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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

ة األبدية على أعدائهم إىل يوم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائم
 الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم.

 االصول
 مباحث التعارض، التعادل والترجيح

(4) 
 ما اشتق منه )التعارض(يات في تحديد كام لآلتاالح

 ضرادة المعنى االسمي للعر  إ يات ال يمكن فيها االآ
فتتاف  الحظتتة استتتعماال ه  العزيتتزاىل الكتتتاب  بالتحتاممالمستتي للعتترع اوف الفعلتتي  نتته، يستتدل علتتى ااتتتقاع التعتتارع  تتن املعت  ا وقــد

 ونكتفي بذمر االيات التالية: ، قوا اىل ذلك
فاف الظاهر  ن )اعرع عتن اْلتاهلنيا اعطهتم عترع وأهتك أ  ال  1ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُ ْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْع َعِن اْْلَاِهِلنيَ  قوله تعالى -أ

ر فتااا بتته ضتده ملكتتاف التعديتتة  ستتقبلهم بوأهتتك بتل اعطهتتم عرضتك، وال يصتت  اف يقتال بااتتتقاع )اعتترعا  تن املعتت  الو تفي أ  اال هتتا
 اراا ه. منفسك عن اْلاهلنيا لبداهة عد فِ ليكوف املع  )أخْ  2))عناابت

عنتته ويعطيتته عتترع وأهتته أ  ال يلتفتت   بتتارعراعفتتي ابتتره وقتتد يكت ويل االنستتاُف اْلاهتتلَ يتتاف )اعتترعا يف  قابتتل )اابتترا اذ قتتد  ويؤكــد 
 .اليهم

ال االابتار مجعتا   بتارعراعوالطتف فتا ر  نته  اختفالتذ  هتو  راباراعنهم ال  ارعراع هو املأ ور بهاف  :الكرمية اآليةيف  ومن النكات
الكتتايف يف  ى  الحظتتة اومتتوم اال تتر بتتاالعراعم بتتل ومتتولم خلتتق اهلل و بوتترا ، وحتتق احلقيقتتة وامرا هتتا فاقت تتيحتتق اخللتتق العظتت بتتني احلقتتني:

وال يترا  ،حبسب  اهر اللفت  وخا ة  ع مولم أاهلني ال  عاندين ول ، ال االابار االادّ   ع مونه أخّف  ن حيث اهانتهم االنكار عليهم
 .فتأ ل بدوا  ولو  4؛ ملكاف  اهر اللف  3 حة هذه النكتة اطالع اللف 

خا تتة اف اتتأف النتتزول ي يتتد  6َرمْحَتتِ  َوِستتَعْ  ُمتتلء َاتتْيء  و  5ااغ تتبه رمحتتتهستتبق  ))لمعانتتدين ، اذ يقتتال النكتتتة اتتا لة حتت  ل او
 .العموم )عموم اْلاهلني هنا للمعاندينا

اعتتم نطاقتتا   تتن املتناق تتني واملت تتااين  7ألنتتهولطافتتة هتتذه النكتتتة  كمتتن يف اف التعتتارع املصتتطل  انستتب بتتالتعبا بالتعتتارع اوف التتتدابر 
  تدابرين مانا او ال فتدبر.

 باب التفاعل و االعراع يف االية  ن باب االفعال؟ 8اليقال :  احنن فيه
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 للمااة املوحدة يف الصيغتني. واملع  امنا هو ي ر  عدا اهليئة باملدعى بعد موف املدلول : الاذ يقال
ُهُم ابِْتَغاَء َرمْحَة    قوله تعالى -ب وي متد ابلغيتة االعتراع  ،وهتي مستابقتها  9ِ ْن رَبَِّك  َتْرُأوَهتا فَتُقتْل هَلُتْم قَتتْوال  َ ْيُستور اَوِإ ءا  ُتْعرَِضنء َعنتْ

 يناستتب ذلتك االابتار، ممتا ال عتت  الف يقتال اف )وا تا  عرضتتنء  م والاملناستتب للقتول  يستورا  هلت ألنتها اآليتةها )أ  آختر  تن االابتار فيهتا رأُستت
 نفسك عنهما. يعين وا ا ختفنيء 

ْنَساِف أَْعَرَع َونََأى ِِبَانِِبِه َوِإَذا َ سءُه الوءرُّ َفُذو ُاَعاء  َعرِيض   قوله تعالى -ج والنكتتة يف  11َماَف يَتُئوس او  10َوِإَذا أَنْتَعْمَنا َعَلى اْرِ
رف االعتراع ف االاىن وهتو ِ تابترا هتي ارااة  فهتيم اف التذم واقتع علتى عترا االعتراع فكيتف لتو اابتر؟ بعبتارة اخترى اذا متاأعرعا اوف )أ)

اخفتتى نفستته وال  ررااةوتتتق  تتن املعتت  الو تتفي اذ ال عتت  واالستتوأ اوىل بالتتذم، و تتن الواضتت  انتته لتتي  املتتراا امل فتتاألعلىذم ا  عليتته التتحقء  ستتتَ 
 حيتمل ارااة اخفى النعمة.

يستتتلزم  عتتن ذمتتر اهلل هتتو مستتابقه يف النكتتتتني: فتتاف عتترا االعتتراعو 12 َوَ تتْن أَْعتتَرَع َعتتْن ذِْمتترِ  فَتتِمفء لَتتُه َ ِعيَوتتة  َضتتْنك ا  وقولــه –د 
 املعيوة ال َنك  ن غا  وقف على االابار.

 غا حمتمل. ،اف ارااة اخفى نفسه عن ذمر مما 
فانه  ا..ن اابر. و ل )ياوف  الو قعلى عموم ) ن اعرعا،  )فاف له  عيوة ضنكا الرت ب ابر أ ن  ية  امثر ملِّ  اعرع)أاف  ونكتة ثالثة:

  .ال يفي بكا ل القاعدة
 اآليتتاتعلتتى ااتتتقاع التعتتارع  تتن املعتت  االمستتي نظتترا  الاتتتقاع االعتتراع  نتته يف  تعمال يف االيتتاتستتباال هتتذا غايتتة  قريتتب االستتتدالل

 الحتاا املااة، فقد يعد اليال  خا سا  اضافة اىل  اسبق.
 ضاال ارادة المعنى الوصفي للعر   اهفي ايآت اليمكن

 ع و نها اآليات التالية:افعاهلا  ن املع  الو في للعرْ  ااملعارضة بآيات اخرى ااتق  فيه يرد عليه: ولكن
َهتتا قولتته  عتتاىل:  تتَماَواِت َواأْلَْرِع َواْْلِبَتتاِل فَتتأَبَتنْيَ َأْف حَيِْمْلنَتَهتتا َوَأْاتتَفْقَن ِ نتْ ْنَستت ِإنءتتا َعَرْضتتَنا اأْلََ انَتتَة َعلَتتى السء اُف ِإنءتتُه َمتتاَف  َُلو  تتا َومَحََلَهتتا اْرِ

واالرع  طوهلتا،  قابتل الستماواتلقابتل امللوضوح اف املراا ا هرنا هلم اال انة و ابرزناها هلم، ولي  املراا اف أعلنتا عترع اال انتة  13َأُهوال  
 واْلبال!

فانه مستابقه، ستواء  14 ُمْنُتْم َ اِاِقنيَ َوَعلءَم َآَاَم اأْلَمْسَاَء ُملءَها مُثء َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَتَقاَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُ اَلِء ِإْف    وقوله تعالى:
 كولا اأالها و اعالها اأنا .اخلمسة الطيبة ام  طلق االمساء وخصص  اخلمسة الطاهرة بالذمر يف بعض الروايات ل باألمساءأُريد 

 الناتج من ذلك كله االشتراك اللفظي
ع اف  الحظتتة عمتتوم اآليتتات ، ب تتميمة  تتا ستتبق يف البحتتث املاضتتي و تتا ستتيأرت بعتتد قليتتل، يفيتتد االاتترتا  اللفظتتي واف العتترْ  والحــق:

وتتتقة  تتن العتترع االمستتي مالطائفتتة االوىل  تتن كتتل  تتن املعتت  االمستتي والو تتفي باالستتتقالل واف التصتتاريف واهليئتتات  تتارة  كتتوف  ل وضتتوم 
 مالطائفة الثانية.  واخرى  ن املع  الو في او الفعلي اآليات

                                                           

 28 -سورة االسراء  - 1
 51 –سورة فصل   - 10
 83 -سورة االسراء  - 11
 124 -سورة طه  - 12
 72 -سورة االحزاب  - 13
 31-سورة البقرة  - 14
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االوىل  تتع استتتهجاف ارااة املعتت  الو تتفي  نهتتا ، والعكتت  يف آيتتات الطائفتتة الطائفتتة  يف اف  بتتاار املعتت  االمستتي  تتن اآليتتات توضــيحه:
اللفظي، ولو ماف العرع  وضوعا  للجا ع بني املع  االمسي والو في او ماف  وضوعا  الحتداا عتازا   الثانية ، يفيد الوضع لالثنني باالارتا 

 تتع اف ارااة املعتت  االمستتي  تتن  وانواعتته يف االختتر، ملتتا متتاف عتتال الستتتهجاف ارااة املعتت  االختتر اذ اوتتاز غتتا  ستتتهجن ومتتذا ا تتناف اْلتتا ع
حصت  اْلتا ع ، وال يصت  االستتهجاف  طائفة االوىل  ستهجن فال يعقل موف احد املعنيني عتازا وال احتدَ الو في  ن ال الطائفة الثانية ممرااة

امنتا هتو لتعيتني  - ق االعتراععمتوم اآليتة او  تعلءتوهتي  –بعتد  بتاار املعنيتني  تن حتاع اللفت  ومتوف احلاأتة للقرينتة  اال  ع االاترتا  اللفظتي
 .مي  كوف اليال  على عازية املع  اآلخر     ارفةنة ال ملع  املراا فالقرينة  عيِّ ا

 واة على اراا ته ، ينا ال  وضع  باالارتا  اللفظي لسبعني  ع  فانه يستهجن يف مل  ورا ال  القرينة املعالعني) حبال يف ذلك واعترب
 او الذهب. فتأ ل أيدا . الرمبةاضرة واملمتنع ارااة عني املراا هبا اْلارية املستهجن ارااة الن ارااة املع  االخر مما لو قال )ارب   ن العنيا

 صحة وضع المشترك اللفظي لمعنيين جوهري وعرضي
 ولتي  املقتام  تن ذلتك اذ املعنيتني 15املورت  اللفظي  ا وضع بوضع  ستقل ملعنيني امسيني )مت: العتنيا أو و تفيني )متت: القترءا ال يقال:

 خر و في )العرع عمع  الظهور او اال هارا؟امسي )العرع  قابل الطولا و اال احداا
وهتتي العتتني  –اهلبتتة والزمتتاة ونظائرهتتا فملتتا  وضتتوعة للجتتوهر نفستته و لتتي  وضتتعه للمنيتلفتتني بعزيتتز و نتته الفتتاه الوقتتف والتترهن  اذ يقــال:

ومتذا الزمتاة للعتني  وهبتة  ،  ستمى وقفتا  ليته الوقتف واهلبتة ، أ  اأتراء الصتيغة  تثال  مفتاف ع –وللفعتل  –الوقوفة او املوهوبة فملتا وقتف او هبتة 
 .16الزموية والاائها وهكذا وقد ااار اىل هذا يف حبر الفوائد اي ا  

 مناقشة دعوى عدم امكان ارجاع المعنى االسمي للوصفي
العتترع  ا غتتا  تتام اذ ميكتتن اف يكتتوف وأتته  ستتمية17وبتتذلك  هتتر اف اعتتوى )وا تتا املعتت  االمستتي فتتال ميكتتن ارأاعتته اىل املعتت  الو تتفي

 .18وال يلزم يف ِحكمة التسمية االطّراا ،العرع الو في؛ النه  اهر للنا ر يف  قابل العمق غا الظاهرهو ااتقاقه  ن قابل للطولا امل)
 وصلى اهلل على محمد وآله االطهاروللحديث  لة، 

  

                                                           

 على احد االحتمالني - 15
    228 -227ص  8حبر الفوائد يف ارح الفرائد ج - 16
 8/27حبر الفوائد  - 17
  .ا  مى الطول اي ا  عرضوهذا افع اخل   قدر اذا نقض بالطول وانه ماف عليه ينبغي اف يس - 18

ألألها هنا  للتسمية هبا وال يلزم  ن وأواها ثبو ا  يف ا كنة اخرى االلتزام بالتسمية  فما  تسميةواحلا ل : اف وأوا حكمة  صححة لل
يوتق ميف انه  خر و فا  و ، اللهم اال اف يريد بت)ال ميكنا االستهجاف الذ  ذمرناه ال عدم اال كاف نظرا  لكوف احداا امسا  واال، اثبا ا  اي ا  

 واف ماف لعل  اهره هو هذا. ؟االسم  ن الو ف

 m-alshirazi.comلتاىل: الدرس على املوقع انص  الحظة   تيّسر


