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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 -41التخيير بين روايات الـ 42سنة والـ 45سنة

()519

الوجــا الرابــع ر ــر :أن يقااال بااال يفيس يف ساان البلااول بااني األقا واألفتاار ،أل يف الف يااا بااال يفيس بااني  9ساانني و 31ساانة ويف
الصبيان بال يفيس بني  31سنة و 31سنة ،ورمبا حىت الا 8سنوا .
ويقرب ال يفيس بني األق واألفتر اخ الف قابليا األطفال الذهنية والعقلية والنفسية واجلسدية ،فما هو مشهور وأوضح من أن
ّ
خيفى ،فقد يكون رشد البنت العقلي واجلسادل يياي يلهلهاا للصايام وعمرهاا  9سانوا وقاد ال شرشاد إال بعاد بلا بسانني ،فجعا
اهلل شعاىل ،بناء على هذا الوجه ،ال يفيس بيد الويل أو بيد الصيب ،على وجهني.
اإلشكال بأنا كيف يخيّر بين األقل واألكثر؟
ولكاان ال يفيااس بااني األق ا واألفتاار ،مااو بل ا  ،يباادو لريب اان ألن األق ا إن فااان واجاادان ل مااام املااال وج ا عليااه الصااوم والصااالة
وصحت معامالشه ،وإال مل جت ومل شصح ،فأل معىن لل يفيس؟.
الجواب :إلطالق روايات التخيير

وقد يجاب أولا :بإطالق روايا ال يفيس وهي مس فيضة فما حتظاى بالشاهرة الروائياة املسالّمة فاال يضار إرساال بعضاها ،علاى أن
امليف ار حجية مراسي التقا املع مدة.
()4
ض ٍة َوه َي َر َ َرةُ أَيَّ ٍامَ ،وتَ ْستَظْه ُر( )3بثَ َالثَة أَيَّ ٍام ثُ َّـم
ساءُ تَ َدعُ َّ
الص َالةَ ،أَ ْكثَـ ُرهُ مثْ ُل أَيَّام َح ْي َ
فمنها :ما يف فقه الرضا َ  :والنُّـ َف َ
ين يَـ ْومـا َوبـأََ َهـ ه
َ ثََالثَـةا َور ْ ــر َ
َ ثَ َمانيَـةَ َر َ ـ َـر يَـ ْومـاَ ،وُرو َ
ـل ال ُْم ْستَ ََا َ ـةَُ ،وقَـ ْد ُرو َ
ـل ،فَــا َرا َرأَت الـ َّـد َم َرم َـ ْ َك َمــا تَـ ْع َمـ ُ
تَـغْتَسـ ُ
()1
َ )...ماان ش مااة فااالم ا مااام  حساابما اسا ظهرع العديااد ماان
ْاأل َ
َّســَيم َجــا  بناااءن علااى أن ( َوقَـ ْد ُرو َ
َحاديـ أُذـ َ مـ ْـن ج َهــة الت ْ
َ )...صاراان يف ال يفياس باني األقا واألفتار ،با لعا ظااهر الرواياة ال يفياس يف أفتار النفاا باني 31
األعاظم ،وعليه يكون ( َوقَ ْد ُرو َ

َ )...إىل صادر الرواياة وهاو (أَ ْكثَـ ُرهُ
أيام و 38و 31من حني الوالدة (أو من حني رؤية الدم ،على القولني) بناء على عود ( َوقَ ْد ُرو َ
ض ٍة) ب وفذا بناء على عودع إىل آخرها أل إىل ( َرم َ ْ َك َما تَـ ْع َم ُل ال ُْم ْستَ ََا َ ةُ) أل أهنا بعد العشارة أياام شعما عما
مثْ ُل أَيَّام َح ْي َ
املس حاضة لا 38يومان أخرى ،أو  31يومان أخرى ،لكن هذا بعياد( ،)4وعلاى أل فالرواياة صاراة يف ال يفياس باني ال ا 38و 31وال يضار
هبا عودها إىل النفا وأفترع أو إىل ا س حاضة يف املقام وأفترها.
( )3أل أفتر النفا .
( )3باجلمو بني شرو احلائض وأعمال املس حاضة ،وبل لدى انقطاع الدم بعد عشرة أيام (أو بعد عادهتا).
( )1فقه ا مام الرضا  :ص.393
( )4وإن اح م أن يكون بل  ،بأن شرجو لل مييز بالعالما أو إىل أيام عادهتا بعد الا 38أو  31يومان.
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ومنها :ما رواع أمحد بن علاي بان أط طالا الط ساي عان احلسان بان اجلهام عان الرضاا  :قُـ َْـ ُ  :يَجي ُـنَـا ال َّـر ُج َالن َوك َال ُه َمـا
ت )3(وإطالقهااا يشاام األقا
َْــَُّ؟ قَـ َ
ـْ بأَيه َمــا أَ َذـ ْ َ
ـال :فَــارَا لَـ ْـم تَـ ْع َـ ْـم فَ ُم َو َّسـ بـع َر َْيـ َ
ث َقـةب ب ََــديثَـ ْين ُم ْختََ َفـ ْـينَ ،وَل نَـ ْع َـ ُـم أَيُّـ ُه َمــا ال َ
واألفتر فما يشم امل باينني.
ت فـي كتَ ٍ
ـاب
ومنها :ما رواع الشيخ  بإسانادع عان أمحاد بان حمماد عان العباا بان معاروف عان علاي بان مهزياار قاال :قَـ َـرأْ ُ
ٍ
السـ َفر،
ـَابُـنَا فـي رَوايَـاته ْم َر ْـن أَبـي َر ْبـد الََّـا  فـي َرْك َعتَـي الْ َف ْجـر فـي َّ
سـن  ا ْذتَـ َ َ
ـف أ ْ
َْ َ
ل َع ْبد الََّا بْن ُم ََ َّمد إلَى أَبي ال َ
َْ َ
ـْ
صَه َما إ َّل َر َى ْاأل َْرض فَأَ ْرَ ْمني َك ْي َ
َب َ
َْه َما في ال َْم َْملَ ،وَرَوى بَـ ْع ُ
فَـ َرَوى بَـ ْع ُ
ـف تَ ْ
ض ُه ْم أَ ْن َل تُ َ
ض ُه ْم أَ ْن َ
صـنَ ُع أَنْـ َ ألَقـْتَـد َ
ْ بأَيٍَّة َرم َْ َ  )3(وال يض ّار هباا فوهناا مان املطلاق واملقيّاد أو اح ماال اخ صاصاها مبوردهاا بعاد إل ااء
ْ فَـ َوقَّ َع ُ :م َو َّس بع َرَ ْي َ
في َرل َ
العرف اخلصوصية وفيه شأم .
ومنها :مكاشبة حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلماسل إىل صااح الزماان أرواحناا لاااب مقدماه فاداء ،فماا يف اح جاا الط ساي،
وقد سئ يف هذع املكاشباة عان اسا حباب ال كباس بعاد ال شاهد األول وعدماه – إىل أن قاال  يف اجلاواب عان بلا َ  :حـديثَان أ ََّمـا
ٍ
ـج َدة الثَّانيَـة َوَكبَّـ َـر ثُ َّـم
َ أَنَّـاُ إرَا َرفَ َـع َرأْ َسـاُ م َـن َّ
الس ْ
أَ
َح ُد ُه َما ،فَارَا انْـتَـ َق َل م ْن َحالَة إلَى أُ ْذ َرى فَـ َع َْيـا التَّ ْكبي ُـرَ ،وأ ََّمـا ْاَ َذ ُـر فَانَّـاُ ُرو َ
ت م ْـن بَـاب
ْ التَّ َ ُّه ُد ْاأل ََّو ُل يَ ْجرَ َه َ ا ال َْم ْج َـرىَ ،وبأَيه َمـا أَ َذـ ْ َ
س َر َْيا في الْقيَام بَـ ْع َد الْ ُقعُود تَ ْكب بيرَ ،وَك َ ل َ
س ثُ َّم قَ َ
ام ،فَـ َْي َ
َج َ َ
ْ َوابا.)1(
َّسَيم َكا َن َ
الت ْ
وردم ورود اإلشكالت رَيها
ولكن عمدة ا شكاال على روايا ال يفيس ،هي :السند ،وعدم عم األصحاب هبا ،واخ صاص بعضها ،مماا مل ناذفرع فيفا
ّ
مساعة عن أط عبد اهلل  ،بزمن احلضور وإمكان الوصول إىل ا مام  إبا ورد يف بعضها يُـ ْرج ُاُ َحتَّى يَـ َْ َقى َم ْن يُ ْخب ُره.)4(
وحتقيااق بلا موفااول إىل األصااول ،ومااوجز القااول :أن شاايئان ماان ا شااكاال ال ياارد بناااء علااى مااا بنينااا عليااه ماان أن األصا األول
لدى ال عارض هو ال يفيس وأنه أص عقالئي عاام وأن الرواياا لاو ات دالل هاا علاى ال يفياس فهاي علاى طباق األصا وليسات خمالفاة
لألص  ،فراجو ما حققناع حول بل يف العدياد مان الك ا ( )1إضاافة إىل ماا صارنا إلياه مان حجياة مراساي التقاا املع مادة حسابما
فصلناع يف ف اب (حجية مراسي التقا املع مدة ،مراسي الصدوق والطوسي منوبجان).
وأمااا العم ا فقااد قااال اققااق اخلراساااك يف الكفايااة( :ال خيفااى أن مااا بفاار ماان قضااية ال عااارض بااني األمااارا  ،إّمنااا هااو مبالحظااة
القاعدة يف شعارضها ،وإالّ فرمبا يدَّعى ا مجاع على عادم ساقوك ف ّاال امل عارضاني يف األخباار)( )6وللسايد العام يف بياان األصاول ف ااب

( )3االح جا  3 :ص.113
( )3ال هذي  1 :ص.338
( )1ال هذي  3 :ص.481
( )4الكايف 3 :ص.66
( )1ومنهااا يف رسااالة طبعاات آخاار ف اااب (شااورى الفقهاااء والقيااادا ا سااالمية – دراسااة فقهيااة أص اولية) حتاات عن اوان (يف بيااان عاادم اس ا لزام
حجية امل عارضني اجلمو بني امل ضادين أو امل ناقضني).
( )6اآلخوند اخلراساك ،ففاية األصول ،ملسسة آل البيت  حياء الااث ا قم 3 :ص.443
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ال عادل والاجيح شفصي حول بل .

إشكال استَالة التخيير بين األقل واألكثر
ولكن عمدة ما ميكن أن يورد على شطبيق روايا ال يفيس على املقام هو ماا ّادعاي مان اسا حالة ال يفياس باني األقا واألفتار ،ألن
ّ
األق إن اح وى على املال ال ام للوجوب وج  ،وإال مل جي  ،فال معاىن لل يفياس باني األقا واألفتار ألن األمار يف احلكام دائار باني
الوجود والعدم ،وال يفيس إمنا يعق بني امل باينني.

رود المقام إلى التخيير بين المتباينين
الجواب ْ
ومو قطو النظر عما أجي به عن بل فإن لنا مو شسليمه أن نقول :بأن مرجو ال يفيس بني األق واألفتر يف مت املقام ،لو تّ،
إىل ال يفياس باني امل باااينني ،وبلا بناااءن علاى اشا مال األقا علااى مصالحة ملزماة فيكااون واجباان واشا مال األفتار علااى مصالحة مزامحااة،
فمصالحة ال ساهي  ،جيا هباا ماا فااا مان املصالحة امللزمااة يف األقا  ،فيكااون ال يفياس يف احلقيقاة بااني واجاد ماال وواجااد ماال آخاار
مباين وإن فان ظاهرع فونه ختيسان بني األق واألفتر ،ففي الصالة والصوم متالن :املصلحة امللزمة الكامنة فيها شدعو إىل إجياب الصالة
شعييناان لاادى بلااول الصاايب ال ا 31ساانة وفقاان لروايااا البلااول عنااد هااذع الساان ،ومصاالحة ال سااهي شاادعو إىل ا جياااب م ااأخران لاادى ال ا31
سنة ،فين ج بل ال يفيس بني ا لزام لدى الا 31سنة وبني ا لزام لدى الا 31سنة ،وفذل حال جواز أمر الصيب ومعامالشه وهو حما
الشاهد فإن مصلحة ال سهي شدعو للحكم بنفاب معامالشه عند الا 8سنوا أو الا 31سنة لكن مصالحة ا شقاان ماتالن شادعو للحكام
بنفابها عناد سان ال ا 31سانة لبداهاة أن الطفا فلماا فا ازداد رشادان وعقاالن ،نوعاان ،ف ازاحم املصالح ني أدى إىل ال يفياس املسا فاد مان
()3
ال عارض الظاهرل بني الرواي ني والذل عاد ،طبق هذا الرأل ،إىل ال زاحم .ف أم
ويقربه إىل الذهن أن الشارع حكم بال يفيس يف الرجوع إىل امل ساويني يف األعلمية ،مو أن الواقو ال خير عن أحدمها ،مو أنه فان
ّ
ميكاان احلكاام باألخااذ باااألحوك منهمااا خاصااة إبا مل يسا لزم العساار واحلاار  ،لكنااه حكاام ،يسا املشااهور ،بااال يفيس بينهمااا مجعاان بااني
فيفس بينهما.
مصلحة الواقو ولذا مل يسمح ،على املشهور ،بالرجوع إىل املفضول ،ومصلحة ال سهي ّ ،
نمارج من فقا المعاريض ،رَى التخيير بين األقل واألكثر
فما بفرنا يف ف اب (املعاريض وال ورية)( :الصورة الرابعة :أن يفيد اإلقتران مطَبا جديدا ولذل أصناف عديدة يطول بذفرها
املقام ،ومنها :إفادة ضم حديتني :ا جزاء ال يفيسل أو الوجوب ال يفيسل.
فمن األول :ضم روايا أن الكر ألا ومائ اا رطا باالعراقي ،إىل رواياا أن الكار أالأاة أشابار مضاروبة يف أالأاة ( يف أالأاة (أو
أالأة ونص مضروبة فذل )( ،)3فإن بل يفيد ا جزاء ال يفيسل ،وإن أيا منهما حتقق فهو فاف يف االع صام.

مطول.
( )3إب ما بفر ال يزيد عن ا ح مال .ف أم إب شفي به أدلة ال يفيس بإطالقها .ف أم والكالم هنا ّ

( )3انظر :الكايف  ،1 :1ح  1ا  ،3وفيه ... :عن أط بصس قال :سألت أبا عبد اهلل  عن الكر من املاء فم يكون قادرع؟ قاال :إرا كـان
الماء ثالثة أشبار ونصف في مثَا ثالثة أشبار ونصف في رمقا في األرض ف لْ الكر من الماء.
 ...عن ابن أط عمس ،عن بعض أصحابنا ،عن أط عبد اهلل  قال :الكر من الماء ألف ومائتا رطل.
 ...عن إمساعي بن جابر ،قال :سألت أبا عبد اهلل  عن املاء الذل ال ينجسه شي؟ قاال :كـر .قلات :وماا الكار؟ قاال :ثالثـة أشـبار فـي
ثالثة أشبار.
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وبذل يندفو شوهم ال ضارب بني ال حديدين أل ّن بل احلجم ا األشبار مضروبة يف األشبار ا ال ي وافق مو بل الوزن ،ب يزياد
عليه وينقص حس أق املياع وخف ها لكترة األمالح واملعادن ولسها فيها أو قلَّ ها.
والسب أن الشارع أراد ال يسس على املكل ب حقق أل منهما(.)3
ونظسع :ختيس الشارع دية الق بني مائة من ا با ( ،)3وماائ ني مان البقار ،وألا شااة ،وألا ديناار ،وعشارة آالف درهام ،وماائ
حلة ،فإن قيم أفترها قد ال ش طابق(.)1
والَاْــل :إن مااا ساابق فلااه ماان (املعاااريض)( )4ب فسااسها باا(ا شارا اخلفيااة) فمااا فساارها هبااا بعااض الفقهاااء ،ويسا عاادد ماان
ال فاسس ال أسلفناها( ،)1فراجو)( .)6هذا.
لكن التخيير بينهما مخالف لإلجماع

ولكـ ّـن عماادة ا شااكال يف ال يفيااس بااني ال ا 9ساانوا وال ا 31ساانة يف الف اااة ،وبااني ال ا 31ساانة وال ا 31ساانة يف الفااىت ،أنااه خااالف
املشاهور شااهرة عظيمااة با خااالف إمجاااع الفاريقني ،والفقيااه وإن مل يكاان يارى حجيااة ا مجاااع حم ما املدرفيااة فكيا باملاادرفي ،إال أن
خمالفة ا مجاع خمالفة لإلح ياك .ف دبر
والبحي يف ال يفيس بني األق واألفتر طوي الذي  ،فنك في منه هبذا القدر ،وسنكم البحي بعاد شاهر رمضاان باإبن اهلل شعااىل
حول إس دالل الشيخ  على عدم صحة معامال الصيب ،يديي الرفو.
وَْى اهلل رَى مَمد وآلا الطاهرين
يسر مالحظة نص الدر على املوقو ال ايلm-alshirazi.com :
ش ّ

ص َالح آذ َرتا
َحيَا َر ْق َاُ َوأ ََم َ
قال أمس امللمنني   :إ َّن أَفْ َ
ض َل النَّاس ر ْن َد الََّا َم ْن أ ْ
ساُ ل َ
ات َش ْه َوتَاُ َوأَتْـ َع َ
ب نَـ ْف َ
(لرر احلكم :ص.)11

( )3فماا ا ما أن يكااون لاه وجااه واقعاي علماي ،إضااافة ملصالحة ال يسااس ،فاأن يكااون األخا با خاواص أقا  ،فاح اا إىل حجاام أفا  ،فااي
يصلح لإلع صام .وجع الا 3311رطالن حىت لألأق شنسيقان للمقاييس وضربان للقانون متالن ،رلم ففاية األق فرضان ،ف أم .
( )3انظر :الكايف  ،381 :3ح  3ا  ،9وفيه ... :عن أط بصس قال :قال أبو عباد اهلل  :دية الخطأ إرا لم يرد الرجل مائة مـن اإلبـل،
أو ر رة آلف من الورق ،أو ألف من ال اة ...قال :وسأل ه عن الدية ،فقاال :ديـة المسـَم ر ـرة آلف مـن الفضـة أو ألـف مثقـال
من ال هب ،أو ألف من ال اة رَى أسنانها أثالثا ،ومن اإلبل مائة رَى أسنانها ،ومن البقر مائتان.

( )1إب قاد شكااون قيمااة مائااة ماان إبا أقا أو أفتاار ماان قيمااة األلا شاااة ،وقااد شكااون قيم هااا أقا أو أفتاار ماان األلا دينااار ،حسا العاارض
فصلنا الكالم عن هذا يف بعض املباحي السابقة.
والطل يف األسواق ،وقد ّ
( )4إبا قصدها أو مطلقا فما سبق.
( )1فا :ما فان يف ناحية وشق أو ما فان حياله وحاباع أو الصع  .الذلول ...اخل.
( )6املعاريض وال ورية :ص.318-313
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