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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
(45) 
 هل الظهور حجة ذاتاً من أي منشأ حصل؟

 حجة ذاتاً من أي منشأ حصل؟ان الظهور  ال يقال:
كال، بل بالشرطني السابقني )ان ال يكون الطريق مردوعاً عنه شرعاً وان ال يكون معرضااً عناه لاد    إذ يقال:

أظهااار مااان الااادليل اهخااار أو اراااه ظااااهر يف الناظرياااة  العقاااالأال أال تااار  اراااه لاااو رأ  يف املناااام مااا اًل ان هااا ا الااادليل
ظهاور با لمل    لاد  ها ا الفقياهمتت مقدمات حكمته وحصال للكاالم  مطلقره على ذاك الدليل أو اواحلكومة 

وذلاامل السااتقالل العقاال بعاادم حجيااة األحااالم  ،يتيكاان حجااة إال لااو قطاان؟ علااى ارااه لااو قطاان  فيااه تفصاايل ساايأ
الظهاور االطالقاي، أي ظهاور املفاارد علاى ثبات عنادا الظهاور بالقياام، كماا لااو قاام الظهاور الساياقي لاو وكا لمل 

،  اراه لايحب ةجاة لشامول إطالقاات أدلاة النهاي عان  ياهيف اإلطالق،  اتم  لدياه را ر  الظهاور  م الً  لى بالالماحمل
منهاا )باان تكاون مردوعااً عان األخا   اا  باملشامولية ااا القيام للمساائل األراولية كالفقهياة إن   رقال باواا أوى

 استناداً إى القيامال.
 لاايحب راا ر  الظهااور بنضااو الققااية احلقيقيااة وإال  ى االسااتظهاراحلااق ان مر اان مااا ادعااي ارااه الظهااور إ لكننن  

 لكان حجة، بل هو ظهور لديه بنضاو الققاية ارار ياة والشةصاية و)ظهاورا لدياهال عباارة أخار  عان االساتظهار
 وقد سبق حاله  تدبر.

 في حجية القطع لدى القاطع ولدى مقلده تفصيل  
أو ان املاوى كاان يف أو أظهار ماا لاو قطان باان ها ا حااكم القطن إذا حصل لاه مان القياام أو األحاالم، ك أما

 :صيل في حجيته وعدمها تف ،هةمقام البيان من ه ا اجل
النفحب أمرية أي ال بوتية  اره ليحب كل قطن حجاة بنضاو الكاشفية  اره إن  سرت احلجية بالكاشفية وأريد  ا 

قااول بااان القطاان احلاراال ماان القيااام أو األحااالم ال يصااا ال :ليااهوع ،اً الققااية احلقيقيااة إذ قااد يكااون  هاااًل مركباا
حجاااة، رعااام لاااو  سااارت احلجياااة باحلجياااة لدياااه أي الكاشااافية لدياااه كاااان قطعاااه كاشااافاً بنظااارا لكااان مااادار الققاااايا 
احلقيقية والنفحب أمرية ليست على رظر ه ا أو ذاك بل على الواقن رفسه، رعم لو قيل اره بنضو الققاية ارار ياة 
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لكنه مساوق للقول: باان ذلامل الساراب مااأ لاد  القااطن،  اال تهتاح علياه أحكاام  ا  رالشةصية كاشف لديه 
، كلماا   يصاح وكاان قطعاه  هااًل أي ان القااطن ال تتلاف حينٍا ن عان املتاوهم ،ريالواقن بال أحكاام الاوهم ال  ا

 وأية قيمة يف ميزان عا  ال بوت للتوهم؟ مركباً،
إال  ال1)قطعهقاطن )ولو من القيام واألحالمال وإن   ميكن ردعه حني وإذا  سرت احلجية بلزوم اإلتباع  ان ال

يلزماه باإلتبااع  ،ال2)بال العقال املقاا  مان إضاا ته إلياه اجملاردالناوري ال العقال  ،لاهبعد إزالة قطعه أماا مان دوراه  عق
دا  اااذا ل ااقراً، إال ان ال ماارة يف التفصاايل تظهاار بااان يقااال: ان قطعااه هاا ا لاايحب حجااة حينٍاا ن علااى مص ااوإن كااان مق

الساتقالل  ؛ياهعلم مقلدا ان قطن مقلَّدا باإلطالق أو باحلكومة مستند إى القيام أو األحاالم ملاا كاان حجاة عل
واحلارال: ان املقل اد كلماا علام  عقله بعدم حجية األحالم وقيام القرورة الشارعية علاى عادم حجياة القياام ها ا.

 بالقرورة.مستند حكم الفقيه وعلم خطأا،   يكن حجة عليه 
وهو اساتناد الفقياه يف اساتنباحل احلكام الشارعي إى الظهاور والا ي ال حمالاة يعاود إى وأما األول، وقد سبق: )

االستظهار،  بياره يتوقف على متهيد مقدمة وهي الفرق باني )الظهاورال و)االساتظهارال،  اان الظهاور قاائم بااللف  
ار إثبااايت، والظهااور حجااة علااى اجلمياان، أمااا االسااتظهار  هااو واالسااتظهار قااائم بالفقيااه، والظهااور ثبااويت واالسااتظه

حجاااة علاااى املساااتظهر وعلاااى مقلدياااه دون ساااائر اجملتهااادين، وذلااامل كاإلمجااااع الااا ي عاااد  الااادليل الرابااان واإلمجااااع 
ال يقاال ةجياة اإلمجااع املنقاول  ومان ذلامل قاد املنقول  اره قد يقال ةجية اإلمجااع، للضادم أو لل طاف أو  ري اا 

عاان اإلمجاااع ال بااويت، والكااالم هنااا عاان اسااتظهار الفقيااه ولاايحب عاان الظهااور  ااال يقااال ان الظهااور حجااة  ككاشاافن 
 .ال3)دون شمل كما ان الكالم قد يكون عن اإلمجاع املنقول  ال يقال ان اإلمجاع حجة دون شملال

 النتيجة تتبع أخس المقدمات، واالجتهاد يعتمد طوليًا على الظن المطلق
  يهااواال تهااد يف املساألة الفقهياة يتقاو م باال تهااد  ،اتتبان أخاحب املقادمتني أو املقادمورقيف: ان النتيجة ت

كاون األمار للو اوب ال ب)كاال تهااد أيقااً ويتوقاف علاى اال تهااد يف املساألة األراولية كما ،  ويف أدلتها ارارة
يا باملر ضاات املنصوراة أو مطلقااً ه اإى الجاأ لي  ني يتسااقطان أو تاري  بينهماا أو ضاعار ملطلق الطلح، أو ان املت

                                                           

التعااون علاى الا  أوضضنا يف عدد من كتاح و اه إمكاان ح راضة ردعاه حاإ قبال إزالاة قطعاه،  را ان كتااب ) قاه الار  ال و) قاه  ال1)
 والتقو ال و)احلجة معاريها ومصاديقهاال.

  ص لنا ذلمل يف ةث سابق. ال2)
 ال.33الدرم ) ال3)
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ال كماااا يتوقااااف علاااى اال تهااااد يف املسااااألة الر الياااة ألن الرواياااات، إال املتااااواتر منهاااا واحملفاااو  بالقرينااااة يتوقااافأو 
حاال اال تهااد يف املساألة البال ياة والصار ية  القطعية، ال ي بت ردورها إال بعد استطالع أحوال رواهتا.. وهك ا

 لاو اساتند ا تهااد الفقياه يف املساألة الفقهياة يف أياة  ،هايلما توقف االستنباحل على اال تهاد  واملنطقية وشبهها ك
 حلقااة ماان حلقااات السلساالة الطوليااة لال تهاااد، إى اال تهاااد املطلااق للاازم إمااا القااول بعاادم حجيااة ا تهااادا هاا ا

للاااازم عاااادم حجيااااة ك ااااري ماااان  وإال أو القااااول ةجيااااة اال تهاااااد املطلااااق واألول ال يقولااااون بااااه وعاااادم  ااااواز تقلياااادا
  ال حميص عن ال اين. ا تهاداهتم و تاواهم إذ ردر من يكون جمتهداً يف البال ة واملنطق... اخل،

إى الظنااااون املطلقااااة ال  ك اااارياً مااااا، إن   يكاااان ذلاااامل هااااو ال الااااح،  ان توثيقااااات الر اااااليني مسااااتندةوالظاااااهر: 
يساااااتندون يف تاااااوثيقهم أو تعاااااديلهم األشاااااةا  إى اراراااااة، توضااااايضه: ان العقاااااالأ، ومااااانهم علمااااااأ الر اااااال، 

يسااتقرأون حالااه يف الصاادق والكااا ب يف   اااوماالسااتقراأ الناااقص، وماان الواضااا ارااه لاايحب مااان الظنااون ارارااة، 
، والظاااهر اعتمااادهم علااى لديااه و ااود ملكااة العدالااةبصاادقه يف سااائر أقوالااه أو بمنهااا   يضدسااونمااواطن عدياادة 

 ٍنااان وذلاامل كةاا  الواحااد إذ يعتماادون عليااه ولااو ماان دون حصااول االطمٍنااانذلاامل حااإ ماان دون حصااول االطم
االطمٍناان  بال هاو مفياد للظان الناوعي األعام مانمشاهحل يف خا  ال قاة    ريوأما االطمٍنان النوعي  به الشةصي

، ولو ادعي حصر األول يف راورة االطمٍناان لكاان لناا ان رادعي حصار ال ااين باه كا لمل، ومان وهو حجة ب لمل
عاان  كااار  الااواردلواضااا راادرة، أو قلااة، ان يسااتند الر ااا  يف توثيقااه أو تعديلااه إى خاا  ثقااة بتعديلااه أو توثيقااه،  ا

الظاان  حصااول جماارد توثيااق زرارة ماا اًل، علااى ارااه يف  ااري ال اباات قطعاااً كاازرارة  ااان أي خاا  آخاار،  ارااه ال تلااو ماان
 داللته.  تأمليف أو حلقات سلسلة سندا )يف توثيق آحادهمال   احداملطلق يف 

 الظن المطلقهو د في تشخيص الدليل الحاكم، المستن  
، يف حتديد احلااكمإليها كما لنا ان رستدل على الطر  النايف حلجية الظنون املطلقة، باوم ك رياً ما يستندون 

 :ةك ري على ذلمل  واألم لة 
 التعارض بين ال حرج وال ضرر

التعااارب بااني )ال ضااررال و)ال حااربال إذ ذهااح بعااىل، كالشااير، إى تقاادم ال حاارب، وذهااح بعااىل،  :هنناومن
متعارضااني، والشاااهد ان اجلمياان يف أقااواام يسااتندون بعقااهم اعت  ااا بينمااا والعبااد تبعاااً ااام، إى تقااد  ال ضاارر، 

 إى ظنووم وحدسهم ال إى دليل خا  وظن روعي.
 ضرر وال حرج التعارض بين دليل السلطنة وال
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التعارب بني قاعدة السلطنة وقاعدة ال ضرر، وقد  ص لنا احلديث عن ذلمل يف ةث ساابق، وركتفاي  ومنها:
، دم قاعااادة الساالطنة علااى ال ضاارر وعكسااها والتفصااايل تقااهنااا بنقاال عبااارة الشااير وجممااال األقااوال: أمااا األقااوال 

 وسننقل عبارة الشير بطواا ملا  يها من الفوائد:
 واختالف العلماء في االستظهار الشيخ الم ك
ه مو بااا لتقاارر رفسااه،  ارااه رك ااوت ،رااملالاامل يف ملكااه مو بااا لتقاارر  ااا    ر  )وم لااه: إذا كااان تصاا: قااال 

، ولااو عااد مطلااق حجاارا عاان التصاار  يف ملكااه ضااررا،   ال1)ير اان إى عمااوم: ن النااام مساالطون علااى أمااواام ن
 يعت  يف تر يا املالمل ضرر زائد على ترك التصر   يه،  ري ن إى عموم التسلط.

لر ااوع إى قاعاادة ن رفااي احلاارب ن، ألن مناان املالاامل لااد ن ضاارر ال ااري حاارب وضاايق عليااه، إمااا حلكومتااه وميكاان ا
 والشاهد يف قوله )وميكن...ال إى آخرا. ال2)ابتداأ على رفي القرر، وإما لتعارضهما والر وع إى األرلال

: مبعارضاااة -ب مااان االعاااها  بأراااه املعااارو  باااني األراااضا -)رعااام، رااااقك يف ذلااامل رااااحح الكفاياااة وقااال: 
 عموم التسلط بعموم رفي القرر، قال يف الكفاية:

ويشكل  واز ذلمل  يما إذا تقرر اجلار تقررا  احشا، كما إذا حفر يف ملكه بالوعة  فسد  ا بٍر ال ري، أو 
 الحا  ان القاول  ال3)، ارتهاىالال3) عل حاروته يف رف العطارين حاروت حداد، أو  عل دارا مدب ة أو مطبةاة

 .أو عدا مشكاًل، مستند إى استظهارات ظنية ال إى ظنون روعيةباملعارضة 
 و)مث  صل املعهب بني أقسام التصر :

كماا دل   ،ال5)مينانبأره إن قصد به اإلضرار من دون أن يهتح عليه  لح رفن أو د ن ضرر،  اال رياح يف أراه 
 : ن إرمل ر ل مقار ن.عليه خ  مسرة بن  ندب، حيث قال له النيب 

ترتح عليه رفن أو د ان ضارر وعلاى  اارا ضارر يساري،  اراه  اائز قطعاا. وعلياه بناوا  اواز ر ان اجلادار  وأما إذا
 على سطا اجلار.

                                                           

 .9، احلديث 222: 1عوا  الآل   ال1)
 .364  2الشير مرتقى االرصاري،  رائد األرول، جممن الفكر اإلسالمي ا قم، ب ال2)
 .231كفاية األحكام:   ال3)
 .364  2ول، جممن الفكر اإلسالمي ا قم، بالشير مرتقى االرصاري،  رائد األر ال3)
أو  ااري ذلاامل، وقااد  ص االنا  لكنااه وقاان مااورد خااال  يف و هااه هاال ألرااه راا ر  ال ضاارر، أو لكورااه حكماااً ولوياااً ماان الناايب  ال5)

 الكالم عن ذلمل يف ةث ال ضرر.
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علاى كراهيااة شاديدة. وعلياه بنااوا كراهياة التاو  ماان  ال1) اائزوأماا إذا كاان ضارر اجلااار ك اريا يتضمال عااادة،  اراه 
 قبل اجلائر لد ن ضرر يصيبه.

ا ال يتضمل عادة لنفن يصيبه،  اراه ال واوز لاه ذلامل. وعلياه بناوا حرماة االحتكاار وأما إذا كان ضرر اجلار ك ري 
القامان إذا أ ان راارا بقادر  - ال3)والشاهيد يف اللمعاة ال2)كالفاضال يف التضريار  -يف م ل ذلمل. وعلياه بامج مجاعاة 

 حا ته من ظنه التعدي إى ال ري.
ن ضاررا وإن تقارر  اارا أو أخاوا املسالم. وعلياه وأما إذا كان ضررا ك ريا وضرر  ارا ك لمل،  اره ووز له د 

 :-إى أن قال  -بنوا  واز الوالية من قبل اجلائر 
واحلارااال: أن أخباااار اإلضااارار  يماااا يعاااد إضااارارا معتااادا باااه عر اااا واحلاااال أراااه ال ضااارر بااا لمل علاااى املقااار، ألن 

 ، ارتهى.ال3)القرر ال يزال بالقرر
يعااارب ضاارر ال ااري،  ال5)ضااررجاار املالاامل عاان التصاار  يف مالااه أقااول: األو ااق بالقواعااد تقااد  املالاامل، ألن ح

رعم، يف الصاورة األوى الاي يقصاد املالامل جمارد اإلضارار  ن.ال6)احلرب ري ن إى عموم قاعدة ن السلطنة ن و ن رفي 
 من  ري  رب يف التصر  يعتد به، ال يعد  واته ضررا.

ن ضااارر ال اااري أو أقااال، إماااا لعااادم ثباااوت والظااااهر: عااادم الفااارق باااني كاااون ضااارر املالااامل باااهك التصااار  أشاااد مااا
 ااان حتمال ال ااري علاى القاارر  ،ال4)القارركماا ساايجو، وإماا حلكومااة رفاي احلاارب علاى رفااي   ال4)القاارراله ايا بقلاة 

 ولو يسريا أل ل د ن القرر عن ال ري ولو ك ريا، حرب وضيق.
فسااه ولااو كااان أقاال ماان مبااا دون القتاال أل اال د اان القاارر عاان ر ال9)ولاا ا اتفقااوا علااى أرااه وااوز للمكاارا اإلضاارار

                                                           

 وه ا مورد ةث واختال  االستظهارات يف االرصرا  وعدمه و... ال1)
 .134: 2التضرير  ال2)
 .33: 4، والروضة البهية 235معة: الل ال3)
 .23 - 22: 4مفتاح الكرامة  ال3)
 أقول: ال إطالق له. ال5)
 ه ا مورد ةث واختال  االستظهارات. ال6)
 وهنا مورد ةث، واستظهارات خمتلفة. ال4)
 وه ا مورد ةث واستظهارات ظنية. ال4)
 يف )رال و ) ال زيادة: ن على ال ري ن. ال9)
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 .ال1)ال ريضرر 
 ه ا كله يف تعارب ضرر املالمل وضرر ال ري.

 .ال2)قوالنوأما يف  ري ذلمل،  هل ير ن ابتداأ إى القواعد االخر أو بعد اله يا بقلة القرر؟ و هان، بل 
، ور ضااه  ااري واحااد ال5)الاادروم ال3)وبعااىل مواضاان ال3)يظهاار اله اايا ماان بعااىل الكلمااات احملكيااة عاان التاا كرة

 .ال6)عاررينمن امل
: ماان أرااه لااو أدخلاات الدابااة رأسااها يف القاادر ب ااري تفااريط ماان أحااد ال4)وميكاان أن يناازل عليااه مااا عاان املشااهور

 املالكني، كسر القدر وضمن قيمته راحح الدابة، معلال بأن الكسر ملصلضته.
ف  يضمال إطاالق كالمهاام علاى ال الااح: مان أن مااا يادخل مان القاارر علاى مالاامل الداباة إذا حكاام علياه بتلاا

الدابة وأخ  قيمتها، أك ر مما يدخل على راحح القدر بتلفه وأخ  قيمته. وبعباارة أخار : تلاف إحاد  العيناني 
 .ال4)وتبداا بالقيمة أهون من تلف األخر ال

لديه من تقد  ه ا على ذاك أو العكحب  تدبر يف كالمه بطوله، جتد ان مر ن كل  ريق باألسام إى املرتكز 
 الظن املطلق.  تأمل.ليست إال من مصاديق قرائن بات احلكم واملوضوع و ناسوذلمل ملأو التفصيل 

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
 

ِإذ ا ك ان  ين ْوُم اْلِقي ام ِة ج م ع  اللَُّه ع زَّ و ج لَّ النَّاس  ِفي قال:  عن أيب عبد اهلل الصادق  عفر بن حممد 
اُد اْلُعل م اِء ع ل ى ِدم اِء ص ِعيٍد و اِحٍد، و ُوِضع ِت الْ  اِد اْلُعل م اِء فن يُنر جَُّح ِمد  اِء م ع  ِمد  م و ازِيُن فن ُتوز ُن ِدم اُء الشُّه د 

اءِ   .ال394  3من ال حيقرا الفقيه: ب)   الشُّه د 
                                                           

 راقشنا ذلمل مفصاًل يف ةث سابق. ال1)
 وه ا شاهد آخر. ال2)
 .391: 2الت كرة )الطبعة احلجريةال  ال3)
 يف ) ال: ن موارد ن. ال3)
 .111: 3الدروم  ال5)
 .325: 1، والسيد املرا ي يف العناوين 214: 34كصاحح اجلواهر يف اجلواهر   ال6)
 .244: 6ارظر مفتاح الكرامة  ال4)
 .342-369  2الشير مرتقى االرصاري،  رائد األرول، جممن الفكر اإلسالمي ا قم، ب ال4)
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