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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(78) 
 والرابع: اآليات والروايات دالة على حجية الظواهر الجواب الثالث

 داللة اآليات والروايات على حجية الظواهر. الجواب الثالث والرابع:
، وهككو اا الككدليى علككى حجيككة الظككواهر لككيع هككو بنككاك العهككالك العملككي  مككا  هكك  إليككه آخككرإشككلال نبنككائي  وهووو

بكى وال بنكاك العهكالك ،هكل، بكى هكو اآليكات اللروكة والروايكات  احملهق االصفهاين  ي ال يشمى العكام املعكار ب باصكا ،
واا  كوق  ،يكه ،كاا صوليوا باآليات والروايكات رمكم ا كه  كاا لالسكتدالل لكا سكال واسك  األالشريفة أيضاً، ومل يستدل 

 مكككا   وجكككود املناقشكككة وعكككدم تانيكككة االسكككتدالل ال يهتضكككي عكككدم البككككا والطكككرم ،ليككك   كككا لكككو  كككاا االسكككتدالل  انكككاً 
اإلمجككاا املنهككول وقككول اللمككو  رمككم اا امل تككار لككديهم باملكك ل عككدم و  سككتظهر، و لككا  مككا حبرحككوا اككا حجيككة الشككهرة 

،لنبكدأ باالسكتدالل  ب1ساحلجية،  عكم اسكتدل السكيد األق سقكده سكرتب يف  بيكني األصكول بالروايكات ومل يسكتدل باآليكات
 باآليات اللروة مث بالروايات ،نهول:

 و)بلسان قومه(االستدالل ب
ووووهو  عكككا : قووووال  ووووْن َرسلووووول   والْ بولوَسووووانو قَوْومو ووجكككه االسككككتدالل اا الظككككواهر، نككككن عمونككككات  ب2سَوَمووووا َسْرَسووووْلَنا مو

هككي لسككاا الهككوم عككادة ،ككاا النصككو  هككي أقككى نككن الهليككى، ،الصككمر    خكك  نككن  ،ونطلهككات وأوانككر و ككواهي وحهككائق
واللكى  هككي نفككاد  بككى لعلككه شكبه املسككتمر  ننهككا، الهككوم بكى هككي أ  رهكاالعكر  وهككي اا الظكواهر قطعككاً هككي نكن لسككاا 

 .اآلية بى  صها
 االستدالل باآلية على حجية الظواهر ال على حجية السيرة عليها

باآليكة علكى حجيكة الظكواهر نباشكرة، نكن مكإ حاجكة إ   وسكيل السكإة  مكا ،عكى  هكوظهر اا االسكتدالل  وبذلك
 .السيد الوالد سقده سرتب

                                                           

 باحد  اآليات على حجية السإة على الظواهر ال على حجية الظواهر نباشرة. – ما سيأيت يف املنت   – عم استدل يف نوض  آخر  ب1س
 .4إبراهيم:  ب2س
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يف صكدر الكدليى ال كاين  –سمثّ إّا للوالكد سقكده سكرتب  هريكراً آخكر مكإ نكا  هكّدم  :األق يف  بيني األصكولال السيد ق
 يف بياا حجية السإة العهالئية. ونا   رت سقده سرتب نرّ   نن نهدنتني: –

 األو : إا السإة العهالئية قائمة على األخ  بالظهورات واعتبارها أساساً للتعانى.
 –ال بداللكة اإلنضكاك املستلشك  نكن السكلوت ،هكل  –ل ا ية: أا الشارا قد أنضى بشلى صريح ه ت السكإة ا

وهو و لا بهوله  عكا :  وهكو يشكمى الظكاهر والهكدر نعكاً، أ  حسك  نهكدار  َوَما َسْرَسْلَنا موْن َرسلول   والْ بولوَسانو قَوْومو
 أ،هانهم وحس  الظواهر اليت يفهموهنا.

ا: أا الشككارا لككو  ككاا قككد اخككدا حبريهككة جديككدة، و ا ككز لمتككه لمككة الرنككو  واإلشككارات علككى خككال  ويوّضككح  لكك
 .ب1ساملتداول بني الناه ملا صد  سبلساا قونهب بى  اا لسا اً آخرب

ا تهلنكا إ  حبريهكة إ  ظهكر  يكتم   سكللنات أسكبق ر بكًة ،كاا مل وإا صح، للن حبريهنكا الك سقده سرتب حبريههسقول: 
 نعهكد، شكرا اا ال  نعهكد علكى العلكع  أو ملا ه ال حاجة إ   وسيل السإة بى حىت لو مل  لن  علم لكا  مما   ر ات

ننهوالً واا ال  لوا نكن الل كرة علكى العلكع ايكا  وجك  اإلمجكال، ،كاا اآليكة اللروكة  شكمى  حينئ    إ  يلوا اللفظ
 .هاالظواهر بعد العلم بالوض  ،هل دوا حاجة إ  جرياا السإة علي

وبعبارة أخر : يف  ى اللمات واألعرا  لو علمنا بالوض  ،ا ه يلفي للكلم علكيهم با كه لسكاهنم دوا حاجكة إ  
 .ب2سإحرا  جرياا السإة عليه

ال اا املهتضكي للو كه لسكاا الهكوم نوقكو  علكى  ب3سنكن حجيكة الظكاهر واحلاصى: جرياا السإة على العلع نا  
 ىجرياا السإة على الو،ا . ،تأن

حجية الظواهر ثابتة بالسإة وحجية ه ت السإة ثابتة ل ت اآليكة  انكا  اا اا نسلله سقده سرتب هو والملخص:
إ  ال يتوقكك   ككوا اللفككظ  لكك ت اآليككة للوهنككا صككمر   ككا ثابتككة نسككللنا ،هككو إلمككاك الواسككطة بككاا  هككول: حجيككة الظككواهر

 .ينإال يف الوض  التعي هلساا الهوم على جرياا السإة علي
  شكاالن على االستدالل باآلية

 –على  ال املسللني  –يبهى هنا إشلاالا على االستدالل باآلية على املدعى  ولكن
 لسان القوم من حيث المفردات ال المرادات -3

                                                           

 .66-67  3 بيني األصول: ج ب1س
 استعما م له و ا ز سإهتم على استعمال املطلهات أو النصو  ،رضاً. ،اا العام املوضوا للعموم  العلماك هو لساا الهوم وإا قىّ  ب2س
 إ  هو حينئ   ننهول أو سمى  ما سبق يف املنت. ب3س
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نكككن حيكككا لسكككاا الهكككوم ألا يكككراد بكككه س –أو حمتمكككى علككى األقكككى  –ا ككه قكككد يهكككال اا سلسكككاا الهكككومب ظكككاهر األول: 
نكن حيكا املفكادات واملكراداتب لسكاا الهكوم  يلوا حجة على املكرادات،  عكم لتمكى اا يلكوا املكراد بكه ساملفرداتب ،ال

 .وإ ا جاك االحتمال بطى االستدالل عليها، لوا حجةي،
 ، قال سقده سرتب:اإلشلال وأجاب عنه جبواب وسنضي  له جواباً آخر األ ى قرر السيد األق وقد

 الثاني)ليبين لهم( تفيد  -الجواب س
 أّنى يف ه ا التهرير باعتبار اا ساللسااب لتمى نعنيني: سوقد يت

األول: أ ه لساا عكر  يعتمكد علكى  فكع احلكرو  والللمكات الكيت ينطهكوا لكا، ولكيع أعجميكاً. وهك ا ال ينكايف أا 
  احلرو  املهطعة اليت وردت بلساا عر ، وإا  ا ز نن قبيى الرنو  واإلشارات. يتكدث  ا ال يفهمه أهى اللمة.

وومْ إال إا هكك ا االحتمككال يبككدو بعيككداً، و لككا للتعليككى املكك  ور يف اآليككة اللروككة: يف قولككه  عككا :  ،كك ا  لويلبَوووَيَن َلهل
 إا  النه بياا للناه. الرنو  واإلشارات ليسز بيا اً، إ  لو  للم ش ص باأللما  واألحاجي ال يهول:

 ول ا يتم االستدالل. ال اين: أ ه يتكدث حس  األسلوب ال   يتكدثوا به.
إا اآليككة اللروككة سككتلوا حينئكك   ظككاهرة يف الشككمول للظككواهر باعتبككار أصككالة العمككوم  ،كككسلساا الهككومب يشككمى  ب1سإال

 .ب2سالنصو  والظواهر نعاً بظاهرتب
 قطعا   لسان القوم هو المفهم، عرفا   –ب 
ومل يعتىهكا ،كاا املكتللم لكو  للكم بألفكاي عربيكة  لويلبَووَيَن َلهلومْ إضا،ة إ  تانيكة نكا   كرت نكن االسكتدالل بككسقول: 

مل يلككن نبينككاً  ككم، ،ا ككه ولككن ا ككواب عككن  نككن مككإ قرينككة ليفهموهنككا قصككد نعككاين أخككر جسككراً إ  نرادا ككه الواقعيككة بككى 
ووهو اداً علككى  فككع قولككه  عككا : اإلشككلال جبككواب أسككبق ر بككًة اعتمكك ووْن َرسلووول   والْ بولوَسووانو قَوْومو نككن دوا  َوَمووا َسْرَسووْلَنا مو

قطعكاً هكو ساللسكاا ننكه العكر   يفهمكهسلساا الهومب ال    نعىن و لا لبداهة أا لويلبَوَيَن َلهلمْ  وق  على ضميمة 
 .املراد ا د ب ننعليه اللفظ عندهم مب ال سرد ساللساا نن مإ إ،هام وداللة على نا يدل فه  م  كال

 ،ال سكرد نككا قكال ،هككل ،نكا قككال ونكا أراد سمككوا وبعبكارة أخكر : املفهككوم نكن سبلسكاا قونككهب عر،كاً قطعككاً هكو اسك 
 وهنككا جسككراً   دوا وي  ككدت  ككا يهطكك  الشككا أا لسككاا الهككوم حبريككق لو،هككام إ  ال نوضككوعية لملفككاي  ككا هككي ألفككاي نككن

نككا سككيأيت يف  أو االحتمككال وي  ككدت  ككا ال يبهككى سككاالً للدديككد ،حينئكك   أبككداً  الهككومالحتجككاج لككا علككى ملعا يهككا وال وجككه ل

                                                           

 سيأيت ا واب عن ه ا اإلشلال يف ضمن ا واب عن شبهة الدور اآل ية. ب1س
 .66  3ج  بيني األصول: ب2س
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 .شبهة الدَّورجواب 
 دوري   ،االستدالل باآلية لكونها ظاهرة -2

 إشلال الدورالثاني: 
علككى حجيككة الظككواهر قككال السككيد األق: سإال أا اللككالم ،عككالً يف حجيككة الظككواهر، ،يلككوا االسككتدالل لكك ا الظككاهر 

وحجيكككة هككك ا الظكككاهر  توقككك  علكككى حجيكككة  دوريكككاً، إ  حجيكككة الظكككواهر بشكككلى عكككام  توقككك  علكككى حجيكككة هككك ا الظكككاهر.
 .ب1سالظواهر بشلى عام، ،يلوا  ظإ االستدالل على حجية خى ال هة خبى ال هة ،تأنىب

 الجواب: اآلية بلحاظ الغاية، نص  
اا الظاهر قكد يلكوا يف حكد  ا كه ظكاهراً للنكه بكالهرائن احلا،كة يلكوا  صكاً ،  ا واب عن شبهة الدور ظاهر  سقول: 

 ككا هككو  ككالنص يف إ،ككادة الهطكك  علككى أو  ككالنص يفيككد الهطكك  بككاملراد ،يلككوا االحتجككاج بككه حينئكك   احتجاجككاً بككالنص أو 
 حجية الظاهر ،ال دور.

وْن َرسلوو ا أإ  لو سلم   واملهام نن ه ا الهبيى وهو َوَما َسْرَسوْلَنا مو ظكاهر ،ا كه بلككاي نناسكبات  ل   والْ بولوَسوانو قَوْومو
وإبكال  رسكاالت اهلل  مكا  والتبشكإ واإل ك ار  م وهي التفهيم واإل،هام  احللم واملوضوا والعلة المائية نن إرساله

 ص قطعي الداللة واملفكاد ،كاا   ب3سيسلبَوَلغلكلْم روَساالتو رَبَ وقال:  ب2سَهَذا َبالٌغ لولْناسو َولويلنَذرلوا بوهو قال  عا : 
نكن دوا  و كه حجكة ،كاا نكا قكال  ،مما ال يعهى حتههه إ ا  اا املراد بلساا قونه نا قال ،هل دوا نا أراد ب4س ى  لا

 ليع بالماً وال يتكهق ننه المرب نن البع ة وهو إبال  رساالت اهلل وإيصال أحلانه للناه..  على نا أراد
 ويوضكه. ا وابه ا  يف الوقز  فسه وجه آخر  أسيسي ي  دا  ب  ا اهلل  عوسيأيت 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .67-66  3 بيني األصول: ج ب1س
 .22إبراهيم:  ب2س
 .77و 72األعرا :  ب3س
 البال  واإل  ار والتبشإ واإل،هام والتفهيم. ب4س


