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 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(

(909) 
غداً بإذن اهلل تعاىل اإلشارة إىل أن بعض عبارات املريزا الشريازي رمبا تتدافع مع بعضها اآلخر وتفيد غري ماا اساتظهرهاح حا  )وسيأيت سبق 

 .(1)اآلن، فاهتظر(
 هل مراد الميرزا الشيرازي: الحاكم يتصرف في االستعمالية؟ أو في الجدية؟

ويتصااريف يف اإلرا ة االسااتعمالية )مبعااه أن  هااور اعىااوم مراعااى بعاادم  ااي  وذلااأل ألن بعااض عباراتااه  اااهر يف أن احلاااظم ي لاا  الظهااور 
حااظم الح اااً( وبعضااها  اااهر يف أهااه إيفااا يتصااريف يف اإلرا ة اوديااة  ون الظهااور فاهاه حيااع اهفصااه عنااه احلاااظم اهع ااد  هااورح يف أهااه اسااتعمله 

 باإلرا ة اودية. ارا حفيه إيفا احلاظم يتصريف يف  هورح يف أهه 
 واهد على كل من االحتمالينش
ور فينع ااد ظااال رائن املتصاالة( فااإن ال رينااة املتصاالة تتصااريف يف مرحلااة اإلرا ة االسااتعمالية والظهاابااه يىااون  لالحتمااال األولق قولااهق ) ويشهه د

 هلا متاماً. عداح مشاهباً احلاظم فيما  لفرض أن احلاظم منفصه فوجه أهه ليس منها هو الفصه الزمين فيب ىضي اً والىايف إيفا هي 
 وقولهق )من حيع ظوهه موجباً لظهور اعىوم عليه...( فالىالم إذاً عن هفس الظهور ال اإلرا ة اودية.

 .ظما لو قال رأيت أسداً أعين رجالً شجاعاً   وقولهق )مبنزلة قول املتىلم أعين غري هذا املور ( فان أعين ت ل  الظهور
 املرا  اودي منه. تفسري( يف أول ظالمه فإن  اهرح تفسري اللفظ هفسه ال له أوالً  سراً مفواملرا  من ظوهه  اهر قوله )ذلأل به 

ولىاااان يف شااااها ة بعااااض  (2)(...والساااار يف ذلااااألق مااااا ماااار ماااان أن احلاااااظم مااااع  هااااورح مفساااار للم ىااااوم عليااااه، وموجاااا  لظهااااوروقولااااهق )
 ال خيفى. تأمه ،املذظورات

 (3)(جبا لظهور اعىوم عليه يف اختصاص احلىم الّاذي تضامنه ب اري ماور  احلااظم ابتادا ً من حيع ظوهه مو لالحتمال الثاين قولهق ) ويش د
 .األخصفإن  اهرح هو  هور اعىوم عليه يف إرا ة اختصاص احلىم ال يف استعمال اللفظ يف 

اختصاااص احلاااظم املعلاا  علااى  و بعبااارة أخارمق ميزاهااه أن يىااون بيااع يوجاا   هااور اعىاوم عليااه يف إرا ةباه ذلااأل حاارير عبارتااه اآلتيااة )
 ( فالحظ قوله ) هور اعىوم عليه يف إرا ة االختصاص( فالىالم عن اإلرا ة اودية.املوضوع املذظور فيه ب ري مور  احلاظم

 وأحرح منها مجيعاً قوله أول الب ع )أن يىون احلاظم أواًل وبالذات وبنفسه مفسراً للمرا  من اعىوم عليه...(
 ( فإن التنايف متصور يف ظلتا املرحلتني.أهه يىون بيع ال يفهم التنايف بينه و بني اعىوم عليه من أول الّنظرلوجهني قولهق )حيتمه ا ومما

 من كالم الميرزا –لدى التحقيق  –المستظ ر 
حاال الالفاظ ال اللفاظ، وقاد  )واملنصاور عنادها أن ذلاأل  ااهر ينلاه  هاور واحل  مبا يظهر منه مرا ح يعتمد على بيان م دمة وهاي أن للفاظ 

  سااب  وجهااه(  هااور يف أن الفظااه اسااتعمله يف املوضااوع لااه و هااور يف أن الفظااه أرا ح باااإلرا ة اوديااة )إذ قااد ال يسااتعمله يف املوضااوع لااه وذلااأل
و غريهاااا وقااد سااب  تفصااايلها يسااتعمله فياااه وال يرياادح، وذلااأل يف تسااع حاااور منهاااق التوريااة والت ياااة واالمت ااان والتعلاايم واهلاازل أ وقاادز، ظاااملتجو  

                                                           

 (.201الدرس ) (1)
 .171ص 1ها، ج1111إلحيا  الرتاث، قم،  املريزا حممد حسن الشريازي، ت ريرات آية اهلل اجملد  الشريازي، حت ي  مؤسسة آل البيت  (2)
 .171ص 1املصدرق ج (3)
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 .أيضاً(
 والىالم هو يف أن احلاظم خيه بأي من الظهورين.. 

ومنه يظهر أن االعتما  على قوله )موجباً لظهور( أو )من حيع ظوهه موجباً لظهور( هو أعم من  عوم االحتمال األول إذ لاو ظاان معاه 
 الظهور اإلرا ة االستعمالية خاحة لصر لىنه ظما سب  أعم من الظهورين واإلرا تني فتدبر جيداً.

منعهاا اإلرا ة اودياة ف اأ أو  حيلولتها  ون اهع ا يريد أهه ظال رينة املتصلة من حيع  وبذلأل  هر أن قوله )ظال رائن املتصلة( أعم من أن
 االستعمالية أيضاً.اهع ا  من 

 وعلى أي فاملستظهر من  موع ظالمه هو االحتمال الثاين.
   بينهما مبا ذظرح!فرق بني احلاظم واخلاص وقد ع د املريزا الب ع للتفري –االحتمال الثاين  –فال يب ى عليه  إن قلت:
وهاااو أن العاااام الاااذي سااايل  ه املنصاااص املنفصاااه تنع اااد لاااه اإلرا ة  –أيضااااً ظالماااه  يف االحتماااال الثااااينعلاااى  –باااه الفااارق بااااق  قلهههت: 

 العام يف إرا ته جداً لىوهه أضعف. االستعمالية واودية لىن املنفصه ي ل  بإرا ته اودية األقوم  هور  
اظم املنفصه فاهه وإن اهع ادت لاه اإلرا ة االساتعمالية حسا  االحتماال الثااين لىان اإلرا ة اودياة ال تنع اد إذ أما العام الذي سيل  ه احل

  ل  بالالح  املنفصه.هو مراعى من جهة  ي  احلاظم الالح ، ال أهه ينع د مث ي  
لادون هلام، باه ألن مان التادبر فيهاا تنفاتر أباواب وعلى أي فليس التدبر يف ظلمات األعاالم ملوضاوعيتها إذ لايس ظالمهام رواياة وال  ان م 

 حظ من الثمن ظمؤيد أو شبهه. إليهم، وإن ظان لالهتساب هلا من الطري يةاالحتماالت وتن دح لوامع اإلبداعات فتدرس مبا 
 التفصيل بين الحكومة التنزيلية، ومطلق الحكومة والتخصيص -6

معل ااة ظلتااا اإلرا تااني  ،ماان عمومااات وإتالقااات وشاابهها فيااه حمىوماتااهو تضاايي اً تىااون أ هااو أن احلاااظم التنزيلااي توسااعةً الوجهها السههاد : 
فال ينع د للعام  هور استعمايل وال يف اإلرا ة اودية إال بعاد  اي  احلااظم أو هفاي  يئاه أي يىاون اهع ا عاا مراعاى  وعدمه (1) يئهفيها على 

، أماا ساائر أهاواع احلىوماة  يف  رفاه أو يف وجاو ح املمتاد أو املتجاد ، علاى ماا ساب  تفصايله هااً للم ىاومعنو  ويىاون احلااظم م   بعدم  ي  احلاظم
 .صاتوأوىل منه املنص   ،ظ ىومة العناوين الثاهوية على األولية فال

 واحلاحهق أن يف األخريين تنع د لعموماهتا املنفصلة عنها اإلرا ة االستعمالية، وأما اودية فهنا مسالألق 
 . ا ها من رأس ل رينة الدأب العامةعدم اهع -أ

 .واهع ا ها مث م لوبيتها باحلاظم غري التنزيلي الالح  أو اخلاص الالح  -ب
 يف اعىوم فال تنع د لىوهنا مراعاة. فتأمه أماو  ،واهع ا ها يف املنصص مث م لوبيتها -ج

 وعىس املنصصات.من احلواظم عىس غريح  ن  والسر أن احلاظم التنزيلي معنو  
وماا حل اه  (2)فراجعاهوقد سب  مّنا تفصيه هذا الوجاه فاال  اعاي لالتالاة باإلعاا ة حتات عناوان )العنوهاة بناا  علاى الوجاه املتجاد  أو املمتاد( 

 به وبعض ما سب ه من  روس.
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين

 
وَُكفَّ َعْن َمَحارِِم اللَِّا َتُكْن ِمْن  ،نَّاِ ، َواْرَض ِبِقْسِم اللَِّا َتُكْن ِمْن َأْغَنى النَّا ِ اْعَمْل بَِفَراِئِض اللَِّا َتُكْن ِمْن َأتْهَقى الق قال رسول اهلل 
 .260ص 11وسائه الشيعةق ج َوَأْحِسْن ُمَصاَحَبَة َمْن َصاَحَبَك َتُكْن ُمْسِلما   ،َوَأْحِسْن ُمَجاَورََة َمْن ُيَجاِوُرَك َتُكْن ُمْؤِمنا   ،َأْورَِع النَّا ِ 

                                                           

 أي احلاظم التنزيلي. (1)
 (.171الدرس ) (2)

(909) 


