
  (619)ه3417جمادى اآلخرة  5الثالثاء  ..........................................................................)االصول: مباحث التعارض(

 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(

(79) 
 بوجوه: ة الدورالجواب عن شبه

 اجلواب عن شبهة الدور السابقة بوجوه: من الممكن
 ِبِِلَساِن قَ ْوِمه نص لمناسبات الحكم والموضوع 
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمهِ ما سبق من ان األول: 

نص يف املررا  بكةرة مناسرباحل احلورم واملوضرون وةونره معلرالي بال ايرة  (1)
 سلممة بالررورة من البعةة وهي ابإبال  والببي ر وابإناار والدعوة وابإرشا  امل

 لِيُبَ يَِّن َلُهمْ وهو نص للتعليل ب 
هررو: ليبررني لررم اليرررائإ واألحوررام وان اب والسررنن  لِيُبَ   يَِّن َلُه  مْ مررإ إضررااة: ان املرررا  مررن  لِيُبَ   يَِّن َلُه  مْ مررا سرربق أيررراي مررن الث  ان : 

أو ليبرني لرم ةلماتره  !وال معر  ألن يقرال ان املررا : ليبرني لرم لسران قومره ،ى االرتوراي  القطعري عراراي مرن انيرةلقمربامل هسران قومره اانروشربهها بل
 ابدبر جيداي  !وأقواله وعموماته حىت توون العموماحل هي احملباجة إىل بيان آخر

 وهو نص استناداً إلى منفصلة حقيقية
 يف اليق الةاين  –عقالي  – من انية نفصلة حقيقية ميبنإ شقها األول اال حمالة ينحصر املرا االسبنا  إىل مالثالث: 
النصرو  خاةرة أو يررا   (لسران القروم)برني أن يررا  مرن  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُس وٍل ِإالَّ بِِلَس اِن قَ ْوِم هِ ان األمر يدور يف قوله تعراىل: بيانه: 

تعرني الةراين، وجره عردم  أو ةران مسربهانا اهر من عموماحل ومطلقاحل وأوامر ونواهي   اخل وحيث مل يعقل األولهبا األعم من النصو  والظو 
لبداهرررة ان الرسرررل ةررران أةةرررر ةالمهرررم بالعمومررراحل واملطلقررراحل  –تعررراىل اهلل عرررن ولرررب علرررواي ةبررر راي  –انررره يلررر م منررره الوررراب  :إموررران إرا ة األول

 (3)لونره يورون مبال رة مسربهانة (2)سلمنا ،النص لوان ةابا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمهِ  واألوامر وسائر الظواهر الو أريد من
لِيُبَ   يَِّن َلُه  مْ أبررداي خاةررة مررإ قولرره تعرراىل  انيررةإو ال وجرره لررا يف 

، ااحنصررر املرررا  مررن انيررة يف اليررق الةرراين وهررو املطلرروب ابوررون الظررواهر (4)
 ن اهلل أرسل رسوله إىل قومه هبا وجعلها البيان له وألحوامه حاة أل

الةابت بالوجدان ان الرسل جاءوا بالظواهر إىل جانب النصو  بل هي األةةر اقد أرسرلهم اهلل هبرا اهري احلارة علريهم وال بعبارة أخرى: 
 ة جمال بإنوار حايبها بعد انية وإال ةان موابرة بين

 آنيةالصغرى وجدانية والكبرى قر 
الصرر رو وجدانيررة والورركو قرآنيررةص امررا الصرر رو البداهررة ووجدانيررة ان ةررالم النررال ولسرران القرروم يرردور علررى الظررواهر ابهررا وبعب  ارة جامع  ة: 

، البفهرريم والرربفهم واحلاررة واالحبارراس وهرري اجلسررور للمرررا احل الواقعيررة عنرردهم، وامررا الورركو الصررراحة انيررة ايهررا ةمررا سرربق مررن الوجرروه الةال ررة
 ااة للرابإ انيت إض

                                                           

  4إبراهيم:  (1)
  ة انه ليس بواب، بل لعله مبال (2)
 بالنص من لسان قومه اال إضااة إىل مسلمية عدم إرا ة النص اقط من انية بان يوون املرا  ما أرسلنا من رسول  (3)
 ةان بالظواهر اصرف )لسان قومه( إىل النصو  خالف ظاهر بل نص )ليبني لم( هم )عليهم السالم(  ألن أةةر بياهن (4)
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 به المقياس النص العرف  واالحتمال غير مخل  
احملبفرة ححبمرل واملقيرال هرو الرنص العرريف وةونره مفيرداي لال مالنران وال شرب ان الظرواهر  ر ر  ،ان هراا البيرويواحل  ر ر عرايرة أبرداي الرابع: 

ا حررا  املربولم اجلرد ص أال تررو ان املروىل لرو قرال أةررم العلمراء ومل برل القطرإ ةةر راي ممر هها، عنرد العررف تفيردهم اال مالنراناملبصرل أو شرب القرينية
 وا يف العموم بل مل خيطر يف بالم أبداي   ره؟تون قرينة على اخلالف وال حمبمل القرينية املبصل مل ييو  

 الظاهر من مراتب النص
لعلرم( ميروب وو أيرراي ةمرا ان )ا (الرنص)الرنص، إال انره يف حرد واتره نرص عرارايص وولرب مليرووية ان الظاهر ظراهر يف مقابرل بل نقول: 

 اليقني وحق اليقني و  رمها  مراتب لاا ييمل علم
، لونرره يف حررد واترره مرتبررة مررن (1)خالارره منررهان الظرراهر يرررا  برره الظرراهر لررو قوبررل بررالنص ايوررون هررو القرينررة علررى احبمررال إرا ة والحاص  ل: 

الرت يرد واليرب  أن أال تررو صالقرينية املبصل ةما سبق ححبملالنص وال يقدح ايه ورو  االحبمال لوونه عقلياي   ر عقالئي إوا مل حمبفاي  مراتب
 ؟ ابأملاي ووحدانيبه ال يقدح ويف ةونه بديهي تعاىل لدو الوة رين يف أبده البديهياحل ةوجو  البار 

 ِذي َيْخَتِلُفوَن ِفيهِ لِيُبَ يَِّن َلُهْم الَّ االستدالل ب 
لِيُبَ يَِّن َلُهْم الَِّذي َيْخَتِلُفوَن ِفيهِ ميون االسبدالل بقوله تعاىل  كما

لوضوح ان أةةر بيان الرسل ملوار  اخبالف النرال ةران برالظواهر  (2)
لبسرلح املارالب باالحبمرال الل راء  باحبمرال اخلرالف، لونره ال وجره واكهاا بالظراهر و ا ال بالنصو ص ولاا أمون لول  رف ان يبسلح لرأيه

 ، على البيان بالطرق املبعاراة وهو الظواهر (3)وظهور انيةالعقالء له وةون س رهتم، 
 ،بيانراي  الوررم ه اليرارن والقررآنحرا هرو ظراهر، وقرد عردم  حوم الاين خيبلفون ايرهنوا الوجداين ان الرسل يف أ لب األحيان بيم وبعبارة أخرى: 

 لظواهر بيان قرآين ةما هو بيان عريف قطعي االعام وسائر ا
 َوَما آتَاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ االستدالل ب 

َوَما آتَاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوااالسبدالل بقوله تعاىل:  أيراي  ويمكن
 اانه   ر قابل للباصيص واالسبةناء  (4)

 جهبني:هو ظاهر من ال يقال: 
 )ما( ااهنا موةول واملوةول ظاهر يف العموم ال نص األول: 
 )اااوه( اانه ةي ة أمر وهي ظاهرة يف الوجوب الثان : 
أتررو تبمرل  آتراهصقرد  حناسرباحل احلورم واملوضرون وهرو ةرون الرسرول  معراي  ولب وإن ةرح، لورن انيرة نرص يف العمروم والوجروب إذ يقال:

 تاةم الرسول ايسبحب األخا به؟آما  :؟ أو يوون مفا ها ون بعض تاةم الرسول اااوهآبعض ما  :انيةمفا   يوونان  –بعد ولب  –
  (؟اااوه)خالااي لظاهر  ،األخا به جيبوال  الرسول  هتاناآاملسبحب مما  ال يقال:
ااصرو  ةرون  ،ةرالب  اسربحب أو نردباي  ةرالب  الرسرول وجوبراي وجرب األخرا بره هتانراآاران  ،األخا بول شيء حبسب ما جاء إذ يقال:

 املأيت به مندوباي قرينة قطعية على ان األخا به مسبحب ةالب 
 وللحديث ةلة ان انية نص   ر قابل للباصيص أو االسبةناء بكةة القرينة الداخلية القطعية  والحاصل:

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أ  إرا ة خالف الظاهر من الظاهر  (1)
  33النحل:  (2)
 أ  ظهور انية يف ان بيان الرسل هو بالطرق املبعاراة وولب بعد ضمم الوجدان يف الص رو إىل ولب  (3)
  7احلير:  (4)


