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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخظّةةض الوجوةةل    »
 

هب إرا وبى الوخظض الودول هٌفظالً دائشاً ث٘ي األلل ٍ  -الثبلثالفشؼ •
 األوثش

ال ٗدبت إوبشام   )ٍ ٍسد فٖ دل٘ل هٌفظل ( أوشم ول فم٘ش)ووب إرا ٍسد •
هؽ تشدد هفَْم الفبسك ث٘ي هطلك هشتىت الزًت ٍ ثب٘ي  ( فسبق الفمشاء

 .خظَص هي استىت الىج٘شٓ
الظح٘ح فٖ ّزا الفشؼ طحٔ التوسبه ثبلؿببمف فبٖ هبَسد إخوبب       ٍ •

 .الوخظض ٍ ؾذم سشٗبًِ إلى الؿبم

299: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األطول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخظّةةض الوجوةةل    »
 

اىَّ همتضٖ الحد٘ٔ ٍ َّ غَْس الؿبم : الظ٘غٔ الوذسس٘فٔ لتخشٗح رلهٍ •
 .فٖ الؿوَم ثبلٌسجٔ لوَسد اإلخوب  هَخَد ٍ الوبًؽ هفمَد

اهَّب ٍخَد الومتضٖ، فلوب تمذم هبي اىَّ الوخظبض الوٌفظبل ال ْٗبذم     •
 .الػَْس ٍ اًوب ٗتمذم ؾلِ٘ فٖ الحد٘ٔ ثوالن األغْشٗٔ أٍ المشٌٗ٘ٔ

ٍ اهَّب ؾذم الوبًؽ، فألىَّ الثبثت هي الوبًؽ ؾي حد٘بٔ الؿوبَم اًوبب ّبَ     •
ثومذاس فبؾل الىج٘شٓ هي الزًت ٍ اهَّب فبؾل الظغ٘شٓ فلن ٗثجت ثحسبت  
الفشع خشٍخِ ثبلتخظ٘ض ف٘جمى الؿبم ؾلى حد٘تِ لوب تمذم هبي اىَّ  

 .غَْس الؿبم ثٌفسِ حدٔ فٖ ًفٖ التخظ٘ض الوحتول

299: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األطول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخظّةةض الوجوةةل    »
 

ّزُ الظ٘بغٔ طح٘حٔ ال غجبس ؾلْ٘ب، إِالَّ ٌّبله شبجْب  ٗوىبي أْىْ   ٍ •
تثبس فٖ همبثلْب ال ثذَّ هبي دفؿْبب، ٍ ّبٖ ٗوىبي اى تبزوش ثتمشٗجبب        

 :ؾذٗذٓ
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخظّةةض الوجوةةل    »
 

توسك بالعامّ في الشبهة الوظداقية أْىْ ٗمب  ثأىَّ ّزا  -األٍ التمشٗت •
الّزٕ سَف ٗأتٖ فٖ الومبم الثبًٖ ؾذم طحتِ ٍ رلبه ألىَّ  لوخظظه 

الوخظض لذ اخشج ؾي الؿبم ثحست الفشع هب ّبَ هبذلَ  ؾٌبَاى    
الفبسك هي الفمشاء ٍ ثزله أطجح غَْس الؿبم هٌمسوبً إلبى هبب ٗىبَى    
حدٔ فِ٘، ٍ َّ الفم٘ش الّزٕ ال ٗىَى هشوَالً لوذلَ  الفبسك، ٍ هبب ال  
ٗىَى حدٔ فِ٘ ٍ َّ الفم٘ش الوشوَ  لوذلَ  الفبسك، ٍ الوفبشٍع اىَّ  
فبؾل الظغ٘شٓ هوي ٗشه فبٖ وًَبِ هشبوَالً لوبذلَ  الفبسبك أم ال      
ف٘ىَى ثبلٌسجٔ إلى الػَْس الجبلٖ ؾلى هوي ٗشه فٖ وًَبِ هشبوَالً   
لوذلَ  الفبسك أم ال ف٘ىَى ثبلٌسجٔ إلى الػَْس الجببلٖ ؾلبى حد٘تبِ    

 .هي الؿبم شجْٔ هظذال٘ٔ ٍ ال ٗدَص التوسه فْ٘ب ثبلػَْس

299: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األطول   
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخظّةةض الوجوةةل    »
 

 تمسك بالعام  في الشبهة المصداقية لمخصصه 

 ظهور العام

 ما يكون حجة فيه
الفقير الّذي ال يكون 

مشموالً لمدلول 
 الفاسق

 ما ال يكون حجة فيه
الفقير المشمول 
 لمدلول الفاسق
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 «حجيةةة العةةام هةةع الوخظّةةض الوجوةةل    »
 

 التخصيص

من هو مدلول 
 كلمة الفاسق

عدم إمكان 
التمسك بالعاّم 

في مورد 
 اإلجمال

إجمال 
المخصص 

 مصداقاً 

من يكون 
 واقعا   فاسقا  

يكون 
التخصيص 

محكي بمقدار 
هذا العنوان 
المردد بين 

 األقل و األكثر

يكون المتيقن 
 منه هو األقل 

األكثر فينفي 
احتمال 

تخصيصه 
 بعموم العام
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اىَّ التخظ٘ض إرا وبى ثؿٌَاى هي َّ هذلَ  ولوبٔ الفبسبك   : الدَاةٍ •
ثح٘ث أخز  ولؤ الفبسك فٖ دل٘بل التخظب٘ض ثٌحبَ الوَيبَؾ٘ٔ     
ثح٘ث ٗىَى التخظ٘ض ثؿٌَاى هسوَّى الفبسك فال إشىب  ؾٌذئبز  فبٖ   
ؾذم إهىبى التوسه ثبلؿبمف فٖ هَسد اإلخوب  ٍ َّ فبؾل الظغ٘شٓ إِالَّ 
اىَّ ّزا ثحست الحم٘م٘ٔ هي إخوب  الوخظض هظذالبً ال هفَْهببً ألى  
هفَْم هسوى الفبسك ال إخوب  فِ٘ ٍ اًوبب اإلخوبب  فبٖ هظبذالِ ال     

 هحبلٔ، 
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اهَّب إرا وبى التخظ٘ض ثؿٌَاى هي ٗىَى فبسمبً ٍالؿببً ثح٘بث ٗىبَى    ٍ •
هفَْم الفبسك هلحَغبً ثوب َّ هشآٓ ؾي ٍالؿِ ووب َّ الحب  فبٖ وبل   
هفَْم فال هحبلٔ ٗىَى التخظ٘ض ثومذاس هحىٖ ّزا الؿٌبَاى الوبشدد   
ثحست الفشع ث٘ي األلل ٍ األوثش ٍ ٗىَى الوت٘مي هٌِ َّ األلل ٍ اهَّب 
األوثش فٌ٘فٖ احتوبب  تخظ٘ظبِ ثؿوبَم الؿببم دٍى أْىْ ٗىبَى شبجْٔ       
هظذال٘ٔ لِ، ألىَّ غَْسُ اًوب اًمسن ثومذاس هب ثجت فِ٘ التخظ٘ض ٍ َّ 

 .فبؾل الىج٘شٓ فمط ووب َّ ٍايح
 

299: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األطول   
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اىَّ الجٌبء الؿمالئبٖ لببع ثوؿبهلبٔ األدلبٔ ٍ المبشائي       -الثبًٖالتمشٗت •
الوٌفظلٔ هؿبهلٔ الوتظال  ثتٌضٗلْب هٌضلٔ الوتظلٔ فٖ همبم استىشبف 
الوشاد الٌْبئٖف هي هدوَؼ ولوب  الوتىلن الَاحذ ٍ ّزا الجٌببء ٗمضبٖ   
فٖ الومبم أٗضبً أْىْ ًؿطٖ للوخظض الوٌفظل الودول حىن الوخظض 
الوتظل الودول ٍ لذ تمذم فٖ الفشؼ األٍ  اًِ َٗخت سشٗبى اإلخوب  
إلى الؿبم فىزله الحب  ف٘وب ٌٗض  هٌضلتبِ، غبٗبٔ األهبش اىَّ اإلخوبب      

 .تنزيلي حكويٍ ٌّب تكويني حقيقي ٌّبن 

300: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األطول   
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اىَّ الومظَد هي الجٌبء الؿمالئٖ الوزوَس اىَّ الذل٘ل الوٌفظل ثوب : الدَاة•
َّ هٌفظل ٍ هب ٌٗدن ؾبي رلبه هبي اسبتمشاس غْبَسا  ٍ دالال       
ٗفشع وأًِ هتظل فإرا وبى ٌّببن غْبَس ٗتَلبذ هبي ًفبي ح٘ث٘بٔ       
االًفظب  ٍ اًتْبء الىالم األٍ  فال ثذَّ ٍ أْىْ ٗحبفع ؾلِ٘ أٗضبً فٖ همبم 
التؿبهل، ٍ ل٘ي هؿٌى التٌضٗل الوزوَس فٖ الجٌبء الؿمالئٖ افتشاع إلغبء 

 .ّزا الػَْس حىوبً
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 :ٍ إِىْ شئت للت •
اىَّ فحَى ّزا الجٌبء اىَّ الذل٘ل الّزٕ ٗىَى ؾلى تمذٗش اتظببلِ لشٌٗبٔ    •

هفسِّشٓ ٍ هحذدٓ لوشاد الوتىلن ٗىَى ؾلى تمذٗش اًفظبلِ وزله حىوبً 
ٍ ثلحبظ الحد٘ٔ هؽ افتشاع اًحفبظ توبم هب ٌّبله هي غْبَسا  ٍ  

 ،دالال  فٖ هدوَؼ الىاله٘ي
فال ٗشاد ثْزا الجٌبء إلغبء الػَْسا  الىاله٘بٔ الوتَلبذٓ ًت٘دبٔ اًتْببء      •

 .الىالم األٍ  وبلػَْس فٖ الؿوَم فٖ الومبم

300: ، ص3 ج( الهاشوي)بحوث في علن األطول   
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