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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
(98) 

 الدليل الرابع على وجوب العلم بالطريق، ال الواقع
به لزوم العسر واحلرج من التكليف بالقطع بالواقع، وعدم االكتفاء بالقطع بالطريق مث بالظن  الرابع:

: )على أّن التكليفف بفالقطع بفالواقع يف كفاح واحفدخ مفن خصو فيا   بعد انسداد باب العلم، قال
 .(1)األحكام ممّا يوجُب املشّقة الشديدة، واحلرج التام بالنسبة إىل اخلواصح والعوامح(

 المناقشة في أدلة الرازي والفصول والهروي
 وجامع الوجه األول يف مناقشة أدلته الثالثة: ،هاأدلته األربعة كلها مناقش في ولكن  

 حجية العلم أو الظن بالطريق ال بشرط
انففه مففن ال فلففة عففن كففون حبيففة العلففم بففالطريق )أو الظففن بففه( ال بشففرع عففن حبيففة العلففم بففالواقع، 

ه وهو مما مل يتكفا به أي يئال يتم استدالله يف الوجو  الثالثة إال بثثبا  البشرع وليست بشرع ال، وال
 دليا من أدلته، با ان أدلته تنادي بأعلى  وهتا بالالبشرطية كما سيظهر.

 حجية العلم أو الظن بالطريق تخييرية
نففه حبففة علففى سففبيا غايففة مففا تفيففد  أدلتففه الثالثففة احلبيففة التبيليففة للعلففم بففالطريق وكو  وبوجههآ ر:ههر:

البففدل مففع العلففم بففالواقع، دون احلبيففة التعينيففة، وبنطففو احلصففر وبشففرع ال، فلففيً العلففم بففالطريق بففديال  
املنبزيففة )أو املعيريففة علففى فففرب اخلطففأ( بففا هففو  الكاشفففية أو لففزوم اعتبففا  أو طففاردا  للعلففم بففالواقع عففن

علفى سفبيا احلبيفة التبيليفة هفي العقفا أحد الطريقني وبديا عرضفي، كمفا ان حبيفة الكتفاب والسفنة و 
والثففا  خففا الثقففة مففع خففا الفاسففق حيففة ان األول حبففة تعيينيففة،  فكففا منهففا حبففة علففى احلكففم، دون
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 .مثال   ا الثقة يف طول اخلا املتواترالثابتة خلحىت بنطو احلبية الطولية  ليً حبة
العلفم باألحكفام الشفرعية مفن الطفر  الف   املسلك الثا : أّن الالزم على املكّلفني هفوفالحظ قوله: )

 قّررها الشار  ألجا معرفتها، وأوجب األخي منها.
فالالزم عليهم هو العلم بتلك الطر ، وبعد االنسداد يقوم الظن بالطر  مقام العلفم افا، ويلفزم أخفُي 

( ...الطفر  مفنفقولفه هنفا: ) (1)األحكام من الطر  الظنية، وأين هو من حبيفة الظفن بفالواقع مطلقفا   (
إن أراد بففه احلصففر ورد عليففه انففه دعففوب بففال دليففا بففا ان تصففرهاته املةففمنة يف أدلتففه الثالثففة تنقةففه كمففا 

علفى سفبيا إمنفا هفو تلفك الطفر ( باألحكفام الشفرعية مفن سيظهر، واحلا ا )ان الالزم عليهم هو العلم 
 البدل مع العلم بالواقع وبنطو احلبية التبيلية ال أكثر.

ولففه يف الففدليا األول )والففدليا علففى مففا  كرنففا: أّن مففا يففدلا علففى وجففوب  صففيا العلففم مففن حففظ قالو 
ولفيً انفه  (لفكيفدل علفى أزيفد مفن   إ   رهه هو انه )ال (2)العقا والنقا ال يدلا على أزيد من  لك(

 .عنّي يدل على احلصر والت
 بل العلم أو الظن بالطريق درجة نازلة

ن علففى حبيففة العلففم بففالواقع مث العلففم بففالطريق كدرجففة نازلففة منففه كمففا العقففا والنقففا يففدال :قففولبففا ن
فالحظ قوله: )أال ترب أّن الصالة مشروطة الثا  دليله وإن مل يصرح به، و لك ضمن  ا  ضمناعرت  به 

بالطهارة الواقعيفة مفع اّن مفن تطّهفر باملفاء املظنفون النباسفة تكفون طهارتفه هفي   فطيطة، وإن أمكفن لفه 
ملاء املعلوم الطهارة، وكيا لو  لى اي  الطهارة، أو بالطهارة املستصطبة مع شّكه يف حدوث التطّهر با

احلدث، با ومع ظنه أيةا  تكون  الته هي   طيطة قطعا  مائة ليّمته جزمفا  مفا مل ينكشفف خالففه، 
مففن العلففم  ه ينففادي بففأعلى  ففوته بففان العلففم بففالطريق أدىنفففا (3)مففع أّن مظنونففه عففدم الطهففارة الواقعيففة(

وجففب  )أي كونففه خففال  الواقففع( إ ا علففم بففالطريق يف طهففارة املففاء مث انكشففف لففه اخلففال  فانففهبففالواقع 
عكفففً الطهفففارة مفففن  ،دثطهر مفففن احلفففالتبفففعليفففه ان يعيفففد  فففالته ألبفففا مشفففرتطة بنطفففو الشفففرع الفففواقعي 
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قعية( مفاء لليمفة قطعفا  ان العلم بالواقع )أي العلم بالطهارة الوا :ا ااخلبة ال  هي شرع علمي، واحل
 باخلال .إ ا علم أما العلم بالطريق )العلم بالطهارة املستصطبة( ف ل ماء 

 قد يظهر اخلال  مع العلم بالواقع  ال يقال:
القطفع أعفم مفن ا هفا املركفب دون ، ففان هيا خلف، إ ا فرضنا  علما  بفالواقع ال قطعفا  بفه إذ يقال:

 فمعالعلم، وموضع املقارنة يف البطة هو بني العلمني )العلم بالواقع والعلم بالطريق( أما العلم بالطريق 
احلفففاع علففى كونففه علمففا  بففالطريق )ال قطعففا  أعففم مففن ا هففا املركففب( فانففه قففد يظهففر  الفتففه للواقففع رغففم  

 . فتدبر.تا  ومطابقا  له ثبو  كونه علما  بالطريق
ففث ا حصفا القطفع هفا هفو املكلفف بفه مفن الطريفق املقفرر مفن الشفار ، وعلفم أّن العلفم والحظ قوله: )

على النطو الفال  مما هكم الشار  به بااءة  مَّتنا، ويرضى به عّنا، فال شبهة أن اعتيان بفيلك العمفا 
ه املطفابق للواقفع ونففً األمفر، علمنفا بأنّف ة، وال جيب علينا غل  سواءلليمّ  ا  على  لك النطو يكون ماء

ولفيً انفه ال جيفوز العمفا علفى طبقفه )علفى طبفق  ،اقعإ  )ال جيب علينفا غفل ( وهفو العلفم بفالو  (1)أو ال(
 العلم بالواقع(.

 والعلم رلي ال موضوعية لآ
لفيً أمفرا   إ عانه بان العلم آيل، ال موضوعية له قال: )مع أّن العلم باألحكفامأيةا  مدعا   ردّ كما ي

مقصودا  باليا ، با هفو علفمآ آيلا لفيً املقصفود منفه إال تصفطيل العمفا، وامتثفال التكفاليف علفى وففق 
فث ا كان علما  آليا  كان املدار على الواقع وأما دعوب كفون املفدار علفى الطريفق فهفي  (2)ما أراد  الشار (

ففففث ا حصفففا القطفففع هفففا هفففو قولفففه )عليهفففا دلفففيال  بفففا الفففدليا علفففى اخلفففال  كمفففا سفففيظهر ف مقفففيدعفففوب مل 
( غففل تففام إ ا أراد بفففف)من الطريففق( كونففه قيففدا  أو كونففه  فففام (3)املكلّففف بففه مففن الطريففق املقفففرر مففن الشففار 

يقلب العلم الطريقي إىل املوضوعي وهو خفال  األدلفة كمفا أشفار إليفه يف الكفايفة بيلك املوضو ، فانه 
 بث ن اهلل تعاىل.أيةا  سواء أراد الصر  أو التقييد، وسيأيت 
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 عن حالنا ويختلف حال معاصري النبي 
حية مل يوجبفوا العلفم  واألئمة  وأما دليله الثالة: وهو ما  كر  من املعلوم من طريقة النيب 

إضففافة إىل مففا سففبق مففن انففه ال بشففرع، ال بشففرع ال، وانففه غففل نففا خ حلبيففة  فانففهبففاحلكم الففواقعي.. ا ، 
نففي حبيفة العلفم وال يتكففا باالكتففاء بفالعلم بفالطريق  يصفلل دلفيال  علفىعي أي انفه العلم باحلكم الفواق

 ، يرد عليه:بالواقع
قفففد يقفففال بعفففدم وجفففوب وانفففه لفففيلك  قفففد يقفففال بفففالفر  بيننفففا وبيفففنهم، أي املعا فففرين للنفففيب  نهههآإ

عا فرين لفه التفطص عليهم، عن الناسم واملبصص واملقيد واحلاكم.. ا  ووجوبفه علينفا، و لفك ألن امل
 جيففة نففزول األحكففام، الثانيففة: تدرجيففة بيففان األحكففام، فكففان علففى درّ  يّففز زمففنهم هيففزتني، األوىل: ت

بفال  التفدرجيي مفىت نفزل الناسفم أو املبصفص أو غل فا، ومل يكفن علفيهم وال بأيففديهم اع الرسفول 
ا فهي كلهفا مموعفة لفدينا نا حية اكتما إنزال األحكام واكتما إبالغهنزمشيء غل االنتظار، عكً 

 يف اجملاميع احلديثية كالكايف واخوانه مث الوسائا ونظائر  ليا وجب علينا الفطص دوبم.
كانففت اعبففال ، واعبففال  تففدرجيي، أمففا   مل جيففب علففيهم الفطففص ألن وظيفتففه  بعبههارأ أ:ههر :

هني َشهيي يَها أَيههَههحفىت قفال: إليفه حنن ففالفطص علينفا واجفب ألنفه أبلفم كفا مفا أنفزل  ُ  َواللَّهآم َمها مم ٍء  ا النَّها
ٍء يه َقرِّب ك مي ممَن النَّارم َويه َباعمهد ك مي  يه َقرِّب ك مي ممَن اليَجنَّةم َويه َباعمد ك مي ممَن النَّارم إمالَّ َوَقدي َأَمريت ك مي بمآم َوَما ممني َشيي 

 (1)ممَن اليَجنَّةم إمالَّ َوَقدي نَهَهييت ك مي َعنيآ ...
 يورد على هيا ا واب ها سيأيت، وللبطة تتمة فأنتظر.قد  ولكن

 وصلى اهلل على محمد ورلآ الطاهرين
 

يرم، َوَمني َعلمَم َأنَّ َكاَلَمآ  ممني  : أمل امل مننيقال  نهيَيا بماليَيسم َي ممَن الده َر اليَمويتم َرضم ثَهَر ذمكي َوَمني َأكي
   َفع آ  َعَملمآم َقلَّ َكاَلم آ  إمالَّ فميَما يَهنهي 
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