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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
(951) 

 المحتمالت الثالث لحجية الطرق واألمارات
حجيةةة الطةةرأل واألتةةاران، أو حبصةةبها  سةةب اعبةةل  ةةاحب الفصةةول،   مةة   ن  ااألمررر الثررا  : 

 فيها ثالث اح ماالن:
 كوهنا غالبة الكاشفية عن الواقع.  ، أي إتضاءها،تا ذكره املشهور تن أن وجه حبصبها األول:
، انةةال ال ، ضةةمن رله علةةى  ةةاحب الفصةةول تةةن أن وجةةه حبصةةبها تةةا ذكةةره الشةةي   الثررا  :

 ةةدارهب  ةةا تصةةلحة الواقةةع املفةةوون  أي املفةةوون الةةي ي   السةةلوكية أي املصةةلحة لحةاوفرهةةا علةةى املصةة
بسبب سلوهب طريق األتارة( وحا   ذلك جعلها عني الواقع، أي جع  واقع اناليلةي أو جعلةي إ  

 جوار الواقع احلقيقي.
، تةةةن أن وجةةةه ،  سةةةب تةةا الالتةةةه بةةةه الشةةةي   الفصةةةول ةةةاحب تةةا ال التةةةه  الثالرررث:

كوهنةةا قيةةدا  للواقةةع، أي ان الواقةةع تقيةةد  ةةا ثبواةةا  ويعةةا ذلةةك احبةةه لةةوال قيةةام الطريةةق علةةى   هةةو حبصةةبها
تؤليةةان األحكةةام ملةةا كاحبةةل ذان تصةةلحة تلالتةةة، ف كةةون، تةةاال ، كالصةةالة قبةة  الةةالوال حيةة  ان 
الالوال قيد الوجةوب وال تصةلحة فيهةا قبلةه، فكةيلك قيةام الطريةق علةى حكةمل قيةد املصةلحة الابوايةة 

 .فيه
وعلى الةرأيني األو لةني، فةال فةرأل عنةد إحبسةدال بةاب العلةم بةالواقع وبةاب العلةم بةالطريق بةني الظةن 

إذ تفةةاله ان الشةةارو يقةةول  ال أريةةد تةةن الواقةةع إال تةةا  ؛لةة عكةةا الاا ،ريقبةةالواقع وبةةني الظةةن بةةالط
 .ظن بالطريق فال قيمة له أبدا  ان يفلو ظن املكلف بالواقع تن لون  ساعد عليه الطريق(

وقد عرفل مم ا ذكرحبا: أن حبصةب هةيه الطةرأل لةيا إال ، قال:  هو تا ذكره الشي   وذلك
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ألجةة  كشةةفها الّةةالا  عةةن الواقةةع وتطابق هةةا لةةه، فةةإذا لار األتةةر بةةني إعمةةال ظةةن  يف اعيينهةةا أو يف 
 اعيني الواقع مل يكن رجحاٌن لألو ل.

حةل ي دارهب  ا تصلحة  الواقةع، لكةن مث  إذا فرضنا أن  حبصبها ليا جملر ل الكشف، ب  ألج  تصل
ليا تفال حبصبها اقييد الواقع  ا واع بار تساعدهتا يف إرالة الواقةع، بة  تةؤل ج وجةوب العمة   ةا: 

 جعل ها عني الواقع ولو  كم الشارو، ال قيدا  له.
 واحلا  : أحبه فرأل بني أن يكون ترجع  حبصب هيه الطرأل إ  قول الشارو: "ال أريةد تةن الواقةع
إال تةةا سةةةاعد عليةةه ذلةةةك الطريةةق"، فينحصةةةر ال كليةةةف الفعلةةي حينوةةةيل يف تؤليةةان الطةةةرأل، وال تةةةه 
إمهةال تةا مل يةؤل إليةه الطريةق تةن الواقةع، سةةواء احبفة م بةاب العلةم بةالطريق أم احبسةد ، وبةني أن يكةةون 

ؤل ج ال كليةةف الفعلةةي بةةالواقع باقيةةا  علةةى حالةةه، إال أن  الشةةارو حكةةم بوجةةوب البنةةاء علةةى كةةون تةة
الطريةق هةةو ذلةةك الواقةع، فمةةؤل ج هةةيه الطةرأل واقةةٌع جعلةةي، فةإذا احبسةةد  طريةةق العلةم إليةةه ولار األتةةر 
بةةني الظةةن  بةةالواقع احلقيقةةي وبةةني الظةةن  رةةا جعلةةه الشةةارو واقعةةا  فةةال اةةرجيم؛ إذ ال جةةيم تبةةا  علةةى 

 .(1 إغماض الشارو عن الواقع(
عاه املس دل  تن احنصار تق ضى للي  االحبسةدال :  غل خفي  أن  تا ال  بقوله يف األوثقوأوضحه 

 علةةى كةةون تطلوبي ةةة -كمةةا ذكةةره املصةةنف ر ةةه اهلل  -يف إثبةةان اع بةةار الظةةن  بةةالط رأل خا  ةةة تبةةا 
ف ر ةه وأشةار املصةن  .   الت ااهلةا  ةادة رساعدة الط رأل اجملعولةة عليهةا وال و  ةاألحكام الواقعي ة تقي  
تةع  - وثاحبيةا   .كشفها الّالا عن الواقةع  كون اع بار الطرأل اجملعولة ألج   إ  اهلل يف تنع ذلك أو ال  

ل قي ةةةد األحكةةةام الواقعيةةةة  إ  تنةةةع كةةةون ذلةةةك تق ضةةةيا   -اسةةةليم كةةةون جعلهةةةا تةةةن بةةةاب املوضةةةوعي ة 
 .بال و     ا إليها

رو إت ةةا وذلةةك ألن  الش ةةا ،د املةةيكور يلةةالم ال  صةةويب يف األحكةةاموعلةةى اقةةدير اسةةليم ال قي ةة :أقةةولو 
 يةة  يّمةةش الش ةةارو  ،الواقةةع أن يالحةةم تصةةلحة يف سةةلوهب طريةةق قصةةوى فائقةةة علةةى تصةةلحة

 .وجيع  تناط ال كليف تا أل ج الن ظر يف األتارة إليه ،عن تصلحة الواقع
                                                           

 .254-254ى 1الشي  تراضى األحبصاري، فرائد األ ول، جممع الفكر اإلسالتي ة قم: ج (1 
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تةةع بقةةاء  ،ختلةةف الط ريةةق عنةةه وإت ةةا أن يالحةةم فيةةه تصةةلحة ت داركةةة ملصةةلحة الواقةةع علةةى اقةةدير
وإت ةةةا أن ال يالحةةم فيةةه سةةةوج تصةةلحة الط ريقي ةةةة والو ةةول إ  الواقةةةع  .اتصةةلحة الواقةةع علةةةى حاهلةة

 .غالبا  
 .والظ اهر إمجاعهم على بطالن هيا النحو تن ال  صويب.  واألو ل تس لالم لل صويب

 ،  إ  الواقةةةع بّةةةل الط ةةةرأل اجملعولةةةةواألخةةةلان غةةةل تسةةة لالتني للمطلةةةوب تةةةن عةةةدم إجةةةالاء ال و  ةةة
 .(4 كما هو واضم(  ،تطابقة العم  للواقع أيضا    فرضل (1 وإن

 من أدلة تقّيد الواقع، بطرق معينة
لةةةه، قةةةال يف الو ةةةائ :  قةةةد يسةةة دل للفصةةةول رةةةا اسةةة دل بةةةه السةةةيد الوالةةةد  أقرررول: أو  :

حيةةة  إن   (4 «رجةةة  قضةةةى بةةةاحلق وهةةةو ال يعلةةةم» وميكةةةن ادييةةةده رةةةا ورل يف بةةةاب القضةةةاء : تةةةن 
الشةةارو ال يك فةةي بةةيلك الواقةةع يف بةةراءة ذت ةةه، كمةةا ميكةةن ادييةةد ذلةةك القاضةةي أل ج الواقةةع ، لكةةن 

 .(2 «تن فس ر القرآن برأيه فد اب فقد أخطد»أيضا  را ورل: تن إن  
وحي  إن  املطلوب : براءة الي تة، فان متكن تن الرباءة بالعلم فهو، واال  بدن احبسد  باب العلةم، 

لطريق املظنون اك فى العق  بالرباءة، أت ا اذا ظةن  بةالواقع فةال فالال م الظ ن  برباءة الي تة، فاذا سلك ا
 .وسيديت تا فيه واجلواب عنه (5 يك في العق  برباءاه عن ال كليف(

 المحتمالت التسع ف  األحكام وأحكام الحاكم والطرق
ان احملةة مالن يف الطةةرأل  وهةةي علةةى املقلةةد ف ةةوج اجمل هةةد، وعلةةى اجمل هةةد: أخبةةار الاقةةان  ثا يررا :

اسةةعة، جمموعةةا  ف كةةون عديةةدة  ةةور  هاضةةفةةرو تةةن بعا و والظةةواهر واالسةة لالاتان وشةةبهها(  سةةة 
 وهيه احمل مالن جتري يف حكم احلاكم أيضا :

                                                           

 و    تن عدم إجالاء...( (1 
 .412ى 1الرسائ ، تنشوران ك ا جنفي ة قم: ج املل ا توسى ال ربيالي، أوثق الوسائ  يف شرح (4 
 .44105ح  2ب  44ى  47، وسائ  الشيعة : ج  1ح  207ى  7الكايف  فروو( : ج  (4 
 .41ى  1، افسل الصايف : ج « فا اب احلق»وفيه  44210ح  14ب  405ى  47وسائ  الشيعة : ج  (2 
 .141-147ى 5سة عاشوراء ة قم: جالسيد حممد احلسيا الشلا ي، الو ائ  ا  الرسائ ، تؤس (5 
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أن ال يكةةون هلةةةا واقةةةع أ ةةال ، أي ال يكةةةون هنالةةةك هلل اعةةا  يف اللةةةوح احملفةةةو  أو غةةةله  األول:
ال اكون يف توارل حكم احلاكم  و  تن األحكام الوضعية حكم تن األحكام اخلمسة وال تن غلها

تصلحة ثبواية أو تفسدة ثبواية( ب  يكةون قيةام الطريةق علةى حكةم، كإخبةار  رارة بوجةوب جلسةة 
حكةةةةم احلةةةةاكم بإيقةةةةاو الصةةةةلم أو إثةةةةارة ويكةةةةون االسةةةة احة تةةةةاال ،  ةةةةاحبعا  للواقةةةةع توجةةةةدا  للحكةةةةم، 

طةر  تصةلحة أو  يف أي احلرب، سببا  لوجول تصلحة فيما حكةم بةه تةن لون أن اكةون يف الواقةع
 تفسدة.

يف  كمةةا هةةو باطةة   ،األليةةان انضةةروريتةةن تةةن الةةدين بةة  هةةو  وهةةيا اصةةويب باطةة  بالضةةرورة،
يةنعكا األتةر وقةد  ،لبداهة ان احلرب هلةا ويةالن وان الصةلم لةه  ةران ؛بالوجدان (حكم احلاكم 

تةةةع قطةةةع ( تةةةاال   املفسةةةدةاإلرهابيةةةة اكةةةون احلةةةرب يف واقعهةةةا تفيةةةدة  للقضةةةاء علةةةى العصةةةابان بةةةدن 
فلةةو حكةةم اةةال  املصةةلحة الابوايةةة، ألج حكمةةه إ  الفسةةال كمةةا لةةو  ،اكمالنظةةر عةةن حكةةم احلةة

ينهةالم اصور ان حكوت ه قالرة على هالمية العدو، وكان الواقع العكا فحكةم بةاحلرب، فاحبةه جيشةه 
يف حكمةةةه حينوةةةيل إال ه ةةةك األعةةةراض ثبوايةةةة و  ةةة  العةةةدو الةةةبالل فديةةةة تصةةةلحة  اسةةةق  وحكوت ةةةه

 ك الدتاء وإهالهب احلرث والنس ؟وسف
أن يكةةون لةةه واقةةع، لكةةن خةةرب الاقةةة ك الف ةةوج ك حكةةم احلةةاكم، يقلبةةه إ  ضةةده، وهةةو  الثررا  :

اصويب باط  أيضا  ب  بديهي البطالن؛ إذ اخلمرة تفسدة تضةرة بالعقة  ولةو قةام اخلةرب فرضةا  علةى 
أول شةهر رتضةان، ملةا قلةب هةي ليلة الهيه جوا ها ملا غل  تن واقعها شيوا ، ولو حكم احلاكم بان 

 الواقع، إذا مل يكن كيلك وبقي اهلالل حتل خ  األفق. وللبح   لة بإذن اهلل اعا .حكمه 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َعْل اْجَعْل قَرْلَبَك َقرِينا  تُرَزاِولُُه، َواْجَعْل ِعْلَمَك َواِلدا  تَرتَِّبُعُه، َواجْ  :قال اإلتام الصالأل 

    َرْفَسَك َعُدّوا  ُتَجاِهُدُه، َواْجَعْل َماَلَك َكَعارِيٍَّة تَرُردَُّها
 (210ى 2تن ال  ضره الفقيه: ج 
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