلض أحكيلام ابيلن أيب وكذلك األمر كان مع القضاة فقد حكي أن أبا 

 للقضيلاء التصيلّدي ميلن وامتناعه القضاة ألحكام رد  أن بل ،ليىل منع عن الفتوى مدة

                                                           

 . 8/  208: 6( الكايف 1)

 . 28: 1( الديباج املذه  2)

 . 78:  8 النبالء أعالم اً سري ،( انظر ذلك يف املصدر نفسه3)
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 وحممد ع  بن لزيد دعمه إىل باإلضافة هذا التاريخ، حيدثنا كام قتله يف السب  هو كان

 . اهلل عبد بن

كانوا يذهبون لإلباحية  السب  الرابع: التقية من الغالة واملالحدة او غريهم الذين

)عليليهم  األئميلة إىل وآرائهيلم أنفسيلهم وينسيلبون املحّرميلات يبيحيلون حيث ،املطلقة

)عليليهم السيلالم( باألضيلافة إىل  األئميلة فكانالسالم(والشيعة  دف هدم اإلسالم. 

التري الرصيح منهم يكتمون بعض األحكام الرتخيصية حذرًا من أن تقع بكيدهيم أو 

 رجيلال ففي ،األئمةب اإلباحيني ارتباط من دعواهم  ا ويدعمون ،اءغريهم من األعد

)علييليله  اهلل عبيليلد أبيليلو قيليلال أنيليله سيليلعيد بيليلن املغيليلرية حيليلاالت يف ييليلذكر املامقيليلاي الشيليليخ

 . «سعيد بن املغرية اهلل لعن»السالم(يومًا ألصحابه: 

 عيلىل ابيت اهلل، رسول وجلد اهلل، رسول حلم أظهركم بني ذا أنا وها»إىل أن يقول: 

 سيلاهر خيلائ  وأنا فراشهم عىل وينامون وأفزع، يكمنون مرعوبًا، وجال خائفاً  فراا

)علييليله  املإلميليل ينسيليل  كيليلان املغيليلرية الن. (1)«واليليلراري اجلبيليلال بيليلني أتقلقيليلل وجيليلل

 بالنسبة الدعايات هذ  أمثال يشيعون آنذاك واألعداء اخللفاء وكان ،السالم(آراء كثرية

)عليهم األئميلة يفيلزع مماكيلان وهيلذا ،ل تشويه سمعتهم)عليهم السالم(من أجلألئمة

 السالم(

)علييله السيلالم(عن  اهلل عبيلد أبا سكلتويف كش  القناع عن حممد بن مروان قال: 

 اهلل رُحة»: فقال)عليه السالم(. جعفر أيب عىل اهلل رُحة: فقلت ،كبى أن جييبنيف ،مسكلة

                                                           

 . 12059/  236: 3( تنقيح املقال 1)
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 عيلىل العيلراق أهيلل النيلوم يمنعنيلي واهلل ييلابني: يقول أيب كان واهلل أما جعفر، أيب عىل

 .(1)«اهلل وبني بينك فيام ياحممد ليحسبك ياحممد: قال ثم. ياحممد فراا،

 أن ترى وهي اإلمام، إىل نفسها تنس  أن حتاول ومجاعات أفراد كانت فهناك ،إذن

 وان اخلليفيلة سلطة ضد تبذل أن جي  كّلها اجلهود وأن ملغاة، كّلها اإللزامية األحكام

 بعيلد تنفييلذها أرادوا رهيبيلة شيليطانية أهداف ام وكانت عليها، للقضاء جائرة كانت

 حييلث ؛هيلؤالء ميلن القرامطيلة ولعيللعىل السلطة وليس ام نوايا خملصيلة.  االستيالء

 . احلرام اهلل بيت حجاج وقتلوا األسود، احلجر رسقوا قدرهتم إّبان رأيناهم

 مليلا ؛م لتكتس  تقديرًا وشيلعبيةفامثال هذ  الطوائ  كانت حتاول االنتساب لإلما

)عليهم األئميلةك الجيلل أن يواجيله وليلذل. آنيلذاك حمرتميلة بيلاررة شخصية من يملكه

السالم(أمثال ذلك كانوا يضطرون أحيانًا إىل التشّدد يف الفتوى وعدم إظهار األحكام 

 الرتخيصية.

 عنها.  (2)وأما اجلهة الثانية يف التقية فسيكيت احلديث

 

 ل.الكام اىل الّسوقأسباب الكتامن:  السب  الرابع من

 وجمال هذا السب  هو خصوا األحكام الرتخيصية. 

 احلكيلم ييلرر قيلد للكيلامل بسيلوقهم واملكليل  ،الشك يف أن الزعيم املوّجة جلامعة

 واقعيله يف بكنيله العليلم ميلع ثابيلت إلزامي حكم بشكل واملكرو  واملستح  الرتخيص

                                                           

 . 76( كش  القناع ا 1)

 . 237( يكيت يف الصفحة: 2)
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 فيرر ،ها فيهيرا التي للمصلحة لرتخيصا جهة يكتم لكنه ترخيص، جهة عىل يشتمل

 واملكروهيلات املستحبات يف احلراموخاصة بنحو واملكرو  الواج ، بشكل املستح 

 غسيلل يف كيلام مسيلتح  بعمل األمر صدور نالحظ فنننا كذلك الرشيعة ويف املؤكدة،

 الرتخيليص جهيلة فييله أخفيلي حييلث الوجوب، يف ظاهر بتعبري اجلامعة وصالة اجلمعة

ة غري امللزمة أو املفسدة غيلري امللزميلة يف الّسيلوق إىل الكيلامل املصلح هذ  لتدّخ  ألجل

 األفيلراد بعيلض تيلرك فربام األمر أول من الرتخيص جهة كش  ولو ،باعتبارها مؤّكدة

 إىل االفيلراد تسوق التي املساعدة العوامل من يعد انه مع ، عنه االجتناب او به االتيان

ني الواج  واملستح  واملكرو  واحلرام. ب الصيغة يف الفرق عدم مالحظة مع الكامل،

 . الكتامن حق فله لذلك ؛للكامل وسوقهم األفراد برتبية املك  هو األمر وول

وقد جاءت اإلشارة اىل هذ  احلقيقة يف رواية امليثمي حيث رص  فيها بكن رسيلول 

ة، وأمر باشيلياء اهلل)صىل اهلل عليه وآله( هنى عن أشياء ليس هنَي حرام بل إعافة وكراه

 يسيلع اليلذي وذليلك ،ليس أمر فرض وال واج  بل أميلر فضيلل ورجحيلان يف اليلدين

 كانيلت النيلواهي وكيلذلك واالسيلتحباب اإلجييلاب فيلكوامر. (1)فييله اليلرخص استعامل

،  املؤكيلدة وخاصيلة املسيلتحبات يف فيهيلا الرتخيليص جهيلة كيلتامن تعمد وقد متشا ة،

 لرتكهيلا ابتيلداءً  الرتخيليص ذكيلر ليلو إنه حيث ،باعتبار  يريد سوق أصحابه اىل الكامل

 واخفى احلرمة باسلوب اصدرها حيث ، املؤكدة وخاصة املكروهات يف الناسوكذلك

 املرتتيل  الكيلامل إىل وسيلوقهم  ا للعمل للمؤمنني دفعاً  ، فيها بالرتك الرتخيص جهة

 . واملحرمات للواجبات باالضافة ، ملكروهاتا وترك باملستحبات العمل عىل

                                                           

 . 45/  20: 2( عيون أخبار الرضا1)
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 أيب عنيلد قاعداً  كنتىل ذلك أيضًا صحيحة ررارة املروية يف الوسائل قال: ويدل ع

 أبا إن ررارة يا»)عليه السالم( وليس عند  غري ابنه جعفر )عليه السالم( فقال:  جعفر

 ميلن مال كل: عثامن فقال ،)صىل اهلل عليه وآله( اهلل رسول عهد عىل تنارعا وعثامن ذر

 ميلا أميلا: ذر ابيلو فقال. احلول عليه حال إذا الزكاة يهفف ويتجر به ويعمل به يدار ذه 

 كنيلزاً  أو ركيلاراً  كيلان إذا فييله الزكيلاة وإنيلام الزكاة، فيه فليس به وُعمل ُادير أو به يتجر

ك اىل رسول اهلل )صىل اهلل ذل يف فاختصام. الزكاة ففيه احلول عليه حال فنذا موضوعًا،

 . عليه وآله(

 .«ذر أبو قال ما القول عليه وآله(: )صىل اهلل اهلل رسول فقال»قال:

 مثيلل خييلرج أن إالّ  ترييلد ما»فقال أبو عبد اهلل )عليه السالم( ألبيه )عليه السالم(: 

 .«ومساكينهم فقراءهم يعطوا أن الناس فيك  هذا

)عليه السالم( وّجه اخلطيلاب  فهو ،اك أعني واسمعي يا جارة(إيوهذا من باب: )

 . إبرار  من ررارة منع أراد ناموإ ،اىل أبيه )عليه السالم(

 .(1)«بدا منها أجد ال عني، إليك»فقال أبو  )عليه السالم(: 

 تتعيلرض والرواييلة(2)العروس تاج يف كام وك ، أمسك«: اليك عني»ومعنى قوله 

 السوقية حركتها عىل حتث حيث ، وعروضاً  امتعة أو نقوداً  كانت سواء ، التجارة ملال

حتكر ومل يعرضها للبيع والرشيلاء وسيلد حاجيلة امل التاجر دهامج فاذا ، جتميدها وعدم

 واميلا ، احلول عليها حال لو ، اخرتنا  كام الزكاة فيها فيج  ، الناس أو تشغيل النقود

                                                           

من ابواب ما  14 ب ،1/  74: 9 الوسائل ،27/ 9: 2 االستبصار ،192/  70: 4( التهذي  1)

 جت  فيه الزكاة. 

 . 425: 10( تاج العروس 2)
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 املجميلع بيلل فاملشيلهور ، للتجيلارة فعالً  عرضت بان ؛ متحركة االموال هذ  كانت لو

كيلن املختيلار عيلدم ول ، عثامن رأيل تبعا الزكاة وجوب ، الظاهرية اال العامة بني عليه

 . مؤكداً  استحبابا يستح  نعم ، وجو ا

 يف الزكيلاة وجيلوب عيلدم وهو يل احلكم هذا أن هو «أجد ال»: ولعل املراد من قوله

 أن باعتبيلار ررارة، ألمثيلال التعليليم مرحليلة يف بيانه من البد يل املتحركة التجارة أموال

 العامة، آراء عىل مطلعاً  كان وررارة فيها، لزكاةا بوجوب يقولون يل لعثامن تبعاً  يل العامة

 عدم ينرش ال بان تنبيهه من بد ال لكن ،)عليه السالم( أن يبني ذلك له اإلمام عىل فكان

 من ذر أبو ذكر  الذي وهو الواقعي، باحلكم جاهلني كانوا الذين الشيعة بني الوجوب

 الظلمة منع بسب  ؛ فقراء آنذاكال لكثرة ينرش  ال وإنام. التجارة مال يف الوجوب عدم

 املسيلتحبة، الزكيلواحتتى امثال بدفع إالّ  يدفع وال الفقر شاع حيث الفقراء، حقوق عن

 جهيلة كتامن عليه كان اليدفعونلذلك فسوف التجارة، مال يف الرتخيص جهة ذكر فنذا

 .  بالرتك الرتخيص

 ،ه )علييله السيلالم(فليس ما ذكر  اإلمام الصادق )عليه السالم( اعرتاضًا عيلىل أبييل

 له بني وإنام. احلكم يذيع فال اجلهة هذ  مالحظة بوجوب لزرارة تنبيه احلقيقة هو وإنام

 مقيلام غيلري الفتييلا مقيلام ولكيلن العامة، بآراء مسبوقاً  كان ألنه ؛ التعليم مقام يف احلكم

املصلحة  الفتيا فيام إذا مل تكن مقام يف الرتخيص الواقعي احلكم بيان يلزم فال التعليم،

 أن وهيلو ،)عليه السالم( أهدافًا ُاخرى من بيان ذليلك لإلمام ولعليف بيان الرتخيص. 

 الرواييلة هذ  يف أنه حني يف املعارصين، عند يالحظ كام متطرفة آراء له نسبت قد ذر أبا

وهو ينايف التطيلرف  التجارة، مال يف الزكاة بوجوب يقول ال ،حيث تطرفه عدم يتبني

 واملبيلادئ باألحكيلام ملتيلزم مسيللم ذر أبيلو وإنام. اليه املنسوب لرضائ ا وأخذ ،املال
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 يقتيضيل حييلث ويعتدل التطرف، اإلسالم يقتيض حيث فيتطرف دقة، بكل اإلسالمية

 . االعتدال

 الرتخيليص جهيلة ذكر عدم االجتامعية أو الفردية املصلحة اقتضت فلو ،وعىل هذا

 . اتالرواي يف كثري وهو ،يف احلكم مل يتعني ذكرها

 

 مدى تأثري التقية يف األحاديث املتعارضة 

 يف التقية تكثري مدى وهو ،وهنا يلزم البحث عام وعدنا احلديث عنه يف اجلهة الثانية

ا دوره إن ،ام األسباب سائر من تكثرياً  أكثر إهنا فهل األحاديث، اختالف ظاهرة برور

حليلديث والرواييلات ضئيل وليس بذلك التصور الكبري عنها؟ وهل توجيلد يف كتيل  ا

 املوجودة بكيدينا روايات صدرت من باب التقية أم ال؟. 

ذكر صاح  احلدائق يف مقدمة الكتاب ما يدل عىل التكثري الكبري للتقية يف اختالف 

بالتقية بعد العرض عىل  األخبار بني الرتجيح أن تعلم ذلك بمؤونة ولعلاألحاديث: )

 التكميلل عنيلد كله بل أخبارنا يف الواقع الفاالخت جل فنن ؛ الكتاب أقوى املرجحات

 .(1)(التقية من نشك إنام والتحقيق

وقال الشيخ األنصاري بعد ذكر  هذا الكالم يف رسائله حيث يظهر منه عدم تيلكثري 

 بصيلدور القطيلع تقدير عىل يل النظر يقتضيه الذيالتقية كثريًا يف اختالف األحاديث: )

 إال مجيعهيلا بصيلدور الظن أو األخباريني بعض تومهه ما عىل بكيدينا التي األخبار مجيع

 وضبطها األخبار تنقيح كيفية عىل اّطلع فيمن اإلنصاف يقتضيه كام القلة غاية يف قليالً 

                                                           

 . 8: 1( احلدائق 1)
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 إما ،كثرة إرادة خالف الظواهر من األخبار هي إنام االختالف عمدة إن: يقال أن هو يل

 ميلن منفصيللة أو باملعنى، نقلها أو األخبار تقطيع جهة من علينا اختفت متصلة لقرائن

 القرينة بغري وإما باالنطامس، اختفت مقالية أو للمخاطبني، معلومة حالية كوهنا جهة

)عليه السالم( تقية عىل ما اخرتنا  من التقية عىل وجه التورية أو  اإلمام يراها ملصلحة

 نقيليض، طيلريف عىل العلامء عند نالحظها كام فاملسكلة. (1)غري التقية من املصالح االُخر(

 العاميلة خمالفيلة ان احليلديثاو اختالف ظاهرة يف التقية تكثري إنكار  عىل الشيخ سبق وقد

احتامل التقية ليس اقيلوى االحيلتامالت والعواميلل التيلي  ان او ، املرجحات من ليست

 ، احليل  واملحقيلق ، املفيد الشيخ الرأي اذا وذه  ،دعت لصدور الروايات املختلفة

 تسيلاوت إذا)قيلدس رس (:  الشيليخ قيلال: التاسيلعة املسيلكلة: )معارجه يف املحقق قال،

 احتجاجيله أن والظيلاهرعاميلة. ال قيلول عن بكبعدمها عمل والعدد العدالة يف الروايتان

 ،)عليه السالم(وهو إثبات ملسكلة علمية بخر واحيلد الصادق عن رويت برواية بذلك

 .وغري  كاملفيد شيعةال من فضالء فيه طعن قد انه مع فيه، ما خيفى وال

 فوجيل  التقييلة حيتميلل للعامة واملوافق ،فنن احت  بكن األبعد ال حيتمل إال الفتوى

 كام ألنه الفتوى إال حيتمل ال أنه نسلم ال: قلنااىل ما ال حيتمل خمالفته للواقع.  الرجوع

 مراعيلاة التكوييلل حيتميلل بيلام الفتيلوى جييلور فكذلك اإلمام يراها ملصلحة الفتوى جار

 املسكلة أن(: فيه ما خيفى وال: )قوله من مراد  ولعل. (2)(اإلمام ويعلمها يراها صحلةمل

 بيلرأي الواحيلد بخيلر تثبيلت ال واالحكيلام الفيلروع عنهيلا تتفرع التي املهمة االُصولية

 مسيلتند الن ، مضيلمونياً  يالحظ ان يلزم املسائل هذ  امثال يف الواحد اخلر املحققالن

                                                           

 . 810: 2( فرائد االصول 1)

 . 156( املعارج: 2)
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 يف كيلان فان ، مضمونه يالحظون فاهنم العقالء، بناء كان إذا الواحد الثقة خر حجية

 تبتني التي االصولية كاملسكلة ، اثباتاً  أو نفياً  املباي من ملبنى يتعرض النه ، المهيةا غاية

 ال أنه نسلم ال: قوله من ومراد  الواحد، اخلر بمجرد تثبت فال ، وفروع احكام عليها

 تكيلون أن يمكيلن بيلل التقية، بسب  ختتص ال للواقع لفةاملخا فنن ؛ الفتوى إال حيتمل

باب ُاخرى تفسري املخالفة كنلقاء االختالف بني الشيليعة أو السيلوق للكيلامل أس هناك

 الجيلل ال آخر بسب  صدر ولكنه ، للواقع خمالفاً  اخلر يكون ان فيمكنحس  رأينا. 

 . التقية

 رد إنملحقيلق قيلال: وصاح  املعامل يف آخر صيلفحة ميلن الكتيلاب بعيلد مناقشيلته ا

 ميلن ميلانع ال إذ ؛ علمية بخر واحيلد ليليس بجييلد ملسكلة إثبات بكنه باخلر االستدالل

 أن ذلك بعد ذكر وإن( منعه بدليل نطال  ونحن االحاد من املعتر باخلر مسكلة إثبات

 إال حميلتمالً  كان وان التكويل حيتمل بام االفتاء ان: )ذلك بعد قال لكنه ضعيفة، الرواية

)عليهم السيلالم(أقرب وأظهيلر األئميلة أحيلوال من املعلوم هو ما عىل التقية احتامل نإ

)عليهم السالم( األئمة حاالت عىل املطلع أن يظهر حيث. (1)وذلك كاف يف الرتجيح(

 يعلم أن أكثر االختالف بسب  التقية. 

القناع  والشيخ املفيد يف رسالته العددية بناًء عىل نقل املحقق التسرتي عنه يف كش 

نقدًا عىل أصحاب العدد يظهر منه عدم تكثري التقية كثريًا يف اختالف األحاديث حيث 

 أكثر به يعمل وال ثقاهتم مجهور ينقله ال التقية سبيل عىل منهم يروي الذي إنيقول: )

                                                           

 . 395( معامل الدين ومالذ املجتهدين: 1)
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 عيلىل وييلرد امليلذاه ، يف خصيلامؤهم يرويه الطوائ  من الشكاك ينقله وإنام علامئهم،

 .(1)تر(دون التوا الشذوذ

ومثله الشيخ الكليني )قدس رس (يف مقدمة كتابه الكايف فننه بعد ذكر  تعني األخذ 

 .(2)(أقله إالّ  ذلك من نعرف ال ونحنبام خيال  العامة قال: )

والذي نقصد  من طر  هذا البحث أنا نجد أن العليلامء حييلنام يواجهيلون خيلرين 

 دون ميلن التقييلة، عيلىل وافيلقامل حيمليلون للعاميلة أحيلدمها موافقيلة ويرون ،متعارضني

 أو ملكانيله، أو املوافيلق احلديث صدور لزمان معارصاً  كان هذا.العامة رأي ان مالحظة

االمام )عليه السالم( من رأي فقييله  يتقي كي  فمثال آخر، مكان يف أو عنه، متكخر أنه

 ُاخيلرى بيلالد يف الفقييله هيلذا كيلان أو ،من العامة ولد بعد وفاة اإلمام)علييله السيلالم(

 مالحظيلة دون من وكذلك اإلمام، بلد يف تكثري  له يكون أن دون الشام يف كاألوراعي

)عليه السالم( التقية منيله؟ فيلربام  اإلمام عىل يتعني كان بحيث القوة من كان الرأي أن

 منيله ليحيلذر السيللطة عنيلد أو ،كان الفقيه ليس له اعتبار  وشهرته كثيلريًا عنيلد النيلاس

 )عليه السالم(. اإلمام

ل إن هذا االُسلوب يف العمل بالروايات وُحيلل كيلل رواييلة عيلىل التقييلة ملجيلرد فه

موافقتها لرأي من آراء العامة صحيح أو ال؟ هذا مع العلم بكن األخبار الصادرة عيلن 

 وميلع ،تقية كان يعرف الكثري من الشيعة آنيلذاك بكهنيلا صيلدرت تقييلة ال لبييلان الواقيلع

)علييله  اإلميلام عن البعيد عىل خفيت لئن هنافا كتبهم، يف يدونوهنا كي  هذ  معرفتهم

)عليهم السالم(؟ فاذا األئمةالسالم( فال ختفى عىل اخلواا الذين يعرفون حلن كالم 

                                                           

 . 191( كش  القناع: 1)

 . 7: 1( الكايف2)
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ذكر اإلمام )عليه السالم(شيئا تقية فسوف يتضيلح ذليلك ايلم دون خفيلاء كيلام رأينيلا  

ت املنفردة ان اا بالنسبة لزرارة حني نقل له الراوي بكن اإلمام أجابه بالنسبة إلرث البن

او )أعطيلاك ميلن  (1)(النيلورة جراب من أعطاك: )وقضية اتقاك قد أنه له فقال ،النص 

 الشيعة من أحد خيرهم كان حينام إهنم حيث ،مشهورة عند الشيعة آنذاك (2)عني كدرة(

 عيلن يكشيل  مميلا ؛ القول هذا يقولون كانوا ما رسعان فنهنم كذا، اإلمام من سمع أنه

 ميلا للعاميلة املوافيلق احلديث يف األمر كان فلوة من غري . تقي عن الصادر يميزون أهنم

 التقييلة يف ييلدخل وال. األصحاب قبل من يضبط لكان تقية صدور  من العلامء يذكر 

 . (3)فيه البحث يكيت مستقل فصل فنهنا ؛ التورية

اختالف وكي  كان فيمكن تقري  خمتار الشيخ املفيد من عدم تكثري التقية كثريًا يف 

 األحاديث ضمن ُامور: 

األمر األول: ما أشار اليه الشيخ املفيد من أن جمال التقية خمتص بموارد الرضيلورة 

 خوف من إالّ »)عليه السالم(فيها: اإلمام بقول امليثمي رواية حددته وقد ،واالضطرار

 مآد ابيلن الييله يصطر اء وكل اء، كل يف التقية»:احلديث يف ورد وما. (4)«ورضورة

أيب  عيلن صدقة بن مسعدة عن مسلم بن هارون عن ُاخرى رواية ويف. (5)«اهلل أحله فقد

                                                           

  657/  175: 4( انظر االستبصار 1)

 ستمتاعاال كفارات أبواب من 10 ب 5/  266: 9 الوسائل ،733/  486: 5( انظر التهذي  2)

 . االحرام يف

 . 260( يكيت يف ا 3)

 . 21/  113: 27وسائل ال ،45/  20: 2( عيون أخبار الرضا 4)

 . والنهي األمر أبواب من 25 ب ،2/  214: 16 الوسائل ،18/  175: 2( الكايف 5)
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 عىل يدل ما منه ظهر ثم اإليامن أظهر إذا املؤمن إن»عبد اهلل )عليه السالم( يف حديث: 

. تقييلة ذليلك عميلل إنام أنه يّدعي أن إالّ  ناقضاً  له وكان وأظهر، وص  مما خرج نقضه

 ألن ؛ منيله تقبل مل مثله يف التقية يكون أن يمكن مما ليس كان ننف ؛ فيه ينظر ذلك ومع

تقية مواضع من ارااا عن مواضعها مل تستقم له وتفسري ما يتقي مثل ان يكيلون قيلوم لل

سوء ظاهر حكمهم وفعلهم عىل غري حكم احلق وفعله فكل اء يعمل املؤمن بييلنهم 

 .(1)«نه جائزملكان التقية مما ال يؤدي اىل الفساد يف الدين فا

 يف العاميلة ميلن خمال  وجود ،وجمرد مورد كل يف يصح ال التقية عىل فاحلمل ،إذن

 التورييلة يمكيلن مل ميلا التقية عىل له املوافقة الرواية ُحل يوج  ال النص صدور عرص

 يف كام ،ن كذافال عن وورد كذا، فالن عن ورد بكنه التعبري وال السكوت يصح ومل فيه،

 . الندرة غاية يف االُمور هذ  كل فيه يتعذر ما أن لواضحا ومن. معاذ حديث

 

)عليهم السالم( برتبيةمجاعة ميلن تالميلذهتم وفقهيلاء األئمةاألمر الثاي: لقد تكفل 

 اإلميلام توجيله يعرفيلون فصيلاروا للرشيعة، العامة االُصول بتعليم خّصوهم ،عرصهم

)عليه السالم( تصدر  ماإلما من فتوى واجهوا لو هؤالء ،فكمثال ن كالمهوحل الفقهي

 رواييلة مثيلل الرواييلات من مجلة يف ورد كام ،عن تقية فنهنم يعرفون صدورها تقية عنه

 .(2)احل  يف حمرر بن سلمة

 ويمكيلن ، فننه وان تقبلنا صدور بعض الروايات تقية عن االئمة)عليهم السيلالم(

ف والشيلكاك )عليهم السالم(او االباعد او بعيلض الضيلعا البيت اهل اعداء ينقلها ان

                                                           

 من أبواب األمر والنهي. 25ب  ،2/  214: 16 الوسائل ،21/  134: 2( الكايف 1)

 . ووجوبه احل  أبواب من 38 ب ،24/  101: 11 الوسائل ،46/  263: 4ايف ( انظر الك2)
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)عليهم السالم(لظروفهم ومهامهم اخلاصيلة، كيلبعض  االئمة الن وذلك ، من الشيعة

 ويف ، خمتلفيلة السيلباب ، بعيلض االقيلوال تقييلة منهم تصدر قد ، رعامء امللل والنحل

 خيلواا عيلادة ينقلهيلا ال ولكن ، وغريها عنهم الشبهات بعض لدرء الظروف بعض

 ذكر فاذا ومبادئهم، تفكريهم اسس يعرفون ينالذ ، )عليهم السالم(وبطانتهم االئمة

رفيلون يع ميلا رسعان فاهنم ، )عليه السالم( كالما من باب التقية، أو نقل اليهم االمام

 قالوا حيث ، صدور  من باب التقية، كام يف الرواية السابقة حول ارث البنت للنص 

 املقوليلة  وهيلذ اخليلواا، خصيلوا ال الشيليعة اكثيلر ذلك يعرف ربام بل ؛(اتقاك) له

 ميلن الضيلعاف بعيلض ينقلها ربام ولكن مشهورة، كانت يل( النورة جراب من اعطاك)

 انفسيلهم ينسيلبون واهنيلم ، تهجم عيلىل الشيليعةاليل ارادوا ليلو كيلام ، اعدائهم أو الشيعة

 وافعيليلاام اقيليلواام يف خييليلالفون وهيليلم ، )عليليليهم السيليلالم(دون مسيليلتند لالئميليلة

)عليهم السالم(بعض الروايات  االئمة عن انقلو ربام لذلك ، )عليهم السالم( ائمتهم

 ،الفيهمخم مع التجاوب فيه ملا او ، التي يالحظ فيها املخالفة ملا هو الشائع عند الشيعة

)عليه السالم( ميلن  االمام  ا نطق ربام التي ، اليهم االنتساب او اخللفاء بعض كمد 

 بل اخلواا ولسكن ، همومبادئ الشيعة عن او عنه االرضار لبعض دفعا ، باب التقية

 انيلام وكالمنا ، التقية باب من صدرت اهنا يعرفون ، الفرتة تلك يف وخاصة ، وغريهم

 فكييل  ، التي ينقلها الثقات أو اخلواا من الشيعة، ال من غيلريهم الروايات تلك يف

 .املدعاة الكثرة  ذ  تقية صدر ما يدونون او ينقلون

 عمر عرض كام ،م وأحاديثهم عىل كبار الفقهاءثم إن الرواة كانوا يعرضون رواياهت

 احليلق منيله يعيلني أن منيله ،وطل  ررارة عىل مجاعة من سمعها التي الروايات ُاذينة بن

ومع هذ  الدقة فلم يدونوا أمثال هذ  الروايات الصادرة تقية بعنوان كوهنا من فتاوى 
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 تارخييًا، احلدث هذا لمث وقوع عىل التنبيه فألجل دّونوها ،وإذا)عليهم السالم(األئمة

 )عليهم السالم(. األئمة فتاوى أهنا باب من ال

 ررييلن بيلن العيلالء تلمذ كام ،مضافًا اىل أن الرواة كانوا يتلقون العلم من أساتذهتم

 عليليهم يقيلرؤون فكانوا احلجاج، بن الرُحن لعبد حييى بن وصفوان مسلم، بن ملحمد

 . احلديثية الكت 

ص فكي  يتصور منهم تدوين الروايات الصيلادرة عيلن فمع هذا التدقيق والتمحي

تقية يف اجلوامع احلديثية املعترة وهي بمرأى ومسمع من عظيلامء الشيليعة وفقهيلائهم؟ 

وكي  يتصور أن تدون هذ  النصوا يف مثل جامع اآلثار ليونس بن عبد الرُحن ويف 

 األصيللية راملصاد تعتر وهي ،مشيخة احلسن بن حمبوب وكت  ابن أيب عمري ونحوها

 احلفاظ الجل ، وتعليمها االحاديث بتدوين مكمورين كانوا وهؤالء ؟ األربعة للكت 

 .الشيعة عمل والجل ، من الضياع عليها

 احليلديث كتيلاب يف ييلدوهنا فكييل  تقييلة، صادرة الرواية بكن املدون علم مع ،إذن

 بيلاراالخ ان الشيليعة؟كام عميلل ،وألجيلل )عليهم السيلالم(األئميلة لفتاوى املخصص

)عليليهام السيلالم( عرضيلت عيلىل االئميلة املتيلكخرين  الصادقني من الصادرة املتعارضة

 اخلرين عالج عن فيها يسكل حيث ، )عليهم السالم( كاإلمام اجلواد وااادي واحلجة

 . التقية باب من اخلرين أحد صدور فيها يعلل فلم ، املتعارضني

 يعني ال ذلك ولكن عليهم، فيتخ نادرة موارد وجود احتامل ينفي ال ذلك ، نعم

 لتقية. ا عىل العامة آراء من لرأي موافقة رواية كل حتمل أن
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األمر الثالث: املالحظ أن كتب األحاديث التي بأيدينا تشتمل بكثرة عىل روايات 

 وزيارة زيارهتم وفضيلة ،)عليهم السالم( ومقاماهتم املعنويةاألئمةتبني لنا فضائل 

 شيعتهم، وفضائل بل الفرات، ماء وفضيلة والسهلة، الكوفة دمسج وفضيلة قبورهم،

 األمخاس من بحقوقهم يتعلق وما ،)عليهم السالم(األئمةقوا من أنوار خل وأهنم

 من ذلك وغري ومطاعنهم، أعدائهم مثالب تبني التي الروايات وكذلك واألنفال،

 قد أهنا العلامء اعرتاف مع هبم، املختصة الشيعي الفكر ُاسس من هي التي النصوص

كان للتقية تأثريها لكانت تؤثر هنا يف عدم تدوين  لو أنه مع تقية، بال بينة واضحة نقلت

 أمثال هذه األحاديث يف هذه املوضوعات احلساسة املخالفة ملعتقدات العامة.

وال نحرص األمر عىل كتاب بصائر الدرجات املشتمل عىل هذ  النصوا كي ينكر 

يف رش   املفييلد الشيليخ فييله يقيلول اليلذي الكيلايف اىل نشيلري بل ،من قبل بعض القميني

 يتحملهيلا ال قيلد ُاميلور عىل يشتمل الذي( الشيعة كت  أجل إنهاعتقادات الصدوق: )

 ميلع أبيلداً  تقييلة الرواييلات هيلذ  يف فليليس العاميلة أبنيلاء عن فضالً  الشيعة بعض حتى

 الفرعييلة األحكيلام بييلان يف الواردة الروايات يف التقية بوجود نقول ولكن حساسيتها

 والفضيلائل االُصيلول رواييلات بكمهييلة ليسيلت وهيلي ،اً أيضيل العاميلة فيها خيتل  التي

 الديني الفكر ُاصول متس التي الفروع ُاصول ببعض ترتبط التي والروايات واملطاعن

 صنفت حيث ،(2)وعدم جوار املسح عىل اخلفني (1)املتعة جوار روايات مثل العامة، عند

 كتيل  يف الكثرية رواياهتا ودونت ،(1)والتعص (3)العول بطالن ويف تقلة،مس كت  فيها

                                                           

 ، وغريها كثري. 364/  363: 5( انظر مثال: الكايف 1)

 . كثري وغريمها ،94/  47: 1 الفقيه ،11/  415: 6( انظر مثال: الكايف 2)

 . كثري وغريمها ،5620/  256: 4 الفقيه ،13/  80: 7الكايف( انظر مثال: 3)
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 ولكيلن. للتقييلة أثيلر اي فيهيلا يكيلون أن دون صحيحة سليمة الينا ووصلت احلديث،

 نرى أننا مع ذلك، يصح كي  تقية، عن بصدورها نقول اجلزئية الفرعية املسائل بعض

 التيصول واالحكيلام املهميلة؟االُ  يف تقيةال تتحقق مل وملاذا أيضًا؟ حواا خمتلفني العامة

 . اهتاممهم إليها العامة يوجه

ثم إن علامء العامة آنذاك مل تكن ام شخصية اجتامعييلة أو سياسيلية كبيلرية بحييلث 

 السيللطة قبل من عليه مغضوباً  كان مثالً  حنيفة فكبو ،حيذر اإلمام )عليه السالم( منهم

 بوجوب ُامية بني رمن يف حكم فمثالً  ،اا ضةاملعار املواق  بعض اختذ ألنه ؛ احلاكمة

 الزكييلة اليلنفس ذا حممداً  وأّيد خالفهم العباسيني رمن ويف ثورته، يف ع  بن ريد تكييد

 اإلميلام منيله حييلذر بحيث السيايس أو االجتامعي املوقع بذلك يكن فلم إبراهيم وأخا 

)عليليهم  األئميلةن أ نجد القياس نصوا بعض الحظنا واذا)عليه السالم(يف فتاوا . 

السالم(واجهوا أبا حنيفة وناقشوا اراء  وناقشوا القييلاس وأبيلا حنيفيلة وامثاليله بشيلدة 

 الظنية واالدلة القياس عىل اعتامدهم وان االصلية املسائل فيوبحدة دون حذر وخوف

)عليهم السيلالم(وابتعادهم عيلن البييلت اهيلل برواييلات اخيلذهم وعدم ، املعترة غري

 هيلذ  مثيلل ففي ، ت  عليها اثار سلبية خطرية عىل الفكر االسالميترت مما ، مدرستهم

 للتقية نجد ال بياهنا، يف التقية اتباع املفروض من يكون التي املهمة االصولية املجاالت

 )عليه السالم(فيفتي بالتقية. االمام حيذرهم الفرعية املسائل يف لكن فيها، أثراً 

م( جان  األوراعي الذي كان يف الشيلام ثم كي  حيذر االمام الصادق )عليه السال

 قيلد يكيلن مل ولربام ،دون أن يكون له تكثري  يف الوسط االجتامعي لإلمام)عليه السالم(

 البيلاقر االميلام رميلان بعيلد كيلان فيلرور  ماليلك أما. برأيه املدينة أو العراق أهل سمع

                                                                                                                                        

 ت اإلرث. موجبا أبواب من ب ،431: 17( انظر الوسائل 1)
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اإلميلام والدهتيلام كانيلت بعيلد  فيلنن وأُحيلد، الشيلافعي وأميلا ،)عليه السالم( والصادق

 عيلىل رأهييلم يوافيلق ما عىل املشتملة رواياته ُحل يصح فكي  ،الصادق )عليه السالم(

 العاميلة عليلامء بيلني شيلديدة ونزاعيلات خالفيلات هناك كانت انه كام.  تقية؟ صدورها

 اجزاء من جزء ففي ، االخر البعض يف بعضهم يصدرها التي واملطاعن ، ومدارسهم

 يف يطعنيلون احلنفييلني ان كيلام ، عن يف أيب حنيفيلةاد للخطي  البغدادي مطابغد تاريخ

 احلاكميلة السلطة ان ، اخلالفات هذ  يف السب  كان وربام ، وائمتهم االخرى املذاه 

 وجيلود السيلب  ان او ، االغيلراض ليلبعض وصيلوالً  عليها وتشجع تنرش كانت آنذاك

 املدينيلة واهيلل ، تعصبون للكوفينيي الكوفة فاهل. البلدية أو القبلية العصبيات بعض

 .وهكذا للمدنيني

 احيلتامل يقوى فكي  ، االخر عىل البعض وهتجم ، ومع هذا االختالف يف االراء

 عيلن متخالفيلة رواييلات فيهيلا صيلدرت التي الفروع أغل  يف العامة علامء فان ، التقية

 . )عليهم السالم(هم بانفسهم خمتلفون فيها األئمة

بام يكون احتامالً مستغربًا وموهونًا وكي  كان فاحتامل صدور الروايات عن تقية ر

 نادرة موارد يف تكثريها للتقية كان وإن والتحقيق الفتوى يف التساهل ومن ،يف حد ذاته

 كنلقيليلاء فييله امليلؤثرة االُخيليلرى االحيلتامالت مقابيلل يف األحادييليلث اخيلتالف يف أحيانيلاً 

 . وغريها واملداراة للكامل والسوق االختالف

 

اب التي ذكرت لصدور النصوا تقية ال تقتيض بقاء هيلذ  األمر الرابع: أن األسب

 يكشيلفها أو امرها تنكش  مؤقتة فيها التقية حالة إن بل ،النصوا الصادرة تقية دائامً 

 فننيله السائل عىل حتفظاً  تقية يصدر ما فنن ،)عليه السالم( بعد انتهاء فرتة التقية اإلمام
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ة السائل للعاميلة وقليلة معارشتيله األئمة )عليهم السالم(لكثرة معارش اصحاب يعرفه

 ُيعيلد ال السائل ملسلك وفاقاً  يصدر وما ذلك، بعد للسائل يكشفها االمام ان اوللشيعة

)عليليهم  األئميلة وخيلواا الثقيلات يروهييلا التي الروايات يف كالمنا الن. رواياتنا من

ة عدم واا أو اغل  الشيعة يل كانوا حياولون بدقاخل ان ذكرنا وقد ، السالم(وبطانتهم

 يف وخاصيلة ، )عليهم السالم(يف امكنة عاميلة يل واميلام امليلأل العيلام السؤال من االمام

.  )عليه السالم( االمام فيه يسكل معينا وقتا يعني ررارة رأينا لذلك ، احلساسة املسائل

 فييله واليلالرم ،ميلن الرضيلورة ليليس فننيله منه، ُيّتقى من فيه جملس يف اجلواب يف وكذا

 كيلذا،: يقول وفالناً  كذا: يقول فالناً  بكن السؤال عن اإلجابة يمكن بل التقية، استعامل

 ولكيلن وقتهيلا يف قوية كانت وإن السلطة فنن احلاكمة، السلطة من اخلوف أما. وهكذا

)علييله السيلالم(قوية وفرضيلت  البيلاقر االميلام رميلن يف كانت إذا فنهنا تدوم، ال قوهتا

اقع لكنهيلا يف االميلام الصيلادق )علييله صدور احلكم منه )عليه السالم(عىل خالف الو

 أن ويبيلني ،السالم( ضعفت وتوفرت الظروف له )عليه السالم(ليكش  عن احلقيقيلة

 رواييلات يف كيلام ؛ تقييلة عيلن صدر وأنه الواقع خالف عىل كان أبيه من الصادر احلكم

ى ذكرناها سيلابقًا فيلنن اإلميلام الصيلادق )علييله السيلالم(كان يف الن الطري جوار  صيد

 بتصيلفية مشيلغولني كيلانوا حييلث العباسيليني رميلان وأوائيلل ،رميلان االُميلويني أواخر

 )عليه السالم(. حياته أواخر يف إالّ  عليه املشددة الرقابة تلك ام تكن ومل ، ُامورهم

 ،فتبني من خالل هذ  االُمور األربعة أن األحاديث املدونة التي صدرت تقية قليلة

 وجترييلد والتيلدوين التصيلني  جميلال يف اجلهيلود  خمتل بذلوا قد وحمدثينا فقهاءنا وأن

 إال ذليلك حتقيق من ومتكنوا تقية، صدرت التي الروايات من احلديثية وكتبهم ُاصوام

 . جداً  النادرة املوارد بعض يف
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وقد يستدل بالروايات اآلمرة باألخذ بام خال  القوم عىل كثرة وجيلود الرواييلات 

 وإالّ  الرواييلات، اختالف اسباب من واهنااالتي صدرت عن تقية ضمن جماميع رواياتن

 . العامة خال  بام باألخذ لألمر وجه فال

وقبل استعراض هذ  الرواييلات نيلرى أن ميلن اجليلدير البحيلث عيلن ميلدلول هيلذ  

 النصوا وتفسري هذا األمر حيث توجد احتامالت اربعة: 

 خيلذاأل نفيلس يف ،ملصيلحلة االحتامل األول: أن يكون األميلر باألخيلذ هيلذا نفسيلياً 

 يتمييلز بيلذلك النيله نفسيلياً  مستحسيلن االخذ هذا نفس فنن العامة، خال  بام والعمل

 خييلال  ميلا وانتهيلاج فتواهم خمالفة فألجل باليسار، يتختمون فهم غري ، عن الشيعي

 االحيلتامل هيلذا وعيلىل  العاميلة فيلنن األفضيلل أن نتخيلتم بيلاليمني. اختار الذي املنه 

 . رواياتنا بني تقية عن الصادرة الروايات جودو عىل دليالً  تكون ال هذ  فالروايات

 املوافق اخلر أن بمعنى ،االحتامل الثاي: أن يكون األمر باألخذ بام خيالفهم طريقياً 

 عيلىل يبتنيلي القيلوم علييله ما أغل  فنن ؛ للواقع أكثر املخالفة احتامل فيه يكون للعامة

 جهيلةاو كيلّل  ميلن ثبيلاتاإل عيلن القيلارصة األخبيلار عيلىل االعيلتامد أمثال فاسدة ُاسس

 هيلو كيلام اخللفيلاء وحكيلم والقييلاس، واالستحسيلان الرأي أو ، املوضوعة االحاديث

 عىل تدل بل ،قيةت اخلرين أحد صدور عىل التدل فهي أحيانًا، مالك موطك يف املالحظ

 االدليلة ومالحظيلة االحيلتامالت حسيلاب ضيلوء عيلىل املوافق اخلر بطالن احتامل كون

 . للواقع ومطابقته صحته احتامل من رأكث ، عندهم املعتمدة

االحتامل الثالث: أن يكون األمر باألخذ بام خيال  القوم طريقيًا بلحاظ أن احتامل 

 عيلن يكخذون كانوا الذين رواتنا بعض فنن ؛)عليهم السالم( اقوىاألئمةصدور  من 

 ،ضاً )عليهم السالم(ومن مشاخينا يف نفس الوقت يكخذون عن مشايخ العامة أياألئمة
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 سمعوها التي ورواياهتم العامة مشايخ عن رواياتنا فينقلون عليهم األمر اختلط وربام

 واالشتبا  ،ط املنقوالتاختال إىل بدور  يؤدي وهذا)عليهم السالم(. األئمة عن منهم

 )عليه السالم(عن الشيخ العامي وبالعكس.اإلمام كالم فينقل منها، كل تعيني يف

إىل هذ  الفكرة مثل ماأورد  الكيش يف ترمجة حممد بيلن أيب  ويف بعض رواتنا مايشري

 مشيلايخ لقييلت قد انك: )له فقال عمر أيب حممد سكلعمري من أن الفضل شاذان قال: 

 أصحابنا من كثرياً  رأيت أي غري منهم سمعت لقدالعامة فكي  مل تسمع منهم؟ فقال: 

 العاميلة حديث يروون نواكا حتى عليهم فاختلط اخلاصة وعلم العامة علم سمعوا قد

 وأقبلت ذلك فرتكت ع  خيتلط أن فكرهت العامة، عن اخلاصة وحديث اخلاصة عن

 . (1)(هذا عىل

وينقل مثل ذلك يف كتاب )أضواء عىل السيلنة املحمدييلة( عيلن بعيلض رواة العاميلة 

 إىل كعيل  عيلن مايكخذونيله فينسيلبون ،فيذكر أن الرواة كانوا يشتبهون يف النقل أحياناً 

 . وبالعكس الصحابة من غري 

 ألن بيلل ،فيكون األخذ بام خيال  القوم ال ألجل صدور املوافيلق ايلم عيلن التقييلة

)عليهم السيلالم(أّقل ميلن احتامليله يف األئمة عن املخال  نقل يف الراوي اشتبا  احتامل

 صيلدور  يف احيلتامال وأقوى ُاقرب للعامة املخال  أن يعني وهذانقله املوافق للعامة. 

 . ام املوافق اخلر من واالختالط االشتبا  يف وأقل

 عيلن ام املوافق لصدور ،االحتامل الرابع: أن يكون األمر باألخذ بام خال  القوم

 الرواييلات لصيلدور نيلاظرة الرواييلات هيلذ  تكيلون فحسيل  االحتامل هذا وعىل. تقية

 . بحثنا بموضوع فرتتبط ،)عليهم السالم(منهم تقية العديدة

                                                           

 . 1105/  590( رجال الكيش: 1)
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الت املتصورة ثبوتًا يف تفسري األخذ بام خال  القوم وتعييلني وبعد وضو  االحتام

 ،االحتامل الذي يتم بموجبه االستدالل  ا عيلىل صيلدور بعيلض األقيلوال عيلنهم تقييلة

 تعييلني عيلىل داللتهيلا ميلدى لنرى العامة خال  بام باألخذ اآلمرة الروايات نستعرض

 تقية الروايات بعض وجود تثبت أن يمكنها وهل املوضوع، عىل الدال الرابع االحتامل

ة إلينا؟ ويمكن تقسيم هذ  الروايات إىل الواصل والكت  أيدينا بني التي الروايات من

 طوائ : 

 : قسمني عىل وهيالطائفة االُوىل: الروايات الواردة يف اخلرين املتعارضني. 

القسم األّول: ماورد يف األخذ بام خال  العامة من دون أن يعليلل بيلكن الرشيلد يف 

 ،واالحتجيلاج للطيلريس اليلآلل، عيلوال: ثالثيلة مصيلادر يف ميلذكورة وهيلي ،خالفهم

 . الراوندي للقط  املنسوبة والرسالة

 عن الّعالمة مرفوعة وهي ،املصدر االول: عوال الآلل البن أيب مجهور األحسائي

 ميلنهام ميلاوافق إىل انظيلر»: فيهيلا وجيلاء)عليه السيلالم(.  جعفر أيب عن أعني بن ررارة

 . (1)«خالفهم بام وخذ فاتركه العامة  مذه

 ولكن يمكن مناقشة االستدالل  ا عىل موضوعنا بنشكاالت: 

 فيلنن وليلذا ؛أوالً يل أن األمر باالخذ بام خيالفهم مطليلق ومل ييلذكر فيهيلا وجيله ذليلك

 ميلرّجح وال معيلنّي  وال فيهيلا تيلكيت ثبوتيلاً  مفادهيلا يف ذكرناها التي األربعة االحتامالت

 وال ببحثنا، لرتتبط الرابع االحتامل عىل داللتها إحرار من والبد ،بع منهال الرالالحتام

 .هنا ذلك نحرر

                                                           

 . 229/  133: 4( عوال الآلل 1)
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ثانيا: عىل تقدير داللتها عىل صدور بعض رواياهتم)عليهم السالم(تقية فننام تيلدل 

 عيلىل والتيلدل ،عىل صدور ووجود الرواييلات الصيلادرة تقييلة حيلدوثًا يف رميلن ررارة

 كتيل  عىل ماجرى مالحظة مع وخصوصاً  ،عة بعد ذلكقائها يف كت  الشيوب تدوينها

 نفسه ررارة أن من ذكرنا ملا ؛العدم فيتعني ؛والتدقيق التمحيص من ذلك بعد احلديث

 ييلتم مل فكي  ،(1)تقية بعضها لصدور عليه رواياهتم عرض حيث الرواة بعض ينبه كان

 بعيلض ذكيلر لعدم ؛التدوين؟ بل هناك مايدل عىل التصفية حني التدوين حني تصفيتها

 الرواييلات بعض صدور تقدير فعىل اذن احلديث كت  يف تقّية صدرت التي الروايات

 .ذلك بعد وتدوينها  ا االعرتاف يعلم فال حدوثاً  تقية

 ،تيلاب الّعالميلةك عن الرواية ينقل مجهور أيب ابن ألن ؛وثالثًا: ضع  الرواية سنداً 

 . عليها اليعتمد مرفوعة فهي ررارة، الّعالمةإىل سند يذكر ومل

وربام تناقش هذ  الرواية بعدم االعتامد عىل ابيلن أيب مجهيلور األحسيلائي خصوصيلًا 

 ميلن ليس الذي احلدائق صاح  مثل وحتى العامة، أحاديث عىل الشتامله ؛كتابه هذا

 يات يناقش هذا الكتاب بانه يشتمل عىل الغث والسمني. الروا سند يف املناقشة دأبه

 وذكرنيلا ،ذا االعرتاض يف قاعدة امليسور ومناقشته بالتفصيليلونحن قد تعرضنا ا

 شخصية يف قدحاً  يعدّ  ال العامة روايات بعض عىل الكتاب هذا اشتامل جمرد بكن هناك

 يف وال ،أواخيلر القيلرن التاسيلع يف الشيليعة عليلامء أكابر من كان الذي اجلليل العامل هذا

 يعيشيلها، كيلان التيلي الظروف يف ةوخاص فيه العامة أحاديث تدوين تعّمد الذي كتابه

 احلديثييلة وكتيلبهم أصيلوام وأن الشيعة، إىل توّجهت التي اإلشكاالت بعض ملواجهة

                                                           

 . 225( تقدم قي ا 1)
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)صىل اهلل عليه وآله(بام ترمز إليه هذ  اليلدعوى ميلن أهيلداف  النبي أحاديث من خالية

 غري سليمة. 

ميلة وكذلك اليناقش الكتاب بكنه ينقل عن مصادر مل تصيلل إلينيلا كمؤلفيلات العال

 بسيلب  هيلو إنيلام إلينيلا وصواا عدم أن ذلك ع  يالحظ إذ ؛والشهيد وفخر املحققني

 فمجيلرد. القيميلة والكتيل  التصيلنيفات هذ  من الشيعية املكتبة حرمت التي الظروف

  أهنا غري موجودة ليكون ذلك قدحًا فيه. عىل اليدل إلينا وصواا عدم

رواة كتابيله ميلع أن بعضيلهم ميلن وكذا اليناقش فيه بكنه قد وثيلق يف مقدمتيله مجييلع 

 التيلي والكتيل  االُصيلول أصحاب إىل وسائطه وّثق إنام ذلك عىل يالحظ فانه ؛العامة

ل ومن قبله األص صاح  فيهم بام السند سلسلة بقية توثيق إىل يتعرض ومل عنها، ينقل

واحليلديث بتوسيلع عيلن هيلذا الكتيلاب ومؤلفيليله ميلّر ميلرارًا يف بعيلض بحوثنيلا الفقهييليلة 

 . (1)العالجية األخبار عن نبحث حينام عنه البحث وسيكيت ،واالُصولية

: قيلال مهيلران بيلن سيلامعة عيلن مرسيلال فينقل ،املصدر الثاي: االحتجاج للطريس

 بيله، باألخيلذ يكمرنيلا واحيلد حيلديثان علينا يردعبد اهلل )عليه السالم(قلت:  أبا سكلت

 قال. «عنه وتسكله كصاحب تلقى حتى منهام بواحد تعمل ال»: قال عنه؟ ينهانا واآلخر

 . (2)«العامة خال  بام خذ»: قال. بكحدمها نعمل أن من البد»: وقلت

 ويالحظ عىل االستدالل  ا: 

                                                           

 . 340( يكيت يف صفحة 1)

 . 235/  265: 2( االحتجاج 2)
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 بيلني ثبوتيلاً  ليلرتدد  ؛أوال: ماذكرنا  من أن األمر باألخذ بام خيالفهم جممل املقصود

 عليهيلا يعتميلد ال مرسلة اهنا: وثانياً  البحث بداية يف ذكرناها التي األربعة االحتامالت

 .االحتجاج روايات كسائر

 يكمرنيلا: )قوليله يف الصمري مرجع يذكر مل فننه ؛ وثالثًا: أن متن احلديث غري واضح

 أن ميلراد  ولعيلل األشيلياء ميلن بيشيلء، باألخذ يكمرنا بكنه تكويله من بد فال( به باألخذ

 كميلوارد ا،بكحيلدمه األخذ إىل اضطرار  السائل فرض بعد إنام مطلقًا، يكون ال األخذ

 اليمكيلن حييلث ،من باب االضطرار باحدمها يكخذ انام املحذورينفانه األمريني دوران

)علييله السيلالم(باألخذ بيلام  فيلكمر . العميلل ميلن بد وال ،)عليه السالم( األمام انتظار

 باألخيلذ األميلر عيلىل ييلدل فيلال مؤقيلت، ثيلانوي عيلالج أنه عىل يّدل مما ؛خيال  العامة

 ؛ييلارااخت بكحيلدمها األخيلذ صحة عدم ظاهرها إن بل ، حلاالتا مجيع يف ام باملخال 

 احليلق بيلني التميييلز له حيصل حتى االضطرار باب ومن مؤقتاً  األخذ أن عىل تدل الهنا

 فيلاملوق  ذليلك قبيلل وأميلا وتعليلياًم، وتيلدويناً  عمال باحلق يكخذ ذلك وبعد والباطل،

 . املطلوب خالف عىل يّدل هذا ومثل. مؤقت اضطراري

 عبيلد عيلن: فيهيلا جيلاء وقد ،الثالث: الرسالة املنسوبة إىل القط  الراوندي املصدر

 خمتلفان حديثان عليكم ورد إذا»)عليه السالم(:  الصادق قال: قال اهلل عبد بن الرُحن

 وإن. فردو  اهلل كتاب وماخال  فخذو ، اهلل كتاب وافق فام اهلل، كتاب عىل فاعرضهام

فام وافيلق أخبيلار العاميلة فيلذرو   العامة أخبار عىل مهافاعرضو اهلل كتاب يف جتدومها مل

 . (1)«وماخال  أخبارهم فخذو 

                                                           

 . ابقايض صفات ابواب من 9 ب ،29/  118: 27( مل نعثر عىل رسالة الراوندي عنه يف الرسائل 1)
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 الراونيلدي، اهلل هبيلة بيلن سيلعيد رسيلالة وهيلي ،وهي منقولة عن رسالة الراونيلدي

 االعيلتامد اليمكن وأنه ،البحث عنها بالتفصيل سيكيت الروايات من مجله عىل وتشتمل

 . عليها

 مل الرواييلة  يلذ  احيلّت  اليلذي أن نرى لذا ،حد ذاتهعىل أن مفاد الرواية غري  يف 

 وميلا.  العاميلة فتيلاوى ، العامة اخبار ، جماالت ثالثة هناك الفقهالن يف بمفادها يعمل

 الفتاوى من يكون إنام والتقية ،غري فتاواهم العامة اخبار فنن ؛احلاكمة السلطة له متيل

 البخيلاري يف ذكيلر حيلديث ميلع هيلاملوافقت التقييلة عيلىل رواييلة حيمل فال االخبار من ال

 .أُحد أو الشافعي أو مالك مع موافقة بكهنا يقول وإنام ومسلم،

 بيلام واالخذفهذ  الرواية تشري إىل عرض اخلرين املختلفني عىل أخبار العامة فحسب

 ذكرنا  ما معترةالجل غري الغال  يف أخبارهم أن باعتبار ؛خالفها ال الجل ما ذكرنا 

 أن نيلرى ولذا  ا، كثريا الوثوق عدم فاوجبت احاديثهم يف اثرت وعوامل ظروف من

 يقبل مل حنيفة أبا بكن خلدون ابن فيذكر بكخبارهم، كثرياً  يعتنوا مل العامة علامء من مجلة

 فالرواييلة ذلك ومع. (1)بار العامة وإنام العلامء الذين جاؤوا بعد ذلك اهتموا  اأخ أكثر

 إذ ؛أخبارهم من للتقية الجمال أنه مع العامة، أخبار عىل العرض هو املعيار أن إىل تشري

 بحسيل  وفتيلاواهم العلامء آلراء هو إنام والتكثري ،خبار التي اليعمل  ااأل من الحذر

 واليلرأي. السياسيلية السلطة إليها متيل اّلتي اآلراء أو االجتامعية ومكانتهم شخصيتهم

                                                           

 تدوين من منعهم نتائ  من فان ،الفصل السادس فيى علوم احلديث 444( مقدمة ابن خلدون 1)

 وما األحاديث بعض ضياع بسب  عندهم 9 الرسول عن املعترة األحاديث قلة. ونقله احلديث

 املجال فتح املنع اهذ ان كام ،من النسيان أو الزيادة والنقيصة فيها الذاكرة عىل االعتامد جمرد يسببه

 (.املقرر. )حملها يف تذكر السباب احلديث وضع من ليكثروا للوضاعني
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 كلييلة، قاعيلدة تطبييلق أو االستحسيلانو القييلاس إىل يسيلتند وقد األخبار إىل يستند قد

األصحاب آنذاك جعل املعيار موافقة أخبيلار العاميلة أو و علامئنا من يظهر ومل. وهكذا

 .الفقهية وآرائهم العامة فتاوى مالحظة هو اآلن حتى بينهم املتعارف إن بل ،خمالفتها

 رتقيلدي عيلىل - الرواييلة هيلذ  أنوهناك مالحظة مهمة ينبغي الرتكيز عليها وهيلي: 

)علييله  )عليه السالم(: وأخبار العامة يف عهيلد  الصادق اإلمام من صادرة - اعتبارها

 هجرييلة( 148) سنة ُأّل  وقد ملالك، املوطك كتبهم أوائل فمن ،السالم(مل تكن مدّونة

 املختلفيلني بيلاخلرين العميلل يف اعتر فلو ،)عليه السالم( الصادق اإلمام وفاة بعد أي

ييلث مل تكيلن وح آنيلذاك األصحاب عىل يتعني أنه يعني فهو مة،العا أخبار عىل العرض

 ويعرضيلوا أخبيلارهم ليعرفيلوا ،كت  احلديث مدّونة التلمذة ملشايخ العامة وحميلدثيهم

 .كامترى وهو عليها، املتعارضة األخبار

 هذ  هي إحدى الروايات يف الرسالة.

مد بن عيسى عن يونس الرواية الثانية ينقل يف الرسالة بسند  املعتر عن أُحد بن حم

إذ  ؛فننه غيلري صيلحيح ؛ال احلسني كام يف الوسائل -ابن عبدالرُحن عن احلسن الرسى 

قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(:  -أثرله يف الرجال، ويونس ينقل كثريًا عن احلسن 

 .(1)«إذا ورد عليكم حديثان خمتلفان فخذوا بام خال  القوم»

اإلرسال، تكيت فيها االحتامالت األربعة السالفة الذكر، وهي باإلضافة إىل ضعفها ب

 مضافًا إىل عدم داللتها عىل بقاء روايات التقية إىل رماننا عىل تقدير صدورها.

الرواية الثالثة: ينقل يف الرسالة عن الصدوق عن حمميلد بيلن موسيلى املتوكيلل عيلن 

يد كاميلل الزييلارات، وتوثيقه مبتن عىل اعتبيلار أسيلان -السعد آبادي )ع  بن احلسني( 

                                                           

 من أبواب صفات القايض وجيور انه حيكم به. 9، ب 30/ 118: 27( عنه يف الوسائل 1)



292 |   

 
 

 

عن أُحد بن أيب عبداهلل الرقي عن أبيه عن حممد بن عبداهلل قيلال:  -فتوثيقه حمل تكّمل 

إذا ورد عليليكم »قلت للرضا )عليه السالم(: كي  نصنع باخلرين املختلفني؟ فقيلال: 

 خران خمتلفان فانظروا إىل ما خيال  منهام العامة فخذو  وانظروا إىل مايوافق أخبارهم

 فيهيلا تيلكيت آبيلادي السعد حول ذكرنا  ملا سندها ضع  . وهي باإلضافة إىل(1)«فدعو 

 .ذكرناها التي السابقة الوجو 

الرواية الرابعة: ينقل يف الرسالة أيضًا بسند  عن الصدوق عيلن حمميلد بيلن موسيلى 

املتوكل عن السعد آبادي عن أُحد بن أيب عبداهلل عن ابن فضال عن احلسن بن اجلهيلم 

قال: قلت للعبد الصالح )عليه السالم(:  - ضع  يف السند سوى السعد آبادي وال -

ال واهلل اليسعكم اال التسليم »هل يسعنا فيام ورد علينا منكم اال التسليم لكم؟ فقال: 

فقلت: فريوى عن أيب عبداهلل )عليه السالم(اء وييلروى عنيله خالفيله، فبيلكهيام «. لنا

 «.وم وماوافق القوم فاجتنبهخذ بام خال  الق»نكخذ ؟ فقال: 

ويكيت فيها مضافًا إىل ضع  سندها، تردد املراد بني االحتامالت الثبوتييلة األربعيلة، 

 وعدم الداللة فيها عىل وجود مثل هذ  الروايات فيام بايدينا من كت  احلديث.

وأما القسم الثاي: وهو ما ورد فيه األخذ بام خال  العامة وأن فيه الرشاد، حييلث 

ألن الرشيلد يف خالفهيلم، وهيلي مقبوليلة عميلر بيلن حنظليلة  ؛لت األخذ باملخيلال علّ 

املشهورة نقلها املشايخ الثالثة باختالف يسري، وجاء فيهيلا: قليلت: فيلنن كيلان اخليلران 

حكم الكتيلاب « ينظر فام وافق حكمه»عنكم مشهورين قد روامها الثقاة عنكم؟ فقال: 

ل  حكميله حكيلم الكتيلاب والسيلنة والسنة، وخال  العامة فيؤخذ به ويرتك ميلا خيلا

                                                           

 من أبواب صفات القايض وما جيور انه حيكم به. 9، ب 34/ 119: 27( عنه يف الوسائل 1)
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قلت: جعليلت فيلداك، إن كيلان الفقيهيلان )عرفيلا حكميله ميلن الكتيلاب « ووافق العامة

 - (2)يف التهيلذي  -)خفي عليهام حكمه من الكتاب والسنة(  - (1)يف الكايف -والسنة( 

وهو احلق( ووجدنا أحد اخلرين موافقا للعامة واآلخر خمالفًا ام بكّي اخلرين يؤخذ؟ 

خيلذ بامخيلال  العاميلة، فيلنن فييله » -الكيلايف  -« ماخال  العامة فييله الرشيلاد: »فقال

 «.الرشاد

 وبام أنه قد ذكر للرشد والرشاد معنيان: 

أحدمها: الصواب وااداية، وهو ينسيلجم ميلع مانقيلل يف الكيلايف، وبيله ييلدل عيلىل 

ىل أن فييلدل عيل ؛فننه يعني أن املخال  للعامة فيه ااداية والوصول إىل احلق ؛املطلوب

 املوافق ام قد صدر تقية.

والثاي: اخلري والصال ، ويقابله الرش بقوله تعيلاىل )أرش ُأرييلد بميلن يف األرض أم 

فهو يعني أن الصال  باألخيلذ  ؛. وهو ينسجم مع نقل التهذي (3)أراد  م ر م رشدًا(

عيلىل فالتيلدل  ؛يعود اىل األخذ بالرواييلة النفسيلها« فيه»بمخال  العامة. فالضمري يف 

إذ حيتمل أن املراد: كيلون املخالفيلة نفسيلها أوىل واميلر  ؛املطلوب، وأن اخلر صدر تقية

 حسن وأن نفس األخذ فيه الصال .

إذن، فيكيت فيها باإلضافة اىل ضع  السند ماذكرنا  من االحتامالت األربعيلة. هيلذا 

التيلي  باإلضافة إىل عدم داللتها عىل وجود مثل هذ  األحاديث يف مدونات األحاديث

 بكيدينا وأهنا صدرت عنهم : تقية.

                                                           

 .10/ 54: 1( الكايف 1)

 .2/5: 3، والفقيه 845/ 301: 2( التهذي  2)

 .10( اجلن: 3)



294 |   

 
 

 

 

الطائفة الثانية: مادل عىل حسن خمالفة العاميلة يف حيلد ذاهتيلا ميلع قطيلع النظيلر عيلن 

احلديثني املتعارضني، وهي مجلة من النصوا، فمنها رسالة القط  الراونيلدي بسيلند 

يه السالم( معتر إىل ابن ايب عمري عن ع  بن أيب ُحزة عن أيب بصري عن أيب عبداهلل )عل

فخالفوهم فامهم  ؛ما أنتم واهلل عىل اء مماهم فيه، والهم عىل اء مما أنتم فيه»قال: 

 .(1)«من احلنفية عىل اء

 ولكن يرد عليه:

أوالً: ضع  السند بع  بن أيب ُحزة، والجيديه رواية ابن أيب عمري عنه كام ذكرنيلا  

 يف حمله.

لفة معهم بنفسها ال عىل نحو الطريقية لتدل وثانيًا: أن احلديث يدّل عىل حسن املخا

 عىل صدور موافقهم عن تقية. 

اشرتكوا معنا  -وكام تدل عليه الروايات  -فنهنم  ؛وثالثًا: اليمكن األخذ بظاهرها

ولذا فلو استبرص أحيلدهم فيلنن أعامليله  ؛يف أربع من دعائم اإلسالم وإن تركوا الوالية

 عه اياها يف غري موضعها.لوض ؛السابقة تكون صحيحة سوى الزكاة

 -ومنها: مايف التهذي  عن حممد بن أُحد بن حييى عن حمميلد بيلن أُحيلد السيلياري 

عن ع  بن أسباط قال: قلت له: حيدث  -فهو أُحد بن حممد، وهو ضعي   ؛وهو خطك

األمر من أمري ال أجد بّدًا من معرفته، وليس يف البلد اليلذي أنيلا فييله أحيلد اسيلتفتيه؟ 

فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته يف أمرك، فنذا أفتاك بيشيلء فخيلذ بخالفيله إيِت »فقال: 

                                                           

 .به حيكم أن وماجيور القايض صفات أبواب من 9 ب ،32/ 119: 27 الوسائل ( عنه يف1)
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وهذ  الرواية يروهيا أُحد بن حممد السياري، وهيلو ضيلعي  ملعيلون،  (1)«فنن احلق فيه

ومؤل  كتاب التحري  يف القرآن، ولعل أكثر روايات حتري  القرآن تنتهي إليه، عىل 

 .أن الرواية التدل عىل وجود ذلك يف كتبنا

 

الطائفة الثالثة: روايات ُامر فيهاباألخذ بام خييلال  العاميلة دون ان ييلذكر اخليلرين 

: قيلال العليلل عن األحاديث جامع ماروا  مثل ذلك يف الوجه فيها وذكر ، املتعارضني

أتيلدري مل »: قال أبوعبيلداهلل قال رفعه األّرجاي إسحاق أيب عن إدريس بن أُحد حدثنا

إن »فقلت: الندري. فقال )علييله السيلالم(: «. قول العامة؟ُامرتم باألخذ بخالف مات

عليًا مل يكن يدين اهلل بدين إال خال  عليه األمة إىل غري  إرادة إلبطيلال أميلر ، وكيلانوا 

يسكلون أمري املؤمنني عن اليشء الذي اليعلمونيله فيلنذا أفتيلاهم جعليلوا ليله ّضيلدًا ميلن 

 .(2)«عندهم ليلبسوا عىل الناس

إذ املعروف أن البعض آنذاك  ؛ا مرفوعة، غريبة يف حّد ذاهتاوهي مع ضعفها لكوهن

كانوا يرجعون لالمام )عليه السالم( يف املشكالت املستعصيه وكانوا يسيلكلون اإلميلام 

)عليه السالم( لالسرتشاد واالستنارة بنور علمه. وعىل تقدير الصحة فهي العالقة اا 

 الصادرة تقية يف كتبنا. ألهنا التدل عىل وجود األحاديث ؛بموضوع البحث

 هذا متام الكالم فيام يمكن االستدالل به عىل كثرة وجود الروايات الصادرة تقية.

 

 

                                                           

 .820/ 294: 6( التهذي  1)

 .475/ 321: 1. جامع األحاديث 1/ 531( علل الرشائع: 2)
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 وطرقه الكتامن أنواع يفالبحث الثاي:

 خالف يوهم ما ببيان يتحقق وقد بالسكوت، يتحقق فهوقد ،الكتامن يتم بطريقني

 .التورية أي الواقع،

تامن بالسيليلكوت وهيليلو قيليلد يفيليلرض يف غيليلري ميليلورد السيليلؤال الطرييليلق االول: والكيليل

 ومسيلمع منيله بميلرأًى  يكون بكن عنه فسكت عمالً  املعصوم واجه إذا كام ،واالستفهام

 الناس أو الشخص عمل لو كام ،م )عليه السالم( عىل خمالفته للواقعاإلما ينبه أن دون

 أنيله غيلري الزاميلي )عليه السالم( دون أن ينبيله إىل فيسكت واج  أنه اعتقاد مع عمالً 

 يكيلون وقيلد ،(1)كنعطاء الزكيلاة املسيلتحبة بتصيلور وجو يلا كيلام مىضيل يف رواييلة ررارة

)علييله  اإلميلام ييلرى فيلال ، موضوع عن السائل يسكل بانورد السؤال. م يف السكوت

 الناس عىل جي  وانه. ررارة خر يف مر كام ، يسكت بل ، السالم(املصلحة يف اجلواب

 بعض عليه يرتت  قد ألنه ، سؤال كل عن اجلواب اإلمام عىل  جي ال ولكن ، السؤال

حييلث يامرسيلون الكيلتامن يف بعيلض  ، اليلزعامء بعيلض يف يالحيلظ كيلام السيللبية االثار

 بعيلد ولكيلن ، فييله اجلواب املصلحة يرى ال إذ املجلس يف يسكت واحيانا ، الظروف

 . ذلك

 . ررارة رواية يف سنذكر  كام ، يبني اجلواب الصحيح للسائل

 بعيلد اجليلواب فيبني ؛ ومؤقتاً  حمدوداً  يكون وقد ،وهذا السكوت قد يكون مستمراً 

 .ذلك

                                                           

 .4هامش 231( املتقدمة يف ا1)
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ومثال النحو األول مما يكون السكوت مستمرًا ماجاء يف رواية البزنطي التي سيلبق 

 احلسيلن أبيلا سيلكلتذكرها عن الوايف حيث ينقل الكايف بسند معتر عن البزنطي قال: 

 ترييلدون ما كل اعطيناكم لو»: قال ثم ،ة فكبى وأمسك)عليه السالم( عن مسكل الرضا

 .(1)«مراأل هذا صاح  برقبة وأخذ لكم، رّشاً  كان

ومثال النحو الثاي مما يكون السكون موقتًا ما جاء يف الوسائل بسند اليبعد اعتبار  

ويمكيلن توثيقيله بيلبعض  -عن حممد بن عيسى عن القاسم بن عروة  -وهو ُحدوية  -

كيلم إن)علييله السيلالم(فقال: عبداهلل أيب عيلىل ررارة دخلبن بكري قال: عن أ -الوجو  

 ،«الصيلي  يف  يلا أبيلردوا»: قليلتم ثم ،قلتم لنا يف الظهر والعرص عىل ذراع أو ذراعني

)علييله السيلالم(  أبوعبيلداهلل جيبه فلم مايقول، ليكت  ألواحة وفتح  ا؟ اإلبراد فكي 

 أبيلو ودخيلل. عليكم بام أعلم وأنتم نسكلكم، أن علينا إنام: فقال ألواحه، فكطبق ،بيشء

 وقيلد أجبيله، فلم اء عن سكلني ررارة إن»صري عىل أيب عبداهلل)عليه السالم( فقال: ب

 ظليلك كيلان إذا الصي  يف الظهر صل: فقل إليه رسول أنت فاذه  ذلك، من ضقت

 .(2)«مثليك كان إذا والعرص مثلك

علامء العامة كام يظهر بمالحظة كتاب  وحدود  خالف بني (3)ويف بيان معنى اإلبراد

 اإلبيلراد، عيلن ينهيلى حيلديث: حوليله متعارضيلان حديثان ولدهيم ،املغني البن قدامة

 أن رواييلاهتم بعض مقتىض إن حيث املحدثني عىل بذلك اعرتض وقدديث جييز . وح

)صىل اهلل عليه وآله( مل يقبيلل تيلكخري الصيلالة مطلقيلًا وبعضيلها اآلخيلر يتضيلمن  النبي

                                                           

 .219( تقدم يف ا1)

 .املواقيت أبواب من 8 ب ،33/ 139: 4 الوسائل ،226/ 143( رجال الكيش: 2)

 .أوله(: النهار برد) من الوقت، أول يف الصالة: االبراد: 12: 3( يف جممع البحرين 3)
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 أن وذكيلر لتكويلهيلا( احليلديث خمتليل  تكوييلل) كتابيله يف قتيبة ابن تصدى وقدد. اإلبرا

 فنن النبي مل يقبل التكخري. ولذا ؛الوقت أول يف الصالة هو األفضل

 عنيلد حساسيلة كانيلت إذن فاملسيلكلة. (1)التيلكخري جييلور فننه عارض عرض إذا ،نعم

عليه السالم(من املصيللحة ) اإلمام جيد مل ولذا وآراؤهم رواياهتم اختلفت وقد العامة،

 أن يذكر احلكم لزرارة.

 يف املهيلم وهيلو للكيلتامن مهيلم، بحيلث فييله وليس ،هذا بالنسبة للكتامن بالسكوت

 وبيلام. الواقيلع خالف مايوهم ببيان واللحن واملعاريض بالتورية الكتامن وهو البحث،

 البحيليلوث يف وخاصيليلة األلفيليلاظ بظهيليلورات االسيليلتئناس عيليلادة الطبيليلع مقتىضيليل أن

 وقلة ، ظاهرة يف املعاي واالحكامال الرصحية االقوال ذكر اا املناس  ان يةحيثالفقه

)عليهم السالم(عىل األئمة كالم باشتامل قيل إن يستغرب فربام ، فيها التورية او اللبس

 بييلنهام علميلني عيلن كالمني ننقل ذلك وألجلالتورية واملعاريض والبد من معرفتها. 

 .طويل رمني فاصل

نهم )عليليهم السيلالم( ألفيلاظ ع جاء وقدد يف رش  اعتقادات الصدوق: )قال املفي

 ليلدخول ألفاظيله، اختليل  وإن معانيه تتالرم ما فمنها ،خمتلفة يف بيان معان خمصوصة

 اليتعيلداها أسيلباب عيلىل بعضيلها ويكون واإلجياب، والندب والعموم فيه اخلصوا

 ذليلك ميلن وكيلل امليلداراةو التقييلة ملوضع الكالم بمجار بعضها يف والتعريض احلكم،

                                                           

 .434 - 433: 1( املغني البن قدامة 1)
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 الرسيلوّية، املسائل أجوبة يف منه ذلك مثل وجاء. (1)ليله غري خال من برهانه(بد مقرتن

 .(2)(الدماء وحقن واملداراة لالستصال  القول يف وتعريض: )قال

 ؛تمل أن ييلراد ظيلاهر حي تقية الصادر اخلر انوقال الشيخ االنصاري يف رسائله: )

 املخاطيل  عيلىل خمتيل  تكويل منه يراد أن وحيتمل صلحة،مل املجور الكذب من فيكون

 ميلع الكيلذب بحرمة قلنا إذا الالئق هو بل باإلمام، أليق وهذا التورية قبيل من فيكون

 .(4)املحرمة املكاس  يف ذلك مثل وذكر. (3)(التورية من التمكن

 إلميلاما يراهيلا ملصلحة القرينة بغري وإماوكذلك يف العبارة التي سبق ذكرها عنه: )

 من التقية غري أو ،)عليه السالم(من تقية عىل ما اخرتنا  من أن التقية عىل وجه التورية

)عليليهم  عيلنهم التورييلة صيلدور عيلىل تيلدل رواييلات هنيلاك وييلذكر(. االُخر املصالح

 االستبصيلار يف الطيلويس الشيخ تكويالت إن: )أيضًا، ويقول ،السالم(يذكرها يف حمله

 .(5)(بعيدة تكويالت ليست فهي وإالّ  األمر، هذا عىل تعتمد

)عليليليهم  األئميليلة أقيليلوال يف التورييليلة بوجيليلود يعيليلرتف األنصيليلاري فالشيليليخ ،إذن

 بيلرأي - الطيلويس والشيليخ ،السالم(فيام لو مل يريدوا بيان احلكم الواقعي ملصلحة ميلا

 ربيلام حمامل عىل وُحلها األخبار بني مجعه وإن أيضًا، لذلك يذه  - األنصاري الشيخ

                                                           

 .147( تصحيح االعتقاد: 1)

 .77( املسائل الرسوية: 2)

 .809: 2( الرسائل 3)

 .196: 4( املكاس  4)

 .810: 2( الرسائل 5)
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 يف إن حييلث كالمهيلم، يف بالتورية العرتافه هو إنام الرواية ظاهر عن جداً  دةبعي كانت

 ا خالف ظاهرها.منه مايراد كثرياً  املتعارضة الرويات

 :جهات ثالثة يف يقع وهو ،وبعد ذكر كالم هذين العلمني نعود إىل املوضوع

 ،ييليلةاجلهيليلة األوىل: يف بييليلان تفسيليلري اللحيليلن واملعيليلاريض والتورييليلة يف اللغيليلة العرب

 .العربى األدب يف التورية وجود مدى عن والفحص

)عليهم السالم( هل أخروا وأعلموا أن يف كالمهم  األئمةاجلهة الثانية: يف بيان أن 

)عليليهم السيلالم(للتورية خارجيلًا  حلنًا وتورية وهل يوجد دليل عىل استعامل االئميلة

 .(1)مهم يف مقام التقية؟مضافًا إىل ما ذكر  الشيخ االنصاري من أهنا الالئقة بمقا

)عليهم السالم( باستعامام التورية هيلل هيلو األئمةاجلهة الثالثة: يف بيان أن إعالم 

 أو احلجييلة، عيلن كالمهيلم ظهورات إلغاء لداعي أو ،ملجرد إبرار حتّررهم عن الكذب

 القرائن جتميع خالل من الواقعي املراد واستكشاف التدقيق عىل الفقهاء حث الغرض

 .هدوالشوا

 

 عىل قسمني: التورية إن: فنقول ،أما الكالم يف اجلهة األوىل

 البيلديع، علم يف وذكرت هنا، ببحثنا الترتبط وهيالقسم األول: التورية البديعة. 

 أكثيلر يف الواحيلد اللفظ استعامل تعني أهنا واألقرب. فيها الكالم حمسنات من وعدت

 ألجيلل علييله والكيلتامن السرت عنىبم هي التي التورية إطالق فيكون واحد، معنى من

م بنرادة أحد املعنيني أو كليهام ابتيلداًء وإالّ فيلنن امليلتكلم يقصيلد تفهيليم كيلال العل عدم

                                                           

 .809: 2( الرسائل 1)
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 وقيلداملعنيني أو مجيع املعاي فليس فيها سرت وتورية مع إرادة كال املعنيني ميلن اللفيلظ. 

 :الشاعر بقول معنى من اكثر يف اللفظ استعامل مبحث يف له مثلنا

 (1)ملكان تروم ثم من الذي *** متيض إليه اجبته املعشوقااي ا

 فاستعمل كلمة )املعشوق( يف قرص املتوكل وحمبوبه.

 وقال بعض الشعراء يص  النبي )صىل اهلل عليه وآله(:

 املرمتي يف دجى واملبتىل بعمى *** واملشتكي ظمًك واملبتغي دينا

 (2)ئه عينايكتون سّدته من كل ناحية *** ويستفيدون من نعام

 واليلذه ، والنابعيلة، والبيلارصة، الشمس،فاستعمل كلمة )عني( يف أربعة معان: 

 نثيلراً  العرب كالم من الشواهد حمله يف ذكرنا وقد األول البيت يف الرتتي  مقتىض عىل

لامء البيلديع ع توجه عدم والظاهر.  معنى من اكثر يف اللفظ استعامل وقوع عىل وشعراً 

 ية وإنام اهتاممهم كان يف القسم الثاي منه. اذا القسم من التور

 أراد ميلا امليلتكلم بيله خيفيلي بكالم التكلم  ا ويقصدالقسم الثاي: التورية العرفية. 

 :نوعني إىل تقسيمها ويمكن. للواقع مطابقاً  منه اجلّدي املراد كون مع إخفاء 

 ،فحسيل  النوع األّول: أن يكون القصد من ذلك املندوحة والتحّرر عن الكيلذب

 .ال أم فيه ظاهراً  كان سواء السامع يتومهه ما غري معنًى  بالكالم فيقصد

النوع الثاي: أن يبيلنّي املوضيلوع عيلىل نحيلو التعيلريض واألشيلارة بحييلث ليلو كيلان 

. فاملقصود تفهيم املخاطيل  يفهمه مل وإالّ  املعنى، لفهم ،املخاط  فطنًا ودقيقًا يف فهمه

 دون غري .

                                                           

 .87( وقاية األذهان: 1)

 ( املصدر نفسه.2)
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 لذان يرتبطان بفهم أقوال األئّمة )عليهم السالم(.وهذان النوعان مها ال

 والنوع األول من التورية عىل أنحاء:

أن يكون املعنى املخال  للظاهر مقصودًا للمتكلم من دون أن ينص  قرينيلة  - 1

 ويقصد( والكلمته رأيته مارؤيته ريدًا: ) عن سكله من جواب يف قال لو كام ،عىل ذلك

 وال رييلداً  جييلد مل انيله يف ظيلاهراً  بنفسه الكالم كون مع جيرحه ومل رئته يص  مل أنه منه

 . ظاهرها غري اجلملة هذ  من معهفاملراد حتدث

أن يكون املعنى الظاهر ميلن الكيلالم هيلو املقصيلود للميلتكلم ولكيلن السيلائل  - 2

 سيلكل ليلو كيلام وذليلك ،وباعتبار مقدمة مطوية يف الكالم يتصور بكن ظاهر  معنى آخر

 فهيلذا. املسيلجد إىل صيلباحاً  ذهيل  بكنيله فيجيبيله البيت؟ يف هو هل :موال  عن اخلادم

 يكيلون أن البيلد أن يتصيلور السائل لكن البيت، يف فعالً  موال  كان وإن صدق الكالم

ناية عن عدم وجيلود  يف البييلت ك هذا كالمه بكن فيتخّيل عادة للسؤال مطابقاً  اجلواب

 فعاًل.

مع حيمله عىل أحد املعنيني لتصور لزوم أن يلقي املتكلم كالمًا جمماًل لكن السا -3

 عليلم: )قائالً  فيجيبه له ذّمه يف آخر عىل شخص يعرتض ككن ،مطابقة اجلواب للسؤال

 ولكيلن ،كيلون موصيلولةت أن حيتمل نافية تكون أن حيتمل كام هنا( ما) فنن(. ماقلته اهلل

 .واجلواب السؤال بني املطابقة الفرتاضه النفي عىل حيملها السامع

ن يعدل املتكلم عن املوضوع الذي يسكله السائل إىل موضوع آخر العالقة له أ -4

 البالغيلة هنيل  رش  يف جاء ما ومثاله. للواقع مطابقاً  يكون الوقت نفس ويف ،بالسؤال

 امليلؤمنني أميلري إن: املنصيلور دهلييلز يف الربيع ل قال: )قال أبو حنيفة: احلديد أيب البن

 يف تقيلول فيلام دينيلي، عيلىل خائ  وأنا فكنفذ  ملكه موراُ  من اليشء بعد باليشء يكمري
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 بغيلري امليلؤمنني أمري أفيامر له: فقلت الناس من مأل يف إال ذلك ل يقل ومل: قال ذلك؟

 أن فيلكراد: حنيفيلة أبيلو قيلال. بيلاحلق تفعيلل أن علييلك بكس فال: قلت. ال: قال احلق؟

 .(1)(فاصطدته يصطادي

 إنرتك مجيعها يف كوهنا من شيلواهد قيلوام: )واملالحظ أن هذ  االنحاء االربعة تش

لنوع هيلو اليلذي ا وهذا. االول بالنوع ترتبط فهي ،(الكذب عن ملندوحة املعاريض يف

 كالرجيلل فحيلوا ،: الكيلالم من املعراض: )العروس تاج ففي ،ذكر  العلامء يف كلامهتم

 قيلال ملعنيلىا وايلذا. ليلريى فالناً  إن رآ  وقد يكذب أن فيكر  فالَن؟ رأيت هل: تسكله

 املعيلاريض: )الصحا  ويف ،(2)(النعم ُحر الكالم معاريض ُاحّ   ما: عباس بن عبداهلل

 عيلن خميلرج حيلديث وهو: قلت - املثل ويف اليشء عن باليشء التورية هي. الكالم يف

 مجيلع. (3)(سيلعة أي الكذب، عن ملندوحة املعاريض يف ان: - مرفوع حصني بن عمران

 . التعريض من معراض

 إن: وقييلل املعاريض، يف الرخصة يف وجاءويل خمتل  احلديث البن قتيبة: )ويف تك

)علييله السيلالم(يف  اخللييلل إبيلراهيم قيلول املعيلاريض فمن مندوحة، الكذب عن فيها

:)بيلل فعليله كبيلريهم هيلذا تعاىل وقوليله ُاخيلوة، امليلؤمنني أن يرييلد «اختي إهنا»امرأته: 

طًا للفعل وهو الينطيلق وال يفعيلل(. وجعل النطق رش ،(4)فاسكلوهم ان كانوا ينطقون(

 ال واهلل: ليله فقيلال الروافض، من رجالً  لقي اخلوارج من رجالً  أن فمنها: )قال أن إىل

                                                           

 .158/ 16( رش  هن  البالغة 1)

 .415: 18( تاج العروس 2)

 .عرض - 1087: 3( الصحا  3)

 .63( األنبياء: 4)
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. بريء عثامن ومن ع ، من واهلل أنا: فقال. أقتلك أو وع  عثامن من ترأ حتى ُافارقك

 فكانيلت بيلريء، عيلثامن وميلن - يتوال  أنه يريد - ع  من أناراد: أ وإنام. منه فتخلص

 .(1)(وحد  عثامن من براءته

فننه يذكر كالمًا يشبه كيلالم  (2)ومن يريد االطالع أكثر فليالحظ تفسري جممع البيان

 ،(4)القرطبيلي وتفسيلري ،(3)ابن قتيبة مع تفاصيل ُاخيلرى، وآييلات األحكيلام للجصيلاا

يف  (7)ةاهيلالفق ومصبا  ،للشيخ الطويس باب احليل آخر الطالق (6)واخلالف ،(5)واملحىل

 بيان التورية ليست بكذب حقيقة.

 تيلويف الكوفة، فقهاء كبار من النخعي وكانويف مرآة العقول للمحدث املجليس: )

 بيلل سيلكرًا، لك اشرتي: البنته اليقول حنيفة أيب ُاستاذ ُاستاذ وهو هجرية( 95) سنة

 يف طليل  إذا إبيلراهيم وكيلانكرًا؟ فننه ربام ال يتفيلق. س لك اشرتيت لو أرأيت: يقول

 ؛ههنيلا ليليس: يقيلول ال وكان. املسجد يف اطلبه له قول: للجارية قال يكرهه من الدار

                                                           

 .35( تكويل خمتل  احلديث: 1)

 .53: 4( جممع البيان 2)

 .193: 3ت األحكام للجصاا ( آيا3)

 .187: 10( تفسري القرطبي 4)

 .329: 8( املحىل 5)

 باب احليل آخر الطالق. 4( اخلالف 6)

 .398: 1( مصبا  الفقاهة 7)
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 ويقيلول دائيلرة فيليخط يكرهيله وهو البيت يف طل  إذا الشعبي وكان. كاذباً  يكون لئال

 .(1)(هاهنا ليس: وقول فيها اإلصبع ضعي: للجارية

 عيلن نقيلال الرسيلائر فاتمسيلتطر ففيلي ،وقد ورد يف أحاديثنا أن هذا ال إشكال فيه

)عليه السالم( )الرجيلل ُيسيلتكذن علييله  عبداهلل أيب عن أعني بن بكري بن عبداهلل كتاب

 .(2)«بكذب ليس بكس ال»: قال. هاهنا هو ليس قولفيقول جلاريته: 

 وقيلد. ذكييلاً  فطناً  كان إذا املخاط  تفهيم وهو ،واملهم هو البحث عن النوع الثاي

)صيلىل اهلل علييله قوله رش  صيلدر يف أمالييله يف املرتىضيل سيليدال منهم مجاعة له تعرض

يب عبييلدة أ كيلالم رد بعيلد «أجيلذم وهو تعاىل اهلل لقي نسيه ثم القرآن تعلم من»وآله(: 

 العرب بمذاه  معرفة أدنى له كان ملن ظاهر فهو اخلر معنى وأما: )فقال ،وابن قتيبة

 وفقد الكامل عن بالنقصان وصفه يف غةاملبال «أجذم حيرش»: بقوله أراد وإنام كالمها، يف

 كليلامت ميلن علييله شيلواهد إقامة بعد يقول ثم. واجلامل الزينة من بالقرآن عليه ماكان

 إىل وإشيلارات كالمهيلا يف مالحيلن وللعيلرب ذكرنيلا ، الذي املعنى أراد وإنامالعرب: )

 تفسيلري تعيلاطى من  ا الفطنة إىل ويرسع يفهمها مل متى باملعاي وتلوحيات األغراض،

 .(4)يشبه هذا حديث وله. (3)(طور  متعّديا نفسه ظاملاً  كان خطا م وتكويل كالمهم

فالفرق بني هذا النوع والنوع األول أنه يف هذا النوع يقصد تفهيم املخاط  كام قال 

 الشاعر:

                                                           

 .33: 2( مرآة العقول 1)

 .137/1( مستطرفات الرسائر: 2)

 .7 - 6: 1( أماىل املرتىض 3)

 .15 - 14: 1( أمال املرتىض 4)
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 (1)ولقد حلنت لكم لكيام تفهموا *** واللحن يعرفه ذوو األلباب

 أمثليلة االول النيلوع أمثلة بعض تكون أن يمكنو ،(حلنتهكذا يف بعض النسخ: )

 إىل صيلباحاً  ذهيل : قوليله مثيلل - امليلوهم الكيلالم بنلقيلاء قصد لو كام ايضا النوع اذا

 أن دون من اجلواب عن عدل قد أنه فهم هل لريا  املخاط  فطنة جيرب أن -( املسجد

يلتفيلت  ال ميلن ييلرون كيلانوا العيلرب الن البييلت؟ يف الشيلخص وجيلود إخفاء يقصد

 الستعامالت التورية واملراد احلقيقي فيها ناقصًا يف الفطنة والذكاء.

 بل اإلنسان كامالت من يعتر ومعرفته ذكرنا  الذي باملعنى الكالم حلن ففهم ،إذن

 ذكيلر وقيلد. منقصة يعد ربام إليه االلتفات عدم إن حتى الالرمة الرضورية االُمور من

غدير يف باب نوادر األثيلر أن اخلليفيلة الثيلاي مل لسادس من الا اجلزء يف األميني العالمة

 روجهيلا عنيلد  وشيلكت أتته امرأة أن ذلك فمن ،يكن يتنبه إىل معاريض الكالم وحلنه

 أصيلحابه إلييله فكشار. البعل نعم: اا فقال(. النهار ويصوم الليل يقوم بعى  إن: )فقال

 يف كيلام عنيله جيلاء لكليلذ ولعله. (2)وق الزوجيةبحق قيامه عدم: مرادها بكن احلارضون

 .(3)(القرآن تعلم يلزم كام املالحن تعلم جي : )قال أنه البيان جممع

اجلهة الثانية: يف بيان الشواهد عيلىل وقيلوع التورييلة واللحيلن يف كالمهيلم )عليليهم 

 األئّميلة فييله يشري قسم: قسمني عىل وهي ،اك روايات تدل عىل ذلكهن فنن ،السالم(

ن والتورييلة يف كالمهيلم بنحيلو العميلوم واالُسيللوب )عليهم السالم(إىل وقيلوع اللحيل

 عىل تدلنا التي الروايات اي كالمهم يف ووقوعها تطبيقها فيها يذكر: وقسم ،الكروي

                                                           

 .382: 13: ( لسان العرب1)

 .107: 6( الغدير 2)

 .105: 5( جممع البيان 3)
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 لشيلهادة أو ببييلاهنم، إميلا ؛ )عليهم السالم( التورييلةاالئمة فيها استعمل التي القضايا

 .ونحوها األحاديث كاختالف التورية لفكرة تطبيقاً  كوهنا عىل القرائن

)عليهم السالم( ام أسالي  خاّصة يف بعض  أهنم عىل مادل فهو ،أما القسم االول

 النصيلوا البيلاب يف ميلا وعميلدةاقواام ربام اختلفوا فيها عن األشخاا العيلاديني. 

 :ثالثة طوائ  وهي ،الدالة عىل أن لكالمهم سبعني وجهاً 

ألجيلل اشيلتاماا عيلىل سيلبعني  الطائفة االوىل: الروايات التي حتث عىل فهم كلامهتم

 :متعددة وهي ،وجهاً 

 أيب عيلن األحول عن حمبوب بن حممد بن أُحد عن الدرجات بصائر روايةأحدها: 

 كالمنيلا إن ،أنيلتم أفقيله النيلاس ميلاعرفتم معيلاي كالمنيلا»)عليه السالم( قيلال:  عبداهلل

 .معتر والسند. (1)«وجها سبعني عىل لينرصف

 حمميلد ابيلن احلسني عن مرسور بن حممد بن جعفر عن راألخبا معاي روايةثانيها: 

هيم الكرخيلي عيلن أيب إبيلرا عيلن عميلري أيب ابن عن عامر بن عبداهلل عمه عن عامر بن

 منكم الرجل واليكون ترويه، أل  من خري تدريه حديث»عبداهلل )عليه السالم(قال: 

 من لنا وجهاً  سبعني عىل لتنرصف منا الكلمة وإن كالمنا، معاريض يعرف حتى فقيهاً 

 .(2)«املخرج مجيعها

وليس هو  -وال إشكال يف السند سوى من ابن مرسور وهو من مشايخ الصدوق 

ووثق بتصور احتاد  معه اال انه غري ثابيلت كيلام  (3)ابن قولويه كام تومهه الوحيد البهبهاي

                                                           

 .6/ 349( بصائر الدرجات: 1)

 .3/ 2( معاي األخبار: 2)

 .1/ 348( بصائر الدرجات: 3)
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 كام عنه عمري أيب ابن لرواية ثقة والكرخي ،يف قاموس الرجال ومعجم رجال احلديث

 .إليه نذه 

الطائفة الثانية: روايات دلت عىل أن األئّمة يتكلمون عىل سبعني وجهًا وايلم ميلن 

 هيلذ  وردت وقدمجيعها املخرج دون أن تشتمل عىل احلّث املذكور يف الطائفة االوىل: 

 بنقيلل نقترص ونحن. املفيد للشيخ واالختصاا الدرجات بصائر كتايب يف النصوا

ذكر مايرتبط منها بموضوعنا يف هذا ن أحاديث فيه وردت وقد البصائر، عن النصوا

 القسم.

حممد بن احلسني عن النرض بن شعي  عن عبدالغفار اجلاري عيلن أيب عبيلداهلل  -1

 .(1)«املخرج كلها يف ل وجهاً  سبعني عىل ألتكلم إي»)عليه السالم(أنه قال: 

 والسند معتر.

الت العرب العدد املعهود بل هي يف النصوا واستعام« سبعني»واليراد من كلمة 

كناية عن الكثرة يف العرشات كام أن )سبعة( كناية عن الكثرة يف اآلحاد كام يظهر ذلك 

 البييلان وجمميلع كالتبييلان التفاسيلري بعض من وكذا ،(2)من تاج العروس يف مادة )سبع(

 .(4()3): )إن تستغفر ام سبعني مرة(تعاىل قوله حول

 حييلث «وجهيلا سيلبعني»ملراد من قوله )عليه السالم(: وهناك خالف حول تعيني ا

ًا ومعنًى لفظ املتكثرة املتعددة األجوبة منه منها املراد األول املعنى:  معنيان فيها حيتمل

                                                           

 .1/ 348( بصائر الدرجات 1)

 .سبع - 372: 5( تاج العروس 2)

 .80( التوبة: 3)

 .54: 3 البيان جممع ،267: 5( التبيان 4)
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فيمكن لإلمام )عليه السالم(أن جيي  عن سؤال واحد بسبعني جوابًا ختتل  كلهيلا يف 

ذب أو إظهار أمر يلزم عليه كتامنيله املعنى واللفظ معًا دون أن يقع بذلك يف حمذور الك

 مجيعها من ولنا»: بقوله املقصود وهو ، فال يبني ما توجد مصلحة يف كتامنه وال يكذب

 يف ذكرنيلا  ميلا نظيلري ،فيجي  )عليه السالم(بكجوبة خمتلفة عىل نحو التورية ،«املخرج

 فننيله ، رالدا يف وجود  كتامن تقتيض واملصلحة الدار؟ يف ريد هل: سؤال عن اجلواب

 معينيلة نقطة إىل ويشري هاهنا، ليس أنه أو املسجد إىل صباحاً  ذه  بكنه جيي  أن يمكنه

 السيلائل مايرييلد يكيلتم الوقت نفس ويف ،يلزم منها الكذبال التي التعابري من وغريها

 األجوبيلة منهيلا املراد أن: الثاي املعنى واحد، والغرض واملراد متعددة، فاجلمل معرفته

 عيلىل خمتلفيلة معيلان عيلىل للحميلل قابلة الواحدة فاللفظة لفظاً  واملّتحدة املعنىب املتكثرة

... ذاك بيله ييلراد أن ويمكن ،أن يراد به هذا املعنى فيمكن املجمل، اللفظ يف كام البدل

 وهكذا؟

ونحن نعتقد بكن الروايات يف هذا املجال خمتلفة واليمكن تفسريها مجيعيلًا بتفسيلري 

ل بعضها ظاهر يف األّول كالرواية التي ذكرناها فنن الظاهر من واحد كام فعله العلامء ب

 هو اختالف الوجو  لفظًا ومعنًى.« أتكلم عىل سبعني وجهاً »قوله 

 مجيل عن أبيعمري بن حممد عن عيسى بن حممد حدثنارواية البصائر أيضًا قال:  - 2

 عيلىل أتكليلم يإ»)علييله السيلالم( قيلال:  عبداهلل أيب عن أعني بن ُحران عن أّيوب عن

 ابقتها يف الداللة.كس وهي ،(1)«املخرج كلها من ل وجهاً  سبعني

 يف ل وجهيلاً  سيلبعني عيلىل ألتكلم إي»: يقول سمعتهعن ُحران بن أعني قال:  - 3

 .(1)«املخرج كلها

                                                           

 .5/ 349رجات: ( بصائر الد1)
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 عيلىل ألتكليلم اي»عبدالرُحن بن سيابة عن أيب عبداهلل )علييله السيلالم( قيلال:  - 4

 . «وجهاً  سبعني

لة من األحاديث الظاهرة يف تعدد اللفيلظ واملعنيلى وتكثرمهيلا وهيلو املعنيلى هذ  مج

االول وهناك قسم آخر من هذ  الروايات ظاهر يف تعدد املعنى فقط ميلع كيلون اللفيلظ 

 ،واحدًا لكنه يقبل احلمل واالنرصاف إىل سبعني معنًى وهو املعنى الثاي الذي ذكرنيلا 

يف كتاب البصائر عن عبداهلل عيلن  الثالث ثاحلدي يف ماجاء مثل وجهًا، سبعني لتفسري

 أنا دخلتاحلسني بن احلسني اللؤلؤي عن ابن سنان )حممد( عن ع  بن أيب ُحزة قال: 

)علييله  عبيلداهلل أبيلو تكلم إذ قعود نحن فبينا ،)عليه السالم( عبداهلل أيب عىل وأبوبصري

ذا واهلل حيلديث مل هيل الشيليعة، إىل أُحله مما هذا: نفيس يف فقلت ،السالم(بحرف واحد

 سيلبعون فييله ل الواحيلد باحلرف ألتكلم إي»: قال ثم وجهي يف فنظر ،أسمع مثله قط

 .ضعي  اخلر وهذا. (2)«كذا اخذت شئت وإن كذا أخذت شئت إن وجهاً 

ومثله احلديث الرابع من الباب نفسه عن حممد بن ُحران عن حممد بن مسيللم عيلن 

 كلهيلا ميلن لنيلا وجهيلاً  سيلبعون ايلا بالكلمة لنتكلم اإن»أيب عبداهلل )عليه السالم( قال: 

 .كاألول الداللة واضح السند صحيح حديث وهو. (3)«املخرج

ولكن بمقايسة هذا احلديث مع ما ينقله حممد بن ُحران هذا عن حمميلد بيلن مسيللم 

( من نفس الباب ومها من قبييلل القسيلم األّول 15( واحلديث )10نفسه يف احلديث )

                                                                                                                                        

 .9/ 349( بصائر الدرجات 1)

 .3/ 349( بصائر الدرجات: 2)

 .4/ 349( بصائر الدرجات: 3)
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 يكونيلوا مل النسيلا، بعض أو الرواة، بعض ألن ؛بمتن هذا احلديث الحيصل االطمئنان

 .القسمني بني التمييز بمستوى

ومثلهام احلديث السابع نفسه من الباب عن حممد بن عيسى عن حممد بن سنان عن 

 إي»)عليه السالم(يقول:  عبداهلل أبا سمعت: قال بصري أيب وعن ،عبدالكريم بن عمر

 . (1)«كذا أخذت شئت إن وجهاً  سبعون اا الواحدة بالكلمة ألتكلم

 سنان. بن بمحمد ضعي  والسند. (2)«كذا أخذت شئت وإن»ويف البحار: 

 األميلر أن عيلىل ييلدل فبعضهافتبني أن الطائفة الثانية تنقسم يف داللتها إىل قسمني: 

 سيلبعون ايلا الواحيلدة الكلمة أن عىل يدل وبعضها وجهًا، سبعون بيانه يف ام الواحد

 .وسرت   تورية منهم ذلك فنن االحتاملني كال وعىل نًى،مع

الطائفة الثالثة: مجلة من الروايات التي قد تشيلتمل عيلىل توضيليح امليلراد ميلن هيلذ  

 بسيلند الكيشيل رجيلال يف املنقوليلة بصيلري أيب رواييلة مثل ،اجلملة مضافًا إىل تضمنها اا

 أليب قييللال: قيل -بسند ضيلعي  بمعيلىل بيلن حمميلد  (3)الكايف يف رويت وإن - صحيح

 -وهو ميلن كبيلار الزيدييلة  -: إن سامل بن أيب حفصة عند  وأنا ،)عليه السالم( عبداهلل

)عليه السالم(:  يروي عنك أنك تتكلم عىل سبعني وجهًا لك من كلها املخرج؟ فقال

 إبراهيم قال ولقد النبيون، به جاء ما فواهلل باملالئكة؟ أجيء أن أيريد مني سامل يريد ما»

)علييله ابراهيم قيلال ولقيلد كذب، وما سقيامً  ماكان واهلل ،(4)السالم(: )إي سقيم( )عليه

                                                           

 .7/ 349( بصائر الدرجات: 1)

 .58/ 199: 2( بحار األنوار 2)

 .70/ 100: 8( الكايف 3)
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)علييله  يوسيل  قيلال ولقيلد وماكيلذب، ومافعليله ،(1)السالم(: )بل فعله كبريهم هيلذا(

 .(3)«واهلل ماكانوا سارقني وماكذب ،(2)السالم(: )إنكم لسارقون(

لتيلي خييلرج  يلا اإلميلام عيلن وهنا يبني اإلمام )عليه السالم( أن الوجو  السيلبعني ا

الكذب إنام هي من قبيل التورية كام استشهد بيلكقوال النبيلي إبيلراهيم والنبيلي يوسيل  

 ليله يمكيلن وإنيله واملعنيلى، بيلاللفظ الوجيلو  اختالف يف ظاهرة فهي ،)عليهام السالم(

كلة بسبعني جوابًا وهيلو يشيلري للمعنيلى االول اليلذي ذكرنيلا  لسيلبعني مس عن اجلواب

 وجهًا.

ية املحاسن والبصائر عن ع  بن النعامن عن ابن مسكان عن عبيلداألعىل ومثل روا

 ،)عليه السيلالم( عيلن مسيلكلة عبداهلل أبا حنظلة بن ع  سكل: قال( البصائر)بن أعني: 

 حّتيلى آخيلر بوجيله فكجابيله وكيلذا؟ كذا كان فننع :  له فقال فيها، فكجابه حارض وأنا

 فسيلمعه. احكمنيلا  قد باب هذا أباحممد، يا: حنظلة بن ع  فقال وجو ، بكربعة أجابه

 إن ورع، رجيلل فننيلك ؛احلسن أبا يا هكذا تقل ال»)عليه السالم(فقال له:  عبداهلل أبو

 ليليس اجلمعيلة وقيلت منهيلا ،واحيلد وجه عىل إالّ  جيري ليس مضيقة أشياء األشياء من

 وجيلو  عيلىل جتيلري موسيلعة األشيلياء وميلن الشمس، تزول حني واحد حدّ  إالّ  لوقتها

 .(4)«وجهاً  سبعني عندي له إن واهلل منها، وهذا رية،كث

                                                           

 .63( األنبياء: 1)

 .70( يوس : 2)

 .425/ 234( رجال الكيش: 3)
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 وهو ،ن عبداألعىل ينرصف إليهفن ،وكلمة ابن أعني سواء كانت يف السند أو مل تكن

له من فقهاء اصحاب الصيلادقني)عليهام  (1)العددية الرسالة يف املفيد الشيخ لعد اما ثقه

. القميلي إبراهيم بن ع  تفسري يدأسان يف لورود  واما ،السالم(إذ مل يقيد  بيل)العج (

 بام استدل لوثاقته بطرق اخرى:ور الطريق هذا نحن نعتر مل وان

وهذا احلديث أيضًا من قبيل القسم األّول ميلن الطائفيلة الثانييلة الظيلاهرة يف تعيلدد 

 متعيلددة وجو  عىل الكالم وإلقاء التورية جمال أن عىل داللة فيه أن كام ،اللفظ واملعنى

 يف وسيليكيت واحيلدًا، وجهيلاً  إالّ  الحتتمل ألهنا ؛املضّيفات دون فقط ّسعاتباملو خيتص

 .(2)احلديث ملعنى توضيح قادم بحث

ثم إن لتصوير الوجو  املتعّددة للكلمة الواحدة وهو املعنى الثاي الذي ذكرنا  كيلام 

 ورد يف القسم الثاي من الطائفة االوىل وجو :

)عليهم السالم( يف جمال بيان احلكم  األئمةأن  الوجه األّول: أن يكون املقصود منه

الواقعي ال يعّرون عنه بكلفاظ رصحية أو النص اليلذي ال حيتميلل معنيلى آخيلر بحييلث 

 حيلارضين كانوا أهنم أو ،اليكون ام جمال التكويل فيام لو نقل كالمهم هذا للمخالفني

لييله السيلالم( لفظيلًا )ع اإلمام خيتار وإنام املحاذير، بعض عليه ترتت  حيث املجلس يف

حيتمل معنًى آخر غري املعنى الظاهر منه ليتمسك به االمام )عليه السالم(عند الرضورة 

 أيب رواييلة يف ماجاء وهذافيكون خمرجًا له وإن مقصود  ذلك املعنى ال املعنى الظاهر. 

 وإن بكذا أخذت شئت إن)عليه السالم(: ) قوله فيها ورد حيث نقلها سبق التي بصري

                                                           

 .39( الرسالة العددية: 1)

 .289( يكيت يف ا 2)
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 هيلذا ولعيلل. مر ،وإن كانت الرواية ضعيفة بعىل بن أيب ُحزة كام (1)(بكذا اخذت شئت

 .الواحدة للكلمة املتعّددة الوجو  لتصوير األظهر أو الظاهر هو الوجه

)علييله السيلالم( كيلالم جمميلل  يلقييله الذي الكالم أن املراد يكون أنالوجه الثاي: 

 تقتيضيل املصيللحة كانيلت فلوملشيلرتكحيتمل معاي ووجوهًا متعددة متساوية كيلاللفظ ا

 املخاطيل  يلتفيلت ال بحييلث املجميلل الكيلالم هيلذا مثل فيلقي الواقعي، احلكم كتامن

 وجه أي اختيار فيمكنهم ، اكثر او متساويني احتاملني عىل يشتمل اللفظ الن. للمعنى

ظ انه ى االول كان للف االول، الوجه عن وفرقه أيضاً  حمتمل التفسري وهذا. معانيه من

 يف ظهيلور ليله فليليس الوجه، هذا يف واما ،ظهور يف معنى معني وان احتمل معنى آخر

 .متساوية املعاي مجيع بل واحد، معنى

الوجه الثالث: لو توفرت عواميلل كيلتامن احلكيلم اليلواقعي فيختيلار االميلام )علييله 

يكيلون الكيلالم الظيلاهر فيليام خييلال   أالّ  والجل ،السالم(كالمًا ظاهر  خالف الواقع

 معيلايَ  الكيلالم يتحميلل أن فيليمكن إذنواقع كذبًا فيقصد به معنًى تكويليًا صحيحًا. ال

 اليزدي الطباطبائي السيد واختار . الكذب يلزم ال كي صحيحة وهي متعددة تكويلية

 ا.نقله سبق التي الباب روايات جلميع بالنسبة والرتاجيح التعادل رسالته يف

قاء ما خيال  بظيلاهر  الواقيلع وإرادة خيلالف وهذا الوجه خيتل  عن األّول بكنه إل

)علييليله  اإلميليلام ولكيليلن ظيليلاهر، معنيليلًى  ليليله فيليلاللفظالظيليلاهر ميليلن الوجيليلو  التكويلييليلة. 

 املعيلر ألنه ؛ظاهر  خالف هو الذي املعنى يريد بل ،السالم(اليريد هذا املعنى الظاهر

د ف األّول فننه كان بنلقيلاء نفيلس الواقيلع ولكيلن ميلع وجيلوبخال الواقعي، احلكم عن
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 يريد واإلمام ظاهر، معنى له فاللفظطريق للتخلص منه باختيار لفظ غري رصيح فيه. 

 احيلتامالت اللفيلظ ايلذا لكيلن الواقعي، احلكم عن املعّر  النه ؛الظاهر املعنى هذا جداً 

 )عليه السالم( للتخلص من رش األعداء. اإلمام  ا يتمسك أن يمكن ُاخرى

ى مدى داللة الرواييلات )اي رواييلات السيلبعني وانام ذكرنا هذ  االحتامالت ، لنر

وجها( عليها، حيث ان السيد اليزدي ذه  إىل اهنا ظاهرة يف كثرة املعنيلى ميلع وحيلدة 

اللفظ، أي املعنى الثاي للسبعني وجهًا بينام ذه  بعض آخر إىل ان الروايات ظاهرة يف 

 كثرة اللفظ واملعنى.

 ولكن يعرتض عليه:

 بكثيلرة ييلرتبط - االكثيلر هو بعضهاام ذكرنا عىل قسمني: أوال: أن روايات الباب ك

 وجو  عىل بالتورية فرتتبط ذكر  الذي وجها للسبعني االول املعنى اي ، واملعنى اللفظ

لفظ رصيح غري  اختيار عدم مع الواقعي احلكم ببيان يرتبط - األقل وبعضها متعددة،

 . املعنى كثرة مع اللفظ وحدة وهو ، الثاي باملعنى يقابل للتكويال

وثانيًا: العناية يف إلقاء كالم خيال  بظاهر  الواقيلع ميلع إرادة الواقيلع منيله بوجيلو  

 تكويلية.

 االُوىل الطائفيلة رواييلات تنزييلل اليمكن فمثالً  ،ثم إن الشواهد ال تؤيد هذا املعنى

 ةإراد إن إذ ؛من حتريضًا وّحثًا عىل فهم معاي كلامهتيلم عيلىل إرادة هيلذا األميلرتتض التي

 يف ليله الدخل العامة رأي وفق عىل امللقى الكالم ظاهر كون مع متعددة تكويلية وجو 

 .بوجه الفقاهة

اما الروايات الظاهرة يف املعنى الثاي وهي الروايات التي حتث عىل معرفيلة معيلاي 

 هنيلا ونزييلد فقط، روايتني عىل يشتمل وكان ،كلامهتم فربام تكون مؤيدة للمعنى الثاي
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 - مرسيللة كانيلت وان - األخبيلار معاي يف الواردة فرقد بن داود رواية هي ثةثال رواية

 معيلاي عيلرفتم إذا النيلاس أفقيله انيلتم»)عليه السيلالم( يقيلول:  عبداهلل أبا سمعت: قال

 وال شيلاء كي  كالمه لرصف إنسان شاء فلو ،وجو  عىل لتنرصف الكلمة إن كالمنا،

 امليلراد إىل والتوصيلل الكالم، خصوصيات يف العميق بالتكمل قوامه والفقه. (1)«يكذب

 حيلني بيله املحتفيلة احلالييلة والقرائن املقالية القرائن عىل التعرف خالل من منه الواقعي

 وجنات وجهه وفلتات لسانه وغريها. يف التدقيق مثل الصدور

واما الروايات الظاهرة يف املعنى االول فان رواية أيب بصري تشري إىل وقوع التورييلة 

 املوسيلعة االُميلور يف جييبيلون أهنيلم عيلىل تدل حنظلة بن ع  رواية والثانية ،هميف كالم

ا أو تكخريهيلا وإن تقيلديمه يف ييلكذنوا أن ام فيمكن الصالة، وقت مثل متعّددة بكجوبة

 تقدم وقد املوسعات، من أيضاً  النوافل عدد أن كام ،كان ألجل عذر عريّف كالسفر مثالً 

 وقيلت مثيلل واحد وجه عىل إالّ  فيها اإلجابة تصح فال اتاملضيق يف أما. (2)عليه مايدل

 املتقدمة يف موضعني:  ررارة بن عبيد رواية يف ذلك من مايقرب جاء وقد اجلمعة،

 بيلالتمتع واإلهيلالل ،والذي أتاك به أبوبصري من صالة إحيلدى ومخسيلني»األّول: 

 وتصيلاري  نمعيلا عنيلدنا فليلذلك بيلالتمتع، هتل أن من أمرناك وما احل ، إىل بالعمرة

 رب هلل واحلميليلد يضيليلاد ، وال احليليلق منيليله اء خييليلال  وال ويسيليلعكم مايسيليلعنا ليليلذلك

 .(3)«العاملني
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 وسيلعنا بيلكمر إالّ  أمرنيلا  وال أمرنيلاك ميلا واهلل فيلال»الثاي: قوله )علييله السيلالم(: 

 .(1)«ومعان توافق احلق تصاري  عندنا ذلك ولكل به األخذ ووسعكم

 أن توضيلح وقد اجلملة، يف املوافقة بل باجلملة، افقتهمووليس املراد بموافقة احلق: 

 شيلاهداً  تكيلون أن تصيللح فهي واضح، هو كام ومعنًى  لفظاً  املختلفة األجوبة  ا املراد

 عنى األّول.للم

 وكيلذلك ،وكي  كان فهذ  الروايات تدّل عىل وقوع التورية واللحيلن يف كلامهتيلم

 مسيلتقلةاذن بصيلورة عنيله البحث يكيت كام االُمور هذ  فهم فيه يعتر الفقه أن عىل تدل

 .وغري  اليزدي السيد اليه ذه  كام احدمها عىل ال ، املعنيني كال عىل تدل فالروايات

واما القسم الثاي: من الشواهد عيلىل وقيلوع التورييلة يف كالمهيلم وهيلي الرواييلات 

اإلميلام )عليه السالم( استعامل التورية يف كالمهم إّميلا بترصيليح  طبق حيث ،التطبيقية

 أو ،)عليه السالم(بذلك حيث يرص  اإلمام )عليه السيلالم( بيلنرادة خيلالف الظيلاهر

من خالل جمموع الروايات واختالفها  إنه حيث الروايات اختالف من ذلك باستظهار

 يرصيل  ان:  االول االميلر:  اميلران فهنيلا ،يتوصل اإلنسان إىل استخدام التورييلة فيهيلا

 ميلن كثرية شواهد له وهذا ، د من كالمه خالف الظاهر)عليه السالم( بان املرا االمام

)عليهم السالم(باهنم يريدون منه خالف الظاهر من نفس  االئمة فيها رص  الروايات

 لبييلان أمثلة عدة رسائله يف األنصاري الشيخ ذكر فقد ، الرواية أو من روايات اخرى

 أوضح اخرى امثلة ليها ونضي  الشيخ ذكر  ما نذكر ونحن كلامهتم، يف التورية وقوع

 ألجل الروايات اختالف وأن عنه نقلناها التي السابقة الفقرة ذكر  فبعد وداللة، سنداً 

الظاهر فيها وعىل ضوئها برر الكثري ميلن التيلكويالت وحميلاوالت اجلميلع  خالف إرادة
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 يف الشيليخ قيلال االستبصيلار، يف ،البعيدة التي ذكرهيلا الشيليخ الطيلويس )قيلدس رس (

 ،)عليهم السيلالم(ملا سيلكله بعيلض أهيلل العيلراق بعضهم عن روي ما هامن: )الرسائل

 السيلائل، يعيلد ومل «ثامنون»)عليه السالم(:  فقال الزوال؟ صالة يف ُتقرأ آيه كم: وقال

 وميلا بذلك؟ أردت ما: له فقيل. «اإلدراك أهل من أنه يظن هذا»)عليه السالم(:  فقال

 اليزييلد والتوحييلد احلمد فان الزوال افلةن يف مايقرأ منها «أردت»: فقال اآليات؟ هذ 

 الصيلورة  ذ  الرواية هذ  عىل نعثر ومل. (1)«ركعات ثامي الزوال ونافلة آيات عرش عىل

)علييله السيلالم(:  قيلال واستفرس، السائل فزع فلاّم  واج ، الوتر أن من ماروى ومنها

 نقليلت ولكيلن ،الصيلورة  يلذ  نجدها مل أيضاً  وهي«. 9 النبي عىل وجو ا عنيت إنام»

)علييله  عبيلداهلل أيب عنيلد جلوسيلاً  كنيلا: قيلال السيلاباطي عيلامر رواييلة يف ُاخرى بصورة

: قال. «فريضة»)عليه السالم(:  قال النوافل؟ يف ماتقولالسالم(بمنى فقال له رجل: 

 عيلىل اللييلل صيلالة أعنيلي إنيلام»)عليه السالم(:  عبداهلل أبو فقال الرجل، وفزع ففزعنا

 .(2)(لك نافلة به فتهجد الليل ومن عليه وآله(إن اهلل يقول: ))صىل اهلل اهلل رسول

 يوجيل  فيلال لوحيلد  اليلوتر وأميلا ،ولعل القول بوجوب النوافل مما يوج  الفزع

ادوا خيلالف الظيلاهر ميلن كالمهيلم ار قد باهنم رصحوا فقد اذن. بوجوبه القوُل  الفزعَ 

 السابق.
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 اليعييلد»)عليهم السيلالم(: ومنها ما ورد عنهم )عليهم السالم(من تفسيلري قيلوام

ومثله تفسري وقيلت الفريضيلة يف  (1)واألربع الثالث بني الشك بخصوا «فقيه الصالة

 قاميلت قد»بزمان قول املؤذن:  (2)«ال تطوع يف وقت الفريضة»قوام )عليهم السالم(: 

 املطليلوب عىل داللتها ثبوت وكذا الروايات هذ  سند عن الغض مع ونحن. «الصالة

 ،عيةالرشيل باالحكام ارتباطاً  وأكثر سنداً  أقوى هي لذلك تطبيقية وأمثلة تروايا نذكر

 يمكيلن ال مميلا بعضيلها لكيلن ،: يف هذا املعنى كثيلريةاألئّمة إىل املنسوبة فالروايات وإال

: قيلال ررارة صيلحيحة منهيلا. األخبيلار معاي مراجعة من يظهر كام سنداً  عليه االعتامد

: فقال ،لسالم( ذات يوم إذ جاء  رجل فدخل عليه)عليه ا جعفر أيب عند جالساً  كنت

 كيلذا هيلو وقالوا يفّ  وقعوا معهم ُاصّل  مل أنا فنذا لقومي، مسجد جار إي ،داكف جعلت

 النيلداء سمع من)عليه السالم(:  املؤمنني أمري قال لقد ذلك قلت لئن أما»: فقال وكذا

 معهيلم الصيلالة التيلدع»: له فقال الرجل، فخرج. «له صالة فال علة غري من جيبه فلم

 .«إمام كل وخل 

 مل فيلنن اسيلتفتاك، حني الرجل اذا قولك ع ّ  كر فداك جعلتفلام خرج قلت له: 

 فيلكي ييلاررارة، هاهنا إالّ  بعد أراك ما»)عليه السالم( فقال:  فضحك مؤمنني؟ يكونوا

 يف صيللوا: قليلت ميلاتراي ييلاررارة: )قيلال ثيلم. «بيله؟ ييلؤتم ال أنه من أعظم تريد علة

 . (3)«تكمأئم مع وصلوا مساجدكم
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 .810: 2 الرسائل ،1405/ 340: 2( التهذي  2)

 صالة أبواب من 5ب ،5/ 300: 8 الوسائل ،84/ 24: 3 التهذي  ،5/ 372: 3 ( الكايف3)

 .عدة احلى



320 |   

 
 

 

 أي: )العقيلول مرآة يف املجليس الشيخ قال ،...بعد مااراك»وقوله )عليه السالم(: 

 .(1)(التقية عند التورية يعلم ال

)عليه السيلالم( مل جيبيله  اإلمام لكن ،فالحظ أن السؤال وإن كان عن مورد خاا

 والعيلدول ،منني )عليه السالم(رصحيًا وانام عدل عن اجلواب إىل نقل حديث أمري املؤ

)عليه السالم( عيلىل قييلد  ع  اإلمام حديث اشتامل إىل باإلضافة هذا. التورية من نوع

 أو دينيله يف وثيلق إذا إالّ  أحيلد خل  الصالة الجيور بكنه الواضح ومن ،«من غري علة»

 كيلام تورييلة فييله وهيلذا ،)عليه السيلالم( االمام وضحه كام تورية فيه وهذا سيفه خاف

 يف صيللوا»)عليه السالم(واإلمام كان قد قال أوالً وقبل سؤال الرجل:  االمام وضحه

 العّليلة تتضيلح وبيله ،ية يف هذا الكيلالم ظيلاهرةفالعنا ،«أئمتكم مع وصلوا مساجدكم،

 .الصالة لرتك املوجبة

 أمري عن رووا ُاناساً  إن)عليه السالم(:  جعفر أليب قلتومنها صحيحة ررارة قال: 

: فقال ،عليه السالم(أنه صىّل أربع ركعات بعد اجلمعة مل يفصل بينهن بتسليم) املؤمنني

 قيلام وانرصيلف سيللم فليلام ، )عليه السالم(صىل خل  فاسقأمرياملؤمنني إن ياررارة،»

)عليه السالم( فصىل أربع ركعات مل يفصل بينهن بتسليم فقال ليله رجيلل  أمرياملؤمنني

 أما)عليه السالم(:  فقال بينهن؟ تفصل مل اتركع أربع صليت أبااحلسن، ياإىل جنبه: 

 .(2)«قل ما قال لهع ما فواهلل. وسكت مشبهات، ركعات أربع إهنا
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 إنيلا فيلداك جعلت)عليه السالم(:  جعفر أليب قلتومنها عن ُحران بن أعني قال: 

 ميلن مجاعة ألن ؛الزوال بعد أي - الوقت يف يصّلون وهم اجلمعة يوم هؤالء مع نص 

 يف ميلذكور واخليلالف ،نوا يصلوهنا قبل الزوال ككُحد بن حنبل من متكخرهيمكا العامة

 ُحيلران فخرج. «معهم صلوا»فكي  نصنع؟ فقال )عليه السالم(:  - (1)اخلالف كتاب

االيكون إالّ ميل هيلذا: ررارة فقال. بصالهتم معهم نص  أن ُامرنا قد: له فقال ررارة إىل

 ُحران إن ررارة له فقال عليه فدخلنا: قال. نهم نسمع حتى قم: ُحران له فقال ،بتكويل

 كيلان»)عليه السالم( لنا:  فقال ذلك، فكنكرت معهم نص  أن أمرتنا أنك عنك أخرنا

 هذا ففي. (2)«ركعتني اليها فاضاف قام فرغوا فاذا الركعتني معهم يصّ   ع  بن احلسني

 تقتيضيل ال املعية ألن ؛ م ءاالقتدا يقصد ال فهو تورية، «معهم»: قوله يف أن إىل إشارة

 إضيلافة وهيلو - اليلذيل فهيلذا. معهيلم الفيلرادى صالته يص  بل أومهته، وإن األقتداء

 كيلان املجليلس يف وأنه ،قد أخفا  عن ُحران لبعض األسباب ربام للتقية كان - ركعتني

 فيهيلا رص  التيلي الرواييلات ميلن الكثيلري للصيلدوق االخبيلار معاي ويف. منه يّتقى من

 ان حييلث ، ليهم السالم( اهنم يريدون من بعض اقيلواام خيلالف ظاهرهيلا)ع االئمة

فمثاًل يف الرواية عن اجلامعة واهنم مع  ، ومبادئهم تعاليمهم مع يتالءم ال الظاهر املعنى

)عليه السالم( يفرسها )بيلان امليلراد ميلن اجلامعيلة اهيلل احليلق وان  احلق فان ابا عبداهلل

 ميلع احليلق وان ، ا مكنوسيلني بيلبعض اراء العاميلةوذلك الن بعض الناس كانو (3)قلوا(

                                                           

 .390 مسكلة/ 620: 1( اخلالف 1)

 .اجلمعة ةصال من 29 ب ،5/ 351: 7 الوسائل ،7/ 375: 3( الكايف 2)

، ويف هذا املعنى روايات عديدة ذكرت يف معاي االخبار، عن ايب 151( معاي االخبار ا 3)

عبداهلل )عليه السالم( قال: سئل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عن مجاعة امته، فقال: مجاعة امتي 
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 خيلالف تفسيلري وهيلو ، )عليه السالم( فرس اجلامعيلة باهيلل احليلق فانه لذلك ، اجلامعة

 . الظاهر

)صيلىل اهلل علييله وآليله( )اخيلتالف امتيلي  اهلل رسول قول حول ، ويف رواية اخرى

ويف معتيلرة  .(1)رُحة( فرس االمام )عليه السالم( االختالف باالختالف لطليل  العليلم

:  قليلت ، نعيلم:  قال ، رة املؤمن عىل املؤمن حرامعو:  عبداهلل بن سنان قال )قلت له

 ال ، يقيلال قيلد ولكيلن ، (2)(رس  اذاعيلة هو انام ، تذه  حيث ليس: قال سفلية، تعني

 اء بكل العورة فرست اللغة كت  يف النه الرواية هذ  من الظاهر خالف ارادة يعلم

 . منه يستحي امر كل أو مستور،

 وغريها من الروايات الكثرية الدالة عىل هذا االمر، ونكتفي بام ذكرنا .

 مالحظيلة خيلالل من الظاهر خالف وإرادة التورية مايستكش  واما:  االمر الثاي

 بن حممد رواية منها روايات، ذلك عىل وتدل مثالً  األحاديث كاختالف القرائن بعض

 كانيلت، كيلام»)عليه السالم( عن النفساء فقيلال:  داهللعب أبا سكلت: قال اخلثعمي حييى

 بيلني»: قيلال مىضيل؟ فيليام تليلد فليلم: قلت. «جربت وما أوالدها من مامىض مع تكون

 من أنه واملختار ،ديد النفاس كثرية وخمتلفةحت يف والروايات. (3)«اخلمسني إىل االربعني

                                                                                                                                        

 كان من:  قال ؟ اعة امتك)صىل اهلل عليه وآله( ما مج اهلل لرسول قيل) ومنها ، اهل احلق وان قلوا(

 (.عرشة كانوا وان احلق عىل

 .154( نفس املصدر ا 1)

 .242( نفس املصدر ا 2)

 من 3ب ،18/ 388: 2 الوسائل ،527/ 152: 1 االستبصار ،507/ 177: 1( التهذي  3)

 .النفاس أبواب
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ني الواقع رصحيًا فعر بام )عليه السالم(هنا مل يرد أن يب واإلمام كاحليض، الكثرة حيث

 بني األربعني واخلمسني وهو عرشة ايام.

 جدًا، قوي الرواية هذ  يف التورية احتاملوقال املحقق اامداي بعد ذكر احلديث: )

 قيلال فليلام. «أوالدهيلا ميلن مامىضيل مع تكون كانت كام»أمجل حكمها وقال:  إنه حيث

 يكيلون أن فاليبعيلد ،«واخلمسيلني نياألربعيل بيلني»: قيلال ،(مىض فيام تلد فلم: )السائل

 .(1)«بينهام الواقعة بالعرشة التحديد واخلمسني األربعني بني بام التحديد من مقصود 

وإنام علمنا وقوع التورييلة يف هيلذا احليلديث ألجيلل اخيلتالف الرواييلات يف حتدييلد 

 اسيللوب وكيفييلة ،عاميًا وإن كان موثقيلاً  -وهو حممد بن حييى  -النفاس وكون راويه 

 .فيه تعبريال

 كتيلاب يف قيلرأتومنها معترة ع  بن مهزيار الواردة يف باب نجاسة اخلميلر قيلال: 

 أيب عيلن ررارة روي فيلداك، جعليلتإىل أيب احلسن )علييله السيلالم(:  حممد بن عبداهلل

 البيلكس»)عليهام السالم( يف اخلمر يصي  ثوب الرجل أهنام قيلاال:  عبداهلل وأيب جعفر

)عليه السالم( أنه  عبداهلل أيب عن ررارة غري عن وروي. « ارش حرم إنام فيه تص  بكن

 وإن ،فاغسله إن عرفت موضيلعه -يعنى املسكر  -ذ نبي أو مخر ثوبك أصاب إذا»قال: 

 بيله آخيلذ ميلا فكعلمني ،«صالتك فكعد فيه صليت وإن كّله، فاغسله موضعه تعرف مل

 .(2)«)عليه السالم( عبداهلل أيب بقول خذ»)عليه السالم( بخطه وقرأته:  فوقع

                                                           

 .338: 1( مصبا  الفقيه 1)

من أبواب  38ب 23/ 468: 3 ئلالوسا ،826/ 281: 1 التهذي  ،14/ 407: 3( الكايف 2)

 النجاسات.



324 |   

 
 

 

 كيلال أن ميلع «عبيلداهلل أيب بقول خذ»واليعلم ماذا يقصد من قوله )عليه السالم(: 

 ،أحيلدمها روا  ررارة ييلدل عيلىل الطهيلارة ؛)علييله السيلالم( عبيلداهلل أليب نسبا القولني

ليلواقعي فهيلو غيلري ا قوليله امليلراد كيلان فنن النجاسة، عىل يدل ررارة غري روا  واآلخر

 ،)عليه السالم( فكالمها مروي عنيله الصادق اإلمام عن املروّي  قوله ريداُ  وإن ،معلوم

 املناس  لكان - فقط عبداهلل أيب عن املنقول أي - به انفرد بام األخذ هو املراد ولوكان

حيلول  اآلراء اختالف مالحظة ومع(. ررارة بخر) أو( الثانية بالرواية خذ)بيل يعر أن

بعض علامئنا إىل طهارتيله يعليلم أن هيلذ  اجلمليلة  نجاسة اخلمر وطهارته وذهاب حتى

)علييله السيلالم( بييلان احلكيلم اليلواقعي  اليرييلد حييلث ،تشتمل عىل السيلرت والتورييلة

 .جممل كالمه وإنام عليه املرتتبة االثار بعض الجل ، والترصيح به

 (1)ومما يؤكد وقوع التورية يف هذ  املعترة ذهاب العامة إالّ ربيعة الرأي إىل النجاسة

 فهيلذ مما يدعو اإلمام إىل كتامن احلكم الرتخيص لو كان احلكم الواقعي هو الطهيلارة. 

 جعيلل فبعضيلهم الفقهاء وأما. والتورية الكتامن اقتضت ربام التي احلّساسة املسائل من

 عبيلداهلل أيب عيلن كليهام لورود)عليه السالم( يف الرواية بمعنى التخيري عبداهلل أيب قول

 مل ليلوال  بكنيله مسيلتدالً  األخيلري بالقول األخذ بمعنى جعله وبعضهم ، )عليه السالم(

 ان حييلث ااميلداي واملحقيلق اجليلواهر صاح  ذلك إىل ذه  وقد شيئاً  الراوي يفهم

أيب عبيليلداهلل )علييليله  قيليلول هيليلو امليليلراد أن إىل ييليلذهبان وااميليلداي اجليليلواهر صيليلاح 

                                                           

 .563: 2( انظر املجموع 1)
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 مجيعيلاً   يلام األخيلذ نيلاعامت بعيلد بالنجاسيلة، احلكيلم وهو ،السالم(املنفرد عن قول أبيه

 .(1)مقصود غري والتخيري ،)عليه السالم( عبداهلل أيب قول باعتبارمها

 اخلميلر طهيلارة عىل الدالة الرواية ان عىلوقال يف التنقيح تكييدًا للقول بالنجاسة: )

 عليه ولوج  السائل، لتحرّي  موجباً  هذا لكان عبداهلل أيب قول من مراد  كانت لو ايضاً 

 ليله فيلنن ،)عليه السالم(أية رواية الصادق قول وأن مراد  لتوضيح ثانياً  ؤالالس إعادة

ل مل يقع يف احلرية وال إنه أعاد السائ إن وحيث ،)عليه السالم(حينئذ قولني متعارضني

ويالحظ أنيله (2)سؤاله يستكش  منه أنه أراد خصوا الرواية الداّلة عىل نجاسة اخلمر

 باإلضيلافة باملكاتبيلة، كان السؤال أن مع ،مفروضاً )قدس رس ( أخذ عدم حتري السائل 

 حيث إهنم )عليهم السالم(ذكروا بكنه دائامً  باجلواب الترصيح اإلمام عىل اليلزم أنه إىل

 ااميلداي املحقيلق ميلنهم مجيلع، اعتيلر وقيلداليلزم اجلواب عام يريد  السيلائل أحيانيلًا. 

 نجاسيلة يف الرواييلات ارضتعيل مورد يف العالجية األخبار من احلديث هذا والتنقيح،

 .النجاسة لروايات الرتجيح ادلة من فاهنا خاصة اخلمر

 اهيلتامم فيها فيالحظ ،ومنها الروايات املختلفة يف حكم الصالة يف األماكن األربعة

 حتى بل الناس ولكن ،)عليهم السالم( ببيان امتيارها يف ذلك عن بقية األماكن األئّمة

 فيها يتم كي  وأنه األمروحتمله، هذا استيعاب بمستوى ايكونو مل آنذاك الشيعة فقهاء

 وبكجوبة إثارة، فيه ليس بُاسلوب بيانه حاولوا ولذلك ؛امأي عرشة اإلقامة قصد بدون

 ميليلن احلكيليلم وخاصيليلة العيليلدول، أو الكيليلتامن أو التورييليلة عيليلىل بعضيليلها اشيليلتمل خمتلفيليلة

 .خمتلفة بكجوبة أجابوا لذلك ؛املوسعات

                                                           

 .549: 1 الفقيه مصبا . 9: 6( اجلواهر 1)

 .93: 3( التنقيح 2)
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يات مثل رواية ُحيلاد بيلن عيسيلى عيلن أيب عبيلداهلل )علييله ولذا ورد يف بعض الروا

 الرسول وحرم اهلل حرمخمزون علم اهلل اإلمتام يف أربعة مواطن:  من»السالم(أنه قال: 

)علييله  ع  بن احلسني وحرم ،)عليه السالم( أمرياملؤمنني حرم ،)صىل اهلل عليه وآله(

 ال لكنيله ،إسيلامعيل بيلن ميلرار وإن كيلان يف سيلند  (2)آخر موضع يف ومثله. (1)«السالم(

 .أيام عرشة اإلقامة ينوِ  مل وإن اإلمتام هو فيه احلكم أن عىل يدل فهو عندنا، فيه إشكال

ولكن جاء يف احلديث عن ع  بن مهزيار عن حمميلد بيلن إبيلراهيم احلصيليني قيلال: 

 فيلانوِ  احليلرمني دخلت إذا»)عليه السالم( يف اإلمتام والتقصري قال:  أباجعفر استامرت

. ثالثيلة أو ييلومني أو بييلوم الرتوييلة قبل مكة أقدم إي: قلت. «الصالة وأّتم أيام عرشة

 . (3)«وأّتم الصالة أيام عرشة مقام انوِ »: قال

فننه سيلئل عيلام إذا مل ينيلِو  ؛ويالحظ أن اإلمام )عليه السالم( هنا عدل عن اجلواب

ع نية م اإلمتام ووجوب. عرشة أيام وأجاب )عليه السالم( فيام إذا نوى عرشة أيام يتم

 مليلا موافيلق هيلذا: أقول: )احلديث هذا ذيل يف الوسائل صاح  وقال ،اإلقامة واضح

 .(4)(معترة غري اإلقامة عدم علم مع النية فنن ؛مىض

 مكيلةداهلل )علييله السيلالم(: عبيل أليب قليلتوكذا يف رواية معاوية بن وهيل  قيلال: 

: ام قلت أنك أصحابنا بعض عنك وىر: قلت. «نعم»: قال البلدان؟ كسائر واملدينة

                                                           

 25 ب 21/ 524: 8 والوسائل ،21191/ 334: 2 واالستبصار ،1494/ 43: 5( التهذي  1)

 ملسافر.ا صالة أبواب من

 .املسافر صالة أبواب من 25 ب ،19 /529: 8 الوسائل ،3/ 524: 4( الكايف 2)

 .املسافر صالة أبواب من 25ب ،15/ 528: 8 الوسائل ،1484/ 427: 5( التهذي  3)

 .املسافر صالة أبواب من 25 باب ،5: احلديث ذيل/ 528: 8( الوسائل 4)
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 ميلن فيخرجيلون يقيلدمون كيلانوا هيلؤالء أصيلحابكم إن» فقال. «خلمس باملدينة أمتّوا»

 قرصيلًا، صيللوا ليلو إهنيلم حيث. (1)«قلته فلهذا ؛ام ذلك فكرهت الصالة، عند املسجد

)علييله السيلالم( عيلدل عيلن  فاإلميلام. متاماً  يصلون الذين الناس قبل خيرجون فسوف

 هيلذا إىل للمسيلافر اإلمتيلام يف املقدسيلة األماكن هذ  خصوا وهو ،حلقيقياجلواب ا

 لرواية.ا يف املذكور السب 

 ،ومن الواضح أن العذر املذكور اليصّحح األمر باإلمتام مامل يكن جائزًا يف الواقيلع

 .كتامن ففيه

)عليه السالم( عن التقصري  عبداهلل أبا سكلتومثله ماروي عنه بسند صحيح قال: 

: إن فقليلت. «أييلام عرشيلة مقيلام عيلىل جتميلع حتيلى التتم»: فقال ،احلرمني واإلمتاميف 

 املسيلجد ييلدخلون كانوا أصحابك إن»أصحابنا رووا عنك أنك أمرهتم بالتامم! فقال: 

 للصيلالة، املسجد يدخلون يستقبلوهنم والناس وخيرجون، نعاام ويكخذون فيصلون

 جيلائزًا، الواقع يف يكن مامل باإلمتام األمر ّححالتص املذكورة فالعلة. (2)«بالتامم فكمرهتم

 قبل فسيخرجون ركعتني صلوا لو الشيعة أن إىل إشارة فيه إن حيث وتورية كتامن ففيه

 وإنيلام النيلاس، ميلع وييلدخلوا ليخرجوا ؛باألربعة فكمرهم أربعًا، يصلون الذين الناس

 . الواقعي واباجل عن عدول وفيه ،)عليه السالم( باإلمتام اذ  النكتة أمرهم

والرّس فيه ماذكرنا  من عدم حتمل واستيعاب أكثر األصحاب للفرق بني املواضيلع 

وعىل االخص بالنسبة حلرم موالنا أميلري امليلؤمنني )علييله  -األربعة وغريها يف الصالة 

السالم(وحرم أيب عبداهلل احلسني )عليه السالم( وقد تقدم عن ايوب بن نو  انه قيلال 

                                                           

 .املسافر صالة أبواب من 25 ب ،27/ 531: 8 الوسائل ،10 م454( علل الرشائع: 1)

 .املسافر صالة أبواب من 25 ب ،34/ 534: 8 الوسائل ،1485/ 428: 5 ( التهذي 2)
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: فقيلال ،وقد سكله عن تقصري الصالة يف هذ  املشاهد الذي روي فيها لسعد بن عبداهلل

 أمثلة فهذ . (1)يقرصون أصحابنا ومجيع عمري أيب وابن يقرص، صفوان وكان اقرص، أنا

 ية التعابري.وكيف األخبار، اختالف بمعونة فيها التورية تظهر

 ؟ التورييلة واللحيلن اجلهة الثالثة: يف بيان ما هو السب  يف اعالمهم بان يف كالمهم

 ميلنهم يصيلدر اليلذي الكيلالم وان ، وجهاً  سبعني أو بسبعة يتكلمون واهنم ، والكتامن

 وما حديثهم يف التورية باستخدام اعالمهم ارتباط مدى متعددة، بوجو  التكويل يقبل

 إعالمهيلم يف السيلب  وميلاهوذلك يف الفقاهة واستنباط األحكيلام الرشيلعية.  تكثري هو

 هذا؟

 ة امور:وهنا ثالث

 األمر االول: الغرض هذا اإلعالم.

 األمر الثاي: هل اذا اإلعالم تاثري  يف الفقه واالستنباط؟

 االمر الثالث: يف ضوابط استكشاف التورية يف كالمهم.

)عليهم األئميليلةلغيليلرض ميليلن هيليلذا االعيليلالم فميليلاّم الشيليلك فييليله أن ااألميليلر االول: 

بعني وجهيلًا تنزييله أنفسيلهم عيلن السالم(استهدفوا بنعالمهم أهنم يتكلميلون عيلىل سيل

 كيلذب، منهم واليصدر التورية ُاسلوب يستخدمون. التقية ظروف يف وأهنم ،الكذب

األقوال املختلفيلة ميلن  نقلهم عىل يرتت  مما أحاديثهم رواة تنزيه بذلك يقصدون وكذا

وبذلك  ؛)عليهم السالم( لألئمة الشيعي الفقه انتساب يف والتشكيك ،سوء الظن  م

 الناس عىل أخذ املعارف منه.حيثون 

                                                           

 .200( تقدم يف ا 1)
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ولكن وقع البحث يف أنه هل لأليمة )عليهم السالم( وراء هذا اادف غرض آخر 

 لإلعالم أو ال؟ فهنا ثالثة آراء:

الرأي األّول: الظاهر من كلامت السيد اليزدي يف رسيلالة التعيلادل والرتجيليح هيلو 

 وقيلوع تصيلور دفيلع ىسيلو اإلعالم هذا وراء غرض ام اليوجد بكنه يرى فهو ،الثاي

 ايلذا يكيلون أن دون - الكيلذب ميلن التورييلة كون عدم عىل بناءً  - تقية عنهم الكذب

 فهيلوملييلة االسيلتنباط. ع يف أقواام يف الرشعية األحكام استكشاف يف تكثري  اإلعالم

 ليله التيلكوي  املعنيلى كيلان لو ألنه ؛شيئاً  الفقيه الجيدي تقية عن الصادر الكالم أن يرى

 يكيلون أن املمكيلن ميلن فننيله ؛الواقعي احلكمَ  يفرضه أن اليستطيع الفقيه نفن واحدًا،

اب بيل فميلن السيلكوت، إىل ايلم الطرييلق إذ ؛: جمبورين عىل إلقاء هذا الكيلالم األئمة

 املطيلابق هيلو التيلكوي  املعنيلى أن عيلىل دلييلل فال ومعهاالضطرار تكّلموا  ذا الكالم. 

 دون امليلراد هيلو بخصوصيله التكويلّية املعاي أحد يعتر أن يمكن فال تعدد وإذا للواقع

 .غري 

ولكن يالحظ عليه ان منشك هذا القول هو أن السيد اليزدي مل يالحظ من نصوا 

 ذكرنا كام - فرسها وقد ،الباب سوى ماورد يف قسم من الروايات التي ذكرناها الثانية

 معهيلا التخلص يمكن تكويلية وجوها املقصود للمعنى املخال  الظاهر للكالم بكن -

)عليليهم  اهنيلم عيلىل ميلادل التورييلة باب روايات عمدة أن ذكرنا ولكن. (1)الكذب من

)عليليهم السيلالم(  األئميلةف املخرج مجيعها من وام ،السالم(يتكلمون بوجو  متعددة

 ،أنفسهم ذكروا أهنم يتمكنون من التكلم بكي ُاسلوب وبكي كالم دون أن يكذبوا فييله

 .ذلك يف املخرج وام المهمبك مضطرين لوكانوا حتى
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هذا باإلضافة إىل أن بعض الروايات التي تدل عىل إعالمهم باسيلتعامل التورييلة يف 

أقواام اشتملت عىل احلّث والتحريض عىل معرفة معاريض الكالم وحلنيله ال ألجيلل 

التخّلص من الكذب يف استعامل التورية بل ألجل حث األصيلحاب عيلىل فهيلم كيلالم 

  ذكر ؟ بام االلتزام يمكن فكي  هذا ومعلسالم(. األئّمة )عليهم ا

الرأي الثاي: ويستفاد من كلامت الشيخ األنصاري التي ذكرناها سابقًا عن رسائله 

أن فائدة هذا اإلعالم ترير وتوجيه اجلموع الترعييلة والتكويلييلة البعييلدة يف رواييلاهتم 

 ،: كثيلرياً  ألئميلةا)عليهم السيلالم( وذليلك الجيلل ارادة خيلالف الظيلاهر ميلن كليلامت 

يف  الطويس الشيخ ذكرها والتي بعيدة، كانت ربام التي واجلموع التكويالت فاليستبعد

 قاعدة يرر هنا ومنالتهذيبني وإن كانت يف حدود ذاهتا بعيدة والشاهد عقالئي عليها

 مع ، الداعي اذا التورية وان.  العقالئية املوارين وفق يكن مل وان.  امكن مهام اجلمع

 التورية بوجود فاإلعالم صحيح غري الرأي هذا ولكن. العقالء عند داعيا يكون ال نها

)عليهم السالم(ليس بداعي أن يتمكن أي شخص من أن جيمع بيلني  األئمة كلامت يف

رواياهتم املختلفة بام يرغ  من وجو  اجلمع وإن كيلان باختييلار اجلميلوع والتيلكويالت 

 املوارين ضوء عىل بينها واجلمع منها املراد املعنى استكشاف يكون أن البد بل ،البعيدة

 .العقالئية

: بوجيلود التورييلة واللحيلن يف األئميلة إعيلالم أن: -وهيلو احليلق  -الرأي الثالث: 

كالمهم يقصدون به توجيه األذهان إىل أن استكشاف األحكام الواقعية ميلن كالمهيلم 

 بيلني اجلمع وأن ،د سنذكرهاوفهم أقواام اليتم إالّ بمعرفة التورية واللحن وفق قواع

ال يتمكن من اجلمع بينها بيلل فهمهيلا ف(. االستنباطي اجلمع) وفق يتم املختلفة أقواام

 وأسيليلباب ،اال إذاكيليلان مطلعيليلًا عيليلىل أسيليلالي  كالمهيليلم ومعاريضيليله وحلنيليله والتورييليلة
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 يف اخلاصيلة أو العامة االسالي  من وامثااا االحكام مع االسباب هذ  الكتامنوتناس 

)عليهم السالم(، ال بد من االحاطيلة  يلا لفهيلم كالمهيلم او اجلميلع بيلني االئمة اقوال

 .التورية بوجود اعالمهم من اادف هو وهذا ، اقوااامملختلفة

 .(1)وسيكيت توضيح هذا اجلمع يف حمّله

 واجلميلع ،فهدفهم من هذا اإلعالم هو أن يعّرفونا عىل منه  التفكيلري واالسيلتنباط

ذوقه ميلن أي شيلخص نسيلت مجيلع كل املراد ليس وأنه.  ملتعارضةا االخبار بني املرشوع

)عليهم السيلالم(واملعاريض واللحيلن  األئمة بكسالي  إحاطة إىل حيتاج األمر بل ،كان

 . يف كالمهم

 تكون ان يمكن اخرى اهدافا هناك ولعل ، اعالمهم من ، وهذا هو اادف االول

 : االعالم اذا سببا

حينام كيلانوا  العامة بعض الن ، ليهم السالم(انفسهميل رفع التوهم عن االئمة)ع 1

يسمعون هذ  االقوال املتخالفيلة ميلن االئميلة)عليهم السيلالم(فيتومهون، ان اخيلتالف 

فتاواهم، كاختالف فتاوى علامء العامة، مما يرتبط بتبدل الرأي، واهنم يفتيلون اسيلتنادًا 

ض علامء الشيليعة، كيلابن للقياس أو االستحان وامثااا، بل ربام رست هذ  الفكرة لبع

اجلنيد، حيث توهم ان اختالف اقوال االئمة)عليهم السيلالم(العتامدهم عيلىل اليلرأي 

والقياس فهذ  الروايات التي اعلنوا بوجود التورية يف كالمهم فيها هتدف القول بيلان 

هذا االختالف الظاهري، ال يكش  عن االختالف يف الرأي الهنم يفتون عيلىل ضيلوء 

سلمه، وال بد من عالج هذا االختالف الظاهري، وان الفقييله املحيليط اصول ثابتة وم

باسالي  االئمة)عليهم السالم(وباللحن واملعاريض، يتوصل للمراد احلقيقيلي، وانيله 
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قد حصل كتامن يف بعض املوارد ومن خالل اجلميلع الصيلحيح بيلني اقيلواام فيتوصيلل 

 . ملرادهم

متعارضة بحس  الظاهر، فسوف يسيلاء  يل تزكية رواهتم: إذ لو نقل الرواة اقواالً  2

 الظن  م، ونتيجته امران: 

أ يل الشك بانتساب الفقه الشيعي لالئمة)عليهم السالم(، الن كل راو ييلذكر قيلوالً 

خمالفًا لآلخر، وهذا ما يوج  ان يشك البعض بصحة هذا الفقيله وان االئميلة)عليهم 

كيلون اليلرواة بانفسيلهم قيلد السالم(كي  تصدر منهم االقوال املتخالفة، فيلال بيلد أن ي

 )عليهم السالم(.لالئمة ونسبوهااخرتعوا هذ  االراء من انفسهم

 ب يل تكذي  الرواة انفسهم.

والجل دفع هذ  االثار املرتتبة عيلىل االجوبيلة املختلفيلة حييلث توجيل  التشيلكيك 

والتكذي ، كام تومهه بعض العامة، بل ربام بعض اخلاصة كيلابن قبيلة، كيلام نقلنيلا عنيله 

إىل ان االختالف نشك من الوضاعني واملدلسني، حيث وضيلعوا اخبيلار أو حيث ذه  

نسبوها لالئمة)عليهم السالم(، كام نقل عنه الشيليخ الصيلدوق يف اكيلامل اليلدين، اذن 

فاعالم االئمة عليهم)عليهم السالم(بوجود اللحن واملعاريض يف كالمهم، لدفع هذا 

ليلرواة، الن الثقيلات ميلنهم التوهم، وان لالختالف اسباب اعميلق، وليليس مصيلدر  ا

)عليليهم السيلالم(  معترون وينقلون بامانة ودقة، وانام قد يكون االختالف من االئمة

 . انفسهم

 هيلذ  توضيليح وألجل: واالستنباط الفقه يف االعالم هذا تكثري مدى:  االمر الثاي

 حاتضيل قد أنه وهي هنا، البحث مورد خالاا من يتوضح مقدمة نذكر ان البدّ  الفكرة

أي أن كيلالم  - األئميلةأن السرت والكتامن يف كلامت  السابقة البحوث بعض خالل من



 333 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

)عليهم السالم( املشيلتمل عيلىل السيلرت والكيلتامن بحييلث اليتطيلابق فييله امليلراد  األئمة

 .طبيعي غري وسرت طبيعي، سرتيكون عىل نوعني:  -االستعامل مع املراد اجلدي 

 ثة موارد:أما السرت الطبيعي: فالعمدة فيه ثال

األّول: السرت يف التعليليامت التيلي تعتميلد الغاليل  عيلىل ُاسيللوب التيلدرج يف بييلان 

 وعناوينهيلا ولواحقهيلا بعوارضيلها األحكام بيان التعليم جمال يف اليمكن إذ ؛األحكام

 حييلث وهكيلذا، واقعاً  اخلاا: به يريد وهو بظاهر  العام فيلقي ؛واحدة دفعة الثانوية

 .والكتامن السرت من نوع ففيه ،ديةاجل اإلرادة مع الظاهر فيه اليتطابق

 وفيلق العميلل عيلىل يعينيله ميلا السائل يمنح املفتي فنن ؛الثاي: السرت يف موارد الفتيا

 او الطرييلق هيلذا أن أو املحتملة، الطرق مجيع بيان يقصد أن دون من القانونية املوارين

 ذليلك بيان سبق وقدخيريي. تال الواج  أفراد أحد أنه أو الواقع، يف املتعني هو احلكم

فيطبق املفتي يف ذهنه احلكم عىل موضوع القضية ويلقيلي للمسيلتفتي نتيجيلة  (1)تفصيالً 

 بصيلورته اليلواقعي احلكيلم يبيلني ال حييلث السيلرت ميلن نوع عىل يشتمل وهو ،التطبيق

 نه له كحكم معني.بيّ  وقد الواقع يف ختيريياً  احلكم كان فربام للمخاط ، احلقيقية

)عليهم السالم( من األحكام بامهم والة األمر وساسة  األئمةايصدر من الثالث: م

 إنسيلان ظيلروف أو الشيليعة ظيلروف تفرضيلها التي الوقتية املصالح وبمالحظة ،العباد

 احلكيلم دائيلرة الن وواقعييلة دائمييلة أحكيلام هيلذ  األحكيلام أن يتوهم قد فننه خاّا،

 والبغيلال اخلييلل اكيلل حتيلريم مثيلال يف كيلام ،كرنا يف خصوا املوسعاتذ كام الوالئي

 الزكيلاة فيلرض مثيلل أو ،الحتياج الناس لركو ا9 الرسول قبل من ما فرتة يف واحلمري

 وانيله االراء بعيلض عيلىل بنيلاءاً  اخلمس يف التحليل اخبار أو اخليل أو التجارة مال عىل
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 احلكم هو انه السامع يتوهم حيث ،لواقعيا احلكم عىل وسرت كتامن ففيه والئي، حكم

 .مؤقت والئي حكم هو بينام اقعيالو

فالسرت يف هذ  امليلوارد طبيعيلي باعتبيلار  رضورة تفرضيلها طبيعيلة التعليليم والفتييلا 

 واألحكام الوالئية.

 املقصيلود هيلو واللحيلن، التورييلة جماالت يف املتحقق فهو ،وأما السرت غري الطبيعي

 هو النوع وهذا. نالكتام أسباب لبعض خاصاً  ُاسلوباً  املتكّلم خيتار حيث هنا، بالبحث

 السيلابقة املباحيلث كانيلت فقيلد األول النيلوع أميلا واملعيلاريض، باللحن عنه يعر الذي

 التورييلة أسيلالي  معرفيلة إن فهيلل. وضيلوحاً  يزييلد  هنا بحثنا كان وإن ألجله منعقدة

 ال؟ أو ،مة واألحاديث خاصةعا الكالم فهم يف تكثري  له واللحن

 يعتيلر بحييلث ،الم دور  يف األدب العربيلىذكرنا سابقًا أن ملعرفيلة معيلاريض الكيل

 :الشاعر قال كام غبياً  بكساليبه اجلاهل

 واللحن يعرفه ذوو األلباب  ولقد حلنت لكم لكيام تعرفوا 

ن ذليلك املعنيلى ييلدركو بل ، فذوو االلبا م الذين يعرفون ان يف هذا الكالم تورية

اللحن ال يعنى السرت املطلق املستور الذي حاول املتكلم اخفاء  من خالل التورية الن 

الذي ال ينكش  مطلقًا، بل السرت بحدود املصلحة املقتضية له، بحيث يدرك ذو الل  

 ان الكالم صدر تورية، بل ربام ادرك املعنى الذي يقصد  املتكلم جدًا.

وقد ذكرنا سابقًا كيلالم السيليد املرتىضيل. وان غيلري العيلارف بالتورييلة واملعيلاريض 

 يف االدب العريب، ال حيق له تفسري الروايات. واللحن واساليبها

وقد تعرضنا ليلبعض األحادييلث التيلي حتيلث عيلىل معرفيلة حليلن كالمهيلم )عليليهم 

 للصدوق التوحيد كتاب يف ما فمنها ُاخر، أحاديث إىل نشري وهنا ،السالم(ومعاريضه



 335 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

أبييله عن ابيلن بابوييله عيلن  (1)ري الرهان يف قوله تعاىل )ولتعرفنهم يف حلن القول(وتفس

 احلكيلم بيلن عيل  عن حممد بن أُحد حدثنا: قال احلمريي جعفر بن عبداهلل حدثناقال: 

اك إي عبيدة، أبا يا»: ل قال)عليه السالم( قال:  جعفر أيب عن عبيدة أيب عن فضيل عن

 عليلم وتكلفيلوا بعمليله، ُامروا ما تركوا فنهنم ؛وأصحاب اخلصومات والكذابني علينا

 الرجيلل نعيلدّ  ال إنيلا بيلكعامام، ورايلوهم بكخالقهم، الناس لقواخا أباعبيدة يا. السامء

 (2): )ولتعرفنهم يف حلن القول(اآلية هذ  قرأ ثم «القول حلن يعرف حتى عاقالً  فقيهاً 

 واحلديث صحيح سندًا. 

وجاء يف البحار نقاًل عن كش  املحجة عن كتاب عبداهلل بن ُحاد األنصيلاري عيلن 

ويف  (3)«عامليلاً  فقيهيلاً »: فييله ولكيلن ،ليه السيلالم( مثليلهعاصم احلناط عن أيب جعفر )ع

 .(4)«عاقالً  فقيهاً »موضع آخر: 

 قيلالوينقل يف موضع آخر عن غيبة النعامي بسند مرسل عن املفضل بن عمر قال: 

 حقيلًا، حقيقيلة لكيلل إن ،خر تدريه خري من عرشيلة تروييله»)عليه السالم(  عبداهلل أبو

 يلحيلن حتيلى فقيهيلاً  شيعتنا من الرجل نعد ال واهلل ناإ: -ثم قال  - نوراً  صواب ولكل

 احليليلديث مقاصيليلد مجييليلع عيليلىل تعيليلّرف ميليلن أن( تدرييليله) ومعنيليلى. (5)«اللحيليلن فيعيليلرف

 أكثيلر أو أحاديث عرشة من أفضل فهو.  وحدود  احلديث ذكر وخصوصياهتواسباب
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 املراد ان ال( احلديث دراية) من املراد هو وهذافة عابرة. معر إالّ  خصوصياهتا يعرف ال

 يعرف الرواة اكثر الن احلث، هذا كل يستدعي ال ذلك الن. الظواهر جمرد معرفة منها

 بني فرق فهناك الظاهر، جمرد معرفة من اخص معنى( تدريه) من املراد وانام ، الظواهر

ذا كانت مقدمة للجملة الالحقة، فهي إ ،(حقيقة حق لكل ان) ومجلة والفقيه، الراوي

معرفة اللحن واملعيلاريض والتورييلة ودراييلة احليلديث، مقايسيلة  تدل عىل ان من طرق

الكالم باالصول التكوينية والرشعية املسّلمة للمتكلم، فاذا مل يظهر موافقته اا فيعرف 

 ان يف الكالم حلنًا او تورية.

 سبق وقد ،فاملالحظ أن هذ  النصوا تعتر عدم معرفة حلن القول نقصًا يف الفقيه

 أراك وميلا»)عليه السالم( لزرارة الذي مل يفقه التورية يف كالميله:  ماماإل قول نقلنا أن

 .التورية تعرف ال بعد بكنك ويقصد ،(1)«هاهنا إالّ  بعد

فمعرفة حلن الكالم ومعاريضه رضورة البد منها يف استنباط احلكم الرشيلعي ويف 

 : جلهات وذلك ،الفقاهة

حكام اّتبعوا النه  العربى وأسيلاليبه منها: أن األئّمة )عليهم السالم( يف بياهنم لأل

 بحييلث اللغات مطلق بل العريب األدب يف منه البد مما الكالم حلن ومعرفة ،يف الكالم

ب أو ُادبيلاء العيلرب كيلانوا العيلر أن إىل باإلضيلافة. غبياً  الكالم بمعاريض اجلاهل يعد

 يستعملون التورية واللحن يف كالمهم.

 ،الم( عىل مالحظة جوان  الكالم الصادر ميلنهمومنها: تككيد األئّمة )عليهم الس

 ذكرنا أن سبق كام اجلهة  ذ  الفقهاء اهتم وقد. وحلنه معاريضه وفهم غريهم ومن بل
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 تعيلرض فننيله ؛املتكخرين صاح  اجلواهر من ذلك عىل وأرص. املفيد الشيخ عن ذلك

ابه نيلذكر : وحلنه يف مواضع متعددة من كت األئمة كالم معاريض مالحظة رضورة إىل

 أيب بيلن بشيلري خليلر نقله بعد فننه ،(الكتاب أهل ذبائح بحث) يف ماجاء فمنها ،بعضها

)عليه السيلالم( عيلن ذبيلائح اليهيلود والنصيلارى  أباعبداهلل سكلت قال: الشيباي غيالن

 ميلن عيلىل الخيفيلى بيلل: )يقيلول. «ما يوم إىل ُكلىها»: وقال شدقه فلوىوالنّصاب قال: 

 اي(ايلا إالّ  ليليس اجليلواب يف ميلنهم االخيلتالف هذا أن القول يف اللحن فهم اهلل ررقه

 .(1)طائفة عرشة اثنتى تبلغ التي وطوائفها الروايات يذكر ثم ، للتقية

 تكرير به يشعر وقدومنها ما جاء يف خصوا الروايات املختلفة يف النفاس قال: )

 دون ميلن اييلةاحلك بيلنفس سيلكام ميلن سيلؤال عن أجابوا ربام بل األخبار، يف حكايتها

 بيلاجلواب الترصيليح عيلن فعيلدوام وأيضاً  مسلم، ابن صحيحة يف كام باحلكم ترصيح

حكاية مما تفو  منه رائحة التقية كام ال خيفى عىل املتتبع العيلارف  ذكر أو رواية نقل إىل

 .(2)(الكثرية املرجحات من ذلك غري بكسالي  الكالم إىل

 باملامرسيلة أو اهلل ميلن بموهبيلة إميلا داحيل كيلل يف موجود الكالم حلن فااللتفات إىل

 .وضوابطها التورية طرق عىل بالتعرف

 ضيلوابط حتدييلد يمكيلن هيلل انه: -وهذ  هي املهم يف هذا البحث  -االمر الثالث 

 عيلىل الكيلالم اشيلتامل إىل التوصيلل اإلنسان خالاا من يتمكن معينة ارتكارية وقواعد

 يف موجودة ارتكارية كانت وإن واعدالق هذ  فنن فيه؟ التورية وجه واكتشاف التورية

ديد املرتكزات وتصنيفها بصورة علمييلة حت يمكن هل لكن وأذهاهنم الناس مرتكزات
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 ، االذكياء أو العقالء عند ارتكارية فاهنا ، وفنية أم ال؟ كام ذكرو  يف قواعد علم املنطق

 وبعبيلارة.  حميلددة علمييلة وضيلوابط بقواعيلد املرتكزات تلك مجعوا املنطق علامء وانام

مل عيلىل التورييلة؟ يشيلت الكيلالم أن خالاا من نفهم التي القواعد تلك هي ما: ُاخرى

 ومايمكن افرتاضه ضابطًا للتورية أحد طريقني:

 

 بتقري  وبيانه ،(1)اجلملة يف بحثه ادركنا ممن األعاظم بعض ذكر  ماالطريق األّول: 

 :مقدمات ثالثة ذكر خالل من يتم منا

)عليهم السالم( عن وجيلود التورييلة يف  األئمة: قد يتصور ان إعالم املقدمة األّوىل

كالمهم هو يف احلقيقة إعالم منهم بنلغاء حجية الظواهر يف كالمهم )عليهم السيلالم( 

فننه ملا كان مبنى حجية الظواهر هو امليثاق العقالئي العام حيث إن كل عاقيلل يتعهيلد 

 امليثاق وهذا. ملقاصد  مرراً  يكون بظاهر  هكالم وإن ،بنرادة مايكون كالمه ظاهرًا فيه

ا إميل ؛امليلتكلم كيلالم ميلن الظيلاهر خيلالف إرادة بكثرة يعلم مل إذا ما مورد  االجتامعي

 الظيلاهر خيلالف بنرادة إمجال علم بوجود أو اخلارج، من به للعلم أو ،بترصحيه بذلك

 عيلىل تيلدل التصيلور هيلذا حسيل  واملعيلاريض التورية أدلة ان حيث ، كالمه كثريًامن

 املطليلق ذكر أو جداً  اخلاا وإرادة العام كذكر الظاهر خالف يريدون بكهنم إعالمهم

ذا ينقل الشيخ يف رسائله عن السيد الصدر شار  الوافية أنه قد ول. واقعاً  املقيد وإرادة

)عليليهم السيلالم( ألجيلل اإلمجيلاع العميل  ال  األئمةذه  إىل أن حجية ظواهر كالم 

                                                           

( الظاهر ان املراد منه املرحوم املريرا مهدي االصفهاي )قدس رس ( وما ذكر  السيد االستاذ 1)

واه  السنية والغايات تقري  كالمه املذكورة يف رسالته التي صنفها يف خصوا املسكلة وسامها )امل

 الرضوية(.
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 نتيجة يسقط الكالم من الظاهر ارادة عىل العقالء بناء ان ذكرنا  ملا(1)ءألجل بناء العقال

 . يريد خالف ظاهر كالمه كثرياً  بانه االعالم

: يف جميلال تفهيليم املقاصيلد  األئميلة فيلنن ؛ولكن يالحظ عليه ان هذا التصور باطل

 نعيل إعالمهيلم يكيلون أن فالبد ،كانوا يسريون وفق هذا امليثاق االجتامعي والعقالئي

 ظيلواهر حجييلة الينيلايف بحييلث معينة حدود له كالمهم يف واملعاريض التورية وجود

 وإالّ  ، كالمهيلم ظواهر وحجية يتناى ال بتفسري االعالم هذا تفسري من بد والهمكالم

 ميلن التيلزود إىل النيلاس ليلدعوهتم معنيلى هناك يكن مل كالمهم ظواهر حجية ألغينا لو

 ،)عليهم السالم( كالمهم من االستفادة باب دَّ والنس منهم، املعارف وأخذ علومهم،

 الظيلواهر حجية عىل متوق  منهم املعارف هذ  أخذ فنن ؛هب االلتزام اليمكن مما وهو

 .منهم االستفادة أبواب انسدت التعهد هذا سقط وإذا امليثاق،  ذا وتعهدهم

 هيلي مليلذكورةا األمثليلة يف التورية حقيقة فهل ،إذن فالبد أن نعيد النظر يف التورية

 غري ؟ أم الظاهر، خالف إرادة

 إعالمهيلم ميلن واملقصيلود. ومتوهم ،املقدمة الثانية: ان الظهور عىل قسمني واقعي

. اليلواقعي ال فحسيل  املتيلوهم الظهيلور إلغيلاء كالمهيلم يف التورييلة أو اللحن بوجود

 نفس فيها اجلدي املراد بل الظاهر خالف فيها يرد مل التورية موارد مجيع أن وتوضيحه

 إحاطتيله عيلدم نتيجة السامع لكن ،اهرالظ غري هو املراد أن ال الواقعي، الظاهر املعنى

 ظاهرًا، بظاهر ماليس يتخيل األوهام ببعض ذهنه اختالط أو فكر  وقصور باجلهات،

 قيلد فهيلو. منيله الظاهر املعنى لعرف بالكالم املكتنفة باخلصوصيات واعياً  كان لو وإالّ 

 ،م بيلام يوافيلق تومهيلهاملتكل فيجيبه اليشء عن فيسكل األمر، عليه يوهم بام ذهنه اختلط
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 الظيلاهر، هيلو بكنيله ظيلاهراً  ميلاليس ويتخيل املتكلم كالم من ما بظهور السائل فيتخيل

 عيلىل واقعيلاً  الكيلالم ميلن الظيلاهر األصيل  املقصيلود خفيلاء إىل ييلؤدي الذي هو وهذا

 .املستفهم

 بكنيله جييبيله البييلت يف الشيلخص دوجو عن يسكل فحينام ،وهذ  هي حقيقة التورية

باحًا إىل املسجد وهذا اجلواب له ظهور واقعي وهو ظهور منطوقه بكنه ذه  ص ذه 

 االسيلتعارة قبييلل من ليس ألنه ؛جداً  ملراد  موافقاً  يكون أن والبد ،صباحًا إىل املسجد

 امليلراد فيليهام امليلالك وأن اجليلدي امليلراد ميلع االستعامل املراد فيها خيتل  التي والكناية

 ،ا اجلواب يكون املراد االسيلتعامل مطابقيلًا للمقصيلود اجليلديهذ ففي. بالذات اجلدي

 من األذهان يف املرتكز ماهو وفق السؤال يطابق اجلواب أن لتصور  - املستفهم ولكن

 املنطيلوقي الظهيلور غري الكالم يف ثان ظهور وجود يتخيل - وإثباتاً  نفياً  تطابقهام لزوم

وهيلو تيلوهم حميلض ولسيلكن  -البييلت  يف وجيلود  عيلدم وهو -مايريد  وفق جيبه بانه

 كلميلة عن املسؤول عدول فنن ؛الشخص الذكي والفقيه املنتبه يلتفت إىل حقيقة األمر

 عيلىل ألنيله ؛لسب  يكون أن البد املفصل اجلواب هذا إىل( نعم) أو( ال) وهي خمترصة

 هيلذ  إىل ييلتفطن ال نميل وأميلا. مرر دون من الطبيعي األسهل انتخاب قانون خالف

تة الطبيعية فيتوهم أنه يريد إخبار  بعيلدم وجيلود  يف البييلت  يلذا االُسيللوب ميلن النك

 الكالم.

فالتورية التعني إلغاء الظهور اليلواقعي للفيلظ كيلي تكيلون عيلىل خيلالف امليلوارين 

 ميلن ينشك اخللل ولكن للفظ، الواقعي الظهور بنفس أخذ   احلقيقة يف إهنا بل ،العقالئية

وعدم تفطنه للخصوصيات املقرتنة بالكالم فحِسيل  ميلاليس  فهمه، يف السامع قصور

 بظاهر من الكالم ظاهرًا.
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 فنن ،املقدمة الثالثة: عالمة التورية بل حقيقتها هي نفس العدول عام يقتضيه املقام

 يف املسيلؤول عيلدول وهي واحدة الومهية الظهورات عن الواقعي الظهور متييز طريقة

ه املقام من ُاسلوب وفق القوانني اجلارية يف االسيلتعامالت إىل يتقتضي امع اإلجابة مقام

 ان بيلد فيلال ، لغيلري  احليلال مقتىض عن مقام يف العدول حصل فلوكالم وُاسلوب آخر

 حقيقيلة هيلو يكيلون أن إميلا العيلدول وهذا.  الكالم يف التورية حلصول االنسان يتوجه

 سيلرت : اخليلر ورىتيلاج العيلروس: ) يف ورد فقيلد الوحييلدة، أمارهتا أو بذاهتا، التورية

أنتم أفقه الناس »)عليه السالم( قال املتقدم فرقد بن داود حديث ويف ،(1)(غري  وأظهر

 كالمه لرصف إنسان شاء فلو وجو ، عىل تنرصف الكلمة إن ،إذا عرفتم معاي كالمنا

 ، ثالثاليل املقدمات اذ  ونتيجة. والعدول التغيري والرصف. (2)«واليكذب شاء كي 

 نتوهم ال وان ، عليها واحلفاظ الظواهر حجية بقاء عىل التككيد الجل هذا االعالم فان

 ملعيلان الكيلالم ظيلاهر النرصف ان ويلزم ، فيه ظاهراً  اللفظ يكون ال معنى يف الظهور

 ، يلزم التوجه خلصوصيليات املقيلام والكيلالم بل ، أوهامنا حس  ، ومهية وتفسريات

 يف السيلقوط وعيلدم اليلواقعي للظهيلور لنلتفيلت امثاليله،و العيلدول حصول ومالحظة

 . املتوهم الظهور

 يمكيلن ولكيلن ،هذا ملخص تقري  كالم بعض االعاظم يف هذا املجال ببيان منيلا

 .املذكورة املقدمات يف اخلدشة

وهي أن التورية لو كان معناهيلا إرادة خيلالف ظهيلور الكيلالم  -أما املقدمة االُوىل 

فهيلو غيلري صيلحيح فننيله إنيلام  -إللغاء حجية الظهيلورات  لكان إعالن التورية موجباً 
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يوج  إلغاء حجية الظهور إذا مل تكن هناك ضيلوابط متييلز مقيلام التورييلة عيلن غيلري . 

واالسيلتعارة  كاملجار فالتورية ورشوطها، ظروفها توّفر مع إالّ  عليها الحيمل والكالم

 ولكيلن الواقعي ورالظه فيها وينثلم ،والكناية فنهنا حاالت تعرض لكالم األشخاا

 الكيلالم ظاهر فنن عليها قرينة تقم مامل فننه الكالم، ظهور حلجية يتعرض أن دون من

 خالف إرادة تعني املجاالت بعض يف التورية حقيقة بكن التزمنا فلو. حجيته عىل يبقى

 وال ،نن اإلعالم عن وجود التورية اليقتيض سقوط كالم املتكلم عن احلّجّيةف الظاهر،

 أجل من اإلعالم هذا إن بل االجتامعية وااللتزامات باملواثيق التزامه عدم نع يكش 

 الضيلوابط مالحظيلة خالل من الكالم يف تورية وجود عدم من التككد إىل السامع تنبيه

 الكالم ظاهر فنن ،كن يف املقام مايدل عىل وقوع التوريةي مل فنذا. التورية معرفة وطرق

 .حجة يكون

بوقوع التورية يف كالمهم اليعنيلي إسيلقاطهم حلجييلة الظهيلور يف فتبني أن اإلعالم 

 ميلن يظهر ما قبول يلزم وال ،كلامهتم أو تعني إرادة الظهور الواقعي يف جماالت التورية

من أن مقتىض األصل هو عدم حجية ظيلواهر  الرسائل مايف عىل الوافية رش  صاح 

لوجيلود اإلمجيلاع  ؛عملنا باألخبيلار لوجود املحكم واملتشابه فيها ولكنّا  ؛األخبار أيضاً 

 .(1)العم  عىل ذلك

كاملجار وكذكر العام وإرادة اخلاا وغري  من ميلوارد االخيلتالف  -فالتورية إذن 

 تلك عن الفحص من والبد ،حتتاج إىل قرينة وشاهد -بني اإلرادة االستعاملية واجلدية 

 امليثيليلاق وفيليلق بيليلالظهور األخيليلذ يتعيليلني فننيليله الفحيليلص بعيليلد توجيليلد وميليلامل القيليلرائن،
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 اسيلقاط يعنيلي ال كالمه، يف واالستعارة والكناية املجار وجود عن االجتامعيفاالعالم

خاطيل  إىل التككيلد ميلن وجيلود امل أو السامع دفع يعني وانام كالمه، من الظهور حجية

 ، الظيلاهر بيلاملعنى اخيلذ توجد مل وان ، فهو وجدت فان ، القرائن عىل خالف الظاهر

 ميلن ييلراد أقسيلامها بعض يف فاهنا ، التورية وجود عن االعالم جمال يف االمر وكذلك

 عيلىل وحثيله. السيلامع تنبيه الجل وجودها عن االعالم ولكن ، ظاهر  خالف الكالم

 . قرائن التورية او عدم وجودها وجود معرفة

وهي أن اإلعالم بوقوع التورية يف احلقيقة إلغيلاء للظهيلورات  -وأما املقدمة الثانية 

 من فنن ؛فهي أيضًا غري صحيحة عىل إطالقها -إنام يراد منه الظاهر الواقعي املتومهة و

الم جمماًل كام سبق الك كان إذا كام مطلقًا، ظاهر للكالم يكون ماال أيضاً  التورية موارد

يف صحيحة ررارة املتقّدمة الواردة يف أن عليًا )عليه السالم(صىل أربيلع ركعيلات بعيلد 

 أربيلع صيلليت احلسيلن، أبا يا: جنبه إىل رجل له قال وحينام ،اجلمعة من دون فصل  ام

 فيقيلول وسيلكت، ،«مشيلبهات ركعيلات أربع إهنا أما»: فقال بينهن؟ تفصل مل ركعات

 . فالكالم جممل ى نفسه (1)«فواهلل ماعقل ماقال له»مام الباقر )عليه السالم( اإل

( ميلا) أمر فيدور ،(تهماقل اهلل علموكام إذا أجاب من فاجك  بكنك قلت هذا بقوله: )

 يف كيلام ظيلاهر ، خيلالف بيله ييلراد ميلا التورية موارد من أن كامصولّية. واملو النافية بني

)علييله  قوله يف وكام جرحته، وال رئته مارضبت أي( كلمته وال ريداً  رأيت ما: )قولك

 يقصيلد أنيله يبيلني ثيلم. «اإلسيلالم عن خرج فقد ،من مّثل مثاالً أو اقتنى كلباً »السالم( 

ين اهلل ويقصيلد بالكليل  ميلبغض أهيلل البييلت )عليليهم د غري دين نص  املثال مثيلبت
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 حييلوك الذي به عنى أنه يبني ثم ،(1)ملعون إنه فقال احلائك ُذكر حني وكذلك ،السالم(

 بعيلض قول يف وكام - سنداً  ضعيفتني الروايتان كانت وإن - ورسوله اهلل عىل الكذب

 عيلثامن وميلن عيل ، ميلن أنيلامن عثامن وع : )ه خارجي التري من طل  حينام الشيعة

)علييله السيلالم(  إبراهيم قول عثامنومنها من بريء وهو ع  شيعة من أنه يريد( بريء

 هيلذ  بيلان اشكال وال ، اخرى بتفسريات فرس وقد مريضاً  يكن مل انه مع ، )اي سقيم(

ة للتورية يراد موارد واستعامالت عديد فهناك اذن ، الكالم لظاهر خمالفة تاويلية معان

 . توهم كام املتوهم ال الواقعي الظاهر اراد  بموارد تنحرص وال ، منها خالف الظاهر

من أن ضابط التورية هو العدول عام يقتضيه املقام من الكالم  -واما املقدمة الثالثة 

ام فنذا اقتىض املقام إلقاء الكالم بنحو ما ولكننا ألقينا  بنحو آخر خالف ما يقتضيه املق

 فهو - الروايات وبعض العروس تاج عن بام مستشهداً  ،فهو شاهد عىل وجود التورية

وهوكام يتحقيلق بالعيلدول امليلذكور (2)السرت هي التورية أن من اللغة يف جاء بام معارض

 ؛يتحقق بغري  أيضًا كام يف حاالت إلقاء الكالم ابتيلداًء ميلن دون سيلبق سيلؤال وغيلري 

 ميلن كيلان وان العيلدول اافيلان الوحييلد املقياس أنه الو التورية حقيقة ليس فالعدول

 ملقيلدمات حتتيلاج وانيلام ، اا تامة علة ليس ولكنه ، التورية وجود عىل التنبيه مقدمات

 يف كيلام ، عيلدول الكيلالم يف يكون ان دون التورية توجد قد انه مع ، سنبينه كام اخرى

)علييله السيلالم(قال ليله:  اإلمام أن حلمران رواية يف جاء وقد.  قوله )علم اهلل ما قلته(

 ابتيلدأي وانام اسئله مل أي مع اتقاي كي : فكجاب. اتقاك: ررارة له فقال «معهم صل»
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 التورييلة وجيلود ميلع عيلدول اليوجد موارد فهناك تورية، كان انه له تبني ثم بالكالم؟

 .فيها

 وإال يةالتور حتققت العدول حتقق فنذا فقط، بالعدول التورية طريق فانحصار ،إذن

 . والعدول التورية توجد قد ألنه صحيح غري ؛فال

 .تام غري الثالث بمقدماته البيان فهذا التورية، لوجود املنبهات من العدول ،نعم

 

 التورية وجود معرفة فالجل ،الطريق الثاي: أن للتورية مقاييسها ومعاملها املتعددة

 يف جتتمع قد وهي التورية ولبحص الوثوق توج  امور مالحظة من بد ال الكالم، يف

 واحيلدة بكمارة تنحرص وال الكالم يف التورية وقوع يعلم بام تنفرد وقد واحد، استعامل

مكن أن يستكش  ي التي واألمارات. السابق البيان يف كام املتوهم الظهور أو كالعدول

شري اىل وقوع التورية يف الكالم عبارة عن ُامور ون -ولو بمعونة بعضها البعض  -منها 

 بعض اماراهتا ى امور:

 مر وقد. آخر كالم إىل كالم من العدول وهو ،األمر األول: ما ذكر يف البيان األّول

وكيلام يف عيلدوام )عليليهم  النفسيلاء، روايات عىل اجلواهر صاح  تعليق يف يناسبه ما

ق السالم(عن اجلواب إىل نقل رواية أو ذكر حكاية كام جيلاء يف رواييلة ررارة التيلي سيلب

 تقرييل  يف ماذكرنيلا  وكيلذلك ،ذكرها فننه يشكل يف نفسه أمارة عىل وقوع التورية فيه

 .(1)العرفية األمثلة من األّول البيان

األمر الثاي: عدم مطابقة الكالم الصادر لاُلصول العقائدية والرشيلعية والقانونييلة 

 تبناهيلا التيلي صيلولاالُ  ميلع الينسجم الكالم ظاهر أن رأينا فنذا ،التي يلتزم  ا املتكلم
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 املعنى ارادة عدم كالمهوعىل يف التورية وقوع عىل أمارة بدور  يشّكل هذا فنن املتكلم

األميني يف كتابه الغدير يف بيلاب نيلوادر األثيلر يف عليلم  العالمة ماذكر  ومثاله.  الظاهر

عن حذيفة بن اليامن أنه لقيلي عميلر بيلن  -اجلزء السادس نقاًل عن كت  العامة  -عمر 

 ُاصيلبح؟ أن ترييلدي كييل : فقال اليامن؟ يابن أصبحت كي : عمر له فقال ،طاباخل

 ول ،أر  وُاص  عىل غري وضيلوء باممل وأشهد الفتنة، وُاحّ   احلق، أكر  واهلل أصبحت

 اعجليله وقيلد فور ، من وانرصف لقوله، عمر فغض . السامء يف هلل ماليس األرض يف

)عليه السالم(  طال  أيب بن بع  مرّ  إذ الطريق يف هو فبينام. حذيفة اذى عىل وعزم امر

 كي ذيفة فسكلته: ح لقيت: قال. «ياعمر أغضبك ما»: فقال ،فرأى الغض  يف وجهه

: قيلال. «حيلق وهيلو امليلوت يكيلر  صدق،»: قال. احلق أكر  أصبحت: فقال اصبحت

أموالكم  : )إنامتعاىل اهلل قال وقد والولد املال حي  صدق،»: قال. الفتنة ُاح : ويقول

 ،)علييله السيلالم( )صيلدق قال: أشهد باممل أر . ويقول ياع ،: فقال. (1)وأوالكم فتنة(

 ذليلك ييلر ومل والرصيلاط والنيلار واجلنيلة والقيامة والبعث واملوت بالوحدانية هلل يشهد

  ا، يعتقد التي االُصول مع حذيفة حديث عمر مقايسة عدم ذلك يف والسب . (2)«كله

 ة للتورية.حذيف خداماست إىل يلتفت فلم

ومن الشواهد عليه ماذكر  السيد املرتىض يف أماليه يف تفسري قوله )صيلىل اهلل علييله 

 وهيلو - عبيد أبو فرس  وقد«. من تعلم القرآن ثم نسيه لقي اهلل تعاىل وهو أجذم»وآله(

 وهو - قتيبة ابن ويرفض اليد، بمقطوع - واللغويني العامة فقهاء من سالم بن القاسم

                                                           

 .15( التغابن: 1)

 .106 - 105: 6( الغدير 2)



 347 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 ؛ماذكر  أبو عبيد فننه المعنى لعقوبة الناس بقطع الييلد -دثي العامة واللغويني حم من

 هيلو فحمليله الذن ، تناس  أن البد العقوبة ألن ؛اليد وقطع النسيان بني المناسبة إذ

 لكن. احلقيقي املعنى عىل األجذم ُحل يف ويشرتكان - جمذوما يبعث أي - اجلذام عىل

 وضل ،بو عبيد فخطك  من حيث إنه مل يفطن للغرض يف اخلرا أأم»: بقوله جيي  السيد

 وإذا املوضع،  ذا اليليق إنه إالّ  قال، كام الحمالة األقطع هو فاألجذم وإال وجهه، عن

 يكون ذلك أن ظنه التكويل هذا يف اوقعته التي تنبهته كانت وإن. شيئاً  يفد مل عليه ُحل

 اهلل ألن ؛بعقوبة ليس اجلذم ألن ؛ليس كام ظنسيان القرآن فن عىل له العقوبة سبيل عىل

 وقيلد بيلاألمراض، أعضيلاؤهم وتقطيلع عبيلاد ، من والصاحلني أولياء ، جيذم قد تعاىل

 عيلىل عقوبيلة يكيلون أن اجليلذم يف بيلالرم فليس. األعضاء ناقص هو من خلق يبتدىء

 ُتسيلتُحقال العقوبيلة ألن ؛الرميلاً  وحتامً  واجباً  فرضاً  بكرس  القرآن حفظ ولكان نسيانه،

 .(1)«كذلك القرآن مجيع حفظ وليس بواج ، ليس ما برتك

 الكاملييلة الصيلفة هيلذ  نيس من أن املراد بل ،فليس املراد من االجذم معنا  احلقيقي

ذكيلر  ميلن  فليلام بالنيلاقص، األجيلذم فرسيل وإنيلام. نيلاقص األجيلذم أن كيلام ناقصاً  بعث

 الشيلارع  يلا يلتيلزم التيلي واالُصيلول ييلتالءم ال احلقيقيلي املعنى عىل فحمله ،الوجهني

 .املقدس

وربام كان يف بعض الروايات إشارة إىل هذا العامل يف التورية مثل مايرويه الوسائل 

 إالّ  النقيلول أنا عرف من»)عليه السالم( يقول:  عبداهلل أبا سمعتعن اخلثعمي قال: 

 منيلا دفاعيلاً  ذليلك أن فليليعلم ميلايعلم حيلالف منا سمع فنن ،ًا فليكتِ  بام يعلم مناحق
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 املتكلم، يعتقدها التي واالُصول املتبنيات مع الصادر الكالم مقايسة من فالبد. (1)«عنه

 ذليلك إىل إشيلارة امليثميلي رواية ويفملتكلم عىل ضوء تلك املقايسة. ا مراد واستكشاف

)صىل اهلل عليه وآليله( والنيلكمر  اهلل رسول فيه يرّخص مل فيام نرّخُص »: فيها ورد حيث

 .(2)«به رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( إالّ لعلة خوف رضورة بخالف ما أمر

األمر الثالث: استكشاف وقوع التورييلة يف الكيلالم ميلن خيلالل مالحظيلة جمميلوع 

 التقية استكش  فربام بالفعل، منه ماصدر مع ومقايستها ،األقوال الصادر من املتكلم

َليلم للتورييلة يف رواييلة ررارة امل هيلذا إىل ُاشري وقد. األقوال بسائر مقارنتها خالل من عى

 ميلاتراي ررارة ييلا»السابقة حيث أجاب اإلمام )عليه السيلالم( عيلىل اعيلرتاض ررارة: 

 كيلان أنيله عيلىل ليلزرارة تنبييله فهيلو ،«أئميلتكم ميلع وصلوا مساجدكم، يف صّلوا: قلت

)علييله السيلالم(يف  اإلميلام اسيلتعملها التي التورية وقوع إىل يلتفت أن عليه املفروض

 بعد مالحظة كالمه السابق.كالمه 

األمر الرابع: استكشاف وقوع التورية يف الكالم من مالحظة الظروف واملالبسات 

 بحييلث اليلواقعي باملطلوب الترصيح تناس  بحيث تكن مل ككن ،التي حتتّ  بصدور 

أن فييله  فيليعلم املقام مع الكالم ظاهر يتناس  وال باملطلوب، الترصيح املقام اليقتيض

 مل ليلذلك الكالم صدور ظروف إىل يلتفتوا مل االفراد بعض هناك ولكن ، تورية اوحلناً 

 إلييله اميلرأة جاءت أنه عمر علم يف األثر نوادر يف الغدير يف جاء كام ، ملعاريضه يلتفتوا

 الرجيلل نعيلم: ايلا فقيلال الليل، ويقوم النهار يصوم روجي إن املؤمنني امري يا: فقالت
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 تشيلكو املرأة هذ  إن املؤمنني، أمري يا: فقال كعباً  ّمىيس رجل جملسه يف وكانجك. رو

 ،(1)«بييلنهام احكم كالمها فهمت كام»: له فقال. فراشه عن إياها مباعدته أمر يف روجها

امليلرأة يف جميلال  تكون ان مقامه يناس  ما وأن احلكم بيد  من مقام مقامه أن يلت  فلم

 ذلك وبيان روجها مد  مقام يف وليست ،الشكوى من روجها لريتدع عن مباعدته اا

 .املتكلم فيها تكلم التي الظروف مالحظة من فالبد إذن،.  ا يمتار كفضيلة

 ليلو كيلام ،األمر اخلامس: كش  وقوع التورية يف احلديث من مالحظة جو صدور 

والكتامن من املداراة للسائل وغريها متوفرة أو كانت الظيلروف  السرت موجبات كانت

 فليلو كثرية، العرفية أمثلته نالحظ كام ، توصل الستعامل التورية فيهاظروف تقية فربام

 أعامليله لكثيلرة معيله اللقيلاء صيلعوبة تقتيض الظروف وكانت بزيد، االلتقاء أحد طل 

 . قوي   اجلواب يف التورية احتامل فنن املسجد، إىل صباحاً  ذه  إنه: خادمه فكجاب

 ملا»عة أيب حنيفة أليب العباس السفا : ويمكن أن يكون مثاالً له يف اخلارج قضية بي

 قيلد األميلر هيلذا إن: فقيلال ومجعهم العلامء إىل تّوجه الكوفة يف السفا  أبوالعباس نزل

)صىل اهلل عليه وآله( )جعل بني العباس من أهل البيت وهو  نبيكم بيت أهل إىل أفىض

 من أحق لعلامءا معارش وأنتم احلق، وأقام ،مرفوض عند الشيعة( وجاءكم اهلل بالفضل

 إمامكم عند تكون بيعة فبايعوا اهلل مال من والضيافة والكرامة احلباء ولكم عليه، أعان

ظر القوم إىل أيب حنيفيلة فن. إمام بال اهلل التلقوا معادكم، يف وأماناً  وعليكم، لكم حجة

 غبّليل اليلذي هلل احلميلد: فقال. أحببنا قد قالوا وعنكم؟ عني أتكلم أن أحببتم إنفقال: 

 وذليلك ؛)صىل اهلل عليه وآله( )واملالحظ أن يف هذا الكيلالم تورييلة نبيه قرابة من احلق

 بيليل لعيلدا  وإالّ  ،مإليه أوصله أنه ال إليهم، قربه تعاىل أنه عىل ليدلل ؛(من)بيل عدا  ألنه
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 اسيلتخدمه اليلذي البييلت أهيلل دون بالقرابيلة وّعيلر. فيه القاعدة مقتىض هو كام( إىل)

 ال( البيت أهل) لفظ أن ليبني ؛القرابة إىل البيت أهل لفظ عن فعدل ؛حديثه يف السفا 

ه ليل ليحتمل ؛بالباء ال( عىل)بيل عدا ) اهلل أمر عىل بايعناك قد( واوالدهم االعامم يشمل

: قيلال ثيلم ،معنيني ان يراد بامر اهلل اخلالفة او يراد أنيله بايعيله عيلىل أن يمتثيلل أميلر اهلل(

 إذ ايلا المعنيلى بظاهرها األخرية اجلملة وهذ . (1)«لساعةا قيام إىل بعهدك لك والوفاء

 أردت ميلاهاء عن ذلك فقيلالوا: الفق سكله ولذا ؛حيايت آخر إىل: يقول أن املناس  كان

 .الكرسة واشبع الياء، فحذف الساعة، قيامي: أراد ربام لكن الساعة؟ قيام: بقولك

 ،التورييلة يف الكيلالم فتبني أن جّو الرع  واإلرهاب قد يعني عىل اكتشيلاف وقيلوع

نيلا ميلن أ: )الشيعي قول يف التورية وجود عن كش  الذي هو العامل هذا يكون وربام

 الترصيليح عيلن وعدوليله باإلمامة اعتقاد  مالحظة مع مّر، كام( بريء عثامن ومن ،ع 

 .كالمه أول يف برئت: يقول أن يقتيض الذي الرصيح

تظهيلر عيلىل امليلتكلم حيلني أدائيله  األمر السادس: كش  التورية من األمارات التي

 االضيلطراب ظهيلور مثيلل ، بالواقع الترصيح وعدم التورية مقام يف انه عىل تدلاحلديث

 أيب بيلن بشري حديث يف جاء كام ذلك، عىل تدل منه حركة برور أو وجهه، عىل الشديد

)علييله السيلالم(عن ذبيلائح اليهيلود  عبيلداهلل أبيلا سيلكلت: قيلال املتقيلدم الشيباي عيالن

وهيلو  -لشيلدقه  فلّيه ما يوم إىل كلىها»: وقال شدقه، فلوى: قال ،صارى والنّصابوالن

 اجلواهر صاح  استظهر حيثأمارة عىل إرادته الكتامن -راوية الفم من باطن اخلدين 
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 من ذلك استظهر وانام( والستني اخلمسني بني) قوله يف التورية وقوع اامداي واملحقق

 . الكالم قبل السابق االضطراب

فتبني أن العدول يف احلديث هو أحد العواميلل واالميلارات للكشيل  عيلن وقيلوع 

 تيلكثري حجيلم أيضاً  وتبني. أمهها من كان وإن ،التورية ال أنه االمارة او العامل الوحيد

 .الرشعية األحكام استنباط يف واملعاريض والتورية املالحن معرفة

ل )ليلبعض أحفيلاد صيلاح  وماجاء يف كتاب فرائد العوال يف رش  شواهد األميلا

« اجلواهر( تعليقًا عىل قول السيد: )إن من ال يعرف اللحن الحق له يف تفسري كلامهتيلم

)صىل اهلل عليه وآله( واألئّمة )عليليهم السيلالم( مل جييلِر  النبي كالم كون مع»من قوله: 

 يف ذليلك اليمنيلع نعم،. األحكام وحتى ،عىل نحو كالم العرب يف مجيع االستعامالت

فهو باإلضافة إىل أنه خيال  قول جّد  لكنه غري صحيح يف نفسيله كيلام  (1)«األحكام غري

 توّضح.

 هذا متام الكالم يف البحث الثاي حول أنواع الكتامن وأسبابه.

  

                                                           

 .57( فرائد الغوال: 1)
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 البحث الثالث

 يف بيان التناسب بني أسباب الكتامن واألحكام الرشعية

ن كل حكم من األحكام هل إن كل سب  من أسباب الكتامن املتقدمة يصّحح كتام

 له؟ املالئمة األحكام كتامن إالّ  يصحح ال إنه أو ،الرشعية

 إىل الرشعية األحكام تقسيم يمكن أنه وهي ،وبيان البحث يتوق  عىل ذكر مقدمة

 :قسمني

 عيلىل والتضيلييق للتكلييل  احلكيلم فيها متحض ماأحكام مضّيقة ويقصد  ا:  - 1

 األحكيلام من تكون قد وهيسهيل أو ترخيص. ت جهة فيه تكون أن دون من املكل ،

 وقيلت مثيلل املضيقة كالواجبات التكليفية االحكام من تكون وقد كالنجاسة الوضعية

 .رمضان شهر وصوم اجلمعة صالة

 جهة، من ولو التوسعة عىل تشتمل التي األحكامأحكام موّسعة: ويقصد  ا:  - 2

 ،التعينييلة ذوات األفيلراد الطولييلةخيريية بل الت والواجبات واملكروهات كاملستحبات

 يف التخييلري لوجود ؛ترخيص جهة فيها لكن واجبة كانت وإن فهي الظهر، صالة مثل

 للطيلرف بالنسيلبة الرتخيليص عيلىل تشتمل واملكروهات فاملستحبات. الطولية أفرادها

حيث الرجحيلان  من ختتل  أنواع ذات وهي. املستحبات خاصة تركًا، أو فعالً  املقابل

 الواجبيليلات يف احليليلال وهكيليلذا. األوقيليلات بحسيليل  أو ،فًا كيليلام يف النوافيليللشيليلدة وضيليلع

 .اجلملة يف تركه يف بالرتخيص مشوب منها طرف كل وجوب ألن وذلك ؛التخيريية

وخيتل  تكثري أسباب الكتامن األربعيلة يف تصيلحيحها وتريرهيلا لكيلتامن األحكيلام 

 الرشعية: 
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ن األحكام الرشيلعية بقسيلميها السب  األّول: املداراة مع السائل وهو يصحح كتام

 املسيللمني بني املشهورة األحكام من خاا اء حلية تكون قد إذ ؛املوسعة واملضيقة

 ال اليلذي السمك بحلية يعتقد السائل كان لو كام حرمته، بيان الناس يتحمل ال بحيث

كيلتامن هيلذا  -وألجيلل امليلداراة  - يمكيلن فهنا حرمته، بيان يتحمل ال بحيث له فلس

 بيلكداء أميلري كيلام النيلاس بميلداراة ريب اميلري»: احليلديث يف ورد وقيلداملضّيق. احلكم 

 .(1)«الفرائض

وكذلك لو كان يعتقد بحرمة حلم احلمر األهلّية مع كون حكمها اليلواقعي احللييلة 

 أو بوضيلو ، آييلة بظهيلور ايلا االستدالل يمكن التي لألحكام بالنسبة نعم،فيكتمها. 

 مليلداراة وجيله ال - بموجبه العامة يفت مل وإن - املسلمني بني مشهور رشي  بحديث

 فيلال املشيلرتكة إثباتيله وسيليلة معه يكون احلكم هذا مثل أن إذا ؛بخالفه املعتقد السائل

 ايلذ  ناظر ررارة صحيحة يف ماورد ولعلهذا احلكم.  إبرار يتعني بل لكتامنه مصحح

 رشب: أحيلداً  فيهن أتقي ال ثالثة»: فقال تقية؟ اخلفني مسح يف: له قلت: قال الفكرة،

: قيلال ررارة عيلن الصيلحيح يف الكلينيلي روا  وما. «احل  ومتعة اخلفني ومسح املسكر

. «ثيلالث يف ُيتقيلى ال»)عليه السالم(يف املسح عىل اخلفني تقية؟ قال:  جعفر إليب قلت

 أحيلد يقيلل مل إذ احليلق، وهيلو - املسيلكر: -قال أو - اخلمر رشب»: قال ماهن؟: قلت

 .(2)«احل  ومتعة اخلفني عىل واملسح - اخلمر بحلية

ألن يف احادييلث العاميلة  ؛وإنام ال يتقي اإلمام )عليه السالم( يف هذ  املوارد الثالثة

 .اخلفني عىل املسح وكذلك ،أنفسهم ما يدل عىل حرمة رشب مطلق املسكرات

                                                           

 . 1/ 200: 12 الشيعة وسائل ،4/ 117: 2( الكايف 1)
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)عليه السيلالم(  سمعتهوجاء يف صحيحة ررارة عن أيب جعفر )عليه السالم( قال: 

)صىل اهلل عليه وآله( وفيهم عيل  )علييله  النبي أصحاب اخلطاب بن عمر مجع»ل: يقو

 رسول رأيتالسالم( فقال: وما تقولون يف املسح عىل اخلفني؟ فقال املغرية بن شعبة: 

)عليه السيلالم( قبيلل املائيلدة أو  ع  فقال. اخلّفني )صىل اهلل عليه وآله( يمسح عىل اهلل

 .(1)«أدري البعدها؟ فقال: 

 والنصيلوا األدليلة لوجيلود لكيلن ،وكذلك متعة احل  وإن كان عمر قيلد أنكرهيلا

 .احل  بمتعة التزموا فهم ولذا ؛فيها للمداراة مصّحح فال عليها لدهيم العديدة

 معتمد دليل ولوجود - إنه إالّ  مشهوراً  املسلمني بني خالفه كان وإن فاحلكم ،إذن

مل  -ور عندهم يمكن االستناد اليهام حديث مشه أو الكتاب، كظاهر اجلميع عند عليه

 يستعمل اإلمام )عليه السالم( املداراة يف هذ  املوارد.

 مشيلهورة احادييلث توجيلد أو ،وأما تلك األحكام التي يوهم ظاهر القرآن خالفها

 اليلرئيس املصيلدر أن إذ ؛امليلداراة تتحقق املجال هذا مثل ففي خالفها عىل تدل عندهم

رتكزات اجلمهور والعامة عبارة عاّم أمال  الرسول )صىل اهلل ام املخالفة ملاألحك لتلك

 ، )عليه السالم( ع  االمام بصح  املعروفةعليه وآله( عىل االمام ع  )عليه السالم(

 مئيلة من ألكثر احلديث تدوين عدم فرض بعد الناس عىل خفيت التي النبوية السنة أو

 او ، ول عليلم يرثهيلا كيلابرعن كيلابرنهم والئييلًا أو اصيلميل صدر قد احلكم كان أو عام،

 عيلىل يعتمد املصادر  ذ  واالعتقاد. وأمثااا الروايات عليه تدل كام الرباي االستمداد

                                                           

 .الوضوء أبواب من 38ب ،4/ 408: 1 الوسائل ،1091/ 361: 1( التهذي  1)
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: معرفة حقيقية ومعرفة خصائصهم وأحيلواام وحتيلى بالنسيلبة جلدييلد  اإلئمة معرفة

 العهد بالتشّيع ال يتحمل مثل هذا فضاًل عن غريهم.

 او بالتشيليع عهيلد جدييلد كان فمنالواقعي عنه مداراة ويف مثله يصح كتامن احلكم

 بييلد  االخيلذ من بد ال بل ، مبارشة االحكام  ذ  الترصيح يتحمل ال فربام ، بمعارفه

 وقيلد ، املصيلادر  يلذ  يذعن حتى ، واالمامة باالمام املعرفة ملقام اليصاله ، بالتدري 

ئ، وقد استخدمه الرسيلول دمه العقالء واصحاب املباديستخ منه  التدري  ان ذكرنا

 حرميلة العاميلة بيلني املشيلهور فميلثالً  ،)صىل اهلل عليه وآله( يف بيان االحكام االسالمية

 الصيلحيحني يف ورد وقيلد الصيليد، ميلن مقداراً  الكل  أكل إذا املعّلم الكل  مايصيد 

 بقوليله ليله احيلُتّ   ربام بل ،تهحليّ  عىل مايدل كتبهم يف أيضاً  ورد وإن حرمته عىل مايدل

 والفتيلوى. (2): )وميلا أكيلل السيلبع(تعيلاىل قوليله وإطالق ،(1): )فكلوا مما أمسكن(تعاىل

 أحيانيلًا، اللحم من مقداراً  املعّلم الكل  أكل لو حتى احليوان حلية هي عندنا املعروفة

 املداراة مع السائل فيمكن كتامنه عنه واحلكم مضيق. جمال يكون فهنا

 الرواييلات وأن حمليله، يف وضحنا  وقد ،لشيعةالسب  الثاي: إلقاء االختالف بني ا

 وأميليلواام ليليلدمائهم صيليلوناً  الشيليليعة بيليلني االخيليلتالف يلقيليلون احيانيليلاً  أهنيليلم عيليلىل تيليلدل

 إذا كيلان يف احلكيلم فيام أي املوسعات خصوا يف واردة الروايات وهذ . وأعراضهم

 غري ويف الوقت أول يف كالصالة ،جهة توسعة لكن أفراد  تتفاوت بني األفضل وغري 

 هيلذ  ففيلي وأمثاايلا، األربعيلة األميلاكن يف التخييلري أو النوافل، عدد يف أو الوقت أول

 بينهم، االختالف يتحقق كي ؛ لغري  آخر وفرد لشخص فرد بيان من يتمكنون املوارد
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جيور الرتخيص بفعل حمّرم أو ترك الواج  لبعض الشيعة ليقع االختالف بينهم يف فال

 املضيقات.

 ميلن ميلورد يف االخيلتالف إلقيلاء سيلب  إىل باإلضافة آخر سب  هناك كان لو ،نعم

 كيلان إذا السيلب  لذلك التكثري يكون فهنا السائل، مع املداراة معه اجتمع لو كام املوارد

ملضيقات أيضًا فلو انحرص سيلب  الكيلتامن بنلقيلاء االخيلتالف بيلني ا يف يتحقق يقتيض

 بعضيلاً  فييلكمر ،يتحقق بيله الشيعة فنن جماله يكون احلكم املوسع الن غرض األختالف

 عيلدداً  ليلبعض يعني أو اآلخر، بالشق اآلخر ويكمر التخيريي الواج  شقوق من بشق

 اختصاصه باملوسعات صيلحيحة عىل يدل كام. آخر عدداً  لآلخر ويعني للروات  معيناً 

 ووسيلعكم وسيلعنا  بكمر إالّ  أمرنا  وال أمرناك ما»عبيد بن ررارة التي ذكرناها سابقًا: 

 .«به األخذ

 يكيلتامن عالقتهيلا ميلدى تالحظ أن وجيدرالسب  الثالث: التقية بكقسامها األربعة. 

 : بقسميها األحكام

 كتامن ترر فنهنا ،أوالً: التقية بالنسبة للمحافظة عىل نفس الشيعي أو ماله أو عرضه

 بن لع  الصحيحة الكيفية خالف عىل وضوء تعيني يف كام معًا، واملوسع املضيق احلكم

 .اإللزامية املضيقات من واحلكم ،(2)وداود الزريب (1)طنييق

 كيلان أو املجليلس، يف احلضيلور مجليلة من كان أو ،ثانيًا: إذا كان املستفتي من العاّمة

 . واملضّيق املوّسع احلكم كتامن يرر أيضاً  وهذا ،لكن ممّن ال يكتم الرس شيعياً  املستفتي

                                                           

: 1 الآلل عوال ،408: 3 طال  أيب آل مناق  ،453: املناق  يف الناق  ،221( االرشاد: 1)

 .الوضوء أبواب من 32 ب ،/312: 1 الشيعة وسائل ،433/136

 .101: 1 الشيعة مستند ،564/ 600: 2( اختيار معرفة الرجال 2)
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 اإللزامية األحكام كتامن تّرر فنهنا ؛لسلطانا من للخوف التقية كانت إذا فيامثالثًا: 

 .(1))عليه السالم( بحلية ما أخذته البزاة والصقور الباقر اإلمام فتوى يف كام أيضًا،

رابعًا: إذا كانت التقية ألجل أن احلكيلم اليلواقعي مميلا يمكيلن أن ّيتخيلذ مستمسيلكًا 

ال تلتيلزم باألحكيلام للطوائ  األباحية امللحدة التي كانت تنس  نفسها إىل الشيليعة و

فنهنا التي يمكن أن تكون مستندًا ايلؤالء  ؛اإللزامية فمجااا األحكام الرتخيصية فقط

 املوسيلع احلكيلم ليلوأبرروا فيلنهنم ؛عىل دعواهم دون األحكام االلزامية كام أوضيلحنا 

 فيلال واملشيلددة املضيليقة األحكام ُابررت لو أما. النسبة هذ  توهم ألمكن والرتخيص

 حتيلى اخلّطابية عند املغرب تكخري تعنّي  مثل اإلباحية، بالطوائ  االرتباط متوه خيطر

 .كالصوم عادهتا أّيام الصالة من احلائض مافات إعادة إجيا م وكذا ،(2)تبك النجومتش

 كيليلام فقيليلط الرتخيصيليلية األحكيليلام وجماليليله ،السيليلب  الرابيليلع: السيليلوق إىل الكيليلامل

م جهيلة الرتخيليص فيهيلا اإلميلا فيكتم للكامل، االنسان تسوق التي هي وضحناهالهنا

 العميلل خالل منليسوقهم إىل الكامل ألجل أن يسري الفرد واملجتمع يف مسري التكامل

 .مثالً  املستح  بذلك

 فبعضيلها ؛واتضح من ذلك اختالف أسباب الكتامن من حيث التكثري يف األحكيلام

يف األحكام  عضهاوب فقط، املوسعات يف وبعضها مطلقًا، الرشعي احلكم كتامن يف يؤثر

 الرتخيصية فحس .

إذا وردت من اإلمام روايتان متعارضتان يعلم بكتامن  -وتطبيقًا لذلك  -فعىل هذا 

 تعييلني ميلن نيلتمكن فقد فيه الكتامن سب  ومعرفة حرص أمكن فنذا ،احلكم يف أحدمها
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ة نجاسيلب عيلىل تيلدل إحيلدامها روايتان وردت فنذا. منهام الكتامن فيه حتقق الذي النص

 فيلرض يمكيلن فهنيلا طيلاهرًا، الواقيلع يف وفرضنا  الطهارة، عىل تدل واالُخرى ،اخلمر

 إىل اليلرأي ربيعة سوى مجيعهم العاّمة ذهاب باعتبار السائل مع املداراة بسب  الكتامن

 هيلو اليلواقعي احلكيلم كيلان لو ما بخالف ،فيتعني الكتامن يف رواية النجاسة (1)النجاسة

 عيلدم ألجيلل الطهارة كتامن أن أو بالمرر، منهم طهارةبال احلكم صدور فنن النجاسة

 - ثبتيلت إن للخميلر اخللفيلاء بعض رشب وقضية دعواهم يف لإلباحيني مستند اعطاء

بيلكن احلكيلم بالطهيلارة كيلان  القول تصّحح ال - ام تعّصباً  املتكخرين بعض أنكر  وقد

 اخللفاء آنذاك. للتقية بعد إمجاع علامئهم عىل النجاسبة مع أهنم أكثر ارتباطًا ب

هذا موجز ما أردنا التنبيه عليه بالنسيلبة لليلرتابط بيلني أسيلباب الكيلتامن واألحكيلام 

من أن اختالف احليلديث  (2)األعاظم بعض اختار  ما الرأي هذا مقابل ولكن ،املكتومة

ألن هذا االختالف بيلني الرواييلات بعيلد ثبيلوت صيلدورها ميلن  ؛خمتّص يف املوّسعات

 يوجد فال املضيقات وأما ،ليل عىل كون احلكم من املوسعاتاالئمة)عليهم السالم(د

 مثيلل صيلاح  االُصوليني بعض كلامت من أيضاً  ذلك ويظهر. احلديث اختالف فيها

الكفاية الذي يرى أن الرتجيح يف اخلرين املتعارضني باملرجحات بامجيلاء يف األخبيلار 

 الرتجيح عىل مادل بني الكثري االختالف به ويشهد: )قال ،العالجية مستح  ال الرم

وظاهر أن نفس االخيلتالف ميلا بيلني رواييلات الرتجيليح دلييلل عيلىل ان  (3)(األخبار من

 الرتجيح من املستحبات واالحكام املوسعة.

                                                           

 .548: 1 الفقيه مصبا  ،360نصاري: ( انظر كتاب الطهارة للشيخ اال1)

 ( هو املحقق املريرا مهدي االصفهاي )قدس رس (.2)

 .444( الكفاية: 3)
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 عبيلد رواييلة: االُوىل الرواييلة رواييلات لذلك به يستدل أن يمكن أو ،وما استدل به

)علييله السالم(فسيلكله بداهللع أيب عىل حنظلة بن وع  أنا دخلت: قال أعني بن األعىل

كان كذا وكيلذا؟ فكجابيله بوجيله  فنن: ع  فقال ،ع  بن حنظلة عن مسكلة فكجاب فيها

 قيلد حمميلد، أبيلا يا: وقال حنظلة بن ع  إلّ  فالتفت ،آخر حتى أجابه فيها بكربعة وجو 

 )عليه السالم(فقال له: عبداهلل أبو فسمعه ،(احكمنا  قد باب هذا: املحاسن) أحكمنا 

اء ضّيقة )املحاسيلن: أشي األشياء من إن ورع، رجل فننك ؛احلسن ابا يا هكذا تقل ال»

 حيلدّ  إالّ  لوقتهيلا وليليس اجلمعة وقت منها واحد، وجه عىل إال جتري وليس ،(مضيقة

 وهيلذا كثرية، وجو  عىل جتري موّسعة أشياء األشياء ومن الشمس، تزول حني واحد

 .(1)«وجهاً  سبعني عندي إن واهلل. منها

ويظهر أن ابن حنظلة تصور بيلكن األجوبيلة املختلفيلة جتيلري يف مجييلع املوضيلوعات 

 ذكيلر ورد وقيلد. باملوسيلعات خميلتص االختالف وأن ،واألحكام فعّرفه اإلمام احلقيقة

إال إن كتاب االختصاا مل تثبيلت (2)الدرجات وبصائر االختصاا كتاب يف احلديث

 مصيلدراً  يعيلد فيلال الدرجات بصائر كتاب ر مصد أن وثانياً  ،نسبته إىل املفيد هذا اوال

 رص  كيلام أعيلني ابن هو األعىل عبد ألن ؛صحيح املحاسن يف احلديث وسند. مستقالً 

 إسامعيل بن حممد فنن ؛صحيح سند  البصائر يف وكذلك والبصائر، املحاسن يف باسمه

 ميلن العددييلة لةالرسا يف له املفيد الشيخ لَعدِّ  إما ؛ثقة وعبداألعىلزيع ظاهرًا. ب ابن هو

 بيلن عيل  تفسيلري أسيلناد يف ليلورود  وإميلا ،)عليهام السالم( الصادقني أصحاب فقهاء

 .ُاخرى بطرق لوثاقته استدل وربام الثاي، الطريق نحن نعتر مل وإن إبراهيم

                                                           

 .اجلمعة صالة أبواب من 8 ب ،21/ 320: 7 الوسائل ،4/ 299( املحاسن: 1)

 .287( االختصاا: 2)
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 وهذا احلديث يمكن تفسري  بكحد وجهني:

 لعيللقال: ) الوجه األّول: ما ذكر  املجليس بعد نقله له عن االختصاا والبصائر

 االُمور بعض مقايسة ينبغي ال أنه بيان والغرض التمثيل، سبيل عىل اجلمعة وقت ذكر

 واحد اء يف يكون وقد اخلاصة، املوارد يف احلكم خيتل  ما فكثرياً  احلكم، يف لبعض

 واحيلد موضيلوع يف األجوبيلة فيلاختالف. (1)كاًم بحس  الفروض املختلفيلة(ح سبعون

 يوج  والقيود احليثيات اختالف فنن كذا كان فنن ؛ وفهوشق فروضه اختالف نتيجة

 بحسيل  متعيلددة شيلقوق فيهيلا يتصور ما: فاملوسعة احلكم، ويتبعه املوضوع اختالف

 فيهيلا ليس إهنا حيث ؛بخالفها واملضيقة ،لحكم بتبع تكثر املوضوعل املكثرة الفروض

 .فيه نحن بام عالقة للحديث يكون فال التفسري هذا وعىل. الكثرة هذ 

 لكن يالحظ عىل هذا التفسري للحديث:

 خيتليل  ال وميلا عدييلد شيلقوق له ليس ما: التفسري هذا عىل املضّيق معنى أنأوالً: 

 بقييلة ميلع ينسيلجم ال وهيلو. بخالفيله واملوسع ،تالف القيود واحليثياتباخ فيه احلكم

 شيلائبة فييله التكلييل  جهيلة ميلن يكون ال الذي باحلكم املضيق فرست التي الروايات

 كيلام ذليلك فييله ما واملوسع الروايات، من ذكرنا  كام والواجبات كاملحرمات ترخيص

 ميلن إن»)علييله السيلالم( يقيلول:  جعفر أبا سمعت: قال ررارة صحيحة يف ذلك ورد

 فيلربام السعة، فيه مما والصالة وقتان، الوقت وإن موّسعة، واموراً  مضيقة ُاموراً  االُمور

 اجلمعيلة صالة فنن ؛وآله( وربام آخر إالّ صالة اجلمعة)صىل اهلل عليه  اهلل رسول عّجل

ييلوم اجلمعيلة وقيلت  العرصيل ووقت تزول، حني واحد وقت اا إنام املضيق، األمر من

                                                           

 .198 - 197: 2( البحار 1)
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 أيب عيلن يسيلار بيلن والفضيليل عبداهلل بن ربعي حديث ومثله. (1)«الظهر يف سائر األيام

 مميلا فالصيلالة يقة،مض وأشياء موسعة أشياء األشياء من إن»)عليه السالم(قال:  جعفر

 سيلاعة اجلمعيلة ييلوم وقتهيلا فيهيلا ضيق مما واجلمعة ،فيه تقدم مرة وتوّخر اخرى وسع

وظاهرها أن املراد ما كان املكل  يف  (2)«غري  يف الظهر وقت فيها العرص ووقت تزول،

 يتضيلمن فهيلو ،سعة من حيث اختيار أي فرد ميلن أفيلراد  الطولييلة كالصيلالة اليومييلة

 فيلال واحيلد فرد سوى له يكون ماال وهو املضّيق ويقابله فراد،األ حيث من الرتخيص

 واملضيليق األحكيلام بحسيلبها خيتليل  شيلقوق ذا املوسع كون ال فيه، للرتخيص شائبة

 .غري 

وإن ليله عنيلدي »ثانيًا: أن ما جاء يف ذيل احلديث املذكور من قوله )عليه السيلالم( 

 سيلبعون»نفيلس هيلذا التعبيلري: جاء يف الروايات السابقة التي تضيلمنت « سبعني وجهاً 

 مفهيلوم بيان يف ماذكرنا  نفس هو مفهومها يكون أن فالبد «املخرج كلها لنامن وجهاً 

 املناسيلبات بحسيل  شتى بكجوبة واحد موضوع يف جييبون أهنم وهو األحاديث، تلك

 .للحديث تفسرياً  املجليس ماذكر  فاليتمألعذار وغريها. كا والعوارض

املقصود من ذلك أن لأليمة: بام هم والة األمر حق األمر يف  الوجه الثاي: أن يكون

)علييليله  يمكنيليله حييليلث التخييليلريي الواجيليل  يف كيليلام ،املوسيليلعات بوجيليلو  خمتلفيليلة

السالم(اجلواب بكجوبة خمتلفة فيكمر الغني يف كفارة اإلفطار العمدي بعتق رقبة ويكمر 

 بالتصيلدق متوسطاً  وضعه يكون الذي الثالث ويكمر ،البدين بالصوم شهرين متتابعني

 يف وأميلا املناسيلبة، بحسيل  الطولية أو العرضية األفراد بكحد فيكمر مسكينًا، ستني عىل

                                                           

 .اجلمعة صالة أبواب من 8 ب ،3/ 316: 7 الوسائل ،46/ 13: 3( التهذي  1)
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شاف كون استك أمكن ذلك صح فنذا واحد، بوجه إالّ  األمر يصلح فال املضيقة االُمور

احلكم من املوّسعات من نفس صدور اإلجابة عليه بوجو  متعددة وال ييلرد علييله ميلا 

 لتفسري األول من االعرتاض.ُاورد عىل ا

ولكن يالحظ عىل ذلك أنه ال يعني عدم صيلدور األجوبيلة املتعيلددة يف املضيليقات 

)عليليهم السيلالم( أجوبيلة متعيلّددة ميلن قبييلل  منهم فيها يصدر ال أنه غايته بل ،مطلقاً 

 للسيلوق أو الشيعة بني االختالف إلقاء حاالت يف كام ،األجوبة املختلفة يف املوسعات

 بيلاب ميلن خمتلفيلة أجوبيلة املضيليقات يف ميلنهم تصدر أن فيمكن ونحومها، املالك إىل

 .التقية أو للسائل املداراة

 ،للكامل السوق بسب  ومتعارف طبيعي أمر املوسعة يف األحاديث فاختالف ،إذن

)عليهم  استعامام عدم عىل دليالً  يكون ال هذا لكن القاعدة، عىل فهو اخلالف إلقاء أو

 األجوبة يف األحكام املضيقة أيضًا بسب  مداراة السائل أو التقية.السالم(اختالف 

 املوسيلعات يف االخيلتالف وجيلود عيلىل دلت وإن احلرص عىل تدل ال فالرواية ،إذن

 سبيل احلرص فيها بحيث تنتفي يف املضيقة أيضًا. عىل ال ولكن

 بيلكن ،ضيقةفيكون معنى احلديث إذن أن هناك فرقًا بني االُمور املوسعة واالُمور امل

 الفتييلا إىل التعليم من عدوالً  املختلفة األجوبة تتحمل - سعتها طبيعة بحكم - االُوىل

الخيلتالف احلاصيلل ميلن ُعيلروض ا إىل نيلاظر غيلري فاحلديث املضّيقة، االُمور بخالف

 العوامل غري الطبيعية كاملداراة والتقية.

د مارسوا الكتامن يف موارد )عليهم السالم( ق األئمةهذا باإلضافة إىل أننا نعلم بكن 

 فالبد. خمتلفة أجوبة فيها منهم وصدرت ،األحكام اإللزامية املضيقة أيضًا كاملوسعات
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ث أن نستكش  رس الكتامن فيها وبموجبه نتعيلرف عيلىل األحادي اختالف جمال يف إذن

 نوعية احلكم املكتوم بكنه ترخيص أوال.

 حييلث ميلن مراتبهيلا ختتل  ان مكني ، : ان املوسعات كاملستحبات الوجه الثالث

 فتختليل  ، اليومية الصالة وقت يف كام ، السائل حاالت وباختالف ، الفضل مرات 

 الوقيلت اول مريضيلاً  كيلان لو فانه ، ت االنسانحاال حس  الفضل حيث من مراتبها

 املختلفيلة للرواييلات االحكام هذ  تصلح لذلك ، وقتها من ساعة بعد تكخريها امكنه

 اا فليس ، اجلمعة صالة كوجوب املضيق احلكم واما ، واحلاالت رات امل هذ  حس 

 الجوبيلة يصيللح فيلال عنيله، سيلقطت الوقيلت اول مريضيلاً  كيلان فلو ، واحد وقت اال

 وروايات خمتلفة فيه.

 املوسيلعات يف املختلفيلة االجوبيلة وجيلود امكن وان انه ، ذكرنا  بام:  واشكل عليه

 وجيلود حرص يعني ال هذا ولكن ، النسانا حاالت او الفضل مرات  اختالف الجل

 كيلام ، رضورة أو خيلوف لعلة ، أيضاً  املضيفات يف وجود  يمكن بل ، فيها االختالف

 ات واجوبة متعددة يف املضيفات ايضًا.رواي وجود رأينا اننا

الرواية الثانية: خر امليثمي الذي ذكرنا  سابقًا من مقدمة جامع األحاديث فننه قد 

 ييلرد فننه: قلت: فيه ورد فننه ؛ أن اختالف األحاديث خيتص باملوسعاتاستدّل به عىل

)صىل اهلل عليه وآله( مما ليس يف الكتاب وهيلو  اهلل رسول عن اليشء يف احلديث عنكم

)صيلىل اهلل علييله وآليله( عيلن  اهلل رسول هنى قد كذلك»: فقال ،يف السنة ثم يرد خالفه

هلل وامر بكشياء فصار ذلك األمر واجبًا الرمًا أشياء فهي حرام فوافق يف ذلك هنيه هني ا

)صىل اهلل علييله  اهلل رسول عن النهي يف جاء فام اهلل أمر أمر  فوافق ،كعدل فرائض اهلل

 نرّخص ال ألنا به أمر فيام وكذلك ،وآله(هني حرام ثم جاء خالفه مل يسع استعامل ذلك
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كمر بخالف ما أمر به رسيلول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وال ن اهلل رسول فيه يرخص فيام

)صيلىل اهلل علييله وآليله( أو  اهلل رسول حرم ما نستحل أن فنما ،إالّ لعلة خوف رضورة

 تيلابعون ألنيلا ؛أبيلداً  ذليلك فاليكون ،نحرم ما استحّل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(

بيلل )صىل اهلل عليه وآله( وأن رسول اهلل هنى عن أشياء ليليس هنيلي حيلرام  اهلل لرسول

 يف ورجحيلان فضيلل أميلر بيلل واج  وال فرض بكمر ليس بكشياء وأمر ،إعافة وكراهة

 لول.املع وغري للمعلول ذلك يف رخص ثم الدين

فام كان عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هني إعافة أو أمر فضيلل فيلذلك اليلذي 

يروييله يف يسع استعامل الرخص فيه إذا ورد عليكم عنّا فيه اخلران باتفاق يروييله ميلن 

 األخيلذ جييل  فيليهام الناقلة باتفاق معروفني صحيحني اخلران وكان ،النهي وال ينكر 

م من خرين خمتلفني فاعرضومها عىل كتاب اهلل فام كان يف كتاب اهلل عليك ورد فام.  ام

 فاعرضيلو  الكتيلاب يف يكيلن مل وما ،موجودًا حالالً أو حرامًا فاتبعوا ما وافق الكتاب

 )صىل اهلل عليه وآله( وأمر . اهلل لرسو سنن عىل

وما كان يف السنة هني إعافة أو كراهة ثم كان اخلر األخري خالفه فذلك رخصة فيام 

  يلام األخيلذ يسع الذي فذلكعافه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وكرهه ومل حيرمه. 

 .(1)«واالتباع التسليم باب من االختيار وسعك شئت بكهيام أو مجيعاً 

ختص الرخصة يف العمل عند اختالف األحاديث باملوسيلعات عيلن رسيلول اهلل فت

 عبيلداهلل بيلن حمميلد إالّ  فييله خيتليل  ميلن سند  يف يوجد وال ،)صىل اهلل عليه وآله(فقط

 .املسمعي
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 حممد شيخنا كان: الكتاب هذا مصن  وقالقال الصدوق بعد نقل هذا احلديث: )

 هيلذا راوي املسيلمعي عبيلداهلل بيلن حمميلد يف اليلرأي سيئ الوليد بن أُحد بن احلسن بن

 وقيلد الرُحيلة، كتيلاب يف كيلان ألنيله ؛اخلر يف هذا الكتاب هذا أخرجت وإنام احلديث،

 احليلديث هذا نقل املسمعي عبداهلل بن حممد أن فيحتمل. (1)(ل وروا  ينكر ، فلم قرأته

مكن أن يفيل عبيلداهلل، بيلن حمميلد غري كثريون رواة له امليثمي وكتاب امليثمي، كتاب عن

 يكون البن الوليد طرق معترة ُاخرى اذ  الرواية.

 امكيلان عىل دلت وان فهي الداللة، يف احلديث ولكن ،فالسند معتر ال خدشة فيه

 ولبعضيلهم للجمعيلة اغتسل لبعضهم فيقول ، املوسعات يف املختلفة الروايات صدور

يف خصيلوا ميلا لنهي وا االمر صدور عىل دلت اجلملة ان حيث غسله ترك لك جيور

 تيلدل ال اجلمليلة هيلذ  ولكن حرام، هني عنه ينه ومل فرض امر به يكمر مل بام ، وسعه اهلل

 عيلىل تيلدل بل.  املوسعات غري يف املختلفة الروايات منهم يصدر ال وانه ، احلرص عىل

 نيلكمر ال او املضيليقة االلزامييلة االحكام حول الرواية من األول الشق يف فنهنا ؛ خالفه

امر رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(اال لعلة خوف او رضورة، أي يف تليلك  ف مابخال

)عليهم السالم(اخلر املخيلال  الجيلل اخليلوف  املوارد االلزامية قد يصدر من االئمة

 عن رجوعه من اخلوف او ، عرضه او ماله او نفسه عىل ، عىل انفسهم أو عىل املستفتي

أهنم قد يصدر منهم ترخيص يف احلكم املضيق  ل عىلتد فالرواية اذن ، وغريها التشيع

)صىل اهلل عليه وآله( وإنام يرّخصون فيه  اهلل رسول عنه هنى لو كام ،الذي ال توسعة فيه

 والصقور البزاة صيد كفاية من ُامية بني عهد يف منهم صدر كام ،لعلة خوف أو رضورة

 عيلىل تيلدل الرواية فنن ،ةها جهة توسعفي التي األحكام من يكون ما وأّما. التذكية عن

                                                           

 .21: 2( عيون أخبار الرضا )عليه السالم( 1)
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 عيلدم ايلم يمكيلن كيلام فيهيلا الرتخيليص ايلم فيمكن ام، والتبليغ اإلعالن حّق  ثبوت

 .احلاالت بحس  فيها الرتخيص

 عىل تدل بل ،فاّتضح أن الرواية ال تدل عىل انحصار االختالف يف املوسعات فقط

انيلت هنيلاك ات أيضيلًا فيليام إذا كاملضيليق يف كالرتخيص املخال  احلكم صدور إمكان

 رضورة.

: فيهيلا جاء فقد ،الرواية الثالثة: رواية عبداهلل بن ررارة التي تقدم نقلها يف شكن أبيه

 اليلذي بخيلالف بصيلري أبيلو وأتاك به وأمرتك أيب أمرك الذي من صدرك يضيقن فال»

 ولكيلل ،عكم األخيلذ بيلهووسيل وسعنا بكمر إال أمرنا  وما أمرناك ما واهلل ال به، أمرناك

 أمرناكم الذي يف احلق أن لعلمتم لنا ُاذن ولو. احلق توافق ومعان تصاري  عندنا ذلك

 واألجوبيلة األقوال مجيع يكون أن يتصور وال حق األجوبة مجيع ان عىل تدل فهي. «به

 .فقط املوسعات يف إال حقاً  املختلفة

 ،يف جميلال إلقيلاء االخيلتالف بيلني الشيليعة -كام هو واضيلح  -ولكن مورد الرواية 

 تيلدل ال ولكيلن حيلق، فيها القولني كال أن ري  وال. اإللزامية غري األحكام وموردها

 أن عيلىل تدل وال وباملوسعات، املورد هذا يف احلديث اختالف اختصاا عىل الرواية

ميلنهم  يصدر أن فيمكن حق، عىل أطرافه مجيع تكون أن فالبد منهم ينشك اختالف كل

 االختالف مع عدم كون مجيع األطراف عىل حق.

 ورد حييلث ،الرواية الرابعة: ما ورد يف األخبار العالجية من احلكم فيها بيلالتخيري

 هيلو فيها الواقعي احلكم أن عىل يدُل  مما «وسعك التسليم باب من أخذت بكهيام»: فيها

 .املوسعات يف إال ُيتصور ال وهو والتوسعة التخيري
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وسعة حكم واقعيلي وتلك الروايات باألضافة إىل ضع  سندها ال تدل عىل أن الت

 يف كيلالتخيري فهو املوسعات، يف جعل ثانوي حكم هو بل ،فيها ليختص يف املوسعات

 التخييلري أن إىل باإلضيلافة. املشهور عىل العلمية يف املتساوين املجتهِدين بفتوى األخذ

منهام ختيريًا يف مورد اجلهل بالواقع ال يدل عىل أن احلكم  واحد بكل باألخذ الظاهري

 بصيلدور العليلم بعيلد انيله ، ذكرنيلا  ما مجيع من فيعلمللموضوع هو التخيري.  الواقعي

)عليه السالم( واهنام صدرا من باب الترشيليع العيلام ال  االمام من املتعارضني اخلرين

 منهيلا سيلب  اي وان ، التي ذكرناها الكتامن اسباب نالحظ ان بد فال ، احلكم الوالئي

 املضيليفات ميلن انه يل املكتوم احلكم حتديد يمكن لكذ وبعد ، اخلرين ملورد املالئم هو

 القسيلمني هيلذين من قسم مع سب  كل تناس  من ذكرنا  ما ضوء عىل املوسعات أو

 . كليهام أوسع

 كيلان حييلث ،هذا متام الكالم يف األمر الثاي من موجبات االختالف يف األحاديث

 )عليهم السالم( أنفسهم. األئّمة قبل من االختالف منشك
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 األمر الثالث يف بيان

 والنقلة والنّساخ اختالف األحاديث الناشئ من الرواة

 

 سيلواء بالرواة املتعلقة واجلهات ،واذا العامل تكثري  الكبري يف اختالف األحاديث

الّ إن ُاصول عوامل االخيلتالف ميلن هيلذ  اجلهيلة إ كثرية، عمدية غري أو عمدية كانت

 قسامن:

 ييلنقص أو احلديث فيضع ،اشئ عن سوء قصد وعمدالقسم األّول: االختالف الن

 .ذلك وغري املدلول تغري يف يؤثر بام فيه يزيد أو مدلوله يف يؤثر مما بعضه

 فالبحيلثعميلد. و قصد سوء عن ال لكن ،القسم الثاي: االختالف الناشئ مما ذكر

 :مقامني يف

 

صيلة أو الوضيلع. املقام األّول: االختالف الناشئ من تعمد الرواة للزييلادة أو النقي

 :ثالث جهات يف يقع هنا والبحث

 النبيلي عىل والوضع الدس تعمد من هناك وأن ،اجلهة االُوىل: يف إثبات وقوع ذلك

)عليليليهم السيليلالم( مميليلا سيليلب  وقيليلوع االخيليلتالف بيليلني  األئميليلة)صيليلىل اهلل علييليله وآله(و

 ؛العاميلل هيلذا وتفصيالت الوضاعني هوية عىل التعرف بذلك نقصد والاألحاديث. 

 األئميلةو الرسيلول عيلىل الكيلذب وقيلوع إثبيلات املراد بل الرجال، علم يتكفله مما نهفن

 )عليهم السالم(يف اجلملة. ااداة
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اجلهة الثانية: البحث عن دواعي وعوامل الدس والوضع يف األحاديث سواء عىل 

 النبي )صىل اهلل عليه وآله( او االئمة)عليهم السالم(مما يعني الباحث عىل متييز احلديث

 الرواييلات ميلن طائفيلة ان احتملنيلا ليلو فيليام تفييلدنا اجلهة هذ  فاناملوضوع من غري . 

 االفيلراد دواعيلي ميلع ييلتالءم فهيلل ، اخليلر مضيلمون نالحيلظ ان بيلد فال ، موضوعة

 . غري  عن املوضوع لنميز ، لوضاعني للحديث أم الا

 إىل وينسيلبه كتابيلاً  يضيلع فتيلارة ،اجلهة الثالثة: بيان أنحاء الوضع العمدي وأقسامه

 وثالثيلة ،األئميلة إىل العليلامء أحيلد تيلكلي  ينسيل  وُاخيلرى ،)عليليهم السيلالم( األئّمة

 .وغري  العلامء أحد كتاب يف بالترصف

 

 بعيلض وجيلود عيلىل تدل الشواهد من الكثري هناك فنن ،أما البحث يف اجلهة األوىل

صيلىل اهلل ) النبيلي رمن منذ األحاديث يضعون كانوا حيث الوّضاعني والرجال الرواة

عليه وآله( وينسبوهنا كذبا للنبي )صىل اهلل عليه وآله( او لالئمة)عليهم السالم(ونحن 

)عليهم األئمةهنا نشري إىل بعض الروايات التي رص  فيها النبي )صىل اهلل عليه وآله(و

 الترصيح إىل االخر بعضها تشري او ، السالم( بوجود الوضع عىل نحو الكرى الكلبة

 هنيلاك ان كيلام.  سيلعيد بيلن كاملغرية احلديث يضعون كانوا الذين االفراد بعض باسامء

)عليهم السالم(أو املتكخرين عنهم يف الترصيح  لالئمة املعارصين العلامء بعض اقوال

 كيلانوا اليلذين األشيلخاا بوجيلود.  عن بعض الرجال بانه كذاب أو وضاع وامثاليله

 .الكلية الكرى بنحو عليهم يكذبون

 سليم رواية الكايف يف فينقل ،للوضع عىل الرسول )صىل اهلل عليه وآله(اما بالنسبة 

ب عيلىل رسيلول اهلل كيلذ وقيلد»)عليه السيلالم( قيلال:  املؤمنني أمري عن ااالل قيس بن
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 الكّذابيلة، ع ّ  كثر قد الناس، أهيا)صىل اهلل عليه وآله( يف عهد  حتى قام خطيبًا وقال: 

 للشيلهيد الدراييلة رش  يف وجيلاء. (1)«النيلار ميلن عد مق فليتّبوأ متعمداً  ع ّ  كذب فمن

فقد نقله عن النبي )صىل اهلل عليه وآليله( ميلن  تواتر  ادعاء يمكن احلديث هذا: )الثاي

... صيلحابياً  وسيلتون ست: وقيل أربعون، له منهم الرواة: قيل ،الصحابة اجلم الغفري

 بل العدد،  ذا يتحقق واترالت أن وظاهر. اردياد يف احلديث اذا الراوي العدد يزل ومل

 ايلذا اليلرواة عيلدد كثيلر كليلام والكتيل  املصيلادر عيلىل االطالع ارداد فكلام. (2)(دونه بام

 ، )صىل اهلل عليه وآليله( مجاعيلة مارسيلوا الوضيلع الرسول رمان يف فكان اذن. احلديث

 . املنافقني من وخاصة

سالم( فتيلدل علييله )عليهم ال األئمةواما بالنسبة إلثبات حتقق الوضع يف أحاديث 

 بعض إن: قال ،رواية يونس بن عبدالرُحن املعترة يروهيا حممد بن عيسى بن عبيد عنه

 مليلا إنكيلارك واكثيلر احليلديث يف أشّدك ما حممد، أبا يا: فقال حارض وأنا سكله أصحابنا

 أنه احلكم بن هشام حدثني فقال األحاديث؟ رد عىل حيملك الذي فام! أصحابنا يرويه

 القيلرآن وافيلق ميلا إالّ  حيلديثاً  علينيلا تقبليلوا ال»)عليه السالم( يقيلول:  عبداهلل أبا سمع

( اهلل لعنيله) سعيد بن املغرية فنن املتقّدمني، أحاديث من شاهداً  معه جتدون أو والسنة،

 ميلا علينيلا تقبلوا وال اهلل فاتقوا أيب،  ا حيدث مل أحاديث أيب أصحاب كت  يف دس قد

 .(3)حممد )صىل اهلل عليه وآله( انبين وسنة ربنا قول خال 

                                                           

 .1/ 52 - 50: 1( الكايف 1)

 .69 - 68( الرعاية يف علم الدراية: 2)

 .401/ 224( رجال الكيش: 3)
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 كون مع اليوم نالحظ إننا بل ،فهذ  الرواية تثبت وقوع الدس يف كت  األصحاب

 بعض يف يالحظ كام ينقص أو فيها يزاد أو الالحقة الطبعات يف حترف مطبوعة الكت 

)عليهم السالم( ، فنالحظ ان الكتاب املطبوع البيت أهل فضائل تتضمن التي الكبت

 التيلي النصوا بعض منه حذفت حيث ، ًا يف مرص خيتل  عن املطبوع يف ااندجديد

 املطبوع للطريس االخالق فمكارم ، ورغباته ملعتقداته موافقة غري  أو النارش يراها ال

)عليه السالم( يعر عنه باحلسن البرصيلي. فكييل  يف  احلسن اإلمام ذكر كلام مرص يف

ا يستنسخون الكتاب فيضيفون أو حيذفون منيله الكت  اخلّطية؟ حيث ان البعض كانو

ميليلا شيليلاء حسيليل  رغبيليلاهتم، الن ميليلؤلفي الكتيليل  كيليلانوا يعطيليلون مؤلفيليلاهتم لليليلوراقني 

 العيلراق وافييلت: )يقيلول أن إىل ، ليستنسخوها وربام اضاف أو حذفالوراق منه شيليئاً 

)علييله السيلالم(ووجدت أصيلحاب أيب  جعفيلر أيب أصيلحاب من قطعة فيها فوجدت

 عىل بعد من فعرضتها كتبهم وأخذت منهم فسمعت ،السالم(متوافرين عبداهلل )عليه

)عليه السالم(فكنكر منها أحاديث كثرية أن تكون ميلن أحادييلث أيب  الرضا احلسن أيب

 ،)علييله السيلالم(عبداهلل أيب عيلىل كذب اخلطاب أبا إنعبداهلل )عليه السالم(وقال ل: 

 إىل األحادييلث هيلذ  يف يدسيلون اخلطيلاب أيب أصيلحاب وكذلكلعن اهلل أبا اخلطاب. 

فيلال تقبليلوا علينيلا خيلالف  ؛)علييله السيلالم( عبيلداهلل أيب أصحاب كت  يف هذا يومنا

 .(1)القرآن(

وقد استنت  صاح  احلدائق من هذا احلديث أن هذا كان شكن عامة األصيلحاب، 

 يثاحليلد هذا عليه مادل ان إىل( تعاىل اهلل أيدك) انظر: أقولفقال يف مقدمة احلدائق: )

                                                           

 .401/ 224يش: ( رجال الك1)
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 ليلك سيليظهر كام أيضاً  غري  شكن وهذا فيها، واحتياطه األحاديث يف يونس توق  من

نس كان منفردًا يو ان ظاهر  فنن أدل، مقصود  خالف عىل انه مع. (1)(تعاىل اهلل شاء إن

 ميلدى ييلرى بل يل سامعه ملجرد يقبله وال ، داخلياً  نقداً  احلديث ينقد وانه ؛ يف أمر  هذا

 عيلىل ُاّنيل  فقيلد ولذا ، ذلك عىل املختلفة القرائن خالل من  بصدور الوثوق حصول

 .بذلك نفسه عن فدافع ذلك

 أبيلا سمعتوكذلك احلديث املنقول يف الكايف بسند معتر أيضًا عن أيب بصري قال: 

 أميلا إليليهم، يبغضنا ومل الناس إىل حبّبنا عبداً  اهلل رحم»)عليهم السالم( يقول: عبداهلل

 بشىء، عليهم يتعلق أن أحد استطاع وما أعّز، به لكانوا كالمنا نحماس يروون لو واهلل

 .(2)«عرشاً  إليها فيحط الكلم يسمع أحدهم ولكن

 حيلدثني: قيلال عبيلداهلل بن سعد حدثني: قال قولويه بن حممد: (3)ويف رجال الكيش

 سمعت: قال عمر بن املفضل عن سنان بن حممد عن اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد

)عليه السالم( يومًا وقد دخل عليه الفيض بن املختار فذكر له آية من كتاب  هللعبدا أبا

 هيلذا ما فداك، اهلل جعلنااهلل عزوجل تكّواا أبو عبداهلل )عليه السالم( فقال له الفيض: 

 أي: الفيليض له فقال. «يافيض؟ االختالف وأي»: قال شيعتكم، بني الذي االختالف

 إىل أرجيلع حتيلى حيلديثهم يف اخيلتالفهم يف أشيلك كيلادفك بالكوفة حلقهم يف ألجلس

 أبو فقالعمر فيوقفني من ذلك عىل ما تسرتيح به نفيس ويطمئن إليه قلبي.  بن املفضل

 علينا، بالكذب ُاولعوا الناس إن يافيض، ذكرت كام هو أجل»)عليه السالم(:  عبداهلل

                                                           

 .10: 1( احلدائق 1)
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 ميلن خييلرج فيلال حلديثبا أحدهم ُاحّدث إي غري ، منهم اليريد عليهم افرتض اهلل إن

 اهلل ماعنيلد وبحبنيلا بحيلديثنا يطلبون ال أهنم وذلك ،تكويله غري عىل يتكوله حتى عندي

 إالّ  نفسيله يرفيلع عبيلد ميلن ليليس إنيله رأسيلًا، ييلدعي أن حي  وكل   الدنيا، يطلبون وإنام

 .«وضعه

ويف رجال الكيش أيضًا يف ذم بعض من ينتحل التشيع بسند عن أيب عبداهلل )علييله 

ر ملن هو رش من اليهيلود والنصيلارى واملجيلوس األم هذا ينتحل ممّن إن»م( قال: السال

 .(1)«والذين ارشكوا

 قيلام لو»)عليه السالم( يقول:  عبداهلل أبا سمعتوينقل عن املفضل بن عمر قال: 

يف ذم املغرية بن سيلعيد وأيب  كثرية روايات وهناك. (2)«فقتلهم الشيعة بكذايب بدأ قائمنا

 ، )عليهم السالم(منهم كثرياً االئمة اشتكى حيثرس بن حاتم وأمثاام. اخلطاب وفا

 اصحاب به رص  ما واما ، والشكوى والقد  الذم الفاظ من وامثااا ، كذابون واهنم

)عليهم السيلالم(او العليلامء الالحقيلون عيلن بعيلض الرجيلال بيلاهنم وضيلاعون  االئمة

 .الرجال كت  يف حظوتال هنا لذكرها جمال ال ، للحديث فهي اقوال كثرية

فاألمر واضح يظهر لكل من يراجع كت  الرجال حيث نسبت الوضيلع إىل بعيلض 

)صيلىل اهلل  النبيلي رميلان يف ومجاعيلات أفراد هناك كان حيث ،الرجال حني ترمجتها ام

)عليليهم السيلالم(متارس عملييلة الوضيلع واليلدس والتزوييلر يف  األئميلةعليه وآليله( و

                                                           

 .528/ 297( رجال الكيش: 1)
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 يف حتى الدس وجود إىل نتوصل الروايات هذ  خالل من وربام ،أحاديثهم ورواياهتم

 .الكت 

 

وأما البحث يف اجلهة الثانية: ففي اغراض الوضع وعوامله ودواعي الكذب عيلىل 

 مفّصيللة، بصيلورة وإحصيلائها الوضيلع أغيلراض حتديد نستطيع ال ونحن ،املعصومني

 عيلىل أضيلواء كتيلاب ففي ،فراد كانوا يضعون احلديث ألغراض تافهةاأل بعض فهناك

 بيلن سعد عند كنت: )قال التميمي عمر بن سي  عن احلاكم عن نقالً  املحمدية السنة

: قيلال. املعليلم رضبنيلي: قيلال ماليلك؟: ليله فقيلال يبكي، الكتاب من ابنه فجاء طري 

 رشاركيلم، صيلبيانكم معلميلومرفوعيلًا:  عبيلاس ابن عن عكرمة حدثنا اليوم، الُخزهيم

فاذا كيلان الوضيلع للحيلديث بمثيلل هيلذ   (1)(املساكني عىل وأغلظهم لليتيم رُحة أقلهم

 االغراض التافهة.

إذن فكي  يمكن حتديد وإحصاء أغراض الوضع مجيعها؟ ولكن نذكر األغراض 

 العواميلل هيلذ  أمثيلال أن واملالحظ ،والعوامل األصلية واألساسية لوضع األحاديث

 : وحتديدها إليها الشواهد بعض إضافة حاولنا لكن اآلخرون، وذكرها

 من كان بكنه نقل وقد ،امل األّول: الرتغي  إىل اخلريات والرتهي  عن الرشورالع

 حييلث ليلذلك، احليلديث يضيلعون والزهيلد الصيلال  ظاهر عىل كثريون رجال العامة

 إىل النيلاس ليمييلل املنكيلر عن والنهي باملعروف األمر أسالي  مجلة من بكنه يتصورون

 .واملفاسد الرشور عن ويرتدعوا اخلري فعل

                                                           

 .139( اضواء عىل السنة املحمدية: 1)
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 أيب إىل بسيلند  املدخل يف احلاكم واخرجيف مقباس ااداية واألضواء مانصه: )جاء 

ن ابن عبيلاس يف فضيلائل ع عكرمة عن لك أين من: عصمة أليب قيل أنه املروري عامر

 قيلد النيلاس رأييلت إي: فقيلال هذا؟ عكرمة أصحاب عند وليس ،القرآن سورة سورة

 هيلذا فوضيلعت إسيلحاق ابيلن يومغيلار حنيفيلة أيب بفقيله القرآنواشتغلوا عن اعرضوا

 . (1)(حسبة احلديث

 بعنيلوان املوضوع هذا يف مستقالً  فصالً  املحمدية السنة وعقد يف كتاب أضواء عىل

يف  كيلان وربيلام ،(3)ليلذلك بابيلاً  عقيلد الغيلدير كتاب يف وكذا ،(2)(الصاحلون الوضاعون)

قييلل  الشيعة أيضًا من حيمل هذ  الفكرة ويضع احلديث لذلك كام ورد يف بعيلض ميلن

 بيلن عبيلداهلل فميلثالً  اخليلريات، يف األحادييلث جيعيلل كيلان أنيله وّضيلاع كيلذاب إنهفيه: 

 يف كتيلاب وليله: )الغضيلائري ابن عن نقالً  الرجال جممع يف فيه ورد األصم عبدالرُحن

 .(4)(البرصة أهل كّذابة من وكان ،ه  متهافتومذ عظيم خبث عىل يدل الزيارات

 ليله وغيلري  كيلردين بن مسمع عن روى بيشء، ليس غال ضعي وعن النجاا: )

 .(5)(ختليط هو: ل فقال رآ  ممن سمعت املزار كتاب

 ،( ميلورداً 30وكتابه هذا من املصادر األصلية لكاميلل الزييلارات وقيلد نقيلل عنيله )

 .غريبة ُاموراً  وتتضمن طويلة رواياته وأغل 

                                                           

 .139: املحمدية السنة عىل اضواء ،410: 1( مقباس ااداية 1)

 .138( أضواء عىل السنة املحمدية: 2)

 .94 ،77 ،3: 10 ،264 - 218: 9 ،356 - 277: 5( انظر الغدير 3)

 .25: 4( جممع الرجال 4)
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فزاري ومن مصادر كتاب كامل الزيارات أيضًا مايرويه جعفر بن حممد بن مالك ال

 كيلان: احلسني بن أُحد قال احلديث، يف ضعيفاً  كان إنهالذي ذكر النجاا يف ترمجته: )

 فاسيلد أيضيلاً  كيلان: قيلال ميلن وسيلمعت. املجاهيل عن ويروي ،عاً وض احلديث يضع

 وشيليخنا مهيلام ابيلن ع  أبو النبيل شيخنا عنه روى كي  أدري وال والرواية، املذه 

 .(1)(تعاىل اهلل رُحهام الزراري غال  أبو الثقة اجلليل

 فربام احلديث كت  يف نواجهه وما ،والبد من املقارنة بني ما نقرؤ  يف كت  الرجال

 الصيلدوق نيلرى فيلنحن والرجال، احلديث يف مفيدة نتائ  إىل ذلك خالل من توّصلنا

 سند  يف ونجد ،)قدس رس (ينقل يف كتابه ثواب األعامل حديثًا يف فضائل سور القرآن

وحينام نراجع كت  الرجال نجد أن الكيش ينقل  (2)البطائني ُحزة أيب بن ع  بن احلسن

 أيب بيلن ع  بن احلسن عن فضال بن احلسن بن ع  سكلت: قالعن حممد بن مسعود: 

 تفسيلري عنيله وكتبيلت كثرية، أحاديث عنه رويت ملعون، كذاب: فقال البطائني، ُحزة

 .(3)ن اروي عنه حديثًا واحدًا(أ ستحلأ ال إي إال آخر  إىل أوله من كّله القرآن

 بعض ذكر أن البعض يتوهم حيث ،العامل الثاي: إثراء الفكر االسالمي والشيعي

 أو التارخيييلة أو احلكمييلة املطاليل  ونسيلبة واالمتثال احلكم بعض أو التارخيية القضايا

ر كالزلزليلة ينية والعلل الطبيعية لبعض الظواهالتكو االُمور ببعض املرتبطة املعلومات

وغريها إىل املعصوم يثري الثقافة اإلسالمية ويكمل نقصها ويرفع بيلذلك ميلن منزليلة 

 وجيعل ،املعصومني واملعارف اإلسالمية املتلقاة عنهم فيضع احلديث يف هذ  املجاالت

                                                           

 .313/ 122( رجال النجاا: 1)

 /.1 130( ثواب األعامل: 2)

 .1042/ 552( رجال الكيش: 3)
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 بيلن خاليلد قيلال: )املحمدييلة السيلنة عىل أضواء كتاب ففي. للمعصوم يوصله سنداً  له

 أن ميلن بكسيلاً  أر مل حسيلن كالم كان إذا: يقول الدمشقي يدسع بن حممد سمعت: يزيد

 .(1)(إسناداً  له أجعل

ولعل من هذا املجال ما وضعه كع  األحبار ووه  بن منّبه ميلن اإلرسائيلييلات. 

 ميلن عيلدة ينقيلل حييلث ،ميلن كتبنيلا (2)ايع للصيلدوقالرشيل عليلل عيلن أيضاً  يالحظ كام

 عبيلداهلل إىل تصل وبعضها السند ثحي من عليها االعتامد يمكن ال التي اإلرسائيليات

ييلذكر  (3)الكايف عن يبحث حينام اخلوئي والسيد متنها، اضطراب إىل باإلضافة عمر بن

أنه توجد فيه روايات يقطع بمخالفتها للواقع كيلذكر الزهيلرة وغريهيلا ميلن الرواييلات 

 املرتبطة بالتكوينيات.

املذه  وامثال ما  العامل الثالث: ما يقصد به مد  بعض املذاه  أو بعض رجال

 بعيلض تضعي  او ، يذكر فيها فضائل بعض اخللفاء الزمنيني كام ذكر يف كتاب الغدير

 يميلد  مذه  كل واتباع ذمهم أو املذاه  بعض رجال مد  يف أو ، وذمهم الرجال

 ،)صىل اهلل عليه وآله( للرسول احاديثها تنس  طائفة وكل ، اآلخر رجال ويذم رجاله

 رجل ُاّمتي يف يكون) نصه حديثاً  واملناق  املثال  كت  يف فينقل امة،الع عند كثري وهو

 أبيلو له يقال رجل ُامتي يف ويكون ،حممد بن إدريس أرّض عىل ُاّمتي من إبليس له يقال

 يف ييلرووا أن إىل ذليلك إراء الشيلافعية اضطرت) ايضا ويقول. (4)ُاّمتي رساج هو حنيفة

                                                           

 .137( أضواء عىل السنة املحمدية: 1)

 .وأصنافها املسو، باب/ 490 - 486: 2( علل الرشائع 2)

 .474/ 306: 8( الكايف 3)
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)صيلىل اهلل علييله  اهلل رسيلول قيلال: )نصيله وهيلذا إمام كل عىل يفضلونه حديثاً  إمامهم

ألن الشافعي كان من  ؛(1)(علامً  األرض طباق يمأل عاملها فنن ؛قريشاً  اهدِ  اللهموآله(: 

 قريش.

 ميلن النيلاس خييلرجوأنصار اإلمام مالك أيضًا وضعوا يف إمامهم هيلذا احليلديث: )

 هيلذ  طبقيلوا وكيلكهنم ،(2)(مل أهل املدينةعا من أعلم عاملاً  جيدون فال املغرب إىل املرشق

 عليلامء لقريش أو املدينة يف كان وان فانه! التطبيقي اجلعل بمتمم إمامهم عىل العناوين

 اهيلل عنيلد آنذاك املدينة أو قريش عامل ينرصف الكبرية الدعاية الجل ولكن ، اخرون

 . مالك او للشافعي السنة

 فيلربام ،بيلدالرُحن ميلثالً وييلونس بيلن ع (3)ويف رواياتنا أيضًا ورد ذم هشام بن احلكم

 يف الكت  أّلفت ربام بل األحاديث وضعت هؤالء ألمثال مناوئة مجاعات هناك كانت

 . ض الكت  يف ذم هشام بن احلكمبع الفت فيهمكام والقد  ذمهم

 اإلسيلالمية الشيلعوب بيلني كان فننه ،العامل الرابع: الوضع بداعي العامل القومي

 ، الرشيليفة اآلييلة يف كام التقوى هو االسالم يف الفضيلة اساس ان مع وتباغض تفاخر

 بعض وضع إىل أّدى مما ، الفرتة تلك يف وخاصة الشعوب بني تفاخر هناك كان ولكن

 حتت كتباً  الرجال كت  يف نجد ما فكثرياً  ،الروايات التي تتضمن ذم شع  ومد  آخر

 وورد. (العيلرب عىل العجم فضل كتاب)و ،(العجم عىل العرب فضل كتاب) عنوان

 عيلن والعلل والفقيه والتهذي  كالكايف متعددة مصادر يف جاء فقد أيضاً  الروايات يف

                                                           

 .23806/ 25: 12( كنز العامل 1)

 .122( أضواء عىل السنة املحمدية: 2)

 .500 - 498 ،496 ،488/ 564 - 549: 2( انظر اختيار معرفة الرجال 3)
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عن أيب عبداهلل )عليه  -يه إليه صحيح بحس  الصناعة الفق وسند - الشامي الربيع أيب

 ،(1)«الغطيلاء عنهم اهلل كش  اجلن من حي األكراد فنن األكراد ختالط ال»السالم(قال: 

 .يوثق مل الربيع وأبو

ويف الوسائل أيضًا باب حتت عنوان )كراهة مناكحة الزن  واخلزر واخلور والسيلند 

 أن والعجيل . (2)(امليلوال تيلذّلو وال العرب تبغضوا وال قريشاً  تسبوا ال) وفيه ،وااند(

 واجليلواهر الرشيلائع فيفتيلي ،والرسائل العملييلة الفقهية الكت  إىل ذلك أمثال يترسب

 الشيليعة ميلن بيلل املسلمني من الغال  يف كوهنم مع األكراد، ةمعامل بكراهة والوسيلة

 .والعلامء األعاظم وفيهم

 بعيلض هيلدف كيلان وربامويف روايات أهل السيلنة وردت أحادييلث يف ذم األتراكيل

 الئمتنيلا ونسيلبتها ، الشيلعوب بعيلض تيلذم التيلي الرواييلات هذ  وضع من الوضاعني

 ويف ، ك الشيلعوب ميلن التشيليع)عليهم السالم(الجل ان يشمئز ابناء تليل املعصومني

 . ذلك الجل االحاديث وضع ان إىل يشري روايتنا بعض

العامل اخلامس: ما اسُتهدف به هدم اإلسالم وتضعي  معارفيله ومبادئيله اجلليليلة 

 من احلطّ  به يقصد أو ،املقدسة بوضع األحاديث التي تدّل عىل اجلر والتشبيه او الغلو

 الروجيلردي السيليد وكيلان. حتريفه أو تصحيفه ىلع مايدل بوضع الكريم القرآن مقام

 صيليانة يف القادحيلة األحاديث وضع يف واخلاصة العامة اشرتك قد إنه: درسه يف يقول

اساس الدين وهناك  وهو الكريم القرآن تشويه فغرضهم واملالحدة الزنادقة اما القرآن

                                                           

 .التجارة آداب أبواب من 32 ب ،416/2: 17 الوسائل ،390/ 100: 3( الفقيه 1)

 .النكا  مقدمات أبواب من 31 ب ،4/ 83: 20 الوسائل ،4/ 393( علل الرشائع: 2)
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 أما ؛ ن السنديةشواهد تدل عىل وجود افراد كانوا يستهدفون اسقاط القرآن الكريم ع

 املجييلد للقيلرآن اخللفيلاء مجيلع لوال أنه يظهروا أن بذلك يقصدون فكانوا بعض العامة

 بجمعهيلم اخللفيلاء ميلد  ذليلك وراء ميلن هيدفون فهم أيضًا، تذه  آياته بقية لكانت

 وضيلع ميلن قصيلدوا فقيلد الشيليعة ضيلعاف بعض وأما ،خدموا اإلسالم وأهنم القرآن

 املجييلد القيلرآن آيات بعض وألغوا حرفوا أهنم عوىبد فيهم القد  التحري  روايات

 .قصد عن وحذفوها

وبالتكمل يف هذ  الروايات يتبيلني ضيلعفها ووضيلعها ميلن قبيلل هيلؤالء األفيلراد أو 

فهو بالنسبة لبعض العامة واخلاصة ال  وماذكراجلامعات التي تستهدف هذ  األهداف. 

 .املعترة غري الكت  يف إالّ  نجدها ال التحري  فروايات ولذا ،مجيعهم

والرواية قد ال يكون فيها داللة عىل ذلك ولكنها حتّرف لتكون من أمارات وقيلوع 

النقصان يف القرآن كام نالحظه يف الرواية املوجودة يف الكايف الرشي  عيلن هشيلام بيلن 

 حمميلد عيلىل جرئييلل به جاء الذي القرآن ان»سامل عن أيب عبداهلل )عليه السالم( قال: 

 - الكيلايف يف جيلاء ولكيلن ،هذ  برواييلة اليلوايف (1)«ه وآله( سبعة آالف آية)صىل اهلل علي

 .(2)«آية أل  عرش سبعة» احلديثة الطبعة

 نقيلل عيلىل أميلا ،وهكذا يف نسخة حت  العقول فيكون املحذوف منه مايقارب ثلثيه

 تيلدوير بيلاب من «آالف سبعة» ذكر ويكون النقصان، عىل دليالً  اخلر فاليكون الوايف

 .العدد

                                                           

 .7/ 1780: 9( الوايف 1)
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ومنها أيضًا ما وضع ألجل هدم دعائم اإلسالم وأحكاميله كيلام يف احليلديث اليلذي 

 بن الفضيل عن معتر بسند يرويه وهو ،ينقله الوسائل عن الصدوق يف معاي األخبار

 وأهنيلم ،«شيلئت ميلا فاعمل عرفت إذا»: أبيه عن روي عام عبداهلل أبو سئل: قال عثامن

 فاعمل عرفت إذا: أيب قال انام اهلل؟ لعنهم مماا»: فقال حمرم؟ كل ذلك بعد يستحلون

 ميلن ملرحلة وصل لو اإلنسان أن يعتقدون كانوا حيث. (1)«منك يقبل خري من ماشئت

 باالحكام والعمل االلتزام عدم هيدفون كانوا شاءحيث ما العمل فله والعرفنن املعرفة

باهنا حمبة رجل أو حرمات وامل الواجبات فرسوا لذلك ، العملية االسالمية والتكالي 

 . بغضه

 إن»وروى يف العلل بنسناد عن املفضل بن عمر أن أبا عبداهلل كت  إليه كتابيلًا فييله: 

 وإنام هني، وال أمر يف طاعة معها ليس اهلل معرفة إىل يدعو قط نبياً  يبعث مل عزوجل اهلل

 دعيلا من فةمعر مع ،هاحدود عىل اهلل فرضها التي بالفرائض العمل العباد من اهلل يقبل

 طاعة، بغري اكتفى عرف إذا وأنه املعرفة، هي إنام ذلك أن رعم ومن... أطاع ومن إليه

 ذلك منك يقبل ال إنه ؛اخلري من ماشئت واعمل اعرف: قيل وإنام وأرشك، كذب فقد

ه مقبيلول فننيل ؛كثيلر أو قّل  الطاعة من شئت ما لنفسك فاعمل عرفت فنذا معرفة، بغري

 .(2)«منك

لرواية بالتفصيل صاح  املستدرك عن بصائر الدرجات عن املفضيلل وينقل هذ  ا

أنه كت  إىل أيب عبداهلل )عليه السيلالم( فجيلاء  هيلذا اجليلواب ميلن أيب عبيلداهلل )علييله 
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... الطاعة التقوى من فنن ؛وطاعته اهلل بتقوى ونفيس ُاوصيك فاي بعد أما»السالم(: 

 إييلاك اهلل وعافييلة سيلالمتك عىل اهلل فحمدت فيه، الذي وفهمت فقرأته كتابك جاءي

 كيلان أعيلرفهم، أنيلا قوميلاً  أن فيلذكرت كتبت واآلخرة الدنيا يف عافيته وإياك اهلل ألبسنا

 إالّ  تيلرهم ومل كرهتهيلا عنهم تروى ُاموراً  فيهم ُابلغت وأنك وشكهنم، نحوهم أعجبك

 ثم لرجالا معرفة هو إنام الدين أن يزعمون أهنم وبلغك وختشعًا، وورعاً  حسناً  طريقاً 

 .شئت ما فاعمل عرفتهم إذا ذلك بعد

 وذكرت أنك قد عرفت أن أصل الدين معرفة الرجال فوفقك اهلل.

وذكرت أنه بلغك أهنم يزعمون أن الصالة والزكاة وصوم شيلهر رمضيلان واحليل  

 وأن ،والعمرة واملسجد احلرام والبيت احلرام واملشعر احلرام والشهر احلرام هو رجيلل

 رجل، هو عباد  عىل اهلل افرتضها فريضة وكل رجل، هو اجلنابة من لواالغتسا الطهر

بعمليله بيله ميلن غيلري  اكتفيلى فقد الرجل ذلك عرف من أن بزعمهم ذلك ذكروا وأهنم

 وعّظيلم وتطهيلر اجلنابة من واغتسل واعتمر وح  وصام الزكاة وآتى صىل وقد ،عمل

 .احلرام واملسجد احلرام والشهر اهلل حرمات

ن عرف هذا بعينه وبحّد  وثبت يف قلبه جار له أن يتهاون فليس ليله وأهنم ذكروا م

ان جيتهد يف العمل ورعموا اهنم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هيلذ  احليلدود 

 عنهيلا اهلل هنى التي الفواحش ان يزعمون اهنم بلغك وانه ،لوقتها وان هم مل يعملوا  ا

 ميلن اهلل ميلاحرم ان وذكيلروا رجل هو اخلنزير وحلم وامليتة والدم والربا وامليرس اخلمر

اهلل  وميلاحرم االخيلت وبنات اال، وبنات واخلاالت والعامت والبنات االمهات نكا 
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عىل املؤمنني من النساء فام حّرم اهلل انام عنى بيلذلك نكيلا  نسيلاءالنبي )صيلىل اهلل علييله 

 .(1)وآله( وما سوى ذلك يبا  كله

 يف إلييله كتبتن أُحد بن حممد بن عيسى قال: وجاء يف كتاب الكيش بسند معتر ع

 ،ويقرؤون أحاديث ينسبوهنا اليك وإىل آبائك فيها ما تشمئّز منه القلوب يتكّلمون قوم

 ،)عليليهم السيلالم( وال قبوايلا مليلا فيهيلا آبائك عن يرووهنا كانوا إذا رّدها لنا جيور وال

 حسيلبيكة، بيلن عيلىل هليل يقيلال رجل وهو مواليك، من أهنم يذكرون قوم إىل وينسبون

: )إن عزوجل اهلل قول إن: يقولون إهنم: أقاويلهم من اليقطيني، القاسم له يقال وآخر

 وكيلذلك ركيلوع، وال سيلجود ال رجيلل،الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر( معناهيلا: 

 الفيلرائض ميلن وأشيلياء امليلال، اخيلراج وال درهيلم عدد ال الرجل ذلك: معناها الزكاة

نن رأيت أن تبني لنا ومتّن علينا بيلام ف ذكرت، الذي احلد عىل وهاوسري تكولوها والسنن

فيه السالمة ملواليك ونجاهتم من هذ  األقاويل التي خترجهم إىل ااالك فكت  )علييله 

 .(2)«فاعتزله ديننا هذا ليس»السالم(: 

اخلمر  ورشب والزنا ،فهؤال ذهبوا إىل أن احل  والزكاة والصالة كلها معرفة رجل

 ،نذا أطاع هؤالء أو عادى ُاولئك فسوف تفرغ ذمته من التكيلالي  اإلسيلالميةرجال ف

 .التشيع ينتحل كان وبعضهم

العامل السادس: الوضع  دف تروي  بعض األنظمة االقتصادية التيلي يعتقيلدون 

ليسيلت  االقتصيلادية األنظمة من اليوم مانرا  فنن ،أهنا تكفل حتقيق العدالة االجتامعية
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إن اا جذورًا تكرخيية يف الغال  كيلام يظهيلر بمراجعيلة كتيلاب )تيلاريخ وليدة يومها بل 

 املنتحليلني للغيلالة األغليل  يف كانيلت امليلذاه  وهذ اجلمعيات الرسية يف اإلسالم(. 

 سيلابقة تييلارات ميلن مبيلادئهم ورثيلوا قد هؤالء ولعل القرامطة، منهم وربام لإلسالم،

(: الغيلالة ميلن) بشيلري بيلن حمميلد مجيلةتر يف الرجال جممع ففي ،ميةواخلرّ  املزدكية أمثال

وربام يكون منه ميلايف  (1)(ذلك وغري خراج أو مال من ملكو  ما كل يف واجبة واملواساة

الوسائل نقاًل عن الكايف عن سليامن بن صالح وأيب شبل مجيعًا عن أيب عبيلداهلل )علييله 

 فيلاربح درهيلم مائيلة من بككثر يشرتي أن إالّ  رباً  املؤمن عىل املؤمن ربح»السالم( قال: 

 الزائيلدة، األربا  اخذ حرمة إىل يشري وهو ضعي  السند ولكن. (2)«يومك قوت عليه

لتكيلون ميلن  ؛صيص ذلك بزمان القائم )عليه السيلالم(خت الروايات بعض يف جاء وقد

 لتكخذ موضوعة تكون أن يبعد ال ضعفها مع ولكنهااألهداف التي تنفذ عند ظهور . 

 وضيلعهاحيث خالل من استهدفت التي األغراض وحتقق املجتمع، أوساط يف تكثريها

ات يف اوسيلاط الرواييل هيلذ  امثيلال تطر  كانت السابق يف فانه ، لذلك وضعها حيتمل

)عليهم السيلالم(.  االئمة أواملجتمع االسالمي وتنس  للرسول )صىل اهلل عليه وآله(

 كشفت قد ، الرجال علم بفضل اليوم ولكن ، لتكخذ تكثريها وحتقق اغراض واضعيها

 االحاديث تكويل حياول من ، عرصنا يف يوجد ذلك مع ولكن ، االحاديث هذ  حقيقة

 حييلاول ميلن كيلان السيلابق يف انه كام ، ويالت تالءم اغراضهمتا الصحيحة والروايات

 . االغراض لبعض التوصل الجل الروايات تكويل
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املبيلادئ التيلي  العامل السابع: الوضع  دف إحياء العيلادات والسيلنن اجلاهلييلة أو

 إبيلراهيم بن ع  ترمجة يف الطويس الشيخ فهرست ففي ،كانوا يعتنقوهنا قبل إسالمهم

 ال: )واستثنى الصدوق من كتاب الرشائع حديثًا يدل عىل حتريم حلم البعري قال: يقول

 اإلنسيلان لركيلوب أكلهيلا حيرميلون اليهود أن والظاهر ،(1)(حمال ألنه ؛ارويه أن استحل

 .عليها

 ؛وعةموضيل كوهنا يبعد وال ،رواية يف نجاسة عرق اجلن  من احلرام ضعيفة وهناك

 ميلن عليه تدّل  رواية هناك التوجد إذ ؛مطلقاً  اجلن  عرق بنجاسة يقولون اليهود ألن

 )عليهم السالم( كام فصلنا  يف كتاب الطهارة. املتقّدمني األئمة

 السنة عىل أضواء يفف ،العامل الثامن: الوضع من أجل تروي  مذه  فقهي معني

 أهل فقهاء بعض وأجاريف رش  صحيح مسلم:  القرطبي العباس أبو قال: )املحمدية

 يف فيقوليلون قولية، نسبة اهلل رسول إىل اجل  القياس عليه دل الذي احلكم نسبة الرأي

واذا نرى كتبهم مشيلحونة بكحادييلث  ؛)صىل اهلل عليه وآله( كذا اهلل رسول قال: ذلك

ألهنا تشبه فتاوى الفقهيلاء وال تلييلق بجزاليله كيلالم سيليد  ؛ا بكهنا موضوعةتشهد متوهن

 .(2)(أسناداً  اا يقيمون ال وألهنم ،املرسلني

 ففيلي ،العامل التاسع: الوضع ألجل التّقرب للملوك واخللفاء وترييلر ممارسيلاهتم

امم احليل يعجبه وكان يل املنصور بن املهدي عىل إبراهيم بن غياث دخل: )ااداية مقباس

فروى حديثًا عن النبي )صىل اهلل عليه وآله(أنيله  -الطيارة الواردة من األماكن البعيدة 
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 درهيلم، آالف بعرشيلة ليله فكمر. «جنا  أو نصل أو حافر أو خ  يف إالّ  سبَق  ال»قال: 

 ،(جنيلا ) اهلل رسيلول قيلال ميلا اهلل، رسول عىل كذب أنه أشهد: املهدي قال خرج فلاّم 

ويف كتاب األضواء نقل الرواية عن وهيل   (1)(بذبحها وأمرلينا. أراد أن يتقرب إ لكنه

 بن وه  وانه وضعها للرشيد.

 

 :أنواع عىل الوضع ويتماجلهة الثالثة: يف اسالي  الوضع وأنواعه. 

)عليهم السالم( مع أهنا ليست من األئمةالنوع األول: ان تنس  بعض الكت  إىل 

 عيلىل نيلذكر  بيلل ، سيلنذكرها التيلي لكت ا بذلكفي اجلزم النستطيع ونحنتصنيفهم. 

 اإلميلام إىل ينسيل  اليلذي املعروف التفسري ذلك فمن فحس ، والظن االحتامل سبيل

)عليه السالم(وقد كت  العالمة البالغي رسيلالة حيلول عيلدم صيلحة هيلذ   العسكرّي 

 النسبة.

)علييله  ومنه أيضًا كتاب العلل للفضل بن شاذان اليلذي نسيل  إىل االميلام الرضيلا

 يف وعيلدّ  ،والذي نقله الصدوق يف كتايب علل الرشائع وعييلون أخبيلار الرضيلاالسالم(

 بحوثنيلا ويف املصححة أو الصحيحة الروايات من رواياته واملستمسك الكرامة مفتا 

صلة وقد نسبه بعض املتكخرين عن مف بصورة الكتاب هذا عن بحثنا والرجالية الفقهية

)علييله  الرضيلا اإلميلام إىل - غيلري  أو ،ةوربام كان هو ع  بن حممد بيلن قتيبيل -الفصل 

السالم( لبعض الدواعي بعد نسبة الرسيلالة وهيلي تبحيلث عيلن فلسيلفة االحكيلام إىل 

: العليلل هيلذ  منيله سمعت ملا شاذان بن للفضل قلت: )آخرها يف يقول حيث ،الفضل

ي عن هذ  العلل التي ذكرهتا عن االستنباط واالستخراج وهي من نتائ  العقيلل أخر
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388 |   

 
 

 

 ميلراد وال فيلرض، بام تعاىل اهلل مراد ألعلم ماكنتا سمعته ورويته؟ فقال ل: أو هي م

 بيلل نفيسيل، ذات ميلن ذليلك ُاعليلل وال ،)صىل اهلل عليه وآله(بامرشع وسنّ  اهلل رسول

ع  بن موسى الرضا )علييله السيلالم( امليلّرة بعيلد امليلّرة  احلسن أيب موالي من سمعتها

)علييله السيلالم(؟  الرضا عن عنك  ا حدثفك له فقلتواليشء بعد اليشء فجمعتها. 

 .(1)(نعمقال: )

 فيليلنن الفضيليلل مل ييليلدرك ؛إالّ إننيليلا أقمنيليلا شيليلواهد عيليلىل أنيليله ميليلن تيليلكلي  الفضيليلل

الرضا )عليه السالم(فوالدته كانت بعد  )عليه السالم( وّعد يف الرجال من أصحاب 

الم( ااادي والعسكري )عليهام السالم(وعّد أبو  ميلن أصيلحاب اجليلواد )علييله السيل

فكي  يمكنه أن يروى عن الرضا )عليه السالم(؟ ثم إن نفس الرسيلالة تشيلتمل عيلىل 

 مل فيلاخري: قائيلل قال فنن»ُامور ال حيتمل ان تصدر من الرضا )عليه السالم(كقوله: 

 أو هيلي موجيلودة معروفة العلل تلك عن فاخري: قال فنن. لعلل: قيل اخللق؟ كل 

: قائيلل قيلال فنن. أهلها عند موجودة معروفة هي بل: قيل موجودة؟ وال معروفة غري

 «.ومنها ما ال نعرفه نعرفه ما منها: له قيل تعرفوهنا؟ ال أم أنتم أتعرفوهنا

 ورىومن الواضح أن مثل هذا ال يصدر عن اإلمام )عليه السالم( ومثليله قوليله: )

 ،«بةجنا منه خرجت إالّ  يموت ميت من ليس»)عليهم السالم(أنه قال:  األئّمة بعض

: قيل: عزوجل اهلل افرتضها قد التي الصالة أصل عن غريت مل: قيل فنن»: قوله ومثله

 ونحيلو. «املعلول تغري العلة تغريت ملا الكسوف، وهو ،ألن العلة تغيري أمر من االمور
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 دراسيلة يف للفضيلل( العليلل) كتيلاب عن بحثنا وقد. يقوله أن لإلمام اليمكن مما ذلك

 .رهاذك جمال هنا ليس مستقلة

 وهيلو ، نيله ليلهكو عدم حيتمل انه مع ،النوع الثاي: ان ينس  الكتاب لبعض الرواة

 وربيلام ،)عليليهم السيلالم( األئمة عن صادرة رواياته أن فيّدعى ، روايات عىل مشتمل

 وأنيله القبيل هذا من ااالل قيس بن سليم كتاب أن االحتامل سبيل عىل البعض اعتر

. أصيلحابنا إىل اليلدعوى هيلذ  الغضيلائري ابيلن ينسيل و. عياش أيب بن أبان وضع من

: الفهرسيلت يف الطيلويس الشيليخ قيلال ،أص  ريد النريس واليلّزراد إىل بالنسبة وكذلك

 بابوييله، بيلن احلسيلني بيلن عيل  بن حممد يرِومها ومل أصالن، الزراد وريد النريس لزيد)

 موضيلوعان، مهيلا: يقيلول وكيلان الوليد، بن احلسن بن حممد يرومها مل فهرسته يف وقال

 بيلن حمميلد االُصول هذ  وضع: يقول وكان. سدير بن عبداهلل بن خالد كتاب وكذلك

 بن حممد جعفر أبو ذكر. كتاب له سدير، بن عبداهلل بن خالد) قال. (1)(اامداي موسى

 موضيلوع، ألنيله ؛أرويه ال: قال أنه الوليد بن احلسن بن حممد عن القمي بابويه بن ع 

 لكيلن اليلبعض، ناقشيله وإن هيلذا الصيلدوق وقول. (2)مداي(اا موسى بن حممد وضعه

 .االُصول هذ  يف لالحتامل موجباً  قوله يبقى

 رواييلات بعيلض يف والتزوير الدس فيدخل ،النوع الثالث: الدس يف بعض الكت 

احلكم أخر  عيلن  بن هشام أن عبدالرُحن بن يونس عن مانقلنا  عليه ويدل. الكتاب

م( أن املغرية بن سعيد )لعنه اهلل( قد دس يف كت  أصحاب أبيه أيب عبداهلل )عليه السال

)عليه السالم( أحاديث مل حيدث  ا ونقل يونس عن الرضا )عليه السالم( أنه قال ليله 
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حينام عرض عليه كت  أصحاب الصادقني )عليه السالم( )إن أبا اخلطاب كذب عيلىل 

لك أصحاب أيب اخلطاب يدسيلون أيب عبداهلل )عليه السالم( لعن اهلل أبا اخلطاب وكذ

 يف هذ  األحاديث إىل يومنا هذا يف كت  أصحاب أيب عبداهلل )عليه السالم((.

ويقول الشيخ املفيد يف كتابه تصحيح االعتقاد بالنسبة لكتاب ُسليم بن قيليس بيلان 

اتعلق به أبو جعفر من حيلديث م وأما: )قال.  فيه الدس حدث ولكن ، اصله صحيح

 فييله فيلاملعنى ،يه إىل كتاب املضاف إليه برواية أبيلان بيلن أيب عييلاشسليم الذي رجع ف

 .(1)(وتدليس ختليط فيه حصل وقد موثوق، غري الكتاب هذا أن غري صحيح

 ولهويقول النجاا يف ترمجة حممد بن ع  بن النعامن )مؤمن الطاق( من رجاله: )

 كبيلري كتيلاب اهلل، رُحيله عبيداهلل بن احلسني بن أُحد عند رأيته( تفعل وال افعل) كتاب

 أقاويل تباين فساد،ويذكر عىل فيه تدل أحاديث املتكخرين بعض فيه أدخل وقد حسن،

 .(2)(الصحابة

)علييله  اإلميلام قيلول بصيلري أيب رواييلة يف مرّ  وقد ،النوع الرابع: أن يزاد يف احلديث

 «.ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحّط إليها عرشاً »السالم(

 ؛قص يف احلديث بام خيل بيلاملراد كيلام ميلر ميلن حترييل  الغيلالةالنوع اخلامس: أن ين

 حتريفيلا منيله نقيلص حيث «منك يقبل خري من ماشئت فاعمل احلق عرفت إذا»: لقوله

)علييله السيلالم( وجيلود  االمام بني ولكن«ماشئت فاعمل عرفت إذا»له إىل قوله: لقو

 . فيها احلق وبني الرواة بعض يذكرها مل ، نقيصة فيها

                                                           

 .149( تصحيح االعتقاد: 1)

 .886/ 325( رجال النجاا: 2)
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 ، الوضع عن عمد اخترصنا البحيلث فييله لكونيله قلييلل األثيلر يف الفقيلههذا كله يف

 .تعمد عن ال الوضع هو واألهم

 نتيجيلة بيلل ،املقام الثاي: يف التغيري احلاصل يف األحاديث ال عن سيلوء نييلة وعميلد

 احلافظيلة ضيلع  أو وغيلري  العميلر آخيلر يف كاالختالط النفسية، العوامل أو القصور

 اليفهمون بحيث والنفسية الروحية االمراض ببعض الئهمابت ألجل أو الفهم وقصور

 أو ،ءاتوإحييلا تصيلّورات ميلن نفوسيلهم يف ميلا حسيل  بل الواقع، هو كام مايسمعون

 متيلون يف يترصيلفون وأمثاااموليلذلك واليلبغض احليل  من الفكرية الرواس  لوجود

 وأ الكتيلاب تيلكلي  يف االستعجال السب  كان وربام.  العوامل هذ  حس  الروايات

 كيلام والنقيلل، التكلي  يف االشتبا  توج  التي واألعامل املشاغل كثرة أو احلديث نقل

. وهذا النوع ميلن الترّصيلف كثيلري يف األحادييلث حتيلى إن الطويس للشيخ ذلك نس 

صاح  احلدائق الذي هو من األخباريني الذين يرون قطعييلة صيلدور أخبيلار الكتيل  

متعددة بكنه قلام يوجد يف التهذي  حديث مل األربعة يرص  يف كتابه مرارًا ويف مواضع 

 . ت الشيخاشتغاال كثرة ذلك يف السب  وانتنله يد التحري  سندًا أو متناً 

 بوجيلود أعيلرف الشيليخ ألن ؛التهيلذي  رواييلة برتجيليح قييلل وربامويقول أيضًا: )

 الخيفيلى أنيله وفيه. واملبسوط النهاية يف بمضموهنا فتوا  مع خصوصاً  وأضبط احلديث

 التحرييليل  ميليلن اهلل رُحيليله للشيليليخ ميليلاوقع أخبيليلار  وتيليلدّبر التهيليلذي  راجيليلع ميليلن عيليلىل

 أو سيلند يف علة من أحاديثه من حديث خيلو وقلام ومتنًا، سنداً  األخبار يف والتصحي 

 الفيلن ميلارس ميلن عيلىل خيفيلى أن ميلن أظهيلر فيهيلا فالكالم اهلل، رُحه فتوا  وأما. متن

 .(1)(أظهر الكايف رواية جان  يف القاعدة  ذ  والرتجيح

                                                           

 .156: 3( احلدائق 1)
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الشك أن هيلذ  الرواييلة  خيتلجه يكاد ال الذي الظاهر ومنويقول يف موضع ثان: )

 وراد سيلهواً  العبيلارة هيلذ  منها أسقط لكنه ،هي الرواية التي نقلها الشيخ يف التهذي 

: الصيلدوق كتيل  يف موجودة الزيادة من ذكرنا  كام والرواية «فاغتسل»: قوله عوضها

 .واخلصال الفقيه

أن هذ  الزيادة سقطت من قلم الشيخ كام ال خيفى عىل من له ُانس بطريقته  الظاهر

 يف والنقصيلان والزييلادة والتصيلحي  التحرييل  من فيه له وقع وما ،سّيام يف التهذي 

 ظيلاهر هيلو كيلام سند  أو متنه يف ذلك من حديث خيلو قّلام إنه بحيث واملتون األسانيد

 .(2)عجمامل يف ذلك عىل وافق وقد. (1)(للمامرس

ألنيله يعنيلي اخلدشيلة يف  ؛ولكن توجيه كل جهات اإلشكال إىل الشيخ غيلري وجييله

 هيلذ  عيلن اجليلواب وتفصيليل. اجلميع عن مسلمة وهي ،ضبطه ووثاقته )قدس رس (

 إليه هنا ونشري الفقهية، مباحثنا يف له تعرضنا الطويس الشيخ عن ذلك يدفع بام الشبهة

 قيلد لذلك ، متعددة مصادر من الواحدة لروايةا ينقل الشيخ ان: وخالصته باإلمجال،

 هذ  ففي اختالف او خطك كان وإذا ، املتن أو السند او النسخة حيث من خمتلفة تكون

 خطيلك  عيلىل ييلدل انيله ال النقيلل يف وامانتيله تتبعيله كثيلرة عيلىل ييلدل ما وهذا ، املصادر

غيلري  لكيلان خيلالف  حدًا مع ان املوجودةوا سنداً  أو متناً  ينقل كان لو فانه ، واشتباهه

 :أقسام عىل غري  عن التهذي  يف احلديث اختالف إن:  توضيحه ، االمانة

                                                           

 .209: 4( احلدائق 1)

 .50/ 1( معجم رجال احلديث 2)
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 املوجيلود ولكن ،األول: أن ينقل الشيخ الطويس احلديث عن مصدر كالكايف مثالً 

 .خالفه املصدر يف

 أهنيلا يذكر ولكن ،الثاي: أن ينقل الشيخ احلديث عن مصدر ال يوجد بكيدينا اليوم

 أو فضيلال بن احلسن بن ع  وكتاب حييى بن أُحد بن حممد كتاب مثل ةمتعدد مصادر

 .خالد ابن حممد بن أُحد وكتاب عيسى بن حممد بن أُحد كتاب

الثالث: أن يبتدئ السند بشخص واحد كاحلسني بن سعيد ولكيلن ينقيلل احليلديث 

 .آخر بنحو وُاخرى ،عنه تارة بنحو

ك فيه إىل الشيخ إذ أن مرجع اختالف فال يمكن أن ننس  اخلط ،أما يف القسم األول

 الكيلايف عن الشيخ ينقله ما أن فنرى ،نقل الشيخ مع املصدر إىل اختالف نسخ املصدر

 هذا أنه الواضح ومن الكايف، من اليوم بكيدينا هو عام املوارد بعض يف اختل  ربام مثالً 

 النقل يف إليها نداست التي نسخته كانت فربام ؛بة اخلطك إىل الشيخنس يصّحح ال بمجرد 

 هيلذ  فيلنن ؛إنكيلار  يمكيلن ال مميلا الكايف نسخ اختالف أن والواقع. كذلك الكايف من

 بعيلض يف الكيلايف عيلن رواية فينقل أيضًا، الكايف عن الصدوق نقل يف نجدها الظاهرة

الذي هو بكيدينا اليوم نجد  خيتل  عام ينقله  الكايف نراجع وحينام مثاًل، كالتوحيد كتبه

 عنه يف السند أو املتن.الصدوق 

 الشيليخ يقيلول ،والعج  ممن يلقي تبعات هيلذا االخيلتالف عيلىل عيلاتق الصيلدوق

 بنسيلناد  الكلينيلي الشيخ عن التوحيد كتاب يف عنه حديثاً  نقله بعد البحار يف املجليس

)عليه السالم( )هذا اخلر مكخوذ من الكايف وفيه تغييلريات  الصادق عن بصري أيب عن

. (1)(العدل أهل مذه  ليوافق ذلك فعل إنام وإنه ،الظن بالصدوقعجيبة تورث سوء 

                                                           

 .156: 5األنوار ( بحار 1)
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 ميلن أكميلل هي الكايف من الصدوق عند كانت التي النسخة أن التتبع بعد يظهر ولعله

 الصيلدوق نقل من أحياناً  نجد  فلاِم ،يث السند مثالً ح فمن اليوم، بكيدينا التي النسخة

 امليلتن حييلث وميلن مرفوعيلة، نجيلدها الييلوم نسختنا يف لكن مسندة، رواية الكايف عن

 .الكايف توحيد مع الصدوق توحيد نقارن حينام بوضو  يظهر فكذالك

فتبني أنه ليس من الصحيح أن ننس  اخلطك إىل نقل الشيخ أو الصدوق عن الكايف 

 النسيلخة، الخيلتالف هيلو وإنيلام ،وغري  ملجرد مغايرته للنسخة التي هي بكيدينا الييلوم

 .نسبتها وصحة ووثاقتها بكيدينا التي النسخة اعتبار ىلع كثرياً  نؤكد ولكننا

 ،فالظاهر أن الشيخ )قدس رس ( نقل النص من مصادر متعددة ،وأما القسم الثاي

 أن هيلذا ومعنيلىحيلو اليلذي وجيلد  يف مصيلدر  هنيلاك. الن عيلىل موضيلع كيلل يف ونقل

 أخّل  أو يثاحلد نقل يف أخطك أنه ال النسخة، يف مصادر  اختالف يف هو إنام االختالف

 .الضعفه وجاللته ووثاقته الشيخ أمانة عىل دليل فهو ؛بنقله

وأما القسم الثالث: فالذي يبدو ألول وهلة أن يف نقل الشيخ عيلن كتيلاب اليلراوي 

 يف باسمه ابتدأ من كتاب عن ينقل بكنه - املشيخة يف رص  وكام - ألنه ،الواحد اشتبا 

 كتابيلان عنيله نقليله الذي احلديث واختل  هباسم ُبدئ ملن ليس أنه واملفروض السنَد،

 الكتيلاب بيلل الكتيلابني، يف احليلديث اختالف هو االختالف منشك يكون أن حيتمل كي

 .وخمتل  متعدد والنقل واحد

 ميلن أن وإمجاليله حمليله، يف عنيله اجليلواب فصلنا وقد ،ولكن هذا أيضًا غري صحيح

 أن كيلام كتبهم من واسطة الب أحياناً  عنهم الشيخ ينقل من هناك أن جيد املشيخة الحظ

 بالنسيلبة فميلثال آخيلر، كتيلاب بواسطة ولكن باسمهم ويبدأ أيضاً  عنهم ينقل من هناك

 عيلن ذكرتيله وماتارة يقول فيه كام يف مشيخة التهذي : ) نرا  عيسى بن حممد بن ألُحد
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 (1)(اهلل عبيلد أبيلو الشيخ به أخري فقد نوادر  من أخذته الذي عيسى بن حممد بن أُحد

  يلذ  رويته ما عيسى بن أُحد عن ماذكرته مجلة ومنقول ُاخرى يف نفس املشيخة: )وي

 .(2)بن يعقوب...( حممد عن األسانيد

 وهو يف مواضع من املشيخة فراجع.

 ،فرتا  تارة يكخذ من النوادر وينقل عيلن ابيلن عيسيلى ميلع اإلشيلارة إىل سيلند  إلييله

 عيلن بل كتابه من ال عيسى ابن عن احلديث نقله عىل تدّل  ُاخرى أسانيد يذكر وُاخرى

 نشيلك إنيلام فاالختالف. وهكذا الصفار، أو اهلل، عبد بن سعد كتاب عن أو ،الً مث الكايف

 .بينها فيام الكت  تلك أو الكت ، تلك عن كتابه اختالف من

فاإلشكال عىل الشيخ بام ذكر يف احلدائق مع ما يرتت  عليه من اآلثار الفاسدة ليس 

بنتيجة هي أنه قيلد وقيلع اخلطيلك غيلري  ذلك من نخرج أنه يمكن لكن ،بصحيح يف نفسه

 أو الكيلايف كتيلاب نقيلل بني الواحدة الرواية نقل يف االختالف حصل مّلا فننه ؛العمدي

 اليلرواة أو املستنسخني أو النقلة بعض أن يفرض أن فالبد ذلك، غري أو الصفار كتاب

 .النقل يف تسامح قد املؤّلفني أو

مع االتفاق عىل وقوع االشتبا  يف النقل  -نينا عليه وما ذكر  هؤالء فالفرق بني ما ب

 كثيلرة أن باعتبيلار الشيليخ غفليلة عىل كلها االختالفات تلك تبعات يلقون هؤالء ان ،يل

 غفليلة تكون أن يمكن اسبابا االختالف اذا أن نرى لكننا أكثر، الغفلة تورث املشاغل

 ها أحاديثه.عن ينقل التي دراملصا اختالف فيها والغال  أحدها، الشيخ

 يل:  )عنوان( اسباب االختالف غري العمدي

                                                           

 .74: 10( مشيخة التهذي  1)

 .43 - 42: 10( مشيخة التهذي : 2)
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 :ُامور وهي ،وجيدر التعرف عىل أسباب االختالف غري العمدي ومناشئه

 هو كام باملعنى النقل جوار عن البحث هنا هندف والالسب  األول: النقل باملعنى. 

ق يف املعيلارج: قيلاملح يقيلول. عدميله أو الفصيلول، وصيلاح  كيلاملحقق األكثر مذه 

 عيلن قيلارصة الثانييلة العبارة تكون أال برشط باملعنى اخلر رواية جيور: الرابعة املسكلة)

 .الوجو  ببعض لذلك حيت  ثم. (1)(فوائدها بجميع األصل املعنى

 والحلجية. ا عن يسقط وال باملعنى، احلديث نقل للراوي جيوروقال يف الفصول: )

 (2)(خمالفينا أكثر وعليه نا،أصحاب بني خالفاً  ذلك يف نعرف

 نذكر ،وقد وردت يف جوار النقل باملعنى روايات نقلت يف مقدمة جامع األحاديث

)علييليله  اهلل عبيليلد أليب قليليلت: قيليلال ليليلذلك كمثيليلال مسيليللم بيليلن حمميليلد صيليلحيحة منهيليلا

 .(3)«بكس فال معانيه تريد كنت إن»السالم(أسمع احلديث منك فكريد وانقص؟ قال: 

ل التعرض ايلذ  الظيلاهرة هنابييلان النتيلائ  الطبيعييلة التيلي وإنام نستهدف من خال

 ،فيلس املعنيلىن تفييلد بكلفاظ احلديث ألفاظ تبديل يعني فننه ،ترتت  عىل النقل باملعنى

 األميليلور دقيليلائق إىل وااللتفيليلات االسيليلتيعاب يف األفيليلراد اخيليلتالف أن الواضيليلح وميليلن

 اخلصوصيليات ميلن الكثيلري فيلوات يوجيل  واإلدراك الوعي يف مستوياهتم واختالف

 رواة يف نجيلد وقليلام. األحادييلث يف االختالف يورث مما ؛املعنى يف الدخيلة والنكات

 ويفهيلم ،ن عارفيلًا برميلور احليلديث وأرسار البييلانيكيلو من األحاديث ونقلة األسانيد

 واملجار احلقيقة بني ويميز وحلنه، الكالم ملعاريض ويتفطن والتعليم، القتيا بني الفرق

                                                           

 .153( معارج األصول: 1)

 .مرقمة غري حجرية طبعة( الفصول: 2)

 .406و 405و 404( انظر جامع األحاديث: 3)
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 للحيلديث نقلهيلم فيلنن وبالطبع كذلك، يكونوا مل النقلة فكغل  ؛نايةوالك واالستعارة

 النقيلل فيلانخيلتالف احليلديث. ا إىل سيليؤدى رمور  استيعاب يف اختالفهم مع باملعنى

 .بفقيه وليس فقه حامل ورب ، منه افقه هو من إىل فقه حامل فرب سهالً  ليس باملعنى

 يف مالحظتهام الفقيه وعىل ،ملعنىوجتدر هنا اإلشارة إىل ظاهرتني نشكتا من النقل با

 :االستنباط مرحلة

رتييل  األثيلر علييله يف مرحليلة وت ،الظاهرة االوىل: توهم تعّدد الرواية يف موضيلوع

 العليلامء بعيلض نالحظ لذلكاالستنباط مع أن التدقيق فيها سندًا ومتنًا يقيض بوحدهتا

 يف واملتحيلدة املضيلمون يف املتشيلا ة االكثيلر او اليلروايتني يرجعيلون ميلا كثرياً  املحققني

.  عنىبيلامل النقيلل ألجيلل بينهام االختالف وانام يل واحدة رواية إىل عنه واملروي الراوي

 روايتيلان العنبي العصري موضوع يف رويت: احلال لتوضيح تطبيقياً  مثاالً  لذلك ونذكر

 :سنان بن عبداهلل عن

عبداهلل بن سنان عيلن االُوىل: ما روا  يف الكايف عن ع  عن أبيه عن أيب حمبوب عن 

ه  ثلثيلا  ييلذ حتيلى حيلرام فهيلو النار، أصابته عصري كل»أيب عبداهلل )عليه السالم(: 

 بنصابة احلرمة تقييد من الرشيعة شيخ ومنهم العلامء بعض استفاد وقد. (1)«ويبقى ثلثه

 . (2)النار بغري غىل لو فيام احلرمة عدم النار

                                                           

 .املحرمة األرشبة أبواب من 2 ب ،/1 282: 25 الوسائل ،1/ 419: 6( الكايف 1)

 .17ير يف أحكام العصري: ( افاضة القد2)
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أبيه عن عبداهلل بن املغرية عن عبيلداهلل بيلن وهناك رواية ثانية يف الكايف عن ع  عن 

 فهيلو ثلثيله ويبقيلى ثلثيلا  ييلذه  حتيلى طبخ إذا العصري أن عبداهلل أبو ذكرسنان قال: 

 .(1)حالل

وهي ليست بعييلدة  -فاذا فرضنا وحدة الروايتني وأن التعدد نشك من النقل باملعنى 

فيشكل ما استفاد  شيخ  وفرضنا أن الصورة الواقعية للرواية هي الثانية دون االوىل -

 الرشيعة.

الظاهرة الثانية: ما انتهجه بعض املتكخرين من املحدثني كصاح  الوسائل )قدس 

 عيلن يروييله ثيلم ميلثاًل، الكايف من موضوع يف حديثاً  فينقل ،رس (يف مقام نقل احلديث

 اجلزئييلة االختالفيلات عيلىل تنبيه دون من مثله، أو نحو ، الشيخ روى: بقوله التهذي 

 عنيلد ميلؤثرة تكيلن مل وليلو النيلاظرين بعيلض عند املعنى يف أحياناً  املؤّثرة بينها وجودةامل

ائل احلديث الثاي نحوًا من األّول أو مثله مبتن الوس صاح  فعدّ .  الوسائل صاح 

 أن للفقييله ينبغيلي واذا ؛عىل استفادته من احلديث معنى يشابه احلديث األول ويامثله

. نحيلو  أو مثليله بعنوان الوسائل يف بذكر  يكتفي وال لثايا احلديث متن بنفسه يراجع

بكتابيله  (2)كان أليق وأنسيل ل اجلزئية اختالفاته مع باحلديث الوسائل صاح  أتى ولو

                                                           

 .املحرمة األرشبة ابواب من 2 بابا 5/ 283: 25 الوسائل ،4/ 394: 6( الكايف 1)

 فلو ،( وقد روعيت يف جامع أحاديث الشيعة هذ  الناحية بالنسبة إىل الكت  األربعة دون غريها2)

 إليها باإلشارة يكتفى فظالل حيث من العيون أو العلل أو اخلصال مع خمتلفة مثالً  الفقيه نسخة كانت

 املناس  من فكانقل شهرة من الفقيهأ ليست الكت  تلك أن مع نحو  اخلصال يف روى: مثالً  بقوله

 .االربعة بالكت  يكتفى وال ، ايضاً  املعترة احلديث كت  سائر يف االختالفات ذكر
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)قدس  منه هو استفاد  ما غري منه فقيه يستفيد ولربام ،احلديثي الذي هو مرجع للفقهاء

 رس (.

جيلاء يف الوسيلائل رواييلة عيلن الشيليخ  فقيلد ،ونذكر من باب التطبيق مثاالً واحيلداً 

بنسناد  عن احلسني بن سعيد عن صفوان بن حييى وفضالة عن العالء عيلن حمميلد بيلن 

 أيبيعيله عطيل  أو كرسيل أصيلابه إذا الواجيل  اادي عن سكلتهمسلم عن أحدمها قال: 

 فليتصيلدق باعيله فنن يبيعه، ال»)عليه السالم(:  قال هدي؟ يف بثمنه ويستعني صاحبه

ويف اليلوايف وجيلامع  (1)الفقييله يف احليلديث وجيلاء. احليلديث ،«ِد هيلديًا آخيلره وليهبثمن

 وإن ايبيعه؟ عط  أو كرس أصابه إن الواج  اادي عن سكلته»األحاديث عنه هكذا: 

 كلمة فيه فليس. (2)«بثمنه فليتصدق باعه إن»ه ما يصنع بثمنه؟ قال )عليه السالم(: باع

 ميلن نحيلواً  احليلديث عيلدّ  ينبغي فال املعنى، الفاخت يف تكثري  الظاهر ومن ،«يبيعه ال»

املوجيلودة عنيلد  مشيلتملة عيلىل كلميلة)ال  النسيلخة تكون أن إالّ  اللهم. األّول احلديث

 .قياسياً  تصحيحاً  صححها أو ،يبيعه(

 ، احليلديث بعيلد منيله كالميلا الراوي يذكر ان:  منه واملراد ،السب  الثاي: اإلدراج

 يتوهم قد لذلك ، )عليه السالم( االمام وكالم مهكال بني تفصل عالمة جيعل ال ولكن

 كبري تكثري الظاهرة واذ  ، االشتبا  يوج  ما وهذا ، ضاً اي الرواية مجلة من كالمه بان

 يف املالحيلظ الن ، معينيلة خلرة حيتاج ، الرواية متن عن الراوي كالم ومتييز ، الفقه يف

 االمام كالم بني اخللط حاديثاال بعض يف والوايف الوسائل حتى احلديث كت  بعض

                                                           

 من 27 ب ،2/ 136: 14 الوسائل ،1482/ 298: 2 الفقيه ،731/ 217: 5( التهذي  1)

 .الذبح أبواب

 . األحاديث جامع ،13964/ 1146: 8( الوايف 2)
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كام ذكر  واليلد الشيليخ البهيلائي يف  وهو.  اخرى موارد يف بينهام ميزوا وان ، والراوي

 بعيلد  ميلن فريوييله لغيلري ، أو لنفسيله كالميلاً  يتبعيله ثم حديثاً  الراوي يذكر أندرايته: )

. (فييله ميلدرج: )وللحيلديث ،(مدرج: )للزائد ويقال احلديث، من أنه فيتوهم مّتصاًل،

 يسيلمع أو ،ام بكحيلدمهافيلريوهي بنسيلنادين، حديثان عند  يكون أن اإلدراج اقسام ومن

 .باتفاق عنهم فريويه متنه أو إسناد  يف خمتلفني مجاعة من حديثاً 

 ُيلَحيلق كيلكن عميلد غيلري عيلن ميلايقع وكثيلرياً  احليلّذاق، له يتفطن وإنام ،وكله حرام

 يف يقيلع هذا ومثل. منه أنه بعد  َمن فيتومهه التوضيح، بقصد نحو  أو تفسري باحلديث

 بيلاإلدراج، فيها حكمنا مواضع التهذي  كتاب يف لنا وقع وقد ،كثرياً  الكت  إجارات

 فصيلل عيلدم ذليلك وسب  فيها، يشك ومواضع الظن، عىل ذلك فيها يغل  ومواضع

 أوهم للحديث مناس  للمصن  كالم وقع فنذا. ونحوها غري ، عن احلديث النسا،

 .(1)(منه كونه

ويف كالمه إشارة إىل أن عبارة الشيخ الطويس واملفيد يف املقنعة كثريًا ماتوهم كوهنا 

 اسيلم البسملة بعد الكتاب أول يكت  أن احلديث لكات  ينبغي: )وقال ،جزء الرواية

 ذلك من وآكد. سوداء أو ُحراء دائرة حديثني كل بني جيعل ثم: - قال أن إىل - الشيخ

  مما يتصل به من كالم املؤل   اء مشقوقة هكذا )هيل( أو أن يفصل بني احلديث وغري

 ميلن التهيلذي  أحادييلث بعيلض يف لنيلا وقيلع كيلام بغيلري ، احليلديث خيتلط لئال ؛نحوها

 وتفتيليش شديد عرس بعد إالّ  نميز  فلم الطويس الشيخ وكالم املقنعة بكالم االلتباس

                                                           

 .114( وصول األخيار إىل أصول األخبار: 1)
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 حيلديث احليلديث بعد كان فنن ،والً عالمة ألول احلديثأ املكّورة الدائرة وتكون. تام

 .اااء تعينت كالم بعد  كان وإن بينهام،  ا اكتفي آخر

 بكيلالم التهيلذي  أحاديث الختالط ؛ وهذا يف مثل التهذي  واالستبصار واج 

 وجيله يف وغيلري  الشيليخ بكيلالم االستبصيلار أحاديث واختالط الشيخ، وكالم املقنعة

 فيه اليلتبس بحيث بعض، عن بعضاً  كتايب يف - اهلل بحمد - ميزت وقد . وغري اجلمع

 .(1)( بيشء اء

 فيها حكم املوارد بعض أن األّول كالمه يف ذكر فننه ،وال خيفى التهافت بني كالميه

بل مشكوك فيه والييلزال مشيلكوكًا وهنيلا  يميز مل وبعضها ظناً  وبعضها قطعاً  باإلدراج

 ،(اء عيلن ءا فييله اليلتيلبس بحييلث بعيلض عيلن بعضاً  كتايب يف ميزت وقديقول: 

 :قسمني عىل املوجود واإلدراج. فتكمل

 .وسنذكر  ،فتارة يكون بلحوق الكالم يف آخر احلديث بام يوهم كونه منه

 أبا سمعتاية عامر بن مروان قال: رو يف جاء كام ،وُاخرى يكون يف وسط احلديث

تلط باحلرام )عليه السالم( فيام خيرج من املعادن والبحر والغنيمة واحلالل املخ عبداهلل

 عيلن البحيلار يف املجليسيل العالميلة نقلهيلا فقيلد ،إذا مل يعرف صاحبه والكنور اخلميلس

 . اخلصال من متعددة طبعات يف وهكذا. (2)باحلرام املختلط للحالل ذكر بال اخلصال

 نسيلخ اّتفيلاق ميلن الكتيل  بعيلض يف وميلا بعضيلها، يف اجلملة هذ  ذكرت قد ،نعم

 بيلاب ميلن احليلديث يف ُادرجيلت رييلادة أهنيلا ّوييلاً ق وحيتمل فخطك، ذكرها عىل اخلصال

ذكر الصدوق هذا احليلديث  ومنشؤ  املصححني، أو النسا، لبعض القيايس التصحيح

                                                           

 .194( وصول األخيار إىل ُاصول األخبار: 1)

 .51/ 290اخلصال:  ،2/ 189: 96( البحار 2)
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يف باب اخلمسة فكضافوا اخلامس تكمياًل لعدد ولكن الظاهر أن مرر الصدوق يف ذكر 

 يف واخلُمس ساخلَم بني يفرق مل فهو ،الرواية يف هذا الباب اشتاماا عىل اخلُمس بالضم

نيله ال يشيلتمل فن الباب، هذا نفس يف الثاي احلديث له ويشهد. الباب يف مجيعاً  إيرادمها

 .اخلمس وجوب مضموهنا بل ،عىل مخسة ُامور

 يف وُاخيلرى ،وهناك تقسيم آخر لإلدراج فتيلارة يقيلع اإلدراج يف املصيلادر املفقيلودة

 :جهتني يف يقع فالبحث. عندنا املوجودة املصادر

يف  كيلام ،االوىل: بكن يالحظ اإلدراج بالنسبة للمصادر التي مل تصيلل ألييلدينا اجلهة

 أو للمؤّل ، تذييل من ختلو تكن مل فنهنا ،االُصول التي اعُتمد عليها يف الكت  األربعة

 ؛الفقهيلاء ميلن مؤلفيله كان إذا فيام اخلصوا وعىل احلديث ملدلول تعليل أو له، تفسري

 إنيلام األربعيلة الكت  ومصنفوا. املؤل  وكالم احلديث تنم بني االشتبا  يقع هنا ومن

 ذييلل أن تثبيلت والشواهد ،حاديث من تلك املصادر وفق ما رأو  واستظهرو األ نقلوا

 منه، يكون أن حيتمل أو املفقود، األصل صاح  تعليقات من هو إنام الروايات بعض

 :نذكر لذلك وكنموذج)عليه السالم(.  اإلمام من بكونه يوثق فال

 صيلالة نسيليت إذا»)عليه السالم( قال:  جعفر رواية الكايف عن ررارة عن أيب - 1

 ثيلم وأقيلم، اا فكّذن بكوان، فابدأ صلوات، قضاء عليك وكان وضوء، بغري صليتها أو

)علييله  جعفيلر أبيلو قيلال: وقيلال. «صيلالة لكيلل إقاميلة بنقاميلة مابعدها صّل  ثم صلها،

ي أ الغيلداة فصيلل ،تتيلك الغيلداة فيلذكرهتاوإن كنت قد صليت الظهر وقد فا»السالم(

 نسيليت إن: وقال. صليتها فاتتك صالة ماذكرت ومتى ،ساعة ذكرهتا ولو بعد العرص
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 ثيلم االُوىل فانِوهيلا فراغك بعد أو الصالة يف وأنت فذكرهتا العرص صليت حتى الظهر

 .(1)أربع مكان أربع هي فننام العرص، صلِّ 

جوار العدول إىل الظهر املنسية ميلن العرصيل وحمل االستشهاد هو داللة الذيل عىل 

 .عدمه عىل واألشهر األصحاب، من شاذّ  خمتار وهو ،بعد الفراغ منها أيضاً 

 وُاجي  عن داللة احلديث عىل اجلوار بنعراض قدماء األصحاب عنه.

 ولكيلن. بيلاجلوار أفتيلوا لذلك ؛ولكن املجورين بام أهنم مل يعتروا إعراض القدماء

صحاب عن خر واضح الداللة ميلع كونيله بميلرأًى ميلنهم ومسيلمع إعراض قدماء األ

 يف نفهميله اليلذي واخلليلل ،يكش  عن وجود خلل فيه منعهم من الفتوى عيلىل طبقيله

 ميليليليلن ليليليليليس «نسيليليليليت ان وقيليليليلال» أن هيليليليلو بالتكميليليليلل ويظهيليليليلر احليليليليلديث

ولذا مل يكرر قوله )قال أبو جعفر )عليه السيلالم(( كيلام كيلان يف  ؛الباقر )عليه السالم(

 نفسيله ررارة من هذا التفريع كون عن يكش  السياق فاختالفلسابقة عليها. الفقرة ا

 مشيلهوراً  فقهييلاً  كتاباً  الصالة يف حريز كتاب كان وقد حريز، كتاب من نقلت والرواية

 يف إلييله سيلند  مالحظيلة ميلن كاميظهر النجاا رمان حتى يقرأ وكان األصحاب، بني

 حاشيليته، ميلن متنيله يعرفيلون كيلانوا ابواألصيلح بالغة، بشهرة يتمتع وكان. (2)رجاله

 اهنيلا فيتيلوهم ، ررارة اراء فييله نقيلل ربام النه ؛ ررارة وكالم اإلمام كالم بني ويميزون

 ميلنهم بمرأًى  كانت كوهنا مع القطعة هذ  مدلول عن أعرضوا قد نراهم ولذا.  رواية

 .ومسمع

                                                           

 .1/ 291: 3( الكايف 1)

 .375/ 144( رجال النجاا: 2)
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قيلرائن أن ولكن بام أن الكتاب نفسه غري موجيلود عنيلد املتيلكخرين ليفهميلوا ميلن ال

 ناقشيلهم حني يف املشهور إعراض أجل من طرحوها فلذلك ؛الكالم لإلمام أو لزرارة

 أن عيلىل تيلدّل  التيلي االُخيلرى الشيلواهد بعض وهناك. املشهور بنعراض يعتني ال من

 التوضيحات التي تلّقاها من اساتذته.و الفتاوى بعض عىل يشتمل كان حريز كتاب

ونس القصرية عن أيب عبداهلل )عليه السالم( قيلال: رواية الكايف أيضًا ملرسلة ي - 2

 - أسطر وبعد -... كانت ربام حتيض ما أول املرأة أن وذلك. «أيام عرشة الطهر أدنى»

فهو من احليض وكل ما رأته  ُحرة أو صفرة من حيضها ايام يف املرأة رأت ما كل: وقال

 متن من...( املرأة أن وذلك) مجلة املتكّخرون عدّ  وقد. (1)بعد أّيام حيضها فليس بحيض

 بوجيلو  الثالثيلة اليلدماء يف رسيلالته يف احلديث عىل األعاظم بعض فاعرتض احلديث،

ا يف الوقت نفسه نعتقد بيلان هيلذ  اجلمليلة لكنن الفقهية املباحث يف ناقشناها وإن ونحن

 ليست من احلديث وإنام هي رش  للرواية من يونس نفسه.

تل  عن حالة وجودهيلا بالنسيلبة الحيلتامل اإلدراج فتبني أن حالة خفاء املصادر خت

 وعيلدم املصيلدر عيلىل االّطيلالع عيلدم ميلع اإلدراج إثبيلات السهل من ليس إذ ؛وعدمه

 يف ليلإلدراج بالنسبة هذاًا فسوف ينقد  احتامل اإلدراج. موجود كان لو وأما وجود ،

 .املفقودة املصادر

 الحظنا إذا فنحن كثرية، وأمثلته ،ااجلهة الثانية: االدارج يف املصادر املوجودة بكيدين

 ممايشري ؛اآلخر والينقلها عبارة، الرواية ذيل يف ينقل أحدمها أن نجد والوسائل الوايف

 التهيلذيبني يف الفصيلل عيلدم هيلو االشيلتبا  ومنشكاد  بعدم كوهنا من احلديث. اعتق إىل

                                                           

 .5/ 76: 3( الكايف 1)
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 أو (بييلان) كلميلة مثيلل، واضيلح بفصيلل والصدوق الشيخ وكالم احلديث بني والفقيه

 الدالة البهائي الشيخ والد عبارة نقلنا وقد. املتكخرين بني املعهود هو كام( أقول) كلمة

 .(1)شتبه مع احلديث وقد حاول هو التمييز بينهامماي كثرياً  التهذي  كالم أن عىل

 التهيلذي  يف جيلاء فقيلد ،وكمثال لذلك نذكر رواية من التهذي  ورواية من الفقيه

 عنيله حييل  أن أو ى فنن)عليه السالم( مثل ذلك وراد فيه:  هللعبدا أيب عن احللبي عن

 ذليلك ماليله يبلغ ومل األسالم حجة عنه حي  أن أو ى فنن ،رجلال ذلك فليحّ   رجل

 وصيلاح  امليلدارك سيليد توهم وقد. (2)...(ذلك روى املواقيت بعض من عنه وليح 

 ميلن...( حجيلة عنيله حييل  أن او ى فيلنن) مجليلة كون اهلل رُحهم واملستمسك اجلواهر

 االميلام كيلالم بيلني متيييلز دون  يلا ملحقة احللبي صحيحة بعد ذكرت اهنا الجلديثاحل

 .احللبي بصحيحة عنها فعروا وغري ،

 كونيله يف العبيلارة لوضيلو  ؛وقد التفت معّلق املستمسك إىل عدم كونه من الرواية

 .الرواية ضمن يذكروها مل والوايف الوسائل أن نرى ولذا ؛الشيخ كالم من

 ميلن انيله فيليظن ،ويف الفقيه عدة موارد يذكر فيها الصدوق كالما له يف ذيل الرواية

: ررارة وقيلال: )اجلمعيلة صيلالة يف ررارة صيلحيحة ذييلل يف الفقيه روا  ما منها ، متنها

 ألقل مجعة وال املسلمني، من نفر سبعة عىل جت »: قال اجلمعة؟ جت  من عىل له قلت

 بعضيلهم أّمهيلم خييلافوا ومل سيلبعة اجتمع فنذا«. إلمامدهم اأح املسلمني من مخسة من

 ميلن أو احليلديث منوقد اختل  يف كون اجلملة االخرية )فنذا اجتمع...(  (3)وخطبهم
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 الكرامة مفتا  وصاح  البهبهاي الوحيد إن إالّ  األّول، عىل واألكثر الصدوق، كالم

 .(1)املختار وجردي ذهبوا إىل الثاي وانه من كالم الصدوق وهوالر والسيد

 

 الكليلامت وتركييل  اللغيلة حروف بني التشابه فنن ،السب  الثالث: تشابه اخلطوط

 لتغيري كاف إسقاطه أو واحد حرف تغيري فنن القراءة، يف االختالف إىل بطبيعته يؤدي

مًا وكمثال لذلك نذكر رواية عبيد بن ررارة املرتبطة بمسكلة العدول متا الرواية مدلول

 أن له»: فقال غريها، فيقرأ السورة يقرأ ان يريد الرجل عنورة ُاخرى: من سورة إىل س

 فيهيلا الرواييلة بيلكن الروجيلردي السيليد وييلرى. (2)«ثلثيهيلا يقيلرأ ان وبيلني مابينه يرجع

 له ان عىل القدماء اّتفق فقد ولذا ؛(ثلثيها) ال( ثلثها يقرأ أن) هو والصحيح تصحي ،

 . الثلثني برواية يعملوا ومل. (3)العروة يف لسيدا افتى وبه النص  يتجاور مامل العدول

 الشيليخ وافتيلى ،ورواية عبيد وإن دلت عىل جوار العدول مامل يبلغ ثلثيلي السيلورة

 يعتنيلي ال مميلن املتيلكخرين بعيلض وذهيل  بمضيلموهنا، الغطيلاء كش  يف الكبري جعفر

 عنهيلا القدماء إعراض لكن ، األحوط أنه إىل العروة عىل حاشيته يف القدماء باعراض

 ،ا يف كتاب احلسني بيلن سيلعيدألهن - منهم ومسمع وبمرًاى الداللة واضحة كوهنا مع

 ان الفقهييلة مباحثنيلا يف ذكرنيلا وقد. املتن صحة يف الشك يوج  فيه خدشة ال والسند

 أيب ابيلن كتيلاب رواييلات ميلن هيلذ  الن ، (نصيلفها) هيلي الصحيحة اللفظة ان الظاهر

 ذكيلر  مليلا مبعيلدات ذكرنا وقد.  القيايس حيحللتص تعرضت كتبه ان وسنذكر ، عمري
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الروجردي وال جمال لذكرها هنا ومنها الرواية املذكورة يف الوسائل )من حدد  العاّلمة

 بن وسعدقر أو مثل مثاالً(، ويذكر صاح  الوسائل ان الصفار قرأها )من جدد قرا(

 او نقطتهيلا سقطت قد الكلمة ان والظاهر ، (قرا جدث) والرقي( قراً  حدد) عبداهلل

 يف التشيلابه بسيلب  نشيلك انيلام االخيلتالف وهيلذا ، ةبقيلراء وقرأهيلا را وكيلل ، تسقط مل

 وبعيلض ، بالنقيلاط ومعانيهيلا الكليلامت ختتل  بحيث العريب اخلط وطبيعة.  احلروف

 الكبري التشابه مع ، املتعارف للخط الكويف اخلط تبدل وكذلك ، منقطة تكن مل الكت 

ن للتعيلرف كا وان ، كالمنا عن خارجة البحوث هذ  ومثل ، كويفال اخلط كلامت بني

 . وامثااا اخلطوط وتشابه بينها واالختالف ، عليها تكثريها الفاعل يف معرفة الروايات

 الوحييلد قيلال ،وكذلك ربام وقيلع هيلذا التشيلابه يف اخلطيلوط يف السيلند ال يف امليلتن

 موضيلع يف يذكر وربامالرجالية: ) )قدس رس ( يف الفائدة اخلامسة من فوائد  البهبهاي

 ابن) موضع يف يذكر وربامموضع هشام كام سنشري إليه يف هشام بن املثنى.  ويف هاشم،

 بيلن حيييلى يف سيليجيء ما إليه يشري نقصان أو بزيادة( فالن أيب ابن) موضع ويف( فالن

 بالبيلاء عموضيل ويف املثنيلاة بالياء موضع يف يذكر وربام. وغريمها بكار بن وخالد العالء

 ونظائر ذلك(. ويسار، ويزيد كريد املوحدة

والتصحي  والتحري  يتصور يف املتون اكثر من األسانيد ألهنيلا كثيلريًا ميلا كانيلت 

 تتعرض للتصحيح القيايس دون األسانيد.

 

 العبارة تصحيح: به ويقصد ، الكت  تصحيح اوالسب  الرابع: التصحيح القياسي

خيلط املؤليل  أو املستنسيلخ  وضو  لعدم ؛قراءهتا ؛ مكنالي التي واالسانيد املتون يف

 النسيلخ إىل بيلالرجوع ال ولكيلن اخرى السباب او - وغري  للمطر لتعرضه أو ،األّول



408 |   

 
 

 

 األحاديث من والنظائر األشبا  بمالحظة بل املؤل  بخط املكتوبة النسخة أو القديمة

 يف واليلرأي االجتهاد ادخل األسانيدوربام يف الطبقات بمالحظة أو ذلك، وغري واللغة

 هذا التصحيح.

 فوضيلعت حيلبس، السلطة لرغبة يستج  مل حني إنهوقيل يف كتاب ابن أيب عمري: 

 ميلن الكثيلري وصيلار كلامهتيلا، بعيلض فخفييلت املطر، عليها فسال رسداب يف كتبه ُاخته

 يف القييلايس التصيلحيح وصيلعوبة اليلراوي، اسيلم قراءة إمكان لعدم ؛مراسيل رواياته

 جييل  هنيلا وميلن ؛ن رواياته تعّرضت للتصيلحيح القييلايس كثيلرياً متو نولك األسانيد،

 .عندنا حجة مراسيله كانت وإن رواياته، متون يف كثرياً  التكمل

 قيلد بيلل ،ويالحظ أيضًا أن التصحيح القيايس مل ينحرص بالعبارات غيلري املقيلروءة

 - احليلديث أن ييلرى اوالكاتيل  القيلارئ ولكن قراءهتا ويمكن واضحة العبارة تكون

. كيلذلك األصيلل من احلديث وككنام ويرر ، فيصححه ،ال يستقيم -وحس  تصور  

 الشيليخ العالميلة فيقيلول األسيلانيد يف أما ؛املتون يف هو كام األسانيد يف جيري أمر وهو

 تصيلحيح حياول وكان - األخيار وصول يف البهائي الشيخ والد عبدالصمد بن حسني

 وأميلا: )يقول أن إىلزيادة يف السند والنقص..(. التنبه لل للحاذق ينبغي: )- التهذيبني

 فيكيلون عنيله، يروِ  ومل حلقه أو يلحقه مل أنه ومعلوم آخر، عن رجل يروي فبكن النقص

 ونسيلبة وميلراتبهم الرجيلال بمعرفيلة املّطلع له يتفطن وإنام منقطعًا، أو مرسالً  احلديث

ري من التهذي  فتنبهنا ناسخ كثريًا كام وقع يف كثال سهو من يقع وقد. بعض إىل بعضهم

له وأصلحنا  من فهرست الشيخ الطويس أو ممّا يف كت  األحادييلث ومميلا يعيلني عيلىل 
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 لنيلا مغيلن الرجال يف داود ابن وكتاب: )يقول أن إىلذلك معرفة أصحاب األئّمة...(. 

 .(1) ذلك عليه(يف اآلن اعتامدنا وإنام الفن، هذا يف صن  ما مجيع عن

حاول تصحيح أسانيد التهذي  وغري  من كت  احليلديث  فنالحظ ان هذا العالمة

مما يعتقد أن فيه إرساالً أو انقطاعًا باالعتامد عىل كت  الرجيلال مثيلل فهرسيلت الشيليخ 

داهلل التسرتي عب كاملوىل اشتباهات فيه ان:  ورجال ابن داود الذي ذه  بعض العلامء

 انه مجاعة وذهبت البهائي الشيخ كوالد مدحه يف اخرون بالغ بينام ، يف رش  التهذي 

 بخصيلوا أو بيله منحرصيلاً  األمر وليس ، والسقيم الصحيح فيه الرجال كت  كبقية

 تصيلحيح حييلاولون فكانوا إليه، ذلك يف الفقهاء توجه أكثر كان وإن - التهذي  كتاب

ولكن الرجاليني هم أيضًا حييلاولون  -بالرجوع إىل كت  الرجال  احلديث كت  أسانيد

 التغيري أرادوا فنذا ،وكت  الرجال بالرجوع إىل أسانيد كت  احلديث تصحيح الرجال

 كّل  من وخالية وصحيحة تامة األحاديث أسانيد يفرضون فنهنم والتصحيح والتبديل

الطبقات يذكر بيلكن الشيلخص  تنظيم جمال ففى. بموجبها الرجال ويصّححون نقص،

 تصيلحيح يف أهنيلم فنالحظ بقته،ط حيّدد وبذلك ،املعنّي مثاًل يف التهذي  نقل عن فالن

 .احلديث كت  أسانيد عىل كثرياً  يعتمدون الرجال

وكذلك يف املتون فنهنم كانوا يصّححون املتن بقياسه مع متون األحاديث االُخرى 

 تكشيل  التي البحار يف املجليس عبارة هنا ونذكرالتي تتفق معه يف املوضوع أو غري . 

 نسيلخة ميلن اإلسيلناد قيلرب أي - وكتبنيلا : )قال التصحيح عملية يف األمر حقيقة عن

: هكيلذا خطيله صيلورة عليهيلا وكيلان إدرييلس، بن حممد الشيخ خط من مكخوذة قديمة
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فصيلورته  ماوجدتيله عيلىل مضطرب وكالم رصيح حلن فيه كان منه نقلته الذي األصل

 .(1)(فيه عذري بينت فقد العذر، يمهد فيه فالناظر ،خوفًا من التغيري والتبديل

 فيحيلاولون ، وجدوا املتن املذكور للكتيلاب يف كتيلاب آخيلر وتعبيلري آخيلراذن فلو 

 يف للمتن توضيح ذكر ربام او ، اآلخر الكتاب يف املذكور ضوء عىل املتن هذا تصحيح

 الشيليخ ابيلن ع  أيب حواا فمثالً  ، حاشيته يل فيدخل احلاشية يف املتن يف نسخ اخرى

 تعرضيلت وقيلد ، كيلذلك طبيلعو الفهرسيلت ميلتن يف ادخلت الفهرست عىل الطويس

 . القيايس للتصحيح املقروءة غري الكت  باخلصوا

 وفيلق بتصحيحها فيقومون ،فيالحظ أهنم كثريًا ماكانوا يعثرون عىل كت  مغلوطة

 بيلن عيلامر رواييلة نعتيلر ان ويمكيلن. ذلك عن فك  بعضهم احتاط وربام ،مايبدو ام

 .الباب عنوان باعتبار ثاحلدي صحح فننه ؛لذلك مثاالً  الذكر املتقدمة مروان

ومنها كت  ابن أيب عمري نتيجة حلادثة حبسه اصاب بعض كلامهتا يف املتن أو السند 

 . ما يوج  صعوبة قراءهتا يل لذلك تعرضت للتصحيح القيايس

ويف موثقة ابن أيب بكري وراوهيا ابن ايب عمري التي نقلت عن الكايف قال سيلكل رارة 

 ،الصالة يف الثعال  والفنك والسنجاب وغري  من الوبر أبا عبداهلل )عليه السالم(عن

ر كيلل وبيل يف الصيلالة إن»)صىل اهلل عليه وآله(:  اهلل رسول إمالء أنه رعم كتاباً  فكخرج

اء حرام أكله فالصالة يف وبر  وشعر  وجلد  وبوله وألبانه كل اء منه فاسيلدة ال 

 مالحيلظ هيلو كيلام والعبارة. (2)«لهتقبل تلك الصالة حتى تصّ  يف غري  مما أحل اهلل أك
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احلاشيلية  يف مكتوبيلة كانيلت االوىل( وبر) كلمة أن لنا يبدو والذي ومشوشة، مضطربة

 هيلو فالصيلحيح املتن، يف موضعها غرّي  الثاي االستنسا، يف ثم ،بعد سقوطها من املتن

 وشيلعر وبيلر احلييلوان ليلوبر فليليس وإالّ  ،...(أكليله حرام وبر اء كل يف الصالة ان)

 مثيلل عيلن االحيلرتار جميلال يف احلقيقة يف فهو ، بر  لو ال نفسه للحيوان هي لدواناموج

 فيهيلا ان فقطحييلث بالسيلباع احلديث فيختص ؛الذي هو وبر ولكن ال حيرم أكله املعز

 . وبراً 

ولكن األعالم وحيث مل يلتفتوا إىل هذ  النكته أخذوا موضيلوع الفسيلاد هيلو )كيلل 

 عيلدم) املشيلهورة الكيلرى هيلذ  عيلىل الدلييلل أنيله فقهال يف ذكرنا ونحن ،ماحيرم أكله(

 حاشيته يف األصفهاي السيد اختار وقدؤكل حلمه(. الي ما أجزاء يف الصالة يف اإلجزاء

 .وسيلته يف املشهورة وافق وإن ذكرنا  الذي الرأي العروة عىل

 

 السيلائل كيلالم تقطييلع جهيلة من يكون قد وهو ،السب  اخلامس: تقطيع الروايات

 أو اإلميلام، ميلن الصيلادر احلكم يف دخلها عدم بتصّور منه اخلصوصيات بعض بنلغاء

 الفقهيلي اجليلوّ  عيلىل التعرف خالل من أو ،تصور أن السؤال يعرف من جواب اإلمامب

 املقصيليلود اليفهيليلم مميليلا األسيليلئلة ماجتيليلد فكثيليلرياً  الرواييليلات، يف كثيليلري وهيليلو. للسيليلؤال

 )عليه السالم(. مامواخريقديكونالتقطيعفيجواباإل.منهاإالّبمعرفةاجلواب

 عادة السائل فنن ؛ويف الغال  يكون الداعي إىل تقطيع كالم الراوي هو االختصار

)عليه السيلالم(  لالمام نظر  الرشعيةحس  وظيفته حتديد يف دخله ماحيتمل كّل  يذكر

 ، الفقييله او الكات  الرشعيبنظر احلكم يف دخل لبعضها اليكون قد وهي ،أو للمفتي

، مع أن األمانة يف النقل تفرض عىل اخلصوصيات تلك حيذف الراوي قيهالف فنن ولذا
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 دخيلل مدى لريى الناظر الفقيه ويبقى ،الراوي نقل الكالم بكل أجزائه وخصوصياته

 .احلكم يف اخلصوصيات

وعىل أي حال فيمكن حرص العواميلل التيلي تيلدعو إىل التقطييلع يف كيلالم السيلائل 

 واختصار السؤال يف موارد.

 يف دخلهيلا عيلدم الناقيلل العتقيلاد ؛ألّول: إلغاء بعض خصوصيات السؤالاملورد ا

 أو قطعيلاً  دخلها فرض إن السؤال من ذكر  ما خالل من وضوحها لتصور  أو احلكم،

 .احتامالً 

ومثال ذلك ماجاء يف الوايف نقاًل عن الكايف عن حممد بن احلسني عن ابن هالل عن 

م( يف رجل أتى جباًل فشق فيه قنيلاة وجيلرى عقبة بن خالد عن أيب عبداهلل )عليه السال

 قنيلاة بيلامء اآلخر قناة فذهبت اخرى قناة فشق اجلبل ذلك أتى رجالً  إن ثم ،ماؤها سنة

 أرضت أهييليلام ينظيليلر ليليليلة، ليليليلة البئيليلر( بعقائيليل ) بحقائيليل  يتقاسيليلامن»: فقيليلال األّول،

 رسول بذلك وقىض( تطمس أي) فلتعور االُوىل أرّضت األخرية كانت فنن بصاحبها،

 لصيلاح  يكيلن مل األخرية ماء أخذت االُوىل كانت إنهلل )صىل اهلل عليه وآله( وقال: ا

 حيلذف وانيلام ،ولكن قد حذف بعض السيلؤال ى الكيلايف (1)«سبيل األّول عىل األخرية

ضيلوحه ميلن بقييلة اجيلزاء و تصيلور أو احلكيلم، يف دخله عدم لتصّور السؤال من ذلك

 كاملة يف كتاب الفقيه. الرواية ويالحظ صبغة السؤال بصورة

املورد الثاي: إلغاء بعض خصوصيات السؤال باعتقاد أهنا تفهم من جواب اإلمام 

 عبيلداهلل أيب عيلن احلكيلم بيلن هشيلام صحيحة منها نذكر كثرية وأمثلته ،)عليه السالم(
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إن كانت ليله بينيلة عادليلة عيلىل أهيلل »)عليه السالم(أنه قال فيمن صام تسعة وعرشين 

 حيلذف قيلد السيلؤال موضيلوع فيلنن. (1)«ا ثالثني عىل رؤيته قىض يوماً مرص أهنم صامو

 وعرشيلين تسيلعة يكون وقد يوماً  ثالثني يكون قد الشهر فنن اجلواب، من يفهم ولكنه

 السيلؤال يكيلون أن فالبيلد ،ومًا ال يقتيض سيلؤاالً ي وعرشين تسعة صوم فمجّرد يومًا،

 شيلعبان كيلون عيلىل وبنى نرمضا شهر هالل يرَ  مل وهو يوماً  وعرشين تسعة صام عمن

 كيلون احتامل يومًامع وعرشين تسعة صام لو فيام القضاء، عليه جي  فهل كاماًل، شهراً 

 .ثالثني الشهر

املورد الثالث: أن تلغى بعض خصوصيات السؤال لكوهنا تفهم من خالل التعّرف 

 عبيلداهلل أبيلا سكلت: قال عامر بن معاوية معترة ومثالهعىل اجلو الفقهي السائد آنذاك. 

 املييلت عيلن والسؤال ،(2)«القبلة قدميه بباطن يستقبل»: فقال ،)عليه السالم(عن امليت

 أو االحتضيلار، حيلال هيلو هيلل ،ح أنيله يف أي حيلاليتض مل باالستقبال واجلواب مبهم

 يسيلكل أنيله يظهر آنذاك الفقهي اجلوّ  بمالحظة ولكن ذلك؟ غري أو الدفن، أو الغسل،

 فلوال آنذاك، واخلاصة العامة فقهاء بني خالف موضوع نكا ألنه ؛االحتضار حالة عن

 املحيط غري كان ولربام ،مبهامً  السؤال لكان الرواية صدور ظرف يف الفقهي اجلو معرفة

 .احلاالت مجيع يف االستقبال تعيني إلثبات باإلطالق يتمسك آنذاك الفقهي باجلو

 كون املنشك لذلك جهات:وأما بالنسبة للتقطيع يف كالم اإلمام فكذلك يمكن أن ي

اجلهيليلة االُوىل: اعتقيليلاد الناقيليلل عيليلدم كيليلون اجلمليليلة املحذوفيليلة ميليلن اإلميليلام )علييليله 

 رسيلالة ينقيلل مثالً  فالصدوق ،السالم(وهو ممن التزم بنقل األخبار الصحيحة يف كتابه
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 فينقلهيلا ،)علييله السيلالم( اإلميلام ميلن بكهنا العتقاد  كرواية، شاذان بن للفضل العلل

 ويذكرها الفضل، غلط من بكنه فيها املوارد من مجلة عىل ويعلق العلل كتاب يف بتاممها

 النبار الرضا ولكن حيذف منها ما اعتقد أنه من غليلط الفضيللأخ عيون كتاب يف أيضاً 

 التي الروايات أو اجلمل لنقل املرر يرى ال لذلك الصحا  بمعنى الرضا اخبار عيون

 . برأيه صحيحة ليست

 بعض من ويظهر: )مستدركه يف قال فننه ،نقل امرًا أهم من هذاواملحدث النوري ي

اخليليلر الطوييليلل ويسيليلقط منيليله ميليلا أّدى نظيليلر  إىل  خيترصيليل كيليلان الصيليلدوق أن امليليلوارد

 ذليلك ذكر كام للصدوق فتوى كتاب الفقيه حيرض  ال من ان الجل ذلك وكلاسقاطه(

 ميلا ايراد إىل قصدت بل روو  ما مجيع ايراد يف املصنفني قصد فيه اقصد مل او مقدمته يف

تميلل حذفيله ليلبعض فيح( اهلل وبني بيني فيام حجة انه واعتر ، بصحته واحكم به افتي

 ميلن القنيلاع كشيل  يف التسيلرتي املحقيلق كيلالم ييلذكر ثم.  اجلمل التي ال توافق رايه

 أنيله تبني ولكن ذكر ، مرّ  كام البحار يف املجليس لكالم ونقله الصدوق، أمر اضطراب

وجيلود احليلذف يف  عىل ذكرها التي الشواهد مجيع يف املستدرك نؤيد وال(1)صحيح غري

 . الفقيه

فعىل الباحث ان يلتفت إىل وجود هذا االحتامل يف بعض الرواييلات أحيانيلًا وعيلىل 

األخّص يف الكت  الفتوائية كالفقيه مثاًل وإن كان دأبنا أن ننظيلر إليهيلا بيلام أهنيلا كتيل  

 روائية.

                                                           

 .169: 11( املستدرك 1)



 415 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 ،الناقل عىل موضع حاجته من الرواية فقط فينقله يف كتابيله اجلهة الثانية: ان يقترص

 بيلني للجميلع ُأّليل  ألنيله ؛االستبصيلار يف ميلانرا  كثيلرياً  األمر وهذا اجزائها سائر دون

 او املختلفيلة األخبيلار ميلن به يتعلق ملا يتعّرض فننه موضوعاً  يطر  حينام فهو األخبار،

 إىل اليميلّت  بام له عالقة وال ختالفها،ا حيل كي.  الواحدة الرواية يف االختالف موارد

وضوع بصلة حيث ينقل موارد االختالف يف الروايات دون غريها فيتصور املراجع امل

 تليلك عيلىل واطلعنيلا الكيلايف او التهيلذي  الحظنا فلوله بكن ما ينقله هو مجيع الرواية. 

 بيلل الرواييلة، مجيع فيه ينقل مل انه فسندرك االستبصار يف الشيخ ذكرها التي الروايات

، ومثال ذلك مايرويه عن أيب الصيلبا  الكنيلاي عيلن أيب  فحس  منها املعارضة موارد

. النسيلاء إالّ  معيله ليس أرض يف السفر يف يموت الرجل يفعبداهلل )عليه السالم(قال: 

 .(1)«تغسل وال تدفن املنزلة بتلك الرجال مع تكون واملرأة. واليغسل يدفن»: قال

 يكيلون أن إالّ »تهذي  ينقل هيلذ  العبيلارة ويزييلد يف ذيلهيلا: ويف موضع آخر من ال

 مميلا أنيله ميلع االستبصيلار، يف ينقليله ومل. (2)«غّسلها معها روجها كان فنن معها، روجها

 يف الرواييلة تليلك ذكيلر إنيلام ألنيله حاجتيله، ميلورد عيلن خلروجيله احلكيلم، تغرّي  يوج 

 ،وراء الثيلوب صار باعتبارها معارضتها مع ميلادل عيلىل وجيلوب التغسيليل ميلناالستب

 .التهذي  فالحظ

 بعيلض فينقيلل ،اجلهة الثالثة: ان يعتقد الناقل عدم ارتباط اجلملة املحذوفة بام قبلها

 ال للجيلنس فيهيلا واليلالم االليل  بيلكن ميلثالً  راى ليلو كيلام اآلخيلر البعض دون الرواية

 سيلعيد بيلن احلسيلني: التهذي  يف ما ذلك ومثالالسابقة املعهودة.  اجلملة للعهدليذكر
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)علييله قال الشعر؟ حتت ماكان أرأيت)عليه السالم(:  له قلت قال ررارة عن ُحاد نع

 جييلري ولكيلن عنه، يبحثوا وال يغسلو  أن للعباد فليس الشعر به أحاط ما»:  السالم(

 .(1)«املاء عليه

وقد احتّ  بعض الفقهاء بنطالقه إلثبات عدم وجوب الغسل ملا حتيلت الشيلعر بيلام 

 يف هيلو النص، من مانقل أن يظهر الفقيه بمراجعة ولكن ،عاً يشمل الوضوء والغسل م

. (2)الغسل يشمل إطالق له وليس فقط الوضوء وموضوعه مفصل، حلديث ذيل واقعه

. اإلطيلالق فيلكوهم احليلديث، فصيلول بقييلة عيلن انقطاعيله تصور له الناقل أن حني يف

 بيلن سيلنياحل كتيلاب وهو نفسه املصدر من بل الطويس، الشيخ من ليس هذا والتقطيع

 .املذكور املصدر عند  يكن مل الشيخ ألن ؛سعيد

اجلهة الرابعة: أن حيذف بعض احلديث اعتامدًا عىل فهمه من عنوان الباب حيث إنه 

 يف ذليلك نجيلد وقد.  الباب  ذا املرتبطة الروايات يذكر ثميذكر يف البداية )باب كذا(

 أيب ابيلن عيلن أبييله عيلن إبراهيم بن ع (: املتعة عدة باب) يف جاء فمثالً  أحيانًا، الكايف

ان كانيلت »)عليه السالم( أنيله قيلال:  عبداهلل أيب عن ررارة عن ُاذينة بن عمر عن عمري

 ضمري لكان الباب عنوان فلوال. (3)«ونص  فشهر الحتيض كانت وان ،حتيض فحيضة

 .الباب عنوان إىل بالرجوع اإلمجال يرتفع وإنام جمماًل، «حتيض»

جلوامع احلديثية املتكّخرة كالوسائل تنقل احليلديث باليلذات ميلن ومن الواضح أن ا

 .جممالً  سيكون احلديث فنن وبالطبع ،دون اإلشارة إىل عنوان الباب

                                                           

 .1106/ 364: 1( التهذي  1)

 .88/ 28: 1( الفقيه 2)

 /.1 458: 5( الكايف 3)



 417 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

واليبعد أن يكن من هذا القبيل ماجاء يف اجلزء الثالث يف باب )الوضوء من سيلؤر 

عن ع   احلائض واجلن  واليهودي والنرصاي والناص ( يف احلديث اخلامس ُيروى

 عبيلداهلل أبيلا سيلكلتبن إبراهيم عن أبيه عن عبداهلل بن املغرية عن سعيد األعرج قيلال: 

 يرييلد أنيله منه الظاهر فنن. (1)«ال»: فقال ،)عليه السالم( عن سؤر اليهودّي والنرصاي

 هيلو واجليلواب السؤال موضوع يكون أن يبعد ال ولكن رشبه، جوار عدم «ال»: بقوله

 ؛ار الوضيلوء بيله ال يسيلتلزم نجاسيلتهجيلو عيلدم أن باعتبيلار كور،امليلذ بالسؤر الوضوء

 بخالف. واحلائض اجلن  سؤر وهو الباب عنوان يف املذكورين بقية سؤر مع فينسجم

 سؤر مثل عن كثرياً  فيختل  نجاسته عرفاً  يستلزم فننه ؛الرشب هو املوضوع كان لو ما

 .واحلائض اجلن 

والسيلؤال فييله عيلن  ،رد يف النارصييلاتهذا باإلضافة إىل أن هذا احليلديث نفسيله و

 .(2)الوضوء بسؤرمها

 يف كاممرّ اجلهة اخلامسة: أن حيذف ألجل وضوحه من خالل مالحظة بقية العبارة. 

 بيلن موسيلى عيلن( الصيلدوق) وبنسناد  الوسائل، يف ماجاء ومثله خالد، بن عقبة خر

 اشيلرتيت إذا»)علييله السيلالم(قال:  الصيلالح العبيلد عن ع ّ  عن جبلة أيب عن القاسم

 .(3)«حمله اادي بلغ فقد رحلك يف وصارت وقمطتها ُاضحيتك،
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. (1)«فيلاحلق حتليلق أن أحببيلت فنن»فحذف منها ماجاء يف رواية الكليني من قوله: 

 إنيلام ألنيله ؛الصيلدوق الشيخ من ال القاسم بن موسى عمل من وهو من احلذف وهذا

: )وال تعيلاىل لقوليله واضيلح أنيله لتومّهيله حذفه إنام موسى ولعل كتابه، من كذلك نقله

ولكن املتكخرين استدّلوا باطالق الرواية عىل (2)حتلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اادي حمله(

 أن اادي إذا صار يف الرحل فقد بلغ حمله وإن ضّل بعد ذلك.

 يف ذكرنيلا  ميلا كل من ولعّل  ،إىل هنا تم املقصد الثاي من علل اختالف األحاديث

 بكصيلالة االلتيلزام صيلحة عدم يظهر الرواة، جهة من باالختالف يرتبط ممّا الثاي املقام

 والرجيلال الكتيل  يف اخليلرة للفقييله تكيلون أن البيلد بيلل ميلورد، كل يف االشتبا  عدم

 بيلاملعنى والنقيلل القييلايس، والتصيلحيح ،ئزة عنيلدهماجليلا وتغيرياهتم نقلهم وأسالي 

 االشتبا  عدم بكصالة الكتفاءا دون الروايات تقويم عند مالحظتها من والبد. وغريها

 كييل  والظيلروف العواميلل هذ  مالحظة مع إذ ، وتفحص مراجعة بدون نظرة الول

 العقالئية؟ االُصول من االشتبا  عدم اصل يكون
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 املقصد الثالث

 يف األخبار العالجية وملحقاهتا
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ر يف املقصيلدين قبل الدخول يف بحوث هذا املقصد جتدر اإلشارة العابرة إىل ميلا ميل

السابقني من ان التعارض بني اخلرين يتقّوم بالعلم إمجاالً بمخالفيلة أحيلد الظهيلورين 

 أدّليلة شيلمول لعيلدم ؛التسيلاقط تقتيضيل القاعيلدة فنن خرين بني تعني إذا وأنه ،للواقع

 اام. احلجية

ولكن الطريقة العقالئية يف جمال تعارض األميلارتني الكاشيلفتني عيلن الواقيلع هيلو 

 الريبيلة عنيله ترصيلف مرجحيلة جهيلة إحيلدامها يف كان فنن ،يف كلتا األمارتني التفحص

 الفاقيلدة االُخرى األمارة إىل للواقع إحدامها بمخالفة االمجال العلم من فيهام احلاصلة

 وليلذلك ،إىل أن اجلهة املخالفة للواقع ليسيلت يف ذات املزييلة ُيطمكنّ  بحيث للمرجح،

 بمخالفيلة يعليلم فيه توجد مورد كل يف جارية الئيةعق قاعدة وهذ . احلجية فيها تتعني

 .غريها أو تارخيية واقعة أو حكامً  الواقع كان سواء للواقع، إحدامها

 جمال الروايات وكت  احلديث او يفوامليزة الصارفة للريبة عند العقالء امور خمتلفة

 التصيلحي  عن بعيدة باعتبارها قدمًا، األكثر النُسَخ  مالحظة قبيل من ، مطلق الكت 

 وكيلذا املسيلتحدثة، النسيلخ يف احتامايلا يقيلوى التيلي القييلايس والتصيلحيح والتحري 

 االُسلوب مع أحدها صياغة تطابق وكذلك املؤل ، بخط كتبت التي النسخ مالحظة

 امليلوارد تشيلخيص جميلال يف نالحظيله كيلامملعهود والسبك املتعارف من املخيلر عنيله. ا

 سيلائر يف وسيلبكه بكسيللوبه يقارن حيث ال أو اليالف للشاعر وأهنا الشعر يف املشكوكة

 .شعر 

 اجلاهيلل فيلنن ،وجي  أن يالحظ أنه قد يكون تصّور التعارض بييلنهام ومهيلًا حمضيلاً 

 بني البيان يف الفرق اليعرف الذي أو ،اللحن واملعاريض وقواعد االستعامل بكسالي 
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 اخيلتالف يتيلوّهم اللغيلة، عيلىل طيلرأ الذي التارخيي التطور إىل والينتبه والفتيا، التعليم

 .بينها تعارضاً  اليرى بذلك العارف ولكن األحاديث

فهذ  بعض املوارين التي يالحظها العقالء يف حاالت اخيلتالف األميلارتني ومنهيلا 

 اخلران.

واملقصود يف هذا البحث أن يالحظ أن ماجاء يف األخبار العالجية من مرّجحيلات 

 نكتفيلي ليلذلك ،تعيلارض اخليلرين هل هيلي مرجحيلات تعبدييلة اعترهيلا الشيلارع يف

 ميلن الريبيلة رصف توجيل  عقالئييلة مزاييلا إىل إرشيلاد أهنا أو املنصوصة، باملرجحات

)عليهم السالم( قد أرشدوا فقهاء اصيلحا م إىل مايصيللح أن فاألئمة. لآلخر أحدمها

 وبينيلوا ليلدهيم املرتكيلزة الكيلرى بصغريات وذكروهم ،يكون مرّجحًا ألحد اخلرين

 عيلىل املذكورة املرجحات ان االستنباطال مرحلة يف ام وتعليام إعانة املرجحات بعض

 . التعبد أو احلرص سبيل

 أما األخبار العالجية فهي طوائ :
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 الرتجيح عىل دل ماالطائفة االُوىل: 

 باإلمجاع والشهرة

 هنيلا ذكرهيلا ميلن املقصيلود لكيلن ،وقد يتعرض فيها إىل املرّجحات االُخرى أيضيلاً 

 هذا يف التعّرض األعالم لدى اشتهر وقد. فقط والشهرة اإلمجاع مرجحية عىل داللتها

 روايات إىل اإلشارة بنا جيدر لكن حنظلة، ابن مقبولة ررارة مرفوعة مها لروايتني املقام

 ثبيلوت إىل تشيلري أصيلحابنا قيلدماء بعيلض ميلن أقيلوال وإىل املوضوع، يف واردة ُاخرى

 املجميلوع انضيلامم ميلن حيصيلل فيلربام ،م()عليليهم السيلال األئمة عند الشهرة مرّجحية

 .الروايتني سند يف املناقشة فرضنا ولو الشهرة مرجحية بثبوت عقالئي اطمئنان

فمن أقوال القدماء ماذكر  الشيخ األقدم الكليني يف مقدمة الكيلايف الرشيلي  ميلن 

 امميّل اء متيييلز أحيلد يسع ال أنه( اهلل أرشدك) اخي يا فاعلمالتاكيد عىل ذلك بقوله: )

)علييله  بقوله العامل أطلقه ما عىل إالّ  برأيه رسهم قدس العلامء عن فيه الرواية اختلفت

 .(1)«فيه الري  عليه املجمع فنن ،مع عليهباملج خذ»السالم(: 

ومنها ما جاء يف كالم ابن قّبة املتقيلدم جوابيله عيلن اعيلرتاض بعيلض الزيدييلة عيلىل 

 شيلكوا وظهيلر، - عليهم الكذب يعني - هذا كثر وملااإلمامية يف اختالفهم ما نصه: )

 ىل عادهتم...(.ع وجروا يفعلوا فلم عليه باملجمع يكخذوا بكن فكمروهم أيّمتهم إىل

 روَي وأّما الروايات التي أرشنا إليها فمنها ماروا  يف االحتجيلاج مرسيلاًل بقوليله: )

 عليه تاجتمع بام فخذوا عليكم أحاديثنا اختل  إذا»)عليهم السالم(أهنم قالوا: عنهم

 .(1)«فيه ري  ال فننه ؛شيعتنا
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)علييله  عبيلداهلل أيب قيلول ،احلديث املعروف -عن الرسالة العددية للمفيد  -ومنها

 اام جتدوا مل فنن القرآن، وافق ما منهام فخذوا خمتلفان حديثان عنا أتاكم إذا»السالم(: 

 .(1)«يهف ري  ال عليه املجمع فنن عليه، باملجمع فخذوا القرآن، من شاهداً 

 إذ ؛خّص الثاي منهاماأل وعىل ،وحيتمل أن يكون هذا اخلران مكخوذين من املقبولة

 لنيلا ليليس أنيله ميلع عيلادة، إلينيلا لوصيلل اهلل رُحه ذكر  كام معروفاً  احلديث هذا كان لو

 ألن ؛املقبوليلة ميلن أخذ  احتامَل  يقّرب معروفاً  حديثاً  عدِّ  نفس إن بل كذلك، حديث

 .روفمع حديث املقبولة

عن كتاب االختصاا عن أُحد بن  (1)ومن الروايات املرتبطة باملقام ما يف الوسائل

 ،حممد بن احلسن بن الوليد )استاذ املفيد( عن أبيه )حممد بن احلسيلن اسيلتاذ الصيلدوق

 بيلن حممد عن( أيضاً  األكابر من وهو) إدريس بن أُحد عن( األصحاب أكابر من ومها

للعمركي  (1)النجاا ترمجة من يستفاد أنه بدعوى يوثق دوق) العلوي إسامعيل بن أُحد

 بن حممد عن ،باإلضافة إىل ورود  يف أسناد تفسري القمي(1)أنه كان من مشايخ أصحابنا

 أميلرهم مّليلا»)عليه السيلالم(:  جعفر بن موسى احلسن أبو قال: قال الدامغاي الزرقان

 ل تكتيل  أن ُاحيلّ  : - ونهيلار: يعنيلي - فقال... عليه دخلت بحم  الرشيد هارون

 ،له ُاصول وفروع ويكون ذلك مما ُعّلمته من أيب عبداهلل )علييله السيلالم( موجزاً  كالماً 

 ال أميلر: أربعيلة األدييلان ُاميلور مجييلع. اليلرحيم اليلرُحن اهلل بسم: فكت ... نعم: فقال

 املجميلع واألخبيلار إليهيلا يضيلطرون التي الرضورة عىل االُّمة اجتامع وهو فيه اختالف

 وأميلر حادثيلة، كيلل علم منها واملستنبط ،املعروض عليها كل شبهة الغاية وهي عليها،

 .(1)«...جمد غري واإلنكارُ  الشّك، حيتمل
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 حتيل  يف وكيلذا ،وجاءت الرواية يف جمموعة الشهيد نقيلاًل عيلن كتيلاب التلعكيلري

 .(1)املتن يف اختالف مع العقول

وايتني اللتيلني ذكرمهيلا اليلر عيلن نبحيلث ذليلك وبعيلد ،هذا ميلا أردنيلا التعيلرض ليله

 جيليلامع ويف املسيليلتدرك يف نقليليلت فقيليلد - ررارة مرفوعيليلة - االُوىل أّميليلا ؛األصيليلحاب

 أعيلني بن ررارة إىل مرفوعاً  العالمة روى: قال الآلل، عوال عن املقدمة يف األحاديث

ديثان احل أو اخلران عنكام يكيت فداك، جعلت)عليه السالم( فقلت:  الباقر سكلت: قال

 الشيلاذ ودع أصيلحابك بيلني اشيلتهر بيلام خيلذ ررارة يا»: قال آخذ؟ فبكهيام ،ضاناملتعار

فهيلي تيلدّل بوضيلو  عيلىل كيلون الشيلهرة ميلن  (1)...معيلاً  اهنام ياسيدي،: فقلت «النادر

 عيلن مروييلة فنهنيلا سندها يف املناقشةُ  فيها املالحظة وعمدةُ مرّجحات باب التعارض. 

 :جهات ضمن نذكرها شبهات حواا ُاثريت وقد ،الآلل عوال كتاب

 :جانبان وفيها: اجلهة االوىل

 الترصيليح لعيلدم االوىل، الناحية ، ناحيتني من وذلكالرتدد يف وثاقة مؤلفه االول:

 .(1)الروضات صاح  الناحية هذ  من فيه تكمل كام االعالم، كلامت يف بوثاقته

 نقليله ميلا فراجيلع ،وجه للتكمل بعد مالحظيلة ماقاليله العليلامء يف شيلكنه ال انهوفيه: 

 عيلدم وأّميلا. (1)واإلجيلارات العلامء ورياض البحرين ولؤلؤة اآلمل أمل عن املستدرك

 العليلامء ميلن كثيلرياً  بيلكن املسيلتدرك يف عنيله أجيلاب فقد ،(ثقة) بكلمة بوثاقته الترصيح

رتمجتهم مل ُيقل يف حقهم اكثر مما قيل يف ترمجة ل املعدة والكت  اإلجارات يف املذكورين

 يف املتداوليلة الشيلائعة باأللفيلاظ وتيلوثيقهم تيلزكيتهم بينهم يعهد ومل ،صاح  العنوان

 .(1)وتعديلهم الرواة تزكية مقام يف استعملوها التي الرجالية الكت 



426 |   

 
 

 

ل املجليسيل )قيلدس قيلا ،اشتامل كتابه عىل ما يوج  الريبة يف مؤلفه الناحية الثانية:

 الفضيلل يف ومؤلفيله رًا،مشيلهو كيلان وإن الآلل عوال وكتابرس (يف مقدمة البحار: )

 روايات بني املخالفني متعّصبي أخبار وأدخل اللباب، من القرش يمّيز مل لكنه معروفًا،

 .(1)(بعضها نقل عىل اقترصنا فلذا ؛األصحاب

 نقيل  مل فننيلا االُخرى، الرواية بخالفقال املحدث البحراي يف مقدمة احلدائق: )

 الكتاب عليه وما واإلرسال، الرفع من عليه هي ما مع الآلل عوال كتاب غري يف عليها

 بسيلمينها غثها وخلط واإلمهال، األخبار نقل يف التساهل إىل صاحبه نسبة من املذكور

 .(1)ملذكور(ا الكتاب عىل وق  من عىل خيفى ال كام بسقيمها وصحيحها

وقال أيضًا يف لؤلؤة البحرين )والشيخ حممد بيلن أيب مجهيلور كيلان فاضيلاًل جمتهيلدًا 

 الغيلث خليلط إنيله إالّ  األحادييلث ميلن مجليلة فييله مجيلع اليلآلل، عوال كتاب له ،كّلامً مت

 .(1)(عليه يعتمد مل مشاخينا بعض إن واذا ؛العامة أحاديث من فيه وأكثر بالسمني،

 ولكيلن. برواياتنيلا وخلطهيلا ،فاالشكال عليه هو إدخاله أخبار املخالفني يف كتابيله

 ألحاديثنيلا، املوافقة العامة أحاديث نقل فكذلك اأحاديثن نقل كام أنه ذلك عىل يالحظ

 ولكن ، االخالقية كاملسائل مهمة غري مسائل يف باحاديثنا خمتلطة احاديثهم ذكر انه أو

 ؛خلطيلاً  هيلذا واليسيلمى ،يالحظ يف بعض كت  علامئنا أيضاً  كام ، بينها التمييز يمكن

 ويمكن ، ذلك الجل  املؤل او الكتاب يف الوهن توج  حملهفال منها لكل إن حيث

 فيلنن صيلحيحًا، عميلالً  يكيلون فننيله صحيح لغرض ذلك كان إن بل بينها، فيام التمييز

 بداييلة يف ييلذكر نفسه هو ،وراملذك الكتاب عىل مالحظته ذكرنا الذي املجليس العاّلمة

 تصيلحيح لغرض البحار كتابه يف روايات عنها نقل التي العامة كت  من جمموعة كتابه

. برواييلاهتم ينكيلرون فيليام العاميلة إلزام ألجل أو  ا، لتكييدها أو ديثنا،أحا متون بعض
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ن ينقل عنه م روايات أو العامة، روايات ينقل الرشائع علل كتاب يف أيضاً  والصدوق

( األخبار معاي) كتابه ويف ،هؤالء مثل كع  األحبار ووه  بن منّبه وعبداهلل بن عمر

. احليلديث غرييل  يف( سيلالم بيلن القاسيلم) دعبييل أيب كتيلاب عيلن كثرية روايات ينقل

 مقتضيليات بحس  كان كتابه يف املخالفني ألحاديث العوال صاح  ذكر أن والظاهر

 .رمانه

واخلالصة أن ذكر  بعض أحاديث املخالفني يف كتابه بنحيلو يمكيلن التميييلز بييلنهام 

 ولغرض صحيح ال يوج  وهن الكتاب أو مؤلفه.

 العاّلمة كت  راجعنا وقد ،ر ينقل الرواية عن العاّلمةأن ابن أيب مجهو اجلهة الثانية:

حقق النائيني امل استشكل االشكال و ذا. الشّك  يورث ما وهذا فيها، الرواية نجد فلم

 .(1)وتبعه بعض األعاظم (1)يف فوائد االُصول

وعىل اخلصوا كتبيله يف  -وهذا اإلشكال إنام يتوجه إذا كانت مجيع كت  العاّلمة 

 يف كتبيله ميلا ومجييلع العاّلميلة أّلفه ما أكثر أن الواقع ولكن ،د وصلت إليناق -احلديث 

 عيلدّ  وقد ،أن له تصاني  كثرية يف احلديث اخلالصة يف ذكر فننه إلينا، يصل مل احلديث

 حيلديث كيلل فييله ذكيلر وأنيله ،(األخبار معاي حترير يف االعتبار استقصاء) كتاب منها

 متنيله وكيلون وداللتيله متنه عن أيضاً  وبحث حديث كّل  سند يف بحث وأنه إليه وصل

 وميلا ،لّية واألدبّيةاالُصو املباحث من املتن عليه اشتمل ما ذكر وكذا متشا ًا، أو حمكامً 

 يف عنيله نقيلل وقد. مثله يعمل مل كتاب وأنه وغريها، الرشعية األحكام من منه يستنبط

 .(1)حلمه يؤكل ال ما سؤر طهارة مسكلة يف املختل  كتاب

 أحادييلث كيلل فييله ذكرنيلا: )فييله وقيلال ،منها أيضًا كتاب )مصابيح االنيلوار( وعدّ 

 بام فيه ابتدأنا. أبواب عىل فن كّل  ورتبنا ،ث يتعلق بفّن يف بابهحدي كل وجعلنا علامئنا،
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)صىل اهلل عليه وآله( ثم بعد  بام روي عن ع  )عليه السيلالم(وكذلك  النبي عن روي

 (. إىل آخر األئمة )عليهم السالم(

 ويف. (1)وعّد منها كذلك كتاب )الدر واملرجان يف األحاديث الصيلحا  واحلسيلان(

 غيلري  وال الكتيلاب هذا مثل الينا يصل مل أنه مع ،نسخ اخلالصة أنه عرشة أجزاء بعض

 . ال أو فيها املرفوعة أن هل نالحظ كي

 كنهيلال والقواعيلد، واإلرشاد والتحرير واملنتهى التذكرة يف موجودة غري هي ،نعم

  األحاديث لنقل تعد مل فقهية كت 

واملالحظ أنه كانت توجد الكثري من الكت  قبل عهيلد الصيلفويني واختفيلت بعيلد 

 حفيلظ إىل التفكيلري عيلاد االوضيلاع هدأت ان وبعد ، ذلك حيث كانت املعارك والفتن

 واحليلروب، الظيلروف تلك بعد بقيت التي الكت  الينا وصلت وقد ، ومجعها الكت 

 اجليلامع وكتيلاب للصيلدوق العليلم مدينيلة كتيلاب مثيلل الكتيل ، بعض اختفت لذلك

 وكتيلاب - إلينيلا يصال مل ولكنهام ،نقل عنهام الشهيد األول يف الذكرى فقد - للبزنطي

 يف عنيله وينقل مجهور، أيب ابن لدى االصلية بنسخته موجوداً  كان للشلمغاي التكلي 

 .بعد  فقدت ولكنها الآلل، عوال كتاب

فنن صاح  عوال الآلل ينقلهيلا عيلن  ؛أن الرواية بالنسبة إلينا مرسلة ة:اجلهة الثالث

 يف العميلدة هيلو وهيلذا. ررارة إىل رفعها وإنام لإلمام سندها يذكر مل والعاّلمة ،العاّلمة

 .املرفوعة عىل اإلشكال

وقد جياب عن ذلك بان ابن أيب مجهيلور قيلد رص  يف مقدميلة كتابيله بوثاقيلة اليلرواة 

علييله ميلن األسيلانيد  اشيلتملت وبيلام الطيلرق،  ذ : )فقال ،نيد رواياتهالواقعني يف أسا

يف الفتيلوى وصيلدق  بالعداليلة الرجيلال املشيلهورة ،املّتصلة املعنعنة الصحيحة األسناد
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 ،الرسيلول )صيلىل اهلل علييله وآليله( اللهجة أروي مجيع ما أرويه وأحكيه من أحادييلث

 الرواة إىل ررارة.فهو توثيق منه جلميع  (1))عليهم السالم(( واألئّمة

 

 ولكن يالحظ عليه:

 أن فالبد إذنأنه ينقل بعض روايات املخالفني بكسانيدها املذكورة يف كتبهم.  أوالً:

 هيلذ  عيلىل املشيلتملة الكتيل  نفيلس إىل سيلند  صحة إثبات هذا قوله من قصد  يكون

هم واألئميلة )عليلي )صيلىل اهلل علييله وآليله( النبيلي إىل: الكتيلاب مابعد إىل ال األحاديث

ال لكيلان ذليلك يعنيلي توثيقيله جلمييلع رواة املخيلالفني لنقليله وإ ،السالم(من األسيلانيد

 الروايات عن صحاحهم وكتبهم وال يمكن االلتزام بذلك.

 رفعهيلا ومعنيلى ،هو أن العاّلمة رفعها إىل ررارة (1)(مرفوعاً أن ظاهر قوله: ) وثانيًا:

للعاّلميلة سيلند  يكون أن دون رةررا إىل نسبها أنه الدراية، كت  بعض مايف عىل لزرارة

 الرواية فتسقط اإلمجال، من اقل والللرواية ال أنه كان اا سند فحذفه ابن أيب مجهور. 

 .االعتبار عن

 األصيلل، يف سيلند ايلا كيلان ميلا املرسلة أن يرى بعضهم ألن ؛وإنام احتملنا اإلمجال

 بعيلض باعتبيلار مرسيللة أنيله يتصيلور اليلبعض إن حيث حذفه، الكتاب صاح  ولكن

 فقيلول: )املرفوع بحث آخرَ  قال فننه ؛البهائي الشيخ والد ومنهم ،كلامت علامء الدراية

)علييله السيلالم(  عبيلداهلل أيب إىل رفعيله إبراهيم بن ع ّ  الكايف يف مثالً  يعقوب بن حممد

وم وإن باملعصيل الّتصاله مرفوع،: له يقال سابقًا، نقلنا  كام... «ثالثة العلم طلبة»قال: 

 مّتصال، يكون أن يمكن إليه بالنسبة فننه إبراهيم بن ع  وأّماطعًا بل املعضل. كان منق
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 وحمميلد متصاًل، ايا  روا  قد إبراهيم بن ع  كان إذا يعقوب بن حممد إىل بالنسبة وكذا

 .(1)(السند حذف الذي هو يعقوب بن

ميلثاًل  وإنام صاح  الكتيلاب كالكيلايف ،فعّرف املرسل بكنه ماكان له سند يف االُصل

 هو الذي حذف السند. 

 أهيلل ميلن وهيلو ،ومثل هذا الكالم جاء يف كتاب )علوم احليلديث( أليب الصيلال 

 .(1)السنة

 ،ولكن هذا املعنى للمرسل أو املرفوع خالف ماجاء يف كت  أغل  علامء الدراييلة

 وغريها.(1)يةاادا ومقباس الساموية والرواشح الشهيد دراية مثل

 قط سندًا واليعتمد عليه.وعىل أي حال فاخلر سا

 مقبولة عمر بن حنظلة يل والبحث فيها يقع من جهتني: وأّما الرواية الثانية:

 .وسندها مصادرها يفاجلهة االوىل: 

 (.احلديث فقه) أي البحث موضوع عىل داللتها يفاجلهة الثانية: 

 ، فالرواية هذ  موجودة يف مصادر متعددة نذكرها:اما اجلهة االوىل

 كتيلاب يف االُصيلول يف ينقلهيلا فتيلارة ؛الكايف وقد تكيلرر نقلهيلا فييله األّول:املصدر 

 منها وينقل الفروع، يف يذكرها وُاخرى كاملة، بصورة يذكرها حيث احلديث اختالف

 ة اا بموضوع بحثنا هنا.العالق وهي للفقهاء، القضاء بجعل املرتبطة الفقرات بعض

مد بن احلسني عن حممد ابن عيسى عن وسند الكايف إليه هو )حممد بن حييى عن حم

 .(1)صفوان بن حييى عن داود بن احلصني عن عمر بن حنظلة

 كتيلاب عيلن بتاممها ينقلها فتارة أيضًا، فيه نقلها تكرر وقد ،التهذي  املصدر الثاين:

 يف فهيلو ،وكام هو املالحيلظ (1)وب عن حممد بن عيسى عن صفوانحمب بن ع  بن حممد
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 عيلن آخر موضع يف ينقلها واخرى عيسى، بن حممد عند الكايف سند مع يلتقي الطريق

 .(1)عيسى بن حممد عن شمون بن احلسن بن حممد عن حييى بن حممد

ن أن الشيليخ ميل حمليله يف ذكرنيلا  مليلا ،فهو ينقل صدر احلديث هنا عن الكايف نفسيله

حيييلى الطويس متى ما ابتدأ يف السند بكحد مشايخ الكليني كع  بن إبراهيم وحممد بن 

 الكيلايف نسيلخة أن إىل نشيلري أن بقيوأمثاام فهو يعني أنه قد أخذ احلديث من الكايف. 

 أيب بيلن احلسيلني بيلن حمميلد عيلن احليلديث ييلروي حييى بن حممد أن عىل تدل املوجودة

 نسيلخة ولكيلن فيه، ِخدشة ال معتر سند وهو ،ك يف املورد اآلخركذل هو كام اخلطاب

 فيلال شمون، بن احلسن بن حممد عن الرواية ينقل يىحي بن حممد أن عىل تدل التهذي 

 فاسيلد جداً  ضعي  انه عنه ذكر الرجال كت  يف كام شمون ابن معترًاالن السند يكون

 . غال املذه 

 حمميلد عيلن قط يروِ  مل حييى بن حممد فنن ؛والظاهر أن نسخة الكايف هي الصحيحة

 ييلن حمميلد عيلن قيلط يروِ  مل هذا شمون بن احلسن بن حممد أن كام شمون بن احلسن بن

 اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد هو عنه واملروي الراوي بحس  املناس  وإنام عيسى

د اشيلار يف وق ، النسا، بعض اضافة من( شمون ابن) األصحابوالظاهر أجّلة من وهو

 حمبيلوب بن ع  بن حممد كتاب إىل الشيخ سند وأما.  املعجم للمالحظة التي ذكرناها

 األظهيلر، عيلىل ثقيلة فهيلو عبييلد بن عيسى بن حممد وأّما. (1)الفهرست يف كام معتر فهو

 .قريباً  عنه احلديث فسيكيت حنظلة بن عمر وأما احلصني، بن وداود صفوان وكذلك

 بيلن داود عيلن بنسيلناد  احليلديث ينقيلل وهيلو ،من الحيرض  الفقيه املصدر الثالث:

 منهام واحد كل اختار رجلني يف قلت: قال: )بقوله مبتدئاً  حنظلة بن عمر عن احلصني

 أيب عيلن احلصيلني بيلن داود عن آخر موضوع يف احلديث من قطعة وينقل. (1)...(رجال
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 عيلدلني عيلىل اّتفقا رجلني يف)عليه السالم( من دون وساطة عمر بن حنظلة: ) عبداهلل

 .(1)(بالعدلني فرضيا خالف، بينهام وقع حكم يف بينهام جعالمها

 عيلن عبيلداهلل بيلن سيلعد عيلن احلسن بن حممد وهو ،معتر وسند الصدوق إىل داود

. (1)احلصيلني بيلن داود عيلن مسيلكني بيلن احلكيلم عيلن اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد

 هذا وإن مل يرد فيه توثيق لكن روى عنه ابن أيب عمري. واحلكم

 ميلن ييلرتبط ميلا أن فتبيلني. (1)احليلديث مجيع فيه ويروي ،االحتجاج املصدر الرابع:

 نقليله قيلد - التعارض باب مرجحات من والشهرة اإلمجاع كون هو - ثناببح احلديث

 .االحتجاج يف وكذا الثالثة املصادر يف املشايخ

ومن هذا التفصيل تبني ما يف عبارة الشيخ األنصاري وميلن تبعيله مميّلن تيلكخر عنيله 

 بيلن عميلر إىل بكسيلانيدهم الثالثيلة املشيلايخ روا حيث نقيلل متيلام احليلديث ثيلم قيلال: )

 .أصالً  احلديث صدر يروِ  مل الصدوق فنن ،(1)(حنظلة

ومنشك اخلطك تبعّيتهم ملا ُتومهيله عبيلارة صيلاح  الوسيلائل فننيله ابتيلدأ بنقيلل صيلدر 

)عليه السيلالم( عيلن رجليلني ميلن أصيلحابنا بييلنهام  عبداهلل أبا سكلتاحلديث بقوله: )

 ثم(. رجالً  اختار واحد كل كان فنن: -إىل أن قال  -منارعة يف دين أو مرياث فتحاكام 

 بيلن عميلر عيلن حصيلني بن داود عن بنسناد  الصدوق روا : وقال) احلديث ببقية أتى

 .(1)عىل اختالف طفي  يف املتن ينّبه ثم ،(حنظلة

 وكي  كان فاألمر سهل بعد رواية املشايخ الثالثة ملا هو حمل احلاجة يف بحثنا.

 حميلاوالت اكهنيل ولكيلن ،وأما عمر بن حنظلة فلم يرد فيه توثيق يف كت  الرجيلال

يف  مبيلارشة عنيله حييى بن صفوان رواية نحن عليه نعتمد ما عىل أوثقها وثاقته، إلثبات

 ثقيلة، عيلن إالّ  يرسيللون وال الييلروون الذين الثالثة من وصفوان ،متعة احل  وغريها
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 وال صحيحة، إذن فالرواية ،(1)أيضاً  عن عمري أيب ابن رواية املوارد بعض يف وجد وربام

 .اا األصحاب قبول إىل يحهاتصح يف تفتقر

 سيلتكون فاهنيلا ،(1)عيلض االعيلاظمب عليه كام الثالثة يف املبنى أصل يرفض من ،نعم

 .عند  ضعيفة

 التيلى للفصيلول نتعرض ثم ،فنذكر متن الرواية -فقه احلديث  - واما اجلهة الثانية

 .به مرتبطة غري فصواا بعض ألن ؛ترتبط ببحثنا

)عليه السالم( عن رجليلني ميلن اصيلحابنا  عبداهلل أبا سكلتفكما املتن الكامل فهو: 

 ذلك؟ أحيل ،يكون بينهام منارعة يف َدين أو مرياث فيتحاكامن إىل السلطان وإىل القضاة

 يكخذ فننام له حيكم وما الطاغوت إىل حتاكم فننام باطل أو حق يف إليهم حتاكم من»: قال

 اهلل قال به يكفر أن تعاىل اهلل أمر منو الطاغوت، بحكم ألنه ؛ثابتاً  حقه كان وإن سحتاً 

 فكييل  قليلت. «(1)(يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد ُامروا أن يكفروا به: )تعاىل

 حاللنيلا يف ونظيلر حيلديثنا روى قيلد مميّلن ميلنكم كيلان ميلن إىل ينظران»: قال يصنعان؟

 حكيلم ذافيلا حاكاًم، عليكم جعلته قد فني حكامً  به فلريضوا أحكامنا وعرف وحرامنا،

 فهو اهلل، عىل رادّ  علينا والراد ،ستخّ  وعلينا ردّ ا اهلل بحكم فننام منه يقبل فلم بحكمنا

 أن فرضيليا أصيلحابنا ميلن رجالً  اختار رجل كل كان فنن: قلت. «باهلل الرشك حد عىل

: قيلال حيلديثكم؟ يف اختلفيلا وكالمهيلا حكيلام، فيليام واختلفيلا حقهام يف الناظرين يكونا

 إىل واليلتفيلت ،ديث وأورعهيلاماحليل يف وأصدقهام وأفقههام أعداام به ماحكم احلكم»

 واحيلد يفضيلل ال أصحابنا، عند مرضيان عدالن فنهنام: قلت: قال. «اآلخر به ماحيكم

 به، حكام الذي ذلك يف عنا رواياهتم من كان ما إىل ينظر»: فقال: قال. اآلخر عىل منهام

اذ اليلذي ليليس بمشيلهور الش ويرتك حكمنا، من به فيؤخذ أصحابك من عليه املجمع
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يف باب  (1)الكايف ُاصول يف احلديث وبقية«. عند أصحابك فنن املجمع عليه الري  فيه

 وإن «الرشيلك حيلد عيلىل فهيلو»اختالف احلديث والقطعة االُوىل من الرواية إىل قوليله: 

 نأ إىل نشيلري لبحثنيلا ومتهييلداً  ولكن والقضاء، والتقليد االجتهاد ببحث مرتبطة كانت

 ناك اجّتاهني يف تفسري مدلواا.ه

 عيلىل أي ،ما ذه  إليه املشهور من داللتها عيلىل القيلايض املنصيلوب االّّتاه األّول:

 السيلنة هيلي كانيلت كام ،)عليه السالم( فقهاَء الشيعة للقضاء بنص  عام االمامِ  نصى 

 اء يف عهيلدجيل وقد السلطان، شؤون من كان القضاة نص  فنن احلكومات، يف اجلارية

 اإلمام )عليه السالم( ملالك األشرت أمُر  إّيا  بنص  القضاة بصفات خاصة.

 فالرواييلة ،وهذا االجتا  نتيجته نص  املجتهدين للقضاء بنحو العموم االستغراقي

 منص  يمتلك فقيه كل وأن ،)عليه السالم( نص  كّل فقيه قاضياً  اإلمام أن عىل تدل

 القيلايض يف الفقاهيلة اعتبيلار عيلىل االدليلة من فتكونالعام النص  هذا حس  القضاء

 .املنصوب

 القيلايض، اختييلار الشيليعة عيلىل أي ،ان يكون مفادها قايض التحكيم االّتاه الثاين:

)عليه السالم( حاكاًم عليليهم فينفيلذ قضيلاء ميلن اختيلارو .  اإلمام جيعله اختارو  ومن

 يف ومنها ،متعددة النتخاب كام ذكرنا  يف مواضعوا االختيار الرواية يف بالرضا فيقصد

 الرضا إبرار بمعنى أنه ال اخرتت،: يعني( رضيت: )قولك فنن ؛العقود صيغ موضوع

 .بدلياً  العموم يكون هذا وعىل النفيس،

 والكالم يف احلديث يقع يف الفصول الثالثة التالية:
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  الفصل األّول:

لنيلاظرين يف ل رجل اختار رجاًل من أصحابنا فرضيليا أن يكونيلا اك كان فننقوله: )

 احلكيلم»قال )عليه السيلالم(:  حديثكم؟ يف اختلفا وكالمها حكام فيام واختلفا ،حقهام

 بيله حيكم ما إىل يلتفت وال وأورعهام احلديث يف وأصدقهام وأفقههام أعداام به ماحكم

 العليلامء اختليل  وقد الرتجيح بالصفات. عىل يدل ظاهر هو كام املقطع وهذا. «اآلخر

 تدّل  كام للراوي بالنسبة بالصفات الرتجيح ثبوت عىل الرواية من ملقطعا هذا داللة يف

وإن خالفيله يف  (1)كلامتيله بعض يف االنصاري الشيخ من والظاهر القايض، يف ثبوته عىل

ملحقق اامداي أيضًا يف حاشيته ا وعليه ،(1)ذلك اختيار النائيني واملحقق ،بعضها اآلخر

 والفتوى احلكم بان ذلك مصححاً  ،(1)اطبائي يف رسالتهوكذا السيد الطب (1)عىل الرسائل

)عليه السالم( ال باالستناد إىل الرواية  املعصوم عن الرواية بنقل كانا األّول الصدر يف

 لكيلن. (1)واالستنباط منها واختار  أيضًا املحقق االشيلتياي يف حاشيليته عيلىل الرسيلائل

 بصيلفات الرتجيح عىل داللته رفضا التقريرات يف كام األعاظم وبعض العراقي املحقق

 احليليليلاكم يف بالصيليليلفات بيليليلالرتجيح وخصيليليلاها الرواييليليلات، بيليليلاب يف اليليليلراوي

 واملحتمالت التي طرحها األعالم يف تفسري هذا املقطع من املقبولة أربعة:(1)فحس 

 أن يكون جمال الرتجيح بالصفات هو اختالف قاضيني منصوبني. - 1

 لتحكيم.أن يكون جماله اختالف قاضيني ل - 2

 أن يكون جماله اختالف الرواة. - 3

 .(1)أن يكون جماله اختالف فقيهني يف الفتيا - 4

وإنام يرتبط الفصل املذكور بموضوع البحيلث إذا دّل عيلىل االحيلتامل الثاليلث دون 

 سائر االحتامالت فالبد من مالحظة احلديث لنرى مدى داللته عىل هذ  االحتامالت.
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و يوافق صدر الرواية الدال عىل القايض املنصوب أي جعل فه ،أما االحتامل األّول

:  باشيلكاالت علييله يشيلكل ولكيلن ،اإلمام )علييله السالم(منصيل  القضيلاء للفقهيلاء

 فيلان ، وب أو الترشيك بيلاحلكماملنص القايض يف للتعدد معنى ال انه: االول االشكال

 ايلام ويكيلون ةواحيلد دعوى يف املتنارعان اليهام رجع منصوبني قاضيني بوجود القول

: قوله من يظهر كام الرواية يف مفروضاً  أخذ التعدد أن واملالحظ. بعيد فيها احلكم حق

ييلث ح(حقهيلام يف النيلاظرين يكونيلا ان ورضيليا رجيلالً  اختار منهام واحد كل كان فنن)

 القيلايض يالئيلم ال هيلذا ومثيلل ، افرتض اختيار كل منهام لرجل وهو يفرتض التعيلدد

 خيلاا بنصيل  اإلميلام نص  إمكان يف اختلفوا الفقهاء فنن ااخلا يف اما ؛املنصوب

 يف بييلنهم االختالف لوقوع ؛املنع البعض واختار واحد، حمل يف واحد قاض من ألكثر

الغرض ميلن نصيل  القيلايض اليلذي جعيلل  ونقض احلقوق تضييع يوج  بام الغال 

 الجل حسم مادة النزاع وارجاع احلقوق الصحا ا.

 وهيلو له، تكلي  حتديد لنا وليس رعيته، بمصالح أعلم ماماإل فنن ؛ وقيل باجلوار

 .احلق

وأما لو كان املراد بالنص  النص  العام كام هو مدلول احلديث حيث جعيلل كيلل 

 يف للترشيك والمعنى ،ويكون حكمه هو الفصل يف الدعوى ،فقيه قاضيًا باالستقالل

 فرسنا إذا ما بخالف م،العا النص  يف منصوبني لقاضيني الرجوع يف التعدد أو احلكم

 الترشيليك، فييله يعقيلل فننه التحكيم قايض: املراد وأن الثاي االجّتا  حس  املقطع هذا

 النيله ؛ام يف دعوامها بنحو الترشيكليحك لشخصني واختيارهم انتخا م يتصّور حيث

 .اختيارهم بكيفية منوط
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 جعل عىل لتدل ؛ولكن استفادة ذلك منه يتوق  عىل استظهار اإلطالق يف الرواية

 أنكرنيلا إذا أميلا  ا، انتخابه يتم التي الكيفية وبنفس الناس ينتخبه من لكل احلكم حّق 

 اشيلرتاط هيلو( حكامً  به فلريضواله: )قو من الظاهر أن باعتبار اجلهة هذ  من اإلطالق

 . أيضاً  يصح ال الترشيك فنن له، احلكم حق جعل يف واحد رجل انتخاب

 مرتبطيلاً  يكيلون ال احليلديث فيلنن احلكيلم، يف الترشيليك تمييل مل فنذا ،وعىل أي حال

 بييلد القيلايض اختييلار فيلنن ؛كذلك قاضيني إىل للرجوع المعنى إذ املنصوب، بالقايض

 فيلاذا ، اخلصيلومة فصل به وحيصل نافذاً  حكمه فيكون القايض هذا حيكم وحنيياملدع

 له حيقوال القايض هذا عند احلضور عليه جي  فننه منصوب قاض لدى دعوا  عرض

 معنيلى وال بالقرعيلة، يتعيلني فالقيلايض التيلداعي تقيلدير وعيلىل. آخر قاض إىل الرجوع

عدد احلكم بكن نفيلرض أهنيلام ذهبيلا أوالً لت أيضاً  والمعنى قاض، إىل واحد كل لرجوع

 ليحكم آخر منصوب بقاض رضيا خروجهام وبعد ثم ،عند قاض منصوب فحكم اام

 أنحيلاء من ألنه ؛األّول حكم بعد الدعوى يف حيكم ان الثاي للقايض الجيور فننه بينهام

ر احلكيلم بصدو جاهال كان وإذا.  نافذاً  حكمه يكن مل حكم ولو ، حمرم احلكموهو ردّ 

 حكميله فاليكيلون يبقيلى، النفوذ عدم ولكن ترتفع، الرد حرمة فنن ،من احلاكم األّول

 للقيلايض الرجيلوع ميلع تتناسيل  ال( رجيلالً  منهم كل فاختار) اجلملة فهذ  اذن. نافذاً 

 باالعدل للرتجيح معنى ال إذ ، للمرجحات للرجوع معنى فال هذا وعىل ، املنصوب

الك هنا يف التقدم الزماي فاحلكم الصادر اوالً يتحقيلق بيله الفصيلل، امل الن ، االفقه او

 . وال معنى للرتجيح بذلك

 املتنارعني ورجوع ، املنصوب القايض يف التعدد صحة تقدير عىل:  االشكال الثاي

 بييلنهم فيليام ليحكيلوا اثنيلني الشيعة اختار إذا احلكم يف الترشيك صحة وفرض ، إليهام
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 إذ ؛املذكور للرتجيح المعنى فايضاً  ،اإلمام )عليه السالم( ذلك وأنفذ الترشيك بنحو

 اليكيلون اخيلتالفهام وميلع اجلعل، بمقتىض نافذاً  يكون فننه احلكم يف اتفاقهام فرض يف

 أن معنيلا  اخيلتالفهام حاليلة يف واألعدل األعلم حكم نفوذ فنن أصاًل، للرتجيح معنى

   إليه كضم احلجر إىل اإلنسان.غري ضم فيكون حكمه، يكون دائامً  احلكم

 ال كيلام ،فتبني أنه ال معنى الستفادة نفوذ حكم القايض بنحو الترشيك من املقبولة

 متعيلددين قضيلاة نص  صحة تقدير وعىل منها، متعّددين قضاة نص  الستفادة وجه

 فالمعنيلى الغيلري ميلع الترشيليك بنحيلو القيلايض حكيلم ونفوذ التحكيم بنحو كان وإن

 عبيلارة إن ثم:  الثالث االشكال. اختلفا أو احلكم يف اتفقا ؛بالصفات مطلقاً  للرتجيح

 القيلايض فيلنن اليلدعوى، يف قضيلائهام عىل التدل( حقهام يف الناظرين يكونا أن فرضيا)

( نيلاظران اهنيلام) عيلرت للدعويفالرواية فصل فحكمه حكم متى. بناظر وليس حاكم

 حلكم الفصل وليس ناظرًا.ا وله حاكم املنصوب القايض بينام

 فتبني ان احتامل إرادة الرتجيح يف القايض املنصوب من هذا الفصل ال وجه له.

وهو ان يكون جمال الرتجيح بالصفات بحس  املقبوليلة هيلو  -واما االحتامل الثاين 

فهو وإن كان ممكنًا ميلن حييلث إمكيلان فيلرض الترشيليك يف احلكيلم  - التحكيم قايض

 يف ييلكيت وال ، بالترشيليك بييلنهام ليليحكام حكميلني خيتيلاران اهنيلام ميلن ،  ذكرنا كامفيه

 القيليلايض يف اليلوارد الرواييلة صيليلدر اليناسيل  لكنيله املنصيليلوب، القيلايض يف ماذكرنيلا 

 .املنصوب

 فرضيا) قوله فنن ،التام بني الصدر والذيل وعىل تقدير التنزل وعدم لزوم االرتباط

 فالعبيلارة التهيلذي  يف وأّميلا ،ام جاء كيلذلك يف الكيلايفإن( حقهام يف الناظرين يكونا أن

 وهيلو ،(حيلديثكم يف اختلفيلا وكليليهام رجيلاًل، اختار منهام واحد كل كان فنن: )هكذا
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 قاضيلياً  نتخ ا قد واحد كل ان عىل يدل بل املفروض، بالترشيك تراضيهام عىل اليدل

 . املجموع بحكم رضامها عىل يدل  وال وريض خاّصاً 

 الرضيلا يكون فقد: االول االحتاملوبناء عىل نسخة الكايف والفقيه يكيت فيه احتامالن

 رواييلة مفيلاد مفادها فيكون بكحدمها راضياً  منهام كل فيكون االنحالل بنحو بالرجلني

 أ، وبني بينه يكون رجل عن سئلقال:  )عليه السالم( عبداهلل أيب عن اكيل بن موسى

: قيلال. حكام فيام فاختلفا فحكام، ،، فيّتفقان عىل رجلني يكونان بينهامحّق  يف منارعة له

 إىل ينظر»: فقال. اخلصامن اختار  للذي منهام واحد كل حكم: قال«خيتلفان؟ وكي »

 حيلاكامً  اختيلار هامميلن كيلال ان:  فيلاملعنى(1)«حكمه ويميض اهلل، دين يف وأفقههام أعداام

 بمعنى االحتامل هذا عىل فيكون ، ن يدل عىل الرضا بحكم املجموعا دون ، به وريض

 النقيلل الجيلل اميلا الكايف يف..( فرضياً ) الزيادة هذ  تكون ان وحيتمل ، التهذي  نقل

 يف األظهيلر إن إالّ .  احلكم يف دخله لعدم اشارة التهذي  نقيصة ان الجل او ، باملعنى

ن أن كالًّ منهام اختار رجاًل مقدميلة لرتاضيليهام وا االيت الثاي االحتامل هو وايةالر هذ 

 عىل حكم كليهام.

 كيلال بحكيلم ميلنهام كيلل ييلرى بان املجموعي العام بنحو يكون:  االحتامل الثاي

 الثيلاي التقيلدير عيلىل يصيلّح  إنيلام التحكيليم قيلايض وافيلرتاض ، املجموع الرجلينبنحو

 مع إذ ؛ ح بالصفات كام ذكرناللرتجي معنى ال أيضاً  فرتاضاال هذا عىل لكن. فحس 

 حكيلم عيلىل تراضيليهام الرتجيحواملفروض إلعامل والجمال نافذ فهو احلكم يف اتفاقهام

 انام التحكيم وقايض نافذاً  حكمهام يكون فال اختالفهام ومع الترشيك، بنحو املجموع

ك منشيل ألن.  بحيلدود  يتحيلددف ورضيلامها املتنارعني اختيار خالل من اعتبار  يكتس 

 الدعوى يف ليحكام  ام رضيا إنام ومها ،نفوذ حكمهام حس  الفرض هو تراضيهام  ام
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 بمعنيلى نافيلذاً  حكمهيلا فاليكون اآلخر، بخالف منهام كل يقيض أن ال الترشيك بنحو

 كيلل حكيلم بيلكن اختالفهام، مع أما. معاً  احلاكامن عليه يتوافق الذي باحلكم رضيا أهنام

 سيلقوط ذليلك  ونتيجيلة املختل  احلكم هذا بمثل يرضيا فلم ،آلخرا خيال  بام اممنه

 .أفقههام به حكم ما احلكم بكن لقوله معنى فال ، االختالف مع حكمهام

 الرجيلل، اجتهيلاد اعتبار تستبطن فهي ،عىل أن املقبولة تضّمنت الرتجيح باألفقهية

 .تهاداالج التحكيم قايض يف اليعتر الصحيح عىل أنه مع

ومن هنا يتضح أيضًا أن ماذكر  املحقق العراقي وصاح  الرسائل اجلديدة ومباي 

 سواء صحيح غري ،االستنباط من أن مورد املقبولة الرتجيح بالصفات يف القايض فقط

 .فالحظ املنصوب، القايض أم التحكيم قايض به قصد

جيليح بالصيلفات يف وهو أن يكون ميلورد املقبوليلة هيلو الرت - وأما االحتامل الثالث

 باألعيلدل باألخيلذ تيلكمر فهيلي ،(حديثكم يف اختلفا وكالمهاالراوي كام يناسبه قوله: )

 ال اليلرواة إىل يرجعون كانوا آنذاك والناس اجلهات، بقية من ال راو إنه حيث من مثالً 

)عليليهم  األئميلة عيلن الرشيلع أحكيلام يروون ألهنم بل دراية، وأصحاب فقهاء ألهنم

 ،)عليهم السالم( عنهم الرواية يف اختلفوا قد املسكلة فرض يف الرواة نأ وبام ،السالم(

 كلميلة ورود تكيلرر والينافييله ،)عليه السالم( ييلذكر مرّجحيلات الرواييلة فاإلمام ولذا

 حيكم ما»و ،«حكم ما وحلكم» ،(حكام فيام: )بقوله إليهام احلكم ونسبة فيها،( احلكم)

 أيضاً  اإلنسان يعتقد  فيام يستعمل وإنام ،لقضاءكم الخيتّص ببابى الفتوى وافاحل - «به

 ،(الالوقيلوع أو بيلالوقوع احلكم عىل املشتملة هي القضية إن: )القضايا باب يف قيل كام

 يف الرتجيليح عيلىل الرواييلة فتدل االحتامل هذا وعىل(ريد بعدالة حكم فالن: )يقال أو

 :الثالث االحتامل هذا عىل يالحظ ولكن ، اختالف الرواية باب يف الرواة صفات
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 سيلائر ميلع بيلذلك املقطيلع هيلذا ييلتألم ال حيث ؛ أن املقبولة تكبى هذا احلمل أّوالً:

 احليلديث صيلدر يناسيل .  اليلرواة ال الفقهيلاء ميلورد يف وردت الهنا ، املقبولة مقاطع

 فيلنينظر من كان منكم ممن... ي»)عليه السالم(:  قوله لظهور وذلك بالفقيه، املختص

 يف نظروا الذين للفقهاء الناس بني والقضاء احلكومة جعل يف «حاكام عليكم جعلته قد

 نظيلر دون فحسيل  راوييلاً  يكون أن فيه يكفي وال أحكامهم، وعرفوا واحلرام، احلالل

« افقههيلام»)علييله السيلالم(:  قوليله وهيلو احلديث ذيل مع يتناس  ال وكذلك ودراية،

 فهيلم يف والعميلق الدقيلة فقاهيلةال يف ويعتيلر ،الذي هو رصيح يف اعتبيلار الفقاهيلة فييله

 عىل حتمل فكي  احلديث، نقل جمّرد ال االستنباط، عىل والقدرة الكالم، خصوصيات

 فحس ؟ الراوي

َبيلي غ املفتييلني انأن هذا احلمل ينايف ماورد يف نسخة التهذي  منهيلا قوليله: ) ثانيًا:

 كيلان ان) الكيلايف نسيلخة يف ورد وميلا بيلاملفتيني، عيلّر  حييلثعليهام معرفة حكمه...( 

 وجه ال االحتامل فهذا. الراوي غري والفقيه املفتي بكن وواضح( حكمه عرفا الفقيهان

 .الثالثة االحتامالت بطلت وإذا وباطل، أيضاً  له

ويكيلون مفادهيلا رجيلوع كيلل واحيلد ميلن  ،تعنّي االحتامل الرابع تفسريًا للمقبوليلة

 ،الم احلكم الرشعي الك  منهاملتنارعني إىل فقيه يعتقد بكعلميته ملجرد استفتائه واستع

 إىل يرجعيلون كيلانوا حييلث رماننيلا، حتى احلضور عرص منذ الشيعة عوامّ  دأب هو كام

معرفيلة  يف ايلم يرجعيلون الشيليعة فكيلان الرشيلعية، باألحكام العلم لتحصيل فقهائهم

 األحكام الرشعية وترى بام يفتي به الفقيه.

الناس أحيانيلًا إليليهم أيضيلًا كيلام ورد كام أن األئّمة )عليهم السالم( كانوا يرجعون 

 ؛(1)(والفتييلا بيلالعلم إلييله يشيلري وكانبالنسبة إىل يونس بن عبدالرُحن وجاء يف حقه: )
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: الرجوع الخيلذ األحكيلام الرشيلعية وإن كيلان بالفتيا واملراد التدريس،فاملراد بالعلم: 

ىضيل قيلوام بتطبيق أصل من االصول املتلقاة منهم )عليليهم السيلالم( عيلىل امليلورد ملقت

 الرتجيليح ميلورد فيكيلون ،(1)«التفرييلع وعليكم االُصول القاء علينا»)عليهم السالم(: 

باب تعارض  مرجحات من تكون وال الفتوى مقام يف الفقهاء هو املقبولة يف بالصفات

 تيلرجيح يف املرجحيلات ايلذ  فريجيلع. ويتعارضان الفقيهان خيتل  قد ألنه ؛الروايات

 . اآلخر عىل احدمها

 أميلا ؛قد يعرتض عىل هذا االحتامل بكنه ال يتناس  مع صدر احلديث وذيله  ولكن

 يكيلون أن فالبيلد واحلكوميلة، القضيلاء ببيلاب يرتبط الصدر فألن للصدر، تناسبه عدم

 عميلر سيلؤال فيكون ،م متفرعًا عليه حيث إنه يف الصدر يتعرض لنص  القايضالكال

 .به ومرتبطاً  عليه رعاً متف( منهام واحد كل كان فنن: )الذيل يف حنظلة بن

ولكن جياب عن ذلك بكننا لو فرّسناها بالفقهاء فيلنّن التناسيل  سيليكون ملحوظيلًا 

 ليس األمر هذا ومثل ،ة الرجوع اليهم يف الفتياجه: االوىل: جهتني للفقهاء فنن ،بينهام

 أن كيلام للعامل اجلاهل رجوع باب من ارتكارّي  هو وإنام للنص ، خاضعاً  وليس جعلياً 

 .الفقهاء إىل يرجعون كانوا اإلسالم صدر منذ سلمنيامل

 )عليه السالم( للفقهاء يف هذا احلديث. اإلمام جعله وقد ،منص  القضاء الثانية:

 يكن مل ألهنم ؛وإنام أكد عىل وجود اجلهتني يف مقابل العامة حيث كانوا فاقدين اام

 يكونيلوا مل وكيلذلك الصيلحيحة، والسيلنة الكتيلاب ميلن املستنبط الصحيح الفقه لدهيم

 الرجيلوع عيلن هنى هنا ومن)عليه السالم(.  اإلمام وهو النص ، حق له ممن منصوبني

 حنظليلة بن وعمر ،منص  القضاء جلميع فقهاء الشيعة وجعل احلديث صدر يف اليهم

 أن بمعنيلى فقهيلاء لكوهنم الشيعة لفقهاء الرجوع عليه انه إىل التفت الرواية خالل من
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 الشيلبهة ان واملفروض. احلكمية الشبهات يف مراجعتهم فيصح ،الصحيح الفقه لدهيم

 ديدهنم ذلك كان كام ،لنظر فيهال فقيه إىل املتنارعني من كل فيها رجع حكمية املورد يف

 واملفيلروض فقهيلائهم، إىل فيهيلا يرجعيلون كيلانوا حييلث الرشيلعية األحكيلام معرفة يف

 ميلع ألنيله امليلورد هيلذا يف فتيلوىال يف املتخاصامن إليهام رجع اللذين الفقيهني اختالف

 )عليه السالم( عن اختالف الفقيهني. اإلمام فسكل ختاصم، فال اّتفاقهام

 لقيلاض الشيليعة اختييلار عىل ُعّلق قد ألنه إما ؛والنص  اجلديد مل يغنِه عن السؤال

 يف القيلايض يف يعتيلر ألنيله أو - آنذاك بامليسور يكن مل أمر وهو - الثاي االجّتا  حس 

. التقلييلد لرشيلائط اجليلامع وهوالفقيه حّجة، فتاوا  تكون أن احلكمية الشبهات موارد

اجتمعت فيليهام رشائيلط التقلييلد يف الفتيلوى وقيلد نشيلك  فقيهني اختالف عن يسكل فهو

 خيتل  حلديث فتوا  يف رجع فقيه وكل ،اختالفهام يف الفتوى عن اختالفهام يف احلديث

 رفيلع يتوقيل  حييلث املسكلة يف فتوامها مالستعال إليهام رجعا وقد اآلخر، حديث عن

عية كام هيلو احليلال يف املوضو الشبهات من املورد ليس إذ ؛ذلك معرفة عىل االختالف

)عليه السالم(عن اختالف الفقيهني يف الفتوى يف مورد أجاب وكذلكصدر املقبولة. 

 خيليلةالد اجلهات يف األورع وغري األعلم غري فتوى اعتبار عدم اجلواب ومفاد ،واحد

 .واألورع األعلم فتوى مع تعارضهام عند االستنباط يف

ن املعهود يف مورد اختالف املجتهيلدين يف الفتيلوى فأل ،اما وجه عدم تناسبه للذيل

عيلىل القيلول  -ومل يكن ألحيلدمها ميلرّجح عيلىل اآلخيلر هيلو األخيلذ بيلكحوط القيلولني 

 مستند إىل املكل  رجعي أن املعهود وليس - منهام بكّي  األخذ يف التخيري أو ،بالتساقط

 ويرتك به فيكخذ ،ليهاع املجمع الرواية بموج  أفتى قد منهام أياً  لريى الفقيهني فتوى

 .األصحاب بني املشهور غري الشاذّ 
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 ميلن فكيلل ،وواضح ان اختيار األحوط أو التخيري المعنى له يف ميلوارد اخلصيلومة

 خيتار منهام كالً  أن كام ح،الصل هو كونه من أقّل  وال األحوط، ماهو يعلم املتخاصمني

 .بذلك اخلصومة تنحّل  فال له األنفع ماهو

 الرجيلوع املرتافعيلني عيلىل املجتهيلدين اخيلتالف عند انه عىل دل الرواية فذيل ،اذن

ح، ميلنهام أّي  لرُيى اعتمدوها التي واألحاديث املجتهدين ملدارك  يعميلل انيله ال امليلرجَّ

 مميلا فهيلذا الفقيهيلني مليلدارك الرجيلوع اميلا ، للعامي يمكن الذي التخيري او باالحتياط

ولة عىل املجتهدين يعني إرجاع العواّم للنظيلر يف ميلدارك املقب فحمل. للعاّمي اليمكن

 الفقهاء املختلفني.

ولكن جياب عن ذلك أيضًا بكن اإلمام )علييله السيلالم( مل ُيرجيلع مسيلكلة النظيلر يف 

معهودًا عند الشيعة بيلل قيلال:  مدرك الفتويني إىل نفس املرتافعني ليقال بكن ذلك ليس

لة اختالف الفتويني البّد من الرجيلوع إىل شيلخص ثاليلث حا يف أنه عىل منّبهاً  ،«ينظر»

 يملكيله بيلام اآلخر عىل أحدمها ترجيح عىل القدرة وله ،يمكنه النظر يف مدرك الفتويني

 فيلنن ؛آنيلذاك  يلا اإلحاطيلة الصيلع  ميلن كان التي األصحاب بروايات اإلحاطة من

 كل لدى كان بل ،)عليه السالم(مدّونة الصادق اإلمام عهد يف تكن مل احلديثية معاجلوا

 متفرقة موجزًاوكانت كان الفرتة تلك يف االُصول من ومادّون الروايات، من مجلة فقيه

 يف الشيلكن هيلو كام ، روايات من املسكلة يف ما بكل الفقيه حييط بحيث ، مبوبة تكن ومل

م)علييله الكاظ اإلميلام رميلن يف احلديثية اجلوامع دونت وإنام ، وامثااا األربعة الكت 

 .وغريها عمري، أيب ابن ونوادر ليونس، اآلثار وجامع ،السالم(كمشيخة ابن حمبوب

وما دّون منها وان كان موسعًا وشاماًل اال انه مل يكن منظاًم ومبوبيلًا بحييلث يسيلهل 

 إىل باإلضيلافةجوامعنا احلديثية اليوم. عىل الفقيه متييز املشهور من الشاّذ منها كام عليه 
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)علييله السيلالم(أنه ليلو اختليل   اإلمام ذكر ذلك أجل ومن ،ا مل تكن عند كل أحدأهن

الفقيهان اللذان رجع إليهام املتخاصامن يف احلديث الذي هو املستند لفتوامهيلا يف هيلذ  

واضيلح  القضية املتنارعة حيث مل تنحل اخلصومة بينهام ميلع هيلذا االخيلتالف كيلام هيلو

 أن والبيلد. ميلنهام أي وتقيلديم ،فلُيسكل الشخص الثالث عن مدركهام ومدى اعتبيلار 

 الروايات  ذ  حميطاً  كبرياً  فقيهاً  ومداركهام الفقيهني فتوى يف الناظر الثالث هذا يكون

 منهيلا املوافيلق معرفيلة عىل القدرة وله النادر، عن منها املشهور متييز عىل قادراً  املتشتتة،

 ويكيلون ،ام نختار  يف معنى املوافقيلة واملخالفيلةب اام املخال  ومعرفة السنةو للكتاب

 عامليلاً  ويكون بل املوافقة، والرواية ام املخالفة الرواية ليعرف العامة بآراء حميطاً  أيضاً 

مثيلل هيلذا البيلد أن (1)املقبولة فقرات بعض يف ورد كام أميل، إليه وقضاهتم حّكامهم بام

متّبحرًا يف الفقه، وهو األعلم من الفقيهني الليلذين اختلفيلا يف حكيلم  يكون فقيهًا كبرياً 

 املسكلة خصوا يف ذلك كان وإن األعلم تقليد لوجوب إليه الرجوع فيج  ،املسكلة

 لييلكيت ، )علييله السيلالم( للمرتافعيلني االميلام يرجيلع مل اليلذيل ففيلي اذن. فيها املتنارع

 يكيلون وان ، لفقيهيلنيا بميلدارك لناظرا للثالث ارجع وانام ، التناس  بعدم االشكال

 . االخر عىل احدمها ولريجح ليميز ، منهام االعلم

 اخيلتالف جماليله بالصفات الرتجيح من ذكر وما ،فتبني بكن فصول الرواية مرتابطة

 ببيلاب تيلرتبط بيلل اليلراوي، وصفات والرتاجيح التعادل بباب له والعالقة الفتويني،

 .والتقليد االجتهاد
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 اين:الفصل الث

ينظر إىل ما كيلان »)عليه السالم(  قوله وهو ،ما يتضمن الرتجيح باإلمجاع والشهرة

 ميلن بيله ويؤخيلذ أصيلحابك بيلني عليه املجمع ،من روايتهم عنا يف ذلك الذي حكام به

 الرييل  علييله املجميلع فيلنن ؛أصحابك عند بمشهور ليس الذي الشاذّ  ويرتك حكمنا،

 ة مسالك أربعة:ايالرو من املقطع هذا تفسري ويف «فيه

 وبيانه يتوق  عىل ذكر مقّدمتني: -وهو املختار  -املسلك األّول 

ذكرنا أن األصل العقالئي يف باب تعيلارض األميلارتني هيلو األخيلذ  املقدمة االُوىل:

 للواقع األمارتني إحدى بمخالفة إمجاالً  العلم من احلاصلة ،بذي املزّية الصارفة للريبة

 اإلمام قول وليس باملشتبه، األخذ من به األخذ يعد ال بحيث ،ة االُخرىاألمار إىل منه

 إالّ  «وأفقههيلام أعيلداام به حكم ما احلكم»)عليه السالم( يف جمال الرتجيح بالصفات: 

 ميلن أعليلم الفتوى يف املختلفني الفقيهني أحد كان فمتى العقالئي، األصل اذا تطبيقاً 

 كيلل اجلهيلات الدخيليلة يف عملييلة نباط األحكيلام منيله يفاسيلت عيلىل أقيلدر أي - اآلخر

 وعليلم الرجيلال عليلم ذليلك يف بيلام الرواييلة صدور إثبات بطرق العلم من ؛االستنباط

 عيلىل بيلاالّطالع املدسوسيلة الرواية ومعرفة الكت ، كمعرفة الشؤون من بامله احلديث

عرفيلة النسيلخ م وكيلذا احليلديث، اختالف علل فصل يف ذكرها مرّ  التي الوضع دواعي

 املصيلنفني وكيلالم احليلديث متن بني الواقع واخللط» غري  عن األصّح  متييزو ،املختلفة

 للمحيلاورة العاميلة القيلوانني بتشيلخيص اليلنص ميلن للميلراد فهمه وكذا ذلك، ونحو

 االُصيلول بعلم واإلحاطة ،)عليهم السالم( يف بيان األحكاماألئمة طريقة وخصوا

 نظيلر  واستقامة ،قهاء العامةّطالع عىل أقوال من عارصهم من فواال األدبية، والعلوم

 احيلتامل فيلنن - كذلك احدالفقيهني كان فمتى االُصول، عىل الفروع تفريع مرحلة يف
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 فالريبيلة وبيلالطبع غيلري ، فتيلاوى يف احتامايلا من أقوى سيكون فتاوا  يف الواقع إصابة

 ف إىل فتوى غري .ستنرص باملخالفة اإلمجال العلم من احلاصلة

قيهني أعدل بحيث اليكون منطلقه يف فتوا  جل  منفعيلة أو وكذا إذا كان أحد الف

 تثّبتيلاً  أكثيلر كيلان بيلكن الفتيلوى يف غيلري  ميلن أورع أحدهم كان أودفع رضر ومفسدة. 

 يرصيلف ميلرجح وجد لو انه العقالء بناء اذن. االفتاء يف الدخيلة اجلهات يف واحتياطاً 

 يقبليلون وال ، امليلرجح بيلذي فيعمليلون ، أحد الدليلني املتعارضيلني لآلخيلر من الريبة

 . التساقط عىل يبنون التساوي مع نعم ، كاالخر طرحه

فنالحظ أن اإلمام )عليه السالم( يرّكز عىل مرّجحيلات ليلو تيلوفرت عنيلد العقيلالء 

أيضًا يف غري جمال الفتوى ألخذوا برأي ذي الصفات باعتبار  رأيًا ال شبهة فيه بخالف 

 تعييلني أو مرض تشخيص يف طبيبني رأي عارضت إذا الطّ   جمال ففي ،رأي الفاقد اا

 أحيلدمها كيلان أو اآلخيلر، من الطّ   يف وكفاءة خرة أكثر أحدمها وكان مرض، عالج

 أو تشخيصه يف كان أو غري ، من حاذق كطبي  ملهنته وأداءً  الناس بخدمة اهتامماً  أكثر

 وحتدييلد  تشخيصيله أن يف رييل  فيلال ،ثر تثبتًا واحتياطيلًا ميلن اآلخيلرأك العالج حتديد

 أخذاً  وعالجه اآلخر بتشخيص األخذ ويكون العقالء، عند به األخذ يتعنّي  مما للعالج

 .باملشتبه

 رييل  ال علييله املجمع فنن»إن كلمة الري  يف قوله )عليه السالم(:  املقدمة الثانية:

 العلم بمعنى «فيه الري »: قوله اى نفيه يكون كي ،وعدم العلم الشّك  تعني ال ،«فيه

 الشيلاذّ  ويقابله كي ،. فيه الري  عليه املجمع أن من املقصود هو هذا فليس طع،والق

 أضع ؟ االحتامل كان وإن أيضاً  للواقع املخال  هو يكون أالّ  فيه حيتمل الذي
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 يعنيلي فهيلو ،فالري  عىل مايظهر من كلامت اللغويني واملفرسين أخص من الشك

وإنا لفيي : )تعاىل قوله ذلك عىل يدلنا كام ودليل، شاهد إىل املستند الظن وسوء التهمة

 ال ميلن يف اليقيلال وليلذا ؛حيث قّيد الشك بكونيله مريبيلاً (1)(شّك مما تدعوننا إليه مريب

 مستند عن ذلك وكان ،بشخص الظنّ  ساء إذا فيام ذلك يكيت إنام بل ريبًا، فيه إن: يعرفه

 فييله، هتمة وال الظن به يساء ال عليه املجمع بكن تعني املذكورة فاجلملة مستند، شبه أو

 بمخالفتيله واهتاميله بيله الظيلن إسيلاءة يوجيل  ومستند دليل شذوذ  فنن الشاذّ  بخالف

الطيلرف  هيلذا ميلن منرصفة االمجال العلم ن احلاصلة الريبة تلك ان:  فاملعنى. للواقع

 الذي العقالئي القانون هو وهذا ، والصدور الصحة مقطوع انه معنا  وليس ، لآلخر

 . ذكرنا 

 عيلىل مؤكيلدين ،الجل أن تتبلور الفكرة أكثر نذكر كلامت اللغويني يف هذا املجالو

 تفسري الغال  يف شكهنم وإنام للكلامت، الدقيق التحلي  املعنى تبيان يستطيعون ال أهنم

 قيلال ،نى احلقيقّي املعنّي بلوارمه وملزوماته كام ذكرنيلا  يف بحيلث حجييلة اللغيلوّي املع

 وحقيقيلة. الشيلك فييلك حصيلل إذا( رابني) مصدر(: لري ا: )الكشاف يف الزخمرشي

)علييله السيلالم( قيلال:  عيل  بيلن احلسيلن روى ميلا ومنه واضطرا ا، النفس قلق الريبة

 فيلنن يريبيلك، ميلاال إىل يريبيلك ما دع)صىل اهلل عليه وآله( يقول:  اهلل رسول سمعت»

 األميلر كيلان إذا فيام وتقلق للصدق تسكن فالنفس. «طمكنينة الصدق وإن ريبة، الشك

 .(1)(تستقر وال وتضطرب مشكوكاً 

 اهلل قيلال. تتومهيله عيلاّم  فينكشيل  ما أمراً  باليشء تتوّهم أن: الري وقال الراغ : )

يف ريب مما نزلنيا عيىل ) أو ،(1)(يا أهيا الناس إن كنتم يف ريب من البعث) :وتعاىل تبارك

 :(1()1)(عبدنا
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 مصيلدر()الرييل : ال ريب فييه ذلك الكتابويف جممع البحرين حول قوله تعاىل )

 يف واملعنى. واضطرا ا النفس قلق: الريبة وحقيقة. الريبة فيه حصل إذا( يروبه راب)

 .(1)ه ال ينبغي أن ُيرتاب فيه(داللت وضو 

 مصيلدر وهيلو الشيلك، أسيلوأ هيلو وقييلل الشيلّك،: والري وقال يف جممع البيان: )

 الظيلن بيله اسيلكت فاذا بالريبة، منه مستيقناً  كنت إذا ،(يريبني) فالن من اليشء( رابني)

ار صيلاح  صيل إذا الرجيلل( وأراب. أميلر فيلالن ميلن أرابني: قلت بالريبة تستيقن ومل

 .(1)ريبة

 والظنيلة الشيلك: والريبيلة والرييل  الدهر، رصف: الري وقال يف لسان العرب: )

 .(1)(والتهمة

 لكاشيل  املسيلتند الظيلنّ  سيلوء هو الري  أو الريبة أن الكلامت هذ  من يفهم ،إذن

 منطبقاتيله ميلن فيلنن نيلاقص، كاش  من احلاصل الظن وسوء الري  كان فاذا ناقص،

 العليلم هيلذا فيلنن ؛للواقيلع ،ومصاديقه موارد العلم اإلمجال بمخالفة إحدى األمارتني

 كلتيلا ميلؤدى يف الريبيلة وقيلوع يوج  أطرافه إىل بالنسبة كاشفية نحو له الذي اإلمجال

 الظيلن سيلوء يوجيل  للواقيلع أحدمها بمخالفة اإلمجال العلم هذا أن بمعنى األمارتني

 وجدت فاذا اإلمجال، العلم وهو ناقص كاش  ستند إىلم الظن فسوء أطرافه، بجميع

 هذا اإلمجال العلم فنن األطراف، أحد عن والريبة الظن سوء رصفت إحدامها يف ميزة

 . اآلخر الطرف يف الري  وإنام فيه، الري  بكنه فيه يقال أن ويصح ينحّل 

فاملجمع عليه واملشهور ال حيصيلل فييله الرييل  واالضيلطراب الناشيلئ ميلن العليلم 

 اإلمجال بمخالفة احدمها للواقع وككنه ال معارض له.
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 «فييله رييل  ال علييله املجميلع فنن»فنذا توضح ذلك يتبني أن قوله )عليه السالم(: 

 النوعّييلة، يقهامصيلاد بعيلض إىل اإلشيلارة ميلع الكّلية الكرى هذ  إىل لإلرشاد مسوق

حصلت الريبيلة يف كيلّل ميلنهام بسيلب  و خران تعارض متى أنه: احلديث مفاد ويكون

 املشيلهور أو علييله بيلاملجمع األخيلذ جييل  فننه ،العلم اإلمجال بمخالفة أحدمها للواقع

 مزييلة اشيلتهار  أو علييله اإلمجيلاع لكون وإنام فيهام، خلصوصية ليس ذلك ولكن منهام،

شيلاذ ال عيلىل علييله املجميلع تيلرجيح فليليس اآلخر، اخلر إىل عنه الريبة رصف توج 

 النيله قيلوي االحيلتامل وهذا الطرفني، أحد ببطالن إمجال علم فيوجد ،ترجيحًا تعّبدياً 

 احيلتامل إن: تقيلول الرواييلة وهيلذ . البيلدوي الشك يف كاالحتامل وليس بالعلم متقوم

 ؛االنسيلان به واليعتني اً جد ضعي  وهو بشاهد، مقروناً  ليس عليه املجمع يف املخالفة

رائن توج  تصديقه وال يبقى جمال للقلق النفيس فيتوجه هذا االحتامل بق مقرون ألنه

 ال فييله املجميلع فيلان) فقوليلهوالقلق وسوء الظن للطرف اآلخر الذي يفقد هيلذ  املزية

 نا بحثالراءة يف ذكرنا وقد ، الشبهات من املورد تعتر الن مرر ال انه يعنى( فيه ري 

 هنيلا بيلل ،حلق والباطل اشتبا  احلالل بيلاحلرام فحسيل ا فيه يشتبه ما الشبهة من املراد

 ، فيه البطالن واحتامل التحري ونفي صحته توج  بقرائن مقرون النه ، واضح االمر

 الطيلريقني احد بمخالفة علمنا لو وانه ، العقالئي القانون نفس بيان يستهدف وبذلك

 بيلالعلم ليلدعمهامفيليهام قوة لليلبطالن بيلاحتاملني متقيلوم مجالاال والعلم. امجاالً  للواقع

 من درجة إىل احدمها يف البطالن احتامل يصل ان توج  مزية توفر من بد فال االمجال،

 فييله تتمثيلل اآلخيلر بينام فيه، ري  ال فيصبح لآلخر، منه الريبة رصف تقتيض الضع 

 املرجحيلات لكيلل منهيلا نتعدى بل املرجحات بتعبدية نقول ال املنطلق هذا ومن الريبة

 . تي توج  رصف الريبة من احدمها لآلخرال
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وتظهر الثمرة بني تعبدية األمر برتجيح املجمع عليه وإرشيلاديته يف اخليلر املجميلع 

 لشيلاهد مستند الظن وسوء ُاخرى، جهة من ولكن ،عليه إذا كانت فيه ريبة وسوء ظن

ن اآلخر مميلا ال كا وإن به األخذ يتعنّي  نهفن تعّبدياً  مرجحاً  بكونه القول فعىل ؛وكاش 

 إىل الريبة عنه ترصف ما برتجيح العقالء بناء إىل إرشاداً  بكونه القول عىل أما ،ري  فيه

 جممعيلاً  كان وإن ألنه وذلك عليه، املجمع اخلر هذا مثل يشمل ال فننه اآلخر، الطرف

 .لآلخر عنه الريبة تنرصف وال ريبة فيه توجد ولكن عليه

أنه لو أمجع األّطباء عىل تشيلخيص ميلرض معيلنّي وخيلالفهم طبييل   ثاله العريف:وم

 الكشيل  ووسيلائل أجهيلزة امتالكهم لعدم إّما ؛كلهم املجمعني خطك واحتملنا ،واحد

 ايلم املخيلال  الطبييل  ذلك بخالف فيه، يشرتكون آخر لعامل أو واملتطورة، الكافية

البد من األخذ بتشخيصه دون  فننه ك،املشرت العامل ذلك يفقد أو األجهزة يملك فننه

 .فيهم تركزت بل لالخر عنهم تنرصف مل الريبة ألن ؛هؤالء

له يف الفقه أنه ورد يف روايات كثرية األميلر بالتقصيلري يف مواضيلع  واملثال التطبيقي:

 ففيلى فيهيلا، بالتقصري يكمرون السادسة الطبقة يف أصحابنا أكثر وكان ،التخيري األربعة

 ميلن وهيلو - نيلو  بن أيوب سكلتت عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل قال: االزيار كامل

 ُاقرّصيل، أنيلا: )فقيلال فيهيلا، روي والذي املشاهد، هذ  يف التقصري عن - األئّمة وكالء

 عيل  عيلن الصحيح ويف. (1)(يقرصون أصحابنا ومجيع عمري وابن يقرص صفوان وكان

 عن اختلفت قد الرواية إنلسالم(: ر الثاي )عليه اجعف أيب إىل كتبت: )قال مهزيار بن

 صيلالة ولو الصالة يتم أن يكمر أن فمنها احلرمني يف للصالة والتقصري اإلمتام يف آبائك

 أن إىل فيليهام اإلمتام عىل أرل ومل عرشة، مقام ينوِ  مل ما بالتقصري يامر أن: ومنها واحدة،
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بالتقصيلري إذا كنيلت ال  هاء اصحابنا أشاروا عيل َّ فق فنن هذا عامنا يف حجنا من صدرنا

 .(1)...(رأيك أعرف حتى بذلك ضقت وقد التقصري أنوي مقام عرشة أيام فرصت إىل

 هيلذ  يف والتامم القرص بني التخيري عىل تدّل  منها، عدداً  أقّل  ولكن ،وهناك روايات

 رواييلات ولكيلن ،علييله األصيلحاب أمجيلع ممّا القرص روايات أن نالحظ فهنا املشاهد،

 جممعيلاً  تكيلن مل وإن التخييلري بروايات األخذ يتعنّي  فلذا فيها، الري  تيال هي التخيري

 .تعّبدياً  باإلمجاع الرتجيح فليس فيها، الري  لكوهنا ؛عليها

وكي  كان فنحن النرى أن الرتجيح يدور مدار صدق عنيلوان املجميلع علييله ميلن 

وق بعدم املخالفة ة بكون الشهرة واإلمجاع ممّا يورث االطمئنان والوثالعر بل ،اخلرين

 .للواقع باملخالفة اإلمجال العلم من احلاصلة للريبة صارفني ويكونان ،للواقع

أن املدار يف الرتجيح يف باب التعارض إنام هو رصف الريبيلة عيلن اخليلر  واحلاصل

 والبيلد. بغريمهيلا أو ،، أو بمخالفته للعامةوالشهرة باإلمجاع ذلك حتقق سواء ؛الراجح

 بيلكن الصيلدور يف للريبيلة موجباً  االمجال العلم كان فنن فيهام، الريبة منشك مالحظة من

 نّمييلز  ال ولكيلن. املعصيلوم عيلن املتعارضيلني اخليلرين أحد صدور بعدم إمجاالً  علمنا

ج  رصف الريبة عن يو بكن والسندي الصدوري املرّجح حتصيل من فالبد بشخصه،

 لبييلان أحيلدمها صدور بعدم االً إمج علمنا إذا وأما ،السند والصدور من أحدمها لآلخر

 ميلن البيلدّ  فهنيلا صيلدرومها، أحررنا وإن مثالً  للتقّية صدر وإنام اجلّدي الواقعي احلكم

 أحيلدمها عيلن الريبيلة رصف يوجيل  بكن مثالً  العامة كمخالفة اجلهتي املرّجح حتصيل

 لآلخر من حيث اجلهة. بالنسبة

صة أن احلق ما عليه الشيليخ ومن هنا ذكرنا يف بحث التعّدي عن املرّجحات املنصو

 للمشهور وفاقاً  ؛فقط باملنصوا الرتجيح اختصاا ال ،األنصاري من التعّدي عنها
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 ما بكّل  الرتجيح كفاية يرون أهنم وبينهم بيننا الفرق ولكن أيضًا، للتعّدي ذهبوا الذين

 ،يوج  القرب إىل الواقع وإن مل يوج  رصف الريبة عن اخلر املشتمل عىل امليلرّجح

 يبليلغ مل وإن لآلخيلر بالنسيلبة للواقع اخلر أقربية يوج  مرجح لكّل  يتعّدى أنه بمعنى

 مزييلة عىل الراجح اخلر يشتمل أن الرتجيح يف يعتر أنه فنرى نحن وأما الدرجة، اذ 

 القيلانون احس  المعارض ككنه يبقى بحيث ،للخر اآلخر عنه الريبة رصف توج 

 يف امليلالك أن ال الريبيلة، رصف يوجيل  مرّجح لكل فنتعدى ، ذكرنا  الذي العقالئي

 .للواقع األقربية هو الرتجيح

 يف اآلتييلة املسيلالك يف النيلزاع من يكيت فام ،فتبني مما ذكرنا التفسري املختار للحديث

أن املراد باإلمجاع والشهرة أهو يف الرواية أو يف الفتوى ال أثر ليله يف  من احلديث تفسري

 ميلن الريبيلة كانت فاذا. الريبة رصف يوج  ما يف املسلك هذا عىل املدار فنن ؛البحث

 بيلل اجليلدي الواقعي احلكم لبيان إحدمها صدور بعدم إمجاالً  العلم أي - اجلهة حيث

 ؛اآلخيلر عيلىل إلحدمها املرجح هي فتكون ،فتوائيةال الشهرة هو ينفيها فالذي - للتقية

 النيلادر اخليلر أن حني اصهم،يفوخو األئمة بطانة هم ممن التقية احتامل لضع  وذلك

 األئميلة، ميلن احلديث صدور جهة من الريبة كانت وإن. التقية احتامل فيه يقوى فتوًى 

هر روايته ونقله عند األصحاب يشت الذي اخلر فنن ؛الروائية الشهرة هو يزيلها فالذي

 نقليله ينيلدر اليلذي اخليلر عيلىل صدور  ويرّجح الصدور قوة عىل يشتمل ،ومشهورهم

 .منهم

وعىل ضوء ذلك ّيتضيلح أن نفيلي الرييل  يف كالميله )علييله السيلالم( أميلر واقعيلي 

 أو الصيلدورية املرّجحيلات هيلذ  خيلالل ميلن - وجداناً  حيصل بكن ،وحقيقي التعبدي
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 شيلاهد وجيلود هيلو: الري  من املراد ولكن ،الري  عن أحدمها لآلخر نفي - اجلهتية

 . ا اإلمجال العلم وهو املخالفة عىل ناقص

وهو أن هذا الفصل من الرواية يشري  -وذه  إليه بعض األعاظم  - الثاين املسلك

و ه ملا معارضاً  يكون أال وهو ،إىل رشط من رشوط حجّية خر الواحد الظنّي الصدور

 الرواييلات، ميلن جيلاء ما نظري فهو ،مقطوع الصدور من كتاب أو سنة تعارضًا مستقّراً 

 فكيلل صيلدورًا، القطعييلة والسنة للكتاب املخالفة الروايات طر  لزوم تضمنت التي

 تلك طر  فيلزم املتواتر، كاخلر الصدور القطعّيي والسنة للكتاب خمالفة رأيناها رواية

 بيلل ، معروفة ارتكارية أو عقالئية لكرى تشري ال الرواية فهذ تهاحّجيّ  وعدم الرواية

 ال ان السيلند ظنيلي ييلةحج يف يعتر وانه.  وامثااا الرواية هذ  من يفهم امرتعبدي إىل

 فعل بل النبوي، احلديث خصوا فيها بالسنة يقصد وال.  السند قطعي مع يتعارض

صدورًا كام لو كيلان متيلواترًا اتفيلق الكثيلري عيلىل  قطعّي  هو مما وتقرير ، وقوله املعصوم

روايته فيقطع بصدور  سندًا فاذا عارض احلديث مثل هيلذ  السيلنة القطعييلة الصيلدور 

 - صيلدور  هيلو «عليه املجمع» يف بالضمري يقصد املقبولة ويفه. وج  إلغاؤ  وطرح

 ويف صدوراً   واملقطوع القطعي هو «فيه ري  ال»و - روايته عىل واالمجاع االتفاق أي

 اليلذي احلديث أن مفاد  فيكون ، بصدور  القطع عدم يعنى الذي النادر الشاذ مقابلة

 داللتيله يف كان وإن سنداً  الصدور وعمقط يكون منهم الشاذَّ  إالّ  األصحاب عامة روا 

 .ري  صدور  جهة أو

 بيلل ،صيلطلحامل املشيلهور هو ليس عليه باملجمع املراد إنقال يف مباي االستنباط: )

 صيلدور  يف شيلّك  ال بحييلث صار حتى األصحاب مجيع روا  الذي اخلر هو: به املراد

 فيلنن»ييل  فييله بقوليله: )عليه السالم( مما الر جعله ولذا ،)عليه السالم( املعصوم عن
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 عليه( الرشد بني األمر) طبق حيث اّتباعه، بوجوب وحكم ،«فيه الري  عليه املجمع

  يرد مشكل وأمر فيجتن ، غيه بنّي  وأمر فيتبع، رشد  بنّي  أمرنام االُمور ثالثة: إ»: بقوله

ميلر فلو كان املراد به املشهور االصطالحي مل يكن وجه لتطبييلق )األ (1) «اهلل إىل حكمه

 بالّسيلنة املراد ليس إذ القطعية، السنة من حينئذ املذكور اخلر فيكون ،بني الرشد( عليه

: بيله امليلراد بيلل ،خلر الذي يعلم بصدور  عن النبي )صىل اهلل علييله وآليله(ا خصوا

 الشيلاذ اخليلر فيسيلقط ،)علييله السيلالم( املعصيلوم عيلن صيلدور  املقطوع اخلر مطلق

 .القطعية للسنة خمالفاً  لكونه ؛رأساً  احلجية عن له املعارض

وعىل هذا تكون الرواية ناظرة إىل متييز احلجيلة عيلن الالحّجيلة دون تيلرجيح أحيلد 

 عيلىل يعتمد الذي ، املرجحات بباب مرتبطة تكون فالاملتعارضني عىل اآلخر بالشهرة

 واحيلد كيلل يف الشيلهرة الراوي فرض ماذكرنا  ينايف وال ، حجة اخلرين كال يكون ان

:  يلا امليلراد بيلل املصيلطلحة الشيلهرة ليسيلت - ذكرنا كام -  ا املراد إذ ؛ يتنيالروا من

 أي( شيلاهر سيلي )و( سيفه فالن شهر: )قوام ومنه ،لظهور كام يف اللغةوا الوضو 

 قيلد بحييلث كيلوهنام: مشيلهورة اليلروايتني من واحدة كّل  بكون فاملرادظاهر.  (1)واضح

 يف أحيلد اليشيلّك  بحييلث األصحاب بني وظاهرتني واضحتني فصارتا اجلميع روامها

 .(1))عليه السالم((املعصوم عن صدورمها

 فييله لعيلل ؛ليله اجلميع روايةومن املظنون أن ما ذكر  من كون املراد باملجمع عليه: 

 اليلوهم اليعيلدو حليلديث األئميلة أصحاب مجيع نقل فافرتاض وإالّ  التعبري، يف مساحمة

الصادق )عليه السالم( اّليلذين  إلماما أصحاب إمجاع فرض يمكن كي  فننه ؛واخليال

 أرجيلاء يف تفيلرقهم ميلع نيلو  ابيلن علييله واستدرك ،(1)أحصاهم ابن عقدة أربعة آالف

 إمكان تقدير وعىل. مجيعاً  يرووهنا واحدة رواية عىل مجيعاً  هؤالء يّتفق فكي  املعمورة،
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 الفيله،خم ويرتك ليّتبعه بذلك، غري  أو حنظلة بن عمر علم افرتاض يمكن فكي  ذلك

هيلذا العليلم بجمييلع الررواييلات  ووسائل مستلزمات تكن مل الزماننذ ذلك يف وخاصة

 كيلانوا - ميلنهم الفقهيلاء حتيلى بيلل - اليلرواة أن مالحظيلة مع ، والرواة متوفرة آنذاك

 ميلن ذكرنيلا  ملا باالضافة مبوبة، االصول تكن ومل مجيعها، ال االُصول بعض يمتلكون

  البلدان؟ يف الرواة تفّرق

فيلاق مجاعيلة معتيلّد  يلم ميلن اتّ  هيلو: علييله بيلاملجمع املقصود يكون أن فالبد ،إذن

 ميلن بصيلدور  والوثيلوق االطمئنيلان نقلهيلم يوجيل  بحييلث روايتيله عىل األصحاب

)عليليهم السيلالم( رواييلة عيلن  األئميلة اصيلحاب ميلن عرشة نقل إذا أنه من ، املعصوم

دور  منيله )علييله املعصوم مع اختالف مسالكهم وأذواقهم فننه يورث االطمئنان بص

 السائل ولعل ، القطع ال ، به الوثوق هو عليه املجمع من.  دفاملرا اذن.  السالم(عادة

 رواية تعني الشهرة وان ، (عنكم الثقات روامها قد) لقوله ، منه القطع ال الوثوق فهم

 . بالصدور الوثوق يوج  بام عنكم الثقات

 رواييلة منيله اليسيلتظهر التعبيلري وهذا ،«بني أصحابك»ثم إن الوارد يف املقبولة هو 

 بيلن عميلر أصيلحاب منيله الظاهر بل ،أصحاب اإلمام الصادق )عليه السالم( له مجيع

 تصّور  يمكن ما وغاية مجيعًا، ام معارشاً  يكن مل حنظلة بن عمر أن واملالحظ. حنظلة

 أصحا وُحله أهنم عليهم يصدق بحيث منهم، عرش مخسة أو لعرشة معارشاً  يكون أن

له بعد ذلك )فان كان اخلران مشيلهورين وقيلد روامهيلا قو مع يتالءم ال ، القطعي ىلع

الثقات عنكم(، إذ ان افرتاض وجود خرين مشهورين  ذا املعنيلى ميلن الشيلهرة ميلع 

 خيليلرين االصيلحاب مجييليلع ييلروى كييليل  إذ ، موهيلوم افيليلرتاض ، كيلوهنام متعارضيلني

 .  متعارضني
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 ومع ذلك يشكل عىل هذا املسلك:

 تعليل يستهدف «فيه الري  عليه املجمع فنن»اإلمام )عليه السالم( بقوله:  - أّوالً 

 ثابيلت بيلكمر يكيلون أن البد والتعليل أصحابه، بني نقله اشتهر بام األخذ بلزوم حكمه

 ميلن يكيلون أن فنميلا اإلثبيلات يف الواسيلطة قبيل من ألنه ؛رشعياً  أو عقالئّياً  إّما واضح

 القواعيلد ميلن أو ،العقيلالء عاميلة إليهيلا يلتفيلت حييلثب العقالئية والقواعد الكريات

 تعّبيلدي   بيلكمر فالتعلييلل وإالّ  املترشعة، مجيع عند الواضحة والقطعية البدهيية الرشعية

بحيث خفي    القليل يصح ال مما فهذا ، التعليل اذا مبينة وامثااا الرواية هذ  تكون لغو 

، لكيلان التعلييلل بيله لغيلوًا ذكيلر  ميلا: فييله ري  وال عليه املجمع من املراد كان فلو به،

باعتبار  تعلياًل بامر تعبدي خفيلي ييلراد إثباتيله وتوضيليحه للنيلاس بيلنفس الرواييلة أو 

 بروايات تكيت بعد ذلك. 

ان طر  ما خال  الكتاب والسنة كان من القواعد الرشيلعية الواضيلحة  فإن قلت:

واملخيلال  ليله يليلزم  والسنة، الكتاب قبيل من عليه املجمع أن والشك ،عند املترشعة

 ومعروفيلة كثرية والسنة اهلل كتاب خال  ما بطر  اآلمرة الروايات ألن وذلك ؛طرحه

 والكيلرى الرواييلات هيلذ  إىل يشيلري املقبولة الرواية هذ  يف املذكور فالتعليل عندهم،

 .خفي بكمر تعليالً  فاليكون والسنة، الكتاب ماخال  طر  وهي عندهم، املعروفة

 طيلر  ويلزم ،د روايات الطر  هو احلكم الواقعي الرشعي اجلديإن مور فنقول:

 مل وإن الصيلدور القطعيلي الكيلالم رأيه عىل املقبولة مورد أن حني يف خيالفه، حكم كل

 .للتقية صدر ربام إذ ؛جداً  الواقعي احلكم لبيان صادراً  يكن

 ىل ليلزوم طيلر  ميلا خيلال عيل والتدل بموردنا، اا العالقة الطر  فروايات ،إذن

كالمًا صادرًا من املعصوم قطعًا وإن مل يكن مرادًا جّدًا بل املراد  ا لزوم طر  ماخال  



458 |   

 
 

 

 القطعّي  الكالم ال القطعّي  احلكم ماخال  طر  تعني فهي ،حكم اهلل وحكم الرسول

 بطيلر  أميلرت التيلي األحادييلث إن ُاخيلرى وبعبيلارة. جداً  مراداً  يكن مل وإن الصدور

)عليهم السالم( اليصدر منهم ميلا  اخال  الكتاب والسنة تشري إىل حقيقة أن األئمةم

 أميلا ،يدّل عىل هدم مابنا  اإلسيلالم أو بنيلاء ميلا هدميله اإلسيلالم ميلن السيلنن اجلاهلييلة

 املوافقيلة: فيهيلا باملوافقيلة امليلراد فيلنن والسنة الكتاب وافق بام باألخذ اآلمرة الروايات

 ياهنا.ب وسيكيت الروحية،

 ،عىل أنه مل يثبت قطعية الروايات حتى عند الشخص الذي سمع الرواية من اإلمام

 ثيلم اإلميلام ميلن رواييلة بكنفسيلهم ماسيلمعوا إذا أصيلحابنا ميلن الكثري أن نجد ولذلك

 . ا يكخذوا مل شكاً  فيها أبدوا فنن أصحابنا فقهاء عىل عرضوها

اليتناسيل  ميلع  -دور أي بالكالم القطعي الص -أن تفسري احلديث بذلك  وثانيًا:

بقية مقاطع احلديث التي تدل عىل إرادة احلكم القطعي اليلواقعي ال الكيلالم القطعيلي 

 بيلني وأميلر فيتبيلع، رشد  بني أمر»: العبارة هذ  بعد قوله أمثال ،وإن مل يكن مرادًا جداً 

 الواضيلح وميلن«. الرسول وإىل عزوجل اهلل إىل حكمه يرد مشكل وأمر فيجتن ، غّيه

 .جداً  مراداً  يكن مل وإن قطعاً  الصادر الظاهر ال احلكم هو: رشد  البني من املراد أن

 وحيلرام بيلني حالل)صىل اهلل عليه وآله(:  اهلل رسول قال»وكذلك قوله بعد ذلك: 

 فمجيلرد وإالّ  احلكيلم، ميلن اخليلر يتضمنه ما: منها واملقصود. «ذلك بني وشبهات بني

 مل فيلربام ،يكون اليشء حيلالالً بينيلًا رشعيلاً  صدور اخلر من املعصوم قطعًا اليقتيض أن

 اخيلرى ضع  جهات فيه كان أو اجلدي، الواقعي احلكم لبيان الصدور املقطوع يكن

 .والداللة الظهور حيث من
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حتيلت « املجمع علييله»ومن الواضح أن القصد من ذكر هذين األصلني هو إدخال 

 يف عنيله ميلاعر نفيلس هيلو «فييله الري »)عليه السالم(:  قوله من فاملراد ،«بني»ماهو 

 فاملراد جّدًا، مراداً  يكن مل وإن الظاهر ال واملدلول احلكم هو «البنّي »بيل االصلني هذين

 .الصدور املقطوعة الرواية ال البنّي  احلكم: منه

بهات خري من االقتحيلام يف الش عند الوقوف فنن»وكذلك ماورد يف ذيل احلديث: 

 عىل تطلق قد أهنا: -الراءة أصالة بحث يف ذكرنا  كام - الشبهة من واملراد ،«االكات

 وميلن. بيلاحلرام احليلالل اشتبا  عىل تطلق وقد  اهنا، املراد هو كام بالباطل احلق اشتبا 

 البيلد بل ،صدور ب القطع بمجرد اليكون الباطل أو باحلق الكالم اتصاف أن الواضح

 عليه املجمع فنن»يه السالم(: )عل قوله ظاهر أن كام أيضًا، والداللة اجلهة مالحظة من

 .فقط الصدور حيث المن اجلهات مجيع من عنه الري  نفي هو «فيه الري 

 القطعيلّي  الكيلالم هيلوفهذا املسلك يبتني عىل أن املراد من املجمع عليه والرييل : 

 أن كيلام تيلام، غيلري وهيلو ،ن مالحظة القطع من حيث اجلهة والداللةدو فقط الصدور

 مجيع من عنه الري  نفي هو «فيه الري  عليه املجمع فنن»الم(: )عليه الس قوله ظاهر

 .تام غري املسلك فهذا فقط، الصدور حيث المن اجلهات

 ،مايستفاد من كلامت املحقق الروجردي كام تلقينا  منه يف درسيله املسلك الثالث:

 ،الرواييلة عيلن جمردة كانت وإن الفتوى يف الشهرة حجية عىل تدّل  اجلملة أن وملخصه

 فيلنن الرواييلة، يف الشيلهرة إىل نيلاظرة وليسيلت ،(الفتوائييلة الشهرة)بيل عليها ويصطلح

، بصيللته إالّ  يتعني ال واملوصول موصولية، «عليه املجمع فنن»: قوله يف والالم االل 

 إىل التسيلتند قد فالفتوى الرواية، من اشمل ألنه ؛احلكم فيه واملتصّور ،وهي مدخواا
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 حجة، اعتر فيهاي الري  الذي وهو عليه، أمجع الذي واحلكم الفتوى: فاملراد. رواية

 .فيها الري  التي هي عليها املجمع الرواية أن: املراد وليس

 كذا عىل األطباء أمجع: يقال كام اجلميع، اّتفاق ال اشتهار واملراد من املجمع عليه: 

 كيلل ومراجعة طّباء،األ مجيع من السؤال يعني وال عليه األكثرّية أن عادة به يقصد فننه

 . تشخيصه ملعرفة طبي 

 بيان مقام يف فهى ،فالرواية إذن يف مقام إلغاء احتامل اخلالف تعّبدًا عام اشتهر فتوى

 جية الشهرة الفتوائية ال الشهرة الروائية.ح

 اإلشيلكال يمكيلن أنيله هنا احلديث وإمجالوتفصيل اجلواب عنه يف بحث الشهرة. 

 .بوجو  املسلك هذا عىل

 ولكن موصول،«عليه املجمع فنن»أنه يبتني عىل كون )ال( يف قوله:  وجه األّول:ال

 ذكرت اجلملة هذ  قبل الرواية ألن ؛( للعهدال) تكون أن األظهر بل متعني، غري ذلك

 به، حكام الذي ذلك يف عنا روايتهم من كان ما إىل ينظر»: قوله يف «عليه املجمع» لفظ

 بمشيلهور ليليس اليلذي الشاذ ويرتك حكمنا، من به خذفيؤ أصحابك بني عليه املجمع

 واجلملة ،توى واحلكمالف ال الرواية لفظ هو سابقاً  ماذكر أن فيالحظ(. أصحابك عند

 املجميلع» ميلن وامليلراد السيلابقة، اجلمليلة يف املذكور عليه باملجمع باألخذ لألمر تعليل

 املجميلع الرواييلة أيضيلاً  نيلاه منه املقصود فيكون الرواية، هو: سابقاً  به أمر الذي «عليه

 .الذكري العهد بحس  عليها

عىل تقدير أنه موصول فنن تعني املوصول ال جي  أن يكيلون بالصيللة  الوجه الثاين:

 دليالً  تكون أن تصلح قرائن الرواية ويف ،فحس  بل قد يتعني بالقرائن احلافة بالكالم

 روامهيلا قيلد عيلنكم اخليلران انك فنن: )قوله أمثال عليها، املجمع الرواية املراد أن عىل
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يف ذليلك اليلذي حكيلام بيله  عنيلا رواييلتهم من كان ما إىل ينظر»: وقوله ،(عنكم الثقات

 املتعارضيلتان، الروايتيلان موردهيلا أن عيلىل تيلدل حييلث ،«املجمع عليه بني أصيلحابك

 اشيلتهار جميلرد ال نقلهيلا، عيلىل املجمع الرواية هو املقصود أن تفيد القرائن من وغريها

 قيلد: )بقوليله املشيلهور فرسيل أنيله إىل إضيلافة للشهرة، موصوفاً  اخلر جعل نهفن احلكم،

 احليلديث كيلان ليلو وإالّ  والرواية، اخلر إرادة عىل قرائن وكلها ،وامها الثقات عنكم(ر

 والموجيل  اإلنسيلان، إىل احلجر ضم قبيل من إليه اخلر ضم لكان املشتهر احلكم عن

 . املقبولة يف والرواية اخلر لذكر

ن الشيلهرة عيل البحيلث واميلا. حمليله غيلري يف احلكم عن كناية املوصول فجعل ،إذن

 . الشهرة بحث يف عنه نبحث فهذا ، الفتوائية واهنا حجة أم ال

 

إن كان االعتبار بالشهرة يف الفتوى مل يكن وجه للتككيد عىل مسيلتند  الوجه الثالث:

 يرّكز أن املناس  وكان كمه،ح يف احلاكم الفقيه إليها استند التي الرواية أي ،احلاكمني

 لالهيلتامم موجيل  وال ،(املجميلع احلكيلم ذليلك يف ينظيلر: )فيقول بالذات احلكم عىل

 .حكمه يف احلاكم هي التي بالرواية

 تعلييلل أنيله «فيه ري  ال عليه املجمع إن»أن ظاهر التعليل يف قوله:  الوجه الرابع:

 الشيلهرة حجية ألن ؛تعبدي بكمر تعليالً  لكان ذكر ما تم ولو تعبدي، ال ارتكاري بكمر

 حجيتهيلا عدم واخلاّصة العاّمة بني املعروف كان ولذلك ،ة ليست أمرًا مرتكزاً الفتوائي

 .رسائله يف الشيخ ذكر  كام

مايستفاد من كلامت املحقق الروجردي أيضًا وقد ذكر  عىل تقدير  املسلك الرابع:

إالّ إن املراد  اخلر هو: عليه باملجمع رادامل أن سّلمنا لو وأنه ،التنزل عن املسلك السابق
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 الشهرة، هو اإلمجاع من املراد فنن ،من اجلملة هو حجية الشهرة يف الفتوى من الرواية

 اليلذي احلكيلم وحيثييلة الكيلالم، نقل حيثية: حيثيتان فيه عليه املجمع اخلر ألن وذلك

أي  نقليله بلحيلاظ أنيله لحيتميل كام عليه جممعاً  بكونه اخلر واّتصاف. اخلر عليه يشتمل

 طبقهيلا عيلىل يفتيلوا مل وان االصيلحاب بيلني نقلهيلا املشهور والرواية ، الشهرة الروائية

 الرواييلة ميلن امليلراد فليليس. به والفتوى عليه االعتامد بلحاظ يكون أن حيتمل فكذلك

 يف اخلصوصيلية ال املعصيلوم رأي عيلىل اشيلتاماا بلحيلاظ بيلل املعصوم، من نقلها حلاظ

 عليه. واالتفاق هرأي بل النقل،

يف مقيلام التعلييلل يعيلنّي « فنن املجمع علييله الرييل  فييله»وورود الكرى اي مجلة 

 اليلتحفظ ميلن البد لكن بالتعبد يثبت إنام بل ارتكارياً  يكن مل وإن فننه ،االحتامل الثاي

 تكيلن مل فيلاذا ، التعلييلل مقام يف وردت إذا الكرى فان للموضوع، احلكم مناسبة عىل

 يوجيلد ان االقيلل عيلىل ولكيلن ، أو عقالئية أو من البدهييات الرشيلعية عقلية ارتكارية

 العقيلالء فيلريى املوضوع عىل احلكم رت  لو بحيث ، واملحمول املوضوع بني تناس 

 الرواييلة نقيلل مع اليتناس  الري  ونفي احلكم اذا املوضوع واقتضاء بينهام التناس 

 فيلرض لو فننه ،دون اعتامد عليها من ، عليه الفتوى دون مشهوراً  النقل كان وان فقط

 أحيلد، بيله يعميلل مل ولكيلن اليلرواة من واحد من أكثرُ  نَقَله بكن نقله، اشتهر خر وجود

 بمضيلمونه العلامء عمل إذا فيه الري  مما اخلر يكون وإنام فيه، الري  خراً  فاليكون

الرواييلة ميلن دون  هار نقيللاشت إن بل. الروائية الشهرة التناس  فالرواية  اذن وأفتوا

 ولكيلن شيلخص عن رواية نقل اشتهر لو حتى فننه لذلك ؛ االعتامد عليها يزيدها ريباً 

 قيل ولذا ، مضموهنا يف الريبة يوج  اإلعراض فهذا عنها، أعرضوا وخواّصه بطانته

 تنفيلي إنيلام الروائييلة فالشيلهرة. ضيلعفاً  عنه باالعراض ارداد صحة ارداد كلام اخلر بان
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 ومضموناً  جهة الري  نفي احلديث من املراد أن مع ،الصدور فحس  الري  من جهة

 الشهرة يناس  وهو «حكمنا من به فيؤخذ»)عليه السالم(:  لقوله ؛للصدور باإلضافة

 .الفتوائية

 املفتيلى اخلر أن: «فيه الري  عليه املجمع فنن»وعىل ضوئه فيكون املراد من قوله: 

  يلا يفيلِت  مل التيلي الرواييلة أن بمعنى ،يكون حجةوالشاذ الذي مل يعمل به ال حجة، به

 كيلان حييلث بيلاخلر، اإلفتيلاء يف والغرابيلة. عليها اليعتمد وهي عنها معَرض املشهور

 وخاصيلة الفقهييلة، كتيلبهم يف أهنيلم بمعنى اخلر، بلفظ الفتوى القدماء بني فيام املعهود

 نيلص ييلذكرون ييلةالفقه املسيلكلة ييلذكرون حينام ،ستداللاال عن املجردة الفتوى كت 

 إن: الرسيلائل يف كيلام - قيل هنا ومن. عباراهتم فيها يذكرون أهنم ال وعبارهتا، الرواية

 عيلىل مشيلتملة رسيلالته ألن ؛روايتيله منزليلة بابوييله بيلن عيل  فتاوى ينزلون األصحاب

 . (1)السند حذف مع ومتوهنا الروايات نصوا

ن يقصيلد تصيلني  ويف خطبة املبسوط يشكو الشيخ الطويس أهل عرصيل  بكنيله كيلا

 عليهيلا يصيلع  الطائفيلة ولكيلن ،كتاب مفصل يعر فيه بتعبرياته البمتيلون الرواييلات

 احليلديث اشيلتهار هيلو امليلراد فيكون ،(1)ومضمونه احلديث لفظ عن الفتوى يف التعّدي

 .به بالفتوى

 عليه، جممع اخلر إن: قيل فنذا ،فيعلم من هذ  الشواهد أن فتاواهم كانت رواياهتم

 دلييلل دل لو بل) الرسائل يف ما عىل األعاظم بعض قال. عليها جممع الفتوى أن فيعني

 عيلىل اليدل فننه رواية، الشاذ وترك روايتها اشتهر التي بالرواية به األخذ وجوب عىل

رسوم املتعارف لدى القدماء إنام امل ألن ؛الفتوى دون فحس  الرواية بحس  االشتهار
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 وشهرهتا الرواية فنقل فتاواهم، الرويات متون ككنو ،هو نقل الرواية يف مقام الفتوى

 .(1)(الفتوائية للشهرة مساوقة

 األخيلذوهذا يعني أنه إذا رص  بليلزوم األخيلذ بالرواييلة املشيلهورة فليليس امليلراد: 

 لرأي تقري  هذا. الفتوى اشتهار: املراد بل األصحاب، بني نقلها اشتهر التي بالرواية

 :منا قري للت اضافات مع الروجردي السيد

حييلنام « املشيلهور»و« املجميلع علييله»فيلنن ظيلاهر  ؛ويمكن املناقشة يف هذا املسيللك

« املشيلهور»و« املجميلع علييله»وذليلك ألن اعتبيلار  ؛جيعالن وصفًا للرواييلة ال الفتيلوى

وصفني للفتوى أو احلكم الذي تتضمنه الرواية النفس الرواية من قبيل وص  اليشء 

 وصيل  ظيلاهر بقرينيلةفان إالّ  إلييله اليصيلار اإلسناد يف املجار من وهو ،بحال متعّلقه

 تكيلون ان بيلد ال الرواييلة فيلنفس ، متعلقيله بحيلال ال نفسيله بحيلال وصيلفه هيلو اليشء

 الفتيليلوى  يليلا وانيليلام واستفاضيليلة شيليلهرة متتليليلك ال الرواييليلة ان مفادهيليلا ان ال ، مشيليلهورة

 وميلا ، ةمشهورة، فاحلمل عىل هذا يكون من االسناد املجاري ال يصار الييله اال بقرينيل

 دليليالن لذلك ُذكر فننه ؛عليه االعتامد واليمكن تام، غري إرادته عىل ودليالً  قرينة ذكر

 :وقرينتان

أن القرينة عيلىل إرجيلاع الوصيل  للمتعّليلق هيلو مناسيلبة املحميلول  الدليل األّول:

 واملوضوع ،«فيه الري » وهو املحمول بني التناس  وجود لزوم ومقتىض ،للموضوع

 الرواييلة ال عليهيلا املجميلع الفتيلوى هو املوضوع يكون أن يفرض «يهعل املجمع» وهو

 هيلو الشيلهرة أو العليلامء بيلني اإلمجيلاع مايناسيل  ألن ؛املوصيلوف هي فتكون بالذات،

 .النفسها وحكمها الرواية مضمون
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وفيه أن التعليل بكمر تعبدي عىل أساس التناس  بني املوضوع واحلكم إنام يقيلع يف 

 فيلنذا ،تبة عن التعليل بكمر ارتكاري عقالئي أو بدهيي رشعيلاً مرحلة الحقة ومتكخرة ر

 تصل ال - الرشعي البدهيي أو االرتكاري األمر وهي - االُوىل باملرحلة التعليل أمكن

 مثيلل ،دي ناشئ من جمرد التناسيل  بيلني املوضيلوع واملحميلولتعب بكمر للتعليل النوبة

 وقيلد.  ا التعليل يمكن ارتكارية ىكر هناك توجد مل لو به األخذ فنن ؛ (العامل اكرم)

 اعيلرتف وقد ارتكارية حقيقة إىل تشري املذكورة القضية أن األول املسلك بيان يف ذكرنا

 التعيلدي مبحيلث يف بيانيله وسيكيت ، منهم االصوليون عليها واتفق واخلاصة العامة  ا

 عند ملالع تعنّي  وهي املتكخرين، من الشاذّ  البعض سوى.  املنصوصة املرجحات عن

 .اآلخر إىل منه للري  الصارفة املزية بذي العقالء

 ،ومع إمكان التعليل بالكرى االرتكارية اليصل الدور إىل التعليل باألمر التعبدي

وصيلفني للرواييلة «ّ واملشهور»و« املجمع عليه»ا ينسجم مع كون هذ أن الواضح ومن

 .االرتكاري األمر ألنه ؛بالذات

 مع تتناس  كام التعبدية العلة أن أي «فيه الري »: قوله فنن ،ومع التنزل عن ذلك

 عليها يصدق فكيضاً   ا، ومعموالً  صحيحة كانت إذا أيضاً  الرواية مع تتناس  الفتوى

 رشط هيلو اليلذي التناسيل  ألن وذليلك ؛ وجه حلرص عدم الري  بيلالفتوىفال الري 

 الفتوى أو املشهورة ةالرواي هو املوضوع كون مع حتى موجود التعبدي باألمر التعليل

 ويوجبان وجهة، صدوراً  اخلر قوة يوجبان أيضاً  واإلمجاع الشهرة أن سيكيت ملا ؛كذلك

 .اخلر يف جداً  الري  عدم

 ،أما الشهرة الروائية فيلداللتها عيلىل قيلوة صيلدور الرواييلة عيلن املعصيلوم واضيلحة

 ذكرنيلا  مليلا - اليلواقعي احلكيلم لبيان صدورها أي - اجلهة تقوية عىل داللتها وكذلك
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 ماكيلان وأميلا  يلا، ويعميلل  يلا يؤخذ مما عادة تنقل كانت التي الروايات أن من سابقاً 

 ييلدّل  حيلديث نقيلل فاشيلتهارية يف نقليله. العمل احلاجة لعدم ينقلو  مل فنهنم تقية يصدر

 عنيلد رواييلة نقيلل اشيلتهر فيلنذا اليلواقعي، احلكيلم بيان ألجل صدور  كون عىل بنفسه

 فيهيلا، التقّييلة عيلدم أحيلرر وكذلك صدورها، احرر إذا إالّ  ذلك يكون فال األصحاب

 فال ،قية مثالً للت كان بل الواقعي، احلكم لبيان كوهنا حيرر ومل صدورها حيرر مل إذا وأما

 لعدم وموجبة واجلهة الصدور لقوة موج  الروائية فالشهرة إذا عندهم، نقلها يشتهر

 .اخلر يف الري 

تها عىل صيلدور الرواييلة ألجيلل بييلان احلكيلم اليلواقعي وأما الشهرة الفتوائية فدالل

إذ ال حيتميلل أن يّتقيلي اإلميلام  ؛ملا ذكرنا من أن املشهور فتوى مما الري  فييله ؛واضحة

 .املعصوم من الرواية صدور عىل داللتها وكذا ،)عليه السالم( من بطانته وخاصته

 اثبيلات إىل فيهيلا ظيلروالن العناييلة ان يف الفتوائييلة عيلن الروائية الشهرة ختتل  ،نعم

 الصدور جهة إثبات إىل متجهة الفتوائية يف العناية ان حني يف اكثرَ  والصدور االنتساب

 إذا كيلانوا األصيلحاب أن نالحيلظ وليلذلك ؛ة لبيان احلكم الواقعي أكثرصادر وكوهنا

 أن فظهر. القية عىل حيملوهنا فاهنم الشيعة الفقهاء به أفتى ما خالف عىل رواية سمعوا

 الرييل  وعيلدم املطليلوب فالتناسيل  اخلر، عن الريبة لرصف تؤدي مما الشهرتني كلتا

 دير إرادة الشهرة الفتوائية فقط.تق خصوا العىل التقديرين كال عىل موجود

 هيلي ورواييلاهتم ،أن فتاوى األصحاب آنذاك كانيلت هيلي رواييلاهتم الدليل الثاين:

 روايتيله، منزليلة بابوييله بيلن عيل  فتاوى ُينزلون األصحاب بكن قيل هنا ومن فتاواهم،

إذا ميلا  عليهم يصع  الطائفة أن وفيها املبسوط خطبة يف الطويس الشيخ عبارة وذكرنا

 كيلان الشيليخ أن اإلمجيلاع بحث يف ذكرنا وقد ،تعدت الفتوى لفَظ احلديث ومضموَنه
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 امليلراد أن عيلن يكش  ذلك كل كتبهم، يف رواية وجود ملجرد األصحاب إمجاع يدعي

 .والنقل الرواية الجمرد الفتوى، عىل االتفاق: عليها املجمع الرواية من

أن غاية مايدل عليه الشاهدان األوالن هيلو أن اإلفتيلاء بمتيلون  ولكن يالحظ عليه

 وهيلو ،الروايات كانت طريقة مجاعة من األصحاب يف الثلث األول من القرن الرابيلع

 رميلن وهيلو اخليلامس، قرنال من األول والنص  ،(329) سنة املتوّى  بابويه ابن عهد

صيلحاب والعليلامء األ مجييلع إىل ذلك ننس  أن لنا جييز ال ذلك ولكن الطويس، الشيخ

 اليلذكر يف بيلذلك بابوييله ابيلن خيّص  مل شاملة الفكرة هذ  كانت ولو ،ويف مجيع االرمنة

 بيلن والفضيلل عبدالرُحن بن يونس مثل األصحاب فقهاء من أيضاً  لغري  ينس  وإنام

 صيلدور عرصيل الثيلاي القيلرن ميلن األّول النص  يف هي إنام واملقبولة ،وأمثااام شاذان

 )عليه السالم( كذلك؟ الصادق اإلمام أصحاب كان فهل ،وراملذك احلديث

 إن بيلل الرواييلات، بمتيلون يفتيلون القيلدماء وانويف الواقع أنه ال شاهد عيلىل ذلكيل

 وميلن سيلتنباطاال اسيلاس عيلىل فتاواهم يصدرون انام واهنم ؛خالفه عىل تدل الشواهد

ين الرواييلات آنيلذاك تدو عدم مع وخاصة ، التفريع وعليكم االصول القاء علينا باب

 الروايات مضمون يقيسون اهنم او ، بمتوهنا ليفتوا  ا االحاطة يوج  ، تدوينا مبوبا

 التيلي االُصيلول عيلن الفيلروع بتفريع مهمتني كانوا فقد اذن ، والسنة الكتاب بشواهد

 ومن الروايات، بمتون التقيد عدم يستلزم وهذا ،)عليهم السالم( األئمة من استقوها

 ميلن ذليلك يظهيلر كام ،فقد ُنسبوا من قبل معارصهيم املتقيدين باألخبار إىل القياس هنا

وليليس امليلراد منيله القييلاس  ؛ (1)والفقييله والتهيلذي  الكيلايف من االرث كتاب مراجعة

او السنة القطعية او االعتامد عيلىل  املصطلح بل مقايسة الروايات مضمونيًا مع الكتاب

 بكيلل يكخيلذون اليلذين مقابيلل يف ، االستنباط يف تفريع الفروع عىل االصول وامثاايلا
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 فتيلاوى يالحظيلون حينام باألخبار املتقيدين هؤالء فنن. وحتقيق تفحص بدون حديث

 ميلن تلقوهيلا التيلي لاُلصيلول تطبيقيلاً  واقعهيلا يف كانت التي شاذان بن والفضل يونس

م ينسيلبون فتيلاواهم فاهن االُصول تلك عىل املطلعني من هؤالء يكن مل حيث - مة،األئ

 إىل القياس.

بل يظهر من مجلة من الرواييلات أن مجعيلًا ميلن األصيلحاب آنيلذاك كيلانوا يعمليلون 

 ، )عليهم السيلالم(ردعوهم بشيلدة عيلن ذليلكاالئميلة ولكيلن املصطلح بمعنا بالقياس

 ميلن وامثاليله حنيفيلة ابيلا ناقشيلوا كيلام ، عدييلدة باشيلكاالت القياس هذا عىل واشكلوا

 ، ذليلك يف عدييلدة والرواييلات ، قياس واالدلة الظنييلة غيلري املعتيلرةال عىل املعتمدين

 :األحاديث جامع عبارات بعض بذكر والبكس

 أبيلاك أدرك قيلد ميلن عنيلدنا إن)علييله السيلالم(:  احلسن أليب قلتيل قال سامعة:  1

)علييله  قيلال فيقيليس؟ اء فييله عنيلدنا وناليكيل بيشيلء ليبت  منا الرجل وإن وجّدك،

 .(1)«إنام هلك من كان قبلكم حني قاسوا»السالم(

 أصيللحك: قليلتعن سامعة أيضًا عن أيب احلسن موسى )عليه السالم( قال:  - 2

 وذليلك مسيلّطر، اء فيه وعندنا إالّ  اء علينا فاليرد عندنا ما فنتذاكر نجتمع إنا اهلل،

ليس عندنا فيه اء فينظيلر  الذي الصغري اليشء علينا يرد ثم بكم، علينا به اهلل أنعم مما

 .(1)«وللقياس؟ مالكم»: فقال أحسنه؟ عىل فنقيس ،بعضنا إىل بعض وعندنا ما يشبهه

 ميلن قوميلاً  إن)علييله السيلالم(:  عبيلداهلل أليب قليلتعن حممد بن حكيم قيلال:  - 3

فييله  فيقوليلون اليشيلء معليه فريد أحاديث، ورووا علاًم، وأصابوا تفّقهوا قد أصحابنا

 .(1)«واشباهه؟  ذا إالّ  مىض من هلك وهل ال،»برأهيم؟ فقال: 
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 النجدها أشياء علينا ترد)عليه السالم(:  عبداهلل أليب قلتعن أيب بصري قال:  - 4

 وإن تيلؤجر، مل أصيلبت إن إنيلك اميلا»: فقيلال برأينيلا؟ فيهيلا فنقول والسنة، الكتاب يف

 .(1)«عزوجل اهلل عىل كذبت أخطكت

فهذ  الروايات تدل عىل أن بعض كبار األصحاب حتيلى مميّلن أدرك اإلميلام البيلاقر 

 )عليه السالم(كان يقيس يف األحكام.

 أسيلالي  ميلن رمنيلاً  عاشيلوا قيلوم وطيلرق أسالي  استكشاف فاليمكن ،وباجلملة

ئنيلا فقها ميلن مجليلة فتاوى إلينا وصل قد أنه إىل باإلضافة. آخر رمناً  عاشوا قوم وطرق

 عقييلل أيب ابن فتاوى مثل ،ق عرص الشيخ الطويس ال نجدها بالفاظ الرواياتممّن سب

 كاملفييلد الطيلويس الشيليخ أسيلاتيذ وهكيلذا ،(الفيلاخر صيلاح ) واجلعفي اجلنيد وابن

 خطبيلة ميلن ميلايظهر عيلىل الشيخ أن غايته. الصال  وأيب كسالر ومعارصيه واملرتىض

 وهيلذا ،ييلا بغيلري نيلّص األحادييلثحّدثني ترفض الفتامل من بجامعة مبتىلً  كان املبسوط

 مجييلع ميلن شيلكوا  تكيلن مل كذلكليلذلك كانوا األرمنة مجيع يف الشيعة مجيع أن اليعني

 . باحلديث املتقيدين من بعضهم من بل الفقها

 وأما ما ذكر يف بحث اإلمجاع عن الشيخ فقد تعرضنا له هناك وناقشنا .

 واحليلق ،ل من املقبولة خمدوشةفتبني أن مجيع املسالك املذكورة يف تفسري هذا الفص

 .األّول املسلك هو
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 الفصل الثالث:

 مما يرتبط بالرتجيح بموافقة الكتاب وخمالفة العامة

: قيلال عيلنكم، الثقيلات روامهيلا قيلد مشهورين عنكم اخلران كان فنن: قلتقوله: 

 ميلا وييلرتك ،وخال  العاميلة فيؤخيلذ بيله والسنة الكتاب حكم حكمه وافق فيام ينظر»

 إن أرأييلت فيلداك، جعليلت: قلت. «العامة ووافق والسنة الكتاب حكم حكمه خال 

 أن بعضيلهم واحتميلل الكيلايف، يف كام - والسنة الكتاب من حكمه عرفا الفقيهان كان

كميله ميلن ح معرفيلة عليهام غوى املفتيني أن: التهذي  ويف املنع، وهو عزفا، الصحيح

 اخليلرين بيلكي ،ة واآلخر خمالفًا امووجدنا أحد اخلرين موافقًا للعام -كتاب أو سنة 

 «.ماخال  العامة ففيه الرشاد»)عليه السالم(  قال فيؤخذ؟

 قيلال عنكم؟ الثقات روامها قد مشهورين عنكم اخلران كان فننويف الفقيه قلت: 

«. حكم الكتاب والسنة وخال  العامة ُاخذ بيله حكمه وافق فام ينظر»)عليه السالم(: 

 فبيلكي ايلا خمالفيلاً  واآلخيلر للعامة موافقاً  اخلرين أحد وجدنا فنن فداك، جعلت: قلت

 .«الرشاد فيه فنن العامة خيال  بام»: قال يؤخذ؟ اخلرين

 الكتيلاب ميلن حكمه عرفا الفقيهان كان إن أرأيتفال نرى يف نسخة الفقيه قوله: )

 فتيلوى يف ينظيلر ثاليلث شخص يفرض حيث احلديث، لسياق املناس  وهو ،والسنة(

 .أنفسهام املغثبان املفتيان املراد ان ال املفتيني

وعىل كل تقدير فاملدلول العام اا هو جعل موافقة الكتاب والسنة وخمالفة العاّميلة 

ة حييلنام خيالفوننيلا فيلننام العامّ  بكن إشعار فيه وككن ،معًا من مرّجحات تعارض اخلرين

)عليه السالم( اعتر  إلماما أن رأى حينام والسائل ،خيالفون الكتاب والسنّة يف احلقيقة

 الكتيلاب موافقة أن يعلم وهو املرجحات، من العامة وخمالفة الكتاب موافقة:  اجلميع
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الل ميلن وباالسيلتق بيلذاهتا العاميلة خمالفيلة أن اليعليلم ولكيلن املرجحيلات، من والسنة

 اخليلرين أحد ووجدنا: )فقال بينهام التفكيك فرض السؤال يف لذلك فهو ،املرجحات

 (.يؤخذ؟ اخلرين بكي ام، خمالفاً  واآلخر للعامة موافقاً 

 عنه سكل لذلك ، فالتفكيك كان الجل شكه يف اعتبار خمالفة العامة من املرجحات

 أن) ميلن االسيلتنباط مبيلاي يف ذكر  كام املرّجحني، هذين بني الرتتي  ألجل ال خاصة

 واحيلدًا، مرجحيلاً  جمموعها كون جهة من ليس)عليه السالم(...  قوله يف بينهام اجلمع

)عليه السيلالم( أحيلد اخليلرين واجيلدًا جلمييلع املرجحيلات  فرضه جهة من ذلك وإنام

ألن السيلؤال  ؛غري صحيح فننه بينهام، الرتتي  منه فاستفاد. (1)وفرض اآلخر فاقدًا له(

 اإلميلام ولكيلن ،عن مرّجحية خمالفة العامة وإن كان بعد كالم اإلمام )علييله السيلالم(

 يف واحدة رتبة يف جعلهام ومع ،عل املرجحني يف البداية يف رتبة واحدة)عليه السالم(ج

 .بينهام الرتتي  يستفاد فال ،)عليه السالم( األول قبُل سؤال السائل كالمه

وسيكيت احلديث عن مرجحية موافقة الكتاب والسنة وخمالفة العاميلة بالتفصيليل يف 

 .االُوىل الطائفة يف الكالم متام هذا ،تقري  االستدالل بالطائفتني الالحقتني
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 الكتاب والسنة موافقةعىل  دلا الثانية :مالطائفة 

 

 وهي الروايات التي رصحت باعتبار موافقة الكتاب وطر  ما خالفه.

 والذي نستفيد  من هذ  األخبار أمور ثالثة:

 بكن ،إلغاء وطر  كّل رواية خيال  مضموهنا الكتاب والسنة القطعية األمر األّول:

 النبيلي عيلن ميلاورد مايعمّ : السنة من واملراد فيهام، ابتةالث لألحكام هادماً  لساهنا يكون

 ، لسان معنيب اادم خيتص وال)صىل اهلل عليه وآله( واألئمة الطاهرين)عليهم السالم(

 وجيلدت فيلاذا واحلكوميلة املطليلق والعميلوم وجه من والعموم التباين لسان يشمل بل

 . مطروحة فهي الثابتة االحكام هدم تستهدف لسان باي رواية

أن ميلن مقوميلات ورشوط حجييلة اخليلر موافقيلة مضيلمونه للكتيلاب  األمر الثاين:

 يف يكفيلي بعيلض الرواييلات فيلال يف كام شاهدان أو منهام شاهد عليه يقوم بكن ،والسنة

 الرشيليعة ُاصول عىل ومفاد  مضمونه عرض من البد بل فحس ، رواته وثاقة احلجية

 وإالّ  بيله، ُاخيلذ ايلا امتداداً  يكون حيثب اا موافقاً  كان فنن ؛اجلعفري املذه  ومبادئ

 . طرحه لزم

فيلنن عيلدم توافيلق  ؛وهذا هو مقتىض حجية اخلر املوثوق به دون خر الثقة مطلقيلاً 

املخر به مع ُاصول وأهداف املخر التي يعتمد عليها يف سائر أقواليله يسيلل  الوثيلوق 

 ينقليله أن ميلا شيلاعر إىل الشعر من بيت انتساب يف اليكفي مثالً  الشعر جمال ففي ؛عنه

 وصيلفات ومتبنييلات أفكيلار ميلن الشاعر ماحيمله مع يتالءم أن البد بل عنه، ثقة ناقل

 يتطابق البيت املنسوب إليه مع ما ذكرنا  فننه اليمكن التصديق والوثوق مل فنذا نفسية،



 473 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 أخبيلاري عيلامل إىل دقيقيلة ُاصيلولّية أو علمية نظرية نسبت إذا وهكذابكونه من شعر . 

 .وأحكامها الرشيعة فهم يف الطريقة هذ  ىاليتبن

أن موافقة ظاهر الكتاب والسنة من عموم أو إطالق أو غريمها يعيلّد  األمر الثالث:

 من املرّجحات يف اخلرين املتعارضني.

 هيلذا هيلو التعيلارض ببحث يرتبط والذيوالفرق واضح بني هذا األمر وما سبقه. 

 من منع ولكن احلجية، رشائط فيهام ّفرتتو خران فيه يفرض حيث ؛(الثالث: )األمر

، لذلك يرتبط هذا األميلر ببيلاب للواقع أحدمها بمخالفة اإلمجال العلم معاً   ام العمل

 يف احلجييلة ألصيلل مقيلومني لرشطني فيتعرض والثاي األول األمر يف وأماالتعارض. 

 .تنياحلج بني الرتجيح مقام يف ال احلجية أصل برشوط يرتبطان فهام األخبار،

وألجل التفكيك بني الروايات الواردة يف هذا املجال ال بد ان نشيلري باختصيلار إىل 

 :ثالث جهات يف يقع إذن فالبحث ،هذين األمرين االول والثاي أيضاً 

يعتر يف حجية اخلر إالّ خيال  مضمونه املعارف االسيلالمية الثابتيلة  اجلهة االُوىل:

 عليلل مباحث بدايات يف ذكرنا  ما: هنا باملخالفة ويقصدواملسّلمة يف الكتاب والسنة. 

 هدميله ميلا بنيلاء أو اإلسيلالم ملابنيلا  هيلدماً  يعتر ماد  ا: املرا أن من احلديث، اختالف

 ينيلاقض خيلر ورد فيلاذا حمله، يف وضحنا  وقد اجلاهلية والسنن األحكام من اإلسالم

 أو واحليل ، الزكيلاةو الصيلالة وجوب مثل بالرضورة الثابتة الرشعية االحكام مدلوله

 طر  يلزم فننه ،  وقد أحّله اإلسالماجلاه العرف يف حمرماً  كان ما حتريم عىل داالً  كان

 .امليثمي رواية يف إليه اشري كام اخلر هذا مثل

 والبد هنا من التنبيه عىل أمرين:
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 باإلضيلافة ،أن ما ذكرنا  يف شكن لزوم طر  ما خيال  الكتاب والسنة األمر األول:

التيلي يبينهيلا األئميلة  األحكيلام فيلنن ؛الواضيلحات من بذاته هو عليه األخبار داللة إىل

ال ختلو إما أن تكون تبليغًا عن اهلل وعن رسوله )صيلىل اهلل علييله  -صلوات اهلل عليهم 

 االُميلم ساسيلة كيلوهنم بمقتىضيل ميلنهم صيلدرت والئييلة أحكاماً  تكون أن وإما ،وآله(

 املعلوميلة اإلسيلالمّية للثوابيلت خميلالفتهام تصيلور نيمكيل ال كليليهام ويف النعم، وأولياء

 فيلاألمر الرسول وعن اهلل عن تبليغاً  منهم الصادر احلكم كان إذا أما ،اب والسنةبالكت

)صىل اهلل علييله وآليله(مع كونيله مبّلغيلًا  والرسول اهلل أحكام خيال  كي  فننه ؛واضح

لثاي أن مادلت عليه الرواييلات عنهام؟ وأما إذا كان حكاًم والئيًا فقد ذكرنا يف املقصد ا

 لكيلل ان عىل دلت واالدلة الروايات ،النهو جعل احلكم والية يف جمال منطقة الفراغ

 رشعي، حكم عن ختلو التي الوقائع التعني الفراغ منطقة أن هناك وتبني حكاًم، واقعة

 ينافيهاال بحيث واملبا ، واملكرو  كاملستح  اإللزامية غري األحكام جمال: املقصود بل

 يصدر ان مثالً  املستح  او املبا  يف فيمكنهم ،ذلك تفرض ملصلحة فيها اإللزام جعل

 ان النذر أو الرشط خالل من لالنسان يمكن كام ، الوالية باب من الزامي حكم منهم

)عليهم االئميلة كيلذلك ، باالصيلل مسيلتحباً  أو مباحيلاً  كيلان وان عليه معيناً  عمالً  يلزم

اللزام من باب الوالية عىل بعيلض االفيلراد او عميلوم النيلاس السالم(يمكنهم فرض ا

 إجييلاب ومثيلل النيلاس، أميلوال يف ُاخيلرى حقيلوق فيلرض مثل.  ملصلحة تقتيض ذلك

 األولييلة األحكيلام يف الرشيليعة حددتيله ميلا إىل باإلضيلافة املكرو ، حتريم أو املستح 

 اننيللقيلو خمالفيلة اليعيلد الترشيليع هيلذا ومثيلل. ذليلك تفرض مصلحة لوجود الدائمة

 يوجبيله حييلث للمسيلتح  وتشيلديد ،و إحياء للكتيلاب والسيلنةه بل الثابتة، الرشعية

 .حيرمه حيث وللمكرو 
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تبني أن املعيار يف املخالفة املوجبة لطر  اخلر ورفضه هو هدمه ملا بنته  األمر الثاين:

 تيجيلةالن اذ  أّدى خر فكل اخلر، طر  يف املالك هو فهذا ،الرشيعة أو بناؤ  ملا هدمته

 وبيلني بينيله النسيلبة كانيلت سيلواء ؛ي لسان وُاسلوب تضّمنه هذا اخليلربك طرحه جي 

 بنحيلو كانيلت أو ،(الزكاة أو الصالة الجت : )اخلر قال لو كام التباين، والسنة الكتاب

 إذا)عليه السالم( قوله: ) لإلمام نس  لو كام وجه من العاّمني أو للعام اخلاا خمالفة

تقييد االلتزام بالتكالي  وختصيصيلها بعيلدم بليلوغ  عىل لدالا( ماشئت فاعمل عرفت

 األئميلة عن ورد وقد التكالي ، عنه سقطت العرفنن مرحلة بلغ فنذا ،مرحلة العرفنن

 )عليهم السالم( تكذيبهم اذا القول املنسوب إليهم. 

وكذلك لو مل يكن اللسان لسان املخالفة بل كان بلسان املساملة والتنزيل والتفسيلري 

 الزكيلاة وإن رجيلل، الصالة إن»احلكومة كام لو نس  إليهم )عليهم السالم( قوام: و

 الثابتيلة لألحكيلام هيلدم أيضيلاً  وهذا التكالي ، ارتفاع يف الرجل حمبة فيكفي ،(1)«رجل

 .والزكاة كالصالة

ولكن قد يستفاد من بيان الشيخ األنصيلاري )قيلدس رس ( يف بحيلث حجييلة خيلر 

 املخالفيلة ميلن وامليلرادا من معنى املخالفيلة حييلث قيلال: )الواحد اعرتاض عىل ماذكرن

 هيلي ليسيلت والسيلنة، الكتيلاب بمخيلال  األخذ عن الناهية األخبار تلك يف للكتاب

 ميلن اليصيلدر إذ ؛اجلميلع يتعرسيل أو يتعيلذر بحييلث الكيلّ ، التبيلاين وجه عىل املخالفة

 كيلان فيلام ،ليلكيصدقهم أحيلد يف ذال إذ ؛كلية والسنة الكتاب يباين ما عليهم الكّذابني

)عليليهم  األئميلة ميلن ييلرد ماكيلان نظيلري إالّ  يكيلن مل الكيلذب ميلن الكذابني من يصدر

 الروايات هذ  تكون ان يبعد انه وملخصه. (1)السالم(يف خمالفة ظواهر الكتاب والسنة

إذ  ؛الكيل  التبيلاين نحيلو عىل للمخالفة ناظرة والسنة، الكتاب خال  ما بطر  االمرة
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. التبيلاين نحيلو وعيلىل ،اخيال  الكتاب والسنة بصورة رصحييلةاليصدر من الكذابني م

 التحميلل يقبل بلسان منهم يصدر وانام ، الشيعة او املسلمني من التحمل تقبل ال التي

 واضيلحاً  كيلذباً  يكيلذب ال احلديث يضع أو يكذب من الن ، مثالً  التخصيص كلسان

 . رصحياً 

اليلذي كيلان يعيشيله  نه )قيلدس رس ( قيلاس ظروفيله بيلاجلوكك:  ولكن يالحظ عليه

 وخييلالفهام والسيلنة الكتيلاب يبيلاين ما صدور يمكن ال حيث ، األئمة)عليهم السالم(

 أنيله الواضح من فننه الظروف كل يف كذلك ليس ولكن ظروفه، مثل يف رصحية خمالفة

بيلواليتهم  وتقنّيلع ،)عليهم السيلالم(األئميلة إىل نفسيله نسيل  مميلن آنيلذاك الكثيلري كان

 ميلن وغريها الذاتية ومنافعه السياسية اغراضه إىل ذلك لخال من ليتوصل ؛وأسامئهم

 نسيلبوا قيلد هيلؤالء وأمثال الكثرية، والنصوا الشواهد ذلك عىل تدل كام األهداف،

 وقد الشديدة باملخالفة تّتص  وهي ،)عليهم السالم( لأليمة واآلراء الروايات بعض

 هيلؤالء ألكاذي  لناسا تصديق عدم يتصوروا وكي عض يف قبواا. الب تردد او قبلها

 فيليهم القيلول كراهيلة) عنيلوان حتيلت بابيلاً  الكيلايف عقيلد وقد للكتاب؟ مباينة كانت إذا

 بوضيلو  ذليلك ويظهيلر ،حيث يظهر منه وجود القائل بُالوهيتهم أو نبّوهتم (1)(بالنبّوة

 التزال الفرق تلك بعض إن بل ،غري  (1)كاملغرية الغالة بعض ترمجة يف ماجاء بمالحظة

 كاالغاخانييلة احلارض عرصنا حتى  ا الناس تصديق الشيخ رفض التي فكارهابك باقية

 .الدرور أو النصريية، أو اخلطابية، بقايا من وهم

 ،وهكذا نرى وجود روايات خمالفة بنحو التباين للكتاب والسنة وقد تقبلها الناس

 مل وكييل  وبقييلت، املسلمني، بني فعالً  ونفذت ،رصحية للقرآن والسنةال مناقضتها مع

 الزمن هذا وبقائها اإلسالمي املجتمع داخل نفوذها مع الشيخ ذكر  كام الناس يتقبلها
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 او اجتامعييلة او عقائدييلة اهيلدافاً  تسيلتهدف مجاعيلات هنيلاك كانيلت فقد اذن الطويل؟

م لالئمة)عليهم السالم(ونسبوا ام )عليهم انفسه نسبو أوغريها، سياسية أو اقتصادية

راء، رأوا بعض اخللفاء يغرقون بمليلذاهتم ويسيلتغلون احليلدود السالم( امثال هذ  اال

االسالمية واموال املسيللمني لتثبيلت سيللطاهنم وكانيلت يف نفوسيلهم رواسيل  ثقافييلة 

وعقائدية غيلري اسيلالمية، ومل يؤمنيلوا بالتعيلاليم االسيلالمية او يتعرفيلوا عليهيلا معرفيلة 

حرفيلة أو املتطرفيلة، صحيحة، لذلك ُحليلوا ونرشيلوا امثيلال هيلذ  املبيلادىء واالراء املن

ونسبوها لالئمة)عليهم السالم(كذبا دعام ملواقفهم، وربام كان بعض اخللفيلاء واعيلداء 

 . اهل البيت)عليهم السالم(يف اذهان املسلمني، ولكنهم مل ولن يتمكنوا من ذلك

وقد انته  األئمة )عليهم السالم( خمتل  األسالي  يف حماربة هذ  التيارات واحلّد 

 ،فكار هذ  الفرق الضاّلة كنفشاء نواياهم وفضيلحهم وتكيلذيبهم ولعيلنهممن انتشار أ

 التيلي الرواييلات هيلذ  األسالي  هذ  ومن وغريها، وجمالستهم معارشهتم عن والنهي

 .والسنة الكتاب خال  ما بطر  ترص 

وان من ينس  اليهم مثل هذ  االقوال املنحرفة غري صحيح، فال يصدر ميلنهم ميلا 

 . باملعنى الذي ذكرنا  خيال  الكتاب والسنة

وما ذكرنا  من تفسري هذ  الروايات العالقة له بام أستفاد  بعض األعاظم من هذ  

 القطعيلّى  يف كيلان وإن الظني ألغي قطعّيهُ  السند الظنّي اخلر خال  لو وأنه ،الروايات

 .تقية عن صدور  احتامل ،ةجه من ري 

ثية الصدور فقيلط دون مالحظيلة ولكن يالحظ عليه أن هذا القول إنام يتعّرض حلي

 تتحّقيلق ال املعارضيلة أن مع جهته، يف النظر قبل يقّدم سنداً  القطعي وإن ،حيثية اجلهة

ت اجلهتييلة املرّجحيلا وإجراء املدلولني مالحظة من فالبد املدلولني، تنايف جهة من إالَّ 
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 ميلن متيلكّخرة الصيلدور مرحليلة فيلنن والسند، الصدور نفس يالحظ ذلك وبعد ،أوالً 

 هذ  من الفهم هذا مثل يستفاد وال واملدلول، الصدور جهة مرحلة عن الرتجيح حيث

 .له وجه ال عليها وحتميله الروايات،

 حجية يف اعتبار موافقة الكتاب والسنة يف حجية اخلر وأنه يشرتط يف اجلهة الثانية:

 جيلامع -1: بعضها نذكر كثرية روايات الرشط هذا عىل دل وقد اام، موافقته خر كل

 كيلل وعيلىل حقيقة، حق كل عىل إن»)صىل اهلل عليه وآله(:  اهلل رسول قال: األحاديث

هذ   نقلت وقد «فدعو  اهلل كتاب خال  وما فخذو ، اهلل كتاب وافق فام نوراً  صواب

 وثاقتيله، تثبيلت ومل النوفىل، سندها ويف ،(1)وغريها (1)واألمال والبحار الكايف الرواية يف

 ولكيلن دراج، بيلن مجييلل عيلن صحيح بسند الرواندي القط  رسالة يف أيضاً  ورويت

 . تثبت مل املذكورة الرسالة

 فالن: فيقال ،نسان ُحايتهاإل عىل يتعني وما والعالمة، والبريق الراية هيواحلقيقة: 

 صيلواب كيلل وعيلىل عالميلة، حق كل عىل أن: الرواية من املراد فيكون احلقيقة، حامي

 عنيلد الوقوف) بقوله مسبوقة اجلملة وهذ . اهلل لكتاب فقتهموا احلق وعالمة وضوحاً 

 .حق كل عىل ان االكة، يف االقتحام من خري الشبهة

وقد ذكرنا سابقًا انه ليس املراد من الشبهة اشيلتبا  احليلالل بيلاحلرام فحسيل  وانيلام 

 بد فال الباطل، او احلق تعني امارة توجد ال مورد كل ففي ، اشتبا  احلق بالباطل أيضاً 

 مبينيلًا، احليلق يكيلن مل فيلاذا الراءة، بحث يف ذلك توضيح ذكرنا كام عند ، الوقوف من

ثيلم ذكيلر بعيلد  )ان عيلىل كيلل حيلق  بيله، يؤخذ فال واضحاً  احلكم عىل الدالة واالمارة

حقيقة(، ويف كتاب الشافعي يف رشحالكايف تكلي  مال خليل القزويني قال يف تفسيلري 

ملراد به هنا ما امكن فيه احلق يل قال اهلل تعاىل يف سورة هذ  اجلملة احلق ضد الباطل، وا
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ُمُه إَِلييلاهلل يل واحلقيقيلة: الراييلة، ان عيلىل حيلق  ء َفُحكى ُتمى فِيِه ِمن َاى َتَلفى الشورى: َوَما اخى

حقيقة، يعني ان كل حق له راية، وكل ما جي  عىل الرجل ان حيميه، يقال فالن حامي 

 احلقيقة..(.

 فيلام) الرواييلة وكل ثواب فيه نور ووضيلو ، وفيلرع علييله يف فكل حق عليه امارة،

 (.فخذو  اهلل كتاب وافق

أي ال يمكن ان تكون الرواية صفة، ولكن ال توجد حقيقة تدل عليها، وال يكيلون 

هناك ثواب وليس له نور )كالمكيلم نيلور( يل ليلذلك تكيلون موافقيلة الكتيلاب معتيلرة. 

 وكذلك عدم املخالفة معترة يف حجّية اخلر.

يل روى الكيش بسند معتر عن يونس وقد تقدم ذكيلر اخليلر إن بعيلض أصيلحابنا  2

يث وإنكارك ملا يرويه أصيلحابنا! احلد يف أشدك ما حمّمد، أبا ياسكله وأنا حارض فقال: 

 ابيلا سيلمع أنيله احلكيلم بيلن هشيلام حيلدثنيفام الذي حيملك عىل رّد األحاديث؟ فقال: 

 أو والسيلنة الكتيلاب وافيلق ميلا إالَّ  حديثاً  علينا تقبلوا ال»)عليه السالم(يقول:  عبداهلل

هلل( قيلد دّس يف ا لعنيله) سيلعيد بيلن املغرية فنن املتقّدمة، أحاديثنا من شاهداً  معه جتدون

 معتيلرة املضيلمونية املقايسة أو للرواية الداخ  فالنقد اذن. (1)«كت  أصحابنا احاديث

 واليلذي ، الكت  يف دسال حلدوث السند صحة جمرد عىل فحس  االعتامد يمكن وال

 .له صحيحاً  سنداً  سيذكر يدس

يل معترة أيوب بن احلر عن الكيلايف واملحاسيلن وتفسيلري العييلاا مرسيلاًل قيلال:  3

 والسيلنة، اهلل كتيلاب إىل ميلردود حيلديث كل»)عليه السالم( يقول:  أباعبداهلل سمعت

 .(1)«رخرف فهو اهلل كتاب يوافق ال ا وكل
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لراوييلة صيلفوان عنيله عيلن أيب عبيلداهلل )علييله  ؛ثقة يل رواية أيوب بن راشد وهو 4

 .(1)«رخرف فهو القرآن احلديث من يوافق مامل»السالم(قال: 

 وقيلد الكيلايف، أسيلانيد يف يبيلدأ وهو بحث، وفيه إسامعيل بن حمّمد عنيل الكايف:  5

 عيلن عميلري أبيلى ابيلن عن شاذان بن الفصل عن اعتبار  ومدى تعيينه يف رسائل كتبت

 عيلن عميلري أيب ابيلن عيلن املدائني أيوب أيب عن: املحاسن ويف وغري ، احلكم بن هشام

)صيلىل اهلل  النبيلي خطيل »ا عن أيب عبداهلل )عليه السالم(قال: وغريمه مجعياً  ااشامني

 مل وإن قلتيله، فكنيلا اهلل كتاب يوافق عني جاءكم ما الناس، ياأهياعليه وآله( بمنى فقال: 

 .(1)«أقله فلم اهلل كتاب يوافق

عن املحاسن ونقله عنه يف البحار عن ابن فضال عن عيل  بيلن أييلوب عيلن أيب يل  6

)صيلىل اهلل علييله وآليله( إذا ُحيلّدثتم عنيلي  اهلل رسيلول قال»عبداهلل)عليه السالم( قال: 

 يوافيلق مل وإن قلته، فكنا اهلل كتاب وافق فنن ،باحلديث فانحلوي اهنك  وأسهله وارشد 

 ما أن باعتبار الكتاب عىل بالعرض لألمر مقدمة «اهنا »: وقوله. (1)«أقله فلم اهلل كتاب

 صيلاح  لذلك تنبه وقد سمحاء، الرشيعة ألن ،يشتمل عىل هذ  الصفات الكتاب يف

 بع  ضعي  السند ولكن له، مقدمة وهو ،«وافق فنن» بجملة مرتبط أنه من الفصول

 وما ، املعنى  ذا اخرى روايات القميوهناك تفسري أسانيد يف وارداً  كان وإن أيوب بن

فة السند منها مرسلة االحتجاج عن احلسيلن بيلن ضعي وبعضها ، كثري من قليل ذكرنا 

 جيلاءك ما:  اجلهم قال )قلت للرضا )عليه السالم( جتيئنا االحاديث عنكم خمتلفة قال

 (. منا فليس تشبهها مل وان ، منا فهو شبيهها كان فان اهلل كتاب عىل فقسه عنا
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العياا )عيلن العبيلد الصيلالح )علييله السيلالم(( قيلال: إذا جيلاءك  ومنها يف تفسري

 مل وان ، احليلق فهيلو اشيلبهها فان ، احلديثان املختلفان فقسهام عىل كتاب اهلل واحاديثنا

 . املعنى  ذا االحاديث من وغريها.  الباطل فهو يشبهها

لرواييلات ونبحث يف هذ  الروايات يف مقامني: املقام األول: رأينا يف مدلول هيلذ  ا

 وماذا نفهم منها.

املقام الثاي: ماذا فهم منها علامؤنا ومتقيلدموا اصيلحابنا ومتيلكخروهم بعيلد الشيليخ 

 األنصاري.

 :امرين يف البحث ويقع:  املقام االّول

 األمر األّول: اننا نفهم منها املوافقة املضمونية.

 يف رشطيلاً  ليليس فننيله وإطالقيله، القرآن عموم مع املوافقةوال يقصد باملوافقة هنا: 

ع باملخّصصيلات واملقييلّدات الكثيلرية للقيلرآن؟ وال يبعيلد أن يصن فام وإالَّ  اخلر، اعتبار

 العليا األهداف أصول مع الرواية مدلول َتواُفق أي الروحية، املوافقةيكون املراد  ا: 

 الروييلات يف اليلورادة التعبيلريات علييله تدل كام والسنة الكتاب يف املنُصوصة لإلسالم

عىل كيلل حيلق » و« و شاهدين من كتاب اهللأ شاهداً  عليه وجدتم» مثل ذكرناها، تيال

 العالقات جمال يف الرواية كانت فلو «أهنك  انحلوي»و ،«حقيقة وعىل كل صواب نوراً 

 االجتامعييلة والعداليلة البرش وتكريم واالحسان العدل مع تتالئم ان فالبد االجتامعية

 ،الفضل إالَّ بالتقوىو تعاىل اهلل امام سواسية والناس( نواالحسا بالعدل يكمر اهلل ان)

 العبيلادة جميلال يف الرواييلة كانيلت واذا معهيلا، ييلتالئم ال مثالً  الشعوب ببعض فالطعن

 ان فالبيلد اذن فييله، العبيلادة وحرصيل تقديسه عىل تدل ان من فالبد الرب مع والعالقة

د من والب والسنة، الكتاب يف وصةاملنص العليا لالهداف وتككيداً  امتداداً  الرواية تكون
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وجود تناس  وشباهة بني مفاد الرواييلات واملبيلادئ واالحكيلام املسيللمة يف الكتيلاب 

 يف يشيلك اشيلعاراً  رأينيلا فيلاذا احلديث، العرص يف البحث منه  يف يالحظ كام ،والسنة

 وواجل واسلوبه وفلسفته املتنبي روحية مع توافقها مدى فيالحظ مثاًل، للمتنبى نسبتها

 عن شيخه سكل حني احلديد أيب بن ال البالغة هن  رش  ففى ،يهف صدر الذي واملحيط

 . النفس هذا للريض وانى اإلمام، نفس انه اجاب للرى انه البالغة هن 

وقد أرشدنا األئمة )عليهم السالم( إىل كيفية االستئناس واالستشهاد بالكتيلاب يف 

 قال: الكايف يف ماذكر منها ،ة إىل نقلها هناهذا املجال من خالل روايات كثرية ال حاج

 يف قيلال ثيلم. «اهلل كتيلاب ميلن فاسكلونى بيشء حّدثتكم إذا»)عليه السالم(:  جعفر أبو

)صىل اهلل عليه وآله( هنى عن القيل والقال وفسيلاد امليلال  اهلل رسول إن» حديث بعض

 عزوجيلل اهلل إن»: لقيلا اهلل؟ كتاب من هذا اهلل، رسول يابن: له فقيل«. وكثرة السؤال

 دخيلل إذا سفر إىل خيرج أن للعبد ليسومنها:  ،(1)(ال خري يف كثري من نجواهم: )يقول

 جامع الحظ«. (1)(فمن شهد منكم الشهر فليصمه: )وجل عز اهلل لقول ؛رمضان شهر

 .وغريمها ذلك يف مطولة رواية ينقل حيث ،(1)امليزان تفسري ،(1)األحاديث

ؤكيلد  القيلدماء ميلن األصيلحاب مثيلل ميلا نجيلد  يف كتيلاب وهذا املعنى هو الذي ي

 أن ميلن النهاييلة نكت يف وما ،(وقواعد  املذه  بكصول أشبه واألول) يقول ،الرشائع

 مباحيلث يف احليلديث وتفصيليل وغريهيلا، األصول مع املعارضة قوة له ليس اخلر هذا

 .الواحد خر حجية

لرواية من خالل مقايسيلتها ولعله الجل اعتامد بعض اصحابنا القدماء عىل تقويم ا

 ، بمضامني القرآن الكريم والسنة القطعية، قد نس  لبعضهم القول بالرأي أو القياس

 بيلان بيله، املوثيلوق اخليلر عيلىل يعتمدون اهنم واملراد( اهلل كتاب عىل فقسه) املعنى  ذا
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وعيليلىل ضيليلوء حسيليلاب  متعيليلددة، طيليلرق خيليلالل ميليلن بصيليلدور ، الوثيليلوق ايليلم حيصيليلل

ظة الرواة والنسيلخ، وتناسيل  مضيلمونه عيلم ظيلروف الصيلدور االحتامالت، ومالح

واهداف الراوي، ومدى توافقه مع اهيلداف املخيلر ومبادئيله واالميلور املسيلّلمة عنيلد 

 اجيلل ميلن اليلداخ  للنقيلد املهميلة االميلور يف اخلر عندهم فيتعرض ، املتكلم وامثااا

 .قبوله

قيلة يف حجييلة وبعض اصحاب االئمة)عليهم السالم(كانوا يعتميلدون هيلذ  الطري

اخلر امثال يونس والفضل بن شاذان ومجيل بن دراج وغريهم، وهو مسلك القيلدماء 

من علامئنا، لذلك ذكر السيد املرتىض قيام امجاع القدماء عىل عدم حجية خر الواحد، 

والظاهر ان مراد  ما ذكرنا  يف مقابل حجية خر الثقة اليلذي ذهيل  الييله العاميلة، بيلل 

عليه، ولكن ذكرنا يف حمله ان بناءهم يف جمال مصاحلهم ومفاسيلدهم ادعى بناء العقالء 

وحتديد القضايا التكرخيية واالجتامعية ويف االمور املهمة عندهم عىل الوثوق باخلر من 

 خالل القرائن التي ذكرنا بعضها.

 بمعنيلى ،الرتجيح بموافقة الكتاب والسنة وخمالفتهام عمومًا وإطالقاً  اجلهة الثالثة:

 عىل ومادل.  املرجحات من هي اامهل خمالفته أو وإطالقة القرآن لعموم اخلر قةمواف

 :روايتان ذلك

 كيلان فيلنن: قليلت: فيهيلا جيلاء فقيلد ،مقبولة عمر بن حنظلة املتقدمة الرواية األوىل:

 حكيلم حكمه وافق فام ينظر»: قال عنكم؟ الثقات روامها قد مشهورين عنكم اخلران

 الكتيلاب حكيلم حكميله خيلال  ميلا وييلرتك به فيؤخذ عامةال وخال  والسنة الكتاب

 .«العامة ووافق والسنة
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 عميلوم ميلن والسنة القرآن ظاهر مع املوافقةويقصد باملوافقة هنا كام ذكرنا  سابقًا: 

لتفسيلري اليلذي ذكرنيلا  يف جميلال ا بنفس هنا املوافقة تفرس مل ملاذا: يقال وربام إطالق، أو

 املوافقيلة وهيلو ،الكتيلاب رشطيلًا مقوميلًا حلجييلة اخليلر الروايات الواردة يف عّد موافقة

 وإطالقه؟ الكتاب لعموم باملوافقة نفرسها وملاذا الروحية؟

 واجلواب عن ذلك بوجو : 

فنن مورد املقبولة روايتيلان متخالفتيلان  ؛اختالف اجلملتني من حيث املورد األول:

الم( أوالً باألخيلذ بيلاملجمع )عليه الس اإلمام أمر وقد ،استند إليهام فقيهان يف مسكلة ما

 ميلن بد وال للواقع، اخلرين احد بمخالفة االمجال العلم من احلاصلة الريبة الن ،عليه

 ان بيلام ولكيلن. ذلك يوج  مما احدمها يف الشهرة او واالمجاع ، الريبة لرصف مرجح

ان كليهام مشهور، فالشهرة ال توجيل  رصف الريبيلة ميلن احيلدمها لآلخيلر،  املفروض

االمام )عليه السالم( يشري ملرجح آخر وبعد فرض اليلراوي اشيلتهار اخليلرين لذلك ف

 بيلذاهتام اخليلرين أن عىل يدّل  مما ،عند األصحاب ذكر اإلمام الرتجيح بموافقة الكتاب

يف حيلني أن الرواييلات السيلابقة نيلاظرة  التعيلارض، لوال احلجية لرشائط واجدين كانا

 إىل نيلاظرة السيلابقة فالرواييلات فيليهام، وردامليل فاختل  ؛اخلر حجية رشوط تعيني إىل

 حجييلة يف الرشيلط بييلان جميلال يف أي املرجحيلات وإعيلامل التعيلارض عىل سابقة مرتبة

أميلا  ، السابق البحث يف ذكرنا  كام اخلر حجية الصل رشط الكتاب موافقة اخلروان

 إنيلام ارضالتعيل أن وذكرنيلا ،املقبولة فناظرة إىل ما بعد حجية اخلرين والتعارض بينهام

 اآلخيلر، عيلىل الحيلدمها امليلرجح هيلو فيلام ، منهام كل حجية بعد احلجتينوانه بني يكون

 يف املضمونية املوافقة غري وهو ، اطالقه او الكتاب عموم مع املوافقة املرجح ان فيذكر

 . منهام كّل  يف املوافقة معنى اختالف من بد فال ، بقةالسا الطائفة
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 ففيلى الروايات، تلك يف عنه خيتل  الرواية هذ  السان ننف ،اختالفهام لساناً الثاين: 

)عليه السالم( باألخذ بام وافق كتيلاب اهلل أو بيلام قيلام علييله  اإلمام عّر  الروايات تلك

 ،هذ  الروايات هي املوافقة مع نفس الكتيلاب فلسان ،شاهد أو شاهدان من كتاب اهلل

 القيلرائن ميلن علمنيلا قد لكن جممالً  ذاته حد يف كان وإن وهو احكامه من حكم مع ال

 فيلنن املقبوليلة يف أميلا واايلديف، الروحيلى التوافيلق:  ا املقصود أن واخلارجية الداخلية

كم الكتاب والسنة وخال  ح حكمه وافق فام ينظر»)عليه السالم( يعر بقوله:  اإلمام

 ملاِلكفيلا الكالم، ظاهر عليه يدل الذي والسنة الكتاب حلكم املوافقة فلساهنا ،«العامة

 إذن ليله عالقيلة فيلال واحيلد حلكم معاً  إفادهتام يعنى الكتاب حكم مع حكمه توافق هو

ختالف وا واطالقاته عموماته مع املوافقة املراد وانام آخر، حلكم حكم من باالستناس

 اللسان يدل عىل اختالف معنى املوافقة فيهام. 

 فيلداك، جعليلت: قلت: ايفوالك التهذي  نسختى عىل بناءً  ،جاء يف املقبولةالثالث: 

 ميلن حكميله عليليهام غبيلى أو والسيلنة الكتاب من حكمه عرفا الفقيهان كان إن أرأيت

 يفيلرض فهيلو ،ر خمالفيلًا ايلم؟واآلخيل للعامة موافقاً  اخلرين أحد ووجدنا وسنة كتاب

)علييله السيلالم( يف العبيلارة السيلابقة أي عيلدم  اإلمام ذكرها التى الرتجيح جهة فقدان

 وهو ،ن الكتاب والسنة والتككيد فيه كام ذكر أّوالً عىل احلكم بالذاتاستفادة حكمه م

ميله عمو احلكميلكي يف الكتيلاب ظيلاهر ميلع التوافيلق: باملوافقيلة املراد كون عن يكش 

 . الروحية املوافقة ال ، واطالقه

 لتلخيليص ذليلك أن الظاهر ولكن الفقيه، نسخة يف موجودة غري اجلملة هذ  ،نعم

 التهيلذي  نسختني جمموع تعارض ال الفقيه ونسخة أحيانًا، علهيف كام للخر الصدوق
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عيلن كتيلاب  نقله الشيخ فان معتمدين، خمتلفني مصدرين من روايتهام املنقولة والكايف

 حمّمد بن عىل بن حمبوب يف حني أن الكلينى نقله عن غري . 

 الصيلحيحة العبيلارة ان احتميلل ، القزويني خليل املال وهو ، وبعض رشا  الكايف

 صيليغة عىل والفاء املعجمة والزاء املهملة بالعني يكون ان وحيتمل) قال( حكمه عزفا)

منعا حكمه من الكتاب، واملقصيلود  أي ورصفته، منعته اي اليشء عزفت من املجهول

اهنام مل يعلام حكمه من الكتاب( ومثل هذا التصحي  يف النصوا من حييلث النقيلاط 

 معرفة من يتمكنا مل اهنام االحتامل، هذا عىل معنا  نفيكو ، القزويني احتمله كام ، كثري

 معرفيلة يتصور فكي ( حكمه عرفا) الصحيح ان عىل بناء ولكن ، الكتاب من حكمه

الفقيهني حلكمني متعارضني دلت عليهام الروايتان املتعارضتان، من الكتاب والسيلنة، 

 ، افقيلًا الحيلدمهايقول القزويني يف تصوير ذلك )وذلك بان يكون مثال ظيلاهر آييلة مو

 ونظيلري  ، اسهل االخرى تكويل يعتقدان منهام وكل ، لالخر موافقا اخرى آية وظاهر

يف ملك اليمني من أن عموم قوليله تعيلاىل )وان جتمعيلوا  االختني بني اجلمع يف قالو  ما

 ورووا حليته، يقتيض( ايامنكم ملكت وما) قوله وعموم ، بني االختني( يقتيض حرمته

)عليه السالم( انه قال: احلتهام اية وحرمتهام اخرى، وأنا اهنى عيلنهام  ؤمننيامل أمري عن

نفيس..( اذن فعرفا حكمه، يعني ان كال من الفقهني اعتمد عىل ظيلاهر اييلة تيلدل عيلىل 

 رايه.

 وبموجيل  ،ُعّدت خمالفة العامة يف املقبولة يف رتبة موافقة الكتاب والسيلنة الرابع:

 وقضيلاهتم حكيلامهم أحكيلام خمالفيلة: العاميلة خمالفيلة ميلن امليلراد وكون السياق وحدة

. فال إشكال أيضاً  ذلك الكتاب بموافقة املراد يكون الروحية املخالفة دون وفقهائهم،
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يف االحتجاج باملقبوليلة عيلىل الرتجيليح يف بيلاب التعيلارض بموافقيلة إطيلالق الكتيلاب 

 وعمومه. 

تعبدييلة بيلل إهنيلا وقد سبق أن ذكرنا يف صدر البحث سابقًا أن املرّجحيلات ليسيلت 

 إرشاد إىل الطريقة العقالئية يف األخد بذى امليزة التى ترصف الريبة منه إىل غري . 

إذ  ؛وسيكتى يف حمله أن موافقة اخلر لظاهر الكتاب موجبة لتقوية جهة الصدور فيه

 مل األئميلة فيلنن ،مادام هناك عموم وإطالق قرآنى موافق حلكم اإلمام )عليه السيلالم(

 يكن مل إذا ما بخالف عليهم، به االحتجاج إلمكان احلكم، ذلك بيان يف قونيتّ  يكونوا

 موافقيلة فتكيلون وليلذا وارد فييله التقية احتامل فنن الناس، عليه ما خيال  قرآنى عموم

 رصف موجبيلات ومن التعارض، باب مرّجحات من عمومه أو القرآن إلطالق اخلر

 .كذلك له موافقاً  يكون ال ما إىل اخلر عن الريبة

 ألّفها التى رسالته يف الرواندي اهلل هبة بن سعيدما جاء يف الوسائل:  الرواية الثانية:

يف أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها عن حمّمد وع  ابني ع  بن عبد الصيلمد 

عن أبيهام عن أبى الركات ع  بن احلسني عن أيب جعفر بن بابويه عن أبيه عيلن سيلعد 

وب بن نو  عن حمّمد بن أبى عمري عن عبد اليلرُحن بيلن أيب عبيلداهلل بن عبداهلل عن أي

إذا ورد عليكم حديثان خمتلفيلان فاعوضيلومها عيلىل »)عليه السالم(  الصادق قالقال: 

 يف جتيلدومها مل فيلنن فرّدو ، اهلل كتاب خال  وما فخذو  اهلل كتاب وافق فام ،كتاب اهلل

 خيلال  وميلا فيلذرو ، أخبيلارهم وافيلق فيلام العاميلة، أخبيلار عىل فاعرضومها اهلل كتاب

 .(1)«فخذو  أخبارهم

 الرواية سند لتصحيحوهل هي معترة أم ال؟ فنقول:  ،أما البحث عن سند الرواية

 :امور ثالثة إثبات ينبغي
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 إشيلكال ال صحيح وهو ،يف سند الشيخ الصدوق إىل اإلمام )عليه السالم( األّول:

 . فيه

 حول كالم وهناك ،ح  الرسالة إىل الصدوقيف سند القط  الرواندي صا الثاين:

 ماكتبيله غيلري بخصوصيله توثييلق فييله يرد مل وأنه ،ملستدركا صاح  ذكر  الركات أيب

 يمكيلن ولكيلن ،(1)(الزاهيلد اإلميلام) بيل عنه عر حيث الكت  بعض وراء النّسا، بعض

 . تصحيحه

 هييلتمّ  نيلاموإ ،وهو العمدة يف صحة نسبة هذ  الرسالة إىل القط  الروانديالثالث: 

ن بعض األعاظم خّص هذ  الرواييلة ميلن بيلني أل ؛اخلاّصة األمّهّية هذ  مثل اجلهة  ذ 

 موافقيلة ومها فقط، فيها املذكورين املرّجحني عىل فاعتمد ،روايات الرتجيح باالعتبار

 دون فحسيل  الرواييلات تعيلارض بيلاب يف املرّجحيلان وأهنيلام العامة، وخمالفة الكتاب

. قال املحقيلق النراقيلي يف (1)برأيه املعترة الرواية هذ  يف لذكرمها املرّجحات من غريمها

مناه  األصول يف مبحث التعادل والرتجيح ونقله عنه املحقيلق األصيلفهاي يف كتابيله 

 نقيلل فيليام حجييلة فيلال شيلائعاً  ثبوتاً  القط  من ثابتة غري الرسالة وهذ هناية الدارية: )

 . (1)(عنها

ن ميلن اجيلالء كيلا وان العام  واحلر ، الرسالة للقط اذن فهناك من تكمل يف نسبة 

 مل ميلا ، حسيلن عيلن كيلان لو حتى ، الثقات ولكن ذكرنا ان خر الثقة لوحد  ال يكفي

 شواهد وجود عىل لنتعرف مفقودة والرسالة ، بالصدور الوثوق توج  بقرائن يقرتن

 وجيل ت نسيلبتها صيلحة عيلىل  يلا يستدل طرق تتصور ان يمكن ولكن ، الوثوق تفيد

 . بذلك الوثوق

 والطرق املتصّورة إلثبات نسبة هذ  الرسالة إىل القط  ثالثة: 
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 اشتهار الرسالة املذكورة عن القط   األّول:

أن املحدث احلر العام  وباعتبار كونه خبريًا بمعرفة الكت  والنسخ اخلطية الثاين: 

 عيلىل فيعتمد ،راونديوإثبات إسنادها إىل أصحا ا قد ذكر بكن هذ  الرسالة للقط  ال

 . قوله

تصحيح إسنادها إىل القط  بموج  كون احلر العيلام  ليله إجيلارة بنقيلل  الثالث:

مجيع الكت  من مشاخيه فيصل السند  ذا الطريق إىل القطيل  الراونيلدى ميلن خيلالل 

 اإلجارة وال يمكن تصحيح نسبة الكتاب إىل القط  الرواندي  ذ  الطرق لضعفها:

تهار هذ  الرسالة بني األصحاب ميلن اش دعوى تصدر فلم ،ولأما عن الطريق األ

 :الشواهد بعض النفي هذا تؤيد كام الشهرة عنها نفى ربام بل ،أحد أبداً 

 والشيليخ ،هجيلري 573يل أن الفاصل الزمنى بني القط  الراوندي املتوّى عيلام  1

 الزمنييلة رتةالف هذ  خالل نعثر مل ونحن سنة، 531 هو 1104 عام املتويف العامىل احلر

 مشيلهورة كانيلت فليلو ،الطويلة عىل من ينقل عن هذ  الرسالة سوى من سنشيلري إلييله

 .وبحوثهم كتبهم يف العلامء مصادر من تعتر لكانت

 منتجيل  والشيليخ ،يل املالحظ أن الشيخ ابن شهر آشوب يف كتابه معيلامل العليلامء 2

 ويذكران ،كتابيهام يف اأستاذمه يرتمجان القط  تالمذة أجلة من ومها فهرسته يف الدين

 رسالة) مثل حتى ترمجته يف ذكر حيث الدين، منتج  الشيخ األخّص  وعىل تصانيفه،

 مل ولكن ،(اجلنابة غسل يف رسالة)و ،(اخلمس يف أخرى رسالة)و ،(اخلمس يف خمترصة

 وال. ذكرهيلا اجليلدير ميلن لكيلان مشيلهورة كانت ولو ،(1)تصانيفه يف الرسالة هذ  يذكر

أن يكون ذلك من الشواهد عىل عدم كون الرسيلالة هيلذ  ميلن تصيلاني  نقصد بذلك 

 تصيلانيفه حرصيل بصيلدد كانيلا أهنيلام يثبيلت مل إليليهام أرشنا اللذين العلمني فنن ،القط 
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 بل تصنيفه، من كوهنا نفى مؤرشات من للرسالة ذكرمها عدم ليكون مجيعاً  وإحصائها

 لكان مشهورة كانت لو فنهنا ؛الرسالة بذاهتا اشتهار دعوى نفي هذا ذكر من نستهدف

 . تصانيفه مجلة يف تلميذيه قبل يف تذكر أن املناس 

 بييلان يفذكر صاح  البحار مصادر  لكتابه يف الفصل األول من املقدمة بعنوان: )

 مجلتهيلا، ميلن الرسيلالة هيلذ  يذكر ومل ،(األول اجلزء يف منها املاخوذ والكت  االصول

  ذ  يقصد وال ،الثقات نقل له عن هذ  الرسالة يف أثناء احلديث أن بعض ورد ولكن

 وإنيلام ،)علييله السيلالم( اإلميلام إىل طريقه أو القط  الشيخ إىل طريقه تصحيح العبارة

 العبيلارة هذ  من ويفهم الثقات، بعض الرسالة نقل يف الواسطة كون عىل التككيد يريد

 .(1)عند  تكن مل الرسالة أن أيضاً 

ل للحر العام  يف ترمجة الشيخ القطيل  الراونيلدي ميلا نعم جاء يف كتاب أمل اآلم

 شهر ابن الشيخ تلميذا  قاله ما ذكر  بعد فننه ،يشري إىل كون هذ  الرسالة من تصانيفه

 األنبييلاء قصيلص كتاب له رأيت وقد: أقول: )قال فيه، الدين منتج  والشيخ اشوب

. (1)(صيلحتها توإثبيلا أصيلحبنا أحادييلث أحيلوال رسيلالة ،قيله القيلرآنف وكتاب أيضًا،

 إذن. رآها قد أنه رعم وإنام الفهارس، أصحاب إىل الرسالة ذكر ينس  مل أنه فاملالحظ

 .الكتاب شهرة تثبت فلم

 اخليلرة ذوي ميلن الوسيلائل صيلاح  كيلون يف يتكميلل فقد ،وأما عن الطريق الثاي

 ميلا كثيلرياً  بكنيله ذكيلروا الفيلن هذا علامء بعض فنن ،ة الكت معرف فن يف واالختصاا

 وقيلرائن ضيلعيفة وجيلو  عىل أصحا ا إىل ونسبتها الكت  عىل االعتامد جمال يف تمديع

 صيلحة عدم أيدّ  الذي اجلواهر صاح  عىل رد  يف يقول النورى املحدث فمثال خفية،

 ولذامل اهلل رُحه فقوله ثالثًا، وأما: )(1)عنه الوسائل يف احلر نقل بعدم اجلعفريات، كتاب
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 يعتميلد ومل عنيلد  كيلان الكتيلاب أن علم أين من أنه فيه فنن ،الوسائل يف احلر عنه ينقل

 عنيلد  يكيلن مل املعتيلرة الكت  من كغري  انه املتيقن املعلوم بل عنه؟ ينقل مل ولذا عليه،

 أو ،ه بمراتيل  ميلن جهيلة املؤليل دون هي كت  من ينقل فننه قطعًا، عنه لنقل كان ولو

 وحتيل  للصيلدوق الشيليعة كفضيلل إلييله، الطريق الضع  أو إليه، النسبة ثبوت لعدم

 واالختصاا عيسى بن حمّمد بن اُحد ونوادر الديلمي وإرشاد فرات وتفسري العقول

مل و عنهيلا، ينقيلل مل وليلذا مؤلفها، يعرف مل الكت  من مجلة اآلمل امل ذكر بل للمفيد،

 ،(1)يذكر هذا الكتاب مع أنه يتشّبث يف االعتامد أو النسبة بوجو  ضعيفة وقرائن حفية(

 عيلن الكتيل  معرفيلة جميلال يف ذوق وصاح  الفن هذا يف خبري حمدث من النص فهذا

 . املجال هذا يف العام  احلر طريقة

 ؛وحيدثنا الشيخ احلر العام  بنفسه عن طريقته يف إثبات نسبة الكت  إىل أصيلحا ا

 هذا أحاديث منها نقلت التي املعتمدة الكت  ذكر يف: الرابعة الفائدة: الوسائل يف قال

 عن وتواترت ثبوهتا عىل القرائن قامت أو وغريهم، مؤلفوها بصحتها وشهد الكتاب،

 أكيلابر بخيلط كوجودهيلا شيلك، يبيلَق  مل بحيث إليهم نسبتها صحة علمت أو مؤلفيها،

 لرواييلات مضامينها وموافقة بنسبتها، وشهادهتم مصنفاهتم، يف ذكرها وتكرر العلامء،

 .(1)ذلك غري إىل بالقرينة حمفوف احدو بخر نقلها أو املتواترة، الكت 

 له حيصل والتي ،هذ  هي مقاييس احلر العام  يف معرفة الكت  ونسبتها ألصحا ا

 يكتفيلي أنيله الظيلاهر بيلل ،يبقى فيها شك وال ري  ال بحث بالنسبة، العلم خالاا من

 وادرالنيل لكتيلاب بالنسيلبة ميلثالً  فرتا  هنا ذكرها التى األسالي  هذ  دون هو بام لذلك

 رمز ولذا ؛سعيد بن للحسني يكون أن املجليس احتمل الذي عيسى بن حمّمد بن ألُحد

 ،ألن النوادر يف فقه الرضا ؛(منا) بدله وكت  خّطك ، واملصحح ،(ين) بيل البحار يف إليه
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: آخيلر  يف وكتيل  مكتبتيله يف احلر كت  من وكان احلكيم السيد مكتبة يف موجود وهو

 واالعتبار، الصحة آثار عليهام صحيحتني نسختني الكتاب ذاا وجدت قد أي واعلم)

أمثااا و األربعة الكت  يف منقولة أكثرها فوجدت األحاديث، من فيه ما تتّبعت إنى ثم

 يوافيلق ميلا املعتميلدة الكت  يف رويت قد منها والباقي ،من الكت  املشهورة واملتواترة

 والشيلهيد الشيليخ نقلهيلا كثيلرية أحادييلث رأيت وقد. فيه للتوق  وجه فال ؛مضمونه

 بيلن حمّميلد بيلن أُحيلد نيلوادر من مصنفاهتم يف وغريهم والطريس واحلمريي.... وابن

 وليليس كثيلرية، اعتبار  عىل فالقرائن وباجلملةحاديث موجودة هنا. األ وتلك عيسى،

 (. اعلم واهلل ونحوها األربعة الكت  من املروية األحاديث خيال  ما أو ُينكر ما فيه

 أيضًا، مشاخية وعن ،قبل هذ  العبارة )يروي املصن  عن احلسني بن سيعد وكت 

 ميلن انه ظن من ظن ينايف وهو ، يضًا عن أبيه كثرياً أ ويروي املشايخ، يف رشيكان فنهنام

 .(1)(أصالً  رواية ألبيه ليس إذ سعيد بن احلسني كت 

د بيلن وهذ  من طرق صاح  الوسائل إلثبيلات نسيلبة الكتيلاب إىل أُحيلد بيلن حمّميل

 هيلذا يف تضيلّلعه عىل التدّل  وهي ألصحا ا، ونسيتها الكت  عىل االعتامد ويف ،عيسى

 . الفن

 ،ويف جمال أسانيد الروايات نرا  مثاًل يعيلّر عيلن مسيلتطرفات الرسيلائر بيلاملتواترات

 هيلذ  صيلحة بعيلدم ليليحكم اليلرواة بطبقيلات معرفيلة أدنيلى للباحث تكون أن ويكفي

 تغليل  ابيلن أبيلان كتيلاب عيلن ادرييلس ابن يستطرفه ملا سبةبالن فمثالً  أحيانًا، الدعوى

)عليه السالم( نرا  أحيانيلًا ينقيلل عنيله بالواسيلطة عيلن  والصادق الباقر اإلمام صاح 

 ورد فقد ،اإلمام الصادق )عليه السالم( واالمام الرضا )عليه السالم( وليس باملبارشة

 بن أبان وفاة أن مع ،(1)الم(()عليه الس الرضا عن خاّلد بن معمر عن أبان: )الرسائر يف
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)عليه السالم( كانت يف سنة  الرضا اإلمام ووالدة هجرية( 142) عام يف كانت تغل 

 عن ينقل وفاته من سنوات ستة وبعد فكبان ،148وفاة الصادق )عليه السالم(اى عام 

 ذليلك يوضيلح ميلا الثالث الطريق يف وسيكيت)عليه السالم(مع الواسطة.  الرضا اإلمام

 . رأكث

وعىل أّى حال فمع مالحظة هذ  املوارد والشواهد وغريها ال يمكن االعتامد عيلىل 

 احلديث العرص يف ذكرت قد أنه واملالحظخرة صاح  الوسائل يف الكت  والنسخ. 

 صيلحة وميلدى والنسيلخ الكت  معرفة يف عديدة وأسالي  طرق الكت  حتقيق علم يف

 .افيه البحث مقام يف لسنا ألصحا ا، نسبتها

واما عن الطريق الثالث وهو ما ذهيل  إلييله بعيلض األعيلاظم ميلن تصيلحيح سيلند 

الرسالة بنجارات احلر فهو يبتنى عىل معرفة حقيقيلة اإلجيلارة وعيلىل ميلدى تكثريهيلا يف 

 وكيلام فالظيلاهرتشخيص وتصحيح املصداق اخلارجي للكتاب الذي وقع متعلقًا ايلا. 

 باّتصيلال والتيلرك التيّمن اال اا ميزة ال اإلجارات أن نفسه العام  احلر الشيخ اختار 

)عليهم السالم( فال يثبت  ا السند او صيلحة الكتيلاب وثبيلوت  باملعصومني األسانيد

 مامل لصاحبها ونسبتها والنسخة الكتاب صحة عن الفحص عليه وانام ، نسبته لصاحبه

 الكتيل   ا وينر التى الطرق بعض بيان يف: )اخلامسة الفائدة يف قال ثابتًا، بنفسه يكن

وتركيلًا باّتصيلال السلسيللة بكصيلحاب  تيّمنيلاً  ذليلك ذكرنيلا وإنام. مؤلفيها عن املذكورة

العصمة)عليهم السالم( ال يتوق  العمل عليه لتواتر تلك الكت  وقيام القرائن عيلىل 

 . (1)صحتها ومتوهنا كام يكيت(

 رواييلة دليلةأ فتشيلمله ،ويرى البعض رضورة اإلجارة ليكون الفقيه راويًا حلديتهم

و الكتيلاب الكيل  املعنيلون بعنيلوان كيلذا ه اإلجارة فمورد األمر يكن ومهام. أحاديثهم
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 هيلذا أن عيلىل ايلا دالليلة وال كلييلة، بصورة كاملحاسن كتاب له فكجيز ،كاملحاسن مثالً 

 وإنيلام األصيللّية، نسيلخته هي النسخة هذ  أن أو املحاسن، كتاب هو اخلارجي الكتاب

 يكون ومتييز  ،هنقل له اجيز الذي الكتاب يميز أن فعليه ملجارا الشخص عىل ذلك متييز

 دعيلائم وكتيلاب: )االنيلوار بحيلار يف جيلاء فمثال. له حجة الفقيه اجتهاد ألن ؛له حجة

 وقيلد ،)قيلدس رس ( الصيلدوق تيلكلي  أنه يتومهون عرصنا أهل اكثر كان قد االسالم

 هيلذا ومنشيلك. مرصيل قيلايض منصيلور بن حمّمد بن النعامن حنيفة أيب تالي  أنه لنا ظهر

 .(1)ه قد ذكر يف كت  الصدوق كتاب  ذا العنوان(أن هو التوهم

 حجة ويكون ،فاملجار هو الذي يشخص ذلك بعد تطبيق الكتاب فينسبه إىل املجيز

 نقل يف اجيز فنذا ذلك، يف توسعوا قد نراهم ولكن. وتكثريها االجارة جمال هو هذا. له

 ضيلمنها يف يذكر مل لكن ،يف إجارته وذكرها كتبه املجيز دّ وع مثالً  املرتىض السيد كت 

 أن يمكنه فننه أيضاً  كتبه من كوهنا إىل املجار توصل فاذا واملتشابه، املحكم رسالة مثالً 

 الشيلهيد مثيلل أن نالحيلظ بل. السيد عن اإلجارة يف املندرج بالسند الرسالة هذ  ينقل

ي ومسيلندًا عيلن الغضيلائر ابيلن رجيلال يروييلان اخلونسيلاري حسني آقا واملحقق الثاي

 ميلع ،(1)املعجم مقدمة يف جاء كام الغضائري، اهلل عبيد بن احلسني عن وغري  ،النجاا

 أُحيلد ابنيله تالي  هو وإنام الرجال، يف كتاب له اهلل عبيد بن احلسني بكن أحد يّدع مل أنه

 . االب إىل هذا سندهم وإنام لالبن سند ام ليس وهؤالء الغضائري، احلسني بن

 املؤليل  لكن مسنداً  شخص عن الكتاب فريوون ،بل قد يتجاور التساهل يف ذلك

 ؛املؤليل  أدركيلوا قيلد السابقني العلامء بكن يّدعى ولكن الفهارس، يف ذكر له يوجد ال

 .العلامء أولئك إىل بكسانيد  الكتاب فينقل عنه، نقلو  قد إذن فهم
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 ،ن تكلي  شخص معني باجتهيلادهمفيالحظ أهنم ينقلون الكتاب الذي اعترو  م

 التطيلابق جهيلة يراعون أهنم غايته. باإلجارة  ا ارتبطوا التى باألسانيد عنه ينقلونه ثم

 الواقعية الكت  موردها اإلجارة فككن أيضًا، ذلك يتجاورون قد بل الطبقة، حيث من

 ه.إجارت متن يف يذكرها ومل عليها املجيز يّطلع مل وإن للمؤّل 

شيخ احلر العامىل للكت  عىل أقسام يل أي أن الكت  التي يروهييلا احليلر وإجارات ال

 باإلجارة تنقسم ألقسام أربعة يل كّلها حمل تكمل عندنا:

 مل انيله مع ،حيث يذكر للكتاب سندًا باخلصوا يف الفائدة اخلامسة القسم االول:

شيلخص فهو يروي مسندًا رسالة عن  له، ليس أنه ثبت أو للرجل، الكتاب كون يثبت

 الشيلخص، ليلذلك الرسالة بكن واعتقد ،رصحيًا ثم يتبني من اخلارج أنه اجتهد يف ذلك

 قصيلص) لكتيلاب بالنسيلبة احليلال هيلو كيلام إجاراته، يف الرسالة تلك تذكر أن دون من

اخليلراج  كتاب ونروي: )الوسائل يف عنه فيقول الرواندي، اهلل هبة بن لسعيد( االنبياء

لسعيد بن هبة اهلل الرواندي عنه باالسناد السابق عن  واجلرائح وكتاب قصص االنبياء

 بمراجعيلة لكيلن نفسه، اهلل هبة بن سعيد عن الكتاب هذا يروى أنه فمعنا . (1)العالمة(

: يقيلول الكتيلاب هيلذا خصيلوا يف املجلسيلى فالعاّلميلة األميلر، حقيقيلة تظهر البحار

 يبعد وال ،هر أيضاً بياء أيضًا عىل ما يظهر من أسانيد الكتاب واشتاألن قصص وكتاب)

 بعيلض ميلن يظهيلر كام الرواندي احلسني اهلل عبيد بن ع  بن اهلل فضل تكلي  يكون أن

 فيلال  وكيلذا النجيلوم رسيلالة يف منيله بكونيله رص  وقيلد. طيلاووس ابن السيد أسانيد

 .(1)(السائل
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 ؛اهلل هبة بن سعيد إىل نس  وال ،وال ري  يف أن هذا الكتاب مل يذكر يف اإلجارات

: الفهارس يف املذكورة للكت  نقله بعد اآلمل أمل يف نفسه العام  احلر قول دمتق فقد

 (. أيضاً  األنبياء قصص كتاب له رأيت وقد: أقول)

 الراوندي اهلل وفضل ،وهذا الكتاب هو الذي يرتدد يف مؤلفه بني القط  الراوندي

 راجيلع ذلككيل فييله تيلردد أيضيلاً  املقيلابيس وصاح  الرسالة التي نبحث عنها هنا. ال

 يف القطيل  تالميلذة ييلذكرها مل ، عنها نبحث التي الرسالة هذ  ان واملالحظ(1)املقابيس

 االجيلارات يف الداخليلة الكتيل  اسيلامء الن يليل احليلر اجارات يف تدخل فال ، كتبه مجلة

 وعيلىل ، الرسيلالة هيلذ  منهيلا وليليس ، ليس يف البحاراملج الشيخ ذكرها كام ، مذكورة

 االجارة ملجرد لصاحبها النسخة أو الكتاب نسبة اثبات يصح الف ، فيها دخواا تقدير

 لصيلاح  وليليس للقطيل ، كوهنيلا يعليلم ال الرسالة فهذ  ، ذلك بالفحص يثبت مل ما

ه توصل باجتهيلاد  إىل أن بام لكن االجارات، يف داخلة وليست اا، معتر سند الوسائل

 .اا الكت  لسائر املعتر دوالسن اإلجارة شمول يرى لذلك ؛أهنا من مؤلّفاته واقعاً 

 ،فنالحظ أن صاح  الوسائل ينقل الكتاب هذا عن القطيل  بسيلند  املعتيلر إلييله

 أن باجتهيلاد  ييلرى بكنيله اخلارجية بالقرائن وعلمنا الفهارس، يف موجود غري ولسكنه

 يرى العام  احلر أن يعلم ذلك ومناب من مجلة تصاني  القط  الراوندي. الكت هذا

 أهنيلا باجتهيلاد  ييلرى لكن اإلجارة، نص يف املذكورة غري للكت  حتى ةاإلجار شمول

 . اإلجارة متن يف املذكورين املؤّلفني بعض مؤّلفات من واقعاً 

فيلنن صيلاح  الوسيلائل قيلال:  ،ومنها أيضًا كتاب املحكم واملتشابه للسيد املرتىض

 ويروييله السيد إىل الكتاب هذا ينس  فرا . (1)(املرتىض للسيد واملتشابة املحكم رسالة)

 باإلسناد املرتىض للسيد واملتشابه املحكم رسالة ونروي: )اخلامسة الفائدة يف قال عنه،



 497 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

املالحظ أن سيلند   ولكن. (1)(املرتىض السيد عن الطوسى جعفر ايب الشيخ عن السابق

 وال عينيلاً  الفهرست يف الرسالة اذ  نجد ال أننا مع ،إىل الشيخ يتصل بفهرست الشيخ

 أن وال بيلل الشيلملها، للشيخ سند  والن الرسالة؟ اذ  سند للحرّ  يكون فكي  ،أثراً 

 بعيلض ذكيلر  كيلام مؤلفاته سائر يف السيد وطريقة يتناس  فيها وأسلوبه التكلي  سبك

 كتبه وأحواله من املعارصين. حمّققي

الكت  التي يذكرها صاح  الوسائل رصحيًا يف الفائدة الرابعيلة ميلن  القسم الثاين:

 بسند  يروهيا وإنام مسستقاًل، خاصاً  سنداً  اخلامسة الفائدة يف نجداا ال ولكن ،ائلهوس

نه ينسبه يف الفائيلدة فن االختصاا، لكتاب بالنسبة مثالً  نجد  كام الرجل، لكت  العام

: كتابه أحاديث عنها ونقل عليها اعتمد التى املصادر يف فيذكر ،الرابعة إىل الشيخ املفيد

 عنيله ييلرو مل اخلامسيلة الفائدة يف لكن املفيد، للشيخ أيالختصاا له(. يل كتاب ا 53)

)فننيلا نيلروي  يقيلول ثم املفيد، الشيخ ومنهم مشاخيه من مجلة يذكر وإنام خاا، بسند

كتبهم ورواياهتم بالسند املذكور إليهم أو إىل الشيخ بكسانيد  السابقة يف طرق التهذي  

 املشيلايخ إىل ذليلك وغيلري السيلابقة، دوقالصيل طيلرق ويف ،واالستبصار ويف الفهرست

 .(1))عليهم السالم( (األئّمة إىل بطرقهم كلهم املذكورين

يه عنه بطرقه إىل املفيد ميلع أنيله ليليس ليله طرييلق فريو ،فهو يرى أنه من كت  املفيد

 هيلذا حيلول ليله حتقييلق بعيلد( الطهيلراي بزرك آغا) املحقق ولكن ،خاا اذا الكتاب

 مقدميلة يف الفضيلالء بعيلض وأوضيلحه ،(1)املفييلد تصاني  من ليس أنه أثبت الكتاب،

 الكت .  هذ  إىل طرقاً  ملشاخيه أن يعني وهو. (1)األرشف النج  طبعة الكتاب
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 ميلا هو وسند  ، الكت  التي نقل عنها بسند  العام إىل مجيع الكت  : القسم الثالث

 املذكورة لطرقوا إليها املشار بالطرق الكت  باقي ونروي) فوائد  من موضع يف ذكر 

 .الكت  هذ  إىل طرقاً  املشائخة ان يعنى وهو ، (1)(وعلامئنا مشائخنا عن

 وميلدى املوجيلود هيلو ميلا ميلع ذلك مطابقة مدى لنرى ؛ولنكخذ بعض هذ  الكت 

 إبيلراهيم بيلن فيلرات تفسري فمثال. اا املعترة الطرق ووجود الكت  هذ  اعتبار صحه

 ومل كتابه، أحاديث منها نقل التي املعتمدة  الكت مجلة يف الوسائل صاح  ذكر  الذي

 ،لسند العام الذي ذكر  يف آخرهاا يف يدخل هو بل إليه، خاصاً  طريقاً  مشيخته يف يذكر

 اعتبيلار يف الطرق هذ  عىل يعتمد وإنه الكت ، هذ  ألمثال طرقاً  ملشاخيه أن ذكر حيث

 يف حتى موجود غري فننه ؛الكتاب هذا عىل مشاخيه اّطلع متى نعلم ال ولكن. (1)الكت 

 .الرجال كت 

 ميلن ولكيلن ،(1): إنه )غال كيلذاب(فيه وقيل فرات، اسم الرجال كت  يف ذكر ،نعم

 وفيهيلا الرواييلات ميلن الصدوق يرويه مما استظهر قد كان إذا إالَّ  األب، اسم ذكر دون

 ليله احليلر الشيليخ أن وبام كتابه، من يروهيا الصدوق الشيخ أن إبراهيم بن فرات عنوان

فننيله  التفسيلري ايلذا سند له يكون وبذلك الصدوق الشيخ كت  مجيع إىل وطرق إسناد

 نثبت وإنام بخصوصه، له سند ال فالكتاب وإالَّ  ،يكون هذا التفسري لفرات بن إبراهيم

 هيلل الرجيلل كت  إثبات يف الطريقة هذ  لكن. ذكرناها التي الطريقة  ذ  احلرله سند

  ال؟ أم اخلرة أهل عند معترة هي

ذكر مؤلفه حتيلى يف ي مل الذي ،ومنها كتاب حت  العقول للحسني بن ع  بن شعبة

 كت  القدماء. 
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 عيلىل الكتيلاب تطبييلق يف يدخل لكن ،ومنها ما يكون له سند عام للرجل وللكت 

 فهيلو سابقًا، عنه وحتّدثنا ذكر  سبق وقد عيسى، بن حمّمد بن أُحد نوادر مثل املوجود،

 .عيسى ابن حمّمد بن أُحد إىل بنسناد  الطويس الشيخ عن ينقله

 املجليس والعالمة ،ومن مصادر  التي اعتمد عليها كتاب قرب اإلسناد للحمريي

 وكتبنيلا  املشيلهورة، املعترة األصول من اإلسناد قرب وكتاب: )حوله يقول البحار يف

 خّطيله صيلورة عليها وكان إدريس، بن حمّمد الشيخ خطّ  من مكخودة قديمة نسخة من

 ما عىل فصورته مضطرب، وكالم ،ه حلن رصيحفي كان منه نقلته الذي األصل: )هكذا

 عيلذري بينيلت فقيلد العيلذر، يمهيلد فييله فالنيلاظر والتبيلديل، التغيلري من خوفاً  وجدته،

 . (1)...(فيه

 الرابعيلة، الفائيلدة يف ييلذكرها ومل ،الكت  التيلى نقيلل منهيلا احليلديثالقسم الرابع: 

 التيلى الكتيل  ميلن ذليلك وغيلرياملصيلادر: ) نقيلل بعد آخرها يف لقوله مشمولة وتكون

 يكون أن بد وال. بحثنا حمل هي التي الرسالة مثل ،(1)(منها النقل عند بكسامئها رّصحنا

 . اخلامسة الفائدة آخر يف املذكورة العامة اإلجارة هو الراوندي القط  إىل سندها

 فليسيلت ،اعتروهيلا لإلجيلارةوعىل كل حال فننه ينبغى إالَّ نتجاور احليلدود التيلي 

 السلسيليللة اّتصيليلال منهيليلا الغيليلرض وإنيليلام لصيليلاحبه، الكتيليلاب إلثبيليلات وسيليليلة اإلجيلارة

 . السابقة الدورة يف ذكرنا  ما حمصل هذا)عليهم السالم(تيّمنًا وتّركًا. باألئمة

 فميلنهم ،ولكن وجدنا بعد ذلك أن غري احلر العامىل أيضًا ينقل عن هيلذ  الرسيلالة

 وفيلاة قبل وفاته وكانت ،برار الذي كان معارصًا للشيخ احلّر العام ة األهداي صاح 

 .(1)اآلمل أمل كتابه يف احلر، ترمجه وقد احلر،
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ومنهم والد العالمة املجليس )قدس رس ( يف رشحه عىل الفقيه عىل ميلا ال حظنيلا  

 ملجليسيل عيلن الكتيلابا العاّلميلة ينقيلل ملاذا نعلم ال ولكن ،قبل مدة وال حيرضنا اآلن

 .عند  يكن مل أنه فالظاهر ،بتوسط بعض الثقات

 يكيلون ال ،وعىل كل حال فنن نقل مجاعة يعيشون طرفًا واحدًا وحقبة رمنية واحدة

 تيلم. الراونيلدى القطيل  عيلن ثابتيلة غري فالرواية واعتبارها، الرسالة ثبوت عن كاشفاً 

 .الثانية الطائفة عن احلديث
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  العامة بمخالفة الرتجيح عىل مادلالطائفة الثالثة: 

واملقصود من ذكر هذ  الطائفة هو مالحظة أهنا هل تدّل عىل أمر غري ما ذكرنيلا  يف 

املقصد الثانى يف بحث علل اختالف األحاديث وأسباب الكيلتامن وخاصيلة يف بحيلث 

)عليه السالم( موافقًا لرأي من آراء العامة  لالمام قول كل ليس أنه ذكرنا حيث ،التقية

)علييله السيلالم( أو حيتميلل التقييلة ميلن آراء احلكيلام أو  يّتقيلي وإنام ،لتقيةحمموالً عىل ا

 اليلذي وامليلذه  أو العيلامل، رأي مع أو احلكام مع متعاونون الغال  يف ألهنم ؛القضاة

ه ال يمثيلل رأي انيل او ، العامة بني ولرأيه له نفوذ ال الذي العامل أما العامة، أكثر يعتنقه

)عليليهام  الصيلادق أو البيلاقر اإلميلام بعيلد رأييله انترشيل أو دوليل الذي العامل أو.  احلكام

 خالصة هذاالسالم( أو غريمها من األئّمة)عليهم السالم(فال موج  للتقية من رأيه. 

 . هناك ذكرنا  ما

 : روايتان عمدهتا لكن ،والروايات كثرية يف هذا الباب

 مقبولة عمر بن حنظلة. األوىل: 

 لقط  الراوندي. حديث وارد يف رسالة االثانية: 

 أو َدين يف منارعة بينهام يكون أصحابنا من رجلني عنفهي تبدأ بقوله: )أما املقبولة 

 ميلن الريبة لرصف املوجبة املرجحات ذكر وبعد ثم ،(السلطان إىل كامن فيتحا مريات،

 حكمهيلام عرف وقد مشهوران، أهنام للخرين فرضه وبعد ،رىلألخ الروايتني إحدى

 خيلذ»)عليه السالم(:  قال ام خمالفاً  واآلخر للعامة موافقاً  أحدمها انوك الكتاب، من

 وافقهيلام فيلنن فيلداك، جعليلت: قليلت. «الرشاد ففيه العامة خال  ما أو العامة خال 

 ،ينظر إىل ما هم إلييله أمييلل حكيلامهم وقضيلاهتم»)عليه السالم(:  قال مجيعًا؟ اخلران

 الفيلرض هذا يف والرتجيح امليزة جعلت ةالرواي أن فنالحظ. (1)«باآلخر ويؤخذ فيرتك
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 الرتجيليح عيلىل تيلدل املقبولة وحكامهمفهذ  العامة قضاة إليها يميل ال التى الرواية يف

ضاة، فيلان وافقيلت احيلدى والق واحلكام الفقهاء عىل يشتملون وهم ، العامة بمخالفة

 ليلو واميلا.  اا الروايتني مجيع العامة بطوائفهم الثالثة فرتجح الرواية االخرى املخالفة

 فيلان) معنيلى وهيلذا ، االخيلرين ميلع واالخرى ، طوائفهم بعض مع احدامها توافقت

 ليلرأي السيللطة بييلد  من أي والقضاة احلكام بينام ، لرأي يذهبون فالفقهاء ، (وافقهام

هنا يرجح ما خيال  احلكام والقضيلاة،الهنم هيلم اليلذين يتقيلى وحييلذر ميلنهم، ف ، آخر

ام، اذن فاملعيار يف الرتجيليح، اميلا خمالفيلة العاميلة مجيليعهم، أو وتقدم الرواية املخالفة 

 العاميلة خمالفيلة ، )علييله السيلالم( يف املقبوليلة االمام ذكر ويف ، خمالفة احلكام والقضاة

إىل ان بعيلض احكيلام العاميلة املخالفيلة ملدرسيلة اهيلل  اشيلارة ، الكتيلاب موافقة خالل

 )عليهم السالم(هي خمالفة للكتاب والسنة. البيت

 : العامة عند طبقات ثالث توجد ، الفكرة هذ ولتوضيح

 السيللطة الغالبجانيل  يف يمثليلون وهيلم ، والقضاة احلكام:  الطبقة االوىل والثانية

 . سلطاهتم مع الغال  يف تتالءم التي ، اخلاصة واراؤهم احكامهم وام ، احلاكمة

ميلن صيلن  يف  واحلكام والقضاة يمثالن نوعني من القضاوة واحلكم كام ذكر  كل

 ونحيلن وغريمها، حسن إبراهيم وحسن ريدان جرجي مثل ،تاريخ التمّدن االسالمي

 . باجيار اليه نتعرض

لقد كان هناك منص  للقضاء بني الناس يشغله الفقيه الذي كان مستعدًا للتفيلاهم 

 الرسمى القضاء منص  من أعىل منص  هناك وكان ،مع السلطة حيث تنصبه قاضياً 

. بنفسيله السلطان ويتصدا  ، القضاء منص  من اعىل وهو(املظامل ديوان) بيل عنه ويعر

 عميلر فيه العمل بارش من وأول امللك عبد بن سليامن عهد يف الديوان هذا تكسس وقد
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 إىل دعا والذيلعزيز ولعل هذا الديوان يشبه )حمكمة االستئناف( يف عرصنا. ا عبد بن

 العيلادي القيلايض يتمّكن ال أفراد من دثحت كانت مظامل هناك أن الديوان هذا تكسيس

 السلطان إىل املنتسبني وعىل العشائر شيو، عىل الدعاوى مثل ورفعها، فيها احلكم من

 وكيلان اليلديوان هيلذا فتكسيلس ،ل والقضيلاة أنفسيلهمب الدواوين وأصحاب وأقربائه،

 اواجهو وإذا له، املتصدي هو السلطان وكان الظالمات، هذ  مثل استامع منه الغرض

 القضيلاة احيلدامها: طائفتان هاتان. الفقهاء إىل فيه يرجعون فكانوا إشكاالً  ذلك خالل

 .احلكام والثانية

 معني شخص يتصّدا  منصباً  آنذاك الفتيا تكن وملالفقهاء واملفتون. الطائفة الثالثة: 

 وربيلام بكنفسيلهم، يكتسبونه بام يتعيشون الناس كسائر العلامء كان بل السلطة، قبل من

 ، احلكومييلة للمناصيل  التصيلدي يف يرغ  مل منهم أحيانًاوالبعض الفتوى من نعوام

منارعاهتم للفقهاء وان مل يكيلن و قضاياهم يف يرجعون املجتمع افراد من الكثري وهناك

 ، نظرهم حس  الرشعية احلجة يملك وقوام فقهاء الهنم بل ، ام منص  حكومي

 .حكومياً  نافذاً  حكمهم يكن مل وان

 كيلام ،قبول منص  القضاء من الفقهاء من مؤرشات إثبات والوالء للسيللطة وكان

صيلور عيلرض تصيلدي منصيل  املن أن ميلر قيلد. اا الوالء عدم عىل يدل كان رفضه أن

 فيلكبى، أميلورهم مشاكل يف للقضاة يفتي أن منه فطل  ،القضاء عىل أبى حنيفة فرفض

 كيلانوا العامة فقهاء ضبع فان لذلك. موته سب  ذلك بعد يتضح ومل ورضبه، فحبسه

 مشيلتهيات حسيل  ويعزليلون ينصبون القضاة وكان ، القضاء منص  قبول يرفضون

ضع للسلطة يف أحكامه وقضائه فننه سيواجه مصاع  ميلن قبيلل خي مل فمن السلطات،

 ،السطلة
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 ليليىل، أيب وأبيلن حنيفة أبى بني نجد  كام ،وكان بني القضاة واملفتني تنافر وتعارض

 حيلول فصيلل ليله االم كتيلاب يف كثريًاوالشيلافعي ليليىل أيب ابيلن قضيلاء خيّطيلئ كان فننه

بل كان بعض الفقهيلاء حييلذرون ميلن القضيلاة  ليىل، أيب وابن حنيفة أيب بني االختالف

 من حذرهم من اكثر ، )عليهم السالم(كانوا حيذرون منهمائمتنا حتى بلومعارضتهم

 رأينيلا ليلذلك ، ميلثالً  حنيفيلة كيلايب قضائي أو حكومي منص  ام ليس الذين الفقهاء

 حيلذر بيلدون االسيلتدالل يف وطريقتيله قياسيله وعيلىل حنيفة أبا تناقش الروايات بعض

 . قيةوت

وينقل يف املعجم حديثًا يرويه املشايخ الثالث بسند صيلحيح عيلن خاليلد بيلن بكيلر 

)عليه  عبداهلل ايب عىل خلت قد: قال ان إىل الوفاة حرضته حني أيب دعايالطويل قال: 

)علييله السيلالم(:  فقيلال ماترى؟: قلت ثم ،عد ذلك فاقتصصت عليه قصتيالسالم( ب

 علييلك فليليس اهلل وبيلني بينيلك فيليام وأميلا ،فيلال أسيلتطيع رد  ليليىل ابيلى ابن قول أما»

)علييله  اإلميلام حيلذر الرواييلة ميلن ويالحيلظ القضيلاة، من كان ليىل ايب وابن.(1)«ضامن

 السالم(منه. 

 أحكيلامهم، يف أحراراً  يكونوا مل ألهنم ؛اةوالغالبية من الناس كانت تطعن يف القض

وحيه السلطة التنفيذييلة ايلم واحلكيلم بيلام ترغيل  فييله ت ما اتباع عىل جمبورين كانوا بل

 ميلع وعالقيلتهم القضيلاة وضيلع عن صورة الطالبيني مقاتل صاح  لنا ينقلالسلطة. 

 بيلن عبداهلل بن ليحيى الرشيد منحه الذي األمان موضوع حول فيقول آنذاك، السطلة

 يوسيل  أيب صيلاح  احلسيلن بيلن حمّميلد وفيليهم الفقهيلاء الرشيد له مجع ثم: )احلسن

 جمليلس، يف فجمعوا وه ، بن وه  البخرتي وأبو اللؤلئي رياد بن واحلسن ،القايض

 أميلان هيلذا: فقيلال فيه فنظر احلسن بن حمّمد فبدأ باألمان، الكبري مرسور إليهم وخرج
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 وغيلريهم، اليلدراوردى وابن مالك عىل املدينةب عرضه قد حييى وكان فيه علة ال مؤكد

 بيلن احلسن إىل فدفعه هاته: وقال مرسور عليه فصا كد ال علة فيه قال: مؤ أنه فعرفو 

 وهيل  بيلن وهيل  البخرتي أبو واستلبه امان، هو: ضعي  بصوت فقال للؤلئي رياد

 .عنقي يف ودمه فاقتله الدم، وسفك الطاعة عصا شّق  قد ؛منتقض باطل هذا: فقال

 بيلاطالً  كيلان إن خرقيله: ليله فقل اذه له:  فقال ،فدخل مرسور إىل الرشيد فكخر 

 شيلقه بيلل: مرسور له قال. أباهاشم يا شقه: فقال ذلك، له فقال مرسور، فجاء  بيدك،

 سيليورًا، صيلري  حتيلى ترتعيلد، وييلد  يشقه، وجعل سكيناً  فاخذ. منتقضاً  كان إن أنت

 مبيلارك ياهو فر  وهو يقول له: و يد ، من فكخذ  فوث  الرشيد، عىل مرسور فكدخله

 ورصف القضيلاء ووالّ  أليل ، وسيلتامئة أليل  أليل  البخرتي يب ال ووه . مبارك يا

 يف أراد  ميلا إنفيلاذ عيلىل وأمجيلع طويلة، مدة الفتيا من احلسن بن حمّمد ومنع اآلخرين،

ت كانيل واحكيلامهم القضيلاة ليلبعض العلمييلة املصادر ان واملالحظ(1)(عبداهلل بن حييى

 أيب ابيلن عىل عديدة اعرتاضات رواياتنا ويف التامة الفقاهة تلك ام تكن فلم ، ضعيفة

 يعتنيلوا مل القضيلاة بعيلض الن كليله الوافيوهيلذا يف ذكيلرت ، وغريمها شرمة وابن ليىل

 السيلابقني اخللفيلاء بعيلض قضاء بالتزام بل ، )عليه السالم(املؤمنني أمري االمام بقضاء

باطهم بالسلطة احلاكمة وخضوعهم احيانًا لرغابتها مل تكيلن ة مع ارتالقضا فبعض اذن

 ام االحاطة التامة فقهيًا.

 ؛واملراد من خمالفة العامة الذي جعل يف احلديث املرجح االول هيلو خمالفيلة جلهيلم

 العامة جل خمالفة من واملراد(. مجيعًا؟ اخلران وافقهام فنن: )بقوله عليه فرع أنه بقرينة

 كيلالقول ،لعامة إالَّ من شذمنهم مقابل مدرسيلة أهيلل البييلت وفقههيلمما يلتزم به ا هو
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: امليلراد وليس العامي، الفقه معامل من هو ممّا وغريها املتعة وحرمة والعول بالتعصي 

 .بعضهم أو العاّمة أفراد أحد خمالفة

 وافقهيلام فيلانوهذا غري ما يقصد بموافقة اخلرين للعامة يف فرض السائل بقوله: )

 فيهيلا خيتليل  التيلي املسائل غال  يف اخلرين موافقة:  ا املقصود فنن( مجيعًا؟ اخلران

 فيلال. وقضاهتم حكامهم عليه جيري الذي هو الرأيني أحد سيكون وبالطبع: علامؤهم

 .مطلقة بصورة مرّجحة العامة خمالفة أن عىل باملقبولة االستدالل يمكن

 التي العامة القاعدة أفراد من هو بل ،ويالحظ هنا أيضًا أن هذا املرجح ليس تعبدياً 

 الريبة رصف يوج  ما كل أن بمعنى عقالئية، قاعدة وهي. الرتجيح باب يف ذكرناها

 فهو ذلك، يوج  العامة خمالفة أن يف شك وال مرّجحًا، يكون لآلخر اخلرين أحد من

 إلييله أرشيلد وقيلدالريبيلة عيلن خيلر إىل خمالفيلة.  يرصيلف ميلا مصيلاديق ميلن احلقيقة يف

فنن عامة فقهاء العامة إذا تبنّت رأيًا وتابعهم العامة علييله فهنيلا  ؛)عليه السالم( ماماإل

 فيه يكون يوافقهم الذي فاخلر معهم، تكون والعامة السلطة ألن ؛يكون موردًا للتقية

 ففييله العاميلة ماخيلال »)عليه السالم(:  وقوله. تقية عن صدور  احتامل لقّوة الري ،

 .املقطع هذا قبل ذكرها التي «رشد  بنّي  أمر» كرى حتت اندراجه إىل إرشاد ،«الراشاد

وعليه فال خيتص املرّجح هذا باخلرين املتعارضني املشهورين الليلذين قيلد روامهيلا 

)عليه السالم(نّبهه إىل  اإلمام فنن ،الثقات من األصحاب وإن كان ذلك مورد املقبولة

فية التي لوال إرشاد  وهدايته لبقينا أمام قاعدة كّلية مع إرشاد  إىل بعض صغرياهتا اخل

 اخلرين املتعارضني يف حرية.

أما اجلملة الثانية التي جاء فيهيلا الرتجيليح بيلام يمييلل الييله قضيلاهتم وحكيلامهم إذا 

اختل  فقهاؤهم فقد سبق رشحه إمجاالً وكذلك احلال يف مرّجحية خمالفيلة ميلا يكيلون 
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 يتيلدخلون كانوا احلكام بعض ان الرواية هذ  من فيستفادحكامهم وقضاهتم أميل إليه

 ميلن يظهيلر كيلام ، العبادييلة االحكيلام بعيلض يف حتيلى بل ، املعامالت احكام بعض يف

 فليلم ، االحكيلام تغييلري يف تدخلهم مدى ليعرف ، (واالجتهاد النص) كتاب مراجعة

ما للسنة النبوية حرفيا، بيلل كانيلت تتيلدخل احيانيلًا مصيلالح السيللطة متا تابعني يكونوا

 . اكمة وتتقدم عىل كل نصاحل

 الرأي من أو ،إذن فاإلمام )عليه السالم( يتقي من الرأي الذي يلتزم به جل العامة

 فيلال السيللطة غيلري ميلن النادر إالَّ  به يؤمن ال الرأي اما القضاة، أو السلطة تتبنّا  الذي

 لتقية منه.ل موج 

خصيلوا املظيلامل التيلي ال  وقد تبنّي مما ذكرنا  أن تول احلّكام للقضاء إنيلام كيلان يف

 فكيلان ولذا ؛ذلك غري أو السلطان، إىل نتسا ا ال ،يتمكن القايض من تنفيذ احلكم فيه

 .البلد يف عامله أو فيها للحكم يتصّدى بنفسه السلطان

فيلنهنم يف عهيلد بنيلي أمّييلة وبيلدايات احلكيلم  ؛أما القضاة فكانوا أضع  من ذليلك

 القيلايض صار املنصور عهد عىل ولكن ،عاملالعبايس كانوا يتصّدون للقضاء بحكم ال

 قربيله بمقيلدار سيلتكون القايض قدرة درجة فنن وبالطبع نفسه، السلطان قبل من يعنّي 

 .السلطان من

وعىل كل حال فنن األخذ بام خيال  ما عليه قضاهتم وحكامهم إنام هو لقّوة احتامل 

 والقضيلاة احلكيلام بعض نالرشدفا فيه له املخالفة وأن ،صدور املوافق لرأهيم عن تقية

 يليل اخلالفيلة ييلدعوا مل الفقهاء هؤالء ان مع ، العامة فقهاء مع ومنارعة خمالفة ام كانت

ون باهنم يعلم كانوا اخللفاء بعض الن ، )عليهم السالم( اشد لالئمة مزاُحتهم فتكون

 .اشد)عليهم السالم(من هؤالء احلكام تقيتهم فتكون ، اهل للخالفة أكثر منهم
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الرس يف ذلك بمالحظة الكت  التارخيية التي تستعرض كيفية إدارة شؤون  ويتضح

 منصيلباً  يشغل كان بل الدولة، عن بمعزل قضائه يف يكن مل القايض فنن ،الدولة آنذاك

 بيد ونصبه عزله أمر فنن ،كان للسلطة التنفيذية كل التكثري عليهف ولذا ؛الدولة جهار يف

 تابعيلة وقيلوانينهم احكيلامهم تكن مل آنذاك القضاة ان إىل باإلضافة. السلطان أو الوال

 تنشيلك الغاليل  يف كانت بل آنذاك، األربعة املذاه  انتشار لعدم خاا، فقهي ملذه 

يب يوس  حيث كيلان يفيلرض ميلذه  أبيلى حنيفيلة. أ عهد يف إالَّ  اخلاصة، آرائهم من

 البيلاقر إلميلاما لتقّييلة معنيلى فيلال ،)عليه السيلالم( الصادق اإلمام عهد بعد كان ولكنه

 )عليهام السالم( منه. والصادق

 تبنتيله اليلذي القييلاسوال نقصد بالرأي اخلاّا هنا الذي يعمل به القضاة آنيلذاك: 

تاج عىل األقل إىل معرفة حكم األصل كي يقيس حي هذا القياس فنن ؛حنيفة أيب مدرسة

 ونقله احلديث تدوين ألن وذلك ؛أيضاً  القضاة لئك أو يفقد  كان مما وهو ،عليه الفرع

 يرجع فقهي قانوي مصدر هناك يكن فلم العزيز، عبد بن عمر عرص حتى حمظوراً  كان

اة أو العميلل بيلارائهم القض من السابقني قضايا بعض سوى أحكامهم، يف القضاة إليه

 الشخصية أيضًا. 

وقد تقدم يف بحث تدوين احلديث الذي ذكرنا  يف موضوع حجية خر الواحد أن 

  لإلمام ع  )عليه السالم( يشتكي فيهام من جهل القضاة. هناك خطبتني

 يف وحكمهيلم ،فتكثر القضاة بالسلطة وجهلهم باملستند الفقهي يف شؤون قضيلائهم

 آراؤهيلم تكيلون ألن أدت التيلي العواميلل أهيلم ميلن ،آرائهيلم اخلاصيلة حسيل  األمور

 تيلوّل  عيلن تعيلدونيب كانوا الفقهاء ان من ذكرنا ملا باألضافة. للواقع خمالفة وأحكامهم

 الثوري سفيان من طل  فقد الناس، عند ومنقصة ضعة من فيه كان ملا القضاء منص 
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 يف ورد وقيلد. حنيفيلة أبو وهكذا ،ت خمتفياً وما البرصة إىل وفرّ  فامتنع، القضاء تصدي

 الرسيل يظهر وبذلك ،(1)«سكني بغري ذبح فقد قاضياً  عني من»: هريرة أبى عن رواياهتم

 ه السالم(بطر  ما وافق القضاة واحلكام من اخلرين املتعارضني. )علي أمرهم يف

اة واحلكيلام وأحكيلامهم القضيل قضيلايا إن حيث ،واملهم يف املقام حتديد الوظيفة لنا

 ،آنذاك مل تدّون يف الكت  ككحكامهم الفقهية وآرائهيلم لتكيلون واضيلحة معلوميلة لنيلا

 ظيلاهراً  واضحة آنذاك امهماحك كانت وإن وافقها ما ونطر  عليها االخبار ولنعرض

 بعضيلها لكن معلوماً  كان وإن الدولة بمصالح يرتبط ما وخاصة وبعضها ملعارصهيم،

 يكون وال بالدولة، ترتبط ال التي للقضايا بالنسبة األخّص  وعىل ،ضحبوا ليس اآلخر

 .احلكام فيها يتدخل ال حيث سياسياً  طابعاً  متلك مثرية جهة فيها

لتي تثري حساسية ولو بنحيلو غيلري مبيلارش فيلنن احلكيلام كيلانوا أما بالنسبة للقضايا ا

 فحييلنام ،لوميلة لآلخيلرينمع وتكون الكت ، يف تسجل وبذلك ؛يتدخلون فيها مبارشة

 عيلن كانت إذا البيعة أن يعني فيام يعني هذا وكان طالق، ملستكر  ليس بكنه مالك أفتى

 ميلع االعتبار حتقق عدم هو ك  أصل إىل تشري الفتوى هذ  ألن ؛بملزمة فليست إكرا 

. فقيلبض مطلقيلاً  إكرا  عن صدر لو فيام رشعاً  العمل اعتار عدم أو مكرهًا، املعتر كون

 .(1)عليه ورضب رضبًا مرحاً 

 وبمجاالهتم واحلكام القضاة بكحكام له عالقة فال ،أما مثل الصوم يف احل  ونحو 

 والصيلعوبة اخلطيلورة ميلن نيك مل ولذلك وآرائهم، بالفقهاء عالقة له وإنام وشؤوهنم،

س وليله مكانيله بالغيلة النيلا عنيلد وجيهيلاً  الفقييله كيلان إذا إالَّ  الفتاوى، هذ  يف خمالفتهم

 اليلرأي ميلع بيلذلك يصيلطدم ألنيله ؛وواضحة رصحية بصورة خمالفته فتصع  ،عندهم

 كثريون فقهاء مدينة كّل  يف كان أنه عىل يدل ما للشافعي األم كتاب يف ذكر وقد. العام
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 خمالفيلة ميلع الفقهاء هؤالء أمثال آراء من للتقية جمال فال. (1)فيامبينهم صمونيتخا وهم

 يكيلون قيلد فقييله لفتيلوى موافقتيله ملجرد التقية عىل اخلر فحملعض منهم لآلخر. الب

 غاييلة يف حنيفيلة، كيلكيب منهيلا خائفاً  أو السلطة، قبل من مطارداً  أو عليه مغضوباً  آنذاك

 . الوهن

 بعيلد احلسن بن وحممد يوس  أيب أمثال تالميذ  آراء هرتاشت حنيفة أيب بعد ،نعم

 بعيلد كيلان ذليلك ولكن. الدولة مع وتفامههم ،ُاستاذهم االعتقادية آلراء تصحيحيهم

)علييله  والصيلادق البيلاقر اإلميلام لتقية معنى فال ،)عليه السالم( الصادق اإلمام رمان

 قية ملوافقتها آلراء أيب حنيفةالسالم(من آراء وفتاوى أيب حنيفة أو ُحل أقوااام عىل الت

 ، التقييلة بحيلث يف ذكرناها فكرة ، ومما يرتت  حول البحث التكرخيي الذي ذكرنا 

 مجاعيلة الصيلالة يف او واملوارييلث الديوان يف ، واحلكام القضاة احكام مع املخالفة فان

 معارضيلة تعيلر كانيلت ، واحلكيلام القضيلاة ايلا يتصيلدى التي املجاالت من ، وامثااا

النه يف اعتقيلادهم  ، االحكام اذ  خيضعون كانوا العامة بعض ان واملالحظ ، سلطةلل

غري الصحيح، ان اخلليفة ول االمر. وكذلك االفراد املنسوبني للخليفيلة، سيلواء كيلان 

 مقاييس او والقضاة، احلكام تعيني مقاييس عن النظر يغضون وكانوا ، حاكاًم او قاضياً 

 او مباحيلاً  كيلان سيلواء النيلاس، بني امر اشاعة تريد نامحي والسلطة وقضائهم، حكمهم

و تروي  بدعة بينهم، فتتوسل بمختل  وسائل لرتوجيها واثبيلات مرشيلوعيتها أ حمرقًا،

واقناع الناس  ا، مع مالحظة ان بعض العامة، يعتقيلدون باتبيلاع اخلليفيلة بيلام انيله ول 

ل ذليلك االعتقيلاد االمر، لذلك يكتس  ذلك االمر او البدعة صفة عمومية ميلن خيلال

 ، وتلك االسالي ، وهذا هو معنى العامة يف الرواية )ما خال  العامة ففييله الرشيلاد(

 وهيلذ  واشيلاعته، تنفيذ  وتبنت السلطة، اوحته الذي العمومي التفكري اذا ومرجعها



 511 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 منص  يملكون فال واملفتون، الفقهاء واما ، واحلكام القضاة باحكام تتمثل االحكام

كيلان تيلكثري و واحكامها، القضاء أو السلطة خالفوا وربام ، يتجنبونه كانوا بل القضاء،

ونفوذ هؤالء الفقهاء قلياًل يف رمان االمام الصادق )عليه السالم(، بل كيلانوا خمتلفيلني 

كثريًا يف الرأي والفتوى، وخاصة يف املسائل الفرعية، ففي الكوفة مثاًل كان يوجد ما ال 

هاء العامة، ويف املسائل اجلزئية التيلي ال متيلس السيللطة ليلو يقل عن شيئني فقيها من فق

وردت رواية يف رواياتنا، موافقة لرأي احد فقهاءالعاميلة، فحملهيلا عيلىل التقييلة الهنيلا 

 وميلع آنيلذاك، هيلم نفوذ عدم مالحظة مع ، صحيح غري ، موافقة لرأي أيب حنيفة مثالً 

 جيلائزاً  االخيلتالف كيلانو االخر، خيال  احدهم كان حيث بينهم، الشديد االختالف

ي . وان للفقهاء حيلق الترشيليع يف بعيلض بالتصو يقولون كانوا بعضهم ان بل بينهم،

 املجاالت، فال حذر او التقية من خمالفتهم، يف هذ  املسائل غري احلساسة.

نعم يف االحكام واملسائل احلساسة ، فتحتمل التقية واحلزر منهم، وعىل ضوء هذ  

ل  خيلا بام االخذ بلزومفقهية ، فيكون قول االمام )عليه السالم(احلقائق التارخيية وال

العامة ، او بام حكم به حكامهم وقضيلاهتم ، ميلن االميلور الطبيعييلة . ألنيله كيلان يليلزم 

 التحفظ من تلك السلطة حلد ما ومالحظة الكتامن يل معها.

قر اذن فام هو املتعارف يف الكت  الفقهية ، من ُحل بعيلض رواييلات االميلامني البيلا

والصادق )عليهام السالم( عىل التقية ، ملجرد موافقتهام لفتوى او رأي من اراء العامة، 

باطالقه غري صحيح كام لو وافق رأي الشيلافعي ، ميلع انيله متيلكخر رمانيلا عيلن االميلام 

)عليه  الصادق )عليه السالم( ، او مع مالك مع انه ظهر امر  بعد رمان االمام الصادق

للتقية من شخص او رأي ليس له وجود . بل حتى عيلىل تقيلدير  السالم( ، إذ ال معنى

 . وجود  ، فال يكون رآيه ملزمًا من قبل السلطة ، ليتقى منه
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لذلك ال بد من مالحظة هذ  احلقائق، يف تقويم رواياتنا. وال بد من التفكيك بيلني 

 فاذا ،خمتلفة واحكام ومدارس اجتاهات العامة بني وكانت ، القضاة واحلكام والفقهاء

مة، فليس له ذلك الشكن، اليلذي احلاك بالسلطة املس لدرجة الفتوى أو احلكم يصل مل

 تلزم التقية منه، بل ربام كانت االختالفات ونرشها، مما يفيد السلطة.

وعىل كل حال فهذ  الرواية أيضًا ترشد إىل صغرى ميلن صيلغريات تليلك الكيلرى 

 العقالئية التي تكرر ذكرها.

  الرواندي فهي عن أيب جعفر بن بابوية عن أبييله عيلن سيلعد بيلن وأما رواية القط

عبداهلل عن أيوب بن نو  عن حمّمد بن أيب عمري عن عبد الرُحن بن أيب عبيلداهلل قيلال: 

 كتاب عىل فاعرضومها خمتلفان حديثان عليكم ورد إذا »)عليه السالم(:  الصادق قال

 اهلل كتاب يف جتدومها مل فنن فرّدو ، اهلل كتاب وماخال  فخذو  اهلل كتاب وافق فام اهلل

 أخبيلارهم خيلال  وميلا ،عىل أخبيلار العاميلة فيلام وافيلق أخبيلارهم فيلذرو  فاعرضومها

 . (1)«فخذو 

 خمالفيلة املرّجح تعتر فنهنا صدورها تقدير عىل وهي ،وقد مر البحث حول سندها

 امليلرجح يكيلون ان يبعيلد ال ولكيلن ؛وجه من عموم وبينهام آرائهم، دون العامة أخبار

 عيلن ختتل  وكانت ،الن أكثر أخبارهم مل تكن مدّونه وذلك ، العامة الخبار املخالفة

 كانيلت وإنيلام آنيلذاك وتيلكثريهم مكيلانتهم ايلم تكن مل املتقدمني املحدثني فنن فتاواهم،

 يف عنيلدهم كانيلت التيلي األخبيلار عيلىل يعتميلدوا مل هؤالء ولكن الرأي، ألهل األمهّية

له عىل أكثر من سبعة عرشيل حيلديثًا ك الفقه يف يعتمد مل باحنيفةأ إن: قيل حتى الفتوى،

 .الرأى هذا قبول الصع  من كان ولكن. (1)كام مر ذلك عن ابن خلدون 
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 يف أميلرهم وشيلاع والشافعي، مالك أمثال املحّدثني دور جاء الفرتة تلك بعد ،نعم

 امليلذه  هذا علول ،)عليه السالم( الصادق اإلمام عهد بعد كان ولكنه املتوكل، رمن

 كان يف بدايات أمر .

 قبيلل ميلن تيلدوينها ميلن للمنعوباإلضافة ملا ذكرنا فنن أخبار العامة مل تكيلن مدونيلة

 بيلن عميلر رمن إىل آخر بعض عىل بعضهم يقرؤها املشايخ كان بل ، انذاك احلكومات

 االصيلالحات بعيلض فيلاجرى. االموييلة الدوليلة اهنييلار بدايات راى الذي العزير عبد

تدوين احلديث وأول كتاب ُصنّ  يف احلديث هيلو كتيلاب املوطيلك  من املنع عرف لذلك

)عليه  الصادق اإلمام وفاة بعد كان ولسكنه كثرية آحاديث عىل يشتمل ال الذي ،ملالك

 وتشديدات عباس ابن رخص جيتن  بان العباسني بارشاف املوطك كت  حيثالسالم(

ار  كانيلت تيلتالءم ميلع اراء افكيل ان اال جيلدهم كيلان عباس ابن الن ، عمر بن عبداهلل

الشيعة، النه من تالميذ االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( وميلن ارائيله الرتخيليص يف 

 احاديث عىل اال يشتمل ال املوطك ان مع ، رسميا كتابا اعتر ذلك وبعد ، املتعة وغريها

  . قليلة

كلها إنام حدثت يف فام نجد  من انتشار احلديث بتكلي  الصحا  والسنن واجلوامع 

 من بياي برسم األحاديث مثلنا لو أنه من أمني أُحد ذكر  بام نقل مل لو هذارمن متكّخر. 

 كمخيلروط جيلدناها ليلو ،)صىل اهلل عليه وآله( إىل األرمنة املتيلكخرة األكرم النبي رمن

د بعيل يوميلاً  وتيلزداد تتسيلع فهي ،)صىل اهلل عليه وآله(وقاعدته يف رماننا رمانه يف رأسة

 العاميلة، أخبار خيال  بام األخذ املتعارضني اخلرين يف الواج  كان لو هذا فعىلآخر. 

)علييله السيلالم(حيث مل  الصيلادق اإلميلام رميلان يف آنذاك الشيعة عىل الالرم من لكان
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ليعرفيلوا  ؛تدون أحاديث العامة ومل تشتهر بني الناس أن يدرسوا عنيلد مشيلاخيهم فيلرتة

 . صع  أمر وهوخيالفها من أحاديثنا. أحاديثهم ويتعرفوا عىل ما 

 فييله وراج العاميلة، أحادييلث فيه شاعت الذي العرص يناس  كان األمر هذا ،نعم

 . احلديث بسند نعرتف ال فنحن حال أي وعىل. املتوكل عهد يف كام املحدثني سوق

 رتجيح أقوال العامةال يف واملالك املرّجح يعتر أن له يصح فال ،وأما من يعتر سند 

 أيب رأي أو ماليلك رأى تطيلابق الرواييلة هيلذ : ميلثال فنقيلول ،يف الروايتني املتعارضتني

 بيلل ألقيلواام، املخالفة االُخرى الرواية وترّجح تطر ، أو التقية عىل فيحملها حنيفة،

ة رواييل بمقتىضيل وآراؤهيلم أقيلواام ال العاميلة أحاديث الرتجيح مالك يكون أن بد ال

 تعيلرض ثيلم وأحيلاديثهم وسيلننهم صيلحاحهم ظيلةمالح ميلن بيلد ال ولذلك ؛القط 

 .خيالفها بام ويؤخذ عليها املعارضة األحاديث

 ال ، اذن فالقول بان هذ  الروايات تدل عىل الرتجيح باملخالفيلة )الخبيلار العاميلة(

 ملالحظيلة يرجع فكي  ، تدوينها وعدم ، اخبارهم ظروف من ذكرنا  ما مع ، له جمال

ع انه حيتمل ان يكون مقصيلود هيلذ  الرواييلات التيلي مدى موافقة الرواية الخبارهم م

 فاختلطا واخلاصة العامة عن روى قد رواتنا بعض ان ، ترجح باملخالفة الخبار العامة

 عمري أيب أبن عن نقل كام بالعكس، أو للخاصة العامة عن سمعه ما نس  وربام عليه،

فاجيلاب الجيلل  عرف عىل أخبار العاميلة وروايتهيلا،الت تركه يف السب  عن سئل حيث

 التخلص عن مثل هذا االشتبا  واالختالط.

 العاميلة خمالفيلة تيلرجح التيلي ، ولكن هذا االحتامل بعيد عن مدلول هذ  الروايات

 . ذكرنا  ما مقصودها ان االقرب وانام
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خاضيلع  انه بل برأسه، تعبديا مرجحاً  ليس العامة خمالفة ان ، والصحيح ما ذكرنا 

 رناها يف رصف الريبة.للقاعدة العقالئية التي ذك

وعىل أي حال فقد اختل  األصحاب يف كون خمالفة أخبار العامة من مرّجحيلات 

 تسيلاوت إذا: )الشيليخ قال: التاسعة املستلة: )املعارج يف املحقق يقول ،باب التعارض

 يف احتجاجيله أن والظاهرمة(. العا قول من بكبعدمها عمل والعدد العدالة يف الروايتان

 واحد، بخر علمية ملسكلة إثبات وهو ،)عليه السالم( الصادق عن رويت برواية ذلك

 .(1)(وغري  كاملفيد الشيعة من فضالء فيه طعن أنه مع فيه، ما عليك خيفي وما

وملخص كالم املحقق أننا لو قلنا بحجية خر الثقة أو املوثيلوق بيله فيلننام هيلو بعيلد 

 إلثباتيله، يكفيلي الواحيلد فاخلر وع،الفر من فرعاً  يتضّمن كان فنن ،مالحظة املخر به

 إن حيث إلثباته يكفي ال الواحد خر فنن كثرية فروع منه تتفرعّ  أصالً  تضّمن إذا وأما

 اخليلر عيلىل فيلاالعتامد إذن. األصيلول إثبات يف الواحد اخلر عىل يعتمدون ال العقالء

 أن انفسيلنا من نجد فنننا ،تبط بدوجة أمهية احلكم الذي يتضمن اخلر إثباتهمر الواحد

 اخليلر اشيلتمل إذا وأميلا رسيعًا، به الوثوق حيصل فننه عادياً  أمراً  يتضمن كان لو اخلر

. وحترهييلا القرائن يف التفحص بعد إالَّ  عليه يعتمد فال عسكرية أو اقتصادية قضية عىل

عىل رواية رويت عن الصادق )علييله السيلالم( يف هيلذ  املسيلكلة  االعتامد يعرس وبذلك

 هى مسكلة الرتجيح يف اخلرين املتعارضني يف كل أحاديث الفقه.املهمة و

 االصيلولية املسيلكلة اثبات عدم وهو ، ولكن اشكل املتكخرون عىل ما ذكر  املحقق

 كيلذلك ، كلة الفرعييلةاملسيل يشمل كام ، الثقة خر حجّية دليل بان ، الثقة الواحد بخر

 االقيلرب ذكرنا وكام ولكن ، الدليل الطالق فرق بال ، كليهام االصولية املسكلة يشمل

 نقيلل يكفيلي وال ، اخلر مضمون إىل حتتاج االصولة، املسكلة ألن ، املحقق اي ، صحة
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 ومبيلادئ امليلذه  اصول مع يتالءم وانه نقله ما مالحظة من بد ال بل ، فحس  الثقة

 ، وهذ  الفكرة وان كانت تشمل مجيعاملسائل الفرعية واالصيلولية يف رأينيلا ، الرشيعة

 . والعلمية االصولية املسائل يف يتككد ولكنه به املوثوق اخلر احلجة الن

 احليلديث كيلان إذا فيليام بحثنيلا يف نتقبليله إنيلام ولكيلن ،وكالم املحقق حسن يف نفسه

أن املقبولة تتضّمن إرشادًا إىل ماجرى عليه  حمله يف ذكرنا وقد تعبديًا، مرجحاً  يتضمن

 التنبيه باب ومن ،تي ترصف الريبة عن اخلر إىل خمالفهالعقالء من اعتبار املرجحات ال

 ونحن)عليه السالم( وال تتضمن مرجحًا تعبديًا.  اإلمام قبل من صغرياهتا بعض عىل

كانت تتحكم يف صدور  التي والظروف للمحيط دراستنا خالل من احلقيقة  ذ  نقطع

ىل خر واحيلد فحسيل  يف الرواية آنذالك فليس الرتجيح باملخالفة من باب االعتامد ع

مسكلة علمية كهذ  وإنام هو أيضًا اعتامد عىل تلك املسرية واملرتكزات العقالئييلة التيلي 

 بيلاب مرجحيلات ميلن العاميلة خمالفيلة أن ذكرنيلا مميلا اّتضح وقد ، كان اخلر إرشادًا اا

 إىل املخيلال  اخليلر عيلن الريبيلة رصف يف عيلامالً  تكيلون أن برشيلط ولكن ،رضالتعا

 .الرتجيح يصحح ال للعامة اخلر موافقة فمجرد الَّ وإ املوافق،

 ، لالخيلر اخليلرين احد من الريبة رصف واملهم ، فالرواية تشري للقاعدة العقالئية

 يف كيلام ، املخالفة غيلري صيلحيحه واما ، احلق هي ، للعامة املوافقة االخبار كانت فربام

 الريبة تنرصف عقالئيًا، الريبة رصف بمقتىض انه حيث ، رمضان شهر يف العدد اخبار

 فيلان. الثالثيلني الخبيلار وتتوجيله ، بالثالثني رمضان شهر لتحديد النافية االخبار عن

 مجاعيلة ردها ولكن الثالثني، بروايات اخذوا كالصدوق العرص ذلك يف الفقهاء بعض

االصوليني واملحققني من علامئنا كالشيخ املفيد والسيد املرتىض والشيخ الطويس،  من

شوا فيها، والفت رسائل يف ذلك، تسمى بالرسائل العددية، حييلث ييلرون هيلذ  قد ناق
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الروايات غري موافقة للقواعد العلمية، بل ان شهر رمضان كسائر الشهور، باالضيلافة 

 امليزان بان كثرية روايات يذكون ، املفيد يف رسالته والشيخ.  إىل ان الشيخ يف التهذي 

 قوبيلل ليلذلك شيلديدة بلهجيلة رأييله ذكيلر الصيلدوق نا بام ولكن ، العدد ال الرؤية هو

 . بذلك
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 باألحدثية الرتجيح عىل تدّل  ماالطائفة الرابعة: 

 

 ونسيل . الصيلدور يف املتقيلدم عىل رماناً  صدور  املتكخر اخلر رحجانويقصد به: 

 الفقييلة، يف ميلذكورة عبارة إىل استناداً  ؛لقول بالرتجيح باألحدثية إىل الشيخ الصدوقا

 بيلل احليلديث  يلذا ُافتي لست: الكتاب هذا مصن  قال: )يقول خرين نقله بعد فننه

 لكيلان مجيعيلاً  اخليلران صيلّح  وليلو)عليه السالم(.  ع  بن احلسن بخط عندي بام ُافتي

 ايلا األخبار أن وذلك ،خري كام أمر به الصادق )عليه السالم(األ بقول ألخد الواج 

 .(1)(الناس من غري  من هواحكام بزمانه أعلم إمام وكل ومعان، وجو 

 يقبيلل أنيله يسيلتظهر احلدائق ففي ،واختل  فيام يقصد  الشيخ الصدوق بقوله هذا

: )يظهر من الصدوق أنه ُحله عىل قال الوسائل يف ولكن ،(1)مطلقاً  باألحديثه الرتجيح

 .(1)...(بزمانه أعلم إمام كل إن: )توجيهه يف قال فننه ،رمان اإلمام خاصة

فنن تعليل الصدوق وإن كيلان يقتيضيل ميلا  ؛بقول صاح  احلدائق والظاهر األخذ

ذكر  صاح  الوسائل من أنه لو كانت علة الرتجيح باألحدثية هي أعلمية كيلل إميلام 

 يف حجيلة يكيلون إميلام كل قول ألن الغيبة، رمان يف  ا الرتجيح عدم قتىضبزمانه يل ال

 عىل يدل وعرص  احلكم ورصد مورد غري يف للرتجيح الصدوق استعامل إن إالَّ  رمانه،

 .مطلقاً  مرجحاً  جيعله أنه

 والكالم يف هذا املرجح يقع يف ثالث جهات:

 سيلندها عن والبحث ،يف ذكر الروايات الواردة يف موضوع االحدثية اجلهة االوىل:

 .وداللتها
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 إنيله أو ،يف بيان أنه هل إن األحدثية مرّجح عقالئي يف باب التعارضاجلهة الثانية: 

 الشارع؟ قبل من تعّبدى

يف بيان حكم ما لورويت رواية عن بعض الفقهاء املعيلارصين ألحيلد اجلهة الثالثة: 

 املتخالفيلة الرواييلات إليليهم وصلت ومن اجلوامع أصحاب وهم ، : األئّمة املتكخرين

 ،فاستفتوا فيها اإلمام املتكخر عن هذ  األخبار املتعارضة : السابقني األئّمة عن املروية

 أم عليهيلا السيلابقة املتعارضة االخبار يف رأيه متثل التي الالحق االمام رواية تقدم فهل

ة يف هذا املجال أم ال؟ وهذ  اجلهة ال ترتبط بالرتجيح الصادر األئّمة روايات من ؟ ال

 .توضيحه وسيكيت بينهام، فيام التناس  لوجود به أحلقناها ولكن ،باألحدثية

 ايات الواردة يف خصوا املوضوع ثالثة:فالرو ،أما البحث يف اجلهة االوىل

ماجاء يف الوسائل عن حمّمد بن يعقوب عيلن حمّميلد بيلن حيييلى عيلن  الرواية االوىل:

)عليه  عبداهلل أبو ل قالاحلسن بن حمبوب عن هشام بن سامل عن أيب عمر الكناي قال: 

 ذليلك بعد جئتني ثم بفتيا، أفتيتك أو بحديث حدثتك لو أرايت عمر، أبا يا»السالم(: 

ت كنيل بكهيام ذلك، بخالف أفتيتك أو أخرتك ماكنت بخالف فكخرتك عنه، فسالتني

 أن إالَّ  اهلل أبيلى عميلر، أبيلا ييلا أصبت قد»: فقال اآلخر، وأدع بكحدثهام: قلت«. تكخذ؟

 إالَّ  دينيله يف لنيلا وجيلل عز اهلل ابى ولكم ل خلري إنه ذلك فعلتم لئن واهلل أما. رساً  يعبد

 .(1)«التقية

عمر الكناي  أبا ألن ؛صحيح غري ولكنه ،وقد عر عنها بمصححة أيب عمر الكناي

 هذ  سوى االربعة الكت  يف له وليس جمهول، فهو ،مل يعنون ومل يذكر يف كت  الرجال

 .الرواية
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 أيب بيلن حمّميلد عن أبيه عن للرقي املحاسن كتاب عن نقالً  ،ولكن جاء يف الوسائل

ن سامل ينقليله ب فهشام. (1))عليه السالم( مثله عنداهلل أيب عن سامل، بن هشام عن عمري،

 . معتر فالسند ،هنا عن اإلمام مبارشة بدون توسط أيب عمر الكناي

 

 ولكن يالحظ عىل ذلك:

 يعثيلر ومل ،أن هذ  الرواية غري موجودة يف كتاب املحاسن اليلذين بيلني أييلدينااوالً: 

 عيلن الوسيلائل طرييلق عيلن ينقلهيلا حادييلثاأل جامع ويف أيضًا، عليها الوسائل معلق

 تشيلتمل املحاسن من أخرى نسخة الوسائل صاح  عند تكون أن بد فال ،(1)ملحاسنا

 عيلىل بنسيلخته أو الوسائل صاح  بنقل الوثوق يمكن هل نعلم وال الرواية، هذ  عىل

 الوسائل؟ صاح  نسخة من أرجح املطبوعة النسخة أن أو وجودها تقدير

 ،لرواية الواحدة تارة ينقلها هشيلام بيلن سيلامل عيلن اإلميلام مبيلارشةأن هذ  اوثانيًا: 

 اآلتية القرينة عن النظر غض فمع واحدة، والواقعة الكناي، عمر أيب بواسطة وُاخرى

 نسيلخة ال الكيلايف، نسيلخة االعتبار حيث من واألرجح نسختني، بني فيها األمر يدور

ولة عند العلامء ومتدا مقروءة كانت الكايف نسخة فنن ؛كالكايف تشتهر مل التي املحاسن

 اعتبيلار وال االعتبيلار، يف الكيلايف كنسيلخة فليسيلت املحاسيلن نسخة وأما ،عر التاريخ

 بنيلاء أن ميلن وميلاذكر. النقيصة وبني بينها األمر دار لو الزيادة عن الغفلة عدم بكصالة

 العقالئية األصول من هو فليس الزيادة، ال النقيصة عن الغفلة حتقق عىل جار العقالء

 فيثبيلت. النسا، قبل من ونقص املحاسن يف ريد قد إنه: قيل بل ،كام أو ضحنا  يف حمله

 .عليها يعتمد فال الكناي، عمر أيب عن الرواية نقل هشاماً  أن
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ألنه قد تكرر ذكيلر  ؛أن نفس متن احلديث يشهد بكن الراوي أبو عمر الكناي ثالثا:

 ،«حيلدثتك لو أرأيت أباعمر، يا»: قوله ومها ،أسمه فيها حتى عىل نقل املحاسن مرتني

 هشيلام كنى من يكن مل( اباعمر) لفظ أن الواضع ومن. «عمر أبا يا أصبت قد»: وقوله

 حارضاً  كان لو هشاماً  أن إىل باإلضافة. الكناي هو به املراد أن ذلك من فيعلم ؛سامل بن

 ينقلهيلا فكي  املجلس يف نيك مل وإذا ، عمرأيب عن الرواية لنقل معنى فال املجلس يف

 .واسطة بال

 نقلها هشاماً  وأن ،فهذ  القرائن تبعث االطمئنان بكون الراوي هو أبو عمر الكناي

 ليسيلت االحيلتامالت هيلذ  ميلع والرواييلة السند، حيث من احلديث فيسقط بوساطته،

 . بالصدور واالطئنان للوثوق مورداً 

 بييلان وسيليايت اجلملة، يف باألحدثّية الرتجيح عىل تدل فنهنا ،واما من حيث الداللة

 . حدود 

ماجاء يف الواسائل عن الكايف عن ع  عن أبيه عن عثامن بن عيسى  الرواية الثانية:

 أرايتك»عن احلسني بن املختار عن بعض أصحابنا عن أيب عبداهلل )عليه السالم( قال: 

. «تكخيلذ؟ كنت امبكهي بخالفه، فحدثتك قابل من جئتني ثم ،مالعا بحديث حدثتك لو

 بعيلض ميلن امليلراد هيلل والنيلدري. (1)«هلل يرُحيلك»: ل فقال. باألخري آخذ كنت: قال

 فتكيلون غيلري  أم واحيلدة، رواييلة الروايتيلان لتكون الكناي عمر أيب نفس هو أصحابنا

 باإلضافة إىل جهالة حسني بن املختار. باإلرسال ضعيفة فهي حال أي وعىل. مرسلة

 إسيلامعيل عيلن أبيه عن ع  عن الكايف عن أيضاً  الوسائل يف اءج ماالرواية الثالثة: 

 عبيلداهلل أليب قليلت: قيلال خنيليس بيلن املعىّل  عن فرقد بن داود عن يونس عن مرار بن

هيام نكخذ؟ فقيلال: بك آخركم، عن وحديث أّولكم، عن حديث جاء إذا)عليه السالم(: 
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 أبو قال ثم: قال. «بقوله فخذوا احلي عن بلغكم فنن احلي، عن يبلغكم حتى به خذوا»

 ويف: الكلينيلي قيلال. «يسيلعكم فيليام إالَّ  نيلدخلكم ال واهلل إنا»)عليه السالم(:  اهلل عبد

 .(1)«باألحدث خذوا»: آخر حديث

وال يبعد أن يكون قوله يف الذيل إشارة إىل رواية أيب عمر الكناي يف كتاب اإلييلامن 

 الكيلايف، أصيلول أول يف احليلديث فاخيلتال باب يف الروايتني هاتني نقل وقدوالكفر. 

 .الرواية تلك إىل اإلشارة بذلك فقصد

وكي  كان فاحلديث عن السند تارة يكون حول إسامعيل بن ميلرار ولكيلن يمكيلن 

 ميلع ،دفع االعرتاض عنه وأخرى حول املعىّل بن خنيس الذي ضّعفه مجيع الرجيلاليني

 الرواييلات هيلذ  وجيلود مع له تضعيفهم يرفض وقد مادحة روايات فيه وردت قد أنه

 .تردد فيه ولكن املادحة،

وأما من حيث الداللة فنن ارتباطه بالرتجيح باألحدثية يبتني عىل إرجاع الضيلمري 

 ،أي العنوان االنتزاعي« أحدمها»ن يرجع إىل أ حيتمل ولكن ،إىل األخري« خذوا به»يف 

 عيلىل فيدل ،«عكوس التسليم باب من أخذت بكهيام»)عليه السالم(:  قوله نظري فيكون

 املتعارضيلني، يف العقالئييلة املوارين طبق عىل خذ ام: املراد يكون أن وحيتمل. التخيري

 . املراد عىل فيه داللة ال جممالً  اخلر فيكون

عىل أنه قد يكون األمر باألخذ باملتكخر من باب قليلة األسيلناد وكثيلرة الرواييلة عيلن 

)عليه السالم(: وقوله البحث، من الثانية هةاجل يف االتية اجلهات غري ،االئمة املتكخرين

 عليليكم يضيليق بيلام نيلكمركم ال أنيلا: بيله يقصيلد «يسعكم فيام األ خلكم ند ال واهلل إنا»

 عيلىل بنيلاءً  بيلاألخري األخيلذ أو منا، األحكام مجيع أخذ أو ،خبار علينااأل مجيع كعرض

 .باملطلو عىل تدل ال فهي حال أي وعىل. ذلك غري أو الثاي، االحتامل
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 وهيلل العقالئييلة؟ املوارين عىل باألحدثية الرتجيح ختري  يمكن هلاجلهة الثانية: 

واملرتكزات العقالئية كام يشري إليه قيلول أيب  املوارين وفق جار باألحدثّية الرتجيح إن

 العقيلالء، ميلن أنيله اعتبار عىل ،(اآلخر وأدع بكحدثهامعمر عىل تقدير ثبوت الرواية: )

 للرتجيليح معنيلى ال أنيله ميلن يقيلال ميلا ميلع املجيلال، هيلذا يف الئيةالعق بالسرية ويكخذ

ة فجيلاء عنهيلا خيلران واقعيل وقعيلت إذا كام حمضة؟ كاشفة األخبار كون مع باألحدثية

 وأي بيله؟ يؤخيلذ كيلى املتكخر يف امليزة هي فام ،أحدمها يوم السبت واآلخر يوم االحد

 متكخرًا؟ صدور  بمجرد للرتجيح معنى

 األحادييلث خيلتالف ال إن بيلل ،ديث ليست كاشفة فحس ولكن ذكرنا أن األحا

ثة يمكن أن تعتر أسيلبابًا ثال ُامور باملقام مرتبطاً  يكون أن يمكن وما. ومبادئ. مناشئ

 للرتجيح باألحدثية.

أن من املحتمل أن يكون احلكم الذي بينه اإلميلام السيلابق أو احلكيلم األمر األول: 

 فيلاذا املتغيلرية، واملفاسيلد املصيلالح ميلدار يدور ياً والئ حكامً  ،املتقدم من اإلمام الواحد

رجع إىل احلكم الذي سيلبق تليلك ي أو اخر، حكامً  فيجعل أمد  ينتهي الظروف تبدلت

 اسيلتعامل بتحيلريم خر ورد لو كام ذلك، عىل الشواهذ بعض ذكر تقدم وقدالظروف. 

 األخذ يتعني ننهف بحليته، آخر خر ورد ثم استعامله عىل املرتتبة املفاسد لبعض الدخان

 هي وهذ أوالً  عليه كان ما إىل احلكم فيعود احلرمة أمد انتهاء عىل حيمل او باألحدث،

 .  الوالئية االحكام طبيعة

قد سبق أن ذكرنيلا أن لألئميلة )علييله السيلالم( حيلق النرشيل والكيلتامن  األمر الثاين:

 ، عليليهم  يطر سؤال كل عن االجابة عليهم جت  والبحس  املصالح املقتضية لذلك

 ال قتضاء حكامً  يكتم فلربام ، وتفصيالته حدود  بجميع الواقع ذكر عليهم حي  ال كام
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 بعميلوم أو بالسيلائل، ييلرتبط ميلا بحس  متغرية الكتامن مصالح ولكن ،املصلحة ذلك

 بيلكن أو ثالثًا، ثالثاً  بالتوضؤ شخصاً  يكمر قد فمثالً  ،)عليه السالم( بكنفسهم أو الشيعة

 االّتقيلاء عليه جي  مكان أو رمان يف لتواجد  له وصوناً  عليه حتفظاً  ّفنياخل عىل يمسح

 األميلر يكتييله آخيلر مكان إىل انتقاله أو الوضع تغرّي  وبعد ثم بحاله، يعلم ال وهو ،فيهام

 احلكيلم كيلان سيلواء باألحيلدث، األخذ عليه يتعنّي  فهنا. الصحيحة بالصورة بالتوضؤ

 )عليه السالم(.اإلمام هايعلم التي املصالح بحكم أو واقعياً 

 الشيليلدة حييليلث ميليلن ، وذليليلك الخيليلتالف طبيعيليلة احلكيليلام او القضيليلاة أو الظيليلروف

 ويف ، احلي االمام من االخذ من بد وال ، االحكام بعض تتغري قد ولذلك ، والضع 

 إذا او ، ليتفقهوا ، منه والسؤال ، امامهم معرفة يف الشيعة عىل التككيد الروايات بعض

فعن ع   ، باالمام ارتباطهم عىل االبقاء الجل ، به العمل الشيعة عىل مفيلز تقية افتى

 عبداهلل ايب عن االحول جعفر بن إبراهيم عن أبيه عن حممد بن عيسى بن عبيد عن أيب

)عليه السالم( قال: )ال يسع الناس حتى يسكلوا أو يتفقهوا ويعرفوا امامهم ويسيلعهم 

 . باالحدث االخذ عليهم جي  لذلك ، ان يكخذوا بام يقول ولو كان تقية(

قد تقدم يف بحث الفتيا أهنا عبارة عن تطبيق املفتي الكرى الكلية يف  األمر الثالث:

 حني يف عام يف املستفتي عىل معينة كرى تنطبق أن فيمكن ،نفسه عىل ماسكله املستفتي

 . حكمه يتغري وبذلك ُاخرى، كلية كرى عليه تنطبق الحق عام يف أهنا

تالف احليلاالت التيلي واحيلدباخ لشيلخص بالنسيلبة يتغرّي  قد احلكم فموضوع ،ذنا

 هيلذ  مجييلع ويف والغنيلى، الفقر حيث من ثالثة أدوار متربه فقد ،تعرض عىل الشخص

 ميلن وضيلعه بيلاختالف احلكم سيختل  وبذلك الكفارة، يوج  ما يرتك  احلاالت

 ومتّكنة حالة تغري وبعد ريًا،فق كونه باعتبار شاة بذبح يؤمر فقد والغنى، التمّكن حيث
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 بيلذبح علييله حيكم مورساً  ويصبح ماله يكثر ملا ذلك بعد ولكن ،ؤمر بذبح بقرةي قليالً 

 فحكيلم األحيلدث، بيلاحلكم األخيلذ وجيلوب من احلاالت هذ  مثل يف والري . بدنة

 ففيلي عليه، ينطبق ما لريى املريض عىل الطبي القانون يطبق فننه الطبي ، حكم املفتي

 فكيلذلك غيلري ، دواء ارشب اخرى حالة ويف ،اءدو ارشب: للمريض يقول ربام حالة

 أن إذن الطبيعيلي فميلن. علييله الكيل  احلكيلم فيطبق وأوضاعه السائل يشّخص املفتي

 .االحكام احلاالت يف اختالف الفتيا مرحلة يف يكون

 أو ى فليلو ،وهكذا قد يفرتق األميلر بحسيل  املصيلطلحات بيلاختالف الظيلروف

 تغري ثم ،مثاًل وكان املتبادر لفظ اجلزء آنذاك السدس لزيد ماله بجزء رمان يف شخص

 وألجيلل. القيلديم ال اجلديد بمدلوله االخذ من البد اجلديدة الوصية يف فانه املصطلح

 ميلاعلم إذا إالَّ  يفتيلي أن لشيلخص الحيلق) بكنيله الثيلاي للشهيد املريد منية يف جاء ذلك

 .(1)(املستفتي ةسكون بمحل املتعّلقة والشؤون العادات

فاتضح أنه جي  األخذ باألحدث من أقوال الطبييل  واملقيلّوم واملفتيلي عيلىل وفيلق 

 قوليله يف الكناي عمر ايب رواية ذيل يف ذكرنا ما بعض إىل ُاشري وقداملوارين العقالئية. 

 فعليلتم ليلئن واهلل أميلا رّسًا، يعبيلد أن إالَّ  اهلل أبى أباعمر، يا أصبت قد»)عليه السالم(: 

 رواييلة يف جيلاء ما وكذلك. «التقية إالَّ  دينه يف وجل عز اهلل أيب ،ك إنه خلري ل ولكمذل

 من ذكرنا  ما بعض إىل إشارة يكون قد فننه باملتكخر، باألخذ أمر  من خنيس بن املعىّل 

 املتيلكّخر اإلميلام ميلن يصيلدر حتى نافذاً  يكون املتقّدم اإلمام من يصدر الذي احلكم أن

 شكن يف القوانني املجعولة عند تبّدل الظروف أو تبدل احلكومات.ام هو الك خالفه،
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وعىل ضوء ذلك فال وجه لتوهم أنه يتعيلنّي علينيلا نحيلن أيضيلًا األخيلذ باألحيلدث 

 تكون ال الفتوى أن سبق وقد فتاوى، هي إنام املذكورة فالروايات ،بالنسبة إلينا مطلقاً 

 وايات عىل ضوء املوارين املذكورة.بد من مالحظة الرفال إذن. املستفتي غري عىل حّجة

 امليلوارين ضيلوء عيلىل هيلو انيلام ، فام ذكر يف هذ  االمور الثالثة واالخذ باالحيلدث

 اليلذين االفيلراد والؤلئيلك ، احلضيلور بزميلان ترتبط انام االمور هذ  ولكن ، العقالئية

 ، الخيلتالف الظيلروف ، قيلرون بعد ياتون والذين االفراد ال ، الزمان ذلك يف عاشوا

 تفييلد االميلور هيلذ  ولكيلن ، والكيلتامن النرش مصالح أو باملستفتي املرتبطة احلاالتو

 بالضيلوابط وتعيلريفهم ، املسيلتفتني حلاالت معاجلتهم وكيفية يل الغيبة عرص يف الفقهاء

 اذن ، والكيلتامن النرشيل وظيلروف ، اليلوالئي احلكيلم حيلاالت يف عليهيلا يمشيلون التي

من الرواية بل اهنا منبهيلة ومرشيلدة للفقهيلاء يف د اعتبارها مرجحًا يستفا ال فاالحدثية

 . طريقة العمل يف امثال تلك الظروف

 أن يمكيلن ما داللة وعدم ،فتبني أننا يف غنًى عن هذا البحث بعد ضع  الروايات

)عليهم األئميليلة يفعليليله كيليلان عيليلام معيليلّرة الرواييليلات تكيليلون ربيليلام لكيليلن منهيليلا، يصيليلح

خطة للفقهاء ومقلدهيم يسريون عىل السالم(وأصحا م يف مثل هذ  الظروف لتكون 

 وفقها.

 رميلن يف صيلنّفت الرواييلات عيلىل تشيلتمل وكت  ُاصول فهناك ،وأما اجلهة الثالثة

)عليهام السيلالم( صيلار والرضيلا الكيلاظم عهيلد يف ولكيلن ،)عليهام السالم( الصادقني

 ،اآلثيلار لييلونس عبيلد اليلرُحن جيلامع مثل ،األصحاب بصدد تكلي  اجلوامع احلديثية

 عيلىل اجلواميلع هيلذ  اشيلتملت وقد. حمبوب بن احلسن ومشيخة عمري، أيب ابن ونوادر

 واجهيلوا ميلا وإذا ،)علييله السيلالم(وتنقيحها اإلميلام عيلىل عرضيلها بعد االصول تلك
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 يقيلل وكان. فقهاء باعتبارهم بينها فيام التعارض عالج حاولوا فيها متعارضة روايات

 اإلميلام عهد يف األخص وعىل ك،ذل من متكنهم لعدم ؛ع هؤالء إىل امام عرصهمرجو

 والعسيلكري اايلادي كذلك ،)عليه السالم(الذي قىض مّدة طويلة يف السجن الكاظم

 موكيلوالً  كيلان فاألمر)عليه السالم( اللذين فرضت عليهام اإلقامة اجلرية يف سامراء. 

يراجعون اإلمام )عليه السالم(يف خصوا ما يستعصيل  كانو إنام وهؤالء الفقهاء، إىل

)عليه السالم( عن مسكلة اختل  ما ورد  الرضا يسكلون الفقهاء رأينا فنذا ،يهم حّلهعل

 يطرحيلون لذلك ،فيها عن آبائه الررة )عليهم السالم(ويعجزون عن عالج التعارض

)عليه السالم( ليتعرفوا عىل القيلول الفصيلل فيهيلا.  االمام عىل املتعارضة االخبار هذ 

 والقيلول بيلاجلواب األخيلذ تعيلنّي  يف فالرييل  ،بجواب)عليه السيلالم( اإلمام وجييبهم

 فان ؛ )عليه السالم(دون االخذ بالروايات املتعارضة الرضا االمام ذكر  الذي الفصل

)عليه السالم(يكون ناظرًا إىل الروايات املتعارضة اليلواردة يف ذليلك املوضيلوع  جوابه

 . به األخذ جي  ولذا ؛ وحاكام عليها

 يف كيلام ،يق يف عالج بعض الروايات املتعارضة يف الفقيلهونحن قد سلكنا هذا الطر

 باسيلتعامله، بترضر  علمه أو املاء وجود بعدم علمه مع متعمداً  نفسه أجن  من مسكلة

ما يدل عىل  آخر بعض يف وجاء واإلعادة، الغسل وجوب عىل يدّل  ما فيها جاء قد فننه

 من كان الذي البزنطي نرص أيب بن حمّمد بن أُحد أن فنالحظ ،الرتخيص يف التيّمم فيها

)علييله السيلالم( ييلروي عيلن دواد بيلن  الرضيلا أصحاب ومن الثالثة الطبقة فقهاء كبار

 يعيلود ولكنيله ،رسحان عن الصادق )عليه السالم( ما ييلدل عيلىل الرتخيليص بيلالتيمم

 ا عىل الرضا )عليه السالم(. بعينه املسكلة ليطر 
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 جيد أن ألجل هذا سؤاله يكون أن فالبد ،واملسالة كانت مشهورة لكثرة االبتالء  ا

)عليه السيلالم(كان  اإلمام وجواب. ذلك يف الروايات بني املوجود لالختالف عالجاً 

 ال ،ولذا يتعني األخذ به لذلك ؛ناظرًا إىل ما ورد عن آبائه )عليه السالم( وحاكاًم عليها

 . األحدث هو لكونه

 .الضع  غاية ويف ،فتبني أن الرتجيح باألحدثية ال أصل له

 ببييلان ييلرتبط ال منهيلا شيليئاً  أن اتضيلح وقيلد الرتجيح، أخبار ذكر من ننتهي ها إىل

 تعيلارض بيلاب يف املّتبيلع العقالئيلي األصيلل ذليلك إىل تشيلري كلهيلا بل تعّبدي، مرح 

 وحتيلى بيلل ،متكن الفقيه من رصف الريبة ميلن أحيلد اخليلرين لآلخيلر التي األمارات

 ذليلك إىل تشيلري بكهنيلا توّضيلح باألحدثية الرتجيح عىل ا  استدل التي األخرية الطائفة

 . أيضاً  العقالئي األصل
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  التخيري أخبارالطائفة اخلامسة: 

 

وهي مجلة من الروايات استدل  ا عىل كيلون احلكيلم يف اخليلرين املتعارضيلني هيلو 

. حقيله يف حجيلة كان بكحدمها املكل  أخذ فنذا األخذي، التخيري: به ويقصدالتخيري. 

 الرتجيح هو املتعارضني يف العقالئي فاألصل القاعدة، خالف حكم كامترى ريوالتخي

 . املرجح وفقد التكافؤ مع والتساقط مرجحة، ميزة وجود مع

 مقدميلة يف الكلينيلي والشيليخ ،وقد التزم مجاعة كثرية بذلك يف اخلرين املتعارضني

 إالَّ  كليله ذليلك من فيعر ال أنه عىل وأكد املرجحات ذكر أن بعد الرشي  الكايف كتابه

 ميلا وقبيلول العيلامل إىل كله ذلك علم ردّ  من أوسع وال أحوط شيئاً  نجد وال: )قال أقّله

 . (1)«التسليم وسعكم باب من أخذتم بكهيام»: بقوله فيه األمر من وسع

ولكن اختلفت أقواام يف أن التخيري حكم ثابت للخرين املتعارضني مطلقيلًا وإن 

وربيلام نسيل  للشيليخ (1) ميزة مرجحة كام عن صاح  الكفايةاشتمل أحد اخلرين عىل

الكليني يف الكايف أو أن التخيري يكيت يف مرتبة متكخرة عيلن مالحظيلة الرتجيحيلات ويف 

 صورة التعادل فقط. 

 املتعارضني للخرين حكامً  التخيري فيها ذكر قسموأخبار هذ  الطائفة عىل قسمني: 

 ،)عليه السالم( اإلمام عىل خرين السائل فيه يعرض وقسم الكلية، الكرى نحو عىل

 )عليه السالم( بام يدل عىل التخيري بينهام:  اإلمام فيجيبه متخالفان أهنام يتصور وهو

وملا كان القسم األول يتمثل يف مجلة من الروايات وردت يف الكيلايف  القسم األول.

 مرسلة، مجيعها ألخريينا املصدرين يف والواردة والرويات ،وعوال الآلل واالحتجاج
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 فييله جيلاء وما فقط منها الكايف روايات عند نق  فننا أوىل، عنها باإلعراض فهي ولذا

 : روايتان املجال هذا يف

 عيلن سيلكلتهموثقة سامعة بن مهر ان عن أيب عبداهلل )علييله السيلالم( قيلال:  االوىل:

 بكخيلذ  ييلكمر أحيلدمها ؛يروييلة كالمهيلا أمر يف دينه أهل من رجالن عليه اختل  رجل

 حتيلى سيلعة يف فهو خير  من يلقى حتى يرجئه»: قال يصنع؟ كي  عنه، ينها  واآلخر

 بيلاب ميلن أخيلذت بيلكهيام»: ُاخيلرى رواية ويفنقل احلديث: ) بعد الكليني قال. «يلقا 

 الثانييلة، الطائفيلة أحادييلث بعيلض ميلن مكخوذة الثانية أن ويظهر. (1)(«وسعك التسليم

 : أمرين متامية عىل يعتمد املطلوب عىل  ا ستداللواال املوثقة، هي فالعمدة

 عيلن فيهيلا السؤال أن بمعنى ،أن يكون احلديث واردًا يف اختالف الروايتني األول:

 أميلا النهي، عىل واآلخر االمر عىل حديث يدل األحاديثبان اختالف عند الفقيه وظيفة

 ميلن سيلتكون فنهنيلا الفتيلاوى، اخيلتالف عنيلد العامي وظيفة حتديد يف واردة كانت إذا

جيلل ر) عبيلارة أن ذلك ويؤكد. الباب نصوا من ال والتقليد االجتهاد باب روايات

 منهام وكل خمتلفتني، بفتويني عليه فقيهني اختالف يف ظاهرةاختل  عليه رجالن...( 

 . الروايات اختالف ومنشؤ  الفتوى، يف هو إنام فاالختالف فتوا ، مستند يروي

تباطها باختالف الروايات ولكن انام تدل عىل املطلوب فيام ليلو عىل تقدير ار الثاين:

 ميلنهام بكي باألخذ سعة يف أنه: «يلقا  حني سعة يف فهو»كان املقصود بالذيل يف قوله: 

 أو حميلذورين بيلني االميلر لدوران ذلك كان فلو واال االخذي، التخيري عىل لتدل شاء،

 . املطلوب عىل يدل ال فهو غري 

 ممنوعان. وكال األمرين 
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يف احلديثني املختلفيلني وليلذا نيلرى  ورودها منها املشهور فهم وإن فألنه ،أما االول

 رّشا  ميلن أكثيلر واسيلتظهر  ،الكايف يدرجها ضمن روايات باب اختالف األحاديث

 ال اليلذين االصيلولني عاميلة علييله بل ،(1)واملاّل صالح املارندراي (1)املجليس مثل الكايف

ى أن ييلر الكيلايف رشا  ميلن الكيليالي رفييلع امليلال مثل لكن هموآراء مصنفاهتم حظنا

 الصحيحة ورادة يف الفتويني املختلفتني.

والتدقيق يف ظاهر احلديث يؤكد صحة ميلا فهميله الشيلار  األخيلري واهنيلا مرتبطيلة 

 كالمها أمر يف دينه أهل من رجالن عليه اختل : )السائل قول فنن ؛ باختالف املفتيني

الفقيهيلني ييلكمر   وأحيلد عامي، رجل أمر يف اختلفا فقيهني يعرض أنه يف ظاهر( يرويه

 هذ  بمثل يكون كهذا امر عن التعبري يف املتعارف ألن ؛بكخذ  والفقيه اآلخر ينها  عنه

 املناسيل  لكيلان خمتلفني، حديثني رجالن له نقل فقيه هو الواقع كان فلو وإالَّ  العبارة،

( يدل عليه اختل ) فقوله ،(أمر يف حديثان عليه اختل  رجل يف: )هكذا عنه يعر أن

 . إليه بالنسبة وظيفته تعيني مقام يف فكانا ،عىل أنه سكاام عن أمر 

 أهنيلام ال يرويانه، ما هو الفقيهني فتوى مستند أن عىل يدّل ( يرويه وكالمهاوقوله: )

 لفيلنياملك وظيفة حتديد ال فقط احلديث نقل الراوي شكن فنن ؛روايتني للعامي ينقالن

 احلكيلم أو الفتوى يف اختالفهام ومنشك ، يف حكم الواقعة الواحدة خيتلفان والفتويفهام

 ، وروايتيله االخيلر مستند عىل احدمها اطالع عدم الجل وذلك ، الرواية يف اختالفهام

 إشارة( يرويه وكالمها: )قوله ويف.  ذلك غري او داللة او سنداً  ضعيفة نظر  يف ولكنها

 يف مسيلتندمها أن بيلل ،هو القياس واالستحسان ليس فتوامها يف لفقيهنيا مستند أن إىل

 )عليهم السالم(.األئمة عن اام ماروي ذلك
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 وكالمهيلا: )فيهيلا ورد حييلث ،فشكن هذ  الصحيحة شكن مقبولة عمر بيلن حنظليلة

 الفتوى يف الفقيهني اختالف موردها أن عليه مزيد ال بام تبني وقد(. حديثكم يف اختلفا

 أهنيلا عيلىل شيلاهداً ( يرويه كالمها. وعليه فال يكون التعبري بقوله: )احلديث فاختال ال

 فيام متعارفا كان فننه املقبولة، يف لذلك شاهداً  يكن مل كام املختلفني، احلديثني يف واردة

 . آنذاك بينهم

 تناسيل  أيضيلاً  اجلملة وهذ  ،(عنه ينها  واآلخر بكخذ  يكمر أحدمهاثم جاء فيها: )

 القضيليلية عيليلىل الكرييليلات يطبيليلق اليليلذي هيليلو الفقييليله ألن ؛خيليلتالف يف الفتيليلوىاال إرادة

 ينهيلا  أو فيكمر  حاله من يرا  ما بحس  الرشعية وظيفته إىل العامي ويرشد اخلارجية،

 . فقط احلديث نقل شكنه وإنام ينهى، وال يكمر ال فهو الراوي وأما إرشادًا،

 تعبيلري وهيلو ،«يلقيلا  حتيلى سعة يف فهو ،خير  من يلقى حتى يرجئه»ثم جاء فيها: 

يلَر  خييلر  رجل إىل الفقيه إيكال ألن ؛أيضاً  الفتيا يالئم  ميلع يتناسيل  ال باإلرجيلاء وأمى

 أحيلدمها ميلن الريبة رصف يوج  مما العقالئية القواعد إىل إرجاعه من البد بل شكنه،

 ،عةليه أن يتوقيل  وهيلو يف سيلع جي  متعارضتني روايتني واجه متى أنه ال االخر، إىل

 واالسيلتنباط؟ االجتهاد عن أو القضاء عن أو الفتوى، عن سعة؟ يف هو اء أي فعن

 . ذلك لكل معنى ال

: قيلال ولكنيله وجه، الفقيه إلرادة لكان( قيخر  اإلمام يلقى حتىعىل أنه لو قال: )

و األعليلم اليلذي جُييلري وجيلو  هيل بيله واملراد عام، وهو ،«خير  من يلقى حتى يرجئه»

 عاّمييلاً  الرجل كون فرض مع يتناس  فهو. به خيرج بام فيحكم ،احلديثنيالرتجيح بني 

( دينيله أهيلل من رجلني: )بقوله ذلك عنى ولعله األعلم،  ام يقصد وال فقيهني راجع
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ون كالمه يك ممن خير  من يلقى حتى األمر يؤّخر بكنه فاجي  مشكلة، حّل  يف فاختلفا

 . الفرتة هذ  يف سعة يف وهو املفتيني، رأي عىل حاكامً  رأيه ويكون ،حجة يف حقه

فظاهر عبارات الصحيحة أن موردهيلا هيلو اخيلتالف املجتهيلدين ومرتبطيلة ببيلاب 

 االجتهاد والتقليد. 

 الصيلحيحة ارتبيلاط تقيلدير عيلىل الثانيفانيله األميلر أما ،هذا بالنسبة إىل االمر األول

 اخيلتالف ميلع يهيلاف االخيلذي التخييلري عيلىل تيلدل فيلانام ، اختالف الراويني ال املفتنيب

 التخيري عىل داللتها املطلوب بينام ، آخر لسب  التخيري ان عىل تدل مل لو فيام الروايتني

 أنيله ميلن قييلل ما غري والتخيري السعة معنى بيان يف متعّددة احتامالت فهناك االخذي،

 لتكون نتيجته التخيري:  األخذ يف السعة يعني

 حتيلى سيلعة يف هو»: قوله يكون أن وهو ،ما ذكر  بعض األعاظم االحتامل األول:

 التخيري من حمذورين بني األمر دوران) مورد يف العقل به حيكم ما إىل إرشاد «...يلقى

أن ظيلاهر  وبيلام عنيله، ينها  واآلخر يكمر  احدمها أن يفرض السائل الن( والالحرجية

 وإميلا اجيل و إما بكنه إمجال علم عند  حيصل فننه لذا ،األمر الوجوب والنهي احلرمة

 .(1)حمذورين بني األمر دوران مورد وهو حرام،

 ولكن هذا الكالم يتوق  عىل مقدمتني:

 املوليليلوىأن يكيليلون ظيليلاهر األميليلر والنهيليلي امليليلذكورين يف الرواييليلة:  املقدميية االوىل:

 العقيلل حيكيلم مل رشطييلاً  احلكيلم وكيلان إرشيلادياً  األمر كان فلو وإالَّ  ،ل منهاماالستقال

 . بالتخيري
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أن نفيلرض حصيلول عليلم إمجيلال للسيلائل بصيلحة أحيلد احلكميلني  ة الثانية:املقدم

 الكراهيلة، أو االسيلتحباب هو الواقعي احلكم وأن غريها احتمل فلو وإالَّ  ،املذكورين

 . البدوية الشبهات موارد بقية مثل ذلك يكون بل ،لتخيريبا حيكم ال العقل فنن

 ولكن هاتني املقدمتني كلتامها ممنوعتان: 

 أو ،فسواء فرضنا أن اآلمر والناهي يف الصحيحة هيلو احليلديثان ،قدمة االوىلأما امل

 املوليلوي التكليفيلي هنيلا والنهيلي األميلر ميلن دائيلامً  يتبيلادر ال فننيله الفقيهني فرضنامها

 عيلن سيلائل سيلكل فلو. وضعية احكاما او ارشادية ونواهي اوامر هناك الناالستقاللي

 أن يصيلدق فننيله باحلرميلة، واآلخر ليةباحل أحدمها فحكم فلس له ليس الذي السمك

 أمراً  يكون أن فيمكن متعددة، أنحاء له فاألمر. عنه ينهى واآلخر باألكل يكمر أحدمها

 ييلكمر فكحيلدمها ،ة او الرشطية كام يف صالة الظهر يوم اجلمعيلةللجزئي ارشاد او رشطياً 

 إذ ؛حميلذورين بيلني األميلر دوران ميلن ليس فيه املورد أن مع عنه، ينهى واآلخر باجلهر

 خصيلوا عيلىل احليلديث ُحيلل أن عيلىل. الصالة بتكرار االحتياط من اإلنسان يتمكن

 هنيلاك يوجيلد قّلام فننه ، الغايةيف نادر فرد عىل له ُحل حمذورين األمربني دوران موارد

 . واحلرمة الوجوب بنحو الفتاوى أو الروايات فيه اختلفت مورد

ن السائل قد حصيلل ليله عليلم إمجيلال بمطابقيلة فمن أين حُيرر أ ،واما املقدمة الثانية

 بصيلدق امجيلاالً  العليلم عيلىل متوقيل  النيله ،أحدمها للواقع ليدور األمر بني حميلذورين

 يكون ان ويمكن ، كن هذا الشخص انام يعلم ان هذا خر وذاك خر آخرول ، احدمها

 االميلر اندور ميلوارد من ليكون ، االمجال العلم هذا يتحقق فال للواقع، خمالفا كالمها

 والكراهيلة االستحباب كاحتامل الثالث ينفيان ال اخلرين الن وذلك ، املحذورين بني
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 فيلال ،حيث حيتمل أن كليهام عىل خالف الواقيلع البدوية الشبهات كبقية فيكون مثاًل؟

 . اإلمجال العلم هذا يوجد

 ليله يُحكيل اليلذي بالفقييله مرتبطيلاً  احليلديث كيلان فلو ،ولو سلمنا  ا تني املقدمتني

 بيلني األميلر دوران حكيلم إجيلراء يمكيلن ال فننه الرتجيح، جي  ال أنه وفرضنا روايتان

ر  حقه يف حمذورين انه بعد عدم الرتجيح والتسيلاقط ال بيلد ميلن األميلر  بل بذلك، وأمى

 كيلان فيلننبمالحظة ما إذا كان هناك عموم أو إطالق أو أصل يقتيض أحيلد الشيلقني. 

 دوران حكيلم بيلنجراء ييلكمر  أن ال اليلدليلني ساقطت بعد إليه الرجوع من فالبد ذلك،

عميلوم فوقيلاي  التعيلارض ميلورد يف يكيلون أن يمكن فننه راسًا، املحذورين بني األمر

 . بالسعة لألخذ األمر معه يصل ال ،يرجع إليه

 بيلنجراء األمر فنن املفتيني، باختالف ارتباطه من ذكرنا  بام احلديث فرسنا لو ،نعم

 ال إذ ؛األعليلم إىل يصيلل مل دام ميلا العيلامي إىل يتوجه حمذورين بني األمر دوران حكم

 ي. الفوقا العام إىل بالرجوع خياط  أن يمكن

 فاّتضح أن هذا االحتامل ضعي .

 كيلان سيلواء احلكيلم فهيلذا بيلالراءة، «سعة يف فهو»أن يفرس قوله:  االحتامل الثاين:

 ورد ألنه مولويا استقالليا والنهي االمر كان وان ؛ إلزامياً  يكون ال حتريمياً  أو وجوبياً 

 ؛ ليكون العليلم االمجيلال منجيلزاً  للواقع أحدمها بمطابقة إمجاالً  يعلم وال حديثان، فيه

 االحيلتامل يكيلون فيلال اام، ثالث ال أنه يعني ال فيه متخالفتني روايتني ورود جمرد ألن

 .واحلرمة الوجوب عن الراءة فتجري إليه، بالنسبة منّجزاً 
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 وجه للحكم ابتداء بالراءة فيام إذا كان موضيلوع الصيلحيحة هيلو الفقييله ولكن ال

 جيري ال بالراءة احلكم ألن ؛الذي رويت له روايتان إحدامها تكمر واالخرى تنهى عنه

 : الراءة رشوط من وغري  الفحص بعد إالَّ  إليه بالنسبة

 أن فيتصور هان،فقي حكمه يف اختل  وقد املقلد العامي هو املوضوع كان إذا ،نعم

 . الراءة حقه يف جتري

 جهيلة ميلن سعة يف أي ،بكنه كذلك« فهو يف سعة: »قوله يفرس أناالحتامل الثالث: 

 ما حس  الواقعة يف وجيري كالعدم يفرضهام فهو فحس ، املتعارضني الدليلني هذين

 ويينيالفتيل بيلني إلزامي حكم بوجود إمجاالً  علم فنن للمقلد فبالنسبة. القواعد تقتضيه

يه امليلوارين ال أنيله يعميلل تقتضيل ميلا وفيلق عمل جمتهداً  كان وإن به، العمل عليه يتعني

 بالراءة ابتداًء. 

ويالحظ أن االحتاملني الثاي والثالث أقرب من ُحل احلديث عىل التخيري األخذي 

 الذي يبتني عليه االستدالل باحلديث. 

 اخيلتالف هيلو احلديث مورد يكون أن ويتعني ،فتبني أن املقدمة الثانية ممنوعة أيضاً 

 جي  فال فتوى يف جمتهدان اختل  فنذابباب االجتهاد والتقليد.  مرتبط فهو الفتويني،

 فيتعيلني منّجيلز، إمجال علم هناك يكن مامل تتساقطان الفتويني إن بل باألحوط، األخذ

 . الرواية مورد عن خارج فرض ولكنه االحتياط،

يف او يف رواييلة الكيلا ذكيلر الرواييلة هذ  ذيل ويفة االوىل. هذا متام الكالم يف الرواي

 بيلنفس اخيلرى رواييلة اهنيلا يعلم وال ، ( اخرى باهيام اخذت من باب التسليم وسعك

 ، سندها يذكر مل مرسلة اخرى رواية اهنا او.  الرواية صدر يف املذكور والسؤال السند
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 ميلورد يعليلم وال ، لثيلايا حيتميلل إذ ، حجيلة لتكيلون ، االول االحتامل عىل دليل وال

 . الرواية

 بناءً  ،وهي رواية املعىل بن خنيس التي سبق ذكرها يف الطائفة الرابعةالرواية الثانية: 

 االول باحليلديث االخذ يمكن وانه «أهيام» إىل «به خذوا» يف الغائ  ضمري رجوع عىل

 ييلكمر أنيله دعيلوى ميلع الكايف، رشا  من مجع ذكر  كام احلي عن يبلغكم حتى الثاي او

 خيلذ) الضيلمري يكون ان حيتمل إذظهار ذلك من الرواية بعيداست ولكن مطلقاً  باألخذ

 السيلابق بالبحيلث تيلرتبط وبذلك ، (اخركم) عن ورد الذي الثاي للحديث يرجع( به

 فيهيلافال احتامليلني لوجيلود الرواييلة يف االمجيلال وجود ومع.  االحدثية حجية مر وهو

ا تدل عىل الرجوع اليه عيلىل فاهن التخيري احتامل عىل بناء انه وخاصة ،  ا االخذ يمكن

 ، الرواييلات باب يف العقالئية القاعدة حس  انه ذكرنا الننا ، ضوء املوارين العقالئية

. ميلرّ  كيلام سيلنداً  ضعفها إىل باإلضافة. العقالئي املرجح عىل يشتمل الذي اخلر تقديم

 .خيريالت عىل تدل ال األّول القسم روايات أن فاتضح

 ،القسم الثاي: الروايات التي متّثل تطبيق قاعيلدة التخييلري يف اخليلرين املتعارضيلني

 فيجييل  جتيلاههام الوظيفة عن ويسكل اإلمام عىل متعارضان خران فيها يعرض حيث

 أنيله بام ولكن الرضا، فقه عن نقلت ثالثة العلامء ذكر وقد أيضًا، روايتان وهو بالتخيري

 هيلو الرضا فقه فانا فيه رواية فلذلك نعرض منهام يعتر بحيث بالكتا اذا اعتبار ال

 وقيلد ، رو  بيلن للحسيلني املعيلارصين ميلن وهيلو للشلمغاي،( التكلي ) كتاب نفس

 الكتيلاب يصيلبح ان يكميلل مؤلفيله وكان.  موردين يف إال علامؤها فامضا  ، لقم ارسله

مل و.  الكتيلاب عيلن اعيلرض الشيللمغاي مؤلفيله ارتد ان بعد ولكن ، للشيعة الرسمي

 ميلن رسيلالته يف وواليلد  الصدوق الشيخ استفاد وقد ،يكتس  الصفة التي كان ياملها
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 ليليس النيله ، الكتاب اذا حجية وال.  عباراته نفس عباراهتا بعض الن ، الكتاب هذا

 عهيلد يف تكليفيله كيلان ليلو حتيلى ، عاملاً  كان وان ، االفراد احد كتاب بل ، رواية كتاب

 ولكيلن ، ايدينا بني التي النسخة صحة تقدير عىل ، نظر  حتت بامور رو ، بن احلسني

 عيلىل اإلشكال خالل من يظهر عليها اإلشكال أن إىل ضافة بنال.  ذلك لكل حجية ال

 : الروايتني

 يف عزك اهلل أدام فرأيكماجاء يف غيبة الشيخ الطويس )كتاب آخر:  الرواية االوىل:

 عزك هلل ادام واحتجت ،فه إىل سائر أياديك ع ألضي يسهل بام والتفّضل رقعتي، تكمل

 جي  هل الثالثة للركعة األول التشهد من قام إذا املص  عن الفقهاء بعض ل تسكل أن

 بحول: يقول أن وجيزئه التكبري عليه جي  ال: قال أصحابنا، بعض فنن يكر؟ أن عليه

 .وأقعد أقوم وقوته اهلل

مها فننه إذا انتقل ميلن حاليلة إىل حاليلة اخيلرى يثني أما أحدحد فيه إناجلواب قال: 

 جلس ثم فكّر  الثانية السجدة من رأسه رفع إذا أنه روي فننه اآلخر وأما ،فعلية تكبري

 املجرى، هذا جيري األول التشهد وكذلك تكبري، القعود بعد للقيام عليه فليس قام ثم

 .(1)(صواباً  كان التسليم باب من أخذت وبكهيام

 األسئلة وهذ  ،ّمد بن عبداهلل بن جعفر احلمريي مع احلسني بن رو هذ  مكاتبة حم

 التشهد، من القيام عند التكبري وجوب عن يسكل فهو قم علامء من أهنا بعنوان طرحت

 الشبهة هذ  لوال أنه يعني فهو جي ، ال بكنه قال األصحاب بعض ان هو الشبهة ومنشك

 معنيلا  هنيلا بيلالوجوب يقصيلد وال. ابوجو  نقول لكنا ،عض األصحابب اثارها التي

 يقصد بل اإلحرام، تكبرية عدا ما وجوب لعدم االستحباب، مقابل يف عليه املصطلح

 جيليء إذا إنيله أو الثابتة، السنن من التشهد بعد التكبرية إن هل: يسكل فهو الثبوت، به
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اء طل  من احلسني بن رو  أن يسكل له بعيلض الفقهيلف املطلق؟ الذكر بعنوان فهي  ا

 هجيلرة رميلان إىل للشيليعة العلمي املجمع يومئذ كانت بغداد فنن ،كام هو ظاهر اللفظ

 العلمييلة احليلورة انتقليلت حييلث ،(448) عام يف األرشف النج  إىل الطويس الشيخ

بيلن رو  رضيلوان اهلل  احلسني وكان بغداد، يف جمتمعني الفقهاء وكان النج ، إىل منها

 مفتييلاً  هو يكن مل رو  بن احلسني أن يّتضح ومنهعليه شيخ الرشيعة فطل  منه ذلك. 

 .الفقهاء يسكل أن منه طل  وإنام

 ويمكن مناقشة سند احلديث من وجو : 

أن املصيليلدر الرئييسيليل للحيليلديث هيليلو كتيليلاب الغيبيليلة للطيليلويس اميليلا  الوجييه األول:

حلديث مع تصدير  بعبارة يستظهر منها أن السؤال املطلوب ا نقل وإن فهو ،االحتجاج

 وعط  أصالً  الوسائل جعله وان عليه يعتمد ال إنه إالَّ  ،اإلمام )عليه السالم( كان من

 .(1)(االيت باالسناد مثله الغيبة يف الشيخ وروى: )فقال الغيبة يف الشيخ رواية عليه

 ،ويف كتاب الغيبة ينقل الشيخ درجني )والدرج هو الكتاب املطيلوي او الطوميلار(

 هيلذ  نسيلخت: نيلو  ابيلن قيلال: )هيلذا حيلديثنا عىل يشتمل الذي الثاي نقل بعد يقول

 .(1)(والتوقيعات اخلط فيهام اللذين القديمني الدرجني من النسخة

وال ندري مدى صحة نقله الذي هو مع الواسطة فنن ابن نيلو  كيلان ميلن مشيلايخ 

: نيلو  ابيلن وقيلالا ما جاء يف كتاب الغيبة قبل نقل الدرجني من قوله: )وأم ،النجاا

 ظهيلر ميلن كتبه أنه وذكر متام، بن ع  بن حمّمد احلسني أبو التوقيع  ذا حدثنا من أول

 أن وذكر عليه قرأته داود بن احلسن أبو قدم فلام. داود بن احلسن أيب عند الذي الدرج

 عيلىل وأجيلا م مسيلائل وفييله ،هل قم إىل الشيخ أيب القاسمأ به كت  بعينه الدرج هذا



540 |   

 
 

 

 يعليلم وال األول الدرج مع يتناس  إنام فهو. (1)(النوبختي إبراهيم بن أُحد بخط ظهر 

 . هنا منه االستشهاد حمل فيه الذي الثاي للدرج شموله

هناك سؤال وجواب ملحق  ذا السيلؤال ينقليله الشيليخ الطيلويس ى  الوجه الثاين:

 وجدت: قال القمي داود بن أُحد بن حمّمد احلسن أيب عن مجاعة أخرناالغيبة يقول: )

 كتيلاب ظهيلر عىل رو  بن احلسني القاسم أيب وإمالء النوبختي إبراهيم بن أُحد بخط

 هلل عجيلل) البقّييلة جوابيلات هيلي هيلل عنها يسكل قم من انفذت ومسائل جوابات فيه

وهذا األمر يرجع إىل خط حمّميلد بيلن  (1)ن ع  الشلمغاي(؟ب حمّمد جوابات أو ،(فرجه

 داود بيلن اُحد بن حمّمد بان يقال ان فيمكن.  إبراهيم النوبختي كات  احلسني بن رو 

 إميلالء ميلن أنيله عليلم اييلن ميلن ولكيلن إبراهيم، بن أُحد خط بكنه يعلم كان إنام القمي

أُحد بن إبراهيم؟ ولكن أُحد هيلذا مل  خط هو كان اخلط إن: يقال أو رو ، بن احلسني

 يوثق يف كت  الرجال وإن كان من طائفة بني نوبخت الذين كانوا من رؤساء الشيعة. 

يستفاد من بعض األمارات أن األسئلة املوّجهة إىل احلسني بن رو   الوجه الثالث:

اإلمام )عليه  عىل يعرضه كان وقسم عنها، باإلجابة هو تكّفل قسمكانت عىل قسمني: 

 ميلن وهيلو اليلزراري غاليل  أيب عن الطويس غيبة يف جاء فمثالً السالم(فيجي  عنها. 

 العرص إمام إىل كتاباً  يكت  أن عىل وتصميمه روجته مع اختالفه قضية يف علامئنا اكابر

 حمّمد جعفر أبو الوقت ذلك يف بالكوفة الصاح  وكان بغداد دخلت ثم: )قال( ع )

 إليه وشكوت ببغداد عند  فنزلت ،رجي وكان ل كالعم أو كان كالوالدالزجو أُحد بن

 رقعيلة تكتيل : ل فقيلال ،األُحيلاء وبني الزوجة وبني بيني الواقعة الرشور من فيه أنا ما

 ل القيلوم خصيلومة من فيه أنا وما حال فيها وذكرت رقعة فكتبت. فيها الدعاء وتسكل

 وكيلان ع  بن حمّمد إىل جعفر وأبو أنا  ا ومضيت ،زلمن إىل املرأة ُحل من وامتناعهم
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 ا وسكلن إليه فدفعناها الوكيل، ذاك إذ وهو رو  بن احلسني وبني بيننا الواسطة ذلك يف

 تيلكخر سيلاءي قيلد: ليله فقليلت فلقيتيله ايامًا، عني اجلواب وتكّخر مني فكخذها إنفاذها،

 قرب إن اجلواب أن إل وأومكننه اح  ل ولك. ف هذا، يسؤك ال: فقال. عني اجلواب

 (1)...(ع ) الصاح  جهة من كان تكّخر وإن رو ، بن احلسني جهة من كان

مريي طل  من احلسني بن رو  السؤال إذن يقع الشك يف الرواية من حيث إن احل

حلجة )سيلالم ا عن كناية( الفقهاء بعض ل تسكل: )قوله فيكون ،من ول العرص )ع (

 كيلام بغيلداد يف كيلانوا اليلذين الفقهاء بعض ذلك يف يسكل أن من طل  أنه أو ،هلل عليه(

 :الدرجني عبارات من مجلة ظاهر به يشهد

 أن أهيلل أنيلت ميلا تفّضيللك ميلن( عّزك اهلل أدام) عودتني وقدففي الدرج األول: )

 تاج إىل أشياء تسكل ل عنها(. حم وأنا فقهاء،( اهلل أعزك) وقبلك العادة، عىل جتريني

 عيلن الفقهاء من به تثق من بمسكلة عىل بالتفضل( عزك هلل أدام) فرايكويف ذيلها: 

 .(1)(ل ترشحه ما مع منعامً  عنها وإجابتي املسائل هذ 

 تسكل أن( عزك هلل أدام) أحتجت. )وفيه صدور  ذكر مىض فقد ،ثايوأما الدرج ال

 عن املصّ ...(. الفقهاء بعض ل

 العلامء ولكن ،إن هذ  التوقيعات وإن جاءت يف حاالت احلسني بن رو  فإن قيل:

 جعفيلر بيلن عبيلداهلل بيلن حمميلد يف النجاا فذكر ،(ع ) العرص صاح  إىل أسندوها

 .(1)(ع ) مراأل صاح  كات  أنه احلمريي

 ناظراً  يكون أن فيمكن ،ال دليل عىل كون كالم العلامء ناظرًا إىل التوقيع الثاي قلنا:

 .التوقيعات من غريمها أو األّول، التوقيع إىل

 .فيها للتوّق  موجبة وهي ،هذ  شبهات تثار حول سند احلديث
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 مصيلداقاً  هكونيل يف ينيلاقش فقيلد الدالليلة، وأميلا ،هذا كله مما يتعلق بسيلند احليلديث

 عيلىل تدّل  فنحدامها ،ني الروايتني هي العموم املطلقب النسبة فنن ؛املتعارضني للخرين

 يف ليليس أنيله عيلىل تدل والثانية التكر، وج  ُاخرى إىل حالة من املص  انتقل كّلام أنه

 وقع ملاذ يعلم وال. بالثاي األّول عموم فيخصص تكبري، التشهد أو السجود عن القيام

 بيلن حمميلد خصوا المن ،هذ  كانت منهم األسئلة فكن قم، أهل بني فيها الفاالخت

 يكون أن البد الفقهاء بعض لقول احلمريي استنكار أن مالحظة مع احلمريي، عبداهلل

 .رآ  حديث ألجل

ولكن هذ  الشبهة تندفع بكن ماذكر أّوالً من أنه إذا انتقل من حالة إىل ُاخرى وج  

مل ترد رواية  ذا اللسان يف كت  اخلاّصيلة  إذ ؛تفصي  ال إمجال قلن أنه الظاهر ،التكبري

 النبيلي رأييلت: قيلال مسيلعود ابيلن عن: للشوكاي األوطار نيل يف جاء نعم ،وال العامة

 والنسيلائي أُحد وروا (. وقعود وقيام ،)صىل اهلل عليه وآله( يكر يف كّل رفع وخفض

 من أّول ان: وقالوا ،)عليه السالم( أيضاً  ع  اإلمام عن ونقلو . (1)وغريهم والرتمذي

 أبييله بن رياد معاوية تبع ثم معاوية وتبعه ذلك، عن لضعفه عثامن هو التكبريات ألغى

)(1) . 

 خفيلض إىل رفع من ركن إىل ركن من انتقل إذاوقال الشيخ الطويس يف اخلالف: )

سمع اهلل »ننه يقول: ف الركوع من رأسه رفع إذا إالّ  بالتكبري، ينتقل رفع إىل خفض ومن

 وقيلال وجابر، عمر وابن عباس ابن عن ذلك وروي. الفقهاء مجيع قال وبه ،«ملن محده

 .جبري بن سعيد قال وبه االفتتا ، تكبرية إالّ  يكّر  ال: عبدالعزيز بن عمر

ل فعيل ميلن أن خيلالف فيلال وأيضيلاً  ذليلك، يف الخيتلفون فنهنم ؛الفرقة إمجاع: دليلنا

 كان»)عليه السالم( قال:  احلسني بن ع  عن الزهري وروى... ماقلنا  كانت صالته
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)صىل اهلل عليه وآله( يكر كلام خفض ورفع فام رالت تلك صالته حتى لقي  اهلل رسول

 .(1)«(اهلل

 احلميلريي جعفيلر بيلن عبداهلل بن حممد لدى كان أنه يفرض أن من فالبد ،وأيًا كان

 بقيلي فليلذلك قعيلود، وقييلام ،خفيلض  فيه بوجوب التكبري عند كيلل رفيلع ورّص  خر

 يف ميلاتكرر تفصيليله كان وربام إمجاالً، منقول يبدو فيام أيضاً  الثاي اخلر أن كام متحريًا،

 ذليلك روي وقيلد تكبيلرية، وتسيلعون مخس اليومّية الصلوات جمموع يف أنه من روايتنا

 عيلن معتيلر بسند روا  الكايف يف وكذا ،(1))عليه السالم(  ع  اإلمام عن متعددة بطرق

 .آخر  إىل... تكبرية عرشة إحدى الظهر يف بكنه وفرسهن املغرية، بن عبداهلل

 صالة كل يف التكبري من ماجي  أقّل  إبراهيم بن ع  بن ملحمد العللويف البحار: )

أقيلل ماجييل  يف الصيللوات اخلميلس ميلن  إن»)عليه السيلالم(:  الصادق قاله ما مجلتها

 التشيلهد ميلن النهوض يف وليس ،ا تكبريات القنوتالتكبري مخس وتسعون تكبرية منه

 أقيلوم بيلاهلل)عليه السالم( يقول إذا قيلام ميلن التشيلهد:  املؤمنني أمري كان وإنام تكبرية،

تشيلهد تكبيلري ال ميلن النهوض يف ولوكان ،(1)«والعظمة واجلروت الكرياء أهل وأقعد

 كيلام اخلرين بني ثابت ضفالتعار ، لكان التكبري يف الصالة كّلها تسعًا وتسعني تكبرية

 .اجلهة هذ  من احلديث عن االعرتاض هذا فيندفع قم، علامء لسؤال املناس  هو

إذا قد يعرتض علييله بيلكن  ؛ولكن االحتجاج  ذا احلديث يبتني عىل مقّدمة ُاخرى

 الرواية يف سيكيت كام الظاهري التخيري يف ظاهر وهو ، احلكم بالتخيري وإن كان ثابتًا هنا

 مجييلع يف احلكيلم هيلو يكيلون بحييلث منيله كلييلة كرى استفادة يتم كي  ولكن ية،الثان

)عليليهم السيلالم(وفق  األئميلة حكم إن: يقال أن فالبد ولذلك املتعارضة؟ الروايات

 عيلىل احليلديث هيلذا دالليلة متت فنذا ،ُاصول يرثوهنا كابرًا عن كابر كام ورد يف احلديث
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 الفيلرق إذ ؛األخبيلار تعيلارض موارد بقية يف تثبت الروايتني هذين يف األخذي التخيري

 .اجلهة هذ  من ومورد مورد بني

 ميلن جممل هو كذلك والداللة، السند حيث من جممل هو كام احلديث ولكن ،هذا

ى أن احلديث وإن كان يؤّكد كرى كلييلة والخييلتّص دعو يمكن فننه أيضًا، اجلهة هذ 

 األخبار خصوا بل ضني،متعار خرين كّل  هي ليست الكرى تلك ولكن ،بمورد 

 التيلي للمصالح وفقاً  بالتخيري فيها حيكم فاإلمام فقط، املوسعات يف الواردة املتعارضة

 .املستحبات من احلكم لكون ذلك تقتيض

لتكبيلري 8عىل أنه يمكن دعوى أنه لو كان اإلمام يف فيلرض املسيلكلة حيكيلم بثبيلوت ا

 ثبوتيله بعيلدم حيكم كان ولو ،ذلكلكان يؤّدي إىل ذهاب وجهة واعتبار الفقيه املنكر ل

 .بالتخيري حكم ولذلك ؛االُخرى الطائفة اعتبار ذهاب إىل يؤدي لكان

فاّتضح أّن غاية مايدل عليه احلديث هو أنه إذا ورد يف املوّسعات خران متعارضان 

 بيلني اخليلالف إللقيلاء أو الكيلامل، إىل للسوق إما وذلك ،فنن املكل  خمرّي بينهام ظاهراً 

 .ذلك غري أو الشيعة،

 يف قيلراتمايرويه التهذي  بسند صحيح عن ع  بن مهزييلار قيلال:  الرواية الثانية:

ختليل  أصيلحابنا يف رواييلاهتم ا)عليه السالم(:  احلسن أيب إىل حممد بن لعبداهلل كتاب

 يف صيلّلهام أن بعضهم فروى ،عن أيب عبداهلل )عليه السالم( يف ركعتي الفجر يف السفر

 أنيلت تصيلنع كييل  فيلاعلمني األرض، عيلىل إالّ  تصيلّلهام ال: ضهمبع وروى املحمل،

 .(1)«عملت بكهيام عليك موسع»)عليه السالم(:  فوّقع بك؟ ألقتدي

 أن يمكيلن الذي ولكن السند، سلسلة يف يرد مل حممد بن عبداهلل ألن ،والسند معتر

اعتبيلار أن )عليه السالم( إن كان هو الرضيلا )علييله السيلالم( ب احلسن أبا إن: هنا يقال
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 وأنه الوجادة، بنحو للكتاب مهزيار بن عىل رؤية فتكون ،لعبداهلل بن حممد عنه مسائل

)علييله  اايلادي هيلو كيلان وإن ،)عليه السالم( بحدسه واجتهيلاد  الرضا خط عرف قد

 هيلذ  ولكيلنفيكيلون حجيلة.  -فننه عارف بخطيله  -السالم( باعتبار انه كان وكياًل له 

 مجاعيلة رعم فقد املوضوع، عىل داللتها عن البحث هو املهم وإنام مهمة، غري املالحظة

 .هذا بمقامنا الترتبط أهنا

 ولكن توضيح ارتباطها بمحل البحث يتوق  عىل مقدمات ثالثة:

 واليمكيلن ،أن بني احلديثني املذكورين يف الرواية تعارضيلًا مسيلتقّراً  املقدمة االوىل:

 يف واالسيلتقبال االسيلتقرار رشطييلة اىل ادإرشيل فيه األمر فنن بينهام، عريفّ  مجع افرتاض

فان كي حيمل النهي عيلىل تكلي أهنام ال الرشطية، عدم إىل إرشاد والنهي الفجر، ركعتي

 ميلن باحلّصيلة األميلر يف القاعيلدة هيلي اإلرشيلادية ألن ؛الكراهة بقرينة ورود األمر  يلا

 .عنها النهي أو املركبات

 الظاهر، بحس  األخذ يف التوسعة «كعلي موسع»أن يقصد بقوله:  املقدمة الثانية:

   التخيري ظاهرًا.مفاد ليكون ؛عليك حجة كان أخذت احلديثني بكي أنه بمعنى

 ؛إنه يتعني ُحل التوسيلعة يف احليلديث عيلىل التخييلري اليلواقعي ال الظيلاهري اليقال:

 :لوجهني

 تصيلنع كي  فاعملني: )قال ولذا ،أن السائل قصد معرفة احلكم الواقعي إحدمها:

 بيلالتخيري اإلميلام جييبيله كيلي يكخيلذ اليلروايتني بيلكي اليسيلكل فهيلو ،(بك القتدي تأن

 بيانيلاً  أيضيلاً  جوابيله يكيلون أن هيلو والسؤال اجلواب تطابق أصالة ومقتىض ،ظاهريال

 .الواقعي التخيري الرواية مفاد فيكون الواقعي، للحكم
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اس ال األحكيلام هي بيان األحكام الواقعية وإيصااا للن: أن وظيفة األئمة وثانيها:

 .املجتهد شكن هي وإنام ،الظاهرية

 ألنا نقول: 

فيعرتض عليه بكن غيلرض اليلراوي وإن كيلان هيلو معرفيلة احلكيلم  أما الوجه األّول

 يف ذليلك إىل أرشنيلا وقيلد. دائيلامً  كذلك يكون أن الجي  ولكن ،الواقعي يف هذ  احلالة

 .الثاي املقصد

 كيلان بيلل ،احلكم الواقعي بقوله ذليلك هذا باإلضافة إىل أن الراوي مل يقصد معرفة

)علييله  اإلميلام ليله يبيلنّي  أن املناسيل  وكان ،عمل اإلمام )عليه السالم( معرفة غرضه

 )عليه السالم( أعرض عن السؤال واجابه بام يتعني عليه فعله. ولكنه ،السالم(عمله

ن مل )علييله السيلالم( إ اإلميلام فنن ؛األّول من فساداً  أوضح فهو ،وأما الوجه الثاين

 يبني األحكام الظاهرية فمن الذي يبّينها إذن؟

ما مّر يف احلديث السابق أيضًا من أن اإلمام )عليه السالم( وان كان  املقدمة الثالثة:

 إنام بل ،قد ذكر ذلك احلكم يف خصوا هاتني الروايتني إالّ إنه ال خصوصية للمورد

 . كذلك خرين لكل كلية كرى منه فيستفاد متعارضني، خرين لكوهنام بذلك حكم

 ،أن املقدمتني االُوليني وإن كانتا صحيحتني لكن املقدمة الثالثيلة ممنوعيلة واجلواب:

 إالّ  ،)عليهم السالم( وإن كانت طبق ُاصول يرثوهنا كابرًا عن كيلابر األئمة أحكام فنن

 ريناخليل بني التخيري هو يكون قد الرواية مورد يف التخيري عليه ابتنى الذي األصل إن

 اليلواقعي احلكم يف التوسعة يرر أالّ  فألجل ،وا املوسعات فقطخص يف املتعارضني

 ررارة، بيلن عبييلد رواييلة يف الشيلكن هيلو كيلام ،«عمليلت بيلكهيام علييلك موسيلع»: له قال

 .وامليثمي أعني بن عبداألعىل
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 وهي حيضها أيام مثل أكثرى  الصالة تدع والنفساءرواية فقه الرضا. ) الرواية الثالثة:

 تعميلل كيلام عمليلت اليلدم رأت فيلنذا تغتسيلل، ثيلم أييلام، بثالثيلة وتستظهر ،يامأ عرشة

 هيلذ  وبيلكي يوميلًا، وعرشيلين ثالثيلة وروي يوميلًا، عرشيل ثامنية روي وقد. املستحاضة

 .(1)(جار التسليم جهة من اخذ األحاديث

اب كتيل كونيله واليبعيلد ،وهذ  الكتاب ال اعتبار به بحيث يعيلّد ماجيلاء فييله رواييلة

 بني التي النسخة صحة تقدير عىل فحس  فقيه رأي يمثل حيث ،للشلمغاي التكلي 

 .أيدينا

 أنيله تصيلور إميلا فاملؤل  ،عىل أن اجلواب عنه تبني مما ذكرنا يف الروايتني السابقتني

 ميلاورد خصوا يف فحكم متعارضني خرين كل يف كلية كرى الروايتني من يستفاد

 فيهيلا فيثبيلت املوسيلعات مجليلة ميلن النفساء يف مراأل أن تصور أو بالتخيري، النفساء يف

 .املوسعات خصوا يف الروايتني من استفيد الذي التخيري

فالفتوى بالتخيري هنا إما أن يكون منشؤ  اخلطك يف تشيلخيص الكيلرى التيلي تشيلري 

إليها الروايتان كام هومنشك خطك الكليني حيث استفاد منهام ثبيلوت التخييلري يف مطليلق 

 .التخيري أخبار حول البحث متام هذا. الصغرى يف اخلطك أو ،ضنياخلرين املتعار
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 التوقف رواياتالطائفة السادسة: 

 

 أو اإلرجيلاء وجيلوب عىل تدّل  بكهنا ادعي وقد ،ويعر عنها بكخبار الرّد أو التوق 

)عليليهم السيلالم( ليلدى تعيلارض األخبيلار دون الرتجيليح أو  لأليميلة الرد أو التوق 

 ميليلن البيلدّ  عدييليلدة البيلاب هيليلذا يف والرواييلاتاالُصيلول العملييليلة. التخييلري أو إجيليلراء 

 .داللتها مدى عن والبحث استعراضها

 بعد وفيها ،ماجاء يف ذيل مقبولة عمر بن حنظلة وقد ذكرناها سابقاً  الرواية االُوىل:

فكرجئيله حتيلى تلقيلى  ذليلك كيلان إذا»: قيلال اخليلرين وتساوي للمرجحات التعرض

 .«االكات يف االقتحام من خري لشبهاتا عند الوقوف فنن ،إمامك

ومن الواضح أنه اليستفاد منها املنيلع عيلن الرتجيليح والتوقيل  ابتيلداًء ألن األميلر 

 أن عيلىل تيلدّل  هل أهنا يف البحث ولكن ، وفقداهناباإلرجاء إنام جاء بعد ذكر املرّجحات

   واإلرجاء عند تعارض األخبار الواصلة إليه ؟التوق هو املجتهد وظيفة

 يف املفيلروض ان ميلن سيلابقاً  ذكرنيلا  ملا ؛ظاهر أنه اليستفاد ذلك من هذا احلديثال

 وليلذا اليلراويني، ال املفتتيلني اختالف ذكرنا كام موردها املفتينالن اختالف هو احلديث

ذي هيلو رشوع يف ذكيلر اليل «ذليلك يف رواييلتهام ميلن ماكيلان إىل ينظيلر»: قوليله فيها ورد

 الرتجيليح اليمكنيله النيلاظر أن السائل افرتض حني فننه ،الرتجيحات بصيغة املجهول

. «إماميلك تلقى حتى فكرجئه ذلك كان إذا»)عليه السالم( بقوله:  اإلمام أجاب حينئذ

 :احتامالن اجلملة هذ  ويف
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متوجهيلًا للفقييله النيلاظر وهيلو الفقييله « أرجئيله»أن يكون خطاب  االحتامل األّول:

 ، أعلممنهام النه ،لفقيهني املختلفنيالثالث الذي يفرض الرجوع إليه لينظر إىل مدرك ا

 .حمله يف أوضحنا  كام

 ،أن يكون اخلطاب متوّجها للمقلد اليلذي يرجيلع للفقييله املجتهيلد االحتامل الثاين:

:  الرواية صدر يف)عليه السالم( أوالً  قوله يف فننه ؛ واللسان الضامئر الختالف وذلك

 عيلىل التعيلرف يمكنيله اليلذي داملجتهيل للفقييله راجيلع فييله الضيلمري «ماكيلان إىل ينظر»

 عىل الواج  أن إذ ؛للمقلد راجع فيه الضمري «فكرجئه»: قوله أن حني يف املرجحات،

 ييلؤّخر أن والرتجيليح، التعيلارض معاجليلة ميلن الثالث الناظر املجتهد عجز حني املقلد

.  الفقيهيلني احد بفتوى يكخذ والذ  إىل أن يتمكن من مالقاة اإلمام ليعني له احلكمأخ

 يرجيلع اليلذي ألن وذلك ؛فيه نحن بام متاما اا عالقة فال الرواية مفاد هو هذا كان افنذ

 بيلام فريتيلبط األّول االحتامل عىل بناء أما ،)عليه السالم(غري من يقوم بالرتجيح لإلمام

 صيلورة يف الثاليلث الفقييله هذا واناطًا ما بغض النظر عن اختالف اللسانارتب فيه نحن

 االميلام للقاء ويؤخرها الفتوى، عن فيتوق  الريبة رصف يوج  بمرجح ظفر  عدم

 القيلول عىل يعرتض فربام)عليه السالم(، واملفروض متكنه منه النه يف رمان احلضور. 

 والرجوعالتسيلاقط ليلدى بعضيل هيلو التعيلارض حيلني القاعيلدة مقتىضيل بيلكن باإلرجاء

  ؟والتوق باإلرجاء فيها أمر فكي  إذن آخر، بعض لدى والتخيري ، لالصول

 حضيلور رميلان هيلو السؤال رمان أن بامولكن للجواب عن هذا االعرتاض يقال: 

 االُصيلول إجيلراء للفقييله جييلور ال فليلذلك ،)عليه السالم(والتمكن ميلن لقائيله اإلمام

 يشيلرتط ألنه ؛ احلكمية مع تعارض اخلرين وعدم وجود املرجح الشبهات يف العملية

 الفحيلص ميلن اليلتمكن مع وأما به، فرالظ عن واليكس الدليل عن الفحص جرياهنا يف
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 إجيلراء فاليمكنيله ،)علييله السيلالم( ليتعيلرف عيلىل احلكيلم اليلواقعي لإلمام والرجوع

 اء اإلمام )عليه السالم(. بلق حيظى حتى التوق  من للفقيه البد هنا ومن. االُصول

 غيلري جرياهنا يف الرشط ألن ؛إذن فاألمر باإلرجاء هنا دون إجراء االُصول العملية

 املنارعة مورد املورد أن هو املفروض أن ألجل بالتخيري، احلكم عدم وكذلك حقق،مت

ارض اخلرين تع مع الغيبة رمان يف انه عىل تدل فيهفال للتخيري والمعنى الطرفني، بني

وعدم املرجح يلزم التوق  وعدم جوار الرجوع لالصول العملية النه ميلع الفحيلص 

 وع جلريان االصول.عن الدليل واليكس منه يتحقق املوض

 وظيفيلة بييلان مقيلام يف ألنيله ؛وأما بناء عىل االحتامل الثيلاي فيلال عالقيلة ليله ببحثنيلا

الفقييله األعليلم وهيلو الفقييله الثاليلث  وجيلد فنذا لألعلم، الرجوع عليه وأنه املستفتي،

الناظر يف مدارك فتوى الفقيهني املختلفني عاجزا عن بيان حكمه فيلزم عليه الرجيلوع 

)عليه السالم(إنام هو بنفس  لإلمام فالرجوعيه السالم( وهو العامل بالواقع. لإلمام )عل

 النه)عليه السالم(هو األعلم الواقعي ألنه ؛فيه أقوى هو بام بل ،مالك الرجوع لألعلم

 االميلام يلقيلى حتيلى أخيلذ  تكخري من بد ال ، املرجح وعدم الفتويني بني التعارض مع

 وقيلد( الشيلبهة عنيلد قيل ) ، بالشيلبهة االخذ من مهاباحد االخذ الن ، )عليه السالم(

 . احلق حتديد يمكنه ال حيث ، هنا صادق وهو ، بالباطل احلق باشتبا  الشبهة فرسنا

 اإلميلام ميلن علييله ليتعيلرف الواقعيلة حكم يف اإلرجاء هو إنام «أرجئه»إذن فقوله: 

 بالصيللح حّلهيلاو املنارعيلة معاجليلة يمكيلن إذ ؛املنارعيلة يف اإلرجاء ال ،)عليه السالم(

 .القاعدة خالف عىل ماهو حنظلة بن عمر رواية ذيل من فاليستفاد. وغري 

ما نقله حممد بن احلسن الصفار يف كتيلاب بصيلائر اليلدرجات وهيلى  الرواية الثانية:

مذكورة يف املستدرك وبحار األنوار وجامع األحاديث عن حممد بن عيسى بن عبيد يف 
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 الثاليلث احلسيلن أيب إىل كتابيله الفيلاريس فرقيلد بيلن وددا أقرأي: قال ،كتاب التوقيعات

ول إلينا عيلن املنق العلم عن نسكلك: فقال ،)عليه السالم( وجوابه بخطهااادي اإلمام

 إلييلك، نيلردّ  إذن اختالفه؟ عىل به العمل فكي  ،آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه

 فيلردو  تعلميلو  وميلامل  ،فيلالزمو قولنا أنه علمتم ما»: وقرأته فكت  فيه؟ اختل  فقد

 .(1)«إلينا

الكتيل   بعيلض يف ذكيلر كام ،واملراد من العلم هنا األحاديث كام هو املعروف آنذاك

 كهوامش تاريخ التمدن االسالمي.

 ويدور البحث عن هذ  الرواية يف سندها وداللتها:

 احلسيلن بيلن ملحميلد اليلدرجات بصائر يف ذكرت الرواية هذ  فنن ،أما سند الرواية

 القمييلني بعيلض ييلرو  مل وإن الصيلفار كتيل  ميلن أنه ثبت وإن الكتاب وهذا ار،الصف

التيلي هيلي املصيلدر  -نان بكن مجيع مايوجد يف هذ  النسيلخة االطمئ إن إالّ  كالصدوق،

قد صح عن الصفار من دون رييلادة فييله ميلن بعيلض  -للمتكخرين كصاح  الوسائل 

 يف ليله تعرضنا وقد ،ال وكالمرواته كمحمد بن حييى العطار وغري  مما الخيلو من إشك

 .السابقة اليحوث بعض

 األئميلة خطيلوط يف خبيلرياً  وكيلان ،وأما حممد بن عيسى بن عبيد فهيلو ثقيلة ظيلاهراً 

 فييله مجيلع اليلذي التوقيعيلات كتيلاب أّليل  وقد ،)عليهم السالم( وتوقيعاهتماملتكخرين

 الرواييلة وهذ )عليهم السالم(.  األئمة بتوقيعات موقعة كانت التي والرسائل الكت 

ميلام اإل خيلط هيلو اخلط أن عرف كي  أنه يعرتض فال الكتاب، هذا من الصفار نقلها

 .املجال هذا يف خرته مع ،ااادي )عليه السالم(وتوقيعه
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 التيلي اجلهيلة ميلن البصائر كتاب يف التكمل بعض لوال ،إذن فالسند معتر وصحيح

 .إليه الصحيح السند وجود عدم جهة المن ذكرناها

  فيلردو  تعلميلو وميلامل»: الرواييلة يف امليلذكور اليلرد من املراد فام ،لة الروايةوأما دال

 ارتباطيلاً  فيه نحن بام لريتبط ،؟ فهل املراد منه الرد إىل اهلل ورسوله بمعنى التوق «إلينا

)علييله السيلالم(ليحكم بيلام هيلو  اإلمام عىل املتعارضة األخبار عرض منه املراد أو ما،

 اية أجنبية عام نحن فيه؟الواقع منها فتكون الرو

منها أنه حينام تتعارض الروايات ومل يمكن متييز  املراد إن حيثوالظاهر هو الثاي: 

 ، عقالئييلاً  للريبة الصارفة للمرجحات بالرجوعاحلّق منها عىل وفق املوارين العقالئية

يهيلا. )عليه السالم(ليبني القول الفصل فيها ويميز احلق ف املعارص اإلمام عىل فتعرض

 فننيله ،)عليه السالم(اإلجابة عن مجيع الروايات املتعارضة االمام بوسع يكن مل انه وبام

 متييز مايمكن بني فصل بل ،)عليه السالم( مل يكذن بعرض مجيع األخبار املتخالفة عليه

 املجيلال يفتح وبذلك غريها، وبني العقالئية املوارين ضوء عىل منها والواقع الصحيح

 .الفقهي االستنباط الجم يف للفقهاء

)علييله  اإلميلام عيلىل العرض هو «إلينا فردو »إذن فاملراد من قوله )عليه السالم(: 

 ليلدى ومتداوليلة متبعيلة الطريقة هذ  وكانت. فيه احلق بيان ألجل ؛السالم(والرد إليه 

)عليهم السالم( يف عرض األخبار املتعارضيلة عيلىل املتكخرين لأليمة املعارصين الرواة

 ورد كام ،د عدم متكن الفقهاء من معاجلتهابع فيها احلق ليبينوا ،ة )عليهم السالم(األئم

 أليب ورجيلع فيها خمتلفتان روايتان توجد حيث ؛ونجاسته اخلمر طهارة مسكلة يف ذلك

 وركيلاة ،(1)احلبيلوب ركيلاة مسيلكلة يف وهكيلذا. (1))عليه السالم(لبيان احلق منهام احلسن
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االمام )عليه السيلالم( يف  عىل املتعارضة الروايات فيها عرضوا حيثوغريها (1)الفطرة

 . صورة التحري وعدم التمكن من معاجلتها

 رواييلة يف نظري  ورد كام العرض، يعني بل التوق ، اليعني احلديث يف فالراد ،إذن

 عيلن العجيلز بعيلد اإلميلام عيلىل املتعارضيلة األخبيلار عرض من البد أنه فاملراد. امليثمي

 .العقالئية ريناملوا وفق عالجها

 نقلهيلا فقد املصدر، يف وختتل  ،وهي مشا ة يف املتن للرواية الثانية الرواية الثالثة:

 أيب موالنا إىل ومكاتباهتم الرجال مسائل كتاب من الرسائر مستطرفات يف ادريس ابن

 إدرييلس ابيلن رواهيلا ومكاتبات مسائل من جمموعة ظاهراً  وهي حممد، بن ع  احلسن

من رجال متعددين مثل أيوب بن نو  وع  بن ريان وداود  عياش وابن احلمريي عن

: بقوليله  ا فابتدأ ،(1)عيسى بن ع  بن حممد مسائل مجلتها ومن ،الرصمي وابن مهزيار

 بيلن وموسيلى رياد، بن حممد بن أُحد بن حممد حدثنا: عيسى بن ع  بن حممد مسائل)

الشيخ )موسى الكاظم( )أعيلّز  اهلل  إىل كتبت: قال عيسى بن ع  بن( حممد عن) حممد

: قيلال: بقوليله ُاخيلرى مسيلائل علييله عطيل  ثيلموأيد ( أسكله عن الصالة يف الوبر... 

)عليه السالم(عن املنقول إلينا عن آبائك وأجيلدادك  وسكلته: قال أن إىل( إليه وكتبت)

لييلك اختالفه أو اليلرد ا عىل به العمل كي  ،)صلوات اهلل عليهم( قد اختل  علينا فيه

 تعلميلو  وميلامل فيلالزمو ، قولنا أنه علمتم ما»فيام اختل  فيه؟ فكت  )عليه السالم(: 

 .(1)«إلينا فردو 

 ،والظاهر أن كلمتي )موسى الكاظم( ريادة من بعيلض النسيلا، لتفسيلري )الشيليخ(

)عليه السالم( وقد عرفيلت  الكاظم أصحاب من يكن مل ع  بن حممد ألن ؛وهم وهو

 الزييلادة ويؤييلدأول املسائل بكهنا عن أيب احلسن ع  بن حمميلد.  عنوان املستطرفات يف
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 يف احلديثيلة الطبعيلة هيلامش يف إليهيلا ُاشيلري الرسيلائر من ُاخرى نسخة يف ورودها عدم

 يعنيلي - الشيليخ إىل) كتبت: ففيه الوسائل نقل يف الزيادة ترد مل وهكذا. (1)املستطرفات

ويف البحار كتبيلت إىل الشيليخ )أعيلز  (1)أسكله عن الصالة...( -)عليه السالم(  ااادي

 هيلو الشيليخ: )بقوليله الرواية ذيل يف املجليس وفرّس اللله وأيد ( أسكله عن الصالة(. 

 .(1))عليه السالم(( ااادي

وأميلا  ،(1)ثم إن حممد بن ع  بن عيسى قد وصفه النجاا بقوله )كان وجهًا بقيلم(

 - عيل  بن حممد عن للمسائل ويانرا ومها - حممد بن وموسى ،حممد بن أُحد بن رياد

 .لتوثيقهام والطريق الرجال، كت  يف مذكورين فغري

واإلشكال اآلخر اجلاري يف كثيلري ميلن مروييلات املسيلتطرفات هيلو عيلدم الوثيلوق 

املشيلهورة ميلن قبييلل  الكتيل  من ليست مادامت ،بالنسخ من الكت  التي ينقلها عنها

 الكت  االربعة.

 أسيلانيد قبييلل من فننه ؛د البن ادريس إىل الكت واليدفع هذا اإلشكال وجود سن

. باإلجيلارة يرويه الذي الكتاب نفس هو عنه املنقول أن إثبات يف واليفيد اإلجارات،

ل يكيلون احليلا بطبيعيلة فهو األربعة، الكت  مثل املشهورة الكت  من الكتاب كان فنذا

إىل السند إالّ من باب موردًا للسامع والقراءة وتكثر نسخة وتشتهر والحيتاج النقل عنه 

 الكتيلاب يكن مل إذا وأماالتيّمن كاإلجارات املتداولة اليوم بالنسبة إىل الكت  األربعة. 

 طرييلق فينحرص - الغال  هو كام يل الوجادة نحو عىل نسخته عن النقل وكان مشهوراً 

 أميلر أنيله وبيلام. ميلثالً  فيلالن كتيلاب هي النسخة أن وشهادته ،يف أخبار الناقل اإلثبات

 .اخلرة ذوي قول إالّ  فيه فاليقبل حديس،
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وقد مرت اإلشارة إىل وقوع بعض األخطيلاء يف مروييلات املسيلتطرفات ميلن قبييلل 

 والصيلادق البيلاقر صيلاح ماينقله عن كتاب أبان بن تغليل  بعيلد ماوصيلفه بقوليله: )

 .خرته ومدى عليه االعتامد يسل  مما وهذا ،)عليهام السالم((

 يف وأهنيلا السيلابقة، الرواية داللة عن البحث يف كام عنها فالبحث ،أما داللة الرواية

 هذا يف له واإلذن ،)عليه السالم( اإلمام عىل وعرضها املتعارضة األخبار رد بيان مقام

مام )عليه السالم( أن يكذن يف عرض مجيع الروايات اإل وسع يف ليس أنه وبام. العرض

 لتحصيليل فيهيلا السيلبيل التيلي ارضةاملتع الروايات عرض يف له أذن لذلك ،املتعارضة

 إللغيلاء التتعيلرض وأمثاايلا الرواييلة فهيلذ )علييله السيلالم(.  اإلميلام بقول منها العلم

 ال تتعرض للوظيفيلة فيليام مل كام اإلمام، قول إثبات إىل تؤّدي التي العقالئية املرّجحات

 يمكن الرد لإلمام )عليه السالم(. 

 جيلامع مقدميلة ميلن وننقلهيلا ،احتجاجيله وقيلد نقلهيلا الطيلريس يف الرواية الرابعة:

)علييله السيلالم( قليلت:  عبداهلل أبا سكلت: قال مهران بن سامعة روى: قال األحاديث

 بواحيلد التعمل»: قال عنه؟ ينهانا واآلخر به، باألخذ يكمرنا واحد: حديثان علينا يرد

 ذخيل»: قيلال. بكحدمها نعمل أن البد قلت: قال «عنه فتسكله صاحبك تلقى حتى منهام

وقد نقلت هذ  الرواية يف كتاب الكايف بصورة ُاخرى كيلام ذكرنيلا   (1)«العامة خال  بام

 هناك ذكرنا ولكن ،)عليه السالم( اإلمام لقاء حتى بالسعة احلكم تتضمن وهي ،سابقاً 

 مرسيللة الرواية أن إىل إضافة التوق ، يف اام اثر وال باملستفتيني ترتبط الرواية هذ  أن

 .وهناً  يزيدها ممّا الكايف لنقل وخمالفتها االحتجاج، يف

 يف ذكيلرت مفّصيللة وهيلي. نقلهيلا سيلبق وقد ،ويه رواية امليمثمي الرواية اخلامسة:

 علمه، الينا فردوا الوجو  هذ  من اء يف جتدو  ومامل»: فيها وورد ،ألحاديثا جامع
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 وأنيلتم وقوفوال والتثّبت بالكّ   وعليكم. بآرائكم فيه تقولوا وال بذلك، أوىل فنحن

 .«منا البيان يكتيكم حتى باحثون طالبون

حضيلور اإلميلام  بزميلان تيلرتبط مميلا وهي ،ولكن هذا الينفي الرتجيح باملرجحات

)عليه  لإلمام الوصول من التمكن عدم رمان يف التوق  عىل تدّل  وال ،)عليه السالم(

 .هناك عنها بالتفصيل حتدثنا وقدالسالم(. 

يات أنه اليدل اء منها عىل وجوب التوق  كام هيلو واتضح من خالل هذ  الروا

 رأي املستدل.

 هذا هو هناية الكالم يف الطوائ  من الروايات املرتبطة باألخبار العالجية.
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 التنبيه األّول

 كيفية اجلمع بني اخبار التخيري والتوقف:

 

اجلميلع بيلني أخبيلار التخييلري )الطائفيلة اخلامسيلة( وأخبيلار تعرض العلامء إىل كيفية 

 وجيلو  ُذكرت وقدالتوق  واإلرجاء )الطائفة السادسة( بعد وضو  التعارض بينها. 

 هيلو واختيلار العليلامء، عيلن وجو  ثامنية الطباطبائي السيد نقل وقد ذلك، لعالج كثرية

 .قامامل هذا يف كالم أيضاً  والعراقي النائيني وللمحقق تاسعاً  وجها

ولكن عىل ضوء ماذكرنا  يف البحث عن هيلاتني الطيلائفتني ميلن الرواييلات التيلرر 

 يف اليلواردة الرواييلات تقسيليم يمكيلن أنيله: ذليلك وتوضيليح ، مشكلة حتتاج إىل عالج

 إىل - االحجيلاج كمرسيللة مرسالً  ماكان ال اجلملة، يف سند اا مما - واإلرجاء التخيري

 :أقسام ثالثة

 تظهرنا ارتباطه بتعارض الفتاوى دون األخبار.ما اس القسم األّول:

 بيلاختالف تيلرتبط أهنيلا اسيلتظهرنا ولكن ،مايرتبط بتعارض اخلرين القسم الثاين:

 .الواقعي احلكم يف فيها السعة تكون حيث فحس ، املوسعات يف األحاديث

 مايرتبط بتعارض اخلرين وحكم فيها بالتوسعة أو التوق . القسم الثالث:

 كيلان فيلنذا والتقلييلد، االجتهيلاد باب يف الطائفة هذ  من فيستفاد ،األّولأما القسم 

هناك جمتهدان متساويان يف العلم واختلفا يف الرأي فهيلل الوظيفيلة هيلي االحتييلاط أو 

 ختيري املكل  باألخذ بكهيام شاء.

 وعمدة الروايات من هاتني الطائفتني مما يرتبط  ذا القسم روايتان:
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)عليه السالم(:  فقال: وفيها عنها، احلديث سبق وقد سامعة، ثقةمو: الرواية االُوىل

 أهنيلا منهيلا اسيلتظهرنا وقيلد. (1)«يلقيلا  حتيلى سعة يف فهو خير ، من يلقى حتى يرجئه»

 تعارض عند االرجاء وجوب عىل تدل بالتفصيلفهي وّضحنا  كام اإلفتاء بباب مرتبطة

 ، سيلعة يف هيلو الفرتة تلك وخالل لفقيها أو االمام اما ، االعلم لقاء رمان إىل الفتويني

 هيلذ  يف بيله امليلكمور االرجيلاء ينيلايف وال ، لسعة والتخيري يف مقيلام العميللا هذ  ولكن

)علييله  اإلميلام حكيلم حييلث ، الفتيلويني باحدى باألخذ خيتص االرجاء الن ، الرواية

 .مثالً  االحتياط فالجي  ،السالم(بالسعة عند عدم التمّكن من الوصول لألعلم

وقد ُحلناها عىل اختالف املفتيني وهي ذيل مقبولة عمر بيلن حنظيلة  رواية الثانية:ال

 ميلن خيلري الشيلبهات عند الوقوف فنن ؛إمامك تلقى حتى فكرجئه ذلك كان إذا»قال: 

 .«االكات يف االقتحام

وقد استظهرنا من تغاير السياق يف الصدر والذيل، ان الصدر كان متوجهًا للفقييله 

 الفتوتني املتعارضتني ومدركهام، بينام يف الذيل فانه نيلاظر للمسيلتفتي الثالث الناظر يف

حيث امر باالرجاء عىل تقدير عدم متكن النيلاظر ميلن الرتجيليح واالفتيلاء، وال طرييلق 

للمستفتي الستكشاف احلكم اليلواقعي فيلال بيلد ميلن تيلكخري  إىل لقيلاء االميلام )علييله 

)عليه السالم(، وهيلو  االمام يلقى ان إىل ، السالم(، فاالرجاء االخذ باحدى الفتويني

 اهنيلا عليهيلا يصيلدق املتعارضيلتني الفتيلويني ميلن كال فان ، املراد بالوقوف عند الشبهة

 بالسيلعة يرص  مل انام ولكن ،  ا االخذ جيور فال ، باطل او حق اهنا يعلم ال إذ ، شبهة

 بد ال بل بالسعة، احلكم يناسبه وال ، شخصني بني مرياث او دين يف املنارعة الن فيها،

 . ح او برتاض عىل قايض التحكيم، والسعة النفصل النزاعبصل اخلصومة فصل من
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فاحلكم بالتوسعة من اإلميلام  -الروايات املختصة باملوّسعات  - وأّما القسم الثاين

 املوسيلعات، يف األخبيلار اخيلتالف بيلاب من ،)عليه السالم(يف هذ  األخبار املتعارضة

منهيلا احلكيلم بالسيلعة والتخييلري  يسيلتفاد فيلال. االخذي والتخيري التوسعة فيها وجيور

االخيليلذي يف اخليليلرين املتعارضيليلني او الفتيليلويني املتعارضيليلني مطلقيليلًا بيليلل يف خصيليلوا 

 املوسعات. 

 بيلن عيل  خيلر يف صيلغرا  وذكيلرت ،وقد ذكرت كرى هذا األمر يف خر امليثميلي

 :مهزيار

)صيلىل اهلل علييله وآليله( إىل  بيليالن عيلن الصيلادرة األوامر قسم أن بعد ،ففي األّول

: اإللزامييلة غيلري األواميلر هيلو فييله الرخصيلة لنا مايمكن أن ذكر ،إلزامية وغري الزامية

 فيليام رخصيلة فذلك خالفه، اآلخر اخلر كان ثم كراهة أو إعاقة هني السنة يف وماكان»

 ام يل االخيلذ يسع الذي فذلك ،)صىل اهلل عليه وآله( وكرهة ومل حيرمه اهلل رسول عافه

باهيام شئت وسعك االختيار ميلن بيلاب التسيلليم واالتبيلاع واليلرد إىل رسيلول  أو مجيعاً 

 .(1)«اهلل

واما يف اخلر الثاي حيث يسكل االمام )عليه السالم( عن حكم الصالة يف املحميلل 

فّوقيلع )علييله السيلالم(  ذليلك، يف االخبيلار الخيلتالف ،هل جيور أو جت  عىل االرض

 . وقد نقلنا اخلر يف موضعه )موسع عليك باهيام عملت(

 يف املعنيلى هيلذا عيلىل تيلدل وداللة سنداً  تامة رواية هناك فليس ،وأما القسم الثالث

 فيها العمدة ألن ؛بينهام التعارض وعالج اجلمع وجه عن يبحث لكي الطائفتني هاتني

: فيهيليلا ورد وقيليلد الرسيليلائر، مسيليلتطرفات ورواييليلة اليليلدرجات بصيليلائر رواييليلة: روايتيليلان

 .«إلينا فردو  تعلمو  ومامل ،أنه قولنا فالزمو متم ماعل»
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 وكيلكن ،وقد ناقشناها داللة كام سبق من أن املراد من الرد هو العيلرض ال التوقيل 

)علييله السيلالم( يف رد وعيلرض مجييلع األخبيلار  اإلميلام ميلن االستجارة الراوي قصد

ت فيام حيتمل )عليه السالم( بكنه جي  الرجوع للمرّجحا اإلمام فكجابه ،املتخالفة عليه

 حيلول كالميلاً  هنيلاك أن إىل باإلضيلافة ،فيه الرتجيح وجيور عرض غريها من الروايات

 يف كيلان موردهيلا أن إىل مضيلافاً  ال، أم وجوبيله عىل يدل وهل الرد، يف واإلذن اإلجارة

 .الغيبة ال احلضور رمان

  فيلردوا واما رواية امليثمي، فقد ورد يف ذيلها )فان مل جتدو  يف اء من هذ  الوجو

 والتثبيلت بيلالك  وعليليكم بيلارائكم فييله تقوليلوا وال ، الينا علمه، فنحن اوىل بيلذلك

 (.عندنا من البيان ياتيكم حتى باحثون طالبون وانتم والوقوف

واملنهي يف هذ  الرواية هو تفسري الروايات بيلالرأي، والظيلاهر ان امليلراد بيله اختيلاذ 

من الشارع، ثيلم البحيلث عيلام  موق  وحكم مسبق قبل البحث عن النصوا الواردة

يالئمه من النصيلوا، وفيلرض احكاميله ومعتقداتيله املسيلبقة عيلىل اليلنص. وتوجييله 

 الرواييلات احيلدى تيلرجيح أو ، املتعارضني بنحو من التكويل ليناسيل  رأييله اخليلاا

 جائز غري وهو اخلاا، رأيه مع توافقها ملجرد للرجحان موجبة غري بوجو  املتعارضة

لبحيلث املوضيلوعي املجيلرد يف النصيلوا،واختاذ موقيل  حماييلد، قطعًا، بل ال بد من ا

واجتناب مجيع النزعات واالفكار املسبقة عىل مالحظة النصوا، ثم النظر اا ملجيلرد 

كش  الواقع واستنباط احلكم الرشعي سواء يف تفسري الروايات ، او يف ترجيح احيلد 

 املتعارضني .

ن الرتجيليح بالقييليلاس ويمكيلن ان يكيلون الغيلرض ميلن هيلذ  الرواييلات اليلردع عيل

 .(1)االخرتاعي او االستكشايف . فقد نقل املحقق عن بعضهم الرتجيح بالقياس
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فغاية ما تدل عليه هذ  القطعة من رواية امليثميلي، هيلو املنيلع ميلن تيلرجيح احيلدى 

الروايتني مع عدم رجحاهنا باحد الوجو  املوجبة لرصف الريبة عنها إىل االخرى، مع 

مام )عليه السالم( واملنع من تفسري الروايات بالرأي باملعنى فرض التمكن من لقاء اال

 الذي ذكرنا .

 مرسيللتا منهيلا فالعميلدة التخييلري أخبيلار وأّميلا ،هذا كله بالنسيلبة الخبيلار التوقيل 

 : االحتجاج

)علييله  عبيلداهلل أيب عيلن املغيلرية بيلن احلارث عن األحاديث جامع يف نقلها: االُوىل

 ترى حتى عليك فموّسع ثقة، وكّلهم احلديث ابكأصح من سمعت إذا»السالم(قال: 

 .(1)«عليه فرتد  القائم

نقلها يف جامع األحاديث أيضًا عن احلسن بن اجلهيلم عيلن الرضيلا )علييله  والثانية:

ىل عيل فقسه عنا جاءكم ما»: قال خمتلفة؟ عنكم األحاديث جتيئنا: له قلتالسالم(قال: 

 جييئنيلا: قلت. «منا فليس يشبهها مل وإن نا،م فهو يشبهها كان فنن ،كتاب اهلل وأحاديثنا

 فموسيلع تعلم مل إذا»: فقال. احلق أهيام فالنعلم خمتلفني بحديثني ثقة وكالمها الرجالن

 .(1)«اخذت بكهيام عليك

 .سنداً  لضعفهام ،ولكن ال جدوى يف البحث عنهام علمياً 

 االجتهيلاد بيلاب يف والتخييلري التوّقيل  أخبيلار عن للبحث وتكثري ثمرة فهناك ،إذن

 والعالج للحل حتتاج ملشكلة إثارته يثبت مل ولكن أوضحنا ، كام واملوسعات والتقليد

 .األعاظم تصّور  كام

 

 



564 |   

 
 

 

 

 التنبيه الثاين 

 وجوب الرتجيح أو احلكم بالتخيري مطلقا:

هل جي  الرجوع للمرجحات يف باب التعارض أو حيكم بالتخيري مطلقيلًا؟ حتيلى 

 . خلرينمع وجود املرجحات يف احد ا

 ُنقيلل ولكنذه  املشهور من العامة واخلاصة إىل لزوم األخذ بالرتجيح إذا وجد. 

 الوافية رش  كصاح  اخلاصة من املتكخرين وبعض العامة من الشاذ عن الثاي الرأي

 باملرجحات فالعمل ،(1)ا بالتخيري حتى مع وجود املزيةالتزمو حيث الكفاية، وصاح 

 ليلزوم هيلو والصيلحيح الكلينيلي، للشيخ الكفاية اح ص نسبه وقد. عندهم مستح 

 مليلا ، املنصوصيلة باملرجحات التعبد وجه عىل ال ولكن املرجحات وجود مع الرتجيح

الء يف كيلل اميلارتني العقيل عنيلد املتبعيلة للطريقيلة ارشادية الرتجيح ادلة ان سابقاً  ذكرنا

 . متعارضتني

هيلو املعنيلى اليلذي يسيلتفاد ميلن ويلزم التككيد يف البداية عىل أن مرادنا من امليلرجح 

 العليلم من احلاصلة الريبة يرصف ما وهو ،مقبولة عمر بن حنظلة ويوافقه بناء العقالء

بكنيله  لليلراجح يقيلال بحيث لآلخر، أحدمها من للواقع اخلرين أحد بمخالفة اإلمجال

 .الري  فيه بكن وللثاي ،الري  فيه

  ؛والبد من مالحظة أدّلة الطرفني ودراستها
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 لة القول بوجوب الرتجيحأد

 :وجو  فهي ،أما أدلة القول بوجوب الرتجيح

 متعارضتني، وحجتني طريقني واجهو، إذا العقالء فنن ؛بناء العقالء الوجه األّول:

 يشيلتمل ميلنهام أييلاً  يالحظون بل ،املتعارضني بطريقة عشوائية بكحد يكخذون ال فنهنم

 فيلال املزييلة عىل توفر  لعدم به األخذ تحقاليس الذي أما به، األخذ ليستحق املزية عىل

 وجيله بيلادنى يكتفيلون ال التوقفيلولكن أو التسيلاقط إىل ابتيلداءً  واليذهبون به يكخذون

 بعيلد بحييلث ، ن احيلدمها لالخيلرعيل الريبيلة رصف ذليلك يف يالحظون بل ، للرتجيح

 الطيبيلني تعيلارض يف املتعارفة الطريقة يف املشهور هو كام ، له معارض ال كانه الراجح

 واليلدور البضيلائع تسيلعري يف اخليلرة اهيلل وقول ، العالج او املرض تشخيص يف مثالً 

 ذكيلر وقيلد.  غيلري  عيلىل االعليلم فتوى ترجيح يف االساس املبنى هو وهذا ذلك وغري

 .(1)اليزدي مثل ذلك يف رسالته حول التعادل والرتجيح السيد

 أن ميلن تيلوهم وميلا ائه،امض يف يكفي وهوومل يردع الشارع عن هذا البناء العقالئي

 عيلدم وعيلن ،(1)عنيله اجليلواب فسيليكيت عنيله، الردع هو والتخيري التوق  أخبار مقتىض

قبوليلة عميلر بيلن حنظليلة التيلي سيلبق بم البنيلاء هيلذا إمضاء إىل مضافاً . للردع قابليتهام

 .(1)ذكرها

 األنصيلاري الشيليخ ذكيلر  وقددعوى اإلمجاع عىل وجوب الرتجيح:  الوجه الثاين:

 .باطبائيالط والسيد

 ميلنهم مجاعيلة عيلن وحكيلي الرتجيليح، وجيلوب املشيلهورقال األّول يف رسيلائله: )

 املشيلهور عيلىل وييلدلم التعادل. حك وجريان باملزية االعتبار عدم واجلّبائيان الباقاّلي

ق اإلمجاع إىل مضافاً   .(1)(والسل  اخلل  عن املحكية القطعية السرية املحقَّ
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 ميلن املعهيلود ألن ؛بيلالرتجيح العميلل جييل  إنهمول: )وقال الثاي نقاًل عن غاية املك

 عيلىل اعتمدوا األمارات تعارضت متى أنه التابعني من خلفهم ومن كالصحابة العلامء

الراجح ورفضوا املرجو ( ونقل أيضًا عن كتاب اإلحكيلام وجيلوب العميلل باليلدليل 

ب تقيلديم ملا علم من امجاع الصحابة والسل  يف الوقائع املختلفة عىل وجيلو ؛الراجح

 بيلكرجح العميلل وجوب عىل اإلمجاع دعوى املبادئ كتاب وعن. (1)الراجح من الظنني

 .(1)اخلرين

 يستكش  فال مستقاًل، وجهاً  وال ،ولكن الظاهر أن اإلمجاع والسرية ليسا تعبديني

 ذهيل  وإنيلام مورد كل يف االمجاع دعوى من املقصود هو كام رشعي تاسيس حكم منه

 ، مترشيلعة هيلم بيلام العقيلالءال بناء عىل جرياً  الرتجيح وجوب ىلإ واالصحاب العلامء

مجاع خصوصًا يف العامة الذين ال اال مدرك وهو العقالء من أهنم بام بالرتجيح والتزموا

 نص ام يف الرتجيح لكي حيتمل منهم التعبد بالنّص.

 عيلىل دليليالً  يكيلون أن يصلح نعم سابقه، عن مستقالً  وجهاً  الوجه هذا فليس ،إذن

 الرواياتوما إىل اإلمجاع استناد إمكان إىل مضافاً  عنه، الردع وعدم املذكور البناء إمضاء

 . مدركية هذا االمجاع هو اجلواب الصحيح عن دعوى االمجاع من ذكرنا 

ولكن املحقق اخلراساي يف الكفاية اعرتض عىل حتقق هيلذا اإلمجيلاع ميلن جهيلة أن 

 وسيليكيت ،(1)سيلتظهر منهيلا القيلول بيلالتخيري مطلقيلاً الكليني يف ديباجة الكايف له عبارة ي

ثل الكليني مع ما سيذكر ميلن م خمالفة األدّلةومع سائر استعراض بعد لذلك التعرض

 البحيلث سيليكيت ولكن ، اختالطه بالنواب وغريهم كي  يمكن القول لتحقق االمجاع

 .ذلك عن
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 حنظليلة، بيلن ميلرع مقبولة وعمدهتاالروايات التي تكمر بالرتجيح.  الوجه الثالث:

 ي.رشع تعبد أي عىل والتدّل  العقالء، لبناء اإلرشاد مقام يف أهنا ذكرنا وقد

 أشيلارت اليلذي العقيلالء بناء وهو ،إذن فهذ  الوجو  الثالثة ترجع إىل وجه واحد

 .وحديثاً  قديامً  العلامء عليه وجرى تطبيقه، وإىل إليه الروايات

 دوران األمر بيلني التعييلني والتخييلري ى أن ما نحن فيه هو من موارد الوجه الرابع:

ووجوب االخذ بالراجح وذلك للقطيلع بحجييلة  بالتعيني األخذ فيه واألصل ،احلجية

 اخيلذنا لو أما ،ذي املزية عىل كل حال سواء كان احلكم الواقعي هو التعيني أو التخيري

 بعدم عللقط مساوق احلجية يف والشك ، احلجية مشكوك هو بام متسكنا فقد باملرجو 

فهو مساوق للقطع  املزية ذي غري حجية يف الشك فمع حمله، يف مذكور هو كام احلجية،

 بعدم حجيته.

 التخييلري هيلو الرتجيليح يقابيلل ما بكن قلنا لو فيام يتم إنام ؛ولكن هذا الوجه ضعي 

 األصيلل، فالييلتم آخر أمر يقابله ما إن: قلنا لو وأما بالرتجيح، نقل مل لو فيام األخذي،

 يف السيلعة ال ،وسيلعة العملييلةالت بمعنى بالتخيري، االلتزام أو بالتساقط، االلتزام يف كام

 األدّليلة بعيلض يف ذليلك يظهيلر كيلام حجيلة، به أخذنا الذي اخلر بكن يعني الذي األخذ

 بنيلاءً  أما. املذكور األصل اليتم القولني كال فعىل. (1)الفتاوى تعارض يف سامعة كموّثقة

 بناء وكذلك ،حلجةا هو املزية ذا أن ال احلجية، عن كالمها يسقطف بالتساقط القول عىل

 يف فيلانتم وحجيلة دلييلل ليلديكم يكن مل إذا بكنه قال الشارع لكن العملية، التوسعة عىل

 .سعة

 دوران مقيلام يف ليقيلدم ؛التعييلني نحيلو عىل مطلقاً  املزية ذي حجية تعيني فكين ،إذن

 التخيري؟ وبني بينه األمر
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 صحيح عندنا. فهذا الوجه غري

 - االُوىل الثالثيلة مرجع أن ظهر وقد ،هذ  هي األدلة التي اسُتدل  ا عىل الرتجيح

 .الرشعي اإلمضاء مع العقالء بناء إىل - الصحيحة وهي

يف ماوعدنا باحلديث عنه من اعرتاض املحقق اخلراساي يف الكفاية عىل  بقي الكالم

 .له التعرض يف والبكس ،اإلمجاع

اخلراساي يف الكفاية: )إن دعوى اإلمجاع مع مصيلري مثيلل الكلينيلي إىل  قال املحقق

 ديباجيلة يف وقيلال ،التخيري وهو يف عهد الغيبيلة الصيلغرى وخييلالط النيلواب والسيلفراء

 .(1)(جمارفة التخيري من احوط وال اوسع شيئاً  والنجد: )الكايف

 ولكن يمكن التكمل يف كالم الكفاية من جهات ثالث:

 باملرجحيلات االعتنيلاء عيلدمراد من عبارة الكلينيلي؟ فهيلل إن ميلراد : ما امل االُوىل:

 للمرجحيلات الرجيلوع ميلوارد أن بيلام: ميلراد  إن أو ابتداًء، بالتخيري حيكم وإنام إطالقاً 

 .مطلقاً  التحيري منها يستفاد فال التخيري؟ هو غالباً  فاملرجع لذلك قليلة

ميلع عيلدم امكيلان  لتخييلريا ثيلم ، وانام رأيه لزوم الرتجيح ميلع وجيلود املرجحيلات

 الرتجيح.

 ميلن واملسيلتفاد: )حدائقه مقدمات يف احلدائق صاح  فقال ،وقد اخُتل  يف ذلك

 القول هو األخبار فيه اختل  فيام مذهبه أن الكايف كتاب ديباجة يف االسالم ثقة كالم

حميلة طا الدالليلة ظاهرة عبارته أن مع إليه، وذه  ذلك نقل من عىل أعثر ومل بالتخيري،

 .(1)(مقالته وأغفلوا عبارته ريفوا قد كالمه ورشا  ،املقالة
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ويظهر من كالم صاح  احلدائق أن أكثر رشا  الكايف قد فهموا من عبارته املعنى 

 املحيلدث إلييله ذهيل  وقيلد ، مطلقيلاً  ال امليلرجح وجيلود عيلدم ميلع التخييلري وهوالثاني

 وغريهم. (1)االصفهاي واملحقق الطباطبائى والسيد االسرتبادي

 وهو األول، املعنى فاليتعني ،وغاية ما يمكن قوله يف تفسري كالم الكليني أنه جممل

 .املرجحات وجود مع حتى مطلقاً  بالتخيري األخذ

املالحظ أن املحقق اخلراساي نقل باملعنى او اخترص كالم الكليني عىل وجه  الثانية:

 جامعيلًا لصيلفتني: أن الكلينيلي اعتيلر التخييلري نقليله ظيلاهر فيلنن ،يوهم خالف ميلراد 

 يناس  ال بل ، احوط بالتخيري القول ان عبارته يف ليس ولكن واألوسعية، االحتياط

 اذن االحتييلاط، خالف هو وانام احوط التخيري لكون معنى ال إذ ، الكليني مقام ذلك

 فننه ،ّصها من الكايفبن الكليني عبارة هنا وننقل املعنى واضح غري أحوط التخيري كون

 إالّ  ذلك من النعرف ونحن: )لفظه ماهذا للمرجحات ذكر  بعد الكايف مقدمة يف قال

 من ماوسع وقبول العامل إىل كله ذلك علم رد من أوسع وال أحوط شيئاً  والنجد أقّلة،

 .(1)«وسعك التسليم باب من أخذت فبكهيام»: بقوله فيه األمر

ذكيلرت عيلىل نحيلو وقد ذكر رشا  الكايف وكذلك املحقق االصيلفهاي أن العبيلارة 

 وال العيلامل إىل كليله ذليلك عليلم رد ميلن أحيلوط شيئاً  النجد) أي ،الل  والنرش املرت 

 من القبول هو واألوسع للعامل، الرد هو فاألحوط ،(فيه األمر وسع ما قبول من أوسع

 الكفاية صاح  ولعلأحوط أيضًا.  هو بالتخيري األخذ أن اليعني وهذا. التسليم باب

 توجييله حاول حيث االنصاري الشيخ عبارة يف باملقصود املخل صاراالخت هذا يف تبع

 .فان احوط التخيري كون
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 أحيلوط كونه وجه وأّما: )قال ألنه ؛املعنى هذا يوهم الرسائل يف الشيخ كالم ،نعم

 .(1)(العمل يف واالحتياط التوق  االحوط أن مع

يخ الكلينيلي وهذا هو املهم حيث ييلرر السيلؤال حيلول ميلدى خمالطيلة الشيل الثالثة:

للنواب والسفراء وهل كانت خمالطة بدرجة تكون معها معلوماته وكتاباتيله يف ميلرأًى 

فقيلد بيلالغ  ؛منهم ويف معرض تصحيحهم اا؟ والتعرف عىل هذا األمر له أمهية بالغيلة

 أن بلحيلاظ ،البعض يف ذلك واستهدفوا من خالله تكييد اعتبار كتابيله القيليم )الكيلايف(

 صلوات) احلجة عىل عرض الكتاب بكن بعضهم راد بل النواب، من بمرأًى  كان تكليفه

 وكون رواياته مجيع قبول يستوج  مما ذلك غري إىل ،(فرجه وعجل عليه، وسالمه اهلل

 .العجزة دأب من فيه التشكيك

ولكن الظاهر أنه ال دليل عىل أن الكليني كان يف بغداد حني تكليفه لكتيلاب الكيلايف 

 تاليفيله خيلال اليلري كيلان وربامب عن اإلمام )عليه السيلالم(بحيث يكون خمالطًا للنوا

 تكليفيله، فرتة خالل ام خمالطاً  يكون بحيث النواب من كمرأى يكون فكي  ، الكايف

ميلا ذكيلر  السيليد بحيلر  منهيلا املتكخرين، بعض قبل من املعنى  ذا عبارات ذكرت وإن

 الغيبيلة يف يلالكافييليل يفهتصيلن اتفق وقد)قدس رس (: ) قال ،العلوم يف الفوائد الرجالية

. (1)وغيلري  النجيلاا بيله رص  كيلام سيلنة عرشيلين ميلدة يف السفراء أظهر بني الصغرى

 بيلني كيلان الكيلايف تيلكلي  بكن رّص  أيضاً  وغري  النجاا أن العبارة هذ  من ويتوهم

 بحيلر السيليد ذكيلر  ما بمجموع يرص  ذلكومل يذكر مل النجاا أن مع ،ر السفراءأظه

 ترمجيلة يف قيلال وإنام سنة، عرشين خالل كان تكليفه ان بخصوا رص  وانام ، العلوم

 اوثيلق وكيلان ووجههيلم ووجههيلا بالري وقته يف أصحابنا شيخ كان: )الكليني الشيخ

 كالميله ميلن ويظهر.  (1)لكايف يف عرشين سنة(ا كتاب صن  واثبتهم احلديث يف الناس
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 الميلن الري علامء من عند  فالكليني الري، يف وعظمته اشتهار  رمان كان الكليني ان

 .سنة عرشين مدة يف الكايف أّل  الكليني الشيخ بكن النجاا ذكر نعم بغداد، علامء

 وامليلال ،ونظري هذ  العبارة أو أرص  منهاما ذكيلر  املحيلدث النيلوري يف املسيلتدرك

 . الرأي هذا لصحة مستند هناك ليس ولكن. وغريمها الكايف رش  يف القزويني خليل

 جمهيلول بغيلداد إىل ورود  تاريخ إن إالّ  ،الشيخ الكليني جاء إىل بغداد والشك بكن

 ،329 أو 328 سيلنة تيلويف وقيلد بغيلداد يف 327 سنة كان أنه لدينا املعلوم وإنام عندنا،

 كيلام ،كان األصحاب يسمعون منه الكايف خالل تلك املدة ويستجيزون منيله روايتيلهو

 يكيلون وقد سببه، أو بغداد إىل جميئه داءابت اليعلم ولكن ،(1)االستبصار من ذلك يظهر

 ميلن الفيلرتة تلك يف املدينة هذ  شهدهتا التي االضطرابات الري من نزوحه يف السب 

حييلث  - (1) ُيالَحظ بمراجعة دائرة املعيلارف االسيلالميةكام -( 323) إىل( 304) سنة

 خراسيلان، ونحيكم كانوا الذين أّوالً  السامانيون عليها فسيطر ،تداولتها أيدي احلكام

 ملكهيلا أن إىل السامانيون، منهم انتزعها ثم آذرباجيان، حاكم عليها استوىل ذلك وبعد

 وبطبيعيلة(. 333بل أن يدخلوا بغداد سنة )ق أيدهيم يف واستقرت( 323) سنة الدياملة

 سبباً  ذلك وكان نظائرها، يف احلال هو كام برشية جمارر التغريات  ذ  يقرتن كان احلال

 كانيلت ومّليلا ُاخيلرى، ليلبالد ااجرة إىل وضواحيها الري يف العلامء من مجاعة الضطرار

 فيلنهنم ؛يعة خصوصيلاً وللشيل عموميلاً  للمسيللمني العلمي املجمع العهد ذلك يف بغداد

 .الكليني الشيخ املهاجرين هؤالء من وكان إليها، توّجهوا

 بغيلداد يف كيلان الكيلايف لكتاب تكليفه أن اليعلم ،وكام الُيعلم تاريخ هجرته لبغداد

 وتاليفيله والسمري رو  بن احلسني عهد يف بغداد يف كان أنه تقدير وعىل. ال أو أيضًا،

 القيليلوال وموافقتهيليلاا اليعنيليلي صيليلحة مجييليلع أقواليليله وآرائهفهيليلذ ذليليلك خيليلالل الكيليلايف
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 الفقهيلاء وأقيلوال آراء تصيلحيح النيلواب وظيفيلة تكيلن فليلم ، )عليهم السالم(االئمة

 اي يقيلع مل كيلذلك كيلان الفقهييلةولو واملسيلائل االستنباط مباي جمال يف ام املعارصين

ّح ميلا ذكيلر لوجيل  صيل ولو ، موجوداً  بينهم االختالف نجد اننا مع ، بينهم اختالف

 يكخذ ومل الفقه يف شاذة اراء من للكليني يالحظ ما مع ، األخذ بجميع ارائه يف الكايف

 مهميلة كانيلت وإنام وغري ، الكايف من يظهر كام العقيقة كوجوب املتكخرين من احد  ا

ابيله كت أّليل  فالَناً  بكن القول نظري القول وهذا. وُامورهم الشيعة أحوال رعاية النواب

 ابيلن وهذا األنصاري، الشيخ منهم كبار علامء أظهر بني أو ،يف رمان الشيخ األنصاري

 عنه املعروف ماهو مع أيضاً  بغداد يسكن وكان الكليني، للشيخ معارصاً  كان عقيل أيب

 .الشاذة االراء من

عيلد ب ولكن رو ، بن احلسني نظر حتت للشلغامي التكلي  كتاب تكلي  كان ،نعم

 انحرافه والسخط عليه فقد كتابه تكثري  ورال عنه اعتبار .

 قضيلايا وليست ،وعىل أّي حال فنن مثل هذ  االّدعاءات أقرب لآلمال والتمنّيات

 دأب ميلن فييله املناقشيلة ليسيلت وعظمته اللتهج عىل الكايف كتاب فنن مسلمة، تارخيية

 واليمكن القول بصحة مجيع ما ذكر فيه. (1)قيل كام العجزة
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 أدّلة القول بالتخيري

 استدل القائلون بالتخيري وعدم وجوب الرتجيح بكدّلة:

 .املرجحات وجود عدم تقدير عىل مطلقاً  اما ؛اإلمجاع عىل التخيري الدليل األّول:

 ن االصل يف املتعارضني هو التخيري.ا الدليل الثاين:

 روايات التخيري. الدليل الثالث:

 والبد من مالحظة هذ  االدلة لنتعرف عىل مدى صحتها وداللتها يف هذا املجال.

 عيلىل الشيلواهد بيلل عليهيلا، شاهد وال جمارفة إالّ  دعوا  وليست ، فهو ،أّما اإلمجاع

 تقدير وعىل. كاملقبولة الرتجيح عىل لدالةا والروايات العقالء، لبناء ملخالفتها ؛خالفها

 التخييلري ألخبيلار اسيلتناد  حيتمل إذ ،فهو مدركي او حمتمل املدركية اإلمجاع هذا حتقق

 .كليهام أو داللة، أو سند، إما ؛ ا االحتجاج فساد سبق التي

 حييلث األّول، املقصد يف مناقشته سبق فقد ،يف املتعارضني التخيري واما أن االصل

أن األصل إنام يكون دلياًل حيث  إىل إضافة التخيري، دون التساقط هو االصل أن ذكرنا

 الدليل.

وقد ذكرنا يف املقصد االول : ان من الوجو  املتصورة الثبات ان املتعارضني ينفيان 

 الثالث .

الوجه االول : ان يكون احد الدليلني املعني يف علم اهلل هو احلجة ، الوجه الثيلاي : 

 مع االنتزاعي هو احلجة وهو عنوان احدمها او احدها .ان اجلا

 الوجه الثالث : ان كل واحد منها حجة إذا كان االخر خمالفًا للواقع .

ولكن كل هذ  الوجو  الثالثيلة ال تسيلاعد عيلىل التخييلري االخيلذي ، لتوقيل  هيلذا 

 التخيري عىل كون احدمها ال عىل التعيني حجة .
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معينا يف علم اهلل هو احلجة واقعيلًا ، فانيله حيتميلل يف اما الوجه االول : وان احدمها 

 صورة اختيار احدمها كام هو مقتىض التخيري ، ان ال يصادف احلجة الواقعية .

اما الوجه الثاي : وان احلجة هو اجليلامع االنتزاعيلي بيلني اليلدليلني . فهيلو ال ينيلت  

   ذا الفرد املعني .حجته هذا الفرد بعينه ، الن الفروض ان احلجية تعلقة باجلامع ال

وما ذكر  بعض االعاظم يف مبحث جريان الراءة فيليام إذا دار االميلر بيلني التعييلني 

والتخيري يف جمال التكلي  ، بعد االعرتاف بان الوجيلوب التخييلريي متعليلق باجليلامع 

االنتزاعي ، ان اصالة الراءة جتري يف التقييد باحد الفردين ، وبذلك يكون االصل هو 

  ، ال التعيني .التخيري

فهو ضعي  ، كام ذكرنا  يف حمله ، وال جمال للبحث عنه هنا ، نعم ذكرنيلا ان بعيلض 

الوجو  املتصورة هناك هو حجية احدمها عىل تقدير عدم االخذ باالخر ، وبالعكس ، 

وهذا يقتيض التخيري ، اال اننا بينا هناك ان هذا اضع  الوجو  ، ميلع ان بقييلة الوجيلو  

 ن مقرونة بقرائن.ايضًا مل تك

ومما ذكرنا يظهر انه ال جمال للقول باننا لو اخذنا بالراجح فهو مقطوع احلجييلة وان 

 ، بعيلدمها للقطيلع مسيلاوق احلجية أخذنا باملرجو  فهو مشكوك احلجية ، والشك يف

 . احلجية مقطوع ليس املسالك اكثر عىل الراجح الن وذلك

 ييلدل ميلا أن وذكرنيلا اخلامسة، الطائفة يف بالتفصيل عنها بحثنا فقد ،واما الروايات

 .الكليني ومرسلة االحتجاج، مرسلتاعىل التخيري فيها أخبار ثالثة: 

 حييلث التخييلري، عيلىل داللتها يف مطلقة الروايات هذ  أنوتقري  االستدالل  ا: 

 دلييلل اليوجيلد ألنه ؛لتقييدها يصلح ما هناك وليس املرجحات، وجود صورة تشمل

 عليه العقالء بناء وأما ،للرتجيح غري تاّمة ذكرت التي األدلة ألن وذلك ؛الرتجيح عىل
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 انيلام فننيله االصيلل وأميلا حجة، غري فهو الرتجيح عىل اإلمجاع وأما أساسه، من فننكر 

 غيلري فنهنيلا باملرجحيلات الرتجيح عىل الدالة الروايات وأما الدليل، حيث دليالً  يكون

 املقبوليلة وأميلا ،مثاًل ضعيفة سنداً  فاملرفوعة ؛سنداً  أو داللة إما ضعيفة ألهنا ؛عليه دالة

 وختيلال  احلكوميلة بميلوارد تيلرتبط ألهنيلا ؛دالليلة التتم فنهنا صحتهاسنداً  تقدير فعىل

 .(1)الكفاية صاح  ذكر  كام احلاكمني،

 أخبيلار ُحيلل منه يلزم فألنه ،وأما عدم امكان تقييد روايات التخيري بكدلة الرتجيح

إذ من النيلادر أن يكيلون اخليلران متسيلاويني ميلن دون مزييلة  ؛النادر الفرد عىل التخيري

 املرّجحيلات عيلن التعيلدي لوجيلوب ذهبنيلا ليلو خاّصيلة ،ومرّجح ألحدمها عىل اآلخر

 .املختار الرأي هو كام املنصوصة

فيلنن  ؛ويضاف لذلك أنه يلزم من القول بالتقييد تكخري البييلان عيلن وقيلت احلاجيلة

 يف واعتميلد بيلالتخيري ُاجييل  فليلو ؛ين متعارضيلنيالسائل لو سكل عن وظيفته يف خر

 وهو املزية، ذي بغري بالعمل للسائل اإلذن يعني ذلك فنن املنفصلة، القرينة عىل تقييد 

 .االستحباب عىل الرتجيح أخبار ُحل األمر فغاية إذن. قبيح

ا هذ اليصح ولكنهذا غاية ما يمكن قوله يف تقري  االستدالل بروايات التخيري. 

ري  سواء يف أصل املبنى من ثبوت روايات تدل عىل التخيري مطلقيلًا أو فيليام بنيلى التق

 عليه.

 

 مناقشة أصل املبنى

 مرتبطيلة ميلثالً  سيلامعة فموثقيلة ،إن أخبار التخيري إما ضعيفة داللة وإن متت سيلنداً 

ار واعتبيل التمسك ال العمل مرحلة يف ختيري فيها والتوسعة والتخيري الفتاوى بتعارض
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 أي اليلدالل، اجلميلع ميلن بنحيلو مرتبطة مهزيار بن ع  ورواية ،كام مر تفصيلهاحلجية 

 سيلنداً  ضيلعي  االخبيلار هيلذ  بعض أو ، باملوسعات خمتصة املوّسعاتفهي يف التوسعة

 دالليلة، ضيلعفها يف الوجيله وأميلا. املغيلرية بن احلارث عن االحتجاج كمرسلة وداللة،

 مقيلام يف إهنيلا بيلل ، .االخذي التخيري عىل تدل والخبار املتعارضةباال ترتبط ال فألهنا

 ميلن ييلتمكن حتيلى للواقيلع بموافقتيله يعليلم مل وإن الثقيلة خر عىل االعتامد جوار بيان

 )عليه السالم(. لإلمام الوصول

 ايلا ليليس لكن ،وعىل تقدير داللة بعض االخبار عىل التخيري يف االخبار املتعارضة

 االحتجيلاج كمرسيللة سيلنداً  لضعفها وباإلضافةورة وجود املرّجح. ص يشمل إطالق

 وجيلود بعيلدم اطالقهيلا فيتقييلد - ذكرهيلا سيلبق وقيلد - اجلهم بن احلسن عن االُخرى

 نعليلم ال: )بقوليله قّيد قد السؤال ألن وذلك. الريبة لرصف املوج  العقالئي املرجح

ونحن نتقبل عدم جوار الرتجيح يف مثل  بالباطل، احلّق  اشتبا  يعني وهذا ،(احلق أهيام

 يعنيلي ال عنيلدنا الرتجيح ألن ،ارد االشتبا  كام مىض وسيكيت احلديث عنه بالتفصيلمو

 بحييلث اخليلرين أحيلد يف خصوصيلية وجيلود يعني بل فحس ، التعبدية املزية وجود

حلق منهام ا يعلم املوارد هذ  مثل ويف. الريبة فيه وما املشتبه عنوان عن خروجه يوج 

 وخيرج عن االشتبا .

 فال ، املرجحات وجود مع حتى الرتجيح وجوب وعدم ،  مطلقاً والقائل بالتخيري

 يمكنيله ال ولكنيله ، الرتجيليح وجوب عىل ذكرت التي االدلة وتفنيد مناقشة من له بد

 وجيلد إذا وأنيله ذكرنيلا ، اليلذي بيلاملعنى والريبيلة الشك يقبل فال العقالء بناء أما ذلك

 ،والريبة بحيث ترصفه لآلخيلراشفان ولكن كان يف أحدمها مزية تبعد  عن االشتبا  ك

 يصيللح التيلي الدرجة إىل القوة من العقالئي البناء هذا إن بل به، يكخذون العقالء فنن
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 فهذا مطلقًا، التخيري عىل أدّلة وجود تقدير عىل التقييد عىل مّتصلة قرينة يكون أن معها

 البنيلاء هيلذا يؤكيلدان والسيلرية اإلمجيلاع أن تقيلّدم وقدن انعقاد اإلطالق. م يمنع البناء

 .العقالئي

وال بد للقائل بعدم وجوب الرتجيح من منع حجية بناء العقيلالء عيلىل الرتجيليح ، 

 بدعوى ردع الشارع عنه ، ولذلك طريقان :

الطريق االول : التمسك باطالق ادلة التخيري ، وان كان بمعنى التوسعة يف مرحلة 

 العمل ، بحيث يشتمل صورة امكان الرتجيح .

 ي : التمسك باطالق ادلة التوق  بالنحو املتقدم ايضًا .الطريق الثا

ويتوق  الطريق االول : عىل منع حجية مقبولة عمر بيلن حنظليلة ، بيلدعوى انيله مل 

يوثق يف كت  الرجال ، وال اثر لنقل صفوان وابن أيب عمري والبزنطي عن اليلراوي يف 

ا إذا اعترنا الرواية معترة التوثيق ، كام ال اعتبار لقبول االصحاب يف جر السند ، وام

بذلك ، كام بينا  سابقًا ، فال جمال لدعوى الردع ، إذ هي كافية يف اثبات لزوم الرتجيح 

، فتقيد اطالقات التخيري املزعومة ، وقد ذكرنا ان يف املقبولة مقطعني ، احدمها ييلرتبط 

االعتبار او ارتباطها  باملفتيني ، واالخر يرتبط بالراويني وعىل تقدير سقوط املقبولة عن

بالفتوى يل ال بالرواية والراوي ، ووجود اطالق بحس  ظاهر اللفظ يدل عىل التخيري 

، فالظاهر ان بناء العقالء كاف يف منع انعقاد االطالق ، النه قرنية حالية عيلىل التقيييلد 

بغري صورة امكان الرتجيح ، وعليه فال جميلال ليلدعوى ردع هيلذا االطيلالق عيلن بنيلاء 

 الء ، واما مرفوعة ررارة ورواية رسالة القط  ، فقد ذكرنا التكمل يف سندمها.العق

واما الطريق الثاي : فالعمدة يف ادلة التوق  رواية امليثمي عىل تقدير اعتبارها سندًا 

، ومورد توهم االطالق فيها قوله )وعليكم بالك  والتثبت والوقوف وانتم طيلالبون 
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ن عندنا او التمسك  ا يتوق  عىل ان نحمل قوله )عليه باحثون حتى ياتيكم البيان م

السالم( )طالبون باحثون( عىل البحيلث عيلن القيلرائن وموجبيلات رصف الريبيلة عيلن 

احدمها إىل االخر ، واال فالوقوف خمصوا بحال الطل  والبحث يل واما بعد العثيلور 

 ا.عىل املرجحات ، فال وجه للتوق  بمقتىض الرواية ، وقد مر الكالم فيه

وأما الوجهان اللذان ذكرا لعدم قابلييلة إطالقيلات التخييلري للتقيييلد بصيلورة عيلدم 

 .وخمتص مشرتك: بوجهني عنهام فاجلواب ،وجود املرجح

نيلع ميلن يم بحييلث القوة من العقالء بناء أن من ذكر  سبق فاماملشرتك:  اما اجلواب

 انعقاد اإلطالق لروايات التخيري من أصله.

 واما اجلواب املختص:

بكننا لو بنينا عىل ما ذه  إلييله معظيلم املتيلكخرين ميلن :  فيعرتض عىل الوجه األّول

 الكتاب بموافقة املرجحات باختصاا وقلنا ،عدم التعدي عن املرجحات املنصوصة

 وجيلود النادر من ألنه واضح، فجوابه ،(1)كخريناملت بعض إليه ذه  كام العامة وخمالفة

 للعامة خمالفاً  اخلرين أحد يكون أن النادر من أنه كام التعارض، مورد يف كتايب إطالق

 .وقضاهتم حّكامهم مليول املخالفة يشمل بحيث معنى، من الكلمة اذ  بام

 نعني فال ،وأما إذا بنينا عىل التعدي عن املرجحات املنصوصة كام هو الرأي املختار

 أحد عن الريبة رصف يوج  الذي هو املعتر املرجح بل كان، مرّجح بكي الرتجيح به

 الشهرة أو اإلمجاع أن فرضنا لو كام وجود ، يقل مما املرجح هذا ومثل لآلخر، اخلرين

لمنا ميلثال أن ع بكن فكريًا، املجمعني استقالل لعدم وذلك ؛الريبة رصف يوجبان ال مما

 رصف توجيل  فيلال ،الشهرة ناشئة من تقليد جيل جليل دون استقاللية يف الرأي منهم
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 الرتجيليح جيور فال ذلك وعىل. مثالً  ذلك يف املطلوب احلدّ  إىل نبوغهم لعدم وأ الريبة،

 .الشهرة أو باإلمجاع

وعىل ضوء هذ  الفكرة يف الرتجيح املعتر ذكرنا أنه ليلو فرضيلنا أن اخيلتالف أحيلد 

 املجتهد هذا مثل تقليد يتعني فال ،املجتهدين يف املستوى العلمي عن اآلخر كان ضئيالً 

 عيلن اختالفيله بليلغ ليلو فيام اآلخر دون تقليد  تعنّي  يف يعتر وإنام قليلة، ةبدرج األعلم

د املجته هذا مثل الحاطة وذلك ساقطًا، اآلخر قول معها يعتر التي الدرجة إىل اآلخر

 املجتهيلد يعيلد مميّلا ذليلك وغري ، الكلامت وحلن احلديث وكت  ،االعلم بتاريخ املسكلة

 .االجتهاد مسلّ  بداية يف إليه بالنسبة اآلخر

بكنه البيلد ميلن  -لزوم تكخري البيان عن وقت احلاجة  - ويعرتض عىل الوجه الثاين

اس التعليم عىل التيلدرج يف أس أن فبام ،مالحظة الفرق بني موارد الفتيا وموارد التعليم

 من يلزم فال هنا ومن. فيه للعمل الحيتاج ألنه ؛البيان تاخري من مانع فال لذلك ،البيان

 وميلاذكر. احلاجيلة وقت عن البيان تكخريُ  املنفصلة القرائن عىل االعتامد أو ملقّيدا تاخري

 ميلا وأميلا ميلوارد الفتييلا. يف ذلك يتحقق إنام البيان تكخريُ  التقييد تكخري من يلزم أنه من

 يف ليله تعّرضيلنا فقيلد احلاجيلة، وقيلت عيلن البيان تكخري يف القبح عدم من البعض ذكر 

 .واملقيد املطلق مبحث

 أن ما ذكر من الوجو  ضعي . الصةواخل

وأما ما ذه  إليه صاح  الكفاية من أن املرجحات إنيلام ذكيلرت ميلن بيلاب متيييلز 

 اليكيلون ولذلك ،اخلر املخال  للكتاب اعتر رخرفاً  أن وذلك ،احلجة عن الالحجة

 .اجلهة أصالة فيه الجيري للعامة املوافق اخلر وكذلك أساسه، من حجة



580 |   

 
 

 

قدم إيضاحه من أن ماجاء يف الروايات بطر  ما خال  الكتاب فيعرتض عليه بام ت

إنام يراد به املخالفة الروحية للكتيلاب إميلا هيلدمًا أو بنيلاًء وهيلذا أجنبيلي عيلن رواييلات 

 جييلري ال حتيلى اجلهة أصالة جريان من متنع بنحو فليست العامة خمالفة وأماالتخيري. 

 .الرتجيح فيه

ي  عنها يف تقريرات بعض األعاظم ولو بنحيلو وبام أن هذ  اآلراء واألقوال قد ُاج

 فلذلك لن نطيل الكالم حواا. (1)آخر

 وعىل كل حال فقد ظهر مما ذكرنا صحة القول بلزوم الرتجيح.

 منه بد ال واج  الريبة املرجحاتورصف بحس  الرتجيح ان:  وحاصل هذا التنبيه

 . جداً  رناد املخال  بل العلامء اكثر مذه  وهو ، التعارض موارد يف
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 التنبيه الثالث

 : التعدي عن املرجحات املنصوصة

 ولكننيلا ،وقد طر  العلامء هذا البحث بعنوان )التعدي عن املرجحات املنصوصة(

 تعبيلدي، أو عقالئيلي أميلر هيلو هل الرتجيح أن من ُاخرى بصيغة البحث طر  نرجح

 للكيلرى توتطبيقيلا إرشيلادات هي هل الروايات يف املنصوصة املرّجحات أن بمعنى

 رصف يوجيل  بيلام الرتجيح لزوم من مراراً  ذكرنا  الذي العقالئي والقانون العقالئية

 توجيهيلات املنصوصيلة املرجحات هذ  كانت هنا ومن ،رين لآلخراخل أحد من الريبة

 لعيلدم وذليلك الرشعية، األحكام يف مرجحاً  وقوعه يمكن بام له وتذكريًاوتعليام للفقيه

 املرجحيليلات هيليلذ  إن أو التعيليلارض، جميليلاالت مجييليلع رتكًايفومشيليل معينيليلاً  امليليلرجح كيليلون

 .عليها؟ االقتصار يلزم تعبدية املنصوصة

 العليلامء طرحيله اليلذي العنيلوان ميلن وجيله من أعم ألنه ؛وإنام رجحنا هذا العنوان

 املنصوصيلة املرجحيلات عن يتعدى بام املرجحات دائرة تتسع كام ألنه وذلك ؛للبحث

 قيلد فكيلذلك منصوصيلة، تكن مل لكنها الريبة، رصف وص  عىل املزية توفرت لو فيام

املنصوصيلة لوصيل  رصف الريبيلة  املرجحات فقدت لو كام ُاخرى جماالت يف تتضيق

 حيث الجيور العمل  ا.

 اجييلاب فاملنيلاط ، وقد تبني من البحوث السابقة ان القول بالتعدي هيلو الصيلحيح

 غيلري مزييلة يف وصيل ال هيلذا وجيلد فليلو ، لفاقيلدها صيلاحبها عن الريبة لرصف املزية

وصيل  ال ايلذا فاقدة ولكنها ، منصوصة املزية كانت لو وكذلك ، به اخذنا منصوصة

 ولكيلن ، مشيلهورة اليلروايتني احيلدى كانت إذا كام ، لسب  من يف املقام فال اعتبار  ا
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 او ، فيهيلا الرييل  تبقيلى بحيث ، صحيح وجه عىل يعتمد ال وانه االشتهار منشا علمنا

 عيلىل يساعد ال مضموهنا ان باملناسبات لنا تبني ولكن ، للعامة افقةمو احدامها وجدنا

 .الواقعي احلكم كتامن

وبذلك يتبني ان ما طرحنا  ، اوسع مما ذكر  القوم حيث عروا بامكان التعدي عن 

املرجحات املنصوصة ، فانه عىل طرحنا ، ربام ال يؤخذ باملنصوصة لفقيلداهنا الوصيل  

 املذكور .

 

 ء وتاريخ املسألةأقوال العلام

الظيلاهر و ، وقبل الدخول يف البحث يلزمنا التعرض وبنمجال لتاريخ هيلذ  املسيلكلة

 جميلال يف عمليلوا إهنيلم بيلل ،من أقوال اخلاصة والعامة عدم االلتزام بمرجحات معينة

 املحيلدث رميلان حتيلى اليلرأي هيلذا استمر وقد. (1)سنذكر  الذي الضابط عىل الرتجيح

 ميلن االُصيلوليني انتقيلد ميلن وأّول عرشيل احليلادي القرن امءعل من وهو - االسرتبادي

 ان ورعيلم ،باملرجحات املنصوصة يف بيلاب الرتجيليح التقيد إىل ذه  حيث - الشيعة

 االُصيلوليني عيلىل انتقيلدها التيلي االُميلور ميلن فكيلان لرأييله ييلذهبون القدماء من كثرياً 

: رسيلائله يف نصارياأل الشيخ قال. املتعارضة األخبار ترجيح يف آرائهم عىل اعتامدهم

املحقق والعالمة بيلكهنم  مثل املذه  رؤساء عىل األخباريني من واحد غري طعن ولذا)

يعتمدون يف الرتجيحات عىل ُامور اعتمدهتا العامة يف كتبهم مما ليس يف النصوا منها 

 .(1)عني وال أثر(

 قيلهحدائ يف قيلال فقيلد ،وتبعه يف ذلك مجع من األخباريني أمثال صيلاح  احليلدائق

ل ميلن وجيلو  االُصيلو عليلامء ذكيلر وقيلد: )السيلابق كالمه بعد رسائله يف الشيخ ونقله
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 البيت أهل من ماورد عىل عندنا واملعتمد ،الرتجيحات يف املقام مما اليرجع إىل حمصول

 .(1))عليه السالم( من األخبار الدالة عىل وجو  الرتجيحات(

 للقيلول السيلبيل متهيلد اهنيلا همتومه الجل ، ولعل تشدد االخباريني يف هذ  املسكلة

 بحيلث القييلاس ان احيلد االسيلباب التيلي دعيلت يف ذكرنيلا وقيلد ، الروايات يف بالرأي

االخباريني إىل نسبة القول بالرأي إىل بعض علامئنا االصوليني هو القول بالتعدي عن 

املرجحات املنصوصيلة ، ولكيلن سيلنذكر ليليس للقيلول بالتعبيلد والتقييلد باملرجحيلات 

 . وجود يف كلامت السابقنياملنصوصة اثر و

وقد وافقهم عىل ذلك أيضًا املحقق النراقي يف مناه  االُصول كام نقله عنه السيليد 

 الرخصيلة دون ميلن اإلميلام روايات ومتييز اجلاهلة للرعية وماالطباطبائي يف رسالته: )

 رواييلة منهيلا وميلراد . (1)(عرشيلة الرابعيلة الرواييلة يف كام عنه الرصيح النهي مع بل فيه،

 .امليثمي

 الشيليخوقد ذه  إىل هذا الراي أيضًا من متكّخري االُصوليني املحققون الثالثيلة: 

 أن واملالحيلظثم تبع هؤالء بعض من تيلكخر عيلنهم.  (1)واألصفهاي والعراقي النائيني

. امليلنه  يف معيله اختلفيلوا وإن االسرتبادي املحّدث برأي تكّثروا االُصوليني من الكثري

 .االسرتبادي املحدث عىل سبق من الرأي اذا يذه  مل ولكن

 أخيلي ييلا فيلاعلم) الكيلايف مقدميلة يف قال ،نعم ربام يستظهر ذلك من كالم الكليني

 عيليليلن فييليليله الرواييليليلة اختلفيليليلت مميليليلا اء متيييليليلزُ  أحيليليلداً  اليسيليليلع أنيليليله اهلل أرشيليليلدك

 احليلديث تقيلدم وقد. (1)العلامء )عليهم السالم( برأيه إالّ عىل ما أطلقه العامل بقوله...(

رُحه اهلل هل يقيلول بيلالتخيري مطلقيلًا ابتيلداًء أم بيلالرتجيح  وأنه إمجاالً، العبارة هذ  عن

 يلتيلزم ال أو املرّجحيلات بني بالرتتي  يلتزم فهل الثاي وعىل التخيري؟ ثم ،باملنصوا
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 من موافق له فليس عنه ذلك ثبوت تقدير وعىل الرتتي ؟ دون اا نقله ظاهر هو كام به

 أو املحقيلق رأي فليليس ،ّتفقون عىل التعيلديم والعاّمة اخلاّصة من لامءالع ألن ؛العلامء

 مشيلاخينا إن: )البهبهيلاي للوحيد القديمة الفوائد ففي. به يسبق مل ألمر إحداثاً  العاّلمة

 النقيلد األخبيلار يف طيلريقتهم املعصيلوم وبيلني بيننيلا والوسيلائط األخبار ورواة القدماء

عيليلدم قرصيليلهم يف و عليهيليلا، والبنيليلاء مظنيليلوهن عيليلىل احليليلديث وتصيليلحيح واالنتخيليلاب

 .(1)الرتجيحات املنصوصة

 ومل ،فلم نجد عينًا وال أثرًا للقول بالتعبد باملنصوا يف الرتجيح يف كت  القيلدماء

 ورش  للعاّلميلة االُصيلول وهناية للمحقق املعارج بمراجعة يظهر كام عنهم ذلك ينقل

 ،تزم  ذا الرأييل من هناك ليس أنه يظهر حيث وغريها، الدين عميد للسيد التهذي 

 نالحيلظ األخبار لتعارض بنجيار يتعرض حيث االستبصار مقدمة يف الطويس فالشيخ

 هذ  مثل أن والري . اإلجارة أو السامع أو املعنى أو باللفظ النقل أو بالعدد رجح أنه

 .النصوا يف ترد مل املرجحات

 

نبغي ان ينظر يف املتعارضني قال يف مقدمة االستبصار )وان كان هناك ما يعارضه في

فيعمل عىل أعدل الرواة يف الطريقني، وان كانا سواء يف العدالة عمل عىل أكثر اليلرواة 

 عددًا( وال ري  يف أن كثرة العدد مل ترد يف النصوا.

وقال يف مقدمة التهذي  )فاذا اتفق اخلران عيلىل وجيله ال تيلرجيح الحيلدمها عيلىل 

ون بام يوافق داللته االصل وترك العمل بام خيالفيله( اآلخر بينت ان العمل جي  ان يك

 وموافقة االصل ايضًا ليست من املرجحات املنصوصة.
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وقال الشيخ الصدوق يف الفقيه، بعد ان روى صحيحة ع  بن جعفيلر املانعيلة ميلن 

الصالة وبني يدي املص  رساج، وبعد ان روى رواية ضعيفة مرفوعة عن عميلرو بيلن 

ه ال بكس به الن الذي يص  له أقرب إليه من ذلك، وقال يف مقيلام إبراهيم اامداي. ان

تقديم الثانية مع ضعفها، ولكنها رخصة اقرتنت  يلا عليلة، صيلدرت عيلن ثقيلات ثيلم 

اتصلت باملجهولني واالرتفاع فمن اخذ  ا مل يكن خمطئًا بعد ان يعلم ان االصيلل هيلو 

 النهي، وان االطالق هو الرخصة، والرخصة رُحة(.

ي من هذ  املرجحات هي منصوصة، كوهنيلا رخصيلة، أم اقرتاهنيلا بعليلة أم ولكن أ

صدورها عن الثقات، ومن البعيد ان يكون منشك قوليله بتقيلديم الرخصيلة ميلا روي يف 

املحاسن عن أيب عبداهلل )عليه السالم( من مصابيح الظلم )انه قيلال، قيلال رسيلول اهلل 

لوي اهنك  واسهله وارشيلد ، فيلان )صىل اهلل عليه وآله( إذا حدثتم عني باحلديث فانح

وافق كتاب اهلل فانا قلته، وان مل يوافق كتاب اهلل فلم اقله( وقد مر الكيلالم فييله، وقلنيلا 

بان الظاهر ان اجلملة االوىل مقدمة للثانية، وان املراد االخذ بام وافق الكتيلاب وليليس 

 املراد االخذ باالسهل كيفام كان.

 كان لو الراوي ان مفادها ،خ املفيد يف أوائل املقاالتوقد نقلنا فيام سبق عبارة للشي

 هيلذا وقدنقل. التعارض عند روايته فرتجح وررارة مسلم بن كمحمد العلامء كبار من

 املرجحيلات ميلن ذليلك ليليس أنيله ميلع املحقق، معارج يف كام الطويس الشيخ عن أيضاً 

 .(1)املنصوصة

 عىل واالقتصار ،دية الرتجيحوهذ  كلها أمارات وشواهد عىل عدم التزام أحد بتعب

والسيليليد  (1)األنصيليلاري املحققيليلني شيليليخ أيضيليلاً  اليليلرأي ايليلذا ذهيليل  وقيليلد. املنصيليلوا

 الطباطبائي.
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 ألجيلل يلزمناوبعد هذا املدخل التارخيي للمسكلة ندخل يف صميم البحث فنقول: 

 ؛يح ا عىل الرتج اسُتدّل  التي السابقة األدّلة مالحظة املسكلة هذ  يف احلق إىل الوصول

 عيلىل االقتصيلار أو التعيلّدي عيلىل تيلدل وهل املجال، هذا يف داللتها مدى عىل لنتعرف

 املنصوصة؟ املرجحات

 

 : االدلة عىل التعدي

 وقيلد. عنيلدهم المنصيلوا إذ ؛التعيلّدي يقتيض أنه الواضح فمن ،أما بناء العقالء

 . ةمبارش االمضاء او الردع عدم بضميمة حجة انه ذكرنا

 عند حادث قول االقتصار بوجوب القول أن من ذكرنا  ملا ؛لكفكذ ،وأما اإلمجاع

 .منصوصة مرجحات لدهيم فليس العامة وأّما الشيعة،

 احلجييلة، يف والتخيري التعيني بني االمر دوران عند التعيني أصالة وهووأّما األصل

 فهذ ملنصوا وغري  كام هو واضحا بني ذلك يف فرق ال إذ ؛أيضاً  بالتعدي يقيض فهو

 ميلن الريبيلة رصف املناط وانام ، املنصوصة باملرجحات التعبد عدم تقتيض كلها دلةاال

 . لآلخر أحدمها

 منيلا تقيلدم وقد الباب، روايات أّهم هي ألهنا ؛املقبولة عمدهتا فنن ،وأما الروايات

ن ميلدلول الرواييلات يف هيلذا عيل البحيلث جييلدر ولكن. العقالء عليه بنى ملا إرشاد أهنا

 عيلدم عيلىل وال ذليلك، عيلىل التيلدل أو التعيلّدي وجوب عىل تدل اإهن وهل ،املوضوع

 ذليلك يف اآلراء اختلفيلت وقيلد التعّدي؟ جوار عدم عىل تدل إهنا أو التعدي، وجوب

 منهيلا لنستفيد القاعدة، مقتىض عن البحث علينا ينبغي اآلراء تقويم يف الدخول وقبل

 دير إمجال الرواية.تق عىل
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 ولكيلن املرجحات، بمطلق الرتجيح هو القاعدة مقتىض أن:  والرأي الذي نختاره

 العقيلالء بناء من ذكرنا  ملا وذلك ؛املزية ذي عن الريبة رصف املزية استوجبت إذا فيام

 .رشعاً  عنه ردع يصدر مل الذي ذلك عىل

 ولكيلن ،وذلك ألن أدّلة التخيري مطلقة ؛بكن مقتىض القاعدة هو التخيريوربام يقال 

 مل التي املوارد يف وأما عليها، الدليل لقيام املنصوصة ملرجحاتا يف إطالقها عن خرجنا

 .وحمّكامً  نافذاً  حينئذ اإلطالق فيبقى  ا الرتجيح عىل الدليل يقم

ألن ما يدل منها  ؛لعدم اإلطالق يف أدلة التخيري ؛ولكن هذا فاسد كام ذكرنا  سابقاً 

 ذليلك وبعد ،الرتجيح أّوالً  عىل التخيري يف املتعارضني ال خيلو من إشارات إىل وجوب

 .االحتجاج مرسلتي وإحدى العالمة كمرفوعة بالتخيري يؤخذ

ملا جاء يف رواية امليثمي من قوله )عليه  ؛وربام يقال بكن مقتىض القاعدة هو التوق 

 بيلذلك، أوىل فنحن ؛ن هذ  الوجو  فردوا إلينا علمهم اء يف جتدو  مل وما»السالم(: 

 بيلاحثون طيلالبون وأنيلتم والوقيلوف والتثبت بالك  وعليكم كم،بآرائ فيه تقولوا وال

 :القول هذا عىل يعرتض ولكن. «عندنا من البيان يكتيكم حتى

ملا تقدم ميلن أن حمميلد بيلن احلسيلن بيلن الولييلد )شيليخ  ؛بضع  الرواية سنداً  - 1

 والتوثييلق ،الصدوق( كان سّيئ الظن يف حممد بن عبداهلل املسيلمعي )راوي احليلديث(

 .الرجال كت  يف للمسمعي

 اجلميلوع عيلن النهي مقام يف إهنا بل ،بكنه ليس مفاد الرواية عدم جوار التعّدي - 2

 عيلنهم وردت التي واملوارين الضوابط وفق عىل وليست عليها شاهد ال التي الداللية

 عيلن فيهيلا الكيلالم يكيلن فليلم إذن)عليهم السالم(يف هذا املجال والتي تقدم ذكرهيلا. 

 .الداللية اجلموع يف الكالم كان بل بالرأي، الرتجيح من متنع هنابك ليقال الرتجيح
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 ميلن والبيلد ،«وبيلاحثون طالبون وانتم»أنه )عليه السالم( قال فيها بعد ذلك:  - 3

عن املرّجح وطلبه بعيلد عيلدم حتقيلق ميلوارين اجلميلع  البحث هو منه املراد أن افرتاض

 وضوابطه يف املورد. 

لقاعيلدة هيلو الرتجيليح املطليلق بالتعيلدي عيلن ويتضح من ذليلك كّليله أن مقتىضيل ا

املرجحات املنصوصة بالصورة التي ذكرناها من رصف الريبة إذا ميلا افرتضيلنا امجيلال 

 الرواية.

واما البحث عن املقبولة فاملالحظ أن املرجح األول الذي ذكر فيها يبتدئ من قوله 

 عند عليه املجمع ،به حكام الذي ذلك يف روايتهم من ماكان إىل ينظر»)عليه السالم(: 

 فنن ؛أصحابك عند بمشهور ليس الذي الشاذّ  ويرتك حكمنا من به فيؤخذ أصحابك،

 .(1)«فيه الري  عليه املجمع

وهذ  الفقرة كالفقرات الالحقة وردت عىل سبيل اإلرشاد لذلك البنيلاء العقالئيلي 

بيلاب  والكرى العقالئية التي تتضمنها وتتبطنهيلا فقيلرات الرواييلة، الهنيلا وردت ميلن

التعليل ، وال وجه للتعليل بامر تعبدي ، وانام ال بد أن يكون بامر ارتكاري عقالئيلي، 

 وهيلي ،وهو التي أرشنا إليها أكثر من مرة يف مقام الرتجيح بني األمارتني املتعارضيلتني

 يوجيل  باالُخريبحييلث واختصاصيلها إحيلدامها عن الريبة رصف يوج  ما مالحظة

 االصحاب بناء عليه ان مر وقد ، االمارة تلك مقتىض ةبصح املحاسبة بعد االطمئنان

 األخيلذ وجيل  لاُلخيلرى اليلروايتني إحيلدى من الريبة رصفت فنذا السابقني، والعلامء

 شيلاذّ  واآلخيلر علييله، جمميلع أحدمهارواية أنه لو وجد خران: ال فمعنى. الرواية بتلك

 من احلاصل الري  لزوال وذلك ؛فيه الري  ألنه ؛عليه باملجمع األخذ وج  ونادر،
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 يف وانحصيلار  علييله، املجميلع ميلن للواقع، اخلرين أحد بمخالفة اإلمجال العلم جهة

 .والنادر الشاذّ 

 يف والتهميلة الظيلن سيلوء توجيل  أمارة وجودواملراد من الري  والريبة كام ذكرنا: 

 العقالئييلة الكيلرى واميلا. وهتمته الكذب ومظنة والرتدد التحري هو الري  اخلرينالن

 .الرواية يف مطوية فهي املذكورة

 وأميلر فيتبيلع، رشيلد  بنّي  أمر: ثالثة االُمور وإنام»ثم قال )عليه السالم( بعد ذلك: 

 .«ورسوله عزوجل اهلل إىل حكمه يردّ  مشكل وأمر ،فيجتن  غيه بنّي 

 والكواشيليل ، الطيليلرق: هنيليلا منيليله امليليلراد ولعيليلل ،واألميليلر ليليله معيليلان عدييليلدة

 ملجمع عليه يف األمر البني الرشد.واإلمام )عليه السالم(أدخل ا

 وجيله أصيلاب إذا اإلنسيلان ورَشيلد ،والرشد كام يف لسان العرب هو )نقيض الغي

 .هدا  يعني اهلل أرشد : وقوام. (1)ر والطريق(األم

 يكيلون أن «رشد  بنّي  أمر»: قوله من فاملراد ،والبني هو الوضو  والظهور واجلالء

 .فيه واضحاً  وطريقه احلق وجه

 ويف. وتشا ا والباطل احلق وجه فيه تشاكل ما يعني اللغة كت  ففي ،ا املشكلوأمّ 

 (.التبس األمر وأشكل والصورة، اايئة يف املشاكلةملشكل: ا) املوارد أقرب

 وأما ،ومعنى ذلك كله أنه لو كان هناك أمر اشتبه فيه احلق بالباطل فال جيور اّتباعه

 .اّتباعه فيج  عليه املجمع يف كام بّيناً  الرشد كان لو

كام ذكرنا ما التبس  املشكل الن ، اذن باالمجاع والشهرة يرتفع االشكال من الرواية

 االمجيلاع ومنهيلا ، االشيلكال ورفيلع للتبيلني املوجبيلة واملرجحيلات ، فيه احلق بالباطيلل

)صىل اهلل عليه وآله( وتوج  االخذ  والرسول هلل علمه ورد التوق  من متنع والشهرة
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 هيلذ  مجييلع ومرجيلع ، تبني ليس اال وضو  اليشء وهو معنيلى العليلم أيضيلاً به الن ال

 يف طبيبيلني قيلول تعيلارض فليلو ، واحيلد وهيلو روال اليلرتدد والتحيلري المر التعبريات

 ليلو واميلا ، االمر اشكل ، عقالئي مرجح بينهام يكن ومل ، العالج او املرض تشخيص

 اجلامعييلة وشيلهادته درجتيله عليلو أو اخليلرة أو املامرسة كثرة بمالحظة احدمها ترجح

انيله اميلر مشيلكل عنيلد  عليه يصدق وال االشكال يبقى فال الرتجيح وجو  من وغريها

 العقالء.

وبام أن هذا احلكم باالّتباع واألخذ معلل بام ذكرنا  من الكرى العقالئية يف رصف 

 وج ي ما كل إىل التعدي لنا جار فلذلك - وختّصص تعّمم - ذكروا كام والعلة ،الريبة

مجاع فيام باإل الرتجيح لنا الجيور وكذلك.  الشهرة باإلمجاعاو خيتص وال الريبة رصف

 تقليد من ناشئة الشهرة ان علمنا إذا كاملو مل يوج  رصف الريبة لعدم توفر  عىل العلة

 توج  ال القبيل هذا من فالشهرة. والتفكري بالرأي استقالل دون من آخر، جليل جيل

 .  ا الرتجيح صحي وال الريبة رصف

كام أن الغي تطبيق مليلا فييله  فيه، الري  عام آخر تعبري «الرشد» فنن ،وعىل كل حال

 .«فيه الري  عليه املجمع فنن»: لقوله الكرى هي اجلملة وهذ الري . 

 وحيلرام بيلني حيلالل)صىل اهلل عليه وآله(:  اهلل رسول قال»ثم قال )عليه السالم(: 

 بالشيلبهات أخيلذ ومن املحرمات، من نجا الشبهات ترك فمن ذلك، بني وشبهات بني

 .(1)«ملحرمات وهلك من حيث اليعلما ارتك 

 بشواهد األخذ باب ومن ،وهذا الكالم منه )عليه السالم( استشهاد بالسنة النبوية

 بكالم استكنس «بنّي  أمر»)عليه السالم( الكرى بقوله:  ذكر أن فبعد والسنة، الكتاب

 والعليه وآله(من باب التوافق مع تعاليمه )صىل اهلل علييله وآليله(. )صىل اهلل  الرسول
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)صىل اهلل عليه  النبي لكالم مدلوالً  اإلمام كالم من املراد املعنى يكون أن ذلك يف يعتر

 وآله(بالداللة املطابقية.

وبعد ذلك يف مقام اجلواب عن سؤال السائل فيام لو وجيلد أحيلد اخليلرين موافقيلًا 

ماخيلال  »خمالفًا ام فباي اخلرين يؤخذ؟ يقول اإلمام )عليه السيلالم( للعامة واآلخر

 «.العامة ففيه الرشاد

 االميلام ذكرهيلا أن سبق التي الكرى تطبيق هنا منه واملراد الرشد، هو«: الرشاد»و

 اخليلر تيلدخل العاميلة خمالفيلة أن بذلك ويعني ،«رشد  بني أمر»)عليه السالم(بقوله: 

 .شدهار البنّي  االُمور ضمن

د أن يسيليلكله السيليلائل فيليليام ليليلو وافيليلق اخليليلران كالمهيليلا وبعيليل ،ويف ذييليلل الرواييليلة

 فنن إمامك، تلقى حتى فكرجئه كذلك كان إذا»)عليه السالم(:  اإلمام ،جيي حكامهم

 .«االكات يف االقتحام من خري الشبهات عند الوقوف

 العميلل؟ فيلام ،فالسائل يسكل فيام لو مل يوجد اء من املرجحات يف أحد اخليلرين

ه )عليه السالم( باإلرجاء إىل لقاء اإلمام )عليه السالم( ليوّضيلح ليله احليلّق ميلن فكجاب

 عنيلد الوقيلوف فيلنن»الباطل ثم عّلل اإلميلام )علييله السيلالم(األمر باإلرجيلاء بقوليله: 

 ميلن فيهيلا االقتحيلام ميلن أوىل بالباطل احلق اشتبا  عند التوق  أن بمعنى ،«الشبهات

باإلرجيلاء ليليس هيلو فقيلدان املرجحيلات التعبدييلة  األميلر يف عليلةال أن ذلك من ُيظهر

 رد جييل  التيلي املشيلكلة االميلور يف االميلر هذا دخول هو وانام ، املنصوصة يف الرواية

 ؛الشيلبهة حصيلول هيلو االرجيلاء يف فيلاملالك ، عندها والوقوف ورسوله اهلل إىل علمها

اذكر يف احليلديث ميل بغري حتى الشبهة انتفت إذا وأما الفقيه، عند يزيلها ما وجود لعدم

 .وختّصص تعّمم العلة أن من ذكرنا  ملا ؛اإلرجاء جي  فال ،من املرجحات
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وقد ذكرنا يف حمله ان املراد من الشبهة يف املقام ما اشتبه احلق بالباطل وان كانت يف 

 بعض املوارد تستعمل يف اشتبا  احلرام باحلالل.

ية يّتضيلح لنيلا أن هيلذ  الرواييلة إرشيلاد ومن خالل مجيع ما ذكرنا  حول هذ  الروا

للكرى العقالئية واملرجحات العقالئية التي حتكم يف جمال تعارض الكاشفني باألخذ 

 بالعنيلاوين فيهيلا يؤخيلذ بيلل ،بام الينطبق عليه عنوان املشكل واملشتبه وما فييله الرييل 

التعيلدي عيلن  إفادهتيلا ونتيجتيله الرواييلة، ميلن نفهمه الذي هو املعنى وهذا. اا املقابلة

 .(1)املرجحات املنصوصة إىل غريها كام ذه  لذلك الشيخ األنصاري أيضاً 

ولكن صاح  الكفاية أثار بعض الشبهات حول املقبولة واستدل  ا عيلىل إثبيلات 

 ُاميلوراً  الكفاييلة يف اخلراسيلاي املحقق ذكر فقدتعبدية املرجحات وعدم التعدي عنها. 

 :هذا لرأيه ثالثة

)علييليله  اإلميليلام بييليلان عيليلدم يف ميليلا ميليلعأشيليلار اليليليهام بقوليليله: ) لثيياينفيياألمر األّول وا

)عليه السالم(  أمر  يف وما ،السالم(للكلية كي الحيتاج السائل إىل إعادة السؤال مراراً 

باإلرجاء بعد فرض التساوي فيام ذكر من املزايا املنصوصة من الظهور يف أن امليلدار يف 

 .(1)فىالرتجيح عىل املزايا املخصوصة كام الخي

فقيليلد ذهيليل  صيليلاح  الكفاييليلة يف األميليلر األّول إىل عيليلدم ذكيليلر اإلميليلام )علييليله 

 السالم(للكرى الكلية يف الرتجيح كام يظهر ذلك من األسلئة املتكررة.

 

 ولكن يعرتض عىل ذلك:

ما ذكر  من عدم ذكر اإلمام )عليه السالم( ملا يستفاد منه الكيلرى الكلييلة يف  أوالً:

وذليلك ألن أول املرجحيلات بيلني األخبيلار عيلىل اليلرأي  ؛حيحأّول املرجحات غرُي ص
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 روايتهام من كان ما إىل ينظر»ألنه )عليه السالم( يقول:  ؛املختار هو الرتجيح باالمجاع

 التيلي بالصيلفات الرتجيليح واميلا ،«أصحابك عند عليه املجمع به حكام الذي ذلك يف

 أن الواضيلح ومنال الراويني. بق أهنا ترتبط باملفتيني س فيام ذكرنا فقد ذلك بعد ذكرت

 علييله املجميلع فيلنن: قوليله يف املرجحيلات أول ضيلمن يف بينت قد الكلية الكرى تلك

 رسول قال فيجتن ، غيه بنّي  وأمر فيتبع، رشد  بنّي  أمر: ثالثة المور وإنام فيه، الري 

و  هذ  التعبريات مجيعها تتضمن الكرى الكلية بوضو. «)صىل اهلل عليه وآله(... اهلل

 إالّ إهنا خالل ذكر صغريات لتلك الكرى.

فان هذ  اجلملة ذكرت من باب التعليل، وقد ذكيلروا ان العليلة تعميلم وختصيلص، 

وليس ذلك اال الن التعليل يتضمن بيان القانون الك . وقد بينا ان التعلييلل ال بيلد ان 

ا فقيلرات يكون بامر عقالئي ارتكاري، وهو الكرى الكلية التي تتضمنها وتشري اليهيل

 . الرواية، وليست هذ  الفقرات واملرجحات اال تطبيقات اا

أن اإلمام )عليه السالم( لو كان يذكر الكرى الكلييلة رصحييلًا ميلن البداييلة  وثانيًا:

ألن الكيلرى يف نفسيلها وإن  ؛لبقي االحتياج مع ذلك إىل األسئلة املذكورة يف املقبوليلة

إىل اخلصوصيات والتطبيقات اا والتي توج  كانت عقالئية لكن ربام اليتوجه الفقيه 

 ليلذلكرصف الريبة عن أحد اخلرين الصادرين عن اإلمام )علييله السيلالم( لآلخيلر. 

ليكون الفقيه ملتفتًا ميلثاًل إىل تيلكثري  ؛)عليه السالم( أن يؤرش عليها أحياناً  لإلمام فالبد

م يف رصف الشيلبهة اإلمجاع وموافقة الكتاب وخمالفة العامة وميول حّكامهم وقضيلاهت

 والريبة.

إذن فتكرر األسئلة مما تقتضيه طبيعة أمثال هذ  الكريات التي ربيلام ال يلتفيلت إىل 

 خصوصياهتا وتطبيقاهتا.
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 أمثلة إىل احتياجه ألجل بل ،إذن فتكرر ألسئلة ليس ألجل عدم ذكر القانون الكّ  

 لوكان فيام وخاصة ، طبيقالت كيفية تعليم الجلتطبيقية مساعدة عىل تنفيذ ذلك القانون

 االحكيلام عيلىل الداليلة االمارات يف املتعارفكام الفهم حدود عن خارجاً  التطبيق مورد

 بعيلض فيهيلا جتيلري ال وربيلام املرجحيلات، ميلن خاصيلة النيلواع حتتيلاج فاهنيلا الرشعية

رات العرفية، ولكن الكالم يف اهنا هل ختتص باملنصوصة، االما يف املتعارفة املرجحات

نص عليه الشارع ليست اال تطبيقات جزئية للقانون الكيل ، كجمييلع ميلوارد  او ان ما

 ، االمثلة التطبيقية التي تلقى عىل املتعلمني مترينا ام عيلىل تطبييلق القيلانون يف ميلوارد 

 ي ربام يغفل عنها الفقيه.الت واخلصوصيات التطبيقات عىل التكشري إىل وحتتاج

ىل أن اإلمام )عليه السالم( أميلر باإلرجيلاء وذه  صاح  الكفاية يف األمر الثاي إ

 يكن مل جائزاً  املذكورة االُمور بغري الرتجيح كان فلو ،بعد فقدان املرجحات املنصوصة

 .(1)فقداهنا الراوي افرتاض بعد الرتجيح باب لسد وجه أي

يف هذا األمر أن األمر باإلرجاء لو كان مطلقًا لكان هناك جمال  ولكن يعرتض عليه

 يف امليلورد بيلدخول معليلل باإلرجيلاء األميلر أن املالحيلظ ولكيلن ،ذا االعرتاضملثل ه

 يف االقتحيلام ميلن خيلري الشيلبهات عنيلد الوقوف فنن»)عليه السالم(:  لقوله الشبهات

وج  ارتفاع عنوان الشيلبهة وإن كيلان ي ما كل أن إىل يرشد التعليل وهذا. (1)«االكات

 وجيل  مشتبهاً  األمر بقي اذا ولكن ،والوقوف اإلرجاء فالجي  ،بغري هذ  املرّجحات

 .املشكل عنوان عن اخلر وخروج الريبة رصف يوج  ما وجود لعدم ؛اإلرجاء

ممّا اشار إليه صاح  الكفاية يف البحث الالحق الذي يبحث فيه عيلن  األمر الثالث

 عيلىل االسيلتدلالل جمال يف هنا منه االستفادة ويمكن ،)مقدار التعدي عن املرجحات(

 حييلث التعيلدي عيلىل بناء إنه ثم: )الكفاية يف قال املرجحات تعبدية عىل ملقبولةا داللة
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 صيلفات كيلبعض أقربيتيله، وال املزييلة بيلذي الظن مااليوج  املنصوصة املزايا يف كان

 االقربييلة أو ،فقهية إذا كان ميلوجبهام مميلا اليوجيل  الظيلناأل أو األورعية مثل الراوي

 يف املهارة أو الفقهية املسائل يف التتبع وكثرة داتالعبا يف واجلهد الشبهات عن كالتوّرع

 أو الظيلن مايوجيل  خصيلوا إىل التعّدي عىل لالقتصار وجه فال االُصولية، القواعد

 .(1)دمها كام الخيفى(ألح موجبة تكن ومل مزية كل إىل بل األقربية،

 )عليه السالم( جعل من املرّجحيلات ُاميلورًا ال تيلتالءم اإلمام أنوملخص كالمه: 

 معرفة فنن ؛واألورعية باألفقهية الرتجيح أمثال ،ودخول ماذكر  يف الكرى العقالئية

، والنهيلي األمر اجتامع كمبحث االُصولية املباحث أو العبادات أبواب ملسائل الراوي

 .الخيفى كام الشبهات يف الورع وهكذا للواقع، األقربية اليوج  ،وبحث الرتّت 

 ولكن يعرتض عليه:

 بيليلني بيليلالرتجيح التيليلرتبط املقبوليليلة يف امليليلذكورة الصيليلفات أن منّيليلا تقيليلدم دلقيليل: أوالً 

ديث احل فقه عن بالتفصيل بحثنا وقد. املفتيني بني بالرتجيح ترتبط هي وإنام: الروايتني

 ومدى داللته يف هذا املجال.

 التعليالت فبمالحظة ،لو سلمنا ارتباط الرتجيح بالصفات برواة األحاديث ثانيًا:

 املرجحيلات هيلذ  نفرسيل أن علينا ينبغي بالتفصيل رشحها تقدم كام الرواية يف املذكورة

 فنعتيلر األميلر، نعكيلس نيلن دون التعليليالت من املستفادة الكرى عليه تنطبق بتفسري

 ايلذ  نيلذكر  اليلذي التفسيلري هيلذا وبحسيل . امليلرجح تعبدييلة عىل دليالً   ا الرتجيح

 . حمضة تعبدية كوهنا عن وخترج الريبة، لرصف موجبة ستكون فاهنا املرجحات،

 دون امليلراد عميلق إىل والوصيلول ،)فاألفقهية( مثاًل تعني الفهم اليلدقيق للمطليل 

الروايات إىل فقاهيلة وخيلرة خاصيلة يف معرفيلة أسيلالي   فهم يف فنحتاج العام، الفهم
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 اصيلول ومعرفيلة والفتيلاوى، التعليليامت إلقيلاء ويفاألئمة )عليهم السيلالم(وأحاديثهم

)عليهم السيلالم(وغريها ميلن البييلت اهيلل ملدرسيلة املعارضيلة اءامليلدارسوار الرشيعة

العوامل واالسالي  التي يلزم معرفتها الجيلل تكثريهيلا يف فهيلم كيلالم االئميلة)عليهم 

.  السالم(ومرادهم، وقد ذكروا )انا ال نعد الرجل فقيها حتى يفهم معاريض كالمنيلا(

 واالنتبيلا  للفقاهيلة احتيلي  ليلذلكف بيلاللفظ، ال بيلاملعنى نقليلت الروايات أكثر أن وبام

 وميلن. وعلمييلاً  دقيقيلاً  املعنى كان إذا وخاصة منه، تلقيه وصحة املعنى فهم يف والفطنة

 األفقهييلة ميلن ييلراد فيلال ،الفقهية تكثريها الكبري يف أقربية الرواية للصدورل يكون هنا

 صوليةاالُ  القواعد كبعض احلديث، صدور يف كبري دخل اا ليس التي املطال  معرفة

 يف غيلري  ميلن أدق صاحبها من ماجتعل منها املراد وإنام الكفاية، صاح  ذكر  كام مثالً 

االفيلراد يتفيلاوتون يف مقيلدار التلقيلي والفهيلم بحسيل   ألن ؛وفهمهيلا الروييلات تلّقي

 اختالف مستوياهتم.

 ،ولذلك نرى قدماء أصحابنا كانوا يالحظون هذ  اجلهات أيضًا يف جمال الرتجيليح

 حتيلى - اليلرواة من سمعها التي رواياته يعرض كان ُاذينة بن عمر أن سابقاً  ذكرنا وقد

عيلىل ررارة ليكخيلذ برأييله يف  -مسلم وغري   بن حممد أمثال األفاضل، بل منهم الثقات

 تلقيلي أو اليلرواة، عيلن تلقييله صيلحة يف شيلّكه ألجل إالّ  ذلك وليس ،اعتبارها وعدمه

 يف مسيللم بيلن حمميلد ليله روا  ما الروايات تلك ومن)عليه السالم(.  اإلمام عن الرواة

جل ان بعض اليلروا  ال ولعله األجاّلء، من مسلم ابن أن مع املواريث، باب يف الكايف

 لتصيلحيحها االصحاب اجالء عىل سمعو  ما ويعرضون ، كان يتشددون يف احلديث

( اليلرواة فقهيلاء ميلن مجاعيلة عيلن يصيلح ما تصحيح عىل االمجاع قام) بعضهم عن قيل

 وليلذلك.  ايلا ذكيلرت التي االخرى بالتفسريات ال التفسري،  ذا املقولة هذ  وتفسري
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ق احل  نقاًل عن الشيخ أن الطائفيلة رجحيلت رواييلات للمحق االصول معارج يف ذكر

)قدس رس ( )رجيلح الشيليخ بالضيلابط والعيلامل  قال ،حممد بن مسلم وأمثاله عىل غري 

 بن وفضل معاوية بن وبريد مسلم بن حممد روا  ما قّدمت الطائفة بكن حمتّجاً  ،واألعلم

 .(1)(حاام ام ليس من عىل ونظائرهم يسار

 االطيلالع سعة بل ،فتبني ان املراد باألفقهية ليس معرفة القواعد االُصولية فحس 

)عليهم السيلالم( وتلّقيلي األحكيلام الرشيلعية  األئمة مراد فهم يف الدخيلة االُمور عىل

 . كذلكمنهم

 األورعية خصوا - للرواية مرّجحة كوهنا تقدير عىل -  ا فاملراد ،واما األورعية

 يف مزييلة وجعليله للموضيلوع، احلكيلم مناسيلبة تقتضيه كام ،وىالفت أو احلديث نقل يف

: قييلل فيلنذا. موضيلوعنا يف ميلثالً  واحليلرام احلالل يف الورع منها املراد وليس احلديث،

 اجلهيلات ميلن ال اليلدواء، اءإعطيل حييلث ميلن اليلورع: منه فرياد الورع، للطبي  ارجع

 .واضح هو كام االُخرى

 يف اختالفهم يف الري  ولكن ،والثقات من رواتنا وإن كانوا مّتصفني بالورع مجيعاً 

 رييلادة دون احليلديث جوانيل  مجييلع بنقيلل ميلثالً  يتقييلد من فمنهم درجات، عىل ذلك

 ينيلايف فيلال املوضيلوع، يف دخلهيلا عدم لتوّهم ؛بعضها اليراعي قد وبعضهم ونقصان،

معي األحادييلث فقيلد ذكيلر جيلا يف بوضيلو  الفيلرق هيلذا نشيلاهد كام ، وثاقتهوعدالته

)عليه السالم( سبعني  الصادق عن سمعتالنجاا يف ترمجة ُحاد بن عيسى أنه قال: )

 (.العرشين هذ  إىل وصلت حتى ،حديثًا فلم أرل أشّك فيها

 بيلن وعبيلداهلل ،الم()علييله السيل عبداهلل أيب عن روى أن صدقه من وكانثم قال: )

 ميلع ألنه ؛صدقه أمارات من هذا جعل وإنام. (1)(وأرضا م ،نسنا بن وعبداهلل املغرية،
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 اإلميلام رواة سائر عن ويروي ينقل كان ،)عليه السالم( الصادق اإلمام رواة من كونه

)علييله  اإلميلام ميلن بنفسيله سيلمعه ما هؤالء من يسكل كان وككنه ،)عليه السالم(أيضاً 

يتككد من سامعة فالورع وان كان مكلفا بحس  مفهومه اال ان املراد بيلالورع السالم(ل

حني جُيعل مرّجحًا للرواية بحيث يكيلون مزييلة يف الرواييلة قرينيلة واضيلحة عيلىل ارادة 

 ،خصوا االورعية يف نقل احلديث.وكذلك حني جيعيلل اليلورع مرّجحيلًا يف الفتيلوى

 .الفتوى يف التورع: به فرياد

 ميلا مثيلل ،خرى غريما ذكرنا لتكييد تعبدية املرجحات املنصوصةوقد ُذكرت ُامور اُ 

 يف ليله الدخيلل إذ ؛عقالئييلاً  مرّجحيلاً  القضيلاة أو احلكيلام ميل كون يستبعد أنه من ذكر

 .التعبد عىل ُحله من فالبد الرتجيح،

ولكيليلن اّتضيليلح اجليليلواب عيليلن ذليليلك فيليليام سيليلبق وسيليليكيت يف مبحيليلث الرتتييليل  بيليلني 

 أفكار عىل احلكام وسيطرة ،آنذاك االجتامعي الوضع مالحظة إن حيث ،(1)املرّجحات

 بنيلاء والقضاةبحسيل  احلكيلام بمخالفيلة الرتجيليح وجيله تفسيلري يف كافييلان الشعوب

 . العقالء

فظهر من مجيع ما ذكرنيلا  أن املقبوليلة تيلدل عيلىل جيلوار التعيلدي عيلن املرجحيلات 

ىل وع  عنّا. املنصوصة كام ذه  الشيخ األنصاري اذا الرأي أيضًا وإن اختل  مستند

 تقدير عدم داللتها عىل التعدي فيكفي يف ذلك بناء العقالء كام تقدم توضيحه.
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 التنبيه الرابع

 حدود التعدي عن املرجحات املنصوصة:

 هنيلا التعيلدي؟ هذا حدودا هي فام ،بعد اللتزام بالتعدي عن املرجحات املنصوصة

مل توج  األقربية للواقيلع  وإن مزية كل إىل التعدي جي  أنه إىل البعض فذه  ؛اقوال

 .(1)الكفاية صاح  الرأي هذا اختار وقدصدورًا أو جهة. 

 هذا عىل وبناء. للواقع األقربية توج  أن املزية يف يعتر أنه إىلوذه  بعض آخر: 

 إىل يصل مل ولو أحدمها يف األقربية احتامل جمرد هو فهل ذلك؟ يف املعيار هو فام الرأي،

أو إن املعييلار حتقيلق الظيلن الشخصيل  (1)ظاهر الشيخ االنصيلاري؟ كام هو الظن درجة

 اوالنوعي بكنه أقرب للواقع؟ والبحث يف هذ  املسكلة يقع يف مقامني:

 

 ،)وجوب التعدي لكل مزية ومرجح وإن مل توج  األقربية للواقيلع( املقام األّول:

فالبيلد ميلن  رجحيلات املنصوصيلةامل من التعدي عىل بناءً  أنه الكفاية صاح  ذكر وقد

 رييلديًا، واآلخيلر فطحييلاً  اخليلرين ألحيلد اليلراوي كان لو كام ،التعدي إىل مطلق املزايا

 األفطيلح، بعبداهلل العتقاد  باإلضافة عرش االثني األئمة بنمامة يعتقد أنه بام فالفطحي

)عليهم السالم(إالّ القائم بالسي .  أليمة لبعض املنكر الزيدي من إلينا أقرب فيكون

 مرجحيلاً  اخلطيل  يف األفصيلح يكيلون أن يمكيلن اذ ؛اخلط  غري يف األفصحية مثل أو

 .للواقع األقربية توج  ال ربام املزايا هذ  مثل أن مع للصدور،
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 لنرى ،وألجل تقويم هذا الرأي البد أن نالحظ األدلة التي يستدل  ا عىل التعدي

 والسيلرية، مجيلاعواإل ،كيلام ذكرنيلا هيلي بنيلاء العقيلالء واألدليلة ذلك، عىل داللتها مدى

 .واألصل حنظلة، بن عمر مقبولة وعمدهتا والروايات،

 األقربييلة توجيل  ال التيلي باملزاييلا يعتنون ال العقالء أن فاملالحظ ،أما بناء العقالء

 ،ق املزييلةبمطل الرتجيح عىل بناؤهم يقم فلم املتعارضتني، األمارتني إحدى يف للواقع

 ميلن وغريها األطّباء، من واآلخر هاشمياً  خرينامل أحد لوكان كام قربًا، توج  مل وان

 .للواقع األقربية توج  ال التي االُمور

 يف تعبد دون من فحس  العقالء بناء وفق عىل بكهنام قلنا فنن ؛وأما اإلمجاع والسرية

 بتعبيلديتهام قلنيلا ليلو وأما ،حكم بناء العقالء فحكمهام ، املختار الرأي هو كام الرتجيح

 يقترص لّبيان دليالن السرية أو واإلمجاع اوالتساقط، التخيري هو القاعدة مقتىض أن فبام

 املزييلة فييله تكيلون اليلذي هوامليلورد الرتجيح يف املتيقن والقدر. املتيقن القدر عىل فيهام

 يف غري هذا املورد. عنهام اليد ويرفع الواقع، من لألقربية موجبة

منيلا أن املسيلتفاد منهيلا وجيلوب  فقيلد تقيلدم -وعميلدهتا املقبوليلة  -وأما الروايات 

 حييلث لآلخر، اخلرين أحد من الريبة ترصف بكن ،الرتجيح بام يوج  القرب للواقع

 تقدم وقد. فيه الكالم هو فيها فالكالم العقالء، لبناء وتوضيح إمضاء املقبولة أن ذكرنا

 املرجحيلات ملطليلق التعدي بوجوب رأيه وأن ،أيضًا البحث عن رأي صاح  الكفاية

 واألورعييلة األفقهييلة، ومنهيلا - املقبوليلة يف امليلذكورة املرجحيلات بان لتصور  ندمست

. املرجحيلات ميلن املقبولة يف اعترت ذلك ومع للواقع، األقربية توج  ال - وغريمها

تعيلّدي أن نتعيلدى إىل مطليلق املرّجحيلات وإن مل توجيل  بال القول عىل لنا البد فلذلك

 األقربية للواقع.
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 رأي: ولكن ناقشنا هذا ال

 هيلو بل ،بان الرتجيح بالصفات املذكورة ليس مذكورًا يف مرجحات الرواية أوالً:

 . الروايتني ال الفتويني بتعارض يرتبط فهو الفتوى، مرجحات من

أن األفقهية واألورعية كيلام ذكرنيلا يف التنبييله الثاليلث سيلواء جعليلت مرجحيلًا  ثانياً 

 إنيلام احلميلل وهيلذا للواقيلع، األقربية توج  ما عىل ُحلها من البد ،للفتوى أو الرواية

 اخلارجييلة القيلرائن من وغريها وذيلها، املقبولة بصدر املحتّفة القرائن بمعونة به نكخذ

 إلمضاء ما بنى عليه العقالء يف هذا املجال. مسوقة أهنا الظاهر إن حيث العقالء، كبناء

 بان: فيها األفقه من ادفري الرواية يف أما التعارض، بباب يرتبط مافاملراد باألفقهية: 

 غريها، عن ومتييزها الروايات فهم يف اآلخر من مالحظة وأعمق أدق الشخص يكون

يف جمال اختالط كيلالم اليلراوي  معرفة وأكثر - األكثر وهو - باملعنى النقل يف وخاصة

 سيلواء امليلراد، يف الدخيلة والقرائن للخصوصيات التوّجه يف وكذلك ،بكالم املعصوم

 أو الفقييله غيلري فيلربام وتوضيحه املعنى فهم يف تكثريها اا التي مقالية، او ميةمقا كانت

ة اليلذاكرة قيلدر عيلدم ميلع معناها، يف الترصف بعض له باملعنى، للرواية نقله يف االفقه

وخاصة لغري الفقيه ميلن التوجيله واالستحضيلار واالسيلتيعاب جلمييلع خصوصيليات 

)عليليهم السيلالم(وقيمة  ي  اقوال االئمةاملعنى، وكذلك فان االفقه اكثر معرفة باسال

 غيلريُ  فيلربام الرواييلة صيلدور روف وكيلذلك. اليلرواة وطبقات ،كت  احلديث وأمهيتها

 يتنبيله ال ربيلام او ؛صيات الدخيلة يف فهيلم امليلراداخلصو بعض دخل بعدم يعتقد األفقه

 .ينقلها ال فلذلك اليها

)عليليليهم  كالمهيليلم بلحيليلن األعيليلرف: األفقيليله ميليلن فيليلرياد ،وأميليلا يف الفتيليلوى

 السالم(ومعاريضه وتورياته.
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 تليلك يف اليلورع  يلا فرياد الرواية يف أو بالفتوى مرتبطة كانت فنذا ،وأما األورعية

 منيله املراد وليس احلديث، نقل يف أو الفتوى يف الورع أي ، ذا املجال املرتبطة االُمور

 يفتي أنه يعني فهذا توا ،ف يف متورع الفقيه إن: قلنا فنذا. مثالً  واحلرام احلالل يف الورع

 ُحيلاد عيلن نقلنا كام مثاًل، باألطّباء الوثوق يف املعيار هو كام الكايف، والتدقيق التكمل مع

 اليلرواة فيلبعض ليلذلك إليه، يطمئن ماال ينقل فال ،ن أنه كان يشكك يف نقل احلديثم

 .لصاحبه الكالم ونسبة نقل يف يتوّرعون للحديث سامعهم من الرغم عىل

 االصل إن حيث ،وهو دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية -ألصل واما ا

ء عىل االلتزام  ذا االصل الننيلا اشيلكلنا علييله بنا بكنه عليه فيعرتض - التعيني هو فيه

 أو ،سابقا فنما أن نقول بكن أدّلة وروايات التخيري مطلقة لصورة وجود املرّجح وعدمه

 منفصيللة أو العقيلالء، كبناء مّتصلة بقرينة املرجح وجود عدم بصورة مقّيدة بكهنا نقول

 :الرتجيح ككدّلة

 يدالن اللذين واإلمجاع العقالء بناء مع فتتعارض ،فنن قلنا بكن أدلة التخيري مطلقة

  يلذ  الرتجيليح حييلّددان إنام ألهنام لألقربية، املوجبة املزية وجدت إذا فيام الرتجيح عىل

 التخيري إطالقات فتبقى لألقربية، موجبة مزية هناك تكن مل ول وأما مزية، كل ال املزية

 .حمكمة

وأما لو قلنا بكن أدلة التخيري مقيدة بصورة عدم وجود املرّجح وتقييدها إميلا ببنيلاء 

 فقيلد منفصيللة، قرينيلة وهي الرتجيح عىل الدالة باألخبار أو ،العقالء وهو قرينة حالية

 للقيلرب موجبة املزية لوكانت فيام بالرتجيح حيكامن إنام واألخبار العقالء بناء أن ذكرنا

 فيلال حال كل وعىليري حمكاًم يف غري هذا املورد. التخ إطالق فيبقى المطلقًا، الواقع من

 .االصل جلريان مقتيض
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واتضح من خالل ذلك كله أن أدلة التعّدي مجيعًا تدل عىل التعدي إىل املزييلة التيلي 

 أميلا. املزييلة ايلذ  الفاقيلد االخر يف عنه بعداً  وتوج  ،توج  قربًا للواقع يف ذي املزية

 .صحيح غري فهو ،ج  األقربية للواقعتو مل وإن مزية لكل التعدي

بعد البناء عىل التعدي لكل مزية توج  االقربييلة للواقيلع صيلدورًا أو  املقام الثاين:

 الشيليخ إلييله ذهيل  كيلام للواقيلع األقربييلة احيلتامل جميلرد ذليلك يف املعييلار فهيلل ،جهة

ريرا حبييل  اهلل وامل القمي املحققني عن كام الشخص الظن حتقق يلزم أو ،(1)األنصاري

 النيلوعي؟ الظن أي ،الرشتي اواملعيار يف ذلك رصف الريبة بحس  املوارين العقالئية

 :املسكلة هذ  يف أقوال هنا

وهو ما ذكر  الشيخ األنصاري من االكتفيلاء بمجيلرد االحيلتامل  -أما القول األّول 

فالظاهر أن مسيلتند  أن  -كقربية أحدمها للواقع وان مل يبلغ هذا االحتامل درجة الظن ب

أمثال األورعية واألفقهية ونحومها املذكورة يف املقبولة ال توج  إالّ احتامل األقربييلة 

دون اجلزم أو الظن الشخص أو النوعي باألقربية ويعرتض عليه بام ذكرنا  يف مناقشيلة 

 صاح  الكفاية: 

 أن الرتجيح بالصفات مرتبط بالفتوى دون الرواية.  والً:ا

 سيليكيت كيلام ،أن الكالم حمفوف بيلام ييلدل عيلىل عيلدم كفاييلة جميلرد االحيلتامل وثانيًا:

 .توضيحه

فيمكن توجيهيله  -اعتبار الظن الشخص بكقربية أحدمها للواقع  -أما القول الثاين 

ر اليلذي يتيلوفر فييله الظيلن ايلم بكن العقالء والعلامء يف مورد التعارض يعمليلون بيلاخل

 فوائيلد  يف البهبهاي الوحيد ذكر  ما عليه ويدلشخصيا بكنه أقرب للواقع دون غري . 

 .الرتجيح مقام يف بالظن يعملون األصحاب أن من
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قال )مشاخينا القدماء ورواة االخبيلار الوسيلائط بيننيلا وبيلني املعصيلوم طيلريقهم يف 

يث عيلىل ظنيلوهنم والبنيلاء عليهيلا وعيلدم االخبار النقيلد واالنتخيلاب وتصيلحيح احليلد

 . قصورهم بالرتجيحات املنصوصة( وذه  اليه املريرا القمي ايضا

 ولكن يظهر اجلواب عن هذا القول حني نبحث عن القول الثالث.

فهو أنه يف موارد األميلارتني املتعارضيلتني  -وهوما نذه  إليه  - أما القول الثالث

ند العقالء رصف الريبة الناشئة من العلم اإلمجال البد أن تكون املزية بدرجة توج  ع

 الريبيلة عنيله املرصيلوف يصبح بحيث لاُلخرى، إحدامها من ،بمخالفة إحدامها للواقع

 فال لذلك، يصل مل لو وأما بالراجح، العقالء يكخذ احلالة هذ  ويف. له المعارض ككنه

 ال عقالء هم بام عقالءال بناء واملقياس. الشخص الظن بمجرد يكتفون وال به يكخذون

 اضعون لبعض التاثريات.خ هم بام

 عيلىل اإلنسان فيها يعتمد التي الشخصية املظنة ال ،فاملعيار هو املرّجحات العقالئية

 ليلو كيلام عقيلالء، هيلم بيلام العقيلالء عليها اليعتمد التي اجلهات عىل أو النفسية، جهاته

 دون ميلن والتيلكثريات واليلدعايات اإلحييلاءات بسب  الشخص الظن لإلنسان حصل

 حسيلاب اوحظة وحماسبة إدراكية دقيقيلة ميلن خيلالل الطيلرق وامليلوارين العقالئييلةمال

 بسيلب  لالنسان حصل لو كام الظن، هذا ملثل وعلمية عقالئية قيمة فال ، االحتامالت

 بسب  غريها من ارجح الرشي  الكايف روايات مجيع بكن الظن واإلحياءات الدعايات

 اليوجيلد ولكن ،نواب يف عهد الغيبة الصغرىلل الكليني الشيخ ةمعارش من اشتهر ما

 رييلداً  الطبييل  بيلكن أحيلد قيلال لو وهكذا الرتجيح، هذا ملثل وعقالئي إدراكي أساس

. خاليلد فيهيلا درس التيلي اجلامعة من أرقى راقية جامعة يف درس ألنه خالد من أفضل

وجميلرد دراسيلته يف  ومعدله، درجاته مالحظة من بد ال بل اا، اعتبار ال املقاييس فهذ 
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 الطاليل  يكيلون أن يمكن حيث ،جامعة ارقى اليكفي يف تفّوقه لو كان معدله ضعيفاً 

 وكذلك. ونبوغاً  معدالً  أكثر شكناً  أقل هي التي االخرى اجلامعة يف درس الذي اآلخر

 الشيليخ أمثيلال الكبيلار العليلامء بعض بتالميذ الكبري االعتقاد من الطلبة بني اشتهر فيام

 العواميلل هيلذ  ميلن. الناشيلئ الظيلن هيلذا فمثيلل ،وند ورجحيلاهنم عيلىل غيلريهماآلخ

 أهنيلم بيلام ال العقيلالء بنيلاء بحسيل  التعدي هو فاملعيار إذن عليه يعتمد ال األحساسية

 الظيلن يبليلغ بحييلث عقيلالء، هم بام بل آخر، عىل أحد ترجيح يف بنحساسهم متكثرون

فال ييلرون قيميلة وأمّهييلة لقيلول خر لآل أحدمها عن الريبة رصف توج  درجة عندهم

 .عندهم احلجة هو الراجح قول فيكون ،املرجو  بالنسبة لقول الراجح

 املتيليقن القيلدر هيلو وهذا العقالئية، املوارين ضوء عىل الريبة رصف فاملّتبعهو ،إذن

 .اإلمجاع من

فنن مثيلل اليلدعايات  له وتطبيقاً  ،ومقبولة عمر بن حنظلة تشري اذا البناء العقالئي

بيلني »اإلحياءات ال توج  رشدًا ليصدق عىل ذليلك األميلر احلاصيلل نتيجيلة ايلا أنيله و

 «.رشد 

 وفيلق عيلىل الريبيلة رصف يوجيل  ميلا خلصيلوا التعيلدي هو املختار فالرأي ،إذن

 .ذكرنا  كام العقالئية املوارين
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 التنبيه اخلامس

 الرتتيب بني املرجحات:

يف أنه هل يوجد ترتي  بني هذ  بعد القول بلزوم الرتجيح باملرجحات يقع الكالم 

 موافقيلة اليلروايتني إحيلدى كانيلت ليلو كيلام بينها؟ التعارض يتحقق أنه أو ،املرجحات

 عيلىل رتبة املتقدمة املزية ذا فنرّجح بالرتتي  قلنا فنن للعامة، خمالفة واالُخرى للكتاب

 لروايتان ونرجح لألصل.ا فتتساقط بالرتتي  نقل مل وإن اآلخر،

  مقامني:والكالم يقع يف

 

بناءًا عىل االقتصار يف املرجحات املنصوصة وعدم التعدي عنها فهيلل  املقام األّول:

 نقول بالرتتي  أم ال؟

 وموافقيلة والشيلذوذ، الشيلهرة: وهيلي ،واملرّجحات املنصوصة ثالثة عند اليلبعض

 اثنان، آخر بعض وعنديام لو كان املستند هو املقبولة. ف وذلك العامة، وخمالفة الكتاب،

 .الراوندي القط  ملصححة استناداً  ؛العامة وخمالفة الكتاب، موافقة: ومها

 والقائلون باالقتصار عىل املرجحات املنصوصة اام مسلكان:

 ؛فنكخذ  يلا ،االعتامد يف الرتجيح باملرّجحات املنصوصة عىل النص املسلك األّول:

 .منصوصة ألهنا

 لضيليلع  وذليلك ،ال الجيلل اليليلنصاالعيليلتامد فييله عيليلىل القاعيلدة  واملسيلك الثياين:

 .الروايات
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 مقتىضيل أهنيلا ألجل بل ،فنكخذ  ذ  املرجحات املنصوصة ال ألجل أهنا منصوصة

 أن بيلام ولكيلن الروايات يف املذكورة املرجحات هذ  بنفس األخذ تقتيض التي القاعدة

 بيلني والرتتييل  الرتجيليح تقتيضيل وهيليالروايات ضعيفة لذلك فنننا ناخذ بالقاعدة. 

 . العامة وخمالفة الكتاب ةموافق

 هيلذ  يف سيلنتحّدث لذلك ،والظاهر أنه عىل كال املسلكني البد من القول بالرتتي 

 .املسلكني كال عىل املسكلة

فيام لو اعتمدنا عىل الرتجيح باملرجحيلات املنصوصيلة عيلىل اليلنص  املسلك األّول:

 بيلن عميلر مقبولة: روايتان املرجحات عىل املشتملة النصوا يف والعمدةوالروايات. 

 .الراوندي القط  خر والثانية حنظلة،

 فرض حني ذلك وبعد والشذوذ، بالشهرة أوالً  الرتجيح عىل دلت فقد ،أما املقبولة

 الكيلالم هيلذا ومنقة الكتاب وخمالفة العامة. بمواف رجحت مشهورين، كوهنام السائل

 وخمالفيلة الكتيلاب وافقةم من ومابعد  الشهرة، وهو األّول املرّجح بني الرتتي  يستفاد

 .العامة

 وافيلق فيلام ينظر»)عليه السالم(:  فقال ،وأما بالنسبة ملوافقة الكتاب وخمالفة العامة

خذ به ويرتك ما خال  حكمه حكيلم فيؤ العامة وخال  والسنة الكتاب حكم حكمه

 وبعد واحدة، رتبة يف جعلهام انه يظهر التعبري هذا ومن«. الكتاب والسنةووافق العامة

 ميلن حكميله عرفيلا الفقيهيلان كان إن أرأيت فداك، جعلت: فقلت: الرواية تقول ذلك

 اخليلرين بيلكّي  ،اما خمالفاً  واآلخر للعامة موافقاً  اخلرين أحد ووجدنا والسنة، الكتاب

 .(1)«الرشاد ففيه العامة ماخال »)عليه السالم(:  قال يؤخذ؟

 ويف اجلملة االُوىل احتامالن:
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 ميلن ذكيلر  وأميلا ،أن يكون املرّجح هو موافقيلة الكتيلاب فحسيل  االحتامل األّول:

لغاليل  خمالفيلة ا يف بكهنيلا للخاصة املقابلة العامة بكحكام فللتعريض أّوالً  العامة خمالفة

 خمالفيلة يذكر ومل احلكام بمصالح وتكّثرها واالستحسان الرأي عىل واعتامدها ،للكتاب

 الرتجيليح يف مسيلتوا  وإنام اجلملة،  هذ يف الكتاب موافقة مستوى عىل كمرجح العاّمة

 .سيذكر  كام ذلك بعد

 فتكون ،فنذا صح هذا االحتامل فيستفاد الرتتي  بني موافقة الكتاب وخمالفة العامة

 ذليلك بعد فرض السائل ألن ؛الكتاب بموافقة الرتجيح عن رتبة متكّخرة العامة خمالفة

 وأميلا. فحسيل  العاميلة لفيلةبمخا الرتجيليح وذكر والسنة، الكتاب موافقة وجود عدم

 .ذكرنا  كام للتعريض بل للرتجيح فليس الكتاب موافقة مع أّوالً  ذكرها

أن نقول بكن مراد اإلمام )عليه السالم( من ذكر خمالفة العامة أوالً  االحتامل الثاين:

 احتميلل قد السائل كان ملا ولكن املرجحية، يف واحدة رتبة يف أهناممع موافقة الكتاب: 

)علييله السيلالم( ميلن ذكيلر املخالفيلة ميلع موافقيلة  اإلميلام مراد ليس وأنه األّول املعنى

 من العامة خمالفة تكون كي  استغرب أنه أو ،ريضللتع بل مرجحاً  اعتبارهاالكتاب: 

 ال أم مرجح إهنا وهل ،)عليه السالم(عنها باخلصوا اإلمامَ  سكل لذلك املرجحات،

 اآلخيلر وموافقيلة للعامة اخلرين أحد خمالفة مع لكتاب املوافقة وجود عدم تقدير عىل

تي  بني موافقة الكتاب وخمالفة الرت عىل املقبولة تدل فال الثاي االحتامل هذا وعىل ام

 العامة.

 والجل وجود هذين االحتاملني تكون املقبولة جمملة اليثبت  ا الرتتي  تّعبدًا.

 الكتاب موافقة بني تقريباً  بالرتتي  رّصحت قد فهي ،وأما رواية القطب الراوندي

إذا ورد عليليكم حيلديثان »)عليه السالم(:  الصادق قال: فيها جاء فقد العامة، وخمالفة
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 اهلل كتيلاب خيلال  وميلا ،خمتلفان فاعرضومها عىل كتاب اهلل فام وافق كتاب اهلل فخذو 

 ارهمأخبيل وافيلق فام العامة، أخبار عىل فاعرضومها اهلل كتاب يف جتدومها مل فنن فردو ،

 فقيليليليليليليليلد (1)«فخيليليليليليليليلذو  أخبيليليليليليليليلارهم خيليليليليليليليلال  وميليليليليليليليلا فيليليليليليليليلذرو 

 جعل )عليه السالم(خمالفة العامة مرجحًا بعد موافقة الكتاب.

 فتكيلون الراوندي، القط  ورواية املقبولة،فنذا ذه  أحد العتبار كلتا الروايتني: 

 رصحيلت فالهنيلا للمقبوليلة، شيلارحة القط  رواية إن أّما: لاُلخرى شارحة منهام كل

 أن املقبولة جمملة حني يف حتقيقًا، بل تقريبًا، العامة وخمالفة الكتاب موافقة بني بالرتتي 

 العاميلة، بكخبيلار اكتفيلت فألهنا ،من هذ  اجلهة وأّما أن املقبولة شارحة لرواية القط 

 للعاميلة املخالفة ذكرت قد املقبولة ولكن العامة، ألخبار املخالفة املرجح جعلت الهنا

ة رواييل يف جيلاء بيلام امليلراد أن ذليلك ميلن فيعلم بكخبارهم الذكر ختص أن دون أنفسهم

القط  الراوندي العرض عىل أخبار العامة ال خلصوصية فيهيلا بيلل ألجيلل أن العاميلة 

 .فتاواهم فالضابط ،يعتمدون عىل أخبارهم يف أحكامهم وفتاواهم

تي  بيلني أنه بناء عىل اعتبار اخلرين واالعتامد عليهام فيمكن القول بالرت والنتيجة:

 واآلخيلر الكافييلة لصيلاح  أحيلدمهانا رأيان: ه ولكنموافقة الكتاب وخمالفة العامة. 

 :ذكرنا  فيام ناقشا حيث النائيني، للمحقق

يتلّخص رأيه بكنه اليستفاد من هذ  الروايات  :الكفاية صاحب رأيالرأي األول: 

 يمكيلن فيلال تييل ،الرت دون مرجح وذاك مرجح هذا أن بيان مقام يف إهنا بل ،الرتتي 

 ألن ؛املقبولة مالحظة هو عندنا واألهمن املقبولة واملرفوعة مطلقًا. م الرتتي  استفادة

 .وأيضاً  هواملقبولة الكفاية صاح  نظر يف املهم فنن وكذلك حجة، ليست املرفوعة
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 ييلرتاءى ملا وجه، فله املنصوصة املزايا عىل باالقتصار قيل لو وأّماقال يف الكفاية: )

 أخيلرا كسيلائر كوهنيلا الظيلاهر إن: يقال أن إمكان مع ،رفوعةوامل املقبولة يف كرهاذ من

 عىل منها واحد غري يف اقترص ولذا ؛مرجح وذاك مرجح هذا أن بيان لصدور الرتجيح

 .(1)(بعيد وهو املقبولة، يف بام كثرهتا عىل مجيعها تقييد لزم وإالّ  واحد، مرجح ذكر

واحد من الروايات عىل ذكر مرجح واحد  غري يف اقترص قد أنه:  وتوضيح ما ذكر 

 يف كام العامة خمالفة أو ذكرمها، تقدم وقد ،كاالمجاع كام يف مرسلتي الكايف واالحتجاج

 مرجحيلان، ُذكر اآلخر بعضها ويف االحتجاج، ومرسلة القط  كمرسلة روايات عدة

ها مرجحات ثالثة عيلىل في ذكرت التي باملقبولة الروايات هذ  مجيع تقييد عىل فاذابنينا

فيلنن هيلذا القيلول  -ألن الرتجيح بالصفات كيلام ذكرنيلا  الييلرتبط بيلالراوي  -املختار 

 بالتقييد بعيد جدًا.

 ولكن يعرتض عليه:

 تقييلدها التيلي املطلقيلات تعيلدد بيلني فييله فرق فال ،لواقتضت املقبولة التقييد أوالً:

 وُحيلل ،عدم اسيلتهجان التقيييلد سابقًا من ذكرنا  ما عىل بناءً  وخاصة وعدمه، املقبولة

 ألكثر تتعرض ألن فتصلح التقييد، عىل مبنية ألهنا ؛التعليامت باب يف املقيد عىل املطلق

 . الكلية الكرى والقاء. التعليم مقام يف الروايات وهذ . تقييد من

أن بعض الروايات املشتملة عىل امليلرجح الواحيلد الحاجيلة لتقيييلدها وليلو  وثانيًا:

 .املقبولة يف األّول املرجح ألنه ،لرتتي  كالرواية التي ذكر فيها اإلمجاعالتزمنا با

 ،عدم وجود الروايات املعترة الكثيلرية التيلي تشيلتمل عيلىل امليلرجح الواحيلد ثالثًا:

 واحلجيلة املعترة الروايات ألن وذلك ؛مستهجناً  التقييد هذا فيكون للتقييد، لتتعرض

 امليلرّجح عيلىل اشيلتمل ميلا غاليل  ألن ؛اآلراء بعيلض عيلىل مفقودة بل ،قليلة جداً  منها
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 يف جاء ما افضلها ألن املرجحني، عىل املشتملة الرواية وكذلك مرسالً  نقل إنام الواحد

 .(1)ثبوهتا عدم ذكرنا وقد الراوندي، القط  رسالة

 تقديم القاعدة مقتىضقال يف فوائد االُصول: ) :النائيني املحقق رأي:  الرأي الثاين

 موافقيلة ان،: يقيلال أن إالّ  املضيلموي، عيلىل واجلهتيلي اجلهتيلي عىل دوريالص املرجح

 (.الصدورية املرجحات من الكتاب

ميلع تعبيلري  عنهيلا  -وعىل ضوء رأيه هذا اعرتض عىل صحيحة القط  الراونيلدي 

وذليلك ألهنيلا تقيلدم موافقيلة  ؛(1)ل(مشك الصحيح  ذا العمل انفقال: ) -بالصحيحة 

 إن حييلث العكيلس، هو ذكرها التي القاعدة مقتىض أن مع ،الكتاب عىل خمالفة العامة

 اجلهتيلي واملرجح اجلهتي، املرجح عىل الصدوري املرجح تقديم تقضتي عند  القاعدة

 .املضموي املرجح عىل

 هذا الرأي: ولكن ُيناقش

عدم صحة القاعدة التي ذكرها من تقديم املرجح الصدوري أوالً ثم اجلهتي  أوالً:

 عىل بناءً  الرتتي  عن البحث حني الفكرة اذ  التعرض وسيكيت ،وي ثالثاً ثانيًا ثم املضم

 .(1)التعدي

 أن دون فحسيل ، جهتييلاً  مرّجحيلاً  العاميلة خمالفيلة كون عىل يتوق  رأيه أنوثانيًا: 

ور ولكن يمكن اعتبار خمالفة العاميلة مرجحيلًا صيلدوريًا الصد أصل يف تكثري  له يكون

 العامة لعلوم تركه سب  عن عمري أيب ابن عن مانقل منها ،أيضًا لشواهد نقلناها سابقاً 

 والعاميلة اخلاصيلة بعلوم اشتغلوا ممن أصحابنا من مجاعة إن: )فقال  ا، أخذ قد وكان

 .(1)(العكس وهكذا ،العامة عن اخلاصة علوم ينقلون فكانوا األمر، عليهم خيتلط كان
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 صيلحيحة رواييلة طيلر  يمكيلن فهيلل ،عىل تقدير أن مقتىض القاعدة ذليلك وثالثًا:

 .العكس هو األوىل وإنام القاعدة، ملقتىض ملخالفتها

هذا كله بناء عىل االقتصار عىل املرجحات املنصوصة واالعتامد يف الرتجيح  ا عىل 

 النص.

 

بناء عىل االقتصار عىل املرجحات املنصوصة واالعتامد يف الرتجيليح املسلك الثاين: 

 وقيلد. القاعدة مقتىض ألهنا بل منصوصة ألهنا  ا خذفاليؤ ؛ ا عىل القاعدة ال النص

 خمالفيلة: بميلرجحني املرجحيلات انحصيلار إىل ذهيل  حيث األعاظم بعض إليه ذه 

 (1)يم رتبة موافقة الكتاب عىل خمالفة العامةبتقد وقال الكتاب، وموافقة العامة،

ة ال ان السب  الذي دفعه لالعتامد يف الرتجيليح  يلام عيلىل القاعيلدوتوضيح كالمه 

 عيلىل اعيلرتض فقيلد املقبولة أّما ،النص هو التزامه بعدم صحة الروايات يف هذا الباب

وأرضابه عنيله.  صفوان رواية عىل اليعتمد فننه موثق غري حنظلة بن عمر ألن ؛سندها

 ولكيلن رسيلالته، اعتبار عىل يرص كان أنه لنا نقل وإن فننه الراوندي القط  رواية وأّما

 .األخرية دوراته بعض يف ليهاع استشكل أنه لنا نقل

 اليلرأي هيلذا عىل وتبعه ، القاعدة طبق عىل املرجحات هذ  ختري  حاول فقد ،إذن

 .أيضاً  عنه تكخر من بعض

 قيلد الروييلات ان القاعيلدة، عيلىل خترجييله وجه يف فذكر ،اما بالنسبة ملوافقة الكتاب

 كيلون نميل أعيلمّ  ؛املخيلال  طيلر  إطالقهيلا ومقتىض الكتاب، خال  ما بطر  أمرت

 ميلا كيلل طيلر  يقتيضيل وهذا اخلصوا، أو العموم، أو التباين، بنحو للكتاب خمالفته

 العملية السرية ولكنعموم الكتاب.  ينايف الذي اخلاا مثل كان ولو الكتاب خال 
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 العميلوم فيخصصيلون الكتيلاب لعميلوم املخيلال  باخليلاا العميلل عىل قامت للعلامء

 يؤخيلذ فليلذلك لبيلي دليل السرية أن وبام اااخل عىل الدال الواحد الثقة بخر الكتايب

ر فيلاخل. الدالليلة يف يسيلاويه بام اخلاا معارضة عدم صورة وهو منها، املتيقن بالقدر

 ،املخال  لو مل يكن له معارض وكانت املخالفة بنحو العام واخليلاا فنلتيلزم بحجييلة

 كانو خران تعارض لو ولذلك حجة، فليس للكتاب موافق بخر معارضته مع وأما

 املتقدميلة الرواييلات لعميلوم ؛للكتاب املخال  اخلر طر  فيج  كتايب، عموم فوقهام

تاب وال سرية يف هذا امليلورد لتخصيلص عميلوم تليلك للك املخال  اخلر بطر  اآلمرة

 خيلاا ميلع اخليلاا معارضة عدم بصورة السرية اختصاا من ذكرنا  ملا ؛الروايات

 .ابللكت املخال  اخلر حلجية مقتىض فال آخر،

وبعبارة ُاخرى إن بناء العقالء عىل العمل بخر الثقة الواحد قد ردع عنه باألخبيلار 

اآلمرة بطر  ما خال  الكتاب بكي نحو كان ولو بنحو اخلاا والعيلام وقيلد خرجنيلا 

 فيجيلور ،عن ذلك بالسرية العملية للعلامء يف خصوا اخلر الذي ليس ليله معيلارض

 وهيلو - احلجييلة دلييلل فيلنن آخيلر، بخيلاّا  اً معارض لوكان وأما به، الكتاب ختصيص

ّتضيلح عيلدم ي ذلك ومن حجيته عىل دليل هناك فاليكون ؛شموله عن قارص - السرية

 جوار األخذ باخلاّا املخال  للكتاب مع معارضته بخر آخر.

 عيلدم) اجليلد أصيلالة أن القاعيلدة عيلىل خترجييله فطريقة ،وأما بالنسبة ملخالفة العامة

 اإلرادة مرحليلة ففيلي ايلم، املوافق اخلر يف منها أقوى للعامة ال املخ اخلر يف( التقية

يكيلون أحيلد  -رادة االستعاملية ميلع االرداة اجلدييلة اال تطابق مرحلة أي - التصديقية

 - العام عىل اخلاا فيه نقدم الذي املالك فبنفس ذلك وعىل ،اخلرين أقوى من اآلخر

 ؛ايلم املوافيلق عيلىل للعامة املخال  راخل أيضاً  نقدم - اخلاا عىل العامّ  بحمل وذلك
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ألقوى عيلىل األضيلع  ال ا تقديم عىل أساسه يف يعتمد الذي العريف اجلمع ألن وذلك

 يف خيتلفيلان الليلذين الكاشيلفني كيلذلك يشمل بل ،خيتّص بمرحلة اإلرادة االستعاملية

 .ام املوافق من تطابقاً  أقوى للعامة املخال  واخلر وضعفًا، قوة اإلرادتني تطابق

 ومن هنا يتبني ان الرتجيح بام خيال  العامة عىل وفق القاعدة.

 إنيلام واملرجحيلات العيلريف اجلميلع فيلنن ؛واما الرتتي  بني هذين املرجحني فواضح

 للكتاب املخال  اخلر واما حلجيتهام، املقتيض وجود افرتاض مع اخلرين عىل تعرض

 فيلال ايضيلًا، للكتيلاب خميلال  له خاا بخر معارضته صورة يف والعام اخلاا بنحو

يلحق به إنيلام هيلي بعيلد ثبيلوت  وما الدالل اجلمع ومرحلة. ذكرنا  كام حلجيته مقتيض

 لكيلي املخال  اخلر حلجية المقتىض أنه واملفروض ،احلجية لكال الدليني املتعارضني

 .دالل بمرجح يرجح

 ذكرنيلا وقيلد ،وهذا توضيح ملا نقل عن بعض األعاظم يف بعيلض دوراتيله األخيلرية

 .املتكخرة الكت  بعض يف وجود 

أن ما ذكر  بالنسبة للرتتي  بني املرجحني صحيح عيلىل تقيلدير التسيلليم  واملالحظ

 األّول، للتخيلري  بالنسيلبة أميلا فيهام، للكالم جمال هناك ولكنبالتخرجيني املذكورين. 

 :مقدمتني عىل يتوق  فهو

ات التيلي تيلكمر بطيلر  ميلا خيلال  أن املخالفيلة امليلذكورة يف الرواييلاملقدمة االُوىل: 

 جييل  أنه(: دعو ) من واملراد ،أو باطل أو )دعو ( رخرف له املخال  أن أو ،الكتاب

 الك  التباين من أنواعها بجميع املخالفة مطلق املخالفة من يراد باطل، ألنه ؛تدعه أن

 الكتيلايب العيلام ختصيليص جوار عدم عىل تدّل  وبذلك واخلصوا، والعموم واجلزئي
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 ،لقيلول بحجييلة اخليلر الواحيلدا تقيلدير عيلىل السيد الرأي اذا ذه  كام الواحد رباخل

 .باجلملة الدليل اذا مشا ة بكدّلة استدلوا وقد ،أيضاً  (1)العامة وبعض

ان هذ  لروايات اآلمرة بطر  املخيلال  للكتيلاب رادعيلة عيلن بنيلاء  املقدمة الثانية:

ن ميل إالّ  - العليلامء عنيلد العملية السرية ولكن ،العقالء عىل العمل بخر الواحد مطلقاً 

 بخيلر معارضته عدم صورة يف الواحد باخلر الكتاب ختصيص عىل القائمة ،ّشذ منهم

 عيلدم ذلك ونتيجة مثله، بخر املعارض غري اخلر خصوا حجية تفيد - آخر واحد

 .له شمواا عن السرية لقصور ؛حجيته عىل الدليل لعدم املعارض اخلر حجية

 كلتا املقدمتني: يعرتض عىلولكن 

 ميلن واخليلاا العيلام بحث يف له وتعرضنا مراراً  ذكرنا  فام ،أما عىل املقدمة االوىل

 غري للعام اخلاّا  خمالفة أن بنمجال ودليله الواحد، باخلر الكتايب العام ختصيص جوار

 اتواملقييلد املخصصات من الكثري بورود نعلم ألننا وذلك ؛املنهية للمخالفة مشمولة

)عليهم السالم( لعمومات الكتاب سواء كانت هذ  املخصصات عىل  املعصومني عن

ُاحل : )احلل اية أو الرسقة، آية اا تعرضت التي كالتحديدات ،سبيل التواتر أو اآلحاد

قيل ال أجيد فييام ُاوحيي إيّل ًرميًا عيىل طياعم : )تعاىل وقوله ،(1)(لكم ما وراء ذالكم

 والسيلباع الكليل  ييلذكر فلم ،القليل من املحرمات إالّ  فيها يستثنِ  مل حيث ،(1)(يطعمه

ألن وظيفيلتهم تبييلني  ؛)عليهم السالم( املعصومني من مثلها صدور يلزم بل وغريها،

 صيلدور وكثرةالكتاب الكريم وتفصيل ما أمجله كام ُاشري لذلك يف الروايات الرشيفة. 

الية التي متنع ميلن انعقيلاد احل املتصلة القرينة بمنزلة يكون واملقيدات املخصصات هذ 

 ظهور للمخالفة بام يشمل خمالفة اخلاا للعام واملقيد للمطلق.
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هذا لو قلنا بكن املخالفة تعّم مثل هذا النيلوع ولكيلن ختيلرج أمثيلال خمالفيلة اخليلاا 

 طيلر  عىل الدالة الروايات هذ  لسان ألن وذلك ؛القرينة  ذ  واملقيد واملطلق ،والعام

 ولكيلن منهم، بصدور  يقيناً  يعلم ما اليشمل وهو ،حاا واإلنكارالت لسان املخال 

 خيلروج إىل ذهبيلت مجاعيلة هناك أن بالتفصيل الكتاب هذا من األول املقصد يف ذكرنا

 إالّ  فييله، العريف اجلمع لوجود وذلك أساسًا، املخالفة عنوان من التقييد أو التخصيص

 يل.بالتفص عنه احلديث سيكيت كالماً  فيه إن

 ميلا بطيلر  أميلرت التي الروايات فنن ،فعىل تقدير كون هذا النوع من املخالفةإذن 

 حجية عدم عىل لداللتها ؛قطعاً  املخالفة من النوع هذا مثل منها اليراد الكتاب خال 

 هيلذ  يف املخالفيلة ميلن فيلاملراد واملقييلدات املخصصيلات بحجييلة شيلك وال املخيلال ،

نحو التباين الك  بال إشكال فيه أو اجلزئيلي  إما عىل ؛التباين بنحو املخالفة: الروايات

أو املراد املخالفة الروحييلة هيلدمًا مليلا بنيلا  القيلرآن  (1)عىل كالم فيه سيكيت يف تنبيه الحق

 للمخالفة بالنسبة األخبار، اذ  ظهور فال املختار، وهوالرأي ،الكريم أو بناًء ملا هدمه

 .والعام اخلاا بنحو

 :بوجهني عليها رتضفيع ،وأما املقدمة الثانية

لو فرضنا شمول هذ  الروايات اآلميلرة بطيلر  ميلا خيلال  الكتيلاب  الوجه األّول:

 العملييلة بالسيلرية الرواييلات هيلذ  ختصيليص يمكيلن فيلال ،ملوارد التخصيص والتقييد

ليليس  الروييلات لسيلان ألن ؛التخصيص عن الروايات هذ  لسان إلباء وذلك للعلامء،

 .عنهم ذلك صدور تنفي فنهنا وعدمه، صدورال لسان بل ،لسان احلجية وعدمها

أن هؤالء يف بحث حجية اخلر الواحد قالوا بقيام بنيلاء العقيلالء عيلىل  الوجه الثاين:

 املخالفيلة ميلورد يف هنيلا ولكيلنهم عنيله، الشيلارع ردع عيلدم ورعموا ،حجية خر الثقة
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 إنام سريهتم نولك ،ة العملية للعلامء عىل العمل باخلر الواحدالسري بقيام قالوا للكتاب

 أشار الذي القدمائي بالصحيح عنه املعر وهو - به املوثوق اخلر حجية عىل قائمة هي

 بنيلاء علييله قيلام ما أن ذلك ونتيجة ر الثقة خر الجمرد - الكايف مقدمة يف الكليني إليه

 بيلاخلر فييله يؤاخذ إنام ألنه ؛د ردع عنه يف هذا املوردوق الثقة، بخر العمل من العقالء

 .الثقة خر جمرد ال به املوثوق

 اخليلر خمالفيلة عيلدم صيلورة ففيلي ،وعىل ضوء ذلك يلزم التفكيك يف حجييلة اخليلر

 بيله، املوثيلوق اخليلر هيلو فاحلجة له، خمالفته صورة ويف الثقة، خر هو فاحلجة للكتاب

 .به يلتزم مل مما وهذا

 ميلن ،فيلق القاعيلدةلتصحيح اعتبار خمالفة العامة مرجحًا عىل و واما التخريج الثاين

 : باعرتاضني عليه فيعرتض العرفية، اجلموع يف اجلهتي اجلمع جعل

أن هذا الرأي ذه  إىل مثله املحقق الرشتي يف جمال الرتتي  بني  االعرتاض األّول:

 .(1)أنحاء الرتجيح حيث قدم املرجحات اجلهتية رتبة معلاًل بكهنا كاجلموع الداللية

ند والسيد الطباطبائي بكن ُحل أحيلد اخليلرين عيلىل قد اعرتض عليه املحقق اآلخو

بدعوى أن اإلرادة اجلدية ال تتطابق يف إحدامها مع اإلرادة االستعاملية فيام إذا  -التقية 

اليراد ظاهر الكالم باإلرادة اجلدييلة  أنه أو ،كانت االرادة االستعاملية عىل نحو التورية

 إذن مجعًا، الصن  هذا كان لو ألنه ؛عرفياً  اليسمى مجعاً  -اصاًل فيام إذا مل تكن كذلك 

 أحكيلام عليهام جلرى ذلك يف اخلارجي الدليل وجود لوال لذلك الطر ؟ معنى هو فام

املقييلد أو العيلام عيلىل  عىل املطلق ُحل مورد مثل العامة خمالفة مورد فليس املتعارضني،

 للعاميلة املخيلال  متقدي يمكن فال هذا وعىلاخلاا وأمثااا من موارد اجلمع العريف. 

 .(1)ام املوافق عىل
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وذلك ألن بعض املوارد التي ذه  العلامء إىل  ؛ولكن هذا الوجه ال خيلو من تكمل

 فال ،أهنا من موارد اجلمع العريف نالحظ أن العرف يرى اخلطابني فيها من املتعارضني

 .اجلهتي اجلمع موارد عن ختتل 

 باحيلث العيلام واخليلاا وتعرضيلنا ليله ىوالوجه يف ذلك ما ذكرنا  بالتفصيل يف م

 وقيلد التعليليامت ميلن كيلان لو العام أن الرابع املقصد يف موسعاً  وسيكيت ،املقصد األّول

 مثيلل ذليلك يكيلون يف التخصيليص فنن بالعام، للعمل احلاجة وقت قبل اخلاا صدر

ألن ذلك مميلا تقتضيليه طبيعيلة التعليليم اليلذي يعتميلد عيلىل التيلدّرج يف  ؛عرفيًا بوضو 

 اخليلاا صيلدر ولكن التعليامت من كان أو الفتيا، قبيل من العامّ  كان إذ وأما ،(1)نالبيا

يف  املكّليل  فيلككرم مطلقًا، العلامء بنكرام أّوالً  أمر لو كام - به للعمل احلاجة وقت بعد

 العليلامء التكيلرم: )قيلال ذليلك وبعيلد ،مدة شهر الكثري من العلامء الّر منهم والفاسيلق

 بيلام ولكيلن العادي، املوىل من صدر لو فيام النسخ عىل حيمل لكذ مثل فنن -( الفّساق

فليلذلك  ؛)عليليهم السيلالم( املعصيلومني األئمة يف احلمل هذا بمثل القول اليمكن أنه

 لتكّخر  ؛القاعدة خالف عىل هنا التخصيص أن وبام ،البد من القول بالتخصيص فيها

 احلكم وكتامن البيان، كخريت يف السب  عىل التعرف من البد فلذلك احلاجة، وقت عن

 وليلذلك ذلك، صدور يف ملصحح حيتاج التورية كموارد فهو ؛املدة تلك خالل اخلاا

  املوارد عيلىل ضيلوء قواعيلد الكيلتامن هذ مثل يف اخلاا عىل العام ُحل ختري  من البد

 اجلمع عن بافرتاقها يقال حتى عريف مجع جمرد هو وليس ،ومرراته التي ذكرناها سابقاً 

 اجلميلع)بيليل اجلميلع هيلذا أمثيلال عيلن التعبيلري الرابيلع املقصد يف فضلنا ولذلك ؛هتياجل

 (.االستنباطي
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 ،أنه لو تّم هذا الرأي من كون أصالة اجلّد كقوة أحد الظهيلوريناالعرتاض الثاين: 

 يذهبون هؤالء أن مع الدالل، اجلمع عرض يف اجلهتي اجلمع يكون أن ذلك من للزم

 الكتيلايب طهيلارة رواييلات حيلول فميلثالً  اليلدالل، اجلميلع عن اجلهتي اجلمع تكخري إىل

 فيهيلا، نيلص ألهنا وذلك ؛الطهارة روايات تقديم الدالل اجلمع مقتىض فان ونجاسته،

 تقيلديم فهيلو اجلهتيلي اجلميلع مقتىضيل وأّميلا ،يف حني ان روايات النجاسة ظاهرة فيهيلا

 ال فهيلم اجلهتيلي، معبيلاجل يلتزمون ال هؤالء ولكن للعاّمة، ملوافقتها النجاسة روايات

 .به العامّ  خيّصصون وإنام للعامة املوافق اخلاّا  يرفضون

وربام يتوهم بكن هناك مررًا للطولية بييلنهام، وتقيلديم اجلميلع اليلدالل عيلىل اجلميلع 

 مجيع ألن العاّمة، االُمور من تعتر وأمثاله العام عىل اخلاا تقديم ألن وذلك ؛اجلهتي

 مميلا فهيلو اجلهتيلي اجلميلع وأميلا الواحيلد، املتكلم أقوال يف اجلمع  ذا يكخذون العقالء

د ميلن رعيلامء األفيلرا بعض كان لو كام خاا، وملتكلم خاصة وحاالت بظروف يرتبط

 الكيلالم يف األسالي  هذ  مثل املعّينة ظروفهم عليهم تفرض حيث ،املجتمع أو الدين

 ألهنيلا ؛لميلتكّلمل تعيلرض التي اخلاصة اجلهات عىل العامة اجلهات تقديم اجلدير ومن

 .معارضة أشد العرف عند تعد

ولكن هذا الوجه واضح الفساد وذلك ألن الظروف اخلاصيلة هيلي أيضيلًا ظيلروف 

باإلميليلام )علييليله  اجلهتييليلة الظيليلروف ختيليلتص فيليلال ،عاميليلة بالنسيليلبة لتليليلك الفئيليلة اخلاصيليلة

 .سيايس أو اجتامعي أو ديني رعيم كل تشمل إهنا بل ،السالم(فحس 

 الظيلروف ألن ؛كن القيلول بعكيلس ميلا ذكيلر يف هيلذا الوجيلهمضافًا إىل ذلك أنه يم

 دياًم عىل االُمور العامة تق أوىل فهي املتكلم، حال بطبيعة ارتباطاً  أشد اخلاصة
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 ،هذا متام الكالم يف مسكلة الرتتي  بناًء عىل االقتصار عيلىل املرجحيلات املنصوصيلة

 .بالرتتي  القول لزوم هي والنتيجة

 -كام هو الرأي املختار  -التعدي عن املرجحات املنصوصة بناء عىل  واملقام الثاين:

 ترتييل  يوجيلد فهل ،وأن املعيار هو رصف الريبة من أحد اخلرين املتعارضني لآلخر

 صورتان: فهنا الرتتي ؟ هذا يلحظ ال أم املرّجحات، بني

 نتعيلدى ولكن ،فتارة نذه  إىل أن الرتجيح باملرجحات املنصوصة من باب التعبد

 عيلىل دليلت فالنصيلوا. ُاخرى بمناسبات أو العقالء ببناء ُاخرى مرجحات ىلإ عنها

 ففيلي ،عينة وأما التعدي فنستند فيه عىل ادلة ُاخرى كبناء العقيلالءم بمرجحات التعبد

 حيلدود يف التعيلدي عيلدم عيلىل بناء ذكرنا  الذي السابق الكالم يكيت الصورة، هذ  مثل

 نتعيلدى التيلي االُخرى للمرجحات بالنسبة وأما  ا، نتعبد التي املنصوصة املرجحات

 .الحقاً  سنذكر  ما فيكيت إليها،

 الرواييلات وأميلا ،بكن نذه  إىل أن الرتجيح إنام هو ببناء العقالء فحس  واخرى:

 .معينة تعبدية مرجحات إىل تشري أهنا ال له وتطبيقات البناء اذا إرشاد فهي الرشيفة

 يلد من الرواية: عدم اختصاا تكثري املرجح يف جمال واح

 عيلىل والتعيلرف ،وقبل الدخول يف البحث البد لنا من دراسة هذ  املسكلة صغروياً 

 امليلذكورة املرجحيلات ميلن واحيلدة كيلل إن هل: وهي املجال، هذا يف أمهيتها اا فكرة

 التيلكثري يف متمحضيلة مثالً  فالشهرة يل بالرواية، املرتبطة املجاالت من جمال يف متمحضة

ضة يف قيلوة متمح العامة وخمالفة املجاالت، من غريها دون  ا تبطةومر الصدور بقوة

 إن أم - املضيلمون قوة يف متمحضة فنهنا الكتاب وموافقة ،جهة الصدور وأصالة اجلد
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 أن دون واملضيلمون واجلهيلة الصدور قوة يف تكثريها اا املرجحات هذ  من واحدة كل

 منها؟ بواحد تتمحض

ع النظر عن بلوغ كل مرجح للجهيلات امليلذكورة إىل وهذا البحث طبعًا إنام هو بقط

 .حال كل عىل مالحظته من البد آخر أمر فننه ؛حد رصف الريبة

 ميلن يظهيلر كام ،واملالحظ يف هذ  املرجحات واملزايا أن لكل واحدة خاصة ظاهرة

 .ابتداءً  للنظر اخلاصة هذ  منها تنسبق حيث أقواام

 فننيله ،كصل الصدور واا تكثريها يف قوتيلهفالشهرة مثال بحس  ظاهرها مما ترتبط ب

 سوف ،حساب االحتامالت يف صورة كثرة الرواة للرواية الواحدة إىل حد الشهرة وفق

 فهيلم عيلدم أو بيلاملعنى، النقيلل ميلن الناشئ االشتبا  أو الدس أو اخلطك احتامل يضع 

 بسيلب  بغيلري  امليلتكلم كيلالم اواشتبا  املتكلم، كالم عليها يشتمل التي اخلصوصيات

الحتامالت التي يعتد  يلا يف اليلراوي الواحيلد وعيلدم ا من ذلك غري أو الشيو،، تعدد

 تيلوفرت ليلو أنيله حيلني يف. صيلدور  احتامالت تضع  بحيث ،الشهرة يف نقل الرواية

 اخليلر يف الصيلدور احيلتامل كيلان هنيلا وميلن صدور ، احتامل قوة توج  فنهنا الشهرة

 .الواحد خر يف منه أقوى املشهور

ريها يف جهة الصدور حييلث تقيلوى فيهيلا أصيلالة اجليلد تكث فلها ،خمالفة العامةوأما 

 ظيلروف مالحظة مع ،ويضع  فيها احتامل عدم إرادة احلكم الواقعي باإلرادة اجلدية

 لإلميلام ييلذه  ررارة كيلان وليلذلك ،)عليهم السيلالم( األئمة يعيشها كان التي التقية

 لذلك ؛تقية كام تقدم احلديث عن ذلك)عليه السالم( يف وقت خاا حتى ال يفتيه بال

 .اجلهتية املرّجحات من العامة خمالفة اعترت
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 يف لتكثريهيلا وذليلك املضيلمونية، املرجحات من اعترت فنهنا ،وأما موافقة الكتاب

 املطليلق أو العيلام يف اإلطيلالق أو العميلوم أصيلالة فيلنن للواقع، وأقربيته املضمون قوة

 وإذا ،ادة االسيلتعاملية ميلع اإلرادة اجلدييلةاإلر طابقيلةم يف الكالم ظهور يقتيض الكتايب

 .الواقع عن الكش  جمال يف فيتوافقان املعنى اذا مطابقة رواية هناك كانت

 هنيلا نبحيلث وإنيلام ،ولكن ليس بحثنا هنا حول هذا االرتباط والتكثري للمرجحات

 يواليلرأ. متحضيلها عيلدم أو املجيلاالت بتلك املرّجحات من واحدة كل متّحض حول

 الصحيح آهناغري متمّحضة بذلك.

 موجبيلة تكون كذلك فنهنا الصدور قوة توج  كانت كام آنذاك فنهنا ،وأما الشهرة

 والفقهيلاء اليلرواة كبار من مجاعة ينقلها التي الروايات ألن وذلك ؛الصدور جهة لقوة

 ،)عليهم السالم( وضبطها مما يضع  فيها احتامل التقية األئمة بفتاوى هيتمون الذين

 رش  آخيلر يف املفييلد الشيليخ قيلال كيلام هيلؤالء، امثيلال الينقلها التي للروايات بالنسبة

 به، املعمول رواية تكثر كام عنهم، روايته اليكثر للتقية خرج وما: )الصدوق اعتقادات

 .(1)(ذكرنا ما حس  الرواة جهة من اآلخر عىل الطرفني أحد يف الرجحان من البد بل

إنيليلام كيليلانوا هيتميليلون بضيليلبط فتيليلاوى األئميليلة )عليليليهم  والرسيليل يف ذليليلك أن اليليلرواة

 بواسيلطة الواقعية األحكام عىل والتعرف ،السالم(ونقلها ألجل تعلم األحكام اإلاية

 الواقعية لألحكام الوصول ألجل بل فحس ، القول نقل ملجرد ال الرشيفة، الروايات

االحكيلام الواقعييلة )عليهم السالم(ال يعرون اال عن االئمة الواقعالن عملهم ليطابق

 .  االاية

كالكوفة حيث كان اكثيلر الشيليعة يعيشيلون  -وإذا اشتهرت رواية يف جمتمع شيعي 

 اجلامعيلة يعتيلر الكوفيلة مسيلجد وكيلان ،فيها يف رمان اإلمام الصادق )علييله السيلالم(
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ها غيلري الشيليعة في كان وان والبحث الدرس حلقات فيه تعقد كانت حيث ام العلمية

 التارخيييلة، املصيلادر بعيلض إلييله تشري كام ،بع العام فيها الطابع الشيعيولكن كان الطا

: يقيلول وكّلهيلم الكوفة مسجد يف شيخ تسعمئة رأيت إي) الوشا ع  بن احلسن يقول

)علييله  اإلميلام ميلن ماسيلمعه ينقيلل كيلان اليلرواة ميلن وكيلل ،(حممد بن جعفر حدثني

 ميلا رواية ،هذا الوسط الشيعيإذن فنذا اشتهر يف مثل  -السالم(مهتاًم بحفظه وضبطه 

 االطمئنان يوج  كام بالطبع فهذا للواقع، الوصول أجل من بنقلها البالغ اهتاممهم مع

)عليه السيلالم(  اإلمام قال فنذا الواقع، لبيان صدورها قوة يوج  فكذلك بصدورها

 قيلوة توج  الشهرة فهذ  ،(1)«خذ بام اشتهر بني أصحابك»لعمر بن حنظلة وهو كويف 

 .الشيعي الوسط هذا مثل يف معاً  واجلهة صدورال

 هيلو فيلام قوييلًا، احيلتامالً  احتملوهيلا أو ،فالرواة لو كانوا يقطعون بصدور اخلر تقية

 اخليلر بتميييلز البيلالغ اهتاممهم مالحظة مع وضبطه؟ ونرش  به االهتامم عىل ام الدافع

 من أعطاكالسالم( تقية: ))عليه  اإلمام أفتا  ملن يقولون فكانوا ،قية عن غري ت الصادر

 ؛تقييلة اإلميلام يفتيليهم أن يكرهيلون وكيلانوا. (1)(اتقيلاك: )يقولون أو ،(1)(النورة جراب

 اّتقيتيلك ميلا»)علييله السيلالم(جييبهم:  فكان عنهم، التقية وجه عن يسالونه قد فلذلك

بل أكثر من ذلك فربام كانوا اليسالون مسائلهم من اإلمام )ع(  (1)«يكعل اتقيت ولكني

 هيلذ  وميلع. ررارة عيلن ذكرنيلا  كيلام ملسيلائلهم، خاّصيلاً  وقتيلاً  يعّينون بل ، املأل العاميف

 .بينهم تقية الصادرة الرواية تشتهر فكي  الواقعي احلكم عن والبحث التشديدات

 كيلان ليلو كام ،وإذا ضبطوا بعض الروايات الصادرة تقية فننام ألجل بعض املقاصد

 أميلر فيهيلا جاء التي يقطني بن ع  كرواية قية،ت صدور  عىل واضحة داللة احلديث يف
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 عليه، حفاظاً  بذلك فكمر  جمالسهم، حترض بكنك معّلالً  ثالثًا، ثالثاً  يتوضك بان له اإلمام

 ان عليه.ك ما إىل رجع الطارئة احلالة ارتفعت أن وبعد

)علييله السيلالم( قيلال فقيلال ل:  عبداهلل أيب عىل دخلتوكذلك رواية البقباق قال: 

 انيله الواضيلح وميلن ،(1)«منه بانت فقد واحد جملس يف ثالثاً  امرأته طلق من: عني وِ ار»

 .االهداف بعض الجل بل  ا العمل الرواية هذ  من اليراد

اذن فالشهرة بني أمثال هؤالء الرواة والفقهاء الكبار من أصيلحاب األئميلة)عليهم 

 قوة توج  فنهنا ورالصد قوة توج  كام والعوامل، الظروف هذ  ومالحظة ،السالم(

 قوة توج  بكهنا القول يمكن بل الواقعي احلكم لبيان بل تقية، صدورها وعدم اجلهة،

فاهنا توج  قيلوة الدالليلة  اجلهة قوة أوجبت إذا ألهنا وذلك ؛أيضاً  واملضمون الداللة

 تكيلون أن تقييلة، الصيلادرة الروايات يف الغال  ألن ؛والداللة اجلهة بني للرتابط ؛فهراً 

 معنى يف ظاهر بكنه املخاط  يوهم الذي الكالم وإلقاء والتورية األخفاء عالمات افيه

اب ميلع اجليلو فييله يتطابق فال آخر، حكم لذكر اجلواب عن اإلمام فيه يعدل حيث ما،

 التيلي الرواييلة ان حني يف الكالم داللة من تضع  التي الشواهد من وغريها ،السؤال

 .داللتها قوة يوج  وهذا البيان، مقام يف املعنى واضحة تكون تقية التصدر

 يف تكثريهيلا ايلا بيلل ،واخلالصة أن الشهرة ال تتمّحض يف التكثري بالصدور فحس 

 .أيضاً  والداللة الصدور جهة

وأما خمالفة العامة فهي كذلك ال تتمحض بالتكثري يف قوة اجلهة بيلل ايلا تكثريهيلا يف 

 عيلن سيلئل حييلث عميلري أيب ابيلن عيلن بقاً سا ذكرنا  ملا ؛أيضاً  الداللة بل ،قوة الصدور

 إي: فكجيلاب قبيلل ميلن تعلمهيلا قيلد وكان العامة، روايات نقل عن إعراضه يف السب 

 حتى ،د سمعوا علم العامة وعلم اخلاصة فاختلط عليهمق األصحاب من كثرياً  رأيت
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 هيلذا ومثيلل(. العاميلة ميلن اخلاصيلة وحيلديث اخلاصة من العامة حديث يروون كانوا

 .للعامة املخالفة الروايات يف يظهر ال االختالط

إضافة إىل أن السلطة وأتباعها كانوا يدّسون ويزّورون األحاديث يف كت  أصحابنا 

 املخيلالفني بعيلض ذليلك يفعيلل كيلان كيلام ،حتى تتوافيلق معهيلم يف القضيلاء والسياسيلة

 أصحابنا من للسّذج يوحون كانوا بل وغريهم، املغريية أمثال)عليهم السالم( لأليمة

 الرواييلات يف والتزوييلر اليلدس هيلذا احيلتامل ضيلع  الواضيلح وميلن. بذلك ومواليق

 .للعامة املخالفة

وكذلك ما ذكرنا  قبل قليل من أن األحاديث املخالفة للعامة خالية من العالمات 

التي تتص   ا الروايات املوافقة للعامة عيلادة ميلن التورييلة والعيلدول عيلن اجليلواب 

 .داللةال يف تاثريها اا مما ،وغريها

 دون للواقيلع املطيلابق هيلو وانه ،فلمخالفة العامة تكثريها يف قوة الداللة واملضمون

ض احكام العامة كانت موافقة الحكام السلطة احلاكمة حييلث بع الن وذلك املوافق،

 فوضيلعت ،كانت تتدخل احيانًا فتلغي بعض النصوا واالحكام حسيل  مصيلاحلها

 ميلن واسيلقطوا يليل الطيلالق ميلن الناس يكثر وال يتجرىء ال حتى ثالثًا، الطالق حكم

لبيلًا غا االحكيلام كانيلت ذليلك مثيلل ففي االسباب لبعض العمل خري عىل حي االذان

)عليليهم  البييلت اهيلل مدرسة عن ابتعادهم وبسب  اهنم إىل باالضافة ، ختال  الواقع

السالم(ومنعهم لتدوين احلديث وغريها من العوامل اعتميلدوا احيانيلًا يف االسيلتنباط 

 اليلبعض ييلتمكن فليلم ،بعض االدلة الظنية غري املعترة كاالقيسة والتفسري بالرأي عىل

 قيلال الزهيلري، ان مقدميلة، يف خليلدون ابن ذكر كام ،واملنسو، الناسخ بني التمييز من

 احلكيلم متيييلز البعضيلمن ييلتمكن مل وكيلذلك ، املنسيلو، من الناسخ متييز العلامء اعيى
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 منه صدر وما ، اهلل عليه وآله( من باب الوالية)صىل  الرسول من صدر ما اي الوالئي

البسات والعوامل التي احاطت ببعض احكام امل من وغريها العام، الترشيع نحو عىل

 االحكيلام هيلذ  مع املخالفة كانت هنا ومن ، للواقع بعضها خمالفة توج  مما ، العامة

 .للواقع اقرب اا املخال  احلكم وكون املضمون قوة توج  مما ، للواقع املخالفة

 توجيل  وكذلك ،ةاجله قوة توج  اهنا كام ،ولذلك يمكن القول بان خمالفة العامة

 اجلهتيلي امليلرجح يف متمحضيلة اعتبارهيلا يمكن فال والصدور، والداللة املضمون قوة

 .فحس 

ومن اجلدير أن نذكر بكننا النقول بتكثري مطلق القوة والضع  يف تيلرجيح الرواييلة 

 ذكيلر من اادف ولكن الريبة، رصف درجة إىل املرّجح يصل ان بدال بل ،عىل االخرى

ؤكد عىل أن هذ  اجلهات التتمّحض يف املجاالت املذكورة بل اا تكثريهيلا يف ن أن ذلك

 جماالت ُاخرى أيضًا. 

 اجلهيلة قوة توج  فنهنا كذلك املضمون قوة توج  أهنا فكام ،وأما موافقة الكتاب

)عليهم السالم( لو طابقت العموم أو إطالق الكتاب  ةاألئم فتاوى ألن وذلك ؛أيضاً 

 أو بيلاإلطالق ميلذكوراً  احلكيلم لكيلون ؛فيهيلا واحلذر للتقية فالحاجة ،أو السنة النبوية

 احلكيلم هيلو احلكيلم وان. أيضاً  الصدور جهة تقوى وبذلك الكريم، القرآن يف العموم

 واطالقيله الكتيلاب لعميلوم املطيلابق الن مضمونيا مرجحاً  فيعتر واملضمون الواقعي،

التطابق بني االرادة االستعاملية واجلدية ومقام  اصالة باب من الواقعي املراد هو يكون

. الواقع عن الكش  يف فيتطابقان الرشيفة اآلية الرواية وافقت وإذا ،االثبات والثبوت

ثالثيلة ال »)علييله السيلالم( عنيله ررارة رواية يف ماجاء الفكرة هذ  عىل يدل أن ويمكن

 لظهيلور فيهيلا يّتقي ال ولعله. «...اخلفني عىل واملسح املسكر، رشبقي فيهن أحدًا: أتّ 
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 ألنيله ؛للتقييلة داعي فال وجودها ومع األحكام،  ذ  العامة عند الثابتة والسنة اآليات

 . سابقا الكفرة هذ  وضحنا وقد  ا االحتجاج يمكن

 احلكم الواقعي الُمور خفية نعم إنام تكون التقية فيام لو استندوا)عليهم السالم( يف

 أو ،)عليه السالم( كام ذكر يف بعض الروايات ع  لصح  استندوا لو كام ،عن العاّمة

 عن اخلفية االُمور هذ  ومثل. الغيبية لإلمدات أو كابر، عن كابراً  يرثوهنا علم الُصول

عيلىل  )عليليهم السيلالم( والتيلي يتعرفيلون ميلن خالايلا األئمة  ا خيتص والتي العامة،

 دون للخاصيلة إظهارهيلا يمكن مما ،االحكام الواقعية التي ختال  بعض احكام العامة

 عيلىل احيانيلاً  يعتميلدون الغال  يف العامة بعض التقيةبينام دواعي فيها تشتد مما العامة،

 تعرضيلت التيلي االحادييلث بعض او واالستحسان كالقياس املعترة غري الظنية االدلة

 كيلان وإذا ،و االعتامد عىل جمرد اليلذاكرةا التدوين من ملنعا بسب  الوضع أو للتحري 

 .اجلهة قوة توج  فكذلك املضمون قوة توج  اهنا كام الكتاب فموافقة كذلك،

 إذن فال تتمّحض موافقة الكتاب بالتكثري يف القوة مضمونًا.

 وقيلد املسيلكلة، صغرى عىل للتعرف ؛وهذ  مقدمة ذكرناها قبل استعراض األقوال

ا إىل أن كل واحدة من هيلذ  املرّجحيلات التيلتمّحض مرّجحيتهيلا يف خالا من توصلنا

 .ُاخرى جوان  يف تكثريها اا يكون أن يمكن بل ،جان  دون جان  آخر

 

 االقوال حول الرتتيب يف املرجحات:

 املحقيلق كيلرأي بعضها ذكرنا فقد يليف مسكلة الرتتي  بني املرجحات:  وأّما األقوال

ىل أن مقتىض القاعدة تقديم املرجح الصيلدوري ثيلم اجلهتيلي ثيلم إ ذه  الذي النائيني

 الصدوريبل املرجح عىل اجلهتي تقديم إىل ذه  الرشتي املحقق أن حني يف ،املضموي
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 الرشتي، املحقق يتبنا  الذي الرأي هذا تكييد نحاول البحث هذا يف ونحن.  املضموي

 مرين:نه يف أع نختل  لكن الرأي أصل يف وافقنا  وإن ونحن

 لتقريبيله فننكارنا لذلك ،اختالفنا معه يف تقري  االستدالل عىل هذا الرأي األول:

 . رأيه ألصل إنكارنا اليعني

 ميلن أوسيلع إليها نذه  التي اجلهة إن حيث ،اختالفنا معه يف معنى اجلهة والثاين:

ل بتفسرينا تشتمل عىل ك بل التقية، خصوا يف انحصارها من  ا يقولون التي اجلهة

 يف الكيلتامن، جهيلات إحدى فهي العامة من التقية اّما ،ما يوج  كتامن احلكم الواقعي

 والسيلوق الشيليعة بيلني االخيلتالف إلقاء أمثال للكتامن، ُاخرى مررات هناك أن حني

ذي يكون ال التعليم ال الفتيا سبيل عىل احلكم صدور أو السائل، مع املدارة أو للكامل،

 احليلديث اختالف علل مبحث يف ذكرنا  ما كل ان بمعنىتقّدم. الكتامن فيه طبيعيًاكام 

 . برأينا اجلهة مفهوم يف يندرج

 وتوضيليح ،يل ونتعرض هنا لبيان هذا الرأي املختار وتقريبيله الرأي االول واملختار:

عقيلالء والرواييلات ال بنيلاء وفيلق عىل: أحدمها تقريبني خالل من يتم القول هذا صحة

 .واالُصول الفني تقريبه :ثانيهام ،وسرية العلامء

 

املالحظ يف امثال هذ  املوارد حني يصدر قيلوالن متعارضيلان ميلن  التقريب األول:

 معارضيلون وهنيلاك ،شخص واحد له رعاميلة اجتامعييلة أو دينييلة ونفيلوذ بيلني النيلاس

 ، عيلدم الترصيليح والتجيلاهر بافكيلار  أحيانيلاً  الظروف عليهم فرضت وربام ألفكار ،

 اسباب ذكرنا وقد عديدة وجو  ألقواام وتكون الكتامن، لي أسا استخدم ربام لذلك

 أو اليلديني الزعيم هذا من الصادرين القولني هذين جتا  العقالء فنن ، حمله يف الكتامن
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 ،اليلرواةو النقليلة واليتهميلون الصيلدور، مرجحيلات عيلن ابتيلداءً  اليبحثيلون الدنيوي

 الكالم عن ودواعيه القائل تبمتبنيا الكالم يقارنون بل ابتداءً  الصدور يف ويشككون

)علييله  اإلميلام يسكلون كانوا االفراد بعض أن يالحظ كام الناقل لتكذي  املبادرة دون

 مّرت وقد(. اّتقاكم قد: )ام يقولون الشيعة فقهاء يراجعون وحينام ،السالم( فيجيبهم

 اهد عىل ذلك.الشو

 أقواام متييز حياولون ،إذن فنهنم وخاصة ُاولئك الذين حييطون بكفكارهم ومبانيهم

 مالءمتهيلا وميلدى فيها، الكتامن ودواعي ظروفها ومالحظة اآلخرين، بنظر املتعارضة

 الظيلروف اختالُف  الزعامء هؤالء أمثال عىل فرض فربام ومبانيه، القائل ذلك ألهداف

 آخيلر بنحيلو وييلتكلم خيلاا، جمليلس يف بنحو يتكلم فربام ،ُاسلوب كالمهم اختالَف 

 .مثالً  لصحفينيكا الناس لعموم

ويتككد ذلك بعد إعالم األئمة )عليهم السالم( أنفسهم بكهنم يتكلمون أحيانًا عيلىل 

 املسيلكلة يف جييبيلون أهنيلم أو والنقصيلان، الزاييلادة عيلىل جييبيلون وأهنيلم ،هذا االُسلوب

لواحدة بسبعني وجهًا ام من مجيعها املخرج وكذلك تككيداهتم الكثرية عىل اصحا م ا

 حيلديث» أمثيلال الكيلالم، يف أسيلاليبهم ومعرفيلة ،كمل والتفّقه يف الرواياتبالدقة والت

 .(1)«كالمنا معارض يعرف حتى فقيهاً  الرجل اليكون» أو ،«ترويه ال  من خري تدريه

إما ألجل اإلعيلالم بيلكن األئميلة  ؛وهناك دوافع اذا االعالم منهم )عليهم السالم(

 أنصيليلارهم وايليلم ،ذهم االجتامعيليلي)عليليليهم السالم(كسيليلائر اليليلزعامء اليليلذين ايليلم نفيليلو

 بعيلض وجيلود ألجيلل أو السلطة، بكيدهيا ليست التي اجلامعات بني وخاّصة وأتباعهم

ن انتشيلار عليلوم األئميلة ميل احليلد أجيلل ميلن الرواة يّتهمون الذين واملناوئني املغرضني
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 بيلل ،)عليهم السالم(ولذلك فيلزم أالّ يعتر الكالم الصادر منهم كالم شخص عادي

 .وحلنه كالمهم ومعاريض الكالم يف أساليبهم عىل التعرف من البد

حتى ال يتيلوّهم اليلبعض  ؛أو ألجل تزكية رواة االئمة )عليهم السالم( من اخلاصة

 الشيليعة فقهيلاء اليلرواة مستوى رفع ألجل أو ،أهنم يكذبون عىل اإلمام )عليه السالم(

 او النيلاس عميلوم فهيلم عن ومتّيزهم لدقائقها للتوصل الروايات يف بدقة يفكروا حتى

 أن عليليهم بيلل الرواييلات، مفيلردات فهم عىل فحس  يعتمد الذي للروايات، العامة

 ي الكالم وأمثااا.ودواع وشخصيته املتكلم وظروف واللحن املعاريض يف يتكملوا

 ميلن البدوي بالنظر متعارضني كالمني سمعوا لو أهنم عىل قائم العقالء فبناء ،إذن

 يفرتضيلون فيلنهنم أحيانيلًا، االُميلور بعيلض كتامن االجتامعي مهمقا عليه يفرض متكلم

 والظروففيمييلزون اليلدواعي تلك أساس عىل كليهام تصحيح وحماولة القولني صدور

 فيه تتطابق وال كتامنا صدر الذي والقول ،رضها او حتديد القول احلق فيهاتعا عدم اما

 للتشكيك يتجهون - ذلك نهميمك مل لو - ذلك وبعد.  اجلدية مع االستعاملية االرادة

 أو كليهام، سمع أو اإلمام، من الكالمني أحد سمع لو فيام ذلك يف فرق بال الصدور يف

 املتعارضني. الكالمني كال له غري  نقل

ومن هنا فنن بناء العقالء جار يف مثل هذا امليلتكلم اليلذي ليله مثيلل هيلذ  الظيلروف 

 أقواله، من مراد  فهم يف والتبليغ النرش وضوابط الكتامن دواعي مالحظة يف ،اخلاصة

 بيلل ليله، احلقيقي هواملراد ليس كالمه، من املتوهم الظاهر أن خالاا من اكتشفنا فربام

 البييلت؟ يف إنيله هيلل: الشيلخص هيلذا عن أحد سكل لو كام ،هم الظهور فحس تو هو

 فقيلةموا قاعدة عىل بناء اجلواب هذا ومثل صباحاً  املسجد إىل ذه  إنه: اخلادم فيجيبه

 عليلم ليلو ولكيلن اآلن، البييلت يف وجيلود  عدم عن الكناية عىل حيمل للسؤال اجلواب
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 قول حيمل فحينها ،  يف البيت وقت السؤالبوجود الثقة بنقل ولو ذلك بعد املخاط 

 البيلدوي، بيلالنظر املتعارضني الظهورين يف األمر وهكذا. الكناية ال اإلهيام عىل اخلادم

 أن يتبيلني حييلث ذكرناهيلا، التيلي امليلتكلم ظروف الحظنا لو فيام التعارض يرتفع فربام

 .حقيقي ال متوّهم التعارض

 ليلو كيلام ،وقد يكون املنشك لتوهم التعارض هو إجراء قاعدة االشرتاك يف األحكام

 السيلؤال نفيلس سيلكله واآلخيلر بدنيلة، علييله أنيله: كفارته عن سكله شخص عن أجاب

 الن بييليلنهام التعيليلارض فيتيليلوهم ة،شيليلا دم علييليله أن. والثاليليلث بقيليلرة، علييليله أن فكجيليلاب

 بعيلد ولكيلن ،)عليه السالم( اإلمام أجوبة اختالف مع احلكم، يف اشرتاكهم املفروض

 املوضيلوع يكيلون حيث التعليم، ال الفتيا سبيل عىل صدر قد نرا  اإلمام قول يف التكمل

 ؛املوضوع )عليه السالم( نتيجة احلكم وال يبني فيه اإلمام بعطي وإنام جمهوالً، الفتيا يف

 موضيلوع غيلري ميلنهم واحيلد كيلل حلكم املوضوع فكان املوضوع، اختل  ربام ولذلك

 صيلوري، التعيلارض وانام االشرتاك لقاعدة ؛بينها التعارض ُيتوهم انه حني يف ،خراال

 او النفسيلية، اجلهات حيث من املخاط  ظروف اختالف الجل احلكم اختالف وربام

 مسيلبقًا، والتحريم احلظر توهم وجود مع المرا صدر لو كام احلكم، خلفيات جهة من

 النهيلي يصدر او. الوجوب عىل االمر يدل فال ،عامة بصورة أو املخالط  ذهن يف اما

 احلرميلة عيلىل ييلدل فيلال ليله، املخاطيل  واعتقيلاد تومهيله او مسبقاً  الوجوب وجود مع

ول هيلذا )عليليهم السيلالم(يز األئميلة أقيلوال يف والتعليليم الفتيا بني الفرق يف وبالتكمل

 التعارض املتوّهم.

 امليلتكلم، هذا مثل كالم يف التكمل من ،إذن فاملالحظ جريان بناء العقالء عىل ذلك

. ونفيلوذ  وظروفه الكالم يف أساليبه وفق عىل منه الصادرين املتعارضني اخلرين يف أو
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 سمعوا لو بكهنم فنرى بذلك، ملتزمني كانوا حيث السابقني، الرواة طريقة هي وكذلك

)عليه السالم( ثم ينقلونه لغريهم فربام يقال ألحيلدهم بيلكن  اإلمام من كالماً  بكنفسهم

 وإنام سمعوها التي بالرواية يعملون ال أنفسهم هم لذلك ،اإلمام )عليه السالم( اتقاك

 .غريهم يرويه بام يكخذون

أليب وقد ذكرنا سابقًا شواهد عىل هذ  احلالة منها رواية عبداهلل بن حمرر قال قليلت 

: فقيلال: قيلال ابنيلة؟ وتيلرك تركتيله إلَّ  وأو ى ميلات رجالً  إنعبداهلل )عليه السالم(: 

 فيلدخلت ايلا امليلال إنام اتقاك، ل فقال بذلك، ررارة فكخرت: قال. «النص  أعطها»

: فقال. اتقيتني أنك رعموا أصحابنا إن اهلل، أصلحك)عليه السالم( بعد  فقلت:  عليه

: ليله قلت «أحد؟ بذلك علم فهل تضمن، أن عليك اّتقيت لكنو اتقيتك، ما واهلل ال»

 .(1)«مابقي أعطها»: قال. ال

وهناك رواية أعج  من ذلك وهي ميلاروا  عميلر بيلن ُاذينيلة عيلن عيل  بيلن سيلعيد 

 وميلؤذهنم عيلدي، بنيلي يف نيلارل إي)علييله السيلالم(:  عبداهلل أليب قلتالبرصي قال: 

 فيلام فيهم، نارل وأنا ،ن شيعتكموم منكم يرؤون عثامنية املسجد أهل ومجيع وإمامهم

 ولو يسمع، بام احتس »: وقال: قال «خلفه صل»: قال اإلمام؟ خل  الصالة يف ترى

 الفضيليل بقيلول فتكخيلذ أفتيتيلك بام وأخرته اليسار بن الفضيل فسكلك البرصة قدمت

 .«قول وتدع

 قد لكني ،قال: هو أعلم بام فقال قال، بام فضيال فكخرت البرصة فقدمتقال ع : 

 ككنيلك لنفسك واقرأ الناص ، خل  بالصالة يعتدّ  ال»: يقوالن أبا  وسمعت سمعته

 .«وحدك

 .(1))عليه السالم(  عبداهلل أيب قول وتركت الفضيل بقول فكخذتقال: 
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 .لالحتجاج ال للتاييد نذكرها نحن ولكن ،وهذ  الرواية ضعيفة

 أّوالً  اجلهتية املرّجحات مالحظة نم الطريقة هذ  عىل جروا فاهنم ،وكذلك العلامء

 - معارصييله أعيلاظم بعيلض عيلن رسيلالته يف الطباطبيلائي السيليد نقليله كام املعنى،  ذا

 تقيلديم من ذكر  ما أيد الفاضل هذا ثم: )اهلل رُحه فقال - الرشتي املحقق أنه والظاهر

تقييلة ميلع قهاء كثريًا ما حيمليلون املوافيلق عيلىل الالف بكن الصدوري عىل اجلهتي املرّجح

 أهنا النذر كفارة يف الواردة األخبار ُحلوا كام ،اشتامل اآلخر عىل املرّجحات الصدورية

 االُوىل الطائفيلة كيلون مع يمني، كفارة أهنا عىل دّل  بام وأخوا التقية، عىل رمضان كفارة

 ملرّجح الدالل أيضًا(.ا عىل تقديُمه بعض من يظهر بل. وأصح أظهر

 تقيلديم جعيلل إنيله حييلث عليهيلا تقديُميله أيضيلاً  البهبهيلاي من ويظهرإىل أن قال: )

 .(1)(فيها اإلشكاالت مجلة من املقبولة يف العامة وخمالفة الشهرة عىل الصدور

إذن فقد بلغ ما ذكرنا  من الوضو  والتسامل عند األصحاب بحيث اعيلرتض عيلىل 

 هيلذا كيلان وإن ،الرواية ألجل ذلك من تقديمها الصدور عىل خمالفة العاميلة والشيلهرة

 بيلالفتوى الصفات ارتباط من سابقاً  ذكرنا  ملا وذلك ؛صحيح غري نفسه يف االعرتاض

 .بالرواية ال

 الرواييلات يف الغاليل  عىل نرا  حيث ،وكذلك يظهر ذلك من مراجعة االستبصار

 عىل رضب من التقية أو الكتامن. -ما أمكن  - حيملها بل اليطرحها، أنه املتعارضة

 ميلع ،التي ذكرناها من مالحظة املرجحات اجلهتية قبل الصدور إذن فهذ  الطريقة

 .والعلامء األصحاب وسرية العقالء بناء عليها قام مما العام، املعنى بذلك اجلهة تفسري
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 هنيلاك: نقيلول ولتوضيليحهالتصوير الفني االُصيلول ايلذا اليلرأي.  التقريب الثاين:

 :املتعارضني اخلرين يف جهتان

 يف الكشيل  نوع أحدمهابد أن نعرف أن هناك نوعني من الكش : ال اجلهة االُوىل:

واآلخيلر نيلوع الكشيل  يف  -أي املحكي  -)عليه السالم(  كاإلمام نفسه املتكلم كالم

 وخيتليل  ،اخلر احلاكي عن قول املتكلم كخر ررارة مثاًل عن اإلمام )علييله السيلالم(

 : اآلخر عن منهام كل يف الكش  مالك

 حجييلة وأسيلاس الظهيلور، أصالة عىل يبتني فننه ،اإلمام نفسه أما الكش  يف قول

 بظيلاهر بيلااللتزام ميلتكلم كيلل بتعهد العقالئي امليثاق هو حمله يف أوضحنا  كام الظهور

د  اجلدي فنذا كان كالمه ظاهرًا يف معنى فهيلو مرا مع متطابق كالمه ظاهر وأن كالمه،

 إذا اال ، لواقعي هو هذا املعنى الظاهرمتعهد وملتزم عقالئيًا جتا  اآلخرين بكن مراد  ا

 األساس هو االجتامعي العقالئي امليثاق وهذا ، له ارادته عدم عىل خاصة قرينة قامت

 ه بكنه مراد  أم ال.كالم من الوثوق أو الظن حصل سواء الظهور، حلجية

 .الوثوق ألجل  ذا االلتزام فليس ،إذن

 ،ام )علييله السيلالم( كخيلر ررارة ميلثالً وأما الكش  يف اخلر احلاكي عن قول اإلم

 حجييلة أو الثقيلة، خيلر حجية إما فيها واملالك اخلر، حجية يف يدخل النوع هذا فمثل

ًا منهام يعتر كاشفًا وحجة عند العقالء وقد ذكرنا أيّ  وأنه اخلالف، عىل به املوثوق اخلر

للنقد اليلداخ  واملتنيلي يف حمله املراد من اخلر املوثوق به بان يتعرض اخلر ومضمونه 

 به املخر املضمون تناس  مدى لنرى ،ومالحظة حاالت الراوي واملقايسة املضمونية

 التي االمور من وغريهاملسلمة عندها واالصول عنه، املخر حاالت مع أو الواقع، مع

 . منه الوثوق حصول ومدى اخلر، تقويم يف تالحظ
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 وهيلو فكحيلدمها ؛اآلخر عن منهام كل يف الكش  معيار خيتل  كاشفان فهناك ،إذن

 واآلخر الظهور، أصالة حجّية عىل يبتني اخلر من واملحكي املنكش  اي االمام، قول

ثقة أو اخلر املوثوق به وإذا كان تناف بينهام فمن جهات أخرى ال خر حجية عىل يبتني

 . كام سنذكر  يف اجلهة الثانية

 عبيلارة أنيله ،كرنا يف بداية مبحث التعارضماهي حقيقة التعارض؟ ذ اجلهة الثانية:

 العليلم وكيلان للواقيلع، أحدمها بمخالفة إمجاال يعلم نحو عىل دليلني مدلول تنايف عن

املذكور ناشئًا من قضية بّينة عقلية أو رشعية أو عقالئية وقد مر هناك توضيح  اإلمجال

 .(1)هذ  الفكرة بالتفصيل

 قيلول وهيلو - احليلاكي يف التنيلايف أميلا ،دلولنيفالتنايف بالذات واحلقيقة هو بني امليل

 حييلث ،فهو مع الواسيلطة يف الُعيلروض أو املجيلار يف اإلسيلناد -)عليه السالم( اإلمام

 نفيلس يف تنيلاف اليوجد فننه وإالّ  ،ي التنايف من املدلول للدال بلحاظ احلكاية عنهيرس

 ألنيله ؛بيلذلك هاممكشيلوف الّتصيلاف بالتنيلايف يّتصفان وإنام ،)عليه السالم( اإلمام قول

 عيلىل امليلدلولني تنيلايف ييلنعكس ولكيلن اخلارج، يف نفسهام يف القولني إنشاء من المانع

 .الدالني

ألهنيلام يتضيلمنان احلكاييلة عيلن  ؛وبعد ذلك يّتص  قوال الراويني بالتنايف بالعرض

)علييله  اإلميلام قيلول ميلن التنايف فيرسي ،قولني لإلمام )عليه السالم( متنافيني مدلوال

 التنيلايف عيلن رتبيلة متكخر الراويني قول بني فالتنايف ،م( إىل قول أيب بصري وررارةالسال

 . اإلمام قول بني

وإذا عاجلنا التنايف بني قول اإلمام بمعونة اجلهات التي ذكرناها يف التقرييل  األّول 

 يرتفع احلديث اختالف علل كمبحث ،إمجاالً وتعّرضنا اا بالتفصيل يف بحوث سابقة
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 االُميلور بمالحظيلة إننيلا حييلث صدورمها، بني تنايف فال أيضاً  الراويني قول بني ايفالتن

 بيلداع واآلخر الداعي  ذا صدر أحدمها ولكن ،دور كّل منهاملص توصلنا ربام اجلهتية

 كتامنيلا صيلدر فقيلد االخيلر واميلا احيلدمها املراد ان او وحقًا، مراداً  كالمها كان بان آخر

 بينهام التعارض يبقى فال ومعه متنافيني أمرين عن حيكيان فال جدًا، وحقاً  مراداً  وليس

 املرجحيلات هذ  إعامل فنن ؛الصدورية فيهامو السندية املرجحات عن لنبحث صدوراً 

 بيلني بيلالعرض التنيلايف وجود عىل يتوق  اخلرين بني والتعارض التعارض تقدير عىل

 والتنيلايف ،)عليه السالم( اإلمام قول بني التنايف وجود عىل يتوق  إنام وهذا احلاكيني،

 -رتفع التنايف يف املرحلة السابقة ا وإذا املدلولني بني واقعاً  التنايف صورة يف هو إنام فيهام

وهو قيلول  -اليبقى جمال للتنايف يف املرحلة الالحقة  -وهوقول اإلمام )عليه السالم( 

 .يةالصدور باملرجحات نتمسك حتى ،ولو بالعرض واملجار -الراوي 

الن التعارض يتوق  عىل وجود كاشفني يكشفان عن أمرين متنيلافيني وهيلذان ال 

 السيلندي للميلرجح ميلرر فيلال ، بيلداعيني ولكيلن صيلدورمها فيثبيلت ، يكشفان عنهام

 ميلع ليله موضوع ال إذ اآلخر، دون احدمها صدور اثبات يستهدف الذي والصدوري

 الجيلل صيلدر قيلد احيلدمها يكيلون فميلثالً  ، اجلهتي املرجح بمقتىض صدورمها احرار

 الجيلل ،ذكيلر الرتخيليص االخر اخلر بينام ؛ الرتخيص جهة فيه فكتم للكامل، السوق

 ان او.  وحيلق جداً  مراد احلكمني وكال ، احلكم يف معه التشديد من املخالط  ضع 

 وانيلام احليلق هو ليس ولكنه ايضاً  صدر واآلخر واحلق اجلدي املراد وهو صدر احدمها

 . مثالً  يةالتق باب من صدر

فهنيلا تصيلل النوبيلة  اجلهتييلة، املرجحيلات مرحلة يف التعارض عالج يتم مل لو ،نعم

 : قسمني عىل بدور  وهذا ،للمرّجحات الصدورية والسندية
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فتارة نعلم إمجاالً بكن أحد القولني غري صادر عن اإلمام )عليه السالم( وهنا البيلد 

 من العمل باملرّجحات الصدورية.

ن هذا أ وهو آخر، إمجال علم يتوّلد فهنا ،شتبا  واحتامل الصدوروُاخرى مورد اال

 غيلري أو صيلادر غيلري أنيله إميلا أيضاً  اآلخر واخلر مراد، غري أو ،اخلر إما أنه غري صادر

 وطرفيلا. التعيلارض عنيلوان يف اخليلرين دخيلول يوجيل  اإلمجيلال العليلم وهيلذا مراد،

 الداللية املرجحات اعامل يمكن ال انه بام ولكن والصدوران، الظهوران هذا التعارض

 أو السيليلندية باملرجحيليلات التعيليلارض عيليلالج ميليلن بيليلد ال ليليلذلك ،نللظهيليلوري بالنسيليلبة

 . الصدورية

وربام يعرتض عىل ذلك بكن إعيلامل املرجحيلات اجلهتييلة متفيلّرع عيلىل حجييلة كيلال 

 بيلني هيلو إنيلام التعيلارض ألن ؛معيلّذراً  أو منّجيلزاً  ميلنهام كيلل يكون أن بمعنى ،اخلرين

اض حجييلة كيلال اخليلرين ولكيلن افيلرت ميلن فالبد والالحجة، احلجة بني ال تنياحلجي

أن نعليلم إمجيلاالً بيلكن أحيلدمها ليليس  -بناًء عىل إجراء املرجحات اجلهتية  -املفروض 

 ،)علييله السيلالم( لإلمام اجلّدي املراد عن كاش  وغري ،بحجة وهو الصادر تقية مثالً 

واقعي ال اهلل حكم عن الكاش  هو ام خال امل أن حني يف تقية، صدر للعامة فاملوافق

 ،فحس  مع أن جعل احلجية للحاكيني واخلرين متوّق  عىل اّتصاف حمكّيهام باحلجة

 احلجية العتبار اثر ال وهنا صدورًا، باحلجّية كليهام اخلرين الّتصاف المعنى لوال  إذ

 تقديم يعقل فال ولذلك ؛بصدور  للتعّبد اثر ال تقّية صدر ما ألن ؛ألحدمها والكاشفية

 بنيلاء - واملفيلروض الكالمني، لكال الصدور حجية عىل متوّق  ألنه ؛اجلهتي املرّجح

 اعتبار يمكن وال أحدمها، حجية بعدم إمجاالً  نعلم أن - اجلهتية املرجحات إعامل عىل

 . والرتجيح التعارض قواعد فيهام جتري فال حّجة أحدمها يكن مل فنذا له احلجية
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 ب عن هذا االعرتاض:واجلوا

 فريد اجلهتي، املرّجح إىل فيهام ُيرجع اللذين ،أنه ينتقض عليه باملتكافئني سنداً  أوالً:

 عيلىل فيلريد ال؟ أم حجتيلان مهيلا هيلل الدليلني هذين إن: فيقال االعرتاض، نفس عليه

 الرتجيليح أن الثاي عىل ويرد تقية، صدر الذي العامة ملوافق احلجية جعل لغوية األّول

 احلجة؟ غري برتجيح حيكم فكي  ،ه يف ظرف عدم احلجيةل موضوع ال

 االقتضيلائية احلجية وجود عىل يتوق  اجلهتي املرجح أن ،وهواجلواب احلّ   ثانيًا:

 الفعلييلة، احلجيلة عيلىل واليتوقيل  - التعيلارض ليلوال حجة يكونا أن أي - منهام لكل

ن اخلرين حجة يف نفسه م واحد كل يكون أن اجلهتي املرّجح موضوع حتقق يف فيكفي

 نقيلول حتيلى للمتعارضني، الفعلية احلجية فيه يعتر وال ،بغض النظر عن التنايف بينهام

 .الحدمها الفعلية احلجية بلغوية

 جعيلل يف يعتيلر أنيله فبام ،عىل تقدير اعتبار توفر احلجية الفعلية للمتعارضني ثالثًا:

 جلعيلل املرتتيل  األثيلر يف فيكفيلي ،اثيلر جلعلهيلأ هناك يكون أن للصدور الفعلية احلجة

 لغيلواً  احلجييلة جعل فاليكون اجلهتي، املرّجح ألعامل مقدمة يكون أن صدوراً  احلجية

 تصيلحيح يف األثيلر هيلذا ويكفيلي عليها اجلهتي املرجح إجراء لتوق  وذلك أثر، وبال

 .واعتبارها بالصدور احلجية جعل

احلجييلة ميلن األحكيلام حييلث إن  -ذكرنيلا يف مبحيلث األحكيلام الوضيلعية  رابعًا:

أن هذ  األحكام ال تدور صّحتها واعتبارها عىل وجود األثر الفع  لكيلل  -الوضعية 

 لألحكيليلام تنفيذييلة موضيلوعات الوضيلعية األحكيليلام وإنيلام ،ميلورد منهيلا باخلصيلوا

 بالنسيلبة كاحلجييلة والعقلييلة االسيلتمتاع، جلوار موضوع هي التي كالزوجية الرشعية،

 ميلثالً  فنيلرى أثرهيلا، رشط لتحقيلق معرضيلاً  كوهنا فيها يكفي لب ،للمنّجزية واملعّذرية
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 فعاًل،  ا املكلفني ابتالء عدم مع املحيط قعر يف املوجود للسمك الطهارة اعتبار إمكان

 أو اكتشيلافه، قبيلل اجلنيلويب أو الشامل القط  يف للخنزير احلرمة أو النجاسة اعتبار أو

املوجيلودة يف الغابيلات أو اجلزائيلر احة وصيلحة التمليلك لليلثامر واألشيلجار اإلب جعل

 فعيلالً  حتققهيلا ولكيلن كلييلة، أحكيلام األحكام هذ  فنن ملكها حارها من وأن ،البعيدة

 عيلدم أي - إليهيلا الوصيلول إمكان عدم من يلزم فال عليها، القدرة تقدير عىل متوّق 

 حكام. األ هذ  اعتبار إمكان عدم - الفع  األثر

 فترتتيل  رشائطهيلا، حتققيلت إذا تنفيذييلة اتموضوع هي الوضعية فاألحكام ،إذن

 ليلو أنيله بلحاظ فعلية حجة اخلرين جعل من المانع بكنه هنا نقول ولذلك ؛آثار عليها

 .ومعذرة منجزة لكانت اجلهة أصالة فيهام جتري كانت

 حيث ،إىل هنا تم الكالم يف هذا القول الذي نتبنا  يف مسكلة الرتتي  بني املرجحات

 املسيلكلة هيلذ  يف أقيلوال وهنيلاك ذكرنا  الذي بالتقري  اجلهتي املرجح تقديم إىل ذهبنا

 .تباعاً  نستعرضها

 

أن القاعدة تقتيض تقديم رتبة املرجحات الصدورية عىل املرجحيلات  الرأي الثاين:

ع احتامل توجيهيله عيلىل وجيله م - األنصاري الشيخ الرأي هذا إىل ذه  وقداجلهتية. 

هذا الرأي فلو كان أحيلد اليلراويني أعيلدل وأفقيله ميلن  واملحقق النائيني وعىل - (1)آخر

لو قلنا بكهنام من املرجحات يف الرواية يل فريجح خر  وإن احتمل التقية عيلىل  -اآلخر 

 اخلر اآلخر املخال  للعامة.

 وهناك تقريبان هلذا الرأي:
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 اسيلتنباط أن وإمجاليله ،: ماذكر  املحقق النائيني يف فوائيلد االُصيلولالتقريب األّول

 :االعتبار حيث من مرتتبة ثالثة مراحل عىل يتوّق  اخلر من الرشعى احلكم

 أن يكون اخلر احلاكي عن قول املعصوم حجة ومثبتًا لصدور . االُوىل:

 أن يكون كالم اإلمام )عليه السالم( ظاهرًا يف معنا . الثانية:

قًا لبيان حكيلم أن يكون هذا الظهور الصادر من اإلمام )عليه السالم( مسو الثالثة:

 .(1)اهلل الواقعي البداعي التقية أو الكتامن

 وقد ذكر أمرًا رابعًا الحاجة لذكر .

إذن فمرحلة صدور الكالم بداعي بيان احلكم الواقعي متكّخرة عن مرحلة التعبيلد 

 مل فام ،وذلك ألن جريان أصالة اجلهة يتوق  عىل وجود كالم كاش  ؛باصل الصدور

 إىل نتوصيلل وبيلذلك اجلهة، أصالة جلريان مورد فال املعصوم عن الكالم صدور يثبت

 .اجلهتية عىل الصدورية املرجحات تقديم

ألنيله قيلدم فيهيلا امليلرجح  ؛ثم إنه قدس رس  استظهر ذلك من مقبولة ابيلن حنظليلة

 الصدوري عىل املرجح اجلهتي.

 ان توق  جريان اصالة اجلهة عىل اثبات الصدور ال يستلزم تقيلدم ويالحظ عليه:

 املرجح الصدوري عىل املرجح اجلهتي.

 وبعبارة ُاخرى إن هنا مسكلتني:

 .اخلر بصدور الفع  التعبد عىل اجلهة أصالة جريان توق االُوىل: 

 عىل املرجح اجلهتي. الصدوري املرجح تقدمالثانية: 

فعىل فرض تسليم املسكلة االُوىل وعدم القول بكفاية التعبد االقتضيلائي يف جرييلان 

 املرّجح موضوع أن مالحظة من البد بل ،اجلهة اليلزم منه ثبوت املسكلة الثانية أصالة
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 ليلوال بحييلث نوعيان كاشفان هناك يوجد بكن مر كام االقتضائية احلجة هو هل اجلهتي

 أو ،وع التعارض لشملتهام أدلة احلجية كام أن موضوع املرجح الصدوري هيلو هيلذاوق

 األّول؟ الفيلرض يف اللغوية لزوم بدعوى لصدورا عىل الفعلية احلجة هو املوضوع ان

 يف والبيلد واحدة رتبة يف املرّجحني كال يكون عليه وبناء اللغوية، لزوم دفع تقدم وقد

 جميلرد) األعاظم بعض تعبري حد عىل املذكور فالكالم ،يلالدل إقامة من أحدمها تقديم

 .(1)(استحسان

مع كيلالم الشيليخ األنصيلاري وربيلام وهذا الوجه الذي يتالءم أكثر  التقريب الثاين:

 ولكيلن ،رص  به بعضهم وخالصته أن املوضوع للمرجح اجلهتي هوالكاشفان نوعيلاً 

اشفني الليلذين مل حيكيلم الشيلارع بعيلدم بالك املوضوع هذا تقييد من البد العقل بحكم

 اجلهة، ألصالة ؛موضوع فال أحدمها صدور بعدم الشارع حكم لو أما ،صدور احدمها

 اليلذي الكاشيل  هو املوضوع ألن ؛نوعي كش  له كان وإن فيه اجلهتي للمرجح وال

 .الشارع من صدور  ثبت

وجيلد ميلرجح  فيلنذا ،وعىل ضوء ذليلك فالبيلد ميلن مالحظيلة امليلرّجح الصيلدوري

 ،صدوري يف أحد اخلرين فننه وإن مل يكن مانعًا من الكش  النوعي بالنسيلبة لآلخيلر

 بعيلدم حكمنيلا فيلنذا املرجيلو ، صيلدور بعيلدم نحكيلم بالرتجيح الشارع بحكم ولكن

 امليلرجح ميلؤّدى ألن ؛اجلهتيلي وامليلرجح اجلهيلة ألصيلالة موضيلوع يبقيلى فال صدور 

صادر وعىل ذليلك فتكيلون أدليلة امليلرجح  غري واملرجو  صادر الراجح أن الصدوري

 الصدوري حاكمة عىل أدلة املرجح اجلهتي.

 الختليلو ُاميلور ىلع يتوق  ولكنه ،وهذا التقري  وإن كان أوىل من التقري  األّول

 .التكمل من
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ألن  ؛أن هذا التقري  يتوّق  عىل اّتصاف اخلرين بالتعارض والتنايفاألمر األّول: 

 إلعيلامل جميلال فيلال وإالّ  ،إعامل املرّجحات يتوق  عىل صدق عنوان التعارض عليهام

 . أيضاً  الصدورية املرّجحات

 -ّتصيلاف اخليلرين احليلاكيني ولكن تقدم منا يف التقري  األّول للرأي املختار أن ا

 ،كقول ررارة وأيب بصري يل بالتعارض مسبوق بالتنايف يف مرحلة سيلابقة بيلني املحكييلني

 يف التعيلارض بقي املحكي مرحلة يف التنايف ثبت فنذا ،إلمام )عليه السالم(ا قوال ومها

 اجلهيلة ظيلروف خيلالل من املرحلة تلك يف بينهام التعارض رال لو أما احلاكي، مرحلة

 .فيهام الصدوري باملرجح نعمل حتى احلاكيني، بني التعارض يبقى فال وأسبا ا،

 فقيلد ،أن ما ذكر يف هذا الكالم إن كان حتلياًل وتفسيلريًا لبنيلاء العقيلالء األمر الثاين:

 واستعرضيلنا الصيلدوري، عيلىل اجلهتيلي امليلرجح تقيلديم عيلىل قيلائم بناءهم بكن ذكرنا

 .دليلل حتتاج العكس فدعوى عليه، الشواهد

 عقلييلاً  وجهاً  ذكر ما كان وان ،وإن فرض عدم ثبوت بناء العقالء عىل هذا الرتتي 

 إجيلراء ميلع اجلهتيلي امليلرجح موضوع النتفاء وذلك ،م املرجح الصدوريتقد إلثبات

 صيلدور ، بعدم حيكم مل الذي االقتضائي الكاش  موضوعه ألن ؛الصدوري املرجح

 هيلو موضيلوعه ألن الصيلدوري، املرجح يف المالك نفس فيكيت العقل به حيكم مما وهذا

 فموضوعان احلكم الواقعي. لبي صدور  بعدم الشارع حيكم مل الذي النوعي الكاش 

 إذا أميلا اليلواقعي احلكيلم لبييلان الصادر هوالكاش  الصدوري، واملرجح اخلر حجية

 اخليلر، حجييلة أدليلة فييله فالجتيلري الواقعي احلكم لبيان يصدر مل اخلر هذا بكن حكم

 .الصدوري واملرجح
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إذن فالعقل كام يقيد موضوع املرجح اجلهتي باخلر اليلذي مل حيكيلم الشيلارع بعيلدم 

 ينتفيلي اجلهتيلي امليلرجح وبنجراء الصدوري، املرجح موضوع يقيد وكذلك ،صدور 

 ميلن ويمنيلع اآلخيلر موضيلوع يزييلل امليلرجحني من فكل الصدوري، املرجح موضوع

 ميلن كيلل إجيلراء عدم يؤدي هذا العقل بحكم فاألخذ الطرفني، من فاحلكومة حتققه،

 اليلذي العقيلالء لبناء الرجوع علينا فينبغي ،ال الطرفنيك من التقييد لثبوت املرجحني،

 .اجلهتي املرجح تقديم عىل قائم انه منا تقدم

وهيلو  -أن هذا التقري  يتوقيل  عيلىل أن احلكيلم بصيلدور أحيلدمها  األمر الثالث:

اآلخيلر املرجيلو  وهيلذا هيلو مفيلاد املرجحيلات  يقتيض احلكم بعدم صدور -الراجح 

 وع املرجح اجلهتي بعد احلكم بعدم صدور .موض فينتفي ،الصدورية

 واملحقيليلق ،ولكيليلن هيليلذاليس بصيليلحيح كيليلام ذكيليلر  السيليليد الطباطبيليلائي يف رسيليلالته

من أن احلكم بصدور أحيلد اخليلرين إنيلام يقتيضيل  (1)الكفاية عىل حاشيته يف األصفهاي

ال أنه يفيد احلكم بعيلدم صيلدور وبيلذلك يبقيلى املوضيلوع  عدم احلكم بصدور اآلخر

 صدور  بعدم الشارع حيكم مل الذي النوعي الكاش  موضوعه ألن ؛للمرّجح اجلهتي

 .تفصيل الكالم هذا يف ولكن

وأخريًا جيدر القول بكن ماذكر  املحقق النائيني لالستشهاد عىل هذا الرأي بمقبولة 

 بيلل بالراوي الترتبط مما املقبولة يف املذكورة اتالصف أن عليه يالحظ ،عمر بن حنظلة

 فحس ، الصدور يف التكثري يف متمحضة ليست فنهنا الشهرة أما ،املفتي كام ذهبنا إليهب

 عيلىل الداليلة باملقبوليلة االسيلتدالل يصيلّح  فال أيضًا، اجلهتي الرتجيح يف تكثريها اا بل

 .الصدوري املرجح عىل الشهرة تقديم



644 |   

 
 

 

 لذلك ،مورد املرّجح الصدوري خيتل  عن مورد املرجح اجلهتي أن الرأي الثالث:

 ميلورد ألن وذليلك ؛موضيلوعها اخيلتالف مع املرّجحات تعارض عن للبحث المعنى

 فيتساءل صدورمها احرر فاذا صدورًا، القطعيني اخلرين خصوا اجلهتية املرّجحات

 عيلن للبحث معنى فال صدورمها حيرر مل إذا اما ال، أم الواقعي احلكم لبيان صدرا هل

 ،صدور. أما ميلورد امليلرجح الصيلدوري فيلاخلران الظنييلان صيلدوراً لل واجلهة الداعي

 .فيهام اجلهتي للمرجح والجمال

 ويعتمد هذا الرأي عىل مقدمتني:

أو  -وتعني ُحل الكالم عىل بيان احلكم الواقعي  -أن أصالة اجلهة  املقدمة االوىل:

يوج  التكثري يف قوة أصالة اجلهة ألحيلد اخليلرين  املرجح اجلهتي الذي هو يف احلقيقة

قد ُاخذ يف موضوعها الكالم املحرر الصدور بقيد اإلحرار المطلق الكالم من حييلث 

 اإلحرار وعدمه.

 كالكش  تعبدياً  أو ،والكالم املحرر أعم من كون إحرار  وجدانيًا كالكش  التام

 وهيلو ،لواقيلعا بييلان بداعي صدر هبكن ليقال اجلهة، أصالة فيه جتري الذي فهو الناقص

 وأميلا اآلخيلر، من أقوى إنه: فيقال للعامة خمالفاً  كان فنذا اجلهتي، املرّجح إجراء مورد

 وال اجلهيلة أصيلالة فييله جتيلري فيلال تعّبيلداً  وال الوجيلداناً  صدور  الحيرر الذي الكالم

 .اجلهتي املرّجح

 ، مطليلق الكيلالم انيله ال ، اما بالنسبة الصالة اجلهة فموضوعها هو الكالم املحرر

 ، ذايت أو حليلاظي اميلا هنا املتصور االطالق الن وذلك ، حمرر غري أو حمرراً  كان سواء

 بنوعيه، االطالق اجلهة الصالة بالنسبة يعقل فال ، معقول غري وكالمها
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 ؛مطلقيلاً  - الكيلالم ُحيلل عيلىل ييلدل دليل بوجود نقول بكن ،أما اإلطالق اللحاظي

 ال ولكيلن اجليلدي للميلراد ومطابقتيله ،عىل بيان احلكم الواقعي -حرر امل وغري املحرر

 عيلىل ُحليله يلزم صدور  حيرر مل أو صدور  ُاحرر سواء مطلقاً  الكالم بكن القول يعقل

 صدورهالن حيرر مل الذي للكالم بالنسبة اإلطالق للغوية وذلك الواقعي، احلكم بيان

 . داعي بيان الواقع او غري ل بانه صدر بللقو معنى ال الصدور حمرر غري الكالم

 مقييلد العقيلالء وبناء العقالئية، االُصول من اجلهة أصالة فنن ،وأما اإلطالق الذايت

 سيلواء اليلواقعي، احلكم بيان عىل حيمل الذي هو املحرر الكالم بكن العقالء عند بذاته

 ايت. لذايت ال االطالق الذا التقييد هو هنا تعبدًافاملوجود أو وجداناً  حمرراً  كان

وكذلك األمر بالنسبة للمرّجح اجلهتي فهو موج  لتقوييلة أصيلالة اجلهيلة أصيلالة 

 ألننالوا وذلك ؛اجلهة فيكون مرتتبًا عليها فال يعقل فيها االطالق أيضًا بكحد الوجهني

رنا  ميلن اعت لو أما اجلهة، ككصالة ذاته يف تقييد له يكون العقالء بناء باب من اعترنا 

 املالحيلظ ولكن وجد إذا حلاظياً  فيها اإلطالق يكون أن فالبد ،واياتباب التعبد والر

 من فالبد حمررًا، يكن مل أو حمرراً  اخلر كون إىل بالنسبة لإلطالق الروايات تضّمن عدم

 .فيها بالتقييد االلتزام

وعىل كل حال فالبد من االلتزام بالتقييد بالكالم املحرر الصدور يف مورد أصيلالة 

 .باطالقه الكالم ال املحرر الكالم موضوعهام يف اخذ النهجح اجلهتياجلهة واملر

 االُوىل املقدمة يف اعترنا  الذي الرشط أن وباميف اخلرين القطعيني.  املقدمة الثانية:

 هتي.اجل واملرجح اجلهة أصالة جتري فلذلك فيهام، متحقق يل الصدور إحرار وهو -
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 مرجحيلا ألحيلدمها أن نفيلرتض فتيلارةرتاضان: أما بالنسبة للخرين الظنيني فهنا اف

 أهنام نفرتض وُاخرى اآلخر، بصدور والحيكم بصدور  ليحكم اآلخر، دون صدورياً 

 .متكافئان

 فييله وجتيلري الصدوري، املرجح ذى بصدور نحكم فنننا ،أما يف االفرتاض األول

 حيرر مل ملرجو ا ألن ؛له موضوع فال اجلهتي املرّجح أّما ،احتجنا إليها لو اجلهة أصالة

 إنيلام ألننيلا ؛اجلهتيلي بيلاملرجح تقويتها يمكن حتى اجلهة اصالة فيه جتري فال صدور ،

 اآلخيلر، عيلىل أحيلدمها يف اجلهيلة أصيلالة كّفتي إحدى لرتجيح اجلهتي للمرّجح نحتاج

الطرف املرجيلو  صيلدورًا لتيلرتجح بواسيلطة  يف اجلهة أصالة جريان عدم واملفروض

 .صدور  إحرار لعدم وذلك ؛املرجح اجلهتي

 وال املتكيلافئني، ميلن واحيلد أي بصدور احلكم يمكن فال ،وأما يف االفرتاض الثاين

 املوضيلوع ان ميلن االُوىل املقدمة يف اعتر ملا ؛اجلهتي املرّجح وال اجلهة أصالة فيه جيري

 .منهام أي يف الصدور إحرار عدم واملفروض ،رر صدوراً املح الكالم هو اام

املرّجحات اجلهتية اخلران القطعييلان خاّصيلة يف حيلني أن ميلورد  ان مورد فالنتيجة

املرّجحات السندية الصدورية اخلران الظنيان خاصة فال تعارض بينهام مع اخيلتالف 

 نأل ؛أيضيليليليليلاً  املقبوليليليليليلة يف الفكيليليليليلرة ايليليليليلذ  ُاشيليليليليلري وربيليليليليلامامليليليليليلورد. 

 افيلرتض أن بعيلد ،اإلمام )عليه السالم( ذكر الرتجيح باملرّجح اجلهتي وخمالفة العاميلة

 ذهيل  كيلام الصدور مقطوع أنه املشهور من املراد أن عىل بناء مشهورين، اخلرين كون

 .سابقاً  ذكر  تقدم وقد األعاظم، بعض إليه

 ولكن يمكن مناقشة هذا الرأي بكلتا مقدمتيه:
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 وااللتيلزام ،عىل تقدير تسليمها -إن هذ  املقدمة  :فيقال ،أما مناقشة املقدمة االُوىل

 أو وجيلداناً  صيلدور  املحرر بالكالم مقيد اجلهتي املرجح أو اجلهة أصالة عموضو بكن

 وامليلرجح والصيلدور السيلند اصيلالة عيلىل بنفسيلها تتوّجيله ألهنيلا ؛مثميلرة غري - تعّبداً 

وضوعها أيضًا اليمكن أن يكون مطلقًا بالنسبة للجهيلة م ألن وذلك أيضًا، الصدوري

 بنيلاء فنن ؛الواقعي أم ُاحرر عدم ذلك أي لكل خر سواًء أحررنا صدور  لبيان احلكم

 لكل فيها إطالق ال بالصدور، الرتجيح أو اخلر، حجية عىل الدالة والروايات العقالء

 بل ،صل العقالئي أو مل نحرر ذلكباأل ولو الواقعي احلكم لبيان أنه أحررنا سواء خر

 املقدميلة يف ذكيلر اميل نفيلس فييله يكيت الواقعلذلك لبيان صدور  ُاحرر لو فيام مقيدة إهنا

 بيلاحرار ذاتيلاً  مقييلد العقالء بناء فان الذايت واما ، لغو اللحاظي االطالق وان ، االوىل

 . تعبدياً  او وجدانياً  احراراً  أما الواقع لبيان الكالم كون

 السيلند أصيلالة موضيلوع وكذلك ،فموضوع كل من أصالة اجلهة واملرّجح اجلهتي

 وامليلرجح اجلهيلة أصيلالة موضيلوع أن فكيلام آلخر،با مقيد منهام كل السندي، واملرّجح

 اخليلر حجييلة دلييلل فكيلذلك لغو، فيه واإلطالق الصدور إحرار عىل متوّق  اجلهتي

 ،ة وإحرار صدور الكالم فييله لبييلان الواقيلعاجله أصالة عىل متوق  السندي واملرجح

 مليلا ؛لاملحيلا الدور ذلك من يلزم وال اآلخر عىل منهام كل فيتوق  ؛لغو فيه واإلطالق

 حتققيلت ليلو دعيلائم عىل تتوّق  احلجية أن من الرابع الرأي عن البحث حني سنذكر 

احلكيليلم  لبييليلان واملسيليلوق بصيليلدور ، املحكيليلوم اخليليلر أمثيليلال باحلجييليلة، حكيليلم مجيعهيليلا

 وسيكيت.  اخلر حجية يف السواء عىل اخذا واجلهة الصدور احرار االمرين فكالالواقعي

 .(1)بالتفصيل توضيحه
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 أن ذكرنيلا فقيلد مناقشيلته، سبق قد أمر عىل تتوّق  فألهنا ،املقدمة الثانية أما مناقشة

نافيني ظهورًا اليكفي املت ،)عليه السالم( اإلمام قول عن احلاكيني اخلرين وجود جمرد

 اي ميلدلوليهام بيلني التنيلايف وجيلود ميلن ذليلك حتقق يف البد بل ،يف اّتصافها بالتعارض

 التنايف هذا يرسي لكي ،ه السالم( يف املرحلة السابقة)علي اإلمام قول وهو اام املحكي

فال  -اإلمام  قول يف أي - السابقة املرحلة تلك يف التنايف ارتفع لو ولكن. احلاكيني إىل

 عىل متوق  النه السندي، للمرجح لنحتاجموضوع الّتصاف اخلرين احلاكيني بالتنافي

 لآلخر احدمها من رصفت لو واما لالخر، اخلرين احد من رصفها وعدم الريبة وجود

 أيضيلاً  الرأي فهذا.  السندي للمرجح ليحتاج ريبة تبقى فال يل اجلهتي املرجح مرتبة يف

 .صحيح غري

 سيلواء - إهنيلا بل ،ويذه  إىل عدم الرتتي  بني املرجحات املذكورة الرأي الرابع:

 ليلو نعيلم حيلدةوا مرتبة ويف سواسية مجيعها - املضمون أو اجلهة أو بالصدور ارتبطت

 قوتيله كانت سواء كان أّياً  باألقوى األخذ وج  مورد يف اآلخر من أقوى بعضها كان

 هيلذا اخلراسيلاي املحقيلق قّوى وقد ،ط الضعي  عن االعتبارويسق اجلهة، او السند يف

 هيلو املعييلار أن إىل ذهيل  حييلث املنصوصيلة، املرجحيلات عن التعّدي عىل بناء الرأي

 .(1) به فيوخذ منها أقوى كان فام للواقع، األقربية

رجح امليل أن يليل ذكر ما عىل ريادة - اّدعى ولكنه ،وتبنا  السيد الطباطبائي يف رسالته

أقوى من سيلائر  -أي من حيث خمالفة العامة وموافقتهم  -اجلهتي يف خصوا التقية 

 القيليلوة هيليلو الرتجيليليح يف امليليلالك ألن ؛املرجحيليلات الصيليلدورية واجلهتييليلة واملضيليلمونية

 عيلىل العراقي املحقق أيضاً  الرأي هذا إىل وذه . الرتبة بحس  الرتتي  ال والضع 

ث رعيليلم رجيليلوع مجييليلع املرّجحيليلات إىل امليليلرّجح حييليل ،(االفكيليلار هناييليلة) يف ذكيليلر ميليلا
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 هذا يف بحثه هناية يف( االُصول حقائق) يف احلكيم السيد ذلك عىل وتبعه ،(1)الصدوري

 .(1)الشيخ رأي بدايته يف قّوى أن بعد املوضوع

بام أنه اليمكن لنا التعرض جلميع التقريبات املذكورة اذا اليلرأي فليلذلك نقرصيل و

 الكالم عىل جهتني:

 يف ذكر التقري  األقوى من غري . االُوىل:

التعرض ملا ذه  إليه السيد الطباطبائي من أن الرتجيليح بمخالفيلة العاميلة  الثانية:

ا املجال القرتب كثيلريًا ميلن وذلك ألن كالمه لو تم يف هذ ؛أقوى من سائر املرّجحات

 كيلال ألن ،رأينا الذي ذكرنا  سابقًا من تقديم املرّجح اجلهتي يف الرتبة عىل الصيلدوري

 يف تقدميله ألجيلل أو قّوته أساس عىل كان سواء اجلهتي، املرّجح تقديم ينتجان الرأيني

 .الرتبة

ت  عليها أن حجية اخلر بحيث يتص  باحلجية باحلمل الشائع ويرت اجلهة االُوىل:

ّتصيل  اخليلر ال كلهيلا اجتمعيلت ليلو دعيلائم عيلىل تتوق  ،أثرها من التنجيز والتعذير

 . ا اخلر يتص  مل منها، واحد أو كّلها تتحقق مل فنذا ،باحلجية

 وهذ  الدعائم هي: 

صحة السند اي اعتبار وجود الكاش  بالنسبة إىل صدور  كوجود خيلر الثقيلة أو 

 املوثوق به.

جود أصل يتكفل بحجية ظهور  وبكن الظاهر مسوق لبيان احلكم حتقق الظهور وو

 الواقعي كام يتكفل بذلك امليثاق العقالئي.

حتقق اجلهة وأن يكون مضمونه هو متام مراد املتكّلم كام تقتضيه أصالة التطابق بني 

 املراد التفهيمي واجلدي.
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 هيلذا) بيلكن رأخيل فليلو ،وجود االثر الرشعي وأن يكون مؤدى اخلر حكاًم رشعييلاً 

 .رشعي اثر اخلر اذا ليس إذ ؛باحلّجية لوصفه جمال فال ،(احلبل ذاك من أطول احلبل

 أالّ يكون له معارض متكافئ معه أو أقوى منه.

 لو مؤدا  أن بمعنى ،فنذا توفرت هذ  الدعائم مجيعًا اتص  الكالم باحلّجية بالفعل

 احلكيلم نفيلي أو ترخيصيلياً  حكيلامً  ا ميلؤد كيلان وإن منّجيلزًا، فيكيلون إلزامياً  حكامً  كان

 جلعل جمال فال كلها، أو الدعائم هذ  احد تتوفر مل لو اماسيكون معّذرًا.  فننه اإللزامي

 فعيلاًل، حجيلة ميلنهام كل كان اخلرين، كال يف الدعائم هذ  توفرت فاذا للخر، احلجية

 . باحدمها احلجية اختصت واال

د املقصيل بداييلة يف بعيلض عيلن أيضيلاً  تقيلدم وكام ،والتعارض بني اخلرين يف واقعة

 معيلاً  اّتصيلافهام اليمكيلن إذ ؛باحلّجية االّتصاف مرحلة يف اخلرين تزاحم يعني ،األّول

 ويتسيلابقان اخليلران فيتنيلارع املتعارضيلني، يف باخلالف اإلمجال العلم باحلجية،لوجود

 امليلذكورة ماليلدعائ ايلذ  بالنسيلبة أحيلدمها يف الضع  نقطة توفرت فنذا احلجية، لنيل

اآلخر الذي يمتلك القوة ولو يف ناحية ُاخرى دون أن يوجد ما يكافئهيلا  فنن للحجية،

 .احلجية يّتص  الذي هو ،يف ذلك اخلر الضعي  ويسد ضعفه

والفرق يف ذلك يف حصول القوة يف أي دعامة من دعائم احلجية املذكورة سواء يف 

تيلزاحم بيلني جمميلوع ال ألن ،أو غريهيلاالصدور أو الظهور أو التطيلابق بيلني اإلرادتيلني 

 موضوعاً  يعتر كله فاملجموع اآلخر، اخلر يف اا مشا ة دعامة مع دعامة ال ،وجمموع

 يف أقيلوى أحيلدمها كان فنن دعائم، عىل يعتمد الذي الواحد كاملرك  للحجية، واحداً 

 ترتت  فهنا األّول، يف القوة جان  غري آخر جان  يف ضعي  اآلخر أن حني يف جان 
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 عيلىل يغليل  امليلذكورة اجلهيلات جمميلوع بلحيلاظ األقيلوى فاخلر ،احلجية عىل األقوى

 .واملرجو  الضعي 

 وهيلو واحيلد ملعنى وموضوع بل مقدمات مجيعاً  ألهنا ؛وال ترتي  بني هذ  الدعائم

 .واحد مستوى يف فهى احلجية،

 

 . وحيتمل أن يكون هذا التقري  أقوى التقريبات املحتملة اذا الرأي

 باملنجزييلة احلجية تفسري عىل يعتمد الرأي هذا إن:  هذ  اجلهة ولكن يمكن مناقشة

 جيعلون ال العقالء ألن وذلك ؛املعنى  ذا ليست هنا احلجية ولكن الفعلية، واملعذرية

 حكيلم املعنيلى  يلذا احلجية وانام واملعذرية، املنجزية جيعلون فال ، للحجية املعنى هذا

 العقيلل سيليحكم حييلث ، ليلو اجتمعيلت بعيلض االميلور يف اخليلرانام حيكم به  ، عق 

 حججيلاً  جيعليلون وانيلام بسيليطا امراً  جيعلون ال فالعقالء ، عدمه او العقاب باستحقاق

 قيلابالً  رشعييلاً  حكيلامً  امليلورد وكيلان كاخلر، - مورد يف اجتمعت لو متعددة وكواش 

فنن العقل هنا حيكم  -جح عارض املساوي أو األربامل املورد يبتلِ  ومل والتعذير للتنجيز

 ؛املوىل عىل العبد حجية بمعنى واملعذرية، - العبد عىل املوىل حجية بمعنى - ،باملنجزية

 املنجزييلة بمعنيلى احلجييلة هيلذ  ولكيلن. قبحهيلا أو العقوبيلة حسن العقل يدرك حيث

 ُاصوالً وكواش  متعددة كالًّ  العقالء جعل وإنام العقالء، من جمعولة تكن مل واملعذرية

 خيلر كاشيلفية جعليلوا مثالً  فالعقالء ،منها مستقلة يف االعتبار واجلعل من قبل العقالء

 او اجلدي املراد عن الظهور كاشفية جعلوا وكذلك مستقلة بصورة به املوثوق أو الثقة

 ميلورد ضيلمن يف جتتميلع قيلد ولكنها وغريها، كتامن، فيه وليس الواقع لبيان الظاهر ان

 وليليس والتعيلذير، التنجييلز بمعنيلى احلجية منها العقل نتزعفي ،الرشوط التي ذكرناها
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 البيلد لذلك غري ، مع دعائمه تتعارض واحداً  وجمعوالً  أمراً  العقالء عند هنا املجعول

 فنيلرى عنيلدهم ومراتبهيلا والكواش  االصول اذ  العقالء جعل طريقة مالحظة من

 رأينا وقدخر. ش  يف مرحلة ختتل  عن مرحلة جعل الكاش  اآلكا كل جعلوا أهنم

 .لغريها بالنسبة رتبة أسبق اجلهتية املرجحات اعتروا أهنم األّول الرأي تقري  يف

 متكافئني اخلران كان فنن مورد يف والكواش  االُصول هذ  مجيع توفرت لو ،نعم

جح بحس  مقيلاييس الرتجيليح كيلان هيلو أر أحدمها كان وإن منهام، شيئاً  يعتروا فلم

 احلجة.

 بمعنيلى لوكانت وأما ،هة تبتني عىل تفسري احلّجية باملنّجزية واملعّذريةإذن فهذ  اجل

 .تصح فال ذكرنا  كام آخر

ولكيلن يف  -حيث يذه  السيد الطباطبيلائي إىل أن امليلرّجح اجلهتيلي  اجلهة الثانية:

 لكثيلرة وذليلك ؛هو األقيلوى ميلن سيلائر املرجحيلات -خصوا خمالفة العامة والتقية 

 صيلاح  عيلن نقلنيلا وقيلد. والكاذبيلة املوضيلوعة األخبار وقّلة تقية، الصادرة األخبار

 .سابقاً  الرأي هذا مثل وغري  احلدائق

قال يف رسالته )وال يبعد القول بكون اجلهتي اقوى من حيث نوعه فيام بايدينا ميلن 

 نعيلم ،االخبار من حيث تنقيح االخبار عن االخبار املكذوبة وغلبة التقية يف االخبيلار

 يظهيلر ذليلك وميلن لنيلدرهتا التقييلة جهيلة غري من اجلهتي عىل قدمم الصدوري املرجح

 .(1)(غريها من التقية جهة من اجلهتي تقديم

ولكن ذكرنا سابقًا بكن املفيد واملحقق انكرا كثرة وجود األخبار الصادرة تقية بيلني 

 لألخبيلار أصيلحابنا تنقيليح ميلن ذكيلر  ما أماجدت فنهنا شاذة ونادرة. و وإذا ،رواياتنا
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 بعملييلة القييلام حيلاول من وهناك - صحيحاً  كان وإن فهذا غري ، عن الصحيح ومتييز

 .موجودة الضعيفة األخبار من الكثري التزال ولكن - التنقيح

واملناقشيلة يف  ،إضافة إىل أن الرتجيح الصدوري اليعني وجيلود األخبيلار املكذوبيلة

اخيلتالف  فننيله قيلد يكيلون منشيلك ؛سند اآلخر لكوهنا مكذوبة عليهم )علييله السيلالم(

الروايتني عروض اشتباهات من الرواة ميلن ناحييلة عيلدم االلتفيلات إىل خصوصيليات 

 الرواييلة أن كثرياً  نجد فنننا. ُاخر بكلفاظ تغيري  أو املعنى يف دخيل ماهو وإلغاء ،الكالم

سانيد خمتلفة مع بعد تعددها يدل عىل ان ذلك إنام حدث فيهيلا بفعيلل بك نقلت الواحدة

 . عليه الشواهد ذكر منا متقد وقد ،من الرواة

باالضافة إىل ان االهتامم الذي حفزهم لتنقيح الكت  ميلن االخبيلار املكذوبيلة فهيلو 

بنفسه ال بد ان حيفزهم عىل تنقيحها من االخبار الصادرة تقية يل فام الفرق بينهام وأما ما 

 فيه كملالت ظهر قد أيضاً  فهذا ،ذكر  من قوة التقية بالنسبة للدواعي واجلهات االُخرى

 إلقيلاء ألجيلل صدرت التي املختلفة الروايات كثرة ذكرنا حيث السابقة، البحوث من

 الرواييلات ميلن اكثيلر كانيلت وربيلام وأمثاايلا، للكيلامل السيلوق أو الشيعة، بني اخلالف

 ة فليس التقية أقوى من سائر الدواعي يف هذا املجال.تقي الصادرة

رين املتعارضني عىل ضوء القواعد وخالصة هذا التنبيه أن األقرب هومالحظة اخل

 أحيلدمها ميلن الريبيلة ورصفيلت بييلنهام التنايف ارتفع فنن ؛التي ذكرناها يف املقصد الثاي

 مرحلة الحقة. يف الصدوري باملرّجح أخذنا وإالّ  العالج، فهو لآلخر
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 التنبيه السادس

 يف تعارض العامني من وجه

 الثقيلة، الواحد كاخلر السند ظني خرواال ،مع كون احدمها قطعي السند كالكتاب

 .به املوثوق أو

 

 يف يقع وجه من العامني عن البحث إن: نقول ،وألجل أن نتعرف عىل جهة البحث

 :جهتني

هل يدخل هذان العامان يف مورد الروايات اآلمرة بطر  ميلا خيلال   اجلهة االُوىل:

 ال؟ أم ،الكتاب والسنة

 ال؟ أم ،أدّلة الرتجيحهل يدخالن يف عموم  اجلهة الثانية:

 التنبييله هيلذا يف والبحث ،ومورد كل واحدة من هاتني اجلهتني غري مورد االُخرى

 ميلع يتعارضيلان ،هناك عاّمان من وجه لوكان فيام وموضوعها االوىل، اجلهة يف يتحدد

 ليلو كام طنّيه، واآلخر السند قطعي أحدمها ولكن بالعموم، منهام واحد كل داللة كون

 كخيلر السند قطعية غري ورواية كتايب، غري عموم مقابله ويف كتابياً  عموماً  أحدمها كان

إن األدّلة الداّلة عىل لزوم طر   فهل وجه، من العموم نسبة وبينهام به، املوثوق او الثقة

أي املجميلع الن  -ما خال  الكتاب تقتيض طر  املظنون السند يف ميلورد التعيلارض 

 أم ال؟. -الرواية خالفت العموم الكتايب

وقد اختل  يف هذ  املسكلة األعاظم من العلامء املتيلكخرين مميلن بحثيلوا عنهيلا عيلىل 

العراقي إىل أن األخبار اآلميلرة بطيلر  ميلا و النائيني كاملحققني بعضهم فذه  ،قولني
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 الك  بالتباين املتباينني يف ختتص وإنام ،خال  الكتاب التشمل مورد العامني من وجه

وذه  بعض آخر ممّن تكّخر عنهام إىل أن هذ  األخبار تشمل العاّمني  (1)مدلواا مجيع يف

 املظنيلون واميلا ،طع بصيلدور نق الذي بالعام باملجمع األخذ من فالبدمن وجه أيضًا. 

 .(1)بصدور  املقطوع عارض لو فيام حجة غري فهو الصدور

ب واملالحظ أن هنا مسلكني يف مدلول الروايات اآلمرة بطيلر  ميلا خيلال  الكتيلا

 والسنة:

سبيل  ما ذهبنا إليه يف فهم هذ  األخبار وأن مدلواا أحد أمرين عىل املسلك األّول:

 منع اخللّو.

 وذليلك ؛االسالمية األحكام خمالفةأن يكون املراد من املخالفة فيها:  املعنى األّول:

 اجلاهلييلة عيلادات أو السيلابقة الرشيلائع أحكام من موقفها يف االسالمية األحكام الن

 :قسمني إىل تقسيمها صحي

أي ما ُبني عليه االسالم ومابنا  من األحكام التكسيسية كوجوب  األحكام البنائية:

 العبادات.

أي ماهدمه االسالم من األحكام التي كانت موجودة قبله والتي  األحكام اهلدمية:

 ةبحرميل إناثيلاً  وكانيلت أوالد عيلدة وليلدت إذا فيام االبل يف كحكمهم ،أبطلها االسالم

 .الكريم القرآن يف لذلك ُاشري كام وركو ا حلمها

فاملراد من هذ  األخبار أننا النخال  األحكام اإلسالمية بكن هنيلدم ميلا بنيلي علييله 

 والسيلنن االحكيلام ميلن اإلسيلالم هدميله ما نبني وال ،االسالم من االحكام التكسيسيه

 اإلسيلالمية ألحكيلاما ختيلال  رواية ام نسبت فلو به، ونسلم نتبعه نحن بل اجلاهلية،

فروضيلة عيلىل ميلن م الصالة أن عىل تدل رواية ورود فرض لو كام طرحها، لزم الثابتة،
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 ؛وجيله من أو املطلق واخلصوا العموم من بينهام النسبة تالحظ فال ،بلغ سن الستني

 ولكنيله وجه، من ال املطلق، والعموم اخلصوا من كان لو للعام بالنسبة اخلاا فنن

 عيلىل يدل بام ورد لو ما مثال يف ذكرنا  كام التكسيسية االحكام من سالماال بنا  ما هيدم

 هيلذا بيلني النسيلبة فيلان ،ا وجوب الصالة ملن بلغ الستني ورفعها عيلن غيلري اختصا

 يطر  ذلك مع ولكن املطلق، واخلصوا العموم الصالة وجوب ادلة وعموم الدليل

 بنيلا  مليلا هيلدماً  يستوج  ذيال النوع من كان لو عليه املخالفة عنوان لصدق اخلاا،

. بل حتى لو كان بلسان احلكوميلة كيلام ليلو ذكرنا  الذي كاملثال طرحه وج  اإلسالم،

 أو احلكومة من األلسنة هذ  فنن( ماشئت فاعمل عرفت إذا) أو ،قال )الصالة رجل(

 ميلن اايلدم مثل واليصدر مثاًل، الصالة وجوب وهو اإلسالم بنا  ملا هدم التخصيص

 هذا املعنيلى عىل رائدة خصوصية فال ملحوظة، غري واأللسنةيهم السالم(. )عل األئمة

 للعامني من وجه الذي يكون أحدمها قطعّي السند واآلخر طنّيه عن سائر املباحث.

 أو «رخرف فهو اهلل كتاب خال  ما»وهذا املعنى للمخالفة هو املناس  ملثل قوله: 

 .باملوافقة خالفةامل فيها تقابل مل مما «دعو » أو «نقله مل»

 وهذا الكتاب، مع الروحية املوافقة عدمد من املخالفة: املرا يكون أناملعنى الثاي: 

 األخذ جوار بعدم احلكم عىل اشتملت التي األحاديث من جمموعة مع يتناس  املعنى

 هيلي الرواييلات هيلذ  يف املوافقيلة ميلن املراد أن حمله يف ذكرنا وقد الكتاب، وافق بام إالّ 

ملراد من املوافقة الروحية بكهنا كيلون احلكيلم ا هناك وفرسنا النصية، ال الروحية افقةاملو

)عليهم السالم( امتدادًا لألحكام القرآنييلة متناسيلبًا معهيلا بلحيلاظ  الذي نس  لأليمة

 نيلورًا، صواب كل وعىل حقيقة، حق كل عىل إن»: قالوا ولذلك ؛األهداف واالُصول
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قة ميلع االُسيلس التيلي يتضيلمنها املواف: النور من واملراد. (1)«فخذو  اهلل كتاب وافق فام

 .اإلسالم يف الترشيعي الفكر ُاصول تؤّل  والتي ،الكتاب العزيز

 ألن وذلك ؛الروحية املوافقة عدم أي ،وال يبعد أن يكون هذا هو املراد من املخالفة

 ذكيلر بعيلد املخالفيلة ذكيلرت قد الراوندي والقط  السكوي كروايتي الروايات بعض

 . (1)«وماخال  كتاب اهلل فذرو »يدل عىل هذا املعنى  مما املوافقة،

 . فاملراد منها أنه لو مل يكن عىل احلديث نور ومل يقم عليه شاهد أو شاهدان فذرو 

 ليس «خال  ما»بيل فتعبريهم ،وبعد أن التزمنا أن املراد من املوافقة املوافقة الروحية

 .«يوافق مامل» أي ،جلملة املتقدمةا نقيض لعكس ترصيح هو بل مستقاًل، موضوعاً 

 - ضيلوئهام وعىل ،وهذان تفسريان للروايات التي أمرت بطر  ماخال  كتاب اهلل

 فسيلواء ألسيلنتها، وال بينهيلا فيام األدلة نسبة املخالفة صدق يف تالحظ ال - ذكرنا وكام

اللسان لسيلان  كان أو التباين، أو املطلق، أو وجه، من واخلصوا العموم نسبة كانت

 كيلام فتطيلر  التفسريين احد عىل املخالفة تظمنّت فنذا ،املعارضة أو املوافقة كاحلكومة

 .أمثلتها ذكرنا

 اليلدليلني بني النسبة تكثري لعدم أساسه من املوضوع فينتفي ،وبناء عىل هذا املسلك

هيلذ  ن دخوليله يف املتيليق فهيلو الكيل  التبيلاين كانيلت لو النسبة بكن يقال حتى ذلك، يف

 مدى عن البحث يقع ثم عنها، خارج فهو املطلق والعموم اخلصوا وأما ،الروايات

 املخالفيلة يف امليلالك ألن ؛وجه من واخلصوا العموم النسبة كانت ملا املخالفة شمول

 .تكثريها اا ليكون النسبة هي ليست وعدمها



658 |   

 
 

 

 وعىل ،آخر وعىل هذا املسلك البد من عالج التنايف بني العامني من وجه بُاسلوب

 البحيلث وسيليكيت احلديث، اختالف علل مبحث يف سابقاً  ذكرناها التي القواعد ضوء

 .الالحق التنبيه يف هنا عالقتها ومدى عنها

وعىل ضوئها فنذا استطعنا أن نفهم دخول املجمع يف أحدمها أخذنا به وإالّ فنحكم 

لتعليامت واآلخر ظنيلّي مني قطعي السند ولكنه من االعا أحد كان لو فمثالً  ،بالتساقط

 ألن وذليلك ؛فيهيلا املجميلع وييلدخل الفتييلا تقيلّدم فهنيلا ،السند ولكنه عىل سبيل الفتيا

 أن حيلني يف فيهيلا، التيلدرج ألخيلذ املنفصلة، املخصصات عىل فيها يعتمد مما التعليامت

 وذليلك ؛ليهيلا غيلري صيلحيحع االعتامد ألن ؛املنفصلة املخصصات عىل تعتمد ال الفتيا

. الكيلتامن مصيلححات ميلن مصحح يوجد أن إالّ  للمخاط  الفع  للعمل ُتلقى ألهنا

 ميلن اقيلوى الفتييلا واطالقيلات األقويفعموميلات هيلي الفتيا فتكون يوجد، مل لو ولكن

 .فيها داخالً  املجمع فيكون التعليامت،

 ،كذلك لو توفر يف أحدمها إحدى علل الكتامن التي تقدم ذكرها يف املقصيلد الثيلاي

 والتحدييلد التقيييلد وعيلدم يقييلدا، مل أهنام وبام املجمع، يف اآلخر يعارض منهام كالًّ  فنن

 الكتامن هذا دواعي مالحظة من فالبد طرف، لكل الكتامن من نوع الواقع يف املوجود

ها عيلىل ضيلوء هيلذ  فنعاجل غريها؟ أو للكامل، السوق أو اخلالف، إلقاء بداعي إنه هل

 املوارين.

 وفيلق عيلىل املخالفيلة مالحظيلة يف ويتمثلاألحاديث. يف تفسري هذ   املسلك الثاين:

 مظنون طر  يف ري  فال التباين، نحو عىل بينهام النسبة كانت فنن ؛الدليلني بني النسبة

 ،كتيلاب اهلل خيلال  فيليام لدخوليله وذلك الكتايب للعموم كليا مباينا كان لو فيام السند،

 لوجيلود وذليلك خمالفيلة، ليسيلت فنهنيلا املطلق واخلصوا العموم نسبة كانت إذا وأما
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 عيلدم افرتضيلنا ليلو فيليام وجيله، من العامني حول البحث يقع وإنام فيهام، العريف اجلمع

 عنيلوان يف املجميلع ييلدخل فهل العلامء، بني نزاع حمل وهو بينهام، العريف اجلمع وجود

 ال؟ ام ويلزم طرحه املخالفة

 يف املجميلع طفيسيلق ،ذه  البعض إىل أن هذ  األخبار شاملة للعيلاّمني ميلن وجيله

 ذهيل  فيليام االسيلتنباط، مبيلاي يف ذليلك ذكيلر كام التعارض مورد يف وجه من العامني

 بيلل وجيله ميلن العامني ملورد الروايات هذ شمول عدم إىل والعراقي النائيني املحققان

 .ذكرنا  كام ،(1)باملتباينني ختتص

 القيلول أماي. إذن فالبحث والنزاع حول هذ  املسكلة إنام يتم عىل ضوء املسلك الثا

 االستدالل فيمكن وجه من للعامني الكتاب ماخال  بطر  اآلمرة الروايات بشمول

لفة املخا أنواع بني فرق وال - املخالفة، مطلق منها املراد فنن الروايات، هذ  بنطالق له

 وكيلذلك ،فتشمل التباين الك  بحيث كان الكالم متمّحضًا باملخالفة ميلع الكتيلاب -

 ميلن واخليلاا العيلام ميلورد ويف. منه جزء يف املخالفة كانت بكن اجلزئي التباين تشمل

 ذلك يف املخالفة فتصدق املجمع، يف بينهام التنايف ألن ؛منه جزء يف املخالفة تكون وجه

 جمع.امل وهو اجلزء،

ويمكن أن يدعم هذا الدليل بام يستفاد من كلامت الشيليخ االنصيلاري يف الرسيلائل 

 برواياهتم، األخذ وعدم ،ام صدرت لردع الوّضاعني والكذابنيمن أن هذ  الروايات إن

)عليليهم السيلالم(  املعصيلومني عيلن احليلديث يضيلعون الذين هؤالء أن الواضح ومن

 املجتميلع يف ذليلك منهم الُيتقبل إذ ؛اليضعون األحاديث التي تتباين كليًا مع الكتاب

 هيلذ  مثيلل وضيلع اليقتيضيل ووضيلعهم املسيللمني حميليط أن ييلدركون وهم االسالمي

 القابليلة األحادييلث يضيلعون وإنيلام رصحييلة خمالفيلة الكتيلاب ختيلال  التيلي األحاديث
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متس  بحيث وجه، من العموم نحو عىل خمالفتها تكون ما وهي املسلمني، بني للتصديق

 الكتاب بطريقة خفية ال جلية واضحة يدركها كل مسلم.

د العيلامني ميلن ولكن يمكن مناقشة هذا الرأي بعدم شمول تليلك الرواييلات مليلور

 :بتقريبني ،وجه

 أن هذ  الروايات يمكن تقسيمها ابتداء إىل قسمني. التقريب األّول:

تنفي صدور املخال  من األئميلة  أهنا بمعنى ،ما كان لسانه لسان التحاا أحدمها

 .منه والتري عنه، والتحاا ،)عليهم السالم(

ل  ونفيها إذا كان ايلذا القسيلم ماكان لسانه لسان إلغاء حجية اخلر املخا وثانيهام:

 وجود.

أما بالنسبة للقسم األّول فبام أن هذا القسم ال ينفي احلجية ابتداًء وإنام ينفي يف رتبة 

مقدمة صدور الروايات املخالفة للكتاب عن األئمة)عليهم السالم( الهنم يتحاشيلون 

 ميلا بعيلض ميلنهم يصدر كان بانه نعلم الننا وذلك صحيح، غري هذا ولكن ،عن ذكر 

 وقضيلية كييل  والتقيييلد، التخصيليص ميلن املخالفة هذ  بمثل والسنة الكتاب خيال 

 القيلول بمكيلن فلذلك ،هنا خمالفة ظاهراً ا مع كثرية، منهم والسنة للكتاب املخصصات

 ميلن عموميلاً  الكتيلاب ميلع نسيلبتها تكون التي الرواية التشمل الروايات هذ  مثل بكن

 .ونحو  الكتايب الدليل عموم يف داخالً  الواقع يف عاملجم يكن مل لو فيام وخاصة. وجه

ألنا نقطع بصدور  ؛اذن فليس املراد منها إنكار صدور كالم خيال  بظاهر  الكتاب

 ال ربام عادة التعليامت يف احلكم ألن وذلك ،املنايف لظاهر الدليل القطعي يف التعليامت

 ييلذكر بل اجلدية، باإلرادة مراداً  هبتامم واليكون البداية من بتاممه الواقعي احلكم يذكر

 اخلصيلوا، أو القييلد كتامن مررات وجود مع خاصة الواقع، يف اخلاا ويريد العام
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 ربيلام بيلل واخليلاا، العيلام بنحو حتى آلخر دليل خمالفة عدم التعليامت يف يالحظ فال

 ميلن الكثيلري وجيلود إىل باإلضافة التعليامت، يف التدرج مليزة فيه طبيعية املخالفة كانت

 إلنكيلار القسيلم هيلذا بشيلمول قلنيلا فليلو ظاهرًا، له خمالفة وهي للكتاب، املخصصات

 . هر  للكتاب للزم عدم صدور اخلاا منهم )عليهم السالم(ظا يف املخال  صدور

بل ربام يقطع املتفحص يف الروايات بصدور البعض منها التي تكون النسيلبة بينهيلا 

 شيلمول بعيلدم متصيللة قرينة يكون وهذا ،هوبني الدليل القطعي نسبة العموم من وج

باإلضيلافة إىل رواييلات ان [ وجيله، ميلن العموم بنحو للمخالفة الصدور عدم روايات

التحاا وإنكار الصدور ولو قلنا بشمواا للمخالفيلة ميلع كيلل قطعيلي الصيلدور وال 

 الصحيح، هو كام املتواتر، كاخلر الصدور القطعية الرواية تشمل بل ،ختتص بالكتاب

 الظيلروف ليلبعض ختضيلع ربام ظنيتها أو الروايات بعض قطعية ان عليه يالحظ نولك

 أو القطعييلة جعيلل يمكن فال ،يكون هناك فرق بني اخلرين بالذات أن دون والعوامل

 .اام ضابط وجود عدم مع والتكخري للتقديم مالكاً  الظنية

بعيلض  وربام كانت هناك بعض الظروف والعوامل التي قد تساعد عيلىل أن تصيلبح

(، وبعد ذليلك عامل كل أكرم: )جملس يف املوىل قال لو فمثالً  ،األخبار مقطوعة الصدور

 الغري مال يف يترصف من إكرام حيرم: )أو ،(اخلمر شارب التكرميف جملس آخر قال: )

 والعليلامء بيلالعلم لالهيلتامم العيلامل رواييلة اشتهار عىل تساعد فالظروف ،(اهلل حرمه بام

 رواييلة أن حيلني يف قطعيتهيلا، يوجيل  بيلام عليها الدواعي وكثرة اوسامعه نقلها وكثرة

 ال ألنيله ؛أو مال الغري مما يتجن  الناس نقلها فتصبح لسوء حظها ظنية الصدور اخلمر

 ذكيلر ويتجنيل  يتحيلااء ان امليلتكلم هيلذا عىل فيلزم ذلك وعىل. واحد ثقة إالّ  ينقلها

 .الصدور قطعية صارتو اشتهرت قد العامل رواية ألن وذلك ؛الثاي القول
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 امليلالك جلعله فالمعنى ،الظن بالصدور أو للقطع معينة ضابطة هناك فليست ،إذن

 نتيجيلة بصيلدور  نحيلن ماقطعنيلا باعتبيلار ضوئه عىل نحكم حتى والتكخري، التقديم يف

 له املخال  بصدور  مانظن ونطر  بكثرة، لنقله أّدت التي والظروف العوامل لبعض

د جدا من العام مرا غري العموم كان لو أنه إىل باإلضافة بكثرة، لهنق عىل الدواعي لعدم

 األقيلوال صيلدور واحرتاميله الكتيلاب قدسيلية ينيلايف فال ،الكتايب بالنسبة لبعض أفراد 

 الكتابييلةيف للعموميلات املخّصصيلات ميلن الكثيلري بصدور علمنا مع لظاهر ، املخالفة

 ميلن تصدر مل الكتاب قداسة متس امم املخالفة هذ  مثل كانت فاذا الرشيفة، االحاديث

 . )عليهم السالم( املعصومني

وبنجيار فنن هذا القسم من الروايات التي تنكر صدور الرواييلات املخالفيلة كقوليله 

 ال حيتمل شمواا للعامني من وجه. (1)«نقله مل أو علينا تصدقو  ال»)عليه السالم(: 

 ،ها إلغاء حجية املخال  ونفيهيلاوأما بالنسبة للقسم الثاي من الروايات التي مفاد

 هيلذا ميلن يعيلدّ  أن ويمكنتتوجه إليها االعرتاضات التي وجهناها للقسم األّول.  فال

 أيضيلًا، الراونيلدي القط  رسالة يف ورويت ،(1)الكايف يف املروّية السكوي رواية القسم

 اهلل كتيلاب وافيلق فيلام نيلورًا، صواب كل وعىل حقيقة، حق كل عىل إن»: فيها ورد فقد

: قيلال بيلل باطل، إنه)عليه السالم(:  يقل فلم ،(1)«اب اهلل فدعو كت خال  وما فخذو 

 يف املظنون ظهور فيكون املعنى هذا وعىل. بحجة ليس إنه أي اتركو ،بمعنى:  «دعو »

 .للكتاب خمالفاً  املجمع

 ولكن يعرتض عىل ذلك:
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 يف يكفي وال ،يثبت توثيقه النوف  وهو مل -أن يف سند هذ  الرواية يف الكايف  أّوالً:

 القطيل  سيلند وأميلا تيلوثيقهم، يثبيلت مل إذ ؛الزييلارات كاميلل رجيلال يف ورود  توثيقه

 .الرسالة هذ  ثبوت عدم منا تقدم ولكن النوف  فيه يكن مل وإن فننه الراوندي

بقرينيلة املقابليلة واقرتانيله « ماخال  كتاب اهلل فدعو »قد تقدم منا أن معنى  وثانيًا:

 ليس املخال  أن منه يقصد ،(نوراً  صواب كل وعىل ،)إن عىل كل حق حقيقةبالصدر 

 مرجعيله وهيلذا وضيلالل، باطيلل أنه يعني وهذا. صواب وال والنور بحقيقة وال بحق

 .احلجية عدم ال الصدور عدم إىل أيضاً 

وتشيلري ثانييلًا  ،أن هذ  الروايات كام ذكرنيلا تيلدل أّوالً عيلىل عيلدم الصيلدور وثالثًا:

 وطيلر  السيلند إلغيلاء إىل هيلذا ومرجيلعاللتزامية إىل عدم جيلوار التصيلديق. بالداللة ا

 األخبيلار هيلذ  بشيلمول القائيلل أن ميلع بتاممها، وجه من الكتايب للعام املخالفة الرواية

 يف السيلند مظنيلون بطيلر  يقيلول إنام وجه من للعامني الكتاب خال  ما بطر  اآلمرة

 ميلورد يف بيلاخلر يتمسيلكون ليلذلك واخلر إلغيلاء أصيلل السيلندال املجميلع، خصوا

 الرواييلات ان: اخيلرى واملدعيوبعبارة يتالءم ال الروايات  ذ  فاالستدالل.  االفرتاق

 داللتيله وكيلل اخلر مضمون مجيع كان بام خمتصة ، الكتاب خيال  ما بطر  تقول التي

 يف كيلام ، خميلال  غيلري االخيلر املقدار بينام ، له خمال  منه مقدار ان ال ، للكتاب خمالفاً 

 غيلري االفيلرتاق مقيلدار بينام للكتاب، خمال  املجمع مقدار ان حيث وجه، من العامني

 التجزي منه يلزم النه ، االخر دون اخلر من مقدار بسقوط القول يمكن وال ، خمال 

ع غري صادر ميلن االميلام ورخيلرف املجم ملقدار بالنسبة اخلر فهذا ، الرواية سقوط يف

 فان ، وغري  املجمع مقدار عىل حيتوي واحد اخلر ان مع ، وباطل ومل يقله دون اآلخر

 سيلقوط يف للتجيلزي معنيلى فيلال.  منه مقدار ال يصدر مل كله يكون أن بد فال يصدر مل
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حييلث  الكيل ، بالتبيلاين املتبيلاينني بيلاخلرين الرواييلات هيلذ  نختص لذلك ، الصدور

 . يتصور سقوط الرواية بتاممها

التي دلت عىل طر  ما خيلال  الكتيلاب عيلىل قسيلمني: إن هذ  األخبار  ربام يقال:

 ميلورد عيلن خيلارج وهيلذا صيلدور ، وإلغيلاء املخال  صدور عدم عىل يدّل  منها قسم

ن: خيلري الواحيلد اخليلر ليكيلون املرر بتعدد يتعّدد ال واخلر باخلر، يتعلق ألنه ؛بحثنا

 طيلر  عيلىل  يلا االسيلتدالل ُاريد فنذا االجتامع، مورد يف وخر االفرتاق مورد يف خر

 بتامميله، مطلقاً  احلجية عن الظني العام سقوط توج  فنهنا خمال  ألنه ؛وجه من العام

 .املجمع خصوا يف احلجية عن السقوطه

 ،ولكن إنام نستدل يف موردنا بمثل خر السكوي الذي اليشتمل عىل لفظ )اخليلر(

 فيلام نيلورا، ثيلواب كل وعىل حقيقة حق كل عىل ان) ،(ما) املوصول باسم فيه عر وإنام

 خيلال  ميلا كيلل يشيلمل وهيلذا( فيلدعو  اهلل كتاب خال  وما فخذو  اهلل كتاب وافق

 طرحيله يليلزم اليلذي فاملخيلال  أميلارة، أو أصالً  أو قانوناً  أو طريقاً  كان سواء الكتاب

 العيلام ظهيلور وهيلو ،ظهور املخال  للكتاب أو املقدار منه املخال  للكتاببال خيتص

 نفسيله للخيلر واملخالفيلة الطر  تعميم واليمكن. االجتامع مورد أي املجمع يف الظني

 علييله يطلق ال ألنه وذلك ؛أيضاً  االفرتاق مورد يشمل بحيث وظهور ، داللته بجميع

من باب إسيلناد  -أي إسناد اليشء إىل غري ما هو له  - اإلسناد يف باملجار إالّ  املخال ،

 يف املخالفيلة وجيلود باعتبيلار اخلر ولمدل مجيع إىل املخالفة فنسند ،وص  اجلزء للكل

 الطيلر  يف االقتصار من فالبد األصل، خالف واملجار. االجتامع مورد وهو منه، جزء

 ميلورد دون ،مل الشيلائع واقعيلاً باحل املخال  هو ألنه ؛فحس  املجمع يف الظهور عىل

 فيلان  ،الكيل التبيلاين الرواييلات هيلذ  يف املخالفة من املراد تقديران عىل فانه. االفرتاق
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 املوصول من املراد الن الك ، التباين نسبة االجتامع مورد يف الدليلن بني ان املفروض

 ويف ،مجييلع اخليلر ال للكتيلاب املخال  الدليل من املقدار يشمل وهو الكاش  مطلق

 . وجزئي ك  تباين عدنا وليس كليا ختالفا يتخالفان املقدار، هذا

ر  خصوا إكرام العامل اليلذي يترصيلف يف ميلال ومن هنا يف املثال السابق يلزم ط

 العيلام ظهيلور بيلاقي ميلن لغري  املخالفة شمول التقتيض وهذ  ،الغري بغري ما أحله اهلل

 . فرتاق أيضاً اال مورد ليشمل وداللته،

 املخالفيلة مقيلدار ويف ،إذا الحظنا املخالفة يف حيلدودها املعينيلة فحسيل  فإنه يقال:

 فيه وقعت الذي والوعاء الظرف مالحظة دون من عالشائ باحلمل املخالفة هي بحيث

 وال أيضيلًا، مطلقيلاً  واخلاا للعام سيتوجه اإلشكال هذا مثل فنن أيضًا، املخالفة هذ 

 يف املطليلق العيلام خييلال  كيلذلك اخلاا ألن وذلك ؛لعام واخلاا من وجهبا خيتص

 كيلل أكرم) :قال فلو. أيضاً  الكتايب للعام املخال  اخلاا طر  فيلزم اخلاا، حدود

 العيلامل حيلدود يف األّول خييلال  الثيلاي فيلنن ،(الفاسيلق العيلامل التكرم: )قال ثم ،(عامل

 . ق تقتيض وجوب إكرام الفاسق أيضاً التطاب أصالة الن وذلك ؛الفاسق

 ،ففي خصوا حصة اخلاا يتباين مقدار داللة العام مع اخلاا بالتبيلاين الكيل 

 يقول ال احداً  ان مع املطلق، واخلاا للعام بالكتا املخالفة روايات تشمل ان بد فال

رواييلة  حجييلة منهيلا ممنوعيلة، مقيلدمات عيلىل يتوق  االستدالل هذا أن إىل مضافاً . به

 .مناقشتها تقدم وقد احلجية، بنفي الرواية تفسري ومنها ،السكوي

والنتيجة أن الرأي الصحيح بناء عىل املسلك الثاي يف تفسري أخبار طر  املخيلال  

 هيلذ  شيلمول عدم من رسمها قدس والعراقي النائيني املحققان إليه ماذه  ،ابللكت

 .وجه من للعاّمني األخبار
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وجيدر اخريًا االشارة إىل أن السب  يف حرصنا البحث فيهيلا التنبييله يف املتعارضيلني 

 كليليهام أو احدمها داللة كانت لو ما حلكم نتعرض ومل ،اللذين تكون داللتهام بالعموم

 واالخيلر بالعموم احدمها داللة كانت لو ما وهو) لالول بالنسبة اما وذلك ،باالطالق

 امكان ومع الدالل، اجلمع يف فيدخالن ،قدما عىل املطلقم يكون العام فان( باالطالق

 واميلا الدالل، اجلمع لبحوث الفرع هذا نحيل لذلك للتعارض، جمال يبقى فال اجلمع

 ميلن مسيلتفاداً  ليليس االطالق فان.  باالطالق كليهام داللة كانت ما أي للثاي، بالنسبة

 قد ولذلك ،دق عىل خمالفة انه خمال  للكتابيص فال العقل، بحكم هو وانام الكتاب،

 . القول هذا صحة مدى عن البحث سيكيت ولكن بالتساقط، فيه التزموا
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 التنبيه السابع

 يف تعارض العامني من وجه يف صورة كوهنام ظنيني سنداً 

 ال؟ أم ،جتري فيهام املرجحات اجلهتية أو املضمونية أو السندية فهل

 دالل مجع يوجد ال بكن ،ومن الطبيعي أن حمل الكالم فيام لو كان التعارض مستقراً 

 وجيلد ليلو إنيله إذ ؛املتعارضيلني بني دالل مجع فيها يوجد التي املوارد يشمل فال بينهام،

 ختيلرج اليلدالل بيلاجلمع إهنا إذا ؛املشهور عىل الرتجيح قواعد إلجراء جمال يبَق  مل ذلك

جلمع الدالل فيام قييلل فهيلي الصيلور التالييلة التيلي سيلوف ا موارد وأّما. التعارض عن

 نذكرها بنمجال:

 ،(عيلامل كل أكرمكقوله: ) -أي بالوضع  -أن تكون داللة أحدمها بالعموم  األّول:

 ما إن: قيل فقد ،(الفاسق رمتك ال) كقوله - احلكمة بمقدمات أي - باإلطالق والثاي

 ما يدل باإلطالق. عىل متقدم وضعاً  بالعموم يدل

 واإلطيلالق ،(الفاسيلق التكيلرم: ) أن يكون أحد االطالقني شموليًا كقوليله الثاين:

 .(1)النائيني املحقق ذكر  كام الشمول يقدم حيث ،(عاملاً  أكرم) كقوله بدل اآلخر

 ،ول املجمع حتت أحد العامني دون اآلخيلرأن تكون هناك نكتة تقتيض دخ الثالث:

ام إذا كان دخول املجمع يف أحدمها يوج  سقوط عنيلوان االُخيلر عيلن املوضيلوعية. ك

: أيضيلاً  وورد ،(1)«وخرئيله ببوله بكس فال يطري اء كل»: ورد حيث املعروف، كاملثال

 ال اليلذي الطيلائر بيلول يف جيتمعيلان حيث ،(1)«حلمه يؤكل ماال أبوال من ثوبك اغسل»

 ولكيلن ،فيه حيث إن أحدمها حيكم بطهارته واآلخر بنجاسته ويتعارضان حلمه، يؤكل

 األميلر عكسنا لو أما الثاي، تقييد إالّ  حمذور اى منه يلزم مل األّول يف املجمع أدخلنا إذا
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 العيلام يف املوضيلوعية عيلن الطيلائر عنيلوان سيلقوط يليلزم فننه الثاي يف املجمع وأدخلنا

حتت العام األّول وتوضيحه أكثر يف حمله الرابع:  املجمع إدخال من البد واذا. األّول

 وإذا فقرص، االذان خفي إذا) كقوله ،إذا كان الدليالن بنحو تعدد الرشط واحتاد اجلزاء

 عيلىل يساعد العرف فان التعبريين، هذين، مثل وجود عىل بناء( فقرص اجلدران خفيت

ري ذلك من املوارد التي سيكيت تفصيليلها غ إىل .الواو بكلمة أو( او) بكلمة بينهام اجلمع

 اليلدالل اجلميلع بموجيل  التعيلارض حمل عن خترج املوارد هذ  فان(1)يف املقصد الرابع

 .بينها

واملالحيليلظ ان املسيليلكلة مل تكخيليلذ نصيليليبها ميليلن التفصيليليل والتوضيليليح عنيليلد قيليلدماء 

عيلض ب ذكيلر ميلع إمجيلاالً  رسيلائله يف األنصيلارى الشيليخ ايلا تعيلرض وقد ،االُصوليني

االحتامالت والرتديدات التيلي اسيلتظهرنا منهيلا ذهابيله إىل القيلول بيلنعامل املرجحيلات 

 واملسيلتفاد كبيلريًا، اهتامماً  عنها بالبحث اهتموا قد الشيخ عن املتكخرين أن غريمطلقًا. 

 :مخسة أقوال املسكلة هذ  يف املتكخرين العلامء من

 هيلو احلكيلم وانيلام ،سيلكلةعدم إجيلراء املرجحيلات مطلقيلًا يف هيلذ  امل القول األّول:

 أننيلا إالّ  ،(1)املعظيلم بل للمشهور ونسبه العراقي املحقق خمتار وهو والتساقط التعارض

 هو كام - وقيل املسكلة، اذ  القدماء تعرض عدم من ذكرنا  ما مع النسبة هذ  يف نتكمل

يلني اجلمليلة بيلان اليلدل هيلذ  كتابه يف يكرر ما كثرياً  اجلواهر صاح  بكن - أيضاً  ظاهر

 .ذلك يف باملرجح العمل منه يظهر ومل ،بينهام عموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان

 الذي وهو بينها، املخالفة لصدق وذلك مطلقاً  املرجحات مجيع اجراء: القول الثاين

 .األنصاري الشيخ ظاهر أنه ذكرنا
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 لالقيلو: -وهيلو خمتيلار املحقيلق النيلائيني كيلام يف فوائيلد االُصيلول  - القول الثاليث

 اجلهتييليلة املرجحيليلات ميليلن وغريهيليلا جتيليلري، فيليلال السيليلندية املرجحيليلات بيليلني بالتفصيليليل

 .(1)فتجري واملضمونية،

 املرجيلو  سيلقوط منه لزم فنن ،والوجه يف ذلك أننا لو قلنا بنجراء املرّجح السندي

 -هو غيلري ميلورد التعيلارض و - االفرتاق مورد يف حتى مدلوله بتامم احلجية عن سنداً 

 يف واملرجيلو  اليلراجح بيلني وقيلع إنيلام التعارض ألن ؛حلجة بال وجهفيلزم منه طر  ا

 يف املرجيلو  بسيلقوط يلتيلزم مل وان بالوجه، ماسوا  فطر  االجتامع، مورد خصوا

 الصيلدور يف التبعيليض بمعنيلى - االجيلتامع ميلورد خصيلوا يف بيلل االفيلرتاق، مورد

 وجيله فيلال رًا،صيلاد كيلان إذا الواحيلد واملرر الكالم ألن ؛عقولم غري فهو - واحلجية

 لليلبعض بالنسبة واليسقط لبعض بالنسبة احلجية عن يسقط بكن مدلوله، يف للتفكيك

 املرجح فان لذلك اخلر، نفس انحالل منه اليلزم. فكذلك صادراً  يكن مل وإن اآلخر،

 . له وجه ال السندي او الصدوري

 مطلقيلاً  اؤ أبقيل ويكيلون ،(العيلامل اكيلرمل التبعيض يف اجلهة كام لو قيلال: )يعق ،نعم

 ا. اجلهتي املرجح جيري لذلك. ونحو  خلوف للفاسق بالنسبة

 ميلن ،مايستفاد من كالم املحقق اامداي يف حاشيليته عيلىل الرسيلائل القول الرابع:

 يقبيلل ميلاال وبيلني ،هيلاتاجل عيلىل احلمل يقبالن اللذين وجه من العامني بني التفصيل

 .ذلك

 والعيلرف العقيلالء فيلنن ؛ام عيلىل اجلهيلاتأما يف الصورة االُوىل فيام لو امكن ُحلهيل

: كقوليله فييله، الرتجيليح جييلري فال اجلهات، عىل حيملوهنام وإنام متخالفني، اليعدوهنام

ل عيلىل أن العليلم األوّ  املثيلال فيحميلل ،(فاسيلق أي تكيلرم ال: )وقوله ،(عامل كّل  أكرم)
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 ييلرون فيلال ،اإلكرام عدم يقتيض الفسق أن عىل حيمل الثاي املثال ويف ،يقتىض اإلكرام

 مقيلام ى التحيلري بيلني تيلالرم وال. واالمتثال العمل مقام يف حتريوا وإن بينهام التخال 

 اإلحسيلاس شيلدة ميلع بينهام بالتعارض يقولون ال واخلاا فالعام ؛والتعارض العمل

 ايف بينهام.بالتن

 خفيلي إذا»: كقوليله ،فيام لو لو يقبل احلمل عيلىل اجلهيلات -وأما يف الصورة الثانية 

فلو كان بينهام نسبة العموم من وجه فننه  (1)«فقرص اجلدران خفيت وإذا فقرص، ذاناأل

. ختيلالفهام بمالحظة املرجحات فيهام جتري ولذلك ،يصدق عليهام احلديثان املتخالفان

 . وسيكيت توضيح كالم املحقق اامداي

 لو ما بني التفصيل من ،ما ذه  إليه بعض األعاظم كام يف تقريراته القول اخلامس:

 املتخيلالفني، اخليلرين عنيلوان حتيلت فييلدخالن بالعموم، وجه من العامني داللة كانت

 لعدم ،ي املرّجحاتجتر فال باإلطالق، الداللة كانت لو وما املرجحات، فيهام فتجري

 حيلديثاً  فاليكون عدمي أمر اإلطالق أن ذلك يف ووجهه. (1)العنوان هذا حتت دخواام

 فهنيلا بيلالعموم، واآلخيلر بيلاإلطالق أحدمها فكان الداللة، يف تلفااخ لو وأما خرًا، أو

 .إليه اإلشارة مرت كام الدالل املرّجح يوجد

 ليلو ميلا بيلني الفيلرق هو املسكلة هذ  يف نرا  والذي ،هذ  خالصة األقوال يف املسكلة

 نيلاالتزم لو ما وبني عقالئية، املرجحات وان العقالء بناء هو الرتجيح مالك بكن التزمنا

 .تعبدية املرجحات وأن والروايات التعّبد هو الرتجيح مالك بكن

فلو استندنا يف الرتجيح لبناء العقالء كام هو الرأي املختيلار وان الرواييلات مشيلرية 

لكرى العقالئية وهي رصف الريبة احلاصيللة ميلن العليلم االمجيلال بمخالفيلة احيلدمها 

 فيلاحلق ،ف الريبة مما ايد  العقيلالءللواقع يل وقدعني االمام )عليه السالم( بعض صوار
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 احيلتامل ميلع املجميلع بغيلري للتقييد قابلني وجه من العامان كان لو ما بني التفصيل هو

العيليلاّمني ميليلن وجيليله بقييليلد إميليلا واقعيليلًا فقيليلط ولكيليلن أسيليلقطه اإلمام)علييليله  أحيليلد تقيييليلد

 موجيلوداً  القييلد كيلان بيلكن وواقعيلاً  ظيلاهراً  أو الكتامن، دواعي من لداع ؛السالم(كتامناً 

 التقيييلد نحتميلل مل ميلالو وبني املرّجحات، فتجري عنه، وغفلوا ينقلو  مل الرواة ولكن

 .الوجهني أحد عىل

 إميلا ؛بالعيلادل تقيييلد  واحتملنيلا ،(عيلامل كل أكرمكام لو قال: ) ففي الصورة االُوىل

)عليه السالم( كتم القيد لعدم متكنه من ابرار هذا التقييد لداع ميلن  اإلمام واقعًاولكن

 هيلو كيلام ،)عليه السالم( ذكر  ولكن الراوي غفيلل عيلن ذكيلر  أنه أو ،واعي الكتامند

 املرجحيلات جتيلري الصيلورة هيلذ  ففيلي ،بالرواييلات املقرتنة القيود سقوط يف الغال 

 ؛قضيليتني عيلن حتكيلي ،(عامل كل أكرم: )القضية هذ  ألن وذلك ؛العقالء بناء بحس 

 :وسلبية إجيابية

 فيلنن االكيلرام، لوجيلوب املتعليلق متعّليلق العيلامل جعيلل فهيلي ،أما القضية االجيابية

 .املتعلق متعلق العامل فيكون ،ملبالعا متعلق واالكرام باالكرام، متعلق الوجوب

 هيلذا لونقيلل اليلراوي إن إذ ؛بالعيلادل العيلامل تقيييلد عدم فهي ،وأما القضية السلبية

 عيلىل املفيلروض إذ ؛هوثاقتيل يف جرحاً  ذلك لكان قيد، له كان لو قيد  عن جمّرداً  الكالم

احلكم وبالصورة  يف دخيلة قيود من عليه يشتمل ما بكل الكالم ينقل أن الثقة الراوي

 التي ألقاها املتكلم.

 نفسيله الكيلالم يكيت فننه ؛(فاسق أي تكرم ال) وهي ،وهكذا األمر يف القضية الثانية

 .وسلبية إجيابية جلهة إنقسامها من
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 واقعيلًا، الثبيلوت مقيلام يف إميلا ؛إحدى القضيليتنيومن هنا فنحن نحتمل التقييد يف 

 ولكن ظاهراً  اإلثبات مقام يف أو ،)عليه السالم( بداعي التقية مثالً  اإلمام كتمه ولكن

 ألن ؛فيها الصدورية حتى املرجحات إجراء من فالمانع ولذلك نقلُه، يف الراوي غفل

 خلر بالنسبة بكثري أضع  رعاألو أو األفقه أو األوثق خلر بالنسبة القيد إلغاء احتامل

شيلمل املجميلع وخيرجيلاملجمع عيلن عنيلوان ي فانيله ورعًاوليلذا أو فقاهة أو وثاقة األقل

 وتطبييلق اجلهتييلة املرجحيلات جتيلري وهكيلذا.  االشهر بحكم حمكوماً  فيكون ،اآلخر

)علييله السيلالم(للقيد يف قوليله:  اإلميلام إلغيلاء الحتامل ؛واضح هو كام الكتامن قواعد

 .الكتامن دواعي من داع بمالحظة( ملعا كل أكرم)

فيام لو علمنا إمجاالً بكن أحد العامني من وجه غيلري صيلادر  - وأما يف الصورة الثانية

 حييلث األّول، املقصيلد يف ليلذلك تعرضيلنا كام ،من أصله وهو أحد فروض التعارض

 الاإلمج العلم نتيجة بل التضاّد، أو التناقض من الحيصل قد التعارض بكن هناك ذكرنا

ففيلي  -إلمجال مستندًا لقضية بينة ا العلم هذا كان إذا خارجاً  للواقع أحدمها بمخالفة

 من اخلر سقوط ذلك نتيجة ولكن ،هذ  الصورة المانع من إعامل املرجح الصدوري

 .املجمع خصوا يف ال أصله

 ميلن العيلامني ميلوارد أكثيلر يف أقسامها بجميع املرّجحات جريان من مانع فال ،إذن

 ارد العاّمني من وجه.مو أكثر متثل ألهنا التقييد احتامل صورة وهي ه،وج

وأما لو استندنا يف الرتجيح للتعّبد املستفاد من الرواييلات وأن املرجحيلات تعبدييلة 

 يصيلدق هيلل نيلرى أن علينيلا يليلزم فهنيلا ،ويلزم االقتصار عىل مورد الرواييلة يف ذليلك

 بيلالرتجيح احلكم موضوع ألن وذلك ؟ال أم وجه من العامني عىل املختلفان احلديثان
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 املرّجحات جتري فال الصدق، عدم والصحيح ،ات هو )احلديثان املختلفان(الرواي يف

 .األقوال ضمن ذكرنا  الذي األّول القول أصحاب إليه ذه  كام مطلقاً  فيها

 ويتوق  توضيح هذا البحث عىل بيان مقدمتني:

 يلا الكيلالم تنقسيلم ميلن حييلث اّتصيلافها  أن العناوين التي يّتص  املقدمة االُوىل:

 بالوحدة والكثرة إىل قسمني:

فنذا  -بالكرس  -العناوين التي تدور يف وحدهتا وتعددها مدار املِرر  القسم األول:

 مثيلل متعيلددًا، العنوان يكون متعّدداً  كان وإذا ،كان املِرر واحدًا يكون العنوان واحداً 

وكثرته ميلدار امليلِرر  وحدته وتدور الكالم اتصف من فنهنام والكذب، الصدق عنوان

 قيلال فليلو واحيلد، بكيلذب أو واحيلد بصيلدق إالّ  يّتص  ال الواحد فالكالموالكالم. 

 بل كذبة، أل  كذب إنه: فاليقال اء عند  يكن ومل ،(درهم أل  عندي: )الشخص

 مل اأهنيل ميلع( الييلوم هذا يف معطلة البلد حمالت ان: )قال لو وكذلك واحدة، كذبة تعدّ 

 أن ذليلك، يف والوجيله. البليلد حميلالت بعدد كذب منه صدر إنه: فاليقال ،تكن معطلة

 وليلذلك ميلِرر، إنيله حييلث من الكالم  ا يتص  التي العناوين من والصدق الكذب

 (.املطابقة عدم وكذبه للواقع، مطابقته اخلر صدق: )قيل

مثيلل  -بالفتح  -املَرر العناوين التي تدور يف وحدهتا وتعددها مدار  القسم الثاين:

 قيلد يعتيلر فننيله ،(فسيلاق البليلد أهل كل: )الشخص قال فلو ،عنوان الِغيبة أو القذف

 شخصيلني اغتيلاب فلو ولذلك. حكمه فرد ولكل البلد، ذلك أهل من فرد كّل  اغتاب

 ؛ملتجيلاهرا دون املتجيلاهر غيلري اغتيلاب قد فيكون اآلخر، دون متجاهراً  أحدمها وكان

 عيلىل ويصيلدق املتجيلاهر، يف املعنيلى هيلذا واليصدق املستور، كش  الغيبة ألن وذلك

 .اآلخر
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والبد أن نتعرف عىل العناوين املكخوذ يف الروايات لنرى مدى انطباق هذا التقسيم 

 باملوضيلوع، ييلرتبط مميلا أحيلدمها: نوعني عىل الروايات يف املكخوذة العناوين إنعليها. 

 خر مما يرتبط باملحمول وهو احلجيةواآل

 هذ  يف املوضوع أخذ فقد ،من العناوين املرتبطة بنفس اخلر بالنسبة للموضوع أما

 يف إالّ  فاليوجيلد ،«املتعارضيلان» عنيلوان وأما ،«املختلفان احلديثان» عنوان األحاديث

اوين التي تيلدور العن من فهو احلديث عنوان وأما. بحجة ليست وهي ررارة، مرفوعة

 حيلديث فيعتيلر ،كعنوان الصدق والكيلذب -لكرس با -وحدهتا وتعددها مدار املِرر 

 عن ررارة نقل فلو. متعددين أشخاا عىل فيه احلكم ترت  وإن واحداً  حديثاً  الراوي

 بلحاظ كثرية أحاديث نقل انه: يقال فال( عامل كل أكرم)عليه السالم( أنه قال: ) اإلمام

 الل احلكم فيها عىل عدد العلامء إىل أحكام متعددة.انح

 عر فقد ،من العناوين املرتبطة بحجية اخلر أو عدم حجيته النسبة للمحمولوأما ب

 عن كناية بكهنا يقطع مما وهذ  ،«ذرو  دعو ، خذو ، خذ ،» التعبريات هذ  بكمثال فيها

وين التيلي تيلدور يف وحيلدهتا وكثرهتيلا ميلدار العنا من احلجية وعنوان وعدمها، احلجية

البينة عىل أن مايف الصندوق لزيد فهي حجة عىل أن  ولذلك لو قامت -بالفتح  -املَرر 

 ليس الصندوق يف املوجود العباء بان ريد واقر وقباء، عباء فيه كان فلو ،كل مافيه لزيد

 عيلن البينيلة تسيلقط ليلذلك ،عليها متقدم واالقرار البينة، مع االقرار هذا فيتعارض له،

 .حجتني إىل تنحّل  البينة الن ؛قباءال وهو اآلخر يف حّجة وتبقى للعباء، بالنسبة احلجية

 وهو حممواا ان حني يف ،غري منحل -وهو احلديث  -إذن فاملوضوع يف األحاديث 

 ؟ اواملحمول املوضوع بمالحظة العرة فهل نعمل؟ فامذا منحل،( احلجية)
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 ذكيلرت فنهنيلا ،أن هذ  الروايات كام ذكرت عنوان احلديث واألخذ املقدمة الثانية:

 التخيلال  ميلن امليلراد فام «املختلفان احلديثان» أيضًا، التخال  عنوان وهو رآخ عنواناً 

 املطليلق التخيلال  منيله يراد أو وجه، من كان لو حتى التخال  مطلق يراد فهل فيها؟

 متاميلًا؟ املتباينني يف املرجحات موضوع فينحرص ،الك  بني احلديثني التباين يعنى وهو

 . وجه من العامني يشمل وال

 عيلدم جهيلة الميلن ،إن ظاهرها إرادة املعنى الثاي وهو التخال  املطلق يقال: فربام

 املحقيلق إلييله ذهيل  كيلام اجلهيلات عيلىل املحموليلة األحكام يف التخال  عنوان صدق

 وسيكيتن جهة عدم صدقه يف اإلطالقني كام ذه  إليه بعض األعاظم. والم اامداي،

 التخيلال  مفهوم يف اإلطالق أن جهة من الثاي يف ظهورها وانام اآلراء، اذ  التعرض

 مجييلع يف متسيلاوياً  املخالفيلة مفهيلوم كان إذا وجه من العامني ختال  ليشمل ينعقد إنام

 .واحد وبنحو املوارد

ولكن املالحظ أن مفهوم االختالف يف احليلديثني ميلن املعيلاي املشيلّككة التيلي ايلا 

 املشككة واملاهية وجه، من  التحال غري املطلق التحال  أن الواضح من ألنه ؛مرات 

 املرتبيلة عيلىل فتحميلل الثبيلوت، مقيلام يف هو كام اإلثبات مقام فيهايف التشكيك كان إذا

الروايات هنا إىل خصوا التخال  املطلق  فتنرصف ؛إليها النرصافها وذلك القوية،

 ييلاتالروا يف املخالفة من املراد ان عىل وممايدلأما يف غريها فيكون االنرصاف بدويًا. 

 عيلىل العيلامني احيلد اشيلتمل ليلو فانه وجه، من للعامني شمواا وعدم املطلقة املخالفة

 ،ًا حتى يف مورد االفرتاقمتام وطرحة املرجو  اخلر سقوط يعني فهذا وقدمنا ، مزية،

 ان والسب  املوارد، هذ  يف بينهام ختال  ال انه مع والرتجيح، التعارض مقتىض هو كام

 فييله جيلرت املوضيلوع هيلذا حتقيلق فلو اجلملة، يف ولو املختلفان ناحلديثا هو املوضوع
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فليلو قيلال : )اكيلرم  به، يلتزم ال مما وهو االخر، ويطر  املزية، ذو ويرجح املرجحات،

 ، والفاسق العامل ، العنوانان عليه ينطبق فرد بوجود فانه ،العلامء( و)ال تكرم الفساق(

 اليلدليل سيلقوط فيليلزم ، االخيلر عيلىل هل مرجحة مزية( الفساق تكرم ال) لقوله وكان

بالرتجيح مل  والقائلون به، يلتزم ال مما وهو ، العادل للعامل بالنسبة حتى املرجو  االخر

 فبهيلذ  ، االفيلرتاق ميلورد دون فحسيل  املجمع يف باملرجح اخذوا بل ، يقولوا بذلك

 خالفيلةامل خلصيلوا االطالق وانرصاف ، املذكور التشكيك مع ، االرتكارية املناسبة

 تشيلمل فال االختالف مطلق ال املطلق االختالف إرادة عىل الروايات فتحمل. املطلقة

 وارد العامني من وجه حتى فيام مل حيتمل ُحلها عىل اجلهات.م الروايات هذ 

 مفهيلوم الحظنيلا ليلو فيام ،إن صحة التقسيم املذكور للتخال  إىل قسمني إن قلت:

 املراد بكن قلنا لو أما العناية، ومع املجاري لتخال ا يشمل بام الواسع بمعنا  التخال 

 تدخل ال كام للقسمني، تقسيمه يصح مل ،قيقالد وبمعنا  احلقيقي بالذات التخال  منه

 ليليس بالتخال  يوصفان إنام وجه من العامني ألن وذلك ؛وجه من العامني موارد فيه

 االجيلتامع ميلورد وهيلي اصيلةخ حصيلة يف ختالفهام بلحاظ بل ذاهتام، يف ختالفهام بلحاظ

 .مدلواام متام يف مطلقاً  متخالفني يكونا أن دون فحس ،

 ؛االسيلناد يف واملجيلار فبالعناية ،وإنام اسندنا التخال  إىل العامني من وجه أنفسهام

 التخال  ظاهر ان مع اجلزء، بوص  الكل باّتصاف وذلك العروض يف الواسطة ومع

 اذ  املوضوع فيكون بالعرض، ال بالذات ل التخا هو املرجحات موضوع هو الذي

 يف وأما املضمون، مجيع يف املتباينني يف وهو ،جاريامل ال احلقيقي التخال  هو األخبار

 وعليه حقيقة خاصة فيه متباينان ألهنام ؛خاصة املجمع حدود يف فهو وجه من العامني

 ليلو فيليام يصيلح إنيلام ذلك ألن ؛ املخالفة ومطلق مطلقة، خمالفة إىل املخالفة تنقسم فال
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فيلة ميلع العناييلة فتبطيلل بيلذلك دعيلوى املخال يشمل بام الواسع بمعناها املخالفة أخذنا

 التشكيك والتقسيم.

الظاهر من هذ  الروايات اّتصاف احلديثني أنفسهام بالتخيلال  ال مضيلمونه  قلت:

 كلها( ذرو  او دعو ، أو خذو ،) تركه أو نفسه باحلديث باألخذ فيها ُامر فقد ،وحمكيهَ 

 أميلر هيلو بل وختال ، حديثان،ن: أمرا يوجد أنه بذلك واليعني احلديث، لنفس تشري

 أي - الكيلالم ملجميلوع عنيلوان هو واحلديث بالتخال ، مّتص  حديث وهو واحد،

 هيلو اليلرتك او االخيلذ وهيلو احلكيلم  ذا املحكوم اخذنا لو فيام يصح انام ذكر فام العام

ايف التنيل كيلون مع باالختالف بتاممهام احلديثان وص  افنذ يل احلديث نفس ال املضمون

 يف باملجيلار االلتيلزام ميلن فالبيلد ،جزئيًا ويف جزء من مضموهنام وهو ميلورد االجيلتامع

 فليليس املجميلع يف العيلام ظهور وأما احلديثني، نفس عىل االختالف صدق يف اإلسناد

 واملضيلمون، امليلَرر ددبتعيل التتعيلدد التي العناوين من احلديث أن من ذكرنا  ملا حديثاً 

 ِرر والكالم.امل مدار تدور وإنام

 ظيلاهر فهذا ،وعىل هذا فبام أن وص  احلديثني بالتخال  انام هو بلحاظ املضمون

 شيلمول عيلدم الواضيلح فمن هذا وعىل مدلوليهام، بتامم يتخالفا بكن الكلية املخالفة يف

 الرواييلات تشمل فال. فيهام املدلول بتامم ختال  اليوجد إذ ؛وجه من للعامني األخبار

 يف التعيلدي بيلاب ميلن أو املنيلاط تنقيح باب من اما ،ني من وجه اال باحد وجهنيالعام

 التبيلاين وهيلو موضيلوعها ميلن فنتعيلدى وقرائن، مناسبات الجل املرجحات موضوع

 . وجه من العامان وهو لغري ،

 احلكيلم كيلون فرض مع النه ظني فهو ،وأما القول بالتوسعة من باب تنقيح املناط

 فان بالتعدي، القول واما شيئًا، احلق عن اليغني وهو ،تنقيح املناط ظنياً  فيكون تعبدياً 
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 فيلال ، العقيلالء بنيلاء ميلن ذكرنيلا  ما غري عىل املرجحات يف للتعدي املوجبة املناسبات

 عيلن التعيلدي اجيا ا عن فضالً  املنصوصة املرجحات نفس عن التعدي اثبات يمكنها

 ميلن العيلامني يف املرجحيلات جريان عدم فالنتيجة ، غري  إىل رجحاتامل هذ  موضوع

 القول فيمكن العقالء لبناء ارشاد الروايات بان االلتزام تقدير عىل نحن ولكن ، وجه

 ختيلري  بيلاب ميلن بالتوسيلعة املرّجحات عن التعّدي بحث يف اخرتنا ولذلك بالتعدي

 .العقالء بناء أساس عىل الروايات يف الرتجيح

 الرتجيح جيري املنصوصة املرجحات عن التعدي عىل بناءً  أنه ، مما ذكرنا هنا وظهر

 الرتجيليح فالجييلري التعدي عدم عىل بناءً  وأما وغريمها ، وجه من العامني يف ؛ مطلقاً 

 .مطلقاً  فيه

 ،وبعد هذا التوضيح لبعض املقدمات واملالحظات التي اا تكثريها يف هذ  املسيلكلة

 استند لو فيام خيتل ، فيها احلكم أن ذكرنا فقدرف عىل رأينا فيها. عللت ُاخرى مرة نعود

 القيلول عيلىل بنيلاء وأميلا. والروايات للتعبد فيه استندنا لو عام العقالء لبناء الرتجيح يف

 فليلو وجيله، من العامني مورد يف مطلقاً  الرتجيح جريان فاحلق العقالء، ببناء بالرتجيح

 أبيلو وروى ،(عيلامل كيلل اكيلرمعليه السيلالم(قوله: )اإلمام ) عن روى ررارة أن فرضنا

 لكيلن خيلرين كانا وإن فنهنام وجه، من العموم وبينهام ،(فاسق أي التكرم) عنه بصري

 وبالنتيجيلة. وسيللبي ثبيلويت أمر إىل ينحل وطريقيتهام كاشفيتهام بلحاظ مهام واحد كل

اكيلرام العيلامل  عن أمر ثبيلويت وهيلو كيلون يكش  ررارة فخر: ُامور أربعة بينهام حتصل

 وكيلذلك بالعيلدول، العيلامل تقيييلد عيلدم وهو سلبي وامر ،حمكوم  ذا احلكم االلزامي

 وسيللبي الفاسيلق، إكرام حرمة وهو ثبويت أمرين عىل يدل فننه بصري، أيب خر يف األمر

 وذليلك ؛لسيللبيا األميلر يف اخلران هذان ويتعارض باجلاهل، الفاسق تقييد عدم وهو
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 اجيلتامع ليلزم وإالّ  الثبيلوت، عامل يف مقيدة القضيتني هاتني إحدى بكن إمجاالً  نعلم ألننا

 عيلن إما يكش  التقييد عدم من الناشئ التعارض وهذا. املجمع يف متضاّدين حكمني

 اليلرواة حليلذف أو ،)عليه السالم( للقيد يف أحد اخلرين ألحد اليلدواعي اإلمام كتامن

 غفلة أو اشتباهًا. للقيد

 بمخالفيلة إمجيلاالً  ونعليلم ،ي فيهام الذي يكش  عنيله اخليلرانإذن ففي األمر السلب

 ذكرنيلا  اليلذي الرتتييل  عيلىل واجلهتييلة، الصدورية املرجحات جتري للواقع، أحدمها

 دواعيلي مالحظيلة ميلن فالبد اجلهتية، املرجحات تقديم من املختار الرأي فعىل سابقًا،

 يف بالتفصيليل ذكرنيلا  مميلا ،ن واألسباب التي أدت إىل كتامن احلكم وإمهال القيدالكتام

 فنكخذ الصدورية باملرجحات اخذ وإالّ  فهو، به التعارض عالج تم فنن الثاي، املقصد

 .املجمع يف وغريها األعدل، أو األفقه أو األوثق أو باألشهر

 ملا ؛ه ليس ألجل انحالل اخلر إىل خرينوج من العامني يف الرتجيح فجريان ،إذن

 ومهيلا وسيللبية إجيابييلة جهة عن حيكيان ألهنام بل اخلر، نوانع انحالل عدم من ذكرنا 

 .السلبية اجلهة يف يتعارضان

 الرواييلات شمول فنن ،وأما بناء عىل القول بالرتجيح تعّبدًا مستندين فيه للروايات

 احلديثني املختلفني عليهام. صدق عىل متوق  وجه من للعاّمني

 ألن ؛ العيلامني ميلن وجيله مطلقيلاً واحلق يف هذ  الصورة عدم جرييلان الرتجيليح يف

 دعيلوى عيلىل مبنياً  يكون أن إما(املختلفان احلديثان) عنوان يف وجه من العامني إدخال

 وال بيلذاهتام، اخليلرين اخيلتالف بلحيلاظ بيلل االنحالل، عدم تقدير عىل أو االنحالل،

 يصح إدخااام يف هذا العنوان عىل كال التقديرين.
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 أن من االُوىل املقدمة يف ذكرنا  فلام ،يًا عىل االنحاللأما عدم صحة إدخااام فيه مبن

 - عنيله نفييله أو ليشء، اء ثبوت عن حيكي ما أي - اخلر عىل تصدق التي العناوين

العنيلاوين تابعيلة للميلِرر  فيلبعض اللحاظيلات، اخيلتالف بسيلب  وكثرة وحدة ختتل 

 ذلك، يف احتامل عىل والقذف كالغيبة للمَرر تابعة اآلخر وبعضها ،كالصدق والكذب

 فيلننام امليلَرر دون امليلِرر ميلدار يدور حيث( اخلر) كعنوان فهو( احلديث) عنوان وأما

ال فيل ،(عيلامل كيلل أكيلرم) بحديث ررارة حدثنا فلو ولذلك. نفسه احلديث بتعدد يتعدد

يصدق ان ررارة قد حدثنا بكحاديث كثرية باعتبار انحالل احلكم يف العيلام إىل أحكيلام 

 ذي واحيلد بحيلديث حدثنا قد رارة أن هنا يصدق الذي وإنام ،أفراد العامعديدة بعدد 

 ميلورد يف حيلديثني بوجيلود القيلول فاليمكيلن ذليلك، وعيلىل. لالنحالل قابل مضمون

 .متخالفان ومها ،خر أليب بصريواآل لزرارة أحدمها: االجتامع

 وهيلو املنجزييلة -وأما االنحالل بلحاظ احلجية فنن احلجية بحس  أحد معانيهيلا 

 وجيلاهالً  اليلبعض بعاملييلة عاملاً  املكل  كان فنذا ،تنحّل بعدد أفراد احلكم -واملعذرية 

 ،كنيله عيلاملب يعليلم الذي للبعض بالنسبة منجزاً  يكون فالتكلي  اآلخر، البعض بعاملية

 .عامل بكنه جيهل الذي اآلخر للبعض بالنسبة ومعذراً 

 .فرض جمرد هذا ولكن ،حّلةوأّما احلجية بلحاظ الكاشفية فهي أيضًا قد تكون من

وأما القول بانحالل احلجية بحس  انحالل األحكام كام هو املختار خالفًا للبعض 

إذا جيلاءكم »واييلات التيلي تعيلر بيليل الر يف وجيله من العامني فال يكفي للقول بدخول

 قابلة ليست احلجية بكن اليقولون الدخول بعدم القائلني ألن وذلك ؛«حديثان خمتلفان

 احليلديثان) هيلو احلكيلم علييله ترتيل  اليلذي املوضيلوع بيلكن يقولون إهنم بل للالنحال

 .واملضمون األحكام انحالل بحس  ذكرنا كام منحّل  غري وهو ،(املختلفان
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ال يتمكن من  -أي احلجية  -هؤالء يقولون بان االنحالل بلحاظ املحمول ف ،إذن

 (.املختلفان حلديثانا) هنا يصدق حتى ،منحالًّ بحسبه -أي اخلر  -جعل املوضوع 

وأما عدم إدخال العيلاّمني ميلن وجيله يف )احليلديثني املختلفيلني( عيلىل تقيلدير عيلدم 

 عرتض عليه:في ،االنحالل بلحاظ اختالف اخلرين ذاهتام

 االجتامع، مورد غري يف حتى مدلوله بتامم املرجو  اخلر إسقاط منه يلزم بكنهأوال: 

 .احد به مااليلتزم وهذا

توق  عىل شمول عنوان )احليلديثان املختلفيلان( اليلذي ورد يف رواييلة بكن ي وثانيًا:

 كيلان وليلو ،يثنياحليلد بيلني االخيلتالف ملطليلق ،القط  الراونيلدي وأمثاايلا كاملقبوليلة

 إرادة هيلو املختلفيلني احليلديثني ظيلاهر أن مع املدلول، بعض ويف اجلملة يف االختالف

 : ألمرين وذلك ؛اخلر بتامم املطلق االختالف

 ألن وذلك ،ماتقدم من أنه القدر املتيقن الذي ينرصف إليه لفظ االختالف األّول:

 مرات . ذات مشككة ماهية - ذكرنا كام - االختالف

 وإالّ  الببعضيله، امليلدلول بتامم األخذ يف ظاهر «خذو » أو «به خذ»أن قوله:  الثاين:

 لليلبعض هفرجوعيل الكيلل، هو املذكور أن مع املدلول، بعض إىل الضمري يرجع أن لزم

 .الظاهر خالف

 هيلذ  يف وجيله ميلن العيلامني ألدخيلال وجيله فيلال االنحيلالل عدم تقدير فعىل ،إذن

 ايات بتوهم صدق احلديثني املختلفني عليهام ولو من وجه.الرو

وهذا هو الذي اردنا بيانه يف هذ  املسكلة بناًء عىل التعبد يف الرتجيح ومن ذلك كله 

 ذكرناها يف بداية هذا البحث. يظهر النظر يف أقوال املسكلة التي



682 |   

 
 

 

 وقد ،وهو عدم الرجوع للمرجحات مطلقًا يف العامني من وجه -أما القول األّول 

 - أيضيلاً  غيلري  اختيلار  وربيلام للمشيلهور، نسيلبه وقيلد العراقي، املحقق خمتار أنه ذكرنا

 من للعامني املخالفة شمول عدم من الثانية، املقدمة يف ذكرنا  ما القول هذا يف والوجه

 كاالخيلذ الرواييلات يف امليلذكورة املرجحيلات فيلان الكيل ، بالتبيلاين ختيلتص وانام وجه

 ،املشهور وترك الشاذ واالخذ بقول االعدل واالفقه بناء عىل كوهنام ميلن املرجحيلاتب

 القيلانون وفيلق جارييلة اهنيلا ال تعبدييلة، كلهيلا العاميلة خمالفة أو الكتاب موافقة وقضية

 ،يهم السالم(ملصيلاديق بعيلض املرجحيلات يف االخبيلار)علاالئمة ارشاد مع العقالئي،

( املختلفيلان احلديثان) فيها املكخوذ واملوضوع ،هر النصوابظا التعبد من بد فال ولذا

 عيلىل بنيلاء أنيله ذكرنيلا اننيلا الوجيله هيلذا ولكن. وجه من العامني عىل يصدقان ال ومها

 ألن وذليلك ؛يحصيلح غيلري القيلول فهيلذا العقيلالء، لبنيلاء اسيلتناداً  ؛العقالئي الرتجيح

 رواييلات وان ،جيليح التعبيلديالرت عيلىل بنيلاء وأميلا. عليه بناء مطلقاً  جتري املرجحات

 ذكرناهيلا التيلي اجلهيلة ميلن ولكيلن صيلحيح القيلول فهيلذا ارشيلادية ال تعبدية الرتجيح

 إىل املرّجحيلات مجييلع إرجيلاع ميلن العراقيلي املحقيلق ذكر  الذي بالوجه ال بالتفصيل،

 تعبدييلة وهيلو املسيللك هذا باصل نعرتف ال ولكننا. الوجو  من ذلك غري أو الصدور

 . املرجحات

فهيلذا  -وهو إجراء مجيع املرجحات مطلقًا يف العامني من وجه  -وأما القول الثاين 

 بنيلاء وأميلاالقول صحيح بناء عىل الرتجيح العقالئي كام تقدم منا توضيحه بالتفصيل. 

 رواييلة خصيلوا املسيلتند كيلان اإذ السيليام للروايات والستناد التعبدي الرتجيح عىل

 وجه من الوجو . بكي القول هذا فاليصح القط ،
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 (1)ومنه يظهر النظر فيام ذكر  بعض األعاظم يف مباي االستنباط ومصبا  االُصيلول

من االلتزام بالشمول مع بنائه عىل التعبد وعدم التعيلدي ميلن املرجحيلات املنصوصيلة 

عام هو قابل لالنحيلالل هيلو بيلدور   بتقري  مطول يتلخص يف أن الكالم الذي حيكي

 ميلن واحلّجييلة احلّجية، عن حيكي اخلر أو الكالم أن وبام ،ينحّل بلحاظ انحالل حمكّية

 فيلان. األفيلراد بحسيل  لالنحيلالل قابيلل اإلمام كالم فنن ؛لالنحالل القابلة العناوين

( ذرو  او بيله، خيلذ) قوليله ميلن امليلراد هيلي الهنيلا احلجّية، جعل بيان مقام يف الروايات

 حتكي( العامل اكرم) فقوله ،من وجه تنحل لقضيتني العامني لالنحالل، قابله واحلجية

 وكيلذلك(. اكراميله جي  العادل غري العامل) و( اكرامه جي  العادل العامل) قضيتني عن

 اكراميله، جييل  العيلادل غري العامل) القضيتان مها واملتخالفان(. الفاسق تكرم اال قضية

 . املرجحات فيهام وجتري ،خمتلفني حديثني فيعتران( اكرامه رمحي العامل والفاسق

 ؛مفيد غري عقاًل، وررارة اإلمام قول انحالل إمكان جمرد ألن ؛وهذا الوجه غري تام

 والشهادة البينة يف كام لالنحالل قابلة احلجية كون الينكر لالنحالل املنكر ألن وذلك

ي اخيلذ يف اليلذ املوضيلوع عنيلوان بكن يقول وإنام سابقًا، ذكرنا  الذي الصندوق كمثال

 يصيلّحح وميلاالروايات هو عنوان احلديثان املختلفان ال ان املوضوع فيه هو احلجييلة. 

 وقيلد. احلجييلة أو املحكي انحالل ال احلديث انحالل هو الروايات اذ  املورد شمول

 .لالنحالل قابل غري( احلديث) عنوان أن منا تقدم

و ما ذه  إليه املحقق النائيني من التفصيل بني املرجحات وه - وأما القول الثالث

 فتجري، واملضمونية اجلهتية املرجحات وبني ،الصدورية فالجتري يف العامني من وجه

 مرحليلة يف التفكييلك ان وهيلي كالميله، ضيلمن الشيليخ اليهيلا اشار كلمة اساسه ولعل

 احيلدمها صيلدور تثبت الصدورية واملرجحات معقول غري الواحد الكالم يف الصدور
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 والكيلالم آخيلر، رأي عيلىل صيلدور  عيلدم تثبيلت أو ،تثبت صدور الثاي عىل رأي وال

 صادر وغري مضمونه، لبعض بالنسبة صادر هذا نقول بان للتفكيك، قابل غري الواحد

 فيقبيليلل واملضيليلمونية اجلهتييليلة للمرجحيليلات بالنسيليلبة ولكيليلن اآلخيليلر، لليليلبعض بالنسيليلبة

بعضه حجة ويف بعضه االخري ليس بحجيلة  يف ةوالدالل املضمون يكون بان التفكيك،

 لألمر باالنحالل قلنا سواء ،ولكن ظهر اجلواب عنه فيام سبق - (1)بلحاظ صدور  تقية

 .املحكي يف املضموي باالنحالل قلنا أو والسلبي، اإلجيايب

 التكيلرم)و( العيلامل أكيلرمكام لونقل أن االمام )عليه السالم( قيلال: ) أما عىل األّول

 يقع إنام التعارض فنن ،( وهو ينحل إىل أمر وجودي وسلبي فالتفكيك واضحلفاسقا

 أو النقل مرحلة يف إما اللحاظ  ذا التفكيك ويمكن اخلرين، يف السلبيتني اجلهتني بني

 ، القييلد عيلن غيلافالً  واالضبط األوثق غري يكون أن فيمكن اجلدية، اإلرادة مرحلة يف

بلحيلاظ أن اإلمام)علييله السيلالم( مل يقييلد  بقييلد  ( نصيلدقه وأميلاالعامل أكرم) فبلحاظ

 املعييلار ألن ؛املتعارضيلني اخليلرين صيلدق عيلدم واليرض. التقييد الحتامل ؛فالتصدقه

 كاشيلفني كيلل يشمل بل اخلرين يف ينحرص ال وهو العقالء، بناء هو الرتجيح يف عندنا

 .مطلقاً  متنافيني

قيليلول اإلميليلام )علييليله  وأميليلا عيليلىل القيليلول بيليلاالنحالل املضيليلموي يل أي انحيليلالل

 - واحيلدة فيليهام احلجييلة أن بلحيلاظ بيلالتبع اليلراوي وقيلول ،السالم(بحس  احلجية

 ألن ؛)عليه السالم(حجة( أو )قيلول ررارة حجيلة( اإلمام قول: )نقول أن بني فالفرق

 ، احلجييلةيف واالنحالل التفكيك يمكن أنه وبام واملعذرية، املنجزية بمعنى هنا احلجية

 وبناء)عليه السالم( إىل قول ررارة احلاكي عنه.  اإلمام قول يف جيةاحل انحالل فيرسي
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 فتكون احلجية، حيث من منحلة الواحدة اجلملة تكون أن فيمكن التفكيك إمكان عىل

 .الصدوري املرّجح نتيجة هو وهذا. اآلخر البعض يف بحجة وليست بعضها يف حجة

 ، التعّبيلد فاليصيلدق اخليلرانهذا بغض النظر عن اإلشكال السابق من أنه بناء عىل

 .واملضمونية واجلهتية الصدورية املرجحات إلجراء مورد فال ذلك وألجل

 

وقد اختار  املحقق اامداي من ان الفرق بيلني ميلوارد إمكيلان  - وأما القول الرابع

 وليليعلمقال يف حاشيته عىل الرسيلائل: ) ؛ففيه نظر -ُحل العامني عىل اجلهات وعدمه 

 فيها يرجع التي املتعارضة األخبار من عرفاً  اليعدان قد وأشباههام وجه من العاّمني أن

 بعناوينها بموضوعاهتا املختلفة األحكام تعلقت إذا فيام وهذا السندية، املرجحات إىل

كلية عىل بعض ال العناوين تلك من عنوان فيصدق اخلارجية، مصاديقها بلحاظ لكلية

 الفّسيلاق إكيلرام عيلن وهنيلى اااشيلميني، أو العلامء امبنكر الشارع أمر لو كام ،املصاديق

 يعيلدّ  ألن موجبيلاً  ليليس هذا فنن شخص، عىل العنوانان فيتصادق مثاًل، اخلمر وشاريب

 مثيلل عيلىل املتنيلافيني اخليلرين صيلدق بيلل املتعارضة، األخبار من العرف لدى اخلران

 ميلن أوضيلح اّا واخليل العيلام موارد من ونظائرها( النحويني والتكرم ،العلامء أكرم)

 الفّسيلاق إكيلرام وحييلرم العليلامء، إكيلرام جييل ) أو ،(والتغص  صّل ) مثل عىل صدقه

 عنيلاوين هيلي التيلي اجلهات عىل احلكم تعليق فيها أمكن مما ونظائرمها( اخلمر وشاريب

يَق مجع يندفع به التنايف يف مثل العيلام واخليلاا طر للعرف أن األمر غاية. موضوعاهتا

 امليلراد بنمجيلال املوارد هذ  مثل يف فيحكمون ،ص ( ونظائرمهادون مثل )صل وال تغ

 .املرجحات إىل الرجوع مناط هو كام األمر يف متنافيني كالمني البصدور
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يف غيلري ميلا  وهيلذا املتنيلافيني، ميلن العرف لدى وجه من العامان يعد ما كثرياً  ،نعم

 يف لوقيلال كيلام ليشء التحديد مقام يف وردا لو كام ،أمكن فيه تنزيل احلكم عىل اجلهات

 اجليلدران خفييلت إذا»: آخيلر خيلر ويف ،«فقرص األذان خفي إذا» القرص حد بيان مقام

( نجس فبوله حلمه اليؤكل الذي) مثالً  ورد أو وجه، من العموم بينهام وكان ،«فقصري

 اليلذي الطيلري بيلول يف فيتعارضيلان ، آخر )الذي يطري فالبكس بخرئه وبوليله(خر ويف

 ميلن كاملتبيلاينني العرف لدى وجه من العامان يعد املوارد هذ  مثل يفف حلمه، اليؤكل

 بييلنهام يرتفيلع وجيله عيلىل بعض إىل بعضها يرد بكن بينهام اجلمع أمكن فنن املتعارضني،

 إىل الرجيليلوع هيلو فاملتجيله وإالّ  ،ييلة أو خارجييلة فهيلوداخل قرينيلة بمؤنيلة عرفيلاً  التنيلايف

 العرف بناء عليه ما إىل بالنظر فيه والبعد .الغري املعارضة مورد إىل بالنسبة املرجحات

 سنّوضحه كام الطريقية باب من األخبار عىل فيها يعّولون التي مقاصدهم يف والعقالء

 . اهلل شاء إن

إالّ إن استفادته من أخبار الباب الخيلو عن إشكال اللهم إالّ أن يّدعى ذلك بتنقيح 

 .(1)(ليتكملف ،املناط أو بعض التقريبات التي سنشري إليها

والظاهر ان مراد  ان العامني من وجه عىل قسمني: قسم ال يعتر عند العقالء ميلن 

اجلهيلات  ميلن جهة عىل للحمل قابالً  منهام كل كان إذا فيام وذلك ،الكالمني املختلفني

 بيلالعنوان متعلقاً  الدليل يف احلكم كان إذا فيام وذلك ،غري اجلهة التي ُحل عليها اآلخر

 تكيلرم ال)و( العليلامء اكيلرم) قوليله مثل ، اخلارجية ومصاديقه فراد  ال ئتيتهمرا بلحاظ

 وان ، متخيلالفني كالميلني بصدور يعرتف فال ، بينهام ختالفاً  يرى ال فالعرف( الفساق

 التنيلايف ان بل ، فيه الوظيفة تعيني حيث من املجمع يف ، ري يف مقام العمل واالمتثالحت

 تكيليلرم وال العليليلامء اكيليلرم) مثيليلل ، اوضيليلح طليليلقامل واخليليلاا العيليلام بيليلني والتخيليلال 
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 اهنيلا مع ، العالج من بد ال وانه بينهام، واضحاً  التخال  يرى العرف فان ، (النحويني

 فيه جتري وال الروايات من خارج القسم فهذا اذن ، ين املتخالفنياخلر يف اخرجومها

 .املرجحات

 العيلرف فريامهيلا ، آخيلر ليشيلء معيلرفني العاميلان اخيلذ وانيلام ، وقسم ليس كذلك

 كيلل) او( فقرصيل اجليلدران خفييلت وإذا فقرص، االذان خفي إذا) قوله مثل متخالفني،

 فيلاهنام ،ثوبك من ابوال ما ال يؤكيلل حلميله( واغسل وخرئه، ببوله بكس فال يطري اء

 .املرجحات فيهام جتري لذلك العرف، بنظر خمتلفان حديثان

اما ان نقول اهنا عقالئية. فيلال تيلدور  ويالحظ عىل رأيه بام ملخصه : ان املرجحات

 ميلن بيلد فيلال ،مدار اخلرين املتعارضني بل املالك الطريقان املوجبيلان لتحيلري املكليل 

 املرجحات عن التعدي يف الكالم فان تعبدية، كانت لو واما ،ا يف كال القسمنيجرياهن

 .ذاتا متخالفني اخلران كان ما بعد املنصوصة

 املرجحيلات وأن ،لتفصيل بلحاظ بناء العقالء يف الرتجيليحأنه إن ُاريد ا : توضيحه

د العيلرف اخليلرين يعيل أن بيلني األميلر فيهيلا خيتليل  ال ألنيله ؛له وجه ال فهذا عقالئية،

 بيلل املختلفيلني، اخليلرين صيلدق ميلدار تدور ال املرّجحات هذ  فنن ؛متعارضني أم ال

 العليلم جهة من متخالفان مؤّدامها طريقان يوجد أن املجال هذا يف العقالء عند املالك

 املتنيلافيني، يف االصيلطالحي اخلر صدق عىل تتوق  وال مثاًل، أحدمها بتقييد اإلمجال

جتري املرجحات يف بناء العقالء يف مطلق األمارات املتنافية املوجبة لتحرّي املكل .  بل

 اليقيلال بكهنام يقول إنه إالّ  العرف، يتحرّي  األّول القسم يف بكنه يعرتف رس  قدس وهو

  األخبار يف يرد مل التنايف عنوان أن إىل إضافة املتنافيان، اخلران: اام

 ك اليمنع من جريان املرّجحات العقالئية.ذل فمجرد ،إذن
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 االعرتاف بعد ،من دعوى التعّدي ببعض املناسبات -وأما ما ذكر  يف القسم الثاي 

 مليلا ؛أيضيلاً  يصيلح فيلال - ذلك يف اإلشكال أو األخبار ظاهر من التعدي استفادة بعدم

 أنيله كام ،ثاي أيضاً ال القسم عىل منطبقة غري فهي الروايات عىل اعتمدنا لو أنه من سبق

 القسيلمني بيلني فالتفريق هذا وعىل. القسم هذا يف فيجري العقالء بناء عىل اعتمدنا لو

 .واضح غري

 مل عىل اجلهات(: مضافًا إىل أنه مل يعلم املراد بقوله يف القسم األّول )إنه حي

تقتيض عدم  اخلمر رشب وجهة ،أن جهة العلم تقتيض اإلكرام فاما أن يكون مراده

  وفيه التنايف، لرفع املوج  هو االقتضاء وجمرد ،اإلكرام

أن اخلرين سيكونان حينئذ من القضايا املهملة وال حتري أن وجوب اإلكرام متوّجه 

. الفاسيلق ميلن فرد لكل اإلكرام وجوب دمع وكذلك ،لكل فرد من العامل بجهة علمه

عيلد وضيلو  مرآتييلة كيلل منهيلا بالنسيلبة إىل ب بييلنهام، التعارض يتحقق سوف وبالطبع

 مصاديقها عقاًل وعرفًا ولو بلحاظ بعض مضموهنا.

 .اجلهات عىل احلمل من مراد  هو ما فاليعلم ،إذن

 فهو ،(فقرّص  دراناجل خفيت إذا)و ،بام ذكر  )إذا خفي األذان فقرّص( وأما التمثيل

يف أنفسهام وإن كان بينهام العموم من  اجلدران أو األذان خفاء ألن وذلك ؛إشكال حمل

 ييلنعكس قيلد كام بلد يف أوالً  األذان خيفى فقد ذلك، يف ختتل  البلدان إن حيث ،وجه

 التعيلارض وقيلوع نفيلرض لكيلي وجه من عامان هنا اليوجد إنه إالّ  آخر، بلد يف األمر

نايف بني مفهوم كل منهام ميلع بالت قيل وإنام بينهام، تنايف وال مثبتان منطوقيهام فنن بينهام،

 هيلذين ففيلي حال كل وعىل. املطلق واخلصوا العموم بينهام والنسبة ،منطوق اآلخر
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 ألن ؛باملقام له الربط إنه إالّ  وجه، من العموم نفسها املوضوعات بني كان وإن املثالني

 .األحكام تعارض يف الكالم

 احلميلل اجلهات عىل احلمل من ُاريد فننوأما املثال الثاي وهو )كل اء يطري...( 

 مككولييلة عيلدم وأميلا ذاتيلًا، الطهارة يقتيض الطري بان يقال أن فيمكن واسع معنى عىل

 .كليهام يف ثابتة فهي التقييد قابلية وأما النجاسة، فتقتيض اللحم

 وعىل كل حال فكالمه اليرجع إىل حمّصل.

 

وهو التفصيل بني ما إذا كانت داللة العامني من وجيله عيلىل  - ما القول اخلامسوأ

 التجزئة باب من تكون أهنا غايتهفتجري املرجحات.  -الشمول بالعموم أي بالوضع 

 كانيلت لو وأما بحجة، ليس اآلخر البعض ويف حجة بعضه يف يكون بكن املضمون، يف

 .املرجحات فالجتري - احلكمة بمقدمات أي - باإلطالق الداللة

 ألن وذليلك: )االُصيلول مصيلبا  يف قيلال ،وقد اختار هذا القول بعيلض األعيلاظم

 إذ ؛اللفيلظ ميلدلول يف داخيلل غيلري للتقييد املقابل القسمي الالبرشط بمعنى اإلطالق

 اليلراوي يروي فال املقسمي، بالالبرشط عنها يعر التي املهملة للمهية موضوع اللفظ

 عن خارج فهو إطالقه أما ،( إالّ ثبوت احلكم للطبيعة املهملة)عليه السالم اإلمام عن

 .احلكمة مقدمات متامية بعد العقل بحكم ويثبت اللفظ، مدلول

فننه التنايف بني احلكيلم  ؛وعىل هذا فال تعارض بني اخلرين باعتبار نفس مدلوليهام

لتعارض بني بوجوب إكرام العامل عىل نحو اإلمهال وحرمة إكرام الفاسق كذلك ليقع ا

 العامل إكرام وجوب منهام املراد بكن احلكم إىل للعقل والسبيلاخلرين الدالني عليهام. 

 الضيلدين، بني باجلمع حكم فننه ؛عاملاً  كان ولو الفاسق إكرام وحرمة فاسقًا، كان ولو
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 يف معيلاً  الدليالن فيسقط مرجح، بال ترجيح اآلخر دون أحدمها يف باإلطالق واحلكم

 هو املرجح يكون فقد  ومع إطالق، أو عموم من آخر دليل إىل ويرجع ،جتامعاال مادة

 .(1)(العم  األصل

وتوضيح هذا القول بنحو أكمل بحسيل  مبنيلا  واسسيله أن لالطيلالق ميلرحلتني: 

 : اإلثبات مرحلة يف وإطالق الثبوت، مرحلة يف إطالق

أن تقابليله ميلع التقيييلد هنم اختلفوا يف فن ،الذي هو الالبرشطية أما اإلطالق الثبويت

هل هو بنحو التضاّد أو العدم وامللكة؟ والصحيح أن تقابله مع التقييد تقابيلل التضيلاد 

 وجيلودي، امر التقييد ألن وذلك ؛ال بنحو العدم وامللكة كام ذه  اليه املحقق النائيني

عتبيلار بنفسيله اميلر واال املاهييلة، اعتبيلارات ميلن فهيلو الالبرشيلط بمعنى االطالق واما

 أميلر االطالق الن املعتر الحظنا لو وكذلك بنفسه، االعتبار الحظنا لو هذا ،ديوجو

 ومتامية باإلرسال، عنه واملعر القيود رفض هو بل التقييد، عدم معنا  وليس وجودي،

ة فعيلل نتيج تكون الهنا وجودية ُامور كلها وهذ . احلصص مجيع يقصد أنه أي املاهية،

 .قولال هذا ُاسس أحد وهذا ،اآلمر

أي كيفية استكشاف اإلطالق الثبويت ميلن ظيلاهر القضيلية  - وأما اإلطالق اإلثبايت

 ميلن عيلدت التي األلفاظ وليس ،فالذي يكش  عنه هو حكم العقل -املجعولة إثباتًا 

ا تيلدّل أهنيل إىل العليلامء سلطان قبل االُصوليون ذه  حيث األجناس ككسامء املطلقات

د ذهبيلوا إىل ان األلفيلاظ إنيلام وضيلعت للامهييلات عىل اإلطالق بالوضع وأما بعد  فقيل

 رقبيلة أعتيلق: )قيلال ليلو كيلام املطليلق، تقييد من املجار اليلزم أنه ذكروا ولذلك ؛بذاهتا

 نحيلو عيلىل املاهييلة لذات احلكم ثبوت عىل تدل فاأللفاظ األساس هذا وعىل(. مؤمنة

ول اللفيلظ ل مساوق للجزئية واجلزئي ليس له شمول واطالق فميلدلواإلمها اإلمهال،
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 أي اإلثبيلات مقيلام يف الثبيلويت اإلطيلالق عيلىل ييلدّل  واليلذي ،بالوضع ليس فيه اطالق

 العقيلل حكيلم هو اثباتاً  املجعولة القضية ظاهر خالل من الثبويت االطالق استكشاف

حني يرى بكن املوىل قيلد وّجيله  العقل فنن احلكمة، بمقدمات عنها يعر ُامور بمالحظة

 البييلان، مقيلام يف امليلوىل وكيلان التقيييلد، ميلن متكنيله مع بقيد دهايقي ومل ،حكاًم ملاهية ما

 وال مرسيللة هيلي احلكيلم  ا تعلق التي املاهية أن املقدمات هذ  خالل من فيستكش 

 .اإلثبات مقام يف مطلقة هي كام أيضاً  الثبوت مقام يف برشط

ذي يكش  عن اإلطالق الثبويت هو حكم العقيلل ال اللفيلظ الن القضيلية فال ،إذن

 ييلتم إنام ولكن ،للفظية كام ذكرنا انام تدل عىل ترت  احلكم عىل املاهية املهملة فحس ا

 منفصيلل دلييلل اميلا املانع وهذا االطالق، كش  من مانع يوجد مل لو فيام العقل حكم

 ،للعقل احلكم بعدم دخل اخلصوصية يف احلكم يمكن فال وجود  مع ألنه ؛التقييد عىل

 فيليام وجه من العاّمني يف كام ُاخرى موانع هناك وجدت إذا العقل حكم اليتم وكذلك

 العقيلل حكيلم ليلو ألنيله ؛بيلنطالقهام احلكيلم اليمكيلن حييلث مطلقًا، منهام كل كان لو

 .املجمع يف الضدين اجتامع لزم كليهام يف بالالبرشطية

 ؛وعىل ضوء ذلك فاليوجد يف مورد العامني من وجه املطلقني كاشفان متعارضان

 املهمليلة، املاهية أصل عىل يدل إنام باملاهية احلكم فيها تعلق التي لقضيةا يف اللفظ ألن

 ميلورد يف ممتنع فهو العقل، بحكم املنكش  اإلطالق وأما فيهام، التعارض يتحقق فال

 كيلام ،اإلطالق يف مورد العامني من وجه املطلقنيب العقل الحيكم إذ ؛وجه من العامني

 .ذكرنا 

 ميلن هيلو فننام فيتساقطان، يتعارضان إطالقان بكهنام وردامل هذا عن نعر فحني ،إذن

 .ويتساقطا ليتعارضا الواقع يف إطالقان يوجد ال إذ ؛التعبري يف التسامح قبيل
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 ألن ؛والجل ذلك فال يصدق )اخلران املتعارضان( يف مورد املطلقني املتعارضيلني

 ؛فيه للتعارض موضوع ال - املهملة املاهية وهو - اللفظية والقضية اخلر عنه حيكي ما

 الذي العقل حكم وأما اإلطالقني، وجود لعدم ؛جزئيتني قضيتني بني التعارض لعدم

 .املورد هذا يف منت  فهو الثبويت االطالق عن الكاش  هو يكون

 وجيلود عيلدم وهيلو االستكشاف، اذا الوسيلة وجود عدم بمعنى ،إذ ال مقتيض له

 كيلال بثبيلوت احلكيلم للعقيلل يمكيلن فيلال التعيلارض فيلرض وميلع االطالق، من املانع

 اآلخيلر دون احيلدمها بثبوت احلكم واما باملتناقضني، احلكم منه يلزم النه االطالقني،

العقيل  والرواييلات اخيلذ يف  واالستكشيلاف احلكيلم فيسيلقط ميلرجح، بال ترجيح فهو

 عيليلدم واملفيليلروض بيليلاخلرين املحكيليلي تعيليلارض أي ،موضيليلوعها اخليليلران املتعارضيليلان

 امر هو الذي الثبويت، االطالق عن يكش  فال العقل واما اللفظ، لولمد يف التعارض

 .التعارض صورة يف له كش  وال حكم ال إذ وجودي

 اخلر تعارض لو ما منها ،وقد رت  القائل  ذا الرأي عىل هذا املبنى ُامورًا متعددة

 فقيلد.  ايبالكت العام اخلر خال  لو كام وجه، من العموم القطعيبنحو مع سنداً  الظني

 مع تعارض مالو وبني العموم، مع الظني اخلر تعارض لو ما بني املسكلة هذ  يف فصل

ن ميلا ليلو تعيلارض ميلع دو العميلوم ميلع تعيلارض لو فيام الظني اخلر فيسقط اإلطالق

 ليلو ميلا وبيلني ،اإلطالق أي فصل بني ما لو كانت داللة الكتاب بالعموم أي بالوضيلع

 أو كتاباً  يكون لكي لفظاً  ليس اجلملة إطالق الن ذلكو ؛ بالعقل أي باالطالق كانت

 أو للكتيلاب خمالفاً  الظني اخلر يكون فال العقل هو باإلطالق احلاكم وإنام قطعية، سنة

 .سنة أو كتاباً  ليس اإلطالق إذ ؛ةالسن
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 اإلطيلالق حيلول األول األسيلاس يف ذكر  ما أما ؛ولكن يمكن التكمل يف هذا املبنى

 مليلا ؛صيلحيح غيلري فهيلو التضاّد، تقابل التقييد مع وتقابله وجودي، مرأ أنه من الثبويت

التقييد تقابيلل  مع وتقابله عدمي، أمر اإلطالق أن من واملقيد املطلق مبحث يف ذكرنا 

( رقبيلة أعتيلق: )امليلوىل يقول فحني. النائيني املحقق أيضاً  إليه ذه  كام ،العدم وامللكة

 واآلخيلر للرقبيلة، الوجيلوب توجيه أحدمها: ملنيع عمل بكنه يقال ال فهنا تقييد بدون

 وجيلوب توجييله وهيلو واحيلداً  عمالً  عمل وإنام وعدمه، باإليامن تقييد  وعدم إطالقه

 مفهوم ارتباط هو والتقييد الرقبة، تقييد وهو يعمله مل عمل هناك ولكن ،لعتق للرقبةا

 تيلوفر ادركو االفيلراد، الحيلظ احلكيلم اعتبيلار قبيلل فانيله النفس وعاء يف آخر بمفهوم

 عيلدم ولكيلن التقييد، عدم هو فاإلطالق للامهية، احلكم جعل ثم اجلميع، يف املصلحة

 باالعتبيلار عميلالً  يعتيلر منيله، متكنيله ميلع ،غيار من أوصاف وغريهالأل بالنسبة التقييد

 رفض إنه: نقول أو التاممية، منه انتزع أو اطلقه، أو أرسله، إن: جماراً  يقال ولذا األديب،

 عيلدم ميلن عقلية انتزاعات التعبريات هذ  فكل. املاهية متام املوضوع جعل أو القيود،

 او اليلرفض وهيلو وجيلودي أميلر هنيلاك ليليس فننيله وإالّ  ،لة التمكن منيلهحا يف الفعل،

 . باإلطالق يسمى املوىل من صادر حقيقة آخر عمل اي او االرسال

 بالعيلدم هيلو نيلامإ والتقابيلل ،فاإلطالق الثبويت أمر عدمي حمض مع إمكان التقيييلد

مي قيلد يتصيل   يلام العيلد األميلر ألن ؛والقبح باحلسن اّتصافه ذلك والينايف وامللكة،

 عيلدم ولكيلن شيليئًا، يفعيلل مل املحيلرتم للقادم اليقوم فالذيبلحاظ العناوين الثانوية. 

 باحلسيلن ويتصيل  األديب، باالعتبيلار عمالً  العقالء يعتر  أنفسهام القيام وعدم العمل

 ي(.اهانن إنه: )قوله يف يصدق ولكن شيئًا، اجلالس يفعل مل وإن فننه لذلك والقبح،
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 فننام لفظيًا، ظهوراً  ليس اإلطالق وان ،وأما بالنسبة ملا ذكر  حول االطالق اإلثبايت

 عيلىل ييلدل وضيلعاً  اللفيلظ وأن الوضع من الناشىء اللفظي للظهور بالنسبة كالمه يتم

 أن ذكرنيلا مليلا وذليلك املحققيلني، من اّتبعه نوم العلامء سلطان رد  قد وهذا. اإلطالق

 االطالق، يف افرادي ظهور املطلق للفظ فليسوضع للامهية املهملة يف ذاهتا.  إنام اللفظ

 . تركيبي ظهور له ولكن

 للفيلظ اإلفيلرادي الوضيلع فنن ؛ضعي  فهو ،وأما التعبري عنه بالالبرشط املقسمي

 ولكيلن. ليله الكلميلة وضع لعدم ؛شمولوال اإلطالق يف ظهوراً  للكلمة اليعقد املطلق

 معنيلى يف ظهيلور املركيل  للكيلالم ينعقد حيث ،يتم يف الظهور الرتكيبيال الكالم هذا

 الظهيلور ألن ؛اإلمجال قصد وعدم منه، التمكن مع التقييد كعدم ُامور، جمموع بلحاظ

 هيلو اليلرأي هيلذا بكن عليه ليعرتض الوضع، من الناشئ اإلفرادي بالظهور ينحرص ال

، وإنيلام امليلراد منيله الظهيلور الرتكيبيلي املنعقيلد بعد  من دون العلامء سلطان قبل ائعالش

 للكالم بلحاظ اكتنافه بمقدمات احلكمة.

 الكيلالم نفيلس فيه ويكيت اإلثبايت باإلطالق يسمى ظهور فللكالم ،وعىل هذا الرأي

 حجيته تكون وبذلك وضعية، الشمول عىل داللته تكون حيث العموم، يف ذكر الذي

 نعتيلر مل ألننيلا وذليلك ؛ق بني مقام اإلثبات ومقام الثبيلوتالتطاب بكصالة الشمول عىل

 عيلدمياً  أمراً  الثبوت مقام يف اإلطالق كون مع وجوديًا، أمراً  اإلثبات مقام يف اإلطالق

 اعترنا  ما إن بل الثبوت ومقام اإلثبات مقام بني التطابق عدم بعد التطابق ينتفي حتى

 اإلثبيلات مقيلام يف امللكيلة عدم فمنبات والثبوت. اإلث: املقامني كال يف امللكة عدم هو

 يزييلل فهيلذا امليلوىل، من منفصل دليل ورد فنذا الثبوت، مقام يف امللكة عدم نستكش 

 يزييلل أنيله ال أيضيلًا، العيلامّ  يف ذكرنيلا  كيلام واليلورود احلكومة نحو عىل التطابق أصالة
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 ال أهنيلام فيلبام ،إلطالقان متامنعنيا كان لو امك آخر مانع وجد لو أما. اإلطالقي الظهور

 مقام يف تركيبي ظهور للمطلق كان فنذا. متعارضني فيكونان باحلجية، اّتصافهام يمكن

 . التعارض قواعد يف ويدخل تعارضان، ان ظهور اهنام فيصدق االثبات

ان والفكرة السابقة كانت مبتنية عىل عدم وجود ظهور للخرين يف اإلطالق وإنام ك

 أن فرضيلنا ليلو أميلا ،اإلطالق مستندًا للحكم العق  الذي ينتفى بالبيان املنفصل أيضاً 

 الظهيلور انعقيلاد ميلن ذكرنيلا  ملا ؛املنفصلة بالقرينة إرالته فاليمكن ظهور، له االطالق

 بالقرينيلة إالّ  الظهيلور هيلذا مثل إرالة فاليمكن به، اّتصل وما الكالم ملجموع الرتكيبي

الدليل املنفصل فيكون حاكاًم عىل أصيلالة التطيلابق دون منعيله ميلن أصيلل أّما  املّتصلة،

 اإلثبيلايت واإلطالق عدميًا، أمراً  الثبويت اإلطالق كون من - الرأي هذا وعىلالظهور. 

 عميلوم يف وجيله ميلن العيلامني املطلقيلني اخليلرين بيلدخول االلتزام من فالبد - ظهوراً 

 ام فيه.زام بدخواااللت تقدير عىل العالجية األخبار

هذا باالضافة إىل ان الرم صحة هذا املسلك هو عدم التعارض بني هذين القولني: 

 املهمليلة للامهييلة احلكيلم يثبيلت ميلنهام كيلال أن بدعوى ،(العامل التكرم)و( العامل أكرم)

 واإلمهال املهملة، للامهية موضوع اللفظ ألن ؛مهملة قضية عن حيكي منهام كل فيكون

 ملا صحيح غري الالرم هذا ولكن ؛اجلزئيتني القضيتني بني منافاة والاوق للجزئية. مس

 بيلني عرفيلاً  التنايف ووضو  اإلمهال، عىل القضيتني هاتني مثل حلمل المعنى إنه: قلنا 

 .القضيتني هاتني

ما ذكرنا  فنن القول اخلامس يعتمد عىل الفكرة التي ناقشناها ميلن كيلون  وملخص

 ميلا مجييلع ميلن فظهر. عق  حكم فهو اإلثبايت اإلطالق وأما ،اإلطالق الثبويت وجودياً 

 سيلنداً  الظنييلني وجه، من العاّمني يف العقالئية املرجحات مجيع جريان احلق أن ذكرنا 
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 للرواييلات، واالستناد التعبد عىل بناءً  وأما. العقالء لبناء الرتجيح يف االستناد عىل بناءً 

 صيل.املرجحات فيها ملا تقدم توضيحه بالتف فالجتري
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 التنبيه الثامن

 يف بيان حكم اختالف املفرسين والرواة والنسخ

 ابتداءً  بالتساقط نقول أم ،فهل جتري فيها املرجحات

 آخيلر بمعنيلى ،اختالف املفرسين: فمثال رواية فرسها بعض بمعنى وفرسيلها آخيلر

 ال؟ أم باملرجحات، الرتجيح فيهام جيري فهل

 رشاحيله أو ،أعم من كوهنم رواة للحديث ؛الظاهر عدم جريانه يف أقوال املفرسين

 بنفسيله للفقيه البد بل للفقيه، املفرسين قول حجية بعدم نقول ألننا وذلك ؛لغويني أو

 فال وإالّ  فهو، به االطمئنان أو القطع له حصل فنن النص من املراد املعنى استظهار من

 .حجيته عدم إىل ذهبنا الذي اللغوي قول نظري وهذا. املفرسين لقول أثر

وعىل ضوء ذلك فنن أمكن للفقييله اسيلتظهار املعنيلى ميلن هيلذ  املعيلاي املطروحيلة 

 اليلنص ألن ؛الكيلالم هيلذا عيلىل اإلمجيلال آثار ترتي  وج  وإالّ  به، فيكخذ ،للحديث

 العليلم طيلريف ميلن كيلالً  أن فرضنا فنذا اإلمجال، العلم بمنزلة معنيني بني املرّدد املجمل

 واالخيلذ االحتييلاط بيله العميلل ووج  ،أو ما بحكمه تنّجز ياً إلزام حكامً  كان اإلمجال

 .املرخصة لألدلة رجعنا وإالّ  االنحالل، حيصل مل ان املعنيني بكال

ومثاله ما ذكرنا  يف بحث املكاس  حيث ورد عن النبي )صىل اهلل عليه وآليله( أنيله 

اخلطيلر ليلو كيلان بمعنيلى ف واخلديعة، اخلطر بني الغرر معنى وتردد ،هنى عن بيع الغرر

فيصح االستدلالل به عىل اعتبار العلم بالعوضني أو القيلدرة عيلىل التسيلليم يف صيلحة 

 علم لعدم الغبنية املعاملة عن بالنهي مرتبطاً  فيكون اخلديعة بمعنى كان لو وأما ،البيع



698 |   

 
 

 

وعدم  العي ، إخفاء مع املعي  بيع عن النهي أو بذلك، له الغابن إعالم وعدم املغبون

 . املعنيني بني األمر فيدور ،إظهار 

اليكيلون البييلع الغبنيلي أو بييلع  -أي اخلديعيلة  -ومن املسلم أنه عىل املعنى الثيلاي 

 تكليفيلاً  حراميلاً  يكون وإنام فقط العي  أو الغبن خليار موج  هو وإنام ،املعي  فاسداً 

ديث إرشيلادًا إىل رشطييلة احليل فيكيلون اخلطر بمعنى الغرر لوكان وأما اخلديعة، حلرمة

 بينهام، املعنى تردد وإذا. الرشطني أحد فقدان مع البيع فساد ونتيجته ،أو القدرة العلم

 باحلرميلة وإميلا اخلديعيلة، معنيلى عىل التكليفية باحلرمة إما اإلمجال العلم قوة يف فيكون

 فاليكيلون ،خديعيلة البييلع بحرمة اخلارج من نعلم أننا وبام اخلطر، معنى عىل الوضعية

 .الطرفني أحد بحرمة التفصي  بالعلم النحالله ومنجزًا، تجاً من اإلمجال العلم هذا

 بكلتيلا االلتيلزام ميلن فالبيلد وعىل تقدير عدم العليلم بحرميلة اخلدعيلة ميلن اخليلارج

 . املنجز اإلمجال للعلم ؛احلرمتني

ألن استظهار أي فقيه ليليس  ؛وعىل كل حال فال جيري الرتجيح يف أقوال املفرسين

 لكل فقيه من التفقه واالستظهار بنفسه. حجة عىل فقيه آخر بل البد

)علييله  اإلميلام عيلن الرواييلات اختالف يشمل مااختالف الرواة: وليس املراد به: 

 بيلكن نعليلم فيلنحن هنيلا وأميلا السيلابقة، البحوث يف عنه الكالم تقدم قد فننه ،السالم(

 كل نولك واحدة، قضية الراويني كال ينقل بكن ،بل الرواة أنفسهمق من يقع االختالف

 املبارشين الراويني نقل يف االختالف كان سواء ؛اآلخر عن ختتل  بصورة ينقلها منهام

 اليلراويني نقيلل يف االخيلتالف كيلان أو ،)عليه السالم( كزرارة وحممد بن مسلم لإلمام

عمر بن ُاذينيلة وعبيلداهلل بيلن بكيلري عيلن رارة.  كنقل غريهم أو املبارشين عن املتكخرين

 (.املتن املضطرب احلديث) الدراية علم مصطلح يف النقل يف االختالف عن ويعر
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 ذليلك ينيلايف وال انفسيلهم، اليلرواة من االختالف بان نعلم املبحث، هذا ففي ،اذن

رضر وال رضار يف  ال) بنحيلو اهنا رضر، ال قاعدة روايات بعض يف ورد مثل وثاقتهم،

 كيلان وربيلام ، حمليله يف ذكرنيلا  كيلام خيتليل  واملعنيلى ،االسالم( او بدون )يف االسالم(

 وينقليله ، اليلنص ميلن معيناً  معنى يفهم شخص فكل.  باملعنى النقل نتيجة االختالف

 مثل ، والتكخري التقديم نتيجة االختالف يكون وربام ، االختالف فيوجد فهمه حس 

 وااليرس، االيمن اجلان  يف اختل  وقد ،د يف دوران الدم بني احليض و القرحةور ما

 هي فام ، الرواية اختالف اسباب من وغريها القرحة، خمرج او احليض، رجخم اهيام وانه

 احلاالت؟ هذ  مثل يف الوظيفة

جحيلات املر إعيلاملفهل جتري املرجحات يف هذا االختالف أم ال؟ وامليلراد منهيلا: 

 كوهنيلا عيلىل بناء واألفقهية، باألعدلية أو ،املناسبة للمقام كالرتجيح بالشهرة والشذوذ

 بالتقييلة الرتجيليح المثل بالتعّدي، القول من املختار عىل الثابت هو كام املرجحات من

 إعيلامل ففيلي. بالصيلدور ارتباطهيلا تصوير من سابقاً  ذكرنا  الذي بالوجه إال وأمثااا،

 :قوالن بل ،ّجحات وجهاناملر

 الكليلامت بعيلض ميلن يظهيلر وربام ،القول األّول: جريان الرتجيح  ذ  املرجحات

 ااداييلة مقبيلاس يف املامقيلاي والشيليخ ،(1)السيلاموية الرواشيلح يف امادالد السيد ككالم

وإنام اختلفو يف أنه لو فرضنا أن أحدمها ذو مزية مهيلام  (2)املرجحات إعامل عىل االتفاق

 أم علييله املضيلطرب عنوان يصدق فهل ،كانت ولو مل توج  إالّ جمرد األقربية للواقع

 .عنه مفروغ أمر زيةامل بذي األخذ أن ذلك من يظهر حيث ال؟

                                                           

 .191( الرواشح الساموية: 1)

 .387: 1( مقباس ااداية 2)
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إىل املحقيلق اخلراسيلاي يف و ،القول الثاي: مانس  إىل الشيليخ األنصيلاري يف فقهيله

رسالته عن الدماء الثالثة كام نقل يف املستمسك عنهام من القول بعدم جريان الرتجيح 

 الن هنيلا، بيله القيلول يمكنيله ال املرجحيلات فقيلدان عند بالتخيري القائل نعمباملرجحات

 ميلرتبط وهيلو( وسيلعك التسيلليم بيلاب ميلن اخذت باهيام) التخيري روايات يف املكخوذ

 من ثابتة غري التخيري اخبار ان ذكرنا ولكن ،)عليهم السالم(ال للرواة سليم لالئمةبالت

 :املرجحات إعامل يف املسلكني خالل من املسكلة مالحظة من والبد.  اساسها

 عيلىل ذليلك يتوقيل  ال حييلث ،الءاملسلك األّول: االستناد يف الرتجيح لبناء العقيل

 املرجحيلات هذ  إن بل ،لوارد يف األخبار العالجيةا املتعارضني اخلرين عنوان صدق

 وأنيله الرتجيليح، معييلار يف االختالف عىل العقالئية واألمارات الطرق مطلق يف جتري

 مالعل من احلاصلة الريبة رصف واملهم املختار هو كام الريبة رصف او الظن أو األقربية

 دون من ،عىل ما بنى عليه العقالء لآلخر، احدمها من للواقع احدمها بمخالفة االمجال

 وغيلريهم، كاألطباء اخلرة أهل وكالم واألحاديث الفتاوى تعارض بني ذلك يف فرق

 .العقالئي مرجحه مورد ولكل بحسبه مورد كل يف الرتجيح مالحظة مع

 بيلل للخيلرين، الخصوصيلية إذ ؛وعىل هذا املسلك فالرييل  يف جرييلان الرتجيليح

 ي جار يف كل متعارضني.عقالئ أمر الرتجيح

 التعبدييلة، املرجحيلات عيلىل واالقتصار ،املسلك الثاي: القول بكن الرتجيح تعبدي

 .املسلك هذا عىل مالحظتهام من فالبد املذكوران القوالن فيه فيجري

 ة بكحد وجهني:ويمكن تقري  القول بعدم جريان الرتجيح يف اجلملة أو باجلمل

الوجه األّول: أن موضوع الروايات التي حكم فيها بلزوم الرتجيح إنام هيلو جميليء 

اخلرين املختلفني عن اإلمام )عليه السيلالم( فيلان ظيلاهر هيلذ  الرواييلات ومنرصيلف 
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بعضيليلها ميليلا مل يعليليلم منشيليلك االخيليلتالف هيليلل هيليلو ميليلن جهيليلة نفيليلس االئميليلة)عليهم 

ال يصيلدق يف  املوضيلوع هيلذا ومثيلل نفسيلهم،ا الرواة من او ،السالم(ملصالح يقتضيها

 الرواييلات موضوع يف يدخل فال انفسهم الرواة من االختالف ان يعلم حيث ،موردنا

 اليلراوي أو ،)عليه السيلالم( اإلمام لقول املبارش الراوي من االختالف هذا وقع سواء

لسالم(عن )عليه ا اإلمام سكل لو فمثالً . قبله الذي الراوي لكالم بالنسبة الواسطة مع

 أحيلد لكيلن واحيلد، بيشيلء فكجيلاب ،حكم عبادة كالصالة من حيث االعادة وعدمها

 بكنيله قيلال الثيلاي أن حيلني يف ،)عليه السالم(أجاب بيليل)يعيد( اإلمام إن: قال الراويني

 يف اختلفيلا وإنيلام ،)علييله السيلالم( اإلمام عن خران اليتحقق فهنا ،(اليعيد)بيل أجاب

ضيلح ميلن ذليلك فيليام لواختليل  الراوييلان غيلري وأو .واحيلد وخر واحد كالم حكاية

 ررارة كيلالم بكيلري بيلن عبيلداهلل نقيلل ليلو كام ،املبارشين يف كالم الراوي الذي نقال عنه

 اإلمام، عن احلديث يف اختلفا أهنام فاليصدق آخر، بنحو ُاذينة بن عمر نقله بينام بنحو،

 .مثالً  ررارة كالم نقل يف اختلفا وإنام

 اجليلواب ويمكيلن فييله، عرة فال ظنية واما ،فان قطعيه غري ممكن واما تنقيح املناط

 وصيلول) فييله يصيلدق ألنه وذلك ؛املورد هذا يف يصدق املوضوع بكن: الوجه هذا عن

 نقليله الكيلايف يف حيلديثاً  مثالً  وجدنا فلو االطالقات فتشمله ،(إلينا املختلفني احلديثني

 خمتلفيلني حيلديثني وصيلول دقفيص ،لم بنحو آخرمس بن حممد وعن بنحو، ررارة عن

.  )علييله السيلالم( نفسيله االميلام جهيلة من االختالف كون احتامل فيه يشرتط إليناوال

 واحدة رواية االمام عن ررارة نقل لو املبارشينكام غري الرواة من االختالف يف وهكذا

فنقليلو  بصيلورتني  عنيله النقيلل يف اختلفيلوا ررارة عيلن اليلرواة ولكن واحد، جملس يف

 عيلن يروي بكري بن عبداهلل ان نقول ان يصح فهنا ،بنحو نعلم باشتبا  احدمها خمتلفتني
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 الصيلادق عن ررارة عن يروي اذينة ابن وعمر ،)عليه السالم( كذا الصادق عن ررارة

 . )عليه السالم( كذا

 وإن نفسيله، اإلميلام ميلن ماصيلدر بلحيلاظ واحيلدة الرواية بكن نقول أن يصح ،نعم

 خراً  نعد  أن اليمكن والكاش  النقل تعدد بلحاظ لكنو واحد، أمر هو به ماحّدث

 املخيلر يف املعييلار فليس ؛خرين جيعلهام فاالختالف. خمتلفان خران مها وإنام واحدًا،

 .نفسه اخلر يف بل عنه،

املعتيلر هيلو  بيلل ،إذن فال يعتر يف املوضوع صيلدور كالميلني خمتلفيلني ميلن اإلميلام

 .هنا متحقق وهو ،7عن كالم اإلمام  اختالف الكاشفني يف مرحلة اإلخبار

 ،الوجه الثيلاي: يف أغليل  ميلوارد اشيلتبا  اليلرواة ال يمكيلن إحيلرار جميليء خيلرين

 يف يكيلون أن إما الرواة من الواقع االشتبا  أن هي مقدمة بيان عىل يتوق  وتوضيحه،

 ة،احلكاييل قصد مبادىء يف االشتبا  كان لو كام ،اية واإلخباراحلك قصد عىل سابقة رتبة

 خير منهام وكل اآلخر، بخالف السمع حيسن مل فكحدمها السامع يف االشتبا  كان لو كام

 فيعتقيلد بيلاملعنى، النقيلل مبادئ يف يشتبه أحدمها أن أو االختالف، فيحصل سمعه عاّم 

 يف االشيلتبا  يكيلون ان وإميلا املبادئ يف يشتبه ولكنه ينقله، الذي وباملعنى باخلر املخر

 بعيلد اخليلر نقيلل حيلال يقع االشتبا  مورد أن بمعنى واحلكاية، النقل عن متكخرة رتبة

 يرييلد وهو ،(ريداً  أكرم: )فقال اليريد ، لفظ إىل الراوي لسان سبق لو كام تاّمًا، سامعه

 .اليريد  شيئاً  فيكت  القلم، سهو من فهو ،بتهكتا حال يف كذلك يشتبه أو ،(عمراً )

 اخيلتالف ميلع بدونيله يصدق فال ،د احلكايةواملالحظ أنه يعتر يف صدق اخلر قص

 اجلملة ومدلول اخلر حمكي أن إىل بعض فذه  اخلر، صدق يف اعتبار  نحو يف اآلراء
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يف حني أنه ذه  بعض  (1)االعاظم بعض إليه ذه  كام احلكاية، قصد نفس هو اخلرية

 ،وعآخر وهومذه  القدماء أن املحكي له وميلدلواا هيلو احلكيلم بيلالوقوع أو الالوقيل

 هيلو حمكييلة أن إىل املتكخرين من املشهور ذه  ولكن. القصد بدون اليتحقق واحلكم

 يف رييل  فيلال ،ل حيلالكيل وعىل اخلر، مبادئ من والقصد وقوعها، ال أو النسبة وقوع

 يف ذكرنيلا كيلام خيلرًا، فليليس فييله قصد ماال وأما واحلكاية، اإلخبار بقصد اخلر إناطة

 .القلم سهو أو اللسان السابق

 ري  فال ،وعىل ضوء ذلك فنن كان االشتبا  يف الرتبة السابقة عىل احلكاية ومبادئه

 أميلا ،الم مسبوق بقصد احلكاييلةك ألنه ؛ خرين وجود فيصدق وصدقه اخلر حتقق يف

 به تلفظ ما عىل اليصدق إذ ؛اخلر حتقق بعدم فنقطع الالحقة الرتبة يف االشتبا  لوكان

 نعليلم خرفيلنحن فهيلو اآلخيلر أميلا عنيله، احلكاييلة يقصد مل النه خر أنه الراويني أحد

 . عمرو خر او ريد خر انه بتشخيصه، علمنا عدم ولكن واحد، خر بصدور

ولوتردد األمر بينهام وشككنا يف أن االشتبا  قد حصل يف الرتبة السابقة عىل قصيلد 

 يف فنشيلك ،احلكاية ليصدق عليهام عنوان اخلرين او املتيلكخرة كيلي ال يصيلدق عليليهام

 اشتبا  باب من يكون وانام اخلرين، عنوان عليهام يصدق فال وعدمه عليه اخلر صدق

 ،مكن إحرار  بكصالة القصد التيلي هيلي ميلن االُصيلول العقالئييلةوالي بالالخر، اخلر

 إمجيلاال يعليلم إنه حيث احلكاية، عىل السابقة الرتبة يف االشتبا  عدم بكصالة ملعارضتها

 االُصيلول فتتعيلارض عليهيلا، سابقة مرتبة يف وإّما احلكاية مرتبة يف اإمّ  اشتبا  بعروض

 يه.ف مشكوكاً  اخلر صدق ويبقى وتتساقط،

                                                           

 .84: 1( املحارضات 1)
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 يف بيلالعموم التمسك قبيل من ألنه ؛والجمال فيه لالستدالل بكدلة تعارض اخلرين

 االشيلتبا ، ظيلرف يف الشك هو الرواة اشتبا  موارد يف للعاموالغال  املصداقية الشبهة

 ميلوارد ميلن امليلورد كيلون تشيلخيص عدم فالغال  اذن بعد ، او احلكاية قصد قبل هان

 . ري فيها املرجحاتجت كي اخلرين، تعارض

 ،ثم أجاب عن بام ال خيلو عنيله وجيله (1)وهذا اإلشكال يستفاد من كالم املستمسك

 يعارضيلهام وال حقيقيلة، خيلراً  منهام كل كون اخلرين يف القصد أصالة مقتىض أن وهو

اخلر ألهنا ال أثر ايلا  ومبادئ التحمل مرحلة أي - السابقة الرتبة يف اخلطك عدم صالةأ

 عليلم وان اخليلرين، مطلق األحكام تلك موضوع ألن ؛يف نفي أحكام التعارض عنهام

 أثيلر علييله اليرتت  األصل هذا إن فحيث. التحمل كمرحلة مبادئهام يف باخلطك إمجاالً 

 .معارض بال قصدال أصالة تبقى اجلهة تلك من

فظهر أن احلق هو إعامل املرّجحات عىل كال املسلكني وإن كيلان املختيلار أن ميلالك 

 بيلاب يف الرتجيح عىل العقالء بناء أن عىل نبه وممنالرتجيح هو بناء العقالء ال التعبد. 

 بعيلض يف الفقييله، مصيلبا  ميلن الطهيلارة كتاب يف اامداي املحقق هو الرواة اختالف

ر عيلدم صيلحة الظيلاه ولكيلن ذليلك، عكس االستنباط مباي يف إليه س ن وإن الفروع

 النسبة.

ويبقى هنا أمر ينبغي التعرض له وهو أن اختالف الرواة يف رواية واحيلدة ليلو أدى 

 يكيلون وقد للرواية، باملعنى النقل هو االختالف هذا منشك يكون قد ،الختالف املعنى

 احليليض دم متييز يف ماورد مثل ملعنى،ا الختالف يؤدي الذي والتكخري التقديم منشؤ 

                                                           

 .184: 3( املستمسك 1)
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 اجلانيل  ميلن خيلرج وإن كيلذا، فهيلو األيمن اجلان  من خرج إن وأنه ،دم البكارة عن

 اخيلتالف قبيل من كونه عىل بناء والتهذي ، الكايف يف خمتلفاً  نقل فقد ؛كذا فهو األيرس

 عيلن أيضيلاً  ينقيلل التهيلذي  ألن ؛النسخ اختالف قبيل من أنه سيكيت ولكن. الروايات

 عىل والرضار الرضر» كحديث ،ختالف الزيادة والنقيصةاال منشك يكون وقد الكايف،

 (.الرضر) قاعدة يف بتوسع عنه البحث تقدم الذي «مؤمن

ذه  بعض األعاظم  -وهو قسم الزيادة والنقيصة  -ويف خصوا القسم األخري 

 يف بالتفصيليل بحثيله ميلر وقد. ذلك يف خاّا  مرّجح لوجود ؛إىل لزوم احلكم بالزيادة

 األصيلل أن ميلن ميلاذكر ان: فنقول هنا موجزة بصورة نذكر  ولكن ،ر(الرض) مبحث

 فيلتالحظ القيلرائن، مالحظيلة ليلزوم هيلو الصيلحيح وإنام عندنا، تام غريُ  الزيادة تقديم

 غري إىل اآلخر، التعبري عىل ووحدته تعبري، عىل النقل وتعدد الكالم، أجزاء بني املناسبة

 األخيلذ ميلن فالبيلد جمميلاًل، امليلورد كان وإالّ  ،الوثوق فهو حصول إىل أّدى فنن ذلك،

 .املتيقن بالقدر

 والقائلون برتجيح الزيادة استدّلوا بوجو  نستعرضها واجلواب عنها بنجيار:

 أن ميلن ،الوجه األّول: مايف مصبا  االُصول يف بحثه عن قاعدة )الرضر( وغيلري 

 الغفليلة عيلدم وأصالة ،والغفلة عن النقيصة الزيادة عن الغفلة: غفلتني بني يدور األمر

 منهيلا أبعد الزيادة يف الغفلة ألن ؛النقيصة عن الغفلة عدم أصالة عىل مقدم الزيادة عن

 فنهنيلا واإلضيلافة الزييلادة يف غفلتيله وأما النقيصة يف غفلته قوياً  حيتمل فننه ؛النقيصة يف

 .(1)بعيدة

 وقد ناقشنا هذا الوجه:

                                                           

 .519: 2( مصبا  االصول 1)
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 النقل ألجل وقعت إنام الزيادة تكون قد النه ؛ور بني الغفلتنيأوالً: بكن األمر اليد

 يف فيلذكر  وحلنيله امليلتكلم كيلالم قيلرائن ميلن قييلد وجود الرواي استفاد وربام باملعنى،

أن القييلد  الراوي تصور أو االختصار، عىل البناء ألجل النقيصة تكون قد كام الرواية،

 .ذلك غري أو ،غالبي وليس احرتاريًا فالحاجة له

 الغفليلة الن وذليلك ؛وطبيعي عادي أمر عىل يبتني فهو ،وثانيًا: أن ماذكر  لو سلم

 ألن ؛شيليئاً  اإلنسان ينقل أالّ  بطبيعتها تقتيض الذهول بمعنى هي التي للنقيصة بالنسبة

 ألميلر حتتيلاج فهيلي ،لنسبة لزيادة اء يف الكالمبا الغفلة أما. النسيان يقتضيه مما ذلك

 اإلميلام، بكيلالم اخيلتلط قيلد الراوي ذهن يف آخر أمر هناك كان أنه فرضنا لو كام رائد،

 .ذلك ونحو النقل يف إليه وأضافه

 ولكيلن ،ولكن يعرتض عليه بكن ما ذكر  من البعد يف إجياب الغفلة للزيادة مسيلّلم

 ُارييلد وإن شيليئًا، احليلق عن اليغني فالظن ،وج  الظن بالزيادةي أنه ذلك من ُاريد إذا

 دينيلار أليل  تسيلليم أراد شخصيلاً  أن فرضنا فلو ثابت غري فهو ذلك، عىل العقالء بناء

 بعيلد أحيلدمها فقيلال ويعّدا ، حيسبا  لكي لشخصني املال فاعطى منه، تسلمه أو آلخر

 اليبنيلي فهنيلا ،: إنه أل  ومخسة وعرشون دينيلاراً اآلخر وقال دينار، أل  إنه: احلساب

 .شخصلل منفعة فيه الذي التسلم يف وخاصة الزيادة عىل

الوجه الثاي: ما ذكر  شيخ الرشيعة األصفهاي يف رسيلالة )الرضر( ميلن أن تقيلدم 

 .(1)دائامً  العلامء  ا احتّ   وقد ،أصالة الغفلة يف الزيادة قاعدة مّطردة

                                                           

 .15( قاعدة الرضر: 1)
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 وميلن ،(1)وقد أجبنا عنه بنقل مجلة من أقوال علامء العاّمة كالزيلعي يف نص  الراييلة

 اعرتضوا عىل هذا االصل. حيث (2)النائيني كاملحقق اخلاصة

 ؛الوجه الثالث: ماقيل من أن الدواعي عىل الزيادة أقل من الدواعي عيلىل النقيصيلة

 افيلرتاض بعد لألول سبيل وال اواالشتبا ، االفرتاء من ناشئة تكون أن إما الزيادة فنن

 استفادة تصور أو الغفلة، أو االختصار، سببها يكون فقد النقيصة وأما الراوي، وثاقة

 يف إسقاطها. بكساً  فاليرى الكالم سائر من اخلصوصية

 تكيلون فقيلد ،واجلواب عنه باجيار أن مناشئ الزيادة التنحرص يف االفرتاء والغفليلة

 الكلييلة القواعيلد ميلن استنباطه أو الكالم حلن من القيد الراوي فهم من ناشئة الزيادة

 الراوي ختيل حيث «ملؤمنا عىل رضار وال الرضر» يف ذلك حيتمل كام للرواية، فيضيفه

 ليلذلك ؛احلكم للكافر اليناس  الشدة امليلكمور  يلا يف التعاميلل ميلع الكفيلار تعميم أن

 .ذلك لغري أو ،(املؤمن عىل) إضافته حيتمل

 يكون أن إما النسخ يف واالختالف ،اختالف النسخ: والبد من بحثه ولو استطراداً 

يف يف الكيلا نسخ اختلفت لو كام ُاخرى، نسخة دون نسخة يف حديث أو باب وجود يف

 ُاخيلرى يف وييلذكر بنحيلو نسيلخة يف فييلذكر حديث، متن يف االختالف يكون أو ،ذلك

 ينقلها الشيخ بينام بنحو، عندنا الكايف نسخة يف املوجودة الرواية كانت لو آخركام بنحو

 لاألوّ  القسم يف نتكلم ولكن الثاي، القسم حول يدور والكالم. آخر بنحو الكايف عن

: فنقيلول ،طالق عنوان اختالف النسخ عليه أيضًا وإن كان أجنبيًا عن البحثإل ؛أيضاً 

 الرجال كت  يف ذكر كام واقعيًا، اختالفاً  يكون قد األّول، القسم يف النسخ اختالف إن

                                                           

 .336: 1( نص  الراية 1)

 .192( رسالة ال رضر تقريرات املحقق النائيني: 2)
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 مخسيلةَ  سعيد بن احلسني لكتاب أو نسخ، أربعةَ  ررين بن العالء لكت  بكنّ  والفهارس

 ابن شيخه عن النجاا نقله كام ،سخة أُحد بن حممد بن عيسىبن الطائفة تعمل نسخ،

 خمتلفيلة، بكنحيلاء النسخ هذ  يف الواحدة الرواية نقل هنااليعني النسخ فاختالف. نو 

 شيليوعه نالحظ العمل هذا مثل بل القدماء، عند شائعاً  كان الذي العمل به يعني وإنام

تلفوا يف العمل حتيلى بعيلد طبعيله ليلو ، بل ربام اخالكتاب طبع قبل املتكخرين عند أيضاً 

 فيسيلتدرك ذكيلر  عيلن غافلني كانوا حديث ام استجد فربام ،تعددت طبعات الكتاب

 عيلدم أو فسيلاد  ايلم بيلدا إذا منيله حيلديثاً  حيلذفوا وربام ُاخرى طبعة أو نسخة يف ذكر 

الف بيلني االخيلت وجيلود يالحيلظ ولذلك وامثااا الكلامت بعض غريوا وربام. مناسبته

 اب الواحد بحس  تقّدم رماهنا أو تكّخر .نسخ الكت

 املوطيلك أن ذكرنيلا أن تقدم وقد ،وكان مثل هذا االختالف متعارفًا يف نسخ الكتاب

 منهيلا واملشيلهور أحيانيلًا، فييله ويزيد غالباً  فيه ينقص كان ألنه ؛نسخة( 25) كان ملالك

 يف ذلك ظريون ،حممد بن احلسن الشيباي ونسخة حييى، بن حممد نسخة: نسختان اآلن

 عيلىل رييلادة النسيلخ بعض يف كانت وربام نسختني، ذا كان فننه الكايف كتاب مثل كتبنا،

 .االُخرى النسخ

 جتيلا  نفعيلل فيلامذا ُاخيلرى، نسيلخة يف يوجد وال نسخة يف احلديث يوجد فقد ،إذن

 وجيلود عيلدم يرضيل فيلال ، ميلثالً الكايف من النسختني لكلتا معتر سند وجد فنن ذلك؟

 معتيلر سيلند يوجيلد مل إذا وأميلا معتر، بسند االُخرى يف ثبوته بعد دامهاإح يف احلديث

 ألن ؛رشعييلة كحجيلة املزييلد باحليلديث األخيلذ فالجيور فيها املزيدة النسخة خلصوا

عليه  اّتفقت فيام يتم إنام وهذا والشهرة، االستفاضة ألجل هو إنام ونحو  الكايف ثبوت

 .بذلك الزائد اخلر إثبات يمكنفال الزيادة يف وأما ،النسخ من الروايات
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وُاخرى يكون اختالف النسخ موهوميلًا كيلام نجيلد  يف الفهيلارس بالنسيلبة ليلبعض 

 الشيخ كفهرست الفهارس بعض يف عدت قد أبوابه بحس  كتبه فنن ،الكت  كالكايف

 الشيلهيد إجارة يف وعّدت ، أكثر من ذلكالنجاا رجال يف عدت قد بينام كتاباً ( 30)

 فربام آشوب، شهر البن العلامء معامل حول االختالف وقع وكذلك. تاباً ك( 50) الثاي

 اختالف عىل دليالً  سابقاً  كان عام بكيدينا املوجود الكايف تغاير أو االختالف، هذا جعل

يات كيلام فصيللنا  يف بعيلض اجلعفر كتاب عىل إشكاالً  ذلك البعض جعل وقد النسخ،

 البحوث.

 وإنيلام ،ًا عن اختالف النسخ يف نقل الرواييلاتولكن االختالف املذكور ليس معر

 ييلرى فقيلد أنفسيلهم، املصيلنفني قبيلل ميلن يكيلون وربيلام الكت ، تعداد يف اختالف هو

 وييلرى ذليلك، يف ليله يبيلدو ثيلم مسيلتقلة بصورة له كتاب أو باب لعقد الئقاً  موضوعاً 

 يعتيلر و تارة، مستقالً  كتاباً  الوق  لباب جيعل فمثالً  ،اجه حتت باب أو كتاب آخرإدر

 ميلن االعاظم بعض ذكر  فيام يتامل ذلك ضوء وعىل. ُاخرى تارة الصدقات ضمن يف

 .ونحو  النسخ تغاير عىل دليالً  اليكون ذلك مثل الن اجلعفريات، عىل االشكاالت

 نرييلد وميلا ،ن االختالف من النسخ أجنبي عن بحثنام القسم فهذا حال كل وعىل

 النقيلل ألجيلل إميلا ؛املعنى يف خيتلفان بنحوين الواحد احلديث نقل هو هنا عنه البحث

 . والنقيصة الزيادة ألجل أو له، املوج  والتكخري التقديم ألجل أو باملعنى،

 وما يستفاد من كلامت العلامء هنا أقوال عديدة:

 .مطلقاً  بالتساقط االختالف هذا يف نقول وإنام ،األّول: عدم جريان الرتجيح
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 للمقام، املناسبة املرجحات تلك تالحظ ولكن ،قاً الثاي: مالحظة املرجحات مطل

 عيلىل مقيلروءة كانيلت ليلو كام لاُلخرى، النسختني إحدى من الريبة رصف توج  بكن

 .العلامء من األعاظم

الثالث: التفصيل بني االختالف الواقع بني النسخ يف كت  القدماء وبيلني وقوعهيلا 

 الرواييلة، يف الختالف مرجعها ألن ؛يف كت  املتكخرين؟ ففي األول جتري املرّجحات

 الشيليخ أن حيلني يف بنحيلو نقليلت قد بكيدينا املوجود الكايف يف الرواية أن فرض لو كام

سيلمع الشيليخ الكيلايف ميلن مشيلاخيه إىل  وقيلد آخيلر، بنحو الكايف عن التهذي  يف نقلها

 .فيها باملرجحات ويعمل الرواية اختالف قبيل من يكون فهذا ،الكليني

 الثالثيلة اجلواميلع أربيلاب اخيلتالف يف كيلام ،لنسخ عند املتكخرينوأما يف اختالف ا

 ارتباطهيلا لعيلدم وذليلك فيهيلا، باملرّجحات فاليعمل الوسائل، والوايف البحار املتكخرة

 .مسموعة معينة نسخة عن هؤالء من واحد كل نقل يكن مل إذ ؛اختالف الرواياتب

 أن بتوهم ،ف الرواياتوربام توّهم البعض أن اختالف النسخ مطلقًا يرجع الختال

 خامتيلة يف ذكيلر بيلل أيضيلًا، معتيلر بسيلند أصيلحا ا عن الكت  ينقلون أيضاً  املتكخرين

ف النسخ املعتمدة نظري اختالف القراءات يف القيلرآن اختال بكن يقال ربام أنه الرسائل،

 ذاوك القرآن، تواتر نظري عنها املنقول الكت  تواتر وإن ،الكريم فام يقال هناك يقال هنا

 .تفصيالً  أو إمجاالً   ا العلم

 ميلن البيلد أنيله: النسيلخ اخيلتالف جميلال يف الصحيح والرأي ،وهذا ضعي  للغاية

 ،ثوق واالطمئنان يف النسخ الننا نقول بحجية اخلر املوثوق بيلهالو موجبات مالحظة

 النسيلختني إحيلدى بصيلحة االحيلتامالت، حسيلاب بمالحظيلة االطمئنيلان حصل فنن

 الوثوق موجبات ومن. فال وإالّ  فهواحلجة، اآلخر دون باللفظ ولاملنق وأنه وأصالتها
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ء ميلن أصيلحابنا مطابقيلة إلحيلدى القدما فتاوى مالوكانت املجال، هذا يف واالطمئنان

 .االُخرى احلديثية املصادر عىل اّطالعاً  أكثر ألهنم ؛النسختني

 واما االلتزام بتساقطهام مطلقًا فال وجه له.

ملرجحات املذكورة يف الروايات مطلقًا يف هذا املورد ال وجيله كام أن القول باجراء ا

 ربام بل ،ينقلون الكت  عن طريق السامع كانوا القدماء بكن العلم لعدم وذلك ،له ايضاً 

 . أيضاً  والكت  النسخ عن نقلوا

 الداخلييلة القيلرائن مالحظيلة هيلو النسيلخ، اخيلتالف جمال يف املتبعة فالطريقة ،ّإذن

 عيلىل النسيلخة قيلراءة أو القدماء وفتاوى الفقهي كاجلو اخلارجية أو اجلمالت، كتطابق

من خالل ذلك الوثيلوق بنحيلدى النسيلختني فتكيلون  حصل فنن وعدمها، العلامء كبار

 حجة وإال فال حجية ألّي منها.

 البحيلث يف ذكرنيلا  ما أيضاً  هنا ذكر حيث ،وال فرق يف ذلك بني الزيادة والنقيصة

 بيلني فيلرق ال وكيلذلك بيله، اعتبيلار ال ولكن والنقيصة، ادةالزي عدم أصالة من السابق

 .وغري  باملعنى النقل

 عملييلة ييلامرس وميلنهذا ما أردنا ذكيلر  يف مبحيلث اخيلتالف النسيلخ اسيلتطرادًا. 

 ولكيلن املبحث هذا يف هنا ذكرنا  ما عىل تزيد كثرية ومباحث فروعاً  يواجه االستنباط

 .لهحم يف معاجلتها من والبد هنا، ذكرها يلزم ال

 إىل هنا تم الكالم يف املقصد الثالث.
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 املقصد الرابع

 يف بحوث اجلمع الداليل
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ذكرنا يف املقصد األّول أن التعارض الذي نبحث عنه هو تعارض الظهورات واان 

 تعيلارض بحيلوث اليلدالليفي اجلميلع مباحث دخلت ولذا ؛ امكن اجلمع الدالل فيها

ى نيلر حيث الفقه يف التطبيق مرحلة يف أمهيته له كام خاصة، أمهية بحثامل واذا. األدلة

 توجه الفقهاء يف الكثري من املسائل إىل اجلمع الدالل بني األخبار الواردة فيها.

 ويف هذا املقصد مباحث:
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 وعدمه الدالىل اجلمع جوازاملبحث األول: 

 

مع بينهام داللة؟ ولو مل يمكن ومعنى ذلك أنه هل جي  عند تعارض الظاهرين اجل

 أو مطلقيلًا، التخيري من ،هذا اجلمع بينهام فحينئذ تصل النوبة إلجراء قواعد التعارض

 اجلميلع الجييل  أو التسيلاقط، ثيلم أّوالً  الرتجيليح أو التخيري، ثم أّوالً  بالرتجيح القول

 بقواعيلد فيليهام مونلتز املتعارضني معاملة الروايتني مع نتعامل البداية من وإنام الدالل

 املذكورة؟ التعارض

واجلموع الداللية التي تقع هنا موضوعًا للبحث عادة هي أمثال ُحيلل العيلام عيلىل 

 عيليلىل والنهيليلي األميليلر كحميليلل ،اخليليلاا واملطليليلق عيليلىل املقييليلد والظيليلاهر عيليلىل األظهيليلر

 وتعارضيلا وجيله، من واخلصوا العموم من العامان كان أو الكراهة أو االستحباب

داللة احيلدمها بيلالعموم  كانت لو كام دالليا، مرجحاً  يمتلك احدمها نولك املجمع، يف

 ذهبيلوا حييلث ،واآلخر باالطالقاو ان االطالق يف احيلدمها بيلدل ويف اآلخيلر شيلمول

 بيلني التعيلارض ميلوارد وكذلك البدل، عىل الشمول او االطالق، عىل العموم لتقديم

 التعبري يشملها مما ذلك وغري بةالنس انقالب بحوث عليها يطلق التي دليلني، من أكثر

 باجلمع العريف.

 إنكيلار العليلامء ميلن مجاعة إىل نس  ولكن ،املشهور بني العلامء لزوم اجلمع الدالل

 .الدالل اجلمع

 اليلواردة األخبيلار تعارض هو البحث مورد بكن املالحظة هذ  وينبغي التككيد عىل

 أحادييلث من وخاا كتايب عام بني التعارض فرض لو وأما بينها فيام املعصومني عن
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 ؛)عليهم السالم( فهو خارج عيلن ميلورد النيلزاع األئمةالرسول )صىل اهلل عليه وآله(و

وقد مر البحث عنه سابقًا وذلك ألن من املسيللامت أن وظيفيلة النبيلي )صيلىل اهلل علييله 

الطاهرين )عليهم السالم( أن يبينوا تفصيل ما ذكر يف القيلرآن الكيلريم.  األئمةوآله( و

كام دلت عليه اآلية الرشيفة )وانزلنا إليك الكتاب لنبني للناس ميلا انيلزل إليهم(وقيلد )

ذكرنا سابقًا أن القرآن الكريم بام أنه باللسان العريب فهو يميش عىل وفق ُاسلوب هيلذا 

اللسان الذي كان مكلوفًا ومتعارفًا عند العرب من ذكيلر العيلام وإرادة اخليلاا منيله أو 

جريان مثل هذ  اجلموع يف مورد التعارض بني العام الكتايب  لذلك فالظاهر ؛بالعكس

 .فيه الخالف مما وهذا ،واخلاا من الروايات

)عليليهم  األئمةفمحور الكالم الروايات الصادرة من النبي )صىل اهلل عليه وآله( و

السالم(يف الفرتة املمتدة من رمان الرسول )صىل اهلل عليه وآله( إىل رمان غيبة اإلميلام 

 كثيلرية روايات منهم صدرت حيث هجرية،( 260) عام وهو ،غائ  )عليه السالم(ال

 درجيلاهتم ختتليل  خماطبني مع خمتلفة، اجتامعية وأوضاع أجواء ويف متعّددة أرمنة ويف

 اإلميلام رميلان ميلن وخاصيلة والسياسيلية، االجتامعية املجاالت يف وميوام وعقائدهم

( عامًا حييلث 160عليه السالم( يف حدود ))عليه السالم( إىل رمان العسكري ) الباقر

)عليه السالم( ثم صيلدر  الباقر اإلمام من عام لوصدر كامصدرت منهم أكثر رواياتنا. 

 نحميلل فهناهيللاخلاا من اإلمام الرضا أو اجلواد أو العسكري )عليليهم السيلالم(. 

ميلن  ةالصيلادر االقيلوال تعتيلر فهيلل املطلق، أو بالعام عمل قد انه اخلاصمع عىل العام

 حميليط يف واحد متكلم من الصادر الكالم بحكم خمتلفة ظروف ويف ،االئمة املتعددين

 اقيلواام يف ذليلك نعميلل فهل اخلاا، عىل كالمه يف العام العقالء حيمل حيث واحد،

 ال؟ أم الروايات هذ  يف العرفية الداللية اجلموع هذ  مثل تصح وهل ؟ املتعددة
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 حتى ،ريف فيذهبون للتخيري أو التساقط من البدايةنس  إىل مجاعة إنكار اجلمع الع

 واملطليلق العيلام بيلني بالتخيري فقالوا املرجح، وجود عدم مع العريف، اجلمع وجود مع

 او فيلوقي لعيلام والرجيلوع البداييلة ميلن بيله يقول بالتساقط قال ومن واملقيد، واخلاا

 ميلا هنيلاك كيلان نإ أوحيث قال: ) االستبصار بداية يف الطويس الشيخ امثال ، االصل

 كانا وإن الطريقني، يف الرواة أعدل عىل فيعمل املتعارضني يف ينظر أن فينبغي يعارضه

 والعيلدد العداليلة يف متسيلاويني كانيلا وإن عددًا، الرواة أكثر عىل عمل العدالة يف سواء

حيلد اخليلرين بك عميلل متيلى كيلان فنن نظر ذكرناها التي القرائن مجيع من عاريان ومها

 ميلن أوىل بيله العمل كان ،ل باآلخر عىل بعض الوجو  ورضب من التكويلأمكن العم

 العاميلل يكيلون ألنيله ؛اآلخيلر اخليلر طر  إىل به العمل مع حيتاج الذي باآلخر العمل

 .(1)(معاً  باخلرين عامالً  بذلك

 (2)العيلدة يف عبارته أن ،وذكر السيد الطباطبائي يف رسالته حول التعادل والرتاجيح

  عبارته يف االستبصار.هي أيضًا نظري

 يف البحيلراي املحقيلق وكيلذلك ،وممن نس  إليه إنكار اجلمع العريف املحقق القمي

يف الوجوب  الظاهر األمر ُحلهم جمال يف االُصوليني عىل كثرياً  يعرتض لذلك احلدائق

 يف ذليلك ورود لعيلدم وذليلك ،عىل االستحباب أو النهي عىل الكراهة عنيلد املعارضيلة

 هيلذا ويظهر. املوارد هذ  يف املنصوصة املرّجحات إعامل من البد أنه وذكر النصوا،

 اعتبيلار إىل املشيلهور ذهيل  ولكيلن احليلائري والشيخ الكفاية صاح  من أيضاً  الرأي

                                                           

 .4: 1( االستبصار 1)

 .376: 1( العدة يف ُاصلو الفقه 2)
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 مسيلتقراً  ال متومهاً  الدليلني بني التعارض يكون وجود  ومع ،العريف او الدالل اجلمع

 بنيلاء: ثالثيلة بكدلة والعرفية الداللية الدالل اجلمع وصحة هذ  حجّية عىل استدل وقد

 .والروايات والسرية، العقالء،

 

. فننه لو صدرت أقيلوال متعيلددة وخمتلفيلة ميلن ميلتكلم العقالء بناءالدليل األّول: 

 وكيلان ،واحد او من افراد متعددين ام حكم املتكلم الواحد كاالئمة )عليهم السالم(

 يبنيلون العقيلالء فيلنن اظهيلر، أو ظاهراً  أو داً ومقي مطلقاً  أو خاصاً  واآلخر عاماً  أحدها

 يعمليلون نيلراهم وكيلذلك وغيلري ، املقييلد عيلىل واملطليلق اخليلاا، عىل العام ُحل عىل

 الشيلارع ييلردع وملكن يف مرحليلة استكشيلاف ميلراد امليلتكلم. أم مهام الداللية باجلموع

 فليلو ة،احلديثيل القيلوانني يف الرأي هذا مثل يالحظ بل العقالئي البناء هذا عن املقدس

 عيلىل فيليلزم كلامهتيلام، بعيلض بيلني تضيلاد أو تنيلاقض هناك وكان عقداً  املتعاقدان كت 

 كانيلت إذا وأماالعقد للسنهوري: ) نظرية كتاب ففي أمكن، مهام بينها التوفيق القايض

 فيلنن يسيلتطيع، ميلا بقدر بينهام التوفيق يف القايض فليجتهد التناقض، ظاهرمها عبارتان

 ميلن ييلتمكن حيلد أقىصيل إىل إعامايلام يف فيجتهيلد وإالّ  فعل، معاً  العبارتني إعامل أمكن

يختار تطبيق العبارة ف معاً  العبارتني إعامل اليمكن بحيث التناقض كان إذا وأما. ذلك

 عىل عبارة تغلي  تعّذر إذا وأما ،التي يظهر أن املتعاقدين كانوا يريدوهنا دون االُخرى

 .(1)(االُخرى امهاإحد متحو العبارتني أن فالظاهر غريها،

وما ذكر  السنهوري ربام كان أوسع من حدود اجلمع العريف وككنه نظري ما عن ابن 

 فبنيلاء إذن ،(الطيلر  ميلن أوىل أمكيلن مهيلام اجلمع إنأيب مجهور األحسائي من قوله: )

                                                           

 .942( نظرية العقد: 1)
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 رشعيلاً  البنيلاء هيلذا عن ردع يصدر مل أنه وبام. الدالل اجلمع هذا مثل عىل قائم العقالء

 .حجة فيكون

 ولكن يمكن االعرتاض عىل هذا التقري  باعرتاضني:

االعرتاض األول: أننا الننكر بناء العقالء إمجاالً عىل اجلمع والتوفيق بني العبارات 

 حمذور يوجد مل لو فيام اجلمع عىل يبنون إنام ولكن ،التي تبدو متخالفة بالنظر االبتدائي

 احلاجة، وقت عن البيان تكخري منه اليلزم أنه بمعنى املنفصلة، القرينة عىل االعتامد من

ر بحيث يقبح عندهم االعتامد عىل القرينيلة املنفصيللة فليلم املحذو هذا منه لزم لو وأما

 ثيلم ،(السيلبت ييلوم من عامل كل أكرم: )أوال املوىل قال فلويثبت بناء للعقالء يف ذلك. 

 العليلامء ميلن مجاعة وراملكم اكرم أن وبعد العام هذا وفق العمل من فرتة وبعد ذلك بعد

 حييلرممع ظهور الكالم االول قال امليلوىل: ) يتصادم كالم منه صدر فاذا وفساقاً  عدوالً 

 خمصيلص أنيله عيلىل الثيلاي اخلطيلاب العيلرف حيميلل ال فهنا ،(العلامء من الفساق إكرام

 كيلذلك احلكم كان فلو األّول، من مقيد ككنه احلكم أن التخصيص حقيقة فنن لألول،

م ذكر  للقيد من ذلك عد فنن األمر، أول من القيد ذكر عدم عرفاً  املوىل ىلع يقبح فننه

 احلني أّدى إىل إكرام الفساق أيضًا. 

لذلك فنن العقالء يف مثل هذ  املوارد حيملون القول الثاي عىل النسخ فيام لو كيلان 

 هذا مثل يف الرأي تبدل يتصور مل لو وأما ،املتكلم مما يمكن يف حقه تبدل الرأي وتغري 

 يف هي لالبتالء حمل هي التي والروايات ،ميهكال بني بالتعارض حيكمون فاهنم املتكلم

 .القبيل هذا من الغال 

إذن فلم يثبت استقراء بناء العقالء عىل هذ  اجلموع العرفية يف أمثال هيلذ  امليلوارد 

 التي يكون االعتامد عىل القرينة املنفصلة فيها خمالفًا للقواعد.
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هد عىل عدم بناء العقالء عىل اجلمع يف امثال ذلك وعدم كون هيلذ  اجلميلوع والشا

عقالئية دائاًم ماذكرنا  يف بداية بحوث التعادل والرتاجيح من تكثري اختالف األحاديث 

 ذاكيلري: )قيلال التهذي ، مقدمة يف الشيخ لذلك أشار كام ،يف نفوس اخلاصة والعامة

 ،دهم اهللأييل - أصحابنا بكحاديث علينا حقه وج أ ممن - اهلل أّيد  - األصدقاء بعض

 حتيلى والتضيلاد واملنافيلاة والتباين االختالف من فيها وقع وما - منهم السل  ورحم

 ينافييله، ميلا مقابلتيله ويف إالّ  حيلديث يسلم وال يضاّد ، ما وبكرائه إالّ  خر يتفق اليكاد

 إبطيلال إىل بيلذلك وتطرقيلوا ميلذهبنا، عىل الطعون أعظم من ذلك خمالفونا جعل حتى

يذكر أن أبا احلسني اايلاروي العليلوي  -أيد  اهلل  -. سمعت شيخنا أبا عبداهلل معتقدنا

 اخيلتالف يف األميلر علييله التيلبس مليلا عنهيلا فرجيلع ،كان يعتقد احلق وييلدين باإلماميلة

 .(1)(فيها املعاي وجو  له يتبني مل مّلا بغري  ودان املذه  وترك األحاديث،

ثل هذ  اجلموع الشائعة عند املتكخرين مجوعيلًا عرفييلة وواضيلحة كانت م فلو ،إذن

 التشيلكيك او واالضيلطراب، احليلرية هيلذ  ملثيلل موج  أي هناك يكن مل ،عند العقال

 ال مميلا القلييلل إالّ  منهيلا يبيلق ومل الرواييلات، ميلن الكثري بني التعارض ورال العقائدي

 .واحلرية االضطراب هذا مثل توج 

مقدمة الكايف لشكوى األ، اليلذي طليل  منيله تيلكلي   وكذلك تعرض الكليني يف

 أشيلكلت قيلد ُاميلوراً  أن وذكيلرت: )قيلال األحاديث، اختالف من شكا حيث ،الكايف

 فيهيلا الرواييلة اختالف أن تعلم وأنك فيها، الرواية الختالف حقائقها التعرف عليك

علمه تذاكر  وتفاوضه ممن تثق ب من بحرضتك الجتد وأنك وأسبا ا، عللها الختالف
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 اخليلرين، واجهيلوا ليلو فيليام التعيلارض عيلدم ييلدركون لوكانوا العقالء أن مع. (1)فيها(

 .االختالف هذا يف االشكال أحداو ملذاكرة فالحاجة

وأما ما ذكر  املحقق النائيني يف فوائد االُصيلول يف اجليلواب عيلن هيلذا االعيلرتاض 

 وقيلد بمخّصصيله، عيلامّ  كيلل اّتصال عن كاشفة املنفصلة البيانات هذ  إنحيث قال: )

 ثيلم(. املنفصيللة املخصصيلات هيلذ  إلينيلا ووصلت املتصلة املخصصات علينا اختفت

 املنفصيللة املخصصيلات ميلن كثيلرياً  نيلرى فننا: )ذكر  ما عىل االستدالل مقام يف يقول

)عليهم السالم( ترويه العامة بطيلرقهم عيلن النبيلى )صيلىل اهلل علييله  األئمة عن املروية

 :عليه فيعرتض ،(2)(علينا املتصلة املخصصات تفاءاخ عن ذلك فيكش  ،وآله(

. غيلري  واليشمل واخلاّا، العامّ  خصوا يف يتم فننام ،أوال: أن ما ذكر  لو سلم

ها ُحلها عىل االّتصال بكالم آخر او ان االتصال فيهيلا في الحيتمل مواضع هناك أن عىل

 ُحيلل أو لنسيلبة،ا انقيلالب وميلورد وجيله من العامني موارد بعض يف كام ، غري معقول

 عىل وكان. واخلاا العام بخصوا الخيتص والبحث ونحو ، الرتخيص عىل األمر

ذكرها االئميلة)عليهم  خمصصات هناك وان رأيه، عىل شواهد يذكر ان النائيني املحقق

 نعم ،السالم(لكالم الرسول )صىل اهلل عليه وآله(وقد ذكرها العامة أيضًا يف احاديثهم

 يف املنفصيللة القيلرائن عيلىل االعيلتامد يف العقالء بناء انكار يف الوجه هذا عىل يعتمد ربام

 ذكرنيلا وقد ،ياالفت قبيل من احلكم كان لو كام عليها، االعتامد عندهم يقبح التي املوارد

 كيلان او ، املخاطيل  لعميلل تلقى الهنا املنفصلة، القرينة عىل فيها االعتامد عدم حمله يف

                                                           

 .6: 1( الكايف 1)
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 ييلدرس اليلذي الطال  فمثالً  ، للتعليم املرضوبة املدة تنتهي ولكن ، التعليم قبيل من

ث ثال أو سنتني بعد واخلاا سنة يف العام له يذكر ان يمكن ، سنوات ست يف الط 

 هيلذا فليليس.  سيلنة مئيلة بعد اخلاا له يذكر ان واما ،او خالل املدة املرضوبة للتعليم

 . بعقالئي

ام ييلدل عيلىل عيلدم ورود ثانيًا: أن رواية بعض املخصصيلات ميلن طيلرق العاميلة إنيل

)علييله  اإلميلام أن عيلىل دالليلة فيه وليس ،)عليهم السالم( األئمةالتخصيص من قبل 

 السالم( ذكر املخصص عند ذكر  العاّم متصاًل به.

 الكبري االختالف لذلك فالمعنى عرفية، اجلموع هذ  كانت لو إنهومما جيدر قوله: 

 ااميلداي املحقيلق أن مثالً  فنالحظ تعارضةامل الروايات بني اجلمع كيفية يف الفقهاء بني

بينهام  جيمع اجلواهر صاح  ان حني يف اجلمع من بنحو متعارضتني روايتني بني جيمع

 نيلرى ربيلام بل اجلميع، عند موحداً  لكان عرفياً  كان ولو ثالث، بنحو وثالثاً  ،بنحو آخر

 وجيله يف فكرنيلا كليلام ولكيلن. الروايات بني للجمع استناداً  بفتوى يفتي الفقهاء بعض

 إالّ  اجلميلع هذا مثل يوجد فال الوجه، بذلك فيجي  سكل إذا إالّ  إليه نتوصل ال اجلمع

 عيلىل أو اجلميع، عند اختالفه عدم فيلزم عرفياً  كان لو اجلمع أن مع ،كر  الرشي ف يف

 .مجعاً  هناك أن عرف إذا إليه اإلنسان التفات من البد األقل

 لتقبلهيلا األذهيلان هتيئيلة ألجيلل كيلان ربام ،ع بالعرفيةإذن فتسمية أمثال تلك اجلمو

 .منها الطال  استيحاش أو استغراب وعدم

االعرتاض الثاي: ما ذكر  املحقق اآلخوند والعالمة احلائري من أن بنيلاء العقيلالء 

 تشمل الهنا ؛وإن كان صحيحًا ولكن األخبار العالجية رادعة عن هذا البناء العقالئي

 ،(املختلفيلان اخليلران) عنيلوان فيها اخذ قد ألنه وذلك ؛العريف معاجل موارد بنطالقها
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 ،االختالف سواء كان بني املطلق والعام واملقيد واخليلاا مطلق يشمل العنوان وهذا

 .الدقيقة األمور من هي التي النسبة انقالب موارد عن فضال

 كلهيلا لوال ئلةاألس يف املكخوذة العناوين جّل  فننقال املحقق اآلخوند يف الكفاية: )

 ،ها غريهيلا جمارفيلةمن املتيقن ان ودعوى حيفى، ال كام( العريف اجلمع موارد أي) يعمها

 اخلارجي املتيقن القدر فان. (1)(التخاط  مقام بحس  ال خارجاً  كذلك كان انه غايته

 .التخاط  مقام يف املتيقن القدر منه املانع عند  وانام االطالق، من مانعاً  ليس

ال يليلزم أن تكيلون مرشيلوحة  العرفية املرتكزاتمة احلائري يف الدرر: )وقال العال

مفّصلة عند كل أحد حتى يرى السائل عيلدم احتياجيله إىل السيلؤال عيلن حكيلم العيلام 

 وجيلود ميلع حتيلى امليلوارد هذ  امثال يف الناس عامة حتري فربام اذن(2)واخلاا وأمثاله(

وخرة خاصة لذلك  ملهارة حتتاج ابينه اجلمع الن واالظهر، والظاهر واخلامس، العام

 حييلث ؛سابقاً  ذكرناها التي احلمريي برواية مدعا  أيد ثم.  تشملها االخبار العالجية

 حيث مهزيار، بن ع  وبرواية املطلق، واخلصوا العموم فيها احلديثني بني النسبة إن

 :أمران فيهام يالحظ فننه واألظهر، الظاهر قبيل من فيها اخلرين ان

ا: أن السائل قد طر  خرين واعترمها متعارضني مع وجود اجلمع العيلريف أحدمه

 .العالج عن ويسكل متخرياً  السائل بقي ذلك ومعبينهام. 

 حكيلم حييلث ؛والثاي: أن اإلمام )عليه السالم( أجيلرى حكيلم املتعارضيلني فيليهام

 .العريف اجلمع موارد يف هؤالء لدى التعارض أحكام من وهو بالتخيري،

                                                           

 .449( كفاية االصول: 1)

 .679( الدرر ا 2)
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 ولكيلن العقيلالء، بنيلاء عيلىل  يلام االعرتاض يمكن ،وجهان اذين العلمني وهذان

 :الوجهني هذين مناقشة يمكن

فنن هذ  اجلموع املتداولة يف كلامت الفقهاء وأمثااا إن ُاريد بكهنا  ،أما الوجه األول

ا عليهيل يتوجيله فقيلد ،موجودة يف بناء العقيلالء بنحيلو عيلام وبصيلورة مطلقيلة وشيلاملة

 ووجهناهيلا اجلميلوع هيلذ  صيلّححنا إذا أميلا ،ور من إنكار هذا البنيلاءاالعرتاض املذك

 .االعرتاض هذا يتوجه فال منا، ذكرها تقدم التي البحوث من يستفاد آخر بتوجيه

أنه لو كان امليلراد ميلن اجلميلع العيلريف يف كلامهتيلم اعتبيلار املتكلميلني  ،توضيح ذلك

 وملخاطبني ،جواء وظروف خمتلفةعتبار األقوال امللقاة يف أوا ،املتعددين كمتكلم واحد

 هذا مثل إنكار من املذكور االعرتاض فيتوجه واحد، ككالم وميوام مذاهبهم ختتل 

 ميلا ولسكن عليها، العقالئي البناء وجود العلامء، ذكرها التي اجلموع أو العريف اجلمع

ء بيلني ء هو أن اجلميلوع التيلي يتبناهيلا الفقهيلاالفقها جلموع تصحيحاً  هنا نقوله أن نريد

 بدورها عقالئية هي ،)عليهم السالم( تعتمد عىل قاعدة أخص من ذلك األئمةأقوال 

 املليلل رعيلامء ليلبعض اخلاصةبالنسيلبة املجاالت هذ  يف العقالء بناء عليها جيرى حيث

 ، ة يف الكيلالممعين اسالي  استخدام عليهم تفرض ظروفهم ان مع واقواام، والنحل

 أحياناً  أقواله يف والكتامن التورية يستخدم الذي املتكلم وذلكألن. ارائهم عن والتعبري

 أنيله بنفسيله إعالمه مع وخاصة سيايس أو اجتامعى أو ديني مقام من يملكه ما بلحاظ

ن ميل ذلك أمثال صدر كام اجلّدى، ملراد  الوصول أجل من أقواله يف والتفقة الدقة يلزم

 الزييليلادة عيليلىل نجييليل  إنيليلا»: أيمتنيليلا )عليليليهم السيليلالم( حييليلث قيليلالوا كيليلام ذكرنيليلا سيليلابقاً 
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 فقيهيلاً  ميلنكم الرجيلل نعد ال إنا» ،(2)«ترويه أل  خريمن تدريه حديث» ،(1)«والنقصان

 «.اللحن فيعرف يلحن حتى أو» «كالمنا معاريض يعرف حتى

 وأن ،وكذلك مع تككيد  أن يف كالمه حمكاًم ومتشيلا ًا كمحكيلم القيلرآن ومتشيلا ه

 مثل كالم متييز تستوج  التي األمور من وغريها العموم فهم مستوى عىل ليس كالمه

 عيلىل يتعرف أن يمكن فال غري ، كالم فهم عن وفهمه املتكلمني سائر عن املتكلم هذا

حد من أبناء العرف وإنيلام يتعيلرف عليهيلا اخلبيلري املّطليلع وا كل وفهمه كالمه أسالي 

 الكيلتامن اعيليدو يعيلرف إليهابيلان أرشنيلا التي املعينة واخلصائص األسالي  تلك عىل

 وال االساسيلية، واهدافه اصوله ويعرف قواعدها، واساليبها الزعيم، هذا عند والنرش

 ميلن املتخصصيلون أو ،هوبطانتيل اليلزعيم هيلذا خواا من كان االمن ذلك من يتمكن

 . واخلصائص االسالي  تلك عىل تعرفوا الذين العقالء

وّصل لفهم ميلرادهم ميلن ومن هنا حيق للفقيه العارف  ذ  القواعد واألسالي  الت

 اجلمع املعقول فمن ولذلك. واألسالي  القواعد تلك ضوء عىل واستكشافه ،أقواام

 مما اجلمع هذا ومثل ،ي قام  ا الفقهاء وعملوا  االت اجلموع بتلك املختلفة أقواام بني

 امليلتكلم هيلذا وألمثال خاا مستوى يف ولكن عليه، وجيرون أيضاً  العقالء عليه يبني

 .الناس مجيع يعم وال اخلاصة، وقواعد  أساليبه له الذي عنيامل

لذلك يف اجلموع عند العقالء بني أقوال هذا امليلتكلم ربيلام اختلفيلت عيلن اجلميلوع 

 والفهم يف أقوال املتكلم العادى.

                                                           

 .52/3: 1( الكايف 1)

 .2/3( معاي األخبار 2)
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 املختلفيلة واألقوال الروايات بني  ا نقوم التي اجلموع هذ  أن املراد كان فنذا ،إذن

سالم( هي مجوع عرفية عقالئية عامة ككقوال سيلائر النيلاس كيلام هيلو )عليهم ال لأليمة

حييلث يكيلون اجلميلع  ،األمر يف املخّصصات املنفصلة الواردة قبل وقت العمل بالعام

 تيلدل مميلا اليلرأي فهيلذا ،فيها عرفيًا عقالئيًا يتفهمه ويتعقله عامة أبناء العرف والعقالء

 .خالفة عىل الشواهد

ه اآلخيلر اليلذي ذكرنيلا  مميلا ال يمكيلن ألي أحيلد القييلام بيله وإنام املراد منها التوجي

واليتفّهمه العموم بل خيتص بفهمه الفقهاء حيث جيمع بني أقيلوال مثيلل هيلذا امليلتكّلم 

 يف اخلاصيلة وقواعيلد  أسيلاليبه له تكون حيث ،الذي يتصّدى لزعامة اجتامعية أو دينية

 مانسميه وهو والقواعد، األسالي  تلك ضوء عىل املختلفة أقواله بني فيجمع الكالم،

 بيله القييلام العرف أبناء من أحد لكل يمكن ال مما اجلمع وهذا(. االستنباطى اجلمع)بيل

)عليليهم  األئميلة كالم حلن معرفة يف املتخصصني بُاولئك معرفته ختتص وإنام ،همهوتف

السالم( كام أكد ذلك صاح  اجلواهر فيام تقدم نقله عنه فنن هؤالء يعرفيلون قواعيلد 

 األئميلة عنيلد وأسيلاليبه ومواقعيله الكتامن وقوانني وأساليبه، ومواقعه ،الم والنرشاإلع

. الثاي املقصد يف ذكرناها التي واالُمور اخلصائص من وغريها ،)عليهم السالم( ااداة

 املختلفيلة األئميلة أقوال بني اجلمع ام حيق الذين هم املتخصصني العارفني هؤالء فنن

 .كالمهم من املراد لفهم اّتباعها عليهم وجي  ماذكرنا ، ضوء عىل

كام أن العقالء أنفسهم جيمعون بني أقوال مثل هذا امليلتكلم املعيلني اليلذي ليله هيلذ  

اخلصائص واألسالي  يف الكالم بمثل هذا اجلمع فيليام ليلو علميلوا بيلكن هيلذا امليلتكلم 

 عىل قائم أيضاً  العقالء فبناءخيتل  عن غري  من املتكلمني يف أساليبه وضوابط كالمه. 

 .املختلفة األئمة ألقوال بالنسبة الفقهاء  ا يقوم التي اجلموع هذ  مثل
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واملالحظ أن اجلمع الذي نقول به يشمل أيضًا ُحل الكالم عىل التورية واملعاريض 

  العريف باجلمع عليه اصُطلح مما بكثري أوسع فهو ،وأمثااا

فيشيلكل  -دعة عن بنيلاء العقيلالء وهو أن األخبار العالجية را -وأما الوجه الثاي 

عليه ما ذكرنا  سابقًا من أن األخبار العالجية إنام هي إرشاد لبناء العقالء يف الرتجيليح 

الذي يقوم عىل مالحظة رصف الريبة من إحدى الروايتني أو األمارتني إىل االُخيلرى. 

 يناسيل  بيلام العقالئييلة الكيلرى هيلذ  مصاديق معرفة عىل الفقيه تساعد األخبار فهذ 

عيلىل  الرواييلات بيلني االخيلتالف عيلالج أمكن فنذا ذلك وعىل. تعّبد فيها وليس املورد

ضوء موارين اجلمع االستنباطي من مالحظة أسباب الكتامن وأساليبه وغريها حييلث 

 ا تزول الريبة بعد استكشاف مراد املتكلم عىل ضوء االُصول والقواعد التيلي يعميلل 

 يف امليلذكورة واملرجحيلات امليلوارين ضيلوء عيلىل الريبيلة رصف إىل الرتبة تصل فال ، ا

 قة الكتاب وخمالفته.ومواف والشذوذ كالشهرة احلديث

قيلد ُوجيله اخلطيلاب فيهيلا  -واملعتمد منها خاصة  -باإلضافة إىل أن هذ  الروايات 

 - ميلثالً  حنظليلة بن عمر رواية ففى ؛األخبار بني بالعالج يقومون الذين فهم ،للفقهاء

 انظيلروا»)عليه السالم( النظر للفقيه يف صدر الرواية حيث قيلال:  اإلمام أرجع أن بعد

وسيلؤال «  رجل منكم قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنيلا وعيلرف أحكامنيلاإىل

 ميلن كان ما إىل ينظر»: -السائل فيام لو اختل  الفقهيان قال )عليه السالم( بعد ذلك 

 أن منيلا تقيلدم وقد. (1)«أصحابك لدى ليهع املجمع به حكام الذي ذلك يف عنا روايتهام

 بمسيلتند يعليلم مميلن بالطبع فقيهاً  يكون أن بد وال ثالث، رجل هو هنا الناظر من املراد

                                                           

 من أبواب صفات القايض. 11 ب ،136/1: 27 الوسائل. 54/10: 1( الكايف 1)
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 املجميلع معرفيلة ميلن وييلتمّكن املتخاصيلامن اليهام رجع اللذان الفقيهان ومها الطرفني،

 مطلعيلاً  فقيهيلاً  يكيلن مل فلوام اجلور. حك وميول العاّمة وخمالفة الكتاب وموافقة عليه،

 آراء يف نيلاظراً  ليكيلون إلييله ذلك مثل يف الرتجيح عملية إرجاع يمكن مل ذلك كل عىل

 امليلراد ليس - الرواية يف هذا قبل استخدم الذي - نفسه الفقيه عنوان أن كام الفقيهني،

 ال إنا»، كام ورد يف احلديث: األمر يف والدقة التعمق منه يراد وإنام الفهم، مايرادف منه

 فيعيلرف يلحيلن حتيلى» أو ،«كالمنيلا معيلاريض يعيلرف حتيلى فقيهاً  منكم الرجل نعد

 .«اللحن

 تليلك ضيلوء عيلىل االخيلتالف يعيلال  إنيلام والفقييله ،إذن فاخلطاب موجيله للفقييله

 .املتكم مراد الستكشاف طريق له يكن مل إذا فيام املرّجحات

 ايلذ  فيفيلزع يث،احلد دراية ضوء عىل املشكلة عالج من ،فقيهال يتمكن مل إذا ،نعم

 .ايضاً  العقالء بناء وفق جارية هي التي واملوارين املرّجحات

فهذ  الرواية ونظائرها واردة يف مقام إرشاد الفقهاء إىل طرييلق التفقيله عيلىل ضيلوء 

القواعد العامة العقالئية والقواعد اخلاصيلة السيلتنباط احلكيلم ميلن خيلالل الرواييلات 

 بحسيل  الرتجيليح عىل ذكرنا  الذي باملعنى اللالد اجلمع تقدم املعلوم ومناملختلفة. 

 لألخيلذ ترشيلد التيلي الرواييلات فهيلذ  قررناهيلاذن ميلا بنحو العقالء عند املرتكز ماهو

 . العقالء بناء عن تردع كي  العقالئية، باملوارين

ة واردة يف جواب مسيلتفت يعيلرض العالجي الروايات بعض تكون أن حيتمل ،نعم

خمتلفة منقولة عنه )علييله السيلالم( أو عيلن آبائيله )عليليهم عىل اإلمام فتويني أو فتاوى 

 الفتيلاوى ميلع السؤال مورد احّتاد أحرر أن بعد الفعلية مشكلته عالج ويريد ،السالم(

)عليه السالم( يف هيلذا امليلورد برتجيليح بعيلض  فجوابه املوضوع، حيث من املعروضة
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 يكن مل وربامورد نفسه. الروايات عىل بعض معنا  عدم الرجوع إىل اجلمع الدالل يف امل

 سيلائر يف ولو رأساً  الدالل اجلمع إلغاء منه ليستفاد له فإلاطالق فيه صحيح دالل مجع

 .الوارد

 مكاتبيلةوأما ما أضافه املحقق احلائري يف مقام الدعم للوجه املذكور من اخليلرين: 

 :املكاتبة عىل فريد مهزيار، بن ع  وخر ،مريياحل

 فيهيلا املجييل  أن اليعلم أنه منها الُمور ؛يف سند الرواية أحياناً  أوالً: أنه قد يناقش

 .كثرياً  االشكال اذا أمهية وال سبق، كام «فرجه اهلل عجل» احلجة اإلمام هو

ثانيًا: أن االستدالل  ذا اخلر إنام يتّم فيام لو كان احليلديثان بالصيلورة امليلذكورة يف 

 إىل حاليلة ميلن انتقيلل إذا فننيله أحدمها أما. حديثني فيه أن: اجلوابالتوقيع من قوله: )

 الثانييلة السيلجدة ميلن رأسه رفع إذا أنه روي فننه اآلخر وأّما تكبري، فعليه ُاخرى حالة

(، حتى يكون بني هذين احليلديثني تكبري القعود بعد عليه فليس قال ثم جلس ثم فكّر 

 أن عيلىل تيلدّل  الشواهد أن منا تقدم ولكناملنقولني  ذ  الصورة يف التوقيع مجع عريف. 

 عيلن نقليله مىضيل ميلا إىل إشيلارة هيلو وإنيلام إمجالييلًا، نقالً  باملعنى نقل قد األول احلديث

)صيلىل اهلل علييله  اهلل رسيلوال كيلان»)عليهام السالم( قال: احلسني بن ع  عن الزهري

 ذليلك وعىل. «تعاىل اهلل لقي حتى صالته تلك رالت فام ،وآله( يكر كلام خفض ورفع

 العميلوم نسيلبة الصورة  ذ  بينهام النسبة كون لعدم وذلك ؛بينهام عريف مجع ديوج فال

 .املطلق واخلصوا

ثالثًا: أن هذا يبتني عىل أن احلكم بالتخيري فيها إنام هو من باب التخيري األخذي يف 

 ؛املوّسعات يف التخيري من هو وإنام صحيح، غري هذا ولكن ،مورد الروايات املتعارضة

)عليهم السالم( يف موارد املوّسعات ام مثل هذا االخيلتالف يف  األئمة أن نم تقدم ملا
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 وال باملوسعات، املختّصة الواقعية التوسعة بلحاظ هو إنام أحدمها بكخذ فاألمر ،البيان

 يف التخييلري غيلري املوسعات يف فالتخيري أيضاً  املتعارضني حكم هو ذلك أن منه يستفاد

 .املتعارضني اخلرين

 عيلىل إالّ  تصيلّلها ال»و «املحميلل يف صيلّلهام»ر عيل  بيلن مهزييلار يف قوليله: وأما خيل

 :عليه فريد ،(1)«األرض

 - الرشيلطية إىل إرشيلاد منهام كالً  ألن ؛أوالً: أنه اليوجد هنامجع دالل بني اخلرين

 .وعدمها - النافلة يف واالستقبال االستقرار رشطية أي

 بيلاب ميلن وليليس ،التخييلري يف املوسيلعات وثانيًا: أن التخيري هنا إنام هو ميلن بيلاب

 املتعارضني كام وّضحنا  يف حمّله بالتفصيل. اخلرين يف التخيري

وقد تقدم البحث موسعًا عن هيلذين اخليلرين عنيلد اسيلتعراض اخبيلار التخييلري يف 

 املقصد الثالث فراجع.

 فظهر من ذلك التكمل يف االستشهاد واملذكور.

 -الذي استدل به عىل صحة اجلميلع العيلريف ومن كل ذلك يتضح أن الدليل األول

 اجلميلع تفسيلري ميلن ذكرنا  الذي التفسري عىل ولكن ،المناقشة فيه -وهو بناء العقالء 

 ميلن الصيلادرين املتخيلالفني للخيلرين العقيلالء ومالحظة االستنباطي باجلمع الدالل

 خمتلفيلة، واجيلواء ظيلروف يف اخليلران صيلدر وقيلد خاصيلة، اجتامعييلة مكانة له متكلم

 مثيلل جييزون ذلك مثل يف فالعقالء ،وفهاموظر وميواام عقائدمها يف خيتلفان ملخاطبني

 ييلتم أن رشيطة ولكن صحيحة، اجلموع هذ  مثل فتكون أوجبو ، ربام بل اجلمع، هذا

 امليلوارين تلك عىل اطلع الذي. الفقيه يعرفها التي االستنباط موارين ضوء عىل اجلمع

                                                           

 قبلة.ال أبواب من 14ب ،8/ 240: 3 الوسائل ،228/ 228: 3( التهذي  1)
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 عامة يدركه ال ربام والتخصص، اخلرة واهل الفقيه كهيدر الذي فاجلمع واالسالي ،

 . كلهم الناس

 السيلريةوبناء بيلني والفيلرق. الكفاييلة صاح  إليه إشار وقد. السريةالدليل الثاي: 

 واحلكيلم الشيلارع، عنه يردع مل عام امر عىل قائامً  يكون أن يلزم العقالء بناء أن العقالء

ائفيلة خاصيلة تابعيلة ط عمل عن تعر فهي ةالسري أما إمضائي حكم هو منه املستكش 

 ومتبيلوعهم، رئيسيلهم رأي عيلن تكشيل  فهي ،ملنه  خاا مثل املسلمني أو اإلمامية

 الردع لعدم حيتاج حجيته يف العقالء وبناء. تكسييس حكم بالسرية املستكش  واحلكم

 منهيلا اا، املذكورة بالرشوط الردع عدم عن كاشفة فاهنا املترشعة سرية بينام واحرار ،

 الكاشيليل  يف السيليلرية عيليلن العقيليلالء بنيليلاء فيختليليل  إذن، ،اا بزميليلان املعصيليلومنياتصيلا

 اخليلاا مثيلل يف التوفييلق إن: يقيلال أن إالّ  اللهم: )اخلراساي املحقق قال. واملنكش 

)عليليهم  األئميلة رميلان ليلدن ميلن القطعييلة السرية عليه كانت واملطلق واملقيد والعام،

 يوج  ختصيص أخبار العالج بغيلري ميلوارد التوفييلق الً عامإمجا كاشفة وهي ،السالم(

 كيلل ليليس السيلرية مورد أن كالمه يف واملالحظ. (1)العريف لوال دعوى اختصاصها به(

 هيلذ  ان واملقييلداو واملطليلق واخليلاا، العيلام قبييلل من لوكان فيام هو وإنام عريف مجع

 .  رمانناتمرة من رمان االئمة)عليهم السالم(إىلمس العريف اجلمع عىل السرية

وقد نقلنيلا  -وقد اعرتض عليه العاّلمة احلائري بكنه مع خمالفة مثل الشيخ الطويس 

فكي  يمكن اّدعيلاء قييلام السيلرية عيلىل ذليلك؟ وكييل   -كالمه يف االستبصار سابقًا 

                                                           

 .449( الكفاية: 1)
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هيلا بمجيلرد ادعاؤ واليمكيلن ،خفيت عىل مثل الشيخ؟ والبد للسرية من شاهد عليها

 الذوق واالستحسان.

تقري  السرية التي اّدعاها املحقيلق اآلخونيلد رُحيله اهلل بيلذكر بعيلض لذلك يمكن 

 كالميله نقلنيلا وقيلد - الصدوق اعتقادات يف بام اا االستشهاد فيمكن ،الشواهد عليها

 يف نيلرا  وبيلام ،(1)املبيلني عىل حيمل املجمل أن واملبني املجمل يف اعتقادنا أن من - سابقاً 

 التيلي اجلميلوع بعيلض ميلن الفقيه يف وقكالصد الطويس الشيخ سبق من بعض كلامت

 إبيلراهيم بيلن عيل ( عليه الزكاة اهلل رسول وضع ما باب) يف الكايف يف وبام ذلك، تشبه

 احلرضمي بكر أيب عن مسكان بن عبداهلل عن يونس عن مرار بن إسامعيل عن أبيه عن

زكاة عىل )صىل اهلل عليه وآله( ال اهلل رسول وضع»أيب عبداهلل )عليه السالم( قال:  عن

 والغنم والبقر واالبل والفضة والذه  والزبي  والتمر والشعري احلنطةسبعة أشياء: 

 عيلام وعفيلا اشيلياء سيلبعة يف الزكيلاة ان: قوله معنى: يونس قال. «ذلك سوى عام وعفا

لك يف أّول النبوة كام كانت الصالة ركعتني ثم راد رسول اهلل )صيلىل ذ انام ذلك، سوى

 عيلىل نبوتيله أول يف وسيلنّها وضيلعها الزكيلاة وكذلك ،ا سبع ركعاتاهلل عليه وآله( فيه

 الدالل اجلمع هذا بكالمه يونس فيقصد ،(2)احلبوب مجيع عىل وضعها ثم أشياء، سبعة

 يات التي جتعل الزكاة عىل احلبوب وماينفيها عنها كاخلر املذكور.الروا بني

 مجيلوع حيلول الكيلالم وسيليكيت ،وقد جاء يف كتايب الشيخ الكثري من هيلذ  اجلميلوع

 .الشيخ

                                                           

 .89( االعتقادات: 1)
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 اجلميلع عيلىل السيلرية وجيلود ومناقشيلةولكن يمكن املناقشة يف الشواهد املذكورة: 

 املناقشة وهذ  ، جمال الروايات املتعارضةيف.  السابقني والعلامء االصحاب عند العريف

 . منا وشواهد اضافات مع احلائري الشيخ لرأي توضيحاً  تعتر

 .منه ليس املبني عىل املجمل ُحل ألن ؛أجنبيًا عن املقام أما كالم الصدوق فربام كان

 قبييلل ميلن ألنيله ؛اجلميلوع هيلذ  بمثل له عالقة فال ،وأما مجع يونس بن عبدالرُحن

 .باملتكخر األخذ جي  بكنه القول يريد فهو ،نسخال

 ألننيلا ؛عليه االعتامد فاليمكن ،وأما مجع الصدوق يف بعض املوارد يف كتاب الفقيه

 البكس عدم عىل أحدمها دل: )خرين بني اجلمع يف نفسه الفقيه يف يقول دوقالص نرى

 عيلدم عيلىل اآلخيلر ودل ،«البيلكس» فيه عر حيث رساج يديه وبني املص  يص  أن يف

 رخصيلة ولكنهيلا: )قيلال ،...«اليصلح» عر حيث جعفر بن ع  خر وهو ذلك جوار

 وأن هيلوالنهي، األصيلل أن يعليلم أن بعيلد خمطئيلاً  يكيلن مل  ا أخذ فمن علة  ا اقرتنت

 ألن ؛مل جيمع بيلني اخليلرين مجعيلًا عرفييلاً  فهو. (1)(رُحة والرخصة رخصة، هو اإلطالق

 مصيلاديق أوضيلح وهيلومن الكراهة، عىل احلمل هو «اليصلح»و «بكس ال» بني اجلمع

 .عندنا الدالل اجلمع

جلميلوع التيلي ويضاف لذلك أنه لو كانت السرية قائمة بني العلامء عىل مثيلل هيلذ  ا

يث ككتيلاب احلسيلني بيلن احليلد جوامع بعض عليها تشتمل أن فالبد ،تسمى بالعرفية

 ،سعيد وع  بن مهزيار ونوادر ابن أيب عمري وجيلامع اآلثيلار لييلونس بيلن عبيلدالرُحن

 الكتيل  هذ  أن إىل إضافة العريف، اجلمع من كبري علمي تراث اليوم أيدينا بني ولكان

                                                           

 .764/ 251 - 250: 1فقيه ( ال1)



 735 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 اخيلتالف مشيلكلة أثارهتيلا التيلي الشيلبهات تليلك واجيلهت سيلوف اجلموع عىل املشتملة

 وجيلود بسيلب  وانه ،االضطراب العقائدي عند البعض كام ارشنا إليه منها األحاديث

 كام ، البعض عند العقائدي التزعزع بعض وجد املعصومني، عن املتعارضة الروايات

 التي املشاكل يف الوقوع الشيعة يتجن  وبذلك ، االستبصار مقدمة يف الشيخ إليه اشار

أن ُيطل  من الشيخ الطويس يف أوائل ورود  لبغداد  إىل أّدت والتي سابقًا، إليها أرشنا

 عيلن تغني سوف اجلموع تلك عىل حتوي التي الكت  تلك فننتكلي  كتاب ملعاجلتها. 

 الشيليخ مصيلادر من كانت حيث آنذاك، الكت  تلك لوجود ؛الكتاب هذا مثل تكلي 

 وجود مع سابوروخاصة كمكتبة وغريها الشيعة مكتبات يف فوظةحم وكانت كتابيه، يف

 وصيل  رجيلال يف النجيلاا ان فيلنالحظ الطويس الشيخ قبل الشيعة فقهاء من الكثري

 كل كان فلو بذلك، والعلامء الرواة كبار بعض يص  مل انه مع بالفقاهة شخصاً ( 46)

 العرفييلة، اجلموع من كبرياً  اً علمي تراثاً  ذلك من احلاصل لكان ، عرفياً  مجعاً  جيمع فقيه

 ميلع ،ن الشيخ والسيد املرتىض وغريمها يشري إىل هذ  اجلموع التي قام  ا العليلامءولكا

 حييلث ايضيلًا، رماننيلا يف ذليلك يالحيلظ كام اجلموع بعض يف العلامء اختالف مالحظة

 جلميلع ييلذه  فقييله فكل الروايات، بني اجلمع نوع يف بينهم فيام العلامء بعض خيتل 

لكان يلتفت إليه ابنيلاء العيلرف وخاصيلة العليلامء بصيلورة  عرفياً  مجعاً  كان ولو اا،خ

 واالثيلار املشيلاكل حتصيلل وال تعارضيلها، وال االحاديث اختالف يرون فال ،واضحة

 . االحاديث اختالف عىل املرتتبة

 ذليلك مثيلل ُوجيلد مليلا اجلميلوع تليلك عىل مشتملة احلديثية اجلوامع كانت فلو ،إذن

ف األحاديث حتيلى يلتجيلئ للشيليخ الطيلويس اختال عن الناجم طرابواالض التحري

 وفيلاة حني عمر  ألن ؛عاماً ( 23) آنذاك عمر  كان وقد لبغداد، ورود  حني ،ملعاجلتها
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 كتيلاب آخيلر إىل التهيلذي  كتيل  وقد عاماً ( 28) كان - 413 سنة أي - املفيد الشيخ

 أن فيليعلم ،اّيد  اهلل الشيخ، قال)يلب فيها املفيد الشيخ عن عر ألنه ؛املدة هذ  يف الصالة

 تكوييلل عيلىل حيتيلوي كتيلاب برشيل  فاالشيلتغال: )فيهيلا جاء وقد آنذاك، كتبها املقدمة

 القربيلات أقرب ومن الدين يف املهامت أعظم من املتنافية واألحاديث املختلفة األخبار

 .(1)(النفع كثرة من فيه ملا ؛تعاىل اهلل إىل

 ملا ،وجودة او كانت واضحة عند العرف او العلامءلو كانت هذ  اجلموع العرفية م

 ومليلا العقائدييلة، املشيلكلة وخاصة املتعارضة االخبار عىل املرتتبة املشاكل تلك حدثت

 املرتتبيلة االثيلار هيلذ  املواجهيلة االخبار تلك بني اجلمع بعملية القيام الشيخ من طل 

 . عليها

 هذ  مثل عىل مشتملة شيعةال مؤلفات كانت إذا فيام ،فكي  حصلت تلك املشكلة

 بمثيلل األخبيلار بيلني مجع الذي الشيخ أن عىل عرفية؟ كانت إذا وباخلصوا اجلموع،

 أن غيلري ميلن األحاديث بعض تكويل من متّكنت ومهام: )املقدمة يف يقول اجلموع تلك

 وإن ،ماًل عىل الفتيا والتكوييلل بيلاألثرعا أكون حتى... أتعّدا  ال فني إسنادها يف أطعن

 .(2)(باألحاديث بالتمسك يؤنس مما لكنه علينا جي  ال مما هذا كان

إذن فلو كانت هناك سرية بني العلامء عىل اجلمع العريف ليلدونت وكتبيلت يف كتيل  

تليلك املشيلكلة التيلي سيلببها  حتيلدث ال وبيلذلك ،السابقني التي كانت موجودة آنيلذاك

 إنيله إميلا فهيلو ؛الكايف يف اجلمع هذا ملثل التعرض عدم إىل اضافةاختالف األحاديث. 
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 حياول فال نقلها إذا إنه أو املتعارضة، األخبار ينقل فال به، يفتي الذي اخلر إالّ  الينقل

 .اا مالحظته مع داللياً  مجعاً  بينها اجلمع

  أن سرية العلامء من رمان البيلاقرين )عليليهام السيلالم( إىل نستكش أين فمن ،إذن

 اجلميلع ميلن املعيلروف بيلالنحو وخاصيلة لداللية،ا اجلموع رماننا هذا كانت قائمة عىل

 شيلواهد توجيلد وال العيلريف، اجلمع عىل السرية وجود يعلم فال اذن رماننا؟ يف الدالل

سيللكوا يف بحيلوثهم عيلىل طريقيلة بنيلاء  انيلام وفقهاؤنا خالفها، عىل الشواهد بل عليها،

 . العقالء والروايات املشرية اذا البناء

 إىل تشيلري منها البعض نقل تقدم التي الرشيفة الرواياتالدليل الثالث: الروايات. 

)عليهم السالم( وهي وإن أمكن اخلدشة بسند بعضها  األئمة أخبار بني اجلمع رضورة

 ولكن يصح االحتجاج بمجموعها. وهي طوائ :

)عليليليهم  األئميليلةالطائفيليلة االوىل: الرواييليلات التيليلي حتيليلث األفيليلراد عيليلىل فهيليلم ميليلراد 

فمنها معترة األحول  ؛تلفة التي يلقوهنا حول موضوع واحدالسالم(من األجوبة املخ

 معيلاي ميلاعرفتم الناس أفقه أنتم»التي تقدم نقلها عن ابى عبداهلل )عليه السالم( قال: 

 سبعني» من املراد توضيح تقدم وقد ،(1)«إن كالمنا لينرصف عىل سبعني وجهاً  كالمنا،

يهم السالم( جييبون بكجوبة خمتلفيلة ليلبعض )عل األئمة أن: منها املراد إن: وقلنا «وجهاً 

فيه حيلّث وحتيلريض عيلىل معرفيلة « أنتم»)عليه السالم(:  فقولهالدواعي واألغراض. 

 . املراد من خالل الدقة والتعمق يف األجوبة املختلفة الصادرة منهم )عليهم السالم(

 دعنيل جالسيلاً  كنت: قال ررارة عن صحيح بسند التهذي  عن نقله تقدم ماومنها: 

 ،علت فيلداكج: له فقال ،)عليه السالم( ذات يوم إذ جاء  رجل فدخل عليهجعفر أيب
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 أما»: فقال. وكذا كذا هو: وقالوا يّف، وقعوا معهم ُاصّل  مل أنا فنذا مسجد جار رجل إي

 غيلري ميلن جيبه ومل النداء سمع من)عليه السالم(:  املؤمنني أمري قال لقد ذلك قلت لئن

 فلام. «إمام كل وخل  معهم الصالة التدع»: له فقال الرجل رجفخ «له صالة فال علة

 يكونوا مل فنن استفتاك، حني الرجل اذا قولك عىل كر فداك، جعلت: له قلت خرج،

 تريد علة فكي ياررارة، هاهنا إالّ  بعد اراك ما»)عليه السالم( فقال:  فضحك مؤمنني؟

 مسيلاجدكم، يف صيللوا: قليلت رايميلات ررارة ييلا: قيلال ثيلم. «به؟ اليوتم أنه من اعظم

 .(1)«لوا مع أيمتكموص

 فاملالحظ أن اإلمام )عليه السالم( ذكر يف جواب رارة وجهني:

 البييلت أهيلل أيميلة عند العلل أحد االيامن وعدم ،«علة غري من»: قال أنهأحدمها: 

 . )عليهم السالم(

. وجيلود  رضف لو ذاته يف «...سمع من» إلطالق رافع «صلوا»والثاي: أن قوله: 

 ميلاتراي ييلاررارة»: بقوليله عليهيلا نبيله التي الثانية اجلهة يف ذكر  ما ذلك عىل والشاهد

)عليليهم  األئميلة ميلراد فهيلم ميلن البيلد وأنيله احلقيقة هذ  يبني أن يريد فهو ،«...قلت

 فيهيلا ميلا ومالحظة ،السالم( يف األحاديث املتعارضة الصادرة منهم يف موضوع واحد

 املعنيلى  يلذا ُاخرى روايات وهناك. اجلمع أنحاء من نحو وهذا والعدول، اللحن من

 .ذكرها تقدم

 يعيلرف حتيلى فقيها الرجل يكون وال ، ومنها: )حديث تدريه خري من ال  ترويه

 كلهيلا ميلن لنيلا وجهيلاً  سيلبعني عيلىل ينرصيلف كالمنا من الكلم وان ، كالمنا معاريض
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لتورية تؤكد عىل ان الفقييله هيلو خرج وامثااا من الروايات التي ذكرناها يف مبحث اامل

الذي يعرف االسيلالي  العقالئييلة العاميلة أو املختصيلة باالئميلة )عليليهم السيلالم( يف 

 واملقصيلد امليلراد فهيلم ميلن يتمكن احد كل فليس ، والكتامن النرش وقواعد ، املحاورة

 هيلذ  يعيلرف اليلذي هيلو بيلل ، اجلمع بني اقواام املتعارضيلة او ، اقواام من احلقيقي

 متعارضيلني حيلديثني ييلرى ان ملجيلرد بالتعارض حيكم الذي الفقيه وليس.  لي االسا

 كالمهم يف يتكمل الذي هو بل التخيري، او التساقط من التعارض قواعد عليهام وجيري

سيلتنباطي اليلذي اال اجلميلع خيلالل ميلن التعارض ارتفع وربام االسالي  تلك حس 

 . ذكرنا 

لزوم األخذ باملحكم ورد املتشابه إليه كيلام هيلو الطائفة الثانية: الروايات الدالة عىل 

: قيلال - األحادييلث جيلامع يف وذكيلرت - العييلون يف ما منها ؛األمر يف القرآن الكريم

ا الرضيل موىل حيون أيب عن أبيه عن هاشم بن إبراهيم بن ع  حدثني: قال أيب حدثني

 القيلرآن متشيلابه رد من»وهو مل يوّثق عن الرضا )عليه السالم( قال:  -)عليه السالم( 

 . «مستقيم رصاط إىل هدي حمكمه إىل

 فيلردوا القيلرآن، كمحكيلم وحمكيلامً  القرآن كمتشابه متشا اً  اخبارنا يف إن»ثم قال: 

 رواييلات ونظريهيلا. (1)«وافتضلّ  حمكمها دون متشا ها تّتبعوا وال حمكمها، إىل متشا ها

 .بعضها ذكر يكيت ُاخرى

 املتشيلابه ميلن وامليلراد: )الرسيلائل يف األنصاري شيخال قال فقد ،وأما معنى املتشابه

 ؛املتشيلابه إذا ،و الظاهر الذي ُاريد خالفهه «فتضلوا متشا ها تتبعوا وال»: قوله بقرينة

 إىل الظيلاهر إرجاع: فاملراد. املجمل اّتباع عن للنهي معنى وال املؤول، وإما املجمل إما
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 امليلراد املقيلدار خصيلوا يف لظواهربيلا األخذ عىل حث هذا ويف. (1)(األظهر أو النص

 و ما اريد خالف ظاهر .فه املتشابه واما. منها

)عليليهم السيلالم(عاّم  األئميلةالطائفة الثالثة: ماتدل عيلىل أنيله يوجيلد يف رواييلات 

 العيلام مبحيلث يف أوضيلحنا  كيلام الرواييلات يف ييلذكر فيليام العيلام من واملراد ،وخاا

 :معنيني أحد واخلاا،

 ميلن املراد وأما ،خاّا  مورد يف ذكر وإن العموم به ُاريد ماام: األول: أن يراد بالع

 .عاماً  ظاهر  كان وان اخلصوا به يراد فام اخلاا،

 الثاي: املصطلح االصول.

 ،ومن هذ  الطائفيلة خيلر سيلليم بيلن قيليس اايلالل امليلذكور يف جيلامع األحادييلث

ب يكيلذ مل رابع وآخر»: انيةالث الطائفة يف منه ذكرناها التي الفقرة بعد وفيه. وقدذكرنا 

)صىل اهلل عليه وآله(  اهلل لرسول وتعظيامً  اهلل من خوفاً  للكذب مبغض ،عىل رسول اهلل

 وعليلم ،ومل ينسبه بل حفظ ما سمع عىل وجهه فجاء به عىل سمع مل يزد ومل ينقص عنه

 ناسيلخ القرآن مثل النبي أمر فنن ؛املنسو، ورفض بالناسخ فعمل املنسو، من الناسخ

)صيلىل اهلل  اهلل رسيلول ميلن يكون كان وقد ومتشابه، وحمكم وعام، وخاا ومنسو،،

: )ما آتاكم عزوجل اهلل وقال خاا، وكالم عام وكالم ،عليه وآله( الكالم له وجهان

 الرسول فخذو (.
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 ورد كيلام ذلك، معرفة عىل احلث منه تقصد فننام ،وهذ  األخبار حني تنبه عىل ذلك

 ميلن يعليلم أنه كام ،لشخص أن يميز عموم القرآن عن خصوصهل البد أنه الروايات يف

 .األول املعنى هو واخلاا العام من املراد أن ذلك

 كصيلحيحة ،الطائفة الرابعة: الروايات التي حتث عىل معرفة الناسخ ميلن املنسيلو،

 أصيلحاب عيلن فيلاخري: قليلت)عليه السالم( قال:  عبداهلل أيب عن حارم بن منصور

: قليلت«. صيلدقوا»هلل عليه وآله( صدقوا عىل حممد أم كيلذبوا؟ قيلال اهلل )صىل ا رسول

)صىل اهلل علييله وآليله(  اهلل رسول يكيت كان الرجل أن تعلم أما»: قال اختلفوا؟ فامباام

 اجليلواب، ذليلك ماينسيلخ ذليلك بعد جييئه ثم ،فيسكله عن املسكلة فيجيبة فيها باجلواب

 فيهيلا عليلل التيلي الرواييلات ميلن ذليلك وغيلري.(1)«بعضيلًا؟ بعضها األحاديث فنسخت

خ األحاديث اختالف  .بالنسى

وتقري  االستدالل  ذ  الطائفة للمقام مع خروج النسخ االصطالحى عن حميلل 

البحث هو أن النسخ يف كلامت الصحابة والتابعني ومن بعدهم كان يراد منيله ميلا هيلو 

 يشيلمل بحييلثأوسع من النسخ االصطالحي املتعارف الذي يعنى انتهاء أميلد احلكم

 السيليد للنسيلخ املعنى هذا ذكر كام واملجمل املبهم وبيان العام وختصيص املطلق تقييد

 املوافقيلات يف الشاطبي منهم السنة أهل من مجاعة وأوضحه.  البيان تفسري يف اخلوئي

أن النسخ يف اإلطالق أعّم منيله يف كيلالم  املتقدمني كالم من يظهر الذي إن: )فيها قال

 مّتصل بدليل العموم ختصيص وعىل نسخًا، املطلق تقييد عىل يطلقون فقد ،االُصوليني
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 احلكيلم رفيلع عيلىل يطلقيلون كيلام نسيلخاً  واملجميلل املبهم بيان وعىل نسخًا، منفصل أو

 تشهد عىل ذلك بكلامت الصحابة والتابعني.يس ثم. (1)(متكخر رشعي بدليل الرشعي

 ري ظهور الكالم.وعىل ذلك فرياد من الناسخ واملنسو، مايشمل كل ما يغّ 

 االقتباس يلزم ،وعىل كل حال فال ري  أنه ألجل التعرف عىل مراد املتكلم الواحد

رآن الكيلريم الق فهم يف املسّلم هو كام آخر، ببعض بعضها يرتبط التي كلامته جمموع من

 كلامتيله تكيلون ال كام واحد، كالم يف االُمور مجيع اليبني اإلنسان ألن وذلك ؛وتفسري 

 بمسيلتوى اآلخيلر وبعضها اإلمجال، بمستوى كلامته بعض تكون فقد واحد، بمستوى

 كيلام الفقييله اآلخيلروان لليلبعض بعضها ضمّ  خالل من مراد  ينكش  وانام التفصيل،

رف معاريض الكالم ودواعي الكتامن والفرق بني الفتييلا والتعليليم يع الذي هو ذكرنا

سيلالم(ويف اجلميلع بيلني االخبيلار )عليهم الاالئميلة كيلالم فهيلم يف مؤثرة كلها ،وامثااا

 خييلتص وانيلام بيله القييلام احيلد لكيلل يمكيلن ال واجلميلع الفهيلم هيلذا ومثل ،املتعارضة

العقالء ايضًا قائم عيلىل فهيلم امثيلال  وبناء الروايات، بتعبري الفقهاء وهم باملتخصصني

 العيلريف اجلميلع هيلذا بمثيلل ،االئمة)عليهم السالم(او اجلمع بيلني اقيلواام املتعارضيلة

 فهو حمله، يف اكثر الفكرة هذ  وضحنا( االستنباطي اجلمع) بيل عنه نعر الذي اخلاا،

 ذكرناهيلا التيلي والرواييلات.  خاصيلة رشوط ضيلمن ولكيلن ايضيلاً  عقالئي عريف مجع

 التيلي للفكيلرة أيضيلاً  تشيلري فاهنابطوائفها األربع يمكن االستدالل  ا لذلك أو تكييده

 . او اجلمع بني اقواام)عليهم السالم(االئمة كالم فهم يف ذكرناها

 فاجلمع بني الروايات أمر صحيح وبدونه ال جترى قواعد التعارض.
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 : حدود اجلمع الداليل واملسموح منهاملبحث الثاين

 

يف اجلملة فام هي حدود هيلذا اجلميلع؟ وميلا هيلو  بعد االلتزام بصحة اجلمع الدالل

 النحو اجلائز منه؟

هذا اجلمع بيل)الدالل( إنام هو لالحرتار عن احلميلع  وممّا جيدر التككيد عليه أن تقييد

: بنحيلوين اجلمع يمكن وتعارضها واألمارات الطرق اختالف موارد يف ألنه ؛ العم 

 .العم  واجلمع الدالل، اجلمع

 احتياطيلًا، املتعارضني الدليلني بكال يعمل فتارةواجلمع العم  بدور  عىل نوعني: 

 أن عيلىل بينة قامت لو كام مدلوله، بعض يف لطريقنيا من كل بمضمون يعمل وُاخرى

 عيلدداً  البينتيلني تسيلاوى وفرضيلنا لعميلر أهنيلا عيلىل أخيلرى بينة وقامت لزيد الدار هذ 

 نصيل  يف منهيلا واحد بكل باألخذ ،ذين الطريقنيه بني اجلمع من هنا فالبد وعدالة،

 اآلخر ونصفها زيدل الدار نص  بان فيقال أيضًا، الروايات يف ذلك ورد كام مدلواام،

 .لعمرو

 التيلي البينيلة مقصيلود أن مقتضيلا  يكيلون بحييلث ،ولكن هذا ال يسمى مجعًا داللياً 

 .عقالئي مجع ولكنه ،ة االُخرىالبين وكذلك له، نصفه أن لزيد الدار أن عىل شهدت

وقد يعد من هذا القبيل مالو تعارض املقّومان كام تعرض لذلك الشيخ األنصارى 

يف مكاسبه يف خيار العي  حيث ذكر بكنيله ليلو اختليل  املقوميلات يف يف مسكلة االرش 

 كيلام صيلحيح غيلري البيلاب هيلذا يف دخوليله ولكيلن. فينّصيل  ،قيمة املعي  والصحيح

 قبييلل ميلن ليليس املقّومني تعارض يف الوسط باحلد اآلخذ ألن ؛يف املكاس  أوضحنا 
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 قيمة لليشء وجيعل ءينيش هو وإنام اليشء قيمة عن خير ال املقوم ألن ؛الطرق تعارض

 بيلني الوسيلط احليلد أخيلذ عيلىل يبنيلون العقالء ولكن السوقية، القيمة مالحظة بحس 

 قيمتيله إن: اآلخر وقال ،( دينار2000مة املال )قي إن: املقومني أحد قال فلو القيمتني،

 أن رأينيلا ويف. دينيلار( 1500) القيميلة وتعتيلر القيمتيلني بيلني فيعدل دينار،( 1000)

 .األمر هذا عىل يبتني املسكلة هذ  يف واملشهور لشهيدا بني اخلالف

وعىل كل حال فاجلمع الدالل يعني استكشاف مراد امليلتكلم ميلن كلامتيله املختلفيلة 

 مقتىضيل هيلو كيلام مورد، من كل يف كالمه من بالنص  العمل يعني وال ،الصادرة عنه

 اختلفيلت وإن ميلثالً  الثبيلوت مقيلام يف امليلتكلم مراد مالحظة بمعنى بل العم ، اجلمع

 .ظاهراً  أقواله

 من الصحيح النحو السابق البحث يف تبني وقد ،وللجمع الدالل أنحاء وحمتمالت

 يتضح لكي ؛اجلمع توجيه يف عليها اعتمد التي األدلة مالحظة من البد ولكن ،هأنحائ

 حسيل  ختتليل  اليلدالل للجميلع أربعة واحتامالت أنحاء هناك إن: فنقول منها، احلق

 .له  ا اسُتدّل  التي ةاألدلّ 

مجهيلور  أبى ابن بكن قيل كام ،األول: االلتزام بكن اجلمع مهام أمكن أوىل من الطر 

 رسيلالة يف كالميله الطباطبيلائى السيد نقل وقد. (1)قد اّدعى اإلمجاع عىل مثل هذا اجلمع

 التهذي ،حيث مقدمة يف الشيخ عبارة النحو هذا عىل تنطبق وربام والرتجيح، التعادل

اسيلنادها فيلال  يف اطعيلن ان غيلري ميلن االحادييلث بعيلض تكويل من متكنت ومهام) قال

 ذليلك يتضيلمن آخر حديث عليه احلديث اتاول ما معنى يف اروي ان واجتهد ،اتعدى
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هيلذا اليلرأي يوّسيلع ميلن دائيلرة  (1)(امكيلن مهام التكويل من نوع هو اجلمع وهذا( املعنى

رعي الت باجلمع اجلمع من النحو هذا عىل يطلق أن ويمكناجلمع إىل أقىص ما يمكن. 

)عليهم  املعصومني عن الروايات طر  من الفقيه لورع ايأو التوّرعي ملناسبة تقتضيه

 . السالم(

 ،الثاي: اجلمع الذي قامت عليه السرية بكن حيدد اجلمع بام قامت عليه سرية العلامء

 واملطليلق واخليلاا عيلامال بيلني كيلاجلمع السيلرية، هو اجلمع عىل الدليل أن اعتبار عىل

. العليلامء مارسيلها التيلي اجلموع بتلك يتحدد وإنام اجلمع، مطلق: املراد فليس ،قيدوال

 خترج وبذلك. املجال هذا يف كالمه تقدم وقد اآلخوند، املحقق كالم مقتىض هو وهذا

 مورد يف ُشك وإذا. وغري  النسبة كانقالب املتكخرون  ا التزم التي اجلموع من الكثري

 لّبي، دليل السرية ألن ؛املتيقن القدر عىل االقتصار من فالبد ،ة عليه وعدمهالسري يامبق

 .غريها شمول عن قارصاً  الدليل فيكون

 بتقريبيله العقيلالء بنيلاء هيلو اجلميلع عيلىل الدليل أن عىل بناء ،الثالث: اجلمع العريف

 ،موم العيلرففهم ع مستوى يف اجلمع هذا يكون أن: العريف اجلمع من واملراد. األول

 هيلذان النيلاس عميلوم عيلىل عيلرض ليلو بحيث للشخص، خاصة خرة عىل يعتمد وال

 فاليمكيلن وليلذلك. اجلميلع  يلذا يتوّسيللون إهنم بل متحريًا، العرف بقي ملا الكالمان

 النيلاس، عميلوم فهيلم مسيلتوا  يف يفوق والذي العرف، يدركه ال الذي باجلمع العمل

 عيلىل العيلرض هيلو فييله امليلالك ألن ؛معينة مع عىل فقاهة وخرةاجل هذا يعتمد بحيث

 صيلدور السيلتنكر العيلرف عيلىل املتعارضيلني عرضيلنا لو أننا فرضنا لو لذلك. العرف

 «اء علييله ليليس»: قوليله بيلني كاجلمع اجلمع، هذا مبادئ له وضح وإن املتعارضني،
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 يصح فال ؛بينهام بالتخصيص مجع حيث «قابل من احل  عليه» أو «بدنة وعليه»: وقوله

 أن، ذكرنيلا وقيلد. ليله العيلام العرف تقبل لعدم ؛املبنى هذا عىل اجلمع هذا بمثل ملالع

 .ذكر  منا تقدم كام له، األول بالتقري  العقالء بناء هو اجلمع هذا مستند

 ،ءالعقيلال بنيلاء علييله واليلدليل سيلبق، فيليام فرسنا  وقدالرابع: اجلمع االستنباطي. 

 ذليلك مسيلتوى عيلىل أي اخلاصيلة، توىمسيل عىل بل الناس عامة مستوى عىل ال ولكن

 وحييلث الكيلتامن، دواعي بحس  املختل  الكالم يتكلم بكنه مسبقاً  يعلم الذي املتكلم

 مكانتيله بحسيل  الكيلالم يف اخلاصيلة وقواعيلد  وأسيلاليبه مقاصيلد ، عىل التعرف عىل

 عيلىل الصيلادرة املختلفيلة الكلامت مالحظةالستنباطى: ا اجلمع من فاملراد. االجتامعية

 القواعيلد ضيلوء عيلىل متكلميلني، من أو واحد متكلم من صدرت سواء واحد مستوى

 هيلذا صحة يناط ال لذلك ؛والكتامن النرش جمال يف نفسه املتكلم كالم من تستفاد التي

 ن وموارينه.والكتام النرش قواعد عىل تعرفه بعد إالّ  وفهمه العرف بتقبل اجلمع

 ها فام هو الصحيح منها؟فهذ  أنحاء أربعة من اجلمع بحس  مالحظة أدّلت

فال دليل عليه إالّ اإلمجاع الذي ادعيلا   -وهو اجلمع مهام أمكن  -اما النحو األول 

 الشيليخ ألن ؛الشيخ عن تكخر من إمجاع: اإلمجاع من يريد أن يبعد والابن أيب مجهور. 

 التهذي  مقدمة يف نبه قد كان وإن ،العلامء لفرتة طويلة يف فتاوا  وآرائه لدى مّتبعاً  كان

 توجيل  مما الهنا ؛ذكرها وإنام واجبة، ليست كتابه يف يذكرها التي اجلموع هذ  أن عىل

 هيلذا مثيلل ليله الذي السنهوري كالم من ذكر  ماتقدم وأما باألحاديث، األذهان ُانس

 له يف بناء العقالء. أساس فال اجلمع، يف الرأي

 فيمكن مناقشته: -وهو اجلمع بحس  قيام السرية  -وأما النحو الثاي 

 .يثبت مل وهو ،أوالً: بكن هذا النحو يتوق  عىل استقراء سرية العلامء عىل ذلك
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ال إىل بنيلاء العقيلالء يف  ؛وثانيًا: بكن هذا النحو يتوقيل  عيلىل عيلدم اسيلتناد السيلرية

 غيلري هيلذا ولكن. ذكرنا  الذي اخلاا املستوى يف العقالء بناء إىل وال ،املستوى العام

 بناء إنه إما ؛الدليل وهذا للدليل، مستندة هي وإنام مستقلة ليست ريةالس ألن ؛صحيح

 ؛األخيلري الدليل إىل فرتجع الروايات إىل وإما األول، الدليل إىل السرية فرتجع العقالء

 مستقاًل. دليالً  السرية فليست

 يلزمه الدالل اجلمع لتصحيح بالسرية استدل الذي اآلخوند للمحقق بالنسبة ،نعم

 .بالسرية تثبت التي اجلموع عىل صاراالقت

فهو كام أرشنا إليه يتوق  عىل افيلرتاض  -وهو اجلمع العريف  -وأما النحو الثالث 

استقرار بناء العقالء يف املستوى العام عىل مثل هذ  اجلموع ولو فصل بيلني الكالميلني 

 اجلموع هذ  بمثل جيمعون الذين هؤالء أن عىل. تام غري وهذا ،املختلفني مئة عام مثالً 

 .أذهاهنم يف ختطر التي اجلموع يف العرف بمالحظة تقّيدهم نظن ال

وعىل ضوء ذلك فيمكن القول بكن النحو املتعني هو الرابع وهو ماسّمينا  بيلاجلمع 

االستنباطي الذي يعتمد عىل فقاهة املستنبط وال عالقة له بقيام سرية العلامء عىل مثيلل 

كيلام  (1)«منيله أفقه هو من إىل فقه حامل ورب ،غري فقيهفرب حامل فقه إىل »هذا اجلمع 

مالحظة األوضاع واألجيلواء  عىل اجلمع من النحو هذا مثل ويعتمدورد يف احلديث. 

 أنه من احلكم ونوع وخصوصياته، الكالم ومستوى ،واملخاطبني واملعارصين للكالم

 .الثاي املقصد يف وغري  كله ذلك أوضحنا كام غري ، أو والئي
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 :أمور وهي ،وهو ما يعرب عنه باملرجحات الداللية: املبحث الثالث

 عيلىل يشيلتمل منهام وكل ،األمر األول: لو كان هناك دليالن بينهام العموم من وجه

 يتعارضان حيث باإلطالق، واآلخر بالعموم أحدمها وداللة اآلخر، حكم ينايف حكم

: وباإلطالق للعموم وضعت أداة يهف كانت ما: بالعموم املراد أن واملالحظ. املجمع يف

 تكيلرم ال) واملطلق ،لعام )أكرم كل عامل(ا كان لو كام - توضيحه سيكيت كام - ذلك غري

 (.الفاسق

 عىل العموم ترجيح إىل األنصاري الشيخ فذه  ؛وقد اختل  العلامء يف هذا املورد

 وذهيل  عنيله، تيلكّخر ممن وبعض النائيني كاملحقق املتكخرين من مجع وقوا  األطالق،

وقيلوا  املحقيلق  (1)فاييلةالك صيلاح  إلييله ذه  كام العموم، تقديم عدم إىل آخر بعض

 .(2)العراقى

 حققيله ميلا عيلىل التقيييلد تيلرجيح يف إشكال القال الشيخ األنصاري يف الرسائل: )

 والعام البيان، عدم حيث من باإلطالق احلكم وألن حقيقة، كونه من ؛العلامء سلطان

 والعيلام تعليقيلي دلييلل فاملطلقان للتقييد جزء من مقتىض اإلطالق... البي فعدم بيان،

 .(3)(تنجيزى دليل

 سيللطان إلييله ذه  كام - األجناس اسامء أنوملخص كالم الشيخ يف هذا املورد: 

فهيلي حيثييلة  - اإلطالق أي - الالبرشطية وأما املهملة، للامهية وضعت إنام - العلامء

 األداة ميلن الالبرشيلطية تسيلتفاد وإنيلام ،نسخارجة عن حيلدود املوضيلوع السيلم اجليل

                                                           

 .450( كفاية األصول: 1)

 .159( مقاالت األصول: 2)

 .2/792( الرسائل 3)
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 اإلطيلالق دالليلة وأما تنجيزية، وضعية الشمول عىل العام فداللة. للعموم املوضوعة

 وجيلود عيلدم املقيلدمات هذ  ومن. احلكمة بمقدمات فهي والشمول الالبرشطية عىل

 أن صيللحي العيلام أن وبيلام ،معلقة عىل عدم البيان عيلىل التقيييلد تعليقية فداللته البيان،

 العيلام بحكيلم حمكوميلاً  املجمع فيكون املطلق يف الالبرشطية توفر عدم عىل بياناً  يكون

 .املقام هذا يف الشيخ ملراد إمجال بيان وهذا. املطلق حكم دون

ء املقتيض يف مقيلدمات جز هو الذي البيان عدموقال املحقق اآلخوند يف الكفاية: )

 ميلن قضيلية كيلل يف والبدخاط  ال إىل األبد... احلكمة إنام هو عدم البيان يف مقام الت

 .(1)(اآلخر من أحدمها ألظهرية املوجبة خصوصياهتا مالحظة

نام يناط ظهيلور  إ املطلق ألن والعام، املطلق بني فرق ال أنهومراد  من هذا الكالم: 

 عدم الن املطلق، ظهور يف تكثري له ليس املنفصل فالبيان ،بالشمول بعدم البيان املّتصل

 االبد، إىل البيان عدم ال املتصل البيان عدم هو انام احلكمة مقدمات من هو الذي البيان

واميلا القييلد  الشيلمول، يف فينعقيلد التخاط  مقام ويف املتصل، القيد بيان يوجد مل فاذا

 ظهيلور فيكيلون ذليلك وعيلىل.  املنفصل يف غري مقام التخاط  فال ينفي ظهور املطليلق

 متعارضيلان، تنجيزييلان ظهوران هنا فيكون العام، كظهور يضاً أ تنجيزياً  ظهوراً  املطلق

 .الكالم خصوصيات مالحظة من اآلخر من أحدمها أظهرية تشخيص يف والبد

 يف احليلق ملعرفيلة ولكيلنوهذان كالمان لعلمني كل منهام يمثل قوالً خمالفًا لآلخر. 

 ذكيلر  سبق مما النزاع حمل ويظهر هنا، النزاع عليه يبتني ما عىل التعرف من البد املسكلة

 واآلخيلر عاماً  احدمها أو مطلقني، أو عاّمني اخلران كان لو فيام البحث حني بالتفصيل

                                                           

 .450( كفاية األصول: 1)
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الذي كان يشمل العامني ميلن  -ألخبار العالجية ا تنبيهات من السابع التنبيه يف مطلقاً 

 .امءالعل أقوال يف غري  عىل بنى وإن ،بالتقري  الذي رأينا ابتناء النزاع عليه -وجه 

وذكرنا هنيلاك بعيلد االعيلرتاف بعيلدم دالليلة املطليلق بالوضيلع عيلىل اليلال برشيلطية 

 ،داللة لفظييلة هي هل واإلطالق الشمول عىل املطلق داللة أن هل ولكن ،والشمولية

 االثبيلايت الظهيلور او االطيلالق هيلذ  وميلن األطالق، يف ظهور املطلق للفظ يكون بكن

 التناس  الجل الثبويت، االطالق نكتش  ت،والثبو االثبات مقام بني التطابق باصالة

 مقيلام يف اإلطيلالق فيكيلون للحكيلم متعلقة املاهية نفس وان واملنكش  الكاش  بني

 كالعيلام املطليلق يكيلون وبيلذلك ،عن شمولية احلكم يف مرحلة الثبوت كاشفاً  اإلثبات

 اللةد إن أو تنجيزيني، ظاهرين بني التعارض فيقع الرأى هذا وعىل الشمول يف ظاهراً 

 ال وهيلي املهملة، للامهية وضع إنام اللفظ ألن وذلك عقلية، داللة الشمول عىل املطلق

 وبيلذلك احلكميلة، مقيلدمات تيلوفر ميلع إالّ  ،لشيلمولوا اإلطالق يف ذاهتا يف اا ظهور

 حجيلة املطليلق فيكيلون اليلرأي هيلذا وعيلىل الثبيلويت األطالق عن كاشفاً  العقل سيكون

 يكيلون ان يصيللح والعيلام له خمال  بيان عدم عىل  تتوق العقل كاشفية الن تعليقية،

 بيانًا؟

وهذان الرأيان يبتنيان عىل بحث تقدم ذكر  وهو أن اإلطالق الثبويت الذي نحاول 

 ميلن والتقييد، اإلطالق بني التقابل يكون وبذلك وجودي، أمر هو هل ،الكش  عنه

 يف التقيييلد عيلدم أى عيلدمي، أميلر إنيله أو االعيلاظم بعض إليه ذه  كام التضاّد، قبيل

 وامللكة؟ العدم قبيل من بينهام التقابل يكون وبذلك القابل املوضوع

 ميلن التقييد وبني بينه والتقابل ،فنن قلنا بكن اإلطالق يف مرحلة الثبوت أمر عدمي

 مقيلام يف املطليلق وكيلذلك ومجاعيلة، النيلائيني للمحقيلق وفاقاً  قّوينا  كام وامللكة، العدم
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 يكيلون أن يصيللح وبيلذلك معه، ومتطابق عدمي أمر الثبوت قامم يف كاملطلق اإلثبات

دًا عىل اصيلالة التطيلابق بيلني مقيلام االثبيلات اعتام ؛الثبوت مقام يف اإلطالق عن كاشفاً 

والثبوت وذلك ألن املطلق يف مقام الثبوت يعني إثبات حكم للامهية مع عدم التقيييلد 

 وامللكيلة العدم تقابل التقييد مع وتقابله كذلك، هو االثبات مقام ويف ،مع التمكن منه

التقيييلد يف مقيلام  عيلدم يستكشيل  منيله اليلتمكن مع االثبات مقام يف التقييد عدم فمن

 يف ظهيلور للكيلالم ينعقيلد منيله، التمكن مع التقييد عدم مع ألنه وذلك ،الثبوت أيضاً 

 ليكيلون األفرادى، للوضع مستنداً  ليس الظهور هذا ولكن. اإلثبات مقام يف الشمول

ائن لقيلر مسيلتند انيله بل العلامء، سلطان عىل املتقدمون به يقول كان كام أفراديًا، راً ظهو

 عيلن الكش  صالحية الظهور واذا. أوضحنا  كام تركيبي ظهور فهو ،حالية ومقالية

 واحيلد نيلوع ميلن فهيلام منيله، اليلتمكن ميلع التقيييلد عيلدم كيلان أيضاً  ألنه ؛الثبوت مقام

 االطيلالق يف ظهور للمطلق انعقد وإذا ذكرناها، تيال التطابق اصالة باب فيتطابقانمن

 أن بيلد ال اآلخيلر اليلدليل وذاك ،آخر يزيل اصالة التطيلابق هيلذ  دليل حتقق من بد فال

 سواء املنفصل والبيان ظهور، للمطلق فينعقد التطابق، الصالة مزيالً  العقالء يكونعند

 يكيلون بحييلث ظهيلور  ميلن يمنع انه ال املطلق، ظهور مع يتعارض عاماً  أو مقيداً  كان

 التطابق، اصالة من مانع املقيد وجود الن ،تنجيزيا العام وظهور تعليقيًا، املطلق ظهور

 فظهيلور واخليلاا، العيلام يف نقوليله الذي الكالم نفس هو وهذا املطلق، ظهور من ال

 يف احلكيلم ان نكشيل :  التطيلابق اصالة وبحكم فرد، لكل احلكم شمول يقتيض العام

 يتقيلدم ما ولسب  ،لظهورا هذا مع يتناى اخلاا دليل وظهور فرد، لكل ثابت الواقع

 يف ييلكيت بنفسه الكالم وهذا التطابق، اصالة من ويمنع العام، ظهور عىل اخلاا ظهور

 الييله ذهيل  كام ظهورين، بني التعارض حيصل العام او املقيد بورود انه حيث املطلق،
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 ميلع يتعارض وبذلك ظهور للمطلق دفينعق الرأى، هذا ضوء وعىل.  الكفاية صاح 

 الظهور العام يف املجمع.

 وإن ،وأما لو قلنا بكن التقابل بني اإلطالق والتقييد يف مقام الثبوت تقابيلل التضيلادّ 

 التقييد، عدم إالّ  يوجد فال اإلثبات مقام يف وأما الثبوت مقام يف وجودى أمر اإلطالق

أميلر وجيلودي  هو الذي الثبويت إلطالقا عن كاشفاً  اإلثبات مقام يكون أن يصلح فال

 بذلك، اإلثبات مقام يف للفظ ظهور ال إذ ؛يعر عنه برفض القيود واإلرسال والتاممية

 االثبيلات مقيلام يف احلكم تعلق لو النه العقل، بحكم الثبويت االطالق يستكش  وانام

 البييلان، اممقيل يف وكيلان التقيييلد ميلن متكنه مع املوىل يقيدها ومل مهملة، وماهية بقضية

 وبيلذلك ،م العقل بثبوت اإلرسال واإلطالق يف مقام الثبوت من خيلالل ذليلكفيحك

 وعدم للكالم، املقارن املّتصل البيان عدم عىل يتوق  عقلياً  حكامً  املطلق إطالق يكون

 عيلدم عيلىل متوقفا الثبويت االطالق استكشاف يكون حيث عنه املتكخر املنفصل البيان

 ،هيلذين البييلانني فييلزول الكشيل  واحلكيلم العقيل  أحيلد وجيلد إذا وأميلا البيان، هذا

 معه يمكن العقلوال حكم فريتفع بيانًا، يكون أن يصلح موردنا يف العام أن واملفروض

 فيلنن األول، اليلرأى بخيلالف وهيلذا.  املقام يف ظهور وال الثبويت االطالق استكشاف

الالبرشطية يف مقيلام  نكو مع والالبرشطية اإلطالق يف للفظ الظهور انعقاد املفروض

 التقيييلد عيلدم من ثبوتاً  التقييد عدم اكتشاف فيمكن ،اإلثبات والثبوت من نوع واحد

 الظهيلوران فيتعيلارض اإلطيلالق، يف ظهور للفظ ينعقد وبذلك منه، التمكن مع إثباتاً 

 وظهيلور - تعليقيلي املطليلق وهو - أحدمها ظهور بان القول الرأى هذا عىل فاليمكن

 .الثاي الرأى عىل ذلك يصح كام ،جيزيتن العام
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 التقييد، عدم عن عبارة الثبويت اإلطالق أن وهو ،وقد تقدم منا اختيار الرأي األول

 اإلطيلالق مورد يف التعبريات هذ  وأما وامللكة، العدم تقابل من التقييد مع تقابله وأن

من قبييلل املجيلار  زاعية أو اعتباريةانت ُامور إما فهي والتاممية، القيود ورفض باإلرسال

 .الكفاية صاح  رأي هو املسكلة هذ  يف الصحيح الرأي فيكون ،والتسامح األديب

 انكشيلاف بيلكن القيلول عيلىل يبتنيلي تبعيله ومن الشيخ رأي أن ،وقد اّتضح مما ذكرنا

 انكشيلاف كون عىل يبتني تبعه ومن اآلخوند املحقق رأي وأما العقل، بحكم اإلطالق

 اإلطالق بالظهور اللفظي.

 كيلون عيلىل النزاع ابتناء من العلامء كلامت يف ما ألن ؛وإنام بنينا النزاع عىل ماذكرنا 

 ظهيلور ألن وذلك فساد ، خيفى يكاد ال مما تنجيزياً  العام وظهور تعليقياً  املطلق ظهور

 ال واليشيلء ،المالكيل ذات بمالحظيلة ينعقد إنام الظهور فنن للتعليق، قابالً  ليس اللفظ

 هذا حجية من يمنع إنام املنفصل البيان فنن ذكرنا  ما ضوء وعىل. يهعل وقع عام ينقل 

 .انعقاد  أصل من يمنع أن دون الظهور

 ظهيلوران يوجيلد والعيلام املطليلق يف أنيله يظهيلر ،وعىل الرأي املختار يف هذ  املسكلة

 ألحدمها؟ املرّجح هو فام متعارضان،

قضيلية ميلن مالحظيلة  أنيله )البيلد يف كيلل -كيلام نقلنيلا  -وقد ذكر صاح  الكفاية 

أي يف تقيلديم ظهيلور املطليلق أو  (1)خصوصياهتا املوجبة ألظهرية أحدمها ميلن االخيلر(

 تليلك يبيلني مل أنيله إذ ؛ظهور العام خيتل  باختالف املوارد ولكيلن كالميله هيلذا جمميلل

 .اخلصوصيات

                                                           

 .450( كفاية األصول: 1)
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 يف بيلل ،ولكن يمكن القول بالتفصيل هنا عىل ضوء ما سبق ذكر  يف املبحث الثاي

 مقيلام يف لذلك االستنباطي اجلمع هو اجلمع أنحاء من الصحيح أن من ولاأل املبحث

 الكيلالم، مستويات اختالف من ذكرنا  ما ضوء عىل املسكلة معاجلة من بد ال الرتجيح

أي مستوى العام ومستوى املطلق  - املتعارضني الكالمني مستويات يف التفصيل وهو

 وقيلد ،واآلخر يف مسيلتوى الفتيلوىيف صدورها فقد يكون مستوى أحدمها التعليم  -

 كيلل يف واحلكيلم. اإلفتيلاء مسيلتوى عىل كالمها أو التعليم، مستوى عىل كالمهام يكون

 .اآلخر عن خيتل  مستوى

 رضبيلاً  الكيل  األصيلل إلقيلاءوجيدر اإلشارة يف البداية إىل أننا نرييلد ميلن التعليليم: 

 معنيلى يف واخلصيلوا العميلوم بحيلث يف الكفاييلة صيلاح  لذلك أشار كام للقاعدة،

 ذكرنيلا وقيلد. الشك حالة يف إليه الرجوع ألجل الك  االصل هذا ُيلقى وإنام العموم،

 ،انالبييل يف التيلدرج عىل مبنية ألهنا ؛واملقيد املخصص بيان تكخري جيور التعليامت يف أنه

. الشخصيلية وظيفته معه يّتضح الذي باملقدار للمستفتي احلكم ذكر فتعني الفتوى أما

 امليلوىل ييلذكر  إنيلام احلكيلم ألن ؛املنفصيللة القرائن عىل التعويل يصح ال ذلك مثل ويف

 عيلن البييلان تيلكخري منه يلزم املنفصل البيان فتكخري فعاًل، الشخص به يعمل أن ألجل

عدم مناسبته لشكن اإلفتاء اليلذي يقتيضيل بييلان احلكيلم للمخاطيل   مع احلاجة، وقت

 بكسهل طرقه.

لصيلور الثالثيلة للكالميلني املتعارضيلني عيلىل وبعد هذا التمهيد نعود السيلتعراض ا

 اختالف مستوياهتام:

 مسيلتوى عيلىل اليلدليلني أحد كان إذا كام ،الصورة األوىل: ما إذا اختلفا يف املستوى

 بلسيلان كان وان اإلفتائي بالثاي العمل يقدم فهنا ، مستوى اإلفتاءعىل واآلخر التعليم
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 إكرام جي : )قال لو كام العموم، لسانب كان وان التعليمي االول الدليل عىل االطالق

 األول ميلن الشيلمول يف ظهوراً  أقوى الثاي ألن وذلك(. الفساق تكرم ال)و( عامل كل

 مقدمات ألن وذلك ؛داللة الثاي بمقدمات احلكمةو بالعموم األول داللة كانت وإن

 تتككد ربام كمةاحل عن الكاشفة واملقامية احلالية القرائن قبيل من بكهنا قلنا التي احلكمة

 بييلان يف مسيلتوا  اخلصوصيليات هيلذ  وميلن. الكالم يف املتوفرة اخلصوصيات بواسطة

القيلرائن املنفصيللة إالّ لرضيلورة  عىل اإلفتاء يف التعويل احتامل عدم ذكرنا وقد احلكم،

 دواعيلي ألحيلد إالّ  الفتييلا يف املنفصيللة القيلرائن عىل االعتامد لقبح ؛سيكيت كام ،تقتضيه

 االفتيلاء مستوى عىل الصادر بالدليل املجمع يف العمل فيلزم ذلك ضوء عىلو. الكتامن

 .مطلقاً  كان وان

 يف يالحيلظ فهنيلا ،الصورة الثانية: أن يكيلون كيلال اليلدليلني عيلىل مسيلتوى التعليليم

 بتقيلديم القول يبعد ال مسكلتنا ويف الظاهر عىل االظهر فيقدم الظهور، درجة الرتجيح

 وجد وإن ألنه وذلك ؛احلكمة بمقدمات داللته كانت ما عىل بالوضع داللته كانت ما

ل عيلىل الدا لكن ذكرنا  كام والعام املطلق يف الظهور وهو كليهام يف الشمول عىل الداّل 

 يالحيليلط اليليلذي امليليلتكلم واسيليلتخدام ،الشيليلمول يف العيليلام هيليلو أداة موضيليلوعة للعميليلوم

 جلمييلع العيلام مولش عىل التككيد بداعي يكون أن البد األداة اذ  كالمه خصوصيات

 كان بل األداة، الستخدام دافع هناك يكن مل التاكيد، اذا قاصداً  يكن مل لو فننه ؛أفراد 

 عليها يشتمل التي النكتة وهذ (. عامل كل أكرم: )يقل ومل ،رم العامل(أك: )بقوله يكتفي

 .اآلخر من الدليلني أحد أظهرية تستوج  العام
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 ملثيلل اليلرواة بعيلض توجه عدم فرضنا لو أما ،يلنيوهذا الكالم بالنسبة لواقع الدل

 فهيلذا ،عكيلسال أو الشسيلمول بالعيلام الشمول املطلق عن فعروا اخلصوصيات، هذ 

 .املتكلم من الصادرين واملطلق العام يف كالمنا ألن ؛البحث حمل عن خارج الفرض

 جهيلة أن والظيلاهرالصورة الثالثة: فيام لو كان كال الدليلني عىل مسيلتوى اإلفتيلاء. 

 ودالليلة بالوضيلع أحيلدمها داللة لكون بنرائها أمهية ال بحيث كبرية قدرة ذات اإلفتاء

 عيلىل التعيلرف ينبغيلي هنيلا ومن. املتعارضني قبيل من يعدان ولذلك ؛قباإلطال اآلخر

 أسباب مالحظة من فالبد التقييد، وعدم الالبرشطية بصورة البيان جعل وراء السب 

 بيلاآلخر يعميلل ومل بيله عميلل املطليلق دون العيلام يف جدتو فنن ؛ومصححاته الكتامن

 .العكس وكذلك

وبام ذكر يّتضح كيفية تطبيق اجلمع االستنباطي وآثار  التي يتميز  يلا عيلن اجلميلع 

 اجلمعني هذين من واحد كل عىل املرتتبة املتميزة النتائ  الستعراض فالحاجة ،العريف

 .الالحقة وثالبح خالل من أكثر ذلك وسيّتضح مستقل بحث يف

 

 وجه، من العموم بنحو إطالقان تعارض مالو الداللية املرجحات مناألمر الثاي: 

 عيلىل الشيلمول اإلطالق يقدم فهل بدل، اآلخر ويف شمول أحدمها يف اإلطالق ولكن

 االطيلالق يف املجميلع نيلدخل وعلييله ،(1)النيلائيني املحقق وقّوا  للشيخ نس  كام البدل

 كيلام ،أو يتعارض اإلطالقيلان ويتسيلاقطان املجمع بغري البدل القاالط وتقيد الشمول

                                                           

 .513: 2 التقريرات دأجو ،732: 4( فوائد االصول 1)
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 أكرم)و( التغص )و( صّل : )قال لو كام تبعه؟ من وبعض الكفاية صاح  إليه ذه 

 .االجتامع مورد يف يتعارضان حيث ،(الفاسق التكرم)و( عاملاً 

 وءالضيل تسلط مقدمة بذكر التمهيد علينا ينبغي ،وألجل توضيح أدلة االقوال أكثر

وأنه يف مورد اإلطالق البدل حيث يكون املكمور به هو رصف الوجود وحيصل  عليها،

 جليلوار فهيلل به، املكمور حصص من حصة وأي ،الغرض باإلتيان بكي فرد من األفراد

 ال؟ أم الثبويت، واإلطالق الالبرشطية يف دخل   احلصص من حصة بكية اإلتيان

 -أي جيلوار اإلتييلان بكييلة حصيلة  -بدل وتوضيحه أن اجلوار يف مورد اإلطالق ال

 يستعمل يف معنيني:

 ميلن حصيلة كيلل عيلىل الطبيعيلي انطبيلاق يف أنيله يمعنيلى ،األول: اجلوار الوضيلعي

 بيله املكمور يسقط نحو عىل الغرض حتصيل يف منها واحد بكي اإلتيان يكفي احلصص،

 بيلكي تييلانفاإل ،(قهري واالنطباق عق  اإلجزاء إن) قاعدة مقتىض هو وهذا بامتثاله،

 بيله امليلكمور وسيلقوط الغيلرض حصيلول ويف عليه انطباقها يف كاف املاهية أفراد فردمن

 فيلاجلوار فييله، الكيلالم مميلا وهذا. به املكيت الفرد عىل تنطبق  ا املكمور فاملاهية بامتثاله،

: )أكيلرم قيلال ليلو فننيله ؛بدونيله لالبرشيلطية معنى فال وإال لاّلبرشطية، مقّوم الوضعي

 العيلامل إكرام جي  أنه معنا  فهذا جمزئًا، يكن مل فنذا الفاسق، العامل املكمور كرموأ ،عاملًا(

 .الالبرشطية تنتفي وبذلك العادل

 واحيلد كيلل عىل املاهية تطبيق من رشعاً  املانع عدم بمعنى ،الثاي: اجلوار التكليفي

 جليلوار بالالبرشيلطية بالنسيلبة للوجيلوبا هذا ارتباط ويف. حرمته وعدم احلصص من

 البدل احتامالت:
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 ليلو بحييلث ،االحتامل األول: القول بكن هذا اجلوار مقّوم لاّلبرشطية ومصحح اا

( عاملاً  أكرم) مثال ففى. الالبرشطية تعقل فال عليه حمرماً  احلصص بنحدى اإلتيان كان

يكن هناك مانع من تطبيقه عىل كل  مل إذا للخصوصيات بالنسبة البرشط أنه يصدق إنام

 من حصة عن هُني لو كام - التطبيق هذا يف رشعي مانع هناك كان إذا وأما ،فرد وحصة

 كيلام الالبرشيلطية، تنتفي فسوف -( الفاسق العامل التكرم: )قال بكن الطبيعي حصص

 .املاهية أفراد من فرد كل عىل تطبيقه يمكن مل لو فيام تنتفي

 كيلل حصيلة ميلن الالبرشطية واإلطالق يتقومان بجوار تطبييلق املاهييلة عيلىلف ،إذن

 حصص املاهية.

ميلن االعتبيلارات  -أي اإلطيلالق  -والوجه يف هذا الرأي دعيلوى أن الالبرشيلطية 

 متساوية األفراد مجيع تكن مل لو فيام االعتبار هذا مثل اليصّححون والعقالء ،العقالئية

ه يشرتط يف هذا االعتبار العقالئيلي لاّلبرشيلطية عيلدم وجيلود ان بمعنى رشعًا، أو عقالً 

 .النائيني املحقق خمتار هو الرأي وهذانع الترشيعي عن بعض احلصص. امل

 يكيلن مل وإن ،االحتامل الثاي: إن جوار تطبيق املاهية عىل كل حصة ميلن احلصيلص

 عىل( عاملاً  أكرمالرم قوله: )ف اام، مالرم لكنه والالبرشطية، لإلطالق مقوماً  مصّححاً 

 للمكل ، بالنسبة احلصص من حصة عىل اماإلكر تطبيق جوار هو ثبوتاً  إطالقه تقدير

 .(1)األعاظم بعض كلامت من الرأي هذا ويستفاد. باملالرمة اجلوار عىل يدّل  فاإلطالق

االحتامل الثالث: القول بكن اجلوار التكليفي ليس مقّومًا لإلطالق والالبرشطية يف 

 مقيلامي إطيلالق وجيلد فيلنن ؛املقارنات من هو بل ،موارد الشمول البدل وال الرمًا له

                                                           

 .380:  3( مصبا  االصول 1)
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 فالالبرشيلطية ،(عامليلاً  أكرم: )قال فلو إثباته، فاليمكن وإالّ  اجلوار، هذا إثبات فيمكن

 وهذايؤتى به فهريًا واإلجزاء عقليًا.  فرد أي عىل الطبيعي انطباق يكون أن تقتيض فيه

 .الالبرشطية فالينايف األفراد ببعض اإلتيان حرمة أما الوضعي اجلوار هو

 اليلذي ،ه لو فرض قيام املصلحة امللزميلة واقعيلًا برصيلف الوجيلودويشهد لذلك أن

 املكليل  أتيلى وقيلد املحرمة، احلصة ضمن حتى احلصص من حصة أية ضمن يتحقق

 ميلزاج أن فرضيلنا ليلو فمثالً . ذلك بعد ثانياً  به باإلتيان لألمر فالوجه ،حرمةامل باحلصة

 رافع أنه باعتبار( جبنيالسكن رشب عليك جي : )املوىل له فقال للصفراء، يميل العبد

 باعتبيلار ؛الصيلبح أول يف احلامض رشب التكليفية باحلرمة عليه حرم ولكنه للصفراء،

 السيلكنجبني تناول العبد أن فرضنا فلومى بحس  مزاج العبد. باحل ابتالء  يوج  أنه

 من له والبد املوىل أمر يمتثل مل بكنه القول يمكن فال املحرم الفرد ضمن يف الصبح أول

 لألوقيلات، بالنسيلبة البرشيلط كان السكنجبني برشب األمر ألن وذلك ؛ثانياً  االمتثال

ينايف ذلك العقوبة فيام لو أتى به ضمن الفرد ال ولكن األوقات، مجيع يف مرتبة وفائدته

 كيلان وإالّ  بيله، امليلكيت الفيلرد عيلىل بيله املكمور انطباق امتناع ذلك يستوج  وال ،املحرم

 .البرشط أنه واملفروض ال، برشط

 بيلاجلوار البيلدل اإلطيلالق ارتباط: يعني ،واملختار من هذ  االحتامالت هو األخري

 اجليلوار وليليس التكليفيلي، بيلاجلوار ليله ارتبيلاط وال ،املقّوم له ألنه ؛فحس  الوضعي

 فيلنذا ليلذلك. مقارناتيله من هو وإنام معه، مالرماً  وال الثبويت لإلطالق مقّوماً  التكليفي

 استكشيلافه، يمكيلن مل وإالّ  التكليفيلي اجليلوار منه فيستكش  اميمق إطالق هناك كان

 حييلث ميلن( صيلل: )لقوله لفظي إطالق فال ، (تغص وال صل: )املوىل قال لو فمثالً 

 جيلوار نستكشيل  بكننيلا ليقيلال اجلهيلة هذ  من البيان مقام يف ليس املوىل ألن ؛األمكنة
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 بمنزلة فهو البيان، مقام يف أنه يف شككنا لو وهكذا. املغصوبة األمكنة يف حتى الصالة

 .ونتيجة أثراً  البيان عدم إحرار

 بالنسيلبة( العيلامل أكيلرمق املقيلامي يف ميلورد كيلام يف قوليله: )اإلطيلال يوجد قد ،نعم

 .والعادل كالفاسق العامل إليها ينقسم التي للصفات

 .لفظياً  إطالقاً  وليس مقامي إطالق فهو إطالق للبدل كان فنذا ،إذن

 :األقوال من مايناسبها نالحظ ،ثالثة يف هذ  املسكلةوهذ  حمتمالت 

 عيلدم بمعنيلى وهيلو) ،أي االلتزام بكن اجليلوار الرشيلعي -أما عىل االحتامل األول 

 اإلطيلالق ميلوارد يف الثبيلويت لإلطيلالق ومقيلوم مصيلحح( فرد كل يف الرشعية املانعية

 عيلىل توقيل م اإلثبيلايت بيلاإلطالق التمسيلك أن وهي ُاخرى مقدمة له وأضفنا البدل،

 فيلال ،انيله أو مل نحيلرر إمكانيلهإمك أحررناعيلدم لو وأما الثبويت، اإلطالق إمكان إحرار

 إطيلالق بنمكيلان نعليلم مل إذا فميلثالً  اإلثبيلايت، باإلطالق الثبويت اإلطالق إحرار يمكن

 مجاعيلة، رأي هو كام التقييد، اليمكن كام إمكانه، عدم أو القربة لقصد بالنسبة الصالة

 املجميلع أو عيلدم يف األميلر بيلنطالق فنكخيلذ والنهي األمر اجتامع بجوار لمنع مل إذا أو

ففي مثل ذلك اليمكن استكشاف اإلطيلالق الثبيلويت ميلن خيلالل اإلطيلالق  -جوار  

 اإلثبايت.

 ،وبعبارة ُاخرى أن إحدى مقدمات األخذ باإلطالق اإلثبايت وإثبات الالبرشيلطية

 فاليمكيلن عدمه، أحرر أو حيرر مل فنذا الثبويت، واإلطالق الالبرشطية إمكان نحرر أن

 ف اإلطالق الثبويت باإلطالق اإلثبايت.اكتشا

عىل تقدير متاميتهام يل يلزم تقيلدم اإلطيلالق الشيلمول  -وعىل ضوء هاتني املقّدمتني 

 ميلن حّصيلة عن النهي عىل يشتمل( الفاسق التكرم: )قوله فمثالً  ،عىل اإلطالق البدل
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ويت ليله بلحيلاظ الثبيل اإلطيلالق حتقيلق يعقل فال النهي هذا ومع ،(العامل أكرم) حصص

 من احلرمة عدم كون بمعنى ،املقّدمة االُوىل التي اعترنا فيها اجلوار التكليفي الرشعي

 للمطليلق اإلطيلالق انعقيلاد فاليعقيلل ذليلك تم وإذا. املقام يف الالبرشطية مصصحات

 افيلراد كيلون عدم عىل لشمولا اإلطالق دالاللة بعد ألنه ؛الثانية املقدمة بلحاظ البدل

 لق البدل متساوية فينتفي موضوع اإلطالق البدل.املط

وهذا هو العمدة من أدلة املحّقق النائيني يف هذا املوضوع كيلام يسيلتفاد ميلن فوائيلد 

ّدميلة باملق فيليهام اكتفيلى وإن ،(1)االُصول وأجود التقريرات يف مبحث تعيلارض األدّليلة

 نسيلبت التيلي العديدة الوجو  أما ،اد يف اإلطالق البدلاالُوىل من اعتبار تساوي األفر

 وجيلو  ألهنيلا ؛ يلا التزاميله مدى فاليعلم وغري  التقريرات أجود يف النائيني للمحقق

 بعبيلارات لألذهيلان الفكيلرة هيلذ  تقرييل  يقصيلد كيلان النائيني املحقق وككن ضعيفة،

 عىل الشمول اإلطالق تقديم ذلك ونتيجةبعض أهنا وجو  متعّددة. ال فتومّهها خمتلفة،

 . البدل

 بحثنيلا  كام املختار الرأي فنن ؛ولكن هذا الرأي بكلتا مقدمتيه غري صحيح يف رأينا

 إنيلام البدلية الاّلبرشطية أن العبادة، عن والنهي والنهي، األمر اجتامع مسكلة يف بتوّسع

 المتثيلالوا العميلل يصيلح ولذا ؛التكليفي باجلوار ال ،ضعي فحس الو باجلوار تتقّوم

 يرّصيل  أن صيلح وليلذا الالبرشيلطية، معها وتتحقق التكليفية، احلرمة وجود مع حتى

 احلصة حرمة أن عىل يدل مما ؛(صباحاً  ولو السكنجبني تناول)بيل السابق املثال يف املوىل

 مل وإالّ  ،ار التكليفي ليس مقوميلًا لاّلبرشيلطيةاجلو وأن الوضعي، اجلوار التنايف تكليفاً 

 عيلدم تعني فلالبرشطية. معقوليته وضو  مع املذكور املثال يف باجلوار الترصيح يعقل

                                                           

 .514:  2 التقريرات اجود ، 732: 4( فوائد االصول 1)
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 بذاتيله تناوليله وإنام السكنجبني، تناول إلجياب املوج  امللزم املالك يف آخر اء دخل

 .املصلحة يستويف

 كيلام ،أي القول بكن اجليلوار التكليفيلي الرم لاّلبرشيلطية -وأما عىل االحتامل الثاي 

 - املعنى هذا عىل كالمه ُحل يلزم حيث الكفاية كصاح  لعلامءا من مجاعة إليه ذه 

 ييلدّل  البيلدل اإلطالق ألن ؛الشمول اإلطالق مفاد مع البدل اإلطالق مفاد فيتعارض

 وأميلا ،صيلص تكليفيلاً احل ميلن حصيلة أّييلة عيلىل التطبييلق جوار عىل االلتزامية بالداللة

 .منها حصة حرمة فيثبت الشمول اإلطالق

 واجليلوار البيلدل اإلطالق بني املالرمة لعدم وذلك ؛ول غري صحيحولكن هذا الق

 .مر كام اجتامعهام جلوار وذلك ؛التكليفي

فيلاجلوار التكليفيلي إنيلام يمكيلن  -وهو الرأي املختيلار  -وأما عىل االحتامل الثالث 

: يقيلول حني البيان مقام يف مثالً  املوىل يكون بكن ،استفادته من اإلطالق املقامي وذلك

 بيلني التعيلارض فيقيلع اإلطيلالق، إرادة منيله فيليعلم بالعداليلة، يقّييلد  ومل ،(عاملاً  رمأك)

 .الشمول اللفظي واإلطالق املقامي اإلطالق

تغص ( عن حمل وال صّل ) أمثال خروج منه ويعلم ،وهذا هو حترير ملحل البحث

 .املكان جهة من إطالق له ليس إذ ؛البحث

 البيلدل طالق اللفطي الشمول عىل اإلطالقوإذا اّتضح ذلك فقد يقال برتجيح اإل

 :وجو  ألحد

األول: أن اإلطالق الشمول من العناوين الثانوية يف مثل )التغصيل ( و)التكيلرم 

عيلىل العنيلاوين األّولييلة ولوكانيلا شيلموليني  تتقدم وهي ،الفاسق( بناء عىل اعتبار  منه
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 يف التقيلديم هيلذا جيلهو بيلنّي  وقد(. التغص : )وقوله ،(الغنم حلم أكل جيوركقوله: )

 .حمله

 اجلمع فنن ،(الفاسق التكرمالثاي: عىل تقدير عدم كونه عنوانًا ثانويًا كام يف قوله: )

 ،من اإلطالق املقامي عىل اإلباحة الالاقتضيلائية املستفاد اجلوار ُحل يقتيض عرفاً  بينهام

 .املقتيض وجد إذا فيام تزول وهي

 لفظي فيقدم عىل اإلطالق املقامي. الثالث: أن اإلطالق الشمول بام أنه

 ونحيلو ثانوييلًا، العنوان كون أو ،وعىل كل حال فاملالك يف التقديم هو قوة الظهور

 ض ملستوى التعليم والفتيا.التعر حني ذكر  سبق مما ذلك

فظهر مما ذكرنا  أنه بناء عىل اليلرأي املختيلار الييلدور االميلر بيلني اإلطيلالق البيلدل 

 بيلني التعيلارض وإنيلام ،يبحث عن تقديم أي منهام عىل اآلخرواإلطالق الشمول لكي 

 واإلطيلالق حصيلة، حصيلة لكيلل التكليفيلي اجلوار شمول عىل الداّل  املقامي اإلطالق

 اليبتنيلي ذليلك ضوء عىل فالتقديم اللفظي الدال عىل حرمة بعض احلصص. الشمول

 لإلطيلالق، قوميلاً م التكليفي اجلوار كون عىل يتوق  ألنه ؛النائيني املحقق ماذكر  عىل

 ُاخيلرى ُاميلور عيلىل يبتنيلي وإنيلام الثبيلويت اإلطالق عىل متوقفاً  اإلثبايت اإلطالق وكون

 مل إذا الظهيلور قيلوة أو ،وار عيلىل اجليلوار الالاقتضيلائياجليل ُحل أو الثانوية، كالعناوين

 .اآلخر الطرف يف  ا يعارض

 فالبحث عىل الرأي املختار خيتل  موضوعًا وحمموالً.

 

 النسخ بني األمر دار إذا فيام الداللية، املرجحات من أيضاً  اعتر وقدثالث:األمر ال

 كيلان فيليام االميلر هيلذا وموردالنسخ.  عىل مقدم التخصيص أن فذكروا والتخصيص،
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 يف األلفيلاظ، مباحيلث يف ذكيلر كام املطلق واخلصوا العموم نسبة بينهام دليالن هناك

 .وجه من العموم كان السابقني األمرين مورد أن حني

 :صورتان منها املهم لكن ،وقد ذكر هناك صور عديدة

 ولكيلن ،الصورة االُوىل: أن يكون العام متقدمًا رمانًا واخلاا يصدر متيلكخرًا عنيله

 .بالعام للعمل احلاجة وقت ميض بعد

 احلاجيلة وقت بعد العام يصدر ثم أوالً  اخلاا يصدر بكن ،الصورة الثانية: عكسها

 .باخلاا للعمل

الكالم يف هاتني الصيلورتني وسيلائر الصيلور ميلّر يف أواخيلر بحيلث العيلام  وتفصيل

 البحث عنها بنجيار مع اإلشارة لبعض النكات املهمة. إىل هنا ونتعرض ،واخلاا

 

أن يصدر العام أّوالً أما اخلاا فيصدر بعد وقت احلاجة للعمل  -الصورة االُوىل 

اخليلاا ناسيلخ أو أنيله خمصيلص؟ وهنا هل إن مقتىض القاعدة االلتيلزام بيلكن  -بالعام 

والفرق بني النسخ والتخصيص أن النسخ عبارة عيلن إنشيلاء حكيلم جدييلد يف حصيلة 

 بتغيلري فييله فنلتزم ،خاصة بعد أن كانت حمكومة بحكم العام واقعًا قبل صدور اخلاا

: أوالً  لوقال كام واملفاسد، املصالح لتغري له، آخر حكم جعل إىل احلصة يف العام حكم

 العامل التكرم: )قال والعدول الفساق خارجاً  العلامء إكرام حتقق وبعد( ملعا كل أكرم)

 فاسق(.ال

أما التخصيص فهو االلتيلزام بيلكن حكيلم العيلام ميلن األول مل يكيلن شيلاماًل حلصيلة 

 مقيلام كيلون للحّصيلة العيلامّ  حكيلم شيلمول وعيلدم اخلاّا  بصدور فيكش  ،اخلاا

 اإلرادة تطيلابق عيلدم يعنيلي - الثبيلوت مقيلام ميلن أوسيلع العام حلكم بالنسبة اإلثبات
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ييلة يف العيلام يل فيلاإلرادة اجلّدييلة يف مقيلام اجلدّ  االرادة مع مضموهنا مجيع يف االستعاملية

 الثبوت أضيق من دائرة االستعاملية يف مقام اإلثبات 

 ،فيليليلام هيليليلو اليليليلرأي الصيليليلحيح يف هيليليلذا امليليليلورد؟ هنيليليلا كيليليلالم يف بيليليلني العليليليلامء

 كالم أو ،)صىل اهلل عليه وآله( النبي كالم يف وأ ،ومثل هذا األمر إما أنه يقع يف العرف

 )عليهم السالم(: الطاهرين األئمة

 وحيكيلم إشيلكال، بيلال النسيلخ عىل حيمله فالعرف ذلك، وقع فلو ،أما يف العرفيات

 وقيلت عيلن البييلان تكخري لقبح ؛العامّ  موضوع حصص من حصة يف وتبّدله رأيه بتغري

 يف املصلحة وجد ثم عامل، كل إكرام وجوب أوالً  يرى كان فمثالً  العرف، عند احلاجة

 أنيله أو ،م العامل الفاسق فتبني له أن احلكم يف هذ  احلصة غري واجد للميلالكإكرا عدم

 منيله يليلزم ألنه ؛املورد هذا يف التخصيص العرف عند حيتمل وال. أقوى ملالك مزاحم

 . اقتضاءً  أو ذاتاً  قبيح وهو احلاجة وقت عن البيان تكخري

كام لوصيلدر اليلدليالن يف رميلان الرسيلول  -دوث ذلك يف املجال الرشعي وأما ح

 يل املبدأ جهة المن ولكن ،فهنا أيضًا المانع من االلتزام بالنسخ -)صىل اهلل عليه وآله( 

 يف خاّا  أمد إىل مالك ذا األّول من كان العام حكم أن جهة من بل - الرأي تبدل أي

رافع  جديد حكم بلسان أبرر ذلك وبعد األول، نم التحديد يرر مل ولكن املوىل، علم

 للحكم األول يف احلصة املعّينة.

وال اشكال يف وقوع النسخ يف رمان الرسول )صىل اهلل عليه وآله( وأنه كان متعارفًا 

يف أحاديثه )صىل اهلل عليه وآله( كام تدل عىل ذلك بعض الروايات التي تقيلدم ذكرهيلا 

 .«بعضاً  بعضها نسخت حاديثاأل إن»كقوله )عليه السالم(: 
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وما ذكرنا  سابقًا من أن النسخ يف كالم القدماء له معنى أعّم من النسخ املصيلطلح 

بام يشمل العام واخلاا الينايف وقوع النسخ املصيلطلح يف كيلالم الرسيلول )صيلىل اهلل 

 ترواييلا يف النسخ وقع لو فيام الكالم وإنام. قطعاً  أفراد  أحد النه وذلك ؛ عليه وآله(

)عليهم السالم( كام لو صدر العام عن النبي )صىل اهلل علييله وآليله(  املعصومني األئمة

املتقدمني كاإلمام الباقر أو الصادق )عليهام السالم( ثم بعيلد وقيلت  األئمةأو عن أحد 

املتيلكخرين  األئميلةالعمل بالعام صدر اخلاا عن اإلمام)عليه السيلالم(أو عيلن أحيلد 

 . )عليه السالم(الرضا اإلمام عن درص لو كام ،)عليهم السالم(

 األعيلالم ذكر وقد. الواردة األحاديث يف االبتالء حمل وهو ،وهذا املورد هو األهم

 .حمله يف بالتفصيل ومناقشتها عنها البحث مر النسخ، عىل التخصيص لتقديم وجوهاً 

 وألجل توضيح احلكم يف املقام البد من مالحظة ُامور:

ضنا أنه يف هذ  الصورة يدور األمر بني النسخ والتخصيليص األمر األول: أن لو فر

فحس  دون ما سيكيت ذكر  يف االمور الالحقة فال يرتت  عىل هذا املبحث ثمرة عملية 

ألننا مل ندرك ومل نِعش الفرتة املتوسطة املمتدة بني العيلام  ؛(1)لنا كام ذكر  بعض األعاظم

 ناسخاً  أو للعام خمصصاً  اخلاا كان اءفسو ؛جدنا بعد صدور كليهاموُ  وإنام ،واخلاا

 .بينهام األمر لدوران عندنا أثر فال باخلاّا، العمل علينا ينبغي له

)عليليهم  األئمةاألمر الثاي: هل إن جمرد صدور العام املتقدم واخلاا املتكخر عن 

 ال؟ أم ،السالم( يوج  دخوله يف بحثنا

                                                           

 .382: 3( مصبا  االصول 1)
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بعدم صدور حكم اخليلاا سيلابقًا توضيحه: أن مورد البحث إنام يتم فيام لو قطع 

 كيلان وليلو إنيله أو اخلطاب، وقت فعال ُانِشئ وإنام ،أي قبل حضور وقت العمل بالعام

 سيلبق قيلد أنه فرضنا فنذا. اإلنشاء مرحلة يف خمزوناً  بقي وإنام يبّلغ مل لكنه سابقاً  صادراً 

 ففسو ،العمل بالعام خمصص  مثله قبل وقت العمل وقت بعد الصادر املخصص هذا

 .البحث مورد عن خارجاً  الفرض هذا يكون

 املتيلكخر اإلميلام ميلن الصادر املخّصص إىل بالنسبة لنا السبيل إنهوبعد هذا نقول: 

وذليلك ألن  ؛للعلم بصدور  بعد حضور وقت العمل بالعيلام املتقيلدم ؛)عليه السالم(

مليلة يف )عليهم السالم( يف بيان األحكام ظيلاهرة او حمت األئمةاألحاديث الصادرة عن 

 سيلبق وهوعدم فيها، املبحوث العنوان حتقق حيرر فال ،سبق األحكام مضمونًا وتبليغاً 

 .صدورها

 مثل سابقًا، وجود اا يكن مل بكهنا أحياناً  االطمئنان األفراد لبعض حصل ربام ،نعم

  املكاس  لو افرتضنا عيلدم سيلبقها ولكيلن يف الغاليل  أربا مخس أو الناصبي نجاسة

 اليتميز ذلك.

اية األمر قيام احلّجة عىل أن اإلمام الصادق )عليه السيلالم( بيلنّي هيلذا احلكيلم يف غ

 املتقّدم اإلمام عن ضعي  بطريق ولو منقوالً  اخلاّا  مفاد لوكان فيام وخاصة ،أحاديثه

 االحيلتامل هيلذا وميلع)صىل اهلل عليه وآله( وان كيلان عيلن طرييلق العاميلة.  الرسول أو

 علييله املتقيلدم اإلمام عن أو نفسه اإلمام عن كماحل صدور سبق عدم إحرار فاليمكن

 االحيلتامل هذا ومع. نادرة موارد يف إالّ  اإلمام بعد وحدوثه اخلاّا  صدور حيرر حتى

 . النسخ حيرر فال
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 رمان أن أحررنا بحيث ،األمر الثالث: عىل تقدير علمنا بعدم سبق صدور اخلاا

 ييلدور فال ذلك ومع إبرارًا، أو حمتوى احلكم هذا فيه مايصدر هوأول اخلاّا  اخلطاب

 اليلوالئي، احلكيلم احيلتامل وهو ثالث، احتامل يرر بل والتخصيص، النسخ بني األمر

 ،)عليهم السالم( بام أهنم ساسة االُمم ووالة األميلر وجتيل  طيلاعتهم األئمة إن حيث

 نياملكّلف وإلزام املتغرية، واملفاسد املصالح بحس  احلكم جعل عىل الوالية ام فتكون

 العنيلاوين قبيل من هو إذ ؛السابق احلكم الينايف ألنه ؛نسخاً  احلكم هذا واليسمى  ا،

 أو بيع أو يمني أو برشط أو بنذر نفسه عىل عمالً  يلزم أن لإلنسان يمكن فكام الثانوية،

)عليهم السالم(  األئمة وكذلك مثاًل، اإلباحة ُنسخت قد إنه: يقال فال ،اء أو غري رش

 الفيلراغ، منطقيلة حيلدود يف واإلليلزام الترشيع حق فلهم ،ىل بنا من أنفسناالذين هم أو

 احليلالل حتريم أو احلرام لتحليل موجباً  يكون أالّ  فيه يعتر اخلاا الترشيع هذا ولكن

 مليلا بانيا أو تاسيسية احكام من االسالم بنا  ملا هادما يكون ال باني ذكرناهالذ باملعنى

 . جاهلية نوسن احكام من االسالم يل هدمه

إذن فنذا كان احلكم اخلاا يف حدود منطقيلة الفيلراغ ومناسيلبا لإلحكيلام الوالئييلة 

)عليهم األئميلة بيله أليلزم وقيلد ،واليلزم من ترشيعه حتلييلل احليلرام أو حتيلريم احليلالل

 وكيلان األميلر، والة أهنم بام لشكهنم ومناسباً  ،السالم(بلحاظ املصالح واملفاسد املتغرية

 ذليلك فمثيلل ميلررًا، أو إبيلراراً  وحادثًا، جديداً  احلكم كون يف وضاملفر هو كام ظاهراً 

)عليهم السالم( ميلن قبييلل األحكيلام  األئمة من املجعول احلكم أن يف الظهور يوج 

)عليه السيلالم(فرض علياً  أن الروايات بعض يف جاء أنه تقدم وكام.  املؤقتةاو الوالئية

حمله عدم متامية ماذكر  الفقهيلاء ميلن ُحيلل الزكاة يف اخليل العتاق والراذين وذكرنا يف 

 موقيلت، والئي حكم فيه احلكم وإنام ؛هذ  الرواية عىل استحباب الزكاة يف هذا املورد
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)عليهم السيلالم(تارة يمضيليه االميلام املتيلكخر  األئمةجيعله  الذي املوقت احلكم ولكن

 ،-جل اهلل فرجيله ع -أيضًا فيستمّر مفعوله إىل رماننا أيضًا وحتى ظهور اإلمام احلجة 

 .الواضع بزمان احلكم هذا فيتحدد ذلك اليفعل وُاخرى

لقيلول ا فاليمكيلن ،وعىل كل حال فعىل تقدير إحرار حدوث اخلاا مررًا وإبراراً 

 كونيله احيلتامل وهيلو فيه ثالث احتامل يرر ألنه ؛بدوران األمر بني النسخ والتخصيص

 عنيلوان عيلروض قبيل من هو بل ختصيص، وال بنسخ ليس احلكم وهذا والئيًا، حكامً 

 االحكيلام ميلن كان لو فانه ناسخًا، يسمى السابق للحكم مغري حكم كل ليس إذ آخر،

 انيله يقيلال فيلال مباحيلًا، اميلراً  بالنذر انفسنا عىل الزمنا لو كام نسخًا، يسمى فال الوالئية

 .النسخ حيرر فال االحتامل هذا ومع لالباحة، ناسخ

 ذاهتيلام يف والتخصيص النسخمالحظة هذين االحتاملني: األمر الرابع: ينبغي علينا 

 :بالعام العمل وقت عن اخلاا تكخري صورة يف

)عليليهم السيلالم( تبلييلغ األحكيلام  األئميلةكمل فيه بيلكن وظيفيلة يت فقد ،أما النسخ

 ام، تابعون فهم ،)صىل اهلل عليه وآله( النبي بجعل املسنونة أو ،املفروضة من قبل اهلل

 اهلل كتيلاب يوافيلق ال حيلديث كل»: قالوا أنفسهم أهنم كام النسخ، تهموظيف من وليس

 حتليل فيه حيصل حيث املخالفة أفراد أوضح من النسخ فنن ،(2)ونحو . (1)«رخرف فهو

 النجاسيلة اعتيلرت ليلو فيليام الوضعية األحكام يف األمر وهكذا احلالل، وحتريم احلرام

 والتخصيليص النسخ بني األمر دوران من قيل فام ،بالعكس أو الرشيعة يف طاهر ليشء

 .باطل فهو

                                                           

 .القايض صفات أبواب من 9ب ،14/ 79: 18، وسائل الشيعة 3/ 69: 1( الكايف 1)

 .4/ 69: 1( الكايف 2)
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وقد أجاب عن ذلك بعض األعاظم بكن منشئ احلكم واقعًا وأصالة هيلو الرسيلول 

)صىل اهلل عليه وآله( جعل احلكيلم الناسيلخ وديعيلة عنيلد  ولكنه ،)صىل اهلل عليه وآله(

. ولاأل احلكيلم أميلد انتهيلاء وحني ،)عليهم السالم(ليررو  يف الوقت املناس  األئمة

 ،)عليهم السالم(للحكم الثاي ليس إنشاًء منهم بيلل هيلو تبلييلغ مليلا ُاودع األئمة فنبرار

 .(1)ناسخاً  وليس حقيقة للنسخ بيان فهو لدهيم

إن الرواييلات  إالّ  ،وقد ناقشنا هذا الرأي فيليام سيلبق بكنيله وإن كيلان ممكنيلًا يف نفسيله

)عليليهم  األئمةالسنة من وذلك ألهنا تنفى صدور ما خيال  الكتاب و ؛التساعد عليه

 . السالم( بمختل  صور 

 .املورد هذا يف فهوممكن به االلتزام من املانع عدم إىل ذهبوا فقد ،وأما التخصيص

 وهيلو ،وأما االشكال عليه بكن التخصيص يلزم منه تكخري البيان عن وقت احلاجيلة

 عىل القبح فنن ،اقتضائي قبح احلاجة وقت عن البيان تاخري قبح بكن يناقش فننه قبيح،

 ذاتاً  قبيحاً  اليشء كان فنذا الكذب كقبح اقتضائي وقبح الظلم، كقبح ذايت قبح: نوعني

 االقتضيلائي، بيلالقبح قبيحيلاً  كيلان ليلو وأما العوارض، بعروض قبحه ارتفاع فاليمكن

 وميلا. الكيلذب عيلىل املؤمن نجاة توق  لو كام ،ريتفع قبحه ويكون حسنًا بالعوارضف

 وبذلك اقتضائيًا، بل ذاتياً  قبحه ليس - احلاجة وقت عن البيان اخريت وهو - فيه نحن

 .الكتامن يف بمصالح القبح ارتفاع يمكن

إما ألجيلل إليلزام املكليل  بفعيلل  ؛توضيح ذلك: أن تكخري البيان عن وقت احلاجة

 العيلام كيلان إذا فيليام فييله ملزميلة مفسيلدة ميلاال بيلرتك اإلليلزام أو ،المصلحة ملزمة فيه

                                                           

 .382: 3( مصبا  االصول 1)
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 غيلري اليلواقعي امليلالك كيلون ميلع اإلنسان حلرية حتديد ألنه ؛قبيح اإللزام ذاوه.الزامياً 

. املليلزم امليلالك فييله يوجد فيام الرتخيص منه فيلزم ترخيصياً  كان لو العام أن أو ملزم،

 ؛ابتيلداءً  احلكيلم كيلتامن يف مصالح هناك تكون أن يمكن إذ ؛كن هذا القبح اقتضائيول

 لكل الن مفسدة، وإعالمه بيانه يف ولكن ملزمة مصلحة نفسه يف لليشء يكون قد فننه

 .بيانه ترك قبح يرتفع وبذلك اخلاا حسابه والنرش االعالم من

 ويظهيلر ،بدقة عيلىل حيلدود  التعرف من البد ولكن ،وهذا الرأي صحيح يف نفسه

: وهيلي األربعيلة، وبواعثه الكتامن أسباب مالحظة من سابقاً  ماذكرنا  خالل من ذلك

. الكيلامل إىل والسيلوق الشيليعة، بيلني االخيلتالف وإلقيلاء السيلائل، مع راةواملدا التقية،

 بعيلض فيلنن الكيلتامن، أسيلباب ميلع املكتوميلة األحكيلام ارتباط مدى مالحظة وكذلك

 فيختل  منها، سب  بكل يرتبط حكم كل وليس ،األحكام ترتبط ببعض دون ُاخرى

 لكيلتامن مصحح كل يصلح وال املكتوم، احلكم نوع باختالف احياناً  للكتامن املصحح

 للحكيلم متضيلمن واخليلاا ترخيصيل حكيلم عيلىل مشيلتمالً  العامّ  كان فلو حكم، أي

 لكيلتامن واملصيلححالنسبة لبعض احلصيلص. ب اإللزامي احلكم هنا كتم فقد اإللزامى،

 لكيلون المعنيلى فننيله ؛فحس  التقية او السائل مع املداراة إما: سببان اإللزامي احلكم

 ألنيله ؛اإللزاميلي احلكيلم لكيلتامن موجبيلاً  للكامل، السوق أو الشيعة، بني اخلالف إلقاء

اخليلالف بيلني الشيليعة  إلقيلاء أن كام اإللزامي، احلكم كتامن مع للكامل للسوق المعنى

 .(1)خمتص باملوسعات كام ذكر يف الروايات

 فرضيلنا فيلنذا ،إذن فكتامن احلكم اإللزامي إما ألجل التقّية أو امليلدارة ميلع السيلائل

 بتصيلحيح القيلول يمكيلن فيلال اخليلاا، يتضيلمنه الذي اإللزامى باحلكم ةالعامّ  التزام

                                                           

(1 ) 
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 ُحيلل وهيلو ،بد من األخذ بحل آخر لتصحيح ذليلكال فهنا. املداراة أو بالتقية الكتامن

 بيلام اليلدليلني أحيلد بتكويل فنقوم ذلك، حيتمل مل فنذا مثاًل، الوالئي احلكم عىل اخلاا

 تككييلد عيلىل كحمليله التخصيليص جيل اليو ميلا عىل اخلاا فنحمل التنايف، به يرتفع

 العليلامء أكيلرمل: )قيلا ثيلم ،(العليلامء إكيلرام يسيلتح : )أوالً  قيلال ليلو كام االستحباب

 اليمكن فهنا العدول العلامء إكرام بوجوب يقولون أيضاً  العامة أن وفرض ،(العدول

 تيلوفر عيلدم الجيلل التخصيليص عيلىل احلمل امكان عدم فمع بالتخصيصاذن االلتزام

 وانيلام االليلزام، يف اخلاا يف احلكم ظهور عن اليد نرفع فهنا ، النسخ وال مصححاته،

 ييلدور فيلال اذن ، خاصيلاً  ترشيليعاً  وال ختصيصيلاً  فليس ،ىل احلكم االستحبايبع نحمله

 غريمهيلا، اخليلاا يف ثالث احتامل يوجد بل ، ثبوتاً  والتخصيص النسخ بني دائامً  االمر

 ُحيلل وهيلو ختصيصيلًا، وال نسيلخاً  نيكيلو ال حتى جماري، معنى عىل اخلاا ُحل وهو

 . رًا عىل االستحبابام النه الوجوب يف الظاهر اخلاا

 ففيلى ترخيصيل حكيلم اخلاا وأن ،وأما لو فرضنا اشتامل العام عىل حكم الزامي

 أسيلباب أحيلد يكيلون أن يمكن الكتامن هذا ومصحح. الرتخيص للحكم كتامن العام

 بجمييلع كتامنيله تصيلحيح يمكيلن الرتخيصيل احلكيلم أن من ذكرنا  ملا ؛األربعة الكتامن

 .الكتامن أسباب

وحمصل مانذكر  يف الصورة االُوىل أنه لو طرحنا البحث عىل النحو املعيلروف ميلن 

 عميل ّ  أثيلر علييله يرتت  فال ،معرفة الوظيفة فيام إذا دار األمر بني النسخ والتخصيص

 مررًا، أو إبراراً  خلااا ذكر سبق عدم إحرار فيشكل ترت  ولو ذكرنا ، كام لنا بالنسبة

 النسيلخ يف التنحرصيل االحيلتامالت فيلنن ذلك إحرار ومعاي. الث األمر يف وضحنا  كام
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 العيلام حكم كون كعدم موارد ، وجدت إذا والئياً  احلكم كون الحتامل والتخصيص،

 .الثالث األمر يف ذكرنا  كام إلزامياً 

 واألول ،نسيلخ والتخصيليصوإذا مل يوجد ذلك أيضًا فتصيلل النوبيلة إىل احيلتامل ال

 عيلىل املسيلكلة فنعيلال  ، فبعد بيان الرس يف عدم قبح تكخري البيان ذاتاً الثاي أما اليصلح

 بمعنيلى آخيلر بحيلل عاجلنا  وإالّ  وجدت، فنن األحاديث، اختالف علل بحوث ضوء

 .خمصصاً  كونه عن خيرج بام اخلاا تكويل

 ميلوارد يف والئييلاً  كونيله بيلني ماحلك يدور وإنام ،فظهر إلغاء النسخ يف هذ  الصورة

 اجلميلع نيلامذج ميلن آخيلر نميلوذج عيلىل نتعيلرف وبيلذلك تكوياًل، أو خمّصصًا، أو ،قليلة

 .االستنباطي

 وقت بعد العام صدور مع متكّخراً  والعام متقدماً  اخلاا يكون أنالصورة الثانية: 

 وإنيلام. ااخلا طبق عىل بالقوة أو بالفعل العم  اجلري وبعد باخلاا، للعمل احلاجة

 يقبح ألنه ؛النسخ حيتمل مل قبله لوكان ألنه ؛اها بصدور العام بعد العمل باخلاّا قيدن

 فيجيل  خمصصاً  أو ناسخاً  العام يعتر هل الصورة، هذ  ففي. العمل وقت قبل النسخ

 بعيلد ثيلم ،(الفاسق العامل إكرام جي : )أوالً  املوىل لوقال كام احلّصة، يف باخلاا العمل

 (.فاسق كل إكرام حيرمقال: ) يلةطو مدة ميض

 يقع فتارة: موردين يف يقع ،والبحث عن هذ  الصورة كالبحث عن الصورة االُوىل

 فيليام واخرى ،)صىل اهلل عليه وآله( النبي رمان يف أو العرف أهل من لوصدر فيام ذلك

 . )عليهم السالم( الطاهرين األئمة كلامت يف لووقع

 تعارض لو فيام وهو سابقًا، له تعرضنا بحث يف املسكلة فتدخل ،أما يف املورد األول

 كيلان وإن بيلالعموم، اآلخر وداللة باالطالق، أحدمها داللة كون مع وجه من العامان
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 ميلن أظهيلر العموم بان هناك قلنا وقد ظاهرًا، املطلق واخلصوا العموم الدليلني بني

رى توجيل  تقيلديم  تكيلن هنيلاك حيثييلة ُاخيلإذامل ولكيلن العيلام يقدم لذلك ؛اإلطالق

 ميلن العلامء من مجاعة إليه ذهبت ملا خالفاً  ،(1)أيضاً  الكفاية صاح  ذكر  كام ،اإلطالق

 .(2)مطلقة بصورة العموم ترجيح

 وأن أرماي، إطالق له اخلاا فنن ؛أما الوجه يف دخول مسكلتنا يف املبحث السابق

 وأميلا العيلام، صدور رمان مابعد حتى رمان، كل يف الفاسق للعامل ثابت اخلاا حكم

 األفيلرادي العميلوم مع للخاا األرماي اإلطالق فيتعارض أفرادي، عموم فله العام

 واآلخر بالعموم أحدمها داللة ؛وجه من عاّمني بني الواقع يف التعارض فيكون للعام،

 وذليلك ؛املطليلق عيلىل العام تقديم من فالبد خاصة، حيثية هنا تكن مل وإذا. باإلطالق

 بالنسيليلخ القيليلول ونتيجتيليله. بيليلالعموم العيليلام ودالليليلة بيليلاإلطالق، اااخليليل دالليليلة ألن

القيلول  وعيلدم التخصيص، ترجيح هو بينهم املشهور أن مع العام، هذا البمخّصصية

 بالنسخ.

 يف مسيلائله بعيلض عن البحث سبق وقد ،والكالم يف هذا املوضوع طويل وموسع

 وبعيلض ماي،الز احلكم استصحاب ومبحث واخلاا، العام كمبحث سابقة بحوث

 ذكرنا وقد باختصار، هنا له سنتعرض ولذلك ؛والغبن العي  كخيار الفقهية البحوث

 .املسكلة هذ  يف رأينا

 ولكن قد يعرتض عليه بوجو :

                                                           

 .450صول: ( كفاية اال1)

 .577: 2 االصول حقائق ،450( انظر كفاية االصول: 2)
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 املقدميلة إنكيلار وهيلو ،الوجه األّول: مايستفاد من كالم املحقيلق النيلائيني يف املقيلام

 أصيلل جعيلل ببيان يتكفل دليلال ألن وذلك للخاا األرماي اإلطالق وهي االُوىل،

مرار  اسيلت إفيلادة وأراد احلكيلم، جعل فلو رمانًا، احلكم استمرار عىل يدل وال احلكم،

 اخلميلر حرميلة: )والثيلاي ،(حيلرام اخلميلر رشبفالبد أن يصيلدر خطابيلان أحيلدمها: )

 أوالً  جيعيلل ان فالبيلد احلرمة، وهو موضوع عىل مرتّت  حممول فاالستمرار ،(مستمرة

 ثبوتيلاً  ال متكّفل غري األول الدليل فنن ولذلك ؛ثان بجعل االستمرار علجي ثم احلرمة

 .(1)االستمرار حتى نقول بمعارضته للعام ببيان إثباتاً  وال

 النيلائيني املحقيلق ميلاذكر  منها ،ولكن يمكن مناقشة هذا الوجه من جهات عديدة

 أن ذكيلر حييلث ،ةوغري  تعرض فيها اذ  الفكر (2)الغبن كخيار خمتلفة مواضع يف نفسه

 :قسمني عىل املتكّخرة لألرمنة احلكم شمول

 مثل يف الواحد واجلعل. مستمراً  بجعله ثم أّوالً  احلكم بجعل ،فتارة يكون بجعلني

 به يتكفل ال كام جعلني، حتقق من البد بل احلكمني، كال ببيان يتكّفل أن يمكن ال ذلك

 من كالمني. البد بل واحد كالم

ة االستمرار من نفس الكالم باعتبيلار كيلون املوضيلوع ليله ذا وأخرى يمكن استفاد

 اسيلتفادة جيلار ؛الطولييلة األفيلراد جلمييلع بالنسيلبة الكالم إطالق فألجل ،أفراد طولية

 فعلية أفراداً  الفاسق للعامل فنن ،(إكرامه جي  فاسق عامل كل: )قال فنذا منه، االستمرار

 القضيلية ألن ؛فعيلالً  املوجيلودة ألفرادبا والكالم احلكم هذا خيتص وال ،ًا طوليةوأفراد

 نحيلو عيلىل احلكيلم جعيلل مرحليلة ويف البيان حالة يف اا فرد وجود يعتر وال. حقيقية

                                                           

 .515: 2 التقريرات اجود 739: 4( فوائد األصول 1)

 .86: 2( منية الطال  يف حاشية املكاس  2)
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 املوضيلوع يف اإلطيلالق ويتحقيلق الثيلاي، القسيلم قبييلل من ومسكلتنا احلقيقّية، القضية

 .الطولية لألفراد بالنسبة

 ميلن ليليس أنيله بيلام االستمرار ألن ؛ومنها أن كالمه يف الشق األول حمل تكمل أيضاً 

 بيلل االستصحاب، مبحث يف بتوّسع فّصلنا  كام املستقّل  للجعل قابالً  فليس األحكام

 .املستمرة احلرمة هو حمالة ال فاملجعول احلكم، تبع جعله من البد

 بعيلد اخليلاا اليلدليل بان ،ثم إن املحقق النائيني قدس رس  قال بعد كالمه السابق

 آخيلر بدليل التمّسك من احلكم استمرار إثبات يف فالبد ستمرار،اال لبيان تكلفه عدم

: قوليله وأميلا. العميلوم ميلع معارضته حيتمل ال عم  أصل ولكنه االستصحاب، وهو

فهو مما يرتبط بنسخ  «القيامة يوم إىل حرام وحرامه القيامة، يوم إىل حالل حممد حالل»

 .(1)فسها ويف بعض أحكامهااصل الرشيعة وال يقصد عدم وقوع النسخ يف الرشيعة ن

 ولكن ال حاجة ملناقشة هذ  اخلصوصيات بعد عدم صحة مبناها.

ى حتيل ،الوجه الثاي: املنع من كون داللة العام عىل االستيعاب والشمول بالوضيلع

 إلييله ذهيل  ما عىل يبتني الوجه وهذايدخل يف البحث السابق بحس  املقدمة الثانية. 

 اسيلتيعاب عيلىل تدل إنام العموم أداة أن من واخلاا، مالعا مبحث يف املذكور املحقق

 ال، برشيلط أو برشيلط ال أو اء برشيلط املاهييلة هيلو مدخوليله إن وأميلا مدخوله، مجع

 برشط ال املاهية كون إثبات من فالبد ،ن معنى أداة العمومع خارج ألنه ؛عليه فالتدل

 .احلكمة بمقدمات التمسك من - العموم مفاد هو الذي -

                                                           

 .739: 4( فوائد األصول 1)
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 أداة وأن، ،ليه بكن املبنيلى امليلذكور باطيلل كيلام تعرضيلنا ليلذلك يف حمليلهويعرتض ع

 وهيلذا. للحكيلم موضيلوع مصيلاديقه بجميع العنوان أن عىل لتدل وضعت إنام العموم

 عيلىل ييلدل( عامل كل أكرم: )قوله فنن ؛عني أن أي قيد من القيود ال دخل له يف احلكمي

 فهو وجد إذا أو احلكم، شمولية ينايف اء يوجد وال العامل، أفراد مجيع إكرام جي  أنه

 ميلن شيلىء ألي دخيلل وال( العيلامل) هو للحكم املوضوع أن عىل تدل فاألداة ينافيه ال

 جودًا أو عدمًا.و احلكم يف األوصاف

الوجه الثالث: ما سبق من أن العموم ال يقدم مطلقًا عىل اإلطيلالق وإنيلام مهيلا ميلن 

 داللتيله أن باعتبيلار املطلق من أظهر العام فنن احلال وبطبيعة ،قبيل تعارض الظهورين

 فيليمكن قوتيله توج  اإلطالق يف ميزة وجود فرضنا لو ولكن بالوضع، الشمول عىل

 تقديم اإلطالق.ب االلتزام

 ونيلدرة ،وقد ذكر صاح  الكفاية هذا الوجه بتقري  أن غلبة التخصيص وكثرتيله

 العيلام عميلوم ميلن وأظهريتيله األرميلاي اخليلاا إطيلالق تقيلدم توجبيلان وقلته النسخ

 إىل أدت - خيلص وقيلد إالّ  عيلام ميلن ميلا: قيل وقد - التخصيص كثرة ألن ؛األفرادي

 ام أن قلة النسخ أوجبت قوة اإلطالق األرماي.ك العموم، يف موهنة جهة وجود

 تقرييل  االسيلتنباط مبيلاي يف ذكر وقد ،ثم إن صاح  الكفاية ناقش يف هذا الوجه

 حيث الوجه، اذا مناقشته يذكر أن دون عليه اً مقترص الكفاية صاح  عن الوجه هذا

غت إىل هيلذا احليلد وبل الظهور أقوائية استوج  ما إذا الغلبة بكن الكفاية صاح  ذكر

 الغلبيلة تكيلون أن يعتيلر أنيله ُاخيلرى وبعبيلارة. اليفيد خارجاً  الغلبة فمجرد وإالّ  ،فهو

 .اإلطالق يف طلقامل ظهور لقوة املوجبة بالكالم املكتنفة القرائن من تعد بحيث
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 يف الكالم ظهور أقوائية توج  إنام التخصيص غلبة أن منقال صاح  الكفاية: )

والدوام ميلن ظهيلور العيلام يف العميلوم إذا كانيلت مرتكيلزة يف أذهيلان أهيلل  االستمرار

 للظيليلن مفييليلدة كانيليلت وإن فهيليلى وإالّ  ،املحيليلاورة بمثابيليلة تعيليلد ميليلن القيليلرائن املكتنفيليلة

 ألن الظن اليغني عن احلق شيئًا. ؛(1)(الخيفى كام اا بةموج غري إهنا إالّ  بالتخصيص

ونضي  لذلك أن حمل الكالم كام ذكرنا  يف مفروض املسكلة الكلامت الصادرة من 

)عليليهم  األئميلة كليلامت وأميلا ،العرف أو ميلن النبيلي األكيلرم )صيلىل اهلل علييله وآليله(

 عيلىل التخصيص ةغلب إحرار عدم املعلوم ومنالسالم(فلها موارين خاصة سنذكرها. 

للنسيلخ وليلو يف بعيلض  تتعيلرض كانت األحكام من الكثري ألن ؛املورد هذا يف النسخ

 أفرادها.

 ؛واما االعرتاض عليه بكن العموم مطلقًا مقدم عىل اإلطالق فهو اعرتاض مبنيلائي

 اليصيلح وهيلذا املعيلارض، بمطلق يرتفع عق  أمر اإلطالق بكن القول عىل يبتني ألنه

 مالحظة إىل أحدمها تقديم جمال يف ذه  حيث سابقًا، ذكرنا  كام ةالكفاي صاح  عند

 . تام غري أيضاً  الوجه فهذااخلصوصيات املوجبة لقوة الظهور يف أي منهام. 

 كون احتامل إن: )االستنباط مباي يف قال ،الوجه الرابع: مايف كالم بعض األعاظم

 ومع األفراد، مجيع استغراق يف ظهور للعام انعقد إذا فيام املتقدم للخاّا  ناسخاً  العام

 عدم عىل عرفية قرينة يكون املتقدم اخلاا ألن ؛عقد له هذا الظهورالين اخلاا وجود

 قبح اليستلزم سلم إن احلاجة وقت عن البيان تكخري وقبح العام، من االستغراق إرادة

 اخلاا جعلفي بالعام يؤتى ثم اخلاا يقدم أن اجلائز من إذ ؛احلاجة وقت عىل تقديمه

                                                           

 .451( الكفاية ا1)
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 انعقيلاد ميلن مانع اخلاا وجود أن واحلاصله. من العموم إرادة عدم عىل قرينه املتقدم

 .(1)(ناسخاً  كونه الحتامل وجه اليبقى ومعه للعام، الظهور

 ميلن مانعيلاً  يكون كي  املتقدم اخلاا هذا مثل أن إذ ؛ولكن هذا الوجه حمل تكمل

 والسيليام ،ا هل يبقى مرتكزًا يف ذهنهااخل سمع من فنن املتاخر، للعام الظهور انعقاد

 اخلاا يصل لومل فيام وخاصة العام ظهور انعقاد عن مانعاً  ليكون األرماي أطالقه مع

 يف كيلان لو وخاصة آخر، ولراو عام كمئة طويلة مدة قبل صدر العاموقد سمع من إىل

علييله )صيلىل اهلل  النبيلي ميلن الصادر اخلاا بكن نقول وجه أي فعىل.  شخصية قضية

وآله( من قبيل القرائن املكتنفيلة بيلالكالم العيلام الصيلادر ميلن اإلميلام الصيلادق )علييله 

 . السالم(

 بنطالقيله يعارضيله وإنيلام ،إضافة إىل أن اخلاا اليكون بوجيلود  معارضيلًا للعيلام

 .كالعام له معارض وجود مع اإلطالق الينعقد القائل هذا مبنى وعىل. األرماي

القاعدة تقتيض االلتزام بالنسيلخ فيليام لووقيلع مثيلل  واّتضح من خالل ذلك كله أن

 امليلورد عيلن البحيلث املقيلام يف املهيلم ولكيلنذلك يف كالم النبي )صىل اهلل عليه وآله(. 

)عليهم السالم( ألمّهيتيله الكبيلرية يف جميلال  األئمة كالم يف ذلك وقع مالو وهو الثاي،

 ك ضمن بحوث:ذل حول الكالم ويقعالتطبيق الفقهي. 

 

 األول:  املبحث

لو ثبت العام عن اإلمام الرضا )عليه السالم( مثاًل واخلاا عن النبيلي )صيلىل اهلل 

 قيلد املوجيلود العام أن نحرر أين من ولكنعليه وآله( أو االمام الباقر )عليه السالم(. 

                                                           

 .467 - 466( مباي االستنباط: 1)
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يس وليل وجيله ميلن العميلوم بييلنهام النسبة تكون حتى باخلاا، العمل وقت بعد صدر

 وأحادييلث كليلامت أن ميلن االُوىل الصيلورة يف ذكرنا  ملا ؟ العموم واخلصوا املطلق

)صيلىل  )عليهم السالم( بام أهنا ظاهرة يف تبليغ األحكام عن اهلل ورسيلولهااداة األئمة

 بدوران لنقول ؛باخلاّا  العمل بعد صدر قد العام بكن القول فاليمكن ،اهلل عليه وآله(

كالعام يف مثالنيلا  -ون احلكم فنن النسخ يتوق  عىل ك ؛التخصيصو النسخ بني األمر

حادثًا وجديدًا من اإلمام )عليه السالم( بعد احلكم املنسو، كاخلاا مع أنه حيتمل  -

 االمام نفس من ، صدور العام قبل اخلاا او بعد  ولسكن قبل وقت العمل باخلاا

له من اإلميلام املتيلاّخر فحسيل  وصو عىل احلجة قامت ولكن اخلاا، منه صدر الذي

 إلينيلا يصيلل مل ولكن ،مها عىل صدور  فربام كان العام قد ُابلغ يف مرات عديدةدون قيا

 .عليه اليعتمد ضعي  بطريق ولكن وصل أنه أو والصدفة، االّتفاق باب من

 كيلون عيلىل يبتنيلي ،فام ذكر من أن النسبة بني العام واخلاا نسبة العموم من وجيله

 ووصيلوله بالغيله وانام األّول من دور ص تقدير عىل وأّما ،العاّم قد صدر متاّخراً  مفاد

 .ذلك يتمّ  فال متكّخراً  كان

 

 املبحث الثاين:

 جميلال ال فهنيلا ،إذا فرضنا كون احلكم الصادر من اإلميلام )علييله السيلالم( والئييلاً 

)عليهم السيلالم(  األئمة ترشيع ألن وذلك ؛والتخصيص النسخ بني فيه األمر لدوران

 ضيلوء عيلىل األحكيلام جعل عىل وواليتهم ،األمرمن حيث كوهنم ساسة العباد وُاول 

 الثانوييلة االلتزامات نظري ألهنا ؛األول للحكم نسخاً  اليعتر املتغرية واملفاسد املصالح
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 هذ  فنن ؛وغريها والنذر واليمني والعهد والرشط بالصلح نفسه اإلنسان  ا يلزم التي

 ح واملفاسد املتغرية.األحكام ثانوية صادرة منهم يف منطقة الفراغ بحس  املصال

 عيلن الرواييلات يف ورد فميلثالً  ،ومثل هذا الترشيع الثانوي الوالئي اليعتر نسيلخاً 

)صىل اهلل عليه وآله( أنه فرض الزكاة يف تسيلعة أشيلياء وعفيلا عيلاّم سيلوى  األكرم النبي

 عن ورد فنذا ،وهي تدّل عىل أن وجوب الزكاة يف الغاّلت منحرص يف أربعة منها(1)ذلك

كل ما كييلل أو ورن فعلييله »)عليهم السالم( وجوب الزكاة يف احلبوب أو  ئمةاأل أحد

ئييلًا ليلبعض وال حكيلامً  االُميلور هيلذ  مجييلع يف الزكيلاة وجيلوب كون واحتملنا ،«الزكاة

 وهيلو الوالئي احلكم عىل احلكم بحمل فالبكس ،املصالح أمثال كثرة الفقراء أو غريها

 .واضح هو كام نسخاً  اليعتر

 

 ثالث: املبحث ال

)علييله  األئميلةأن مايف كالمهم من دوران األمر بني النسخ والتخصيص يف اقوال 

 :إشكال حمّل  ،السالم(

)عليليهم  األئميلةاد منيله؟ فيلنن كيلان امليلراد منيله أن يصيلدر ميلن امليلر فام ،أما النسخ

 ميلن ليليس ذلك ألن ؛ببطالنه ُيقطع ممّا فهذا ،السالم(حكم ينسخون به احلكم السابق

)عليهم السالم( الن الروايات دلت عىل عدم صدور النسخ وانه ال يصدر  األئمة شكن

 التبعية ألحكام اهلل فرائض وسننًا. وظيفتهم وإنام ،منهم ما خيال  كتاب اهلل وسنة نبيه

 مودعيلاً  كان الناسخ احلكم أن من ،وأما لو كان املراد منه ما ذكر يف بعض الكلامت

 ميلن بنحيلداث الناسيلخ احلكيلم يكون فال وقته، يف إبالغه رمان حيني حتى اإلمام لدى

                                                           

 من أبواب الزكاة. 8، ب 1/  53: 9، الرسائل 26/  8: 2( الفقيه 1)
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ظيلاهر الرواييلات  خيلالف لكنه نفسه، يف ممكناً  كان وإن االحتامل وهذا. وجعله اإلمام

 الدالة عىل عدم صدور الناسخ منهم بصورة مطلقة.

 كيلان ليلو املتقيلدم اخلاا فنن ؛الصور بعض يف إشكال حمل فهو ،وأما التخصيص

 العميلوم، انعقاد عن ومانعاً  العامّ  بالكالم مكتنفة ينةقر يكون أن يصلح بحيث مشتهراً 

  التخصيص.عىل حيمل بل النسخ، وبني بينه األمر يدور فال

 ومل الوصيلول، معرض يف اخلاا يكن مل لو فيام والدوران الكالم هذا يتمّ  إنام ،نعم

 هخمصصيل يذكر ومل وحد  العام ذكر لو فهنا للبيان، بحاجة هو وإنام الشيوع بذلك يكن

 ختصيليص، بيلدون العيلام اصدر إذا خمّصصه، كتم املوىل أن إذ ؛واضح كتامن فيه فيكون

خلاا من قبيل القرنية املقرتنة لتمنع ميلن ظهيلور  بالعيلام والكيلتامن حيتيلاج إىل ا وليس

 عيلن البحث من االُوىل الصورة يف ذكرنا  ما فيه فيكيت ،مصحح كام ذكرنا  أكثر من مرة

 .الكتامن مصححات

 الضيلابطة بييلان ألجيلل يلقيلى وإنيلام ،حظ العام فتارة يكون من التعليليامتفهنا يال

حتيلى  (1)«التفرييلع وعليليكم االُصيلول إلقيلاء علينا»قالوا )عليهم السالم(:  كام الكلية،

 يبني حيث العلوم، مجيع تعليم يف املتعارف هو كام ،يرجع اذ  االُصول يف حالة الشّك 

 فيلال عليهيلا، واملالحظيلات يكملهيلا ما يذكر ذلك دوبع ،امة ابتداءً والع الكلية القواعد

 تيلكخري ولكن املنفصلة، القرينة عىل االعتامد تضمن وإن التعليامت يف الكتامن من مانع

 .فيه حمذور فال احلاجة، وقت عن يكن مل املجال هذا يف البيان

                                                           

 .القايض صفات أبواب من 6ب 552/ 62: 27 الوسائل ،21/ 58( مستطرفات الرسائر: 1)
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 يها عىل القرينة املنفصيللة يعيلدّ ف واالعتامد ،وُاخرى يكون احلكم العام من الفتاوى

 إلقيلاء حيلني املنفصيللة القرينة يذكر مل فنذا هنا ومن ،من تكخري البيان عن وقت احلاجة

 لنرى ومصححاته، السابقة الكتامن أسباب مالحظة من والبد كتامن، فيه فهذا احلكم،

ا املتقيلدم اخليلا احلكيلم كيلان فيلنذا. املكتومه واألحكام التخصيص مع تناسبها مدى

 اليلذمي إنقيلاذ يسيلتح : )اخليلاا قال لو كام إلزاميًا، خراملتك العام واحلكم ،ترخيصياً 

 حكيلم هنيلا املكتوم فاحلكم ،(غريق كل إنقاذ جي : )ذلك بعد العام يف وقال ،(الغريق

 للكيلتامن األربعيلة األسيلباب ميلن سيلب  كل يكون أن يمكن الرتخيص ويف. ترخيص

 الشيليعة، بيلني الفاالخيلت وإلقاء والتقية، السائلن مع املداراة: وهي ،امنهلكت مصححاً 

 .الكامل إىل والسوق

 العيلام حكم أن حني يف ،وأما لو كان األمر بالعكس بكن كان احلكم اخلاّا الزامياً 

العام  يف قال ذلك وبعد ، (العادل العامل أكرم: )املتقدم اخلاا يف قال لو كام ترخيص،

 كتامن ومصّحح ،إلزامي حكم هو هنا املكتوم فاحلكم( العلامء إكرام يستح املتكخر: )

 من غريمها دون السائل من املداراة أو التقية إما: أمرين أحد يكون إنام االلزامي احلكم

 احلكم ويكون العادل، العامل إكرام بلزوم اليقولون العامة أن فرض فنن املصححات،

 العاميلة أن فرض لو وأما لكتامنه، مصححاً  تكون أن تصلح فالتقية ،للزوم مما يثريهمبا

 معنيلى فيلال هنيلا، للكيلتامن مصيلحح فيلال العيلدول، العليلامء إكرام بلزوم يقولون اً أيض

 . للتخصيص

 عيلىل اخليلاا ُحيلل احتملنيلا ليلو كيلام ،ومن هنا البد من البحث عيلن عيلالج آخيلر

 للحيلل فنفيلزع للكيلتامن املصيلحح وجود عدم مع إذ ؛له عليهفنحم املؤكد االستحباب

 عيلىل لنحمليله الوجوب يف الظاهر( ادلالع العامل إكرام) بظهور الترصف وهو الثالث،
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 ييلدور ال امليلوارد بعيلض يف انه من السابقة، الصورة يف ذكرنا  كام. املؤكد االستحباب

الث وهو ُحل اللفظ عيلىل خيلالف ث احتامل يوجد وانام والتخصيص، النسخ بني االمر

 . االستحباب عىل الوجوب يف الظاهر االمر كحمل ،ظاهر 

مل يف أقوال األعالم يف مسكلة دوران األمر بني النسيلخ ومن خالل ذلك يظهر التك

 ففي تم فنن التخصيص وأما مطلقًا، صحيح غري النسخ عىل احلمل فنن ،والتخصيص

 .املوارد بعض
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 التعارض بني أكثر من دليلني: املبحث الرابع

 بقية مع يشرتك بحث وهو ،وهو آخر بحوث تعارض األدّلة واملرجحات الداللية

 :بجهة عنها يمتار أنه كام جهة، نم بحوثه

 اجلميلع أمكيلن فيلنن ؛فييله املعارضيلة أطيلراف تعني مع أنه فهي ،أما جهة االشرتاك

 التعيلارض قواعد فيه جتري فننه وإالّ  ،عني ذلكت املتعارضة االدلة بني فيام االستنباطي

 أو املختيلار، اليلرأي عىل التساقط ثم الرتجيح من الدليلني تعارض يف ذكرها سبق التي

 .ذلك يف االراء اختالف عىل ابتداءً  التخيري أو التخيري، ثم الرتجيح

 . وأما جهة االمتيار فهي التي سنشري إليها يف البحوث اآلتية

 ويف باب التعارض بني أكثر من دليلني يقع البحث يف مقامني:

 بكن اهن ونؤكداملقام األول: يف تعيني أطراف املعارضة فيام لو اشتبه األمر يف ذلك. 

 .دليلني من األكثر تعارض خصائص من املعارضة أطراف اشتبا  ظاهرة

املقام الثاي: فيام ختتص به موارد تعارض األكثر من دليلني يف مرحلة اجلمع الدالل 

 (النسبة انقالب) بيل املعروف البحث وهو ،من خصائص ومزايا

لة خارجتني عن وقبل الدخول يف البحث نوكد بكن هناك صورتني من صورة املسك

 حمل البحث مها:

 بينهيلا فيليام اجلمع امتناع وكان ،الصورة االُوىل: ما إذا كان مورد التعارض فيها بّيناً 

 ليلو كيلام التبيلاين، هي املتعارضة األدّلة بني النسبة لوكانت فيام وذلك ،من الواضحات

 ،(لعليلامءا إكيلرام يسيلتح ) وورد ،(العليلامء إكيلرام حيرم)و( العلامء إكرام جي : )قال



786 |   

 
 

 

 وعيلدم كلهيلا، الثالثيلة االدّليلة يف املوضيلوع لوحدة واضح، بينها فيام التعارض فمورد

 .خيفى ينها مما ال يكادب اجلمع إمكان

: قيلال ليلو كيلام ،وكذا لو كانت النسبة فيام بني األدّلة املتعددة هي العموم من وجيله

 فميلورد ،(راءالشيلع إكيلرام يسيلتح )و( الفسيلاق إكرام حيرم)و ،(العلامء إكرام جي )

(. كيلام أنيله الفاسيلق الشاعر العامل) وهو الثالثة، األدّلة اجتامع مورد هو فيها التعارض

 .فيها الذكر السابقة اجلمع أنحاء حصول إمكان لعدم ،الطريق للجمع بينها

الصورة الثانية: ما اّتضح فيها مورد التعارض وإمكان اجلمع بينهابان كان العيلالج 

 وجيله ميلن العميلوم نسيلبة وبييلنهام دليالن ورد لو كام ،واضحًا بينا واجلمع العريف بينها

 حكيلامً  ويتضيلّمن املجمع، خلصوا يتعرض خاا دليل ويرد ،معاملج يف يتعارضان

( فاسيلق كيلل التكيلرم)و( عامل كل أكرم: )قال لو كام وجه، من العامني حلكمي مغايراً 

 لكيلال خمّصصيلاً  كيلوني الثاليلث اليلدليل فيلان ؛(الفاسيلق العيلامل إكرام يستح : )وقال

 فيكيلونن بنحو العميلوم ميلن وجهالدليال فيه تعارض ما حكم ببيان لتكّفله ؛الدليلني

 النسيلبة، النقيلالب الصيلورة هيلذ  يف والجميلال. وحيلد  اخلاا حلكم خاضعاً  املجمع

 العيلام هيلذا نسبة تالحظ ثم اخلاا الدليل  ذا العاّمني أحد ختصيص يتم أنه بدعوى

ص  العيلام إىل وجيله ميلن العموم من بينهام النسبة انقلبت فربام خر،اآل العام مع املخصَّ

 الصيلورة هذ  دخول تفيد عبارة األعاظم بعض تقريرات يف ورد كام ،واخلاا املطلق

 ورد فليلو: )االسيلتنباط مبيلاي يف قيلال املقرر، من ذلك ولعل. النسبة انقالب موارد يف

( الفسيلاق التكرم)و( العلامء رمأك: )قال إذا كام وجه، من عموم بينهام وعامان خاّا 

 أوالً، اخليلاا ميلع العاّمني أحد مثله يف يالحظ فهل ،عامل الفاسق(ال إكرام يستح )و

 املطلق، العموم إىل وجه من العموم من النسبة تنقل  فربام اآلخر، العام مع يالحظ ثم
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 ول،األ أقوامهيلا قيلوالن، حاايلا؟ عيلىل النسبة فتبقى واحد عرض يف مجيعها يالحظ أو

 .(1)فًا للشيخ وصاح  الكفاية(وخال النائيني، للمحقق وفاقاً 

وهذ  العبارة التي ربام مل ترد يف بعض التقريرات االُخرى يمكن التكّميلل فيهيلا ميلن 

 جهات:

 فمالحظيلة ،االُوىل: ملا كانت نسبة العاّمني املذكورين إىل اخليلاا عيلىل حيلد سيلواء

 آلخر ترجيح بال مرجح.ه به دون اوختصيص أحدمها مع ابتداءً  اخلاا

الثانية: مع فرض إمكان ختصيص كال العاّمني املذكورين بالدليل اخلاا رأسًا فننه 

 ذلكفانه عن للعدول والموج  اخلاا، عىل عام كل ُحل لزوم رضورة ؛يتعني ذلك

ع عيلريف مجيل اليوجد حيث يكيت إنام ألنه ؛اء يف النزاع حمل من ليس هذا أن عىل لغو،

 بني األدّلة كي يكون النقالب النسبة أثر وفائدة.متسامل عليه 

الثالثة: إذا كانت نتيجة انقالب النسبة هيلي نفسيلها مايستحصيلل بتخصيليص كيلال 

 الحظنيلا سيلواء الننيلا لغيلو، العميلل هيلذا اذنفمثل اثر  هو فام ،العامني ابتداًء باخلاا

 أو ،ام اخرتنا ترنا  مقدما وخمصصًا لكليهام كواع واحدة دفعة معا العامني مع اخلاا

 وجه من العامني بتساقط نقول او التقريرات، يف املذكور هو كام متدرجا ذلك فعلنا اننا

 فتقيلديم ، واحيلدة مجيعيلاً  الصور هذ  نتيجة فان للمخصص، فيه والرجوع املجمع يف

 .اثر بال باملالحظة العامني احد

 فننيله ،ري صيلحيحالرابعة: ما نس  إىل الشيخ من انكار انقيلالب النسيلبه مطلقيلًا غيل

 االنقيلالب إنكار إىل ذه  حيث الكفاية، صاح  رأي هو كام اإلطالق عىل الينكرها

 .(1)مطلقاً 

                                                           

 .468: 2( مباي االستنباط 1)
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 ذكرنا ، التي الصورة وتبقى ،فتبني أن هاتني الصورتني خارجتان عن حمل البحث

 :مقامني يف يقع فيها والبحثع موردًاالنقالب النسبة. تق التي فهي

 املقام األول

 خفي مورد املعارضة فيام إذا

 واملهم منها صورتان:

 

الصورة االُوىل: فيام إذا ورد عام وخمّصصان يستوعبان مجييلع أفيلراد العيلام أو أكثيلر 

 أكرم: )قال لو كام ،ستهجنامل التخصيص لزم معاً   ام ختصيصه ُاريد لو بحيث ،أفراد 

 الحظنيلا فيلنذا ،(ادلالعيل العامل إكرام يستح )و( الفاسق العامل إكرام يكر )و( العلامء

 إذا أميلا املسيلتهجن، التخصيليَص  بيله ختصيصيله ميلن يليلزم فيلال اخلاّصني أحد مع العام

 .مورد حلكمه اليبقى فننه اخلاّصني هذين بكال العام خصص

 واالحتامالت او املسالك يف هذ  الصورة ثالثة:

 ثالثييلة املعارضيلة فتكيلون ،املسلك األّول: وقوع التعارض بني األدّلة الثالثة مجيعاً 

 نتيجيلة ألن ؛قطعيلاً  مراد غري الثالثة هذ  أحد ظاهر بكن إمجاالً  ِعلمنا باعتبار األطراف،

د ذكرنيلا أن ضيلابط وقيل. املوىل من متضادين حكمني بصدور هوااللتزام الثالثة األدلة

 استناداً  ؛التعارض هو العلم إمجاالً بمخالفة أحد الظاهرين أو الظواهر املتعددة للواقع

 .رشعية أو عقالئية أو عقلية بّينة ةقضي إىل

 وهذا االحتامل هو املختار يف هذ  الصورة.

                                                                                                                                        

 .452( الكفاية: 1)
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املسلك الثاي: مايظهر من كلامت مجلة من األعالم بكن املعارضة يف هذ  احلالة تقع 

 طرف من العام فنالحظ ؛األطراف ثنائية املعارضة فتكون ،بني العاّم وجمموع اخلاّصني

 ولكنيله ، العيلام عىل لقدم وحد  كان لو اخلاا فان ر،آخ طرف من اخلاصني وجمموع

 بد وال التباين، نسبة العام مع نسبته وتكون ، جمموعية وحدة بشكل اآلخر اخلاا مع

 فيج  ولذا. اخلاّصني ظاهر أو ،ألنا نعلم إمجاالً بعدم إرادة إما ظاهر العام العالج من

 عيلن الريبيلة رصف يوج  ما رتوفّ  فنن اخلاصني، وجمموع العام بني الرتجيح مالحظة

 إرادة بعيلدم إمجاالً  للعلم اخلاّصني، بني ثانية املعارضة وتقع به، ُاخذ اخلاّصني إىل العام

 .تساقطا به،وإالّ  األخذ تعنّي  ألحدمها مرّجح أيضاً  هنا كان فنن أحدمها، ظاهر

بة فنن كان عندنا عام راجح عىل أحد اخلاّصني املعارضني له ولكنه مرجو  بالنسيل

 هنيلا العيلام فنن ؛اخلاّصني جمموع وبني بينه تالحظ املعارضة أن فبام ،إىل اخلاا اآلخر

 العيلام فيكيلون اآلخيلر، إىل بالنسيلبة راجح لكنه ،اأحدمه إىل بالنسبة مرجوحاً  كان وإن

 .التساقط هي النتيجة وتكون االنكسار الكرس بعد املجموع مع متكافئاً 

 ويطيلر  األرجيلح، واخليلاا الراجح بالعام يؤخذ فانه ،وأما عىل االحتامل األّول

 .االحتاملني هذين بني الفرق توضيح وسيجيء. املرجو  اخلاا

ويظهر هذا االحتامل من كلامت مجاعة منهم الشيخ األنصاري قيلدس رس  ورّص  

 األصيلفهاي املحققون به رص  وكذا الرسائل وحاشية ،به املحقق اآلخوند يف الكفاية

 .(1)تقرير  يف والنائيني واحلائري والعراقي

                                                           

 درر ،4/160 االفكار هناية ،6/351 الدراية هناية ، 452:  الكفاية ، 2/794( الرسائل 1)

 .742: 4 االصول وفوائد 2/518 اتالتقرير اجود. 683: الفوائد
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 معيلًا، واخلاصيلني العيلام بيلني باليلذات تعيلارض هنيلاك يكيلون ،وعىل هذا االحتامل

 .بالعام األخذ تقدير عىل اخلاّصني بني بالعرض وتعارض

املسلك الثالث: وهو ما يظهر ميلن بعيلض األعيلاظم يف كتيلاب )الرسيلائل( ميلن أن 

 املعارضيلة، حيلدود عيلن خييلرج فننيله العيلام وأّميلا ،املعارضة تقع بني اخلاصني فحس 

 .(1)فقط اخلاّصني يف املرجحات مالحظة تعّيني هو ونتيجته

 فهذ  احتامالت ثالثة يف حتديد أطراف املعارضة.

فقد ذكرنا أنه ينشك  -وهو كون املعارضة هنا ثالثية األطراف  -أّما االحتامل األّول 

قة أحد هيلذ  الظهيلورات من وجود مالك التعارض فيه وهو العلم اإلمجال لعدم مطاب

الثالثة للواقع استنادًا إىل قضية بينة عقلية أو عقالئية أو رشعية حيث يوج  الريبة يف 

إىل أحد األطراف تعنّي طرحه واألخيلذ بيلام  الريبة رصف يوج  ما وجد فنذا ،أحدها

 رصفت عنه الريبة.

 إذ ؛ني عىل انفراد وأّما املسلك الثاي فهو ينشك من أن العام الخيال  كالًّ من اخلاّص 

 خيال  وإنام عليه، اخلاا تقديم يتعنّي  فننه اخلاصني أحد مع العام مالحظة فرض مع

 يكونيلان فاهنام فيه اّتفاقهام تقدير وعىلأو اّتفقا.  احلكم يف اختلفا سواء اخلاّصني جمموع

 هيلذا يتكافيلك ليلذلك. جمموعييلة وحيلدة يف االدليلة قوى تعديل خالل من.واحد كدليل

 اليلدليل هذا وبني اخلاصني جمموع بني فالفرق.  العام مع التعديل اذا نتيجة موعاملج

خلاصان نرشيلًا ليلذلك اليلدليل ا يكون حيث فقط، والل  بالنرش منهام، املنتزع الواحد

 الواحد.

                                                           

 . 93( رسالة يف التعادل والرتجيح: 1)
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فيلنن رّجيلح العيلام  ؛وعليه فالبد من مالحظة الرتجيح بني العاّم وجمموع اخلاّصني

كان العام راجحيلًا بالنسيلبة ألحيلدمها مرجوحيلًا بالنسيلبة إىل  عليهام تعنّي األخذ به وإن

ألن املرك  من املرجو  والراجح يكيلون  ؛اآلخر فننه يتعامل معهام معاملة املتساويني

 ،مساويًا للطرف اآلخر العام بقانون تعديل القوى وموارنتها والكرس واالنكسار فيها

 فننيله واحيلدة درجة واخلاا اثنني، اخلاّصني أحد ودرجة ثالثة العام درجة كانت فنذا

 .املعارضة طريف قوى تتكافك

 عنيلوان وأميلا ،ةمتعدد وهي ،ولكن يالحظ عليه أن التعارض إنام يكون بني االدّلة

 ليست الوحدة فهذ . للمعارضة طرفاً  يكون كي خارجّياً  دليالً  فليس اخلاّصني جمموع

 هيلو خارجيلاً  فاملوجود. وذاك اّا اخل هذا من انتزع اعتباري أمر هي وإنام حقيقياً  أمراً 

 بمخالفيلة إمجيلاالً  العليلم فرض وقد جمموع، هو بام املجموع ال اخلاّصني من واحد كل

 .الثالثة األدّلة بني التعارض وقوع فيتعني ،د هذ  الظهورات الثالثة للواقعأح

هذا اإلضافة إىل أن الرم هذا املسلك مالحظة الرتجيح بني جمموع اخلاّصيلني بعيلد 

 تعيلديل فيلان العيلرف هو التعارض باب يف بالرتجيح احلاكم أن مع ،ديل مع العامالتع

 عنيلد وضيلو  ليله فليس ،ا مع العام من املتساوينينسبته ومالحظة موارنتها او القوى

 يقيضيل إنيلام وهيلو العيلرف، بنظيلر للطيلرق تكيلون انيلام املرجحيلات ادلة ان مع العرف،

 هيلي انيلام مسيلتقلةواملرجحات بصيلورة األدليلة ميلن واحد كل يف املرجحات بمالحظة

إذ ال  املرجحيلات، ادليلة لتشيلمله خارجي وجود له ليس واملجموع اخلارجي، للطريق

 مسيلاو، أو مرجو  أو ارجح فهو طريق هو املجموع ان ليقال ،واقعية له اال يف الذهن

 الن الثالثيلة، يف املرجحيلات مالحظيلة ميلن بيلد فيلال والعيلام، اخلاصان اخلارج يف وانام

 . الواقعية الطرق عىل ترتت  انام رفاً ع املرجحات
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يتضيلح امليلرر إلخيلراج العيلام ميلن  ومل ،املسلك الثالث: فلم يذكر له وجه رصييلح

 أحيلد بمخالفة اإلمجال العلم وجود مع ضمنية ثالثة أدّلة وجود واملفروض ،املعارضة

 أو بّينيلاً  كيلان إذا املعارضة جمال عن خيرج إنام فاليشء. العام ومنها للواقع الثالثة األدّلة

 نعلم بكنا مثالً  يقال ككن ،ينالضد اجتامع أو النقيضني اجتامع استحالة قضية مثل مبّينًا،

 احليلاكم اليلدليل أو صحيحة غري النقيضني اجتامع استحالة قضية تكون أن إما ؛إمجاالً 

 النقيضيلني اجيلتامع اسيلتحالة فقضيلية حرمتيله، بعيلدم احلاكم أو الكذائي الفعل بحرمة

 .فيها الترديد إذ ؛االمجال العلم حدود عن اخلارجة هي تكون اولوضوحه

 ليلو كيلام ،فالقضية اخلارجة عن حدود التعارض البد أن تكيلون واضيلحة أو مبينيلة

 عيلىل ييلدل دلييلل وقيلام واحدة، صالة إالّ  الوقت هذا يف الجي  بكنه اخلارج من علمنا

 فننيله بيناً  قطعّياً  كان ذاإ األّول فالدليل. اجلمعة وجوب عىل يدل وآخر الظهر، وجوب

إذ مل  -ا مل يكن بينًا وال مبينًا كام يف الدليل العام هنا إذ وأما التعارض، حدود عن خيرج

فلامذا خيرج عن حدود التعارض؟ وهل إن جمرد كونه دلياًل عامًا  -يفرض كونه قطعيًا 

 حيث االُصوليني بعض عبارة من ذلك يظهر كام ،يصّحح خروجه عن مورد املعارضة

وهو العلم إمجاالً بمخالفة  -التعارض  ضابط إن العلم مع الفوقاي، بالعامّ  عنه عّروا

ينطبيلق علييله؟ فاميلا ان يكيلون  -أحد هذ  األدّلة الثالثة بام فيها الدليل العيلاّم للواقيلع 

 التعارض حدود عن خلروجه مرر وال اخلاصني، مدلول او ،مدلول العام غري صحيح

 . ليهع مفهومه صدق مع

وعىل أي حال فام يمكيلن تصيلّور  يف هيلذا املجيلال تقريبيلًا مصيلححًا ايلذا املسيللك 

 وجهان:
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: ونصه ،الوجه األّول: ما جاء يف كتاب )الرسائل اجلديدة( رّدًا عىل االحتامل الثاي

 اعتبيلار هيلو وإنيلام اخليلارج يف له الوجود بل األدلة، من ليس الدليلني جمموع أن ففيه)

)عليهم السالم(كل واحد من اخلاّصني  األئمة من والصادر اخلارج يف فاملوجود عق ،

 الوجود الذي املجموع يعارض وال منهام كالّ  يعارض وال اليباين والعام ،بخصوصه

 .(1)(بالعرض ولو اخلاّصني بني هو إنام فالتعارض. له

العليلم وفيه أن اخلاّصني أيضًا التعارض بينهام يف أنفسهام وإنام ينشك التعارض ميلن 

 اخلليلوّ  مانعيلة منفصيللة قضيلية ميلورد  أن ذكرنا وقداإلمجال بمخالفة أحدمها للواقع. 

 بيلني التعيلارض ينت  إنام ذكر  فام منها، طرف كل يف ويشك أطراف، ثالثة عىل حتتوي

 .التعارض دائرة من العام الخروج مجيعاً  الثالثة األدّلة

والعيلام معامليلة املتعارضيلني  الوجه الثاي: املشهور هو عدم التعاميلل ميلع اخليلاا

 تعليقييلة، أفراد  من فرد لكل بالنسبة العام حجية ألن ؛ومالحظة املرجحات فيام بينهام

 تيلدّل  الفيلرد هذ خصوا يف حجة قيام عدم عىل معلقة إليه بالنسبة حجيته أن بمعنى

خر الرتبي يوج  خيلروج التك وهذا. اخلاا الدليل العاموهو حلكم خمال  حكم عىل

 حجية الن ،من حدود املعارضة مع اخلاّا فالعامة دائاًم متاخر رغبة عن اخلااالعام 

 تلك يف حجة العام يكون فال اخلاا وجد فاذا اخلاا، وجود لوال مورد كل يف العام

 ميلنهام كيلل حجييلة فيلنن ؛اخلاّصيلني اليلدليلني بخالف مبارشة، بينهام جيمع لذا احلصة،

. فحسيل  بييلنهام املعارضيلة تقيلع ولذا ؛آخرنجزة وغري معّلقة عىل عدم ورود خاا م

 .اخلاّصني عىل التعارض قواعد تطبيق عن متكّخرة مرتبة يف العام ويلحظ

                                                           

 .94( رسالة يف التعادل والرتجيح ا1)
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ويالحظ عليه أن جمرد كون الدليل عامًا واآلخر خاصًا اليكون مررًا لعدم وقيلوع 

يل العام معّلقيلة عيلىل عيلدم ورود خيلاا الدل حجية بكن القول وكذا ،التعارض بينهام

 عيلدم بيلدلعىل عيلام قيلانون لدينا فليس خاا ولكل بنطالقه، تام غري فهذا ،هخمال  ل

 كيلام أحيانًا، واخلاا العامّ  بني التعارض يالحظ قد إذ ؛ واخلاا العام بني التعارض

 التخصيليُص  آخيلر خيلاّا  ميلع أو لوحيلد  اخليلاا  يلذا العيلام ختصيليص من لزم إذا

 أكيلرم: )قيلال فلو مجيعها، أو العام أفراد ألكثر مستوعباً  اخلاّا  كان لو كام ،املستهجن

 فسيلقة، هيلم آنيلذاك العلامء أكثر أن وفرضنا ،(الفاسق العامل التكرم: )قال ثم ،(العلامء

 يليلزم بحييلث العيلام ميلدلول يسيلتوعبان هنيلا اخلاّصيلني كيلال او وحد  اخلاا أن وبام

 ملليلزو ؛تعليقييلة إليهام بالنسبة العام حجية تكون أن فاليمكن ،ستهجنامل التخصيص

 تطيلابق بعدم للعلم املستهجن التخصيص استلزام أو ورودمها، بعد العام ظهور إلغاء

 يف العام عىل اخلاا تقدم قضية ان:  اخرى وبعبارة. الثبوت مقام مع فيه اإلثبات مقام

 اجلميلع امكيلان موارد ففي ، د بحدود بناء العقالءفتتحد عقالئية قضية احلجية مرحلة

 اميلا ، التخصيليص ميلن يمنيلع عيلارض وجيلد ليلو اميلا العام عىل اخلاا يتقدم العريف

 عيلن اخليلاا بييلان تيلكخري الجل او اآلخر للخاا االنظاممي او الفردي االستهجان

عليقييلة ليسيلت الت الن ، لوالئييلة تعليقية العام حجية تكون فال وامثااا، احلاجة وقت

 قاعدة كلية بل خاضعة بقول العرف والعقالء.

املوارد يتعارض مع اخلاّصني يف حدود اسيلتلزام تقيلدمهام فاحلق أن العام مثل هذ  

 .مدلوله البكل اجلملة يف نفسه عن يدافع فهو ،عليه للتخصيص املذكور
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إضافة إىل أنه لو صّح القول بكن حجية العام يف مثل هذا املورد تعليقييلة فليلامذا إذن 

 فرض ذلك يعني أال بالعرض؟ تعارضهام أن واملفروض ،يتعارض اخلاّصان فيام بينهام

  بالفعل؟ وحجة دليالً  العام كون

وباجلملة فاملسالك املذكورة يف املقام كام ظهر ال يمكن االعتامد عىل الثالث والثاي 

إذ أن املسلك الثالث يلزم منه خروج العام بام هو أحد أطيلراف العليلم اإلمجيلال  ؛منهام

 م بالمرر. بمخالفة أحد األّدلة الثالثة للواقع من أطراف ذلك العل

 واملسلك الثاي يدفعه أمران: 

األّول: ما ذكرنا  من أن كل واحد من اخلاّصني بحد  ُيشّكل طرفًا للعلم اإلمجيلال 

 املذكور. 

الثاي: استلزامه ملالحظة جهات الرتجيح يف جمموع اخلاّصني الكيلّل واحيلد ميلنهام 

 . والعقالء العرف عليه يساعد ال أمر وهو ،عىل حدة

 خمالفيلاً  الثالثيلة الظهورات احد بان امجال علم لدينا وانهو املسلك األول. فاحلق ه

 يوج  االمجال العلم وهذا ، الواقع لبيان ال صادر انه او صادرا يكن مل سواء للواقع،

 .املرجح عن البحث أو العالج من بد وال ، تعارض بني الثالثةال

 مالحظيلة ينبغيلى ألخري عىل اذ ؛والفرق بني املسالك أو االحتامالت الثالثة واضح

 واميلا. املعارضيلة حدود عن عليه العامّ  خلروج ؛فقط اخلاّصني بني فيام الرتجيح قواعد

هو العمدة يف املقام فألجيلل أن يتضيلح و والثاي األول االحتامل او املسلك بني الفرق

 ذلك جيدًا نستعرض موردين للفرض يتبني من خالاام الفرق بني االحتاملني: 
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ورد األول: ما إذا كان أحد األدلة الثالثيلة راجحيلًا واآلخيلر مرجوحيلًا والثاليلث امل

 العيلام ان حيلني يف مرجوحيلاً  اآلخر واخلاّا  األرجح هو اخلاّصني أحد فكان ،ارجح

 يكون راجحًا. 

 ويبقيلى ،فعىل االحتامل األول املختار خيرج اخلاا املرجو  من حيلدود املعارضيلة

 .فيخصصه جحاألر اخلاّا  مع الراجح العام

ولكن عىل االحتامل الثيلاي بيلام أن قواعيلد الرتجيليح تالحيلظ بيلني العيلام وجمميلوع 

 ألنيله وذليلك ؛املعارض العام مع القوة يف فيتكافآن اخلاصني قوى وتتعاضد ،اخلاصني

 اليلراجح العيلام ميلع متكافئاً  فيكون األرجح للخاّا  املرجو  اخلاّا  ضمّ  فرضنا إذا

 اخلييلار لنيلا كيلان وغري ، الكفاية صاح  إليه ذه  كام افئنياملتك بني بالتخيري قلنا فنن

 معارضيلة تتحقيلق فيلال باخلاصيلني، اخيلذنا وانيلام بالعام نكخذ مل فلو منهام، بكي باألخذ

 هيلو بيلام اخلاّصيلني جمموع فنن بالعام أخذنا فنن إذا واما بينهام، تنايف اذال ،اخرى بينهام

 تتحّقيلق وليلذا ؛اجلمييلع سيلقوط زميستل ال سقوطه ولكن. االعتبار عن يسقط جمموع

 .ومرجو  راجح واجد فان انفسهام، اخلاصني بني اخرى معارضة

 فنكخيلذ متسيلاويني كانيلا وليلو ،وبالطبع فنن اخلاّا األرجح يتقّدم عيلىل املرجيلو 

 طرفيلا فيسيلقط احليلّق، هيلو كيلام بالتساقط التزمنا وإن اخلالف عىل التساقط او بالتخيري

 فتحدث يسقط، ال اجلميع ولكن. االعتبار عن اخلاّصني وجمموع العام ومها املعارضة

ظ أنه عىل املسلك فنالح. األرجح اخلاّا  ويقّدم أنفسهام اخلاّصني بني اخرى معارضة

 عيلىل وأميلا ،األول ال تصل النوبة للتساقط أو التخيري بعد افرتاض عدم تكافؤ األدّليلة

  .فيها جترى والرتجيح التعارض قواعد فنن الثاي املسلك
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 اآلخيلر، واخليلاا العام وتساوي ،املورد الثاي: أن يفرض رجحان أحد اخلاصني

 واخليلاا العيلامذ باخلاّا الراجح ويسقط اآلخيلران: األخ يتعنّي  األول املسلك فعىل

 طيلرف فيلنن ؛فحس  باخلاّصني األخذ فيج  املشهور الثاي املسلك عىل وأما اآلخر،

 .العام مع واملساوى الراجح من ملرّك ا اخلاّصني جمموع هو الفرض حس  املعارضة

وواضح أن املرك  منها أقوى من العاّم املساوي ألحد اخلاّصني الن املركيل  ميلن 

 .العام فيطر  ؛ الراجح واملساوي ارجح

 

 يستح : )ورد إذا كام ،الصورة الثانية: إذا ورد عاّمان بينهام نسبة العموم من وجه

 ميلن واحيلد لكل خاّا  ورود ويفرتض ،(الفساق إكرام يكر : )وورد ،(العلامء إكرام

 جي : )أيضاً  ورد إذا كام ،لعام املعارض لها عن افرتاقه مورد يف يعارضه العامنّي  هذين

 أطراف حتديد جمال ففي(. الفاسق اجلاهل إكرام حيرم: )وورد ،(العدول العلامء إكرام

 :قوالن الصورة هذ  مثل يف املعارضة

 وهيلو ،خيتّص بالعاّمني فقيلط وال يرسيلي إىل اخلاّصيلني القول األول: أن التعارض

وتقريبه ببيان منا أنه ال ري  يف تعارض العاّمني من  (1)نائيني قدس رس ال املحّقق خمتار

 وال موضوعهام، ختالف ال بينهام تعارض فال اخلاّصان وأّما ،وجه بالنسبة إىل املجمع

رة ال فتيلا. خاّصيله ميلع عيلامّ  كل بني الدالل اجلمع لوجود العامني وبني بينهام تعارض

 العيلام مقايسة إىل ومرجعه رس ، قدس النائيني للمحقق خالفاً  ،نقول بانقالب النسبة

 . النسبة بانقالب نلتزم واخرى نسبتهام، ومالحظة اآلخر العام مع التخصيص قبل

                                                           

 .518: 2( اجود التقريرات 1)
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فعىل املسلك األول وهو عدم انقالب النسبة البد من مالحظة كّل عام ميلع العيلام 

 ،دمها راجحًا عىل اآلخر نكخذ به ونقّدمه عىل قرينه يف مورد تنافيهامأح كان فنذا ،خراآل

 واميلا اخلاصيلني، باحيلد اليلراجح العيلام نخصص ثم اآلخر ، ونخّصص املجمع، وهو

 للتخصيليص، ال ؛علييله خاصيله فتقدم الراجح، بالعام خصصنا  الذي املرجو  العام

 املفروض ألن ؛ه يستلزم بقاء العاّم بال فردألن ؛العام من املراد عىل قرينة بجعله وذلك

 يليلزم باخليلاا ثانياً  خصصنا  فنذا عنه، املجمع بنخراج الراجح بالعامّ  أّوالً  ختصيصه

 تركييلز  بلحيلاظ العيلاّم، من أظهرّيته هو عليه اخلاّا  تقديم فوجه. أفراد  مجيع إعدام

 .العام بخالف خاّصة حّصة عىل

 يقيلدمان اخلاّصيلني فيلنن ؛العاّمني وتساقطهام يف املجمعومما ذكرنا ظهر حال تكافؤ 

 هذا. فرد بال العام بقاء يلزم وإالَّ  األظهرية، بمالك بل والقرينية، للتخصيص ال عليهام

 .النسبة انقالب إنكار عىل بناء

 العيلامني نالحيلظ ثيلم بمخّصصة، عام كّل  فنخصص ،وأّما بناء عىل انقالب النسبة

 عيلن خيلارجني اخلاّصيلان يكون حال أي فعىل. التباين إىل بةالنس فتنقل  ،صنياملخّص 

 بيلاالنقالب، القول عىل التخصيص بمالك إما العاّمني عىل لتقدمهام املعارضة، حدود

 .بانكار  القول عىل األظهرية بمالك وإما

القول الثانى: وهو القول بثبوت التعارض بني األدّليلة األربعيلة مجيعيلًا وهيلو خمتيلار 

وتقريبه بام تندفع عنه بعض االعرتاضات هو أن هنا أدلة أربعة  (1)ذتهبعض أعاظم تالم

 وهيلى والكراهة، واحلرمة واالستحباب الوجوب: وهى ،نتكفل بنثبات أحكام أربعة

                                                           

 .400: 3( مصبا  االصول 1)
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 ،( و )اجلاهيلل الفاسيلق(العيلادل العيلامل) وهى ثالثة ملوضوعات ولكن خمتلفة، أحكام

 ملوضيلوع خمتلفيلني حكميلني وتثب افرتاض يعني وهو املجمع، وهو( الفاسق العامل)و

 ذليلك سيلتلزام ال أحكيلام، ثالثيلة ميلن أكثر تتحمل ال الثالثة املوضوعات فنن واحد،

 املتغيلايرة االحكيلام بيلني للتضيلاد وذليلك األحكيلام يف املتصور بمعنا  الضّدين اجتامع

عقول اا اما من حيث املبدأ أو املنتهى فال بد أن يكيلون أحيلد هيلذ  األحكيلام امل باملعنى

 ليليس األربعيلة الظهورات هذ  أحد بان مجاالً  نعلم فنحنعة عىل خالف الواقع. األرب

 احلكم لبيان ولكنه صادر انه أو ،)عليه السالم( املعصوم من صدور  لعدم إما ؛بحجة

ّدية فيه لإلرادة االستعاملية باعتبيلار صيلدور  تقّييلة أو اجل اإلرادة مطابقة لعدم الواقعي

 امليلذكور االمجيلال العليلم وهيلو مالكيله، حتّقيلق لفيلرض بينهيلا التعارض فيتحققغري . 

 احد صدور بعدم احلكم اما التعارض، هذا مجيعًاوعالج فيها الرتجيح قواعد فتالحظ

 .  قعيالوا احلكم لبيان ال صدر انه أو االربعة، االحكام

فمبنى هذا القول هو العلم بمخالفة أحد األحكام األربعة التي تيلدل عليهيلا هيلذ  

 األدّليلة هيلذ  أحيلد صيلدور بعيلدم العليلم ال ،األربعة للواقع بنحو اإلمجالالظهورات 

 فيلرض ميلع حتيلى جييلري فالتقرييل  ولذا العبارات، بعض يف جاء كام كذلك، األربعة

 أحيلدها يف اجلّدييلة اإلرادة تطيلابق بعيلدم عليلم إذا ،وماملعص من مجيعاً  بصدورها العلم

 . فالحظ االستعاملية اإلرادة مع اإلمجال بنحو

 د يعرتض عىل هذا القول بوجهني:وق

الوجه األول: أن العلم اإلمجاّل بعدم مطابقة احد االحكام االربعة للواقع املوج  

لعدم حّجية واحد من هذ  الظهورات األربعة املتعارضة ينحّل بعلم إمجال صغري هيلو 

ملجمع العلم إمجاالً بعدم مطابقة اإلرادة اجلدية يف أحد العامني من وجه يف خصوا ا
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. ومكروهيلاً  مسيلتحّباً  الفاسق العامل إكرام يكون أن حيتمل اذال ؛لإلرادة االستعاملية فيه

فاميلا ان يكيلون  بكليليهام، ال احلكميلني باحيلد حمكوميلا املجمع بكون امجال علم فلدينا

حمكومًا بالكراهة او االستحباب وبيلام أن دائيلرة هيلذا العليلم أضيليق ميلن دائيلرة العليلم 

 وهيلو اضيق، دائرة يف التعارض ونتيجته للواقع االربعة االحكام احد ،بمخالفةاألّول

 وعيلدد الكبيلري االمجيلال العليلم ينحل لذلك املجمع يف وجه من العامني بني التعارض

ال يف العلم االمجال الصغري مساو لعدد املعلوم باإلمجال يف ذليلك العليلم باإلمج املعلوم

  .واحد العلمني كال يف فهو ،االمجال الكبري

وقد ذكر يف مباحث الظن أنه إذا حصل علم إمجال صيلغري يف نفيلس ميلورد العليلم 

مميلا عليلم  اوان عرشيلة بيلني اإلناءين أحد نجاسة عىل بينة قامت لو كام ،اإلمجال الكبري

 الصيلغرييف اإلمجال بالعلم ينحّل  الكبري اإلمجال العلم فنن ،إمجاالً بنجاسة أحد العرشة

 نجاسة عىل بينة قامت فاذا واحد، اناء بنجاسة اال امجال علم نالدي يكن مل إذ من االناء

ن عيل خيلارج االنيلاءين وراء وميلا واحداً  النجس كون يف العلامن فيتطابق االناءين احد

 .املجمع وراء إمجال علم يبقى فال ومعه املقام، يف وهكذا.  دائرة العلم االمجال

 بمخالفيلة إمجيلال عليلم لدينا ديوج كام فننه ؛ولكن هذا االعرتاض واضح الضع 

 بمخالفيلة إمجيلال علم أيضاً  فلدينا للواقع، املجمع يف وجه من العامنّي  الظهورين أحد

 غيلري إّميلا املجميلع بكن إمجاالً  نعلم فكامالفرتاق للواقع أيضًا. ا طريف يف الظهورين أحد

( العيلادل ملالعا) بكن إمجاالً  نعلم فكذلك بالكراهة، حمكوم غري أو باالستحباب حمكوم

  حيرم، أوال إكرامه يكر  ال إما
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 ،دهابكح ينحّل  فال مجيعاً   ا الكبري اإلمجال ويتقوم ،فهنا علوم إمجالية صغرية ثالثة

 العليلم يتقوم مل إذا يتصّور إنام االنحالل فنن ؛مثاالً  ماذكر بمثل املورد لقياس وجه وال

 . فقط واحد صغري إمجال بعلم إالَّ  الكبري اإلمجال

الوجه الثانى: أن ماذكر من وجود علم إمجيلال بمخالفيلة أحيلد األحكيلام األربعيلة 

 الظهيلورات احد وكون ،ني االدلة املثبتة ااب التعارض وقوع ونتيجته ،املذكورة للواقع

 إمجالييلة بعليلوم يتقيلوم اإلمجال العلم هذا ولكن صحيحًا، كان وإن حجة غري االربعة

 للواقيلع، الفاسق العامل وهو للمجمع الثابتني احلكمني حدأ بمخالفة إمجال علم: ثالثة

 العيلامل يف ويتمثيلل ،العامني ليله أحد افرتاق ملورد الثابتني احلكمني أحد بمخالفة وعلم

 ليله اآلخيلر العيلامّ  افيلرتاق مليلورد الثيلابتني احلكمني أحد بمخالفة إمجال وعلم العادل،

 حكيلامن الثالثيلة وضيلوعاتامل ميلن واحيلد لكيلل فيثبيلت. الفاسيلق اجلاهيلل يف ويتمثل

 .متعارضان

والعمدة يف التعارض هنا هو العلوم اإلمجالية الثالثة ال بخصوا العلم اإلمجيلاىل 

 يمكيلن ثالثيلة إمجالييلة علوم فيه حتّققت مورد كل فنن ؛الكبري الواحد الذي ينتزع منها

 أوان عرشيلة عنيلدنا كان لو فمثالً . األطراف مجيع يضمّ  كبري واحد إمجاىل علم افرتاض

 إمجيلاالً  نعليلم بكننيلا يقيلال أن يصيلّح  فننيله منهيلا، اثنني كل يف نجس إناء بوجود وعلمنا

   األواي العرشة.نص بنجاسة

 أما ؛فاملهم هو مالحظة العلوم اإلمجالية الثالثة ومدى جريان قواعد الرتجيح فيها

 فييله ضانيتعار وجه من فالعاّمان ذكرنا، كام مستقر فهو املجمع يف املفروض التعارض

 يف املفيلروض التعيلارض وأما املذكورة، القواعد إليه بالنسبة فتجري متساوية، بدرجة
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وي وغري مستقر  مثله ويف والعاّم، اخلاّا  تعارض قبيل ومن ،موردي االفرتاق فننه بدى

 .له املعارض العامّ  وخيّصص اخلاّا  يتقّدم

 كيلون يقتيضيل ال ،قيلعفمجرد العلم اإلمجال بمخالفة أحد الظهورات الثالثيلة للوا

 اذن بدوياً  يكون فننه ،هافي الدالل اجلمع مقّومات توفر مع إذ ؛مستقراً  بينهام التعارض

 االجيلتامع ميلورد عيلن والعامني اخلاصني بني االفرتاق موارد يف خيتل  التعارض فنوع

 اخليلاا الن ، مسيلتقر غري هو االفرتاق مورد يف التعارض فان ، وجه من العامني بني

تعارض ال قواعد فيه وجتري مستقر االجتامع مورد يف التعارض بينام ، العام عىل متقدم

 وإالَّ  املوردين، يف التعارض ُنوعي بني التمييز عدم عىل يبتني القول وهذا ، والرتجيح

 ذلك جلرى التعارض قواعد ألعامل موجباً  املذكور اإلمجال العلم وجود جمرد كان فلو

 .واملقيد طلقوامل واخلاّا  العامّ  يف

بل والرم إعامل قواعد التعارض بمجرد العلم اإلمجال بمخالفة أحيلد الظهيلورات 

 وطر  به األخذ لتعنّي  البقية من أرجح العاّمني أحد كان إذا أنه هو ،املتعارضة للواقع

 يمكيلن ال القيلول فهيلذا ؛بذلك االلتزام يمكن وال. له املخال  اخلاّا  فيه بام سوا  ما

  .معه التوافق

ميلن أن تقيلدم اخليلاّا عيلىل  عليه مابنينا عىل ،كام أن القول األول يمكن التكمل فيه

 وبيلني التعليم مقام يف امللقاة العمومات بني تفصيل فيه بل ،العام ليس مقبوالً بنطالقه

 .اإلفتاء مقام يف امللقاة

طبيعييلًا  فالكريات يف مرحلة التعليم يكون االعتامد فيها عىل القرائن املنفصلة أمراً 

ات يف مرحليلة الفتيلوى وعيلالج حاجيلة العموميل بخالف وهذا ،تقتضيه طبيعة التعليم

 املنفصيللة القيلرائن عيلىل واالعتامد الواقّعي املراد كتامن فنن ،املستفتي يف مرحلة العمل



 803 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 يف عنهيلا بحثنيلا التيلي وغريمهيلا وامليلداراة التقييلة من خاصة أسباب وجود عىل يتوق 

 لعام. ا عىل اخلاّا  تقديم يشكل مناس ، سب  يوجد مل دام فام الثاي، املقصد

فعىل مسلك املحّقق النائيني أي انقالب النسبة ييلتم القيلول بلحيلاظ العيلامني بعيلد 

التخصيص وإخراج اخلاّصني عن حدود املعارضيلة برشيلط غيلض النظيلر عيلن قضيلية 

 .التعليم يف الكالم فرض أو ،التعليم والفتوى

فيلنن ختصيليص العيلام اليلراجح بكحيلد  ؛قالب النسبةوهكذا احلال بناء عىل إنكار ان

 أو اإلفتيلاء، قبييلل من كان إذا وأما التعليم، يف يصّح  وإنام ،اخلاّصني ال يتم عىل إطالقه

 ميلن حينئيلذ فالبيلد التعليم، حدود عن خارجاً  املنفصلة والقرينة العام بني الفصل كان

 .الكتامن أسباب ضوء عىل األربعة األدّلة مالحظة

 ،اّم املرجو  وااللتزام بتقّدم اخلاّا عليه من بيلاب األظهرييلة ال القرينييلةوأما الع

 . جايز غري وهو مدلوله مجيع ويف متاماً  العام ظهور طر  الرمه أن ففيه

 معنيلا  عيلىل اخليلاا بقرينة حيمل التكويل، يقبل نحو عىل العام ظهور كان إن ،نعم

 فيحميلل ،االسيلتحباب منيله اسيلتظهرناو ،(العليلامء إكرام ينبغي: )قال لو كام التكوي ،

 . الوجوب عىل اخلاّا  بقرينة

 

  



804 |   

 
 

 

 

 املقام الثاين

 )بحث انقالب النسبة(

 الدالل من خصائص ومزايا وهو البحث املعروف بيل )انقالب النسبة(

 

 ،ذكرنا سابقًا أن من طرق اجلمع الدالل بني اليلدليلني تقيلديم اخليلاا عيلىل العيلام

من وضيلوحها يف ذليلك البحيلث واجهيلت هنيلا  الرغم عىل للجمع الطريقة هذ  ولكن

 بعض الشبهات من جهتني: 

 هيلو هيلل ،اجلهة االُوىل: أن العام املخصص اليلذي قيلد ُعيلرِّ عنيله أحيانيلًا باخليلاا

  أوال؟ له املعارض العام عىل تقدمه يف كاخلاّا 

 اجلهة الثانية: أن العاّم املخّصص كالعاّم فيام لو ورد عليه خمّصص أخر أم ال؟

 مل األعالم ولكن ،نحن حاولنا حرص كل بحوث انقالب النسبة يف هاتني اجلهتنيو

 املسيلائل هيلذ  وبحثوا أمثلة ذكروا بل حمددة، عناوين خالل من البحوث هذ  يطرحوا

 البحث بل والصغريات، للمصاديق التعرض ليست االصول مهمة أن مع خالاا، من

 . فهنا مبحثان . وعىل أي حالالكلية والقواعد الكريات عن

 

املبحث األول: يف أن العام املخصص هل هو كاخلاا يف لزوم تقديمه عىل العيلام 

 ففيلي كاخليلاا، كان لو املخّصص العام أن ونتيجته كذلك؟ ليس هو أم ،املعارض له

 اليلدليلني أحيلد وكيلان ميلثاًل، وجيله ميلن عموم العامني الدليلني بني يكون التي املوارد

 حيث كاخلاّا، املخّصص العام هذا فيصبح ،مورد االفرتاق ّصصًا بدليل خاّا يفخم
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 باب من املجمع يف له املعارض العامّ  عىل فيتقدم كاخلاا، كان لو النه باملجمع خيتص

 بحكيلم حمكوماً  املخصص العام يكون فال بذلك نقل مل لو أما. العامّ  عىل اخلاّا  تقّدم

 .  ال يتقدم عليهارض مع العام االخر يف املجمع ويتع انه اخلاصبل

 إكيلرام يكيلر ) و ،(العليلامء إكيلرام يسيلتح : )ورد إذاومثاله يف العامني من وجه: 

 فننيله األول العيلامّ  إىل لتعرضيله وهيلو( العيلدول العليلامء إكرام جي : )وورد ،(الفساق

لعام املخصيلص يف حكيلم ا هذا فهل فقط العدول غري بالعلامء وخيصصه عليه سيتقدم

 مع نسبته تكون حتى ،(العدول غري العلامء إكرام يستح : )وىلامل قال لو كام ،اخلاّا 

 املجمع يف عليه ويتّقدم العام، إىل اخلاا نسبة( الفساق اكرام يكر ) وهو اآلخر العام

ل إن بيل كيلذلك، ليس أنه أو كاخلاا، املخصص العام كون معنى وهذا بالتخصيص،

 ويتعارضان وجه، من العموم بةنس وهى ،النسبة بني الدليلني تبقى عىل ما كانت عليه

 املجمع؟ يف

 إكيلرام يكر )و ،(الشعراء إكرام يستح : )ورد لو كام ،وكذلك األمر يف املتباينبني

 العيلام خيصيلص الثاليلث الدليل فهذا ،(الفاسق الشاعر إكرام اليستح ) و ،(الشعراء

: لقوليله( اليسيلتح : )قوليله معارضيلة لعدم الثاي للعام يتعرض وال ،األول فحس 

 اخلاّا  حكم يف املخّصص العام هذا يكون هل األول، للعامّ  ختصيصه وبعد ،(يكر )

 العيلاّمني بني ما النسبة فتنقل  ،(الفاسق غري الشاعر اكرام يستح : )املوىل قال لو كام

صه أم ال؟ ا إىل التباين من  لعموم املطلق وخيصِّ

 ويف هذ  املسكلة رأيان: 
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 وقيلدكاخلاا يف تقدمه عىل العام املعارض ليله.  الرأي األول: أن العام املخصص

 عيلن هيلؤالء عيلّر  وقيلد ،(2)وبعض األعاظم (1)النائيني واملحقق الشيخ الرأي اذا ذه 

 العيلام تقيلدم اعتيلر ولكنيله اخلراسيلاي املحقيلق إلييله وميلال ،(3)(النسبة بانقالب) ذلك

 من أيضاً  نىاملع هذا مثل ويستفاد. التخصيص بعد الباقي يف كالنص لكونه املخصص

 بانقالب ،بعض املواضع يف عّر  وإن فننه جمموعها، يف بالتامل يظهر كام الشيخ كلامت

 وجهيلاً  اآلخونيلد املحقيلق اعتميلد  مليلا مماثيلل وجه إىل يذه  أنه الظاهر ولكن النسبة،

 . للتقدم

 العيلام اعتبيلار يف تشيلرتك فكلهيلا ،ومهام اختلفيلت الطيلرق يف تقرييل  هيلذا اليلرأي

 .كاخلاا املخصص

 املخصص العام أن من ،(4)الراي الثاي: ما ذه  إليه املحققان األصفهاي والعراقي

 قواعد جتري بل بالتخصيص معارضه عىل يتقّدم ال فننه ولذا اخلاا، بحكم يكون ال

 أو وجيله ميلن عموميلاً  العيلامني بيلني النسبة كون بني ذلك يف فرق وال فيهام، التعارض

  املختار.هو الرأي وهذا. تبايناً 

                                                           

 .518: 2( يالحظ اجود التقريرات 1)

 .399: 3( مصبا  االصول 2)

 العام، إىل اخلاا نسبة العام وبني بينه فالنسبة ،( ومرجعه إىل ان العام املخصص خاا موضوعاً 3)

 اخلاا حكم يف املخصص العام يكون الثاي عىل بناء انه اخلراساي املحقق مسلك وبني بينه والفرق

 .العموم عىل بعد لبقائه النسبة، تنقل  ان دون من ،ن االظهريةملكا العام عىل تقديمه وجوب يف

 .409: 4 االفكار هناية. 349: 6( هناية الدراية 4)
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 ،وألجل أن عمدة ما علل به الرأي األول يف االرمنة املتكّخرة هيلو انقيلالب النسيلبة

 ميلن نتعيلرف مقدمة نذكر أن به القائلني ألدّلة نتعرض أن قبل بنا األجدر أن نرى فلذا

 أيضيلاً  سيلنتعرض كنا وإن األدلة تلك يف نظرنا وجهة ونبني أكثر، املوضوع عىل خالاا

 رت إلثبات الرأي األول. االخرى التي ذك الطرق إىل

 واملقدمة تشتمل عىل أمرين:

األمر األول: ونشري فيه بنجيار ملا ذكرنا  يف بداية بحث تعارض األدلة حيلول بييلان 

 حقيقة التعارض وكيفية حتّقق التنايف بني املدلولني والظهورين واحلجتني. 

بمخالفيلة أحيلد ذكرنا أن التعارض بني األدّلة إنام يتحقق حيث يوجد عليلم إمجيلال 

 أحد بمخالفة نعلم حيث ؛مبّينة أو بّينة قضية إىل العلم هذا ويستند ،الظهورات للواقع

 ذاهتيلا، األدّليلة ميلداليل بني هو إنام التنايف أن فاحلقيقة. للواقع الظهورات تلك مداليل

الَّ مل يعقل حتققهيلا يف اخليلارج وإ بالذات، متنافيه غري فهي ؛بالعرض األدلة إىل ويرسي

 .بالذات مداليلها تتناى التي للظواهر يثبت وص  فالتعارضوقد وجدت. 

 عيلدم التصيلادم هيلذا ونتيجتهوبالطبع فاملقصود من الظاهر هو الكاش  النوعي. 

 مرحليلة يف بيلالتبع تنيلاف بينهيلا فيتحقق فعاًل، باحلجية كلها الظهورات اتصاف إمكان

 لعيلدم ؛(بيلالعرض: )نقل ومل( بالتبع) :قلنا إنام أننا عىل التككيد معاحلجية. ب االتصاف

 التعّبيلد اجيلتامع كليلزوم حميلاذير ميلن ذليلك يستلزمه ملا ؛متعارضه حج  اجتامع إمكان

 من فالبد احلجية، مرحلة يف األدلة هذ  بني التنايف حتقق فاذا. املتضادين أو باملتناقضني

 دمهاأحيل يكيلون بحييلث طولييلة، بينهيلا كان فنن ؛هذ  الظهورات حجية أدلة مالحظة

 يكيلون فال املؤخر أّما احلجة هو املّقدم فيكون باحلجية، االتصاف يف اآلخر عىل مقدماً 

 اجلميلع بلحاظ تكون ما فمنها متعددة، احلجية يف الطولية مناشئ أن ذكرنا وقد. حجة
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 فنن ،ورين مزية يف الداللة كام يف اخلاّا والعامالظه ألحد كان إذا فيام وذلك الدالل،

 بخيلالف( اقتضيلائية أو تعليقييلة: )فقيلل أو لوالئييلة، اخليلاا إىل بالنسيلبة العام حجية

 . اخلاا

 فعالً  أحدمها بحجية احلكم استوج  ما إذا ،ومنها ما يكون بلحاظ اجلمع اجلهتي

 . والكتامن النرش موارين بحس 

ومنها ما يكون بلحاظ املرّجحات السندية إذا استلزمت رصف الريبة عن أحيلدمها 

 ؛بينهيلا فيليام التيلزاحم يتصيلور فال باحلجية، اتصافهام يف الطولية فرض معفإىل اآلخر. 

 .  ا اآلخر واليتص  الفعلية باحلجية أحدمها يتص  بل الطوليات، يف التزاحم لعدم

وإن مل يكن بينها طولية من تلك اجلهة بكن كانت األطراف مجيعها يف عرض واحد 

 . ساقطوتت باحلجية منها واحد يتص  فال ،يف احلجية

 عليهيلا تبتنيلي التي الفكرة مع مبدئياً  خيتل  وهو ،هذا ما نتبنا  يف حقيقة التعارض

 التعيلارض، بحيلث يف داخليلة تكون الدالل اجلمع مباحث فنن النسبة، انقالب نظرية

 . استطرادي التعارض بحث يف ذكرها وإن ،رى خروجها عنهاي ملن خالفاً 

 مالحظة النسبة بني األدلة املتعارضة. األمر الثاي: يف بيان الرس واادف من

إن اادف من تطبيق النس  األربعة املذكورة يف املنطق يف األدلة املتعارضة هو أحد 

 أمرين: 

 قيلد التعيلارض فيلنن ،األول: لتشخيص نقطة تعارض وحمل الظهورات وحدودها

 مع يتناى مدلوله بكل الدليل هذا إن أي املتباينني، يف كام مدلواا متام يف لتنافيها يكون

 عيلىل اآلخيلر ودل العليلامء، أكيلرام وجوب عىل الدليلني أحد دل لو كام اآلخر، الدليل

لول لكليليهام كيلام يف امليلد بعيلض يف لتنيلافيهام ذليلك يكون وقد العلامء إكرام استحباب
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 العيلام يف كيلام اآلخيلر ميلدلول لكيلل أحيلدمها مدلول بعض لتنايف أو ،العامنّي من وجه

 اذن. فيهيلا قواعيلد  إعيلامل طبعيلاً  التعيلارض نقطيلة تشيلخيص نم والغرض. واخلاا

 يف احلجييلة يف اتصيلافهام يمكيلن ال حيث التعارض حمل حتديد الجل النسبة فمالحظة

 . املحل ذلك

 يكيلون املتباينني يف ولكنه ،ويالحظ أن حمل التعارض ذاتًا هو ما يتنايف فيه الدليالن

 املتباينني غري يف الدليلني جمموع فتوصي  .منه جزء يف يكون غري  ويف املدلول، متام يف

 .العروض يف الواسطة نحو عىل يكون بالتعارض

الثاي: إنام تالحظ النسبة بني األدلة املتعارضة ألجل أن تكون مقدمة للوصول إىل 

 تكيلون قيلد وجيله ميلن العامني ويف. املتباينني يف له مورد ال الدالل فاجلمع ،مجع دالل

 أحيلد يف املجميلع دخيلول كيلان ليلو كيلام بينهام، دالل مجع إىل يرشد ذاتاً  النسبة مالحظة

فهنيلا  ؛مسيلتهجن وهيلو النيلادر، بيلالفرد اآلخر العام مورد ألختصاا موجباً  العامني

 يدخل املجمع فيه ويعامل معه معاملة اخلاا. 

 األول، يفوهكذا لو كان إدخال املجمع يف اآلخر موجبًا لسقوط العنيلوان امليلكخوذ

)علييله  وقوليله ،(1)«وخرئيله ببوليله بيلكس فيلال يطري اء كل»عليه السالم(: ) قوله مثل

 وهيلو املجميلع بيلدخول قلنا فلو ،(2)«حلمه يؤكل ماال أبوال من ثوبك إغسل»السالم(:

 عنيلوان سيلقوط يوجيل  فننيله ،«...ثوبيلك إغسل» عنوان يف أكله حيل ال الذي الطائر

 ؛بيلاإلطالق واآلخيلر بيلالعموم أحدمها داللة مالوكانت ومثلهعن اخلصوصية.  الطائر

 . اجلملة يف بالعموم داللتة كانت ما فيقدم

                                                           

 ت.النجاسا أبواب من 10ب ،1/ 412: 3 الوسائل ،9/ 85: 3( الكايف1)

 .النجاسات أبواب من 8 ب/ 405: 3 الوسائل ،3/ 75: 3( الكايف 2)
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 إىل التوّصيلل ألجيلل اليلدليلني بيلني النسيلبة تالحظ فننام ،وهكذا يف العموم املطلق

 ألن إميلا ؛تقدمة عليهو. املشهور هو كام العاّم، عىل اخلاّا  تقّدم وهو الدالل، املرّجح

 ألن أو منيله، مضيلموناً  أخص لكونه ؛العام إىل سبةبالن قرينة العقالء عند يعتر اخلاا

 ظهيلور  فيلنن العام بخالف احلصة، يف طهور  لتمركز ؛العام من طهوراً  أقوى اخلاا

 الظهيلور حيلدود يف تكيلون إنيلام هنيلا النسبة ومالحظة. سواء بحد احلصص عىل يتورع

 . له مساوقة هي أو ،سواء كانت حجيته اضيق نطاقًا من حدود ظهور  ؛النوعي

 يشيلارك ال املخصيلص العيلام فيلنن ؛وبذلك يتضح الوجه يف عدم انقيلالب النسيلبة

 حجيلة يكيلون التيلي احلّصة يف يتمركز ال ظهور  فنن ؛العام عىل تقدمه وجه يف اخلاا

 كيلون استكشيلفنا وانيلام ،اً أيضيل بالتخصيص اخلارجة احلصة يشمل عام هو وإنام فيها،

 العيلام، عيلىل اخليلاا تقيلديم نكتيلة فييله تتوفر فال اخلارج، من منه أضيق اجلدي املراد

 مقتىض هو كام املخال ، باخلاا املبتىل العام ختصيص بعد العامني بني النسبة لتالحظ

 . النسبة انقالب فكرة

هذ  هي املقدمة التي أردنا بياهنا قبل الدخول يف البحث االدلة والطرق عىل اثبات 

رسائل اجلديدة أن نظرية انقالب نظرية انقالب النسبة: ويظهر من بعض االعالم يف ال

 االنقيلالب ادعيلى لذلك ،النسبة تبلغ من الوضو  بحيث ال حتتاد إىل إقامة دليل عليه

 .(1)عليه دليل إقامة دون من

 :األّول الطريقونستعرض بعض الطرق الثبات والرأي االول: 

                                                           

 .98:  ( رسالة يف التعادل والرتجيح1)
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كفيلي أن نظرية االنقالب ي (1)وجاء يف تقريرات بعض األعاظم يف الرهنة عىل ذلك

 ميلن  يلا التصيلديق يكيلون وبتصيلورمها ،يف التصديق  ا واإلذعان اا تصور مقدمتني

 منهام ما يرتبط باملوضوع: نذكر ونحن. الواضحات

املقّدمة االوىل: أن للفظ باالضافة إىل داللته التصورية التي ال تقيلع حميلاًل للبحيلث 

 داللتني تصديقيتني:

 يعيلر التيلي هي الداللة وهذ  ،يم هذا املعنىاالوىل: داللته عىل أن املتكلم أراد تفه

املقالييليلة واملقامييليلة املحتّفيليلة  القيليلرائن جمميليلوع حتققهيليلا يف ويتيليلدّخل بيليلالظهور عنهيليلا

 وقيلد.  وضيليقها والظهور الداللة هذ  سعة يف تكثريها باللفظ املتصلة وللقيودبالكالم

 مميّلن أو ائمن شخص من الكالم صدر إذا كام الداللة، هذ  وجود عدم عىل قرينة تقوم

ييلع القيلرائن مج الداللة  ذ  املدلول لتحديد ويصح. اللفظ هذ  أداء كيفية عىل يتدرب

 املّتصلة يف الكالم سواء كانت اللفظية أو غري لفظية.

 بمعنيلى ،الثاي: داللته عىل أن ما أراد املتكلم تفهيمه بالكالم مطابق إلرادته اجلدية

 هذ  وحترر. القانون ورضب كالتقية آخر غرض دون اجلدّ  بداعي. القي قد الكالم أن

 (.اجلهة أصالة)و( اجلد أصالة) ه بيلعن يعّر  عقالئي بكصل الداللة

ووجود القرينة املنفصلة كاملخصيلص املنفصيلل ال يتيلدخل يف الدالليلة التصيلديقية 

 ييلؤثر الذي بل عليه، وقع عاّم  ينقل  ال انعقاد  بعد الكالم ظهور فنن ؛االُوىل لتوج 

لعقيلالء أو ا بحكيلم الكيلالم فظهور فحس ، به املتصلة بالكالم احلافة القرائن هو فيها

 بحكم الوضع حس  اعتقاد  يدل عىل ان ظاهر الكالم مقصود بالتفهيم.

                                                           

 .386: 2( مصبا  االصول 1)
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 ،ولكن الداللة التصديقية الثانية مرشوطة بعدم وجود قرينة منفصلة عيلىل خالفيله

 املنفصيلل، اخليلاا املنفصيللة ائنالقر مجلة ومن بعضه، أو مدلوله متام يف خالفته سواء

 ولكنيله ،ن ظهور الكالم يف العموم وإن كان ال ينثلم بيلذلكفن العام، مع وجد إذا فننه

 فهو التفهيمّية، االستعاملية اإلرادة مع اجلدية اإلرادة تطابق حدود عن الكش  يف يؤثر

 .اخلاّا  حّصة يف تطابقهام عدم عىل يدل

 هذ  له تنعقد الذي فالكالم ،هي املوضوع للحجّيةوهذ  الداللة التصديقية الثانية 

الداللة مع مالحظة القرائن املنفصلة يدّل عىل ان مراد امليلتكلم هيلو نفيلس املضيلمون. 

 الدالليلة مرحليلة يف العيلام تضيلييق يوجيل  املقيلام يف كيلام إذن املنفصل اخلاا فوجود

 موضيلوع الدالليلة تليلك أن باعتبار العام حجية تضييق يف يؤثر فهو الثانية، التصديقية

 . ظهور  يف يؤثر ان اادون

 بني التعارض يقع وإنام ،املقدمة الثانية: من الواضح أن الالحجة ال يعارض احلجة

 طرفاً  يكون الن القابل هو املعارضة لوال بنفسه حجة هو فالذي اللوالئيتني، احلّجتني

 يف إالَّ   غيلري يعيلارض أن يصيللح فيلال باملخصص العام حجية حددت فلو للمعارضة،

 فترتت  عليه قواعد التعارض. فيه حّجة هو ما حدود

 العيلام، حلجييلة مضيليِّق اخلاّا  وجود أن ووضو  ،وبعد وضو  هاتني املقدمتني

 اذ النسبة انقالب مسكلة تتضح املعارضة لوال احلجتني بني إالَّ  يتصّور ال التعارض وأن

 شموله حالة يف ال التخصيص بعد الباقي حدود يف املخصص العامّ  مالحظة من بد ال

 األول. 

 فليلووبالطبع فنن النسبة بينه وبني العام اآلخر تكون حينئذ هيلي العميلوم املطليلق. 

: وقيلال( الفسيلاق إكيلرام يكيلر ) و( العليلامء إكرام يستح . )مثال قال املوىل أن فرض
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 مجيع إكرام استحباب يف ظاهراً  كان وإن األول فالدليل ،(العدول العلامء إكرام جي )

 يف لكنيله ،عتبار عدم اقرتانه بقرينة تضّيق من دائرة الداللة التصيلديقية االوىلبا العلامء

 أي املنفصيللة القرينيلة لقيام ؛فقط العدول بغري خيتص الثانية التصديقية الداللة مرحلة

 حيليلدود وراء بيلام ختيليلتّص  إذن فحجيتيله. للعيليلدول احلكيلم شيليلمول عيلدم عيليلىل اخليلاا

 دليل اآلخر. ال مع امعاالجت مورد وهو التخصيص،

 النسيلبة فيلنن ؛واذا ال حظنا النسبة بني الدليلني األّولني يف حدود ما مها حجيلة فييله

 التعيلارض يكيلون فال وعليه. النسبة انقالب معنى هو وهذا املطلق العموم إىل تنقل 

 بكيلل االول اليلدليل أخيلذ يمكيلن وال اليلدالل، اجلميلع موارد من ألنه ؛مستقراً  بينهام

 يف حجّيتيله عيلدم ثبيلوت بعيلد وجه من العموم النسبة لتكون ،ًا للمعارضةطرف مدلوله

 احلجتيلني بيلني التعيلارض وإنيلام والالحّجيلة، احلجيلة بني تعارض وال االفرتاق، مورد

 .فيه حجة مها ما حدود يف الدليلني بني املعارضة مالحظة من فالبد اللوالئيتني،

 ميلدى نيلرى لكيلي ،انقالب النسبة والبد أن نالحظ النقاط التي ترتكز عليها فكرة

 .  ا املذكورتني املقدمتني وفاء

 املخصيلص العيلام أن علييله فيتفيلرع ،النقطة االوىل: أن العام خيصص باخلاا أوالً 

 مفروغيلاً  التقرييل  يف يؤخيلذ أن وهيلو له، املعارض العام عىل تقدمه يف باخلاا يلحق

 فيلنن ،قيلق األصيلفهايوضيلو  كيلام أنكيلر  املحال ميلن الدرجيلة بتلك ليس ولكنه عنه،

 مرجوحية مع ولكن. باخلاا ختصيصه يتم كي ثبوته فرض عىل يبتني العام ختصيص

 . وجود  فرض يتم ال اآلخر العام معارضه مع تساويه أو العام

 ميلّر، كيلام اخلاا وخيصصه ذلك يتم فننه راجحاً  باخلاا املبتىل العام كان إذا ،نعم

 إىل دعوى انقالب النسبة وغريها. حاجة حينئذ إلدخال املجمع فيه ال لكن
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 فرض فمع ،(الفساق إكرام يكر : )وورد ،(العلامء إكرام يستح فمثاًل إذا ورد: )

 اليلدليل لعموم مشموالً  يكون الفاسق العامل وهو املجمع فنن الثاي، يف املرجح وجود

ا كيلان ورد االفرتاق الذي ورد فيه اخلاا وال سيليام إذبم األول الدليل وخيتص الثاي،

(. العيلادل العيلامل إكيلرام يستح : )قال قد املوىل أن معه حيتمل النه ؛املرجح صدورياً 

 اليلدليل حجية فنن وتساقطهام، تساوهيام فرضنا لو وهكذا بالنقل تسامح الناقل ولكن

: )يستح  إكرام العلامء( عموم كي لقوله يبقى فال فقط، خاّصه بمورد تنحرص األول

 أو الفسيلق، عن ال برشط إما( العامل إكرام) هو املوجود فنن ،بخصصه بالدليل اخلاا

 .التخصيص احتامل من يمنع مما اجلهة هذ  من مهمالً 

 حجييلة مورد فينحرص ،النقطة الثانية: مع فرض التسليم بكن اخلاا خيصص عاّمه

 بل النسبة، بانقالب للقول يكفي ال بمجرد  البيان هذا ولكن ،عادلال غري بالعامل العام

 اإلرادة مطابقيله أصيلالة وانتفيلاء العيلام عيلىل اخليلاا تقيلّدم يف الرس مالحظة من بدال

 اخليلاا ظهيلور لقيلوة ذليلك كان فنن. وجود  عند العام يف اجلدية لإلرادة االستعاملية

 من وأقوى آكد فيه ظهور  فيكون ،احلصة خصوا يف التفهيمية اإلرادة متركز باعتبار

 هيلو هذا كان فنذا عامة، تفهيمية بنرادة مجيعاً  فراد أ يشمل ألنه ؛احلصة يف العام ظهور

 هيلدم توج  ال املنفصلة القرينة فنن ؛املخّصص العام يف متحّقق غري فننه التقدم مالك

 كام اعرتف به يف املقدمة الثانية. وتضّيقها، احلجية حتديد توج  وإنام املنعقد، الظهور

د  كام كيلان قبيلل التخصيليص فالعام إدن يبقى عىل عمومه وشموله حلصصه وافرا

 .الظهور أخصية يوج  ال حجيتها دائرة وتضييق ،بنرادة تفهيمية واحدة
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 أقوائية يوج  ال اخلاّا  مورد سوى بام العام حجية دائرة تضييق إنوبعبارة ادّق: 

 تقيلّدم يف امليلالك هي األقوائية أن واملفروض ،احلصة الباقية بعد التخصيص يف ظهورة

 .العام عىل اخلاا

 املخصيلص العيلام فيشيلمل ،وإن كان تقدم اخلاا عىل العام لكونه حجيلة اخيلّص 

 .العام من أخّص  حجة باعتبار 

ّدم تقيل إن أي ،ولكن الظاهر بحس  ما هو املنسجم مع األذهان العرفية هو األول

 نالحيلظ كيلام ،اخلاا عىل العام إنام هو بنكتة أخّصية الظهور بلحاظ أقوائيته وآكديتيله

 بلفيلظ ذكيلر إن أمهيتيله ختتليل  الواحيلد األميلر فنن الدولية، البيانات يف بوضو  ذلك

 بنحيلو امليلذكور هو ما فان العقالء بناء جيري هذا وعىل باخلصوا به رص  أو العموم

 مما هو مذكور بنحو اخلصوا. عندهم أمهية أقل العموم

 بيلكن ييلرى النسبة بانقالب القائل ولكن ،فتقدم اخلاّا عىل العام من الواضحات

 والبرهيلان ذليلك عىل دليالً  يذكر مل ولكن أيضًا، املخّصص العام إىل ترسي لنكتة لكذ

 .عليه له

 وبعد وضو  هاتني النقطتني نعود إىل املقدمتني لنرى مدى داللتهام عليهام:

 كلميلة يف تتلّخص فنهنا مبهمة، تكون تكاد الظاهر بحس  فهي ،أما املقدمة االوىل

 بيلكن تبيلني وقيلد. املنفصيللة بالقرينيلة تتحيلّدد الثانية قيةالتصدي الداللة أن وهي واحدة

 انقيلالب فكيلرة أسيلاس يتحقق كي املنفصلة القرينة بورود ينحرص ال وروااا حتديدها

وجود العام املساوي أو األرجح أيضًا يمنعيلان ميلن انعقادهيلا ويورثيلان  إن بل النسبة،

 بيلني النسيلبة لتنقليل  له املنايف باخلاّا  خيّصص كي عموم يبقي فال ومعهالشك فيها. 

 .املطلق العموم إىل العامني
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وعليه فبام أن العام األول املبتىل يف مورد افرتاقه باخليلاّا مبيلتىًل بعيلام يعارضيله يف 

 جهيلة الثاي يف تكون أن أو له مساوياً  يكون أن إما اآلخر العام ان واملفروض ،املجمع

 الفرق وما. املخال  خلاّا با خيّصص كي عمومه ذلك مع حيرر فال عليه، له مرجحة

 الدليل وما احلصة؟ يف فيتساقطان يساويه أو عليه يقدم مما وغري  املعارض اخلاا بني

 ع العام عىل غري اخلاا كالعام اآلخر؟ م اخلاّا  مالحظة تقديم عىل

 تقترصيل بيلل اآلخر والعام اخلاا بني ،فاملقدمة االوىل مل تبني وجه الطولية يف ذلك

 يعارض اخلاا أن كام لكن املنفصلة، القرينة وجود عند اجلدّ  أصالة قاءبانت القول عىل

ن اخليلاا املنفصيلل أ فكيلام اخليلاا؟ قيلدم ذا فلام اآلخر، العام يعارضه فكذلك العام

 يذه  بموضوع أصالة التطابق فكذلك وجود العام املكافئ أو األرجح. 

 الدالليلة حتيلدد املنفصيلل كاخليلاا املنفصيللة القرينيلة بيلكن القيلول أمكيلن ليلو ،نعم

 متّعيلددة، حجيل  هيلي وإنيلام يرفعهيلا ال املعارض العام ولكن للعام، الثانية التصديقية

 العاّميلة، خمالفيلة املرّجحيلات مجلة من فنن ،كن االلتزام  ذايم ال ولكن ذكر، ما لصّح 

 كام اجلد وأصالة اجلهة أصالة عن اليد رفع ومعنا  التقّية، عىل املوافق ُحل توج  وهى

 . به اعرتف

 ال ختصيصيله بعيلد والعيلام ،وأما املقدمة الثانية وهي أن الالحجة ال يعارض احلجة

 رض العام االخر ففيها: يعا كي العموم يف حجة يكون

 املخّصص غري العام أن وكام ،أوالً: أن مركز التنايف يف العاّمني من وجه هو املجمع

 االفرتاق مورد يف عامهب يذه  إنام التخصيص فنن املخصص، العام فكذلك فيه حجة

 معيلارض ليله يرد فلم املجمع وهو اآلخر العام مع معارضته موضع يف وأما فحس ،

 . التعارض ضابط حتقق فقدي يسقط بموجبه عن احلجية. ك
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 معارضيلة من فيكون املعارضة، لوال املجمع يف حّجة العامني من واحد فكل ،إذن

 .احلجة مع احلجة

ن طريف املعارضة حّجة يف متام مدلوليهام حتى يف ما ودعوى ابتناء التعارض عىل كو

 بمطليلق منوطيلاً  يكيلون قيلد التعيلارض فيلنن ،هو خارج عن حدود التنايف فعىل مدعيها

 ينيلدفع بنحو النسبة انقالب دعوى تقري  من فالبد. للمعارضة الصاحلني الظهورين

 :أمرين عىل يتوق  وهو املبنى، عىل ولو االعرتاضان هذان به

ول: ذكر يف أول بحث تعارض األدلة ويف بحث الرس يف حجييلة العيلام يف االمر األ

الباقي بعد التخصيص أن الرس يف تقّدم اخلاّا عىل العام هو أن أصالة اجلد العقالئية 

التي تثبت أن املراد التفهيمي يف العام مطابق للميلراد اجليلدي قيلد اخيلذ يف موضيلوعها 

 يف التطيلابق أصيلالة موضوع ويضّيق شك،ال هذا يرفع الوارد اخلاا والدليلالشك. 

 فيلاحلكم ، القرينة هو ذلك وأساس ،عىل العامّ  يتقدم فهو ولذا ؛حّصته حدود يف العام

 منفصلة أو متصلة قرينة املوىل ينص  مل إذا بام مرشوط العام يف االرادتني بني بالتطابق

 .خاصة حصة يف اجلدية اإلرادة عدم عىل

 ظهوران مها بل ،مع العام من قبيل حجتني متعارضتني فعىل هذا فال يعتر اخلاّا 

 موضيلوع يرتفيلع اخليلاا وجود مع أن بمعنى ،يف طول حجية اآلخر أحدمها وحجية

 إذن فاخليلاا. اخلاا مع تعارضه موارد غري يف مفروضة العام فحجية العام، حجية

 .التخصيص حدود وراء ما إىل العام حجية يرصف

 فميلوارد ،د التعيلارض تعيلارض حجتيلني ليلوال ئيتيلنياألمر الثاي: أن مورد قواعيل

 جة مع الالحجة خارجة عن نطاق تلك القواعد موضوعًا.احل تعارض
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ببيان ثان أن الدليلني املتعارضني ال يصدقان إالَّ حيث ال يكيلون يف أي واحيلد ميلن 

 كانا فنن هذا وعىلاحلّجتني نقص سوى ما يعرضه نتيجة لتعارضه مع احلجة االخرى. 

 التطيلابق فكصالةقط اآلخر. وس به اخذ مرّجح أحدمها يف كان وإن تساقطا، متساويني

 بييلنهام فيليام التعيلارض يكيلون لكيلي ؛التعيلارض ليلوال كليليهام يف جارية تكون أن جي 

 . مستقراً 

وعىل ضوء هذين األمرين يّتضيلح أن اخليلاا اليلوارد يف ميلورد االفيلرتاق والعيلام 

ميلر األ يف ثبيلت كيلام يل فاخلاا ،مقام املعارضةاملعارض كالًّ منهام يشغل رتبة معينة يف 

 احلجييلة انتفاء أوج  وإن فهو املعارض العام أما ،األول يل حيّدد موضوع حّجية العام

 رتبيلة ليّتحيلد موضوعه، بارتفاع احلكم ارتفاع من ليس لكنه باخلاّا، املبتىل العام عن

 أو مسيلاو معيلارض لوجيلود موضيلوعه عيلن احلكم انتفاء باب من هو بل اخلاا، مع

 بينهام طولية طبعًا.  فتكون وحينئذ. أقوى

ويف الظهورين املتعارضني إما أن جيمع بينهام بمقتىض قواعد اجلميلع العيلريف أو أن 

  ،جتري فيهام قواعد التعارض املستقر من الرتجيح

 وبام أن الثاي متعّذر إلمكان اجلمع العريف فيتعني األول اذن. 

ابقتني اللتني لو حظتا عىل مبنى االنقالب لنيلرى ميلدى وهنا نعود إىل النقطتني الس

 صّحتهام وفق هذا التقري :

أّما النقطة االوىل التي كنا نتساءل فيها عن رس تقديم اخلاا يف مالحظته مع العام 

 ،عىل العام املعارض له مع أهنام يف معارضتهام للعام املتبىل باخليلاا يف عيلرض واحيلد

اخلاا والعام املعارض يف العيلام املبيلتىل  تكثري فنن ؛عليها اإلجابه ذكرنا مما اتّضح فقد

 وميلن. للعيلام بالنسيلبة قرينيلة يعتيلر املنفصيلل فاخلاّا  ،باخلاا ليسا يف عرض واحد
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 ميلن احلاصيلل العيلامّ  الظهيلور مالحظيلة عيلىل يتوّقيل  للعام احلجية ثبوت أن الواضح

 كانيلت وإن العرفييلة، قيلرائنال من باحلّجّية يرتبط وما واملقالية احلالية القرائن مالحظة

 ومكمالتيله متمامتيله ميلن تعيلدّ  لكنهيلا منفصيللة، قرائن باعتبارها ظهور  يف مؤثرة غري

 والثبوت االثبات مقامي بني التطابق أصالة وهو احلجية موضوع فنن ؛احلجية بلحاظ

 .اجلدية باالرادة مقصوداً  الظهور من جزء كون عدم عىل القرينة بقيام ينتفي

 ميلن واخليلاا العيلام يعيلد ال وليلذا ؛تعتيلر ميلن شيلؤون ذي القرينيلة فالقرينيلة اذن

 اللتيلني احلجتيلني بيلني يكيلون إنيلام التعيلارض ألن ؛ذكر  تقدم كام عندهم، املتعارضني

 املنافسيله عيلن اليلدليلني أحد ختىل فنذا. املوضوع يف فتتنافسان واحد عرض يف تكونان

 وذكرناكون بينهام معارضة. ت فال واخلاا، العام يف األمر هو كام اآلخر وجود بمجرد

 ميلن وحجيتيله العيلامّ  اعتبيلار يف فالبيلد اخلاّا، وجود عدم عىل معّلقة العام حجية أن

 .اخلاا أي عليه، حجيته علقت ما مالحظة

 ليله املعيلارض العيلامّ  مع مالحظته ثم ،وعليه فتكون مالحظة العام مع خاّصة أوال

اّصه خيّصص به أوالً ثيلم يالحيلظ ميلع العيلام ملتبىل بخا العام بان قلنا ولذا ؛طبيعياً  أمراً 

 مالحظيلة عيلن متيلكّخرة التعيلارض ومرحليلة معارضيلًا، يعتر اآلخر العام فنن ،اآلخر

 .حجّيتهام حتديد يف املؤثرة واملكمالت التوابع من اام بام العاّمني

ولعل ذلك هو مراد بعض األعاظم من املقدمة االوىل التي مّهدها لتقري  القيلول 

 .(1)باالنقالب

وأما النقطة الثانية التي كانت تتساءل عن وجه عّد العيلام املخصيلص كاخليلاا يف 

 ،تقدمه عىل العام املعارض له مع احتامل كون تقّدم اخلاا عيلىل العيلام لقيلوة ظهيلورة

                                                           

 .387: 3( مصبا  االصول 1)
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 ،كرنا اجلواب عليها أيضيلاً ذ مما تبني فقد املخصص، العام يف متوفرة غري اخلاصة وهذ 

 بينهام جيمع أن فنما تعارضًا، اآلخر والعام املخصص عامال ظهور بني أن فرض قد فننه

 حمتميلل غيلري الثيلاي أن وبام. فيهام التعارض قواعد تّطبق أو العريف، اجلمع قواعد وفق

 .األول فيتعني

والوجه يف بطالن الثاي أننا ذكرنا أن مورد تعارض األدلة ما إذا كان هناك دليليالن 

 يتحّقيلق مل فيلنذا ،ع اجلهات وقد تنافيا بمدلوليهامتوفرت فيهام مقومات احلجية من مجي

 التعيلارض، ميلن ذليلك عيلدّ  يمكيلن فال ببعضه أو مدلوله بتامم أحدمها يف الضابط هذا

 احلجييليلة عيليلن مدلوليليله بيليلبعض سيليلقط قيليلد باخليليلاّا  املبيليلتىل العيليلام أن هنيليلا واملفيليلروض

 اهيلذ بني النسبة تالحظ ان فالبد ،صيص وحتدّدت حجيته بام سوى اخلاا فقطبالتخ

 كيلي التبيلاين ميلن وال وجيله ميلن العموم من ليست وهي املعارض، والعام منه املقدار

 عيلن مدلوليله بعيلض سقط الذي ظهور  متام تنايف وجمرد. التعارض قواعد فيهام جتري

 معارضيلة ميلن ألنيله ؛مورد تلك القواعد حيقق ال اآلخر العام مع بالتخصيص احلجية

 اليلدالل اجلميلع اذن فيتعني التعارض حكامأ حريان يمكن مل فاذا الالحجة، مع احلجة

 .النسبة انقالب معنى وهو والعام، املخصص بني العريف اجلمع قواعد بمقتىض بينهام

جلميلع ا موارد مطلق بل ،ويرتت  عىل هذا التقري  خروج مباحث العام واخلاا

 .التعارض حدود عن ،العريف

 ور.هذا غاية ما يمكن قوله يف توضيح تقري  املبنى املذك

ولكن ذكرنا مرارًا بكن التعارض ميلورد  أن يكيلون هنيلاك ظهيلوران كاشيلفان عيلن 

 بالتنايف، املذكوران الظهوران فيتص  وتنافرمها، لتنافيهام ؛حكمني ال يمكن اجتامعهام

 والعاميلان املتباينيلان ذلك يف يفرتق والنئذ أن يتصفا معًا باحلجية. حي فيمتنع بالعرض
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 فيلاذا. أيضيلاً  متعارضيلان اخلاا ظهور مع العام ظهور فان ؛واخلاا والعام وجه من

 فهيلام ،(فاسيلق عيلامل أي إكيلرام جييل  ال: )قيلال ثيلم ،(عامل كل إكرام جي : )املوىل قال

 فيلالعقالء وليلذا ،ضها السالبة اجلزئييلة وتناقضيلهاتعار الكلية املوجبة ألن ؛متعارضان

 يف شيلكهنم هيلو كيلام التعارض اذا بعالج خيرجوا كي الدليلني خصوصيات يالحظون

 التخصيليص، أو أحيلدمها يف التكوييلل أو النسخ بني يرتددون فهم واخلاا، العام غري

 فتتحيلدد للتعيلارض، عالجاً  اختارو  التخصيص عىل احلمل هو األنس  أن رأوا فاذا

 .احلجية يف بالطولية عنه مايعر وهذا التخصيص، حدود وراء بام العام حجية

 العقيلالء يقدميله وإنيلام ،عتبار قرينيته بالنسبة للعيلامفليس تقدم اخلاا عىل العام با

 العيلامني يف جيلار نفسيله وهذا. فيه العناية متركز بلحاظ وآكديته ظهور  أقوائية بلحاظ

 ،باينني أيضًا ففي العاّمني من وجه قد يتصور اجلمع الدالل بني الدليلنيواملت وجه من

 مقّوميلات تتيلوفر مل فيلنذا إلطيلالق،وا العموم تعارض يف كام كذلك، بينهام اجلمع فيتمّ 

 اآلخيلر، وطيلر  بيله أخيلذ فيه ملزية اآلخر عىل أحدمها ترجح فنن ؛بينهام الدالل اجلمع

 . واإلتساقطا

فكام يقّدمون اخلاّا عىل العام فكذلك يقّدمون املعيلارض إذا كيلان فييله  ،وباجلملة

 وتنتفي  ام دتتقي اجلد فكصالة. التساوي فرض يف بالنساقط حيكمون أو ،جهة رجحان

 املخيلال ، اخليلاّا  بوجيلود ترتفيلع أهنيلا فكام ذلك، يف بينهام فرق بال منهام واحد بكي

 بعيلد مرشيلوطة فحجيتيلهرض املساوي أو األرجيلح. املعا العام بوجود ترتفع فكذلك

 ثم به ختصيصه ويتم اخلاّا  مع أوال يالحظ العام بكن يقال كي ؛بينهام طولية وال مهام،

 . املعارض العام مع ذلك بعد يالحظ
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وإنام تتصور الطولية يف احلجية يف الكاشيلفني عيلن أميلرين متنيلافيني بحييلث يمتنيلع 

اتصافهام كليهام باحلجية، فنما إالَّ يتص  اء منهام  ا وإما أن يكون يف أحدمها مزييلة 

 األميلر وهيلذا. الطولييلة باحلجييلة عنهيلا ويعيلر احلجة، هو فيكون ،ترّجحه عىل اآلخر

 . آخر بمالك املتكافئني غري املتعارضني من سوا  ما ويف بمالك اّا اخل يف يتحقق

 وعىل هذا املبنى فاخلاا يكون داخاًل يف حدود التعارض أيضًا. 

 فيلنن ؛فتبني أن فرض الطولية بيلني اخليلاا والعيلام املعيلارض ال يعيلود إىل حمّصيلل

 عن العقالء سئل ولو عقالئية، االمور هذ  فان ؛ذلك وراء بام البدء منذ حمددة احلجية

 فهو مساو أو أرجح معارض أو خاا هناك يكن مل لو بكنه ألجابوا حجة، هو هل عام

 . حجة

فالتقري  املذكور ال يعدو عن كونيله تصيلورًا حمضيلًا ال يؤييلد  اء ميلن الشيلواهد 

 اخلاا بني الطولية يؤيدون ال فالعقالء ،العقالئية وال الراهني التي تقتضيها الصناعة

 مقدمة األخّص  احلجة مطلق كون يؤيدون وال العام، مع مالحظته يف عارضامل والعام

 انقيلالب إلثبيلات الطرييلق فهذاّضحه اختالف العلامء فيه. يو كام األوسع، احلجة عىل

 . صحيح غري النسبة

 يبتني وككنه ،الطريق الثاي: وهو املستفاد من كالم الشيخ االنصاري عىل إمجال فيه

 يف والرس: )الرسائل يف رس  قدس قال ،(الطر  من أوىل أمكن مهام اجلمع) قاعدة عىل

رتتي  يف العالج لزم إلغاء النص أو طر  الظاهر املنايف له راسًا ال لوال إذ ؛واضح ذلك

 .(1)وكالمها باطل(

                                                           

 .799: 2( الرسائل 1)
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 أنه فذكر. املخصص العام(: له املنايف الظاهر) وبيل ،ومراد  من )النص( هو اخلاا

 ثيلم ،لعيلامنيا أحيلد عيلىل اخليلاا نقّدم أوالً  أننا بمعنى لعالجبا بالرتتي  يلتزم أن إما

 باألدليلة اخيلذنا فقيلد بيلذلك عملنا فنذا اآلخر، العام مع املخصص العام ذلك نالحظ

 الظيلاهر طيلر  أو االفيلرتاق مورد يف الوارد اخلاّا  عن اليد نرفع أن فاما وإال الثالثة،

 .  باطل مهااالجتامعوكال مورد يف حتى رأساً  النص لذلك املنايف

 يالحظ عليه: 

 بسيلب  سيلقوطه وأميلا ،أوالً: أن سقوط الظاهر إن كيلان بيلال موجيل  فهيلو باطيلل

 األرجح، أو املساوي العام مع املجمع يف معارضته تكون حيث منه مانع فال ومصحح

 ليلو وهكذا. متاماً  لسقوطه مصّححاً  يكفي اخلاّا  وهو األظهر مع االفرتاق مورد ويف

 مصيلحح، بال سقوط فهو ،هو املختار كام االفرتاق مورد يف خلااوا هو بسقوطه قلنا

 والظيلاهر، اليلنّص  عيلىل املحافظيلة ميلن البيلدّ  بكنيله تقيلول عقالئييلة قاعيلدة عندنا فليس

 دلييلل اسيلقاط عيلدم هيلو العقيلالء عند الثابت بل أمكن، مهام الغائهام عن واالجتناب

 بتالئيله ال هنيلا العيلام سيلقوط فيلنن ؛فييله نحيلن فيليام جيلار هو وليس مصّحح، بالوجه

 عيلدم ألجل اخلاا أي النص وسقوط ،املعارض األرجح أو املساوي له فيتساقطانب

 .عقالئي مصحح بال سقوطهام فليس فيه، املخصص مالك توفر

 فييلدخل األرجيلح هيلو الظيلاهر يكون قد ألنه ؛وثانيًا: أن الدليل أخص من املّدعى

 فيلالطريقاخليلاا.  خيصصيله كيلام اآلخيلر به وخيصص حمذور أي يلزم فال فيه، املجمع

 .تام غري املذكور
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 ،الطريق الثالث: ما ذكر  صاح  الكفاية قدس رس  عيلىل إمجيلال كثيلري يف عبارتيله

 العيلام يكون أن يوج  بغري  أو باملستوع  االفرتاق مورد يف التخصيص أن وحمّصله

 .(1)كالنص التخصيص مورد غري يف

تقوى ظهيلور العيلام يف البيلاقي ويالحظ عليه أنه إن كان مقصود  أن بالتخصيص ي

 العام ظهور يتغري ال املنفصل وبالتخصيص عليه، وقع عام ينقل  ال فاليشء ،فهو حمال

 مبنيلى إىل يرجيلع فهيلو كيلالنص، فيكون تتحدد حجيته أن مقصود  كان وإن. الشمول

 .فيه الكالم مىض وقد النسبة، انقالب

 أن وبامكون املخّصص كاخلاا. فتبني أن شيئًا من الطرق املذكورة ال تفي بنثبات 

 للطيلرق بيلديل إىل نتوصيلل أن يمكيلن فهيلل ارتكارييلة، مناشيلئ من خيلو ال املبنى هذا

  غالبًا؟ ثمرهتا يؤدي املذكورة

 التعليليامت، قبييلل ميلن تكيلون أن إميلا ؛والذي نرا  نحن أن األدلة الصادرة ال ختلو

 ويقصيلد الفتيا، قبيل نم واخرى ،: إلقاء األصول ال ستخراج الفروع منها ا ونقصد

 ييلذكر أن دون ميلن علييله الكلييلة الكرييلات بتطبييلق خيلاا ميلورد يف حكم ذكر:  ا

 .للحكم الواقعي املوضوع

 والتعليامت بدورها تنقسم إىل قسمني: 

فتارة يفرض اخلاا صاحلًا لتحديد وختصيص كل من العامني عيلىل ضيلوء املبنيلى 

ص حمدد اخلاا أن وهو ،الذي نذه  اليه  االعيلالم اعتيلر  وإن العيلامني لكال وخمصِّ

صاً   اآلخيلر، للعيلام املخصيلص هيلو املخصيلص العام واعتروا فحس ، ألحدمها خمصِّ

                                                           

 .452( الكفاية 1)
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 ملوضيلوع تعرضيله ميلع العيلامني أحد حكم مع سنخاً  اخلاا حكم احتد لو فيام وذلك

 . مفهوم له كان إذا كليهام

 اخليلاا يكن مل إذا كام ،واخرى يفرض اخلاا غري صالح لتخصيص كال العامني

 .مفهوم له يكن مل أو احدمها ملوضوع متعرضاً 

 ال:)وورد ،(عيلامل كل إكرام جي : )ورد لو ما املتباينني يف فمثاله ،أما القسم األول

 رأى ضيلوء فعيلىل ،عيلادل( عيلامل كيلل إكيلرام جييل : )أيضاً  وورد ،(عامل أي اكرام جي 

 غيلري بالعيلامل صصيلهفيخ فحسيل  الثيلاي للدليل خمّصصاً  الثالث الدليل يكون األعالم

 يبتنيلي تفكيلري وهيلو األول، الدليل بتخصيص املخّصص العامّ  هذا يتكفل ثم العادل،

 خيصيلص كيلام اخلاّا  بكن قلنا لو وأما باخلاّا، معاً  العامني ختصيص إمكاك عدم عىل

 فيلال بمفهوميله، ولكيلن أيضيلاً  األول اليلدليل خيصص فكذلك ،الثاي بمنطوقه الدليل

 إىل توصيللنا قيلد نكيلون وبيلذلك التخصيص يف التدري  من ماألعال ماذكر  إىل حاجة

 . ضعفه تبني الذي طريقهم نسلك أن دون من النتيجة نفس

: )ال يسيلتح  و ،(شيلاعر كيلل إكيلرام يسيلتح ومثاله يف العامني من وجه قوله: )

 يف كيلالكالم فييله والكيلالم(. فاسيلق شيلاعر أي إكرام يستح  الإكرام أي فاسق( و:)

 القيد بمفهوم يمكنه الثاي، الدليل خيّصص أن يمكنه كام الثالث، دليلفال األول، املثال

 إىل حاجيلة فال مفهوم للخاا كان إذا ذلك مثل ففي. أيضاً  األول الدليل خيّصص أن

 ان املخّصص كاخلاا. دعوى

وأساس ذلك ما ذكرنا  يف بحث مفهوم الوص  وفاقًا لبعض وإن مل يطبقه هنا من 

 ايلذا يثبيلت فانيله ؛موصوف أغم منيله ميلن وجيله أو مطلقيلاً  ان الوص  ان اعتمد عىل

 ميلا: االوىل الدرجيلة يف املفهيلوم ميلن ونقصد. االوىل بالدرجة ولكن مفهوم، الوص 
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 أصالة: به ويقصد االحرتارية هو القيود يف األصل أن بام وذلك ،طالرش مفهوم يقابل

 اإلثبيلات مقيلام يف وضيلوعامل يف قيداً  يؤخذ فام الثبوت ومقام اإلثبات مقام بني التطابق

 متيلام هو ليس الالبرشط الطبيعي أن ذلك ونتيجة. الثبوت مقام يف كذلك مكخوذ فهو

 خيلالف وهيلو ،وص  يف اجلمليلة لغيلري االحيلرتارال ذكر لكان وإالَّ  للحكم، املوضوع

 يثبيلت فهل الطبيعي خصص بقية وأما. والثبوت اإلثبات مقامي بني ما التطابق أصالة

 عيلىل فحس  تدل وإنام إثباتًا، وال نفياً  القاعدة هذ  عليه تدل فال وال؟أ احلكم هذا اا

لسيلائر احلصيلص غيلري  تعرضيلها دون املوضيلوع متيلام، هو ليس الالبرشط الطبيعي ان

 بفييلة عيلن احلكيلم ينفيلي حيث الرشط، مفهوم بخالف ،احلصة التي تقيد  ا املوضوع

 اجلمليلة فلهيلذ ( عادل عامل كل مأكر: )املوىل قال فنذا الطبيعي، عن ينفيه كام احلصص

 هيلو الواجيل  كيلان فليلو وإالَّ  عيلامل، لكل بثابت ليس اإلكرام وجوب أن وهو مفهوم،

 ذكيلر ، املتقيلدم األصيلل خالف وهو ،ل عامل مل يكن ذكر قيد العدالة لالحرتارك إكرام

( عادل عامل كل أكرم: )فقوله وعليه. والثبوت اإلثبات مقامي بني التطابق يقتيض فننه

 العام الدليل الن باملفهوم، ولكن( عامل كل إكرام جي : )قوله بتخصيص يتكفل بنفسه

 كيلون ينفي بمفهومه اخلاّا  الدليل ولكن ،وضوع لوجوب االكرامامل متام العلم يعتر

 .بالوجوب للحكم موضوعاً  بمجرد  العلم

 إنيله لبيل ،فاملفهوم يف القضية الرشطية ال ينفي كون الطبيعي متام املوضوع فحس 

 مقام حصة أية تقوم فال بالرشط، املقرتنة احلّصة غري اخرى حصة أيه عن احلكم ينفي

 ،(إكراميله فيجيل  عيلادالً  كان إن العامل: )قال فلو ،حلصة يف موضوعيتها للحكما هذ 

 يتحقق مل فاذا فحس ، العدالة فرض يف اإلكرام بوجوب العاملية ارتباط عىل يدل فهذا

 شاعراً  أو هاشمياً  كان سواء ؛إكرامه جي  فال عادالً  يكن ومل ملاً عا كان بكن الفرض هذا
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 عند االنتفاء عىل فيدّل  ،جي  إكرامه وإن ختصص بخصوصية اخرى ال أي آخر  إىل أو

 . االنتفاء

وأما الوص  املعتمد عىل املوصوف يف حالة كون الوص  أخّص ميلن املوصيلوف 

 أن عيلىل ييلدّل  وإنيلام الوص ، انتفاء عند ماحلك انتفاء عىل يدّل  فال ،مطلقًا أو من وجه

ضيلوع يف القضيلية باعتبيلار أن األصيلل يف القييلود: املو متيلام هي لبست برشط ال املاهّية

 الطبيعيلي ميلن اخرى حلصة نفسه احلكم يثبت آخر دليل ورود ينافيى فال االحرتارية،

 .مثالً  كالشاعر آخر بوص  موصوفة

ل لتحديد العاّم أو املطلق الذي يدّل عىل وعىل هذا املبنى فنن الوص  بمفهومه قاب

 ثبوت احلكم لنفس الطبيعة الالبرشط.

وعىل هذا فال حاجة يف جمال ختصيص الدليل إىل افرتاض كون املخصص كاخلاّا 

 بمنطوقيله انيله كيلام. االول اليلدليل خيصص بمفهومه اخلاا ان إن بل ،كام عليه القوم

 اليلدليلني لكال وختصيصه فتحديد  طيةرش قضية اخلاّا  كان إذا واما الثاي، خيصص

 ولذا مل تدخل القضية الرشطية يف بحث األعالم يف هذا املجال.  وضوحًا، أكثر العاّمني

إالَّ إن الظاهر من كلامت مجع من األعاظم كام ورد يف مبيلاي االسيلتنباط ومصيلبا  

ب نقيلالا مبحيلث فيلروع ميلن وأنيله ،دخول مثل هذا املورد يف حمل البحيلث (1)االصول

 الزوجيلة إرث مسيلكلة وهو ذلك، عىل يدّل  مثاالً  املوضوع هذا يف ذكروا ألهنم ؛النسبة

 العقيلار ميلن إرثهيلا عيلىل يدل ما فمنها فيها، املختلفة الروايات بني واجلمع العقار، من

 إن منيله تيلرث أهنيلا عيلىل يدل ما ومنها مطلقًا، منه إرثها عدم عىل يدل ما ومنها مطلقًا،

                                                           

 .401: 3 األصول ومصبا  486: 2( مبانى األستناط 1)
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 هذا يكون أن يبعد وال ولد، ذات بكوهنا الزوجة تقيد الثالثة طائفةفالذات ولد.  كانت

 . كليهام االُوليني الطائفتني تقيد فهي الثانية، بالدرجة املفهوم قبيل من التقييد

 وبمفهومهيلا ،غايته أهنا بمنطوقهيلا ختصيلص رواييلات عيلدم إرث الزوجيلة مطلقيلاً 

 اإلرث رواييلات ختصيلص وبمفهومهيلا ،مطلقيلاً  الزوجيلة إرث عيلدم روايات ختصص

 .كاخلاا املخّصص وكون الثانية الطائفة بتخصيص التشبث إىل حاجة فال مطلقًا،

فتبني أن إدخال ما يتوفر فيه مفهوم الوص  فضاًل عام يتوفّر فيه مفهوم الرشيلط يف 

كاخلاا حمل  املخصص وكون النسبة، انقالب عىل فيه التخصيص وبناء ،هذا املبحث

 تيلؤّدي قد األمثلة هذ  مثل فذكرعىل كال الطريقني واحدة.  إشكال وإن كانت النتيجة

 ختصيص لزوم مرتكزاته وحس  بوجدانه يدرك قد الشخص فنن األذهان، التباس إىل

 الصناعة وفق الوجداي االرتكار هذا إلثبات سلكت التي الطرق ولكن الدليلني، كال

 الوجيلو  هيلذ  تأد وربيلام ،يسيلت هيلي مناشيلئ ارتكيلار  احلقيقييلةول صحيحة تكن مل

 االلتفات دون من الوجدانية مرتكزاته مناشئ هي وأهنا  ا البعض تقبل إىل الصناعية

 . احلقيقية االرتكارية مناشئه عىل االلتباس يوج  ربام وهذا. لذلك

 وهناك شواهد متعددة يف األصول تؤكد هذ  احلقيقة. 

صيلالحية ختصيليص كيلال  وأما القسم الثاي من التعليامت وهي فيام إذا فقد اخلاّا 

 وهيلو العيلامني أحد سوى ختصيص يمكنه فال مفهوم للخاّا  يكن مل لو كام ،الدليلني

  عنه البحث ينبغى الذي

 إكيلرام حييلرم: )و( عامل كل إكرام يستح : )قال لو كامومثاله يف العامني من وجه: 

 بالثيلانى طيرتب ال الثالث الدليل فهذا ،(عادل عامل كل إكرام جي ورد: )و ،(فاسق أي

 .فحس  األول الدليل خيصص وإنام خيصصه، لكي موضوعاً 



 829 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

 العميلوم إىل والثيلاي األول بيلني النسيلبة ،نعم بعد ختصيصه لليلدليل األول تنقليل 

 .األعالم مبنى عىل فيخصصه املطلق

 ،(عيلامل أي إكرام جي  ال: )و( عامل كل إكرام بح ومثاله يف املتباينني كام لو قال: )

 اليلدليل لتقييد يصلح ال الثالث الدليل يف الوص  فنن ؛(فقيه كل امإكر جي : )وورد

 ثبوت تصور وإن االوىل، بالدرجة مفهوم له ليثبت موصوف عىل اعتامد  لعدم األول،

 أنه ليس بحجة. ذكرنا وقد اللق ، مفهوم فهو له مفهوم

 لعيلاما وأن ،ويف مثل هذ  امليلوارد يعتيلر األعيلالم العيلام املتيلبىل باخليلاا خمّصصيلاً 

 إىل يتعّرضيلون وال عندهم، عريف مجع وهو. اآلخر العام خيصص كاخلاا املخصص

 كيلان إذا جيلّداً  مهيلا ظاهر إرادة بعدم العلم بعد العامني يف الكتامن مصّحح عن البحث

 ثال هو إكرام الفقية أو العامل العادل.امل يف الواج 

 وال ،دى النيلاسولكن من الواضح أن هذا االسلوب خارج عن حدود املتعارف ل

 يرّص  ألن املصحح هو فام. والكتامن الكالم يف التهافت هذا لعالج اجلمع هذا يصلح

( ميلن دون عيلامل كيلل إكيلرام الجييل ) بيليل واخيلرى ،(عامل كل اكرام جي ) بيل تارة املوىل

 إىل حيتاج الكتامن فهذا واقعًا؟ إكرامه الواج  هو أنه واملفروض ،تعرضه لذكر الفقية

 الواحيلد امليلتكّلم ميلن الصادرة األقوال هذ  مثل معاجلة علينا ينبغي اهن ومن.مصحح

 عيلىل التعيلارض معاجلة امكننا فنن بابه، يف ذكرها تقدم التي الكتامن أسباب ضوء عىل

 يف السيلب  يكون ربام فمثالً وإالَّ فالبد من التعامل معها ككدّلة متعارضة.  فهو، ضوئها

 حضور هو الفقيه خصوا أكرام هو الواقعي مراد  أن مع مطلقاً  العامل بنكرام ترصحيه

 اخلطيلاب ختصيليص ميلن منعيله التعّلم جملس يف الفقهاء غري العلامء من اخرى طوائ 

 إكيلرام جييل  ال: )قوله يف يفرض قد وهكذا ،لعلامءا سائر استنكار سيثري ألنه ؛بالفقية
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 هيلذا ونحيلو لامء،الع بنكرام الترصيح من يمنعه بام املجلس يف اجلهلة حضور( عامل أي

 وجو  عىل يتكلم أنه بنفسه أعلن الذي املتكلم ألقوال بالنسبة به األخذ يتحتم العالج

ي تقيلدم ذكرهيلا عيلىل لسيلان ت التيلالترصيلحيا هذ  وأمثال وجهًا، سبعني عىل أو خمتلفة

 نصيلل األحيان من كثري ويفّمة )عليه السالم( يف بحث علل اختالف األحاديث. ئاأل

 أحيلد ختصيليص بيلاب من ال الكتامن أسباب بمالحظة نفسها النسبة بانقال نتيجة إىل

 .املخّصص بالعامّ  العاّمني

 ،أسهل سواء كان ايلا مفهيلوم او ال فيها فاألمر: الفتيا يف اما ،هذا كله يف التعليامت

 عليلامؤ  بليلد يف يقيليم أحيلدهم وكان العلامء إكرام حكم عن سكلوا ثالثة أن فرض فلو

 فيه بلد يف يقيم والثالث الفاسق، العامل إالَّ  فيهم ليس بلد يف يقيم والثاي عدول، كّلهم

رام خصيلوا إكيل وجوب هو الواقعي احلكم ان أيضاً  وفرض وغريهم، عدول علامء

 العليلامء، إكيلرام بوجيلوب األول جيي  الفتيا قواعد وبمقتىض فاإلمام ،العلامء العدول

 منافيلاة وال. العدول العلامء إكرام بوجوب والثالث العلامء إكرام وجوب بعدم والثاي

 ييلتالءم سائل كل جواب يكون حيث الفتيا، قواعد ضوء عىل الثالثة األجوبة هذ  بني

 التي هي حمل ابتالئه. واحلالة

 بليلد غيلري خيلاا بليلد يف يقيليم كيلل ،وهذا نظري الطبي  فيام لو راجعه ثالثة افراد

 فيه يوجد ال بلداً  يسكن والثاي لعذب،ا املاء إالَّ  فيه ليس بلد يف يقيم فكحدهم اآلخر،

 ونفيلرض ،املاء من القسمني كال فيه بلد يف يقيم والثالث امال ، عىل املحتوي املاء إالَّ 

: لألول فيقول ام، مرض ألنه ؛األكل أثناء العذب املاء اجتناب مجيعاً  عليهم الالرم أن

: وللثالث ،(األكل اثناء املاء رشب من مانع ال: )وللثاي ،(األكل أثناء املاء ترشب ال)

 املوضوع ألن ؛الثالثة األقوال هذ  بني منافاة وال(. االكل أثناء العذب املاء ترشب ال)
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 خيلالل ميلن يستكشيلفه أن آخر لطبي  يمكن ولكن فيها، مذكور غري للحكم الواقعي

 . املختلفة األجوبة هذ 

 ضيلوء عيلىل لكيلن ،موبذلك نتوصل إىل النتيجة نفسها التي توّصيلل إليهيلا األعيلال

الثالثيلة عيلدا  األقسيلام هذ  كل يف األعالم وسائر بيننا فيام فاالختالف. الفتيا مقاييس

 موارد جزئية خاصه هي يف الطريق ال يف النتيجة. 

 أننا بمعنى منه، مقرتبون ولكننا به نقل مل وأن فنننا ،هذا هو رأينا يف انقالب النسبة

 . قريباً ت النتيجة يف العلامء مع متوافقون

 

املبحث الثاي: يف معرفة حدود العام يف جمال تعارض أكثر من دليليلني بعيلد البنيلاء 

 املخصيلص العيلام ان وهيلل هنيلا العام من املقصود هو فام ،عىل تقدم اخلاا عىل العام

  ؟ الحقاً  املبحث هذا من املراد وسيتضح ال؟ ام آخر خمصص عليه رد لو فيام كالعام

 ث عنها: وهنا امور ينبغي البح

وجه مع اخيلتالفهام  من أو مطلق عموم بينهام وخاصان ،األمر األول: إذا ورد عام

 اخليلاا ميلع العام يالحظ فهل اآلخر، عىل رماناً  متقدماً  اخلاّصني أحد كان بكن ،رماناً 

 إن ام املتكخر، اخلاا مع املخصص العام هذا يالحظ ثم فيخصصه، أوالً  رماناً  املتقدم

  بعمومه؟ العام مع الحظي املتكخر اخلاا

فالبحث يدور حول إجياب التقدم الزماي ألحد اخلاّصني ختصيصًا للعام وحتدييلدًا 

 يبقيلى العيلام ان أو واخلاا، العام معاملة رماناً  املتكّخر اخلاا مع بعد  يعامل فال ،له

 .مطلقاً  واخلاا العام معاملة معه التعامل من بد وال عمومه عىل
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 ثيلم ،العليلامء( ميلن الفساق التكرم: )قال ثم( العلامء أكرمملوىل: )ومثاله مالو قال ا

 العام خيصص فهل ،(النحويني التكرم: )وهو رمانًا، متكّخر آخر خاا يرد ذلك بعد

 تالحيلظ ثيلم املتقيلدم باخليلاا أوالً  العيلام خيصص أو واحد، عرض يف اخلاصني بكال

 إىل املطليلق العموم من قل تن سوف بالطبع النسبة إن حيث املتكخر، اخلاا مع نسبته

 نسيلبته إن حييلث ،(الفساق غري العلامء اكراموجه؟ كاملو قال من األول: ) من العموم

 .العادل النحوّي  يف فيتعارضان وجه، من العموم نسبة( النحويني تكرم ال) مع

وهكذا األمر لو كانت النسبة بني اخلاصيلني العميلوم املطليلق وافرتضيلنا أن أخيلّص 

 تكرم ال: )قال ثم( العلامء أكرمم رمانًا عىل اخلاّا اآلخر، كام لو قال: )اخلاّصني متقدّ 

 فنخصيلص النسبة انقالب عىل فبناء(. االدباء تكرم ال: )ذلك بعد قال ثم ،(النحويني

 غيليلري العليلامء أكيلرم: )هكيليلذا التخصيليص بعيلد العيليلام فيكيلون األول، باخليلاّا  العيلام

 يف ويتعارضيلان ،م ميلن وجيلهالعميلو سيلبةن( األدبيلاء تكرم ال) مع ونسبته ،(النحويني

 . النحوي غري األدي 

 العارييلة يف ليليسونظري ذلك يف الفقه ما لو فرضنا أنيله ورد يف األدليلة الرشيلعية: )

 عارييلة يف: )ورد ذليلك بعيلد ثيلم ،(ضامن والدينار الدرهم عارية يف: )ورد ثم ،(ضامن

 خلاّصيلنيا وأخيلص مطليلق، وخصوا عموم اخلاصني فبني ،(ضامن والفضة الذه 

 بيلني النسيلبة فيلنن والدينار، الدرهم بدليل العام خصصنا فنذا اآلخر، عىل رماناً  متقدم

 فيتعارضان وجه، من واخلصوا العموم إىل تنقل  املخّصص والعام املتكّخر اخلاا

 . النسبة انقالب عىل بناء والفضة الذه  عارية من املسكوك غري يف
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اآلخر يوج  انقالب نسبة العام مع اخلاّا  فهل إن تقدم أحد اخلاصني رمانًا عىل

املتكّخر أم ال؟ احلّق عدم انقالب النسبة سواء قلنا يف املبحث السابق بانقالب النسبة أم 

 مل نقل به.

 أن ذكرنيلا حييلث ؛واضيلح فيلاألمر ،أما بناًء عىل إنكار انقالب النسبة كام ذهبنا اليه

 اليتغيلري وهيلو ،نوعيان التفهيمييلانواخلاا هو الظهوران ال العام تشخيص يف املعيار

 بيلاق العام أن هنا واملفروض حجة، مها بام الظهوران ال عليه، منفصل خمصص بورود

 ينقل  ال اليش إذ ؛عليه وقع عام باملتقدم بتخصيصه ينقل  وال العموم، يف ظهور  عىل

 العام نفسه. مع املتكّخر اخلاّا  يالحظ ولذا ؛عليه وقع عام

 ما ذلك يف الوجه كان فنن ،اللتزام بانقالب النسبة يف البحث السابقوأما بناًء عىل ا

 فنننيلا ؛أيضيلاً  وجيله هنا النسبة النقالب يكن مل النسبة، انقالب فكرة تقري  يف ذكرنا 

كان موجبًا  فهو له، املعارض العام دون به املبتىل العامّ  عىل قرينة يعتر اخلاّا  أن ذكرنا

 أوالً  خاصيله ميلع باخلاا املبتىل العام مالحظة من إذن فالبدلزوال موضوع احلجية. 

 خيلاا ميلنهام كيلالًّ  أن افرتاض مع هنا، يتحقق ال وهو ثانيًا، معارضه مع مالحظته ثم

 هي نفسها اخلاصني بني النسبة كانت وإن عليه، قرينة يكون أن ويصلح للعام، بالنسبة

 من وجه.  العموم

 إن: قلنيلا ليلو كيلام ،بحث السابق وجهًا آخيلروإن كان الوجه يف انقالب النسبة يف امل

 حجيتيله حيلدود يف العام مالحظة من فالبد العام، حجية خيصص أوالً  الوارد اخلاا

 التقيلدم ألن وذليلك هنيلا، النسيلبة بانقالب االلتزام يمكن ال فكيضاً  اآلخر، اخلاا مع

الوصيلول أو مانيني إما أن يالحظا بالنسبة لزمان الصدور أو بالنسبة لزمان الز والتكخر

 مايف حكمه.
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 فهيلو ،فان كان املعيار هو مالحظة التقدم والتكخر رمانًا بلحاظ الصدور من امليلوىل

 مقيلام بيلني التطيلابق أصيلالة هيلو النسيلبة النقالب األساس ألن وذلك ؛هنا حمتمل غري

 ترتفيلع وهي ،جيرهيا بالنسبة للعام باعتبارها اصاًل عقالئياً  املخاط  كان التي االثبات

 إذن فهيلي ؛الشك موضوعها ألن الوصول معرض يف كونه أو اخلاا بوصول مبالعل

 قييلام وميلع املكليل ، ليلدى خالفيله عىل العام مدلول بعض يف حجة تقم مل دام ما ثابتة

تفيلع ميلن حيلني وصيلول ير فاألصيلل التطيلابق، أصالة موضوع يرتفع ذلك عىل احلجة

 اخلاا.

رتفع موضوعاهتا بوجود البييلان فهي اذن كسائر األصول اللفظية العملية التي ال ت

 فرضيلنا وإن مبحثنيلا ففيلي. املكل  إىل البيان وصول عند ترتفع وإنام ،الواقعي للموىل

 املكليل  إىل معاً  كليهام وصول املفروض لكن صدورًا، اآلخر عن اخلاصني أحد تكخر

 .الصدور رمان بتعدد مثله يف اعتبار فال ،يف رمن واحد

 ،حظ التقدم والتكخر رمانًا بلحاظ الوصول إىل املكليل وأما إن كان املعيار هو مال

 بالنسيلبة التطيلابق أصيلالة موضيلوع يرفع فاملتقدم كذلك، الوصول معرض يف كونه أو

 فيلالقوللعام يف حدود احلّجييلة. ا من مالحظته من بد فال املتكّخر وصول وبعد لنفسه،

 ارتفيلاع وصيلوله أوجيل  وإن املتقيلدم اخلاا ألن وذلك. أيضاً  له وجه ال باالنقالب

 إالَّ  وصوله، مع اا جمال وال الواصل اخلاا بحدود ونتحدد التطابق، أصالة موضوع

اا باقييلًا اخليل دام فيلام فقط، حدوثاً  التطابق أصالة موضوع يرفع إنام بحدوثه العلم إن

 فيلنن ذليلك بعيلد اخليلاا ارتفع إذا وأما ،عىل حجّيته فنن أصالة التطابق تبقى مرفوعة

 .وتاثريها فاعليتها إىل تعود قالتطاب أصالة
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 األصيلل روال إن بيلل ،فالعلم باخلاا حدوثًا ال يرفع أصالة التطابق حدوثًا وبقاءً 

نعلم بوجود اخليلاا احلجيلة فيلنن  دام فام وبقاءً  حدوثاً  باخلاا العلم مدار يدور هذا

 التطيلابق أصيلالة روال يف ييلؤثر حيلدوثاً  احلجيلة اخلاا بوجود فالعلم ،األصل يرتفع

 اعتقيلدنا أننيلا فيلرض فلو. بقاءً  األصل روال يف يؤثر بقاءً  بوجود  العلم إن كام ثًا،حدو

فنن أصالة  مثاًل، سنداً  صحيح غري أنه علمنا ثم العام، به فخصصنا خاا خر بحجية

 التطابق يف العام تعود إىل فاعليتها وتكثريها.

اخلاا الثاي وعىل هذا ففي اآلن األول الذي وصل إلينا اخلاا حتى آن وصول 

 اليلذي االن ويف ثيلمفنن أصالة التطابق ترتفع وتتحدد حجية العام باخلاا الواصيلل. 

، وكالمهيلا خيالفيلان جرييلان خاصيلان إلينا وصل قد يكون الثاي اخلاا فيه إلينا يصل

 حجيلة، ببقائيله التطيلابق أصيلالة إراليلة حييلاول األول فاخلاا ؛أصالة التطابق يف العام

 . واحد رمان يف األصل إرالة حياوالن فهام بحدوثه، إرالته حياول الثاي واخلاا

 يف ليله التيلكثري السيلابق الزمان يف التطابق ألصالة األول اخلاّا  إرالة فمجرد ،اذن

 معيلاً  األصيلل يزيالن فهام تعددت إذا ثم أّوالً، واحدة كانت القرينة فان ؛بقائها كذلك

 . بوجه مؤثر غري اآلخر قبل أحدمها فوصول استقالل، عىل كالًّ 

 األول، منيلذ وبقيلاءً  حدوثاً  التطابق ألصالة مزيالً  أوالً  الوارد اخلاا كان لو ،نعم

 يس كذلك.ل ولكنه وجه، لالنقالب لكان

 القيلول يمكن فال ،وعىل هذا فلو فرض أن املعيار هو االختالف الزماي بالوصول

 يف اخليلاّا  كيلون بمجرد ترتفع العام يف التطابق أصالة بكن قلنا إذا وهكذا باالنقالب،

 يف كيلان اخليلاا احلكيلم عيلىل املشتملني اخلرين أحد أن فرض فلو الوصول، معرض

 معيلرض يف اآلخيلر وكيلان ،ام لو ذكر اخلر يف بابه املناس  ليلهك أوالً  الوصول معرض
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 معيلرض يف معاً  صريورهتام رمن ففي له، املناس  بابه يف يذكر مل ولكن أيضاً  الوصول

 يف نحن نختار  ما هو هذا. معاً  ملوردهيام بالنسبة العام يف التطابق الةاص تنتفي الوصول

 .املقام

 ولكن لبعض األعاظم كالم يف املقام ال بد من مالحظته:

فانه يظهر منه قبول قبوله االنقالب فيام إذا فرض صدور األدلة مجيعًا ميلن ميلتكلم 

 إن إالَّ  صيلحيحًا، كيلان نوإ ذكيلر ميلا كيلرى أن وفييله: )االستنباط مباي يف قال ،واحد

ردة عيلن اليلوا الرواييلات أن من سابقاً  ذكرنا  ملا وذلك صحيح، غري املورد عىل تطبيقه

 .(1))عليهم السالم( وإن كان بحس  الكش ( إىل آخر  األئمة

)صىل اهلل  النبي عن رماناً  خمتلفني وخاصني عام صدور فرض لو نعموقال أيضًا: )

 .(2)(ظاهراً  واقع غري لكنه ،ب النسبة وجهلكان لتوهم انقال عليه وآله(

 إالَّ  اللهم ،وال خيفى انه مل يعلم وجه إلنكار  صدور العام واخلاا املختلفني رماناً 

 .باالستصحاب فيه يتمسك ان

 ذلك يف املعيار جعله مع املقام، يف النسبة انقالب لكرى قبوله فظاهر  ،وكيفام كان

 مميلا اّتضيلح وقدر كالمه الثاي. ظاه هو كام ااخلا صدور بحس  الزماي االختالف

 :وجو  من تكمل حمل ذلك أن ذكرنا

 الظهيلوران أنيله ال ،األول: أنه يبتني عىل كون مورد التعارض الظهورين احلجتيلني

 .املختار هو كام نوعًا، الكاشفان

                                                           

 .475: 2( مباي االستنباط 1)

 .476: 2( مباي االستباط 2)
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ام فيلنن االوىل اجلهيلة يف  ا التزمنا إن ونحن ،الثاي: أنه يعتمد القول بانقالب النسبة

 فيخّصيلص خمتلفيلة، كانيلت املعارض والعام اخلاّا  رتبة فنن ،هو لوجه ال يتحّقق هنا

 اخليلرين فكيلال وأماهنا املعارض العامّ  مع املعارضة دور يصل ثم باخلاّا، أوالً  العام

 ألحيلدمها يكيلون أن دون ميلن العيلام عيلىل قرينيلة ويصلحان واحدة، رتبة ويف خاصان

 .مرجح

 هنا املعيار فنن ،ام بانقالب النسبة حس  تصور األعاظمالثالث: عىل تقدير االلتز

 ارتفيلاع يوج  ال صدور  بمجرد اخلاا ان إذ ؛الصدور أصل ال اخلاا وصول هو

 .العام يف التطابق اصالة

أض  إىل ذليلك مجيعيلًا أن العيلرف يف مثيلل هيلذ  امليلوارد ال يسيلاعد عيلىل االلتيلزام 

 تكيلرم ال: )قيلال ثيلم ،(العليلامء أكيلرمميلوىل قيلال لعبيلد : ) أن فيلرض فليلو ،باالنقالب

 جتيلا  تكليفيله عيلن يسيلكل يعيلود ال العبيلد فيلنن ،(الفساق تكرم ال: )قال ثم( النحويني

 . العادل النحوي

فتبني من كل ما ذكرنا أن توارد املخّصصني عيلىل العيلام ال يوجيل  انقيلالب نسيلبة 

 اخلاا املتكّخر مع العام من العموم املطلق إىل العموم من وجه. 

 

 هيلو ميلا أو ،الثاي: يف كيفية مالحظة النسيلبة ميلع العيلام املخصيلص بمّتصيللاألمر 

 :قسمني عىل املّتصل واملخصّص  بحكمه،

 العام موضوع تعنىون يوج  أن إما وهواألول: املخّصص املتمّحض يف األتصال. 

نهنا توج  أن يكون املوضوع يف القضيلية هيلو ف الصفة، يف احلال هو كام بخصوصيته،
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 العليليلامء) احلكيليلم فموضيليلوع ،اء مثيليلل )أكيليلرم العليليلامء العيليلدول(الطبيعيليلي برشيليلط 

 (.عدوام العلامء أكرم) مثل الكل من البعض بدل يف احلال هو وكام(. والعدول

اجلمليلة  يف كام ،وإما ان يكون موجبًا لتحديد نسبة احلكم إىل املوضوع بحالة حتّققه

 حييلدد فهو النسبة إىل يعود قيدال أن من الرشط، مفهوم يف ذكرنا  ما عىل بناءً  ،الرشطية

 إن العامل:)قال لو فيام عادالً  كونه بحال اإلكرام ووجوب العامل بني املفروض االرتباط

 إشكال وال. باالّتصال املتمحّض  باملخّصص ذلك كل عن ونعر ،(فككرمه عادالً  كان

 تقيييلد عميل النيله عيلام هيلو بام ال ،أن يف مثله تالحظ النسبة مع العام بام هو خمّصص به

 ينعقيلد وانيلام العيلام، يف ظهور للعام يبقى فال خاا بقيد النسبة او احلكم او املوضوع

 كيلان إذا واميلا بيله، العيلام ظهيلور يضيليق املتصيلل اخلاا ان حيث اخلاا، يف ظهور 

 لامسبة تالحظ بام هو عاّم بنفسه من دون مالحظيلة خمّصصيلهالن فنن ؛بمنفصل خمّصصاً 

 .  حجيته وحيدد يضييق املنفصل املخصص وانام. ر ظهو عل باق العام ان ذكرنا 

 غيلري املّتصيلل باملخصيلص عنيله ونعيلّر  ،الثاي: ال يكون املخصص املتصل كيلذلك

 فهيلي ،ستثنائية وأخواهتيلااال( إالَّ ) مثل االستثناء، ككدوات وهو باالّتصال، املتمحض

 ميلع أو لقيلاً مط احلرص عىل بداللتها فهي املتصل، املخصص آثار عليها ترتت  جهة من

 معنيلى وهيلذا ؛املسيلتثنى ميلورد لغيلري بالنسبة منه املستثنى عموم تككيد تفيد النفي سبق

 اخرى جهة من ولكنها املنفصل، املخّصص بلحاظ نلحظها أن يمكن فال ولذا احلرص

 أكيلرم: )قوليله مثيلل ففي ،توج  ختصيص املوضوع كام هو شكن املخّصص املتصل ال

 فاجلمليلة. جيلزء العيلام احلكيلم ميلن اقتطيلع قد أنه يعني فننه( منهم الفساق إالَّ  عامل كل

 بتعليق التتكّفل وكذا الصفات، من صفة ببيان تتكفل ال الوضعي بمدلواا االستثنائية

 عام موضوع أفراد بعض خروج عىل تدّل  هي بل ، رشطعىل موضوعه إىل احلكم نسبة
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( غيلري) بمعنيلى هي التي الصفتية غري االستثنائية( اال) الن. عمومه عىل حكم له ثبت

 يكيلون ان لتوجيل  الرشيلط كيلاداة( اال) ليسيلت وكذلك املوضوع، تقييد توج  التي

 . الوص  او الرشط عىل معلقا املوضوع عىل احلكم

 فيبحيلث كيلذلك، عيلّدت فقد وألجله ؛ولذا فنن اجلملة املستثناة تعتر مجلة مستقلة

 .(1)ال ام اإلعراب من حمل اا يكون هل وأهنا الرابع الباب يف عنها املغني

 وختصيصيلاً  حتدييلداً  ليله احلكيلم ثبوت وقبل ،فاملالحظ أن )إالَّ( الحتدد العام ابتداءً 

 ميلن وغيلري  الوصيل  شيلكن هيلو كيلام ،عقيلاد العميلوم موضيلوعًا أو حكيلامً ان عيلن يمنع

 بعيلد احلكيلم حتيلت ميلن احلصص لبعض واخراج اقتطاع هو بل املتصلة، املخصصات

 املنفصل املخصص مفاد فان ؛املنفصل املخصص مميزات نم اخلاصة وهذ . اا شموله

ر ليله إىل تقيييلد نظيل دون ميلن جدًا، بحكمه حمكومة ليست العام حصص بعض أن هو

 املوضوع أو تعليق احلكم.

 تيلتمحض التيلي املتصيللة القييلود سيلائر عيلن خيتل  االستثناء أن يف ري  فال ،إذن

 . كذلك هكون يشعر بام الكفاية يف عّر  ربام كام باالتصال

وميلن هنيلا وقيلع البحيليلث يف االسيلتثناء اليلذي هيلو بيليلرر، بيلني املخصيلص املتصيليلل 

 الشيليخ اختيلار  ،واملخصص املنفصل ففيه قوالن: االول: ان االستثناء بحكم املتصل

 والسبزواري الشتات جامع يف القمي كاملحقق عليه، تقدم من لبعض وفاقا االنصاري

 االستثناء وان املتكخرين، عند املسلمة وراالم من واصبح الرياض وصاح  الكفاية يف

 منيله املسيلتثنى فيكون ،ستثنىامل غري يف الظهور انعقاد لعدم موجبا املتصل كاملخصص

 أن األصيلولية والقواعيلد العقالئية املرتكزات بحس  يتعني حيث له عمومية ال ضيقا

                                                           

 .558: 2( مغني اللبي  1)
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 كاملنفصيلل، تثناءاالس ان: الثاي ومعارضه، العام بني النسبة مالحظة يف العام إىل يضمّ 

تيلكخرين امل ميلن اختيلار  وقيلد املعارضيلة، حيلني عاميلا ويالحظ عمومه عىل باق والعام

 يف عبارتيله الشيليخ وينقيلل ،صاح  اجليلواهر يف كتيلاب العارييلة وصيلاح  املسيلالك

 ميلن االسيلتثناء نعتيلر فال للعام، االستثناء نضم فال املتقدمني، الكثر ونس  الرسائل،

 ليلنفس معارضيلاً  اليلدليلني احيلد يكيلون وانام النسبة، قالبان يوج  ال املتصل الدليل

 ميلع بعموميله العيلام بيلني تلحيلظ النسيلبة فيلان اذن ،اق عيلىل عموميلهب العام الن العام،

: امليلوىل قيلال إذا فميلثال الدالل، اجلمع مرحلة يف يؤثران األحتامالن وهذان معارضه؟

 حكيلم يف االسيلتثناء ان قلنا نفا ؛(النحاة تكرم ال: )و( منهم الفساق إالَّ  العلامء أكرم)

عيار يف مالحظة النسبة يف مثيلل هيلذا امليلورد هيلو امل أن عىل بنينا اي املنفصل املخصص

 فالنسيلبة ،نفس املستثنى منه وبدون مالحظة أنه قد اقتطع منه اء بعنيلوان االسيلتثناء

 إالَّ  ميلدخول بيلني كيلان وإن حتيلى التخصيليص ويتحقيلق املطليلق، العموم تكون بينهام

 العيلام ميلع بيلني النسيلبة مالحظيلة عيلىل بنينا وإن وجه، من عموم املنفصل صصواملخ

 واالسيلتثناء العيلام فنن ؛وجه من العموم ستكون فنهنا ،االستثناء والدليل املعارض اا

 النحيلوي) يف بييلنهام التعارض يقع وحينئذ ،(الفاسق غري العامل اكرم: )يقال أن بمنزلة

 (.العادل

 املستثنى والدليل املنفصل هي العموم املطلق بان يكون وهكذا إذا كانت النسبة بني

 إالَّ  العلامء أكرم: )قال إذا كام ،مدخول )إالَّ( أخص مطلقًا من موضوع الدليل املنفصل

 منيله املستثنى بني النسبة لوحظت إذا فننه ؛(االدباء تكرم ال: )قال ثم( منهم النحويني

 (.النحوي غري األدي ) يف سيتعارضان فنهنام املعارض، والدليل االستثناء بضميمة
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وقد ادعي بكن أخبار ضامن العارييلة إذا كانيلت ذهبيلًا أو فضيلة ميلن مفيلردات هيلذ  

 يف ليليس»: آخر بعض يف وجاء ،«ضامن العارية يف ليس»: بعضها يف جاء فقد ،القاعدة

 يف إالَّ  ضيلامن العارييلة يف ليليس»: أيضيلاً  وجيلاء ،«والفضة الذه  يف إالَّ  ضامن العارية

قد ذكر املحقق السبزواري )صاح  الذخرية( أنه يقع التعارض و. «والدينار الدرهم

 اليلذه  يف الثاليلث اليلدليل من منه املستثنى وعقد ،بني عقد املستثنى من الدليل الثاي

 الثيلاي واليلدليل عاريتيله، يف الضيلامن ينفيلي بعموميله الثالث الدليل فان املسكوك، غري

 ،فييله إىل عميلوم عيلدم الضيلامن يف العارييلة فريجيلع ريتيله،عا يف الضيلامن يثبت بنطالقه

 . والفضة الذه  من باملسكوك الضامن فيختص

ولكن األذهان العرفية يف مثل ذلك تالحظ النسبة بني املخصيلص املنفصيلل وذات 

: قييلل ثيلم ،(ميلنهم الفسيلاق إالَّ  جيلرياي أكيلرماملستثنى منه فحسبن فميلثاًل إذا قييلل: )

 كيلام ،(جرياي أكرم) عموم خيصص الثاي الدليل فنن ؛(ايجري من الشعراء والتكرم)

 أداة بواسيلطة أوالً  العميلوم ميلن الفسيلقة أخرج قد فهو خيصصه، املّتصل املخصص أن

 .منفصل آخر خمّصص بواسطة الشعراء أخرج ثم االستثناء،

وال يقال يف مثل ذلك بيلكن املعارضيلة تقيلع بيلني اليلدليل األول واليلدليل الثيلاي يف 

 . يتساقطان فهام وإالَّ  فيكرم، وجد إن الفوقاي العموم إىل فريجع ؛العادل()الشاعر 

 خمّصيلص أول االسيلتثناء يعتيلر موردنا يف ترا  فهل ،وعىل أي حال فالعرف ببابك

 ييلرى أنه أو وهكذا، عليه ورد آخر خمصصاً  الثاي الدليل ويعتر منه، املستثنى عىل ورد

: قال فككنه ،راج توج  ضم املستثنى مع املستثنى منهء التي تعني اإلخاالستثنا أداة أن

 بالنرشيل هو إنام واألسامء احلروف بني الفرق فنن( منهم الفساق واخرج جرياي أكرم)

 واالمجيلال، بيلالل  املعنيلى عيلن يعيلر احليلرف ان حييلث والتفصيل، واالمجال والل 
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 املعنيلى مبحيلث يف حمليله يف ذكرنيلا كام ،فصيلوالت بالنرش املعنى نفس عن يعر واالسم

 بينهام؟ التعارض فيقع وحينئذ احلريف،

فالعرف إذن يشهد بكنه ال فرق بني الدليل املنفصل واالستثناء يف عدم انضيلاممه إىل 

 ذليلك عيلىل ييلدل بنفسه اإلخراج أن عىلالعام حني تالحظ النسبة بينه وبني معارضه. 

   لدخل.لوال ما استثناء يعني فننه

 يف األصيلول يف طيلر  البحيلث هيلذا ألن ؛العارييلة رأييلانوعىل أي حال ففي مثال 

 يف استشيلكل ميلن أول أن اجليلواهر ميلن ويظهر العارية، ضامن يف الفقة ويف موضوعنا

 صيلاح  وتبعه الذخرية صاح  هو وجه من العموم الدليلني بني النسبة واعتر ذلك

 ،سيلكوكنيضامن يف عارية اليلذه  والفضيلة غيلري املال نفي إىل ذهبا فقد ولذا ؛الرياض

 بيلني النسبة مالحظة لزوم واختار العارية كتاب يف ذلك يف اجلواهر صاح  وخالفهام

 تيلاّخر من ومجيع األنصاري الشيخ ولكن بعمومه، منه املستثنى وذات املنفصل الدليل

 ن وجه.م العموم النسبة وان الذخرية صاح  اخلراساي الفاضل تبعوا عنه

عنه بيلكن النسيلبة إميلا أن تالحيلظ بيلني ذات  وقد يقرب هذا رأي الشيخ ومن تكخر

 . احلجتني الظهورين بني أو ،الظهورين الكاشفني نوعاً 

 يف فالبيلد ،فبناء عىل الثاي فال ري  أن االسثناء يوج  حتديد حجية املسيلتثنى منيله

حجيته أي منضاًم إىل االستثناء  حدود يف نالحظه ان معارضه وبني بينه النسبة مالحظة

إالَّ الدرهم »)عليه السالم(: قوله فنن ؛لنسبة تنقل  إىل العموم من وجهوبالطبع فنن ا

 كيلاملورد فيكيلون ،فال يعتيلر عاميلاً « ال ضامن يف العارية»يكون حمددًا حلجية « والدينار

 وربيلامالشيلرتاط. ا أو اليلبعض بدل بنحو أو بالتوصي  خمصصاً  العام فيه يكون الذي

 . األمر هذا ىلإ مستنداً  مجاعة عند األمر وضو  يكون
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وأما بناًء عىل األّول فألن الظهور النوعي للكالم البيلد أن يالحيلظ يف الكيلالم ميلع 

 الكيلالم فظهيلور. منهيلا فاالسيلتثناء وبيلالطبع ،مجيع مايعّد عرفًا من مالبساته وحمّدداته

جود اداة االسيلتثناء فيلنن للميلتكّلم أن يلحيلق بكالميله و مع ؛أصالً  العموم يف الينعقد

 متشاغاًل بالكالم. ماشاء مادام

 بني يفّرق مل حيث ،ويضاف إىل ذلك ماقد يستفاد من بعض كلامت املحقق النائيني

 هيلذا يف االصيلول فوائد يف كام غري، بكلمة عنها عر حيث والصفتية، االستثنائية( إال)

 اليلردّ  يف يقيلول اجليلواهر وصاح  ، مل املتعقبة باستثناء واحداجل مبحث ويف املبحث

 االسيلتثناء وهو - الظاهر معناها عىل( إال) ُحلوا لو بكهنم والرياض لذخريةا مبنى عىل

 اختيارهم بكن يرى أنه فنالحظ. اخلطك يف الوقوع من مكمونني لكانوا - التوصي  دون

 واالستثنائية. الصفتية إالّ ) بني خلطهم منشؤ  الرأي هذا

بحكيلم املخصيلص  وعىل أي حال فنن كان الوجه فيام ذكر  هيلؤالء وان االسيلتثناء

 ال ،املتصل هو الذي أشار إليه صاح  اجلواهر وهو ُحل )اال( عىل الصيلفتية اي غيلري

 العميلوم يف ظهيلور له ينعقد فال وحتديد ، املوضوع تضييق توج  ولذلك االستثنائية

 منهيلا والظيلاهر ،ذكر بانه خلط بني )اال( االستثنائية والصفتية ملا الضع  واضح فهو

 انقيلالب هيلو الوجيله كيلان وإن ، للموضيلوع حمددة لتكون الصفتية ال االستثنائية هي

 بيلانقالب االلتيلزام عيلدم عيلىل وأميلا. االنقيلالب يرى من رأي عىل صحيح فهو النسبة

نه بعمومه ميلع اليلدليل اآلخيلر وعيلّد م املستثنى بني النسبة مالحظة يتعني فهل النسبة،

 مؤكداً  االستثناء كون مع آخر ختصيص املنفصل والدليل ،االستثناء ختصيصًا ورد عليه
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 بيلني تالحيلظ النسيلبة إن أم ،(1)واجليلواهر املسالك خمتار هو كام عنه واستقالله لعمومه

 ل اآلخر؟الدلي مع االستثناء إىل منضاّمً  املستثنى

 ميلن األدليلة نفس بني التعارض مالحظة فالواج ولصاح  اجلواهر كالم هنا: )

 النسيلبة مالحظة هو اجلواهر صاح  فرأي(2)(فيها االجتهاد من ناشئ اء تقدير غري

 اجتهادييلة وجيلو  تتصيلور قيلد ولكيلن حمددًا، يكون املوضوع ان ال الدليلني، نفس بني

 ء بحكم املخصص املتصل:االستثنا جعل لتصحيح

 ذكرنيلا ولكيلن االستثنائية، ال الصفتية عىل حتمل( اال) بان ماذكرنا :  الوجه األول

 ظاهرهيلا الن ،(اال) لفيلظ ميلن عرفيلاً  الظيلاهر خيلالف انيله الوجيله، هيلذا عن اجلواب

 . االستثناء

الوجه الثاي: ما ذكر  املحّقق النائيني من أن )العلامء( يف املثال إما مقيد بالفسيلق أو 

 ميلن فالبد ؛له المعنى أيضاً  بالفسق والتقييد الواقعيات، يف اإلمهال اليعقل إذ ؛بعدمه

 الوجيله الفسيلق، عيلن ال برشيلط املاهييلة هيلو املوضوع فيكون الفسق بعدم مقيداً  كونه

 يف احلكميلة مقيلدمات جرييلان من البد أنه من أيضاً  النائيني املحقق يعتقد  ما: الثالث

 كيلي عميلوم أو إطالق املذكور االستثناء وجود مع للعام ينعقد فال ،العام أيضاً  متعلق

 توجد التي املوارد يف حتى العموم يف الظهور انعقاد ان:  للنسبةتوضيحه طرفاً  يالحظ

 نفيلس ميلن االداة متعليلق افراد جلميع العام حكم عموم يستفاد ال ، العموم ادواة فيها

 مقيلدمات اجيلراء ميلن يسيلتفاد وانيلام ، كون اا ظهور يف العمومي بحيث ، العموم اداة

                                                           

 .187: 27( اجلواهر 1)

 .187: 27(اجلواهر 2)
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 وال ، افراد  جلميع العام حكم شمولية فيستفاد ، متت وإذا االداة، مدخول يف احلكمة

 احتفيلاف بيلاب ميلن ولو ، احلكمة مقدمات جريان من مانع ستثناءاال وجود بان شك

عقيلد للعيلام ظهيلور يف العميلوم . ولكيلن يف ين فيلال هذا فعىل للقرينية، يصلح بام الكالم

 اداة نفيلس ميلن يسيلتفاد العميلوم بيلان وقلنا ، مبحث العام واخلاا ناقشنا هذا الرأي

 املعنيلى، اذا عتفوض مدخواا حصص جلميع احلكم لشمول وضعت الهنا العموم،

 يف احلكميلة مقدمات الجراء حتتاج وال اخلصوصيات مجيع عن برشط ال مدخواا وان

 . تفادة الشموليةاس

 عيلن مهميلالً  ومالحظتيله والدينار الدرهم تقدير وأماويضي  صاح  اجلواهر: )

 وجه من بينهام التعارض وجعل اام، الشاملني والفضة الذه  موضوع مع إخراجهام

 مغالطيلة فصيلار الوهم، صاغه النصوا، عن خارج اء فهو - سمعته ما آخر إىل -

ي التفّرق بني مفاهيم األلفيلاظ ومصيلاديقها إذا كيلان فيهيلا نيلوع الت الردية األفهام عىل

 هذ  عرضت إذا أنه( ومصاديقها االلفاظ مفاهيم بني تفرق اليقصد بقوله: ) (1)خفاء(

 بعيلض يف والفضيلة اليلذه  ميلن وكاملسك خصوا ذكر بكن حلَكم العرف عىل األدلة

: قيل لو فمثالاملصاديق فال يتحقق تعارض بينها أصاًل.  سائر عن أمهيتها ألجل األدلة

 فسيلقتهم كبار من كوهنام مع( الفساق التكرم) قال ثم ،(وعمراً  ريداً  إالّ  العلامء أكرم)

 تبارمهيلااع عىل وعمرو ريد ذكر حيمل العرف إن بل الدليلني بني التعارض يتحقق فال

 ليهام فالمهيتهام.ع نبه كان وإن الثاي، الدليل مصاديق من

 وإنيلام الفقه، يف فموضعه ،وال نقصد بذلك الدخول يف املسكلة والبحث عنها فقهياً 

 بييلنهام النسيلبة بكون القول من اجلواهر صاح  استغراب مدى عىل التككيد إىل هندف
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 العرف إىل اجلمع من األنحاء  هذ أمثال تنس  ذلك مع فكي  وجه، من العموم هي

 إنه أو ،ائه عليها؟ فهل إن علم االُصول تابع للمرتكزات العرفية وحمّكاًم اابن عدم مع

 فرضًاواملرتكزات العرفية القواعد وتفرض العرف عن متميزة معينة قواعد عن عبارة

 . االستثناء باب يف املوضوع حمدودية مع والعقالئية العرفية

 ،ح  اجلواهر يف اختيار  هنا قد انفرد  ذا اليلرأي بيلني املتيلكخرينويالحظ أن صا

 اليلرأي اليلذخرية،لكن صيلاح  لرأي بعد  جاء من ومجيع الشيخ اختيار بعد وخاصة

 .اجلواهر صاح  رأي هو املختار

 

 اخليلاّا  إن فهيلل ،األمر الثالث: إذا ورد عاّم وخاّصان وكان أحد اخلاّصني قطعياً 

وبعد ذلك تالحظ النسبة بني العيلاّم  اوالً  العام مع يالحظ صلاملتّ  كاملخّصص القطعي

 غري أو قطعياً  كونه بني املنفصل املخصص يف فرق ال إنه أو ،املخّصص واخلاّا اآلخر

 .قطعي

ونقل الشيخ األنصاري يف رسائله كالمًا عيلن املحقيلق النراقيلي ربيلام يسيلتظهر منيله 

ميلن عارصنيلا   بعيلض توّهم قد: )الرسائل يف قال ،اعتبار املخصص القطعي كاملتصل

فالحظ العاّم بعد ختصيصه ببعض األفراد بنمجاع ونحو  مع اخليلاّا املطليلق اآلخيلر. 

 العليلامء، فساق إكرام وجوب عدم عىل دليل اخلارج من ودل( العلامء أكرم: )ورد فنذا

 إخيلراج بعيلد العيلام وبني بينه هذا عىل النسبة كانت ،(النحويني تكرم ال: )أيضاً  وورد

 إذ ؛لفظيني دليلني اخلاّصان كان إذا فيام بذلك يلتزم أظن والق عمومًا من وجه. الفّسا
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 يف ذلك يتوّهم وإنام اآلخر، مع مالحظته عىل أحدمها مع العام مالحظة لسبق وجه ال

م العقل أو باإلمجاع املخّصص العامّ   .(1)(كاملّتصل يكون املذكور املخّصص أن لزعى

 العق ، الدليل مثل كاإلمجاع لبي دليل هو ما به يقصد هل( ونحو  بنمجاعوقوله: )

 مطليلق( ونحيلو : )بقوله فرياد قطعيًا، اإلمجاع كون بلحاظ قطعياً  يكون ما به يقصد أو

 خل للبّية الدليل يف هذ  املسكلة.د ال أنه والظاهر اجلهة؟ هذ  من ماثله ما

 عدة( اللبي للمخصص ةاملصداقي الشبهات يف بالعام التمسك) بحث يف ذكر ،نعم

 فالبد هذا وعىل. هنا اا جمال ال إهنا إال اللفظي املخّصص وبني بينه الفرق لبيان وجو 

ن معنيلى الكيلالم فيكيلو اإلمجيلاع، يف القطعييلة جهة عىل التككيد: بذلك مراد  يكون أن

 مالحظيلة ميلن البيلد فننه حجة، واآلخر ،املذكور هو انه متى كان احد اخلاصني قطعياً 

 إىل بييلنهام النسبة فتنقل  ، الثاي اخلاّا  مع القطعي واخلاّا  العامّ  جمموع بني بةالنس

 .وجه من العموم

 يراد وأخرى ،ويالحظ عليه أن القطعية يف اخلاّا تارة يراد  ا مطلق ما كان قطعياً 

 :والرضورة البداهة درجة إىل قطعيته تصل ما  ا

بحيث إنيله يعتيلر ميلن القيلرائن  -ى الثاي فنن كان املراد من القطعي يف كالمه املعن

 ميلن ذكيلر  فام ،احلالية املحفوفة بالكالم واملانعة من انعقاد الظهور للعام إال يف اخلاّا 

 بيلذلك الظهيلور انعقاد عدم رضورة ،يح وواضحصح كاملّتصل املذكور املخّصص أن

يلص العيلام ظهور بني النسبة وتكون - اخلاّصة احلّصة يف إال  اخليلاّا  يلواليلدل املخصَّ

 وجيلوب عدم وكان ،(العلامء أكرم: )قال لو كام املطلق، ال وجه من العموم هو اآلخر
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: قيلال ثم ،ول فحس العد يف ظهور له العلامء لفظ كان بحيث رضورياً  الفساق إكرام

 .وجه من العموم هي تكون بينهام النسبة أن ري  فال ،(الشعراء تكرم ال)

: قوليله مع ينسجم ال فننه ،هذا املعنى من القطعيةولكن من البعيد ُحل كالمه عىل 

 إنيله وأميلا قطعيلي، دلييلل إنيله: اإلمجاع يف يقال أن مايمكن غاية فنن ؛(ونحو  كنمجاع)

 خيلالف هيلو ،أو رضوري فال يكون إالّ إذا قصد به إمجاع كّل طوائ  املسلمني بدهيي

 .للقطعية األول املعنى إرادة إذن فتعني. العبارة ظاهر

ذلك يمكن تقري  هذا القول للشيخ النراقيلي اليلذي ينسيل  إىل بعيلض ولكن مع 

املتكخرين أيضًا بكن حجييلة العميلوم تبتنيلي عيلىل جرييلان أصيلالة التطيلابق بيلني اإلرادة 

 ينتفي فهو الشّك، هو االُصول كبقية األصل هذا موضوع أن وبام ،االستعاملية واجلدية

 وييلزول للعيلام، ختصيصيله جهيلة تىح اجلهات مجيع من قطعياً  اخلاّا  كان إذا وجداناً 

 .حقيقة العام يف احلجية موضوع معها ينتفي حيث وروداً  أو ختصصاً  به الشك

 ينتفي هذا األصل موضوع فنن ،وإن مل يكن اخلاّا قطعيًا من مجيع اجلهات كذلك

 مرجعهيلا احلكوميلة من النوع هذا ان ذكرنا أن سبق وقد. التضييقية احلكومة نحو عىل

 فقيلط، والتعبيلري باللسيلان عنيله ختتل  وإنام التخصيص، مثل املحمول يف الترصف إىل

 فهيلو ،لتخصيص لسان املعارضيلة معيلها ولسان العامّ  مع املساملة لسان احلكومة فلسان

 .احلجية أي املحمول، يف يترصف إذن

 فنن ؛وعىل ضوء هذا يتبني أن املخّصص القطعّي خيتل  رتبة عن املخّصص الظني

 هنا ومن. حكامً  أي حمموالً، عليها يتقدم والثاي موضوعًا، التطابق أصالة ينفي األول

ظة ما يترّصف يف املوضوع باعتبار  مانعيلًا ميلن كاشيلفية مالح من األوىل الرتبة يف البد

 فميلع واملقتيضيل، املوضيلوع بانتفيلاء فييله تنتفي التطابق فكصالة ،العام عن املراد اجلدي
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 الدالليلة مرحليلة يف العيلامّ  املعنيلى رادةإل مقتىضيل هنيلاك يكيلون ال القطعي املخصص

 .اجلدية التصديقية

 ولكن مع ذلك فهذا الرأي للشيخ النراقي والتقري  املذكور حمل تكّمل من وجو :

األول: أن هذ  الفكرة متاثل فكرة انقالب النسبة التي تالحظ التعارض يف الدائر  

 فكيلرة مناقشيلة منيلا تقيلدم وقيلد العيلام، ظهور دائرة يف ال ،التي يكون فيها العام حجة

(، حيث إهنيلا تعتيلر ال أو كاخلاا املخصص أن) مبحث يف بالتفصيل النسبة انقالب

 تليلك نفيلس يف النسيلبة تالحظ أن فالبد ،املخّصص حّجة فيام وراء حدود التخصيص

 امليلالك أن هناك ذكرنا ولكن. ظهور  حدود يف ال حجة، فيها العام يكون التي احلدود

 املنفصل التخصيص بورود ينقلبان ال ومها نوعًا، الكاشفان لظهورانا هو التعارض يف

 .عليهام

ووجه املامثلة مع مبحثنا هو أن الكالم هنا وإن مل يكن من مفردات ختصيص عموم 

املخّصص إالّ إنه يف العاّم املخّصص تالحظ النسبة مع العام بعمومه ال بام هيلو حّجيلة 

 خاّصيله من مطلقاً  أعمّ  بظهور  هنا والعام فيه، ننح فيام موجود املالك هذا ومثلفيه. 

 ليه وخيّصصه.ع فيقّدم اآلخر،

الثاي: أن هذا التقري  يبتنيلي عيلىل الفيلرق يف التخصيليص بيلني اخليلاّا القطعيلي 

 ،والظني بكن يكون تقديم اخلاّا القطعي عيلىل العيلاّم بميلالك التخصيلص أو اليلورود

 مبحيلث أوائيلل يف ذليلك أنكرنيلا قد ونحن احلكومة، سبيل عىل الظني اخلاّا  وتقديم

صالة التطابق مرجعها إىل تعّهد عقالئي بيلكن ميلا ينطيلق بيله ا ان ذكرنا حيث. التعارض

 بيلني التفكييلك عيلىل حجيلة توجيلد ميلامل ،املتكلم كالعام يتوافق بتاممه مع مراد  اجلّدي

 وال.  بذلك االول من حمدود العقالئي التعهد اجلّديةفهذا واإلرادة االستعاملية اإلرادة
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 ؛اجلهات أو أهنا خر ثقيلة أو موثيلوق بيله مجيع من قطعية كوهنا بني هذ  احلجة يف فرق

 .الورود سبيل عىل العقالء عند األصل انتفاء إىل يؤدي كله ذلك ألن

الثالث: أن جمرد االختالف الرتبي بني املخّصص القطعي وغري  بيلكن األول ينفيلي 

م ليليلز النسيلبة، مالحظيلة يف ليله أثر ال ،موالً أصالة التطابق موضوعًا واآلخر ينفيها حم

مالحظة املترصف يف املوضوع أوالً ثم يالحظ املترصف يف املحميلول ميلع اتفيلاقهام يف 

 بني النسبة مالحظة هنا املالك بل ،إرالة أصالة التطابق بني اإلرادة االستعاملية واجلدية

 والظنيلي القطعيلي صاملخص القسمني، كال اآلخريف اخلاّا  والدليل املخصص العامّ 

 ومالحظيلة العيلام، حجييلة تضيليي  ويوجبيلان ،ا ينفيان اصالة التطابقفكالمه املعتر،

 . اآلخر والدليل املخصص العام بني التعارض

 أن بلحيلاظ هناك التقدم فنن ،وهذا غري ما ذكرنا  يف تقري  القول بانقالب النسبة

مالحظته  عىل بطبعه متقّدم وهو ،عرفاً  العامّ  من املراد تعيني يف معتر اخلاّا  مالحظة

 منسوبًا إىل معارضه وعىل أي حال فال يمكن املساعدة عىل الكالم املذكور.

 ثم البكس بالتعرض يف هذ  املناسبة إىل جهتني:

اجلهة االُوىل: أن دعوى املحقق النراقي من تقديم املخصيلص القطعيلي ميلن مجييلع 

 يف القطعي من مجيع اجلهات. اجلهات عىل غري  يف مالحظته مع العام إنام هو

 اآلخيلر ميلن أخيلّص  وأحيلدمها وخاّصان عامّ  وجد إذا إنهوربام قيل يف هذا املجال: 

 اخلاا مع يالحظ ذلك وبعد أوالً، اخلاّصني بكخص العامّ  ختصيص من فالبد مطلقًا،

: و( العليلامء أكرم: )املوىل قال لو كام وجه، من العموم إىل النسبة تنقل  حيث اآلخر،

 اخيلص وهيلو النحيلويني خيلروج أن فيلبام ،(االُدبيلاء تكيلرم التكرم النحويني( و: ) ال)

 بالنسيلبة وقطعيلي متيليقن قدر فهذا اخلاّصني كال يف به مقطوع العام حتت من اخلاصني
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 حلكيلم املتعيلّرض اخليلاّا  يالحيلظ أن بيلد فيلال مطلقيلا، قطعيلي انه ال الدليلني، اذين

 حظ نسبته مع اخلاّا االخر.ذلك تال بعد ثم أوالً  العامّ  مع النحويني

 االلتيلزام عىل بناءً  أنه العراقي املحقق وذكر وناقشه، النائيني املحقق ،وقد ذكر هذا

 .ذلك قبول من البد النسبة بانقالب

ألننا مل نقبيلل  ؛ولكن يظهر جواب هذاالكالم فيام ذكرنا  يف جواب املحقق النراقي

 إكيلرام وجيلوب عدم أن إذ ؛قطوع النسبيهذا األمر يف املقطوع به حقيقة فضاًل عن امل

 .اخلاّصني كال يف متيقن قدر هو وإنام حقيقة، به نقطع مل النحوّيني

 خمّصص غري فوقاي عموم هناك كان لو أنه أيضاً اجلهة الثانية: ذكر املحقق النائيني: 

 كيلام ،صل أعيلمبمتّ  خمّصص ثالث وعام أخّص، مّتصل بمخّصص خمّصص آخر وعام

 «واليلدينار اليلدرهم يف إالّ  ضامن العارية يف وليس»و «ضامن العارية يف سلي»: ورد إذا

 - األول العيلامّ  ختصيليص من فالبد ،«والفضة الذه  يف إالّ  ضامن العارية يف ليس»و

 مالحظة ثم األخّص، املخّصص عىل املشتمل بالعام - التخصيص عىل اليشتمل الذي

 كال من متيقن اخلاصني بكخص التقييد أن ألجل وذلك ؛نه وبني اخلاّا الثايبي النسبة

 .(1)االصول فوائد يف ورد ما وهذا. اآلخرين العامني

ولكن ذكرنا بكن املعيار يف مالحظة النسبة هو نفس الظهور الكاش  كام ذكر  هيلو 

 يف اإلجابة عن التوّهم الذي تعّرض له.
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ينحل التعارض بني ويف أجود التقريرات ذكر تقريبًا آخر اذ  الكرى وهو أنه مامل 

 هو بل األول العامّ  إىل الرجوع يمكن فال ،هذين الدليلني اللذين بينهام عموم من وجه

 .(1)للمعارضة طرفاً  سيقع أيضاً 

ويف مباي االستنباط أجاب عن كال التقريبني املذكورين يف فوائد االصول وأجيلود 

 التقريرات.

 نعرض لذلك ،غري معتمد عليها ولكن بام أن أصل النظرية يبتني عىل مبان وُاسس

 .ذكرها عن

 كام الرابع، املقصد يتم وبه ،هذا متام الكالم يف مبحث التعارض بني أكثر من دليلني

 خالل ذكرناها التي والكريات القواعد ضوء وعىل ،األدّلة تعارض كتاب أيضاً  به يتم

 .املوضوع هذا يف ذكرت التي واملسائل الفروع من الكثري معاجلة يمكن الدراسة هذ 

 

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 ليليلة ،انتهيت من كتابة املسودة للدورة السابقة التي حرضهتا يف النجيل  االرشف

 ميلن االسيلتاذ السيد إليه انتهى الذي اليوم وهوهجرية.  1398 عام االوىل مجادى 28

 .األدلة تعارض يف دروسه

ساخها من املسودة يف قم املقدسيلة وانتهيت من كتابة املبيضة للدورة السابقة واستن

 هجريه. 1404شهر رمضان املبارك عام  23
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 853 | تعارض األدلة واختالف احلديث   

 
 

/ 14وانتهيت من كتابة املقارنة بني الدورة السابقة والدورة اجلديدة يوم األربعيلاء

 هجرية 1414ذى احلجة احلرام/ 

 

 


