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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(34) 
 كون ظواهر الكتاب حكماً عدالً   ما دلت على -4

 حكماً عداًل ناطقاً فصاًل:  ظواهر الكتاب كونما دلت على  الطائفة الثالثة: 
يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إىل الغدر اعتتالال عليته بتالزور، وهتعا بعتد وفا ته  (1)بل كانقول الصديقة الزهراء )عليها السالم( )ومنها 

ُِ ِمييني َِل يَيعيُ ييوبَ ئتتل يف حيا تته، هتتعا كتتتاب اهلل حكمتتاً عتتداًل، وناطقتتاً فصتتاًل، يقتتول: شتتبيه  تتا بغتتي لتته متتن الغوا يَرِثُنِييو َويَييِر
ويقتتول: ، (2)

 َُسَلييَماُن َداُوود َِ َوَوِر
 فاهنا اعتربت اآليتني، ومها من الظواهر، حكماً عداًل وناطقاً فصاًل. (4)( (4)

 سباإلشكال بان َية اإلِر جزئو وهو ليس بكا
ان املتتتعكور يف اآليتتتتني ازئتتتي واوزئتتتي ال يكتتتون كاستتتباً وال مكتستتتباً، فكيتتتر  ستتتتدل )عليهتتتا الستتتالم( بتتت ر  ستتتليمان متتتن داود ال ي يييال: 
 وهو من آل إمساعيل ال يعقوب وإسحاق؟ من الرسول  إرثهاآل يعقوب على  زكريا ومن واإلر  من

 وتن يح المناط، على فرضه، خاص بها
  عتن األخطتاء والتزالت ال جيدي يف املقام نفعاً؛ إذ اهنا )عليها السالم( إذ كانت حميطة باملالكتات معصتومة هملناط وكشفبتنقيح ا والجواب

استكشتا  متن أي انته ال ميكننتا اإلطتالل علتى حكتم ازئتي  ال ميكتن  ستريته إىل الغت ، كان املناط العي  راه قطعيتاً ال ظنيتاً فكتان خا تاً  تا
فلها ان  ستنبط من اوزئي حكم الكلي وهو استتنباط قطعتي إذ   لوات اهلل عليها  الكات األحكام و زامحاهتا، عكسهامالكه لبداهة اهلنا 

ُهمي من العين قال عنهم  عاىل:  هي تَينيِبطُونَُه ِمنيي َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسي
 حنن فال. أما (5)

لكلي من اوزئي ليس من دائترة الظتواهر بتل متن دائترة  نقتيح املنتاط وحيت   استنباط ا أن أي فهعا اوواب ال ينتج حجية الظواهر إذوعلى 
 الظين وهو غ  حجة.كان حجة قطعاً اما الفقهاء فال ميلكون يف نظائر املقام إال  نقيح املناط   ،كان، هلا فقط، قطعياً 

 الجواب: استداللها )عليها السالم( باآلية لن ض سالبته الكلية
علتتتى كتتتالم أح بكتتتر حيتتت  استتتتدل بالستتتالبة الكليتتتة فنقةتتتت عليتتته باملوابتتتة اوزئيتتتة لبداهتتتة اهنتتتا  ت اهلل عليهتتتا رد  كالمهتتتا  تتتلواإذ ي يييال: 

األنبيتتاء ال  وإين أُشتهد اهلل وكفتتى بته شتهيداً، أين مسعتت رستول اهلل ):( يقتول: حنتن معاشترإذ انته استتدل بقولته ) (6)نقيةتها، كصتورة عكستها
ال عقتتاراً، وإ تتا نتتور  الكتتتاب واحلكمتتة والعلتتم والنبتتوة، ومتتا كتتان لنتتا متتن طعمتتة لتتو  األمتتر بعتتدنا أن  كتتم فيتته وال داراً و  نتتور  ذهبتتاً وال فةتتة

لتتعا نقةتتت عليتته باملوابتتة  ؛التتأ أدعاهتتا عامتتة بتتل هتتي نتتر فتتت)حنن معاشتتر األنبيتتاء( عتتام و)إ تتا نتتور ...( نتتر  املكعوبتتة والروايتتة  (7)(حبكمتته
لَيييى بِيييبَيعيضل ِفيييو ِكتَييياِب اللَّيييهِ  :قتتترات أاابتتتت عنتتته بالةتتتابط القتتترآين العتتتاماوزئيتتتة، علتتتى اهنتتتا قبتتتل ذلتتت  بف َْريَحييياِم بَيعيُ يييُهمي َأوي لُيييوا ا َوُأوي

(8) 
 .يُوِصيُكمي اللَُّه ِفو َأويالدُِكمي لِلذََّكِر ِمثيُل َحظِّ اُْنثَييَييينِ و

                                                           

 .أي الرسول  (1)
 .6رمي: م (2)
 .16النمل:  (3)
 .51 2من فقه الزهراء )عليها السالم(: ج (4)
 .83النساء:  (5)
 السالبة اوزئية نقيض املوابة الكلية. (6)
 .55-44: 2من فقه الزهراء )عليها السالم(: ج (7)
 .75االنفال:  (8)
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 وجه كون َية اإلِر ظاهراً ال نصاً بيان 
وجمتتاز يف إر  امللتت  والعلتتتم إذ يتتة استتتدالالً بظاهرهتتا فهتتو ان )اإلر ( حقيقتتة يف إر  األمتتوال واملاديتتات واتته كتتون االستتتدالل باآل وأمييا

ان املشتتتهور اعتتتتربوا احلقيقتتة يف مقابتتتل ا تتتاز متتتن  هتتتو إ تتتا الكتتالم (1)يقتتال ور  فتتتالن امللتتت  متتن أبيتتته أو ور  منتتته العلتتتم واحلكمتتة، لكنتتته جمتتتاز
فاإلر  ظاهر يف إر  األموال والعقار وشبهها وقتد اعتتربت )عليهتا الستالم(  شائعام فان االستعمال ا ازي ويف املق وهي حجة طبعاً، الظواهر
إذ ادعتى أبتو بكتر اإلر  املعنتوي فاستتدلت علتى األر  املتادي باآليتة  الظاهر القرآين )حكماً عداًل وناطقاً فصاًل( فكالمهتا نتر يف املتراد هعا

 ولفظ اإلر  فيها وهو ظاهر يف اإلر  املادي.
إذ لتتو كتتان الظتتاهر لتتيس بالنتتاط  الفصتتل وال احلكتتم العتتدل  ؛ان إذعتتان القتتوم هلتتا دليتتل آختتر وإن كنتتا ال حنتااتته بتتل هتتو إلفحتتام ا صتتم بييل

انتته ور  منتته احلكتتم منتته املتتراد  ألنكتتتاب اهلل ظتتاهر يف ان ستتليمان ور  متتن داود األمتتوال لكنتته حمتمتتل يستشتتكلوا عليهتتا بتتان   أنلكتتان هلتتم 
عربتتاً فصتتحاء وكتتون العديتتد متتنهم متتن دهتتاة العتترب   (2)أحتتد متتنهم رغتتم كتتوهنموالنبتتوة وإذا اتتاء االحتمتتال بطتتل االستتتدالل، وحيتت    يتتنقض 

كتتانوا متتععنني بتتان الظتتاهر حجتتة قطعتتاً وانتته نتتاط  فصتتل وانتته معتته ال جمتتال الحتمتتال   كعمتترو العتتا: وكتت ح بكتتر نفستته، دل  علتتى اهنتتم أيةتتاً 
 ا ال  وانه ملغى قطعاً.

ن بنحو البشرط شوء تمسك به بأكمله :تتمة  التمسك بظاهر ال َر
التمستت  بظتتواهره  أريتتد بتته إنلواتتوه منهتتا: ان التمستت  بتتالقرآن يف قولتته )متتا ان  ستتكتم  متتا( ذكرنتتا يف هتتامب البحتت  الستتاب  )حيييث 

وحيت  اقتةتى املزيتد متن  (3)(للعينية حينئٍع، وإن أريد الالبشترطية  تح. فتتدبر ؛ونصو ه وكل ازء منه بنحو البشرط شيئية   يصح اإلشكال
 اإليةاح نقول: ان احملتمل يف )ما ان  سكتم  ما( أمران: 

اتتزء، كتتالنر وكالظتتاهر، بشتترط شتتيء بالنستتبة إىل التمستت  لكتتن علتتى ان يكتتون كتتل  هاألول: التمستت  بكتتل القتترآن علتتى متتا هتتو ظتتاهر 
 بسائر االازاء. 
 لثالتت  وهتتو ان يكتتون بشتترط ال فمنتتترٍ ااالحتمتتال علتتى ان يكتتون ال بشتترط، امتتا التمستت  بكتتل القتترآن علتتى متتا هتتو ظتتاهره لكتتن الثتتاين: 

 قطعاً إذ اوزء بشرط ال مباين للكل على انه غ  مراد قطعاً.
فالتمستت  بكتتل اتتزء بشتترط  أي للقتترآن نفستته راد كتتل اتتزء بشتترط شتتيء أي بشتترط ستتائر األاتتزاء، فانتته مستتاٍو للكتتلفتتان كتتان املتت :وحينئتتعٍ 
إذ قتتتال  عتتتاىل:  التتتدليل ا تتتاراي القطعتتتي علتتتى ان القتتترآن ال جيتتتوز التمستتت  ببعةتتته دون بعةتتته  التمستتت  بالكتتتل، وحيتتت  دل   عتتتنيشتتيء هتتتو 

 ُُفر ِمُنوَن بِبَيعيِض اليِكَتاِب َوَتكي َم اليِ َياَميِة ييُيَردو َأفَيتُيؤي نييَيا َويَييوي َعيُل َذلِيَك ِمينيُكمي ِإالَّ ِخيزيي  ِفيو اليَحيَياِة اليدو وَن ِإلَيى َأَشيدِّ وَن بِبَيعيضل َفَما َجَزاُء َميني يَيفي
ييا تَيعيَملُييونَ  ٍَاِفييلل َعمَّ اليَعييَذاِب َوَمييا اللَّييُه ِب

بتتبعض علتتى ان التمستت   دل  الروائيتتة، متتن املستتلمات القرآنيتتة و  ان كتتون القتترآن ار باطيتتاً يعتتدبتتل  (4)
وألن البشترط شتيء هتو العا تم عتن الةتالل  البشترط شتيء–بالتدليل ا تاراي  – أريتد  تا وحيت  ان ابعاضته القرآن ليس  ستكاً بتالقرآن أبتداً 

فكتان هتو هتو فكانتت   ستكاً بكتل القترآن إذا كتان بشترط شتيء –وهتو بعةته  –كتان التمست  بالظتاهر   املرت ب عليه )لن  ةلوا بعدي أبتداً(
إذ الظتتاهر بشترط شتيء هتتو كلته فالتمست  بتته  ؛الظتاهر بعةته بتتدعور انالعينيتة فتال واته لتتدعور ظهتور ) ستكتم  متتا( يف التمست  بالظتاهر 

 واهلل العا  قطعاً لبداهة ثبوت الشيء لنفسه. فت مل بنفسه  س  به
له الطاهرين  وصلى اهلل على محمد َو

                                                           

ووِر متن  –علتى هتعا  –لصح استدالهلا )عليهتا الستالم( ولكتان استتدالالً بالظتاهر إذ يتراد  على انه لو كان اإلر  حقيقة يف األعم من اإلر  املادي واملعنوي فرضاً، (1)
 .مجيعاً  أي األموال والعلم واحلكمة سليمان داوود

 واألنصار من األوس وا زرج. املهاارونأي أكثرهم وهم  (2)
 الدرس الساب . (3)
 .85البقرة:  (4)


