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 الْمُنَافِقِينَ

إِذَا قِيلَ لَهُمِ تَعَالَوِا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى السَّسُولِ زَأَيِتََ الََُُْتاقِيِي َ   وَ •
 ﴾61﴿يَصُدُّونَ عََْكَ صُدُوداً 

قَكَيِفَ إِذَا أَصَابَتْهُمِ مُصِيبَةٌ بَُِا قَدَّمََِ أَيِدِيهِمِ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحِلِكُونَ بِاللَّتهِ  •
 ﴾62﴿إِنْ أَزَدِنَا إِالَّ إِحِسَاناً وَ تَوِقِيياً 
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 الْمُنَافِقِينَ

الَّرِي َ يَعِلَمُ اللَّهُ مَا قِي قُلُوبِهِمِ قَأَعِسِضِ عََْهُمِ وَ عِظْهُمِ وَ قُتلْ  ئِكَ ٰ  أُول•
 ﴾63﴿لَهُمِ قِي أَنْكُسِهِمِ قَوِالً بَلِيغاً 

وَ مَا أَزِسَلََْا مِ ْ زَسُولٍ إِالَّ لِيُطَاعَ بِئِذْنِ اللَّهِ وَ لَوِ أَنَّهُمِ إِذْ ظَلَُُوا أَنْكُسَهُمِ •
جَاءُوكَ قَاسِتَغْكَسُوا اللَّهَ وَ اسِتَغْكَسَ لَهُمُ السَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً زَحِيُتاً  

﴿64﴾ 

قَالَ وَ زَبِّكَ الَ يُؤْمَُِونَ حَتَّى يُحَكُُِّوكَ قِيَُا شَجَسَ بَيََِهُمِ ثُتمَّ الَ يَجِتدُوا   •
 ﴾65﴿قِي أَنْكُسِهِمِ حَسَجاً مَُِّا قَضَيََِ وَ يُسَلُُِّوا تَسِلِيُاً 
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 الفاظـ تفاوت کار اصولي و لغوی در بحج 2

 مباحث الفاظ

بحث لغوی 
 هیأت اکتشافی

 ماده

 حقیقت شرعیه

 صحیح و أعم

 بحث تحلیلی
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 أعمصحيح و 

 صحيح و اعم
مفاهيم داراى 
مصاديق صحيح 

 (فاسد)و باطل 

 عبادات
در تحقق آن ها 

شرط   قصد قربت
 است

 معامالت
در تحقق صحيح 
آن ها قصد قربت 

 شرط نيست
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 حقیقت شرعیه

وضع الفاظ شرعی توسط 
 شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

وضع این الفاظ توسط 
 عرف قبل از شارع

مشکلی در بحث صحیح و 
 أعم نیست

استعمال مجازی این الفاظ 
 توسط شارع 

بحث صحیح و أعم مشکل 
 است

صاحب )اقرب المجازات
 (کفایه

حقیقت ادعایی و تعدد دال 
شیخ انصاری و )و مدلول

 (محقق اصفهانی

قرینه عامه بر مجاز 
 (شهید صدر)

استعماالت متشرعه 
شاهدی بر کثرت 
 استعماالت شارع



8 

 أعمصحيح و 

 صحيح و اعم
مفاهيم داراى 
مصاديق صحيح 

 (فاسد)و باطل 

 عبادات
در تحقق آن ها 

شرط   قصد قربت
 است

 معامالت
در تحقق صحيح 
آن ها قصد قربت 

 شرط نيست
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 صحیح

 موافق امر 

 محصل غرض

 مسقط قضا واعاده

 تام األجزاء و الشرایط

 ترتب آثار مورد انتظار

تطابق  عمل اتیان شده با آن اجزاء و 
 شرایطى كه به آن امر شده
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 جامع 

در صحیح و 
 أعم

در صحیح 
 فقط

 در أعم فقط
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 جامع 

در صحیح و 
 أعم

 شهید صدر

در صحیح 
 فقط

 در أعم فقط
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 صحيح و أعم

 الجامع
 البسیط

 المركب

192ص؛  1 بحوث في علم األصول ؛ ج  
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 صحيح و أعم

 الجامع

 البسیط

الجامع الذاتي في 
 كتاب الكلّیات

الجامع الذاتي في 
 كتاب البرهان

مطلق الجامع البسیط 
و لو كان منتزعاً 
 بلحاظ جهة عرضیة

 المركب

192ص؛  1 بحوث في علم األصول ؛ ج  
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 صحيح و أعم

 البسيط الجامع

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 الكلّيات

استحالة وجود 
جامع كذلك بين 
قيود متباينة 

 سنخا  

الجامع الذاتي 
في كتاب 
 البرهان

ما يكون من 
 لوازم الماهية

الزم الماهية 
يكون بمثابة 
المعلول لها و 
يستحيل وجود 
الزم واحد 

ألمور متباينة 
 سنخا  

مطلق الجامع 
البسيط و لو 
كان منتزعا  
بلحاظ جهة 
 عرضية

أمكن ثبوتا و 
لكنه غير 
 محتمل إثباتا  

استلزامه عدم 
صدق االسم إال بعد 
مالحظة الجهة 

العرضية المصححة 
الجامع   النتزاع

 العرضي

ال شك بحسب االرتكاز 
الشرعي و المتشّرعي 
في الصدق من دون 

ء من  مالحظة شي
الجهات العرضية 

 .اإلضافية
192ص؛  1 بحوث في علم األصول ؛ ج  
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 جامع 

در صحیح و 
 أعم

 شهید صدر

 مرکب

 بسیط

در صحیح 
 فقط

 در أعم فقط
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 جامع 
 حقیقی 

 انتزاعی


