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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالـ على زلمد وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على 

أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
معاريض الكالـ – مبادئ االستنباط 

سبق ذكر وجوه مخسة باعتبارىا من ِحَكم أو علل معاريض الكالـ، فلنستشهد على كل منها بشاىد من الروايات ونرتؾ 
: استيعاهبا إىل وقت آخر، مث لنضف بعض احِلَكم األخرى، فنقوؿ

ال زلدودية ادلعاين، مع تناىي األلفاظ واألوقات واالستعدادات - 1
َقاَؿ قُػْلُت َلُو ُجِعْلُت ِفَداَؾ َما أَنْػُتْم؟  (عليو السالـ  )َعْن َسِديٍر َعْن َأِب َجْعَفٍر )ومما قد يستشهد بو على ذلك ما رواه يف الكايف 

ُة اْلَباِلَ ُة َعَلى َمْن ُدوَف السَّزَماِء َوَمْن فَػْوَؽ اأْلَْرضِ   وقد وردت مبضموهنا ()((َقاَؿ َ ُْن ُخ َّزاُف ِعْلِم اللَّزِو َوَ ُْن تَػَرامِجَُة َوْحِي اللَّزِو َوَ ُْن احلُْ َّز
. روايات عديدة

ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداداً ) علم اهلل تعاىل ال متناىي وال زلدود وذلك بديهي إضافة إىل انو قد أشارت إليو اآلية الكرمية :أقوؿ
َنا مبِْ ِلِو َمَدداً  ىذا من جهة ومن جهة أخرى فاف الكلمات واجلمل  (ِلَكِلَماِت َرِبيِّب َلَنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأْف َتنَفَد َكِلَماُت َرِبيِّب َوَلْو ِج ػْ

 فال ميكن اف حتيط الكلمات واخلاليا احملدودة ()زلدودة وكذا طاقة وخاليا ادلخ على استيعاب وانتقاش وحصوؿ الصور العلمية هبا
باف يكوف لكل كلمة أو مجلة سبعوف بطناً أو معراضًا، وادلراد من  (البطوف)و (ادلعاريض)بكلمات اهلل تعاىل الالزلدودة إال بواسطة 

َيانًا ِلُكليِّب َشْيءٍ )سبعني الك رة فقد يكوف لكل منها ادلاليني من ادلعاين، وذلك من وجوه تصوير كيفية كوف القرآف الكرمي  مع اف  (تِبػْ
. ()كل شيء ال متناىي بنحو الالمتناىي الال يقفي وكلمات القرآف زلدودة

 ()فتأمل. وغري متناىية– على ادلشهور – اف زلل علومهم ىو قلبهم ادلبارؾ وروحهم القدسية، وىي رلردة : اللهم إال اف يقاؿ
، يف وجو من وجوىها، مودعة عندىم على نظاـ التن يل والتأويل  ولكن ومع ذلك فاف ادلستظهر بالنظر لسنة اهلل تعاىل كوف العلـو

، وقد يشري إليو قولو  علمين رسوؿ اهلل )): (عليو السالـ  )والبطوف وادلعاريض، فالكلمة منها قد تكوف مفتاحاً للماليني من العلـو
 ()((ألف باب كل باب يفتح ألف باب

. كما يؤيده م ل احلروؼ ادلقطعة يف القرآف الكرمي
 ومنو ما وصل إليو العلماء يف الشفرة اجلينية الوراثية ()وقد يشهد لو نظاـ التكوين حيث كل تفصيل فيو فانو مكنوف يف إمجاؿ

حيث اف ما وصلوا إليو حىت اآلف ىو اف اجلني الوراثي رغم ال تناىيو يف الص ر فانو يتضمن ثالثة مليار معلومة مما ال تستوعبها 
! ألوؼ الكتب الضخمة

فتأمل ويكفي الدليل النقلي من أم اؿ ما مضى وسيأيت غريه . وليس االستدالؿ باالستقراء ليقاؿ انو ناقص بل باالستقراء ادلعلل
. بإذف اهلل تعاىل
اف تكوف مبن لة الكنوز ادلت ددة والذخائر لألجياؿ على مر التاريخ - 2

                                                             
 .192 ص1الكايف ج( )
:  (ادلنظومة)ىذا على حسب أحد ادلباين يف حقيقة العلم، واألقواؿ فيو أك ر من ستة أشار إىل ستة منها يف ( )

من تلك أْف يف جنسو أقواُؿ 
 

كيٌف، إضافٌة، أو انفعاٌؿ  
 

 

 .ذكرنا يف بعض الكتب وجوىا تسعة لتصوير ذلك وقد استفدنا أك رىا من حاشية ادلشكيين على الكفاية وأضفنا ذلا وجوىاً أخرى( )
 .غري ضار بامكاف استيعاهبا لكل الكلمات ألف أرواحهم أوسع منها وتلك ال يقفيو وليست مطلقة– أي أرواحهم ادلطهرة – إذ ذكرنا يف بعض ادلباحث عدـ ثبوت رلرد غري اهلل تعاىل، نعم تناىيها ( )
. 283االختصاص ص( )
 .ونظريه ما عربوا عنو بالعلم اإلمجايل يف عني الكشف التفصيلي( )



األربعاء ............................................................................................. (معاريض الكالـ-  التقليد يف مبادئ االستنباط )االجتهاد والتقليد   (416) ىػ الدرس1435 رجب 14

 

فحيث اهنم صلوات اهلل عليهم أئمة للناس إىل يـو القيامة وحيث علموا حصوؿ ال يبة الكربى وطوذلا لذا اودعوا العلـو يف 
معاريض الكالـ وبطونو، فكلما تطّور العلم والفقو والفقهاء وكلما كرروا النظر وأعادوا الفكر، اكتشفوا مكنوناً وبطناً أو معراضاً من 

بػ  (عليو السالـ  )فهي كالقرآف الكرمي إذ وصفو أمري ادلؤمنني  (أكلها دائم)كالمهم، ولذا فاف فوائد كلماهتم ال تنتهي وال تنقطع بل 
ـْ أَنْػَ َؿ اللَّزُو )) ـْ َكاُنوا ُشرََكاَء َلُو فَػَلُهْم َأْف يَػُقوُلوا َو َعَلْيِو َأْف يَػْرَضى؟ َأ َعاَف هِبِْم َعَلى ِإْْتَاِمِو؟ َأ ـْ أَنْػَ َؿ اللَّزُو ُسْبَحاَنُو ِدينًا َناِقصًا َفاْستػَ َأ

ٍء َوِفيِو  َعْن تَػْبِليِ ِو َوَأَداِئِو؟ َواللَّزُو ُسْبَحاَنُو يَػُقوُؿ ما فَػرَّزْطنا يف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ  (صلى اهلل عليو وآلو  )ُسْبَحاَنُو ِدينًا َتاّمًا فَػَقصَّزَر الرَّزُسوُؿ 
َياٌف ِلُكليِّب َشيْ  ُؽ بَػْعُضُو بَػْعضًا َوأَنَّزُو اَل اْخِتاَلَؼ ِفيِو فَػَقاَؿ ُسْبَحاَنُو َوَلْو كاَف ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَّزِو َلَوَجُدوا ِفيِو  تِبػْ ٍء َوذََكَر َأفَّز اْلِكَتاَب ُيَصديِّب

َقِضي َغَرائُِبُو َواَل ُتْكَشُف الظُُّلَماُت ِإالَّز ِبو  () ((اْخِتالفًا َكِ رياً َوِإفَّز اْلُقْرآَف َظاِىُرُه أَنِيٌق َوَباِطُنُو َعِميٌق اَل تَػْفََن َعَ ائُِبُو َواَل تَػنػْ
ِد ْبِن ))ومما يشهد لذلك ما رواه أيضاً يف الكايف الشريف يف باب اف حدي هم صعب مستصعب عن  ٍد َعْن زُلَمَّز َأمْحَُد ْبُن زُلَمَّز

ِد ْبِن َعْبِد اخْلَاِلِق َو َأِب َبِصرٍي َقاَؿ َقاَؿ أَُبو َعْبِد  احلَُْسنْيِ َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلَعبَّزاِس َعْن َصْفَواَف ْبِن ََيََْي َعْن َعْبِد اللَّزِو ْبِن ُمْسَكاَف َعْن زُلَمَّز
ٍد ِإفَّز ِعْنَدَنا َو اللَّزِو ِسّراً ِمْن ِسريِّب اللَّزِو َو ِعْلمًا ِمْن ِعْلِم اللَّزِو َو اللَّزِو َما ََيَْتِمُلُو َمَلٌك ُمَقرَّزٌب َو اَل َنِبٌّ ُمْرَسٌل  (عليو السالـ  )اللَّزِو  َيا أََبا زُلَمَّز

َرَنا، َو ِإفَّز ِعْنَدَنا ِسّراً ِمْن ِسريِّب  ْعَبَد ِبَذِلَك َأَحداً َغيػْ َرَنا َو اَل اْستػَ ميَاِف َو اللَّزِو َما َكلَّزَف اللَّزُو َذِلَك َأَحداً َغيػْ َو اَل ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن اللَّزُو قَػْلَبُو ِلْْلِ
ْد َلُو َمْوِضعًا َو اَل َأْىاًل َو اَل مَحَّزاَلًة ََيَْتِمُلوَنُو  لَّزْ َنا َعِن اللَّزِو َع َّز َو َجلَّز َما َأَمَرَنا ِبَتْبِليِ ِو فَػَلْم َنَِ اللَّزِو َو ِعْلمًا ِمْن ِعْلِم اللَّزِو َأَمَرَنا اللَّزُو ِبَتْبِليِ ِو فَػبػَ

َعُهْم  ٌد َو آُلُو َو ُذريِّبيػَّزُتُو ع َو ِمْن ُنوٍر َخَلَق اللَّزُو ِمْنُو زُلَمَّزداً َو ُذريِّبيػَّزَتُو َو َصنػَ َها زُلَمَّز َوامًا ُخِلُقوا ِمْن ِطيَنٍة ُخِلَق ِمنػْ َحىتَّز َخَلَق اللَّزُو ِلَذِلَك َأقػْ
َلَ ُهْم َذِلَك َعنَّزا فَػَقِبُلوُه َو اْحَتَمُلوُه  لَّزْ َنا َعِن اللَّزِو َما َأَمَرَنا ِبَتْبِليِ ِو فَػَقِبُلوُه َو اْحَتَمُلوا َذِلَك فَػبػَ َها زُلَمَّزداً َو ُذريِّبيػَّزَتُو فَػبػَ ِبَفْضِل َرمْحَِتِو الَّزِِت َصَنَع ِمنػْ

  ()((َو بَػَلَ ُهْم ِذْكُرَنا َفَماَلْت قُػُلوبُػُهْم ِإىَل َمْعرَِفِتَنا َو َحِديِ َنا فَػَلْو اَل أَنػَّزُهْم ُخِلُقوا ِمْن َىَذا َلَما َكاُنوا َكَذِلَك اَل َو اللَّزِو َما اْحَتَمُلوهُ 
ىو اف ىؤالء األقواـ سيخلقوف فيما بعد أو ىو أعم من َمن ولدوا  (حىت خلق اهلل لذلك أقواماً ... فلم َند لو موضعاً )فاف ظاىر 

. بعد صدور تلك الكلمات، وممن سيولدوف إىل يـو الظهور ادلبارؾ (عليو السالـ  )يف حياهتم 
ىو البلوغ بواسطة أما لبعد زماف أو لبعد مكاف، كما استظهر ذلك أيضاً العالمة  (فبل هم ذلك عنا فقبلوه)كما اف ظاىر 

 فبّل هم ذلك عّنا، أي بواسطة الرّوات ال قات كما يف البعداء يف زماف حضور اإلماـ، (عليو السالـ  )قولو )اجمللسي يف مرآة العقوؿ 
 ().(ىو مطاوع بل نا ذكر للتأكيد: وكما يف مجيع الشيعة يف زماف غيبتو، وقيل

وذلك يدعو الفقيو وغريه لكي ال ينقطع عن تكرار التأمل والتدبر والتفكري والنظر يف كلماهتم مرة بعد أخرى إىل ما شاء اهلل فقد 
ال ضرر وال ضرار يف ) (عليو السالـ  )يكتشف وجهاً جديداً أو فرعاً مستحدثاً ميكن استخراجو منو وىكذا، ويكفي التم يل بقولو 

. حيث ذكروا لو ستة وجوه واحتماالت وفرعوا عليو ادل ات من الفروع وادلسائل (اإلسالـ
اف تكوف دلياًل على إمامتهم لكوهنا إع ازاً - 3

صلى اهلل  )فَػَرُسوُؿ اللَّزِو : وقد روى يف الكايف الشريف (َوما يَػْعَلُم َتْأِويَلُو ِإالَّز اللَّزُو َو الرَّزاِسُخوَف يف اْلِعْلمِ ) ))ويشهد لو قولو تعاىل
يَع َما أَنْػَ َؿ َعَلْيِو ِمَن التػَّزْن ِيِل َوالتَّزْأِويِل َوَما َكاَف اللَّزُو لِيُػْنِ َؿ َعَلْيِو َشْي ًا َلَْ  (عليو وآلو  َأْفَضُل الرَّزاِسِخنَي يف اْلِعْلِم َقْد َعلَّزَمُو اللَّزُو َع َّز َوَجلَّز مجَِ

يُػَعليِّبْمُو َتْأِويَلُو، َوَأْوِصَياُؤُه ِمْن بَػْعِدِه يَػْعَلُموَنُو ُكلَّزُو، َوالَّزِذيَن اَل يَػْعَلُموَف َتْأِويَلُو ِإَذا َقاَؿ اْلَعاَِلُ ِفيِهْم ِبِعْلٍم َفَأَجابَػُهُم اللَّزُو ِبَقْوِلِو يَػُقوُلوَف آَمنَّزا ِبِو 
ٌّ َوزُلَْكٌم َوُمَتَشاِبٌو َوَناِسٌخ َوَمْنُسوٌو َفالرَّزاِسُخوُف يف اْلِعْلِم يَػْعَلُموَنوُ   ()((ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربيِّبنا، َواْلُقْرآُف َخاصٌّ َوَعا

أّف الراسخوف معطوؼ على اهلل بالواو على  (احدمها): واختلف يف نظمو وحكمو على قولني): وقاؿ اجمللسي يف مرآة العقوؿ
                                                             

. 61ص: هنج البالغة( )
. 402 ص1الكايف ج( )
 .320 ص4مرآة العقوؿ ج( )
 .213 ص1 الكايف ج()
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على ىذا يف موضع النصب على احلاؿ،  (ويقولوف)معين أف تأويل ادلتشابو ال يعلمو إال اهلل وإال الراسخوف يف العلم، فاهنم يعلمونو 
وىذا قوؿ ابن عباس ورلاىد والربيع وزلمد بن جعفر بن ال بري، وإختيار أِب مسلم، وىو  (امنا بو كل من عند ربنا)وتقديره قائلني 

واو االست ناؼ، فعلى ىذا القوؿ يكوف تأويل  (والراسخوف)أّف الواو يف قولو : ، والقوؿ اآلخر(عليو السالـ  )ادلروي عن أِب جعفر 
فيكوف مبتدأ وخرباً، وىؤالء  (والراسخوف يف العلم يقولوف آمنا بو)ويبتدء بػ (إال اهلل): ادلتشابو ال يعلمو إال اهلل تعاىل، والوقف عند قولو

 (وما يذّكر)معناه احملكم وادلتشابو مجيعاً من عند ربنا،  (كل من عند ربنا)يقولوف أّف الراسخني ال يعلموف تأويلو، ولكنهم يؤمنوف بو 
. ()(أي ذوو العقوؿ (إال أولوا األلباب)أي وما يتفّكر يف آيات اهلل وال يرد ادلتشابو إىل احملكم 

، إضافة إىل سالسة ادلعَن واستقامتو أك ر (عليو السالـ  )أقوؿ الظاىر ىو ادلعَن األوؿ وىو الذي وردت بو الرواية عن اإلماـ الباقر 
 ().عليو، إضافة إىل انو موافق لسائر اآليات والروايات

اقتضاء التعليم والرتبية التدرجيية - 4-5
َأمْحَُد ْبُن ِإْدرِيَس َعْن ِعْمَراَف ْبِن ُموَسى َعْن َىاُروَف ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن ))ومما يشهد لو ما ورد يف الكايف أيضاً 

فَػَقاَؿ َو اللَّزِو َلْو َعِلَم أَُبو َذرٍّ َما يف قَػْلِب  (عليو السالـ  )َقاَؿ ذُِكَرِت التَّزِقيَّزُة يَػْومًا ِعْنَد َعِلييِّب ْبِن احلَُْسنْيِ  (عليو السالـ  )َأِب َعْبِد اللَّزِو 
َلُو َو َلَقْد آَخى َرُسوُؿ اللَّزِو  ُهَما َفَما ظَنُُّكْم ِبَساِئِر اخْلَْلِق ِإفَّز ِعْلَم اْلُعَلَماِء َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب اَل  (صلى اهلل عليو وآلو  )َسْلَماَف َلَقتػَ نػَ بَػيػْ

َا َصاَر َسْلَماُف ِمَن اْلُعَلَماِء أِلَنَّزُو اْمُرٌؤ ِمنَّزا َأْىَل  ميَاِف فَػَقاَؿ َو ِإَّنَّز ََيَْتِمُلُو ِإالَّز َنِبٌّ ُمْرَسٌل َأْو َمَلٌك ُمَقرَّزٌب َأْو َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن اللَّزُو قَػْلَبُو ِلْْلِ
ْيِت َفِلَذِلَك َنَسْبُتُو ِإىَل اْلُعَلَماءِ   ()((اْلبػَ

من مراتب معرفة اهلل ومعرفة النِب واألئمة صلوات اهلل - 1أي  (ما يف قلب سلماف) (َلَقتَػَلوُ )وقاؿ العالمة اجمللسي يف زلتمالت 
أو العلـو - 2عليهم وغريمها مما ذكرنا سابقاً فلو كاف أظهر سلماف لو شي اً من ذلك كاف ال َيتملو وَيملو على الكذب واالرتداد، 

الضمري - 4: أو كاف يفشيو فيصري سبباً لقتل سلماف، وقيل- 3واألعماؿ ال ريبة الِت لو أظهرىا لو حلملها على السحر فقتلو، 
أو ادلعَن لو - 5ادلرفوع راجع إىل الِعلم وادلنصوب إىل أِب ذر أي لقتل ذلك العلم أبا ذر أي كاف ال يتحملو عقلو فيكفر بذلك، 

 ()(أو ال يتحمل سرّه وصيانتو فيظهره للناس فيقتلونو- 6ألقى إليو تلك األسرار وأمر بكتماهنا دلات من شدة الصرب عليها، 
 حتمل ووإذا كاف أبو ذر ممن ال يتحمل فما بالك بسائر الناس؟ نعم قد خيرج من رحم ال ماف، على امتداد القروف، علماء ذو

أك ر ممن سبقهم، إضافة إىل اف تطور العلـو التدرجيي، والرتاكم ادلعريف على مّر القروف مما ي يد من قابلية القابل وطاقتو االستيعابية 
. وحتمل األك ر
للرتويض على ملكة االجتهاد - 6

َنا ِإْلَقاُء ))إىل فتح باب االجتهاد يف حياهتم فقالوا  (عليهم السالـ)وذلك ىو نفس السبب الذي دعا األئمة األطهار  َعَليػْ
 فمع اف باب العلم كاف بنفسو منفتحاً يف زمنهم بإمكاف مساع األحكاـ والعلـو منهم مباشرة، ()((اأْلُُصوِؿ َو َعَلْيُكُم التػَّزْفرِيعُ 

باب االجتهاد رغم انو ظين واف كاف معترباً وذلك لعلمهم باف زمن ال يبة سيبدأ  (عليهم السالـ)للك ريين، مع ذلك فتحوا بأنفسهم 
وسوؼ يطوؿ وال مف ع للشيعة إال االجتهاد فكاف ال بد من تأسيسو وتربية الشيعة عليو يف زمنهم كي يكوف حالو طبيعية واضحة 

. احلدود وادلعاَل حىت بعد غيبتهم، فيكوف الشيعة أقرب الناس للصواب يف الفروع كاألصوؿ

                                                             
 .434 ص2مرآة العقوؿ ج( )
كما ذكر العالمة األمييين يف ال دير والعالمة اجمللسي . فراجع (حبوث ىامة يف ادلناىج التوحيدية)است نافية، كتاب  (والراسخوف)من اف الواو يف  (ادلي اف)وقد فصل احلديث عن ذلك وعن رد ما تومهو ( )

 . الروايات الك رية ادلتواترة الدالة على إحاطتهم صلوات اهلل عليهم لكل العلـوايف البحار وصاحب العبقات يف العبقات للشيخ البحراين والسيد االبطحي يف عواَل العلـو ومستدركاتو
. 401 ص1الكايف ج( )
 .315 ص4مرآة العقوؿ ج( )
. 62 ص27وسائل الشيعة ج( )
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. أيضاً  (معاريض الكالـ)وذلك بعينو ىو وجو احلكمة يف 
ولذلك بعينو نعارض تبعاً جلمع من األعاظم تبسيط الكتب الدراسية فاف الكتب ادلعمقة، كالقوانني والضوابط والعناوين وبدائع 
األفكار والرسائل وادلكاسب والكفاية والفوائد والبدائع وغريىا ىي الِت تنمي ملكة االجتهاد، أما ادلبسطة ففائدهتا دلن أراد الدراسة 

. احملدودة ال تنكر إال اهنا ضعيفة يف تنمية ادللكة بالقياس إىل الكتب ادلعمقة الدقيقة
 ىي الِت تنمي ادللكة وتضاعف قوة  -ال لتعقيد لفظي– اف األحاديث ذات ادلعاريض والبطوف واف الكتب ادلعمقة : واحلاصل

وللحديث صلة . اإلبداع واالجتهاد واالستنباط
وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 


