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 (الرأي المختار)متعذدةتعقة االستثناء لجمل 

تعدد الجمل المتعقبة 
 باالستثناء

بتعدد خصوص 
 موضوعاتها

أكرم العلماء و االشراف و 
 الشيوخ اال الفساق منهم

رجوع االستثناء إلى 
  الجميع

أكرم العلماء و االشراف و 
أكرم الشيوخ اال الفساق 

 منهم

رجوع االستثناء إلى 
 األخيرة خصوص الجملة

 بتعدد خصوص محموالتها
أكرم العلماء و أضفهم و 

 العلماء اال فساقهم  أطعم
رجوع االستثناء إلى 

 األخيرة خصوص الجملة

أكرم العلماء و أضفهم و 
 أطعمهم اال فساقهم 

إلى  االستثناء رجوع
 الجميع 

أكرم العلماء و جالس  بتعدد كليهما
 االشراف اال الفساق منهم 

رجوع ال ظهورفي 
االستثناء إلى خصوص 

 األخيرة أو الجميع الجملة

 األية المباركة
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 الواحذتخصيص الكتاب تخثر جواز 

بالخصرَ   الوعتبرش   الَاحذالحق جَاص تخصيص الكتاب بخبش فصل •
كوا جاص بالكتاب أٍ بالخبش الوتَاتش أٍ الوحفَف بالقشئٌ القطعئ هري  
خبش الَاحذ بال استياب لوا َّ الَاضح هي سيشٓ األصحاب على العول 
بأخباس اآلحاد في قبال عوَهات الكتراب للرى صهري األ ورٔ علريْن      

 .بَاسطٔ القشئٌ ٍاضح البطالى رلكالسالم ٍ احتوال أى يكَى 
هع أًِ لَالُ لضم للغاء الخبش بالوشٓ أٍ ها بحكوِ ضشٍسٓ ًذسٓ خبش لرن   •

 .يكي على خالفِ عوَم الكتاب لَ سلن ٍجَد ها لن يكي كزلك

235ص؛ ( طثع آل الثيت ) كفاية األصول   
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 الواحذتخصيص الكتاب تخثر جواز 

ال يوٌع (  ٍ كَى العام الكتابي قطعيا صذٍسا ٍ خبش الَاحذ ظٌيا سٌذا)•
عي التصشف في داللتِ الغيش القطعئ قطعرا ٍ لال لورا جراص تخصريص     

 .الوتَاتش بِ أيضا هع أًِ جا ض جضها
ٍ السش أى الذٍساى في الحقيقٔ بيي أصالٔ العوَم ٍ دليل سٌذ الخبش هع •

أى الخبش بذاللتِ ٍ سٌذُ صالح للقشيٌئ  على التصشف فيْرا بخالفْرا   
فإًْا غيش صالحٔ لشفع اليذ عي دليل اعتباسُ ٍ ال يٌحصش  الذليل على 
الخبش باإلجواع كي يقال بأًِ فيوا ال يَجذ على خالفِ داللرٔ ٍ هرع   

 .ٍجَد الذاللٔ القشآًئ  يسقط ٍجَب العول بِ
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