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

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

(66) 
 من األدلة على حدوث التقطيع

واما وقوع التقطيع يف الروايات فانه مما ال ريب فيه بل لعله بديهي ويظهر ذلك  رراععكة لتلكأل األبكواب يف الوسكائل 
 يف املقام إال احتماله. فال بد من برهنة الوقوع فيه أيضاً فنقول: ينتجوغريه، إال انه ال 

 ،الظاهر وقوع التقطيع يف العديد من روايات باب الرتاعيح ويظهر ذل  بوضوح لدى مقارنة بعضها بكالبع  اخخكر
 :ولنضرب بع  األمثلة والشواهد على ذل 

 روايتا داود بن الحصين
مقبولة بن حنظلة هو داود بن احلصني أيضاً وقد  راوي رواية عمر بن حنظلة مع رواية داود بن احلصني، فانفمنها: 
ابككن حنظلككة يف روايتككه الشككهرية باملقبولككة،  عككن يف روايتككه األخككرى علككى مطلككع مككا نقلككه لنككا –حسككب املسككتظهر  –اقتصككر 

وهكو اممككام  –والكيي يشكهد بادككاد الكروايتني و قطيككع بكن احلصككني الحكدا ا إضكافة إي وحككدة الكراوي ووحككدة املكروي عنككه 
هو التطابق شبه التام بني نص روايكة ابكن احلصكني ومطلكع املقبولكة إضكافة إي ابتكدال املقبولكة بعكد انتهكال  - صادق ال

 عاملقطع املشرتك بسؤاٍل مرت ب على فقد املرعح األول )وهو الرتعيح بالصفات( مما يستظهر من جمموعها )اشرتاك املطل
ان الكراوي )أو الكرواة عنكه يف  .(قتصكار علكى املطلكع املشكرتك يف الروايكة األخكرىومواصلة األسكللة واألعوبكة يف املقبولكة، واال

 نقل جمموع كالمه وأسللته وأعوبة اممام وانه  رواية اليت مسعها كاملة من اممام الاجملاميع احلديثة( قد اختصر 
امكا لعكدم اسكتيعاب    وأمجكل بعك ولعلكه نقكل واحكد  عكدد روا كه فبكمكل بعك ،يف مقبولته، لكنه اختصرها يف نقله اخخر

السامع أو لعدم كون سائر الفقرات مورد حاعته )كما لو كان مورد حاعته اخكتال  صكفات القضكاة يف قضكية منا عكة، 
 دون مسائل اختال  الروايات(.

 :فالحظ نص الروايتني
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لَينِن َجَعَمُهَمـا ِفـ   كما رواها يف التهكييب  اما رواية داود بن احلصني عن أيب عبد اهلل  َقـا َعلَـى َعـدن ََ رَُجلَـينِن اتـف
ُهَمـا َعـنن قـَـ ن ِ  نـَ اَلِ  بـَيـن تـَلَـَا النَعـدن لَينِن َو اخن ُهَما ِخَمٌف فـََرِضـَيا بِالنَعـدن نـَ ٍم َوَقَع بـَيـن ُهَما ِف  ُحكن نـَ ـُم  بـَيـن ـ  النُحكن ِِ أَيِِّهَمـا يَمن

َقِهِهَما َو َأعنَلِمهِ  َخرِ فـََقاَ  يـُننَظُر ِإَلى َأفـن ََُت ِإَلى اْلن ُمُه َو اَل يـُلنتـَ ََُذ ُحكن  (1)َما بَِأَحاِديِثَنا َو َأونرَِعِهَما فـَيـُنـن
داود بن احلصني عن عمر بن حنظلة عكن أيب عبكد اهلل اليت رواها وأما املقبولة كما رواها يف من ال حيضره الفقيه فهي 

َتاَر ُكلُّ قال:  ََا ِفيَما َحَكَمـا قَاَ  قـُلنُت ِف  رَُجَلينِن اخن َل تـَ ُهَما رَُجما فـََرِضَيا َأ ن َيُك نَا النفاِظَرينِن ِف  َحقِِّهَما فَاخن َواِحٍد ِمنـن
َدقـُُهَما ِف  الن  َقُهُهَما َو َأصن ُم َما َحَكَم ِبِه َأعنَدُلُهَما َو َأفـن تـََلَا ِف  َحِديِثَنا قَاَ  النُحكن ِِ َو َأونرَُعُهمَ َو ِكَمُهَما اخن ا َو َحِدي

َخرُ  ُكُم ِبِه اْلن ََُت ِإَلى َما َيحن ُهَما َعَلى  اَل يـُلنتـَ ََاَضُل َواِحٌد ِمنـن اَلِ  َمرنِضيفاِ  ِعننَد َأصنَحابَِنا لَينَس يـَتـَ قَاَ  قـُلنُت فَِإنـفُهَما َعدن
ِمَع َعَلينِه َأصنَحاُبكَصاِحِبِه قَاَ  فـََقاَ  يـُننَظُر ِإَلى َما َكاَ  ِمنن ِرَوايَِتِهَما َعنفا ِف  َذِلَك الف   هيا. (2)... ِذي َحَكَما ِبِه النُمجن

ال جمككال لككدعوى  ككالأل الروايككات، بككل غايككة  ،ككن مككع وعككود هككيا االحتمككال فكيككأل بقو ككه   كيكأل بظهككوره، لســلمنا
يكفككي يف عككدم إخاللككه باملقبولككة  هورهككا يف التقييككد الككيي ال يككدفع  يقككال:أو  (3)األمككر احتمككال  الفهككا املككدفوع باألصككل

ا هككر مككن ذلكك  الظهككور  (5)، أو كونككه، ككككل االحتمككاالت األخككرى الككيت ال  ضككر بككالظهورات(4)رجككرد احتمككال الت ككالأل
 .على فرضه (6)اخخر

 روايتا الحسن بن جهم
 :(7)ومنها: روايتا احلسن بن اجلهم

ِم َعكِن الحَعبحكِد الصلكاِلِح  هح َسِن بحِن اجلَح ـُهَما َعلَـى ِكتَـاَِّ اللفـهِ قَكاَل:  َوَعِن احلَح ـاِ  َفِقسن ََ َتِل ََ النَحـِديثَاِ  النُمتن   ِإَذا َجـاَء
َها فـَُهَ  بَاِطلٌ  ِبهن َهَها فـَُهَ  َحقٌّ َوِإ ن َلمن ُيشن بـَ  .(8)َوَأَحاِديِثَنا فَِإ ن َأشن

ِم َعِن الرَِّضا َما ُرِوَي َعنِ و  هح َسِن بحِن اجلَح ََةا قَـاَ  َمـا  قُكلحُت لِلرَِّضا  :قَالَ   احلَح َتِل ُِ َعننُكمن ُمتن ََحاِدي َتِجيئـَُنا األن
                                                             

 .301ص 6التهييب: ج (1)
 .10-9ص 3من ال حيضره الفقيه ج (2)
 فيه انه أصل حمكوم، ليا عدلنا إي: أو يقال: فتدبر. (3)
 الناشئ من اقتصار رواية داود على الفقرة األوي فقط. (4)
  هور املقبولة يف التقييد. (5)
 الناشئ من عدم وعود سائر الفقرات يف رواية بن احلصني. (6)
 .260-259ص 1عامع أحاديث الشيعة ج (7)
 .  123ص 27وسائل الشيعة ج (8)
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ِبُهُهَما فـَُهَ  ِمنفا َوِإ ن لَ  ُه َعَلى ِكَتاَِّ اللفِه َعزف َوَجلف َوَأَحاِديِثَنا فَِإ ن َكاَ  ُيشن ََ َعنفا َفِقسن ُهَما فـَلَـينَس ِمنفـا قـُلنـُت من يُ َجاَء ِبهن شن
ـينِن فَـَم نـَعنلَـُم أَيُـُّهَمـا النَحـقُّ فـََقـاَ  ِإَذا لَـمن  ََ َتِل  تـَعنلَـمن َفُمَ سفـٌع َعَلينـَك بِأَيِِّهَمـا َيِجيئـُنَـا الـرفُجَمِ  وَِكَمُهَمـا ََِقـٌة ِبَحـِديثـَينِن ُمتن

  (1)َأَخذنت
  واألمر فيه كسابقه إال ان قد يكون أضعأل الختال  املروي عنه إن ككان املكراد بالعبكد الصكام اممكام الككا م 

إال ان وحدة املضمون وشبه التطابق الكامل يف النص قد يشفع الستظهار الوحدة خاصة مع ما هكو  (2)و األصلكما ه
 سيبيت عواب آخر عن ذل .فتبمل، و كوهنم نوراً واحداً. را قاله اممام اخخر و  سلم لدينا من إحاطة كل إمام م

كما يدل على ان األصل يف الروايكات عكدم اسكتيعاب الشكقوق والفكرورت والرت بكات واملتعارضكات واملتواوكات، وككون 
 العديد من الروايات: –ومعلم وحكيم  كشبن أي مرب    –على االلقال مجلة مجلة   بنال األئمة
ـَراَ  َعـنن َعاِصـِم بـنِن ُحَمينـٍد َعـنن َمننُصـ ِر بـنِن  ما عال يف الكايف ومنها:  َراِهيَم َعنن أَبِيِه َعِن ابنِن أَبِـ  َنجن َعِل ُّ بنُن ِإبـن

ــ  ِفيَهــا بِــالنَجَ اَِّ َُــمف  َحــامٍِ  قَــاَ : قـُلنــُت أِلَبِــ  َعبنــِد اللفــِه  ــأََلِة فـَُتِجيبُِن ــأَُلَك َعــِن النَمسن َيِجيئُــَك َيينــِري  َمــا بَــاِل  َأسن
 (3) فـَُتِجيُبُه ِفيَها ِبَجَ اٍَّ آَخَر فـََقاَ  ِإنفا ُنِجيُب النفاَس َعَلى الزِّيَاَدِة َو النـُّقنَصا ...

 محتممت معنى الزيادة والنقصا 
 واحملتمالت يف )الويادة والنقصان( هي:

 ة والنقصان يف سؤال السائل.دالويا -1
 حاعة السائل.الويادة والنقصان يف  -2
لوضكوح اخكتال  الكرواة ذا كا، أو بكاختال  حكاالضم وأوضكاعهم،  ؛الويادة والنقصان يف استيعاب السكائل وفهمكه -3

يف القككدرة علككى اسككتيعاب املطالككب فكلمككا كككان اسككتيعابه أقككل، أعيككب باألقككل مككن الفككروع والتفاصككيل واحلجككج والرت بككات 
 وهكيا.
أو السائل، من  قية أو ضيق وقت وانشغال ببمر آخر وكثكرة  يطة باممام الويادة والنقصان يف الظرو  احمل -4

يف جملككا الككدر  أو علككى وشكك  الككيهاب للصككالة أو غككري  تهم، أو كككون اممككام للككواملسككتفتني وقِ ال ؤل املككراععني والُسكك

                                                             

 .357ص 2االحتجاج ج (1)
 وقيل: العبد الصام يطلق على كل إمام عند انتهال السند إليه ويتحدد بطبقة الراوي. فتبمل (2)
 .65ص 1امسالمية(، ج -الكايف )ط  (3)
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 ذل .
الويكككادة والنقصكككان يف اممكككان، ومكككا أكثكككر ذلككك  إذ ككككان االئمكككة ميبكككون السكككائل ركككا يتحملكككه ومكككا أكثكككر ذلككك  يف  -5

  على حسب وضع السامع وحاله فان ذل (2)قد يكون إلوامياً أو عدلياً أو خطابيا ، بل ان عوابه (1)االعتقاديات
ا ال يكككرى اهللأ فبعكككاب ركككا مضكككمونه: ألنكككه إذا رأى ملكككن سككبله: ملكككاذ مقتضككى احلكمكككة ومنكككه عكككواب اممكككام السكككجاد 

سككقطت هيبتككهن فانككه ي يكككن يتحمككل أو يفهككم معككس ان اهلل جمككرد فتسككتحيل ر يتككه، علككى ان اجلككواب صككحيح لكككن بنحككو 
 الرت ب إذ مع انتفال املقتضي للر ية واممكان ال  صل النوبة ليكر املانع.

ايات باب الرتاعيح، واخلكاما حمتمكل فكيمن ال يتحمكل ان يكيكر لكه الرتعكيح والوعوه األربعة األوي كلها حمتملة يف رو 
 (3)منا له يتصورها عناداً ر الفة العامة إذ قد 

واحلكمكككة أيضككاً،  قتضكككي إرادة ككككل الوعككوه اخلمسكككة مككن )ان ايكككب النككا  علكككى الويكككادة  وإطككالق ككككالم اممككام 
 والنقصان( فتدبر

الويادة والنقصان بالعموم واخلصوص املطلق أو الكلي واجلوئكي أو الككل واجلكول أو    ان الوعوه الثالثة األوي  قتضي
 العموم من وعه أو التباين. يف اجلملة األصل والفرع اما األخريان فقد يقتضيان

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

   )الحكمة(:
رٌ  : علي اهلاديقال اممام  َملُ  وَ  فَاِعلُهُ  النَتينرِ  ِمنَ  َخيـن  َشرٌّ  وَ  َحاِمُلهُ  النِعلنمِ  ِمنَ  َأرنَجحُ  وَ  قَائُِلهُ  النَجِميلِ  ِمنَ  َأجن

َ  ُ  وَ  َجالِبُهُ  الشفرِّ  ِمنَ    رَاِكبُهُ  النَه ن ِ  ِمنَ  َأهن
 (370ص 75بريوت، ج –حبار األنوار: ط )

                                                             

 خاصة يف مسائل اممامة والكرامات والفضائل. (1)
ِر ُعُق ِلِهمن ِإنفا و َوَجاِدلنُهمن بِالفِت  ِهَ  َأحنَسنُ إذ  (2) َننِبَياِء أُِمرننَا َأ ن ُنَكلَِّم النفاَس َعَلى َقدن  (.23ص 1امسالمية، ج –)الكايف: ط  َمَعاِشَر األن
فلننظككر إي مككا قككالوه  يف كككل شككيل فككدذا أردنككا ان نعككر  رأي علككي  ان ذلكك  للمرآ يككة واهنككم كككانوا قككد بنككوا علككى لالفككة علككي  وقككد سككبق (3)

 .فنعر  ان عكسه هو اليي قاله أمري املؤمنني 


