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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
()218

نتيجة مقدمات اإلنسداد مطلقة أو مهملة؟

وصفوة القول يف اخلالف بنيني انياحا الافاينية جنين وهنية وانياحة هداينية املسالنيدين والفصنيول
جن وهة ثانية ،هو أن نتيجة جقدجات االنسداد  -تارًة على الاشني وأخنير علنيى احلاوجنية – هنيل
هي جطلقة جنين حينيا األسنيباب أو جهملنية؟ األول هنيو جنيا ذهنيا إلينيه انياحا الافاينية اوبنيالطب نيإن
جس نينيلاه احلاوج نينية) ،يا نينيون الظ نينين حج نينية ج نينين أب س نينيبا حص نينيل ،وال نينيا ه نينيو ج نينيا ذه نينيا إلي نينيه ا داي نينية
السنينة حجنيةً دون احلاانيل جنين أج نيال الشنيهرة
والفصول ،ياون الظن احلاال جن خصوص الاتاب و ُ
والسرية واإلمجاع املنقول و تو املفيت اي بالظن احلاال جنين أج نيال األحنيالم والرجنيل واالسنيطرالب
واجلفر ولبه ذلك ،لان الذب نستظهره أن احلق ج الرازب.
االستدالل على اإلطالق بعدم وجود القدر المتيقن بين األسباب
وحيا ان جصباح األاول خلص  -بوضوح  -دليل القائلني بأن النتيجة جطلقة ،لذلك ننقل هنا
عبارته مث ننتصر مبا خيطر بالبال القاار للرازب.
قال :ااجلهة ال ال ة  -يف ان نتيجة املقدجات علنيى تقنيدير ماجيتهنيا جطلقنية أو جهملنية ،وال خيفنيى ان
اإلطني نينيالإل واإلقني نينيال قني نينيد يالحظني نينيان بالنسني نينيبة إ األسني نينيباب ،وقني نينيد يالحظني نينيان بالنسني نينيبة إ امل ني نيوارد وقني نينيد
يالحظنينيان بالنس نينيبة إ املرات نينيا نق نينيول :اجنينيا عل نينيى تقري نينير الاش ني تانينيون النتيج نينية جطلق نينية ج نينين حي نينيا
األسنيباب ،إذ ال يانينيون هننينيا قنينيدر جتنينييقن نينيال ينينير العقنينيل رقنياً بنينيني األسنينيباب النينييت لصنينيل جنهنينيا الظنينين،
ال رإل بني الظن احلاال جن اإلمجاع املنقول والظن احلاال جنين الشنيهرة واحلاانيل جنين تنيو الفقينيه
جني الً ،بنينيل العقنينيل ينينير بعنينيد ماجينينية املقنينيدجات انينيذا التقرينينير ان الشنينيارع وعنينيل الظنينين حجنينية جنينين أب سنينيبا
حصنينيل ،إال السنينيبا الهننينيذب انينيى الشنينيارع عنينين العمنينيل بنينيالظن احلاانينيل جننينيه كنينيالظن احلاانينيل جنينين القينينيا
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ال ابت عدم وواز العمل به باألخبار املتواترة)ا.)1

أقووول :جنينيوهر االسنينيتدالل علنينيى أن النتيجنينية جطلقنينية هنينيو قولنينيه ا تانينيون النتيجنينية جطلقنينية جنينين حينينيا

األسباب ،إذ ال ياون هنا قدر جتيقن).

الجواب :القدر المتيقن متحقق
لان احلق ووود القدر املتيقن وذلك لووهني:
 -2لإلجماع على حجية ظواهر الكتاب والسنَّة دون غيرهما

األول :إمجنينياع األانيوليني علنينيى حجينينية كنيواهر الاتنينياب والسنينينة يف انينيورة االنسنينيداد ،واخنينيتال هم يف
حجي نينية الش نينيهرة وأخواذ نينيا يف ه نينيذه احلال نينية ؛ إذ ال ي نينير ا نينياحبا هداي نينية املسال نينيدين والفص نينيول وا ق نينيق
ا روب ونظائرهم الشهرة ونظائرها حجة بل ميان القنيول بإمجنياع اإلخبنياريني أي نياً علنيى حجينية كنيواهر
السنة وإن قالوا بعدم حجية كواهر الاتاب الختصاانيها باملشنيا هني تأجنيل .وعلنيى أب إننيه ال لنيك
يف أن اجملم عليه بني الطر ني املتخاامني هو قدر جتيقن عاس جا اختل يه.
لكونهما حجة على االنفتاح واالنسداد دون غيرهما

الثوان ::إن كنيواهر الاتنياب والسنينينة حجنية يف انيورة االنفتنينياح دون لنيك ،كمنينيا هنيي حجنينية يف انينيورة
االنسداد دون لك هي حجة على كال املبنيني ،تارة جن باب الظن اخلنياص وأخنير جنين بنياب الظنين
املطلنينيق عانينيس الشنينيهرة وأخواذنينيا ،إانيا عننينيد ج نينيل السنينييد اخلنيوئي ليسنينيت جنينية علنينيى االنفتنينياح ،وجنينيا هنينيو
حجة على كل املبا هو القدر املتيقن جنين احلجنيم جقابنيل جنيا ينيراد لنيه ان يانيون حجنية علنيى االنسنيداد
قط ج القول بعدم كونه حجة على االنفتاح.
رد دعوى عدم الفرق بين الشهرة واإلجماع المنقول والفتوى

كما يرد على قولنيه :ا نيال نيرإل بنيني الظنين احلاانيل جنين اإلمجنياع املنقنيول والظنين احلاانيل جنين الشنيهرة
واحلاانينيل جنينين تنينيو الفقينينيه ج ني الً) :إن العقنينيل ينينير الفنينيرإل بوضنينيوح :بنينيني أن نيواع الشنينيهرة أوالً وبنينيني أ نيراد
اإلمجاع املنقول ثانياً وبني الشهرة واإلمجاع املنقول ثال اً وبني تو الفقيه واملشهور رابعاً:
ا )1السنينييد حممنينيد النيواعين احلسنينيي حب تقرينينير نينيا السنينييد أبنينيو القاسنينيم اخلنينيوئي ،جصنينيباح األانينيول جاتبنينية النينيداورب ني قنينيم 2 :ص-222
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الشهرة من حيث إفادة الظن على درجات

أما أوالً :لبداهة ان الشهرة أقسام يووا بع ها كناً أقو  ،كالشهرة الفتوائية والعملينية ملعاانيرب
املعصنينيوجني أو جقنينيارر عصنينيرهم ،جقابنينيل لنينيهرة املتنينيأخرين ،لوضنينيوح ان الظنينين احلاانينيل جنينين جطابقنينية قنينيول
املعاارين لإلجام أو املرو اإذا كانت الشهرة جن وكالئه أو جاتبه عنين قولنيه) أقنيو ونيداً جنين الشنيهرة
احلاانينيلة بعنينيد جئنينيات السنينني ،كمنينيا لتلني الشنينيهرة العظيمنينية النينييت كنينيادت ان تانينيون إمجاعنياً عنينين الشنينيهرة
املتوسنينيطة أو ال نينيعيفة ،نينيأين الشنينيهرة لنينيد  %09جنينين العلمنينيال جنينين الشنينيهرة لنينيد  %57جنينينهم جنينين
الشهرة لد  %09جنهم؟
كما ان الشهرة بني كبار حمققي العلمال أقو جن الشهرة لد غريهم ،والشهرة لد ا ققني جني
عاجة العلمال أقو جن الشهرة لد العاجة جنهم قط.
ونقل اإلجماع منوع

وأما ثانياً :لوضوح ان ناقل اإلمجنياع قنيد يانيون جت بتنياً نيال ينقلنيه إال بعنيد جراوعنية جئنيات األقنيوال أو
الاتنينيا ،وقنينيد يانينيون ممنينين لصنينيل لنينيه الظنينين بالشنينيهرة جنينين جراوعنينية أقنيوال عشنينيرة جنينين الفقهنينيال أب اننينيه يظنينين
حدسنياً جنينين أقنيوا م لنينيهرة القنينيول لنينيد اكخنيرين كمنينيا قينينيل يف حنينيق الشنينييه الطوسنينيي وإمجاعاتنينيه ،وبينهمنينيا
دروات.
وأمووا ثالث واً :لوضنينيوح اخنينيتالف الظننينيون احلاانينيلة جنينين اإلمجنينياع املنقنينيول جنينين وهنينية والشنينيهرة جنينين وهنينية
أخر  ،باختالف درواذما كما سبق.
وفتوى المفت :أضعف من الشهرة

وأم ووا رابعو واً لبداه نينية ان الظ نينين احلاا نينيل ج نينين تنينيو املف نينييت أض نينيع ج نينين الظ نينين احلاا نينيل ج نينين ت نينيو
املشهور وذلك ألن املشهور عبارة عن تو املفيت ب نيميمة تنيو املئنيات جنين الفقهنيال اكخنيرين ،وجنين
البديهي أن الظن احلاال جن قول طبيا واحد أضع ُ جن الظن احلاال جنين قنيول عشنيرات األطبنيال
الذين هم مبستواه علمينياً ،كمنيا ان جنين الواضنيا ان احتمنيال اخلطنيأ يف العقنيل الواحنيد أكنيت جنين احتمالنيه
يف املئنينيات جنينين العقنينيول ،كمنينيا ان الظنينين احلاانينيل جنينين تنينيو ج نينيل الشنينييه أينينين والظنينين احلاانينيل جنينين تنينيو
جمتهد عادب أين؟
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الجامع :وجود قدر متيقن ف :األسباب والمراتب والموارد

والغريووب أننينيه ،كعنيدد آخنينير جنينين األانيوليني ،التني م بنيأن نتيجنينية جقنينيدجات االنسنينيداد جطلقنية جنينين حينينيا
األسباب ،لانها جهملة جنين حينيا املنيوارد واملراتنيا اسنيتناداً إ وونيود القنيدر املتنييقن يف األخنيريين ،جني
بداهنينية جنينيا سنينيبق جنينين أن نيه جوونينيود يف األول أي نياً ،الحنينيين قولنينيه يف األخنينيريين :اوأجنينيا جنينين حينينيا امل نيوارد
تاون النتيجنية جهملنية ،إذ العلنيم بعنيدم رضنيى الشنيارع باالحتينيا الالنيي ال يننيايف وونيوب االحتينيا يف
خصنينيوص امل نيوارد املهمنينية ،كالنينيدجال واألع نيرال بنينيل األج نيوال اخلطنينيرية ،نينيال بنينيد جنينين االقتصنينيار علنينيى القنينيدر
املتنينييقن وهنينيو الظنينين يف غنينيري هنينيذه امل نيوارد .وأجنينيا هنينيذه امل نيوارد النينييت علنينيم اهتمنينيام الشنينيارع انينيا نينيال بنينيد جنينين
االحتينينيا يهنينيا ،وكنينيذا احلنينيال جنينين حينينيا املراتنينيا ،إذ العقنينيل ال ينينيدر بعنينيد العلنينيم بعنينيدم رضنينيى الشنينيارع
باالحتينينيا الالنينيي اننينيه وعنينيل الظنينين حجنينية بتمنينيام جراتبنينيه بنينيل لتمنينيل اننينيه وعنينيل خصنينيوص الظنينين القنينيوب
حجنينية .وجمنينيرد احتمنينيال عنينيدم وعنينيل الظنينين ال نينيعي حجنينية كنينياف يف احلانينيم بعنينيدم احلجينينية ،نينيال بنيد جنينين
االقتصار على القدر املتيقن والعمل بنيالظن القنيوب ،وان ي يانين وا ينياً مبعظنيم الفقنيه ،ينيا يلني م -جنين
الرووع إ األاول يف غري جوارد العلم وهذا النوع جنين الظنين -حمنيذور املخالفنية القطعينية يعمنيل بنيالظن
األضع جنه األقو جن غريه ،وان ي يان هو أي اً وا ياً يتن ل إ األضع جنه .وهاذا)ا.)1
إذاً املنينيدار كنينيل املنينيدار علنينيى وونينيود قنينيدر جتنينييقن وعدجنينيه ،وقنينيد ات نينيا وونينيوده يف األسنينيباب كوونينيوده يف
املراتا واملوارد.
هذا كله على القول بالاش  ،وأجا على القول باحلاوجة األجر كذلك كما سيأيت بإذن اهلل تعا .
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
تتيسر جالحظة نص الدر على املوق التايلm-alshirazi.com :
هن
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