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الجنساسم حاالت 

اسم الجنس

نكرة

افا معرفا بالالم أو مض
إلى المعرف به

ء ال يطرأ عليها شي
.من التنوين أو الالم

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
«حاالت اسم الجنس»•
ى تارة يكون اسم الجنس نكرة، و أخرى معرفاا ااال أ أو مفاافا  لا•

.ء من التنوين أو ال أالمعرف اه، و ثالثا ال يطرأ عليها شي

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

اسم الجنس

نكرة

افا معرفا بالالم أو مض
إلى المعرف به

ء ال يطرأ عليها شي
.من التنوين أو الالم

و ال إشكال من حيث 
صالحيته

إلطالقا

التقييد

لتعين ا

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

لتقييد و و ال  شكال في القسم الثالث من حيث ص حيته لإلط ق و ا•
شمول ابركا  ص حيته للتعين صدقا و انطباقا في تماأ االفراد انحو ال

علاى اإلط ق و مقدمات الحكم  أو ادال و في فرد معين ابرك  الدال
. التقييد

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

اسم الجنس

نكرة

معرفا بالالم أو 
مضافا إلى المعرف 

به

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

لياه و انما البحث عن ما يتغير من مدلوله ادخول التنوين أو ال أ عو •
:من هنا يقع الك أ في مقامين

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

اسم الجنس

نكرة
ه ينقلب اإلطالق في

إلى الشموليةمن 
.البدلية

معرفا بالالم أو 
مضافا إلى المعرف 

به

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
الجنسدخول التنوين على اسم : األولالمقاأ •
للتعين و ال  شكال في انه اذلك ينسلخ اسم الجنس عن الص حي -•

إلاهااأ و االستغراقي و للتعين في فرد خاص ألنَّ التنوين يدل علاى ا
ياه مان النكارة فيتعذَّر في حقه التعيين و من هناا ينقلاا اإلطا ق ف

.الشمولي   لى البدلي 
•

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

نكرةاسم الجنس

م ينسلخ اس
الجنس عن 
الصالحية 
للتعين 
االستغراقي
ي و للتعين ف

فرد خاص 

ينقلب 
ه اإلطالق في
من 

الشمولية
.ةالبدليإلى 

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
تفساير  انَّ انس خه عن التعيين االستغراقي فقد ذكر في تقريباه وامّا •

جانس التنوين الدال على التنكير يلحق قيد الوحادة امادلول اسام ال
و ( اءأكرأ واحادا مان العلما)في قوة قولنا ( أكرأ عالما)فيصبح قولنا 

ماأ اآلحاد و معه يستحيل في حقه الشمولي  ألنه يستوجا استيعاب ت
.هو خلف الوحدة

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
:هذا البيان يتعرض عادة  لى  شكالين حَلّي و نقفيو •
انَّ الوحدة و الواحاد أيفاا مان أساماء : امّا اإلشكال الحَلّيّ فحاصله•

لعموأ األجناس و صالح ل ستغراقي  و لهذا يمكن أَن يدخل عليه أداة ا
يا  الادال علاى االساتغراقي  األدات( أكرأ كل واحد من العلماء)كقولنا 

جباا فكيف يكون تقييد اسام جانس أخرجاه مو. فف  عن الحكمي 
.النس خه عن القاالي  ل ستغراقي 

ال تشتم )ك و امّا النقض فبالنكرة الواقع  في سياق النهي و النفي كقول•
.فانها تدل على االستغراقي  مع وجود التنوين( مؤمنا

433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

الواحد

الّذي الواحد في مقابل الكثير و
هو موجود ضمن الكثير

الواحد بشرط ال عن الزائد

الواحد بحده من ناحية هذا 
الكالم

434-433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

الواحد

الواحد في مقابل 
الكثير و الّذي هو 
موجود ضمن الكثير

مفهوم كلّي صالح 
للشمولية

الواحد بشرط ال عن 
الزائد

يستحيل اإلطالق 
الشمولي ألنه خلف 

حد الوحدة

ة الواحد بحده من ناحي
هذا الكالم

ال الواحد فقط إثباتا  
ثبوتا  

434-433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

الواحد

الواحد في مقابل 
الكثير و الّذي هو 
موجود ضمن الكثير

مفهوم كلّي صالح 
للشمولية

ليس مرادنا 

الواحد بشرط ال عن 
الزائد

يستحيل اإلطالق 
الشمولي ألنه خلف 

حد الوحدة
ليس مقصودا  

ة الواحد بحده من ناحي
هذا الكالم

ال الواحد فقط إثباتا  
ثبوتا  

هو المقصود

434-433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
:امّا عن الحلّ فبان قيد الوحدة له ث ث معان: الجوابو •
اضح الواحد في مقاال الكثير و الّذي هو موجود ضمن الكثير، و و-1•

المعنى على حد سائر أساماء األجنااس مفهاوأ كلّاي صاالح هذاانَّ 
.للشمولي  و ليس مرادنا من قيد الوحدة هذا المعنى

الواحد فقط أي الواحد اشرط ال عن الزائاد، و فاي مثال ذلاك -2•
ى يستحيل اإلط ق الشمولي ألنه خلف حد الوحدة  ِالَّ ان هاذا المعنا

.ليس مقصوداً أيفاً على ما سوف يظهر

434-433: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
ي الواحد احد  لكن ال في نفس األمر ال من ناحي  هذا الكا أ أ-3•

الواحد فقط  ثباتاً ال ثبوتاً، 
نوين بمعنى انَّ اسم الجنس بعد دخول التهذا هو المقصود في المقاأ و •

نفي عليه من ناحية نفسه ال يصدق إِالّ على الواحد فقط من دون أَن ي
ثبوت األكثر في الواقع و نفس األمر 

مين اهذا يختلف هذا المعنى عن المعنى السااق و لهذا لو أكارأ عاالو •
[.1]دفع  واحدة كان ممتث ً 

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
•______________________________

جعل هذ  األمور معانٍ لمفهوأ الواحد ال يخلو من  شكال، فانه لايس لاه  ِالَّ -[1]
وير  معنى واحد ال أخذ مثل هذ  االعتبارات في المدلول التصاوري مشاكل تصا

.ثبوتاً
الذهن انَّ المفاهيم اما انها منتزع  من الخارج فتكون ملحوظ  في: و يمكن ان يقال•

ع لحاظ اما هي فاني  في الخارج احيث يشار اها  لى الخارج و من هنا كان ال ادَّ م
اللغاويين و الطبيع  من امر آخر و هو امثاا  تكي  ل سم على ما عبر اه في كلمات

عايَّن هو التنوين أو ال أ، و هذا معنا  انَّه اال أ يلحظ المفهوأ فانياً امَّاا فاي فارد م
معهود أو في الجنس حيث انَّ اإلفناء في الجانس و اإلشاارة  لياه اماا هاو أمار 

معناى خارجي معقول أيفا، و االتنوين يفنى المفهوأ في فرد ال معاين الّاذي هاو
فاي و لعله  ذا أمكن  ثبات هذا المعنى تحلّ على أساسه مشااكل عديادة. البدلي 

.أمثال المقاأ فالمسأل  احاج   لى مزيد تأمّل

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

ية استفادة االستغراق
في موارد النهي و 

النفي

االستغراقية بلحاظ
مرحلة االمتثال

فس االستغراقية في ن
الحكم

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

ية استفادة االستغراق
في موارد النهي و 

النفي

االستغراقية بلحاظ
مرحلة االمتثال

فهي بقانون عقلي

فس االستغراقية في ن
الحكم

فهو بداللة سياقية
خارجية

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

استفادة 
االستغراقية في
موارد النهي و 

النفي

اظ االستغراقية بلح
مرحلة االمتثال

يفهي بقانون عقل
نتفيأنَّ الطبيعة ال ت
مام إِالَّ بانتفاء ت
افرادها 

االستغراقية في
نفس الحكم

ية فهو بداللة سياق
خارجية

لى داللة تصديقية ع
الليةانَّ المفسدة انح

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
امّا الجواب عان الانقض فبماا تقادأ فيماا سابق مان انَّ اساتفادة و •

  الحااظ االستغراقي  في موارد النهي و النفي  ِن أُريد اها االساتغراقي
نتفاي  ِالَّ مرحل  االمتثال فهي اقانون عقلي يقفاي ااأنَّ الطبيعا  ال ت
كام فهاو اانتفاء تماأ افرادها و  ِن أُريد اها االستغراقي  في نفاس الح
ة انح لي  ادالل  سياقي  خارجي  و هي دالل  تصديقي  على انَّ المفسد

[2.]

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
ماا كيف يمكن ذلك مع فرض وجود التنوين الدال على الوحدة؟ و ل-[2]•

ذا ال يكون قرين  على عدأ االنح لي  في خصوص ذلك؟
 أ فاي انَّ فناء الطبيع  افناء افرادها صحيح و لكان الكا:  ِن شئت قلتو •

تحديد تلك الطبيع  و هل هي شارب خمار واحاد أو شارب كال خمار 
لاى ماا فاستفادة تعلق الحرم  الواحدة اشرب كل خمر فيه مطلا زائاد ع

. فظي أو عرفاييقتفيه القانون العقلي ال ادَّ في  ثباته من التماس تخريج ل
الطبيع  اأنَّ التنوين يدلّ على اإلشارة ا: و يمكن أن يقال في حلّ اإلشكال

طاان اكيفيا   لى فرد ال اعينه اناء على ما تقدّأ من انَّ التنوين أو ال أ يرتب
ناه يكاون  فناء المفهوأ و الطبيع  في الخارج و حينئذٍ  يجااد الفارد ال اعي
هذا نجاد اإيجاد فرد واحد و امّا انتفاء  ف  يكون  ِالَّ افناء تماأ االفراد و ل
شارب أي الشمولي  حتى  ذا دخل في سياق النهي أداة البدلي  كقولك ال ت

.خمر و لعل هذا هو مقصود السيد األستاذ

434: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



24

الجنساسم حاالت 
التعين في اهذا يتفح الوجه في انس خ اسم الجنس اعد تنكير  عنو •

نوين فهاو مان فرد معين فانه مقتفى اإلاهاأ و التنكير المستفاد من الت
قوله تعاالى ناحي  نفسه ال يكون معيّناً و  ِن فرض تعينه ثبوتاً كما في

(.و جاء رجل من أقصى المدين )

435: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
نس و اهذا نستنتج انَّ كل تنوين نرا  في اسام جا•

خصاياً متعين من ناحي  نفس الك أ استغراقياً أو ش
يل أكارأ كال فليس اتنوين تنكير ال تمكين من قب

و من قبيل أكرأ رجا ً زار  اااألمس [. 1]رجل 
. ذا أُريد اه اإلشارة  لى رجل معين معهود

ل االستغراقي  هنا ليست مساتفادة مان نفاس اسام الجانس اا-[1]•
بيع  ال مستفادة من كل و هي مفاف   لى النكرة الدال  على فرد من الط

.اعينه فتدلّ على استيعاب كلّ األفراد

435: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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تنوين التمكين

:  التمكين أو األمكني  تنوين •
اا  التنوين الذي يلحق آخر األسماء المعروهو •

كان وعلى أنها أمخفتها علىالمنصرف  ، ليدل 
علاي  ،: وأقوى في االسمي  من غيرها ، مثال 

.، عصفور  شجرة  
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تنوين التنكير 
ساماء اعاض األ–في األغلا -وهو الذي يلحق : التنكير تنوين •

 علاى دلي  على أنها نكرة ، وحذفه دلاي وجود  المبني  ؛ ليكون 
عاالم ل) وهو غيار معلاوأ ، وسايبويهِ ) سيبويهٍ : أنها معرف  ، مثل 
لك األع أ المنتهيا  اوياه ، وكاذجميع وكذلك ( النحو المعروف 
ن أنك ترياد شايئا غيار معايعلى  ذا نونت دل . صهٍ ، ايهٍ ، غاقٍ 

اسااكت عاان الكاا أ فااي هااذا األماار الخاااص : صااه  اذاتااه 
اساااااااكت عااااااان الكااااااا أ مطلقاااااااا : صاااااااهٍ 

زدنااي فااي الحااديث المعااين الااذي تااتكلم فيااه اآلن : : ايااهِ
زدنااااااي ماااااان حااااااديث أي حااااااديث : ايااااااه 

احمجرد صياح أي صي: غاقٍ يصيح الغراب صياحا معينا : غاقِ 
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الجنساسم حاالت 
دخول ال أ على اسم الجنس: الثانيالمقاأ •
ال و ال  شكال في انه اذلك يخرج اسم الجنس عن اإلاهاأ و اإلهم-•

 لى التعيين، 
و مان قد فسر المشهور ذلك على أساس انَّ ال أ موضوع  للتعيينو •

، فاانَّ هنا يفيد التعريف، و التعيين محفوظ حتى فاي ماوارد الجانس
.لجنسيالجنس أيفاً له تعين ذهني، و  ِن شئت عبرت عنه االتعين ا

435: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
اأنه ( قد )قد استشكل في ذلك صاحا الكفاي  و •
د أُريد دالل  ال أ على التعيين الخارجي فمن الواضاح عادأ وجاو ِن •

تعين خارجي في موارد الأ الجنس، 
اضح أنَّاه  ِن أُريد التعين الذهني أي تعين الطبيع  في الذهن فمن الوو •

ن  ِن أُخذ هذا التعين في مدلول اللفظ صار ذهنياً و اذلك يخارج عا
ط ناه الص حي  ل نطباق على الخارجيات  ِالّ االمجاز و التجريد و ا

.واضح

435: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
ي اأنَّ ال أ موضوع  للتزيين كما هاو كاذلك فا( قد )من هنا التزأ و •

و انَّ معامل  اللغ  مع المازين ااه معاملا  . موارد دخولها على االع أ
قد أعطي حكم التعريف لكونه معرف  االلفظ نظير التأنيث اللفظي الّذي

.التأنيث الحقيقي ف  غراا 

435: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
  قد حاول اعض المحققين التخلص عان  شاكال صااحا الكفاياو •

ذكروا مع االلتزاأ امقال  المشهور من دالل  ال أ على التعياين فا( قد )
اهذا ( د ق)محاوالت نقتصر فيما يلي على ما أفاد  المحقق األصفهاني 

. الصدد
ن الاذهني أفاد اأنَّ اإلشكال المذكور مبني على تخيل  رادة التعييفقد •

سا شئونها و احماهي للجنس اينما المقصود التعيين الجنسي فانَّ كل 
حدودها و تشخصها الماهوي متميزة عان غيرهاا و متعينا  واقعااً و 

.المراد  فادة هذا اللون من التعين و ال يلزأ منه ذهني  المعنى

435: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
ئر انه  ِن أُريد مفهوأ التعين الماهوي فمان الواضاح اناه كساا-فيهو •

فهاوأ المفاهيم في أسماء األجناس مفهوأ غير معين واقعاً ففمه  لى م
غير معين ال يفيد تعريفاً ال تحصيص، 

ي  ِن أُريد منشأ انتزاع التعاين أي ماا ااه تتعاين الماهيا  فهاي فاو •
الماهيات حدودها و هي داخل  في مدلول اسم الجنس المدخول ل ّأ 

.فلم تزد ال أ شيئاً على مدخولها

436: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
كفايا  الصحيح في الجواب ما حققنا  سااقاً حينما كاان لصااحا الو •

لاه  شكال مشااه على أخذ اإلط ق قيداً في المعنى الموضاوع( قد )
. جاسم الجنس من استلزاأ ذهني  المعنى و عدأ انطباقه على الخار

436: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
و انه لو كان المقصود أخذ مفهوأ التعاين الاذهني أ: حاصل الجوابو •

المتعين في الذهن قيداً فهو غيار صاالح للحكايا   ِالَّ عان الاذهن ال
س هو الخارج لكونه معقوالً ثانوياً انتزع عما في الذهن، و لكن هذا لي
عاين فاي المدعى كيف و مفهوأ التعين نكرة انفسه سواءً أُرياد ااه الت

الذهن أو الخارج، 

436: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
ع اللفظ انما المأخوذ واقع التعين الذهني امعنى انَّ الواضع حينما وضو •

امّا المعنى ا  كان ال ادَّ له أَن يتصور المعنى ليقرن اينه و اين اللفظ و
ظ و ااين تصور ف  يمكن قرنه االلفظ و في المقاأ قد قارن ااين اللفا
الخارج الصورة الذهني  اما هي متعين  و ال يلزأ منه عدأ انطباقه على
تزع  عنه، فانَّ هذ  الصورة المتعين  اطبيعتها حاكي  عن الخارج ألنها من

لول و كأنه وقع خلط اين أخذ مفهوأ من المعقوالت الثانويا  فاي ماد•
ن و اللفظ و اين أخذ مفهوأ من المعقوالت األولي  اما لاه مان الشائو

،[1]الخصوصيات في العقل األول في مدلول اللفظ 

436: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
•______________________________

هذ  الخصوصيات و الشئون  ذا كانت راجع   لى اللحاظ و الوجاود الاذهني-[1]
نَّ في المعقول األول ف  يمكن أخذها في مدلول اللفظ الّذي هاو امار تصاوري أل

وجود الموضوع له ذات المعنى ال المعنى المقيد االوجود أو ما هو شأن من شئون ال
ال ذهناً و ال خارجاً و ان كانت راجع   لى المتصور و الملحوظ ف  معهوديا  و ال

ألولى علاى تعين للماهي  الملحوظ  زائداً على تعينها الذاتي المفاد ااسم الجنس و ا
ا هو اأنَّ المفهوأ تارة ال يفاف في الذهن  لى الخارج و هذ: ضوء ما تقدأ ان يقال

اسم الجنس من دون تنوين و ال الأ، و أخرى يشار اه  لى الخاارج و لكان  لاى
الثا  خارج غير متعين أي  شارة انحو ادلي و هذا هو اسم الجنس مع التنوين، و ث

يشار اه  لى الجنس الموجود فاي الخاارج فيماا  ذا كاان هاو محاط الغارض ال 
ارج الخصوصيات و هذا هو موارد الأ الجنس، فالتعيين يراد اه اإلشاارة  لاى الخا

ي المعين و هذا محفوظ في الأ الجنس و انَّما االخت ف عن موارد التعين الخاارج
لعال هاذا في طبيع  المشار  ليه ال في اإلشارة نفسها فانَّها حاصل  في المقاامين و

(.قد )مقصود المحقق األصفهاني 

436: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
. يااًاذلك ال يخرج عن كون مدلول اللفاظ معقاوالً أوليااً ال ثانوفانه •

اضاي فالصحيح ما عليه المشهور و المتطااق مع الوجادان العرفاي الق
. ادالل  ال أ على التعين حتى في موارد الأ الجنس

ن لكن ليس المراد من هذا التعيين الذهني محض الوجود فاي الاذهو •
 ب لوضوح انه اذلك ال يصبح المعنى معرف  و لهاذا لام يتاوهم انقا

الكلمات  لى معاارف مان ادعاى وضاعها للمعناى المقياد االلحااظ 
. االستق لي أو اآللي ذهنا

437: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
اقاات و انَّما المراد من التعين هنا تطبيق الصورة الذهنيا  علاى االنطب•

سان مث ً المألوف  سااقاً للذهن فاألسد له انطباعات معيّن  في ذهن اإلن
ف و ال أ تدلّ على ماهي  األسد و معنا  اذلك النحو المعروف الماألو
فاي في االنطباعات السااق  و هذا كأنَّه يشبه العهاد الاذهني و لكناه

.المقاأ نوعي و ليس شخصياً

437: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 

م هنا  حال  أخرى السم الجنس و هي حال  العلمي  و تسمى اعلاو •
فرق و الوجدان العرفي على  اهامه و  جماله يحس اال. الجنس كأسام 

ماا هاو اينه و اين اسم الجنس فهنا  فرق اين أسد و ااين أساام ، ف
:حقيق  هذا الفرق؟ يمكن أَن نذكر اشأنه احتماالت ث ث 

437: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
أ و لعله أقراها، انَّ التعين الاذهني الجنساي الّاذي تادل علياه ال-1•

ول علام الجنس حينما تدخل على اسم الجنس مستبطن في نفس مدل
رفا  الجنس و من أجل أخذ هذا التعين في مدلوله أصبحت الكلم  مع

.ألنها في قوة المعرف اال أ و لكن اوضع واحد ال اوضعين

437: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
و لعله أضعفها، انَّ علم الجنس قاد أخاذ فياه اإلطا ق و تجارد -2•

.همالهاالطبيع  عن القيد و هذا نحو تعين في الماهي  و تقليل في  
و هذا االحتمال اعيد ألنَّ مجرد أخذ اإلط ق ال يجعلاه معرفا  فاانَّ •

حاد مان الطبيع  التي تلحظ ا  قيد ال تكون معرف  و لهذا لام يقال أ
رف  و لام القائلين اأخذ اإلط ق في مدلول اسم الجنس اأنه يصبح مع

صايّر ينقض أحد عليهم اذلك فكأن المسلّم اينهم انَّ هذا المقادار ال ي
.الكلم  معرف  و ال يخرجها عن  همالها

437: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
انَّ أع أ األجناس في ادايا  نشاوئها فاي اللغا  كانات أع مااً -3•

و قاوأ و لحيوانات شخصي  طوطمي  معين  كانت مقدس  لدى قبيلا  أ
ك مشايرا  لاى ماهيا  ذلااالسام اعد أَن انتهت ظروف التقديس اقي

  ال تازول الحيوان محتفظاً اعلميته لغ  ااعتباار انَّ الخصاائص اللغويا
.اسرع 

438-437: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الجنساسم حاالت 
:هذا االحتمال أيفاً يبعد  امرانو •
التاي انَّ أع أ األجناس ال تختص في اللغ  اخصوص الحيوانات-1•

ريط كانت مقدس  في التاريخ ال قد تكون لحيواناات تافها  كاأأ عا
.للعقرب

ا و انَّ العرب لم يعهد منهم تاريخياً االعتقااد امثال هاذ  القفااي-2•
.أع أ األجناس كلمات عراي  و ليست دخيل 

.و اهذا ينتهي البحث عن اإلط ق•

438: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
•

التقييد-2•
ث ياو القصد منه البحث عن موارد حمل المطلق على المقيد و هو اح•

: يناسا ااب التعارض نجمله هنا فنقول
.المقيد تارة يكون متص ً االمطلق، و أخرى منفص ً عنهانَّ •

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد

يكون متصال  
بالمطلق

ال  يكون منفص
عنه

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



46

التقييد-2

ل المقيد المتص
بالمطلق

لقلنفس جملة المطجزء  يكون 

عن جملةجملة مستقلة يكون 
المطلق

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

ل المقيد المتص
بالمطلق

لنفس جملة المطلقجزء  يكون 

عن جملة جملة مستقلة يكون 
المطلق

و لكنه بلسان التقييد

التقييد قد انصب النهي فيها على المقيد ال

جملة المقيد مستقلة آمرة 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

ل المقيد المتص
بالمطلق

لنفس جملة المطلقجزء  يكون 

عن جملة المطلق ومستقلةيكون جملة 
لكنه بلسان التقييد

ناهية مستقلةيكون جملة 

آمرةمستقلةجملة المقيد 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

يكون جزء  لنفس 
جملة المطلق

يكون جملة مستقلة
عن جملة المطلق و 

يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

يكون جملة مستقلة
ناهية 

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

ة جملة المقيد مستقل
آمرة

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

كأعتق رقبة مؤمنةيكون جزء  لنفس جملة المطلق

يكون جملة مستقلة 
عن جملة المطلق و 

يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

ن كأعتق رقبة و لتك
و تلك الرقبة مؤمنة، أ
افرةإيّاك أَن تعتقها ك

يكون جملة مستقلة 
ناهية و

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

أعتق )كما إذا قال 
ال تعتق )و ( رقبة

(  رقبة كافرة

( ةأعتق رقب)ن قبيل مجملة المقيد مستقلة آمرة
(أعتق رقبة مؤمنة)و 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

كأعتق رقبة مؤمنةيكون جزء  لنفس جملة المطلق

يكون جملة مستقلة 
عن جملة المطلق و 

يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

ن كأعتق رقبة و لتك
و تلك الرقبة مؤمنة، أ
افرةإيّاك أَن تعتقها ك

يكون جملة مستقلة 
ناهية و

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

أعتق )كما إذا قال 
ال تعتق )و ( رقبة

(  رقبة كافرة

( ةأعتق رقب)ن قبيل مجملة المقيد مستقلة آمرة
(أعتق رقبة مؤمنة)و 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

كأعتق رقبة مؤمنةيكون جزء  لنفس جملة المطلق

يكون جملة مستقلة
عن جملة المطلق و 
يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

ن كأعتق رقبة و لتك
و تلك الرقبة مؤمنة، أ
افرةإيّاك أَن تعتقها ك

يكون جملة مستقلة 
ناهية و

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

أعتق )كما إذا قال 
ال تعتق )و ( رقبة

(  رقبة كافرة

( ةأعتق رقب)ن قبيل مجملة المقيد مستقلة آمرة
(أعتق رقبة مؤمنة)و 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

يكون جملة 
مستقلة عن 
جملة المطلق 
ان و لكنه بلس
التقييد

بحيث انصب 
الحكم فيه على

مقيدالتقييد ال ال

كأعتق رقبة و 
بة لتكن تلك الرق

مؤمنة، أو إيّاك 
رةأَن تعتقها كاف

م ال إشكال في عد
ثبوت اإلطالق

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

كأعتق رقبة مؤمنةيكون جزء  لنفس جملة المطلق

يكون جملة مستقلة 
عن جملة المطلق و 

يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

ن كأعتق رقبة و لتك
و تلك الرقبة مؤمنة، أ
افرةإيّاك أَن تعتقها ك

يكون جملة مستقلة
ناهية و

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

أعتق )كما إذا قال 
ال تعتق )و ( رقبة

(  رقبة كافرة

( ةأعتق رقب)ن قبيل مجملة المقيد مستقلة آمرة
(أعتق رقبة مؤمنة)و 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

أَن يكون المقيد جملة 
مستقلة ناهية و قد انصب
النهي فيها على المقيد ال

التقييد 

النهي إرشاد إلى المانعية
دم و عال إشكال في التقييد

انعقاد اإلطالق و مقدمات 
قدمة للحكمة بنفس النكتة الم

احتمل ذلك
ال ينعقد اإلطالق لإلجمال و
احتمال قرينية الموجود، 

على حكم نفسي مستقلالنهي 
حد حكم المطلق، 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

أَن يكون المقيد جملة 
مستقلة ناهية و قد انصب
النهي فيها على المقيد ال

التقييد 

النهي إرشاد إلى المانعية
دم و عال إشكال في التقييد

انعقاد اإلطالق و مقدمات 
قدمة للحكمة بنفس النكتة الم

احتمل ذلك
ال ينعقد اإلطالق لإلجمال و
احتمال قرينية الموجود، 

حكم نفسي مستقلالنهي 
على حد حكم المطلق، 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

حكم نفسي مستقلالنهي 
على حد حكم المطلق، 

مر فان قيل بإمكان اجتماع األ
قام و النهي حتى في أمثال الم
فال إشكال لعدم التنافي 

حينئٍذ، 

لو و إِن بني على االمتناع و
ن في مثل المقام الّذي يكو
العنوانان من المطلق و 

المقيد، 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

حكم نفسي مستقلالنهي 
على حد حكم المطلق، 

مر فان قيل بإمكان اجتماع األ
قام و النهي حتى في أمثال الم
فال إشكال لعدم التنافي 

حينئٍذ، 

لو و إِن بني على االمتناع و
ن في مثل المقام الّذي يكو
العنوانان من المطلق و 

المقيد، 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

لو و إِن بني على االمتناع و
ن في مثل المقام الّذي يكو
العنوانان من المطلق و 

المقيد، 

اع فان فرض انَّ هذا االمتن
امر بديهي واضح عرفا  

و إذا فرض انَّ برهان 
يهيا  االمتناع عقلي و ليس بد
واضحا  عرفا  

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

لو و إِن بني على االمتناع و
ن في مثل المقام الّذي يكو
العنوانان من المطلق و 

المقيد، 

اع فان فرض انَّ هذا االمتن
امر بديهي واضح عرفا  

و إذا فرض انَّ برهان 
يهيا  االمتناع عقلي و ليس بد
واضحا  عرفا  

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

اع فان فرض انَّ هذا االمتن
امر بديهي واضح عرفا  

لين كان التنافي بين الدلي
ٍذ داخليا  متصال  و حينئ
زامية يتشكل للمقيد داللة الت

عرفية على عدم إرادة 
يد اإلطالق من المطلق فيتق
انَّ به ال محالة لو لم يفرض

داللة المقيد و لو من جهة 
أخرى باإلطالق و مقدمات 

الحكمة أيضا ، 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

لو و إِن بني على االمتناع و
ن في مثل المقام الّذي يكو
العنوانان من المطلق و 

المقيد، 

اع فان فرض انَّ هذا االمتن
امر بديهي واضح عرفا  

و إذا فرض انَّ برهان 
هيا  االمتناع عقلي و ليس بدي

واضحا  عرفا  

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

و إذا فرض انَّ برهان 
االمتناع عقلي و ليس 
بديهيا  واضحا  عرفا  

عد معارض متصل بل بفال 
ضم ذلك البرهان فحكمه 
،حكم التعارض المنفصل

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

ل المقيد المتص
بالمطلق

يكون جزء  لنفس جملة المطلق

يكون جملة مستقلة عن جملة المطلق و
لكنه بلسان التقييد

يكون جملة مستقلة ناهية 

جملة المقيد مستقلة آمرة

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

يكون جزء  لنفس 
جملة المطلق

يكون جملة مستقلة
عن جملة المطلق و 

يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

يكون جملة مستقلة
ناهية 

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

ة جملة المقيد مستقل
آمرة

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2

المقيد المتصل 
بالمطلق

كأعتق رقبة مؤمنةيكون جزء  لنفس جملة المطلق

يكون جملة مستقلة 
عن جملة المطلق و 

يدلكنه بلسان التقي

بحيث انصب الحكم
فيه على التقييد ال

المقيد

ن كأعتق رقبة و لتك
و تلك الرقبة مؤمنة، أ
افرةإيّاك أَن تعتقها ك

يكون جملة مستقلة 
ناهية و

ها قد انصب النهي في
ييد على المقيد ال التق

أعتق )كما إذا قال 
ال تعتق )و ( رقبة

(  رقبة كافرة

( ةأعتق رقب)ن قبيل مجملة المقيد مستقلة آمرة
(أعتق رقبة مؤمنة)و 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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جملة المقيد مستقلة آمرةمن قبيل
(أعتق رقبة مؤمنة)و ( أعتق رقبة)

يفترض استظهار وحدة الحكم في
الحكم الجملتين و لو باعتبار مناسبات

و الموضوع،

نئٍذ من فال إشكال في لزوم التقييد حي
جهة انَّ الحكم الواحد اّما مطلق أو

المقيد 

فال تعارض حينئٍذ، يفترض استظهار التعدد، 

ك يفترض عدم وجود ما يدّل على ذل
بحيث يحتمل فيه كال األمرين، 

لعمل فقد يقال انَّ مقتضى القاعدة ا
بهما معا  ما دام لم يحرز الوحدة 

الموجبة للتعارض

ية إذا فرض إجمال الجملة الثان: و فيه
من ناحية كونها معبرة عن حكم آخر 
أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل 

ظهور قرينيتهُ و معه ال يحرز أصل ال
.اإلطالقي لكونه متصال  به
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جملة المقيد مستقلة آمرةمن قبيل
(أعتق رقبة مؤمنة)و ( أعتق رقبة)

يفترض استظهار وحدة الحكم في
الجملتين و لو باعتبار مناسبات

الحكم و الموضوع،

نئٍذ من فال إشكال في لزوم التقييد حي
جهة انَّ الحكم الواحد اّما مطلق أو

المقيد 

فال تعارض حينئٍذ، يفترض استظهار التعدد، 

ك يفترض عدم وجود ما يدّل على ذل
بحيث يحتمل فيه كال األمرين، 

لعمل فقد يقال انَّ مقتضى القاعدة ا
بهما معا  ما دام لم يحرز الوحدة 

الموجبة للتعارض

ية إذا فرض إجمال الجملة الثان: و فيه
من ناحية كونها معبرة عن حكم آخر 
أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل 

ظهور قرينيتهُ و معه ال يحرز أصل ال
.اإلطالقي لكونه متصال  به
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جملة المقيد 
مستقلة آمرةمن

أعتق )قبيل 
أعتق)و ( رقبة

(رقبة مؤمنة

يفترض 
استظهار وحدة 
الحكم في 

الجملتين و لو 
ات باعتبار مناسب
الحكم و 
الموضوع،

فال إشكال في 
ينئذٍ لزوم التقييد ح
من جهة انَّ 
ا الحكم الواحد امّ 
مطلق أو المقيد 
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جملة المقيد مستقلة آمرةمن قبيل
(أعتق رقبة مؤمنة)و ( أعتق رقبة)

يفترض استظهار وحدة الحكم في
الحكم الجملتين و لو باعتبار مناسبات

و الموضوع،

نئٍذ من فال إشكال في لزوم التقييد حي
جهة انَّ الحكم الواحد اّما مطلق أو

المقيد 

فال تعارض حينئٍذ، يفترض استظهار التعدد، 

ك يفترض عدم وجود ما يدّل على ذل
بحيث يحتمل فيه كال األمرين، 

لعمل فقد يقال انَّ مقتضى القاعدة ا
بهما معا  ما دام لم يحرز الوحدة 

الموجبة للتعارض

ية إذا فرض إجمال الجملة الثان: و فيه
من ناحية كونها معبرة عن حكم آخر 
أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل 

ظهور قرينيتهُ و معه ال يحرز أصل ال
.اإلطالقي لكونه متصال  به
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جملة المقيد 
مستقلة 

آمرةمن قبيل 
(أعتق رقبة)

أعتق )و 
(رقبة مؤمنة

يفترض 
استظهار 
التعدد، 

فال تعارض 
حينئٍذ، 
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جملة المقيد مستقلة آمرةمن قبيل
(أعتق رقبة مؤمنة)و ( أعتق رقبة)

يفترض استظهار وحدة الحكم في
الحكم الجملتين و لو باعتبار مناسبات

و الموضوع،

نئٍذ من فال إشكال في لزوم التقييد حي
جهة انَّ الحكم الواحد اّما مطلق أو

المقيد 

فال تعارض حينئٍذ، يفترض استظهار التعدد، 

ك يفترض عدم وجود ما يدّل على ذل
بحيث يحتمل فيه كال األمرين، 

لعمل فقد يقال انَّ مقتضى القاعدة ا
بهما معا  ما دام لم يحرز الوحدة 

الموجبة للتعارض

ية إذا فرض إجمال الجملة الثان: و فيه
من ناحية كونها معبرة عن حكم آخر 
أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل 

ظهور قرينيتهُ و معه ال يحرز أصل ال
.اإلطالقي لكونه متصال  به
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لك يفترض عدم وجود ما يدّل على ذ
بحيث يحتمل فيه كال األمرين، 

العمل فقد يقال انَّ مقتضى القاعدة
بهما معا  ما دام لم يحرز الوحدة 

الموجبة للتعارض

إذا فرض إجمال الجملة : و فيه
الثانية من ناحية كونها معبرة عن
ما حكم آخر أو نفس الحكم فيكون م
أصل يحتمل قرينيتهُ و معه ال يحرز

.هالظهور اإلطالقي لكونه متصال  ب
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يفترض عدم وجود 
ما يدّل على ذلك 
كال بحيث يحتمل فيه
األمرين، 

ى فقد يقال انَّ مقتض
القاعدة العمل بهما معا  
ما دام لم يحرز الوحدة 
الموجبة للتعارض

نثبت في طول ذلك 
.تعدد الحكم

آخر إذا فرض إجمال الجملة الثانية من ناحية كونها معبرة عن حكم: و فيه
ظهور أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل قرينيتهُ و معه ال يحرز أصل ال

.اإلطالقي لكونه متصال  به
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التقييد-2

سام و هكذا يثبت لزوم التقييد في األق
ي األربعة و رفع اليد عن الظهور اإلطالق
أو سقوطه، أي انَّ الظهور اإلطالقي 

له ال ساقط فيها تخصصا  لعدم الموضوع
تخصيصا  و اقتضاء  ال لمانع

439: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
.فهنا مقامان•
في المقيد المتصل االمطلق-المقاأ األول•
:و له أقساأ ث ث ، •
و ال(. كاأعتق رقبا  مؤمنا )أَن يكون جزءً لنفس جمل  المطلق -1•

 شكال في هذا القسم من حيث عدأ انعقاد اإلط ق ذاتااً و مان أول 
.األمر لورود  مقيداً

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
ساان أَن يكون المقيد جمل  مستقل  عن جمل  المطلاق و لكناه ال-2•

ماا  ذا قاال التقييد احيث انصا الحكم فيه علاى التقيياد ال المقياد ك
و ( افرة يّا  أَن تعتقها كا)، أو (أعتق رقب  و لتكن تلك الرقب  مؤمن )

ال  شكال في هذا القسم أيفا من حياث عادأ ثباوت اإلطا ق ألنَّ 
ى دليال ظاهر دليل التقييد حينئذٍ الشرطي  أو المانعي  و هو حاكم علا

.المشروط

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
هاا علاى أَن يكون المقيد جمل  مستقل  ناهي  و قد انصا النهي في-3•

( كافرةال تعتق رقب )و ( أعتق رقب )المقيد ال التقييد كما  ذا قال 
انعيا  هنا  ذا استظهرنا من لسان الدليل انَّ النهي  رشاد أيفاً  لى المو •

م  انفس ف   شكال في التقييد و عدأ انعقاد اإلط ق و مقدمات للحك
النكت  المقدم  

ل لإلجماال و احتمااينعقد اإلطا ق  ال فان احتمل ذلك فائفاً ال و •
قريني  الموجود، 

3438ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
حاد ان لم يحتمل ذلك اأَن استظهر انه حكم نفسي مساتقل علاىو •

مثاال قيل اإمكان اجتماع األمر و النهي حتى في أفان حكم المطلق، 
اع و لو في  ِن اني على االمتنو المقاأ ف   شكال لعدأ التنافي حينئذٍ، 

انَّ مثل المقاأ الّذي يكون العنوانان من المطلق و المقيد، فاان فارض
ن داخليااً هذا االمتناع امر اديهي واضح عرفاً كان التنافي اين الادليلي
عادأ  رادة متص ً و حينئذٍ يتشكل للمقيد دالل  التزامي  عرفيا  علاى

المقيد و اإلط ق من المطلق فيتقيد اه ال محال  لو لم يفرض انَّ دالل 
لو من جه  أخرى ااإلط ق و مقدمات الحكم  أيفاً، و  ذا فرض انَّ 

تصال ارهان االمتناع عقلي و ليس اديهياً واضحاً عرفاً ف  معاارض م
،ال اعد ضم ذلك البرهان فحكمه حكم التعارض المنفصل

439: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
قبا  هذا كلّه  ذا فرض انَّ األمر كان ادليّاً كأعتق رقبا  و ال تعتاق ر•

اسق فا  كافرة، و اما  ذا كان انح لياً كأكرأ العالم و ال تكرأ العالم الف
مطلاق لكوناه  شكال في التنافي حينئذٍ على كل حال و يتعين تقييد ال

تناافي قرين  على التقييد على كل حال، و مثل هذا أيفاً ما  ذا كاان ال
ال يجاا اين المطلق و جمل  المقيد انحو السلا و اإليجاب من قبيل

. كراأ العالم و أكرأ الفقيه

439: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
و (أعتاق رقبا )أَن يكون جمل  المقيد مستقل  آمارة مان قبيال -4•

ي يفترض اساتظهار وحادة الحكام فا: و هنا تارة( أعتق رقب  مؤمن )
فترض ي: الجملتين و لو ااعتبار مناسبات الحكم و الموضوع، و أخرى

احياث يفترض عدأ وجود ما يدلّ على ذلك: استظهار التعدد، و ثالث 
كال في يحتمل فيه ك  األمرين، فإذا استظهرنا وحدة الحكمين ف   ش

د، و لزوأ التقييد حينئذٍ من جه  انَّ الحكم الواحد امّا مطلاق أو المقيا
منهما فقد ء ذا استظهر التعدد ف  تعارض حينئذٍ، و  ذا لم يستظهر شي

يقال انَّ مقتفى القاعدة العمل اهماا معااً ماا داأ لام يحارز الوحادة 
.الموجب  للتعارض و نثبت في طول ذلك تعدد الحكم

439: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
حكم  ذا فرض  جمال الجمل  الثاني  من ناحي  كونها معبرة عن: فيهو •

ز أصال آخر أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل قرينيتهُ و معه ال يحر
.الظهور اإلط قي لكونه متص ً اه

439: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
ن الظهاور هكذا يثبت لزوأ التقييد في األقساأ األراع  و رفع اليد عو •

اً لعدأ اإلط قي أو سقوطه، أي انَّ الظهور اإلط قي ساقط فيها تخصص
ي مقدمات اقتفاءً ال لمانع لما أشرنا  ليه فتخصيصاً و الموضوع له ال 

الَّ انَّ  ِ. الحكم  من انَّ اإلط ق نتيج  عدأ وجود ما يكون اياناً للقياد
هذا التخصيص تارة ال يحتاج  لاى مصاادرة، و أخارى يحتااج  لاى

. مصادرة و ع وة، و من هنا تختلف األقساأ المتقدم 

439: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
لاق القسم األول و هو ما  ذا كان القيد وارداً في نفس جمل  المطففي •

دّأ انهداأ اإلط ق و مقدمات الحكم  ال يحتاج  لى مصادرة على ما تق
م الجانس في ايان مقدمات الحكم  و كيفي  اقتفائها لإلط ق، ألنَّ اس

اأ لم يأتِ مجرداً عن القيد لكي ينعقد فيه  طا ق، و امّاا فاي األقسا
يان األخرى فان اني في المقدم  الثاني  من مقدمات الحكم  انَّ عدأ ا

حتااج  لاى القيد يراد اه عدأ مطلق ما يكون اياناً للقيد فهنا أيفاً ال ن
لمطلاق المصادرة اإلضافي  في تماأ األقساأ التي حكمنا فيها احمال ا

على المقيد لثبوت ما يدل على القيد، 

440: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
ن التقييد و امّا  ذا كان المراد ايان ما يكون قرين  على التقييد و الساو •

دة القرين  فانهداأ اإلط ق موقوف في هذ  األقساأ على مصادرة زائا
حاو هي انَّ طرز ايان القيد في جمل  المقيد هو طارز القرينيا  امّاا ان

ما في الثالاث الحكوم  كما في القسم الثاني أو انحو القريني  النوعي  ك
.و الرااع لكي يحرز اذلك انث أ مقدمات الحكم 

440: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
مان انَّ هذا المقيد قد يفرض انه يتدخل في  ثبات مفااد   ِطا قثم •

جاا ال ي)اإلط قات احيث لوال  لم يكن موجا للتقيد، كما  ذا قال 
رع اساتفادة فانَّ التقييد في المقاأ فا( أعتق رقب  مؤمن )و ( عتق الرقب 

الوجوب من ظهور صيغ  األمر و امّا لو حمل علاى االساتحباب فا  
قدمات تنافي، فلو قيل مث ً انَّ دالل  األمر على الوجوب ااإلط ق و م

ي مثال و فا. الحكم  ال االوضع وقع التنافي اين اإلط قين ال محالا 
نا علاى ذلك نحتاج  لى المصادرة المتقدم  على كل حال حتى لو اني

ون انَّ المقدم  الثاني  هي عدأ مطلق ما يكون اياناً للقياد فاناه مان د
دَّ فرض مصادرة القريني  و انّ اإلط ق  ذا كان في موضوع أخص عُا

.قرين  عرفاً لم يكن وجه لترجيح أحد اإلط قين على االخر

440: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
في المقيد المنفصل-المقاأ الثاني•
نااف و قد ذكروا في هذا المقاأ انه  ِن لم يكن اين المطلق و المقياد ت•

وى أخذ اهما و  ِالَّ حمل المطلق على المقيد، و تحقيق حال هذ  الفتا
:االك أ في موضوعين

انه متى يكون تناف و تعارض اين المطلق و المقيد؟-1•
.؟دلما ذا يقيد المطلق االمقيد و ال يتصرف في ظهور المقي-2•

440: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
:الموضع األول فهنا صور عديدةامّا •
.ي  و يكون دليله معارضاً مع دليل المطلق  ذ ال يعقل  ط ق المشروح مع العمل االدليل الشارحانعأَن يفرض انَّ المقيد المنفصل ناظر  لى المطلق و شارح للمراأ منه، و واضح انه في مثل ذلك يكون حال التقييد حال أدل  الشرطي  و الم-1•
.و اإليجابافي انحو السلالتنو ال  ِشكال فيه أيفاً في التنافي و التعارض امّا مع ضم مسأل  االمتناع  ذا كان األمر ادلياً أو من دونه  ذا كان شمولياً أو كان ا( ال تكرأ الفاسق)و ( أكرأ العالم)أَن ال يكون ناظراً  ليه و لكنه انحو السلا و اإليجاب كما في -2•
:أَن يكون ك هما موجباً أو ك هما سالباً و هنا فروض-3•
.و ال تعارض هنا يقيناً( ال يجا  كراأ الفقيه)و ( ال يجا  كراأ العالم)أَن يكون ك هما شمولياً و سالباً أي نافياً للحكم من قبيل -أحدهما•
ا  ذا كانا نهياين أحادهما عان المطلاق و و مثله م. ما ال محال ينهو هنا أيفاً ال تعارض لو لم نقل امفهوأ الوصف و امّا لو قلنا اه و لو انحو القفي  الموجب  الجزئي  ال القفي  الكلي  يقع التنافي ا( أكرأ العالم العادل)و ( أكرأ العالم)أَن يكون ك هما شمولياً مثبتاً كما  ذا ورد -الثاني•

.اآلخر عن المقيد
وحادة أو مقيد، و  ِن لام يحارز، و هنا  ِن أحرز وحدة الحكم ف   شكال في التنافي و التعارض اينهما ألنَّ الحكم الواحد كما تقدّأ امَّا مطلق(أعتق رقب  مؤمن )و ( أعتق رقب )أن يكون المطلق مع المقيد مثبتين و لم يكونا شموليين ال أحدهما أو ك هما ادليين من قبيل -الثالث•

( قاد )محقاق الناائيني ينكرون  مكان  حرازها من ناحي  نفس الخطااين و انما قد يفرض العلم اذلك من الخارج، و لكان ال( قد )و لكن وقع النزاع في انّه كيف يمكن  حراز وحدة الحكم؟ فالمشهور و يمثلهم صاحا الكفاي  . الحكم ف  تعارض و ال  جمال لكون المقيد منفص ً
تق رقب  مؤمن  أو يعتق رقب يعانه لو كانا حكمين أحدهما وجوب المطلق و اآلخر المقيد اذن كانت النتيج  التخيير اين األقل و األكثر فانَّ امر المكلف يدور اين أَن: يدعي  مكان  حراز ذلك من نفس الخطااين ابرهان

442: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
.ظاهر  ثباتاًالث لهما و لكنه خ ف الع العناي  و أخذ األقل احد  و  ِن كان معقوالً ثبوتاً فيما  ذا لم يكن حد األقل و األكثر كالفدين اللذين ال ثو مكافرة أوال ثم يعتق رقب  مؤمن ، و هذا تخيير اين األقل و األكثر و هو ا  عناي  ااطل لكونه غير معقول ثبوتاً على ما قرر في محله، •
مرحل  االمتثاال كجعال واحاد اآلخر االحص ، و  ِن أُريد لزوأ ذلك احسا عالم االمتثال لمن حيث انَّ النتيج  العملي  للجعلين فيع وانه  ِن أُريد لزوأ التخيير اينهما في عالم الجعل فهو واضح الجواب ألنَّ الجعل احسا الفرض و ظاهر الدليل متعدد تعلق أحدهما االجام: و فيه•

دون رض تحار  مكلاف نحاو الجاامع مر ااألكثر تعييناً، و  ِن أُريد انَّ األمر االخر االجامع لغو الحاظ مرحل  االمتثال حينئذٍ ففيه انه قد يفاألاالجامع اين األقل و األكثر، فهذا غير صحيح ألنَّ الجعل الواحد االجامع كذلك ال يحفظ اإلتيان ااألكثر و هذا اخ ف المقاأ حيث يكون
ز مان الخاارج وحادة الحكماين فا  فالصحيح ما عليه المشهور من انّه حيث لم يحر. فالحاصل معقولي  الجعلين في المقاأ مما ال يكاد يخفى فالتشكيك في  مكانهما مما ال ينبغي. الحص  فلما ذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود مصلح  لزومي  فيه أيفاً فتحفظ امثل هذا الجعل

.تعارض اين المطلق و المقيد في هذ  الصورة
 من جملتها عدأ اياان القياد و لاو اننا  ِن انينا في مقدمات الحكم  على انَّ: لموارد التعارض غير المستقر، و محصله انحو يناسا المقاأررةو امّا الموضوع الثاني، ففي ايان حكم التعارض ل قساأ السااق  و هذا احث من احوث تعارض األدل  الشرعي  و قوانين الجمع العرفي المق•

قي هو انَّ ما يتوقف عليه الظهور اإلط ساقطاً حينئذٍ تخصّصاً و اقتفاءً ال تخصيصاً و للمزاحم، و  ِن انينا على ما هو المختار و المشهور منق منفص ً ف  نحتاج في تخريج تقدأ المقيد على المطلق  لى مئون  و مصادرة زائداً على ما تقدأ في المقيد المتصل االمطلق و يكون اإلط 
 ادَّ اله في انَّ تماأ ما يقوله يريد  جداً، ف ليين فعليين للمتكلم أحدهما ظهور حاله في انَّ تماأ ما يرومه و يريد  يقوله، و اآلخر ظهور ححاالبيان المتصل ال المنفصل فالظهور اإلط قي يبقى محفوظاً حتى اعد ورود المقيد المنفصل فالتعارض احسا الحقيق  انما يكون اين ظهورين

أو نحوال امّا من رفع اليد عن األول و هو الزأ تقييد المطلق أو عن الثاني و هو الزأ حمل القيد في المقيد على انه غير جدي و انه من ااب المث
443: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
:ا اين حالتينليهذلك، فنحتاج  لى مصادرة  ضافي  وراء مقدمات الحكم  لترجيح الظهور الثاني على األول و تلك المصادرة اإلضافي  يختلف الحال االنسب   •
.مه االخرد  و تحديد  و لو اك و في هذ  الحال  نحتاج  لى مصادرة نظري  الحكوم  التي مفادها انَّ لكل متكلم أَن يجعل قرين  شخصي  على تعيين مرا( و لتكن الرقب  التي تعتقها مؤمن )أَن يكون المقيد ناظراً  لى المطلق و لسانه لسان أدل  الشرطي  و المانعي  كما  ذا قال -1•
:أَن ال يكون المقيد ناظراً  لى المطلق ال كل منهما ايان مستقل، و هنا نحتاج  لى مصادرة أخرى يمكن صياغتها اأحد وجو  ث ث -2•
.ة ما يقول أشد و آكد من عدأ  رادة ماال يقول ف  يكون اإلط ق حج  في معارضته مع المقيدرادأَن يدّعى تقييد حجي  الظهور كبروياً اعدأ معارض  ظهور أقوى و يدعى كون الظهور الثاني أقوى من األول، ألنَّ ظهور حال المتكلم في  -1•
سب  فوظ  في جانا ظهور المقيد االنيراً للمراأ من الخطاب االخر و لو كان منفص ً عنه، و يدعى اأنَّ أحد موازين القريني  هو األظهري  المحتفسأَن يدعى تقيّد حجي  الظهور كبروياً اعدأ القرين  على الخ ف و المقصود االقرين  ما يجعله العرف و العق ء احسا الموازين النوعي  -2•

.للمطلق فينتهى اذلك  لى نفس النتيج  السااق  و لكن مع فرق في الصياغ  و التخريج
عدأ الحاج  فيها  لى مساأل  أظهريا  ادعوى انَّ المقيد ااعتبار  أخص موضوعاً يُعد قرين  عرفاً، و فرق هذ  الصياغ  عن السااقتين فيرى أَن يستغنى عن األظهري  نهائياً مع التحفظ على المصادرة الكبروي  في حجي  الظهور من  ناطتها اعدأ القرين  على الخ ف و تتميم الصغ-3•

مقيد من جه  أُخرى كماا  ذا كاان هر في مورد من موارد أو كان ثبوت مفاد  النهائيّ احاج   لى  جراء اإلط ق و مقدمات الحكم  في الحكم الأظظهور المقيد في التقييد من ظهور المطلق في اإلط ق، و يترتا على ذلك عمليّاً انه يلتزأ اناءً عليه االتقييد حتى  ذا لم يكن المقيد
.المقيد أمراً و قيل اكون دالل  األمر على الوجوب ااإلط ق و مقدمات الحكم 

اينما المتراءى من عبائر المحقق( قد )و هذ  الصياغ  هي المختارة لدى المحقق النائيني •
444: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
.و تفصيل ذلك و تحقيق الحال في نكاته و خصوصياته موكول  لى احوث التعارض غير المستقر( قد ) حدى األوليين، و الصحيح ما عليه المحقق النائيني ( قد )الخراسانيّ •
•

•

441: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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التقييد-2
435: ص ..... دخول ال أ على اسم الجنس : المقاأ الثاني3438ج( الهاشمي)في علم األصول احوث •
•
التقييد-2•
.انَّ المقيد تارة يكون متص ً االمطلق، و أخرى منفص ً عنه: و القصد منه البحث عن موارد حمل المطلق على المقيد و هو احيث يناسا ااب التعارض نجمله هنا فنقول•
.فهنا مقامان•
في المقيد المتصل االمطلق-المقاأ األول•
:، و له أقساأ ث ث •
.و ال  شكال في هذا القسم من حيث عدأ انعقاد اإلط ق ذاتاً و من أول األمر لورود  مقيداً(. كأعتق رقب  مؤمن )أَن يكون جزءً لنفس جمل  المطلق -1•
ث عدأ ثبوت اإلط ق ألنَّ ظااهر دليال و ال  شكال في هذا القسم أيفا من حي(  يّا  أَن تعتقها كافرة)، أو (أعتق رقب  و لتكن تلك الرقب  مؤمن )أَن يكون المقيد جمل  مستقل  عن جمل  المطلق و لكنه السان التقييد احيث انصا الحكم فيه على التقييد ال المقيد كما  ذا قال -2•

.التقييد حينئذٍ الشرطي  أو المانعي  و هو حاكم على دليل المشروط
انفس النكت  ط ق و مقدمات للحكم  و هنا  ذا استظهرنا من لسان الدليل انَّ النهي  رشاد أيفاً  لى المانعي  ف   شكال في التقييد و عدأ انعقاد اإل( ال تعتق رقب  كافرة)و ( أعتق رقب )أَن يكون المقيد جمل  مستقل  ناهي  و قد انصا النهي فيها على المقيد ال التقييد كما  ذا قال -3•

المقدم  و  ال فان احتمل ذلك فائفاً ال ينعقد
439: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
ي مثال المقااأ الّاذي يكاون اع األمر و النهي حتى في أمثال المقاأ ف   شكال لعدأ التنافي حينئذٍ، و  ِن اني على االمتناع و لو فاجتماإلط ق لإلجمال و احتمال قريني  الموجود، و ان لم يحتمل ذلك اأَن استظهر انه حكم نفسي مستقل على حد حكم المطلق، فان قيل اإمكان ا•

ااإلط ق و   المقيد و لو من جه  أخرىشكل للمقيد دالل  التزامي  عرفي  على عدأ  رادة اإلط ق من المطلق فيتقيد اه ال محال  لو لم يفرض انَّ دالليتالعنوانان من المطلق و المقيد، فان فرض انَّ هذا االمتناع امر اديهي واضح عرفاً كان التنافي اين الدليلين داخلياً متص ً و حينئذٍ
و ال انح لياً كاأكرأ العاالمم التعارض المنفصل، هذا كلّه  ذا فرض انَّ األمر كان ادليّاً كأعتق رقب  و ال تعتق رقب  كافرة، و اما  ذا كانحكمقدمات الحكم  أيفاً، و  ذا فرض انَّ ارهان االمتناع عقلي و ليس اديهياً واضحاً عرفاً ف  معارض متصل ال اعد ضم ذلك البرهان فحكمه

.اأ العالم و أكرأ الفقيهاً ما  ذا كان التنافي اين المطلق و جمل  المقيد انحو السلا و اإليجاب من قبيل ال يجا  كرأيفتكرأ العالم الفاسق ف   شكال في التنافي حينئذٍ على كل حال و يتعين تقييد المطلق لكونه قرين  على التقييد على كل حال، و مثل هذا 
ما يدلّ على ذلك احيث يحتمل فيه يفترض عدأ وجود: يفترض استظهار التعدد، و ثالث : يفترض استظهار وحدة الحكم في الجملتين و لو ااعتبار مناسبات الحكم و الموضوع، و أخرى: و هنا تارة( أعتق رقب  مؤمن )و ( أعتق رقب )أَن يكون جمل  المقيد مستقل  آمرة من قبيل -4•

حرز الوحدة الموجب  للتعارض و ء منهما فقد يقال انَّ مقتفى القاعدة العمل اهما معاً ما داأ لم يظهر التعدد ف  تعارض حينئذٍ، و  ذا لم يستظهر شياستك  األمرين، فإذا استظهرنا وحدة الحكمين ف   شكال في لزوأ التقييد حينئذٍ من جه  انَّ الحكم الواحد امّا مطلق أو المقيد، و  ذا 
.نثبت في طول ذلك تعدد الحكم

. قي لكونه متص ً اهإلط ذا فرض  جمال الجمل  الثاني  من ناحي  كونها معبرة عن حكم آخر أو نفس الحكم فيكون مما يحتمل قرينيتهُ و معه ال يحرز أصل الظهور ا: و فيه•
أ الموضوع له ال تخصيصاًلعدو هكذا يثبت لزوأ التقييد في األقساأ األراع  و رفع اليد عن الظهور اإلط قي أو سقوطه، أي انَّ الظهور اإلط قي ساقط فيها تخصصاً •
440: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
و ما  ذا كان القيد وارداً في ففي القسم األول و ه.  اِلَّ انَّ هذا التخصيص تارة ال يحتاج  لى مصادرة، و أخرى يحتاج  لى مصادرة و ع وة، و من هنا تختلف األقساأ المتقدم . و اقتفاءً ال لمانع لما أشرنا  ليه في مقدمات الحكم  من انَّ اإلط ق نتيج  عدأ وجود ما يكون اياناً للقيد•

دما  الثانيا  مان مقادمات ألنَّ اسم الجنس لم يأتِ مجرداً عن القيد لكي ينعقد فيه  ط ق، و امّا في األقساأ األخرى فان اني فاي المقق، نفس جمل  المطلق انهداأ اإلط ق و مقدمات الحكم  ال يحتاج  لى مصادرة على ما تقدّأ في ايان مقدمات الحكم  و كيفي  اقتفائها لإلط 
القرين  فانهداأ لتقييد و السان التقييد وحكمنا فيها احمل المطلق على المقيد لثبوت ما يدل على القيد، و امّا  ذا كان المراد ايان ما يكون قرين  على اتي الحكم  انَّ عدأ ايان القيد يراد اه عدأ مطلق ما يكون اياناً للقيد فهنا أيفاً ال نحتاج  لى المصادرة اإلضافي  في تماأ األقساأ ال

.سم الثاني أو انحو القريني  النوعي  كما في الثالث و الرااع لكي يحرز اذلك انث أ مقدمات الحكم القاإلط ق موقوف في هذ  األقساأ على مصادرة زائدة هي انَّ طرز ايان القيد في جمل  المقيد هو طرز القريني  امّا انحو الحكوم  كما في 
على االستحباب ف  تنافي، فلو فانَّ التقييد في المقاأ فرع استفادة الوجوب من ظهور صيغ  األمر و امّا لو حمل( أعتق رقب  مؤمن )و ( ال يجا عتق الرقب )ثم انَّ هذا المقيد قد يفرض انه يتدخل في  ثبات مفاد   ِط ق من اإلط قات احيث لوال  لم يكن موجا للتقيد، كما  ذا قال •

مان دون فارض مصاادرة د فانه و في مثل ذلك نحتاج  لى المصادرة المتقدم  على كل حال حتى لو انينا على انَّ المقدم  الثاني  هي عدأ مطلق ما يكون اياناً للقي. قيل مث ً انَّ دالل  األمر على الوجوب ااإلط ق و مقدمات الحكم  ال االوضع وقع التنافي اين اإلط قين ال محال 
.القريني  و انّ اإلط ق  ذا كان في موضوع أخص عُدَّ قرين  عرفاً لم يكن وجه لترجيح أحد اإلط قين على االخر

في المقيد المنفصل-المقاأ الثاني•
:االك أ في موضوعينتوىو قد ذكروا في هذا المقاأ انه  ِن لم يكن اين المطلق و المقيد تناف أخذ اهما و  اِلَّ حمل المطلق على المقيد، و تحقيق حال هذ  الف•
انه متى يكون تناف و تعارض اين المطلق و المقيد؟-1•
441: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
.لما ذا يقيد المطلق االمقيد و ال يتصرف في ظهور المقيد؟-2•
:امّا الموضع األول فهنا صور عديدة•
.ي  و يكون دليله معارضاً مع دليل المطلق  ذ ال يعقل  ط ق المشروح مع العمل االدليل الشارحانعأَن يفرض انَّ المقيد المنفصل ناظر  لى المطلق و شارح للمراأ منه، و واضح انه في مثل ذلك يكون حال التقييد حال أدل  الشرطي  و الم-1•
.و اإليجابافي انحو السلالتنو ال  ِشكال فيه أيفاً في التنافي و التعارض امّا مع ضم مسأل  االمتناع  ذا كان األمر ادلياً أو من دونه  ذا كان شمولياً أو كان ا( ال تكرأ الفاسق)و ( أكرأ العالم)أَن ال يكون ناظراً  ليه و لكنه انحو السلا و اإليجاب كما في -2•
:أَن يكون ك هما موجباً أو ك هما سالباً و هنا فروض-3•
.و ال تعارض هنا يقيناً( ال يجا  كراأ الفقيه)و ( ال يجا  كراأ العالم)أَن يكون ك هما شمولياً و سالباً أي نافياً للحكم من قبيل -أحدهما•
ا  ذا كانا نهياين أحادهما عان المطلاق و و مثله م. ما ال محال ينهو هنا أيفاً ال تعارض لو لم نقل امفهوأ الوصف و امّا لو قلنا اه و لو انحو القفي  الموجب  الجزئي  ال القفي  الكلي  يقع التنافي ا( أكرأ العالم العادل)و ( أكرأ العالم)أَن يكون ك هما شمولياً مثبتاً كما  ذا ورد -الثاني•

.اآلخر عن المقيد
وحادة أو مقيد، و  ِن لام يحارز، و هنا  ِن أحرز وحدة الحكم ف   شكال في التنافي و التعارض اينهما ألنَّ الحكم الواحد كما تقدّأ امَّا مطلق(أعتق رقب  مؤمن )و ( أعتق رقب )أن يكون المطلق مع المقيد مثبتين و لم يكونا شموليين ال أحدهما أو ك هما ادليين من قبيل -الثالث•

( قاد )محقاق الناائيني ينكرون  مكان  حرازها من ناحي  نفس الخطااين و انما قد يفرض العلم اذلك من الخارج، و لكان ال( قد )و لكن وقع النزاع في انّه كيف يمكن  حراز وحدة الحكم؟ فالمشهور و يمثلهم صاحا الكفاي  . الحكم ف  تعارض و ال  جمال لكون المقيد منفص ً
تق رقب  مؤمن  أو يعتق رقب يعانه لو كانا حكمين أحدهما وجوب المطلق و اآلخر المقيد اذن كانت النتيج  التخيير اين األقل و األكثر فانَّ امر المكلف يدور اين أَن: يدعي  مكان  حراز ذلك من نفس الخطااين ابرهان

442: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
.ظاهر  ثباتاًالث لهما و لكنه خ ف الع العناي  و أخذ األقل احد  و  ِن كان معقوالً ثبوتاً فيما  ذا لم يكن حد األقل و األكثر كالفدين اللذين ال ثو مكافرة أوال ثم يعتق رقب  مؤمن ، و هذا تخيير اين األقل و األكثر و هو ا  عناي  ااطل لكونه غير معقول ثبوتاً على ما قرر في محله، •
مرحل  االمتثاال كجعال واحاد اآلخر االحص ، و  ِن أُريد لزوأ ذلك احسا عالم االمتثال لمن حيث انَّ النتيج  العملي  للجعلين فيع وانه  ِن أُريد لزوأ التخيير اينهما في عالم الجعل فهو واضح الجواب ألنَّ الجعل احسا الفرض و ظاهر الدليل متعدد تعلق أحدهما االجام: و فيه•

دون رض تحار  مكلاف نحاو الجاامع مر ااألكثر تعييناً، و  ِن أُريد انَّ األمر االخر االجامع لغو الحاظ مرحل  االمتثال حينئذٍ ففيه انه قد يفاألاالجامع اين األقل و األكثر، فهذا غير صحيح ألنَّ الجعل الواحد االجامع كذلك ال يحفظ اإلتيان ااألكثر و هذا اخ ف المقاأ حيث يكون
ز مان الخاارج وحادة الحكماين فا  فالصحيح ما عليه المشهور من انّه حيث لم يحر. فالحاصل معقولي  الجعلين في المقاأ مما ال يكاد يخفى فالتشكيك في  مكانهما مما ال ينبغي. الحص  فلما ذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود مصلح  لزومي  فيه أيفاً فتحفظ امثل هذا الجعل
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440: ص ..... فاااااااااااااااي المقياااااااااااااااد المنفصااااااااااااااال -المقااااااااااااااااأ الثااااااااااااااااني 3444ج( الهاشااااااااااااااامي)احاااااااااااااااوث فاااااااااااااااي علااااااااااااااام األصاااااااااااااااول •

•

المجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال و المبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين•

: ى قسمين، ألنه تاارةرفع اإلجمال في الدليل المجمل االدليل المبين، و مقصودنا من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل اه و هو علين ليس مهم األصولي هو البحث عن انَّ اللفظ الف ني مجمل أو مبين، فانَّ هذا وظيف  اللغوي ال األصولي، و انما المهم هو البحث عن مواز•
:و تاااااردد  ااااااين العراقاااااي و المكاااااي و المااااادني، و أخااااارى( الرطااااال)يكاااااون مجمااااا ً االاااااذات أي لااااايس لاااااه معناااااى ظااااااهر فاااااي نفساااااه االنساااااب   ليناااااا مااااان قبيااااال  جماااااال كلمااااا  

.و فيماااا يلاااي نبحاااث عااان كااال مااان القسااامين.  ًيكاااون مجمااا ً ااااالعرض و هاااو ماااا كاااان لاااه معناااى ظااااهر فاااي نفساااه لغااا  و عرفااااً و لكناااه ثبااات عااادأ  رادتاااه فتعاااذر العمااال اظااااهر  فأصااابح الماااراد مناااه مجمااا•

المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال االاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذات-1•

فع  جمال الدليل األول فيبحث عن  مكان ر( الكر الف و مائتا رطل االعراقي)و هو مردد مجمل اين العراقي و المكي الّذي هو ضعفه، و ورد ( الكر ستمائ  رطل)و هو على نوعين أيفاً، ألنَّ المجمل امّا أن يكون في قباله دليل مبين االذات و يراد رفع  جمال المجمل اه كما  ذا ورد •
.ع الكااا أ فاااي  مكاااان رفاااع  جماااال كااال منهماااا اااااالخرفيقااااالثااااني، و أخااارى يفااارض انَّ كااا  الااادليلين مجمااال كماااا  ذا ورد فاااي الااادليل الثااااني انَّ الكااار الاااف و مائتاااا رطااال مااان دون تعييناااه فاااي العراقاااي، 

:فتحتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورتان-اماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع األول•

ال  شكال في ارتفاع  جماال الل  على انَّ ص ة الليل مطلوا  و دل دليل آخر على كونها مستحباً أو ليست واجب  و في هذا الفرضض دأَن يفرض انَّ  جمال المجمل امعنى انَّ مفاد  الجامع اين امرين من دون تعيين للخصوصي  و الدليل المبين يتعرض للخصوصي ، كما  ذا فر-1•
المجماااااااااااااااااال اااااااااااااااااااالمبين ألنااااااااااااااااااه احسااااااااااااااااااا الحقيقاااااااااااااااااا  ال  جمااااااااااااااااااال فااااااااااااااااااي مااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااو ماااااااااااااااااادلول

445: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
.المجماااااااااااال و ال تااااااااااااردد فيااااااااااااه و انمااااااااااااا مدلولااااااااااااه الجااااااااااااامع فبفاااااااااااامه  لااااااااااااى الاااااااااااادليل االخاااااااااااار تتعااااااااااااين الخصوصااااااااااااي  ال محالاااااااااااا •

.ن؟أن يفاااااارض انَّ مفاااااااد المجماااااال  حاااااادى الحصااااااتين و الخصوصاااااايّتين االااااااذات مااااااع التااااااردد عناااااادنا كمااااااا فااااااي مثااااااال الكاااااارّ فهاااااال يمكاااااان رفااااااع  جمااااااال المجماااااال اااااااالمبي-2•

.اأصاال  الجادظنيتهاا احياث نحتااج فاي نفاي هاذا االحتماال  لاى التمساك ااألصال العق ئاي المعبار عناهرض انه تارة يفرض قطعي  أصال  الجد في المجمل احيث ال يحتمل في حقه صدور  تقي  و نحو ذلك كماا  ذا كاان الحاديث نبويااً ماث ً، و أخارى يفا: الصحيح•

.يل الساندمناه جادّاً ينفياه الادليل المباين و احتماال  رادتاه تقيا  منفاي اقطعيا  الجها ، كماا انَّ احتماال عادأ صادور  منفاي اادلقاي فعلى األول يقال احمل المجمل على المبين ففي المثال يمكن تعيين انَّ المراد من ستمائ  رطل هو المكي مناه، ألنَّ احتماال  رادة العرا•

ل الكريا  للرطال المكاي مادلوالً د اين جعل الكريم  ستمائ  االرطل المكي أو جعله االرطل العراقي فإذا كان المراد الرطل العراقي فليس جعمردو امّا على الثاني فقد كنا نستشكل في رفع اإلجمال فيه اأنَّ أصال  الجد تعني جدي  ما هو المراد االستعمالي للك أ و هو في المقاأ •
أي مفااد -مالي للكا أانَّ أصال  الجد مفادها انَّ ما هو المدلول االستعمالي للك أ مراد جدّاً حقيق  و في المقااأ المادلول االساتع: شئت قلتان ألصال  الجد ال االمطااق  و ال اااللتزاأ كما هو واضح، و الجامع اين المدلولين ليس مدلوالً للك أ لكي نجري الحاظه أصال  الجد، و 

جديته فالجامع ليس مدلوالً و الجد الحاظ ما يحتمل جديته ف  محرز لكونه هو مفاد الك أ، و  ِن أُريد  جرائه في الجامع إلثباتل  مردد اين معنيين يقطع اعدأ جدي  أحدهما على تقدير كونه مفاد الك أ و يحتمل جدي  االخر على تقدير كونه المفاد فان أُريد  جراء أصا-الك أ
د اين ما هاو شارة مردانه جدي و يكون العنوان اإلجمالي مجرد مشير  لى ما هو المفاد ال انه المفاد فهذا أيفاً غير صحيح ألنَّ المشار  ليه اهذ  اإلقول ِن أُريد  جرائه في واقع ما هو المدلول على  جماله اأن نشير اهذا العنوان اإلجمالي  لى واقع ما هو مفاد الدليل في علم اللَّه و ن

مقطاااااااااوع الااااااااابط ن و عااااااااادأ الجديااااااااا  علاااااااااى تقااااااااادير و غيااااااااار محااااااااارز الوجاااااااااود علاااااااااى تقااااااااادير آخااااااااار فيكاااااااااون مااااااااان األصااااااااال فاااااااااي الفااااااااارد

446: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
.يكاااون  حااارازاً لظهاااور حجااا  لكاااي تثبااات علاااى أساساااه لوازماااهال الماااردد أَي انَّ الظهاااور فاااي الجديااا  المشاااار  لياااه اهاااذا العناااوان ماااردد ااااين ماااا يقطاااع ابط ناااه و ماااا ال يحااارز وجاااود  و  حاااراز مثااال هاااذا الظهاااور •

يس فارغاً و تقي  لّذي يتكلم اه لأ ال  لى المدلول االستعمالي له امعنى انَّ الدال على الجدي  و عدأ التقي  انما هو ظهور حال المتكلم في انَّ ك مه الك  اِلَّ انَّ هذا اإلشكال غير تاأ رغم انا كنا نبني عليه فيما سبق، و ذلك ألنَّ الظهور في الجدي  و عدأ التقي  صف  مفاف   لى نفس ا•
ك  ما انه يحرز ابرو هو ظهور حال المتكلم في انَّ ك مه ليس فارغاً و هزالً ال له مراد جدي على طبق ظاهر  و هذا الظهور محرز وجداناً و اال ال انَّ الدال عليه هو نفس المدلول االستعمالي ليقال انه مردد اين مقطوع البط ن و غير محرز الثبوت، ال المدلول االستعمال طرف الد

.الااااااادليل المباااااااين عااااااادأ جديااااااا  جعااااااال الكريااااااا  لساااااااتمائ  رطااااااال عراقاااااااي فيحااااااارز االم زمااااااا  انَّ مفااااااااد المجمااااااال هاااااااو جعااااااال الكريااااااا  لساااااااتمائ  ااااااااالمكي ال محالااااااا 

س و لهذا ال يتمسك اه إلثبات ور انما يرجع  ليه عق ئياً لتشخيص المراد الجدي عند الشك فيه من المراد االستعمالي المعلوأ ال العكمذكقد تقدأ في احوث العاأ و الخاصّ انه ال يمكن  حراز المدلول استعمالي للدليل اأصال  الجد اعد معلومي  المراد الجدّي ألنَّ األصل ال: ال يقال•
.اساااااااااااااااااتعمال العااااااااااااااااااأ فاااااااااااااااااي الخصاااااااااااااااااوص اعاااااااااااااااااد ثباااااااااااااااااوت التخصااااااااااااااااايص الحااااااااااااااااااظ الماااااااااااااااااراد الجااااااااااااااااادي

.ان ذلاك أيفاا الزمااً ااعتبار  الزماً لحجي  الظهور المذكور من دون أَن نتعبد اما هاو الماراد االساتعمالي لاه و  ِن كاداءًلو فرض وجود تخصيص في حجي  الظهورات ففي المقاأ ال يراد  ثبات ما هو المدلول االستعمالي من المجمل ال  ثبات جدي  المعنى اآلخر اات: فانه يقال•

 مع اعض محتم ت اآلخر كما كان اعض محتم ت كلّ منهما متطااقاًذا ء من المحتم ت في أحدهما منسجماً مع اعض محتم ت اآلخر انحو يصلح لرفع  جماله و تعيينه ف  طريق لرفع اإلجمال حينئذٍ، و أمَّا  ِما  ذا كان الدلي ن معاً مجملين االذات فإذا لم يكن شي-النوع الثاني•
فااااااااااااااااااي مثااااااااااااااااااال الكاااااااااااااااااارّ حيااااااااااااااااااث ورد تحديااااااااااااااااااد  تااااااااااااااااااارة اسااااااااااااااااااتمائ  رطاااااااااااااااااال و أُخاااااااااااااااااارى اااااااااااااااااااألف

447: ، ص3ج( الهاشمي)احوث في علم األصول •
:نو مااااااائتي رطاااااال و علااااااى تقاااااادير  رادة المكااااااي ماااااان األول و العراقااااااي ماااااان الثاااااااني يكونااااااان متطااااااااقين فحينئااااااذٍ يمكاااااان رفااااااع اإلجمااااااال فااااااي ذلااااااك اإحاااااادى طااااااريقتي•
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المطلق و المقيد

[األلفاظ التي يطلق عليها المطلق]•
منها اسم الجنسف •
ن كإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و اياض  لى غير ذلك ما•

هاا أنأسماء الكليات من الجواهر و األعراض ال العرضيات و ال ريا 
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةموضوعة لمفاهيمها بما هي هي 

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسيمااس•
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمفاهيمها بما هي هي موضوعة •

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسيمااس•
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمفاهيمها بما هي هي موضوعة •

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسيمااس•
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمفاهيمها بما هي هي موضوعة •

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

الجنسيمااس•
المقسميالالبشرطالماهيةو الطبيعيةللكلياتموضوعة •

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 



95

مقدمات الحكمة

مقدمات 
الحكمة 

م و إِْن لم يكن مدلوال  وضعا  الساإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 
.  ينعقد عادة في كالم المتكلمسياقي

المهملة اسم الجنس و إِْن كان موضوعا  للطبيعة
ا ، لكن بحيث لو استعمل في المقيد لم يكن مجاز

عدم ذكر القيد بنفسه يدل على اإلطالق

3411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



96

أقسام العموم

اإلطالقأقسام 

اإلطالق 
االستغراقي

أكرم العالم

أكرم عالما  يالبدلاإلطالق 

اإلطالق 
المجموعي

222: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



97

أقسام العموم

أقسام العموم

العام 
االستغراقي

أكرم كل عالم

أكرم أي عالمالعام البدلي

العام 
المجموعي

أكرم جميع 
العلماء

222: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



98

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
بمعنى معين 
ه مما ينطبق علي

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

كثرة استعمال 
اللفظ

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



99

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
في االنصراف-الرااعالتنبيه •
، و هو و هو عبارة عن أنس الذهن امعنى معين مما ينطبق عليه اللفظ•

:على أقساأ ث ث 

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



100

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معين مم
ينطبق عليه 

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي 
ال أثر له 

كثرة استعمال 
اللفظ

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



101

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
كماا  ذا كاان اعاض افاراد االنصراف الناشئ من غلباة الوواود -1•

  المطلق و حصصه أغلا وجودا من حصصه األخرى، فقد توجا هذ
حو من و هذا الن. الغلب  في الوجود أنس الذهن مع تلك الحص  الغالب 

ك االنصراف انصراف ادوي ال أثر له و ال يهدأ اإلط ق ألنَّ فهم ذلا
كاون المعنى الخاصّ ليس مسببا عان اللفاظ و مساتندا  لياه لكاي ي
دليل مشموال لدليل حجي  الظهور و انما هو اسبا غلب  خارجي  و ال

ع لاه اللهم  ِالَّ  ذا كانت الندرة ادرج  احيث يرى ما وض. على حجيته
الحقيق  اللفظ ليس مقسما شام  لما ينصرف عنه و يكون هذا احسا

.من نشوء ضيق و تحديد في المدلول

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



102

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معين مم
ينطبق عليه 

و هو اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

كثرة استعمال 
اللفظ

قد يوجب 
اإلجمال 

ة مناسبات عرفي
أو عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



103

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

مجازا

ل على نحو تعدد الدا
و المدلول

مناسبات عرفية أو
عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



104

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



105

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي ال 

أثر له 

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



106

اللفظكثرة استعمال 
المعني االول                               المعني الثاني•
•955
•....
•5545
اشترا  لفظي5050•
•4555
•...
نقل595•



107

كثرة استعمال اللفظ

المعني الثانيالمعني الثانيالمعني االول

المختص
المنقولالمشترك



108

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
ن  مجازا في حص  معياالنصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ -2•

أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجا شدة ع قا  و
ي ألناه أنس اين اللفظ و اين تلك الحص  و هذا أنس لفظي ال خارج

ذي ناشئ من استعمال اللفظ في المعنى و  فادة المعناى ااه و هاو الّا
قاول أو يؤدي  لى الوضع التعيني  ذا الغ مرتبا  عاليا  كماا فاي المن
ل مجارد المشتر  و امّا  ذا لم يبلغ تلك المرتب  ف  يتحقق وضاع اا

قااأ أنس و ع ق  شديدة، و هذا قد يكون صالحا ل عتماد عليه في م
البيان فاالنصراف اهذا المعنى قاد يوجاا اإلجماال و عادأ تماميا 

.اإلط ق

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



109

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

قد توجب التقييد

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



110

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي ال 

أثر له 

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

قد توجب التقييد

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



111

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
كماا فاياالنصراف الناشائ مان مناسابات عرفياة أو عقال ياة -3•

هاا قاد التشريعات التي لها جذور عرفي  مركوزة عرفاا أو عق ئياا فان
ى المااء فانه ينصرف  ل« الماء مطهر»توجا التقييد أيفا كما  ذا قال 

.الطاهر لمركوزي  عدأ مطهري  النجس

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



112

(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن بمعنى 
معين مما ينطبق 

و هو عليه اللفظ
:ينشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي ال 

أثر له 

ظكثرة استعمال اللف
في حصة معينة 

قد يوجب اإلجمال مجازا

ال على نحو تعدد الد
و المدلول

قد يوجب اإلجمال 

مناسبات عرفية أو
عقالئية

قد توجب التقييد

3431ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



113

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

ق المقامياإلط ق الحكمي و اإلط في التمييز اين -الخامسالتنبيه •
فانهما مختلفان جوهرا، •

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



114

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

اإلطالق

الحكمي

المقامي

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



115

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

اإلطالق

الحكمي
قيد التقييد المحتمل

في المراد من 
اللفظ 

المقامي

ال لتقييد المحتملا
كر يكون قيدا فيما ذ

في الكالم بل هو 
مراد آخر عالوة 
على المرام 
المدلول عليه 

باللفظ

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



116

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

الحكمياإلطالق

التقييد 
د قيالمحتمل 

في المراد 
من اللفظ 

فإذا قال 
أكرم )

و ( الفقير
أراد الفقير
العادل كان 
قا ذلك تضيي
في مدلول 
ر أكرم الفقي
اللفظي، 

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



117

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

المقامياإلطالق

ال ل لتقييد المحتما
يكون قيدا فيما
ل ذكر في الكالم ب
هو مراد آخر 

عالوة على المرام 
المدلول عليه 

باللفظ

أاَل )كما إذا قال 
أعلمكم وضوء 

ذكر ف( رسول ّللاَّ 
انه غسل الوجه و 
اليدين و مسح 
ن الّرأس و القدمي

يستفاد فانه 
بمقتضى اإلطالق
المقامي عدم 
ة جزئية المضمض
أو االستنشاق 

، مثال

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



118

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

اإلطالق

الحكمي
ي قيد فالتقييد المحتمل 

المراد من اللفظ 

و( أكرم الفقير)فإذا قال 
ك أراد الفقير العادل كان ذل
تضييقا في مدلول أكرم
الفقير اللفظي، 

المقامي

ن قيدا ال يكولتقييد المحتمل ا
و فيما ذكر في الكالم بل ه
مراد آخر عالوة على 
ظالمرام المدلول عليه باللف

أاَل أعلمكم )كما إذا قال 
ر فذك( وضوء رسول ّللاَّ 

انه غسل الوجه و اليدين و
انه مسح الّرأس و القدمين ف
ق يستفاد بمقتضى اإلطال
المقامي عدم جزئية 
المضمضة أو االستنشاق

، مثال

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



119

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

لاى عالحكمايالمحتمل و المراد نفياه اااإلط ق التقييدذلك ألن و •
دا ارة قيدا في المراد من اللفاظ و مووباا لقايقفرض ثبوته يكون 

فييقا في و أراد الفقير العادل كان ذلك ت( أكرأ الفقير)فإذا قال مدلوله
مدلول أكرأ الفقير اللفظي، 

يدا فيماا ال يكون قالمحتمل في مورد  فالتقييدالمقاميامّا اإلط ق و •
ذكر في الكالم بل هو مراد آخر عالوة علاى المارام المادلول علياه 

ل فاذكر اناه غسا( أَال أعلمكم وضوء رسول اللَّه)كما  ذا قال باللفظ 
ى يساتفاد بمقتقاالوجه و اليادين و مساح الارّأس و القادمين فاناه 

، اإلطالق المقامي عدم وز ية المقمقة أو االستنشاق مثال

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



120

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

لهذا يكون اإلطالق الحكمي و
يةظهورا عاما ليس بحاجة إلى عنا

ل ألنَّ مقتضى ظهور حال كخاصة 
ن متكلم ذكر كالما انه في مقام بيا
ه،تمام موضوع الحكم المدلول بكالم

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



121

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

نه فباعتبار كواإلطالق المقامي و اّما 
مرتبطا بمرام آخر عالوة على مدلول 

ى عناية فاالستفادة منه مبتنية علاللفظ 
زائدة و مقام بيان خاص أكثر مما قد 

م الّذي تكلم به المتكلأبرزه الكالم

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



122

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

اإلطالق المقامي 
بحاجة إلى قرينة 

خاصة 

و لفظية صريحة أ-1
ظاهرة

داللة االقتضاء -2
المناسبة مع شأن 
الشارع األقدس 

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



123

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

لاى و لذلك لم يكن اإلط ق المقامي ظهورا قانونيا عاما ال احاجا   •
قرين  خاص  

:و هذ  القرين  على قسمين•
.لفظي  صريح  أو ظاهرة كما في المثال المتقدأ-1•
دالل  االقتفاء المناسب  مع شأن الشارع األقدس -2•

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



124

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

ذلك فيما يفرض انَّ جزء من اجزاء الوظيف  كاان مماا يغفال عناهو •
ام  النااس عادة احيث لو ال تعرض الشارع انفسه له لم يلتفت  ليه ع

نفاي لكون احتماله ال يخطر على األذهان العادي  فانه في مثل ذلك ي
كما . تهاسكوت المولى و لو في مجموع خطاااته احتمال دخله و قيدي

كليف كقصد يقال ذلك في مثل نفي احتمال دخل القيود الثانوي  في الت
.الوجه و التمييز

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



125

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

اإلطالق المقامي بحاجة إلى
قرينة خاصة 

لفظية صريحة أو -1
ظاهرة

بة داللة االقتضاء المناس-2
مع شأن الشارع األقدس 

ما إذا كان بين المذكور -3
و غير المذكور ارتباط 
لزومي و لو في توهم 

المخاطب 

3432ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



126

(قامياإلطالق الحكمي و اإلطالق الم:تنبيهات)المطلق و المقيد

ي ما إذا كان بين المذكور و غير المذكور ارتباط لزومي و لو فا-3•
ياان أمار توهم المخاطب و حينئذ يكون األصل كون المتكلم بصدد ب

هذا الالزم غير المذكور كما قد يذكر في داللاة ماا دل علاى واواز 
.البول في الجاري على عدم انفعاله به

(مهدي هادوي)•



127

مقدمات الحكمة

مقدمات 
الحكمة 

ا  اسم الجنس و إِْن كان موضوع
تعمل للطبيعة المهملة بحيث لو اس
ن عدم في المقيد لم يكن مجازا ، لك
طالقذكر القيد بنفسه يدل على اإل

عدم ذكر القيد 
موضوع بوضع 
آخر لخصوصية 

اإلطالق 

3411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



128

مقدمات الحكمة

اسم الجنس و إِنْ 
كان موضوعا  
للطبيعة المهملة 
بحيث لو استعمل
في المقيد لم يكن
مجازا ، لكن عدم 

ه يدل ذكر القيد بنفس
على اإلطالق

عدم ذكر القيد 
موضوع بوضع آخر
لخصوصية اإلطالق

عدم )على مجرد 
( ذكر القيد

على اسم الجنس 
ذاته مع خصوصية 

عدم القيد

3411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



129

مقدمات الحكمة

عدم ذكر القيد 
موضوع بوضع آخر 
لخصوصية اإلطالق 

عدم ذكر )على مجرد 
( القيد

ه على اسم الجنس ذات
مع خصوصية عدم 

القيد

ليكون اسم الجنس 
موضوعا  بوضعين
أحدهما ال بشرط تجاه
ذكر القيد و عدمه و 
الثاني مشروط بعدم
ذكر القيد، و 

ع الموضوع في الوض
األول هو ذات 
ي الطبيعة المهملة و ف
الوضع الثاني هو 
خصوص الطبيعة 

المطلقة،

3411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



130

أسماء العموم

اسم الجنس 
موضوع 
لةللطبيعة المهم

المطلقة

المقيدة

البشرط ال

233: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



131

أسماء العموم

اسم الجنس 
ة موضوع للطبيع
المهملة

المطلقة
لی يقبل االنطباق ع
کل األفراد

المقيدة
لی يقبل االنطباق ع
بعض األفراد

البشرط ال
اليقبل االنطباق
علی األفراد

233: ، ص3ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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اصول الفقه

معلفلسفه 
هالفقاصول 

علم اصول الفقه



13
3

اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

العامهالفقه  مبادی علم اصول 

مناهج علم اصول الفقه

لومو سایر العاصول الفقه التعامل بین علم 

(2نمودار شماره )
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

مبادی علم اصول الفقه
العامه

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بین علم اصول
الفقه و سایر العلوم

المبادی التصوریه

المبادی التصدیقیه
(مبانی االجتهاد الکالمیه)

المبادی العامه

المبادی الخاصه

(2نمودار شماره )
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علم اصول الفقه

ةالحج

عليةالحج: القسم االول
الحكم او المذهب

ي علةالحج: القسم الثاني
النظام

(2شمارهنمودار )
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عناصر 
شمولوهان

فلسفه

(مباني و اهداف)مكتب 

(بالمعني األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« بايد»ققاياى 

«هست»ققاياى 

دين 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير

اخالق

خدا شناسي
انسان شناسي

هستي شناسي
نظریه اندیشه مدون در اسالم
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فهفلس

اخالق
مكتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سيستم اس مي

حقوق
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فهفلس

اخالق
مكتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سيستم اس مي

حقوق
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علم اصول الفقه

ةالحج

:  القسم االول
علي ةالحج

الحكم او 
المذهب

اصول متعارف

ظامعلي النةالحج: القسم الثاني

(2شمارهنمودار )
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علم اصول الفقه

ةالحج

عليةالحج: القسم االول
الحكم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

ير غةالحج:الفصل الثاني
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثاني
علي النظام

(2شمارهنمودار )
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علم اصول الفقه

عليةالحج: القسم االول
الحكم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

االمارات

ير غةالحج:الفصل الثاني
ةالمحرز

االصول العمليه

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

(2شمارهنمودار )
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علم اصول الفقه

ةالحج: القسم االول
علي الحكم او 

المذهب

الحجة:الفصل االول
المحرزة

االمارات

ةجالح:الفصل الثاني
ةغير المحرز

االصول العمليه

:الفصل الثالث

تعارض الحجج

(2شمارهنمودار )
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ترتيب اصول متعارف

مباحث
األلفاظ

طرق 
إحراز 
الظهور

مناشئ 
الظهور

موضوع 
حجية 
الظهور

حجية 
الظهور

السيرة و
زاإلرتكا

حجية 
الظن 
في 
نفسه

الظهورات التي)
يبحث عنها في

(علم األصول



144

علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

المبحث 
الحجة: األول

ة غيرالمحرز
العقلية

غير . أ
اللفظية

حجية الظن في نفسه

السيرة و اإلرتكاز. 1

اإلوماع. 2

الشهرة. 3

ةاللفظي. ب

الخبر الواحد. 2

الظهور. 1

المبحث 
:  الثاني
الحجة
ة المحرز
العقلية
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علم اصول الفقه

الفصل
:االول
ةالحج

ةالمحرز

المبحث
:  األول

الحجة 
غير 
ةالعقلي

. أ
الحجة 

غير 
ةاللفظي

السيرة و اإلرتكاز. 1
اإلوماع. 2
الشهرة. 3

حجية الظن في نفسه



146

علم اصول الفقه

الفصل 
الحج:االول

ةالمحرزة

المبحث 
:  األول

الحجة
ة المحرز
يةغير العقل

غير . أ
اللفظية

. ب
اللفظية

الخبر . 2
الواحد

الظهور. 1

ظهورةحجي.1

موضوع حجية الظهور. 2

مناشئ الظهور. 3

طرق إحراز الظهور. 4

ي الظهورات التي يبحث عنها ف. 5
(مباحث األلفاظ)علم األصول

المبحث 
:  الثاني
الحجة
ة المحرز
العقلية
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الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

المبحث 
:  األول

الحجة
ة المحرز
غير 
العقلية

.  ب
يةاللفظ

الخبر . 2
الواحد

الظهور. 1

حجيت ظهور.1

موضوع حجية الظهور. 2

مناشئ الظهور. 3

طرق إحراز الظهور. 4

الظهورات التي يبحث. 5
عنها في علم 

(مباحث األلفاظ)األصول
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ترتيب اصول متعارف

مباحث
األلفاظ

طرق 
إحراز 
الظهور

مناشئ 
الظهور

موضوع 
حجية 
الظهور

حجية 
الظهور

السيرة و
زاإلرتكا

حجية 
الظن 
في 
نفسه

الظهورات التي)
يبحث عنها في

(علم األصول
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الفاظا تفاوت كار اصولي و لغوي در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

یبحث تحليل
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الفاظا تفاوت كار اصولي و لغوي در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

معانی حرفییبحث تحليل
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الفاظا تفاوت كار اصولي و لغوي در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

معانی حرفییبحث تحليل

حروف

هيئات
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الفاظا تفاوت كار اصولي و لغوي در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

هيأت

ماده

یبحث تحليل
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الفاظا تفاوت كار اصولي و لغوي در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

هيأت

ماده

يهحقيقت شرع

صحيح و أعم

یبحث تحليل
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عموم وخصوص

مباحث الفاظ
بحث لغوی 
اکتشافی

هيأت

افرادی

مشتق

امر 

نهی

ترکيبی

مفاهيم

عموم 
وخصوص

المطلق و 
المقيد


