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

 باهلل العلي العظيموال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(69) 
 داللة سكوت اإلمام 

 :متيز احد احلاكمني باالفقهية واآلخر باألعدلية مثاًل، فاجلواب عنهكما لو عن صورة االنفكاك وعن صورة التعارض   واما سكوت اإلمام 
 الصورتني بل انه أجاب كما سيأيت. مل يسكت عن ان اإلمام  أوالا 

بل السرية جرت منهم ومن املعلمني يف املددار  واجلامعدات  ،تعهدوا بان جييبوا على أكثر من سؤال السائل انه ال دليل على ان األئمة وثانياا: 
يف الفقده واألصددول  ودونددأ أسد لة السدائلني وأجوبددة املعصدومني  ؛بدل والعقدالك كافدة علددى اإلجابدة علدى قدددر السدؤال كأصدل ال الرجددون عنده إال لددا 

ولددو كددان الددالام اجلددواب عددن ضتلددش الفددروض واللددقوش واتددتمالت بددل واإلملددكاالت املسددتبطنة علددى املسددألة الواحدددة لوجدد  يف  ،(1)لتفسددري وهريهدداوا
 علدى اإلجابة عن كل سؤال التفصيل الذي قد يستلزم اإلجابة عن علرات األس لة والعديد من اإلملكاالت الطوليدة والعرضدية، ودوندأ أجوبدة الفقهداك

 .أيضاً  االستفتاكات كلاهد على ذلأ
 وجه سكوت اإلمام 

، وباب التزاحم يف املعلم واملتعلم وقدرته على االستيعاب تدرجيَة، ومالحظة قابلية القابل واستعدادهاقتضاك مقام التعليم ال :ووجه احلكمة يف ذلأ
 ّؤال وضغط املسؤوليات ال يرتك عادة للمستفىت منه إال جمال اجلواب عن السؤال نفسه وبقدره.والسائل واجملي  إذ تراكم األعمال وكثرة الس  

 تينذا لم يسأل الراوي عن حكم صور الشيخ: الواو للتنويع ول
وباجلملدة: ) قدال  الرسدال بدالنمث مث نواصدل املناقلدة ال بدد ان ننقدل عبارتده يف كالم اللدي    تأملنا يفسائر وجوه بيان قبل ان نكمل مث انه 

، وباللهرة من حيث الرواية، ومبوافقة الكتاب والسنة، (2)فهذا اإلملكال أيضا ال يقدح يف ظهور الرواية بل صراحتها يف وجوب الرتجيح بصفات الراوي
 .وضالفة العامة

لكدن الظداهر إرادة بيدان جدواا الرتجديح بكدل منهدا،  نعدم، املدذكور يف الروايدة الرتجديح باجتمدا  صدفات الدراوي مدن العدالدة والفقاهدة والصدداقة والدور 
ولذا مل يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر يف السؤال أهنما معا عدالن مرضيان 

 .(3)(ال يفضل أحدمها على صاحبه، فقد فهم أن الرتجيح مبطلق التفاضل
 فال نعيد. (4)ملكال األول على هذا الكالمقد ظهر مما مضى اإلأقول: 

 ن في كالم اإلمام ثانياا: الجواب عن انفكاك الصفات متضم  
قد أجاب، مبفهوم كالمه، عن حكم الصورة األوىل اليت أملدار إليهدا اللدي  وهدي )صدورة وجدود بعدض الصدفات دون بعدض(  ان اإلمام ثانياا: 

سواك أقلنا بان الواو للجمع كما هو ظاهرها واألصل فيها أم قلنا اهندا للرتديدد كمدا ادعداه اللدي   ،كما عربنا عن ذلأ  ،أي صورة االنفكاك يف الصفات
 رتجيح مبطلق التفاضل( فال يصح قوله )ولذا مل يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض... فقد فهم ان ال

بعبدارة  – باهندا واو اجلمدع فدال يصدح قدول اللدي سؤال الراوي عن هذه الصورة إمندا هدو ألن اإلمدام أجداب عنهدا حدىت علدى القدول  ان عدمواحلاصل 
هدذه الصددورة ولديس السدكوت عنهددا بصدهيح ألمهيتهدا وكثددرة  حكدم ، قدد سدكت عددنانده إن كاندت واو اجلمددع فالسدائل، ومدن مث اإلمددام  :-أخدر  

 توامدا إن كاند – (5)ؤال عن صورة التسداوي الكامدل ثيدث )ال يفضدل احددمها علدى اآلخدر بلديك( وهدو قليدل ان مل يكدن ندادراً االبتالك هبا يف قبال الس
وهذا هو تقرير إملكال اللي  واسدتدالله علدى ان الدواو  ولذا سكت، ناً يف كالم اإلمام الواو للرتديد فالسائل رأ  اجلواب عن هذه الصورة متضم  

                                                             

 فراجع وحقق وتثبت من ذلأ وتأمل. (1)
 سبق اهنا ظاهرة بل لعلها صرحية يف الرتجيح بصفات القاضي ال الراوي. (2)
 .11ص 4فرائد األصول ج (3)
 راجع آخر الدر  السابق )أواًل: ان الواو ظاهرة يف اجلمع...( وتتمته يف أول هذا الدر . (4)
 ولعله ال وجود له ثبوتاً أبداً، وال دليل عليه إثباتاً عادة. (5)
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 آخر.للرتديد، ببيان 
 :السؤال على كال التقديرينهذا قد أجاب على  واجلواب: ان اإلمام 

يدة ح بأاما إذا كانت الواو للرتديد فاألمر واضح وكما ذكره اللي  إذ لو كان املعىن احلكم ما حكم به اعدهلما أو افقههما فان منطوقها الرتجي -1
 صفة وجدت وإن انفردت عن اآلخريات.

عندئدذ  هدو ان احلكدم هدو حكدم مدن مجدع الصدفات األربعدة وانده املتعدني للعمدل بده،  واما إذا كانت الواو للجمع، فدنن ندمث كدالم اإلمدام  -2
باملددرتا ه اجتمددا  الصددفات  ومفهومدده عرفدداً اندده لددو مل جيمددع الصددفات األربعددة، وان اتصددش بثالثددة منهددا، فلدديس احلكددم حكمدده فقددد أجدداب اإلمددام 

 ملستفاد من واو اجلمع الدالة بظهورها على ذلأ عن صورة االنفكاك بني الصفات وانه ال يرتجح عندئذ  واجد بعضها.األربعة ا
وامدا بنداًك علدى كوهندا  مدن الصدفات األربدع،إذ هدي بنداك علدى ترديديدة الدواو: الرتجديح بدأي واحدد  ؛الفرش هو ان النتيجة على القولني متعاكسدة ،نعم
 .وال باالثنني أو الثالثة عدم الرتجيح بالواحد منهافالنتيجة هي للجمع، 

فهدو كقولده: قلدد  بل بالظهور العريف لتعليق حكم على من اتصدش مبجموعدة مدن الصدفات ،وليس االستدالل مبفهوم اللق  أو الوصش ليتأمل فيه
 فتأمل جيداً. ري اإلجابة بالفاصل.وألن السؤال عن فصل اخلصومة الذي ال يتهمل ه ،اجملتهد العادل احلر الطاهر املولد مثالً 

 للتنويععن صورة تعارض الصفات لو كانت الواو  م اإلجابةدعثالثاا: 
 (هدي صدورة تعدارض الصدفات بعضدها مدع بعضدها)و اجلدواب عدن الصدورة الثانيدة  بل نقول: ان الواو لو كانت للجمع ألفاد كالم اإلمام ثالثاا: 

، عكدس مدا لدو صدرنا إىل مدا صدار إليده اللدي  مدن ان الدواو للرتديدد فدان هدذا فلم يسأل السائل عن حكم هذه الصورة الستبطاهنا يف كالم اإلمدام 
 قد أجاب عنه على عكس ما ادعاه اللي . السؤال يبقى له جمال وال يكون اإلمام 

وهدذا منطدوش وصدريح كدالم الذي يتعني األخدذ بده، ن مجع الصفات األربع كلها فهكمه هو ان الواو لو كانت للجمع لدلت على ان مَ توضيحه: 
تعدارض مدع هدريهب وبعبدارة أخدر  إذا تعارضدت الصدفات يف روايتدني بدان كدان  إذاانه لو فقد احدها ملدا تعدني األخدذ بده فكيدش  ومفهومه - اإلمام 

 الصفات األربعة. مجععّلق األخذ باحدمها على  م اإلمام احدمها أفقه واآلخر أعدل فال يؤخذ باحدمها قهراً مادا
مل يبدني حكمهدا إذ  اإلمدام الراوي مل يسأل و  واما لو كانت الواو للرتديد فيكون هنا جمال للسؤال عن حكم ما لو تعارضت الصفات ويكون

بقددول املتصددش هبددا فيبقددى ههنددا جمددال السددؤال بددد: ومدداذا لددو  معدىن كددون الددواو للرتديددد ان االتصدداح بأيددة واحدددة مددن الصددفات األربددع موجدد  لتعدني األخددذ
 . فتدبر جيداً.أي اتصش احد الراويني باحداها واآلخر باألخر  تعارضت الصفات

 رابعاا: عدم سؤال الراوي أعم من تنويعية الواو ومن غفلة الراوي
عنهما، ولكن نقدول:  سلمنا ذلأ كله وان السائل على تقدير كون الواو للجمع مل يسأل عن حكم تينأ الصورتني فلم جي  اإلمام رابعاا: 

 األعم دليل األخمث.، وليس ان عدم سؤاله أعم من ان يكون ألنه فهم ان الواو للرتديد كما ادعاه اللي  ومن ان يكون ألنه هفل عن هذين السؤالني
 كيش يغفل عنهمابال يقال: 
 ليس ذلأ مبستبعد يف األس لة االرجتالية إذ قد يغفل السائل عن كثري من الفروض واالحتماالت واللؤون واإلملكاالت.إذ يقال: 

وبعدد  إمندا هدو بعدد التددقيق األصدوك مدن كبدار مددققي علمائندا األبدرار كاللدي   ،يف البدني بدني أسد لته نا لوجود سدؤالني وثغدرتنيخاصة وان التفات
ملتفتاً حتماً حني السدؤال واجلدواب  –حىت لو كان فقيها حنريراً  –الرتاكم املعريف لعلم األصول ألكثر من ألش عام، فكيش يتوقع ان يكون ابن حنظلة 

 لذلأ كلهب
العطدش يف الطبيعدة بلدري ملديك د هدري ظداهر، وال مصدادم لظهدور واو ) يف اجلدواب عدن اسدتظهار اللدي  أن الدواو للتنويدع والرتديدد وقال السديد العدم

ولعل األوىل ان يقال )بل هو جمدرد اسدتبعاد ان  (1)أي: اجلمع د بل هو جمرد استبعاد أن يكون حاكمان متساويني يف هذه الصفات االربع كّلها، فتأّمل(
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين  ال يسأل الراوي عن صورة انفكاك الصفات( فتدبر

ُوُجـوُهُهْم  ءُ  نَاَدى ُمَناٍد ِمْن ُبْطَناِن اْلَعْرِش َأيْـَن الر َجِِيـووَن فـَيَـُقـوُم ُأنَـاسض ُتِضـي ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمةِ   جعفر الصادشقال اإلمام   )الحكمة(:
 َهَذا ِلَمْن َصاَم ِمْن رََجٍب َشْيئاا َوَلْو يـَْوماا ِفـي َأو لِـِه َأْو َوَسـِطِه َأْو آِخـِر ِ  :َوذََكَر ثـََواباا َجزِيالا ِإَلى َأْن قَالَ  ،كِ َعَلى رُُءوِسِهْم تِيَجاُن اْلُملْ أِلَْهِل اْلَجْمِع 

 (474ص 11وسائل الليعة ج)
                                                             

 ص. 2بيان الفقه ج (1)


