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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
()213

االمتثال باألخذ بأحد طرفي االحتمال في أربع صور
وقال الشيخ ( :وباجلملة :فمن احملتمل قريبلا إحاللة الشلارع للعبلار يف اريلا ااتحلال األحملام إ الا
هو املتعلار بيلنهم يف ااتحلال أحملااهم العرفيلة :الن الر لوع إ العللم أو الظلن االامانلاد ،فلني ا ف لدا علني
الر وع أيضاً حبمم الع الء إ الظن غري االاماناد ،كما أنه لو ف د  -والعيا بلاهلل  -علني االاتحلال بذخل
أحد اريف االحتمال ،فراراً عن املخالفة ال طعية واإلعراض عن التماليف اإلهلية الواقعية)(.)1
أقول :عند ف د الظن وو ور االحتمال فان الصور اتعدرة:
األولى :االحتمال البلدو يف الشلبهة احلمميلة الو وبيلة أو التةر يلة ،وا تضلى حملم الع ل فيهلا هلو
فصلللناها سللاب اً احللدها املعللرو حبللا الطاعللة ويسللب ه ر بلةً حللا
و للوب االحتيللاب حسللك اسللالّ نسللة ق
بين َحتااى
املالميللة وحللا اململوكيللة ال ا يللة واالسللتة اذ الل ا وغريهلا ممللا سللبا ،ولللوال آيللة َ ومااا َّناااا َّم َعا حذ َ
()2
نَا ْبا َعا َ
اث َر َّوااوالا وحللديا الرفللري وغرينللا اللن أرلللة ال ل اءة الن ليللة لمانللل أرلللة االحتيللاب الع لللي الزا لةً
للمملف ،لمن كالم الشيخ  حممول على غري ه ه الصورة والح تيها( ،)3كما سيظهر.
الثانيا  :االحتمللال لللدد الللدوران بللني األقل واألكحللر ،واألاللر يف األكحللر كمللا سللبا اللن أ ل االحتيللاب
الع لي وأ ال اءة الن لية.
الثالث  :االحتمال لدد الدوران بني احمل ورين ،كملا للو رار احلملم بلني الن يضلني أو احلرالة والو لوب،
كما لو ورر حديا باحلراة وآخر بالو وب أو ورر حديا ررر أاره بني قولله( :ارتل)) وقولله( :ال شل))
أالراً أو ايلاً ،وهنللا ال اعللل ألن ي للال بتعل قلني األخل بذحللد اللريف االحتمللال ،عمل سللاب يه ،إ انلله موينلاً
اضللطر ألن يفع ل أو ال يفع ل  ،أ ان أاللره رائللر بينهمللا رتللاء أو أ  ،اللهللم إال لللو فللرض عباريللة الفع ل
( )1الشيخ ار ضى األنصار  ،فرائد األ ول ،جممري الفمر اإلسالاي :ج 1ص.441-444
( )2سورة اإلسراء :اآلية .11
( )3أ غري الح تيها.
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وال)ك (مبعلل انله للو كلان وا بلاً لملان عبلدياً غلري و للي فو بلل فيله نيلة ال ربلة واإلسلنار إ امللو  ،وللو
كللان حراالاً لو للك اللل)ك ب صللد ال ربللة واإلسللنار للمللو كمللا قللد ُ حل لألالرين بشللطر كلمللة التوحيللد أو
بالصوم بناء على أنه ال)ك ال هو عداي ال اإلاساك ال هو و ور  .فتذا )
واحلا ل  :ان ال اعللدة يف الللدوران بللني احمل ل ورين عللد ُم عل قلني األخ ل بذحللد االحتمللالني رتللرعاً ،ل هريتلله
عني األخ رترعاً.
مويناً ولغوية ق
الرابع ا  :االحتمللال لللدد الللدوران بللني الضللدين الل ل ين مللن موين لاً ركهمللا ،ولمللن ال مللن اجلمللري
بينهما ،ا اً أو لدلي خار ي كما يف الة الظهر واجلمعة ،فان ه ا االحتمال انجز ،فنين للقى الظهلر
فعليه اإلسنار للمو وإن لقى اجلمعلة فمل لّ ،و للّ بنلاءً عللى أن األ ل األو كملا نلرد أو الحلانو
كما يراه املشهور يف املتعارضني ،ا اً أو عرضاً ،التخيريُ ،ال التساقط.
والظاهر أن ا صور الشيخ هو الصورة األخرية ل رينة اا سبا بيانه ول وله (فلراراً علن املخالفلة ال طعيلة)
فانه ال تصور يف الصور الحالث األو  ،إال يف درجييات الحالحة ،ويشهد إلرار ه الرابعة قرينةُ امل ام العااة،
إ الن اش اري احك الفصول يف ورة و ور العلم اإلمجا .
االوتدالل على نصب الطريق الخاص ،بافي ضده الخاص

وقال الشيخ ( :ورمبا ُجيع حت لا اإلمجلاع عللى املنلري علن العمل بال يلا ورتلبهه وللو الري انسلدار
باب العلم ،كارتفاً عن أ قن املر ري إقّنا هو اريا خاص)(.)1
أقااول ضوضااي  :انلله اسللتدالل اللن حللال الن للي أو الضللد علللى حللال الن للي أو ضللده اآلخللر ،فانلله
أس ارقاً وحمم هبلا اولويلاً ،وهلو قلول الفصلول ،أو انله ااضلى الرذ
حيا رد البةا يف أن الشارع ق
الع للالء وأررت للد إليه للا ال غ للري ،وه للو ق للول الرس للائ  ،فت ل قع الش لليخ  لالس للتدالل عل للى ق للول الفص للول
باالستشهار حبمم الضد ،وهو ال يا  ،ون صد بالن يضني اا اعتل ه الشلارع حجلة كخل الح لة والا سللك
عنه احلجية( )2كال يلا وبالضلدين :ال يلا وخل الح لة الحالً ،فلني ا الحظنلا ال يلا وعرفنلا أن الشلارع الى
عنه اولوياً ،خالفلاً لطري لة الع لالء وانله أ قسل سللك احلجيلة عنله وي يررتلد إ علدم حجيتله كملا ي ُ ل
واعمل لالً
حجيتل له ،عرفن للا ح للال الن للي وه للو أن الش للارع فيم للا قبلل له ا للن الط للرذ ك للان ا ق
ؤسسل لاً ال ُممضل لياًُ ،
( )1الشيخ ار ضى األنصار  ،فرائد األ ول ،جممري الفمر اإلسالاي :ج 1ص.442
( )2أو اعت ه ال حجة.
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اولويته ال اررتداً.
األجوب

وقد أ اب الشيخ عنه بالن

 ،وسيذ (.)1

ولاا أن جنيك عليه بذ وبة ثالثة أخرد:

 -2ان اوتدالل باألعم على األخص

األول :انلله اصللاررة ،واسللتدالل بللاألعم علللى األخل فللان نفللي الضللد ،أعلم اللن إثبللات الضللد اآلخللر
وهو املسمى بالضد اخلاص وان عدم احلمم بشيء وهو املسمى بالضد العام ،فمحالً ضد السلوار اخللاص
هللو البيللاض وضللده العللام عللدم البيلاض ،وضللد اللا سلللك الشللارع حجيتلله أو ف ل عل الشللارع ال حجيتلله
أاران :ضد خاص :وهو اا عل الشلارع حجيتله ،وضلد علام وهلو الا ي جيعل الشلارع ال حجيتله( )2وهلو
يتمصللدذ يف إاضللائه حلجللأ الع للالء أيض لاً حيللا ي جيع ل الشللارع ال حجيتلله كمللا ي جيع ل حجيتلله ب ل
ااضاها ف ط.

 -1نفي الشارع ل جي القياس إرشادي وليس مولويا
ابل بذن ال يا لي مما أعم الشارع اولويته يف نفلي حجيتله ،بل انله اررتلد إ علدم حجيتله
ثانياً :
ابني حلالته الحبو ية ف ط ولي اؤ قسساً ،ويتضح لّ إ ا علمنا ان االكات الشارع جمهولة لدينا ول ا ال
و ق
يصح فيها ال يا  ،نعم االكات أحماانا اعلواة لدينا ل ا يصح لنا فيها ال يا .
واحلا  :ان الشارع اررتد ،مبعل ان الع الء للو فهملوا س قلر نفلي الشلارع حجيتله وانله كلان لعلدم كونله
اصلليباً وال كارتللفاً عللن شلريعا ه وأحماالله ألن اللا بذيللدينا اللن االكا لله ال نليط هبللا وبمل عللهللا واوانعهللا
و زامحاهتا ،حلمموا هم بعدم حجية ال يا يف أحمام الشارع.
ختصص لي( )3ال
وال اص ا  :ان خللروج ال يللا عللن احلجللأ الع الئيللة ،كطريللا إ األحمللام الشللرعية ،ق
ختصيصللي والشللارع الفلل لل لّ ولللي اخلللروج ختصيصلياً اللري اعتبللار الع للالء للله حجللة ليمللون اللن الوارر
إعمال املولوية و ذسي عدم احلجية.
( )1يف املوسم الدراسي ال ارم بني ن اهلل عا .
( )2أو ي جيع حجيته.
( )3عن غالك اإل ابة وعن اورث الظن ،ملن التفل لواقعه.
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 -3والكالم في ماع في صورة االنسداد

ثالثا :سلقمنا لملن بعل

األعلالم ،ولعل النهم لاحك ال لوانني عللى الا ببلا  ،ا عنلوا بعلدم املنلري علن

ال يا يف ورة االنسدار (فال انري خا اً فيه ليمشف انه حال ن يضه).
وض لليةه :ان لله للرد الن للاش يف أن املن للري ع للن ال ي للا ع للام لص للور االنفت للاا واالنس للدار أو خ للاص
باالنفتاا؟ ف د ي ال :بانصرافه إ ورة االنفتاا وأاا ورة االنسدار فان ال يا ملن العمل بله حيلا
أفار الظن ،وإن كان ان باب أك امليتة واالضطرار.
لمن اللرأ املنصلور واملشلهور علد ُم لوا العمل بله يف لورة االنسلدار أيضلاً نظلراً لااالقلات اللفظيلة
املتمررة الناهية بشدة عن العم به واآلبية عن التخصي بصورة االنفتاا.
وما ظهر أنه كان األو بالشيخ  االستدالل بالروايات املسللقمة عللى املنلري الن العمل بال يلا ،
ال اإلمجللاع ال ل هللو ا طللوعُ املدركيللة فلللي  ،عنللدهم ،حبجللة أو حمتملُهللا فلللي حبجللة ك ل لّ ،علللى أن
املدرك هلم لو كان اإلمجاع ملا مش ورة االنسدار ألنه رلي لُ قّب ال إاالذ له ،و الاام  و الان لدور
املنري عنه كان ان االنفتاا ،عم ظواهر أو نصوص الروايات العااة بنياالقها وعمواها لمال الزانني.
وسيذ يف العام ال ارم بني ن اهلل عا المالم عن بع كلما ه األخرد(.)1
صلى اهلل على م مد وآل الطاهرين

تيسر االحظة ن
ق

الدر على املوقري التا m-alshirazi.com :

عن النّب  أنقه قال له  :عن أيب عفر  قال :يا َعلِ ُّي ب ِ
اد ْر بِأ َْربَ ٍع قَا ْب َ أ َْربَ ٍعَ :شبَابِ َ
َ
َ
ك قَا ْب َ
ِ
ك ،و ِ
ك
كَ ،و ِغاَ َ
ك قَا ْب َ َم ْوضِ َ
اك قَا ْب َ فَا ْق ِر َكَ ،و َحيَاضِ َ
ك قَا ْب َ َّو ْق ِم َ
ص تِ َ
َه َرم َ َ
(ان ال حيضره الف يه :ج 4ص.)313
( )1قوللله( :ورمبللا يستشللهد للعلللم االمجللا بنصللك الطريللا) (فرائللد األ للول ،جممللري الفمللر اإلسللالاي :ج 1ص )441والو للائ ج1
ص.11
أوالً :بذنله اسلتلزم

وقول (فنين قلل :ثبوت الطريا إمجاالً( )...الو ائ  :ج 1ص )13اري تمة اناقشته ملا نن فيه ب لول( :وينلت
لمون( )...فرائد األ ول :ج 1ص )442و(الو ائ  :ج 1ص.)11
مث سائر أ وبته  على كالم الفصول بدءً ان اجللواب الحلاد (وثانيلاً :سللقمنا نصلك الطريلا( )...فرائلد األ لول :ج 1ص)443
و(الو ائ  :ج 1ص.)18
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