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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()466

التعبد يف الصغرى ال خيل بكربوية الكربى
سبق( :وعلى أي فان التعبد يف الصغرى – لو فرض – ال خيل بكربوية الكربى .فتدبر)( )1وتوضيحه:
ت أمن أجه أة الت أ
ص َوابا)) هي كربى كلية مبنية على ان التسليم ابألخذ بكال ادلتعارضني ،هو
َّسل أيم َكا َن َ
ان الكربى (( َو أِبَيأ أه َما أَ َخ ْذ َ ْ َ ْ
الصواب؛ فان ادلراد من (أبيهما) بلحاظ كوهنما متعارضني؛ لوضوح انه لو سللم علدم تعارضلهما وكوهنملا كالملاً واحلداً وحكملاً واحلداً
أشللإ إليلله بعبللارتني دلللا كللان معللل لل(للول بلل(أيهما أخللذت) لفللرض اهنمللا مجيعلاً يفيللدان حكملاً واحللداً بللل دلللا ل اعتبللار األخللذ أبيهمللا
تسليماً إذ التسليم إمنا هو لدى التعارض اما مع كوهنما متواف(ني فليس األخذ بواحد منهما من ابب التسلليم دللا ال يع(لل و هله ويلرا
متضاداً بل من ابب احلكم الشرعي اجلاري جمرى ال(اعدة فان التسليم يستعمل فيما فيه شائبة إشلكال ك(ولله (فَالََ َوَربأال َ الَ يْال ْمأمنْالو َن
أ
ت وي أ
ح ََّّت ُْي أكم َ أ
يما)(.)2
يما َش َج َر بَال ْيالنَال ْه ْم ُْثَّ الَ َأي ْدواْ أيف أَن ْف أس أه ْم َح َر اجا أّمَّا قَ َ
سل ْمواْ تَ ْسل ا
وك ف َ
َ َ َ ْ
ض ْي َ َ ْ َ
وامللا الصللغرى فتعبديللة؛ لفللرض ان (فَال َعلَْيال أ التَّ ْكبأال ْ) و(فَاللَال ْالي َ َللَْيال أ أيف ال أْايَال أالام بَال ْعال َد الْ ْاعْالالو أ تَ ْكبأال ر) ليسللا متعارضللني عرفلاً امللا ألن
(عليلله )...هللاهر يف الو للوب و تمللل اسللتحبابه و(للليس عليلله) نللا يف عللدم اجللواز ،وامللا ألن أحللد،ا عللام وا خللر خللا  ،ولللو كللان
اإلمام عليله السلالم سلاقهما مسلاا العلام واخللا مللإ ادلتعارضلني ل(لال ابن هلذا اسلتآلنا ملن ا خلر وان ادللراد ملن العلام ملا علدا ملورد
اخللا فللال تضللاد وال اةنينيللة يف احلكللم كلي خيللي لنللا األخللذ أبيهمللا مللن ابب التسلليم( ،)3أي انلله ال تو للد إرادة ديللة للعللام حين للذ يف
مللورد اخلللا فللليس يف مللورد إال دليلل واحللد هللو اخلللا والعللام ملللإ شللامل للله يف مرحلللة اإلرادة اجلديللة ،أ لالً ،وهللذا كللله إن ل ن(للل
بو ود قرائن تفيد كون هذا العام آبياً عن التخصيا فيكون معارضاً للخا  .فتدبر
جتربة مع العرف يف اجلمع الداليل األصويل

مث انن للا لالنم ن للان عل للى م للا ادعين للا م للن ان الع للرا ال ي للرى مجع لاً داللي لاً ه للاهراً ب للني (علي لله) و(ل لليس علي لله) وان لله للليس كلم للا رأى
الول أالَّ بألأس أ
األ وليون انه مجع عريف فهو كذلك ،أ رينا جتربة مع من أل(ي إليهم الكالم وهم (وما أ َْر َساللْنا أم ْالن ر ْس ِ
الان قَال ْوأمال أ)( )4لنلرى
َ
َ
هل اهنم يرون اجلمع الداليل حبمل (عليه) على االستحباب أو ال ،فأل(يت السؤال التايل على اربعة من عامة الناس وهو( :إذا بلغكم
من أبيكم عرب شخصني خربان أحد،ا ن(ل عنه انه قال( :عليك ان تلذه إ ادلدرسلة اليلوم) وقلال ا خلر انله قلال (لليس عليلك ان
تذه إ ادلدرسة اليوم) فماذا تصنعون؟ (ول استخدم مصطل متعارضني وال أي مصطل آخر) ف(ال أحدهم :ال(ول الوا ل أخإاً
هللو ادل للالا (وه للذا يكش ل ع للن ان لله ي للرى التعللارض ل للذا اعت للرب الآل للا سللخاً أو ش للبهه) وإال حلم للل (علي لله) علللى (ل لليس علي لله) ف(للال
ابالستحباب ليتم اجلمع بينهملا ،وقلال ا خلر :أرى التخيلإ (وهلذا يلدل عللى انله يلرى التعلارض أيضلاً للذا خلإ بينهملا) وقلال الآلالل :
خيتل حس اختالا ادلوارد (والظاهر انه ي(صد حس ادلتعلق أو سائر ال(رائن ،وهذا يعين انه ال يرى مجعاً داللياً بلني اللفظلني لا
( )1الدرس (.)132
( )2سورة النسا  :آية .65
( )3إذاً فاحلكم بتعارضها تعبدي.
( )4سورة إبراهيم :آية .4
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،ا ،ا) وقال الرابع :أرى إفادة (عليه) االستحباب (وهذا ادلوافق ل(ول مشهور اال وليني).
والشاهد :انه ليس هناا ههور لدى العرا يف اجلمع الداليل الذي ذكر اال وليون يف أشبا ادل(ام.
إن قلت :لكن ال يرون دا ادلتعارضني أيضاً؟.
قلللت :يكفللي للدا ادلختلفللني اللوارد يف األحادي ل وإن ل يصللدا ادلتعارض لان ،لبداهللة اخللتالا (عليلله التكبللإ) مللع (للليس عليلله
الكبإ) بل التعارض ادا حس ما رأى أكآلر من سألنا كما سبق وإن ل يعربوا هبذا التعبإ.
نصوص وظواهر
يف طائفيت طهارة الكتايب وجناست
ر
واما غرى ادل(ام وهي رواايت الطهارة والنجاسة ف(د سبق ان كال الطرفني يتضلمن نصو لاً وهلواهر فهلي متعارضلة ..ويكفلي ان
نالحظ الروايتني التاليتني:
فللان للا اسللتدل بلله علللى النجاسللة ( :للحيحة سللعيد األعللر  :أنلله سللأل أاب عبللد هللا (عليلله السللالم) عللن سللؤر اليهللودي والنصلرا ،
أيؤكل أو يشرب؟ قال« :ال»(.))1
و للا اسللتدل بلله علللى الطهللارة( :موة(للة عمللار عللن أهللا عبللد هللا (عليلله السللالم) قللال :سللألته عللن الر للل هللل يتوضللأ مللن كللوز أو إ
ملإ  ،إذا شرب منه على أنه يهودي؟ ف(ال« :نعم» ف(لت :من ذلك ادلا الذي يشرب منه؟ قال« :نعم»(.))2
أقول :أوالً :ال ري يف ان (ال) و(نعم) متعارضان عرفاً وأن األول نا يف ادلنع والآلا نا يف اجلواز.
اثنياً :سلمنا ان (ال) هلاهر يف ادلنلع ولليس نصلاً الحتملال ان يلراد بله التنييله ،لكلن (نعلم) يف الروايلة ادل(ابللة هلاهرة أيضلاً يف نهلارة
سؤر اليهودي وليست نصاً فيه وذلك ألن هناا احتماالً آخر يف الرواية وهو ان تفيد عدم انفعال ادلا ال(ليل ابدلالقاة.
بعبللارة أخللرى :ان لواز الوضللو مللن سللؤر اليهللودي أعللم مللن نهارتلله (كمللا هللي( )3مللدعى الطللرا ا خللر) ومللن اسللته مللع عللدم
انفعال ادلا ال(ليل ابلنجاسة (فمع كونه ساً إال انله ال يلنجس ادللا فيصل الوضلو منله) فالروايلة ،ملايلة األملر ،اهنلا هلاهرة يف نهارتله
فتكون كمعارضها فتدبر.

من رواايت التخي :
مث ان من الرواايت الدالة عللى التخيلإ أيضلاً ملا روا الكليلين يف ابب اخلتالا احللدي يف الصلحي علن(( :مساعلة ،علن أهللا عبلد
أأ
أ
أ
أ أأ
هللا عليله السلالم ،قلال :سال َلْتْ ْ َلالن رج ِالل ا ْختَاللَ َ أ
َحال ْد ْوَا َ ْْم ْالر أِبَ ْخ أالذِأ َو ْاْل َخ ْالر
الَ َللَْيال َر ْج َالَن م ْالن أ َْه أالل ينال أيف أ َْمال ِر ك ََ ْوَالا يَال ْر أويال أ َ
ْ َْ
َ
ال :يْال ْرأجئْ ْ َح ََّّت يَال ْل َاى َم ْن ْخيْأربِْْ فَال ْه َو أيف َس َع ِة َح ََّّت يَال ْل َااِْ.
صنَ ْع؟ فَال َا َ
يَال ْنال َهاِْ َل ْن ْ َك ْي َ
َ يَ ْ
()4
ت أم ْن َب أ
َّسلأ أيم َو أس َع َ ))
َوأيف أرَوايَِة أْ ْخ َرى أِبَيأ أه َما أَ َخ ْذ َ
ب الت ْ
واإلر ا حس الرواية األو  ،ملإ خمل ابدل(صود للتصري ابنه يف سعة ح ى يل(ا عليله السلالم والسلعة هلي التخيلإ ،واملا الروايلة
األخرى فهي ر ة فيه ،على ان الآلانية تصل مفسرةَ لألو  .وصلى هللا للى دمحم وآل الطاهرين
الدنْاليا و ْاْل أخرةأ :الْع ْفو َل َّمن ظَلَم َ وتَ أ
أ
أ
صلْ َم ْن قَطَ َع َ
قال رسول هللا لى هللا عليه واله وسلم (( :أ ََال أْ ْخأربْْك ْم ِبَ ْأ َخ ََئ أق ُّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ
َو ْأ
اء أل َْي َ َوأ ْلطَاءْ َم ْن َح َرَم َ )) (الكايف.)107 2 :
سا ْن أ ََل َم ْن أ َ
َس َ
اْل ْح َ
( )1الوسائل 384 16 :الباب 54من أبواب األنعمة احملرمة ح.1
( )2الوسائل 165 1 :الباب 3من أبواب األس ار ح.3
( )3أي الطهارة.
( )4ة(ة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكت اإلسالمي – نهران.66 1 ،

