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

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

(66) 
 الالحجة ال الترجيح بين الحجتين. المقبولة في مقام تمييز الحجة عن -6

الشةهرة يف  -1)يف كة  ققرااةا  مةن الةروايتني ويتفرع على ما سبق من ان املقبولة تفيد متييز احلجةة عةن الالحجةة
 -4خمالفةة العامةة،  -3، مةة يف مقابة  خمالفتهمةا ومةواققتهمومواققة الكتاب والسنة وخمالفة العا -2 مقاب  الشذوذ

قهةرا  وان مفا هةا  األربعةة و ةو  ترتيةب بةني ققرااةا –يعقة  ال بة   –م إليه أمية   اهةه ال يو ةد امهم وقضائهحك  ما 
بالشةةةذوذ أو خمالفةةةة الكتةةةاب والسةةةنة ومواققةةةة العامةةةة، أو مواققةةةة العامةةةة يف  ةةةر  مواققةةةة كةةةال  خةةةت اتصةةة ان أي 

ة سليقاهه امهم وقضائهم إليه أمي ، حك  ما أو مواققة  والسنة، اخلتين للكتاب للحجيةة  يحبجة مةن رأ  وال مقتض 
 .حجة اقتضاء  وقد سقط عن احلجية باملر وحية إذ عارضه األقوىاهه ال  قيه

عدم مطلق وصفر حمةض  الرتتيب بينها إذ الالحجة احملض اشرتاكها مجيعا  يف الالحجية ينفي قهرا  واحلاص : ان 
تةرى اهةه لةو قية  قةول ااتهةد الةامئ للشةرائط حجةة  أالبني جمموعة مةن الالحجة   قال معىن للرتتيب يف الالحجية 

واما قول الفاسق قليس حبجة وكذا قول الطف  وكذا املرأة وكذا العبد قاهه ال ترتيب بينها بة  ال معةىن للرتتيةب مةا ام  
عكس ما لو كان قيها اقتضاء احلجية لو و  مالكها قاهةه حيةك كةان املةال    1)لالحجية موضوعا  بنفسهك  منها 

قيقة تشكيكية ذات مراتب أمكن كون احد احلج  )املر وحةة  ذات مةال  أقةوى مةن احلجةة املر وحةة األخةرى، ح
والسةةةةنة وامل ةةةةال  للعامةةةةة، )وهةةةةي اخلةةةةت املشةةةةهور املواقةةةةق للكتةةةةاب  الرا حةةةةةمجيعةةةةا  بالقيةةةةا  للحجةةةةة  كاهةةةة وإن  

العتبةةار يف مقابةة  احلجةةة الرا حةةة قيقةةال  الرتتيةةب يف املر وحيةةة والسةةقو  عةةن اح أو تعةةني  قةةر   مر وحةةة   2) وهظةةائر 
قةان تسةاويا  أو ألن مةال  الشةاذ أضةع  مثال  خذ باألشهر مقاب  الشاذ ألن مةال  األشةهر يف مقابة  الشةاذ أقةوى

 يف الشهرة ق ذ باملواقق للكتاب والسنة.. اخل قتأم 
قطعيةة علةى اهتفةاء الرتتةب بةني قرينة  بنفسه  ال حجة   ك  تلك املر وحاتق )وهو كون  وعلى ذلك يكون املتعل  
 تلك املر وحات مجيعا .

 الفرق بين مسلكنا ومسلك اآلخوند
كة  واحةةدة   هةذا مر حةةا  وذا  مر حةا  وكةةون ويكةون الفةةري بيننةا وبةةني ابخوهةد بعةةد اتفاقنةا يف املةة ل )وهةو كةةون

                                                             

 أو قق : سببا  مستقال  لالحجية.  1)
 كما لو كان بدون القيد األخري.   2)
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و االختال  يف الطريةق إذ اهةه األخذ هبا  ون و و  ترتيب بينها  ه مدارا  لعدممن تلك املر وحات األربعة بنفسها 
القرينةة علةى اخلةال  وهةي إسةالي سةائر روايةات املاهئ و  يرى سقو  الرتتيب، رغم  هور املقبولة يف الرتتيب، لو و 

 .حبيك يستبعد تقييدها باملقبولة  1)وكثراا املر حات
 ال ترتيب بين المرجوحات لعدم المقتضي لحجيتها

املقتضةي لةه ال لو ةو  املةاهئ والقرينةة علةى اخلةال ، إذ بعةد كو ةا مجيعةا  غةري  اما حنن قنرى سقو  الرتتيب لعةدم
بينهةةةا يف ال معةةةىن ألن يقةةةال بالرتتيةةةب قاهةةةه  –كها يف عةةةدم و ةةةو  املقتضةةةي حلجيتهةةةا اشةةةرتا بعةةةد اي  –حجةةةة بةةةاملرة 
 . 2)الالحجية

ــان، اْلف، "وال يتةةوهم مةةن قةةول السةةائ   ر َِْن ا، ــ ، ر أ،ر،أ،ْ، ــُ  ِفــد،اأ، ــن ِةرُجِعْل َُ ِمــن، اْلِكت،ــاَِّ و،الس  ــ ــاِن ع،ر،ف،ــا ُحْكم،  ِقيه،
ـُ   ـر،ْ،ِن ،ـُْ؟خ، بـ، ْخ اْلخ، اِلفـاً ل،ُهـْمر بِـا، ـر، ُمخ، بـ،ر،ْ،ِن ُمو،اِفقاً ِلْلع،ام ـِة و،اآْلخ، ْدن،ا أ،ح،د، اْلخ،  –و ةو  املقتضةي للحجيةة   3)"و،و،ج،

ــال، ، "ان  ةةاهر  ةةواب ا مةةام ينفيةةه إذ قةةال  ذلةةك إالأوهةةم كةةالم السةةائ  إذ اهةةه وإن  - وهةةو مواققةةة الكتةةاب ــا خ، م،
ــاد َِ الر  ، ــة، ف،ِفيــ واكتسةةاب أي  بكوهةةه كةةذلك يف ذاتةةه ال بعةةر   مةةواققهم قيةةه الضةةالل الظةةاهر ان الظةةاهر يف  "اْلع،ام 

 يف مرحلةةة املقتضةةةي ال املةةةاهئ أي الظةةاهر يف اهةةةه ضةةالل بذاتةةةه ال اهةةةه رشةةا  وهةةةدى بذاتةةه إال اهةةةه حيةةةكالظةةاهر اهةةةه 
  .عور  مب الفة العامة صار ال حجة قعلية قكان ضالال  يف مرحلة احلجية الفعلية ال االقتضائية

لبطالهةةه  يكشةة  بةةذلك عةةن عةةدم كوهةةه مطابقةةا  للواقةةئ قلةةيس حبجةةة )عليةةه السةةالم ا مةةام  انويؤكةةد  ويتهنةةه 
 قكي  يكون حجة اقتضائية؟ قتدبر احملض

ِف م،ـا تـ،ُقـوُ  اْلع،ام ـةُ " )عليه السالم كما تتهنه رواية عل  الشرائئ عن ا مام الصا ي    ِلم، ُأِمْرُتْم ِباأْل،ْخِ  ِبِخال،
َِ اأْلُم ـُة َِل،ـ )عليَ السـالم(فـ،ُقْلُ  ال، ن،ْدرِْ فـ،ق،ا ، َِن  ع،ِلّياً  ـال، ، ع،ل،ْيـ َ، بِـِد،نا َِال  خ، ًً ل،ـْم ،،ُكـْن ،ـ،ِد،ُن الل ـ ى غ،ْيـِرِِ َِر،اد،

اُنوا ،،ْسا،ُلون، أ،ِمير، اْلُمْ؟ِمِنين،  ْبط،اِ  أ،ْمِرِِ و،ا، َُ  ع،ِن الش يْ  )عليَ السالم(ِلِِ ع،لُـوا ل،ـ َُ ف،ـَِ ،ا أ،فْـت،ـاُهْم ج، ِء الـ ِ ْ ال، ،ـ،ْعل،ُمونـ،
  4)" ِضّدًا ِمْن ِعْنِدِهْم ِليـ،ْلِبُسوا ع،ل،ى الن اس

 بعض المرجحات االقتصار علىسبب فها وتصنيتقطيع الروا،ات  -7
وبةني  –  5)املبةىن ذا علةى أي  –وقد جياب عةن شةبهة الت ةال  بةني املقبولةة إذ ذكةرت مجلةة مر حةات مرتتبةة 

حسةةةب  – سةةائر الروايةةةات الةةت اقتصةةةرت علةةى مةةةر ح واحةةد أو ادنةةةني مةةةئ ا مةةا مةةةن الدر ةةة الالحقةةةة وكةةان ينب ةةةي

                                                             

 عن وق  احلا ة. –وهو املقبولة  –أو تأخر بيان املقي د   1)
 وان هذا ال حجة قان عدم قذا  ال حجة!.  2)
 .171ص 1 ار احلديك  ج –الكايف )    3)
 .111ص 27، وسائ  الشيعة ج531ص 2عل  الشرائئ ج  4)
 ال على مبناها كما سبق.  5)
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بةةةاملر ح األول قةةةان اهتفةةى قالثةةةا  قةةةان اهتفةةةى قالثالةةةك وهكةةةذا، بةةةان  سةةةالم )عليةةةه اليبةةةدأ ا مةةةام ان  –املستشةةك  
ولعة  الرت ةيح بسةائر املر حةات كةان مةذكورا  يف الروايةات األخةرى إال ان الةراوي    عزيةر،غةري  الروايةاتالتقطيئ يف 

 ينق  ك  الفقرات ب  اقتصر على موسن احلا ة أو ان الراوي عن الراوي قع  ذلك.
 هذا الو ه تتوق  على بيان حسنه أوال  مث إقامة الدلي  يف عا  ا دبات على وقوعه: متامية لكن

 وجوِ حسن تقطيع بعض الروا،ات
 قاهه ال ريب قيه يف صور كثرية: -أي حسن تقطيئ بعض الروايات حسب املقامات  – اما حسنَ

 منها: كون تلك الفقرة هي مور  سؤال السائ  أو مور  حا ته.
يف مقام التقية قاقتصةر علةى ذكةر املةر ح الةذي ال حمةذور قيةه )كمواققةة الكتةاب والسةنة    1)الراوي ومنها: كون

 كة)ما خال  العامة قفيه الرشا   وغري ذلك.  السامئ  وتر  ذكر املر ح الذي اتقى قيه 
 ومنها: اقتضاء مقام التعليم ذلك.

 ةي ان يةذكر يف كة  بةاب مةا يناسةبه مةن ققةرات ومنهةا: اقتضةاء تصةني  األبةواب الفقهيةة وقصةو،ا ذلةك، إذ ينب
قلعلةه     2)الرواية من  ون ضرورة لنق  الرواية كلها، ب  قد يكون هقلها بأكملها خال  البالغة، واما كام  الروايةة

 ينق  باملرة أو كان قيما ضاع من الكتب كمدينة العلم. وللحديك صلة، وسيأيت  لي  الوقوع أيضا  قاهتظر.
 على محمد وآلَ الطاهر،نوصلى اهلل 

 
   )الحكمة(:
ـا  بِـاْلج،و،ارِِ  ": )عليه السالم قال ا مام الوا   ـاِن و،ع،م، َْف،ار  ِباللخس، التـ ْوب،ُة ع،ل،ى أ،ْرب،ِع د،ع،اِئم، نـ،د،م  ِباْلق،ْلـِب و،اْسـِت
 و،ع،ْزُم أ،ْن ال، ،ـ،ُعود، 

ِا اأْل،بـْر،اِر َِق،ام،ُة اْلف،ر،  ث  ِمْن ع،م، ،ِن و،ث،ال، َ،ْفل،ِة ِفي الدخ اِرِم و،اْحِتر،اس  ِمن، اْل  اِئِض و،اْجِتن،اَُّ اْلم،ح،
ق،ةِ  ًُ الص د، ثْـر، اِنِب و،ا، ْفُض اْلج، َْف،اِر و،خ، ًُ ااِلْسِت ثْـر، َْن، ِباْلع،ْبِد ِرْضو،ان، الل َِ ا، ُل ث  ،ـ،بـْ  و،ث،ال،

ان، م،ْن أ،عْ  ،م، َِ اْست،ْكم،ا، اِْلِ َِ و،أ،ْرب،ع  م،ْن ُان  ِفي َ،ض، ِفي  ط،ى ِلل َِ و،م،ن،ع، ِفي الل َِ و،أ،ح،ب  ِلل َِ و،أ،بـْ
ُشور،ًُ و،التـ و،ا ُا ِعْند، اْلع،ْزِم ع،ل،ى الل َِ ع،ز   ل،ِة و،اْلم، ْم تـ،ْرُأ اْلع،ج، َِ ل،ْم ،ـ،ْند، ث  م،ْن ُان  ِفي   "  و،ج،ا  و،ث،ال،

  343ص 2قدمية، ج –يف معرقة األئمة:   كش  ال مة )

                                                             

 أو الناق  عنه أو املستنسخ لكتابه أو أصله.  1)
 على احتمال كون املذكور مقتطعا  منها.  2)


