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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
(255) 

 كالم المحقق الهروي
ققد  ققا ه  وقااال  ققن  كرنققا، قنقققولذ ال ريقق  أناققا  الجفققوه حمققا نققاد بققه حممققد بققن عبققد اهلل احملقققا اوققروإذ  إها  ها

 األحاام الشارعياة، قيج  علينا ا تثال تلك األحاام، وتفريغ ه اتنا  نها.
وال ري  أها ا تثاوا  ن دوه العلم هبا و عرقتها غري ممان، قيج  علينا حتصيل العلم بتلقك األحاقام والقطقا هبقا، 

 ائطها، وكيفيااهتا.وبأنزائها، وشر 
وقققد عرقققّ أها القققدر الققالعم هققو العلققم باملققيكوراق  ققن الطريققا املقققرار شققرعاا ملعرقتهققا، وال ريقق  أها القطققا هبققا  ققن 
الطريقا املققرار شققرعاا يتوقق  علققى  عرقتقه، قيجقق  علينقا  عرقققة الطريقا، ولاقن بطريققا القطقا واليقققني  ملقا بيقاناققا   قن عققدم 

ين، و عنا  إقا ة األدلة القطعية على أها الطريا إىل  عرقة األحاام هو الشيد الفالينُّ، قظهر حجية الظنِّ يف أ ور الدا 
 أها أداد التاالي  يتوق  على العلم بالطُّرق املقرجرة.

ققال بقدج  قن حتصقيل  –كمقا يداعيقه امصقم    –، قهقو، وإال -كما اداعينا    –وحينئٍي قنقولذ إه أ ان العلم بالطرق 
لطُّرق، وياققوه الظققن هبققا قائمققاا  قققام العلققم هبققا، وحقق  أخققي األحاققام حينئققٍي  ققن هققي  الطققرُّق الظنيققة  لبقققاد الظققن بققا

التاققالي ، وانسققداد سققبيل العلققم بققالطُّرق الشققرعية،  ققا أه املفققروع انسققداد سققبيل العلققم بققالواقا أي ققاا. قونقق  أخققي  
شرعياة ملعرقة األحاام(األحاام  ن الطارق اليت يرتناح يف النظر كوهنا ط ر قاا 

 1). 
 موجز رأي الهروي والرازي

 يف نقاطذ وحاصله
 أه التالي  ثابّ. -أ

 واال تثال وان . -ب
 بالتالي   وبايفية اال تثال( وان .العلم قتحصيل  -ج
 والعلم علماهذ علم بالواقا حما هو هو والعلم بالواقا  ن الطريا املعترب شرعاا. -د

                                                           

الشققيحم حممققد تقققي اوققروإ احلققائرإ، رسققالة يف نفققي حجيققة  طلققا الظققن، العتبققة العباسققية املقدسققة ق قسققم شقق وه املعققار  ا سققال ية  (1 
 .111وا نسانيةذ ص
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 إه انه اليإ قرر  الشارع.والثاين هو املتحتم  -هق
 عن طريا القطا.نعرقه لان هيا الطريا املعترب شرعاا  اليإ نريد حتصيل العلم بالواقا عرب ( ال بد أه  -ع
 بقالطرق الشقرعيةقإه مل ميان لفرع انسداد باب العلقم ونق  اه لصقل عليقه عقن طريقا الظقن قياقوه الظقن  -ح

 .اهبقائماا  قام القطا 
 بالواقا ال عن الطريا املقرر شرعاا. قال يافي الظن -ط

 المناقشات:
انققه اعتققرب نوعققاا  ققن املوضققوعية للطققرق إه قققالذ  القققدر الققالعم هققو العلققم باملققيكوراق  ققن الطريققا املقققرار  :والحاصاا 
 قّوقد سب وقالذ  قظهر أه أداد التاالي  يتوق  على العلم بالطرق املقررة( وقالذ  الطرق الشرعية( شرعاا ملعرقتها(

املناقشة قيه بانه إه أراد بشقرط ال قهقو غقري حقحيح أو ال بشقرط ققال  تصرحياق أخرى له أوضح  ن هيا، كما سبقّ
 ينفعه قرانا  ا سبا، ون ي ذ

 قن الطقرق املققررة  باونقهإه األدلة الشرعية  ن كتاب وسنة أوضقح دليقل علقى عقدم تقيقد العلقم باألحاقام الشقرعية 
واه  ،سدةللغرع واملصلحة أو املف ل اىل هو الواقا والوحول إىل حامهم الواقعي ألنه احل ام  طلوب املو  واهعاا، شر 

 اخالفته للواقا. ا اجلهل حمالطريا إها خال  ها الطريا سقط عن االعتبار ثبوتاا غاية األ ر كونه  عيراا إثباتاا 
 أو آلي للطريقللواقع العلم إما آلي 

دعا  أي ققاا إهعانققه بققاه العلققم آ ، ال  وضققوعية لققه قققالذ   ققا أها   ققى اه العلققم آ  إه سققباذ  كمققا يققردا  قق كمااا
العلم باألحاام ليس أ راا  قصوداا بالياق، بل هو علٌم آ ُّ ليس املقصقود  نقه إال تصقحيح العمقل، وا تثقال التاقالي  

ر علققى الطريققا قهققي قققإها كققاه علمققاا آليققاا كققاه املققدار علققى الواقققا وأ ققا دعققوى كققوه املققدا (1 علققى وقققا  ققا أراد  الشققارع(
م عليهققا دلققيالا بققل الققدليل علققى امققال  كمققا سققيظهر ققولققه  قققإها حصققل القطققا حمققا هققو املالاقق  بققه  ققن ق ققي  دعققوى مل 

( غري تقام إها أراد بقق  ن الطريقا( كونقه قيقداا أو كونقه  قام املوضقوع، قانقه بقيلك يقلق  العلقم (2 الطريا املقرر  ن الشارع
  األدلة كما أشار إليه يف الافاية أي اا سواد أراد الصر  أو التقييقد، وسقيأإ بقإهه الطريقي إىل املوضوعي وهو خال

 .(3 اهلل تعاىل(

                                                           

اسققية املقدسققة ق قسققم شقق وه املعققار  ا سققال ية الشققيحم حممققد تقققي اوققروإ احلققائرإ، رسققالة يف نفققي حجيققة  طلققا الظققن، العتبققة العب (1 
 .112-111وا نسانيةذ ص

 .112املصدرذ ص (2 
 (.89الدرس   (3 
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ون ققي ذ اه العلققم، وكققيا الظققن، آ  للواقققا كمققا هققو آ  للطريققا، لاققن آليتققه للطريققا هققي بتبققا آليتققه للواقققا إه هققو 
 -أاالعتبقار، ولتوضقيح القسقمني  ثقل لقرب الثققة قانقهذ دوه الواقا سقط عقن  اير املدار وعليه االعتبار قلو كاه آلة للط

وهلقك قيمقا إها كقاه  تعلاققه أإ  رحمقا أحيانقاا يفيقد العلقمكمقا انقه آ  للوحول إىل الواققا، بنحقو الظقن امقاص أو املطلقا  
اللتهققا علققى كمققا انققه آ  للطريققا إىل الواقققا  إه قققد يفيققد خققرب الثقققة حجيققة اليققد ود  -ب،  بققه هققو احلاققم الققواقعياملاخققرَب 

واآللة املوحلة لاوه اليد أ ارة امللك هي  ،يدوالطريا إليه ال ،لكالواقا هو املقاه امللك قياوه آلياا للطريا إىل الواقا  
، يققةيقوكققيا  ققا لققو دلا خققرب الثقققة علققى حجيققة االستصققحاب أو السققوق أو غيبققة املسققلم بنققاد علققى كوهنققا طر  (قققةخققرب الث

ذ خقرب الثققة  قثالا  ققال على حجيقة خقرب الثققة كمقا لقو شقهد عقداله بقاه ا  قام الصقادق  ثال آخرذ البيانة قد تقوم 
 قالبيانة آلة للطريا وهو خرب الثقة وهو آلة للواقا وهو استحباب نلسة االسرتاحة  ثالا. ،حجة

 اآليات والروايات الدالة على طريقية الحجج المحضة
ه، ليسققّ لققه إال ننبققة الطريقيققة واه الواقققا هققو  ققام املققدار وانققه بققه األدلققة علققى اه العلققم، والظققن القققائم  قا ققوأمااا 
لاوهنقا كاشقفة عقن الواققا ال إال اعتبارهقا  لقيسالطرق املقررة شرعاا ال  وضوعية وا أحالا وليسّ قيداا بقل واه االعتبار 

 والرواياق ونيكر أربعة  نهاذغري قال تزيد عن أإ كاش  آخر إها كاه بدرنة كاشفيتها( قهي خمتل  اآلياق 
يِن َوِليُاْناِوُروا قَااْوَمُهْم ِإجا رََجُعاوا إِ قال تعاىلذ  -1 ُهْم طائَِفٌة ِلَيتَاَفقَُّهاوا ِفاي الادِّ لَاْيِهْم فَاَلْو ال نَاَفَر ِمْن ُك ِّ ِفْرَقٍة ِمناْ

ينِ قاه  ( 1َلَعلَُّهْم َيْحَوُرونَ  ولو وقا طريقاا إىل طريقه ملقا   ،قهإىل طري اا طريقهو املدار والتفقه طريا إليه وليس  الدِّ
إه املقراد احلقير  قن خمالفقة  َيْحاَوُرونَ يا الطريا طريا للواقا ال أله له  وضقوعية، وكقيا حقال هإال أله حجة كاه 

 ، واحلاحقلذ ققول احملقيِّر كاشق  و قرآة ولقيساحملقيِّر بقل هقو حمقا هقو هقوققول  قدلول  كونقهالدين واأل ر الواقعي ال بقيقد  
 .ونزد املوضوع قيداا 

والنقاس ال يفهمقوه  قن أ ثقال هقي  اجلمقل  ( 2َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَاْوِماهِ قال تعاىلذ بوجه آخر: 
إال الطريقيققة للواقققا وال يفهققم  ققنهم أحققد  وضققوعية الطريققا أو كونققه قيققداا، بققل هققيا الققيهن األحققو  هققو الققيإ يشقققا 

 .احمل ة ا ة الناس، قحىت لو التفتوا ليلك ملا رأوا يف طريا الطريا إال الطريقيةع، أ ا على قسمنيإىل كونه الطريا 
نُااااوا َأْن ًُباااايُبوا قَاْوماااااو ِبَجهالَااااٍة فَاُتْبااااِبُحوا َعلااااىوقققققال تعققققاىلذ  -2 مااااا فَاَعْلااااُتْم   ِإْن جااااامَُكْم فاِسااااٌق بَِنبَااااٍ  فَاَتبَاياَّ
كشققفه نهققة  عققن الواقققا، ولققو كققاه تبيانققاا عققن الطريققا قلمجققرد  قإهنققا تنققادإ بققأعلى حققوهتا اه التبققنيا إ ققا هققو ( 3ناااِممينَ 

                                                           

 .122سورة التوبةذ اآلية  (1 
 .4سورة إبراهيمذ اآلية  (2 
 .6سورة احلجراقذ اآلية  (3 
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لوضقوح اه  قام املقدار علقى إحقابتهم  هالقة وعد قه،  قن دوه  َأْن ًُبايُبوا قَاْومااو ِبَجهالَاةٍ الواقا، ويدل عليه أي قاا 
 .َيْحَوُرونَ  دخلية للطريا بنحو القيد أبداا وكيا 

 واآلية السابقة يف احلام. اه هي  اآلية الارمية يف املوضوع :والفرق
 عنقهقتمقام املقدار علقى كقوه أدائهقم  ( 1اْلَعْمِريُّ َوابْاُنُه ثَِقَتاِن َفَما َأمَّيَاا ِإَلْياَ  َعنِّاي فَاَعنِّاي يُاَيمِّيَاانِ ذ وقوله  -3
   أداؤهم  ا كونه  عنه( ملا كانّ له قيمة أبداا.ال غري وليا لو ختال 

ُشاقَِّتي بَِعياَدٌ  َوَلْساُت َأِصاُ  ِإَلْياَ  ِفاي ُكا ِّ َوقْاٍت  قُاْلُت ِللرَِّضاا قالذ  عن علي بن املسي ذ وقوله  -4
نْاَيا، قَااَل ا يِن َوالادُّ ُْْموِن َعلَاى الادِّ اا َفِممَّْن آُخُو َمَعاِلَم ِميِني، فَاَقاَل: ِمْن زََكرِيَّا ْبِن آَمَم القمي اْلَما بْاُن اْلُمَسايَِّ:: فَاَلمَّ

ااا اْحَتْجااُت ِإَلْيااهِ اْنَبااَرْفُت قَاادِ    عققامل الققدين  قاملققدار كققل املققدار الققدِّين الثبققوإ ( 2ْمُت َعلَااى زََكرِيَّااا بْااِن آَمَم َفَسااَْْلُتُه َعمَّ
 وليس نزد املوضوع.إليها طريقاا هكريا بن آدم  عدا وقد واملصلحة الدنيوية،  الواقعية الثبوتية(

 الظن بالواقع، الظن بالطريق، والظن عن الطريق
الظنوه ثالثقةذ الظقن بقالواقا، والظقن بقالطريا، والظقن عقن الطريقا، ومل أنقد يف كلمقاق الققوم إشقارة إىل هقيا  ًنبيه:

التثليث رغم أمهيته، والظن عن الطريا يعين الظن احلاحل  ن خرب الثقة  ثالا، والظن بالطريا يعين الظن به نفسه وإه 
ظققن بققالواقا  ققن خققرب الثقققة قهققو  ققن عققن الطريققا أإ  ققن حاحققل عققن قققد حيصققل لققه الإه مل ينققتا الظققن عنققه بققامل دإ، 

الطريا، وقد حيصل له الظن بالطريا أإ بنفس خرب الثقة باه يظقن  قن البيانقة حجيتقه أو يظقن  قن خقرب ثققة آخقر كقوه 
 هيا املاخرب ثقة أو يظن  ن  اهر الرواية حجية خرب الثقة أو كوه قالٍه ثقة أو غري هلك.

كما اه الظن عن الطريا  أإ الظن بالواقا احلاحل عن الظن   (3 يفيديفيد الظن بالواقا وقد ال والظن بالطريا قد 
حمتفقة  ققا عقدم إقققادة الطريقا بنفسققه الظققن بقالطريا( قققد ياقوه مصققوص  نقه طجيققة الطريقا، وقققد ياققوه لققرائن أخققرى 

 بالواقا. قتأ ل وتدبر يف مثرة هلك يف البحث، وسيأإ بإهه اهلل تعاىل.
 اهلل على محمد وآله الطاهرين وصلى

 
َضا َواَل َشِفيَع أَْنَجُح ِمَن التاَّْوبَِة َواَل ِلَباَس َأْجَمُ  ِمَن اْلَعاِفَيِة َواَل َماَل َأْجَهُ: بِاْلَفاَقِة ِمَن الرِّ ذ  أ ري امل  ننيقال 

َعةِ بِاْلُقوِت َوَمِن اقْاَتَبَر َعَلى بُاْلَغِة اْلَكَفاِف ًَاَعجََّ  الرَّاَحَة   .(99حت  العقولذ ص   َوًَابَاوََّأ َخْفَض الدَّ
                                                           

 .328ص 1ثقة ا سالم الاليين، الاايف، دار الات  ا سال ية ق طهراهذ ج (1 
 .98الختصاص، امل  ر للشيحم املفيد ق قمذ صالشيحم املفيد، ا (2 
 والتفايك بلحاظ الظن النوعي والشاخصي، أو بلحاظ تفسري احلجية بالااشفية أو لزوم ا تباع. قتدبر. (3 
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