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إرا تؼبسع الؼوَم ٍ الوفَْم ففٖ تمذٗن الوفَْم ػل٘هِ ٍ ػذههِ   فظل •
  خالف

ٍ لجل الخَع فٖ تحم٘ك رله ال ثهذ ههي توْ٘هذ همذههٔ ٍ ّهٖ اى      •
 الوخبلفالوفَْم ٌٗمسن إلى الوفَْم الوَافك ٍ الوفَْم 

ٍ الوشاد ثبألٍل َّ هب إرا تَافك الوفَْم ٍ الوٌطَق فٖ اإلٗجهبة وٍ   •
السلت ووب اى الوشاد ثبلثبًٖ َّ هب إرا تخبلف الوفَْم ٍ الوٌطَق فهٖ  

 رله 
اى الوفَْم الوَافك ٗىَى ػلى ًحهَ األٍلَٗهٔ تهبسٓ ٍ ػلهى ًحهَ      ثن •

 .الوسبٍآ وخشى
498ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج   
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 جواز التخصيص بالوفهوم

ٔ اًوب ٗتحمك ف٘وب إرا وبًت األٍلَٗٔ هي الوذسوبت ( ٍ األٍل)• ٍ  الؼمل٘ه
ووب فٖ لَلِ تؼبلى ٍ ال تمل لْوب وف الهذال ػلهى    ػشف٘ٔاهب إرا وبًت 

حشهٔ ضشة الَالذٗي ههثال ثبلذاللهٔ الؼشف٘هٔ فبلوهذلَل خهبس  ػهي       
 فٖ الوذال٘ل اللفظ٘ٔ الؼشف٘ٔ [ 1]الوفَْم ٍ داخل 

 
•______________________________ 
لذ تمذم هي ش٘خٌب األستبر لهذ  سهشُ االػتهشاف ثهبى الوفْهَم      [ 1]•

داخل فٖ الوذال٘ل اللفظ٘ٔ فال ٍجِ لوب وفبدُ فٖ الومبم هي خشٍ  ههب  
 إرا وبًت األٍلَٗٔ ػشف٘ٔ هي الوفَْم الوَافك ثبألٍلَٗٔ

498ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج   
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فَْ ٗتحمك غبلجب ف٘وب إرا وبًت ػلٔ الحىن هٌظَطهٔ ٍ  ( ٍ اهب الثبًٖ)•
ًؼٌى ثِ هب وبًت الؼلٔ الوزوَسٓ فِ٘ ٍاسطٔ فٖ الؼشٍع لثجَت الحىن 
للوَضَع الوزوَس فٖ المض٘ٔ ثبى ٗىَى الوَضَع الحم٘مٖ َّ الؼٌَاى 
الوزوَس فٖ التؼل٘ل ٍ ٗىَى ثجَتِ للوَضَع الوزوَس هي جْٔ اًطجبق 
رله الؼٌَاى ػلِ٘ ووب فٖ لض٘ٔ ال تششة الخوش فبًهِ هسهىش فبًْهب    
ظبّشٓ فٖ اى هَضَع الحشهٔ فْ٘ب اًوب َّ ػٌهَاى الوسهىش ٍ حشههٔ    
الخوش اًوب ّٖ هي جْٔ اًطجبق رله الؼٌهَاى ػل٘هِ ف٘سهشٕ الحىهن     
حٌ٘ئز إلى ول هسىش فال تجمى للخوش خظَط٘ٔ فٖ الحىهن الوهزوَس   

 فٖ المض٘ٔ 
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اهب إرا وبًت الؼلٔ الوزوَسٓ فٖ المض٘ٔ ٍاسطٔ فٖ الثجَت ٍ هي لج٘ل ٍ •
دٍاػٖ جؼل الحىن ػلى هَضَػِ هي دٍى اى تىهَى ّهَ الوَضهَع    
فٖ الحم٘مٔ ووب فٖ لض٘ٔ ال تششة الخوش إلسىبسُ فبًْب ظهبّشٓ فهٖ   
اى هَضَع الحشهٔ فْ٘ب اًوب َّ ًفس الخوش غبٗٔ األهش اى الذاػٖ إلى 
جؼل الحشهٔ ػلْ٘ب اًوب َّ إسىبسّب فهال ٗسهشى الحىهن إلهى غ٘هش      

 فْ٘ب الوزوَسٓالوَضَع الوزوَس فٖ المض٘ٔ هوب ٗشتشن هؼِ فٖ الؼلٔ 
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حٌ٘ئز اى تىَى فٖ خظَص الؼلٔ الوزوَسٓ فٖ المض٘ٔ [ 1]ٗحتول إر •
خظَط٘ٔ داػ٘ٔ إلى جؼل الحىن ػلى الوَضَع الوزوَس فْ٘ب ٍ اى ال 
تىَى ّزُ الخظَط٘ٔ هَجَدٓ فٖ غ٘شّهب هوهب ٗشهتشن هؼْهب فهٖ      
الحم٘مٔ ٍ الؼٌَاى فإرا احتول اى فٖ خظهَص إسهىبس الخوهش ههثال     
خظَط٘ٔ داػ٘ٔ إلى جؼل الحشهٔ ػلْ٘ب لن ٗوىي الحىن ثحشهٔ غ٘شّب 
هوب ٗشتشن هؼْب فٖ وثش اإلسىبس ٍ ّزا الّزٕ روشًبُ َّ الو٘هضاى فهٖ   
 تسشٗٔ الحىن هي الوَضَع الوزوَس فٖ المض٘ٔ إلى غ٘شُ ٍ ػذهْب 

499: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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•______________________________ 
ال ٗخفى اى ّزا االحتوبل اًوب َّ ػلى خالف هب َّ الوشتىض فٖ [ 1]•

ورّبى الؼشف هي دٍساى ول حىن هذاس ػلتِ ٍ هي اى الؼلٔ الوهزوَسٓ  
فٖ الىالم ّٖ ثٌفسْب ػلٔ للحىن هغ لطغ الٌّظش ػي خظَط٘ٔ ل٘بهْهب  
ثبلوَضَع الوزوَس فٖ المض٘ٔ ضشٍسٓ اًِ ال ٗشه وّل الؼشف فٖ اى 
الوستفبد هي لَلِ ػلِ٘ السالم اى اللَِّ لن ٗحشم الخوهش السهوِ ٍ اًوهب    
حشهِ إلسىبسُ اًوب ّٖ حشهٔ ول هسىش هي دٍى دخل لم٘بم اإلسىبس 

 ثبلخوش فٖ الحىن ثبلحشهٔ وطال 

499: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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•______________________________ 
هغ اًِ لَ وبى احتوبل دخل خظَط٘ٔ الوَسد فٖ الحىن هبًؼبً هي ّزا •

اًؼمبد ظَْس الىالم فٖ دٍساى الحىن هذاس ػلتِ الوزوَسٓ ف٘هِ لجهشى   
رله ف٘وب إرا وبى تؼل٘ل الٌْٖ ػي ششة الخوش ثىًَِ هسىشا إر ههي  
الوحتول فِ٘ وٗضبً اى ٗىَى فٖ طذق الوسىش ػلى خظهَص الخوهش   
خظَط٘ٔ تمتضٖ حشهتِ ٍ ال تىَى ّزُ الخظَطه٘ٔ هَجهَدٓ فهٖ    

 غ٘شُ 

499: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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•______________________________ 
ثبلجولٔ ال ًشه فٖ اى هب ٗستفبد ػٌذ وّل الؼهشف ههي لضه٘ٔ ال    ٍ •

تششة الخوش ألًِ هسىش ثؼٌِ٘ َّ الوستفبد هي لض٘ٔ ال تششة الخوش 
إلسىبسُ فبى وبى الوستفبد هي األٍلى ثجَت الحشهٔ لىل هسىش ووهب  
َّ الظبّش وبى الوستفبد هي الثبً٘ٔ َّ رله ٍ اى لن ٗىي الوستفبد هي 
الثبً٘ٔ ػوَم الحىن لىل هسىش لن ٗسهتفذ ػوَههِ لىهل هسهىش ههي      
المض٘ٔ األٍلى وٗضبً ٍ ػلِ٘ فال ٍجِ لوب وفبدُ شه٘خٌب األسهتبر لهذ     
سشُ هي التفظ٘ل ٍ جؼل الؼلٔ الوزوَسٓ فٖ الىالم هي لج٘ل الَاسهطٔ  
فٖ الؼشٍع فٖ وحذ المسو٘ي ٍ هي لج٘ل الَاسهطٔ فهٖ الثجهَت فهٖ     

 المسن اٙخش
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 الموافق 

 على نحو األولوية

 بالداللة العقلية

 بالداللة العرفية

 على نحو المساواة

 منصوص العلة

أحرز مناط الحكم 
المذكور في القضية 

 من الخارج يقينا
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ثبلوسبٍآ فٖ غ٘ش هٌظَص الؼلٔ ف٘وب إرا وحشص ( ٍ لذ ٗتحمك الوفَْم)•
هٌبط الحىن الوزوَس فٖ المض٘ٔ هي الخهبس  ٗمٌ٘هب فه٘حىن ثسهشاٗٔ     

 الحىن إلى ول هَسد تحمك فِ٘ هٌبط الحىن 
ّزا المسن ًبدس التحمك جذا إر الغبلت فٖ هٌبط الحىن اى ال ٗىهَى  ٍ •

لطؼ٘ب ٍ إرا لن ٗىي الوٌبط لطؼ٘بً وبًت تسشٗٔ الحىهن ههي هَضهَػِ    
إلى غ٘شُ داخلٔ فٖ الم٘ب  الوؼلهَم ػهذم حج٘تهِ إرا ػشفهت رلهه      
 .فبلىالم ٗمغ تبسٓ فٖ الوفَْم الوَافك ٍ وخشى فٖ الوفَْم الوخبلف

499: ، ص1 أجود التقريرات، ج  
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فٖ الوفَْم الوَافك فَْ ٗمغ تبسٓ فٖ الوفَْم الوَافك ػلى ( اهب الىالم)•
 ًحَ األٍلَٗٔ ٍ وخش فٖ الوفَْم الوَافك ػلى ًحَ الوسبٍآ 

ٔ الوَافك ػلى ًحهَ  ( اهب الوفَْم)• ثهبى  [ 1]ٗمهبل ف٘هِ   فشثوهب   األٍلَٗه
تقدذين  الوؼبسع للؼبم اى وبى َّ ًفس الوفَْم ثوجشدُ فهال ثهذ ههي    

سَاء وبًت الٌسجٔ ثٌْ٘وهب ثهبلؼوَم ههي ٍجهِ وم      الوفهوم عليه هطلقاً
وبًت ثبلؼوَم ٍ الخظَص ػلى اإلطالق فبى سفغ ال٘ذ ػي الوفَْم هغ 
ػذم التظشف فٖ الوٌطَق هغ اى الوفشٍع لضٍهِ لِ ثٌحَ األٍلَٗٔ اهش 
غ٘ش هوىي ٍ اهب سفغ ال٘ذ ػي الوٌطَق ٍ التظشف فِ٘ هغ ػهذم وًَهِ   
هؼبسضب للؼوَم فال ٍجِ لِ ٍ ػل٘هِ ف٘تؼه٘ي التظهشف فهٖ الؼوهَم ٍ      

 هحبلٔتخظ٘ظِ ثغ٘ش هَسد الوفَْم ال 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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•______________________________ 
فهٖ الوفْهَم الوَافهك ػلهى ًحهَ      لجشى ثؼٌ٘هِ  لَ تن ّزا المَل [ 1]•

األٍلَٗٔ لجشى رله ثؼٌِ٘ فٖ الوفَْم الوَافهك ػلهى ًحهَ الوسهبٍآ     
وٗضبً ٍ الوالن فْ٘وب هي جْٔ التمذٗن ػلى الؼوَم ػلى تمذٗش طهحتِ  

ء ٍاحذ فال ٍجِ للتفى٘ه ثٌْ٘وب فٖ الجحث ٍ الهتىلن فهٖ حىهن     شٖ
هؼبسضٔ الوفَْم الوَافك ػلى ًحَ األٍلَٗٔ للؼبم تهبسٓ ٍ الهتىلن فهٖ    

  حىن هؼبسضٔ الوفَْم الوَافك ػلى ًحَ الوسبٍآ وخشى
 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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اى الوفَْم إرا وبى هؼبسضب للؼوَم اهتٌغ اى ال ٗىَى ( ٍ لىي التحم٘ك) •
الوٌطَق هؼبسضب لِ وٗضب ٍ السهش ف٘هِ اى دل٘هل الحىهن الثبثهت فهٖ       
الوٌطَق ووب اًِ ٗثجت حىوب آخش ثبألٍلَٗٔ وزله الذل٘ل الذال ثؼوَم 
ػلى ًفٖ الحىن الثبثت ثبلوفَْم ٗذل ػلى ًفٖ الحىن الثبثت ثبلوٌطَق 
ػلى ًحَ األٍلَٗٔ وٗضب ضشٍسٓ اى ثجَت الولضٍم ووب ٗسهتلضم ثجهَت   
الصهِ وزله ًفٖ الالصم ٗستلضم ًفى هلضٍهِ فتشجهغ الوؼبسضهٔ ثه٘ي    

 الوفَْم ٍ الؼوَم ثبالخشٓ إلى الوؼبسضٔ ث٘ي الوٌطَق ٍ الؼوَم 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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ػلِ٘ فبى وبى الوٌطَق وخض هطلمب هي الؼوَم ووب إرا ٍسد ال تىشم ٍ •
الفسبق ٍ ٍسد ووشم فسبق خذام الؼلوبء الذال ثوفَْهِ ػلهى ٍجهَة   
إوشام الؼلوبء وًفسْن فال هحبلٔ ٗمذم الوفَْم ػلى الؼوَم ٍ لهَ وبًهت   

 ثبلؼوَم هي ٍجِ  ْوبالٌسجٔ ثٌ٘
الَجِ فٖ رله اًِ ال ٗوىي التظشف فهٖ الوفْهَم ًفسهِ ههي دٍى     ٍ •

التظشف فٖ الوٌطَق ػلى هب هش ث٘بًِ ووب اًِ ال ٗوىي التظهشف فهٖ   
هفشٍع الىالم فٖ الوٌطَق لىًَِ وخض فٌ٘حظش األهش ثبلتظشف فٖ 

 الؼوَم ٍ إثمبء الوفَْم ػلى ػوَهِ 

500ص؛  1 أجود التقريرات ؛ ج  
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الومبم هي جولٔ الوَاسد التٖ ال ثذ فْ٘ب هي تمذٗن وحذ الؼبه٘ي ف٘ىَى •
ووب إرا   للتشج٘حهي ٍجِ ألجل ٍجَد الوشجح فِ٘ ػلى اٙخش الفبلذ 

وبى فشع اى الجهبلٖ تحهت وحهذ الؼهبه٘ي ثخظَطهِ ػلهى فهشع        
تخظ٘ظِ ثبلؼبمّ اٙخش همذاس ٗستْجي التخظ٘ض إلى رلهه الومهذاس   

 فبى رله ٗىَى هشجحبً لِ ٍ هَججبً لتمذهِ ػلى اٙخش 
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الٌسجٔ ث٘ي الوٌطَق ٍ الؼوَم وٗضبً ًسجٔ الؼوهَم ههي   ( ٍ اهب إرا وبًت)•
ٍجِ ووب إرا وبى الوٌطَق فٖ هفشٍع الوثبل ووشم خذام الؼلوبء فهبى  
لذم حٌ٘ئز الوٌطَق ػلى الؼوَم فٖ هَسد التؼهبسع ٍ دخهل ثهزله    
الخبدم الفبسك للؼبلن فٖ هَضَع ٍجَة اإلوشام وبى الوفْهَم الثبثهت   

 همذهب ػلى الؼوَم وٗضبً  المطؼ٘ٔثبألٍلَٗٔ 
ٍ اهب إرا لذم الؼوَم ػلى الوٌطَق ٍ خش  الخبدم الفبسك ػي هَضَع •

ٍجَة إوشام خذام الؼلوبء ٍ اختض الَجَة ثإوشام الخذام الؼذٍل لن 
ٗثجت األٍلَٗٔ اال ٍجَة إوشام الؼذٍل هي الؼلوبء دٍى فسهبلْن ّهزا   

 .َّ حك المَل فٖ الوفَْم ثبألٍلَٗٔ
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