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

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(505) 
 التَّْشِكيِك ِفيَما يُ َؤدِّيِه َعنَّا ثَِقاتُ َناواية محتمالت في ر 

 أمران: (1)اَل ُعْذَر ِِلََحٍد ِمْن َمَوالِيَنا ِفي التَّْشِكيِك ِفيَما يُ َؤدِّيِه َعنَّا ثَِقاتُ َنااحملتمل يف رواية وبعبارة أخرى: 
 التشكيك في صدور الرواية

انتسررا ا واقعررا  يف عررنهم أه يف سررندها و  –الررأ أسررندها الرراوه إلرريهم  –أن املررا  التكرر ي  يف ررردور الروايررة اِلول: 
 إليهم.

 التشكيك في مضمونها ومحتواها
 التك ي  يف مضموهنا وحمتواها ومتنها بإن ار انه ح م اهلل مثال  أو أن معناه كذا.الثاني: 

 اِلدلة على االحتمال اِلول
 ة:ول ن األول هو األرجح إذ تكهد له األ لة التالي

فرإن اراهر )األ اع عرن( هرو ادسرنا  إلريهم والصردور عرنهم فرإن ذلر  معر  )عرن(  ِفيَما يُ َؤدِّي ِه َعنَّ ا :قوله  -أ
لررو كرران امل صررو  املررن واملضررمون واحملتررو  لوجرر  أن إضررافة إأ أنرره  فيفيررد أنرره رررا ر عررنهم  (2)املوضرروعة للتورراو 

 ي ول )يف التك ي  فيما استنبطه ف هاؤنا(.
، وأمرررا ا بررر  الرررذه اجتهرررد يف ح رررم (3)ارررل أنررره ي رررال ملرررن ن رررل رسرررالة مرررن هررريه إأ آخرررر أنررره أ   عنررره إليرررهواحل

 ( إال بعنايٍة، فتدبر.عن فاستنبطه، كالطبي ، في ال عنه أنه اجتهد واستنبط وال ي ال )أ  
واملطلررروب يف  ،كمرررا سرررب   اهررري يف الت رررر  عرررن ال رررذب يف ن لهررر فرررإن الوةاقرررة يف روايرررا م ثَِقاتُ نَ   ا :قولررره  -ب

فلري  مطلوبرا  مرن الث رة ورا هرو  للواقع وعدمره مضمون املن ولمطاب ة الراوه كونه ة ة ليطمئن بص ة ن له وأما اجتها ه و 
وحررراف  فانرره يطلبرره مررن الناقررل ورررا هررو صتهررد ال وررا هررو رررر  راٍو  أمرررا امل لرردناقررل لل رردي  بررل يطلبرره استهررد بنفسرره و 

 .لل دي 
                                                           

 .33ص 1هر، ج1041، قم، حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الكيعة، مؤسسة أهل البيت  (1)
 )على لالستعال ومع  يف وعن ... بعن جتاو ا ع  من قد َفَطن( (2)
 .بل حىت لو قطع بالعدم السواع أعلم ما فيها أم ال وسواع أفهم معناها أم ال وسواع أعلم أهنما مطاب ة للواقع أم  (3)
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مررن الروايررا  علررى نرروعني: فتررارة يؤ ونرره يف م ررام التعلرريم وأخررر  يؤ ونرره يف م ررام الفتررو ،  الث ررا يؤ يرره  إن مررا -ج
 يف ذل . ف اهلم حال األئمة 
كرران مررا يؤ ونرره مفيرردا  للع ررل النظررره  ون العملرري إذ ال يصررح العمررل بالروايررة التعليميررة وور هررا إذ   :فررإن كرران األول

هرذه الروايرة وفر هرا ، وعردم وفراع بيان متام ما له مدخلية يف معرفة احل م ادهلي، على التدريجابتناع  يف هذا امل ام الفرض
ال جيرو  التكر ي  ، وعليره: فرال يصح العمل  ا وور  مساعهاكما فال يصح هلم أ اؤها للعامي الذه يريد العمل اآلن  به 

املطلروب هرو ادذعران  را  ون العمرل إذ لري   برل جير فيها علرى ررعيد الع رل النظرره فهرذا هرو مصر  التكر ي  فيهرا 
 منها وور ها.

وهررذا هررو الررذه ال  ،كرران مررا يؤ يرره مفيرردا  للع ررل العملرري ورررح العمررل  ررا إذ قررد انع ررد هلررا اد ررال   :وإن كرران الثرراي
 على رعيد الع ل العملي أيضا . يصح التك ي  فيه

 مثال تطبيقي لمقامي الراوي: مقام التعليم ومقام الفتوى
 .(1)طا  ر ت له الرواية وكان خمل   ملاعلى الراوه التمييز بني امل امني وإال مث ان 

 ضمان الخياط والحّجام والطبيب واِلجير
خطرر   ال عررن  لررو أفسررد ال مررا  راعررن أنرره هررل يضررمن ا يررا  أو ال ص ررالررراوه وتوضرري ه باملثررال: أن السررائل لررو سرر ل 

  تلره أو أعمراه أو هربه ذلر ؟فبراملري  ف طرع عضروا  خطر  أو أعطراه  واع  ام والطبير  لرو أضرروهل يضمن احلو  ت ص ؟ 
 فاهنار؟ قصورا   وهل يضمن العامل أو األج  لو ب  البيت بك ل غ  سليم

وجر   فإن الراوه إذا كان يف م ام الفتو  مل جيز له أن يذكر احد  الروايرا  ال ليرة احملتمرل انطباقهرا علرى امل رام برل
إذ الفررض أن السرائل يسر ل ليعمرل ال سرر  أن يعلرم بوجرو  روايرة كليرة قرد تنطبر   ؛ص الرواية املنطب رةخصو  اجلواب بذكر
 م ام التعليم. فإن األخ  هوأو ال تنطب  

مما يعين أنه أجاب السائل ب نه ال  (2)لَْيَس َعَلى اْلُمْؤَتَمِن َضَمان   عن أم  املؤمنني  فمثال : هل جيي  ب نه ور 
  امل ام؟ يفضمان 

ملرا  (أتلرف))من أتلف مال الغ  فهو له ضامن( بناع على تعميم  –وروا ُعد  رواية  –أو جيي  بال اعدة املصطيدة 
 باحلمل الكائع، مما يعين أنه ضامن؟ لصدقه عليه مل ي ن عن قصدٍ 

ُك   ع َعاِم  ٍ   – وهرري املرجررع –أو جييرر  وصرروص الصرر ي ة الرروار ة عررن أ  عبررد اهلل يف خصرروص العامررل األجرر  

                                                           

 ، ولي  هو هو.الدرائيهذا مناار لالرطالح  (1)
 .11ص 10هر، ج1043، قم، احملدث النوره، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت  (2)

(505) 
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 حىت ملا كان ال عن قصد للصد  عرفا . أفسدبناع على عموم  (1)َأْعطَْيَتُه َأْجراً َعَلى َأْن ُيْصِلَح فََأْفَسَد فَ ُهَو َضاِمن  
واحلارل: أنه إن كان يف م ام التعلريم ررح اجلرواب ب يرة روايرة اتمرل انطباقهرا علرى امل رام وال جيرو  للسرامع االنبعراث 

وإن كرران يف م ررام الفتررو  فعليرره مالحظررة كافررة  بررل عليرره أن يترردبر فيهررا ويف رره عررن غ هررا أو يسرر ل، والعمررل  ررا عنهررا
مث ذكرر مرا امل رام ررغر   ،الروايا  واآليا  وال واعد واجلرح والتعديل بينها وعارضا ا أو مزامحا ا أو مرج ا ا إن كانت

 له، خارة.
 االماراتإمضاء حجية على  (5)اتفص  المخصصاإلشكال بعدم صحة قياس 

، ف مرا أن رفرع م تضرى الر اعة الع ليرة (3)أه ل على الكيخ إذ قال يف الرسائل: )فاألوجه هرو االحتمرال الثالر وقد 
مررع اهررااك ال ررل يف األح ررام الواقعيررة، ف ررذل   -كمررا يظهررر مررن األخبررار واآلةررار   -ببيرران الت ليررف كرران علررى الترردريج 

ييرررد والتيصررريه للعمومرررا  واملطل رررا ، فيورررو  أن ي رررون احل رررم الظررراهره للسررراب ني الاخررريه يف تررررك بعررر  ورو  الت 
الواجبرررا  وفعرررل بعررر  احملرمرررا  الرررذه ي تضررريه العمرررل بالعمومرررا ، وإن كررران املررررا  منهرررا ا صررروص الرررذه هرررو احل رررم 

 املكاك.
ن عليه من الفعل والاك و تضى ال اعة الع لية، و عو : الفر  بني إخفاع الت ليف الفعلي وإب اع امل لف على ما كا

 وبني إنكاع الرخصة له يف فعل احلرام وترك الواج ، ممنوعة.
وعلررى  (0)غايررة األمررر أن األول مررن قبيررل عرردم البيرران، والثرراي مررن قبيررل بيرران العرردم، وال قرربح فيرره بعررد فرررض املصررل ة(

بإمضاع )أو جعل( احلويرة للطرر  واالمرارا  مرع كوهنرا  ،عموما اتنظ  التدرجية يف بيان األح ام وفصل خمصصا ا عن 
 غ   ائمة املطاب ة.

 اإلشكال: إمضاء حجيتها عقالئي أما الفص  فليس بعقالئي
بنراع الكرارع علرى حويرة االمرارا  والطرر  الع الئيرة )إمضراع    الفصل وبني تلر  امل امرا ، فرانيوجد فر  بني  (5)ب نه

وكرذل  بنراؤه علرى رفرع م تضرى الر اعة الع ليرة ببيران الت ليرف علرى  ( مطراب  للسر ة الع الئيرة،كما هو األررح أو جعرال  
بر مره بعرام وإيداعره االسررتثناع منره لرد  مرن ير   مررن  أمرا تر خ  البيران عرن وقررت احلاجرة  ،أيضررا   فانره مطراب  هلرا ،التردريج
 فلي  بع الئي بل الع الع يست ب ونه. ،الظاهرهوهو ما قيل من أن  أبه ذل  ولذا التزم الكيخ باحل م  األئمة 

                                                           

 .253ص 3هر، ج1013الكيخ الصدو ، من ال اضره الف يه، مؤسسة النكر ادسالمي، قم،  (1)
 تيان  ا بعد وقت احلاجة.فصل العموما  عن خمصصا ا واد (2)
 وهو أن العموما  املنفصلة عنها خمصصا ا، أح ام ااهرية. (3)
 .11-15ص 0هر، ج1023، 3الكيخ مرتضى االنصاره، فرائد األرول، إعدا  جلنة حت ي  تراث الكيخ األعظم، قم،   (0)
 متعل  بر)وقد أه ل على الكيخ...(. (5)

(505) 
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 اِلجوبة:
 ول ن هذا اده ال غ  تام لوجوه:

 أواًل: االحتماالن في المراد ب )ليس بعقالئي(
 له معنيان والفر  بينهما مما يدركه الع الع:)لي  بع الئي(  اناألول:  -1

  .أو لعدم إ راكهم كنههمثال  هم به ل ونه مست دةا  أن الع الع مل يس وا على  ب ه ومل يعملوا به، جلهلاألول: 
 أهنم يرون قب ه بعد أن ا ركوا كنهه. يعين)لي  بع الئي( الثاي: ان 

ملا سب  مرن أن التر خ  عرن وقرت احلاجرة إ را  ؛غاية األمر أنه من قبيل األول  ون الثايوفصل الكارع للميصصا  
بل سيا  يف اجلواب الثاي  ،بع  وجوه املزاحم األهملغدا   وسنتطر أوه حسنا ، هو ملزاحم أهم ولو ا لع عليه الع الع لر 

 أن س ة الع الع هي أيضا  على ت خ  البيان عن وقت احلاجة يف اجلملة فانتظر.
 اللبس في )ما ليس بعقالئي( بين غير المعلوم ومعلوم العدم تنبيه:

)لري   بر ن تلر  الروايرة أو احل رم الكررعيالكريه  فيبرت   الئري( كث ا  ما اصل اللب  وا لط برني معنيري )لري  بع
 ( له معنيان: لي  بع لي أو ع الئي)بع لي أو لي  بع الئي( فيطرحها غفلة عن أن 

فرال يصرح رفضرها تبعرا  لرذل  لبداهرة حمدو يرة الع رل  – !ع لره هرو خاررة برل –اهنرا ممرا ال يدركره الع رل فتارة يررا  بره 
بُوا ِبَم  ا لَ  ْم ُيِحيطُ  وا ِبِعْلِم  ِه َوَلمَّ  ا يَ  ْأِتِهْم تَْأِويلُ  هُ مررا مل اررط برره خرر ا  قررال تعرراأ: ال جيررو  ت ررذي  وانرره  ويف  (1)بَ  ْ  َك  ذَّ

 ال هان(. قا عفذره يف ب عة ادم ان حىت يذو ك عنه  الغرائ ال اعدة )كلما قرع مسع  من 
مرجعرره إأ أنرره يلررزم منرره احملررال الررذا  كالرردور  ل ررونه برره أن الع ررل بعررد إحا ترره باجلهررا  كلهررا معررارض لرر وتررارة يرررا 

ل رررن هرررذا ممرررا ال   رررن إال لرررو أحرررر   إحا رررة الع رررل  ، فهرررو حررر والتسلسرررل أو الوقررروعي كاللغويرررة علرررى احل ررريم املطلررر 
 باجلها  كلها وهو مما ال يتوفر يف غال  املوار ، وهذا الب    ويل الذيل فياك ملظانه واهلل املستعان.

 هلل على محمد وآله الطاهرينوصلى ا
 

َناُه، َوَلْم يَ ْنَس ِذْكرَ  :قال أم  املؤمنني   طُوَبى ِلَمْن َأْخَلَص لِلَِّه اْلِعَباَدَة َوالدعَعاَء، َوَلْم َيْشَغْ  قَ ْلَبُه ِبَما تَ َرى َعي ْ
رُ    هُ اللَِّه ِبَما َتْسَمُع ُأُذنَاُه، َوَلْم َيْحُزْن َصْدرَُه ِبَما ُأْعِطَي َغي ْ

 .11ص 2ال ايف: ج

                                                           

 .31سورة يون : آية  (1)

(505) 


