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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم 

أمجعُت، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

وجوه احلكمة يف اللجوء إىل ادلعاريض 
 عدول ادلوىل احلكيم جل امسو مث الرسول األعظم واألئمة الطاىرون عليهم صلوات اهلل وسالمو ، عن ()سبقت وجوه ستة يف ِحَكم

: التصريح إىل التلميح والتلويح وادلعاريض، وىذه تتمة الوجوه
ادلعاريض تفيد تكريس مبدأ اإلمامة مث النيابة العامة 

ان من فوائد ادلعاريض ومثراهتا تكريس مبدأ اإلمامة مث النيابة العامة عنهم صلوات اهلل عليهم وذلك توثيقاً للقاعدة العامة واألساس - 7
الرئيس الذي بٌت اهلل تعاىل عليو أساس اخللقة وىو تثليث أطراف العالقة لتكون ادلرِسل وادلرَسل إليهم والرسول ىذا تشريعاً وكذا اخلالق واخللق 

ادلتجلي  (النص)ووسائط الفيض أو التصرف والتدبَت وىذا تكويناً ، دون تثنيتها بان تكون بُت اخلالق واخللق بعالقة مباشرة فقط بينهم وىي 
 ()يف القرآن الكرمي أو تكون بينو جل امسو وبُت خلقو مباشرة يف سائر مناحي التكوين من رزق واحياء واماتو

ْر َا اْلُقْرآنَ )وجو اجلمع بُت  َ لِلنَّساسِ ) و(َلَقْد َيسَّس  (لُِتبـَُتَنِّي
ْر َا اْلُقْرآَن لِلذَنِّيْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَّسِكرٍ ) ا و توىم بعٌض ادلنافاة بُت قولو تعاىل :توضيحو َ لِلنَّساِس : )وقولو تعاىل (َوَلَقْد َيسَّس َوأَ َزْلَنا ِإلَْيَك الذَنِّيْكَر لُِتبـَُتَنِّي
بدعوى ان القرآن إذا كان ميسراً للذكر فكيف حيتاج إىل من يبيّنو؟ فإن احلاجة إىل من يبينو دليل على ا و غَت ميسر بل ىو  (َما  ـُزَنِّيَل ِإلَْيِهمْ 

! متعسر
وأىل بيتو، فكان  (صلى اهلل عليو وآلو  )منها ان القرآن بظاىره ميّسر وببطو و ومعاريضو حباجة إىل بيان الرسول : واجلواب من وجوه

ادلمتنع، وقد أرخصو ادلوىل جل امسو يف  فس الوقت الذي أغاله فيو ، فحيث ان  صوصو ميّسرة كان للناس مجيعاً االقًتاب – بذلك السهل 
غَت خاصة بالعلماء بل ىي عامة للجميع ، مث ان كاّلً يغًتف من  (أََفال يـََتَدبَّـسُروَن اْلُقْرآنَ )من النص األقدس والتعاطي معو والتدبر فيو ؛ فان 

حبره بقدر وسعو وطاقتو ، وحيث كان ذا بطون ومعاريض وظواىر سلّصصة أو مقيدة أو منسوخة ورلمالت ومتشاهبات، احتاج إىل من يبينو 
 فميسر، فلو أخذ بعدهويفّسره، كما ويلحق هبا الظواىر قبل الفحص فاهنا قبلو ال يعلم تطابق اإلرادة اجلدية مع اإلرادة االستعمالية فيها اما 

. يف ظاىره – بعد ذلك – العامي  تائج الفحص من غَته فلو ان يبٍت عليها التدبر 
على مطالعة القرآن الكرمي والتدبر فيو بنحو ادلطلق كما  سب إىل بعض اإلخباريُت كما ال جيوز عكسو بان  (احلجر)ولذلك ال يصح 

يرجع الكل إليو بقول مطلق دون ضوابط منها الرجوع للرسول وأىل بيتو لبيان  اسخو وسلصصو ومقيده أو شأن  زولو أو تأويلو وبطو و وغَت 
.  ال قبلو()ذلك، فتكون زلصلة ذلك حجية النصوص كلها وحجية الظواىر لكن مشروطة بالفحص

 ا و بنصوصو مرجع مباشر ، وبظواىره مرجع مشروط بالفحص الذي ال بد من الرجوع إىل أىل الذكر فيو ، كما ا و ببطو و :واحلاصل
 .اي البد من الرجوع دلعرفتها اىل اىل الذكر، كذلك

القرآن وسيُط ربِط اخللِق برسِل اخلالق واوصيائهم  
وىو يرجعهم – القرآن –  وسيط ربط بُت اهلل تعاىل وبُت خلفاءه، وبُت الناس فهم يرجعون إليو ()وبذلك يكون النص أي القرآن الكرمي

                                                             

فتدبر  . وىي بتعبَت اخر مثرات وفوائد العدول اىل ادلعاريض ( )
 وىكذا... ولذا كان ميكائيل وسيط االرزاق و عزرائيل وسيط االماتو وقبض االرواح  ()
. مباشرة او بالواسطة باخذ  تائجو من الغَت فيكون مقلداً يف ىذا احلد  ()
. وسائر الكتب السماوية الصحيحة  ()
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.  إىل اخللفاء من جديد
 فَتتوون واخلاصة ()فالعامة يردون على  صوص ينابيعو وظواىرىا: كما ان القران الكرمي ادلنهل العذب للعلماء وللعامة على حد سواء

.  وكرروا التدبر واالعتبار()يردون إضافة إىل ذلك على بطو و  ومعاريضو فيزدادون ، وال يزالون يف ازدياد كلما امعنوا النظر
وشلا يوضح ذلك مالحظة حال الكتب الدراسية فاهنا حيث كان معّمقة احتاجت إىل ادلعّلم، إذ لو كا ت كاجلرائد الستغٌت الناس عن 

يف – على درجاهتم – ادلعلم وادلّدرس ، لكن الكتب الدراسية مل ترتفع إىل مستوى ان تكون مفيدة للعامة يف سطحها من جهة وللخاصة 
بطوهنا من جهة أخرى ولو كا ت كذلك لوصلت إىل مرتبة من مراتب اإلعجاز ان أمكنها حقاً أن تكون ادلرجع يف  فس الوقت لكل 

. مستويات العلماء على امتداد الزمن ولكافة الناس أيضاً فيزدادون كل مرة جديداً، وىذا شلا ال يكون
– حىت مع قطع النظر عن بطالن الكثَت من أسسهم وأحكامهم ادلدعى كوهنا عقلية – كما يوضح ذلك التدبر يف كتب الفالسفة فاهنا 

. حيث كا ت معمقة معقدة مل تنفع إال اخلاصة بل خاصة اخلاصة
ُقْل ):  ان من احملال للبشر ان يأيت بكالم فيو من العمق ما حيَت الفيلسوف ومن البساطة ما يروي ظمأ العامة، مثل قولو تعاىل:واحلاصل
  ()( وملَْ َيُكْن َلُو ُكُفواً َأَحدٌ * ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلْد * اللَّسُو الصَّسَمُد * ُىَو اللَّسُو َأَحٌد 

ادلعاريض ىي من سلزون علم األئمة 
 (عليهم السالم)قد تكون سلزون علم األئمة  (ادلعاريض)- 8

فا و ال شك ان ادلعصومُت عليهم السالم ذلم اإلحاطة التامة بإذن اهلل تعاىل بكافة العلوم ودبا كان وما يكون وما ىو كائن إىل يوم 
فإذا كان آدم قد علمو اهلل األمساء كلها فما بالك بالنيب اخلامت وبعًتتو الطاىرة اليت أودعها  (َوَعلَّسَم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلَّسَها): القيامة، وقد قال تعاىل

 ()علومو كافة؟
: إال ان طرق علمهم على حسب الروايات ادلتعددة

. روح القدس حيث ا و معهم بالتأييد والتسديد واإلعالم: فمنها
. عمود النور: فمنها
. النقر يف األمساع والنكث يف القلوب: ومنها
. (صلى اهلل عليو وآلو  )الوراثة من رسول اهلل : ومنها
. الفراسة: ومنها
. مصحف فاطمة واجلامعة و ظائرمها: ومنها

إن ادلصحف واجلامعة، حييطان بتلك الكثرة الكاثرة اذلائلة من العلوم واألسرار واألخبار عرب  ظام اإلشارات اخلفية وىي : فقد يقال
 كمية ال زلدودة من ادلعلومات والعلوم واألخبار قد ()ودبا يشبهها ديكن ان تستوعب صفحات زلدودة–  إذ هبا ()ادلعاريض مورد الكالم

. تبلغ لو كتبت على حسب النظام الكتيب ادلعهود مليارات اجمللدات أو تزيد
: ولعل الرواية اآلتية شلا تدل على ذلك

                                                             

 .بعد فحص العلماء عن مقيداهتا وسلصصاهتا و ظائرىا إن كا ت( )
. حىت يف الظواىر فان الناظر فيها يف ازدياٍد بتكرار النظر  ()
 .(حبوث  يف التفسَت والتدبر)ادلعمق يف ىذه السورة ادلباركة يف كتاب – ادلمتنع وادلبسط – فصلنا بعض وجوه السهل ( )
. االمامو وتفسَت الربىان وغَتىا – وحبار اال وار ( بصائر الدرجات ) االدلة على احاطتهم بالعلوم كثَتة فراجع  ()
. واهلل العامل. وىذا  طرحو كاحتمال  ، وحيتاج إىل مزيد من البحث والتدبر( )
 .إذ كان ادلصحف يف ُحّقٍة واجلامعة طوذلا سبعون ذراعاً ( )
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زلمد بن حيِت، عن أمحد بن زلمد، عن زلمد بن إمساعيل، عن عّمو محزة بن بزيع، عن علي السائي - 1)): فقد روى يف الكايف الشريف
ماض وغابر وحادث، فأّما ادلاضي فمفّسر وأّما :  علمنا على ثالثة وجوه()مبلغ: قال: قال (عليو السالم  )عن أيب احلسن األّول موسى 

. ()((الغابر فمزبور ، وأّما احلادث فقذف يف القلوب، و قُر يف األمساع وىو أفضل علمنا وال  يب بعد  بينا
.  صحيح على الظاىر، والسائي منسوب إىل قرية من ادلدينة يقال ذلا الساية:احلديث األول ): وقال العالمة اجمللسي

. () أو زلل بلوغو ومنشأه()أي غايتو وكمالو( (مبلغ علمنا))
غرب الشيء غرباً أي بقى والغابر الباقي : أي ما تعلق باألمور اآلتية، قال يف القاموس( (غابر))أي ما تعّلق باألمور ادلاضية و( (ماض))

(( فمزبور))أي العلوم ادلتعّلقة باألمور اآلتية احملتومة ( (وأّما الغابر))أي فسره لنا رسول اهلل ( (فأما ادلاضي فمفّسر))وادلاضي وىو من األضداد 
(( وأّما احلادث))أي مكتوب لنا يف اجلامعة ومصحف فاطمة وغَتمها، والشرايع واألحكام ديكن إدخاذلما يف األّول أو يف الثاين أو بالتفريق 

باإلذلام من ( (فقذف يف القلوب))وىو ما يتجدد من اهلل حتُمُو من األمور البدائية، أو العلوم وادلعارف الربا ية أو تفصيل اجملمالت أو األعم 
اهلل تعاىل بال توسط ملك أو  قر يف األمساع بتحديث ادللك ،  وكو و من أفضل علومهم الختصاصو هبم وحلصولو بال واسطة بشر، أو لعدم 

بل قد  (صلى اهلل عليو وآلو  )اختصاص األوليُت هبم إذ قد اطّلع على بعضهما بعض خواص الصحابة مثل سلمان وأيب ذر بأخبار النيب 
رأى بعض أصحاهبم بعض مواضع تلك الكتب، أو ألهنا من ادلعارف الربا ية اليت ىي أشرف العلوم كما مّر تفصيلو، ودلا كان ىذا القول منو 

وال  يب )): ذلك الوىم بقولو (عليو السالم  )يوىم إدعاء النبوة فإن األخبار عن ادللك عند الناس سلصوص باأل بياء،  فى  (عليو السالم  )
 ()(وذلك ألن الفرق بُت النيب واحملّدث إّإا ىو برؤية ادللك عند إلقاء احلكم وعدمها باالمساع منو وعدمو كما مرّ ( (بعد  بينا

. واهلل العامل
التقية وادلداراة واحملاكاة واالبداع - 9-12

. ، بل كل حكيم إىل ادلعاريض للتقية من أحد السامعُت، فيوصل مراده لغَته عرب ادلعاريض(عليو السالم  )فقد يلجأ ادلعصوم (التقية)- 9
، وىي للصديق أو ادلوايل الذي ال يتحّمل، عكس التقية اليت ىي عن العدو، فال بد من اللجوء إىل ادلعاريض كي تصل (ادلداراة)- 10

. ادلعارف إىل من يتحملها ولذا تودَع  اإلشارات اخلفية اليت ال يفطن إليها من ال يتحملها ، يف الكالم الظاىر
كي حياكي  ظام التدوين  ظام التكوين - 11
َىَذا َخْلُق اللَّسِو فََأُروين َماَذا َخَلَق الَّسِذيَن )قال تعاىل . ىي مظهر من أمسى مظاىر اإلبداع والروعة والعظمة واجلمال (ادلعاريض)وألن - 12
 ()(فَْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلوِ )  وقال ()(ِمْن ُدو ِوِ 

وذلذه احِلَكم األربع األخَتة تفصيل حنيلو إىل أشعار آخر، وقد أمجلنا احلديث فيها  ظراً لباب التزاحم كي  نصرف إىل بعض البحث عن 
: ومنها. سائر مباحث فقو ادلعاريض

ىل تسقط ادلعاريُض الظواىَر عن احلجية؟ 
منهج معاريض الكالم، خاصة بتلك الدائرة الوسيعة جداً اليت أشر ا إىل جوا ب  (عليو السالم  )قد يتوىم ان االلتزام باعتماد ادلعصومُت

                                                             

.  وقد اشار العالمة اجمللسي اىل اثنُت منها والثالث ان يكون اسم زمان ولعلو اوفق بالوجوه الثالثة ، مصدر ميمي حتتمل فيو وجوه ثالثة(مبلغ)( )
  فتدبر.136 ص3مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول ج( )
 .فهو مصدر  ()
. فهو اسم مكان  ()
. 136 ص3مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول ج( )
 11اية : سورة لقمان ( )
 23اية : سورة البقرة ( )
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منها، يستلزم سقوط الظواىر عن احلجية إذ ال يُعلم إرادهتا باإلرادة اجلدية بعد كون بناء ادلتكلم على التفكيك بُت االرادتُت واالعتماد على 
اإلشارات اخلفية؟ 

: واجلواب من وجوه
 او توضيح او شبو ذلك واما ان تكون علوماً ع ان ادلعاريض إما ان تكون مكمَنِّيالت ومتَنِّيممات أي اهنا تتضمن فوائد إضافية كتفري:أوالً 

. وأخباراً ومطالب أخرى ال ترتبط بدائرة مساحة النصوص والظواىر
وعلى كال التقديرين فاهنا ال تنايف الظواىر وال تضادىا وال ختالفها فكيف تسقطها عن احلجية؟ 

: أقسام التورية الستة 
 عم لو فسر ا ادلعاريض من الكالم بالتورية لكان ذلذا التوىم وجو، إال ا و يندفع أيضاً بالتدبر فيما سبق منا من ان التورية على أربعة 

: أقسام وسنضيف ذلا ىهنا أقساماً أخرى
.  ان يراد الظاىر والباطن مجيعاً، مع كوهنما من واديُت سلتلفُت:القسم األول
.  ان يراد الظاىر وادلعاين ادلوازية لو مجيعاً، والفرق ان األولُت طوليان اما األخَتان فعرضيان:القسم الثاين

. ان ُيسًت بالظاىر الظاىر: القسم الثالث
.  ان يكون الظاىر رلمالً أو مبهماً :القسم الرابع
. ا و ال تلغي ىذه األقسام األربعة حجية الظهورات؛ أما األوالن فلكون الظهورات وتلك ادلعاين األخرى من ِوديان شىّت : ومن الواضح

وأما الثالث فلكون الظاىر يف ادلتناول وكو و ادلقصود إال ا و خفي على السامع، كشخٍص، لشبهة عرضت لو أو لظرف، دون أن خيفى 
. ()على النوع

. فألن الظاىر رلمل او مبهم فال ينطق خبالف الباطن: وأما الرابع
 ان يريد خالف الظاىر، فلو كان مع إقامة القرينة النوعية وإن كا ت خفية لكنها تظهر بالتدبر فال إشكال :القسم اخلامس والسادس

. أيضاً 
. ، فههنا موطن اإلشكال()واما ان كا ت بال قرينة  وعية وإن كا ت خفية يف بادئ النظر ، على اخلالف 

لكن الظاىر  درة ذلك، بل لعلو ال وجود لو على اإلطالق، وعلى اي فان ادلدعي اإلثبات، مث ان وجوده  ادراً ال ُيسقط الظواىر عن 
– وعام ومطلق –الظاىرة يف الوجوب او احلرمة رغم كثرة إرادة خالفو – احلجية ككل احتماالت اخلالف يف الظواىر من أوامر و واىي 

  بإذن اهللوللحديث صلة. وقد فصلنا البحث عن كل ذلك فال  عيد. الظاىرين يف العموم رغم كثرة التخصيص والتقييد وىكذا
وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 .وان خفي أحُِلق بالقسمُت االخَتين( )
 .اي على خالف الظاىر( )


