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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 

فً  -الجهة األولى
حجٌة العام فً تمام 
 الباقً بعد التخصٌص

إذا لم ٌكن التخصٌص 
 متصال 

وجه تقدٌم ظهور 
الخاّص على ظهور 

 العام

موضوعه بحوث 
 تعارض األدلة 

وجه حجٌة العام فً 
 تمام الباقً
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 

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 في توام الباقيبعد حجية العام 

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 في توام الباقيبعد حجية العام 
 [ فٖ تحم٘ك المبم الوخصص]فصل •
ال شجْٔ فٖ ؤى المبم الوخصص ثبلوتصل ؤٍ الوٌفصل حزٔ ف٘واب ثماٖ   •

ف٘وب للن لذم دخَلِ فٖ الوخصص هؽلماب ٍ لاَ وابى هتصام ٍ هاب      
احتول دخَلِ فِ٘ ؤٗعاب ذرا وابى هٌفصام وواب ّاَ الو اَْس  ثا٘ي        

 .ؤّل الخمف   األصحبة ثل ال ٌٗست الخمف ذال ذلى ثمط
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
ث٘ي الوخصص الوتصل فم٘ل ثحز٘تِ فِ٘ ٍ ث٘ي الوٌفصل    سثوب فصلٍ •

فم٘ل ثمذم حز٘تِ ٍ احتذ الٌبفٖ ثبإلروبل لتماذد الوزابصاح حسات    
الجبلٖ هي ثٌْ٘ب ثم هما٘ي تاشر٘ب ثام       هشاتت الخصَص٘بح ٍ تم٘٘ي

 .هشرب
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
التحم٘ك فٖ الزَاة ؤى ٗمبل ذًِ ال ٗلضم هي التخص٘ص واَى المابم   ٍ •

هزبصا ؤهب فٖ التخص٘ص ثبلوتصل فلوب لشفت هاي ؤًاِ ال تخصا٘ص    
ؤصم ٍ ؤى ؤدٍاح الموَم لذ استمولت فِ٘ ٍ ذى وابى دارشتاِ سامٔ ٍ    
ظ٘مب تختلف ثبختمف رٍٕ األدٍاح فلففٔ ول فٖ هخل ول سرال ٍ  
ول سرل لبلن لذ اساتمولت فاٖ المواَم ٍ ذى وابى ؤفاشاد ؤحاذّوب       

 .ثبإلظبفٔ ذلى اٙخش ثل فٖ ًفسْب فٖ غبٗٔ الملٔ

218ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
ؤهب فٖ الوٌفصل فألى ذسادٓ الخصَص ٍالمب ال تستلضم استموبلِ فِ٘ ٍ •

ٍ وَى الخبص لشٌٗٔ للِ٘ ثل هي الووىاي لؽماب اساتموبلِ هماِ فاٖ      
الموَم لبلذٓ ٍ وَى الخبص هبًمب لي حز٘ٔ ـَْسُ تحى٘وب للٌص ؤٍ 
األـْش للى الفبّش ال هصبدهب ألصل ـَْسُ ٍ همِ ال هزبل للوصا٘ش  

 .ذلى ؤًِ لذ استمول فِ٘ هزبصا وٖ ٗلضم اإلروبل
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
ال ٗمبل ّزا هزشد احتوبل ٍ ال ٗشتفك ثِ اإلروبل الحتوبل االستموبل •

 .فٖ خصَص هشتجٔ هي هشاتجِ
ٗمبل هزشد احتوبل استموبلِ فِ٘ ال َٗرت ذروبلِ ثماذ اساتمشاس   فإًِ •

ـَْسُ فٖ الموَم ٍ الخبثت هي هضاحوتِ ثبلخابص ذًواب ّاَ ثحسات     
 . الحز٘ٔ تحى٘وب لوب َّ األلَى ووب ؤششًب ذلِ٘ آًفب

 
 

218ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول   
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« 1»( لذُ)هب ٗستخلص هي ولوبح صبحت الىفبٗٔ  -الخبً٘ٔالوحبٍلٔ •
 :اى الىمم ٗحتَٕ للى حمث دالالح: ٍ حبصلِ ثج٘بى فٌٖ

•______________________________ 
 336 -335، ص 1وفبٗٔ األصَل، د  -(1)

 

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 

 الداللة 

 التصورٌة 

التصدٌقٌة فً مرحلة 
 المراد االستعمالً

التصدٌقٌة فً مرحلة 
 المراد الجدي
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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 

    التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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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

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 

265: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   



15 

ثإٕ هي  -اى ّزا الج٘بى ال ٗوىي اى ٗىَى لمرب للو ىلٔ: التحم٘كٍ •
 .الؽشح٘ي

ٍ ّٖ هب ذرا ؤسٗذ سفك ال اه ٍ الت اى٘ه هاي     -اهب الؽشحٔ األٍلى•
الخصن فٖ ؤصل حز٘ٔ المبم فٖ الجبلٖ ف٘وىي تَظ٘ب لذم صامح٘ٔ  

 :ّزُ الوحبٍلٔ لممرْب فٖ ًمؽت٘ي

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 

266: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   



16 

اى ّزُ الوحبٍلٔ هي دٍى اى ٗشرك فٖ تصح٘حْب ذلاى   -األٍلىالٌمؽٔ •
الس٘شٓ المممر٘ٔ فٖ الموَهبح ثمذ التخص٘ص ال ٗتن ٍ هك الشرَق ذلْ٘ب 

 .ال فبرذٓ لْب
اهب اًِ ثبلشرَق ذلى الس٘شٓ ال رذٍى لْب فلَظَح اًِ هك الشرَق ذلى •

الس٘شٓ المممر٘ٔ ٗتج٘ي حز٘ٔ المبم فٖ الجبلٖ ٍ همِ ٗىَى لذ حجات هاب   
 .َّ الوؽلَة فٖ ّزُ الؽشحٔ

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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ٍ اهب لذم توبه٘ٔ ّزُ الوحبٍلٔ هي دٍى الشرَق ذلى الس٘شٓ المممر٘أ  •
ٍ ثذال لٌْب، فمى الىجشى الوسلؤ اًواب ّاٖ حز٘أ الفْاَس ٍ ّازُ      

  فملاٖ فاٖ الجابلٖ للاى    ـَْس  ٍرَدالوحبٍلٔ غبٗٔ هب تصٌك ذحجبح 
هستَى هشحلٔ الوذلَل الزاذٕ ٍ ّاَ ال ٌٗاخلن ثاَسٍد التخصا٘ص      
ثبلتجبس اًحمل٘ٔ الفَْس فٖ ّزُ الوشحلٔ، اال اى ّزا ٍحذُ ال ٗىفٖ ٍ 

 :رله

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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ألًِ َٗرذ فٖ الومبم ـَْساى حبل٘بى لذ للان ثماذ التخصا٘ص     -ؤٍال•
ثبًخمم ؤحذّوب، الفَْس الحبلٖ فٖ رذٗٔ الوذلَل االستموبلٖ المابم، ٍ  
الفَْس الحبلٖ فٖ استموبل اللفؿ فٖ همٌبُ الحم٘مٖ الومجش لٌِ ثإصبلٔ 

 الحم٘مٔ، 

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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ّزُ الوحبٍلٔ تحبٍل الحفبؾ للى الفَْس األخ٘ش ٍ تَرِ٘ الوخبلفٔ ٍ •
ذلى الفَْس األٍل الّزٕ ٗىَى اًحمل٘بً ثحست ؼجمِ ٍ لا٘  ٍحاذاً٘ب   

 ،وبلفَْس الخبًٖ ل٘وىٌِ التوسه ثبلجبلٖ
ٍ لىي ووب ٗوىي رله ٗوىي المى  ثبفتشاض اى الوتىلن لذ خبلف  •

الفَْس فٖ استموبل المبم فٖ الموَم ثل ٗىَى لذ استمولِ فٖ الجبلٖ ٍ 
لَ هزبصا ٍ ثزله ٗحفؿ الفَْس األٍل ح٘ج ٗخجت التؽبثك ثا٘ي لابلن   
اإلحجبح ٍ الخجَح ٍ ال ٗىَى الوتىلن لذ استمول الىمم فٖ همٌاى ال  

 .ٗشٗذُ رذا

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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ال هم٘ي الفتشاض اى الوٌخلن حز٘تِ ثمذ حجَح التخصا٘ص  : فبلحبصل•
ؤصبلٔ الزذ ال ؤصبلٔ الحم٘مٔ ثمذ تَظ٘ب اى هشرك ؤصابلٔ الزاذ ذلاى    
ـَْس حبل الوتىلن فاٖ لعا٘ٔ شاشؼ٘ٔ ّاٖ اى ولواب ٗىاَى هاشادُ        

ذحجبح هب   استموبالً ٗىَى هشادُ رذّاً ال المع٘ٔ التٌز٘ضٗٔ الوتَلفٔ للى
 .هشادُ االستموبلٖ فممً لىٖ ٗىَى هتَلفبً للى ؤصبلٔ الحم٘مٔ

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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ّزا االلتشاض ؤحسي هب ٗوىي اى ٗزوش فٖ دفمِ اًتصبسا لصابحت  ٍ •
اى ـَْس التؽبثك ث٘ي الخجاَح ٍ   -ٍ َّ الوحمك الخشاسبًّٖ -الوحبٍلٔ
ٗملن ثسمَؼِ فٖ الومبم للاى   -الوشاد الزذٕ ٍ االستموبلٖ -اإلحجبح

ول حبل فم ٗوىي التوسه ثِ ٍ ذٗمبق الومبسظٔ ثٌ٘اِ ٍ ثا٘ي ؤصابلٔ    
ؤهب للى المَل ثبى ّزا الفَْس ٗخجت التؽبثك اثتذاءً ث٘ي : الحم٘مٔ ٍ رله

ٕ   -الوذلَل األٍل للىمم ٍ ثا٘ي الواشاد    -الوذلَل الَظامٖ التصاَس
الزذٕ ثح٘ج ٗىَى فٖ لشض ؤصبلٔ الحم٘مأ الوخجات للتؽابثك ثا٘ي     
الوذلَل الَظمٖ ٍ االستموبلٖ، فبالهش ٍاظب، ح٘ج اى الفْاَس ٗملان   

 .تفص٘م ثسمَؼِ لي الحز٘ٔ للى ول حبل ثمذ ٍسٍد الوخصص

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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ؤهب للى المَل ثإى هَظَق ّزا الفَْس هب ٗىَى هشادا استموبل٘ب هي ٍ •
الىمم ثح٘ج ٗىَى فٖ ؼاَل هاذلَل الفْاَس االساتموبلٖ وواب ّاَ       

فألًِ ٍ اى وبى للى  -للى هب ٗإتٖ فٖ ثحج حز٘ٔ الفَْس -الصح٘ب
فام لٌبٗأ ٍ ال   الوشاداالساتموبلٖ  تمذٗش خشٍد هَسد التخص٘ص لي 

هخبلفٔ لفَْس التؽبثك ث٘ي الوشادٗي االستموبلٖ ٍ الزذٕ اال اًِ ٗملان  
ثمذم رذٗٔ هَسد التخص٘ص ؤٕ خشٍرِ لي هَظَق ّزا الفَْس اهاب  
تخص٘صب ؤٍ تخصصب ٍ ال ٗوىاي التوساه ثإصابلٔ الفْاَس ٍ لاذم      

 .التخص٘ص إلحجبح التخصص

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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 :لىي الصح٘ب هك رله لذم توبه٘ٔ ّزا التَرِ٘ فٖ الومبم لَرٍَُ •
اى همن لذم التوسه ثإصبلٔ لذم التخص٘ص إلحجبح التخصص  -1•

ٍ ًىتتِ غ٘ش ربس فٖ الومبم اال ثبلشرَق ذلى الس٘شٓ المممر٘أ لتَسا٘ك   
 :تله الٌىتٔ ثٌحَ ٗ ول الومبم، تَظ٘ب رله

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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الَرِ فٖ لذم ذحجبح التخصص ثإصبلٔ لذم التخصا٘ص هاك اًاِ الصم    اى •
اهب ؤَىْ ٗىَى لذم ًفاش الخؽابة    -ثمبًَى لى  الٌم٘ط -هٌؽمٖ للفَْس

ذلى لمذ الوَظَق ٍ هصبدٗمِ فٖ الخبسد، ألًِ ل٘  هي شئَى الوَلى ثوب 
ٌّفاش ذلاى الحىان ثماذ الفاشان لاي حجاَح         ٌّفش ذلِ٘ ثل توبم ال َّ هَلى ال
هَظَلِ فم ٗوىي التوسه ثِ إلحجبح حبل الوصذاق الو تجِ ٍ اًذساراِ  

ٍ ّزا َّ هسله الوحماك   -تحت الوَظَق الوملَم لذم شوَل الحىن لِ
ٍ اهَّاب ؤى ٗىاَى ثبلتجابس     -للى هب سَف ٗإتٖ الحذٗج لٌِ( لذُ)المشالٖ 

دلَى لصَس دل٘ل الحز٘ٔ لي شاوَل هاَسد ال ٗتشتات للاى التوساه      
ثبلفَْس ؤحش لولٖ ثلحبؾ تحذٗذ الوشاد هي شخص رله الخؽابة، للملان   

 -(لاذُ )ٍ ّزا َّ هسله الوحمك الخشاسبًّٖ  -ثسمَغ احشُ للى ول حبل
ٍ هي الَاظب اى االلتصبس للى حشف٘ٔ الٌىتٔ فٖ وم ّازٗي الوسالى٘ي ال   

 ،ٗستلضم سشٗبًْب فٖ الومبم

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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اهااب األٍل فلَظااَح اى التوسااه ثاابلفَْس الواازوَس هاا حش فااٖ تحذٗااذ الوااشاد  •
االستموبلٖ للوتىلن هي شخص الخؽبة المبم، ٍ تحذٗذ الوشاد هي شائَى الواَلى   
ث٘بًِ ٍ التصذٕ لتحذٗذُ ٍ ل٘  حبلِ حبل ت خ٘ص الوصابدٗك الخبسر٘أ، ٍ اهاب    
الخبًٖ فألًِ لَ ؤسٗذ وفبٗٔ تحذٗذ هؽلك الوشاد ٍ لَ االستموبلٖ فٖ حز٘أ الفْاَس   
ففٖ الومبم ٗحصل تحذٗذ الوشاد االستموبلٖ للوتىلن هي الخؽبة ووب روشًبُ ٍ ّزا 
ثخمف هَاسد الملن ثخشٍد فشد لي حىن المبم ٗ ه فٖ خشٍرِ الوَظَلٖ، فبًِ 
فٖ تله الوَاسد ٗملن ثبلوشاد الزذٕ ٍ االستموبلٖ همب ذر ٗملن ثمذم شوَل الحىان  
لْزا الفشد ووب ٗملن ثإسادٓ الموَم هاي المابم اساتموبال ألى التخصا٘ص ال ٗساتلضم      

ؤصم هَظَلب لزله الجحاج ح٘اج ٗفاشن    ت خزٌّبن الوزبصٗٔ فبى ّزُ الوسإلٔ 
فْ٘ب لي وجشى حز٘ٔ المبم فٖ الجبلٖ ٍ ٗجحج لي ًىتٔ لماذم حز٘أ المواَم فاٖ     
ذحجبح التخصص ثمى  الٌم٘ط، ٍ ران األصل الوَظَلٖ ال ٗوىي افتشاظِ ٌّاب  
ألىَّ الجحج فْ٘ب ثحست الفشض، فبفتشاظْب ووصبدسٓ ٗمٌاٖ الشراَق ذلاى السا٘شٓ     

 .المممر٘ٔ فٖ ذحجبح حز٘ٔ المبم فٖ توبم الجبلٖ اثتذاءً
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لَ ؤسٗذ لضٍم تإح٘ش التوسه ثبلفَْس فاٖ ذحجابح ؤٍ تحذٗاذ الواشاد     ٍ •
الزذٕ هي الخؽبة ٍ ال ٗىفٖ هزشد تحذٗذ الواشاد االساتموبلٖ هاي    
دٍى تشتت الوشاد الزذٕ للِ٘ فٖ حز٘تِ، فوخل ّزُ الٌىتٔ هٌؽجمٔ فٖ 
الومبم ألى الوفشٍض الملن ثمذم رذٗٔ همذاس التخص٘ص، اال اى ذحجابح  
ّزُ الٌىتٔ الوَسمٔ فشق الشرَق ذلى المممء فٖ هاَسد افتشالْاب لاي    
الٌىتت٘ي الوتمذهت٘ي، ٍ ل٘  ٌّبن هَسد لمفتشاق اال هسإلتٌب ّزُ فام  
ثذّ ٍ اى ًشرك ثحست الٌت٘زٔ ذلى الس٘شٓ المممر٘ٔ فٖ تحذٗاذ حز٘أ   

 [.1]المبم فٖ توبم الجبلٖ ثح٘ج هي دًٍِ ال ٗوىي ذحجبح الحز٘ٔ 
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اى ّزا ولِ هجٌٖ للى المَل ثمذم راَاص التوساه ثإصابلٔ لاذم      -2•
التخص٘ص إلحجبح التخص٘ص فٖ الموَهابح ٍ الصاح٘ب لٌاذًب ّاَ     
التفص٘ل ث٘ي الموَهبح ٍ الوؽلمبح ف٘صاب التوساه ثبلمابمّ إلحجابح     
التخصص ٍ ال ٗصب التوسه ثبلوؽلك لٌفٖ التم٘٘اذ ٍ ذحجابح التم٘٘اذ    

 ...للى تفص٘ل سَف ٗإتٖ فٖ هحلِ ذى شبء اللَِّ 

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
لَ سلن لذم رشٗبى ؤصبلٔ لاذم التخصا٘ص إلحجابح التخصاص      -3•

فزان اًوب ٗزذٕ ف٘وب ذرا وبى الىامم فاٖ حز٘أ المابم الوخصاص      
ثبلوٌفصل، ح٘ج ٗىاَى وال هاي الفْاَسٗي الىبشاف٘ي لاي الواشاد        
االستموبلٖ ٍ الزذٕ هحفَـب راتب ٍ ٗشاد ذٗمبق التمبسض ثٌْ٘وب حز٘ٔ 
ف٘مبل هخم اى ؤحذّوب سبلػ اهاب تخص٘صاب ؤٍ تخصصاب فام ٗوىاي      
التوسه ثِ، ٍ اهب ف٘وب ذرا فشض الوخصص هتصم ثخؽبة المبم ٍ اى 

  وبى هستمم لٌِ ٍ ل٘  رضء هي

  التخصيص

269: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول   
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هب   لذ ٗصبس فٖ التخص٘ص الوتصل ذلى: ثمذ ّزا الس٘ش الؽَٗل ًمَلٍ •
ٍ تجماِ لل٘اِ ه اَْس الوحمما٘ي     ( لاذُ )رّت ذلِ٘ صابحت الىفبٗأ   

 :الوتإخشٗي هي لذم الوزبصٗٔ ثبلتجبس هزوَق اهشٗي

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 

      283       3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول 
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لذم ال مَس ثبلمٌبٗٔ فٖ هَاسد التخصا٘ص الوتصال ثإلسابهِ     -األٍل•
 .الوتمذدٓ

تؽج٘ك الوحبٍلٔ األٍلى الوتمذهٔ ثبفتشاض اىَّ ؤدآ الموَم تاذل   -الخبًٖ•
للى است٘مبة توبم افشاد الوذخَل، ٍ ٗاشاد ثبلواذخَل همٌاى ؤٍساك     
ٗ ول رو٘ك هب ٗوىي ؤَىْ ٗع٘فِ الوتىلن هي المَ٘د ٍ الوخصصبح فٖ 
هزوَق ومهِ ؤٕ هب لن ٗخشرِ ثبلتخص٘ص ٍ ثزله ٗىَى التخص٘ص 
ثبلوتصل ثإلسبهِ هي التخصص هي ثبة لذم اًممبد المواَم هاي ؤٍل   

 .األهش ثلحبؾ الوذلَل التصَسٕ ذالّ فٖ الجبلٖ
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األهش األٍل هي ّزٗي األهشٗي صح٘ب ال غجبس لل٘اِ ٍراذاًب ذالّ اىَّ   ٍ •
األهش الخبًٖ غ٘ش صح٘ب لوب روشًبُ هفصمً فٖ ثحَث تمبسض األدلٔ ٍ 

 :تَظ٘ب رله

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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)التخصص
التخصٌص 
من باب 
ضٌق فم 
ٌّة  ( الرك

تضٌٌق العام 
ثابتا فً 
مرحلة 
مدلوله 
 التصوري

تقٌٌد فً 
مدخول أداة 
العموم 
 مباشرة

أكرم كلَّ 
 فقٌر عادل

اإلخراج 
تصورا 
كأدوات 

االستثناء و 
 االستدراك

أكرم كلَّ 
الفقراء إالّ 
 فساقهم
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التخص٘ص الّزٕ ٗىَى هي ثبة ظ٘ك فن الشوّ٘ٔ ٍ التخصص اًوب ٗىاَى  اىَّ •
ف٘وب ذرا وبى تع٘٘ك المبم حبثتب فٖ هشحلٔ هذلَلِ التصاَسٕ ٍ رلاه اًواب    

 ،ٗىَى فٖ هَسدٗي
هب ذرا وبى ٌّبن تم٘٘ذ فٖ هذخَل ؤدآ الموَم هجبشاشٓ ومَلٌاب    -ؤحذّوب •

 ( ؤوشم ولَّ فم٘ش لبدل)
هب ذرا وبى ٌّبن هب ٗذل للاى التخصا٘ص ٍ اإلخاشاد تصاَسا      -االخشٍ •

( ؤوشم ولَّ الفماشاء ذالّ فسابلْن  )وإدٍاح االستخٌبء ٍ االستذسان ًف٘ش لَلٌب 
فبًِ فٖ ّزٗي المسو٘ي هي التخص٘ص الوتصل ٗىَى تع٘ك المبم حبثتب فاٖ  
هشحلٔ الوذلَل التصَسٕ للىمم ٍ لْزا ال تىَى ٌّبن لٌبٗٔ ٍ ال هخبلفأ  

 [.1]ثلحبؾ الوذلَل التصذٗمٖ االستموبلٖ ؤٍ الزذٕ 
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التخصٌص 
المتصل 
متمثال فً 
جملة 
 مستقلة

أكرم كلَّ 
فقٌر، و ال 
ٌجب إكرام 

 فساقهم

ال ٌكون 
تضٌٌق 
العام ثابتا 
فً مرحلة 
المدلول 
التصوري 
 للكالم 

ٌكون 
التخصٌص 
بمالك 
التناقض 
بٌن مدلول 
الجملتٌن 
 المتعاقبتٌن
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اهّب ذرا وبى التخص٘ص الوتصل هتوخم فٖ رولأ هساتملٔ ؤتاٖ ثْاب     ٍ •
ففٖ ( ؤوشم ولَّ فم٘ش، ٍ ال ٗزت ذوشام فسبلْن)لم٘ت المبم ووب ذرا لبل 

هخل رله ال ٗىَى تع٘٘ك المبم حبثتب فٖ هشحلأ الواذلَل التصاَسٕ    
للىمم لَظَح لذم تم٘٘ذ الفم٘ش الّزٕ َّ هذخَل األدآ ثٌسجٔ تم٘٘ذٗٔ 
ٍ لذم روش هب ٗذل للى االستخٌبء ؤٍ االستذسان تصاَساً، فام هحبلأ    
ٗىَى التخص٘ص ثومن التٌبلط ث٘ي هاذلَل الزولتا٘ي الوتمابلجت٘ي    
لىَى ذحذاّوب هَرجٔ ول٘ٔ ٍ األخشى سبلجٔ رضر٘ٔ ٍ ّوب ال ٗزتومبى 

 .حجَتبً فم ثذَّ ٍ ؤَىْ ٗىَى الومصَد َّ الخصَص ال الموَم
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اال اًِ هي الَاظب اىَّ ّازا الوامن للتخصا٘ص ٗىاَى ثلحابؾ الواذلَل        •
التصذٗمٖ للىمم ال التصَسٕ ألىَّ هجذؤ لاذم التٌابلط هاي شائَى ّازُ      
الوشحلٔ ثومٌى اىَّ هشوض ّزا التٌبفٖ اًوب َّ هشحلٔ الوذلَل التصذٗمٖ ٍ اهّب 
هشحلٔ الوذلَل التصَسٕ للزولٔ السبلجٔ الىل٘ٔ ٍ الوَرجأ الزضر٘أ فواي    
الَاظب اًِ ال ٗىَى ؤحذ التصَسٗي هٌبلعب ٍ هٌبف٘ب هاك االخاش ثواب ّواب     
تصَساى سبرربى ٍ لْزا لَ سومٌبّوب هي رذاس اًتمش فٖ رٌٌّب التصَساى 
همبً للى حذ ٍاحذ ٍ ّزا ٗمٌٖ اىَّ ّزا الوامن للتخصا٘ص اًواب ٗمتعاٖ     

التخص٘ص فٖ هشحلٔ الوذلَل التصذٗمٖ ٍ حٌ٘ئز ال ٗوىي ؤَىْ ٗشثػ   حجَح
هذلَل األدآ الَظمٖ ثماذم التخصا٘ص ثْازا الٌحاَ فبًاِ سثاػ للواذلَل        
التصَسٕ الَظمٖ ثوذلَل تصذٗمٖ ٍ لذ تمذم ف٘وب ساجك اىَّ ّازُ هلبلؽأ    

 [.1]ً إح هي الخلػ ث٘ي هشحلت٘ي ٍ لبلو٘ي 
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للِ٘ فبلوحبٍلٔ األٍلى هي الوحبٍالح الخمث ال تخجت فٖ توابم ؤلسابم   ٍ •
ٍ هي تجمِ، ثل فٖ ( لذُ)التخص٘ص الوتصل ووب رّت ذلِ٘ صبحت الىفبٗٔ 

 .خصَص المسو٘ي األٍل٘ي
ٍ اهّب المسن الخبلج ٍ َّ الوخصص الوتصل فٖ رولٔ هستملٔ فَْ ل٘  هي •

ثبة ظ٘ك فن الشوّ٘ٔ ثال هاي ثابة التخصا٘ص حم٘مأ ثلحابؾ الواذلَل        
 .االستموبلٖ ؤٍ الزذٕ ثمذ حجَح الموَم ثلحبؾ الوذلَل التصَسٕ الَظمٖ

ٍ حٌ٘ئز لذ ٗمبل ثإًِ ال ثاذَّ هاي افتاشاض المٌبٗأ فاٖ ّازا المسان هاي          •
التخص٘ص الوتصل اهّب ثلحبؾ الفَْس االستموبلٖ ثإَىْ ٗىَى هساتموم فاٖ   

  ٕ ؤصابلٔ التؽابثك ثا٘ي لابلن الخجاَح ٍ       -الجبلٖ هزبصاً ؤٍ الفْاَس الزاذ
 (.لذُ)فى٘ف التضهتن ثمذم المٌبٗٔ ٍفبلب هك صبحت الىفبٗٔ  -اإلحجبح

   التخصيص في توام الباقيبعد حجية العام 
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اىَّ الصح٘ب هك رله لاذم المٌبٗأ فاٖ ّازا المسان هاي       : الزَاةٍ •
التخص٘ص الوتصل ؤٗعب، اهّب ثلحبؾ الفَْس االساتموبلٖ فاألىَّ المابم    
هستمول فٖ الموَم حم٘مٔ، ٍ اهّب ثلحبؾ الفَْس الزذٕ فألىَّ هَظاَق  
ّزا الفَْس ل٘  َّ ول رولٔ هي الىمم ثل هزوَق الىامم الَاحاذ   

ء الّزٕ ال ٗل٘ك ثبلوتىلن ؤَىْ ٗسىت للى ومم غ٘اش   للوتىلن، ألىَّ ال ٖ
رذٕ ال ؤَىْ ٗزوش ش٘ئب هك الذاللٔ فٖ ًف  الىمم ثمشٌٗٔ حبل ؤٍ همبل 
للٖ اًِ ربد فٖ همذاس هٌِ، فبىَّ ّزا ال ٗىَى هٌبف٘ب هك الفَْس الحبلٖ 
الوزوَس فبلتخصص حبثت فٖ الَالك ثلحبؾ ّزُ الوشحلٔ هاي الفْاَس   

 .للمبم
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ٍ اهّب التخص٘ص الوٌفصل فم تتن فِ٘ ّزُ الوحبٍلٔ ووب تمذم ث٘بًِ لٌذ •
ٍ لذ اتعاب  . التمل٘ك للْ٘ب ف٘ذٍس األهش ث٘ي الوحبٍلت٘ي الخبً٘ٔ ٍ الخبلخٔ

هوب تمذم اىَّ رو٘ك هب روش هي الو ٗذاح ٍ ال اَاّذ اإلًّ٘أ ؤٍ اللوّ٘أ    
ٗمزاض  ثح٘اج   حبساوب إلحذاّوب فٖ همبثل األخشى ال تىَى ثشّبًاب  

صبحت الفشظ٘ٔ الوتجٌبٓ فٖ الوحبٍلٔ األخشى لي تفس٘شّب ث اىل ؤٍ  
ثأخش، ٍ للِ٘ فتجماى الوساإلٔ فاٖ رهأ ٍراذاى وال ؤحاذ هاي اىَّ         
الوخصص الوٌفصل ّل ٗىَى وبشفب لي اًخمم الفَْس االستموبلٖ هي 

 .المبم ؤٍ الفَْس الزذّٕ هٌِ
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ء ٍ َّ اىَّ هب تمذم هي الحذٗج اًوب ّاَ   فٖ الومبم التٌجِ٘ ذلى شٖثمٖ •
حَل حز٘ٔ المبم فٖ الجبلٖ فٖ الزول اإلً بر٘ٔ ؤلٌٖ الوستمولٔ فاٖ  

 .همبم اإلً بء
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اهّب الزولٔ الخجشٗٔ الوخصصٔ، فمذ ٗمبل فْ٘ب ثإًِ ال تٌبفٖ فْ٘ب ثا٘ي  ٍ •
دل٘ل التخص٘ص ٍ دل٘ل المبم ٍ الَرِ فٖ رله اىَّ الوذلَل الزذٕ فٖ 
الزولٔ الخجشٗٔ َّ لصذ الحىبٗٔ ٍ االخجبس ال الزمل ٍ اإلً بء، ٍ هي 
الَاظب اًِ ٗوىي ؤَىْ ٗىَى للوتىلن لصذ الحىبٗٔ لي الموَم راذاً ٍ  
 حم٘مٔ لوصلحٔ فِ٘ هك لذم حجَح الموَم ٍالمب ووب ٗمتعِ٘ الوخصص، 
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اىَّ الوخصص اًوب ٗذل للى لذم حجَح هذلَل المابم فاٖ   : الحبصلٍ •
هَسد التخص٘ص ٍ ال ٗى ف لي لذم لصذ الحىبٗٔ لي المواَم فاٖ   
الزولٔ الخجشٗٔ الوخصصٔ، غبٗٔ األهش ٗلضم الىازة ثٌابء للاى تماَم     

 ،ء خمف الَالك ووب َّ الو َْس الىزة ثإَى ٗمصذ الحىبٗٔ لي شٖ
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ء خمف الَالك  ٍ اهّب ثٌبء للى هجٌبًب هي اىَّ الىزة هتمَم ثى ف شٖ •
فَْ حبصل حتى لَ لن ٗىي لبصذاً الحىبٗٔ ووب فاٖ هاَاسد التَسٗأ    
لٌذّن فبًِ لذ و ف ثزله هب َّ خمف الَالك ٍ لزله ًجٌاٖ فمْ٘ابً   
للى حشهٔ التَسٗٔ ٍ وًَْب وزثب ؤٗعب ذالّ فٖ حبلأ ٍاحاذٓ ال هزابل    

 للتمشض لْب ٌّب، 
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لىي ّزا ل٘  هاي التمابسض ثا٘ي الىمها٘ي ال ثلحابؾ الواذلَل       ٍ •
االستموبلٖ ٍ َّ لصذ ذخؽبس الموَم ٍ ال ثلحبؾ الواذلَل الزاذٕ ٍ   
َّ لصذ الحىبٗٔ لٌِ، ًمن الوخصص هخبلف ألهش حبلج ٍ َّ هؽبثمأ  

ذالّ اىَّ ّازا   -ٍ لذ ٗمجش لٌْب ثإصابلٔ الزاذ   -تله الحىبٗٔ هك الَالك
الفَْس ل٘  هي ـَْساح الىمم ٍ ال هي هذلَالتِ ثَرِ ٍ اًواب ّاَ   
هشتجػ ثَحبلٔ الحبوٖ ٍ وًَِ صبدلبً ال ٗخؽإ ٍ ّزا ّاَ همٌاى لاذم    

 .التٌبفٖ ث٘ي الىمه٘ي المبم الخجشٕ ٍ الوخصص
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لىي الصح٘ب ٍرَد التٌبفٖ ث٘ي المبم الخجاشٕ ٍ هخصصاِ ثلحابؾ    ٍ •
 الَالكـَْس حبلٖ، رله اىَّ لذم هؽبثمٔ الحىبٗٔ هك 

 ،تىَى اخت٘بسٗٔ هي رْٔ وزة الوتىلن: تبسٓ •
 تىَى اظؽشاسٗٔ هي رْٔ التم٘ٔ ٍ ًحَُ، : ٍ ؤخشى •
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ـاابّش الوااتىلن ثىاامم اًااِ ٗحىااٖ لٌااِ ثبلحشٗاأ ٍ االخت٘اابس ال ٍ •
ٕ ثبالظؽشاس ٍ الزجش فاإرا فشظاٌب الواتىلن صابدلب وبلومصاَم        الّاز

ٗستح٘ل هٌِ لذم الوؽبثمٔ االخت٘بسٕ فم هحبلٔ وبى الوخصص هٌبف٘ب 
ـَْسُ الحبلٖ فٖ وَى   هك ـَْس المبم الخجشٕ فٖ الزذٗٔ، فبىَّ همتعى

حىبٗتِ اخت٘بسٗٔ ٍ صبدسٓ لٌِ ثحشٗٔ صذٍس الىزة هي الومصاَم ٍ  
َّ هستح٘ل فم هحبلٔ ٗمك التٌبفٖ ث٘ي الوخصص ٍ المبم الخجشٕ ٍ لَ 

 .ثلحبؾ ـَْسُ الخبلج
•  
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 «حز٘ٔ المبم هك الوخصّص الوزول»•
فٖ اًِ ذرا فشض ذروبل الوخصص فْال ٗىاَى المابم     -الزْٔ الخبً٘ٔ•

 حزٔ فٖ لبم ٗملن شوَلِ للوخصص ؤم ال؟

ٍ ّزُ الوسإلٔ ثحست الَالك اهتذاد للوسإلٔ السبثمٔ ح٘ج اًِ ثماذ ؤَىْ  •
حجت ٌّبن حز٘ٔ المبم ثمذ التخص٘ص فٖ توابم الجابلٖ ٗجحاج لاي     

 :حذٍد هب ٗىَى المبم حزٔ فِ٘
فْل َّ هب لن ٗملن دخَلِ فٖ الوخصص ؤم خصَص هاب للان لاذم    •

 ؟دخَلِ فِ٘

 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»
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إجمال 
 المخصص

 مفهومً

 مصداقً

 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»
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 إجمال المخصص

 مفهومً

المخصص المجمل 
 متصل بالعامّ 

المخصص المجمل 
 منفصل عنه متصل

 مصداقً

المخصص المجمل 
 متصل بالعامّ 

المخصص المجمل 
 منفصل عنه متصل
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إجمال 
 المخصص

 مفهومي

المخصص المجمل متصل 
 بالعام  

 الدوران بين األقل و األكثر 

 بين متباينين

 المخصص المجمل متصل
 منفصل عنه

 الدوران بين األقل و األكثر 

 بين متباينين

 مصداقي

المخصص المجمل متصل 
 بالعام  

 الدوران بين األقل و األكثر 

 بين متباينين

 المخصص المجمل متصل
 منفصل عنه

 الدوران بين األقل و األكثر 

 بين متباينين

 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»
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الجحج لي ّزُ الزْٔ ٗمك فٖ همبه٘ي، ألىَّ، ذروبل الوخصاص اهّاب   ٍ •
هفَْهٖ ؤٍ هصذالٖ ٍ فٖ ول هي الومابه٘ي تَراذ فاشٍق ؤسثمأ، ذر     
الوخصص الوزول اهّب هتصل ثبلمبمّ ؤٍ هٌفصل لٌِ، ٍ للاى وال هاي    

 .التمذٗشٗي اهّب ؤَىْ ٗىَى الذٍساى ث٘ي األلل ٍ األوخش ؤٍ ث٘ي هتجبٌٗ٘ي
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ٍ لجل ال شٍق فٖ الحذٗج لي ّزُ الوسبرل ال ثذَّ هي التماشض ذلاى   •

ًىتٔ هشتجؽٔ ثجحَث تمبسض األدلٔ ٍ لْب دخل وج٘ش فٖ الومبم، ٍ ّٖ 
الىلؤ الو َْسٓ المبرلٔ ثإىَّ الوخصص الوٌفصل ٗشفك حز٘أ المابم ٍ   

 :الوخصص الوتصل ْٗذم ـَْس المبم فٌمَل

 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»
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 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»

 المخصص
 المتصل

 المنفصل
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 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»

 المخصص

 المتصل

بعبارة غٌر 
 مستقلة

 بعبارة مستقلة

 المنفصل
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 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»

 المخصص

 المتصل

بعبارة غٌر 
 مستقلة

 الوصف

 اإلستثناء

 بعبارة مستقلة

 المنفصل
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دلَى وَى الوخصص الوٌفصل سافماب لحز٘أ المابم دٍى ـْاَسُ     اهّب •
فألىَّ المبم ثمذ ؤَىْ اًممذح داللتِ للاى المواَم ٍ توات ف٘ساتح٘ل ؤَىْ     
ٌٗملت لوب ٍلمت للِ٘، ألًْب وبًت داللٔ تٌز٘ضٗٔ غ٘ش هملمٔ للى لذم 
التخص٘ص الوٌفصل ثجشّبى ًفٖ احتوبل التخص٘ص ثٌف  ّزا الفْاَس  
ٍ ذالّ الثتلى الفَْس ثبإلروبل ولّوب احتولٌب ٍرَد هخصاص هٌفصال   
ٍالمب، فم هحبلٔ لٌذ حجَح الوخصص ؤٗعاب تىاَى ؤصال الذاللأ ٍ     
الفَْس ثبل٘ب فٖ المبم للى حبلاِ ٍ اًواب تشتفاك حز٘تاِ اهّاب ثوامن       

ؤٍ ثوامن  ( لاذُ )األـْشٗٔ ٍ األلَار٘ٔ ووب سالىِ صابحت الىفبٗأ    
رله هفصم فاٖ   حممٌبٍ لذ ( لذُ)المشٌٗ٘ٔ ووب ؤفبدُ الوحمك الٌبرٌٖ٘ 

 .ثحَث التمبسض
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اهّب دلَى وَى الوخصص الوتصل سافمب للفَْس فْاٖ ثبلٌساجٔ ذلاى    ٍ •
التخص٘ص الوتصل ثٌحَ التم٘٘ذ ؤٍ االساتخٌبء ٍ االساتذسان ٍاظاحٔ،    
ألىَّ التخص٘ص فٖ ّزٗي المسو٘ي حبثت فٖ هشحلٔ الوذلَل التصَسٕ 
الَظمٖ للىمم فم ٌٗممذ ـَْس فٖ الموَم راتب لمذم اًممبد داللٔ لل٘اِ  

 .فٖ هشحلٔ الذاللٔ التصَسٗٔ

 «حجية العام هع الوخصّص الوجول»
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اهّب الوخصص الوتصل الوستمل فشافم٘تِ ألصل الفَْس تتعب للى ظاَء  ٍ •
الٌىتٔ التٖ روشًبّب ف٘وب سجك لتفس٘ش لذم المٌبٗٔ فٖ التخص٘ص ثِ، ح٘اج  
للٌب ثإىَّ المبم ٍ ذِىْ وبى ثحست هذلَلِ التصَسٕ ثل االستموبلٖ ـبّشاً فاٖ  
الموَم ذالّ اًِ ثحست الوذلَل الزذٕ ال ـَْس فٖ ذسادتِ ثل الفَْس ٗمعٖ 
ثإسادٓ الخصَص رذا، ثبلتجبس اىَّ الفَْس الحابلٖ فاٖ الزذٗأ ٗمتعاٖ اىَّ     
الوتىلن ربد فٖ ومهِ فٖ همبثل ؤَىْ ٗىَى ّبصال فٖ هزواَق ومهاِ ثاإَىْ    
ٗسىت للى الْضل فوب دام لن ٌٗتِ هي ومهِ الَاحذ ال ٗوىي التٌبص هشادُ 
الزذٕ هٌِ، فإصبلٔ الزذ اًوب تزشٕ ثلحبؾ هزوَق الىمم إلحجبح الزذ ٍ 
ًفٖ الْضل الفملٖ ثبلىمم ٍ ال تزشٕ ثلحبؾ ول راضء راضء هاي الىامم     

 .الَاحذ إلحجبح الزذ التحل٘لٖ ٍ الح٘خٖ هي ًبح٘تِ
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