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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
(83) 

 الوجه في توسعة العقالء في الطرق: األغراض ومصلحة التسهيل
ٍإ إا اعفبثثارإ أو  و يثث   عال :سببب  اخفلثثب بنثثاع الععثثالع يف الفوسثثعة والف ثثيي   ،قثثةإ )وحيثثا اخفلفثثغ األ،ثثراا، قثثن اعفعثثا إ إا عمثث

حبسث  أييفهثثا فلثم ياففثثوا يف ااعفعثا ال إال بثالعلم واأففثثوا يف أعمثال ا ثثوار  املاضثية األربعثثة إا أنثثواا احلعثائ  ففشثد وا يف الطثر  
 .(1)اأففوا يف ااعفبار و و ي  العالقة بالظنون املطلعة إذ أهنا حتع  الغرضني األخريين بأوسع الطر  وأسهلها( بالعلمي، بينما

 الععالع يف  وسعة الطر  إا احلعائ  و  ييعها يالحظون أقرين: نأوبذلك ا  ح 
 أو  الحم و رابط وشبه ذلك.  عاظاو  عفباراقن اعفعا  أو عمٍ أو األول: األ،راا، 

اشثاا  العلثم يف الفعثه يوأث  أشثد الفصثعي  إن   يوأث  ،لث  بابثه، واشثاا  العلمثي يف الفثاري   نإفثاين: قصثلةة الفسثهيٍ الث
 باهبا إال األقٍ قن األقٍ قنها. املصائ  يوأ  ،ل ويف ربة والعصص اليت فيها الع  

 والفقه واآلداب والسنن عتقادياتاإلموجز وجه الفرق بين 
، قثثن أهثثة، و  يبنثثوا علثثى حةيثثة الظنثثون املطلعثثة عفعثثا ااعلثثى حةيثثة العلمثثي والظنثثون خاقثثة يف الفعثثه،  ون  منثثا بثثع الععثثالعوإ

 عع يف املر بثة املفوسثطة بثني  رقةإ وح أوبإ قن و  قف ائيةاا ون اآل اب والسنن والفواري ، قن أهة أخرى، ألن الفعه واألحاام  (2)فيه
االزام به يوقع  نأو  قة  خا ها،ليلزقنا الععٍ والععالع بلزوم حتصيٍ العلم في عفعا يالااية واآل اب والسنن، فال هي بأي عفعا يالاا

عليهثثا لاوهنثثا قثثن املسثثفعالل  سثثفداللاااألقثثولية وسثثهولة  عفعا يثثةاالعلثثة املسثثائٍ  عفعا يثثالااقشثثعة أثثربى ال  لثثزم يف املالثثب يف 
عليهثا  سثفداللاايصثع   هنثاأ أثثرية أثدا  أمثا  هنثاإف ال،حمرقثوقثن قوانعهثا الععلية، عاس األحاام الشرعية قن واأبال وشثرائطها و 

بثأأثر اثا الفزقثو  يف اآل اب فيثه بوا قثعّ لاثنهم ، ذ  ا هثةيف الفعثه  ثلذلك خّفب الععالع الشثرائط  عذر،بأمجعها مبا يفيد العلم بٍ يف
فمٍ علثثى قصثثاف وقفاسثثد قلزقثثة فثثال يصثثح  شثثواحملرقثثال  أمثثا سثثّهلوا فيهثثا، وذلثثك ألن الواأبثثالفيثثه    يسثثهلوا  هنثثمأوالسثثنن، أ  

مٍ علثى  شثفر الظنثون اااقثة، عاثس اآل اب والسثنن الثيت ال وفّ  ثقثع الففريط فيها والفساهٍ إا حد ففح بثاب الظنثون املطلعثة فيهثا 
 غ. ففدبر.وإن أقابغ لنفع ضرلأملا  خطألأ نإقصاف قلزقة أو قفاسد قلزقة، ففافي فيها الظنون املطلعة اليت 

 هو المالك في التاريخ والرجال... طمئناناإل نأرّد دعوى 
 طمئنثاناار،م إرسا ا، ألهنثا  فيثد  ويف الرأال على أف  علم الرأال إمنا يعفمد الععالع يف الفاري  على أف  املؤرخني ال يقال:

 .،  وهنا مبا هي هي؟ م فهو احلةة إذ هو علم عريف
 :ه نع ا  وحاّل  أال، إذ ير  علي  إذ يقال:
 أمثا اشثا   بعض األقوليني اشا  يف حةيفهثا عثدم الظثن الشخصثي بثااال  نإف، همافبخرب الثعة والظواهر وشبه أما نقضاً:

وإال فثثال املطلثوب فهثو   ثثهفثإن أفا  طمئنثانااالثبعض حةيفهثا قثن بثثاب إفثا ة بينمثا اعفثثرب الظثثن الشخصثي بالوفثا  حتعث  آخثر  بعثض
 هور   يشاطوا أيا  قن الثال ة، فأ  أواب جياب هنا جنيبه هناك.لان املش ا،حةية  

 الوأدان والربهان: فلشها ة وأما حاًل:
                                                           

 (.08الدرس ) (1)
 الفعه. (2)
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 أقا الربهان فلما سب  قن برهان الغرا وقصلةة الفسهيٍ.. إخل.
ألأثثثٍ ، والع ثثثرَب  أنفسثثثنا ذلثثثك، ال يعفمثثثدون علثثثى الفثثثواري  واملصثثثائ  والعصثثثصقثثثن الععثثثالع، أمثثثا جنثثثد  نأوأقثثثا الوأثثثدان، فرننثثثا نثثثرى 

هبثثثا لبداهثثة احفمثثثا م خطثثأ الثثثراو  أو أذبثثثه، يف أثثثري قثثثن إخبثثاراألم، وإمنثثثا يعفمثثثدون عليهثثا ألهنثثثم ياففثثون يف حةيفهثثثا بثثثالظنون  طمئنثثاهنما
ا، وبعبثارة أخثرى: و،رييثالشثهرة وقثثٍ يف قثثٍ قرسثٍ الثعثة  قف ائياااملطلعة نظرا  لنوا املفعل  والغرا املفوخى قنه وأفاية الرأةان الذايت 

قنها ملا سلم  م إال األقثٍ قثن األقثٍ قنهثا وملثا قثح  ثم نعلهثا أأخبثار، قثع  طمئناناالو قصروا اعفما هم على خصوص قا أفا   م  هنمإ
 السبيٍ. ففدبر واهلل ا ا   سواعنُع ٍ أذا أو شبهه،  نهأأذلك يفعلون وال يلفزقون مبا يلفزم به احملفاطون قن نعلها بعنوان   اهنم

 في علم الرجال نفتاحاإلوجه 
ا عثى بعثض املعثروفني انسثدا  بثاب العلثم فيثه وقثرر أثائزة ملثن يأ يثه بثدليٍ علثى ، وقثد علثم الرأثاليف ال وقن ذلك أله يظهثر احلث

قن املراسيٍ عا ة  حهما و أر  و يعاألما أو  نأقع إا النةاشي وإا الطوسي   سفند ،البا  الفو يعال وا رو   نأانففاحه؛ قسفندا  إا 
سثثثنة وعثثثن ااقثثثام  258حثثثوا   سثثثنة وعثثثن ااقثثثام الرضثثثا  088حثثثوا    فصثثثلهما عثثثن أقثثثةاب ااقثثثام الصثثثا    هنمثثثاأقثثثع 

يف الروايثال علثى الشثي  الطوسثي ، وإذا اشثاطنا 068والطوسثي عثام  058سنة إذ وفثاة النةاشثي عثام  288حوا    العسار 
وال ناون قعلدين له يف الفصةيح أو الفو ي  أو الفةسثني أو الف ثعيب، فايثب ال نشثا   أاله،يف ر ذأر  لسلسلة السند أي جنفهد 

 لرأال  فصله عنهم نفس السنني اليت  فصله عن رواياألم؟ هعا يف  و يذلك 
وإن  الفو يعثثال أانثثغ قفثثوا رة يف  قنهمثثا لوأثثو  حثثوا  قائثثة أفثثاب رأثثا  فعثثدل فيمثثا بعثثد، لاثثن هثثذ  الثثدعوى نأبثثولعثثد ا عثثي 

،ثري أثا إ يف  حفمثالااهثذا الثراو  أثان اثن  ثوا ر  و يعثه أثيال  بعثد أيثٍ، و ثر   نأو ال جتد  يف  و ي  آحا  الرواة  هناأقةغ إال 
 الفو ي  أما ال خيفى.

 الحجية في علم الرجال بإحدى معاني ثالثة
فة  ثثم أو  ثثعّ قنهثثا  و يعثثال الرأثثال وأحثثوا م املبنثثاع الععثثالع يف الفثثواري ، و  نأالثثذ  افثثار ، قثثد  هثثر اثثا ق ثثى وهثثو:  والجببواب

بنثاههم علثى حةيفهثا علثى نعثم لربهثان الغثرا السثاب ، فراأعثه قثرة أخثرى،  (1)علثى حةيثة الظنثون املطلعثة ، اسثفعرّ املو عة، وأشباهها
 أحد أحناع  ال ة:

وذلثك حبسث  نثوا املفعلث  والغثرا قنثه،  فية الااشرهية وأاشفا  واأففوا هبذا املعدار قن  أون الظنون املطلعةالحظوا   هنمأ األول:
حيثا خفثي علينثا الواقثع وأ لثم علينثا أفث   نثهأوليس قسفندهم: هذ  الظنون رهية وأشفا  ال انسدا ا  وأهال  يف  أما سب ، فهم يرون

 .واناشافا  لهرهية للواقع  يرون يف  لك الظنون هنمأقر ازهم هو احلعيعة نلةأ للظنون املطلعة، بٍ 
وأمثا الفثزم األقثوليون والفعهثاع والععثالع   ،لثملثوا هثذ  الظنثون قنزلثة العنزّ م هنثأإذ الحظوا قا سب ،  ا وا على قا ذأثر  هنمأ الثاني:

العلثثم أو ألغثثوا احفمثثال ااثثال ،  ةزلثثقن فنزّلوهثثا عثثة...( مبثثفّمم ا عثثٍ  عثثنأافثثة حبةيثثة الظنثثون اااقثثة )أالشثثهرة وخثثرب الثعثثة املسثثند 
 هثذا علمثي قنثّزل قنزلثة العلثم فهثو انففثا  نأبثبثاب العلثم نفسثه،  حيثا انسثدّ انسثدا   نثهأو ذلثك أهثٍ و ثالم  نأبث وأأابوا عن العول

 لوا الظنون املطلعة يف بعض أنواا املفعلعال، أالفاري  والرأال واآل اب والسنن، قنزلة العلم.نزّ ، فاذلك املعام إذ وليس انسدا ا  
أو   بثااااعن العول باحلةية مبعثع الااشثفية، فثال قنثاص قثن العثول هبثا مبعثع حسثن  على فرا الفنّزل نهأقا سلب قن  الثالث:

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين وللبةا قلة بإذن اهلل  عاا. وقا شابه ذلك اا ق ى. نفعالااأو حسن  عفبارااحسن 
اْسأَُلوا رَِحَمُكُم اللَُّه، فَِإنَُّه يُبْؤَجُر َأْربَبَعٌة: السَّاِئُل َواْلُمَتَكلُِّم َواْلُمْسَتِمُع اْلِعْلُم َخَزاِئُن َوَمَفاتِيُحُه السَُّؤاُل، فَ  :قال رسول اهلل 
 .(01)حتب الععول: ص َواْلُمِحبُّ َلُهمْ 

                                                           

 ولدى الفدبر جند اهنا  نون خاقة. (1)
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