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

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

(02) 
 ات وغيرها عليهاحمل المقبولة على غير االعتقادي -31

بةمان  أو ختصيصةها املقبولةة علةى االسةابباب محة  إىلجيمع بني املقبولةة والروايةاا الةأ رةبار باالر)ةاع ً لعةار لالضةطرار  وقد
احلضور أو شبه ذلك( حبم  املقبولة علةى العمليةاا أم اةا يةرربل بالعمة  اةن اسةائ  الفقةه ومحة  أمهةا الةا يةبار باالر)ةاع علةى 

 الةأ رواهةا اقارنةا بة  اطلةت روارنةا ليسة  الةا اخالفة  ليهةا الروايةاا (2ًلوضوح ان اولياهتةا (1ًواملرا  هبا أم أولياهتا ،االعاقا ياا
 ووضوح ان االعاقا  هبا وا)ب وليس  الا يابم  االر)اع.

 شواهد وأدلة
 ا:يسادل على مح  أم املقبولة ان رواياا االر)اع على االعاقا ياا بعد  ان الروايا وقد

 قرينية نفس الحكم بالسعة -3
قةال: سةبلاه عةن ر)ة  اخالةف عليةه ر)ةالن اةن  ًعليةه السةالم(عن مساعة عن أيب عبد الّله  يف الكايف الشريفاا رواه  منها:

ُرُه فَـُهـَو ِفـ  يـُْرِجُئُه َحتَّى يـَْلَقى َمْن ُيْخبِ "أه   ينه يف أار كالمها يرويه، أحدمها يبار ببخذه واآلخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: 
 (3ً"هُ َسَعٍة َحتَّى يـَْلَقا

ًعليةةةه وذلةةك اسةةانا ار إىل قرينيةةةة مفةةل احلكةةم بالسةةةعة حةةن يلقةةاه، لةةةان شةةءون العمةة  ال رابمةةة  االر)ةةاع حةةن لقةةةاع ا اةةام 
ال جيةب عقةد  ، واالر)اع أم الاخيم كما هو واضح، عكل شءون االعاقا  يف أم أولياهتا لاهنا الأ رابم  االر)اع إذالسالم(

 .(4ًالكثم انهاالقلب عليها، ااا أولياهتا ليجب حتصيلها بالدلي  ال باخلرب وشبهه على املشهور ب  للموم الدور يف 
 والسعة أعم يخصصه االرجاءالتخيير  االرجاء ظاهر ف  غير

 يرا  به الاخيم العملي؟ ال يقال:
ــُه َحتَّــى "الاعبةةم عةةن الاخيةةم بةةة إذ يقــال: ــُرهُ يـُْرِجُئ ــْن ُيْخِب ال  والاب)يةة  ظةةاهره االر)ةةاع وخةةالا الظةةاهر إذأةةم عةةريف  "يـَْلَقــى َم

                                                             

 ان علم اهلل رعاىل حضورم أو موع آخر لوقه إذ لسنا اكلفني بالكيفية ب  ال طريت لنا إليها أبدار. لابا كافاصي  الربزخ واملعا  واجلنة والنار، و  (1ً
 كو)و  اهلل وعدله وبعثة الرس  ومصبهم األوصياع واملعا  وشبه ذلك. (2ً
 .66ص 1ا سالاية( ج –الكايف: ًط  (3ً
 أم املعا  والوصاية. (4ً
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لامةةه مامة  الاب)ية  كمةا مامةة  الاخيةم وال ظهةور لةةه يف األخةم حبية) يةةماحم ظهةور ًير) ةه حةةن  "فَـُهـَو ِفــ  َسـَعةٍ "وااةا  الاخيةم
 يلقاه( يف الاب)ي .
ــُه َحتَّــى يـَْلَقــى َمــنْ "واحلاصةة : ان  ايضةةار خاصةةة  "فَـُهــَو ِفــ  َســَعةٍ "قرينةةة عرلةةار علةةى إرا ة الاب)يةة  واالاهةةال اةةن  "ُيْخِبــُرهُ  يـُْرِجُئ

   .بلباظ لاع الافريع لادبر
لةةان يف احلقةةو  وكةةون الةةدار الكةةار لةةه أو ل خةةر( أو ال كوهنةةا زو)اةةه كإىل امةةه أةةم الكةةن ليمةةا  ار بةةني املاناقضةةني ً إضــافة

، لكةةن كصةةالا الظهةةر واجلمعةةة  بينهمةةا ليمةةا أاكةةن ليةةه ذلةةكن ان يةةرا  بةةه املابةةاينني والاخيةةم معةةم  كةة (1ًاآلاةةار واحلقةةو  ااضةةا ة
أعةم اةن االعاقا يةاا والعمليةاا يف صةورة الةدوران  يكةون علةى هةذا لكةن ًلهةو يف سةعة حةن يلقةاه( سـلمنا ،سبت امه أم عةريف

يف النقيضةني أو  سةواعر ليهةا باملر)بةاا  لألاةر بالعمة  ة لمطلقةة  ن خاصة هبما ااةا املقبولةلاكو  ا الاخيمماملمكن ليه بني املاباينني
لاكةةون هةةذه أخةة  انهةةا لاخصصةةها وركةةون النايجةةة: االر)ةةاع يف االعاقا يةةاا ويف اةةا  ار بةةني يف حقةةو  اهلل والنةةا  الضةةدين 
 لعةةدل وا مصةةاا أو القرعةةةإىل اثةة  قاعةةدة ا –عمةةالر ال حكمةةار  –الةةا ال  كةةن احلكةةم ليهةةا بةةالاخيم اةةع الر)ةةوع ليهةةا  النقيضةني

 لابا  والاخيم يف املاباينني اللذين  كن احلكم بالاخيم ليهما.
 داللة )ما علمتم انه قولنا فالزموه( على االختصاص باالعتقاديات

عةةن العلةةم املنقةةول إلينةةا عةةن آبائةةك وأ)ةةدا ن قةةد اخالةةف علينةةا ليةةه لكيةةف  ًعليةةه السةةالم(سةةءال الةةراوم اةةن ا اةةام ً ومنهــا:
َمـا َعِلْمـُتْم أَنَـُّه قَـْولُنَـا فَـاْلَزُموُه َوَمـا لَـْم تَـْعَلُمـوا  ": ًعليةه السةالم(العم  به على اخاالله؟ أو الرّ  إليك ليما اخالةف ليةه؟ لكاةب 

َنا  (2ً"فَـُردُّوُه ِإَليـْ
شةهور بة  شةبه ا مةع عليةه وذلك اسانا ار إىل وضةوح ان اداريةة العلةم إهةا هةي يف العقائةد إذ اهنةا رةدور اةدار العلةم حسةب امل

وان العمليةاا ال رةدور اةدار العلةم بة  األعةم اةن  (حن املعارب انه يف أةم العقائةد كخةرب الثقةة وشةبه ذلةكًوال يكفي ليها الظن 
 العلم والعلمي.

ظهورهةةةةا يف  املقبولةةةة لابقةةةةى علةةةى وااةةةةاوبعبةةةارة أخةةةرا: االمجةةةةاع يف املةةةور ين يكةةةةون هةةةو القرينةةةةة الصةةةارلة للروايةةةةة إىل العقائةةةد 
 العملياا.

 .؟ال يقال: يرا  ان ًاا علمام( احلجة وهي أعم ان العلم والعلمي
جماز ال يصار إليه إال بالقرينة واع ااكةان ابقةاع ًعلمةام( علةى ظةاهره وختصيصةه  (علمامًإذ يقال: إرا ة العلمي واحلجة ان 

 با ال و)ه للاجوز األول. لا وبعض الرواياا بالعقائد بقرينة االمجاع
املةةةرا  وهةةة  املةةةرا  بةةةةًعلمام( احلجةةةةة أو العلةةةم يف االعاقا يةةةاا  عومةةةة ا مجةةةاع علةةةةى  لهةةةةمواحلةةةت: ان املر)ةةةع هةةةو العةةةرا يف 

                                                             

 العدل واالمصاا أو القرعة أو الاب)ي  واالحاياط حن يلقى ان خيربه، وال اعىن للاخيم. واألار  ائر ليها بني قاعدة (1ً
 .121ص 22وسائ  الشيعة: ج (2ً
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أو إلةا ة ضةميمة روايةاا احلجةل، الانمية   (1ًالروايةة جمملةة اةن هةذه اجلهةة إال علةى و)ةه آاليهةا: ولعة   العلةماخاصاصها بلموم 
 ة على ًاا مل رعلموا( وهو عقد السلب يف الرواية وهذا هو األظهر.الاكمي  وركون حاكملبها يكون 

 مورد االرجاء ف  آخر المقبولة
ٌر ِمَن ااِلْقِتَحاِم "خامتاهةا املقبولة: لقد ور  يف وااا  ِإَذا َكاَن َذِلَك َفَأْرِجِه َحتَّى تَـْلَقى ِإَماَمَك َفِإنَّ اْلُوُقوَف ِعْنَد الشُّبُـَهاِت َخيـْ
 إشكال الادالع بينها وبني الرواياا املر) ة اباداعر: -بو)ه )ديد  – ا يندلعموهنا و)هان بثاميه "َكاتِ ِف  اْلَهلَ 
سةةبت ًار) ةةه( وحلقةةه هةةو العمليةةاا وركةةون الروايةةة قةةد اماهةة  إىل االر)ةةاع ورلةةك الروايةةاا اباةةدأا بةةه ليقةةع   ةةاان املةةرا   -أ

باةداع باالر)ةاع كمةا السءال بِلَم لال بد ان اجلواب باحدا األ)وبة السةابقة ككةون املر)بةاا اسةاببابية يف املقبولةة لةذا صةح اال
 .صح اخلام به أو أم ذلك ان الو)وه لرا)ع

ان الةةالزم يف العمليةةةاا الر)ةةوع إىل رلةةك املر)بةةةاا لافيةةد: ن ركةةون الروايةةة اماقلةةة  اةةن العمليةةاا إىل االعاقا يةةةاا ا -ب
الكةةالم إىل  ًعليةةه السةةالم(رسةةاوم الةةرواياني اةةن كةة  اجلهةةاا السةةابقة، مقةة  ا اةةام  ابةةن حنظلةةةمث حيةة) لةةر   ارتربةةةر  ااسلسةةلةر 

 كان احلكم هو االر)اع.   اجلهاا السابقة  ان كاالعاقا ياا وامه لو رساوا األار ليها 
ومل ليةه رواياةةان  قةد اخالفةة ذلك علةةى بيةان مكاةةة  قيقةة وهةةي امةه ال يو)ةةد يف العمليةاا حةةن اةور  واحةةد االذعةةان بةويعامةد 

اةن  يف الكاةاب والسةنة ذلةك السابقة لبداهةة امةه اةا اةن أاةر إال ولةه اوالةت بةا طال  أو العمةوم أو شةبه املر)باااحدا رو)د 
يف الكاةاب اةا يوالقةه  –ظةاهرار  –لةرع وال يو)ةد ذكر   لي  أو أص  كبصالة احل  وا باحة وشبه ذلك، ااا االعاقا ياا ليمكن

 .(2ًأو خيالفه
ت( ويةذكر إىل االعاقا يةاا ًكماعلّة –لبّةار وواقعةار  – ائةرار بةني ان ينقة  الكةالم  ًعليه السةالم(وبعبارة أخرا: كان أار ا اام 

ن االر)اع لةدا لقةد كة  املر)بةاا بعةد إذ رعةذر و)ةو  اصةدا  ملةا لرضةه الةراوم اةن الاسةاوم يف العمليةاا، وبةني ان حكمه ا
 حتقةت لةه خار)ةار لرضةك الةا ال  : إنابقيةار علةى السةيا  يف العمليةاا وأةم عةا لال إىل االعاقا يةاا ًعليه السالم(يقول له ا اام 

 .لادبر وربا  ًعليه السالم(اام وحي) كان األول أكثر مفعار عدل إليه ا 
 اإلشكال بان السعة يراد بها العمليات لرواية أخرى

ال يقةةال: ال قرينيةةة لقولةةه ًلهةةو يف سةةعة حةةن يلقةةاه( علةةى االعاقا يةةاا وذلةةك لةةورو  مفةةل هةةذا اللفةة  يف العمليةةاا كمةةا يف 
 ًعليةةه السةةالم(عبةةد اللّةه بةةن حمّمةةد إىل أيب احلسةن الشةةييف يف الاهةذيب عةةن علةةي بةن اهميةةار قةةال: قةرأا يف كاةةاب ل :الروايةة اآلريةةة

يف ركعةةأ الفجةةر يف السةةفر لةةروا بعضةةهم صةةّلها يف ا مةة  وروا  ًعليةةه السةةالم(اخالةةف أصةةبابنا يف روايةةاهتم عةةن أيب عبةةد اللّةةه 

                                                             

 ربييدار للشييف يف رعدياه إىل العل  أم املنصوصة، وان املالن العلم واملر)باا أاثلة واصا يت ال حتديداا. (1ً
 ن املنصور امه لو  احلضورم كما لصلناه يف كااب احلجة(.ككون علم اهلل حضوريار اثالر ًوان كا  (2ً
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الاخيةم العملةي واةن . لالاوسةعة أعةم اةن (1ً"اوّسع عليك ببيّةة عملة ": ًعليه السالم(بعضهم ال رصّلها إالّ على األر  لوّقع 
 االر)اع.

 مهالخاصة بااله  الجواب: السعة أعم، أو بلحاظ الغاية 
هةةو االر)ةةاع وبلبةةاظ سةةبت ًير) ةةه( كمةةا سةةبت، لبةةاظ اليايةةة ًحةةن يلقةةاه( بإذ يقةةال: بةة  ظةةاهر ًلهةةو يف سةةعة حةةن يلقةةاه( 

إىل  (ذم أو)ةةةب صةةةرا ًاوسةةةع عليةةةكقيةةةد ًببيةةةة عملةةة ( هةةةو الةةة لةةةانوااةةةا هةةةذه الروايةةةة  (2ًاملنسةةةجم اةةةع االعاقا يةةةاا لقةةةل
يةةةرا  بةةةه االخةةة  وهةةةو  وسةةبت ًير) ةةةه( بلبةةةاظ اليايةةةة خصةةةوص الروايةةةةيف  إال امةةةهولةةةواله لبقةةةي ًاوسةةةع عليةةةك( أعةةم  ،العمليةةاا
 .واالاهال، كما سبت االر)اع

اهالةه حةن يلقةى بعةدم ا لةمام بعقةد القلةب علةى طةرا بة  اوعني: الاوسةعة بةالاخيم والاوسةعة وبعبارة أخرا: الاوسعة علةى مة
للةو قلنةا بقرينيةة ًحةن يلقةاه( يف النةوع الثةا  خيصة  الةوار  لكيةف إذا كةان الةوار  روايةة أخةرا واملور  ال  ،إاااه وهي أعم انهما

، بة  حةن (3ًلهةي اطابقةة إذ مل يةر  ليهةا لفة  السةعة بة  االر)ةاع لقةل وال رصةا م املقبولةة بعةد ،ان الاوسعة لهةو وإال لهةي أعةم
 . لابا أعم (4ًلفر  ان رلكلرضار  على النوع األول ان الاوسعة ،ها إذ ر)ب  باملر)باامحل بعد

اةةا رواه الطربسةةي يف االحاجةةاج عةةن  االاهةةالويءكةةد اةةا ذكرمةةاه اةةن ظهةةور السةةعة  شةةاقاهتا يف األعةةم و ةةا حلةةت هبةةا اةةن اليايةةة يف 
  اةن أصةبابك احلةدي) وكّلهةم اقةة لموّسةع عليةك حةّن رةرا قةال: إذا مسعة ًعليةه السةالم(احلارث بن امليمة عةن أيب عبةد اللّةه 

 . لابا  وللبدي) صلة(5ًلرتّ  إليه( ًعليه السالم( القائم
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
   )الحكمة(:

َيا َو َلْم َيْجَزْع ِمْن ُذلَِّها َو َلْم يـُنَ ": ًعليه السةالم(أام املءانني قال  نـْ اِفْس ِف  ِعزَِّهـا َهـَداُه اللَّـُه ِبَغْيـِر ِهَدايَـٍة َمْن َزِهَد ِف  الدُّ
َبَت الِحْكَمَة ِف  َصْدرِِه َو َأْجَراَها َعَلى ِلَساِنهِ   "ِمْن َمْخُلوٍق َو َعلََّمُه ِبَغْيِر تَـْعِليٍم َو أَثـْ

 (صلى اهلل عليه وآلهحتف العقول عن آل الرسول ً

                                                             

 .222ص 3هتذيب األحكام: ج (1ً
صةةاا أو أو: واةةع اةةا ال  كةةن ليةةه الاخيةةم كالةةدائر بةةني النقيضةةني اةةن احلقةةو ، لةةةًير) ه( كبكةةم أو ، ولةةدا احلا)ةةة يكةةون املر)ةةع قاعةةدة العةةدل واالم (2ً

 القرعة أو أم ذلك.
 اه(.ملا ليه ًحن يلق (3ً
 اا ور  ليها الاوسعة كةًلهو يف سعة( ان أم رقييد ًببية عمل (. (4ً
 .352ص 2االحاجاج على أه  اللجاج ج (5ً


