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3

المجمل و المبين

المجمل ما ليس له معنى ظاهر 
يمكن العمل به 

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



4

المجمل و المبين

المجمل و 
المبين

ي اللفظ الفالن
مجمل أو مبين

موازين رفع 
اإلجمال

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



5

المجمل و المبين

المجمل و 
المبين

ي اللفظ الفالن
مجمل أو مبين

ي وظيفة اللغو

موازين رفع 
اإلجمال

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



6

المجمل و المبين

المجمل ما ليس له معنى ظاهر 
يمكن العمل به 

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



7

المجمل و المبين

المجمل

بالذاتمجمل  

مجمل  
بالعرض

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



8

المجمل و المبين

المجمل

بالذاتمجمل  
ليس له معنى ظاهر 

إلينافي نفسه بالنسبة

بالعرضمجمل  
كان له معنى ظاهر 

فا  و و عرفي نفسه لغة  
هلكنه ثبت عدم إرادت

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



9

المجمل و المبين

المجمل

مجمل  
بالذات

ليس له 
معنى ظاهر 
في نفسه 
لينابالنسبة إ

(  الرطل)كلمة 
بين المرددة 

العراقي و 
المكي و المدني

مجمل  
بالعرض

كان له معنى 
ه ظاهر في نفس

و و عرفا  لغة  
م لكنه ثبت عد
إرادته

مل فتعذر الع
بظاهره

فأصبح 
المراد منه 
مجمل  

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



10

الرطل

مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباعالرطل العراقي 
، 1؛ ج (الحديثة-ط )تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية )درهم 

(374: ص

دين معالم الدين و ملذ المجته)، و هو رطلن بالعراقي الرطل المّكي
(130: ، ص1؛ ج (قسم الفقه)

؛ المسائل الناصريات)مائة و خمسة و تسعون درهما الرطل المدني 
(68: ص
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الرطل

مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباعالرطل العراقي 
-ط )تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية )( 4/7+128)درهم 

(374: ، ص1؛ ج (الحديثة

معالم الدين و )(1/7+257)، و هو رطلن بالعراقي الرطل المّكي
(130: ، ص1؛ ج (قسم الفقه)ملذ المجتهدين 

المسائل )(195)مائة و خمسة و تسعون درهما الرطل المدني 
(68: الناصريات؛ ص
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المجمل و المبين

المجمل

بالذاتمجمل  

مجمل  
بالعرض

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

المجمل -1
بالذات

اله أن يكون في قب
ذاتدليل مبين بال

ين انَّ كل الدليل
مجمل

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

المجمل بالذات-1

يل أن يكون في قباله دل
مبين بالذات

الكر ستمائة رطل

هو مردد مجمل بين )
(العراقي و المكي

الكر الف و مائتا رطل 
بالعراقي 

ملانَّ كل الدليلين مج

الكر ستمائة رطل

هو مردد مجمل بين )
(العراقي و المكي

الكر الف و مائتا رطل 

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

النوع األول

المجمل الجامع بين مفاد
امرين من دون تعيين 
بين للخصوصية و الدليل الم
يتعرض للخصوصية 

ن مفاد المجمل إحدى الحصتي
مع و الخصوصيّتين بالذات
التردد عندنا 

445-444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

النوع األول

المجمل الجامع مفاد
بين امرين من دون 

ة و تعيين للخصوصي
رض الدليل المبين يتع
للخصوصية 

كما إذا فرض داللة 
يل على انَّ صلة الل

مطلوبة و دل دليل 
آخر على كونها 
مستحبا  أو ليست

واجبة 

مفاد المجمل إحدى 
الحصتين و 
الذات الخصوصيّتين ب

مع التردد عندنا 

هل كما في مثال الكّر ف
يمكن رفع إجمال 
.المجمل بالمبين؟

445-444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

النوع األول

مفاد المجمل 
ن إحدى الحصتي

و 
ين الخصوصيّت
بالذات مع 
التردد عندنا 

كما في مثال 
ن الكّر فهل يمك
رفع إجمال 
المجمل 
.بالمبين؟

أصالة قطعية
الجد في المجمل

أصالة ظنية
الجد في المجمل

445-444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

النوع األول

مفاد المجمل
إحدى 

الحصتين و
الخصوصيّ 
تين بالذات
مع التردد 
عندنا 

ل كما في مثا
الكّر فهل 
يمكن رفع 
إجمال 
المجمل 
.بالمبين؟

قطعية
أصالة الجد 
في المجمل 

يحمل 
المجمل على
المبين 

445-444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
مجملل كان األول، أي كون اصالة الجهة قطعية، ففي مثله يحمل الفإن •

د منله على المبين، و يتعيّن المراد من الدليل المجمل، و انّ الرطل قص
ذا إنّ هل: -بعد فرض قطعيّة اصالة الجهلة-المكّي، و ذلك ألننا نقول

فيله علدّ  -إنّ الكلرّ تلتما ة لطلل: اللذي يقلول-الدليل المجمل
.احتماالت

560: ، ص7ج( عبد الساتر)بحوث في علم األصول 



20

المجمل و المبين
.هو أن ال يكون قد صدل عن المعصوم: االحتمال األول-1•
و هذا االحتمال خالف دليل الحجية إن كان ظنّلي النلند، و خلالف •

.القطع بصدوله إن كان قطعي النند

560: ، ص7ج( عبد الساتر)بحوث في علم األصول 



21

المجمل و المبين
د هو أن يكون صادلا عن المعصوم، و لكلن أليل: االحتمال الثاني-2•

.منه جدا الرطل العراقي
نّ الكلرّ و هذا غير محتمل، باعتبال أنّه خالف الدليل المبين القا ل بل •

ة لطلل، ألف و ما تا لطل بالعراقي، فال يمكن معه أن يراد من النتما 
.العراقي أيضا، ألنّ المبيّن ينفيه

560: ، ص7ج( عبد الساتر)بحوث في علم األصول 



22

المجمل و المبين
قي، هو أن يكون المراد منه تتما ة لطلل بلالعرا: االحتمال الثالث-3•

.لكنه لم يذكر العراقي تقيّة
.و هذا خالف الفرض، حيث أنّ المفروض، القطع باصالة الجهة•
.و هذه االحتماالت كلّها تاقطة، فيتعيّن االحتمال الرابع•

560: ، ص7ج( عبد الساتر)بحوث في علم األصول 
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المجمل و المبين
هو أن يكلون الملراد منله تلتما ة لطلل ب يلر : االحتمال الرابع-4•

.العراقي
.و هذا معناه لفع إجمال المجمل بذلك المبيّن•

560: ، ص7ج( عبد الساتر)بحوث في علم األصول 
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المجمل و المبين

النوع األول

مفاد المجمل
إحدى 

الحصتين و
الخصوصيّ 
تين بالذات
مع التردد 
عندنا 

ل كما في مثا
الكّر فهل 
يمكن رفع 
إجمال 
المجمل 
.بالمبين؟

قطعية
أصالة الجد 
في المجمل 

يحمل 
المجمل على
المبين 

أصالةظنية
الجد في 
المجمل 

حمل 
المجمل على
المبين 
مشکل

445-444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
ث ال انه تال  يفرض قطعية أصالة الجلد فلي المجملل بحيل: الصحيح•

بويلا  يحتمل في حقه صدوله تقية و نحو ذلك كما إذا كان الحلديث ن
مال إللى مثل ا، و أخرى يفرض ظنيتها بحيث نحتاج في نفي هذا االحت

.التمنك باألصل العقال ي المعبر عنه ب صالة الجد
ن تعيلين فعلى األول يقال بحمل المجمل على المبين ففي المثال يمك•

انَّ المراد من تتما ة لطل هو المكي منه، ألنَّ احتملال إلاد  العراقلي 
قطعية الجهلة، منه جدّا  ينفيه الدليل المبين و احتمال إلادته تقية منفي ب

.كما انَّ احتمال عدم صدوله منفي بدليل النند

445؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
أصالة  نَّ امّا على الثاني فقد كنا ننتشكل في لفع اإلجمال فيه بلو •

و المالجد تعني جدية ما هو المراد االستعمالي للك
جعلله هو في المقام مردد بين جعل الكرية تتما ة بالرطل المكلي أو

ريلة بالرطل العراقي فإذا كان المراد الرطل العراقلي فلليج جعلل الك
كملا هلو للرطل المكي مدلول ا ألصالة الجد ال بالمطابقة و ال بااللتزام
ي بلحاظه واضح، و الجامع بين المدلولين ليج مدلول ا للكالم لكي نجر

،أصالة الجد

445ص؛3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
أصالة الجد مفادها انَّ ما هوو المودلول انَّ : و ان شئت قلت•

ول و فلي المقلام الملدلاالستعمالي للكالم مراد جدّاً حقيقوة
ع بعلدم مردد بين معنيلين يقطل-أي مفاد الكالم-االتتعمالي للكالم

جدية أحدهما على تقدير كونه مفاد الكالم و يحتملل جديلة ارخلر
المفادعلى تقدير كونه 

445ص؛3بحوث في علم األصول ؛ ج



28

المجمل و المبين

إجراء أصالة الجد

بلحاظ ما يحتمل 
جديته

فل محرز لكونه هو
مفاد الكلم 

في الجامع إلثبات
جديته 

ال  فالجامع ليس مدلو

في واقع ما هو 
المدلول على إجماله

فهذا أيضا  غير 
صحيح 

445ص؛3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
كونه فان أُليد إجراء أصالة الجد بلحاظ ما يحتمل جديته فال محرز ل•

هو مفاد الكالم، 
ل ا إِن أُليد إجرا ه في الجامع إلثبات جديته فالجامع ليج مدلوو •

445ص؛3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
هذا بأن نشير بإِن أُليد إجرا ه في واقع ما هو المدلول على إجماله و •

ل انه العنوان اإلجمالي إلى واقع ما هو مفاد الدليل في علم اللَّه و نقو
ه جدي و يكون العنوان اإلجمالي مجرد مشير إلى ما هو المفواد ال انو

المفاد فهذا أيضاً غير صحيح 

445ص؛3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
عدم المشار إليه بهذه اإلشارة مردد بين ما هو مقطوع البطالن وألنَّ •

ن مون الجدية على تقدير و غير محرز الوجود على تقدير آخر فيكوو
هوذا األصل في الفرد المردد أَي انَّ الظهور في الجدية المشوار إليوه ب
مثل العنوان مردد بين ما يقطع ببطالنه و ما ال يحرز وجوده و إحراز

هذا الظهور ال يكون إحرازاً لظهور حجوة لكوي تثبول علوى أساسوه
.لوازمه

445ص؛3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

ي انَّ هذا اإلشكال غير تام رغم انا كنا نبنوإِلَّا •
عليه فيما سبق، 

فلج ذلك ألنَّ الظهول في الجدية و عدم التقية صفة مضلافة إللى نو •
يلة و الكالم ال إلى المدلول االتتعمالي له بمعنى انَّ اللدال عللى الجد
م بله عدم التقية انما هو ظهول حال المتكلم في انَّ كالمه الّلذي يلتكل

ي ليقال ليج فالغا  و تقية ال انَّ الدال عليه هو نفج المدلول االتتعمال
انه مردد بين مقطوع البطالن و غير محرز الثبوت، 

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
المدلول االتتعمال طرف الدال و هو ظهول حلال الملتكلم فلي انَّبل •

كالمه ليج فالغا  و هزل ا بل له مراد جدي على طبل  ظلاهره و هلذا 
ديلة الظهول محرز وجدانا  و بما انه يحرز ببركة الدليل المبين علدم ج
جملل جعل الكرية لنتما ة لطل عراقي فيحرز بالمالزمة انَّ مفلاد الم

.هو جعل الكرية لنتما ة بالمكي ال محالة

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
قد تقدم في بحلو  العلام و الصلااّ انله ال يمكلن إحلراز : يقالال •

جلدّي ألنَّ المدلول اتتعمالي للدليل ب صالة الجد بعد معلومية المراد ال
ي عنلد األصل المذكول انما يرجع إليه عقال يا  لتشصيص المراد الجلد

منك الشك فيه من المراد االتتعمالي المعلوم ال العكج و لهذا ال يت
يص بلحلاظ به إلثبات اتتعمال العام في الصصوا بعد ثبوت التصصل

.المراد الجدي

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
المقلام لو فرض وجود تصصيص في حجية الظهولات ففي: يقالفانه •

دية ال يراد إثبات ما هو المدلول االتتعمالي من المجمل بل إثبات ج
ون أَن المعنى ارخر ابتداء  باعتباله الزما  لحجية الظهول المذكول من د

.نتعبد بما هو المراد االتتعمالي له و إِن كان ذلك أيضا الزما 

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

المجمل بالذات-1

يل أن يكون في قباله دل
مبين بالذات

الكر ستمائة رطل

هو مردد مجمل بين )
(العراقي و المكي

الكر الف و مائتا رطل 
بالعراقي 

ملانَّ كال الدليلين مج

الكر ستمائة رطل

هو مردد مجمل بين )
(العراقي و المكي

الكر الف و مائتا رطل 

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



37

المجمل و المبين

جملانَّ كال الدليلين مالمجمل بالذات-1

ء من لم يكن شي
المحتملت في أحدهما 
منسجما  مع بعض 
محتملت اآلخر 

کان بعض المحتملت
في أحدهما منسجما  مع
بعض محتملت اآلخر

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



38

المجمل و المبين

المجمل -1
بالذات

انَّ كال 
الدليلين 
مجمل

ءلم يكن شي
من 

المحتملت 
في أحدهما 
منسجما  مع 
بعض 
محتملت 
اآلخر 

ال طريق 
لرفع االجمال

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
كلن ما إذا كان الدليالن معا  مجملين بالذات فلإذا للم ي-النوع الثاني•

ر ء من المحتمالت في أحدهما مننجما  مع بعض محتمالت ارخلشي
حينئذٍ، بنحو يصلح لرفع إجماله و تعيينه فال طري  لرفع اإلجمال

447ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

المجمل -1
بالذات

يلينانَّ كال الدل
مجمل

کان بعض 
المحتملت 
في أحدهما 
منسجما  مع 
بعض 
محتملت 
اآلخر 

الكر ستمائة 
هو مردد )رطل

مجمل بين 
العراقي و 

الكر (المكي
الف و مائتا 
رطل 

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

ت أمَّا إِذا كان بعض محتمالت كلّ منهما متطابقا  مع بعلض محلتمالو •
و ارخر كما في مثال الكرّ حيث ولد تحديلده تلال  بنلتما ة لطلل

ما تي لطل و عللى تقلدير إلاد  المكلي ملن األول و و أُخرى ب لف
جملال فلي العراقي من الثاني يكونان متطابقين فحينئذٍ يمكن لفلع اإل

:ذلك بإحدى طريقتين

447ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
ى أصلالة الطريقة المتقدمة في النوع المتقدم حيث يقال ب نَّ مقتض-1•

علل الجهة في كل منهما تعيين مفاد كل منهما في معنى واحد و هو ج
ي ألنَّ الكرية لنتما ة لطل بالمكي الّذي هو األلف و ما تلان بلالعراق

أي حمل آخر ينافي جريان أصالة الجد فيهما، 
ثال هذا التقريب كما عرفت موقوف على جريان أصالة الجهة في أمو •

.المقام و قد تقدم انَّ الصحيح جريانها

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
تعالض انَّ مقتضى القاعد  حجية كل من الدليلين حيث ال يحرز ال-2•

ذلك بينهما الحتمال انَّ المراد بكل منهما ما يواف  ارخلر فنثبلت بل
ه الف ان)و األخرى ( انَّ الكر تتما ة لطل)قضيتين مجملتين إحداهما 

ن عللى و ال ب س بثبلوت هلاتين القضليتين المجملتلي( و ما تا لطل
نَّ الزم إجمالهما لو كان يترتب عليهما أثر عملي كما في المقام حيث ا

هلو اللف والّذي مكيعراقيصدقهما عقل ا انَّ الكر هو تتما ة لطل 
، عراقيمكي ما تا لطل 

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
لقلا  انَّ الدليلين في المقام ليج إجمالهما إجمال لا مط: إِن شئت قلتو •

ة بل إجمال كل منهما تقالنه داللة ال إجمال فيها في األُخلرى فروايل
ي عللى النتما ة تدل على انَّ الكرّ ليج ب كثر من تتما ة لطلل مكل
 قل ملن جميع محتمالتها و لواية األلف و ما تين تدل على انه ليج ب
وافقهملا الف و ما تين بالعراقي و هاتان الداللتان ال يعللم بكلذبهما لت

[.1]فيؤخذ بهما ال محالة و به يثبت المطلوب 

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
•______________________________

ين هذه الداللة في كل منهما الزم لمفاد الدليل المردد بل: ال يقال-[1]•
مفلاد العراقي و المكّي فإذا لم يكن يجري فلي الملدلول المطلابقي لل

ن أصالة الجهة و الجد بناء  على اإلشلكال المتقلدم لكونله ملرددا  بلي
م أيضا  و مقطوع البطالن و مشكوك الثبوت فال يمكن إثبات هذا الالز
كل منهما امّا صدق القضيتين المجملتين فإذا أُليد به صدق الجامع في

وصه، فالمفاد و المدلول لكل منهما ليج هو الجامع بل كل منهما بصص
رجلع و إِن أُليد الفرد المردد ولد اإلشكال المتقدم فهذا البيان امّا أَن ي

.إلى البيان األول أو ال يكون تاما 

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
ردد إنَّ كل ظهول و داللة أُحرز و لو بااللتزام و للجامع المل: يقالفانه •

اس فاألصل حجيته ما لم يعلم بطالنه أو وجود المعالض له، و ال يقل
دلتهلا ال باألصول العملية فانه باعتبال أخذ عنوان الشك في موضوع أ

. تكون جالية في موالد الفرد المردد

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
زام انَّ هذا انما يجدي فيما إذا كان هناك مدلول للظهول و لو بااللتإِلَّا •

عنلى كما في المقام فال يجدي في المولد الناب  لما قلنلاه ملن انَّ الم
قلة و ال المراد إثباته على أحد التقديرين لليج ملدلول ا للفل  ال مطاب

ل التزاما ، بصالف المقام حيث انَّ الحد األقصى و الحلد األدنلى ملدلو
يشك لكل من الروايتين على كل المحتمالت فهو ظهول متعين محرز

. في وجود المعالض له

446ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين

المجمل

بالذاتمجمل  

مجمل  
بالعرض

444ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المجمل و المبين
المجمل بالعرض -2•
ملل و هو ما إذا كان الدليل ظاهرا  في معناه في نفنه و لكن تعلذل الع•

ألول؟ ء ما يكون داال  على خالفه فكيف يعمل باللدليل ابظاهره لمجي
يلة و هنا توجد طرق عديد  تصتلف بحنلب اخلتالف الملوالد الكيف

. العمل بالدليل األول الّذي تعذل العمل بظاهره

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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بالعرضتعيين مفاد المجمل 

اد تعيين مف
المجمل 
بالعرض

بنفس الظهور األولي

بظهوره ثانوي طولي 

بالظهور المطابقي للدليل الهادم 

بنفس الدليل الهادم بقرار نوعي

بالداللة االلتزامية للدليل الهادم 

م و بالداللة االلتزامية لمجموع امرين الدليل الهاد
أصالة الجد 
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المجمل و المبين

أَن يعين مفاد الدليل بنفج الظهول األولي، -1•
ن العلام أو هذا انما يكون في موالد التصصيص و التقييد حيث يتعليو •

اعتبلاله المطل  في تمام الباقي بمقتضى نفلج الظهلول األول فيهملا ب
. انحالليا  على تفصيل تقدم في بحو  العام و الصااّ

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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بالعرضتعيين مفاد المجمل 

اد تعيين مف
المجمل 
بالعرض

بنفس الظهور األولي

بظهوره ثانوي طولي 

بالظهور المطابقي للدليل الهادم 

بنفس الدليل الهادم بقرار نوعي

بالداللة االلتزامية للدليل الهادم 

م و بالداللة االلتزامية لمجموع امرين الدليل الهاد
أصالة الجد 
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المجمل و المبين
أَن يتعين مفاده بظهوله ثانوي طولي -2•
ي ذلك كما يقال في األمر انه له ظهول ثلانوي فلي االتلتحباب فلو •

طول عدم إلاد  الوجوب و لذلك يتعين فيه بعد ولود ما يلدل عللى
. نفي الوجوب

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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بالعرضتعيين مفاد المجمل 

اد تعيين مف
المجمل 
بالعرض

بنفس الظهور األولي

بظهوره ثانوي طولي 

بالظهور المطابقي للدليل الهادم 

بنفس الدليل الهادم بقرار نوعي

بالداللة االلتزامية للدليل الهادم 

م و بالداللة االلتزامية لمجموع امرين الدليل الهاد
أصالة الجد 
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المجمل و المبين
تعيين مفاده بالظهول المطابقي للدليل الهادم -3•
ا  ذلك فيما إذا فرضنا انه كان حاكملا  عللى اللدليل األول و مفنلرو •

. للمراد منه في الوقت الّذي يهدم ظهوله

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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بالعرضتعيين مفاد المجمل 

اد تعيين مف
المجمل 
بالعرض

بنفس الظهور األولي

بظهوره ثانوي طولي 

بالظهور المطابقي للدليل الهادم 

بنفس الدليل الهادم بقرار نوعي

بالداللة االلتزامية للدليل الهادم 

م و بالداللة االلتزامية لمجموع امرين الدليل الهاد
أصالة الجد 
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المجمل و المبين
ل مدلولله تعيين مفاده بنفج الدليل الهادم و لكن ال باعتبال ظهلو-4•

،المطابقي في ذلك بل بقرال نوعي
لى هلدم و ذلك فيما إذا فرض انه كان بنفنه قرينة عرفا  و عقال يا  ع•

دعى ظهول الدليل من ناحية و تعيين مفاده في امر آخر، نظير ما قد يل
في المصصصات و المقيدات من حيلث انهلا قلرا ن عللى النللب و 

. اإليجاب أي تعيين إلاد  تمام الباقي

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث



58

بالعرضتعيين مفاد المجمل 

اد تعيين مف
المجمل 
بالعرض

بنفس الظهور األولي

بظهوره ثانوي طولي 

بالظهور المطابقي للدليل الهادم 

بنفس الدليل الهادم بقرار نوعي

بالداللة االلتزامية للدليل الهادم 

م و بالداللة االلتزامية لمجموع امرين الدليل الهاد
أصالة الجد 
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المجمل و المبين
أَن يعين مفاد المجمل بالداللة االلتزامية للدليل الهادم -5•
 يحتمل ذلك فيما إذا كانت الجهة في الدليل المجمل قطعية بحيث الو •

علدم فيه عدم الجدية، فانه حينئذٍ يكون الزم الدليل الهادم الدال على
ليلل وجوب صال  الليل مثال  أَن يكون المراد من دليل األمر بصلال  ال

ي االتتحباب إذا كان غير الوجوب منحصرا  فيه، كملا هلو كلذلك فل
ب عليله مثال األمر بصال  الليل و إِالَّ ثبت جامع غير الوجوب فيترتل

. األثر المشترك

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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بالعرضتعيين مفاد المجمل 

اد تعيين مف
المجمل 
بالعرض

بنفس الظهور األولي

بظهوره ثانوي طولي 

بالظهور المطابقي للدليل الهادم 

بنفس الدليل الهادم بقرار نوعي

بالداللة االلتزامية للدليل الهادم 

و بالداللة االلتزامية لمجموع امرين الدليل الهادم
أصالة الجد 
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المجمل و المبين
ليل أَن يعين مفاد المجمل بالداللة االلتزامية لمجموع املرين اللد-6•

الهادم و أصالة الجد 
ية الجهلة ذلك في نفج الصول  المتقدمة فيما إذا افترضنا عدم قطعو •

. في الدليل المجمل

448، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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المجمل و المبين
المجمل في هذه الصول  قد ينتشكل ب نَّ أصالة الجد هنا في الدليلو •

يج معالضة ب صالة الحقيقة، إذ كما انَّ ظاهر حال المتكلم انَّ كالمه لل
ي فالغا  و هزال  كذلك ظاهره انه ينلتعمل اللفل  فلي معنلاه الحقيقل

حلد ء اللدليل الهلادم انلثالم أالموضوع له و في المقام يعلم بعد مجي
. هذين الظهولين فيقع التعالض بينهما

449، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث
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المجمل و المبين
، ألنَّ لكن هذا اإلشكال غير تام فيما إذا كان الدليل الهلادم منفصلال و •

ل المجمل كال من الظهولين الحاليين المذكولين يكون منعقدا  في الدلي
إِالَّ انه يعلم بكذب أحدهما، و لكن حيث انه ال أثلر لحجيلة الظهلول
الثاني منهما إِالَّ المعالضة و إتقاط الظهول األول علن الحجيلة ألنله

ة ألن يعلم بعدم جدية المعنى الحقيقي على كل حال فال يكلون حجل
فنه كما ال العقالء انما يبنون على أصالة الحقيقة إلثبات المراد ال في ن

. يصفى

449، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث



64

المجمل و المبين
امّا إذا كان الدليل الهادم متصلال  باللدليل المجملل و كلان الملولد و •

لتقيلة و بحنب مناتبات الحكم و خصوصياته مما يحتمل في شل نه ا
أو أَن عدم الجد فنوف يجمل الكالم و يتردد بين كونه صلادلا  تقيلة

قلدم يراد به معنى يننجم مع الدليل الهادم، و ال يجدي في مثله ملا ت
ا ينفلع من عدم جريان أصالة الحقيقة لعدم ترتب أثر عليه فانَّ هذا انَّم

في مولد انفصال الدليل الهادم و امّا فلي ملولد االتصلال الّلذي هلو 
م التقيلة المفروض في المقام فال ينعقد الظهول الحالي في الجدية و عد

حجةحتى يكون 

449، صفحه 3األصول، ج علمفيبحوث



65


