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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
(669) 

مثثثن  هثثثة وبثثثني  )قثثثدر سثثثر ا  البحثثثد يثثثدور بثثثني ةثثثاحش هدايثثثة املس  ثثثدين والفصثثثول ن  أ  سبببب  
ذهبثا إ  حييثة الظنثون احلاةثلة  نين ل ثاألو  ن  أ  و  ،رىمن  هة أخثقدر سر ا  ) ةاحش الرسائل والكفاية

بينمثا ذهثا األخثريان إ  حييثة لثل الظنثون علثى  ،يف ةورة االنسداد -ال غري  -ة من الكتاب والسن  
 مضى استدالل هداية املس  دين ومناقشاته وبقي استدالل ةاحا الفصول:وقد  ،سداداالن

 الفصول: الشارع نصب طرقا  
لمثثثا أن منشثثثم تثثثوه م فقثثثد نقثثثل عنثثثه الشثثثيو يف الرسثثثائل وا.خونثثثد يف الكفايثثثة  قثثثال يف الكفايثثثة: )

 االختصاص بالظن بالطريق و هان:
 فيها: ، قال 2)وتبعه يف الفصول  1)أحد ا: ما أفاده بعٍض الفحول

إنثثا لمثثا نقطثث  بمنثثا مكلفثثون يف  ماننثثا هثثاا تكليفثثا فعليثثاة بمحكثثام فرعيثثة ل ثثرية، ال سثثبيل لنثثا  كثثم 
العيان و هادة الو دان إ  حتصيل ل ري منها بالقط ، وال بطريق معني  يقط  من السم   كثم الشثار  

  قثثد  عثثل لنثثا إ  تلثث  بقيامثثه، أو قيثثام هريقثثه مقثثام القطثث  ولثثو عنثثد تعثثاره، لثثال  نقطثث  بثثمن الشثثار 
األحكام هريقاة خمصوةاة، وللفنا تكليفاة فعل ياة بالعمل مبؤدى هرق خمصوةة، وحيثد إن ثه ال سثبيل غالبثاة 
إ  تعيينها بالقط ، وال بطريق يقط  مثن السثم  بقيامثه باصصثوص، أو قيثام هريقثه لثال  مقثام القطث  

ثا هثو الر ثو  يف تعيثني ذلث  الطريثق ولو بعد تعاره، فال ريا أن الوظيفثة يف م ثل ذلث   كث م العقثل إم 
حييتثثه، ألن ثثه أقثثرب إ  العلثثم، وإ  إةثثابة الواقثث   ثثا   3)إ  الظثثن الفعل ثثي الثثاي ال دليثثل علثثى  عثثدم 

                                                           

  ٠٦٤هو العالمة احملقق الشيو اسد اهلل الشو  ي، لشف القنا  عن و وه حيية اإلمجا  /   1)
 ، م  اختالف يف األلفاظ  2٢٢الفصول /   2)
 أثبتنا الزيادة من الفصول   3)
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   1)عداه 
دون حثاف، ولعلثه ألنثه  يف الرسثائل حاف ا.خونثد بعثض لثالم الفصثول، وقثد نقلثه الشثيو  أقول:

  لان جمرد تلخيص وال إضافة فيه
 في كالم الفصول (2)لعلوم اإلجمالية الثالثةا

وتوضيح لالم الفصول: انه يقول أوالة بو ود ثالثة علثوم بثني إمجاليثة وتفصثيلية و يقثول ثانيثاة بو ثود 
 أربعة قطوعات: أما العلوم ال الثة: فهي:

وهثثو علثثم قولثه: )إنثثا لمثا نقطثث  بمنثا مكلفثثون يف  ماننثا هثثاا تكليفثا فعليثثاة بمحكثام فرعيثثة ل ثرية   -1
نثا لسثنا  ناه مكلثف  ثمناة وبثديهي نثاين لمثا يف الصثش فالشثمالتكليثف ابثل التكليثف الفعلثي، يقو إمجايل، 

 الوةثثائل: )ألن مثثن ضثثروري ات الثثداين: إن  املسثثلمني يفو مكلفثثون فعثثالة، اننثثا لالصثثش مكلفثثني  ثثمناة بثثل 
مكل فون ا  يوم القيامة بمحكام فرعي ة من الص الة إ  الديات 
(3   

وقال السيد   ٠)قوله: )ال سبيل لنا  كم العيان و هادة الو دان إ  حتصيل ل ري منها بالقط   -2
 هثة  و  لثةة : )"ال سبيل لنا  كثم العيثان" أي مثا نشثاهده مثن اضثطراب األخبثار سثنداة و دال الوالد
دة الو ثثدان" ، ومثثا نشثثاهده مثثن اخثثتالف الفقهثثال تبعثثاة لثثال  يف األحكثثام اختالفثثاة لبثثرياة "و ثثهادورٍ ةثث

فثثان الو ثثدان يشثثهد بثثمن هثثاا االضثثطراب الثثاي رافثثق وقثثل ةثثدور األخبثثار مثثن التقيثثة وا ثثراف بعثثض 
   5)  ا اختفال األحكامسب   ،ثارالرواة ول رة دواعي األعدال لطمس هاه ا.

الظثثواهر )وهثثي األل ثثثر  ان )داللثثة  ألن فيهثثا ا،مثثثالت، بثثل ،و قولثثه )سثثنداة  لك ثثرة الضثثثعاف فيهثثا
)ومتنثثاة  الضثثطراب بعضثثها   :ضثثيفون ،قيثثة) هثثة ةثثدور  أي الت ،و نصثثاة وال تفيثثد العلثثم عثثادةليسثثل 

 لروايات عمار الساباهي، وأيضاة لكون ل ري منها منقوالة باملضمون 

                                                           

  31٢-31٦إلحيال ال اث ث قم: ص ، مؤسسة آل البيل ا.خوند اصراساين، لفاية األةول  1)
 من باب التغليا وإال فهي علمان إمجاليان وعلم واحد تفصيلي   2)
  ٢2ص 5السيد حممد احلسيين الشريا ي، الوةائل إ  الرسائل، مؤسسة عا ورال ث قم: ج  3)
  31٦قم: صإلحيال ال اث ث  ا.خوند اصراساين، لفاية األةول، مؤسسة آل البيل   ٠)
  132ص ٠السيد حممد احلسيين الشريا ي، الوةول إ  لفاية األةول، دار احلكمة ث قم: ج  5)
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قوله: )لال  نقط  بمن الشار  قد  عل لنا إ  تلث  األحكثام هريقثاة خمصوةثاة وللفنثا تكليفثاة  -3
   1)خمصوةة فعل ياة بالعمل مبؤدى هرق 

 وهاا علم إمجايل ةغري ينحل به العلم اإلمجايل الكبري السابق  وسيميت 
 القطوع األربعة في كالم الفصول

)أي عثن  مسعثاة والقطث  بثالطريق  ، 2)عقثالة وأما القطو  األربعة فهي: القط  باحلكم، والقط  بثالطريق 
ال سبيل لنثا هاه األربعة أ ار بقوله: ) أولوإ  مسعاة، والقط  بطريق الطريق   ار هريق السما  من الش

بقوله: إليها أ ار فقد  كم العيان و هادة الو دان إ  حتصيل ل ري منها بالقط   وأما ال الثة األخرية 
)وحيد إن ه ال سبيل غالباة إ  تعيينها بالقط ، وال بطريق يقطث  مثن السثم  بقيامثه باصصثوص، أو قيثام 

 عد تعاره  هريقه لال  مقام القط  ولو ب
: )"وحيثثثد انثثثه ال سثثثبيل غالبثثثا ا  تعيينهثثثا" أي تعيثثثني تلثثث  الطثثثرق يف الوةثثثول الوالثثثدالسثثثيد وقثثثال 

ا،عولة "بالقط " بمن نقط  بتل  الطرق واهنا جمعولة للشار ، لمن نقطث  أن خثا الواحثد حيثة وهريثق 
يثة اصثثا "يقطث  مثثن السثثم  "و ال" إ  تعيينهثا "بطريثثق" لاإلمجثا  القثثائم علثثى حي   ثرعي إ  األحكثثام

  "لثال " أي باصصثثوص  "أو قيثام هريقثه" أي هريثق الطريثق  بقيامثه باصصثوص" أي بقيثام ذلث  الطريثق
 "مقام القط " 

واحلاةل: ان يف املقام حكماة وهريقاة، وليس لنا إ  أحد ا سبيل، ألن السبيل القط  أو الطريق أو 
"ولو   ة مل تكن بالنسبة إ  احلكم، وال بالنسبة إ  الطريق ا،عولالطريق إ  الطريق، وهاه األمور ال الث

   3)"فال ريا أن الوظيفة يف م ل ذل " أي يف م ل هاا   بعد تعاره" لما تقدم يف الطريق ا  احلكم
يف الوةثثائل: )مثث الة: ال قطثث  لنثثا بو ثثوب ةثثالة اقمعثثة، لمثثا ال قطثث  لنثثا  يي ثثة اصثثا  وقثثال 

ان ه يقول: إن خا  د ال اي يدل  على و وب ةالة اقمعة، ألنا مل نسم  من اإلمام الصادق الواح
 الواحد قائم مقام القط  

                                                           

  31٢-31٦إلحيال ال اث ث قم: ص ا.خوند اصراساين، لفاية األةول، مؤسسة آل البيل   1)
   وحيتمثثل إرادتثثه الطريقثثي مقابثثل وحيثثد إن ثثه ال سثثبيل غالبثثاة إ  تعيينهثثا بثثالقطهثثاا حسثثا تفسثثرينا لكثثالم الفصثثول يف قولثثه )  2)

 التنزيلي  فتدبر 
  133ص ٠السيد حممد احلسيين الشريا ي، الوةول إ  لفاية األةول، دار احلكمة ث قم: ج  3)



 ه6114ذو القعدة /  61السبت ........... .................................................. (6219) (الظنصول: مباحث )األ

4 
 

ولاا ال قط  لنا  ي ية الشهرة ال يت قالل  ي ية خا الواحد الثد ال ذلث  اصثا الواحثد علثى و ثوب 
 ةالة اقمعة 

ل  الطريق يف هثول القطث ، يعثين: إذا تعثا ر القطث  قثام بال : ان  ذ ديير وقوله : "ولو عند تعا ره"، 
و قال: )واحلاةل: فإن ا ال نقط  بمن  الطريق إ  األحكثام هثو   1)ذل  الط ريق مقامه، وليس يف عرضه 

: إن  خثا الواحثد حي ثة، وال نقطث   ي يثة الشثهرة ال ثيت اصا الواحد، ومل نسم  من اإلمام الصثادق 
   2)حد تقول  ي ية خا الوا

لثثثالم الفصثثثول بقولثثثه: )فكثثثمن الشثثثار  قثثثال: إين أريثثثد مثثثنكم األحكثثثام، وأريثثثد مثثثنكم تلثثث    صوص ثثث
   3)األحكام من هاه الطرق املخصوةة 

 إشكاالت الشيخ الخمسة على الفصول
 اع ض عليه الشيو خبمسة إ كاالت، وقد نقلها عنه الكفاية بتلخيص  ديد  وقد

 ذلك لم ينصب الشارع طرقا  وإال لبان   -6
قثثال الشثثثيو: )وفيثثثه: أوالة: إمكثثان منثثث  نصثثثا الشثثار  هرقثثثاة خاةثثثة ل حكثثام الواقعيثثثة، ليثثثف  وإال 
لكثثثان وضثثثوا تلثثث  الطثثثرق لالشثثثمس يف رابعثثثة النهثثثار، لتثثثوفر الثثثدواعي بثثثني املسثثثلمني علثثثى ضثثثبطها، 

 الحتياج لل مكلف إ  معرفتها أل ر من حا ته إ  مسملة ةلواته اصمس 
إذ ليس احلا ة إ  معرفة الطريق أل ر مثن  -م  ذل ، لعروض دواعي االختفال واحتمال اختفائها 

وقال يف الوةائل:   ٠)مدفو ، بالفرق بينهما، لما ال خيفى  - احلا ة إ  معرفة املر   بعد النش 
ثثثثا نقثثثثول : إن  الشثثثثار  إذا نصثثثثا الطثثثثرق لانثثثثل تلثثثث  الطثثثثرق واضثثثثحة  ثثثثدا "لتثثثثوف ر الثثثثد واعي بثثثثني  )وإم 
املسثثلمني علثثى ضثثبطها" أي: ضثثبط تلثث  الطثثرق "الحتيثثاج لثثل  مكل ثثف إ  معرفتهثثا" أي: معرفثثة تلثث  

  الط ثرق يف الص ثثالة الحتيثاج لثثل مكل ثف ا  تلث "  مسثثملة ةثلواته اصمثسإأل ثر مثن حا تثه "الطثرق 

                                                           

  ٢2ص 5السيد حممد احلسيين الشريا ي، الوةائل إ  الرسائل، مؤسسة عا ورال ث قم: ج  1)
  ٢٠-٢3املصدر:   2)
  ٢3املصدر:   3)
  ٠34ص 1ألنصاري، فرائد األةول، جمم  الفكر اإلسالمي: جالشيو مرتضى ا  ٠)
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   تل  الط رق يكون أل ر من االحتياج ا  الص لوات اصمس إويف غري الص الة، فاالحتياج 
ثثا هثثو  "مثث  ذلثث "أي: تلثث  الط ثثرق  "واحتمثثال اختفائهثثا" لعثثروض "أي: مثث  ل ثثرة االحتيثثاج إليهثثا ام 

" معرفثة املر ث  بعثد النثش مثن احلا ثة ا   دواعي االختفال، اذ ليس احلا ة ا  معرفة الطريثق أل ثر
 وم  ذل  اختفى املر   بعد النش، مبا انقسم املسلمون فيه إ  يومنا هاا ا  أقسام 

هاا االحتمال "مدفو  بالفرق بينهما لما ال خيفى" فان  اختفال املر   لان لشهوة احلكم والرئاسة، 
   1) خبالف اختفال الط ريق فان ه ال داعي هلاا االختفال

 ال يقاس المقام بشأن اإلمامة -ت مع الشيخ أمناقشا
 على أمر غري ةحيح، إذ انه مبتٍ  بتٍ ولكنه م ،يح: )مدفو  بالفرق بينهما  ةحقوله  أقول:

لثاا اختلثف املسثلمون، مث  وضثوا وانثه  على تسليم اختفال القرائن واألدلثة علثى إمامثة اإلمثام علثي 
مل ختتثفن أبثداة، بثل هثي مو ثودة مث ت عمثدة   ،صلٍ دون ف بل بداهة ان األدلة على إمامته وخالفته من

غري  لل ن  إ  وغريه   ولاا فالعبقاتلتا املسلمني ودون  )الغدير  و)املرا عات  و)ليايل بيشاور  و)
 معاند لو را   أدلة الشيعة القتن  هبا فوراة 

ه بصريته، ويوضحه: انثفرق بني اختفال األدلة، وبني تعمد الطرف ا.خر إغالق عني بعبارة أخرى: 
الف بثني أهثل العثامل فيثه وإنكثثار ،ثرد وقثو  اصث ة  خمتفيثثتعثا  األدلثة علثى و ثود اهلل  ن  مال يصثح القثول بث

وأعمثثى ع ثثه ر أةثثم  مسكنثثاملنا إمثثو ظثثاهرة،  ة  األدلثثة مو ثثود ن  أ  احلثثق:  ت املاليثثني مثثن امللحثثدين لثثه، بثثلئثثام
أ ِفي ولاا قال تعا :  ة  ال يصح القول اهنا خمتفي هن  إفس ه لي ال يرى الشميه، فهو لمن يغلق عينبصر  

َُِفببر  ل ْكببَم ِمببَن ْذنْببوِبْكَم و يْببب  خ ر ْكَم ِإلببى ُِ ي ببَدْعوْكَم لِيب  ببم ى   اللَّببِ  ش ببكط فبباِطِر السَّببماواِت و اأَل َر بب م ْمس  أ ج 
ببْر ِمثَبلْنببا َْريببْدون  أ َن َ ْصببد ون َْنببا ف َأَْونببا ِبْسببَلطانم ْمبببينم قبباْلوا ِإَن أ نَبببْ َم ِإالَّ ب ش  ببا كببان  يب َعبْببْد ابا   (2ا ع مَّ

َلبببِ  اللَّببب ِ   ِفطَبببر ت  اللَّبببِ  الَّ بببيوقثثثال:  بببْدوا ِب بببا وقثثثال:   (3ف ط بببر  النَّببباس  ع ل َي بببا ال َب َببببدي   ِلخ  و ج ح 
ق ن َ  ا أ نَبْفْسْ َم ظَْلما  و ْعْلو ا بيَّن    فباِ  و فبيس ْنريِ َم اياَِنا ِفي اَل وقال:   ٠)و اَس ب يبَ أ نَبْفِسبِ َم ح  َّبى يب   بب 

                                                           

  ٢٦-٢5ص 5السيد حممد احلسيين الشريا ي، الوةائل إ  الرسائل، مؤسسة عا ورال ث قم: ج  1)
  1٤سورة إبراهيم: ا.ية   2)
  3٤سورة الروم: ا.ية   3)
  1٠سورة النمل: ا.ية   ٠)
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   (1ل ْ َم أ نَّْ  اَلح    
مل ختتثثفن أبثثداة بثثل هثثي مو ثثودة يف الكتثثا املتثثوفرة،   ان القثثرائن واألدلثثة علثثى إمامتثثه  والحاصبب :

 لمظهر ما يكون 
 النقض باالس صحاب -ب
 رارة األربعة لانل مو ودة  ةحاا ن  إ، فم الة  : بالنقض باالستصحاب د عليهر  و ي  انه قد  كما

الشيو البهائي، ولثان  د  هبا على االستصحاب وال ل  هوال ألف سنة يف الكتا، وإما التشف االستدال
اختلفثوا فيثه، ومث  ذلث  فثدليل العقثل ل ثثش  ال إهثالق لثه فثال ينفث  إال يف وقثد استدالل القثدمال بالعقثل، 

ق بعض ةحاا  رارة للحكم مبا ال ينطق به الدليل اقملة، عكس دليل النقل إذ ميكن التمس  بإهال
الة ميكثثن االسثثتدالل علثثى  ريثثان االستصثثحاب لثثدى مثث فر فيثثه علثثى القثثدر املتثثيقن، ص ثثقتي  الل ثثثش  الثثاي 

 ن ناقش فيه الشيو  وال يصح االستدالل بالدليل اللش  إ)و  ةحيحة  رارةالش  يف املقتضي بإهالق 
رغثثم عثثدم تثثوفر الثثدواعي علثثى إخفائهثثا، لانثثل خمتفيثثة عثثن ان أحاديثثد االستصثثحاب،  والحاصبب :

ن لو ودهثثا واالسثثتدالل هبثثا يف بثثاب االستصثثحاب، فثثال يصثثح االسثثتدالل طا أنظثثار العلمثثال أي عثثن الثثتف
إذ لعثل خفائهثا  ؛دهثاعلى عدم و و  ،وعدم توفر الدواعي إلخفائها خبفال الطرق املنصوبة  رعاة )فرضاة 
ولعدم تفطن الفقهال لالستدالل هبا   اخل فتممل   2)بنا وحرقها وإتالفهاقهة أخرى، لضيا  ل ري من لت

   3)وتدبر
 صلى اهلل على محمد وال  الطاهرين

ْبْ  و أ َسم ع  اأَل َسم اِع م ا و ع ى : قال اإلمام احلسن  ِإنَّ أ َبص ر  اأَل َبص اِر م ا نب ف ذ  ِفي اَلخ َيِر م َذه 
   235حتف العقول: ص. )أ َسل ْم اَلْقْلوِب م ا ط ْ ر  ِمن  الش بْب  اتِ  ،بِ ِ ال ََّذِكير  و انَب ب ف ع  

                                                           

  53سورة فصلل: ا.ية   1)
حث  اسثود  ملثدة ثالثثة أيثام  ت األلثوفئثاوهثي مب يف هنر د لثة ورموا ل رياة منها ٦5٦يل احلكمة عام فقد أتلف املغول لتا ب  2)

، وذل  على الرغم مثن ان نصثري الثدين الطوسثي من اختالط أحبار األوراق به، وذل  رغم سعة هنر د لة وسرعة  ريان مائه
  صار املغولألف خمطوهة منها ونقلها إ  مرةد مراغه، وذل  قبل ح ٠٤٤أنقا 

 ألن الفرق لبري بني املقام وما نقض به، فتدبر   3)
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