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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(

(397) 
 لعموم المنطبق عليه وضعهي استعمال العام في الخاص حتى على مبنى التجوز فنفي 

موضوو  لعمووم املنطبول عليوه املودخول ملوا لووم اللىووا  علوى موا سويه   ودا  بو     (1))بل حىت لوو قلنوا به وهسبق 
 .(2)اهلل تعاىل(
املوضو  له بل هي من  أ  اجملا  هو اسلعمال اللفظ يف  ري املوضو  له وأفراد العام ليست من  ري (3)ووجهه

 املوضو  له فاسلعماله فيها مجيعا  أو يف بعضها حقيقة.
 الفرق بين استعمال العام في البعض الالبشرط والبعض بشرط ال

 ووري املوضووو  لووه ملباينووة الووبعه  ه عووم لووو اسوولعمل العووام يف بعووه املوضووو  لووه بننووو البفوور  ال  ووا   ووا ا  فا وو
 يباينه هو البعه ال بفر  فا ه الذي جيلمع مع ألف شر .وإمنا الذي ال  ،بفر  ال للكل

مووع ا ووه وإ  أمكوون إال أ ووه ال دليوول عليووه،  فا ووه وال وجووه للقووول بووه  املوووىل اسوولعمل العووام يف الووبعه بفوور  ال
يكفي للنقل مراده اسلعماله العام يف الوبعه ال بفور  موع سوكوته عون البواقي إ  ا وه سويفيد حكموه بامل صو  

والقوودر املسوولنم موون القرينووة العامووة علووى أ  دأب املوووىل  ،الئيووة أموور  ائوود ينفووي باأل وول  البفوور  قيوود(4)، واملنفصوول
بفور  فقود يكوو  قود اسولعملها بننوو الال اإلتيا  باملنفصالت هو اسولعماله العموموات السوابقة يف بعوه أفرادهوا

 يف  ل األفراد يف بعضها أيضا . فلهمل
اسولعماله  معموضو  للعموم ال بفر  عن الفمول للكل فا ه الذي جيلمع لكن هذا  له مبين على أ  العام 

                                                           

 أي العام. (1)
 (.191الدرس ) (2)
 وجه عدم  ا ية اسلعمال العام يف اخلاص. (3)
 هذا دليل العدم. (4)
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إال  ،أما لوو قيول به وه موضوو  للعمووم بفور  الفومول فا وه ال جيلموع موع الوبعه ال بفور  ،يف البعه الالبفرطي
 جيلمع مع ألف شر . فلهملأ  جياب به  الالبفر  

موووا ا طبووول عليوووه املووودخول أو لعمووووم موووا أريووود مووون  هوووذا  لوووه لوووو سووولمنا بالوضوووع وأ  العوووام موضوووو  إموووا لعمووووم
 و ذا احلال بل هو أوىل: ،املدخول

 عدم لزوم التجوز على مبنى استفادة عموم العام من مقدمات الحكمة
 من مقدمات احلكموة، وهوو موا اللووم بوه ليس مبوضو  للعموم أ ال  بل أ  العموم يسلفاد (1)إ  قلنا به  العام

ا يفيده فيما إ ا اقلضوله احلكموة أو قرينوة أ،خور ، لكن دالقال: )فاآلخو د  لله على العموم وضعا  حملا منع، بل إمنا
رمبوا يوه  يف املطلول و لك لعدم اقلضائه وضع الوالم وال مدخولوه وال وضوع آخور للمر وم منهموا،  موا ال  فوى، و 

 .(2)(الكالم مما يناسم املقام واملقيد بعه
 لى مبىن اال فهاين بوجهني: ولنا أ   وضح  المه مع تطبيقه ع

 أواًل: ألن المولى ليس في مقام البيان
 الل صووي املوووىل الووذي جوور  دأبووه علووى  وأموواأ  موون مقوودمات احلكمووة  ووو  املوووىل يف مقووام البيووا ، األول: 

 .باملنفصالت فا ه ليس يف مقام البيا 
 .(3)ىنس إ  لعلها للعهدا ه ال يعلم أ  الالم حينئٍذ لل –على بعه املباين  –وميكن أ   ضيف 

 ثانياً: لوجود قرينة عامة على الخالف
تكو  قرينة على اخلالف، وحيث جر  دأبه على املنفصالت  ا   لوك قرينوة ال أ  من مقدماهتا أ  الثاني: 

 عامة إمجالية على اخلالف.
 ه أفراد العامل  ا ا .مثل )العلماء( يف بع موم حىت يكو  اسلعمالوعلى  ال الوجهني فا ه ال ينعقد للعام ع

 والمنفصل فقد انعقد (4)تفريق اآلخوند بين المخصص المتصل فال ظهور
                                                           

 واملقصود به ههنا اجلمع احمللى بالالم. (1)
 .212ص 1الفيخ حممد  اظم اخلراساين،  فاية األ ول، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ج (2)
 هذه اإلضافة وإ   نت مبىن  لدينا إال أ نا يف  ىن  عنها إ  املطلم تام بدوهنا فلدبر. (3)
 أي يف العموم الواسع. (4)

(397) 
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إ اوه ال ،  ونيح يف امل صو  امللصول إ  ينعقود ظهوور العوام ضويقا   موا قوال اآلخو ود: )(1) لك  لهال يقال: 
ه ال ختصووي  أ ووال ، وأ ا اماووا يف الل صووي  بامللصوول، فلمووا عرفووت موون إ اوو لوووم موون الل صووي   ووو  العووام  ووا ا :ي

وضيقا  ختللوف بواخلالف  وي األدوات، فلفظوة ) ولا( يف   ا  دائرته سعة  وإ   أدوات العموم قد اسلعملت فيه، 
مثل ) لا رجل( و) لا رجل عوامل( قود اسولعملت يف العمووم، وأ ا  وا  أفوراد أحوداا باإلضوافة إىل اآلخور بول يف 

قود اسولعمل يف املوضوو  ففا ه باال فصال قد ا عقد ظهور العام يف العمووم  دو  املنفصل (2) فسها يف  اية القلة(
واموا يف املنفصول، فوال  إرادة لوه وامل صو  املنفصول يوثلم اإلرادة اجلديوة فقوا فوال  وا   موا قوال اآلخو ود أيضوا  )

املمكون قطعوا  اسولعماله معوه يف العمووم  اخلصوص واقعا  ال تسللوم اسولعماله فيوه و وو  اخلواص قرينوة عليوه، بول مون
، و و  اخلاص ما عا  عن حىية ظهوره حتكيما للون  أو األظهور علوى الظواهر، ال مصوادما أل ول ظهووره، قاعدة  

 .(3)(ومعه ال  ال للمصري إىل إ اه قد اسلعمل فيه  ا ا ،  ي يلوم اإِلمجال
 ن انعقاد الظهور كالمتصالتأما على مبنى االصفهاني فال فرق، والمنفصالت مانعة ع

أي اال وفهاين  –وا وه قودس سوراا عون مبوىن اآلخو ود  (4)اال وفهايناملوري ا مبوا بينواه ظهور فورىن مبوىن إذ يقال: 
  باملنفصوول مسوولعمال  يف العموووم لكنووه  ووري مووراد بوواإلرادة اجلديووة، ل فيووه فووا  اآلخو وود يوور  العووام امل صنوومفصاوو –

اآلخو د ير  أ ه ظاهر يف العموم  ري حىة ، بعبارة أخر : أ   يف العموم أ ال  مسلعمال   هأما األ فهاين فال يرا
 فيه أما اال فهاين فري  أ ه  ري ظاهر فيه فكيف بكو ه حىة عليه؟

 أ  الفار  جور  دأبوه علوى الل صوي  باملنفصوالت، فهوذه قرينوة عاموة إمجاليوة علوىمن ما مضى  :(5)ووجهه
برب وة القرينوة العاموة اإلمجاليوة امللصولة  امللصوالت فلوم ينعقود ظهوور ألي عوام  فصوارت املنفصوالت حينئوذٍ  (1) لك

 .(2) در عنه
                                                           

 عدم  ا ية العام املسلعمل يف اخلاص (1)
 .212ص 1املصدر: ج (2)
 املصدر. (3)
 وبسا.له وتوضيح عنه،  املنقول موجوا  حسم املنقول عنه،  ما سبل، و المنا تنقيح لكالمه  (4)
 وجه  الم اال فهاين. (5)
 أي ختصيصه باملنفصالت. (1)
 مضى  الم و قاش حول هذا ولعله يه  أيضا . (2)

(397) 
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 ،واحلا ل: أ   الم اآلخو د  نيح لكن يف  ري من أقام قرينوة عاموة علوى أ  دأبوه الل صوي  باملنفصوالت
)وامووا يف املنفصووول، هووي و جيوووم أ  جيووري اللعووديل اآل  علووى عبوووارة اآلخو وود  –وطبقووا  ملبووىن اال ووفهاين  –فعليووه 

فال  إرادة اخلصوص واقعا  ال تسللوم اسلعماله فيه و وو  اخلواص قرينوة عليوه، بول مون املمكون قطعوا  اسولعماله معوه 
أو األظهووور علوووى الظووواهر، ال مصوووادما  ا عوووا  عووون حىيوووة ظهووووره حتكيموووا للووون يف العمووووم قاعووودة، و وووو  اخلووواص م

خلصووص واقعوا ، فويمن دأبوه االعلمواد علوى املنفصوالت إ ا  وا  هوذا ( به  يقال هكوذا: )فو   إرادة األ ل ظهوره
 (العوووام منهوووا، تقلضوووي اسووولعماله فيوووه واخلووواص الالحووول قرينوووة االسووولعمال )فلوووم تسووولعمل يف العمووووم ضوووربا  للقاعووودة

اخلووواص الالحووول، برب وووة القرينوووة العاموووة اإلمجاليوووة امللصووولة، ما عوووا  عووون ظهووووره ال عووون حىيوووة ظهووووره فقوووا، ويكوووو  
 مصادما  أل ل ظهوره(.يكو  و 

 حاصل فرق المبنيين
وحا وووول مووووملل هووووذا املبووووىن إىل أ  ظهووووور العووووام وحىيلووووه معووووا  تعليقيووووة مراعوووواة بووووالفن  و وووويء امل صصووووات 

 .و ا  حىةمث  فينا  ريها باأل ل، ا عقد حينئٍذ ظهور العام  شيئا  منها املنفصلة ف   فنصنا ومل جند
، دو  ظهوووره، تعليقيووة مراعوواة بووالفن  و وويء امل صصووات املنفصوولة العووامأ  حىيووة  فهووومبووىن املفووهور أمووا 

حىوة العوام و فينا  ريها مما احلمل وجودها باأل ل، ا عقودت حينئوٍذ اإلرادة اجلديوة و وا   جندهاومل فا  فنصنا 
 وللبنث  لة ب    اهلل تعاىل. منعقدة من قبل. تأما اإلرادة االسلعمالية والظهور فكا 

 على محمد وآله الطاهرين وصلى اهلل
 

نْ َيا  :قال أبو عبد اهلل  َأوَُّل نَاِطٍق ِمَن اْلَجَوارِِح يَ ْوَم اْلِقَياَمِة؛ الرَِّحُم تَ ُقوُل يَا َربِّ َمْن َوَصَلِني ِفي الدُّ
نْ َيا فَاْقَطِع اْليَ ْوَم َما َنُه َوَمْن َقَطَعِني ِفي الدُّ َنَك َوبَ ي ْ َنهُ  َفِصِل اْليَ ْوَم َما بَ ي ْ َنَك َوبَ ي ْ  بَ ي ْ

 .151ص 2الكايف: ج 

(397) 


