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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
نوعان من َّ
(الدور) يف (التواتر)

()421

ومبا سبق ظهر اندفاع شبهة الدور عن تعريف التواتر وعن تعريف اإلمجاع أيضاً على ما اخرتانه ..بيانو :انهو قهد
يورد على تعريف التواتر وىهو (اتفها مجاعهة نتنها عهادة توا هلىم علهى ال هجب أو ا تمهاعهم علهى اخلطه وتعريهف
اإلمجههاع – علههى ادلاتههار بهه(اتفا فتههاون مجاعههة مههن الفدهههاهب نتنهها عههادة ههج م أو خط ه ىم  ،ابنههو دورب بههو هني:
الدور الثبويت ،والدور اإلثبايت.
أما الثبويت :فب ن يدهال (ان هون خه ر متهواتراً متوقهف علهى امتنهاع التوا هل علهى ال هجب واال تمهاع علهى اخلطه
وإال دلهها ههان متهواتراً( ، 1و(امتنههاع التوا ههل علههى ال ههجب واال تمههاع علههى اخلطه متوقههف علههى ونههو متهواتراً إذ لههو
ي ن متواتراً ،ابن ان خ آحاد مثالً دلا امتنا التوا ل واال تماع على اخلط .
اجلواب عن كال وجهي َّ
الدور
وأما اإلثبايت :فب ن يدال (ان العلم ب ونو متواتراً متوقف على العلم ابالمتناعني إذ لوال العلهم مها دلها علمنها انهو
متواتر ،و(العلم ابالمتناعني متوقف على العلم ابلتواتر إذ لو نعلم ابلتواتر واحتملنا مثالً انو خه آحهاد دلها علمنها
ابمتناع التوا ل على ال جب واال تماع على اخلط .
واجلواب عن اال و هي الدور ظاىر مما مضى؛ ألن الشق األول وإن صح ل ن ع سو غري صحيح.
واحلاصل :ان التواتر متوقف على االمتناعني واما االمتناعان فليسا متوقفني على التواتر بل على أمر خارج وىو
احلدس الدطعي احلاصل للفديو( 2من مالحظة مجلة أمور:
منها :نوع ادلتعلق ومادة الدضية .ومنها :ام ادلاه ين وعهددىم .ومنهها :يفهيهم .ومنهها :معرفتهو مبسهل هم العهام
الفدهي أو ال المي أو غري ذلك؛ أال ترن ان خ اً متواتراً لدن أىل العامة ،عدل عمر أو فضائلو ،يفيدىم الدطا
ابمتنههاع ا تمههاع ادلاه ين علههى اخلطه أو توا ههلىم علههى ال ههجب ،وال نسههلم ههن تهواتره إذ ال نههرن االمتنههاعني لعلمنهها
مبسههل هم ال المههيال وأال تههرن ان أخبههاراً ثههرية قههد ت ههون مت هواترة لههدن ادلسههيحيني( 3وغههريىم وىههي تفيههدىم احلههدس
( 1بل ان مستفيضاً أو شبهو.
( 2أو غريه.
( 3بعض رامات قسسهم و ارديناالهتم.

(االصول :مباحث التزاحم)  .......................................................السبت  9ربيع األول 4114ه()991

الدطعي ابالمتناعني ،وال تفيدان أبداًال و جلك احلال يف ع س األمر يف ادلتواتر لدينا دوهنم.

مقارنة بني املتواتر وبني االشكال األربعة
ويتضح ذلك أ ثر ،وبو يظههر الفهر أيضهاً أ ثهر ،ابدلدارنهة بهني االشه ال األربعهة وبهني اخله ادلتهواتر فهان شهرو
إنتههاج األش ه ال األربعههة وافيههة افيههة بصههحة النتيعههة مههن حيه العلههة الصههورية مههن دون حا ههة إا النظههر إا عامههل
خههارج أص هالً فهههي شههرو موضههوعية ال ختلههف وال تتالههف وىههي منتعههة دوم هاً (مههن حي ه العلههة الصههورية أب بعههد
الف هراع عههن صههحة ادلههادة ع ههس ادلت هواتر فههان شههر و ذايت ولههيس موضههوعياً أب انههو يف (االمتنههاعني لههيس مسههت فياً
بنفسو (ع س االش ال األربعة بل ال بد ان يتدبر الفديو يف اهم ادلاه ين و هيفهم واااىهاهتم ال الميهة أو الفدهيهة
أو الف رية أو غري ذلك حىت حيرز حصول االمتناعني.
واحلاصل :ان الدطا بصحة اخل ادلتواتر متوقف على عوامهل خار هة عهن ذات هرد تهواتر االخبهار وتتابعهها مهن
أشااص ثريين ،فال دور ،اما األش ال األربعة فصحتها وإنتا ها ،من حي مهمتها وىي الصون عن اخلط مهن
هههة العلاههة الصههورية ف هال تتوقههف علههى أب عامههل خههارج عههن ذاهتهها بههل العوامههل هراً داخليههة ههون الصههمرن مو ب هة
وال ه ن ليههة يف الشه ل األول ،أو اخههتالني ادلدههدمتني ابلسههلك واإلاههاب مهها ليههة ال ه ن يف الشه ل الثههاي ،أو
مو بههة الصههمرن مهها ليههة احههدن ادلدههدمتني يف الش ه ل الثال ه وى ههجا ..و ههجا احلههال يف ع ههس الندههيض والع ههس
ادلستوب فان انتا ها ال يتوقف على أمر خارج بل على صحة الع س وانطبا شرو و فدط.
وبجلك ظهر اندفاع الدور اإلثبايت أيضاً :إذ العلم ابنو متواتر متوقهف علهى العلهم ابالمتنهاعني والعلهم ابالمتنهاعني
موقوني على العلم أبمور خار ية ما سبق بيانو.
إذا ظهر ذلك ظهر صد ما ذ رانه يف البح السابق إذ سبق (و جلك احلال يف اإلمجهاع فرا عهو مهرة أخهرن
ما ما اهب بعده من (مدارنة الشهرة خبه الثدهة  ،وال زاله أايم هم أعيهاداً متصهلة بتععيهل فهرج وليهو األعظهم ععهل
هللا تعاا فر و الشريف و علنا وإاي م من أنصاره وأعوانو وادلستشهدين بني يديو ،انو مسيا الدعاهب افعال دلا يشاهب.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

بو ِ
ِ
ِ
آخ ُرُه ُم
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم  (( :أاألَئِ َّمةُ بَ أع ِدي اثأ نَا َع َ
ش َر أ ََّوُُلُ أم َعل ُّي بأ ُن أَِِب طَال ٍ َ
صيائِي وأَولِيائِي وحجج َِّ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َعلَى أ َُّم ِِت بَ أع ِدي ال ُأم ِق ُّر ِبِِ أم ُم أؤِمن َوال ُأم أن ِك ُر َُلُ أم
الأ َقائ ُم فَ ُه أم ُخلَ َفائي َوأ أَو َ َ أ َ َ ُ َ ُ
َكافِر
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