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ه الرحمن الرحیم
 بسم الل

ه علی سیدنا محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین
 وصلی الل

 مقتضی القاعدة الثانویة فی التعارض المستقر

ال یخفی أنه بعد الوفاق علی عدم تساقط الخبرین المتعارضین یقع الکالم فی مقتضی القاعدة الثانویة وأنه 
إال أنه قبل ذلک ال بّد من بیان االصل عند دوران االمر بینهما لیکون هو المرجع إن لم یتم الترجیح أو التخییر 

الدال علی غیره فهل مقتضی القاعدة بعد فرض لزوم العمل بأحدهما هو تعین االخذ بما فیه المزیة والمرجح أو 
 بینهما التخییر أو التعیین علی حجة نهضت لم إذا فیما الالزم أن قال فی الکفایة: ال بل مقتضاها التخییر بینهما،

 عدم األصل و بحجیته القطع لعدم اآلخر بخالف تعیینا أو تخییرا بحجیته للقطع منهما الراجح علی االقتصار هو
ولنمثل لذلک بما لو قام الخبر علی وجوب الجمعة وقام الخبر اآلخر علی وجوب  1.بحجیته یقطع لم ما حجیة

 الظهر یوم الجمعة وکان الراجح هو االول.
 :وههنا مسألتان

کیفیة الجواب یرتبط بما هو المراد من هذه الحجیة القطعیة فهل هی حجیة عقلیة أو شرعیة؟ : المسألة االولی
 فیه مسالک ثالث: تفسیر التخییر فی الحجیة فإنّ 

 االول: معنی التخییر هو تعلیق الحجیة علی االخذ بالخبر نفسه فیکون المأخوذ هو الحجة.

 الثانی:معنی التخییر هو تعلیق الحجیة علی ترک االخذ باآلخر.

ک فعلی المسل 2الثالث: مرجع الحجیة التخییریة إلی حجیة العنوان االنتزاعی والجامع بینهما وهو عنوان أحدهما
االول والثانی فحجیة الراجح شرعیة ألنه باالخذ به یکون هو الذی حکم الشارع بحجیته سواء بالتعیین أو بالتخییر 
أما علی المسلک الثالث فالحجیة عقلیة ألنه علی احتمال التخییر ال یکون الراجح إال مصداقا لما هو الحجة شرعا 

وحیث إن المختار عدم تمامیة الدلیل  3ون حجة شرعیة وهو عنوان أحدهما ولیست الحجة نفسه بالخصوص لیک
 علی واحد من هذه المسالک فالحجیة فی المقام عقلیة.

: ما هو الصحیح فی دوران االمر بین التعیین والتخییر؟ قد ذهب المشهور إلی أنه لو دار االمر بین المسألة الثانیة
إما تعیینا أو تخییرا أما غیره فمشکوک الحجیة والشک  التخییر فی الحجیة و التعیین فمحتمل التعیین حجة قطعا

أنه لو قلنا بأن دور  فی الحجیة یساوق القطع بعدمها إال أن المختار هو التفصیل بین التنجیز والتعذیر، بیان ذلک:
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فحص االمارات والحجج إنما هو بیان المعذر لتنجز جمیع االلزامیات بالعلم االجمالی الکبیر أو بالشبهة قبل ال
ففیما نحن فیه نقطع بمعذریة محتمل التعیین ومعذریة اآلخر مشکوکة واالشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة 
فاالصل هو التعیین کما هو المشهور أما لو قلنا بانحالل هذا العلم االجمالی أو تحقق الفحص فیکون المنجز 

فا للمشهور؛ لعدم ثبوت المنجز إال علی التخییر أما نفس هذین الخبرین المتعارضین فاالصل هو التخییر خال
التعیین فهو مشکوک فتجری البرائة عنه نعم نوافق علی عموم قاعدة أن الشک فی الحجیة یساوق القطع بعدمها 

فلیس المشکوک حجة ال بمعنی التنجیز بمعنی أن الشک فی الحجیة االنشائیة یساوق القطع بعدم الحجیة الفعلیة 
التعذیر أو فقل ال علی القول االول وال علی القول الثانی  بداهة أن المنجز علی القول االول هو العلم  وال بمعنی

االجمالی الکبیر وأن المعذر علی القول الثانی هو البرائة ال الخبر المرجوح المشکوک حجیته، هذا لو قلنا 
یصل إلینا کماهو الحق أما لو قلنا بالتصویب فیها بالتخطئة فی االحکام الظاهریة وأنها کاالحکام الواقعیة قد ال 

کما اختاره المحقق النائینی)قدس سره( فال معنی للشک فی الحجیة والجعل بطریق أولی ألن ما وصل منها فهو 
 حجة قطعا وما لم یصل إلینا فهو غیر مجعول رأسا فالشک فی الحجیة یساوق القطع بعدمها علی القولین.

االول فی تفسیر الحجیة التخییریة ال مجال للتفصیل بین القولین بل الالزم هو التعیین  إن قلت: علی المسلک
مطلقا کما هو المشهور، بیان ذلک: أما علی القول بأن المنجز هو العلم االجمالی الکبیر فواضح أما علی القول 

لتخییر کما هو مفاد المسلک الثالث الثانی فألنه باالخذ بالراجح یتعین هو للحجیة ولو کان الحکم فی الواقع هو ا
 فیکون اآلخر مشکوک الحجیة.

قلت: ال دلیل علی لزوم االخذ بالراجح، فلنا أن نختار المرجوح بعد إجراء البرائة عن التعیین، ال یقال: فعلیهذا 
ییر فی یمکن للمکلف أن یترکهما معا فال یکون علیه عقاب لعدم االخذ بواحد منهما؛ ألنا نقول: مقتضی التخ

الحجیة هو لزوم االخذ بأحدهما بحکم العقل بداهة لغویة جعل الحجیة بعد األخذ کما لو وجبت الصالة مشروطا 
باالمتثال! فال بّد من االخذ بأحدهما إما بحکم العقل أو بحکم الشرع علی خالف فی ذلک أما االخذ بأحدهما 

ن التعیین فاالقوی علی القول بأن المنجز نفس هذین بالخصوص فال دلیل علیه فی المقام بعد إجراء البرائة ع
 الخبرین هو التخییر علی جمیع المسالک.

إن قلت: الزم ذلک هو جواز تقلید غیر االعلم ألن االمر دائر فی مسألة التقلید بین تعیین االعلم أو التخییر بینه 
 وغیر االعلم!

سألة وإال فمقتضی العلم االجمالی هو لزوم تقلید االعلم قلت: نعم إال أنه یتوقف علی اجتهاد المقلد فی هذه الم
 4النحالل العلم االجمالی وحصول الفراغ الیقینی به ال بغیره اللهم إال أن یفتی االعلم بجواز تقلید غیر االعلم
هة ولکنه ال یفتی بذلک أبدا بل الصحیح أنه لو أفتی بذلک أیضا ال دلیل علی جواز تقلیده فی هذه المسألة بدا
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أن المقلد کیف یلتزم بأعلمیته فی هذه المسألة بعد ذهاب الجل لوال الکل إلی خالفه وما دام لم یحرز أعلمیته ال 
یجوز تقلیده فی هذه المسألة؛ لما سبق من أن التقلید فی مسألة جواز التقلید غیر جائز لمحذور الدور، ال یقال: 

فی جمیع الفتاوی فإذا أحرز أنه أعلم، یؤخذ بما أفتی به ومنها  إن الالزم هو إحراز أعلمیته فی أصل التقلید ال
مسألة جواز تقلید غیر االعلم؛ ألنا نقول: ال بّد من إحراز االعلمیة فی کل مسألة فقهیة ولیس لنا أصٌل لیکون هذا 

ز أعلمیة رجل فرعا له بل مسألة التقلید انحاللی فال بّد من الفحص عن االعلم فی کل مسألة مسألة ولذا لو أحر
فی العبادات )علی فرض إمکان التنجز( ال یجوز تقلیده فی المعامالت والحاصل أن السیرة قائمة علی الرجوع 

 ه المقلد بنفسه ثم لو أفتی من هو أعلم  إلی االعلم فی الطبابة فضال عن أحکام الشریعة المقدسة وهذا ما اجتهد فی
علم أو أن صالة الصبح رکعة واحدة ال حتیاط، کجواز تقلید غیر األشاذٍّ مخالٍف لال فی سائر المسائل بفتوی  

 یحصل للمقلد عادة القطع بأعلمیته فی هذه المسألة فال یجوز له تقلیده فیها.

إذا عرفت هذا فیقع الکالم فی مقتضی القاعدة الثانویة فی المتعارضین وأنه التخییر أو التساقط أو التوقف أو 
 جهات ثالث: أخبار التخییر وما یعارضها وأخبار الترجیح، و الکالم فی االحتیاط؟

 :أما الجهة االولی فقد استدل علی التخییر بروایات ثمانیة

 الحسن و عیسی بن عثمان عن أبیه عن إبراهیم بن علي عن :الکافي في موثقة سماعة وهی ما : الروایة االولی 
 دینه أهل من رجالن علیه اختلف الرجل عن السالم( سألته اّله )علیه عبد أبي عن سماعة عن جمیعا ، محبوب بن
 یخبره من یلقی حتّی یرجئه :فقال یصنع؟ کیف عنه، ینهاه اآلخر و بأخذه یأمر أحدهما یرویه، کالهما أمر في
 5یلقاه. حتّی سعة في فهو
أصحاب االجماع إال ألن عثمان بن عیسی وإن کان فطحیا أو واقفیا إال أن ابن محبوب من  تامّ  الحدیث سند و

الواقی یعنی  الحکم اکتشاف إلی )علیه السالم(:یرجئه، راجع :فقوله داللته أن سماعة موثق فالروایة موثقة أّما
 .التخییر فهو الفعلیة وظیفته أّما و اإلمام یلقی حتّی واقعا   الصحیح هو ما تشخیص یرجئ إنّه

 الخبرین أحد إنّ  حیث المحذورین، بین األمر دوران فرض هو موردها بأنّ  الخوئی)قدس سره( السید علیه أورد
 یخالف جدید ءشي علی تدلّ  ال الروایة الشریفة فهذه القاعدة علی ذلك مثل في التخییر و ینهی، اآلخر و یأمر

 القواعد.
 أورد علیه فی البحوث والمباحث بأمور:

إن الروایة شاملة بإطالقها لما ال یعلم بجنس االلزام المردد بین الوجوب والحرمة مما کان مقتضی القاعدة  االول:
 دوران فیه هو البرائة عن التکلیفین دون التخییر فإثبات التخییر فی هذه الصورة علی خالف القاعدة، قال: أنّ 

 و الوجوب بین ترّددنا و اإللزام بجنس علمنا لو بماالتخییر یختص  أصالة فیه ت جرى الذي المحذورین بین األمر
 اجراء في إشکال واحتملنا االباحة أو االستحباب مثال فال معا   التحریم و الوجوب في شککنا إذا أّما التحریم
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 عنه یرد لم ءشي فهذا الخارج من العلم افترض السائل أنّ  برکاته( مقصوده )دامت کان فإن   معا ، عنهما البراءة
 یحتمل کما أنّه الموارد هذه مثل في الغالب بل المقام في باإللزام العلم سماعة یفرض لم و الروایة هذا في ذکر
 بنفس یثبت اإللزام جامع أنّ  مقصوده کان إن معا  و کذبهما یحتمل کذلك به یعلم أو الخبرین أحد کذب
 من استفادته تفترض القاعدة خالف علی ءشي هو إنّما و القاعدة طبق علی لیس فهذا الخبرین هذین مجموع
 6العالجیة. األخبار

أنه ال یختص التخییر فی مقام العمل بما لو علم بجنس االلزام بداهة أنه لو احتملنا کذب الخبرین )اآلمر  وفیه
والناهی( معا فال یخلو المکلف من الفعل أو الترک فال یمکن الحکم فیها إال بالتخییر لعدم إمکان االحتیاط کما 

  اعدة.فالحکم فیها بالتخییر علی الق ال یمکن المخالفة القطعیة

: أن المرجع فی دوران االمر بین المحذورین إنما یکون هو التخییر إذا لم یکن لنا عام فوقانی مثال فلو الثانی
ورد أکرم العلماء ثم ورد أکرم الفساق من العلماء وورد ال تکرم الفساق من العلماء فالمرجع بعد تعارض 

أن الحدیث بإطالقه شامل للحکم بالتخییر حتی فی هذه  الخاصین هو عموم العام ولزوم االکرام دون التخییر مع
 حاکم أصل یکن لم إذا فیما إلیه ینتهی إنما المحذورین بین الدوران موارد في العملي التخییر الصورة، قال:

 التخییر ال التعیین النتیجة کانت إاّل  و له منّجز عملي أصل أو اإللزامیین الحکمین أحد یثبت فوقاني کعموم
 علی زائدا   أمرا   المذکور التخییر کون القبیل هذا من مرجع وجود لفرض الروایة إطالق مقتضی :یقال أن فیمکن
 7 .القاعدة مقتضی

: إن إطالق االمر بالتخییر یعارض السیرة القائمة علی الرجوع إلی العام الفوقانی بالعموم من وجه فکما وفیه أوال
یمکن دعوی ردع السیرة باالطالق وإثبات التخییر فی المجمع لیکون الموثقة علی خالف القاعدة کذلک 

إشکال السید الخوئی)قدس سره( من  یمکن العکس وتقیید االطالق بما إذا لم یکن لنا عاّم فوقانی فیتّم حینئذ
یتعارضان ویتساقطان فلو لم یکن الحمل الثانی أولی فال دلیل أیضا علی االول وعلیه فأن الموثقة علی القاعدة 

 فال یثبت التخییر فیما إذا کان لنا عاّم فوقانی فیتّم أیضا إشکال السید الخوئی)قدس سره(.   

 .ض السائل للسوال عنهجد فیه عام فوقانی وإال لتعرّ : ال نسلم شمول إطالقه لما ووثانیا

: إن الروایة إنما تکون علی القاعدة إذا کان مفادها التخییر العملی إال أن الظاهر منها هو التخییر االصولی الثالث
 یقصد الفقهي و أو االصولي التخییر عن عبارة المقام في المشهور یقوله الذي التخییر : إنّ أو الفقهی، قال

 التخییر الفقهي بالتخییر یقصد الحّجة و هو یصبح یأخذ الخبرین فبأيّ  الحّجة تعیین في التخییر االصولي بالتخییر
 إلی أسندها و بالحرمة أخذ شاء إن و المولی إلی الوجوب أسند و بالوجوب أخذ شاء فإن ابتداء   الحکم في

 عملي ال تخییر هو أنّما و المعنیین أحد عن عبارة فلیس المحذورین بین األمر دوران في التخییر أّما المولی و
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 بین مخیّر عمال هو أنّما و التحریم أو الوجوب المولی إلی یسند أن یمکنه ال و الطرفین أحد في حّجیّة فیه تثبت
 طبق علی لیس فهو الفقهي، أو االصولي التخییر بالتخییر أراد لو -برکاته دامت -إنّه :نقول الترك وعلیه و الفعل

 لو حتّی األصحاب یقوله الذي التخییر المتعارضین الخبرین في یثبت فال إذن العملي التخییر به أراد لو و القاعدة
 8المحذورین.اه بین األمر دوران مورد مورده یکن لم

أن قوله)علیه السالم(: فهو فی سعة، ظاهرة فی بیان التخییر العملی ولهذا لم یقل )علیه السالم( بأیٍّة أخذَت  وفیه
ولو سلم فغایة االمر إنها ونحوه بل لو کان المراد بیان التخییر العملی فبأّی تعبیر یلزم أن یعبِّر)علیه السالم(! 

ذلک أیضا یتّم إیراد السید الخوئی)قدس سره( من أنه ال  مجملة من حیث التخییر العملی أو االصولی فمع
یستفاد من الموثقة القاعدة الثانویة فی المقام هذا کله لو سلمنا الفرق بین التخییر العملی واالصولی وسیأتی إن 

 شاء اّله تعالی.
بحوث ذکر بعد ذلک فتحصل من ذلک متانة ما أورده السید الخوئی)قدس سره( علی داللة هذه الموثقة ثّم إن ال

أنه ال یمکن االستدالل بالموثقة للمقام من جهة أن ظاهر موردها السؤال عن العقائد ال االحکام ألن التوقف 
واالرجاء یناسب العقائد وإال ففی مقام العمل یدور االمر بین الفعل والترک فیکون قوله)علیه السالم(: فهو فی 

االعتقاد بشیء حتی یتجلی الحق ولو سلم أن السؤال عن االحکام فمعنی  سعة، تأکیدا لألمر باالرجاء وعدم لزوم
 االستدالل أن التحقیق، التوسعة هی التوسعة من حیث التخییر العملی ال التخییر االصولی حتی ینفع للمقام، قال: و

 حاالت فیها الملحوظ یکون أن احتمال األول: قوة:لوجهین ذلك و تام، غیر المزعوم التخییر علی الروایة بهذه
 المشیئة و البداء و القدر و القضاء و التفویض و الجبر مسائل من نحوها و الدین أصول في الواقعة التعارض
 یعبّر أن األنسب کان الفروع إلی کان لو النّظر فإن بأخذه( یأمر )أحدهما السائل کالم في الوارد التعبیر بقرینة
 من السالم( )علیه اإلمام جواب في الوارد التعبیر کذلك االعتقادیة و األمور یناسب باألخذ التعبیر بفعله إذ باألمر
 فیها تطلب التي االعتقادات یخبره یناسب بمن التعبیر کذلك اإلرجاء و یخبره( فإن من یلقی حتی )یرجئه قوله

 فروض قلة إلی مضافا   للتفویت، عادة موجبا   فیها اإلرجاء یکون و االمتثال فیها یطلب التي الفروع ال المعرفة
الروایة  في اإلطالق انعقاد عدم و لإلجمال المستوجب االحتمال من أقل ال الفروع و في المحذورین بین الدوران

، التخییر الحدیث في السعة من یستفاد ال علیه، بناء و  الدینیة و المعارف و االعتقادات في له معنی ال إذ أصال 
 .بالواقع یخبره من یلقی حتی منهما ءبشي یلتزم فال بمؤداه االلتزام و االعتقاد حیث من السعة المراد یکون إنما

 مقتضی خالف علی لمطلب بیانا   یکون أن فیه یحتمل کما یلقاه حتی سعة في فهو): السالم )علیه قوله الثاني: إن
 یتم ال آخران أمران فیه یحتمل کذلك منهما، بکل األخذ حیث من السعة و الحجیة في التخییر هو و القاعدة
 االستدالل: معهما

 من سعة في أنه المقصود یکون یخبره( و من یلقی حتی )یرجئه قوله هي و األولی، للجملة تأکیدا   یکون : أن1
 )علیه اإلمام إلی الرحال شد أو الفحص علیه یجب اإلمام فال یلقی أن إلی المجهول الواقع إلی الوصول حیث
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 المجهولة، الواقعة في عنها محیص ال التي العملیة الوظیفة أما الواقعي و الشرعي الحکم إلی یتوصل کي السالم(
 ورود بعد وظیفته أن -المقامي اإلطالق بمقتضی لو و -یفهم لکن و اللفظي، بمدلوله الحدیث لها یتعرض فال

 .لها یتعرض لکان إاّل  و زائدة کلفة وصولهما من ینشأ فال ورودهما قبل کوظیفته الخبرین
 معنی و المحذورین بین األمر دوران عند العملي التخییر قبیل من العملي للتخییر بیانا   الجملة هذه تکون : أن2

 أو الروایتین الحدى حّجیّة دون من تلك مضمون الروایة أو هذه بمضمون العمل بین مخیّر المکلف أنّ  ذلك
 تعین ندع لم إن نحن و9المقصود عن أجنبیة الجملة هذه تکون الشارع وعلیه إلی إحداهما مضمون إسناد إمکان
 مساواتهما من أقلّ  فال یلقاه( حتی سعة في )فهو جملة لتفسیر األول االحتمال قبال في االحتمالین هذین أحد
 .10باإلجمال مبتلی الدلیل فیکون االستدالل مناط هو الّذي االحتمال لذلك
االحتمال االول مردوٌد؛ بداهة أن قول السائل )یأمره(، ظاهٌر فی الحکم الفقهی ال العقائدی کما أن وال: أن أ وفیه

جعل قوله)علیه السالم(: فهو فی سعة تأکیدا لإلرجاء وأن التوسعة فی عدم لزوم االعتقاد بشیء منهما خالف 
دة بل الوسعة إنما یکون فیما لو کان الظاهر فإنه کیف یکون فی وسعة بمجرد االرجاء و لزوم التوقف فی العقی

 المراد إمکان االخذ بما شاء وهو ال یناسب إال الحکم الفرعی.
أنه ال فرق بین التخییر العملی وغیره فیما هو المهّم فی المقام مع أنه یرد علیه یرد علی االحتمال الثالث : وثانیا

فیه العام الفوقانی فیکون أمرا زائدا  املة لما یوجدما أورده علی المصباح من أن الموثقة حیث کانت بإطالقها ش
فأورد علیه بأنه متضمن لبیان غایة االمر أن السید الخوئی)قدس سره( ذکر أنها لیس أمرا جدیدا  علی القاعدة

 ر أنه یستفاد منه التخییر العملی.والبحوث ذکالتخییر حتی فی ما یوجد فیه العاّم الفوقانی 
لمجتهدین وتعارض الفتویین أن ظاهر الموثقة هو اختالف ا د السیستانی)حفظه اّله تعالی(یالس ه قد نقل عنثم إن

المراد من االرجاء هو االرجاء إلی لقاء أن ا هو الروایة فال دخل لها بالمقام ومالمستند لکل منه غایة االمر أن
 االعلم.

 بن علي عن معروف ابن العباس عن محّمد بن أحمد عن باسناده سره( )قدس الشیخ رواه ماالروایة الثانیة: 
 عن روایاتهم في أصحابنا اختلف السالم( )علیه الحسن أبي إلی محّمد بن اّله  لعبد کتاب في قال: قرأت مهزیار

 ال بعضهم روى و المحمل في صلّهما بعضهم فروى السفر في الفجر رکعتي في السالم( اّله )علیه عبد أبي
 11.عملت بأیة علیك موّسع السالم(: علیه (فوقّع األرض! علی إاّل  تصلّهما

والسند تمام وال یضّره عدم وثاقة عبد اّله بن محمد ألن المهم شهادة ابن مهزیار علی صحة التوقیع الصادر من 
أبی الحسن الهادی )سالم اّله علیه( ولعله کان یعرف خطه )علیه السالم( أما الداللة فقد أورد علیه السید 

الفجر هو التخییر ال بیان التخییر الظاهری بین  الخوئی)قدس سره( بأن ظاهره بیان أن الحکم الواقعی فی صالة
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 بها االتیان بین الفجر نافلة في التخییر هو الروایة هذه مورد الخبرین المتعارضین، قال السید الخوئی)قدس سره(:
المحمل  في بها االتیان بجواز الحقیقة في السالم( )علیه اإلمام حکم قد و األرض علی بها االتیان و المحمل في
 حکمه )علیه ظاهر حیث ال یتوهم لزوم االتیان بها فی المحمل فالمراد من صلهما فی المحمل هو الجواز( فانّ )

 بین بالتخییر الحکم ال بیانه األنسب لکان غیره الواقعي الحکم کان لو إذ واقعي التخییر أنّ  بالتخییر السالم(
 إلی الروایة مورد عن یتعدى و بهما یتمسك حتی عموم ال و السالم( )علیه اإلمام لکالم إطالق ال و الحدیثین

 التخییر ال الروایتین، مضموني بین الواقعي التخییر بیان في الروایة ظهور فی المباحث بقوله: واستحسنه 12اه.غیره
 تصنع کیف یقول: فأعلمني حیث الواقعي الحکم عن سأل قد السائل االولی: أنّ  النکتة:بنکتتین ذلك و الظاهري

 لو بل الواقعي الحکم الجواب أیضا  عن کون هو الجواب و السؤال بین التطابق أصالة مقتضی بك و ألقتدي أنت
 ألنّه الواقعي؛ الحکم عن السؤال هو کالمه کان أیضا  ظاهر الواقعي الحکم عن بالسؤال السائل صّرح قد یکن لم
 عن سأل إنّما و الظاهري الحکم عن السؤال في یتعیّنَ  حتّی عامّ  بشکل المتعارضین الخبرین حال عن یسأل لم

 الحکم عن السؤال علی حمله یمکن کما هذا و الفجر رکعتي في الروایتین اختالف هو و مخصوص فرض
 في السائل حال ظاهر ألنّ  الکالم؛ من الظاهر هو الثاني الواقعي و الحکم عن السؤال علی حمله یمکن الظاهري

 الحکم عن یفتّش إنّما و الواقع، عن یفتّش حاله بطبیعة اإلنسان ألنّ  الواقعي؛ الحکم عن یسأل أنّه هو نفسه
 .الواقع عن عجزه عند الظاهري
 خصوص عن السؤال في السائل لکالم ظهور عدم فرض لو اإلمام )علیه السالم( حتّی حال ظاهر أنّ  :الثانیة النکتة
 هو حاله ظاهر یکون الواقع علی اطالعه باعتبار السالم( )علیه اإلمام ألنّ  الواقع؛ عن اإلجابة الواقعي هو الحکم

 السؤال کان لو کما ذلك و الشكّ  رفع یمکنه ال مورد في إاّل  الشكّ  حکم یبیّن أنّه ال الشكّ  یرفع بما یجیب أنّه
بأن مورد الروایة ما فیه جمع عرفی بحمل الظاهر وهو  ثانیاثم أورد علیه  13عاّم. بشکل المتعارضین الخبرین عن

 إلی النّظر أن افترضنا و تنزلنا لو لزوم االتیان علی االرض علی النص وهو جواز االتیان بها فی المحمل، قال:
 هو الّذي المستقر التعارض حاالت في التخییر یستفاد أن یمکن ال ذلك مع الحجیة و الظاهري الحکم مرحلة

 إیقاعها في الترخیص علی یدل ما و األرض علی بالصالة یأمر ما بین التعارض موردها ألن المقام، في المقصود
 من کل حجیة الحدیث مدلول االستحباب فیکون علی األمر دلیل بحمل عرفي جمع فیه مما هو و المحمل في

 األمر، دلیل أو الترخیص دلیل بمفاد باألخذ العمل مقام في التوسعة و بینهما التعارض لعدم نفسه في الخبرین
 موسع) السالم )علیه قوله من المراد هو یکون ألن عرفا   صالح أیضا المعنی فهذا لزومیا ، ال استحبابیا   األمر لکون
 14عملت. بأیة علیك

،أما إیراد السید الخوئی)قدس سره( فألن ظاهر السؤال وإن کان عن الحکم الواقعی إال أنه ال تالزم وفیهما نظر
الجواب أصال وإنما علینا )علیهم السالم( کون الجواب أیضا مطابقا له فی هذه الجهة کیف وال یجب علیهم 
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الحکم الظاهری الکلی کما ورد  السؤال فلهم ما شاءوا وقد تقتضی المصلحة بیان خالف الواقع تقیة أو بیان
ن المشقة علی العباد و إما ضربا للقاعدة بالنسبة إلی حجیة الخبر الواحد وحدیث الرفع إما لما فی بیان الواقع م

)کما هو المحتمل فی المقام وإال لوقع)علیه السالم( یجوز کالهما(أو لغیرهما، نعم ما ذکره)قدس سره( من أنه 
ّدی عن موردها، متیٌن بداهة أنّا وإن أشکلنا فی ما استشهد به علی کون الجواب عن الحکم ال إطالق للروایة لیتع

الواقعی إال أنه مع ذلک محتمٌل فلعل التخییر لخصوصیة فی المورد وهو کونه مطابقا للحکم الواقعی فال یمکن 
 التعدی.

نحاء التعارض المستقر نعم لو کان من أوضح أ وال تصلّ  أن التعارض بین صلّ  أوال أما إیراد المباحث ففیه
فإن قلت:إن المقام من هذا القبیل بداهة  الوارد هو ال بأس بالصالة وصّل، لکان من قبیل تعارض النص والظاهر

لوروده فی مورد توهم الحظر فیکون نصا فی الجواز، قلت:  أّن االمر بالصالة فی المحمل ظاهر فی عدم البأس به
الورود فی مورد توهم الحظر بنفسه یوجب الحمل علی الجواز فال یتّم هذا الجواب علی  لو سلمنا الکبری وهو أن

مبنی المباحث ألنه قد اعترف بتمامیة ما أورده المحقق العراقی )قدس سره( علی انقالب النسبة من أن العام 
تعمالی ال فی المراد الذی یصیر خاصا ال یوجب التخصیص الختصاصه بما إذا کان الخاّص خاصا فی المراد االس

الجدی فلو ورد أکرم العلماء وورد ال تکرم العلماء ثم ورد أکرم العلماء العدول فالثالث مخصص للثانی إال أن 
الثانی وإن کان یصیر أخص بحسب المراد الجدی من االول إال أنه مع ذلک باق علی عمومه فی المراد 

ب ونفس هذه النکتة جاریة فی المقام، ألن قوله)علیه االستعمالی فال یوجب التخصیص وال یتحقق االنقال
السالم(: صّل فی المحمل، ظاهٌر فی الوجوب غایته أنه بحسب المراد الجدی أرید منه الجواز وهذا المقدار ال 
یکفی للتصرف فی الدلیل اآلخر اللهم إال أن یقال إن االمر بالصالة فی المحمل بنفسه ظاهٌر فی الجواز ال بمعونة 

لقرینة المنفصلة أما دعوی أن االمر بالصالة حیث کان واردا فی مورد توّهم الحظر بسبب توّهم اشتراط ا
االستقبال والقیام والطمأنینة حتی فی النوافل، کان حاکما علی قوله)علیه السالم(: ال تصلها إال علی االرض، 

وضوح أنه ال یلزم لغویة االمر بالصالة فی فمردودة ألن الحکومة تتوقف علی النظر وهو غیر محرز فی المقام ل
المحمل لوال الدلیل الثانی لکفایة إطالق ما ورد فی شرطیة االستقبال وغیره لتوهم الحظر فی المقام فکلٌّ من 

  15الدلیلین مستقلٌّ وال جمع عرفی بینهما ال من باب االظهریة وال من باب الحکومة.
نص إنما هو فی الجمع بین االحکام التکلیفیة ال فی االحکام االرشادیة لو سلم ذلک فحمل الظاهر علی ال وثانیا

فإنه ال معنی لحمله علی  (ال بأس به)وأخری  (إغسله)کما لو ورد فی الجواب عن إصابة البول بالثوب تارة 
لشرطیة استحباب الغسل ألنه إرشاد إلی النجاسة فکذلک المقام بداهة أن االمر بالصالة فی األرض إرشاد إلی ا

بعد استحباب أصل  ال یتوهم الحرمة التکلیفیة فیهاکما هو الظاهر فی االمر بشیء عند االتیان بمرکب مع أنه 
  .الصالة
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عند العقالء فلو ورد من رئیس الدائرة أثر لهذا الجمع : لو سلمنا جمیع ذلک فقد حققنا فی محله أنه ال وثالثا
تارة: یجب الحضور علی جمیع الموظفین وأخری ال بأس بترک الحضور فإن العقالء یحکمون علیه بالتعارض 
والتهافت وال یحملونه علی استحباب الحضور والشاهد علی ما قلنا مضافا إلی أنه ال أثر لهذا الجمع فی کالم 

عهما معاملة التعارض أن الراوی فی هذا الخبر بنفسه لم یجمع بینهما ورأی استقرار القدماء بل کانوا یتعاملون م
 التعارض بینهما وقد ورد التأیید له أیضا فی التوقیع الشریف. 

 جعفر بن اّله  عبد بن محمد فی جواب مکاتبة رواه أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی ما یة الثالثة:االرو
 الرکعة إلی األّول التشّهد من قام إذا المصلّي عن الفقهاء بعض السالم( سألني )علیه الزمان صاحب إلی الحمیري

 و اّله  بحول :یقول أن یجزیه و التکبیرة علیه یجب ال :قال أصحابنا بعض فإنّ  یکبّر؟ أن علیه یجب هل الثالثة
 فعلیه اخرى إلی حالة من انتقل إذا فإنّه أحدهما أّما :حدیثین فیه أنّ  :الجواب في فکتب أقعد، و أقوم قّوته

 بعد القیام في علیه فلیس قام ثم جلس ثمّ  کبّر و الثانیة السجدة من رأسه رفع إذا روي فإنّه اآلخر أّما و التکبیر
 16صوابا. کان التسلیم باب من أخذت بأیّهما و المجرى هذا یجري األّول التشّهد کذلك و القعود تکبیر

یرد علیها داللة ما سبق من عدم  17االخیرة إال أنها مع الغّض عما فیها من االرسالمحل االستشهاد هی الفقرة 
إمکان التعدی عن موردها ألن التکبیر فی الصالة ذکر اّله تعالی وهو حسن علی کّل حال فلعل حکم االمام 

ی االطالق وأن )عجل اّله تعالی فرجه الشریف( بالتخییر بین الخبرین من جهة استحباب الذکر فی الصالة عل
التخییر بین االتیان بالذکر وعدمه حکم واقعی فال دخل له بباب التعارض، ال یقال: ظاهر السؤال هو االتیان 
بالتکبیر بقصد الورود ال بقصد مطلق الذکر وحینئذ یدور االمر بین االستحباب والحرمة لحرمة التشریع فیکون 

: ال یترتب التشریع علی مجرد االتیان بالذکر بقصد الورود إال إذا التخییر بین الخبرین حکما ظاهریا؛ ألنا نقول
کم  االمام)علیه السالم( بجواز التکبیر لعله للتسهیل علی السائل بهذا الطریق فبدل أن  علم المصلی بعدم الورود فح 

الحرمة علی یقول)علیه السالم( ال یجوز بقصد الورود ویجوز بقصد مطلق الذکر، قال بالجواز مطلقا؛ لعدم 
التقدیرین ولهذا نقول أنه ال یضّر بصحة الصالة قصد  وجوب ما یأتی بها المصلی، کما هو الشائع بین العوام؛ 
بداهة أنه ال یحصل التشریع إال إذا علم المکلف بتعلق االمر بطبیعی الصالة ال بخصوص هذا المصداق وإنما هو 

یان بهذا المصداق علی أنه بنفسه هو الواجب حتی یکون مصداق للواجب ولیس نفسه ومع ذلک کله قصد االت
مشّرعا وال ریب أنه ال یقصده أحٌد فیصّح لنا أن نفتی لهم بالتخییر بین قصد الوجه وعدمه وال ریَب فی أنه 
تسهیٌل علیهم کیف ولو قیل لهم بأن ما یؤتی به من التسلیم االول والثانی أو القنوت أو غیرهما من المستحبات 

بواجب وأن االتیان بها کذلک بدعة وتشریٌع مبطٌل، یستوحشون من ذلک ولعله قد یوجب تضعیف لیس 
ر أهمیته عن أصل الجواب وقد نقل عن المرحوم آل الراضی  المذهب ولهذا یقال: إن کیفیة الجواب قد ال یقص 

                                                           
 27/121الوسائل  16
بسند صحیح ذکره فی الوسائل بقوله: روى جمیع مسائل محمد بن عبد هللا  232ال یخفی أنه قد رواها الشیخ الطوسی )قدس سره( فی الغیبة / 17

أحمد بن إبراهیم عن جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخط ( علیه السالم)بن جعفر؛ الحمیري، عن صاحب الزمان 
(و ال یضره عدم ثبوت وثاقة النوبختی لظهور کالم ابن داوود 30/143النوبختي و إمالء أبي القاسم الحسین بن روح ... و ذكر المسائل)الوسائل 

 المقرر. 5/691وراجع المباحث  فی الشهادة علی إمالء حسین بن روح
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السؤال عن کون االوالد  )قدس سره( أنه قد أجاب لمن سأله عن میراث الولد بأنه یقسم بینهم بالسویة من دون
ذکورا أو إناثا ولمن سأله عن عدد التسبیحات االربع فی الصالة بکفایة المرة ولآلخر بلزوم التثلیث فاستنکر 
ذلک بعض تالمذته فقال)قدس سره( إن الولد ال یستعمله العرب إال فی الذکر فال حاجة لالستسفار وأما من 

من أجبته بلزوم التثلیث فألنه کان یقول المرة االولی حال القیام والمرة  أجبته بکفایة المرة فألنه وسواسی وأما
 الثالثة حال الرکوع فألزمته بالتثلیث لیصّح منه الواحدة حال االستقرار. 

 السالم( )علیه اّله  عبد أبي عن المغیرة، بن الحارث عن مرسال االحتجاج في الطبرسي رواه : ماالروایة الرابعة
 علیه. فترّده القائم ترى حتّی علیك فموّسع ثقة کلّهم و الحدیث أصحابك من سمعت قال: إذا

 الثقة، خبر حّجیّة روایات من هي انّما و أبدا   التعارض فیها یفرض لم الروایة هذه علیه بأنّ  أورد
بأن ظاهر قوله)علیه لسالم(موسع علیک حتی تری القائم هو فرض التعارض لوضوح عدم اختصاص  فأجیب

فال وعلیه الجواب عن شبهة ابن قبة  ن تحصیل العلم کما حقق فیحجیة خبر الواحد الثقة بفرض عدم التمکن م
 وجه لتقیید التوسعة بمقتضی مفهوم الغایة إال إذا کان المفروض باب التعارض.

ما حققناه فی محله من اختصاص حجیة الخبر بفرض عدم التمکن من تحصیل العلم وال إطالق لما استدّل  وفیه
 ،لتخصیصها )مع الغض عن السند( به من االخبار علی حجیة الخبر حتی مع التمکن ولو سلم فیکفی هذه الروایة

إال أن الظاهر منه عند االطالق وعدم التقیید لو کان المراد من القائم هو المعصوم)علیه السالم(  فإن قیل: هذا یتمّ 
بمثل القائم باالمر أو القائم بالقسط هو ولّی العصر )أرواحنا لتراب مقدمه الفداء( فحینئذ یلزم التفکیک فی حجیة 
 الخبر بین زمنه)عجل اّله تعالی فرجه الشریف( وما قبله ولم یقل به أحد، قلنا: لو سلم هذا االستظهار فلعّل السرّ 
فی عدم تقیید الحجیة بفرض العجز عن تحصیل العلم فی زمن االئمة)علیهم السالم( هو عدم إمکانه لغالب الناس 

  لکثرة الموانع والمحذورات فیکون فی بیان التقیید حرجا علی العباد وهذا بخالف آخر الزمان.
صاصها بمورد التعارض:  منها: فی الجواب عن االیراد أن یقال: إّن فی الروایة قرائن علی اخت هذا والحق

قوله)علیه السالم( موسع علیک؛ بداهة أنه علی فرض کونه من أخبار حجیة الخبر لم یکن وجه لهذا التعبیر 
 لوضوح أن العمل بالحجة الزم ال توسعة فیه. 

خبر الثقة لکان ومنها: قوله)علیه السالم( وکلهم ثقة، فإنه ظاهر فی بیان التعارض ولو کانت فی مقام بیان حجیة 
األولی أن یقول: وکان ثقة، فإّن الجمع یقتضی الحکم بعدم حجیة ما رواه الثقة إذا کان فی األصحاب من هو 
غیر الثقة ولم یلتزم به أحٌد فهذا شاهٌد علی أن المراد هو فرض التعارض بین ما نقله الثقات من االصحاب 

ه فال وجه للتوسعة والتخییر ثّم ال یخفی أن المخاطب هو ومفهومه أنه لو کان التعارض بین نقل الثقة وغیر
حارث بن مغیرة ال من کان فی زماننا حتی یتوهم أن المراد من االصحاب من کان فی سلسلة السند والمراد من 
الحدیث جنسه ال حدیثا واحدا حتی لو کانت الروایة من أخبار حجیة الخبر الواحد وإال لکان الالزم تعدد النقل 

 الثقات.من 
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 ومنها: أنه قد أوردها صاحب الوسائل فی باب اختالف الحدیث ولم یستدّل بها الفقهاء علی حجیة الخبر الواحد.

ثّم إنه قد یقال إن الروایة الشریفة شاملة بإطالقها لفرض التعارض أیضا وال موجب الختصاصها بالخبر الواحد 
لکان مختصا بغیر  (إذا سمعت من أصحابک الحدیث فهو حجة)نعم لو کان التعبیر هو أنه  السلیم عن المعارض

ولکنه مردوٌد  18باب التعارض لعدم إمکان حجیة المتعارضین معا إال أن التعبیر هو موسع علیک وهو قابل لهما
 !ة فی معنیین لزوم االخذ والتخییربما سبق من أنه ال توسعة فی العمل بالحجة فالزم االطالق هو استعمال التوسع

 تامٌّ إال أنها ضعیفة باالرسال. حصل من جمیع ذلک أن داللة الروایةفت

ما رواه الطبرسي في االحتجاج مرسال عن الحسن بن الجهم، عن الرضا )علیه السالم( قال: : الروایة الخامسة
 -و جلّ  عزّ  -قلت للرضا )علیه السالم( تجیئنا األحادیث عنکم مختلفة، قال: ما جاءك عنّا فقسه علی کتاب اّله »

ن و کالهما ثقة بحدیثین و إن لم یشبهها فلیس منّا، قلت: یجیئنا الرجال ادیثنا، فإن کان یشبهها فهو منّاو أح
 إاّل أنّهاوداللتها تمام بال إشکال  19«بأیّهما أخذت فال نعلم أیّهما الحّق، فقال: إذا لم تعلم فموّسع علیك مختلفین

 ساقطة سندا .

مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور األحسائي صاحب کتاب غوالي اللئالي عن العاّلمة : الروایة السادسة
جعلت فداك یأتي عنکم الخبران أو الحدیثان »قال: سألت أبا جعفر )علیه السالم( فقلت:  الحلّي، رفعها إلی زرارة

لشاّذ النادر. فقلت: یا سیّدي إنّهما المتعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زرارة خذ بما اشتهر بین أصحابك ودع ا
هما معا  فقال: خذ بما یقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك. فقلت: إنّ معا  مشهوران مرویّان مأثوران عنکم؟ 

فقال: انظر إلی ما وافق منهما مذهب العاّمة فاترکه و خذ بما خالفهم فإّن الحّق فیما عدالن مرضیّان موثّقان؟ 
قلت:ربّما کانا معا  موافقین لها أو مخالفین فکیف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فیه الحائطة لدینك و اترك خالفهم، 

ما خالف االحتیاط. فقلت: إنّهما معا  موافقان لالحتیاط أو مخالفان له فکیف أصنع؟ فقال: إذن فتخیّر أحدهما 
 20«فتأخذ به ودع اآلخر

ود الشهرة و المقص افترض فیها أنّهما معا  مشهوران بأنّهعف السند أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( مع ض
فإنّنا نتکلّم عن  لك تصبح الروایتان قطعیتي الصدور فهما خارجتان عن محّل الکالمو بذ الروائیة ال الفتوائیة

 .21التخییر في المتعارضین غیر قطعیي الصدور

بعد فرض  -و إاّل لم یکن معنی  للترجیح ب قطعیة الصدوریوج ال بّد من تفسیر الشهرة بمعنی ال أجیب عنه بأنه
باألوثقیة و األعدلیة و األصدقیة فإنها من مرجحات الصدور بخالف مثل األفقه، ثم  -کون کلیهما مشهورین

                                                           
 5/691المباحث  18
  122 -121ص  27الوسائل:  19
 .303، ص 17؛ و في المستدرك: ج 133، ص 4اللئالي: ج  غوالي 20
 423 /3مصباح االصول  21
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بأنها علی خالف المطلوب أدّل لوضوح أن المرجع فیها بعد فقد المرجحات هو االحتیاط الروایة أورد علی داللة 
لما دّل علی التخییر علی االطالق؛ فإنا نقول: بعد فرض کونهما معا  التخییر ال یقال: غایته أنه مخصٌص دون 

 22فإثبات التخییر فی هذه المورد غیر مجد فی المقام. موافقان لالحتیاط ال مناص إال من التخییر

یث لیس له روایة مع الواسطة وفیه أوال: أن الراوی هو زرارة بن أعین )قدس سره( وهو من الطبقة االولی بح
عن المعصوم کمحمد بن مسلم إال شاذا علی ما نقل فکیف یحمل الشهرة مع هذا علی غیر الشهرة الروائیة فهل 
یحتمل الشهرة الفتوائیة أو العملیة فی ذلک الزمان بین االصحاب ویدل علیه أیضا قوله)قدس سره(: إنهما معا 

جیح بعد ذلک بمثل االعدل؛ بداهة أنه ال ینحصر ، وال ینافیه الترع بالصدورمأثوران عنکم مما هو ظاهر فی القط
فی خصوص الصدور فکما أنه لو تعبدنا الشارع المقدس بحجیة خبر العدل دون الثقة لقلنا  حجیة خبر الثقةسبب 
فکذلک الترجیح  ،إن لم یکن بینهما فرق من جهة الصدورلعله أراد الشارع المقدس تعظیم العادل وو دٌ بأنه تعبّ 

ونظیر ذلک الترجیح فی باب التقلید باالورعیة مع عدم دخالته فی الفقاهة  وإن کانا قطعیین باالعدلیة فإنه تعبدٌ 
بمفهوم الوصف فیها بتقریب أن  دلَّاست  ذکر أنه قد الشیخ االعظم)قدس سره( فی آیة النبأ حیث  هقالومثله ما 

ومه علی عدم وجوبه عن خبر العادل فإن وجب القبول بال تبین فهو بمفه وجوب التبین عن خبر الفاسق یدلّ 
فأورد علیه الشیخ االعظم)قدس سره( بأن وجوب التبین  ،المطلوب وإن وجب الرّد فالزمه کون العادل أسوأحاال

یهما ة؛ إلمکان تساوإن کان شرطا للعمل بالخبر فال حاجة إلی ضمیمة االسوئیة وإن کان واجبا نفسیا فال أسوئیّ 
فی جواز العمل بالخبر بعد تبین الصدق وعدم الجواز قبل التبین إال أنه مع ذلک فالعادل أحسن حاال لعدم 
  23وجوب التفتیش عن خبره لیتضح حاله بخالف الفاسق فإنه قد وجب الفحص عن خبره ولو لم یعمل به.

هذا مع أن للقطع مراتب لقول أمیر والحاصل أن مجرد هذا االستبعاد ال یوجب حمل الشهرة علی خالف الظاهر 
المؤمنین)علیه السالم(: لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا وقوله تعالی: أولم تؤمن؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، 

 .حق الیقین وعلم الیقین وعین الیقین :ویقال

لسید الخوئی)قدس سره( من الشهرة ما ال ینافی الظن بالصدور فمع ذلک یتم إیراد ا وثانیا: ولو سلم أن المراد
ر فال یمکن التعدی نعم ما أورده ثانیا علی الداللة  حیث إنها ال تعطی التخییر إال بین المشهورین بأی معن ی فسُّ

أم التفصیلیة فال یتصور کونهما معا موافقان  فمتین والمراد بکونهما معا موافقان لالحتیاط هی الموافقة االجمالیة
حد الخبرین علی الوجوب واالخر علی االستحباب فالوجوب أحوط فی الجملة ال بالجملة لو دل أ لالحتیاط، مثال

    .إلمکان الحرمة فی الواقع

                                                           
 5/693مباحث االصول  22
 1/255فرائد االصول  23
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و هذه « بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعك»مرسلة الکافي حیث قال: و في روایة أخرى : الروایة السابعة
فهي مرسلة  الجواب المستقل عنها و إن کانت غیرهاال حاجة إلی المرسلة إن کانت إحدى الروایات السابقة، ف

 وفاقا للسید الخوئی)قدس سره(. ال یمکن االعتماد علیها

و النفساء تدع الصالة أکثره مثل أیام حیضة و هي عشرة أیام، و »ما عن فقه الرضا علیه السالم:  :الروایة الثامنة
تعمل المستحاضة، و قد روي ثمانیة عشر یوما ، و تستظهر بثالثة أیام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت کما 

و داللة هذه الروایة و إن کانت « روي ثالث و عشرین یوما  و بأي هذه األحادیث أخذ من جهة التسلیم جاز
تامة إال أنه لم تثبت حجیة الکتاب المذکور بل الظاهر أنها فتاوی علی بن موسی والد الشیخ الصدوق)قدس 

تاد عند القدماء نقل نّص الخبر فی مقام االفتاء ولو سلم أن المراد من الرضا )علیه السالم( سرهما( وقد کان المع
التخییر بین الخبرین  ه ال دلیل علیفتحصل من جمیع ما ذکرناه في المقام أنفال سند إلیه)سالم اّله علیه(. 

نعم  منهم، فراجع أفتی فیه بالتخییر واحدٌ ا لم نجد موردا  نّ األصحاب في الفقه علی خالفه فإ المتعارضین بل عمل
 .الرجوع إلی الثالث أیضا ال یمکننا االلتزام به علی ما سیأتی إن شاء اّله تعالیاالنصاف أن الحکم بالتساقط و

 التخییر وهی علی طوائف ثالث: ألخبار معارضتها تدعی التي فی األخبار  الجهة الثانیة:

 بن لمحمد الرجال مسائل کتاب عن نقال السرائر في ما هو و السالم( إلیهم )علیهم بالّرد تأمر ما :االولی الطائفة
 إلی قال: کتبت عیسی، بن عليّ  بن محمد بن موسی و زیاد بن محمد بن أحمد بن محمد حّدثنا عیسی، بن عليّ 
 إلینا المنقول العلم السالم(عن )علیه وسألته قال: أن إلی الصالة عن أسأله أیّده( و اّله  )أعّزه الکاظم موسی الشیخ
 ما فکتب فیه اختلف فیما إلیك الردّ  أو اختالفه علی به العمل کیف فیه، علینا اختلف قد أجدادك و آبائك عن

فهی تعارض أخبار التخییر ألن مفادها لزوم التوقف والرّد  24إلینا. فرّدوه تعلموه لم ما و فالزموه، قولنا أنّه علمتم
 ال ومن جهة االرسال الواقع بینال التخییر ولکنّها ضعیفة السند من جهة مجهولیّة صاحب کتاب مسائل الرج

الرجال، ال یقال: مجرد ترک السند ال یوجب التضعیف لجریان أصالة الحس  مسائل کتاب و السرائر صاحب
بعد احتمال وجود السند وترکه لالختصار مثال وإال للزم القول بعدم حجیة توثیقات الرجالیین؛ لإلرسال؛ ألنا 

حذف السند کما هو حال الرجالیین وبین من کان دأبه االسناد فإذا أرسل نقول: فرق بین إرسال من کان دأبه 
فی موضع، ی توقف فإنه یطمئن فیه باالرسال والوجه فی ذلک أن أصالة الحّس من االصول العقالئیة ال یؤخذ بها 

ره مع وجود هذا المبّعد ولهذا ال نأخذ بمرسالت الصدوق)قدس سره(بخالف مرسالت النجاشی)قدس سره(وغی
من الرجالیین هذا ولو سلم عدم مبعدیّته فمع ذلک یختّص جریان أصالة الحّس بما لو شهد المرِسل بخط المنقول 
عنه مثال بخالف المقام إال إذا تواتر صحة نسبة الخط أو الکتاب إلی صاحبه کما فی نسبة الکافی إلی 

 الکلینی)قدس سره( أو الشفاء إلی ابن سینا.
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ما الداللة فالظاهر أّن السؤال عن اختالف الفقهاء فی صدور الحدیث الواحد وعدمه وال هذا من حیث السند أ
دخل له بباب التعارض ولو سلم فال تعّرَض فیه لمقام العمل أصال وإنما یتعّرض لما سأله الراوی من العمل أو 

یه ویجب رّد علمه إلیهم )علیهم الرّد ففّصل )علیه السالم( بین ما علم کونه حدیثا فیعمل به وبین غیره فیتوقف ف
السالم( فهو ال ینافی التخییر الثابت بسائر االخبار فی مقام العمل والحاصل أن هذه الروایة من أخبار حجیة الخبر 

 الواحد. 

 أحمد عن یحیی بن محمد عن الکافي في رواه ما قبیل من :باألحدث والترجیح به باألخذ تأمر ما :الثانیة الطائفة
)علیه عبد أبو قال قال الکناني، عمرو أبي عن سالم بن هشام عن محبوب بن الحسن عن عیسی بن محمد بن  اّله

 بخالف فأخبرتك عنه فسألتني ذلك بعد جئتني ثمّ  بفتیا أفتیتك أو بحدیث حّدثتك لو أرأیت أباعمرو، یا السالم(:
 یا أصبت قد :فقال اآلخر، أدع و بأحدثهما :قلت تأخذ؟ کنت فبأیّهما ذلك بخالف أفتیتك أو أخبرتك کنت ما
 في لکم و لنا جلّ  و عزّ  اّله  لکم أبی و لي لخیر إنّه ذلك فعلتم لئن اّله  و سرا  أما یعبد أن إاّل  اّله  أبی عمرو، أبا

فهی أیضا تعارض أخبار التخییر بلزوم االخذ باالحدث والظاهر أن المراد من الفتوی هو ما  25التقیة. إاّل  دینه
 ذکره االمام)علیه السالم( من دون النقل عن آبائه)علیهم السالم(.

 جامع البروجردي)قدس سره( في السید نقل ذکروا أنه قد الکناني نعم عمرو بأبي : ضعف السندوفیه أوال
 عن عمیر أبي بن محمد عن أبیه عن المحاسن في البرقي عن الوسائل صاحب عن لها آخر ا  سند الشیعة أحادیث
 أن إاّل  الحدیث أساسه علی یتمّ  أن یمکن صحیح سند هذا و مثله السالم( )علیه اّله  عبد أبي عن سالم بن هشام
 والقرینة أیضا الکناني عمرو أبي عن الروایة ینقل سالم بن فهشام سهوا   السند هذا في عمرو أبي سقوط الظاهر
مرتین إال أن یقال لعل هشام بن سالم کان  السالم( )علیه اإلمام کالم في عمرو أبي إلی الخطاب توجه ذلك علی

فی المجلس ونقل إلینا ما جری بین الکنانی واالمام)علیه السالم( بال واسطة إال أنه مع ذلک ال یصحح السند 
واحدة فیدور االمر بین وجود الکنانی فی السند وعدمه فیکون المورد من قبیل اشتباه لقوة احتمال کونهما روایة 

 الحجة بال حجة.
: أن موردها القطع بصدور الخبرین للمعاصر للمعصوم)علیه السالم( فلعّل فیه خصوصیة فال یمکن التعدی وثانیا

سمع الحدیثین المتعارضین بلزوم االخذ إلی الخبرین المتعارضین بل غایته أن نلتزَم فی خصوص المعاصر الذی 
 الحکمین کال بصدور العالم المکلف باالحدث تخصیصا ألخبار التخییر، قال السید الخوئی)قدس سره(: موردها

بالمتأخر )بل العمل بالمتأخر فی هذا الفرض أمر  العمل من له بدّ  ال و له المعاصر السالم( )علیه اإلمام عن
 الحکم لبیان صادرا   المتأخر لکان تقیة عن صدر لو المتقّدم ألنّ  حاجة فیه إلی النص(،مرتکز عند العقالء وال 

 أعرف السالم( اإلمام)علیه فانّ  رعایتها لوجوب أیضا   به األخذ یجب تقیة عن صادرا   المتأخر کان لو و الواقعي
 لنا علم ال إذ سواء، حد علی إلینا بالنسبة المتأخر و المتقّدم فانّ  حقنا في جار غیر هذا و الوقت بمصالح
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 صدر منهما أیا   أنّ  نعلم ال واقعا   صدورهما تقدیر علی و صادرا   منهما ءشي یکون ال أن نحتمل و بصدورهما
 مرجح إلی الرجوع من حینئذ بدّ  فال حقنا في للتقیة المقتضي عدم مع علیه عملنا لیکون الواقعي الحکم لبیان
بل مفادها لزوم  أصال   الترجیح أدلة من لیست الطائفة هذه بعبارة أخری علی ما فی تقریرات البحوث أن 26.آخر

 األحدث الحدیث أن:ذلك توضیح اتباع االحدث من جهة الوظیفة الفعلیة ال من جهة أنه بیان للحکم الواقعی و
 الثاني العام و الواقعي الحکم بیان بصدد هکون في الظهور ظهوران أحدهما فیه السالم( )علیه اإلمام من المسموع
 بن علي قّصة في کما -التقیة لظروف تکون قد و واقعیة تکون قد التي الفعلیة السامع وظیفة بیان في ظهوره

 هذه في باألحدث األخذ من المقصود أن الظاهر و -السالم( )علیه جعفر بن موسی اإلمام مع یقطین)قدس سره(
 األحدث ترجیح ال حال، کل علی اتباعه لزوم علی التأکید و السامع حق في الثاني الظهور مالحظة الروایات
 کون لمجرد أثر أنه ال العام والشاهد علی هذا الفهم أمور: االول الواقعي الحکم عن الکاشف األول ظهوره بلحاظ
االعتبار بداهة أن االئمة)علیهم  و الحجیة مالك هي التي الطریقیة و الکاشفیة في اآلخر من أحدث الخبرین أحد

السالم( وإن کان لهم حق التشریع )بمعنی بیان أمد ما شّرعه النبی)صلی اّله علیه وآله وسلم( کما هو معنی 
النسخ فی الشریعة وال ینافیه قوله)علیه السالم(: حالل  محّمٍد )صلی اّله علیه وآله وسلم( حالٌل إلی یوم القیامة 

یوم القیامة؛ بداهة أن المراد هو أّن الحکم الدائَر مدار موضوعه باٍق إلی یوم القیامة فإذا کان وحرام ه حراٌم إلی 
الحکم موقتا فبقائه إلی یوم القیامة ال یالزم تشریعه بعد انتهاء أمده بل هو باق بما هو موقت ومقید کما فی 

ضطر إلی شرب الخمر ألنه حرام إلی األبد! سائر االحکام المقیدة وإال للزم القول بلزوم إجراء الحد علی من ا
فکما یقال إن موضوعه بمقتضی حدیث الرفع یختص بالمختار فکذلک المقام( إال أنهم )علیهم السالم( لم 
یستعملوا هذا الحق فی مورد وحینئذ فلو کان المراد من االخذ باالحدث هو بیان أن االحدث هو الحکم الواقعی 

 والنسخ فالبّد وأن یکون المراد بیان الوظیفة الفعلیة بلحاظ التقیة. للزم من ذلک کثرة التشریع
 مما باألحدث، یأخذ بأنه اإلمام)علیه السالم( سؤال علی أجاب حیث بنفسه الترجیح لهذا السائل والثانی التفات

الواقعی منهما للزم العرف فلو کان الحدیث فی مقام بیان الحکم  لدى مرکوزا   واضحا   کان المعنی هذا أن یعني
 المستبعد فمن الحجیة باب في للترجیح عقالئیة مناسبة أیة تتضمن ال بداهة أن األحدثیة تحیر السائل فی الجواب

 بنفسه.  الترجیح لهذا السائل التفات الباب و هذا في شرعا   دخلها افتراض جدا  
 ذلك فعلتم لئن اّله  و أما سرا   یعبد أن إال اّله  أبی السالم(: )علیه قوله من الکناني، روایة ذیل في ورد ما والثالث:

السالم  علیه اإلمام نظر أن في صریح هذا التقیة و إاّل  دینه في لکم و لنا جل و عزّ  اّله  أبی و لکم و لي لخیر انه
 27.التقیة أجل من لو و بالفعل السامع وظیفة هو ما إلی

 علی هذه الطائفة إال أنه أورد علیها فی البحوث بأمور أخر:هذا هو البیان الوافی فی االیراد 
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ال یعارض أخبار التخییر إال إذا قلنا بتعارض االحکام الظاهریة فی مرحلة الواقع ال  باألحدث األخذ أخبار أنّ  منها
ین من الخبر ا  بالصغری وأن أیّ غالبا خصوص مرحلة الوصول فإنه علی الثانی یرتفع التعارض حیث ال نعلم 

من أخبار التخییر فنلتزم   حدث بما علم أحدثیته وهی أخّص خذ باألاأل حدث وحینئذ یختّص ارضین هو األالمتع
 بعد یتعارضان انّما الظاهریین الحکمین أنّ  من المشهور یقوله بما قلنا بالتخییر إال فیما إذا علم االحدث، قال: إن

فالنسبة بینهما األحدث، هو بما علمنا إذا فیما إاّل  التخییر أخبار تعارض ال باألحدث األخذ فأخبار إذن الوصول،
 في الغالب هو کما باألحدث علمنا عدم موارد لها یبقی و بها التخییر أخبار فیخّصص العموم والخصوص المطلق

فی المسألة الفرعیة یرجع  نالخبری أحد بأحدثیةالی غایته أنه مع العلم االجمواحد  امام من الصادرین الخبرین
 إجمالي علم ألنّه له؛ أثر فال أحدهما علی وجوب الجمعة مثال واالخر علی إباحتهاإلی ما یقتضیه االصل فلو دّل 

 ثبوتهما بمجرد ثابت الظاهریین الحکمین بین التنافي أنّ  :الحقّ  لکنّ ثم قال:  ،اإللزام و الترخیص بین مرّدد
التقارن  فرض ألنّ  ؛(فیتساقطان) متعارضتان باألحدث األخذ أدلّة مع التخییر فأدلّة إذن ،ال أو وصال سواء واقعا ،
فال یستفاد القاعدة الثانویة ) ا  جدّ  بحیث ال یتغیر فیه الظروف نادر الصدور زمان حیث من الخبرین بین العرفی

هذا ولکن الحق هو ما ذهب إلیه المشهور وال دخل له بإمکان أخذ العلم فی .اه (من االخبار بعد تساقط الخبرین
 ین قوة االحتمالفصیل بتالموضوع وعدمه وما اختاره فی البحوث مبتن علی مسلکه فی االحکام الظاهریة من ال

ولکن الظاهر بعد تسلیم المسلک أنه یمکن االلتزام بأن قوة المحتمل حجة فیما إذا وصلت ال مطلقا  والمحتمل
 والتفصیل فی محله.

 السالم( )علیه الزمان صاحب عن لوروده باألحدث؛ األخذ أخبار من أحدث هو ما التخییر أخبار في أنّ  منها
 .نفسها علی التخییر أخبار تقدیم علی تدلّ  بنفسها باألحدث األخذ فأخبار األئّمة)علیهم السالم(، آخر هو الذي

 الصادر کان مثال: لو فیقال أحدهما، بصدور إجماال علمنا إذا فیما یتمّ  فإنّما تمّ  لو الکالم هذا علیه بأنّ  لکنه أورد
 ال التخییر لکنّنا بأخبار باألخذ تأمرنا فهي باألحدث األخذ أخبار هو کان لو و بها یؤخذ إذن التخییر أخبار هو
ال یقال یکفینا ما دل علی حجیة الخبرین؛ ألنا نقول: إن کان  معا   کذبهما بل نحتمل أحدهما بصدور اجماال نعلم

 هو کان إن أحدهما و ال و المتعارضین تشمل ال أنّها فالمفروض الخبر لحّجیّة العاّمة األدلّة المراد من الدلیل هو
 فالمفروض إبتالئها بالمعارض.التخییر  أخبار نفس

ر أنه لو قلنا بعدم التعارض بینهما فی صورة العلم بصدور أحدهما فال بّد وأن نقول بعدم هذا ولکن الظاه
التعارض بینهما علی االطالق بداهة أنه مع الشک فی صدورهما فال مانع من شمول دلیل الحجیة لهما معا فیوخذ 

 . بمدلولهما معا وهو االخذ باالحدث
الداخلي بین أفرادها فال یمکنه المعارضة  الداللي مجملة بسبب التعارض باألحدث األخذ أخبار : أنّ ومنها

فإطالق أخبار  ألخبارالتخییر، وجه االجمال أن من أخبار التخییر ما هو أحدث من أخبار االخذ باالحدث وحینئذ
 تقدیم معناها لکان هذا المورد في حّجة کانت لو إذ الموارد، لسائر إطالقها یعارض لهذا المورد االخذ باالحدث

 موارد المتعارضین.  سائر في بها العمل عدم بالتالي و التخییر أخبار
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 العرف أنّ  في إشکال ال بینهما األمر دوران و الداخلیین االطالقین بین التعارض وقوع بعد بأنّه: علیه أورد و
 موردها حتی ال یلزم تخصیص االکثر فیرتفع لخصوص إطالقها علی االخرى الموارد لتمام إطالقها یقدم

التخییر کما هو الحال فیما لو قال: کل خبری کاذٌب، فإنه لو قلنا  أخبار بین و بینها التعارض یقع و اإلجمال،
 بشموله لنفسه للزم صدق جمیع أخباره إال هذا الخبر فیلزم منه لغویته.

أن فی أخبار التخییر ما هو متقدم أو مقارن لهذ الخبر اآلمر باألخذ باألحدث بل قد سبق أن روایة  وفیه أوال
 الحمیری بال سند فال وجه لجعله األحدث بالخصوص.

: لو سلم ذلک فال نسلم محذورتخصیص االکثر بداهة أنه قبل صدور روایة التخییر کان الالزم العمل علی وثانیا
فی جمیع موارد التعارض غایته أنه بعد صدوره فالالزم التخییر بینهما من هذ الزمان ال فیما طبق روایة الکنانی 

وال محذور فیه کما هو کما قیل فی الخبر الدال علی وجوب الجمعة قبله فیختص االخذ باالحدث بزمان الحضور 
المام )علیه السالم( من حین الحال فی قصة علی بن یقطین حیث إنه قد أخذ باالحدث فی باب الوضوء بعد أمر ا

وصول الخبر ال قبل ذلک بل لم یسأل عن حکم السنوات الماضیة بعبارة أخری ال یدور االمر بین االخذ بمورد 
واحد أو سائر الموارد بل االمر دائر بین االخذ بسائر الموارد إلی زمن صدور أخبار التخییر واالخذ بعد ذلک 

 بسائر الموارد إلی االبد فالتعارض الداخلی مستقر موجب لإلجمال. بذاک المورد إلی االبد أو االخذ

 :الوقوف و باالرجاء تأمر ما :الثالثة الطائفة
إمامك،  تلقی حتّی فأرجه ذلك کان حث قال)علیه السالم( بعد فقد المرجحات: إذا حنظلة بن عمر مقبولة هي و

 و اإلرجاء مفاده ألنّ  التخییر؛ أخبار ینافي هذا الهلکات،و في االقتحام من خیر الشبهات عند الوقوف فإنّ 
 و القواعد إلی الرجوع و الخبرین عن الید رفع هو القاعدة مقتضی ألنّ  القاعدة االولیة؛ مقتضی ینافي و التوقّف،
 .اإلمام یلقی حتّی اإلرجاء و العمل في التوقّف ال االخرى، األدلّة

ولذا أمر االمام )علیه السالم( باإلرجاء فإنه ال معنی للتوقف فی  وفیه أنها تختص بموارد النزاع وزمن الحضور
موارد النزاع حتی لقاء االمام)علیه السالم( إال لمدة قلیلة ال فی مثل زمان الغیبة فهی ال تنافی التخییر لنا فی مقام 

 االفتاء.
وإن لم یکن فیها ما یتم والحاصل أنه ال معارض إلطالقات أدلة التخییر فهی حجة فی الجملة بمعنی أنها 

االستدالل به علی المقصود سندا وداللة إال أن ذهاب المشهور مع وحدة التعبیر فیما بینها بمثل موسٌع علیک 
 وإذا فتخیّر وبأیّهما أخذَت، یمنعنا عن الرجوع إلی الثالث والحکم بتساقط الخبرین. 

 الجهة الثالثة: فی أخبار الترجیح

 لة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارةالترجیح بین المتعارضین وتقیید إطالقات التخییر بمقبوقد استدل علی لزوم 
د یَی ب ن أما المقبولة فهی ما رواه فی الکافی عن مَحمَّ دِ  َعن   یَح  َسی نِ  ب نِ  م َحمَّ دِ  َعن   ال ح  َوانَ  َعن   عِیَسی ب نِ  م َحمَّ  َصف 

یَی ب نِ  دَ  َعن   یَح  َصی نِ  ب نِ  َداو  َمرَ  َعن   ال ح  ِ  َعب دِ  َأبَا َسَأل ت   قَالَ  َحن َظلَةَ  ب نِ  ع  لَی نِ  َعن   )علیه السالم( اّله َحابِنَا مِن   َرج   َأص 
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َما ل َطانِ  إِلَی َفتََحاکََما مِیَراثٍ  َأو   َدی نٍ  فِي م نَاَزَعةٌ  بَی نَه   َحقٍّ  فِي إِلَی ِهم   تََحاکَمَ  َمن   قَالَ  َذلِكَ  یَِحلُّ  أَ  ال ق َضاةِ  إِلَی وَ  السُّ
اغ وتِ  إِلَی تََحاکَمَ  َفِإنََّما بَاطِلٍ  َأو   ک م   َما وَ  الطَّ ذ   َفِإنََّما لَه   یَح  خ  تا   یَأ  ح  ک مِ  َأَخَذه   أِلَنَّه   ثَابِتا   َحّقا   کَانَ  إِن   وَ  س   بِح 

اغ وتِ  ونَ  تََعالَی اّله   قَالَ  بِهِ  ی ک َفرَ  َأن   اّله   َأَمرَ  قَد   وَ  الطَّ وا َأن   ی ِرید  اکَم  اغ وتِ  إِلَی یَتَحه وا قَد   وَ  الّطه مِر  وا َأن   أ   بِهِ  یَک ف ر 
نََعانِ  َفکَی َف  ق ل ت   َرانِ  قَالَ  یَص  ن   مِن ک م   کَانَ  َمن   إِلَی یَن ظ   َعَرَف  وَ  َحَرامِنَا وَ  َحاَللِنَا فِي نََظرَ  وَ  َحِدیثَنَا َرَوى قَد   مِمَّ

کَاَمنَا ا َأح  َضو  ک مِنَا َحکَمَ  َفِإَذا َحاکِما   َعلَی ک م   َجَعل ت ه   قَد   َفِإنِّي َحکَما   بِهِ  َفل یَر  بَل ه   َفلَم   بِح  تََخفَّ  َفِإنََّما مِن ه   یَق  ک مِ  اس  ِ  بِح   اّله
ادُّ  وَ  َردَّ  َعلَی نَا وَ  ادُّ  َعلَی نَا الرَّ ِ  َعلَی الرَّ وَ  وَ  اّله كِ  َحدِّ  َعلَی ه  ر  ِ  الشِّ لٍ  ک لُّ  کَانَ  َفِإن   ق ل ت   بِاّله تَارَ  َرج  ال   اخ  َحابِنَا مِن   َرج   َأص 

تَلََفا وَ  َحقِِّهَما فِي النَّاظَِری نِ  یَک ونَا َأن   َفَرِضیَا َما وَ  َحکََما فِیَما اخ  تَلََفا کاَِله  ؟ قَاَل: فِي اخ  ک م   َحِدیثِک م   بِهِ  َحکَمَ  َما ال ح 
َما َدل ه  َما وَ  َأع  ه  َما وَ  َأف َقه  َدق ه  َما وَ  ال َحِدیثِ  فِي َأص  ه  َرع  ک م   َما إِلَی یَل تَفِت   اَل  وَ  َأو  َخر   بِهِ  یَح  َما ق ل ت   قَالَ  اآل   َفِإنَّه 
اَلنِ  ِضیَّانِ  َعد  َحابِنَا عِن دَ  َمر  ل   اَل  َأص  َما َواِحدٌ  ی َفضَّ َخرِ  َعلَی مِن ه   فِي َعنَّا ِرَوایَتِِهم   مِن   کَانَ  َما إِلَی ی ن َظر   الَ َفقَ  قَالَ  اآل 
َمعَ  بِهِ  َحکََما الَِّذي َذلِكَ  ج  َحابِكَ  مِن   َعلَی هِ  ال م  َخذ   َأص  ک مِنَا مِن   بِهِ  َفی ؤ  اذُّ  ی ت َرك   وَ  ح  ورٍ  لَی َس  الَِّذي الشَّ ه   عِن دَ  بَِمش 

َحابِكَ  َمعَ  َفِإنَّ  َأص  ج  ََّما وَ  فِیهِ  َری بَ  اَل  َعلَی هِ  ال م  ه   بَیِّنٌ  َأم رٌ  ثاََلثَةٌ  األ  م ور   إِن د  ش  تَنَب   َغیُّه   بَیِّنٌ  َأم رٌ  وَ  َفی تَّبَع   ر   َأم رٌ  وَ  َفی ج 
ِکلٌ  ه   ی َردُّ  م ش  ِ  إِلَی عِل م  ولِهِ  إِلَی وَ  اّله ول   قَالَ  َرس  ب َهاٌت  وَ  بَیِّنٌ  َحَرامٌ  وَ  بَیِّنٌ  َحاَللٌ  لی اّله علیه وآله(ص )اّله  َرس   بَی نَ  ش 
ب َهاتِ  تََركَ  َفَمن   َذلِكَ  َماتِ  مِنَ  نََجا الشُّ َحرَّ ب َهاتِ  َأَخذَ  َمن   وَ  ال م  تَکَبَ  بِالشُّ َماتِ  ار  َحرَّ لَم   اَل  َحی ث   مِن   َهلَكَ  وَ  ال م   یَع 
وَری نِ  َعن ک َما ال َخبََرانِ  کَانَ  َفِإن   ق ل ت   ه  َما قَد   َمش  ه   َواَفقَ  َفَما ی ن َظر   قَالَ  َعن ک م   الثَِّقات   َرَواه  ک م  ک مَ  ح   وَ  ال ِکتَابِ  ح 
نَّةِ  َخذ   ال َعامَّةَ  َخالََف  وَ  السُّ ه   َخالََف  َما ی ت َرك   وَ  بِهِ  َفی ؤ  ک م  ک مَ  ح  نَّةِ  وَ  ال ِکتَابِ  ح  عِل ت   ق ل ت   ال َعامَّةَ  َواَفقَ  وَ  السُّ  أَ  فَِداكَ  ج 
ک َمه   َعَرَفا ال َفقِیَهانِ  کَانَ  إِن   َرَأی َت  نَّةِ  وَ  ال ِکتَابِ  مِنَ  ح  نَا وَ  السُّ َخرَ  وَ  لِل َعامَّةِ  م َوافِقا   ال َخبََری نِ  َأَحدَ  َوَجد  م   م َخالِفا   اآل   لَه 
َخذ   ال َخبََری نِ  بَِأيِّ  َشاد   َففِیهِ  ال َعامَّةَ  َخالََف  َما قَالَ  ی ؤ  عِل ت   َفق ل ت   الرَّ َما َفِإن   فَِداكَ  ج   إِلَی ی ن َظر   قَالَ  َجمِیعا   ال َخبََرانِ  َواَفَقه 
م   َما یَل   إِلَی هِ  ه  م   َأم  کَّام ه  م   وَ  ح  َخذ   وَ  َفی ت َرك   ق َضات ه  َخرِ  ی ؤ  م   َواَفقَ  َفِإن   ق ل ت   بِاآل  کَّام ه   کَانَ  إَِذا قَالَ  َجمِیعا   ال َخبََری نِ  ح 

ِجه   َذلِكَ  ق وَف  َفِإنَّ  إَِماَمكَ  تَل َقی َحتَّی َفَأر  ب َهاتِ  عِن دَ  ال و   28ال َهلَکَاِت. فِي ااِلق تَِحامِ  مِنَ  َخی رٌ  الشُّ
وهی مع الداللة علی لزوم الترجیح تدّل علی حرمة أخذ ما حکم به الجائر وضعا وتکلیفا وإن کان الحکم صوابا 

أما لو حکم فی العین الخارجیة ففی جواز أخذ المالک لها إستنادا إلی حکم فال یملکه اآلخذ ال سیما فی الدین 
الجائر خالٌف، کما أنها تدل علی أنه لیس لنا فی زمن الغیبة قاضی منصوب ولو بنصٍب عامٍّ وإنما هو قاضی 

 التحکیم یقع علیه التراضی من الطرفین وقد أمضی الشارع المقدس قضاوته إذا اشتمل علی الشرائط.
 َسألت   :قال زرارة إلی مرفوعا   العالمة عن اللئالي غوالي في األحسائي الجمهور أبي ابن رواها أما المرفوعة فقد

عِلت   :لَه   َفق لت   السالم علیه َجعَفر أبَا َعاِرَضان الَحِدیثَانِ  وَ  الَخبََرانِ  َعنک م یَأتي فَِداكَ  ج  ؟ َفبِأیِّهَما الم  ذ   یا :َفَقالَ  آخ 
َراَرة   ذ ز  َما َسیِّدي یا :َفق لت   .النّاِدرَ  الّشاذّ  َدع وَ  أصَحابِك بَینَ  اشتََهرَ  بَِما خ  ؟ مأثورانِ  َمشهوران َمعا   إنّه   :َفَقالَ  َعنک م 
ذ َما یَق ول   بَِما خ  َما وَ  عِنَدكَ  أعَدل ه  َما :َفق لت   .نَفِسكَ  في أوثَق ه  ر :لَ َفَقا م َوثّقان؟ َمرِضیّانِ  َعداَلن َمعا   إنّه   َواَفقَ  ما انظ 

َما که   الَعاّمةَ  مِنه  ذ وَ  َفاتر  م فِیَما الَحقّ  َفإنّ  َخالََف  بَِما خ  بّما :ق لت   .َخالََفه  م م وافَِقینِ  کانا ر   َفکَیَف  م َخالَِفینِ  أو لَه 
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؟ ذ إَذن :قَالَ  أصنَع  ك وَ  لِِدینِكَ  الَحائَطة   فِیه بَِما َفخ  َما :ق لت   .اآلَخرَ  أتر   لَه   م خالِفانِ  أو لالحتِیاطِ  م وافَِقانِ  َمعا   إنّه 
؟ َفکَیَف  َما َفتََخیّر إَذن :َفَقالَ  أصنَع  ذ   أَحَده   29اآلَخَر. َدع وَ  بِهِ  َفتَأخ 

ا بضعف السند أما المرفوعة فواضح وأما المقبولة فلعدم التوثیق لعمر بن حنظلة إال أنه قد یحاول مأجیب عنه
وتلقیهم هذه الروایة بالقبول من جهة الفتوی بما تضمن به من حرمة أخذ ما حکم  تصحیحه تارة بعمل االصحاب

به الجائر وضعا وتکلیفا ولیس له مستند غیرها وأخری بأنه من المعاریف فمجرد عدم ورود القدح فی حقه 
 بن عمر جاءنا) السالم )علیه لإلمام قال أنه الخلیفة بن لیزید روایة في وردَ  ما کاف لتوثیقه و ثالثة من جهة

 الخلیفة ابن یزید أن التوثیق إاّل  في ظاهر هو َعلَینَا و یَکِذب   اَل  إَذن) :السالم )علیه عنك فأجاب بوقت حنظلة
 صفوان عنه روى قد حیث مشایخ الثقات الثالثة بقاعدة توثیقه یمکن إنما و بتوثیقه شهادة توجد ال ممن نفسه
 و وثاقته بذلك فنثبت  الکافي من الصوم کفارة باب في معتبر بسند -الثالثة أحد هو و -بال واسطة  یحیی بن

أیضا. هذا وفی الجمیع نظر أما عمل االصحاب فسیأتی إن شاء اّله تعالی عدم  حنظلة بن عمر وثاقة نثبت بروایته
حقق فی محله من أن اختصاص مستند ذاک الفتوی بهذه المقبولة وأما الثانی فلمنعه کبرویا وأما الثالث فلما 

عبارة الشیخ)قدس سره( فی العدة استنتاج من عبارة الکشی)قدس سره( فی أصحاب االجماع فال خصوصیة لهذه 
هذا من جهة السند أما  ،الثالثة والمختار أن شهادة الکشی إنما هو علی وثاقة أصحاب االجماع ال وثاقة مشایخهم

 راسانی)قدس سره(:من جهة الداللة فقد أورد علیها المحقق الخ
 أن علی یدل االختالف هذا نفس التأخیر و و بالتقدیم ترتیبها المرّجحات و عدد حیث من مختلفان : بأنهماأوال

الکیف ولهذا  و الکمّ  مراعاة الضروري فمن الزمة کانت لو إذ الزمة لیست و استحبابیة قضیة المرّجحات إعمال
ما لو اختلفت االخبار الشریفة فی مضمون واحد ال سیما فی باب  نقول بعدم ظهور صیغة االمر فی الوجوب فی

 .االعداد کعدد التسبیحات مثال

 ذکر الّسالم( )علیه اإلمام لعلّ  بداهة أنه النزاع فال یمکن التعدی عنه و الخصومة باب بأن مورد المقبولة :وثانیا
 طرف کل إذ بالتخییر، یتحّقق ال و المرّجحات بإعمال إاّل  یتحّقق ال الخصومة حلّ  أن جهة من المرّجحات

 بعد الّسالم( )علیه اإلمام أن نجد تنحل ولهذا ال و الخصومة بذلك تبقی و صالحه، في تکون التي الروایة یختار
 أن إلی الواقعة بارجاء أمره بل بالتخییر یحکم لم المرّجحات جمیع جهة من الروایتین تساوي السائل فرض أن

 بإعمال تنحلّ  هي إنما و الخصومة، یحلّ  ال المتنازعین تخییر أن ألجل إاّل  ذاك ما و الّسالم( )علیه اإلمام یلقی
فال تعرض فی بأن یکون الحاکم مخیرا فی االخذ بأحد الخبرین فی مقام القضاء أما تخییر الحاکم )المرّجحات 

 ر أوال باالخذ بما حکم به أعدلأمعین وقد زانفسه من المتن المخاطب هو بداهة أن الروایة الشریفة إلیه
 معها یتالئم هو بل المرّجحات إعمال وهذا بخالف باب االفتاء فإنه وإن کان یناسب (ثم أمر باالرجاء الحکمین
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نعم  المرّجحات إعمال استدعت التي هي الخصومة مسألة أن احتمال بعد یکفي ال المالءمة مجرد أن إاّل 
 .المرفوعة مطلقة من هذه الجهة إال أنها بال سند

 بزمان ال یمکن التعدی عنها لظهور اختصاصهاأیضا فمع ذلک لباب االفتاء  شمول المقبولة  سلّمنا : بأنه لووثالثا
 تساوي ضفر بعد الّسالم( )علیه علیه قوله القرینة و الّسالم( )علیه اإلمام مالقاة فیه یمکن الذي الحضور

 إمامك. تلقی حتّی أرجئه :المرّجحات
 فمن المرّجحات إعمال یجب کان : بأن لسان أخبار التخییر آب عن التخصیص والتقیید بداهة أنه لوورابعا

 مختلفین بحدیثین ثقة کالهما و الرجالن یجیئنا :له قیل و سئل حینما الّسالم( )علیه اإلمام یستفصل أن المناسب
 الّسالم( )علیه یستفصل أن المناسب من أخذت، إنه بأیّهما علیك فموّسع یعلم لم إذا :قال الحق، أیّهما یعلم ال و
 فإن وإغراء الجاهل الحاجة وقت عن البیان تأخیر ذلك من ال؟ وإال یلزم أو المرّجحات أحد یوجد هل :یقول و

 فعدم البیان تأخیر یجوز فال بالفعل بها مبتلی قضیة عن سأل قد فهو المتعارضین الخبرین عن سأل حینما السائل
المرّجحات ونضیف إلی جوابه)قدس سره( أن  أحد وجود حالة في حتّی التخییر جواز علی دلیلٌ  استفصاله

إعمال التقیید والتخصیص فی مطلق موارد العام والخاص خارج عن طریقة العقالء والقدماء وإنما هو قد شاع من 
  .سره( بداهة اختالف الموارد فقد یستقر التعارض بینهما کما فی المقام زمن الشیخ االعظم)قدس

لقاعدة أو التدریج أو ضرب کاتأخیر البیان لمصلحة  ه ال قبح فیأن من به السید الخوئی)قدس سره( أما ما أجاب
أما مصلحة التدریج  ،إن التأخیر لمصلحة وإن لم یکن فیه قبح إال أن المقام لیس کذلک: ففیه أوال، 30لتقیةا

فألنها من االمور العقالئیة وال مورد لها فی المقام لفرض صدور الخبرین فی عصر واحد مع أن ذاک العصر 
عصر االمام الصادق )علیه السالم( ال عصر النبی)صلی اّله علیه و آله واللعن علی أعدائهم( فأین التدریج! أما 

بیان القید متصال بالعام ال سیما بعد فرض ابتالء السائل بالعمل أما مصلحة ضرب القاعدة فلوضوح أنه ال ینافی 
التقیة فلو سلمناها فی مثل مخالفة العامة فال وجه لها فی غیرها لعدم المحذور فی ذکر الترجیح باألوثقیة مثال أما 

مین بالتقیید ألنه من مخالفة العامة فیمکن ادعاء التقیة فیها بحیث لو کان المرجح منحصرا فیها لکنا من الملتز
الموارد التی یحکم العقالء فیها بالتخصیص أما دعوی أنه ال یجب علیهم )علیهم السالم( الجواب فضال عن بیان 
االحکام فال دخل لها بالمقام فإن الجواب وإن لم یکن الزما إال أنه ال یمکن الجواب بالخالف. أما التمسک 

اص وناسخ ومنسوخ، علی التخصیص فواضح الفساد لعدم تعیین موارده بقوله)علیه السالم( فی کالمنا عام وخ
بالخصوص وإنما هو قاعدة کلیة هذا مع أنه ال تعرض فیه للزوم التخصیص أصال فلعل المراد منه أن فی کالمنا 

 .تعارٌض نعم ظاهر کلمة الناسخ فی نفسه تقدیمه علی المنسوخ
به خالفا للمشهور من التخصیص فی المثبتین مع اکون الحکم  : یرد علیه )قدس سره( نقضا بما التزموثانیا

انحاللیا کما فی أکرم العلماء العدول ثم بعد ذلک قال المولی أکرم العلماء فإن المشهور لم یلتزموا بالتخصیص 
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نه فی هذا المورد إال أن السید الخوئی)قدس سره( التزم به فیبقی علیه سوال الفرق بینه وبین المقام بداهة أ
 یمکن أن یکون تأخیر العام لمصلحة التدریج فال وجه للتخصیص.

أما دعوی وجود الفرق بین مقام االفتاء ومقام التعلیم فقد یکون المولی فی مقام التعلیم فحینئذ ال محذور فی 
أخبار کما هو الشائع عند المعلمین ففیها أن الکبری وإن کان متینا إال أن الظاهر من  تأخیر بیان المخصصات

التخییر هو سوال الراوی عن وظیفته العملیة فیقبح فیه تأخیر البیان عن وقت الحاجة هذا مع احتمال صدور 
 األقل علی أو الخصومة مسألة إلی النظر علی الترجیح اخبار حمل یلزم والحاصل إنهالمقبولة قبل أخبار التخییر 

 جمعا ذلك علی نحملها فنحن ذلك في ظاهرة تکن لم إن هي یعني األصحاب، بعض فعله کما االستحباب علی
 .التخییر أخبار بین و بینها

بأن اختصاص أخبار التخییر بصورة فقد المرجحات یلزم الحمل علی الفرد النادر لندرة ما ال یشتمل : وخامسا
التعارض علی واحد من المرجحات فانقدح بذلک أیضا الجواب عما یقال: إن غایة ما یلزم فی المقام هو وقوع 

بین أخبار الترجیح وأخبار التخییر فما هو الدلیل علی حمل أخبار الترجیح علی االستحباب؟ فإن الجواب أنه لو 
 31لم نقل باالستحباب یلزم لغویة أخبار الترجیح.

عند  الالحجة عن الحجة تمییز إنما هو من باب 32العامة مخالفة و الکریم الکتاب بموافقة بأن االخذ: وسادسا
 التعبیر عن الثاني والدلیل علی ذلک هو کالمنا محلّ  و أخرى حجة علی حجة ترجیح باب من لیس اشتباههما و
 لیس الکریم للکتاب المخالف یکون أن تناسب التي التعابیر من ذلك شاکل ما و باطل و زخرف بأنه المخالف

فعلیهذا ال یبقی وثوق بصدور الخبر المخالف  باطلٌ  و زخرف بأنه عنه یعبّر ال حجة کان ما إذ رأسا، بحجة
للکتاب فال یجری فی حقه أصالة الصدور عند العقالء کما أنه ال یجری أصالة الجهة فی الخبر الموافق للعامة 
للوثوق بعدم صدوره لبیان الحکم الواقعی بعد بیان هذه المقبولة بل الخبر الموافق إما غیر صادر عن المعصوم أو 

 أن :ذلك تقییدهما مع إبائهما عن ذلک، بیان ذلك من قلنا بأنهما لبیان الترجیح فیلزم هذا مع أنه لو صدر للتقیة
 هذا الزم و العامة، مخالفة و الکریم الکتاب موافقة علی مقّدمة المرفوعة و المقبولة في ذکرت قد مثال الشهرة

 تقدیم أنه یلزمفیکون المراد منها  العامة مخالفة و الکتاب موافقة ذکر علی اقتصرت التي األخرى تقیید األخبار
 للکتاب مخالفته رغم مقّدم فالمشهور مشهورا وإال اآلخر الخبر یکن لم إذا الکریم للکتاب الموافق الخبر
التقیید فال  عن آبٍ  زخرٌف، فهو ربنا قول خالف ما لسان مثل فإن ممکن، غیر أمر المذکور التقیید و !الکریم
 33یقال إنهما من باب التمییز والشهرة من باب الترجیح لئال یلزم التقیید.بدَّ وأن 

السید الخوئی)قدس سره( بأن أخبار العرض علی الکتاب علی طائفتین ما کانت للتمییز وهی التی  أورد علیه
االولی  کانت تعبر عن المخالف بالزخرف والثانیة ما کانت للترجیح کالمقبولة ولیس فیها هذا التعبیر فیحمل
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علی الخبر المخالف بالتباین أو بالعموم من وجه ویحمل الثانیة علی الخبر المخالف بالعموم والخصوص إذا کان 
 أما لو لم یکن للخبرالخاصم الموافق وال نلتزم بالتخصیص وللخبر الخاص معارضا موافقا لعموم الکتاب فیقد

نه ال ریب فی إمکان فإلمخالفة عرفا العرفی عن ا الجمع بداهة خروج مواردعموم الکتاب  معارضا فهو یخصص
تخصیص عمومات الکتاب بالسنة بل هو من الضروریات عند جمیع المسلمین فإن کالم المعصوم مبیٌن ألحکام 

 :طائفتین علی السنّة و الکتاب علی األخبار بعرض اآلمرة األخبار أنّ  قال)قدس سره(:، القرآن
 من ذلك غیر إلی الجدار علی اضربوه أو باطل أو زخرف الکتاب مخالف أنّ  علی الدالة خباراأل :االولی الطائفة

 من المراد و السنّة و للکتاب مخالفة کونها بعدم مشروطة األخبار حجیة أنّ  و الحجیة عدم علی الدالة التعبیرات
 للکتاب مخالفا   خبر کان إذا کما عرفي، جمع السنّة و الکتاب بین و بینها یکون ال بنحو المخالفة هي المخالفة

 التقیید، أو بالتخصیص السنّة أو للکتاب المخالفة األخبار أّما و وجه من العموم أو التباین نحو علی السنّة أو
 عنهم الطالقاتهما المقید و السنّة و الکتاب لعمومات المخصص بصدور للعلم األخبار، لهذه مشمولة فلیست
وا (تعالی کقوله األحکام، أساس إاّل  الکتاب في یذکر لم فانّه السالم( )علیهم الةَ  َأقِیم  کاَة( آت وا وَ  الصَّ  أّما و الزَّ
 عنهم المرویة األخبار في مذکور فهو مطلقاتها تقیید و عموماتها تخصیص و موضوعاتها و األحکام تفصیل
 و التقیید و بالتخصیص المخالفة هي الطائفة هذه في المخالفة من المراد لیس :قلت شئت إن السالم( و )علیهم

 األخبار :بالجملة تقّدم و کما التخصیص عن آبیة أنّها مع فیها الکتاب بتخصیص العلم بموارد تخصیصها لزم إاّل 
 .منه المراد علی قرینة بل العرف، نظر في له مخالفة تکون ال الطالقاته المقیدة أو الکتاب لعمومات المخصصة

 السالم(: إذا )علیه کقوله اآلخر، علی المتعارضین الخبرین أحد ترجیح مقام في الواردة األخبار :الثانیة الطائفة
، کتاب علی فاعرضوهما مختلفان، حدیثان علیکم ورد  اّله  کتاب خالف ما و فخذوه، اّله  کتاب وافق فما اّله

 قّدم اآلخر، علی المتعارضین الخبرین ألحد المرجح بیان في واردة األخبار من الطائفة هذه إنّ  وحیث فرّدوه،
 لو إذ للتقدیم وجه یکن لم إاّل  و الکتاب بموافقة الترجیح علی بالشهرة الترجیح المقبولة في السالم( )علیه اإلمام
 نفسه، في حجة غیر الکتاب لعموم المخالف المشهور الخبر لکان الالحجة عن للحجة الممیّز بیان المراد کان

 من المراد المقبولة و إطالق مقتضی هو کما الکتاب، لعموم الموافق الشاذ علی السالم( )علیه قّدمه فکیف
 کان و متعارضان خبران ورد إذا أنّه فمفادها التقیید، و التخصیص بنحو المخالفة هي الطائفة هذه في المخالفة
 الخبر علی الموافق الخبر ترجیح یجب لها، مخالفا   اآلخر کان و إطالقاته أو الکتاب لعمومات موافقا   أحدهما
 .المخالف

 النفس یطمئن معه إذ لهم، المخالف الخبر وجود مع حجة یکون ال للقوم الموافق الخبر أنّ  من -ذکره ما أّما و
 مجرد أنّ  :ففیه -الظهور أو السند اعتبار دائرة عن فیخرج تقیة، عن صدر أو صادر غیر إّما لهم الموافق الخبر بأنّ 

 نفسها في الفریقان فیها المتفق األحکام ألنّ  المذکور، االطمئنان حصول یوجب ال للقوم المخالف الخبر وجود
 صدر أو یصدر لم المخالف الخبر و الواقعي الحکم هو لهم الموافق الخبر مضمون یکون أن فیحتمل جدا   کثیرة
 لتمییز ال اآلخر علی المتعارضین أحد لترجیح هو إنّما مخالفتهم و القوم موافقة ذکر أنّ  فظهرد الج داعي بغیر
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 ذلك الزم و الشهرة، عن متأخرة المقبولة في العامة مخالفة ذکر أنّه ذکرناه لما یشهد و .الالحجة عن الحجة
 إذ لذلك، وجه یکن لم الالحجة عن الحجة تمییز المراد کان لو و لهم، موافقا   کان لو و بالمشهور األخذ وجوب
 کما للعامة موافقا   کان لو و بالمشهور باألخذ السالم( )علیه أمر فکیف حینئذ، حجة یکون ال لهم الموافق الخبر
 34اه .االطالق مقتضی هو

هو شمول  الطائفة الثانیة: إن ما ذکره )قدس سره( من الجمع بین الطائفتین تبرعی فإن مقتضی إطالق وفیه أوال
للکتاب من إمکان صدور المتباین إن شاء اّله تعالی )بل حتی للتباین لما سیأتی لعموم من وجه حتی لالمخالفة 
عنهم علی االطالق(  المتباین ولو فی الجملة نهم لمصلحة أقوی حکموا بعدم صدورلیهم السالم( إال أعنهم )ع

کما أن مقتضی إطالق الطائفة االولی أیضا شمولها للخاص الذی یخالف عموم الکتاب وله خاص معارض 
أما غیر هذا المورد فال دلیل  غایة االمر نعلم بعدم شموله للخبر الخاص الذی ال معارض لهموافق لعموم الکتاب 

بل هی کما فی الکفایة علی طائفة واحدة طائفتین فیه علی االخراج والحاصل أنه ال وجه لجعل االخبار علی 
ی مقام الترجیح أو التمییز وال ظهورلها فی واحد منها فإن منطوقها هو غایته دوران االمر فی مفادها بین کونها ف

فیحصل االجمال  فیها إلیهاالترجیح أو التمییز فال تعرض  ا أن االخذ من جهةالخذ بما یوافق الکتاب أممجرد ا
 .لعدم ترتب أثر عملی علیه من هذه الجهة وهو ال یضرّ 

: مجرد کثرة االحکام التی یوافقها مذهب العامة ال یوجب الوثوق بصدور الخبر الموافق عند التعارض بل وثانیا
ما ذکره)قدس نعم رجحین علی التمییز االمر بالعکس کما فی الکفایة فمجرد ذلک ال یمنع من حمل هذین الم

  .أن الزم ذلک تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامة علی غیره فإن التمییز قبل الترجیح متینٌ  سره( من
کما لو  أن یکون المراد من أن ما خالف قول ربنا فهو زخرف هو المخالفة لمسلمات الشریعة ثمل إنه ال یبعد

لتولی والتبری ال ذاک العمل المخصوص )ال بمعنی ورد الخبر علی عدم وجوب الصالة أو أن المراد بها ا
جعلهما تفسیرا لبطن الکتاب فإنه ال محذور فیه بل بمعنی عدم وجوب التکلیف( فإنهم )علیهم السالم( قد أمرونا 
بردها ورفضها ال من جهة أنه لیس لهم الوالیة علی التشریع فی دائرة االلزامیات )فإنه ال دلیل علیه کما ال دلیل 

خالفه بل کما یمکن لهم التشریع فی غیر دائرة االلزامیات بجعل المباح واجبا أو المکروه حراما) کما کنا  علی
نفعله بالنذر والقسم ومن هذا القبیل خبر المعراج الدال علی جعل صالة الظهر أربع رکعات بعد کونها رکعتین 

ن عدد الصلوات أو عدم أخذ الخمس فال دخل له ولذا یسمیان بالسنة أما الخبر الدال علی طلب تقلیل ما وجب م
بالتشریع أما االول فهو طلب من اّله تعالی للتخفیف والثانی إعمال لوالیتهم علیهم السالم علی الخمس( کذلک 
یمکنهم التشریع فیها إال أنه ال دلیل لنا علی إعمال والیتهم فی دائرة االلزامیات ولذا لم یرد فی مورد أن 

ثانوی، العنوان ال ف فی ملک الغیر من دون إذنه أو أبطل بیعه أو عقده الصحیح إال بطروّ السالم( تصرّ االمام)علیه 
دون علی خالفه وأن ما خالف قول ربنا لم نقله وال یلزم اللغویة فی جعل هذه کّ ؤبل کانوا)علیهم السالم( ی

ولعل الوجه فی عدم االعمال )مع أنه ال  الوالیة مع عدم إعمالها؛ لما فیه من التعظیم الواضح لهم)علیهم السالم(
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محذور عقلی فی أن یجعل اّله تبارک وتعالی الوجوب للصالة ثم یجعل الوالیة علی بقائه لألئمة)علیهم 
 السالم((، أمران: 

: تبلیغات المنافقین واالعداء حیث کانوا یحاولون ابتعاد الناس عن المعصومین)علیهم السالم( بطرق االول
ا جعل أقوالهم علی خالف الکتاب والسنة ولهذا قد کثرت المکذوبات علیهم )علیهم السالم( کیف متعددة منه

وقد کان جعل الحدیث من أیسر الطرق للوصول إلی آمالهم بحیث لو لم یمکنهم إنکار فضیلة من فضائل أمیر 
اء منقصة فی أربابهم المونین)علیه السالم( یحاولون جعل ما یشبهها لحکامهم کما أنه لو لم یمکنهم إخف

یحاولون جعل ما یشبهها للمعصومین)علیهم السالم( ومنها ما ورد فی کفر موالنا أبی طالب)سالم اّله علیه( دفعا 
لما کان یعاب به معاویة من کفر أبی سفیان )لعنهما اّله تعالی( مع أنه ال ینبغی الریب فی کونه من المومنین 

الم( کان یکتم إیمانه حتی یتهیأ له الظروف فی الدفاع عن النبی االکرم)صلی من أول البعثة إال أنه )علیه الس
اّله علیه وآله وسلم( )کما هو مفاد بعض االخبار الشریفة وال ینافیه ما ورد من أن االمیر )علیه السالم( کان 

خدیجة)سالم اّله أول من قد آمن من الرجال( کیف وقد شاهد بنفسه المعجزات الصادرة عن النبی قبل البعثة ک
علیها( وکان یفدی بنفسه وابنه االمیر)علیهما السالم( حفظا للنبی االکرم)صلی اّله علیه وآله وسلم( وقد سّمی 
النبی )صلی اّله علیه وآله( سنة وفاته بعام الحزن أفهل یعقل هذا التجلیل للکافر! والحاصل أنهم )علیهم السالم( 

وجه بالتباین أو بالعموم من ا برفض جمیع ما ورد علی خالف مسلمات الکتاب دفعا لهذه التبلیغات السوء أمرون
تقبل عنی  ال :لو قال المولی اکم ذه المفسدة و إن کان صدوره ممکناحتی ال یمکننا االخذ بواحد منها دفعا له

 عادل لما فی االخذ ببعضها من المفسدة العظیمة.خبرا ولو جاء به ال

: المنع من تقلید حکام الجور ألعمالهم)علیهم السالم( نظیر ما کان یقول شیخنا االستاذ )قدس سره( الثانی 
شیاء إلی زمن الصادقین)علیهما السالم( فإن االعالن بتبلیغها بالنسبة إلی تأخیر بیان وجوب الخمس فی بعض اال

قبل ذلک لعله یوجب سیطرة الظلمة علیها بحجة أنّا والة االمر ومثله التشریع علی خالف الکتاب الکریم فإنه 
 کان یوجب تکثیر البدع والخرافات.

یفعله الجائر فإنه ال یکذب بما ال یقبل إن قلت: حمل المخالفة فی هذه االخبارعلی المخالفة للمسلمات بعید عما 
عصر النبی واالئمة)صلوات  فی هو قلة فهم الناسالسید السیستانی(  عن)وفاقا لما عم إال أن الظاهر منه، قلت: ن

المعاویة)لعنه اّله تعالی( الجمعة بحیث ال ینکرون ما خالف المسلمات کیف وقد صلی بهم اّله علیهم أجمعین( 
وصرح الملعون الثانی بتحریم المتعتین التین حللهما النبی االکرم)صلی اّله علیه وآله وسلم( ولم یوم االربعاء 

ینکر علیه أحٌد وهذا التجاهل باٍق إلی زماننا ولهذا تراهم ال یطلقون أمیر المومنین علی النبی)صلی اّله علیه 
ی( والحاصل أنه ال یشمل هذه االخبار وآله( ولکنه شاع إطالقه علی حکامهم الزور کیزید)لعنهم اّله تعال

 المخالفة علی وجه العموم من وجه. 
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من أخبار سید الخوئی)قدس سره(فی کالم الغیر ما سبق یدعی وجود طائفة ثالثة فی أخبار الباب  ثم إنه قد
عن علی بن منها ما وهی تدل علی اشتراط حجیة الخبر مطلقا بما کان علیه شاهدا من الکتاب التمییز والترجیح 
َفلِيِّ  َعنِ  إبراهیم عن أبیه ک ونِيِّ  َعنِ  النَّو  ِ  َعب دِ  َأبِي َعن   السَّ ول   قَالَ  :قَالَ  )علیه السالم( اّله ِ  َرس  )صلی اّله علیه  اّله

ِ  کِتَابَ  َواَفقَ  ن ورا  َفَما َصَوابٍ  ک لِّ  َعلَی َحقِیَقة  وَ  َحقٍّ  ک لِّ  َعلَی إِنَّ  وآله(: وه  وَ  اّله ذ  ِ  کِتَابَ  َخالََف  َما َفخ  وه   اّله  .َفَدع 
إال أن النوفلی ضعیف وال یمکن توثیقه بکونه من رجال کامل الزیارات أو أنه من المعاریف أو بأنه قد قبل 

 العلماء روایات السکونی وهو فی الغالب ینقل عن النوفلی، 
ةٍ  َعن   منها ماوَ  َحابِنَا مِن   عِدَّ َمدَ  َعن   َأص  دِ  ب نِ  َأح  رِ  َعنِ  َأبِیهِ  َعن   َخالِدٍ  ب نِ  م َحمَّ َوی دٍ  ب نِ  النَّض  یَی َعن   س   َعن   ال َحلَبِيِّ  یَح 

رِّ  ب نِ  َأیُّوبَ  ِ  َعب دِ  َأبَا َسمِع ت   قَالَ  ال ح  ودٌ  ءٍ َشي   ک لُّ  یَق ول : )علیه السالم( اّله د  نَِّة وَ  وَ  ال ِکتَابِ  إِلَی َمر   َحِدیثٍ  ک لُّ  السُّ
ِ  کِتَابَ  ی َوافِق   اَل  وَ  اّله ٌف  َفه  ر  خ   .ز 
دِ  َعن  منها ما و َماعِیلَ  ب نِ  م َحمَّ لِ  َعنِ  إِس  َمی رٍ  َأبِي اب نِ  َعنِ  َشاَذانَ  ب نِ  ال َفض   َأبِي َعن   َغی ِرهِ  وَ  ال َحکَمِ  ب نِ  هَِشامِ  َعن   ع 

ِ  َعب دِ   ی َوافِق   َعنِّي َجاَءک م   النَّاس  َما َأیَُّها َفَقاَل: بِمِن ی )صلی اّله علیه وآله( النَّبِيُّ  َخَطبَ  :قَالَ  )علیه السالم( اّله
ِ  کِتَابَ  ِ  کِتَابَ  ی َخالِف   َجاَءک م   َما ق ل ت ه  وَ  َفَأنَا اّله  .35َأق ل ه   َفلَم   اّله

ثَنِي ومنها ما فی رجال الکشی: د   َحدَّ َسی ن   وَ  ق ولََوی هِ  ب ن   م َحمَّ ، ب ن َدارَ  ب نِ  ال َحَسنِ  ب ن   ال ح  يُّ ثَنَا قَاال ال ق مِّ د   َحدَّ  ب ن   َسع 
ِ، َعب دِ  ثَنِي قَالَ  اّله د   َحدَّ بَی ٍد، ب نِ  عِیَسی ب ن   م َحمَّ َمِن، َعب دِ  ب نِ  ی ون َس  َعن   ع  ح  َحابِنَا بَع َض  َأنَّ  الرَّ  َحاِضٌر، َأنَا وَ  َسَألَه   َأص 
دٍ  َأبَا یَا لَه   َفَقالَ  كَ  َما م َحمَّ ِویهِ  لَِما إِن کَاَركَ  َأک ثَرَ  وَ  ال َحِدیثِ  فِي َأَشدَّ َحاب نَا یَر  مِل كَ  الَِّذي َفَما َأص  ََحاِدیثِ  َردِّ  َعلَی یَح   األ 
ثَنِي َفَقالَ  ِ  َعب دِ  َأبَا َسمِعَ  َأنَّه   ال َحکَمِ  ب ن   هَِشام   َحدَّ بَل وا اَل  یَق ول   لیه السالم(ع) اّله آنَ  َواَفقَ  َما إاِلَّ  َحِدیثا   َعلَی نَا تَق   وَ  ال ق ر 
نَّةَ  ونَ  َأو   السُّ َمِة، َأَحاِدیثِنَا مِن   َشاهِدا   َمَعه   تَِجد  تََقدِّ غِیَرةَ  َفِإنَّ  ال م  َحابِ  ک ت بِ  فِي َدسَّ  اّله   لََعنَه   َسعِیدٍ  ب نَ  ال م   َأبِي َأص 

ث   لَم   َأَحاِدیَث  َ ا َفاتَّق وا َأبِي، بَِها ی َحدِّ بَل وا اَل  وَ  ّله لَ  َخالََف  َما َعلَی نَا تَق  نَّةَ  وَ  تََعالَی َربِّنَا قَو   لی اّله علیه وآله(ص) نَبِیِّنَا س 
ث نَا إَِذا َفِإنَّا ول   قَالَ  وَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اّله   قَالَ  ق ل نَا َحدَّ ِ  َرس   36.لی اّله علیه وآله(ص) اّله

أن الحجة لیس هو مجرد خبر الثقة  بداهة أنه کما یمکن جعل نفس الحدیث یمکن  فظاهر هذه االحادیث هو
وعلیه فالحجة هو الخبر الموثوق به من مثل المغیرة وأمثاله الدّس والجعل فی سند الحدیث المذکور فی الکتاب 

إال أنه  هم(ارسراّله تعالی أعن طریق وجود شاهد علیه من الکتاب أو السنة وقد کان هذا مذهب القدماء)قدس 
ة لروح الکتاب مما یعلم بکذبه خالفإن المراد هی المة فقد یقال: یبقی الکالم فی بیان المراد من الشاهد والموافق

وقد یمثل لذلک بما ورد فی ذّم بعض الطوائف فإنه یخالف کرامة االنسان أو ما ورد فی ذّم الخضوع والخشوع 
کتاب الدال علی أن ذکر اّله تعالی حسٌن علی کلِّ حالٍ! هذا ولکنک للرّب فی ساعة خاصة فإنه یخالف روح ال

: فألنه ال کرامة إال للمؤمن بداهة أنه ال معنی للقول بأنه تبارک وتعالی أما المثال االولخبیر بفساد هذه االمثلة 
قد أکرم علی جمیع البشر بکرامة عامة وللمؤمن بکرامة خاصة فإن ذلک مجرد کالم شعری فإنه کیف یکون 
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بل لو  خلق شیء علی هیئة االنسان کرامة له وهو جل جالله یعلم أنه سیکفر باّله تعالی ویدخل النار باختیاره
کان هذا کرامة لکان للکافر أن یرفضها حتی ال یبتلی بالعذاب الدائم کیف وقد قال موالنا زین العابدین)علیه 
السالم(: إن کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی إلیک، فمجرد خلقة االنسان وإعطائه العقل والفطرة لیس کرامة 

به االنسان لکانت منة وإال فال، نظیر ما لو قال المولی لعبده ومنة علیه بل هی بأجمعها أسباٌب لالمتحان فإن آمن 
لو جئتنی بعد ساعة أعطیتک الدنانیر ولو أخلفتنی ولو لحظة بعد تلک الساعة أعذبّک عذابا شدیدا وهو یعلم أن 

ها منة العبد ال یطیعه، وحینئذ أفهل یعقل القول بأن ما مکنّه المولی من اآلالت للوصول إلیه من السیارة وغیر
وتکریم! أما قوله تعالی: لقد کّرمنا بنی آدم فلیس المراد منها مطلق االنسان بل المعصومین أو المؤمنین، أما 
قوله تعالی: لقد من اّله علیکم إذ بعث فیکم رسوال، فبعث الرسول وإن کان منّة منه تعالی )علی خالف ما یقال 

ه منّة منه للمؤمن ال للجمیع لما سبق،بل کیف یکون منة علی من أن بعث الرسول لطٌف فهو واجٌب عقال( إال أن
الجمیع وقد أمرنا بسّب الکفار والمعاندین ولعنهم وأنهم ال حرمة لهم إلی غیر ذلک من االخبار ومثلها قوله 
ن تعالی: إن االنسان لفی خسر إال اللذین آمنوا وأنه لظلوم کفار وأولئک کاالنعام بل هم أضّل، إلی غیر ذلک م

االیات الشریفة أفهل یناسب التکریم هذه التعابیر! والغریب ما قد یدعی إن لفظة االنسان فیه تکریٌم بخالف لفظ 
البشر فلعله لم یسمع قوله تعالی: إنما أنا بشٌر مثلکم وقوله تعالی: إن االنسان لفی خسر، فإن قلت: التکریم ال 

بإعطاء العقل والفطرة وبعث الرسول إال أن البعض قد کفر، یالزم القبول فهو جل جالله قد أکرم علی الجمیع 
قلت: کیف یکون هذا تکریما وقد أوجب ذلک الخلود فی العذاب فإنه لوال خلقة الکافر وإعطائه االختیار لم 
یکن خالدا فی النار فهذه االشیاء بأجمعها أسباٌب المتحانه بال تکریم، إن قلت: کیف ال یکون منة وهو جل 

مکنه عذاب االنسان من دون صدور معصیة منه فإذا مکنه من العقل واالختیار فصار عاصیا باختیاره جالله ی
یکون هذه المکنة منّة منه تعالی، قلت: کیف یجوز له عذاب  من لم یصدر منه المعصیة فإنه ظلٌم قبیٌح ال یصدر 

بائهم فبینه االمام )علیه السالم( بأن منه تعالی! وقد ورد االخبار فی أطفال الکفار من أنهم یدخلون مداخل آ
ذلک بعد إتمام الحجة علیهم باالمتحان ال بمجرد کفر آبائهم، والحاصل أنه ال محذور فی تفضیله جل جالله 
بعض القبائل کالسادات علی غیرهم وال یکون ذلک منافیا لکرامة االنسان فإن قلت: مقتضی قوله تعالی إن 

صر سبب الکرامة فی التقوی قلت: غایته أن ما ورد فی تکریم السادات تخصیص أکرمکم عند اّله أتقاکم هو ح
فال ریب فی  أما المثال الثانیلها بمعنی أن نفس السیادة تکرمة ولو استوی هاشمٌی مع غیره فی مرتبة التقوی، 

ع للرب ال یالزم عدم مقربیة طاعات المخالفین کیف وأن اّله تعالی شانٌئ ألعمالهم کما فی الخبر فمجرد الخضو
رین فال بّد من حملها علی الخبل هذه االخبار طائفة جدیدة شکّ ال ی  ه وعلیه فالتقرب حتی یقال ال یمکن النهی عن

لطرح أکثر  ستلزمٌ علی بیان انحصار حجیة الخبر بما کان موافقا لنص الکتاب أو لعمومه م اأما حملهالمتعارضین 
 االخبار الشریفة لکثرة ما ورد من التخصیص والتقیید فیها.
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