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 لَوِ الَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيِكَ وَ رَحِوَتُهُ

لََٕ الَ فَعْلُ اللَّهِ لٓلَيٕهٓ ٍٓ زٓحٕوٓتُهٔ لَهٓوَّتٕ ؼَبئِفَةٌ هٌِْهٔنٕ أَىْ ئعِلَُّنٓ ٍٓ هٓاب  ٍٓ •
ئعِلَُّىَ إِالَّ أًَْفُسٓهٔنٕ ٍٓ هٓب يٓعُسًٍَُّهٓ هِيْ شَيٕ ءٍ ٍٓ أًَْزَلَ اللَّهٔ لٓلَيٕهٓ الْىِتَبةٓ 
ٍٓ الْحِىْوٓةَ ٍٓ لٓلَّوٓهٓ هٓب لَنٕ تَىُيْ تَمٕلَنٔ ٍٓ وَبىَ فَعْلُ اللَّاهِ لٓلَيٕاهٓ لٓفِيواب     

﴿113﴾ 

•  

•  

113: ، اآلية96: ، الصفحة5النساء ، الجسء   
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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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 أعنصحيح 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
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 أعنصحيح 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 أعن

 الجامع
 البسیط

 المركب

192ص؛  1 بحوث في علن األصول ؛ ج  



12 

 صحيح و أعن

 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 علن األصول ؛ ج  
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 صحيح و أعن

 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 علن 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
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 جامع 

در صحیح و 
 أعم

 شهید صدر

 مرکب

 بسیط

 امام خمینی 

در صحیح 
 فقط

آخوند 
 خراسانی

 در أعم فقط
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 صحيح و أعن

 :في تصَيس الجبهكالتحميك •
إذا لسفت ذله، فبللن أىّ الوسوجبت االلتجبزيّة التي لسظَتْهب ٍحدةٌ هب •

 :للى لسويي
هب يىَى الىثسة فيهب هلحَـاة وبلمراسة ٍ الوجواَق، فائىّ     : أحدهوب•

فتىَى همبثلَ المراستيي ٍ المراسات ٍ    -المرسة ٍ إى لَحفت ٍاحدة
لىيّ الىثسة فيهب هلحَـة، ٍ ورا الوجوَق، ٍ في هثلهب ئفمَد  -هفسدٓهوب

الىلّ ثفمداى جزء هٌهب، فال يصدق المرسة ٍ ال الوجوَق إالّ للى التبمّ 
 .االجزاء

155ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   
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 صحيح و أعن

فبًية في الَحدة ٍ الهيئة فٌابءٓ الوابدّة   [  فيه]هب تىَى الىثسة : ثبًيهوبٍ •
التي  -في صَزتهب، ففي هثلهب تىَى شيئيّة الوسوت االلتجبزيّ ثصَزته
ال  -هي الهيئة المسظيّة االلتجبزيّة، ال الصاَزة الجَهسيّاة أٍ الحميميّاة   

ثوبدّته، ٍ تىَى الوبدّة فبًية في الهيئة، ٍ هاي لبئواة ثبلوابدّة هتّحادة     
ثرايئيّة   -أيُّ اختالفٍ لٓسضٓ لهب -همهب؛ ٍ لهرا ال يعسّ اختالفٔ الوَادّ

الوسوَّت الىرائي، فبلسيّبزة سيّبزة هب داهت صَزتهب ٍ هيئتهب هحفَـاة  
هي أيّ فلزّ وبًت هبدتهب، فبلوبدّة هأخَذة ثٌحَ الالثراسغ ٍ الماسض   
المسيط، ال ثومٌى لحبـهب ورله؛ فئًّه ئٌبفي الالثرسؼيّة، ثال ثومٌاى   

 .لدم اللحبؾ في همبم التسوية إالّ للهيئة ٍ الوَادّ فبًية فيهب

156ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   
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 صحيح و أعن

إىّ الهيئة لد تالحؿ ثٌحاَ التمايّي الصاب ّ، ٍ لاد تالحاؿ ثٌحاَ       ثنّ •
الالثرسغ ٍ الماسض الماسيط أيعاب، وبلاداز ٍ السايّبزة ٍ الجيات ٍ       
الوىبئي ٍ السبلبت، ٍ ولّ هب هَ هي لجيل الوسوّجبت الغيس الحميميّة هي 
سٌصهب، فوثلهب تىَى هَادّهب فبًية في هيئبتهب في همبم التسوية ٍ همبم 
استموبل ألفبـهب فيهب، ٍ هيئبتهب هأخَذة ال ثرسغ، فتصدق الداز للاى  
الوسىي الصب ّ ثأيّة هبدّة صٌٔمتٕ ٍ في أيّة هيئة صِيغتٕ، لىي تىاَى  
ثيٌهب جهة جبهمة لسظيّة ال يوىي أى يمجّاس لٌهاب إالّ ثوثال الوساىي     

 .الصب ّ؛ لمدم الجٌس ٍ الفصل لهب وبلحمبئك حتّى تُحٓدّ ثهوب

156ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   



20 

 صحيح و أعن

هسوَة خب ّ لوّب صٌمهب صبًمهب سوّبهب ثبسنٍ، فبًيةٌ هَادّهاب  فبلسيّبزة •
في هيئتهب، ٍ غيس هلحَؾ فيهب هيئة خبصّة ال تتمادّاهب، ٍ هارا همٌاى    
الالثرسغ في الهيئة ٍ الوبدّة؛ ٍ لهرا تصدق للاى الوسواَة الصاب ّ    

 .ثأيّة هيئة أٍ هبدّة وبًت
ثنّ إًّه لد يمتجس في الوسوّجبت االلتجبزيّاة هاَادّ خبصّاة، ٍ هاك ذلاه      •

التسوية فبًية في الهيئة، ٍ تؤخر الهيئة ال ثراسغ هاي   همبم   تىَى في
جِهة أٍ جهبت، فيصدق االسن هك تحمّك سٌخ الواَادّ ثٌحاَ الماسض    
 .المسيط هك الهيئة ورله، فال يوىي التمجيس لٌهب إالّ ثأُهَز لسظيّة

 

156ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   
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 صحيح و أعن

إىّ الصاالة لجابزة لاي هبهيّاة خبصّاة      : يوىي أى يمبل: ًمَلفحيٌئرٍ •
التجبزيّة هأخَذة للى الٌحَ الالثرسغ فبًية فيهب هَادّ خبصّة هأخَذة 

ذِوس، ٍ لسآى، ٍ زوَق، ٍ ساجَد، للاى الٌحاَ    : ورله، فوَادّ الصالة
الالثرسغ صبدلة للى الويسَز هٌهب، ٍ هيئتهب صَزة اتصابليّة خبصّاة   

أُخرت  -أيعب -ًسجتهب إلى الوَادّ ًسجة الصَزة إلى الوبدّة، لىيّ الهيئة
ال ثرسغ هي ثمط الجهبت، وهيئة السيّبزة ٍ الداز ٍ الجيت، ٍ ال يوىي 
أى يمجّس لٌهب إالّ ثمٌبٍيي لسظيّة وبلمجبدة الصبصّة، وبلتمجيس لي السيّبزة 
ثبلوسوّت الصب ّ، ٍ لي الجيت ٍ الداز ثبلوسىي الصب ّ، هي غياس أى  

 .يىَى لهب جٌس ٍ فصل يوىي تحديدهب ثهوب

157ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   
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 صحيح و أعن

سَاء هب يتأتّى هي لِجال امهاس    -أىّ الرسائػ هؽلمب : ثوب ذوسًب يتّعحٍ •
 -خبزجة لي حميمة الصالة، ٍ ئرجِه أى تىَى الراسائػ هؽلماب    -أٍال

هي شسائػ صحّة تلاه الوبهيّابت، ال    -خصَصب  اآلتية هي لِجٓل امهس
هي ليَدهب الومتجسة في هبهيّتهب، فبلصالة اسن للهيئة الصبصّة الحبلّة في 
االجزاء الصبصّة، هأخَذة هي ٍ الهيئاة ال ثراسغ، ٍ تتّحاداى اتّحابد     

 .الوبدّة ٍ الصَزة

157ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   
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 صحيح و أعن

إًّه ثوب ذوسًب سبثمب  يملن أىّ فسض الجبهك للى الصاحيحيّ ٍ للاى   ثن •
املويّ هوّب ال همٌى هٔحصَّل له، فبلتحميك هب تمدّم هي فاسض الجابهك   
ثيي أفساد الوبهيّة، ٍ زجَق الٌزاق إلى أىّ الوسوّى هَ الوبهيّاة التبهّاة   

 .الرسائػ، أٍ ال؟ فتدثّس جيّدا ٍ   االجزاء، أٍ هي

157ص؛  1 ؛ ج( خوينىاهام )األصولهناهج الوصول إلى علن   


