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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(

(55) 
 معصومين )عليهم السالم( بظواهر الكتاب، في مقام االحتجاجاستدالل ال -4

مااا تلااى علااى اسااصدالل املعصااومني العلاايهم السااالمر بااالظواهر الحرآايااة يف محااام االحص ااا   ااا يحباا  الطائفةةا السادسةةا: 
 يف وجه االسصدالل. الطرف ح يصه، ال من جهة الصعبد بحوله 

ات الا  دادلع علاى أاع املعصاومني التالوات اهلل علايهمر ياااوا يساصدلوا باالظواهر الطائفة الثالثة: الرواياقال السيد األخ: ال
 الحرآاية. واحصمال يوا ذلك من اخصصاتاهتم العليهم السالمر يدفع باالأتالة اأُلسوةر على ما قرعر يف حمله. 

 ِبرؤوِسُكماالستدالل بالباء في 
ال ختربين من أيان علماى وقلاى: أا املساع بابعأ الارأ  أ ومن هذه الطائفة: تحيحة زرارة قال قلى أليب جعفر 

 وبعأ الرجلني؟
فاغسةةلوا وااا ل بااه ال صاااب ماان اهلل عاا  وجاا ج ألا اهلل عاا  وجاا  قااال  فضااحك فحااال: يااا زرارة قالااه رسااول اهلل 

باابعأ الاارأ  فعرفنااا حااني قااال: كبر وساا مك اا املسااع  ُوام سةةُووا ِبرُءوِسةةُكمفحااال: مث فصاا  بااني ال ااالم  ُوُجةةوُهُكم  
 ر2رال1المل اا الباء مث وت  الرجلني بالرأ ..ر

 للتبعيض ِبرؤوِسُكمالباء في 
وجه االسصدالل هو ظهور الباء يف البر وس مر يف الصبعيأ، فهو موقوف علاى إبباات اااه ظااهر فياه ولايا ظااهرا   أقول:

 يف غريه أو جممال .
 الك:قال ابن م ،عيأ أيضا  بيف اا الباء جاءت للص وال ريب

 ن هبا ااطق  وم   وعن   ومث  مع    ض، الصق  بالباء اسصعن وعدع، عو  
احلاتى عشر: الصبعيأ، أببى ذلك االتمعي والفارساي والحصاو وابان مالاك، قيا : وال وفياوا، وجعلاوا ال وقال يف املغين:

  وقولااه: فلثمااى فاهااا آخااذا منااه العينااا يشاارب هبااا عبااات اهللر وقولااه: حااربن  اااء البحاار مث درفعااى   ماا   اا  خضاار  اان ا ااي
 .ر3البحروهنا   حرب الن يف بربت ماء احلشر ر

                                                           

 .1/227، مدارك األح ام: 21، ب1، ح1/313مسصدرك الوسائ :  ر1ال
 .02-77ص 3دبيني األتول:   ر2ال
 .121ص 1مغين اللبيب:   ر3ال
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 حجا وافيا قول الصادق 
الحصااو وحاا  ساايبويه يف أمثااال بحااول يسااصدل والغريااب  اان  وأوىل ماان ذلااك يلااه وأقااوى قااول اقمااام الصااات  أقةةول: 
 املساصمدإمامصاه وعلماه األتلاة الواضاحة علاى ماع اااه، ماع قطاع النظار عان  ب الم مث  اقمام الصات   يسصدلاللغة وال 

لاادى ال اا  يف قمااة العلاام   والن ااى يف الحلااب والنحاار يف األ اااا، ال حااك ااااه النااوروماان عمااوت  ماان رسااول اهلل 
 .؟واألتب والبالغة واللغة ف يف ال حيص  ب المه وحيص  ب الم غريه

 البرهان على ان الباء ليست لإللصاق أو االستعانا
ةةتُةو ِبُطونُُ  و الرَّاِسةةُووُن ِفةةي ال ِعل ةةمِ قطااع النظاار عاان حلصااية الحائاا  وااااه  اان ورت فاايهم ع ااااه ماامث  يُن ُيس  َِ ُلُعِلُمةةُ  الَّةة
ُهم    ر1القاال يف املغاين: القيا : ومناه ،فاا الربهاا دام إذ احملصمالت يف الباء يف اآلياة بالباة: الصبعايأ واقلصاا  واالساصعااة ِموة 

وإا يف ال االم حاذفا وقلباا، فا ا  قي : هي يف آية الوضاوء لالساصعااةوالظاهر أا الباء فيهن لاللصا ، و الوامسحوا بر س مر 
 باملاءرامسحوا ر س م  فاألت المسعر يصعدى إىل امل ال عنه بنفسه، وإىل امل ي  بالباء، 

إضااافة إىل غرابصااه جاادا  فظاااهر الص لااف والاابطالا فااااه خااالف األتاا  ماان أيثاار ماان جهااة  ر2الاملعااا األخااريامااا أقةةول: 
 اسصه ااه عرفا .و 

 ،اقلصا  فلالف الظاهر ألا ظاهر ب  اص مسع رأسه باملاء مثال  هو املسع عليه ال على العمامة مثال  أو العازل واما
يا  الوقبا : ف ضاافة البااء قفااتة اقلصاا  لغاو خاتاة واا سايبويه ل ياذير للبااء معاا إال اقلصاا   ر3الفاقلصا  مصضمن فيه

يف ي  أاواا الباء في اوا مان اللغاو اا ياهبدى هباا قفااتة اقلصاا  املساصفات مان  موجوتااه معا ال يفارقهار يما يف املغين فهو 
 ،، من حمصمالت البااء يف املحاام، إال الصبعايأمسع الرأ  افسه مع إم اا اقدياا بباء أخرى دفيد فائدة إضافية وهي ليسى

 ،معهاار الفاغسالوار بادوا البااء ودعديصاه الامساحوا دعااىلوجه وجياه الخاصالف سايا  اآلياة بصعديصاه  وهو إضافة إىل فائدده وااه
واماااا الامسااا ى احلاااائ ر فااااا قريناااة ا ااااز معاااه سااااك ببعضاااه، يعاااين االمعرفاااا ، أال دااارى قولاااك الامسااا ى باحلاااائ ر  ر3الظااااهر

 .عاتة السصحالة إمساك احلائ  يله
 يعا، وادعى الوليجا(: )فقد أقر بالباالستدالل بقول  

المث اا هنالااك روايااات أخاارى داادل علااى  :األخ بروايااات أخاارى فراجعهااا وا صفااي بروايااة واحاادة قااالالساايد وقااد اسااصدل 
 ح ية الظهورات أو دهبيد ذلك. 

لبيعاة اليا عم أااه قاد باايع بياده ول يباايع بحلباه فحاد أقارع با عان الا بري: منها: ما رواه من النه  من يالم أمري املهبمنني 

                                                           

 أي من الصبعيأ. ر1ال
 لالسصعااة مع احلذف والحلب. ر2ال
 يف املسع. ر3ال
 خرب وهو. ر3ال
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 وكالولي ةك هي األمر يسرع وي صم. ر1الت عليها بأمر يُعرف وإال فليدخ  فيما خر  منهرأواتععى الولي ة فلي
 وقاد رتعه اقماام  ى واوى تخيلة وأدى  عاريأ ال حتم  على ظاهرها، أو اااه باايع م رهاا .وياا ال بري يدععي ااه ورع 

 عا ، ف ا اتعى غري ذلك فليأت بدلي  واضع عليه.بأا ظاهر قاله أو حاله: إاعه بايع ححيحة طائ
وقااد ذياار لااو ذلااك الفحهاااء الرضااواا اهلل علاايهمر ماان يصاااب الاققاارارر حياال إا ياا  ماان أقاار بشاايء حيماا  إقااراره علااى 

 ظاهره، إال أا يأيت بربهاا قاطع على اخلالف.
 .ر2الوقد اعصرب السيد الوالد الرضواا اهلل عليهر احلديل املذيور مهبيدا  لصحرير الشارا تيدا العحالءر

الفلياأت عليهاا   اا هاو ااصال خيار  عناه إال بااألقوى مناه ظهاورا  أو  وااهوالرواية ظاهرة الداللة على ح ية الظاهر أقول: 
 بأمر يُعرفر.

 وماا لعلااهرتا  ملساالك االتافهاين  ساحناهاعلاى ح ياة الظااواهر والا   ر3الاللفظيااةعان األتلاة  ،يف خصاام هااذا البحال وال بةد  
املشهور من اا تليلهاا هاو السارية أو البنااء العملاي فيصفارا علياه عادم ح ياة العاام املعاارض باخلااص اقصضااء  يف عاال اقبباات 

أو احل وماة  –اخصار هاذا الوجاه اآلخوااد  يما  – للحول بصحدم اخلاص على العام لالظهرية –على مبناهم  –أتال  فال وجه 
 هإذ ماع عادم يوااه ح اة رأساا  ال وجاه لبحال وجاه دحادم اخلااص أو غاري  غاري ذلاكجيما رتت الشيخ بينهماا، أو   –أو الوروت 

 :عليه
 الوصوص كلها ظواهر كما الظواهر كلها نصوص!

حاق، وهاو بنفساه يفيا  بارت ماا اساصظهره احملحاق اقحارة إىل حبل مبنائي هام جدا ، قد اصطر  لصفصايله يف وقاى ال ر3المن
 واا، راا الظواهر اصاوصالاالتفهاين وغريه من الصار الدلي  على ح ية الظواهر يف بناء العحالء العملي، وهو: ااه سبق 

من غري دضات بينهما ل وا املصب جهصني فاحدمها ي م  اآلخر: فالظواهر يف  راا النصوص ظواهرالاحول بالع ا أيضا  و
 مرحلة اقراتة االسصعمالية اصوص بالوجوه األربعة اآلافة، والنصوص يف مرحلة اقراتة ا دية ظواهر.

 البرهان على المدعى
 :ر1الااه ال فر  بني النص ياالمجيع ويافةر والظاهر ياالالعلماءر والالعالر يف وروت احصماالت سبق ال ثري منهاتوضيو : 

ومنهااا: احصمااال  ،الاانص يمسااصعم  الظاااهر حيصماا  فيااه ذلااك لااوال الحرينااة اخلارجيااةمنهااا: احصمااال الصوريااة: فاااا مسااصعم  
ومنهااا غااري ذلااك  ااا  ،ومنهااا احصمااال الغفلااة ،ومنهااا احصمااال ا اا ل ،ومنهااا احصمااال الصماارين ،ومنهااا احصمااال االمصحاااا ،الصحيااة
يماا   ،: اا تاللاة اللفاأ أو حساب املنصاوراألخري يف الشاارا  صناع وماا سابحه بعياد واا يااا فنااتر، وحين اذ  احاول، اعم سبق

                                                           

 .1/32هن  البالغة:  ر1ال
 .02-01ص 3دبيني األتول:   ر2ال
 وغريها. ر3ال
 مصعلق باالال بدر قب  أسطر. ر3ال
 .23و 22يف الدر   ر1ال
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تاللة حالاة الالفاأ علاى اا ظااهر الأو ااصر يالماه مارات لاه بااقراتة ا دياة الطاارتة ل ا  دلاك االحصمااالت، إ اا هاو  ،سبق
مان ظااهر ما اسصناتا  إىل أتاالة عادم الغفلاة وعادم الصورياة وعادم االمصحااياة ... ات أو اساصناتا  إىل ماا هاو املنصاور إبالظاهر، 

ه اقراتة ا دياة فاهناا الا  حاله فداللة النصوص هي يداللاة الظاواهر مان هاذه ا هاة، وحيال اا حبال احل ياة املحصاوت مصابع 
 عليها ددور األح ام واالطاعة واملعصية والثواب والعحاب ياا النص يالظاهر فيما هو مصب البحل واملحصوت به.

  َ ح يااة الظااواهر الواحل يااة يمااا ساابق دعااين ح يصهااا يف الداللااة علااى املااراتات  لااو قياا  باااا الاادلي  الوحيااد علااى :وحيوئةة
ا ديةر هو بناء العحالء العملي ل ااى النصوص أيضا  غري ح ة لو ياا الظن الشلصي على خالفها ب  لو ل ي ن الظن 

غاري تليا  ح ياة الظاواهر  لوضوح ااه ال تلي  على ح ية النصاوص يف الداللاة علاى املاراتات ا دياة جالشلصي على وفاقها
االلصا ام فاااه يلا م  ال إطاال  لاه وع يف الداللة على املراتات ا دية وهاو بنااء العحاالء العملاي وحيال اا بنااءهم العملاي تليا  لُا

ال تاعااي لعحااد هااذا الااصالزم بااني تلياا  ح يااة باا  احااول:  الوفااا ،ا الظاان الشلصااي علااى بعاادم ح يااة النصااوص إال لااو يااا
ح ية النصوص ملا سلف من بياا اا النصوص هي ظواهر يف الداللة على املراتات ا دية، ومن البديهي ااه الظواهر وتلي  

وم يد ال الم عن ذلك أخذا   ،اا يلص م هبذين الصاليني الفاسدين. فصدبر جيدا   –ومنهم االتفهاين  –ال مي ن ألي اافصاحي 
 ب ذا اهلل دعاىل. موضعه املناسبورتا  يأيت يف 

 : البوث عن سائر اآليات والروايات الدالا على حجيا الظواهرتمريوي بوث
الضااروري اا يسااصفرط الطااالب ال اارام الوسااع يف البحاال عاان سااائر اآليااات ال رميااة والروايااات الشااريفة الاا  ل اااذيرها  مةةن

 .يبحثوا عن مدى تاللصها على املدعى أو احيضهاا و 
اآليات والروايات ال  مي ن االحص ا  هبا على املدعى وهي ماا باني ااص وحسب الصصبع الناقص فاا هناك العشرات من 

 وظاهر.
فحاد  القاد  سارهر للسايد عباد اهلل حارب راألتول األتايلة والحواعاد الشارعيةالومي ن للطالب ال رام االعصمات على يصاب 

ات يمااا ااااه يف باااب ال صاااب عاادتا  ماان اآليااات والرواياا ر2الوباااب وجااوب العماا  باااملطلق ر1الذياار يف باااب العمااوم واخلصااوص
ذيار امل اات مان اآلياات والرواياات الا  مي ان االساصدالل بالعشارات منهاا علاى ماا تاراا إلياه مان ويف الأبواب السنةر  ر3الا يد

 مشول األتلة النحلية للظواهر.
 وصلى اهلل على مومد وآل  الطاهرين

                                                           

 .227ص ر1ال
 .212ص ر2ال
 فصاعدا . – 312مث يف أبواب السنة ص 311-217ص ر3ال


