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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(

(803) 
 على العام وإن كان أضعف ظهورا   (3)تقدم هذا الخاص ى الوجه الرابع:من األدلة عل

و هههوو خهههوام احل وسهههة يف امل صصههها  ب، إضهههاإة إا سههها سهههب ، (2)انهههه قهههد يسهههلدل علهههى الو هههه الرابههه ثمممم 
املنفصلة الصهاورة نهن وأبهه االعلمهاو علهى املنفصهال ، وقهد سهب  أص أههم خامهية للق وسهة ههي   هدم احلها م 

أص الو ه هو  ونه سعلضداً مب ام اللفسري والشهر  هناك ولو  اص أضعف سنه ظهوراً )وقد أوضقنا على احمل وم 
 إي وص بلقاظه أقوى ظهوراً وإص  اص يف حد ذا ه أضعف ظهوراً، إرا  ( ع س اخلام.

أص املهههوا وأبهههه   فيهههدإهههاص امل صصههها  املنفصهههلة حيههها اقانهههق عموسانههها السهههاب ة ب رينهههة عاسهههة ويف امل هههام  
االعلمههههاو علههههى املنفصههههال ،   ههههدسق عليههههها وإص  انههههق أضههههعف ظهههههوراً لفههههر  واللههههة ال رينههههة العههههام علههههى أص 
امل صصا  الالح ة هي ال رائن على املراو، إي وص وزاص ال رينة العاسة  وزاص ال رينة اخلامة إانه لهو قهال حهني 

لعههام وإص  ههاص أضههعف سههن العههام ظهههوراً ص لههه إانههه إذا  هها    ههدم علههى اه مب ص هه   لق  مههدور العههام سنههه ب نههه سههي  
 ومبعيلههالفر   صرحيه سن قبل ب ص اآليت قرينة على املراو سن املاضي إي هوص اخلهام بة هة ههلق ال رينهة اخلامهة 

أنههه ال إههر  بههني ال رينههة  سههن الواضهه ، و يف   ويههة ذويههها أقههوى وإص  ههاص ذا ههاً أضههعف، إ ههلا حههال ال رينههة العاسههة
قرينة على املراو سن  – اخلام   –رينة اللفصيلية اخلامة يف   وية ظهور سا هي سفيدة ألنه اإلمجالية العاسة وال 

 إلدبر. – العام   – غريق
سلدل بسرياص إمجهال احلها م إا احمل هوم، ع هس امل صهص، علهى سها ذههحمل إليهه احمل ه  العراقهي، قد ي   كما

 حا م إذاً. إل سل. إانه س  و وو قرينة الدأب العاسة إانه يسري اإلمجال  للك إهو
 : إيداع مخصص اإلرادة الجدية ومغّير االستعمالية، لدى اإلمام الالحقمن ثمرات الوجه الرابع

وسطله  اإلسهام السهاب  ي هوص قهد أوو  لهدى اإلسهام  )ملى اهلل عليه وآلهه(إاص النيب  اص على الو ه الراب ثم 
                                                           

 أي احمللف ب رينة وأب املوا العاسة. (1)
 وهو أص  اإة خمصصا  الشار  املنفصلة هي حوا م على العموسا  الساب ة. (2)



 (763ه)3412جمادى األولى  82األحد  .................................. )االصول: مباحث التعارض(

2 

 

 الالح  أسرين  
 صصص سطل اً )يف مورة  عدومااإلراوة اجلدية، ويف هلا يشاك احلا م س  امل خمصص  األول: 

يف  هلا و  (1)
الو ه الراب  إامل صص حا م إيمن وأبه االعلماو علهى املنفصهال ( وههلا األسهر  ع س مورة ال ول بلعدوما

 ذ رق املشهور أيضاً، وإمنا ينفرو الو ه الراب  اللي اسلقدثناق باألسر اآليت 
اخلههام امللهه خر سلصههرح يف سرحلههة اإلراوة االسههلعمالية للظهههور  مهها سههب   فصههيله، إ اً سغههري  اً حا مههالثمما: : 
 للعام املل دم.
 املاضي ال ين لحمل عما وق  عليه؟ال يقال: 
ال ان الب إذ ال حدوث للظهور يف ظرإه؛ إذ املدعى على هلا الو ه هو أص العام إذ مهدر  هاص إذ يقال: 

اذا  ا  امل صهص بعهد ذلهك سهن اإلسهام الالحه    إنيسراعى يف ظهورق ويف إراو ه اجلدية سعاً أو إ ل  انا  علي ي
وإال  شههف عههن انع اومهها يف  ،وال انههه أريههد سنههه سنههل حههني مههدورق  شههف عههن أص العههام م يسههلعمل يف العمههوم

 ظرإه.
بهاص خمصصهه الهلي  حمهي   بالعام وهو سريد لل هام وههو  )ملى اهلل عليه وآله(إذا  ا  النيب بعبارة أخرى: 

إال يف سها عهدا سههورو  ،يف ظهرح مهدورق ،سهنة، إانهه ال يسهلعملهأووعهه لهدى اإلسهام الالحه  سهي يت بهه بعهد  ههلا 
 يف سرحلة اإلثبا  إاص انع او الظهور سعل  على عدم جمي  خمصص الح .، هلا ثبو اً وأسا اخلام

 عدم ا:عقاد اإلرادتين ف  المحكوم، وا:عقاد الظهور ف  المخصَّص -5
سهن الفهر   زوري  السه حسحمل   ريرا  احمل   الرو سا ذهحمل إليه املريزا الشريازي يف ظاهر  الوجه الخامس: 

بني امل صص املنفصل وبهني احلها م املنفصهل به ص العهام ينع هد لهه الظههور واإلراوة االسهلعمالية حهني مهدورق   
هههلا ثبو ههاً وأسهها إثبا ههاً إههاص ظهههور  ،وظهههر عههدم انع ههاو اإلراوة اجلديههة يف وقلههها بههاص  إذا  هها  امل صههص املنفصههل 

 ههاص أقههوى   ههدم   وحيهها –أي سههورو اخلههام  –راوة اجلديههة سعههار  بظهههور اخلههام إيههها يف سههوروق العههام يف اإل
 .نظراً جملي  األقوى إاالسلعمالية غري سنثلمة على  ل   دير إمنا اجلدية هي املنثلمة ،عليه

ل زسنهاً إال أنهه  للظهور نفسه وسلصرح يف اإلراوة االسلعمالية ألنه وإص انفصهوأسا احلا م املنفصل إانه سغري  
إ مهها أص ال رينههة امللصههلة عنهه  انع ههاو الظهههور سههن رأ   ،حيهها  ههاص سفسههراً للمق ههوم  ههاص مبنةلههة ال رينههة امللصههلة

                                                           

 ا م. ما إيمن ليس وأبه االعلماو على املنفصال  إاص اخلام حينئٍل غري احل  (1)
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 ههاص لسههانه لسههاص الشههر  حيهها  ة  ههللك احلهها م املنفصههل إانههه وجتعههل العههام ينع ههد ضههي اً نظههري ضههيص  إههم الر ي هه
 هاً علهى عهدم واحهد، وعليهه ي هوص ظههور العهام حهني مهدورق سعل  واللفسري  اص   نهه واحمل هوم قهد قهيال يف جملهس 

 جمي  حا م سل خر.
 كالم الميرزا الشيرازي، السّر ف  الوجه الخامس

ال يفهم اللنايف بينه و بني احمل وم عليه سن أول )و املراو سن  ونه سفسرا له أوال  أنه ي وص حبيا  قال:
النصظر، بل ي وص  ال رائن امللصلة سن حيا  ونه سو با لظهور احمل وم عليه يف اخلصام احل م الصلي 

  ضمنه بغري سورو احلا م ابلدا .
  على و بعبارة أخرى  سيةانه أص ي وص حبيا يو حمل ظهور احمل وم عليه يف إراوة اخلصام احلا م املعل

املوضو  املل ور إيه بغري سورو احلا م س  مد  ذلك املوضو  على ذلك املورو بنفسه، و ذلك ب ص ي وص 
 غري هلا املورو. (أعين) ذلك الدليل احلا م مبنةلة قول املل لم

و سن هنا ظهر الفر  بينه و بني امل صص املنفصل، إانه ليس حبيا يو حمل ظهور العام يف اخلصام 
ظاهر يف  عميم احل م بالنسبة إا ذلك  -أيضا -  عليه بغري سورو الل صيص، بل العام سعهاحل م املعل

املورو، و إمنا ي دم اخلامص لا ي  ظهورق على ظهور العام، إالعام و اخلامص سلعارضاص إال أص الا ي  
 للك.للل ام، إي دم عليه 

لههه يف عمههوم احل ههم بالنسههبة إا سههورو احلهها م خبههالح احلهها م و احمل ههوم عليههه، إههاص احمل ههوم عليههه ال ظهههور 
 أقول: .(1)(حىت يلعارضا، بل ظاهر يف اخلصامه بغري ذلك املورو

ثالثههة علههى إاألولههة بينهمهها )احلهها م واحمل ههوم(، وعليههه  أي ال  نههايف حههىت بههدوي  ()سههن أول النصظههر  قولههه -أ
 أنوا   

 . العاسني سن و ه وامللبايننيسا بينهما  عار  سسل ر  
 .غري سسل ر  العام واخلام هل ن –يف باوئ النظر  –وسا بينهما  عار  بدوي 

 ا وهو احلا م واحمل وم.موسا ال يو د حىت  عار  بدوي بينه
 ) ال رائن امللصلة( إاص الفر  أص احلا م سنفصل ل نه ألنه  اص شارحاً  اص  امللصل.  قوله -ب

                                                           

 1هه، ج1111إلحيا  الااث، قم،  املريزا حممد حسن الشريازي،   ريرا  آية اهلل اجملدو الشريازي، حت ي  سؤسسة آل البيق  (1)
 .171م

(803) 



 (763ه)3412جمادى األولى  82األحد  .................................. )االصول: مباحث التعارض(

4 

 

)والهدقي  يف ظرح الصدور االسلعمالية اإلراوة الظهور و )سو باً لظهور...( إ د أو حمل ان الب   قوله -ج
للعام الصاور ساب اً( وذلهك ألص الفهر  يف احلها م انفصهاله إذ  انه م ينع د ثبو اً ظهورأي اباص  ذلك  أنه أباص  

سنههه  انع هههاو الظههههور أي  ونهههه سو بهههاً لظههههور  اامللصهههل ال إهههر  إيهههه بهههني امل صهههص واحلههها م وغريمههها سهههن حيههه
ام قرينههة وواحمل ههوم عليههه يف اخلصههام احل ههم الههلي  ضههمنه بغههري سههورو احلهها م أو اخلههام ابلههدا  سهها ص امل ص هه
 سلصلة.

، إانه    قال  )و احلامل  أص احلا م سن حيا هو س دم على احمل وم عليه  للك وائما، خبالح اخلامص
 يدور سدار   دميه عليه.ال ي دم على العام سن حيا هو، بل مبالحظة ر قاص ظهورق على ظهورق، إعليه 

و السر يف ذلك  سا سر سن أص احلا م س  ظهورق سفسر للمق وم عليه، و سو حمل لظهور احمل وم عليه 
يف اخلصام احل م الصلي  ضمنه بغري سوروق، إيدور   دميه عليه سدار ب ا  ظهورق سن ووص  وقف على أسر 

 آخر.
، إانه مبجرو ظهورق ال يو حمل مرح الع ام، حىت ي وص بنفسه س دسا عليهه، بهل سه  ر قهاص خبالح اخلامص

 .(1)ال يو حمل مرإه، و إمنا يو حمل ذلك   دمي ظهورق على ظهورق( -أيضا -ظهورق
وبعبارة أخرى    دم احلا م علهى احمل هوم سلوقهف علهى أسهر واحهد إ ه  وههو ظههورق، إذ لهو  هاص سهمهاًل أو 

ألسر سراية إمجاله حينئٍل إليه، أسا   دم اخلام على العهام جمماًل ملا  اص سعىن لل ول بل دسه على احمل وم غاية ا
 ههوص الر قههاص   -3 ههوص ظهههورق أر هه  سههن ظهههور العههام   -2 ظهههورق يف سدلولههه -1 إملوقههف علههى أسههور ثالثههة 

  و حمل   دمي ظهورق على ظهور العام. بدر ةٍ 
 لههداإ  سهه  بعضههها اآلخههر رمبهها وسههي يت غههداً بههاذص اهلل  عههاا اإلشههارة إا أص بعههز عبههارا  املههريزا الشههريازي 

 و فيد غري سا اسلظهرناق حىت اآلص، إانلظر.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ْبَت َفاَل  ،َوِإْن َخا:ُوَك َفاَل َتُخنْ  ،ِإْن ظُِلْمَت َفاَل َتْظِلمْ   يا  ابر أوميك خبمس قال اإلسام الباقر  َوِإْن ُكذِّ
   َوِإْن ُذِمْمَت َفاَل َتْجَزع ،تَمْفَرحْ  َوِإْن ُمِدْحَت َفاَل  ،تَمْغَضبْ 

 .211  م)ملى اهلل عليه وآله(حتف الع ول عن آل الرسول 

                                                           

 .171م 1املصدر، ج (1)

(803) 


