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 التخصيص
 (حز٘ٔ الوام فٖ غ٘ش هَسد التخظ٘ض)•
فٖ حز٘ٔ الوام فٖ توام الثاالٖ تواذ التخظا٘ض فااى      -الزْٔ األٍلى•

 :ٌّان هشىلت٘ي تـشحاى فٖ هَاسد التخظ٘ض
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 التخصيص

 -الجهة األولى
فً حجٌة العام 
فً تمام الباقً 
 بعد التخصٌص

وجه تقدٌم ظهور الخاّص 
 على ظهور العام

وجه حجٌة العام فً تمام 
 الباقً
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 التخصيص
التساؤل هي ٍرِ تمذٗن كَْس الخاصّ هلى كَْس الوام هن  -ئحذاّوا•

 .اىَّ والً هٌْوا كَْس فٖ ًفسِ هشوَل لذل٘ل حز٘ٔ اللَْس
ٍ ووا ٗوىي التظشف فٖ الوام تاسادٓ الخظَص هٌاِ وازله ٗوىاي     •

 األح٘اىالوىس ٍ التظشف فٖ كَْس الخاصّ فٖ وخ٘ش هي 
ح٘ج ٗوىي حول ( ال ٗزة ئوشام إٔ هالن ٍ أوشم الفمِ٘)ووا ئرا لال  •

األهش فٖ الخاصّ هلى االستحثاب هن اًِّ ال ئشىال فٖ التخظا٘ض ٍ  
 .تمذٗن كَْس الخاصّ هلى الووَم
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 التخصيص
توذ الفشاى هاي تماذٗن الخااصّ ٍ االلتاضام تتخظا٘ض الواام        -الخاً٘ٔ•

ٗٓتساءل هي ٍرِ حز٘ٔ الوام فٖ توام الثالٖ هن اًَِّ تحسة الفشع لن 
ٗشد الووَم الّزٕ َّ الوَػَم لِ فٖ الوام، ٍ ًسثٔ تواام الثاالٖ ئلاى    
الووٌى الحم٘مٖ للفق وٌسثٔ إٔ هشتثٔ أخشى هي هشاتاة الثاالٖ ئل٘اِ    

 ؟فلوا را ٗٔلتضم تحز٘ٔ الوام توذ التخظ٘ض فٖ توام الثالٖ
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 التخصيص

فً  -الجهة األولى
حجٌة العام فً تمام 
 الباقً بعد التخصٌص

إذا لم ٌكن 
 التخصٌص متصال 

وجه تقدٌم ظهور 
الخاّص على ظهور 

 العام

وجه حجٌة العام فً 
 تمام الباقً
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 التخصيص
ولتا الوشىلت٘ي هَسدّوا ها ئرا لن ٗىاي التخظا٘ض هتظاال تٌحاَ     ٍ •

اًظةَّ فِ٘ الووَم ٍ االست٘واب هلى الخاصّ اتتذاءً تأَىْ ٍٔرذ هخظَّظااً  
أوشم )ٍ رله ف٘وا ئرا واى التخظ٘ض ٍاسداً وتم٘٘ذ لوذخَل األدآ هخل 

فاٖ هخال رلاه ال    ئر (هاادل ول الولواء الوذٍل، أٍ أوشم وال هاالن   
تاهتثاس اًَِّ ال َٗرذ هي أٍل األهش كَْساى ٍ   هَػَم للوشىلٔ األٍلى

داللتاى هام ٍ خاص ل٘من التٌافٖ تٌْ٘وا حنّ ٗفات  هاي ٍراِ تماذٗن     
 .أحذّوا هلى اٙخش
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 التخصيص
اًِّ ال هَػَم للوشىلٔ الخاً٘ٔ تاهتثاس وَى الخاصّ َّ توام الواام  ووا •

الوستَهة تأدآ الووَم ألًْا هَػَهٔ ووا تمذم السات٘واب تواام هاا    
ٌٗـثك هلِ٘ هذخَلْا ال ها ٌٗـثك هلِ٘ رضء الوذخَل، ارى ففٖ أهخال 
ّزُ الحاالت ال تخظ٘ض هي أٍل األهش تل تخظض لَسٍد التم٘٘ذ فٖ 

 .ستثٔ ساتمٔ هلى الووَم
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 التخصيص
اًَّوا تثشصاى هلى طو٘ذ الثحج ف٘وا ئرا وااى لاذ اًوماذت    فالوشىلتاى •

الذاللٔ هلى الووَم، تأَىْ استىول الوام هذخَلِ ٍسٍد الخاصّ هساتمال  
 .هٌِ سَاءً واى هتظال تخـاتِ أم هٌفظال هٌِ
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 التخصيص
هَػَهِ تحَث تواسع األدلأ ح٘اج     الثحج هي الوشىلٔ األٍلىٍ •

ٗفت  ٌّان هي ًىتٔ ٗخشد هلى أساسْا تمذٗن الخاصّ هلاى الواام   
اهّا تالَسٍد أٍ تالحىَهٔ أٍ المشٌٗ٘ٔ أٍ غ٘ش رله هي الوحاٍالت التاٖ  

 .روشًاّا هفظالً فٖ تحَث التوادل ٍ التشار٘ح
 
 : سارن•
 185: ، ص7 د( الْاشوٖ)تحَث فٖ هلن األطَل •
 14: ، ص7 د( الْاشوٖ)تحَث فٖ هلن األطَل •
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 التخصيص
اًّوا الوٌاسة ٌّا الثحج هي الوشىلٔ الخاً٘ٔ التٖ تثحج هاي ٍراِ   ٍ •

 .حز٘ٔ الوام فٖ توام الثالٖ هن تسإٍ ًسثتِ ئلى هشاتثِ األخشى
ٍ ّزُ الوشىلٔ لْا ؿشحتاى ال تذَّ هي التو٘٘ض تٌْ٘واا لىاٖ ال تخاتلؾ    •

 .ح٘خ٘ات الثحج لىل ؿشحٔ هي ح٘خ٘ات األخشى
ٗـشح ّزا الثحج تحت هٌاَاى التشاى٘ه فاٖ وثاشى     : رله اًِّ تاسٓ•

حز٘ٔ الوام فٖ الثالٖ تح٘ج ال تذَّ فٖ سفن ّزا الشه حم٘مٔ هي ئتشاص 
هٌثْات تخثت أىَّ هذسن الحز٘ٔ الوتوخل فاٖ سا٘شٓ الوماالء ٍ تٌاا ْن     

 .الوولٖ هَرَد فٖ الومام أٗؼاً
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 التخصيص

و هذه المشكلة لها 
 طرحتان 

التشكٌك فً 
كبرى حجٌة العام 

 فً الباقً 

إبراز منبهات تثبت أنَّ مدرك 
الحجٌة المتمثل فً سٌرة العقالء و 
بنائهم العملً موجود فً المقام 

 .أٌضا  

بعد التسلٌم بحجٌة العام المخصص فً تمام الباقً عقالئٌا و 
 عملٌا  عن تخرٌج هذه الحجٌة
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 التخصيص
ٗـشح الثحج توذ التسل٘ن تحز٘ٔ الوام الوخظض فاٖ تواام   : أخشىٍ •

الثالٖ همال ٘ا ٍ هول٘اً هي تخشٗذ ّزُ الحز٘ٔ ٍ ت٘اى ًىتتْا الفٌ٘ٔ توذ 
ٍػَح أىَّ الومالء ل٘ست لْن لشاسات توثذٗٔ تحتٔ تل الحز٘أ هٌاذّن   
 .اًّوا تىَى توالن الىاشف٘ٔ ٍ الـشٗم٘ٔ الوتوخلٔ تالذالالت ٍ اللَْسات
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 التخصيص

المحاوالت 
   عالج هذهل

المشكلة 
بكلتا 

 طرحتٌها 

إثبات .1
حجٌة العام 
المخصص 
فً تمام 
 الباقً

التخصٌص 
ٌكون من 
باب 

التخصص 
 دائما

أدوات 
العموم 

موضوعة 
للداللة 
على 

استٌعاب 
 المدلول 

الظهور المتحصل 
ببركة إجراء 

مقدمات الحكمة فً 
المدخول ال كل ما 

ٌنطبق علٌه 
 المدخول وضعا

أدوات العموم 
موضوعة 

الستٌعاب ما هو 
المراد الجدي 
من المدخول 

 واقعا  

تكون مقدمات 
الحكمة مجرد 
كاشفة و محددة 
للمراد الجدي 

الواقعً ال قٌدا  فً 
مدلول األداة كما 
كان على الوجه 

 السابق
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 التخصيص
ٍ ف٘وا ٗلٖ ًستوشع الوحاٍالت التٖ رُوشت أٍ ٗوىي أَىْ تزوش تشأى •

تىلتا ؿشحتْ٘ا هن اإلشااسٓ فاٖ وال هٌْاا ئلاى      الوشىلٔ   هالد ّزُ
 :طالح٘تِ لوالد إّٔ هي الـشحت٘ي لإلشىال فٌمَل

ٍ ٗمظذ تْا ئحثات حز٘ٔ الوام الوخظض فٖ تواام   -الوحاٍلٔ األٍلى•
الثالٖ توالن أىَّ التخظ٘ض ٗىَى هي تاب التخظض دا وا هلى حاذ  

هذخَل األدآ التٖ للٌا ف٘واا ساثك اًّاِ      هَاسد ٍسٍد التخظ٘ض هلى
 :خاسد هي هَػَم الوشىلت٘ي، ٍ ّزا ها ٗوىي تمشٗثِ تَرَُ حالحٔ
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 التخصيص
دهَى اىَّ أدٍات الووَم هَػَهٔ للذاللأ هلاى اسات٘واب     -األٍلالَرِ •

الوذلَل ٍ اللَْس الوتحظل تثشؤ ئرشاء همذهات الحىؤ فٖ الواذخَل ال  
ول ها ٌٗـثك هلِ٘ الوذخَل ٍػوا، فارا ػووٌا ئلى رله الوثٌى الما ل تأىَّ 
هي رولٔ همذهات الحىؤ هذم ت٘اى الم٘ذ هـلما، إٔ سَاءً واى الم٘ذ هتظالً 

 -فٖ تاب اإلؿالق( لذُ)ووا َّ هثٌى هذسسٔ الوحمك الٌا ٌٖ٘  -أٍ هٌفظالً
ًتذ هي رله اىَّ أدآ الووَم فٖ هَاسد التخظ٘ض تذل اتتذاءً هلى است٘واب 
توام الثالٖ ألىَّ ٍسٍد الوخظض سَاءً واى هتظالً أٍ هٌفظالً ٗىاَى هم٘اذاً   
لوا َّ توخاتٔ هذخَل األدآ الّزٕ َّ فٖ ستثٔ ساتمٔ هلى الوواَم ف٘ىاَى   
هلى حذ هَاسد تم٘٘ذ الوذخَل تالوتظل ٍ ال ئشىال فٖ ٍسٍد الووَم فْ٘ا 

 .الوم٘ذ  هلى
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 التخصيص
دهَى أىَّ أدٍات الووَم هَػَهٔ الست٘واب ها ّاَ الواشاد    -الخاًٖالَرِ •

الزذٕ هي الوذخَل ٍالواً ٍ تىَى همذهات الحىؤ هزشد واشفٔ ٍ هحذدٓ 
للوشاد الزذٕ الَالوٖ ال ل٘ذاً فٖ هذلَل األدآ ووا واى هلى الَرِ الساتك، 
ٍ ٗتشتة هلى ّزا الفشق هذم الحارٔ فٖ ّزا الَرِ لتخشٗذ حز٘أ الواام   
فٖ توام الثالٖ ئلى الوثٌى الما ل تأىَّ هاي هماذهات الحىوأ هاذم الث٘ااى      
الوٌفظل، ئر ال ئشىال فاٖ أىَّ الوخظاض أٍ الوم٘اذ ٍ لاَ وااى هٌفظاالً       

توذ فشع تمذهِ هلى الوام أٍ الوـلك هي اىَّ الوشاد الزذٕ هم٘اذ   -ٗىشف
ٍ ل٘س توـلك، ٍ األدآ هَػَهٔ تحسة الفشع الست٘واب ها ّاَ الواشاد   
الزذٕ ٍالواً فىل ها ٗحذد الوشاد الزاذٕ ٗىاَى تحذٗاذاً ٍ تؼا٘٘ماً فاٖ      

 .هشحلٔ هذخَل الوام ال ًفسِ
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 التخصيص
وال ّزٗي الَرْ٘ي هثٌ٘اى هلاى هساله غ٘اش طاح٘ح فاٖ تااب       ٍ •

 .الووَهات َّ وَى الووَم فٖ ؿَل رشٗاى همذهات الحىؤ
 .لذ تمذم الحذٗج هي ئتـال ّزا الوسله هٔفظّالًٍ •
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 التخصيص
دهَى أىَّ األدآ هَػَهٔ الست٘واب هاا ٌٗـثاك هل٘اِ     -الخالجالَرِ •

ف٘ىاَى ّازا    -ٍ لَ تذل٘ل هٌفظل -الوذخَل هذا ها ٗستخٌِ٘ الوتىلن
ل٘ذاً حاتتاً فٖ همام الَػن، تأَىْ ٗىَى الَاػن لذ استخٌى هي داللٔ أدآ 

 .الووَم هلى االست٘واب ها ٗخشد هٌِ تالوخظض
هؼافا ئلى تذأّ هاذم ٍػان   : ٍ ّزا الَرِ ٍاػح الفساد ئر ٗشد هلِ٘•

هٌالشات هذٗذٓ [ 1]أدٍات الووَم لوخل ّزا الووٌى الغشٗة الوظـٌن، 
 :أّوّْا
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 التخصيص
لَ أُسٗذ توا هذا ها ٗستخٌِ٘ الوتىلن ٍالن ها ٗستخٌِ٘ ٍ لَ لن ٗظل لضم اإلروال فٖ الووَهاات ولَّواا احتوال    اًَِّ •

ٍرَد استخٌاء ٍالوٖ، ألًَِّ توسه تالوامّ فٖ الشثْٔ الوظذال٘ٔ لِ، ٍ ال ٗوىي التوسه تأطالٔ هاذم الوخظاض   
ألًّْا توالن حز٘ٔ اللَْس ٍ لذ اًخلن تحسة الفشع، ٍ ئِىْ أُسٗذ ها ٗستخٌِ٘ تششؽ ٍطَلِ ئلاٖ الوىلفا٘ي فااِىْ    
اشتشؽ ٍطَلِ ئلى الزو٘ن لضم هذم حز٘ٔ الوخظض ح٘ي ٍطَلِ ئلى الثوغ فمؾ، ٍ ئِىْ اشاتشؽ ٍطاَلِ ئلاى    
توغ لضم اإلروال فٖ هَاسد احتوال ٍرَد هخظض ٍ أطل ئلى الثوغ، ٍ ئِىْ اشتشؽ ٍطَل الوخظاض ئلاى   
ول هىلف ششؿا فٖ استفام الووَم فٖ حمِ، فوي الَاػح اًَِّ ال َٗرذ ٌّان هاشادات هتواذدٓ تواذد الوىلفا٘ي     
الوالو٘ي ٍ الزاّل٘ي هي الخـاب الَاحذ تل ول خـاب ٗتؼوي هشادا ٍاحاذا اهّاا الواام أٍ الخااصّ، فااختالف      
الوىلف٘ي فٖ الولن ٍ الزْل تالخظَص ال ٗوىي أَىْ ٗىَى هإحشاً فٖ تحذٗذ هشاد الوتىلن ٍ اًّوا ٗومل أَىْ ٗىاَى  

 .دخ٘ال فٖ الحز٘ٔ ٍ الىالم توذ فٖ ًىتٔ الحز٘ٔ
ألًّْا تخثات  . حنَّ أىَّ ّزُ الوحاٍلٔ تتمشٗثاتْا الوختلفٔ لَ توت فْٖ تفٖ توالد الوشىلٔ تىلتا ؿشحتْ٘ا الوتمذهت٘ي•

أىَّ توام اللَْس هي أٍل األهش ٌٗومذ تومذاس الثالٖ تح٘ج ٗىَى َّ الووٌى الحم٘مٖ للفق ٍ وثشى حز٘أ اللْاَس   
هوا ال ئشىال فْ٘ا ٍ ال ًضام فٖ ّزا الثحج، فال ٗثمى ٍرِ للتشى٘ه فٖ الحز٘ٔ، ووا ال ٗثمى تساؤل هي ًىتٔ 

 .الحز٘ٔ ٍ هالوْا ئر ٗىَى التخظ٘ض هلى أساس هي ّزُ الوحاٍلٔ هي التخظض دا وا
•______________________________ 

الوذلَل   تم٘ذ تظذٗمٖ تح٘ج ٗثمى -تٌاءً هلى ها َّ التحم٘ك -ٍ ٗلضم هٌِ ستؾ الوذلَل الَػوٖ التظَسٕ -[1]
 .التظَسٕ هشاهى ٍ َّ هستح٘ل تٌاءً هلى الوثٌى الوختاس فٖ حم٘مٔ الَػن
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« 1»( لذُ)ها ٗستخلض هي ولوات طاحة الىفاٗٔ  -الخاً٘ٔالوحاٍلٔ •
 :اى الىالم ٗحتَٕ هلى حالث دالالت: ٍ حاطلِ تث٘اى فٌٖ

•______________________________ 
 336 -335، ص 1وفاٗٔ األطَل، د  -(1)

 

 التخصيص
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 الداللة 

 التصورٌة 

التصدٌقٌة فً مرحلة 
 المراد االستعمالً

التصدٌقٌة فً مرحلة 
 المراد الجدي

 التخصيص
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الذاللٔ التظَسٗٔ للفق هلى الووٌى الوحفَكٔ حتى فٖ هاَاسد طاذٍس    -1•
 .اللفق هي غ٘ش رٕ شوَس ٍ لظذ

الذاللٔ التظذٗم٘ٔ فٖ هشحلٔ الوشاد االستووالٖ، ٍ َّ اللَْس الىاشاف   -2•
هي اى الوتىلن ٗمظذ ئخـاس الووٌى ٍ افْاهِ للساهن، ٍ ّزُ داللٔ تظذٗم٘ٔ 
تاهتثاس اًْا تىشف هاي حثاَت المظاذ ٍ اإلسادٓ التاٖ ّاٖ اهاش حم٘ماٖ        

 .تظذٗمٖ ٍ ل٘س تظَسا تحتا
الذاللٔ التظذٗم٘ٔ فٖ هشحلٔ الوشاد الزذٕ، ٍ َّ اللَْس الىاشف هاي   -3•

اىَّ الوتىلن راد فاٖ والهاِ ٍ لا٘س تْااصل، تووٌاى اى هاا لظاذ افْاهاِ         
للوخاؿة هشاد لِ حم٘مٔ ٍ لْزا لذ تٌخلن ّزُ الذاللٔ هن تمااء األٍلاى وواا    
فٖ هَاسد الْضل، فاى الوذلَل االستووالٖ ٍ لظذ ئخـاس الووٌى ئلى الزّي 
هحفَف فْ٘ا ألًِ لَ ال لظذ اإلخـاس لوا تحمك الْضل أٗؼاً ٍ لىي ال رذٗٔ 

 .هي ٍساء لظذ اإلخـاس
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 الداللة مالك 

 الوضع  التصورية 

التصديقية في مرحلة المراد 
 االستعمالي

 أصالة الحقيقة

 التصديقية في مرحلة المراد الجدي
أصالة التطابق بين 

 مقام اإلثبات و الثبوت 
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 ّزُ الذالالت الخالث تختلف فٖ الوالن ٍ الٌىتٔ، ٍ •
الذاللٔ األٍلى التظَسٗٔ الثحتٔ هالوْا الَػان ٍ الولمأ الحاطالٔ    فاى •

 ت٘ي اللفق ٍ هوٌاُ، 
هالن الذاللٔ الخاً٘ٔ التظاذٗم٘ٔ فاٖ هشحلأ الواذلَل االساتووالٖ      ٍ •

اللَْس الىاشف هي اى الوتىلن ٗمظذ تاللفق ئخـاس هوٌااُ التظاَسٕ   
ئلى رّي الوخاؿة، ٍ همَم ّزُ الذاللٔ ٍ هحذدّا َّ هاا ٗوثاش هٌاِ    
تأطالٔ الحم٘مٔ إٔ كَْس حال الوستوول فٖ اًِ ٗمظذ ئخـاس الووٌاى  

 الحم٘مٖ هي اللفق، 
هالن الذاللٔ الخالخٔ هلى الوشاد الزذٕ أطاالٔ التـااتك تا٘ي هماام     ٍ •

 .اإلحثات ٍ الخثَت ٍ اى ولوا ٗزوشُ الوستوول ئحثاتا هشاد حثَتا
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 الداللة مالك 

 الوضع  التصورية 

التصديقية في مرحلة المراد 
 أصالة الحقيقة االستعمالي

 التصديقية في مرحلة المراد الجدي
أصالة التطابق بين 

 مقام اإلثبات و الثبوت 
 التخصيص
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ف٘وا ئرا  -فٖ هَاسد التخظ٘ض ٗىَى الوٌخلن هي ّزُ الذالالت راتاٍ •
الذاللأ   -ف٘واا ئرا وااى هٌفظاالً    -أٍ حز٘ٔ -واى الوخظض هتظال

الخالخٔ ال الخاً٘ٔ فؼال هي األٍلى، لوا تمذم هي اى الواشاد االساتووالٖ   
ٗوىي اًحفاكِ حتى هن الْضل ٍ هذم الزذ فال هَرة لشفن ال٘اذ هاي   

 .أطالٔ الحم٘مٔ التٖ ّٖ هالن تله الذاللٔ
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