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

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(66) 
 غير المقبولة محمول على صورة العجز عن معرفة المرجحات السابقة -71

حينئاا و  املر  اااو ان حتمااا املوبولااة علااى مااورة إ اااان تيااا املر  اااو و عر  هااا   اااون :وهناااو و ااه مجاا و آخاار وهااو
علااى مااورة عاادم اساا طاعة  (1)أو املاار  ني األخاااين  واا ، وحتمااا هاهااا قااا اق صاار علااى جحاار أخاار  اار   ا  طولياا  رتتبااة  

على ال عرف على املر  او السابوة واح شاا ها لا لا ات واا ام اام  –األعم  ن العسر واحلرج   أ ا  بهاملراد  –املالف 
 .إىل جحر املر   امليسور له 

 لان ي وقف جلا على االل زام بص ة الاربى وإقا ة الدليا على وقوع الصغرى:
  العجز عن بعض الحجج الطولية كعدمها

 حل يهماا اتاه ين واا يف   ؛حصاورة  وادها  لاي  إال  ألن العجز عن تياا بعاا احلجال الطولياة أو  ر  هاا اما الكبرى:
أال ترى اته لو  ود اال اارة أو الادليا ات واا  ؛  الالحق؛  ان جلا هو  و ضى الطولية والرتتبإىل احلجة الالحوة أو املر   

إىل األما؟  ا لا احلال لو عجز عن الومول إليه، بان علم بو اود دلياا لاناه ضااع يف مجلاة  اا احارك  ان الا اب أو 
يب األماا الساباتاه لاو  َاَواد أو  ؟، وأال تارى اتاه لاو عجاز عان االس صا اب ات واا إىل الارباءة(2)ألوي يف املاء أو اتلف بو اهو 

؟ وح لا احلال  يما لو أ ره ب وليد األعلم  عجز عان الوماول إلياه  اتاه ين واا السببينيولو ل عارض   اته ين وا إىل املسبيب
د  اجمل هد  ان  ود  عدول املؤ نني  اته لو عجز عن الومول إلياه ات واا لالحاق و  للعامل أو أ ر ب ولية الوضاء لألعلم  ان    

                                                             

 ومها  وا وة الا اب وخمالف ه، مث خمالفة العا ة،    قط  النظر عن ) ا هم إليه أ يا حاا هم وقضاهتم(   أ ا. (1)
 ان   حا ب حممد بن ايب عما اليت د ن ها اخ ه  رتة سجنه خو ا   ن السلطان،   لفا  رارور الز اان، وحمديناة العلام للشايو الصادوك وحاالا ا (2)

 ح بنا اليت ألوي  يف د لة أو الفراو أو احرق  حما احرك مالح الدين األيويب  ا بة الفاطميني بالواهرة وحان هبا  ليون ح اب خم لف.
بااني تاه ولاي  املاراد إابااو ان بعاا االلزا يااو حااان يف ضامنها إج ال إحارا  لا لا باا املااراد تصاوير  َاوفاد  دلياا واخ ال اه عاان عادم و اوده  ان رأ  وا

  علوم وحم ما.
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  ود حوا . اته حما لو
لى جلا بناء العوالء وساهتم ا ا لبنائهم على حجية الظن النوعي الالحق رتبة احلاما  ن الادليا الطاوا الالحاق وع

 أو لبنائهم على حجي ه  ن باب االتسداد. ،بعد  ود السابق أو العجز عنه، باخلصوص
 الدليل على ورود غير المقبولة في صورة العجز

واملااراد هبااا الاادليا علااى حااون هااا املوبولااة قااد وردو يف مااورة عجااز الااراو  و طلااق املالااف، عاان تيااا  وامــا الرــ رى:
 عا ر لإن مل ياان ل عس ار املر  او السابوة،  يدل عليها بعد حون جلا على الواعدة وان جلا قا يؤيده االع بار وجلا 

 يساار إال للمج هااد تا وااة احلااديق للواارآن والساانة ال  ااان  عر ااة  و  ؛تيااا العااا ي للمر  اااو السااابوة علااى خمالفااة العا ااة
وجلاا  ،باملساألة وحاتا  بياده  اوا ين الفواه مجيعاا  أو حاا  اا يارتب  بو اهو  الاارم والفاضا با لبعضهم قن أحاط بالا اب

لااه  وأن   سا  يا عاادة علااى العاا ي حااض  ان  ارض  اانهم حا ظاا  للواارآن وألهلاب الروايااو  ااان األ ار بالدرايااة ال بالرواياة 
بااأن يعاارف الناسااو  اان املنسااون واحلاااحم  اان اناااوم والااوارد  اان املااورود عليااه وهااا جلااا لياااون قااادرا  علااى تاار ي  أحااد 
األخبار روا و ه للا اب وطرح اآلخر رخالف ه لاه؟ ولائن أ اان يف اةملاة، علاى أتاه قلياا إن مل ياان تاادرا ،  اتاه ال  اان 

 :(2)أ ران (1)البه جم هدا  ه ا خلفباةملة أبدا  إال لو  رض اتو
 قرينية رواية علي بن اسباط -أ

ار    قا لفا   لَاه  قرينية رواية علي بن اسباط، على جلا ودالل ها عليه  واد روى علاي بان اساباط قاال: األول:  َ ف ُ  األف ََيفاد 
ا َافف  يه ؟ قَاااَل  َاَوا انف َ عفر  َ  ااه  َو لَايفَ  يف  الفبَالَااد  الِا    أَتَااا   ياه  َأَحاادق َأسف اد  ب ااد ا     اار   اَل َأ   انف َأ ف اَل ائفاا   َ و ياَه الفبَالَااد  إ َجا َحااَن َجل ااَا   

َاِق   ياه ( َ اسف َافف  ه  يف  َأ فر َو  َاِ َجا أَ اف َااَو ب َشايف  ا ف خ  اَل  اه   َاِ ِن احلف  اهناا مارَية أو حالصارَية يف حاون املسا فيت عا ياا  ولا ا  (3)ءو َ خ 
ال يو اد احاد اسا ف يه باا العاا ي اتاه عرب  با)ولي  يف البلد ال   أتا  يه أحد اس ف يه(  ان الفويه الطالاب للرواياة ال يواول 

 .الطالب لل ام هو ال   يعرب  ر ا جلا
رااا  ان يااأ ره يهااا بالسااؤال  اان  ويااه البلااد العااا ي وخمااالف هم دون  يعلاام  اان هاا ه الروايااة الاايت أ ااره ام ااام مث اتااه 

                                                             

لاااا ال يواااال:  اناااه  عر اااة  وا واااة الا ااااب أو السااانة بالساااؤال  ااان الفوياااه؟ إج يواااال: أوال : الفااارض ان الفويهاااني قاااد اخ لفاااا   أ اااا ااتياااا : ان ج (1)
 الرواية.   أ ا اان هو  ن يووم بالرت ي  ال   هو ظاهر  –إج قد سأهلم  –باحلد   ود عاد إىل ال وليد ا ا  وا وة العا ة  باحل  

 خرب )يدل( قبا اسطر. (2)
 .292، ص: 6 هت يب األحاام )حتويق اخلرسان(، ج (3)
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ساائر الروايااو الايت أ ار ام اام  يهاا حال الساائا يف  سبوه  ن املر  او لاوته عا يا  ها قادر على املر  او السابوة،
 عا يا . س ف يا  اته حان ح لا و  ،باملر  او السابوة السائا بسؤال  ويه البلد دون تاليفه أوال  

ولااي  االساا دالل ب نوااي  املناااط ليو صاار يف حجي ااه علااى  اان أحاار ه بااالوط ، بااا هااو بااالظهور العااريف عنااد ضاام هاا ه 
 اادبر عااا ز.   ساا ف و علااى ان السااائا عااا ي  –سااؤاال  و وابااا   –املشاااهبة الاايت ال قرينااة  يهااا الروايااة إىل سااائر الرواياااو 

 وتأ ا
 ضم المقبولة إلى غيرها -ب
ان جلااا قااا ياادل عليااه ضاام املوبولااة إىل   ااا هاا ه الروايااة الاايت جحر يهااا آخاار أو أواخاار  ااا جحاار يف املوبولااة  اان الثــا:ي: 
أال ترى اته لو قال املوىل: عليا بامل واتر  اته احلجة عليا  ان  واد أو عجازو عان الوماول إلياه  املسا فيا  ؛املر  او

 ورد خاربق مث  ، خرب ال وة  ان  واد أو  ودتاه  ااخلرب املرساا املع ماد لل وااو  اان  ودتاه  االس صا اب (1) ان  ود أو  ودته
الاا    للو ااهبالعمااا باالس صاا اب ا ااا  يف اخلاارب ال اااي ليفااهياادل علااى ان تا ضاامهماآخاار: عليااا باالس صاا اب،  ااان 

لو ااه الاا   جحرتاااه )وهااو عاياارها برتتيبنااا( أ  اتااه ا ااا لعاادم و ااود األدلااة لجحااره الشاايو )وهااو خااا   الو ااوه برتتيبنااا( أو 
على الومول إلياه السابوة الطولية )ويف  فروض  ورد حالم الشيو: عدم و ود املر  او السابوة الطولية( أو لعدم قدرته 

 )إىل الدليا السابق املودم رتبة، أو إىل املر   السابق املودم رتبة(.
 و نه يعلم ان  ا جحرتاه يعد دليال  أو توضي ا  ملس ند الشيو أيضا .   أ ا

 غير المقبولة محمول على صورة االضطرار -77
وهاها حمماول علاى ماورة الضايق واالضاطرار؛ وقاد ان املوبولة حممولة على مورة السعة وعدم االضطرار با: وقد جيم  

يارد عليناا حادي ان، واحااد : قلا  عان ااعاة بان  هاران قاال ساأل  أباا عباد اهلل  :يسا دل علاى جلاا بالرواياة ال الياة
يأ رتا باالخ  به واالخر ينهاتا عنه؟. قال: ال تعما بواحد  نهما حض تلوى ماحبا   سأله عناه. قاال: قلا : الباد  ان 

  ان قوله )ال بد ان تعما باحدمها( مري  يف مورة االضطرار.  (2)تعما باحدمها. قال: خ  را  يه خالف العا ةان 
قل  له: َيادُ اال ار  ان ا ار  ال أ اد بادا  ان  عر  اه ولاي  يف البلاد الا   أتاا علي بن اسباط قال: وح لا قوله 

 يااه احااد اساا ف يه قااال:  وااال: ائاا   ويااه البلااد إجا حااان جلااا  اساا ف ه يف ا اارو  ااِجا ا  اااو بشاا   خاا  خال ااه  ااان احلااق 
                                                             

 ) ود( إيارة لل بوو وعدم و وده ) ودته( إيارة لإلاباو وعدم و داته رهم و وده. (1)
 .109ص 2االح جاج ج (2)
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 ملاان )ال أ د بدا   ن  عر  ه(. .(1) يه
ان ي ر ااا   –وينبغاااي  –اتاااه لاااو حاااان يف ساااعة الوقااا   شاااا يف  زئياااة  لساااة االسااارتاحة  ااا ال   اتاااه يصااا   :ويوضااا ه

 اهتاا ا اا يف ضايق الوقا  حياق ال  اناه جلاا  اتاه ال باد ان ير ا  لألسبق  الساابق  االالحق  ان األدلاة الطولياة أو  ر   
 .ما أوض ناهح  –وهو خمالفة العا ة  –للممان  نها وامليسور وهو آخر املر  او 
علاى ان ها ا الو ااه لاي  و هاا   سا وال  باا اتاه  ع ماد علاى الو اه السااابق إج وال خيفاى  اا يف ها ا الو اه  ان ال أ اا، 

وعلياه:  ااان  ،املاالو هاو العجاز عاان الوماول للادليا األسابق أو املاار   حا لا، ساواء  يف ماورة االضااطرار للفعاا أو عد اه
األساابق و ااب عليااه حتصاايله وإن مل يضااطر للعمااا  املاار   زا  عاان الاادليا أو اضااطر للعمااا يف ضاايق الوقاا  ومل يااان عااا 

وحااان عااا زا  عاان الاادليا أو املاار   األساابق ماا  االت وااال للاادليا أو املاار   الالحااق أو عد ااه  نوطااا  رااا يفهاام  اان لسااان 
 أ ا واهلل العاملالدليا.  لي  االضطرار للعما ب اته قا يصل  و ها  للوول حبجية الالحق.   دبر  يدا  وت

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

   )الحكمة(:
َتََلُه َفَمْن َرِضَي قَـْلُبُه فَـَلُه ِعْنَد ِإنَّ َعِظيَم اْلَبََلِء ُيَكاَفأُ ِبِه َعِظيُم اْلَجَزاِء َفِإَذا َأَحبَّ اللَُّه َعْبدًا  :رسول اهلل قال  ابـْ

 اللَِّه الرَِّضا َو َمْن َسِخَط فَـَلُه السََّخطُ 
 (حتف العوول عن آل الرسول )

                                                             

 292ص 6هت يب األحاام: ج (1)


