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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(

(98) 
 :الستعمال العاماالربعة االنواع 

 : استعمال العام على أنواع أربعة إن
 االول: ان يستعمل يف نفس املوضوع له وهو العموم.
 الثاين: ان يستعمل يف بعض أفراده بنحو البشرط ال.
 الثالث: ان يستعمل يف بعضها بنحو الالبشرط.

 حقيقة. املوضوعله لهله مع ادعاء ان البعض هو  الرابع: ان يستعمل يف املوضوع
 وحاله بالنسبة الى مخصصه ،استعماله في العموم

ختصيي  يف مرحلية اارادة االسيتعمالية إد قيد اسيتعمل يف العميوم   اخير  منيه  فقد يقال: انه األول فان االستثناء منه استثناء حقيقي وعلى
باملتصل املعنيونن فيان اارادة االسيتعمالية ال قنعقيد إال ضييقة فيال يكيون مين ما دكرناه من ان التفصيل فانه ان خّص  هنا يأيت  لكنحقيقة.. و 

، وسيييأيت كييالم القسييم األول، وإ ييا يكييون منييه لييو خصيي  باملنفصييل أو باملتصييل ميي  املعنييون إد يهييدمان اارادة اادييية حين يي   دون االسييتعمالية
 حول دلك.

 : استعمالهفي البعض بنحو بشرط ال
اسيييتعمال يف املبييياين للموضيييوع ليييه، فهيييو ةييياح ليييو كيييان بعالقييية مصيييححة وإال فالييي ، إد ان اليييبعض بشيييرط ال عييين البييياقي  الثييياين فانيييه وعلىىىى
 لكل فانه بشرط شيء.لمبائن

 :استعماله في البعض بنحو ال بشرط
الثالث: فانه قد يقال بانه ةاح ألنه استعمال للفظ يف م  املوضوع له فان املوضوع له هو الكل ال البعض وقد يقيال بانيه حقيقية الن  وعلى

 .وضوع له، وسيأيت بعض الكالم حولهم  املوضوع له هو اخلار  ال البعض الداخل فانه من املوضوع له وقد استعمله يف بعض امل
 :مع ادعاء ان البعض هو الكلاستعماله في الكل 

ع، بيل رير  يييف نفيس املوضيوع ليه وهيو اام - ضعليى الفير  -اسيتعمل اللفيظ  ألنيهالتصرف يف مرحلة االسيتعمال  الرابع: فانه مل جيرن  وعلى
 عاء ان ه ا البعض هو الكل حقيقةالتصرف يف االمر التكويين باد

مل جيير التصيرف يف مرحلية االسيتعمال بيل  (حييد أسيد)ه يف قوليكيف االسيتعارة بيدعو  اني نظي  احلقيقية االدعائيية الين قبناهيا السيكاكي وذلك
 لألسيد(فييه حقيقية و يا نيوانهيو أو )ان حيداً هو فرد  - (1)بعد دلك -أسد يف نفس املوضوع له وهو احليوان املفرتس   ادعى لفظانه استعمل 

ويف املقيام يير  انيه ليو قيال أكيرم  ، لكيل أنيواع ازياح لفتليئ عالئقيهاحلقيقة االدعائية قعميم ي ير  لكن ه ا الرأ فيه حقيقة املفرتس املستعمل

                                                           

 .البعدية رقبية - (1)
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بييدعو  ان  وعييامل الثبييو  يف مرحليية الواقييعادعيياًء ف العلميياء قااييداً خصييوه الفقهيياء فانييه قييد اسييتعمل العلميياء يف مجيييع العلميياء لكنييه قصييرّ 
 .ه ا.م اء لكن بدعو  اهنم هم العلماء الكل العلماء فقد أراد من العلماء الفقههم  الفقهاء 

 :الفرق بين االطالق واالنطباق
 التفريق بني الثاين والثالث لا ااطلح عليه من ااطالق واالنطباق. ويمكن

والثياين  حقيقية قاايداً حييداً خااية، واألول حقيقية لبداهية ان حييداً إنسيان (أكيرم اانسيان)وأخر  يقال )حيد إنسان(قوضيحه: انه قارة يقال: 
متييام امييا ةيياح أو حقيقيية ادعائييية فانييه لييو ادعييى ان حيييداً هييو اانسييان ال ميي  واسييتعمل اانسييان يف املوضييوع لييه مييع هيي ا االدعيياء )بييان حيييداً هييو 

 ه وأقام قرينة فانه ةاح.لك بل انه استعمله مريداً حيداً باحد  عالئق ازاح املصححة لد عن ولو مل يدّ  ، املوضوع له( كان حقيقة ادعائية
واما قولك )اكرم اانسان( مريداً حييداً فهيو مين بياب ااطيالق، أي  ، االنطباق واالنطباق حقيقي دون ريبان قولك )حيد إنسان( من باب 

 إطالق اللفظ املوضوع للكلي على أحد أفراده وهو بني ةاح وحقيقة إدعائية.
 بشرط الاالدق : المرجع االستعمال ال بشرط أو 

، كميا يتضييح ميين (2)إال ااطييالق بنحيو البشييرط ال قفييان مرريع االنطبيياق إال ااطيالق بنحييو الالبشيرط ومررييع ااطيالنياه األدق هيو مييا دكر 
 يان إد  اما ااطالق واالنطبياق فاهنميا، إن مل يصيرر برروعهميا إال ميا دكرنياه فاهنميا مو ، املثالني السابقني، فعلى البشرطالئيةوالالبشرطية املدار

 كل إطالق ال خيلو من انطباق وكل انطباق فان ملزومه ااطالق فتدبر قعرف.
 محتمالت )ان االنسان لفي خسر(

 :شح  ال هن بقوله قعاال: )ان اانسان لفي خسر( فان )االنسان(لولنمثل 
االقتضاء أو الفعلية بلحاظ بعيض ااهيا  كانقضياء حقيقي ويراد به االطالق قارة يراد به الطبيعة أي ان طبيعة اانسان هي يف خسر فه ا  

ْنسىىىاَن َلف ىىىي  َواْلَعْصىىىر  وعميييل اييياحلاً فييييه كميييا قيييال قعييياال: إال ليييو آمييينا  عميييره نيييويفقيييد حقيقييية كلميييا مييير اليييزمن آ العمييير فانيييه خيسييير إ نَّ اإل 
َوَتواَصْوا ب الصَّْبر  ْلَحقِّ إ الَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم ُلوا الصَّال حات  َوَتواَصْوا ب ا ُخْسر  

(3) 
ييييراد بيييه بعيييض األفيييراد كاانسيييان الكيييافر أو الفاسيييق فانيييه ليييو أرييييد هييي ا كيييان مييين ازييياحعلى أحيييد اليييرأيني السيييابقني إد مل يسيييتعمله يف واخييير  

 املوضوع له بل يف بعضه.
 األدىن فتدبر. أال األرداما احلقيقة االدعائية فال ةال هلا ظاهراً ههنا إد اهنا يف الفرد أو الصنئ األكمل 

اقضح دلك كله، يتضح حال اخلاه بالنسبة للعام وانه على نو احلكومة أو الورود، يف مرحلة اارادة االستعمالية أو ااديية، كميا سييأيت  إد
 بيانه بإدن اهلل قعاال.

 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرين
 
 

                                                           

 وان مل يررع اليه بان اراد به الالبشرط فهو حقيقة. فتدبر - (2)
 سورة العصر  - (3)


