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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(

(22) 
 روايات على حجية الظواهراالستدالل بال

 بطوائف من الروايات: مطلقا   االستدالل على حجية الظواهرويمكن 
 ما ورد فيها لفظ )الظاهر( كحجة مسّلمة -0

 ، وهي كثرية:مسّلمة باعتباره حجة (الظاهر)ما ورد فيها لفظ الطائفة األولى: 
 ا  حجيتها سندلواإلشارة  )عليها السالم(االستدالل بخطبة الزهراء 

ما ذكرته الصديقة الكربى فاطمة الزهراء )عليها السالم( يف خطبتها الشههرية باملسهجد والهظ تظهافرت الروايهات بنقلهها  منها: 
 .اجمللسي بل كان يتناقلها الشيعة كابرا  على كابر حسب تصريح علماء الشيعة وعلماء من أهل السنة كما قاله

القبول، وقد كان األئمة األطههار )علهيهم السهالم( واألعهالم مهن األخيهار يتعاههدون )وهذه اخلطبة متلقاة ب :قال السيد الوالد
فهي مقبولة سندا  لتلقي األصهااب والعلمهاء عصهرا  بعهد عصهر  ها ، هذه اخلطبة ويتواصون هبا ويعّلموهنا أوالدهم جيال  بعد جيل

 بالقبول، وهو دليل االعتبار عقالئيا ، وشهرهتا الرواية كبرية جدا .
إضهههافة إل القهههرائن املقاليهههة واملقاميهههة الكثهههرية الشهههاهدة  ههها: كنقهههل امل هههالفني  ههها مهههو تهههوفر الهههدواعي علهههى عهههدم النقهههل، وكقهههّوة 

 )عليها السالم(: إذ قالت .(1)بل يف كلها، وكتطابق مضموهنا مو األصول والقواعد( مون يف الكثري من مقاطعهااملض
اطق، والقههرآن الصههادا، والنههور السههاطو، والضههياء الالمههو، بينههة بصههائره، منكشههفة كتههاب اهلل النهه )وبقيههة اسههت لفها علههيكم:

سههرائره، منجليههة رههواهره، مبتبطههة بههه أشههياعه، قائههدا  إل الرضههوان أتباعههه، مهه،د إل النجههاة اسههتماعه، بههه تنههال حجهه  اهلل املنههورة، 
 .(2)ة، وفضائله املندوبة، ورخصه املوهوبة، وشرائعه املكتوبة(وعزائمه املفسرة، وحمارمه احملذرة، وبيناته اجلالية، وبراهينه الكافي

 )منجلية ظواهره( وغيره )عليها السالم(االستدالل بقولها 
البقيهة الباقيهة يف األمهة الهظ اسهت لفها اهلل تعهال ورسهوله علينها  هواالستدالل واضح إذ اعتربت )عليها السالم( القرآن  ووجه

ولوضههوا ا ههه ليسههت  صوصههه فقههل هههي املسههت لفة  (3)كمهها عليههه العامههة واخلاصههة أيضهها    شهه ، حجههة دون بنصوصههه ورههواهره فهههو
ولهي  واردا  ملناسهبات احلكهم واملوضهوا، فا هه ال يهرد شهيء  ،إن ورد عليهه ا هه اسهتدالل بالظهاهر على ان االستدالل بهذل  علينا،

                                                           

)عليها  جتد تفصيل احلديث عن سند هذه اخلطبة وحجيتها إضافة إل املذكور يف املنت، مبا ال يبقى معه جمال للش  يف هامش كتاب )من فقه الزهراء (1)
 .36-33ص 2السالم( ج

 .11-11ص 2فقه الزهراء )عليها السالم(: ج (2)
 ن خرج كبعض االخباريني.إال م (3)
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يف العلهم فليسهت حجهة إال علهى مهن ا كشهفت لهه امها  )منجليهة رهواهره( فهه)سرائره منكشهفة( ألهلهها وههم الراسه ون :قو ا على
وههي )حجه   (إل الرضوان اتباعهاالقائد )كالنصوص   إضافة إل اهنا ؟فكيف ال تكون حجة ارواهره فهي منجلية ال خفاء فيه

لظهواهر املنجليهة  لوضهوا ان ا ؛أي منهها (بيناتهه اجلاليهة)كمها ههي   حججها  منهورة  اهلل املنورة( إذ حيث كا ت رواهره منجلية كا هت 
 .(وشرائعه املكتوبة) (براهينه الكافيةكما اهنا )كذل   

وكيههف يتههوهم إذا كا ههت  ،فههان )منجليههة رههواهره(  ههل يف ان الظههواهر القرآ يههة منجليههة فتكههون هههي احلجههة علههيهم ،وباجلملههة
إل بعضههها قبههل قليههل فتههدبر  وي،كههد ذلهه  مهها سههبق ومهها حلههق مههن لتلههف توصههيفاهتا للقههرآن  هها أشههر ا ؟منجليههة ان ال تكههون حجههة

 جيدا .
 الظاهر في مقابل النص مصطلح أصولي وليس شارعيا  

الظهههاهر الههذي يقهههو يف مقابههل الههنل ههههو مصههطلح أصههوق أو فقههههائي، ولههي  حقيقههة شهههارعية يف هههذا املعههه  ان  بللل وقللول:
ال  (لظواهرهلههه)تأكيههدا   (منجليههة  ) املصههطلح بههل هههو بههاا علههى معنههاه اللبههوي وهههو الظهههور والوضههوا فهههو حجههة مطلقهها  ولههذا كههان

فال يصح الدوران مدار لفظ الظاهر مبا هو مصهطلح عليهه بهل  بقهى والظهاهر مبها ههو املهراد بهه لبهة  فههو  :وعليه ،احرتازا  عن غريها
 . ل يف ما هو راهر فيه
 يهها السهالم( )منجليهة رهواهره(؛ لقو ها )علخصوص رواهر القرآن حىت لو فرض ان مل تتم لدينا الكربىسلمنا، لكنه تام يف 

 فتأمل.
 االستدالل بقولها )عليها السالم( )أوامره واضحة(

وأعالمهه ، قو ا )عليها السهالم( )وكيهف بكهم وأؤ ت،فكهون.. وكتهاب اهلل بهني أرههركم، أمهوره رهاهرة، وأحكامهه زاههرةومنها: 
 رغبة عنه تريدون، أم ببريه حتكمون..أ، باهرة، وزواجره الئاة، وأوامره واضاة، وقد خلفتموه وراء رهوركم

َر اإِلْسالِم ِدينا  فَلَلْن يُلْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِينَ )، (1)(بِْئَس ِللظَّاِلِميَن َبَدال  )  (3)( (2)(َوَمْن يَلْبَتِغ َغيلْ
َأِقلللْم )سهههتبرا مهههن أوامهههره ههههي رهههواهر كهههه)وأوامهههره واضهههاة( مهههو بداههههة ان شهههبه امل )عليهههها السهههالم( االستشههههاد قو ههها وملللو ن
للوا الصمللَياَم ِالَللى اللَّْيلللِ ) (الصَّللالةَ  َا اْلبَلْيلل ِ ) ((4) ثُللمَّ أَِمما َوْأُمللْر ) ((3) فَللَن َّ ِللَّللِه ُخُمَسللُه َوِللرَُّسللولِ ) ((5) َوِللَّللِه َعلَللى النَّللاُِّ ِحلل
 .(1)ف االحتجاج هبا على الضمائموال يتوق وغريها (6)(ْعُروِف َواْوَه َعْن اْلُمنَكرِ بِاْلمَ 

                                                           

 .55الكهف:  (1)
 .15آل عمران:  (2)
 .35ص 2فقه الزهراء )عليها السالم(: جمن  (3)
 .116البقرة:  (4)
 .16آل عمران:  (5)
 .41األ فال:  (3)
 .16لقمان:  (6)
 هذا دفو دخل مقدر فا تبه. (1)
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فههتهم )عليههها عنّ ال تكههون حجههة وقههد وهههي حجههة، وكيههف ا ههه إذا كا ههت أوامههره واضههاة فههال  ههوز العههدول عنههها والحاصللل: 
 ؟الواضاة( إذ قالت: )كيف بكم وأين توفكهون(و)أوامره  (أموره الظاهرة)السالم( أشد التعنيف على ترك كتاب اهلل مبا فيه من 

 ؟أرغبهة عنهه تريهدون. )وقد خلفتموه وراء رههوركمإذ قالت:  (1)هو أشد من احلرمة املعهودة المها )عليها السالم( ماكبل صريح  
َر اإِلْسالِم ِدينا  فَلَلْن يُلْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِ )، (بِْئَس ِللظَّاِلِميَن َبَدال  ) ؟أم ببريه حتكمون  .(ينَ َوَمْن يَلْبَتِغ َغيلْ
 ما أمرت بالتمسك بالكتاب والسنة بنحٍو كلي -2

الروايهات الدالهة علهى حجيهة الظهواهر وههذه  -3مها اسهتدل بهه السهيد األد )قهد( سهره( يف تبيهني األصهول بقولهه )الطائفة الثاوية: 
 الروايات على طوائف:

 الروايات اآلمرة بعنوان التمس  بالكتاب والسنة. -أ
 ات اآلمرة بعنوان التمس  بالكتاب والسنة، على حنو كلي.الطائفة األول: الرواي

 االستدالل بحديث الثقلين
َرمِلي ": )صهلى اهلل عليهه وآلهه(مثل حهديث الثقلهني املشههور بهني الفهريقني، حيهث قهال  ِاوملي ُمَخلمل ف ِفليُكُم الثلََّقلَلْيِن ِكتَلاَب اللَّلِه َوِعتلْ

وحيهث مل دهّدد )املوضهوا( أي )التمسه (  (2)  "ِبِهَما َوِاولَُّهَملا لَلْن يَلْفَترِقَلا َحتَّلى يَلرَِدا َعلَليَّ اْلَحلْوض َأْهَل بَلْيِتي َلْن َمِضلاوا َما َمَمسَّْكُتمْ 
أن يف كههل املوضههوعات الههظ مل يههرد فيههها حتديههد خههاص مههن قبههل الشههارا. واألخههذ بالظههاهر: ) سهه ( وحنههوه يكههون عرفيهها ، كمهها هههو الشهه

 .(3)عرفا (
 قطعا  ال ظاهرا   بها التمسك بالظواهر القرآوية ممسك

 . وذل  لوجهني:(4)كالمه وإن صح لكن الظاهر ان األخذ بالظاهر  س  دقة  وعقال  ال عرفا  فقلأقول: 
 بوت الشيء لنفسه بديهيوث ،لحمل هو هو -2
ان التمس  بالظاهر ههو  سه  بالظهاهر قطعها  ودقهة ال عرفها  فقهل؛ إذ شبهوت الشهيء لنفسهه بهديهي وسهلبه عنهه حمهال؛ أال األول: 

بهه ههو املوههوم، فههنها خلهل بهني التمسه  واملتمسه  بهه  املتمسه هو  سه  بهاملوهوم قطعها  ا ها  –مثال   –ترى ان التمس  باملوهوم 
ق وبهني املصهب أو املهفل فهاملتعلق ههو ملتمس  به هو الظاهر اما التمس  به فهو  س  به قطعا ، وبعبارة أخرى اخللل بهني املتعل هفان ا

 سهه  بهاملراد اجلههدي الهذي الظههاهر   إال ا ههالظهاهر واملهفل أو املصههب ههو املههراد بهادرادة اجلديهة والتمسهه  بالظهاهر هههو  سه  بههه قطعها  
 كاشف عنه، راهرا .
 المناقشة

: ان التمسه  بالظهاهر ههو  سه  بالظهاهر قطعها ، إال ان مقصهوده )قهد( سهره( لهي  ذله  بهل ان التمسه  (1)إال ان يقال اللهم
                                                           

 املراد ا ه من الكبائر بل من أكربها. (1)
 .451: ص)صلى اهلل عليه وآله(الرسول حتف العقول عن آل  (2)
 .61ص 3تبيني األصول: ج (3)
من استدالله )قهد( سهره( هبها، وههذا بنهاء  علهى مها ههو الظهاهر مهن الكلمهات يف ان املهراد مهن عرفها مها  –على هذا  –فيكون االستدالل بالرواية أقوى  (4)

 فا ه هو املطلوب.يقابل دقة، وإال فا ه إذا أريد به األعم منه أو أريد به دقة  
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 ن  أبإطالقههه أو عمومههه والتمسهه  باحلصههة أو النههوا  سهه  بههاجلن  عرفهها . فكهه فقههد هلههه (2)منههه فا ههه بالظههاهر هههو  سهه  بههالقرآن عرفهها  
بالتمسه   )صهلى اهلل عليهه وآلهه(   بالظهاهر القهرآين وكهل  سه  بالظهاهر القهرآين  سه  بهه وقهد أمهر الرسهولههذا  سه :القيا( هكذا

 (3)بالقرآن، فالكربى هي العرفية ال الصبرى. فتأمل
 لقرينية التالي في حديث الثقلين -ب
فهان التهاق واحملمهول قهد يوجهب  ؛ رهاهرا  فيهها صا  يف العموم للظواهر ال بربكته ان يستدل بالتاق على تعميم املقدم ليكونالثاوي: 

 .فا ه من القرائن (4)تضييق املوضوا أو توسعته
قياسهها  اسههتثنائيا  هههو: )كلمهها  سههكتم هبمهها لههن تضههلوا بعههدي أبههدا ( فنقههول: ال ريههب ان رفههو التههاق  ذكههرتالروايههة  :ويف املقههام يقههال

حينئههذن  قههول: ال ريههب يف ان مههن يههرتك كافههة الظههواهر القرآ يههة والروائيههة ويقتصههر ينههت  رفههو املقههدم فلههو ضههلوا ملهها كهها وا متمسههكني قطعهها  و 
، يف أحكامههه وآدابههه منهههال يشهه  يف ذلهه  مسههلم ألن أكثههر الههدين شههبه املسههتبرا علههى الههنل سههندا  وداللههة وجهههة ، ضههال قطعهها  بههل 

ان ضههاال  قطعهها ، فلقههد اكتشههفنا املههراد اجلههدي مههن وقواعههده وغريههها، لههي  قطعههي السههند والداللههة واجلهههة، فلههو مل يتمسهه  بههالظواهر لكهه
 ورفههو التههاق ينههت  رفههو املقههدم فلههي  ،بههان مههن تههرك كافههة الظههواهر قطعهها  ضههال بالتههاق: التمسهه  وا ههه يشههمل الظههواهر قطعهها  بربكههة القطههو

 .قطعا   مبتمس  هبما حينئذن 
 ضرورة االستدالل بكلمات الصّديقة الزهراء )عليها السالم(

وروايههات املعصههومني )علههيهم السههالم( االسههتدالل بروايههات الصههديقة  العزيههز لالسههتدالل بالكتههاب الضههروري جههدا  إضههافة  مههن منبيلله: 
الهنقل الهذريو بهل  ومن ،الزهراء )عليها السالم( فان فيها الكثري  ا ميكن ان يستدل به يف األصول والفقه إضافة إل الكالم والتفسري

مهن االسهتدالل بكلماهتها )عليهها السهالم( رغهم قطعيهة سهند  –حسهب اسهتقراء  هاقل  –صهولية والفقهيهة كتبنها األ  احملزن حقا  خلهوّ  من
 (علههى الههرب والتقههوى فقههه التعههاون)بعضههها واعتبههار سههند بعضههها اآلخههر وكههون غههري املعتههرب م،يههدا ، ومهها اسههتدللنا بههه يف صههدر الباههث ويف 

علهى دليليتهها  (5)فهان األدلهة تطهرا ال يف صهورة االتفهاا ؛واألصهوق أم مل يهتم سهواء  أ  االسهتدالل لهدى الفقيهه راهر على ذله  وذج 
اجتهاده مث تتعهرض للجهرا والتعهديل فقهد يقبهل الهبعض وقهد يهرفض الهبعض اآلخهر وقهد يفصهل شالهث، حبسب فاسب بل يطرحها كل 

 .بإذن اهلل صلةمن أعظم القربات إل اهلل تعال. وللباث  عدّ إضافة إل جهته العلمية ي  ذل  بل ان 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                                                                                                                                                                                       

 كما أشكل به بعض األفاضل الكرام. (1)
 أي الظاهر من القرآن. (2)
صههح لوجهوه منهها: ان التمسه  بهالقرآن يف قولهه )مها ان  سهكتم هبمها( ان أريهد بههه التمسه  بظهواهره و صوصهه وكهل جهزء منهه بناهو البشهر  شهيئية مل ي (3)

 ح. فتدبرادشكال، للعينية حينئذن، وإن أريد الالبشرطية ص
( فتأمهل إذ ال اي حبسب ادرادة اجلدية، ال االستعمالية إذ ال جمال لتوهم ان احملمول دخيل يف حتديد )ما قال( بل دخالتهه إ ها ههي يف حتديهد )مها أراد (4)

 دخل له يف حتديد )الوضو( وميكن ان يكون ذا مدخلية يف حتديد املستعمل فيه سعة وضيقا . فتدبر
 ا ه ال حاجة لطرحها وذكرها حينئذن! وإن مل يصح ذل  لدينا. بل قال البعض (5)


