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مقدمه

بـا کـاوش است.» ابای عام از تخصیص«١یکی از اصطالحاتی که در کالم فقها و اصولیان به کار رفته
شود عام موجود در آن آبی از تخصیص است پیدا شد. اما های فقه و اصول موارد زیادی که ادعا میدرکتاب

گـاه بـه صـورت مشاهده گردید که صرفًا با اشاراتی گذرا و به صورت محـدود بـه آن پرداختـه شـده، و هیچ
.مستقل و مبسوط درباره ابای عام از تخصیص سخن به میان نیامده است

ها، مشخص گردید:بندی آنگری و دستهاز این رو پس از غربال
. در موارد قابل اعتنایی، عّلت ابای عام از تخصیص بیان نشده است و به واژگان عمومی مانند سـیاق ١

)، لحن روایت (مکارم، انوار٢٩٩و ١١٤/ ١)، لسان دلیل (خوئی، مصباح، ٤٢/ ٢عبارت (انصاری، فرائد، 
) و امثال آن اکتفا گردیده است.٢٨٤/ ٣، االصول

بندی یکسان ای صحیح و غیر مبهم و دستهدر این گونه موارد تالش بر این بوده است که با یافتن ضابطه
ها از تکثیر ضابطه جلوگیری به عمل آید.برای این نمونه

م اخـتالف . بر اثر نبود ضوابط مشخص، فقها در برخی موارد، در اصل ابای عام از تخصـیص بـا هـ٢
داننـد کـه اند و در مقابل بعضی ایـن امـر را ادعـایی میاند و بعضی قائل به ابای عام از تخصیص شدهکرده

»).مقام امتنان«دانند. (رجوع شود به اثباتش را بر عهده مدعی آن می
ًال . در موارد اندکی، به علت ابای عام از تخصیص اشاره شده است. در این مـوارد انـدک نیـز، معمـو٣

ادعا کننده، علت ذکر شده را بر مورد پیاده نکرده است.
در این موارد در بیشتر اوقاتی که نگارندگان تالش در پیاده نمودن علت ذکر شده بر دلیل مذکور کردند، 

به محذور عدم انطباق علت بر مورد برخوردند.
مباحث فقهی صورت گرفت. گونه حاالت، تالش برای یافتن مثالی صحیح برای علت مذکور دردر این

ها الزامًا به ابای عام از تخصیص در منبع مورد ارجاع، تصریح نشده است.در این نمونه
) ظهور عام را ٢٥٦/ ٣. در مواردی، علت ذکر شده (مناسبت حکم و موضوع (مکارم، انوار االصول، ٤

دهد و مانع از تخصیص عام نیست.در دلیل قوت نمی
ای برای ابای عام از تخصیص در این مقاله ارائه نگردیدند.نوان ضابطهلذا این موارد به ع

گردد، (بـه عنـوان نمونـه نـک: های مختلفی توسط اندیشمندان ذکر می. گاهی در مورد واحد، علت٥
) که برخـی صـحیح و بعضـی ٣١٩/ ١؛ اعتمادی، ٣٣٦/ ١، مقایسه کنید با حکیم، التنقیح، ٣٠٧/ ١الری، 

بعیـد عـن «، »نافر عن التخصـیص«وغیره. همچنین عبارات مشابهی مانند » آب عن التخصیص«، »بی عن التخصیصیأ«با عبارتی مانند: ١.
گردد.های فقهی و اصولی یافت میدر کتاب» الیقبل التخصیص«و » استظهار عدم التخصیص«، »التخصیص
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محل نقد است.

آوری نمایـد و از ذکـر مـواردی کـه محـل نقـد و ش نگارندگان بر این بود که موارد صحیح را جمعتال
اشکال است خودداری نماید.

هـای مختلفـی بـرای ابـای عـام از های مختلفـی بـا عبارت. گاهی، به ظاهر، در مورد واحدی علت٦
شود.تخصیص بیان می

ها به یک شیء واحد ناظر است (رجوع شود بـه پس از بررسی و نقد مشخص گردید که تمامی عبارت
ضابطه دربرداشتن علت عقلی).

. در مواردی دیده شد که اندیشمندی با قیاس مورد با امور حقیقـی قائـل بـه ابـای عـام از تخصـیص ٧
شود.می

باید توجه نمود که تمییز و تفکیک امور حقیقی از امور اعتبـاری، الزم و ضـروری اسـت. همـین عـدم 
است که باعث شده که برخی از اندیشمندان، بعضی از اعتباریـات را بـه حقـایق قیـاس کـرده و بـا تفکیک 

).٣٧٢/ ٦های عقالنی مخصوص حقایق در اعتباریات سیر کنند (مطهری، روش
باشد و معلوم است که وضع، حدود موضوع له و کیفیت استعمال زبان و ظواهر آن نیز از اعتباریات می

معتبر است.آن تابع اعتبار 
با توجه بدین امر، ادعای مقاله این است که ضوابط ابای عام از تخصیص را کشـف نمـوده اسـت. بـه 
عبارت دیگر کار نگارندگان، اکتشاف اعتبارات اعتبارکننده در نحوه استعمال عموم است. هدف نگارنـدگان 

برای ابـای عـام از تخصـیص، ابتـداء این نبوده که با قیاس زبان با امور مشابه حقیقی یا اعتباری، ضوابطی 
حدس زده و از پیش خود تدوین کنند و به جامعه علمی ارائه دهند.

عالوه بر همه امور ذکر شده، تالش شد که دلیل ابا در هر ضابطه در انتهای معرفی ضابطه بیـان گـردد. 
صیص ارائه گردید.ای فراگیر برای ابای عام از تخدر پایان نیز با بررسی ضوابط تدوین شده ضابطه

ها و نقدها در جای خود محفوظ است اما به خاطر رعایـت اگر چه بیان جزئیات مورد به مورد بررسی
نویسی، ضوابط در پیش رو استخراج و تدوین گشت.اصل اختصار در مقاله

پیشینه بحث
/ ١٣) اسـت (٩٤٠بنا به یافته نگارندگان استعمال این اصطالح برای اولین بار توسط محقـق کرکـی (م

گردد (به منابع رسد کاربرد گسترده این اصطالح به زمان شیخ انصاری و شاگردان او برمی). به نظر می٤١٦
های آینده دقت شود).مثال
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و مقایسه با اصطالحات همسو» اباي عام از تخصیص«شناسی مفهوم

ابـای عـام از «). بنابراین، مراد از ٣/ ٢؛ فیومی ٣/ ١٤در لغت به معنای امتناع است (ابن منظور » اباء«
). در ٢٠٣/ ١ناپذیری عـام اسـت (شـاهرودی، امتناع عام از تخصیص خوردن، یـا تخصـیص»: تخصیص

تر از خاص پیدا اصطالح گفته شده: عام آبی از تخصیص، عامی است که به واسطه عوارضی، ظهوری قوی
).٥٦٢گردد (مرکز اطالعات، کرده و غیر قابل تخصیص می

نیز در کلمات اندیشمندان یافت » ابای مطلق از تقیید«این بحث محدود به عام و خاص نیست، بلکه، 
). اما از آن جهت که روش و نتیجـه بحـث در ٤٧٩/ ٤؛ صدر، مباحث، ٣٣٤/ ٣شود (انصاری، فرائد، می

یشـتری دارد، های فقهی و اصـولی کـاربرد بدر کتاب» ابای از تخصیص«هر دو مورد یکسان است و عنوان 
در کانون توجه مقاله قرار داده شده است.» ابای از تخصیص«

؛ ١٢٩/ ٢؛ سـلطان العلمـاء، ٦٧/ ٥(مشـکینی، » ابـای از اختصـاص«را با » ابای از تخصیص«نباید 
این است که اگر مورد یا واقعـه خاصـی » ابای از اختصاص«) اشتباه نمود. مراد از ٥٦٦/ ٢حکیم، حقائق، 
گـردد. ن و حکم شرعی گردد، خصوصیات مورد یا واقعه، سبب تخصیص عموم حکم نمیسبب جعل قانو

/ ٦، اصـول فقـه شـیعه، لنکرانـی(فاضل» مورد مخصص نیست«در مواردی از تعابیر معادل دیگری مانند: 
.١گردد) نیز استفاده می٢٤٠(قزوینی، ضوابط، » العبرة بعموم اللفظ، ال بخصوصیة المورد«) یا ٥٣٩

شـود (انصـاری، اصطالحی است که گاهی در کلمات اندیشمندان دیده می» ابای عام از شمولعدم «
). واضح است که طبیعت عام از ٢٨١/ ٢؛ شیرازی، بیان الفقه، ٣٥٥/ ٧؛ خمینی، تحریرات، ٥٥٨/ ١فرائد، 

شمول افراد خود ابا ندارد.
نیسـت. زیـرا در بـه » از تخصیصابای عام«نکته قابل ذکر این است که این اصطالح مقابل اصطالح 

کارگیری این اصطالح نیازی به وجود مخصص لفظـی نیسـت. بلکـه مـوارد کـاربرد ایـن اصـطالح تـوهم 
تخصیص لفظی، تخصیص لّبی و توهم عدم شمول عام نسبت به مصداق خاص است.

بـه میـان آورد. در حـالی کـه » ابای روایت از حکومت«توان اصطالح مشابه تخصیص را نیز واکاوی نمود و سخن ازبا گسترش موضوع، می١
). برخـی دیگـر مطلقـًا ١٥٠/ ١اند (خمینی، تهـذیب، دانسته» ابای از حکومت«بعضی اندیشمندان ضرورت فقه و یا فهم عرفی را دلیلی برای 

).٣٠٠/ ٢دانند (خوئی، دراسات، روایت حاکم را مقدم بر روایت محکوم می
شوند. زیرا افراد خارج از ماهیت هـر موضـوعی تخصصـا از حکـم آن موضـوع واقع نمی» ابای از ورود«و » از تخّصصابای«رسد به نظر می

ای امکان از بین رفتن موضوع متصور است. جستجوی فراوان، و نیافتن حتی یک مورد در کالم فقها یا اصولیان، اند. همچنین در هر قضیهخارج
ود ابای ازتخصیص یا ورود باشد.تواند مؤیدی بر عدم تصور وجمی
هـا بـر اسـاس ) ظاهرًا به معنای عدم امکان جمع بین دو دلیل متعارض، با تصـرف در داللـت آن٢٠٣/ ١(خوانساری، » ابا از جمع عرفی«اما 

رض در موردی گردد.قواعد پذیرفته نزد عرف است. نه این که خصوصّیتی در روایات موجود باشد که مانع از جمع عرفی بین دو روایت متعا
) نیز چنین وضعیتی دارد. یعنی عرف از حمل ظاهر روایت بر مورد خاص ابا دارد. نه این که خصوصـیتی در ٤٦٧/ ٢(نایینی، » ابای از حمل«

روایت وجود دارد که مانع حمل آن در مورد خاص گردد.
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اهی در و حکم عام است. توضـیح ایـن کـه اگـر چـه گـ٢مراد از عام در این بحث، اعم از الفاظ عموم

باشد. به عنوان جمله، لفظی که بر عموم وضع شده باشد، موجود نیست، اما حکم موجود در جمله عام می
قد توجب [العلة] عموم المعلول و إن کان بحسب الداللة اللفظیة خاصـا، کمـا فـی «مثال گفته شده است: 

، فیدل علی أن الحکم عام فی کـل »إذا وصفت لک امرأة دواء فال تشربه؛ ألنک ال تأمن ضرره«قول القائل: 
).٢٦٠/ ١(انصاری، فرائد، » دواء ال یؤمن ضرره من أی واصف کان

ضوابط ذکر شده براي اباي عام از تخصیص در کالم اصولیان و فقها
دربرداشتن علت عقلی.١

حکم عام موجود در روایت اگر مشتمل بر علت عقلی باشد، ابای از تخصیص دارد (انصـاری، فرائـد، 
شود: روایت کنند. به عنوان مثال گاه گفته میهای مختلفی تعبیر می). اصولیان از این مطلب به گونه١٣١/ ٢
(خـوئی، » ارشـاد بـه حکـم عقـل دارد«)، یـا ٢٦٥(تبریـزی، اوثـق، » در مقام اعطای قاعده عقلی است«

دلیل ابای از تخصـیص ).٢٩٣/ ٢(خوئی، همان، » کندارجاع به قضیه ارتکازی می«)، یا ١٣٢/ ١مصباح، 
بردار نیستند.چنین روایاتی این است که احکام عقلی تخصیص

نیـاز )، گمـان بـه هـیچ وجـه از حقیقـت بی٣٦(یـونس: » ان الظن ال یغنی من الحق شیئا«مثال اول: 
گرداند.نمی

کـه ، در آیه شریفه ابـا از تخصـیص دارد. از آن جهـت »الظن«، یعنی »آل«عموم اسم جنس محّلی به 
توان گفت: فـالن داند. بنابراین نمیعقل اعتماد به گمان را با توجه به وجود راهی به سوی حق، صحیح نمی

کند.گمان از حق کفایت می
آوری است، که اما عمل به ظنون خاص از باب عمل به گمان نیست. بلکه از جهت اعتماد به دلیل علم

).١٣٢/ ١همان، حجیت آن گمان خاص را اثبات نموده است (خوئی،
)، نـزد ١٠٧/ ٢٧(حـر عـاملی، » إن الوقوف عند الشبهات خیر من االقتحام فـی الهلکـات«مثال دوم: 

شبهات توقف نمودن از فرورفتن در هالکت بهتر است.
کل شیء فیه حـالل و «توان با روایاتی که اختصاص به شبهات موضوعیه دارند مانند این روایت را نمی

هر چیزی که در آن حالل و حـرام هسـت، بـرای تـو حـالل «)، ٨٨/ ١٧(حرعاملی، » حرام فهو لک حالل
توقـف نـزد «خارج نمود. زیرا علت عقلی » الشبهات«؛ تخصیص زد و شبهات موضوعیه را از عموم »است

گردد و حکم عام آن یعنی وجوب ، شامل شبهات موضوعیه نیز می»شبهه بهتر از فرو رفتن در هالکت است

و ...» آل«مانند کل و جمع محلی به ٢
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).١٣١/ ٢بردار نیست (انصاری، فرائد، صتوقف تخصی

عموم مستفاد از تعلیل.٢
عمومی که ناشی از علت ذکر شده در قضیه باشد آبی از تخصیص است. گفته شـده کـه دلیـل ابـای از 

ها این است که معلول (حکم قضیه) ازجهت عموم وخصـوص حمـل بـر چیـزی تخصیص این گونه عموم
).٢٣٩/ ٢(آشتیانی، شود که علت، اقتضای آن را داردمی

توان دلیل ابای عام از تخصیص را در مواردی که تعلیلی در دلیل ذکر شده است را قوت ظهور عموم می
دانست. توضیح این که از آنجایی که تبعیت معلول از علت در امور حقیقی یک اصل عقلی اسـت، همـین 

، ظهور عام در عموم قوت گرفته و آبی از شود هنگامی که در متن ِدلیل، علتی ذکر شوداصل عقلی باعث می
تخصیص گردد. به عبارت دیگر علت ابای عام از تخصیص قوت ظهور ناشی از ذکر تعلیل است، نه قاعده 

عقلی تبعیت معلول از علت که در امور حقیقی جاری است.
» لـتم نـادمینان جاءکم فاسق بنبأ فتبینـوا، ان تصـیبوا قومـا بجهالـة فتصـبحوا علـی مـا فع«مثال اول: 

)، اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و از ٦(حجرات: 
اید پشیمان شوید.آنچه کرده

دارد که خبری کـه شـخص عـادل بیـاورد حجـت بنا بر مفهوم داشتن شرط در آیه، مفهوم شرط بیان می
است.

؛ حکـم »اصابت قوم به جهالت و وقوع در ندم و پشـیمانی«آیه؛ یعنی از طرفی دیگر، تعلیل موجود در 
دهد، یعنی هر جا عمل به خبری موجب اصابت به جهالت و وقوع در ندم شود وجوب تبّین را عمومیت می

شود.تبین و جستجو الزم است. بنابراین وجوب تبین شامل خبر عادل هم می
تـوان است: عموم تعلیل ابای ازتخصیص دارد. یعنـی نمیبه همین جهت است که در این آیه ادعا شده 

؛ بنا ٢٣٩/ ٢در تعارض بین تعلیل و مفهوم قائل به تخصیص در عموم تعلیل به وسیله مفهوم شد (اشتیانی، 
)٢/٢٩٦قرار داده شود، مقایسه کنید با همان، » العموم«در عبارت صفت » اآلبی عن التخصیص«که بر این

توان ادعا نمـود ایـن مـورد مثـالی بـرای قسـم قبـل یعنـی شود، میخی استفاده میچنان که از کالم بر
، عقلـی »وقوع در نـدم و پشـیمانی«دربرداشتن علت عقلی است. از این جهت که علت مطرح شده یعنی: 

اآلبـی عـن «؛ بنا بر این که ٢٣٩/ ٢؛ اشتیانی، ٣٥٨/ ١است و شایسته هیچ عاقلی نیست. (حکیم، التنقیح، 
؛ مکـارم، ١٩٤/ ١قرار داده شود، همچنین نک: خـوئی، مصـباح، » التعلیل«در عبارت صفت » یصالتخص
.)٤٠٣/ ٢انوار، 

َضا ع َقاَل: َماُء اْلِبْئرِ َواِسٌع َالیْفِسُدُه َشـی«مثال دوم:  ـی َعِن الرِّ ٌء ِإالَّ َأْن یَتَغیـَر ِریُحـُه َأْو َطْعُمـُه َفیْنـَزُح َحتَّ
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یُح َو ی ة (حر عاملی، یْذَهَب الرِّ نَّ َلُه َمادَّ )، آب چاه گسـترده اسـت چیـزی آن را فاسـد ١٤١/ ١ِطیَب َطْعُمُه ِألَ

کند، مگر این که بوی آن یا مزه آن تغییر کند، پس از آب آن باید کشید تا این که بوی آن از بـین بـرود و نمی
مزه آن خوش شود، چون چاه دارای ماده است.

عام است. یعنی آب چاه کر یـا قلیـل » ألن له مادة«اطر علت ذکر شده: حکم عدم افساد آب چاه به خ
گردد.باشد با مالقات نجاست، نجس نمی

إذا کـان المـاُء «توان آن را با مفهوم شرط روایت: از آن جا که چنین عمومی، ابا از تخصیص دارد، نمی
کنـد؛ کـه ر باشد چیزی آن را نجـس نمی)، اگر آب به اندازه ک٥٤/ ١(حر عاملی، » ءقدَر کرٍّ لم ینّجسه شی

داللت بر نجاست هر آبی که کمتر از کر است، دارد، تخصیص زد.
تفاوت این ضابطه با ضابطه قبل در این است که: اوًال عموم در این مورد مستفاد از تعلیل است و لفـظ 

ت. و ثانیـًا در ایـن عامی در روایت موجود نیست، به خالف مورد قبل که لفظ عامی در روایت موجـود اسـ
مورد لزوم ندارد که علت مذکور در روایت عقلی باشد، همان گونه که در مثال دوم چنین است.

مقام تحدید و ضرب قاعده و اعطای ضابطه.٣
) یـا درصـدد ٢٨٠/ ٥؛ روحـانی، ٢٣٥/ ٢؛ مظفر، ٦٠٨/ ١اگر عموم روایتی در مقام تحدید (تنکابنی، 

) باشد این عموم آبی از ٣٠٧/ ١؛ الری، ٦٥/ ٢اعطای ضابطه (تنکابنی، ) و٢٢٨/ ٢ضرب قاعده (آشتیانی، 
تخصیص است. دلیل این امر منافات تخصیص با این امور است.

ـة«مثال اول: حسنه ابن المغیرة:  ی یْنَقـی َمـا َثمَّ ) ٣٥٨/ ١(حرعـاملی، » ُقْلُت ِلِالْسِتْنَجاِء َحدٌّ َقالَ َال َحتَّ
»هست؟ گفت: خیر، تا زمانی که آنجا تمیز بشود و نقا حاصل شودگفتم: برای استنجاء حدی «

تـوان بـا ، که نکره در سیاق نفـی اسـت، در روایـت فـوق را نمی»حّد «اند که عموم بعضی احتمال داده
از استنجاء سه عدد سنگ برای تو کفایت«)، ٣١٥/ ١، و(هم» َجاِء َثَالَثُة َأْحَجاریْجِزیک ِمَن اِالْسِتنْ «روایات: 

)٨٦٣-٨٥/ ٣؛ تخصیص زد چه این که این روایت در مقام تحدید آمده است (آشتیانی، »کندمی
َماُم َرْأَسُه َفَقْد َأْدَرکَت الرَّ «مثال دوم:  ْرَت َو َرکْعَت َقْبَل َأْن یْرَفَع اْإلِ َماَم َو َقْد َرکَع َفکبَّ کَعـَة َو ِإْن ِإَذا َأْدَرکَت اْإلِ
کَعةَرَفَع َرْأَسُه َقْبَل  )، اگر امام را درک کردی در حالی که امام در ٣٨٢/ ٨(حرعاملی، » َأْن َتْرکَع َفَقْد َفاَتْتک الرَّ

رکوع بود و قبل از سر برداشتن امام از رکوع تکبیر بگـویی و بـه رکـوع بـروی، بـه تحقیـق آن رکعـت را درک 
ز تو فوت شده است.ای، و اگر قبل از رکوع تو امام، سر از رکوع برداشت آن رکعت اکرده

توان با توجه به روایت فوق در هر رکعتی از هر نمازی قبل از این که امام جماعت از رکوع سر بردارد می

ی آقای تنکابنی، باتوجه به بحرالفوائد، احتمال ابای از تخصـیص روایـت را بـه وحیـد بهبهـانی در حاشـیه اگر چه شاگرد محقق آشتیانی یعن٣
)٦٦٩/ ٢اند، اما با توجه به مراجعه به حاشیه مدارک، ظاهرًا این احتمال از خود محقق آشتیانی است (نک: تنکابنی، مدارک نسبت داده
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بدو اقتدا نمود. به عبارتی دیگر، در تمامی نمازهای جماعت اگر رکوع امام درک گردد، اقتدا جایز اسـت. از 

ن جواز اقتدا به امام است عموم آن ابـای از تخصـیص دارد آنجایی که این روایت در مقام تحدید انتهای زما
در روایت فوق » الرکعة«یعنی » آل«). بنابراین عموم اسم جنس محلی به ٣٣٣/ ٢(انصاری، کتاب الصالة، 

ْن َلْم یْدرِک اْلُخْطَبةَ «توان با مصححه حلبی: را نمی ِه ع َعمَّ یْوَم اْلُجُمَعِة َقـاَل َعِن اْلَحَلِبی َقاَل: َسَأْلُت َأَباَعْبِداللَّ
َماَم َقبْ  َالُة َفَلْم یْدِرکَها َفْلیَصلِّ َأْرَبعًا َو َقاَل ِإَذا َأْدَرکَت اْإلِ ی َرکَعَتیِن َفِإْن َفاَتْتُه الصَّ کَعـَة اْألَِخیـَرَة یَصلِّ َل َأْن یْرکَع الرَّ

َالَة َو ِإْن َأْنَت َأْدَرکَتُه َبْعَد َما  ْهـُر َأْرَبـعَفَقْد َأْدَرکَت الصَّ تخصـیص زد. بـه ٤)٣٤٥/ ٧(همـان، » َرکَع َفِهـی الظُّ
توان گفت: بنا به مصححه حلبی که برای اقتدا در نماز جمعه، باید امام قبل از آن که بـه رکـوع عبارتی، نمی

رکعت دوم برود درک گردد، و اگر امام در رکوع رکعت دوم درک شود، اقتدا جایز نیست. بلکه باید مصـححه 
ی را حمل بر کراهت نماییم.حلب

ی«مثال سوم:  ی ُتَؤدِّ )، آن چه دست گرفته اسـت بـر عهـده ٣٨٩/ ١(احسائی، » َعَلی اْلیدِ َما َأَخَذْت َحتَّ
اوست تا زمانی که ادا کند.

توان عموم موصول در آن با توجه به این که روایت فوق در مقام ضرب قاعده کلی برای ضمان است نمی
توان با دست گرفت، تخصیص زد (خمینی، کتاب ، بر اشیائی که می»اخذ بالید«ه آن، یعنی را با داللت صل

).٤٠٨-٤٠٧/ ١البیع، 
شاید بتوان ضابطه دوم (عموم مستفاد از تعلیل) را بدین ضـابطه بازگردانـد. از آن جهـت کـه تعلیـل در 

ل دوم ضـابطه دوم، تعلیـل روایت، خود نوعی اعطای ضابطه و ضرب قاعده است. بـه عنـوان مثـال در مثـا
ای شود، اما در عین حال خـود ضـابطهاگر چه باعث عموم حکم می» ألن له مادة«موجود در روایت یعنی 

شود. و چون این روایت در مقام اعطـای است که هر آبی که دارای ماده باشد (مانند آب چشمه) نجس نمی
گردد.و آبی از تخصیص میضابطه است، ظهور عام در عموم مستفاد از آن قوت گرفته

حصر.٤
). بـه ١٣٢و ٨٥/ ٢گـردد (انصـاری، فرائـد، اگرحصری بر عامی وارد شود، عموم آبی از تخصیص می

رسد دلیل این مطلب این است که اگرچه ظهور خاص از ظهور عام قویتر است، امـا بـا تخصـیص نظر می
بین بردن حصر با هم را ندارد.زدن عام، حصر را هم باید شکست، و خاص قدرت تخصیص عام و از

توان از آن توضیح این که، حصر به دو گونه حقیقی و اضافی موجود است. مراد از حصر حقیقی که می
نیز تعبیر نمود، اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از غیر آن موضوع » عموم الحصر«یا » حصر مطلق«به 

م کسی که در روز جمعه خطبه را درک نکرده است سؤال کردم، ایشان فرمودند: دو رکعت نماز را گوید از امام صادق (ع) درباره حکحلبی می٤
کعـت بخواند، و اگر نماز از او فوت شد و نتوانست نماز را درک کند پس چهار رکعت [به عنوان نماز ظهر] بخواند و فرمودند اگر قبل از رکـوع ر

ای و اگر بعد از رکوع امام، درک کردی، پس آن نماز، نماز ظهر است.درک کردهآخر امام را درک کردی، پس به تحقیق نماز را 
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» انمـا امیرالمـؤمنین علـی (ع)«و » النبیاء محمـد (ص)انما خاتم ا«است. به عنوان مثال حصر موجود در 

حصر حقیقی است. مراد از حصر اضافی اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از برخی از غیر آن موضـوع 
همانـا «)، ٢٢-٢١(غاشیة: » یطرٍ َص م بُم یِه لَ َع سَت * لَ ذّکٌر مُ نَت أما إن«عنوان مثال حصر موجود در است. به

نـا إ«فی سیطرت پیامبر (ص) اسـت، و بـا در صدد ن» ای نداریستنی و بر آنان سیطرهتو فقط تذکر دهنده ه
به تحقیق ما تو را به عنوان گـواه و بشـارت دهنـده و ترسـاننده «)، ٨(فتح: » و نذیراً و مبشراً رسلناک شاهداً أ

، قابل جمع است.»فرستادیم
ای بر خالف ایـن ظهـور تی که جملهبا توجه به این که ظهور حصر در حقیقی بودن آن است، در صور

توان حصر را که ظهور در وارد شود، مقتضای جمع عرفی این است، که حصر را اضافی بدانیم. بنابراین، می
عموم الحصر (حصر حقیقی) دارد شکست یا به عبارتی دیگر تخصیص زد.

ه فقـط زیـد نویسـند«گـردد. ماننـد: از جانبی دیگر، در حصر گاهی صفت بـر موصـوف محصـور می
ایم. معنی این جمله این است که جز زید کسی در این مثال صفت نویسندگی را در زید حصر کرده». است

گردد. مراد از موصوف، ذاتی است کـه را به نویسندگی قبول نداریم. و گاهی موصوف بر صفت محصور می
ًال شاعر نیست.، یعنی مث»زید فقط نویسنده است«آن را در صفتی یا حالتی محصور کنیم: 

ای ایـراد گـردد کـه همـان در حصرهای اضافی که موصوف بر صفت حصر گردیده است، اگـر جملـه
تـوان حصـر را نسـبت بـه صفت را از موصوف سلب کند، با جمله محصوره تعارض دارد. بـه عبـارتی نمی

نده نیسـت. در توان گفت: زید نویسصفت در حصرهای اضافی شکست. به عنوان مثال، در نمونه فوق نمی
کند.ای، باید گفت که آن با جمله محصوره تعارض پیدا میصورت وجود چنین جمله

حال اگر موصوف لفظ عامی باشد، و بر صفتی محصور گردیده باشد، تخصیص عموم بدین معناسـت 
که صفت را از بعض افراد موصوف سلب کنیم. که با توجه به آنچه گذشت خاص قدرت ایـن تخصـیص را 

د.ندار
اذا شککت فی شئ من الوضو و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشـیء، اّنمـا الشـک فـی «مثال اول: 
هنگامی که در قسمتی از وضو شک کردی در حـالی کـه داخـل در «)، ١٣٣/ ١(حرعاملی، » شیء لم تجزه

ده قسمت بعدی شدی شک تو اعتباری ندارد، بلکه تنها زمانی شک معتبر است کـه از محـل آن عبـور نکـر
»باشی

تنها » انما«(اسم جنس محلی به آل) است. با توجه به ادات حصر » الشّک «در این حدیث مراد از عاّم 
توان شک را در صورت تجاوز و عدم ها تجاوز نگردیده است. بنابراین نمیهایی معتبر هستند، که از آنشک

خورد (یزدی، حاشیة الفرائد، میدخول در فعل دیگر، معتبر دانست. زیرا در این صورت، حدیث تخصیص 
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٣٦٧/ ٣.(

ُجود«مثال دوم:  کوِع َو السُّ ُهوِر َو اْلَوْقِت َو اْلِقْبَلِة َو الرُّ َالُة ِإالَّ ِمْن َخْمَسٍة الطَّ / ٤(حرعـاملی، » َال ُتَعاُد الصَّ
»گردد: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجودنماز فقط به خاطر پنج چیز اعاده می«)، ٣١٢

گفته شده که روایت فوق از آن جهـت کـه دارای حصـر عرفـی بـه خـاطر ادات اسـتثنا اسـت ابـای از 
های رکنی که مبطل نمـاز هسـتند و در روایـت فـوق جـزو تخصیص دارد؛ و به همین خاطر است که خلل

ت وارد اند، مانند اخالل در نیت و تکبیرة االحرام، در روایـات دیگـر بـا زبـان حکومـمستثنیات آورده نشده
َم «)، ٤٦/ ١، و(هم» َال َعَمَل ِإالَّ ِبِنیة«اند. به عنوان مثال روایات: شده یاتِإنَّ ) و ٤٨/ ١، و(همـ» ا اْألَْعَماُل ِبالنِّ

انـد. همچنـین در ) مخصص روایت فـوق نیسـتند، بلکـه بـر آن حاکم١٤/ ٦، و(هم» َصَالَة ِبَغیِر اْفِتَتاحَال «
بـود، قـول بـه رکنیـت ) معتبر می١٩٦/ ١(احسائی، » َة ِإالَّ ِبَفاِتَحِة اْلکَتابَال َصَال «صورتی که سند روایت: 

).٢٩٤سوره حمد در نماز امکان داشت (خمینی، مصطفی، الخلل فی الصالة، 
نکته قابل ذکر این است که اگر خاص عموم را در جهتی غیر از حصر تخصیص بزنـد، بـر عـام مقـدم 

ـَدَقاُت ِلْلُفَقـَراءِ َو اْلَمَسـاکیِن َو «در آیه شـریفه: » الصدقات«ن عموم تواشود. به عنوان مثال میمی َمـا الصَّ ِإنَّ
ـ ِه َو اْبِن السَّ َقاِب َو اْلَغاِرِمیَن َو ِفی َسِبیِل اللَّ ُبُهْم َو ِفی الرِّ َفِة ُقُلو ) را بـه ٦٠(توبـه: » ِبیِل اْلَعاِمِلیَن َعَلیَها َو اْلُمَؤلَّ

ـَدَقُة اْلَواِجَبـُة عْن أَ «وسیله روایت:  َمـا ِتْلـک الصَّ َدَقُة ِلَبِنی َهاِشٍم َفَقاَل ِإنَّ ِه ع َقاَل: ُقْلُت َلُه َأَتِحلُّ الصَّ ِبی َعْبِداللَّ
ا َغیُر َذِلک َفَلیَس ِبِه َبْأس اِس َال َتِحلُّ َلَنا، َفَأمَّ ) تخصیص زد، و قائل به جواز ٢٧٢/ ٩(حر عاملی، ٥»َعَلی النَّ

مندوبه به سادات شد، چون جهت حصر در آیه شریفه مصرف صدقات است. به عبـارتی در اعطای صدقه 
را تخصـیص زده » الفقـراء«آیه جهت حصر صدقه، غیرهاشمی بودن نیست. در حقیقت روایت فوق عمـوم 

نیامده است.» الفقراء«است. واضح است که حصری بر سر 
مقام امتنان.٥

/ ٢شد، از تخصیص، که منافات با امتنان دارد، ابـا دارد (اشـتیانی، اگر عامی در مقام امتنان وارد شده با
).٣٥٧؛ صدر، ال ضرر، ٢٢٨

مثال اول: قاعده ال ضرر
ادعا شده که عموم دلیل این قاعده از آن جهت که در مقام امتنان وارد شده است، بـر عمـوم سـائر ادلـه 

) به عبارتی دیگر، عموم ادله دیگر ٢٥٦/ ٣، مقدم است (مکارم، انوار» الناس مسلطون علی اموالهم«مانند 
تواند دلیل این قاعده را تخصیص بزنند.نمی

ای که بر مـردم واجـب گوید به امام صادق (ع) عرضه داشتم که آیا صدقه بر بنی هاشم حالل است؟ ایشان فرمودند: همانا آن صدقهراوی می٥
است بر ما حالل نیست و اما غیر آن صدقه واجب اشکالی ندارد
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مثال دوم: قاعده نفی حرج

ما جعل علیکم فی الدین من «گفته شده که بنا بر قول به تعارض دلیل قاعده نفی حرج یعنی آیه شریفه: 
ادله نماز و وضـو و ... قاعـده نفـی حـرج ) با دیگر ادله اثبات کننده احکام تکلیفی مانند٧٨(حج: » حرج

).١٢٧مقدم است زیرا این قاعده در مقام امتنان وارد شده است (فاضل لنکرانی، ثالث رسائل، 
).٣٦٩/ ١٥(حر عاملی، » رفع عن امتی ... ما ال یعلمون: «٦مثال سوم: حدیث رفع

اسـتحقاق «است، مرفـوع را بـه برخی اندیشمندان از آن جهت که حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده
). به عبارتی دیگر، چون سـیاق ایـن حـدیث در مقـام امتنـان ١٦/ ٢دهند (آشتیانی، تخصیص نمی» عقاب

است.» جمیع اآلثار«) و مرفوع در آن ٢٢٧/ ٢است، ابای از تخصیص دارد (همان، 
شـده باشـد را در صـورت ای را کـه در مقـام امتنـان وارد در مقابل، برخی دیگر این حدیث و هر قاعده

ما «دانند. شاهد مدعا این است که یکی از فقرات حدیث رفع ای قابل تخصیص میوجود خصوصیت ویژه
باشد، با این که اکراه بر قتل از آن با ادله خاصه استثنا شده است. یعنی، اگر کسـی را بـه می» استکرهوا علیه

نین کاری را ندارد (فاضل لنکرانی، ثـالث رسـائل، قتل دیگری مجبور کنند، او برای حفظ جان خود حق چ
١٢٨.(

اند در صورتی اسـت های که در مقام امتنان وارد شدهنکته قابل ذکر این است که ابای از تخصیص عام
که تخصیص با مّنت منافات داشته باشد. اما در مواردی که منافاتی با منت نداشته باشد، به ویژه در صورتی 

ّنت باشد، مانند جهاد که مصلحت عمومی آن بـر کسـی پوشـیده نیسـت، تخصـیص که تخصیص موافق م
). تخصـیص حـدیث رفـع در مـوارد ٢١٨؛ سیستانی، ١٩٦/ ١جایز است (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، 

) نیز با این بیان امکان توجیه دارد.١٦٦/ ٧اموال، دماء و فروج (حلی، 
قضیه طبیعیه.٦

که در آن، حکم بر نفس کّلی، بما هو کّلی، با قطع نظر از افراد آن حمل شـده ای را طبیعیه گویند قضیه
جعلت لی االرض مسـجدا «). مانند: آب مایع است و ۱۳۰؛ مظفر، منطق، ۷۰/ ۲باشد (ملکی اصفهانی، 

). به عبارت دیگـر، محمـول در قضـیه طبیعیـه اخبـار از طبیعـت موضـوع ۱۵۱/ ۱۰(شاهرودی، » و طهورا
شود گوشت گوسفند حالل است، بدین معناست که طبیعـت آن گوشـت هنگامی که گفته میکند. مثالً می

حالل است. نه این که گوشت هر گوسفندی حالل است. چرا که گوشت گوسفند میته یا غیر مـذکی حـرام 
). با توجه به این توضیحات، باید گفت که قضیه طبیعیه قابلیت تخصیص را نـدارد. ۹۱/ ۸است (همدانی، 

توان گفت آبی در خارج وجود دارد که مـثًال بخـار یـا جامـد اسـت، یـا خـاک های فوق نمینی در مثالیع

مشـکل اسـت (نـایینی، اجـود » ال یعلمـون«مورد حدیث رفع، ادعا شده است که اثبات امتنان در همه موارد حـدیث، و از جملـه مـورد در ٦
)١٨٣/ ٢التقریرات، 
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مخصوصی وجود دارد که مطّهر نیست. یا گوسفندی در دنیا وجود دارد که ذاتًا حـرام باشـد. بلـه ایـن نـوع 

قضایا قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارا هستند اما قابل تخصیص نیستند.
کننـد خـرده ول: نقل شده است که برخی بر اصولیان از آن جهت که به ظنـون خاصـه عمـل میمثال ا

ای اسـت کـه ) قضیه طبیعیه۳۹(یونس: » ان الظن الیغنی من الحق شیئا«اند که آیه شریفه: اند و گفتهگرفته
).۶۷(تبریزی، اصول مهذبة، ٧پذیردتخصیص نمی

ای که در سیاق نفی آمده و مفعول آن حـذف گردیـده تعدیها فعل ممثال دوم: نقل شده است که حنفی
کنـد. گیرند که مراد از آن نفی نفس ماهیت است و داللت بر قضیه طبیعیه میباشد را به منزله فعل الزم می

کل«به بیان دیگر، معنای  اسـت. بنـابراین » توانم بخـورمنمی«و به عبارتی گویاتر، » خورنده نیستم«، »ال آ
باشـد، و در صـورتی کـه غـذا » خـورمنمی«اشد امکان خوردن آن وجود ندارد. نه این که مراد غذا هر چه ب

کل (به صیغه اسم فاعل) از نظر وجود داشته باشد (نراقی، انـیس  دارای کیفیت عالی باشد امکان بازگشت آ
).۷۲۶/ ۲المجتهدین، 

تخصیص اکثر.٧
ار واستقباح دارد. یعنی آن را قبیح شـمرده در برخی موارد اهل لسان یا عرف نسبت به تخصیص، استنک

شود ). گفته می٢٥٧/ ٣؛ اصفهانی، ٥٤٢/ ٧؛ قزوینی، تعلیقة، ٢٤٢داند (قمی، و صدور آن را صحیح نمی
که هرعامی نسبت به تخصیص اکثر افرادش ابا دارد. دلیل آن مستهجن و قبیح بودن چنین تخصیصی است.

(حـر » الم و صام و صّلی، لکم حـالل، إذا ذکـر اسـم الّلـه علیـهذبیحة من دان بکلمة اإلس«مثال اول: 
خوانـد بـر گیرد و نماز می)، حیوان ذبح شده کسی که متدین به دین اسالم است و روزه می٦٧/ ٢٤عاملی، 

شما حالل است اگر هنگام ذبح، نام خداوند را ذکر کند.
أنهاک عن ذبیحة کّل من کان علی خالف إّنی«توان با عموم روایت عموم موصول در روایت فوق را نمی

شیعه بودن » الدین«؛ بنا بر این که مراد از ٨)و(هم» حابک، إّال فی حال الضرورةالدین الذی أنت علیه و أص
).٣٩١/ ١٥اند (نراقی، مستند، باشد؛ تخصیص زد. دلیل این امر را تخصیص اکثر، ذکر کرده

)، غسـل ٢٤٤/ ٢(حـر عـاملی، » وء َو َأی ُوُضوٍء َأْطَهُر ِمَن اْلُغْسـلاْلُغْسُل یْجِزی َعِن اْلُوُض «مثال دوم: 
تر از غسل است.کند و کدامین وضو پاکیزهکفایت از وضو می

) ٢٤٨/ ٢(حرعـاملی، » ِفی کلِّ ُغْسٍل ُوُضوٌء ِإالَّ اْلَجَناَبة«توان با روایت را در روایت فوق نمی» الغسل«
غسل جنابت دانست. چون عالوه بر اشتمال روایت بر عّلت، حمل بر خصوص تقیید زد و مراد از آن را فقط 

).٣٤٤/ ٣غسل جنابت موجب تخصیص اکثر است (حکیم، مستمسک، 

گذشت.» دربرداشتن علت عقلی«ضابطه ١جواب از این اشکال در ذیل مثال ٧
کنم، مگر در حال ضرورت.ین اصحابت هستند نهی میهمانا من شما را از حیوان ذبح شده کسانی که خالف دین تو و د٨
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ای است بر ایـن کـه مـتکلم از لفـظ، اراده نکته: لزوم تخصیص اکثر بنا بر اراده عموم از لفظ عام، قرینه

/ ٢است که تخصیص اکثر الزم آن نباشـد (انصـاری، فرائـد، عموم نکرده است. بلکه معنایی را اراده نموده 
ـاُر «). برای همین عام را از ابتدا باید بر معنای خاص حمل نمود. به عنوان نمونه: ٤٦٥ کلُّ َعِصیٍر َأَصاَبْتُه النَّ

، عموم عصیر در روایت فوق »هر عصیری که حرارت ببیند حرام است) «٢٨٢/ ٢٥(حرعاملی، » َفُهَو َحَرام
شـود شـود، کـه قـدرمتیقن آن عصـیر عنبـی اسـت، میمل بر عصیر متعارفی که از آن خمـر سـاخته میح

).٣٦٩/ ٣(خمینی، کتاب الطهارة، 
مقام انکار، حاشا و تبّری.٨

گـردد و قابـل اگر محتوای روایت انکار و حاشا و تبّری نسبت به امری باشد، عمـوم آن دارای قـوت می
ـِه َفُهـَو ُزْخـُرف«ر روایاتی مانند: تخصیص نیست. به عنوان مثال د َمـا «و » کلُّ َحِدیٍث َال یَواِفـُق کَتـاَب اللَّ
ِه َفَلْم َأُقْله ٍد ص َفَقْد کَفـر«و » َجاَءکْم یَخاِلُف کَتاَب اللَّ َة ُمَحمَّ ِه َو ُسنَّ / ٢٧(حرعـاملی، » َمْن َخاَلَف کَتاَب اللَّ

ی اسـت، از ایـن رو قابـل تخصـیص نیسـتند (صـدر، ) چون زبان این روایات لسان اسـتنکار و تحاشـ١١١
).٣٣٦/ ١؛ حکیم، التنقیح، ٣١٧/ ٧بحوث، 

ْرک َفَمْن َعِمَل َعَمًال «شاید دلیل این که بعضی اندیشمندان روایات ریا مانند:  َرکاِء َعِن الشِّ ی َأْغَنی الشُّ ِإنِّ
ٍة ِمـْن «) و ٦٩/٣٠٤(مجلسی، » ءُثمَّ َأْشَرک ِفیِه َغیِری َفَأَنا ِمْنُه َبِری َه َتَعاَلی َال یْقَبُل َعَمًال ِفیِه ِمْثَقـاُل َذرَّ ِإنَّ اللَّ

) همـین امـر باشـد. بـه ٤٢دانند (خمینی، روح اللـه، کتـاب الخلـل، همان) را آبی از تخصیص می»(ِرَئاء
).٦١٧/ ١، عبارتی، در صورت ریا در اجزای مستحبی نماز مانند قنوت، نیز نماز باطل است (یزدی، العروة

ضابطه اباي از تخصیص
پس از استخراج ضوابط ابای از تخصیص و بیان علل آن، شایسـته اسـت ضـابطه کلـی بـرای ابـای از 

ای که تمام ضوابط ذکر شده را شامل شود:تخصیص بیان نمود به گونه
».هر گاه تخصیص مستلزم محذور عقلی، شرعی یا عرفی باشد، عام از تخصیص ابا دارد«

اند از: دربرداشتن علت عقلی، قضیه طبیعیه. ردی که تخصیص مستلزم محذور عقلی است عبارتموا
اند از: عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و مواردی که تخصیص مستلزم محذور شرعی است عبارت

ضرب قاعده و اعطای ضابطه.
انکار، حاشا و تبـری، مقـام اند است از: مقام مواردی که تخصیص مستلزم محذور عرفی است عبارت

امتنان، حصر، تخصیص اکثر.

دامنه اباي عام از تخصیص
توان دریافت که هرگاه آن محذور قابل های محذوریِت تخصیص، میباتوجه به مطالب قبل و ذکر علت
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).١٩٦/ ١پذیر است (مکارم، القواعد الفقهیة، رفع باشد، تخصیص امکان

گـردد. اگـر از تخصیص، یا به ذات عام، یا به امری عارض بر عام برمیتوضیح بیشتر آنکه، محذورّیِت 
قسم اول باشد، در این حالت تخصیص امکان ندارد. چون علت ابای از تخصیص ذات عام اسـت نـه امـر 

پـذیر باشـد. بـه عنـوان مثـال در مـواردی ماننـد عارض بر عام که با رفتن آن امر عارضی، تخصیص امکان
بردار نیستند.ی تخصیص امکان ندارد، چون احکام عقلی تخصیصدربرداشتن علت عقل

اما اگر از قسم دوم باشد یعنی جایی که امری خارج از عام بر عام عارض گردد، در صورتی کـه آن امـر 
خارجی زایل شود تخصیص ممکن خواهد بود. به عنوان نمونه عامی که در مقام امتنان است اگر آن امتنـان 

پذیر است.تخصیص نیز در مقام امتنان باشد آنگاه آن عام تخصیصبرداشته شود ویا 

گیرينتیجه
هر کجـا «ای کلی را مطرح کرد به این نحو که: توان ضابطهدر بررسی مفهوم ابای عام از تخصیص می

شود که عام ابای تخصیص مستلزم محذور عقلی یا شرعی یا عرفی باشد، در این شرایط اصطالحًا گفته می
، و ضوابط محذور »قضیه طبیعیه«و » دربرداشتن علت عقلی«ضوابط محذور عقلی در ». خصیص دارداز ت

، و ضـوابط محـذور »مقام تحدید و ضرب قاعده و اعطـای ضـابطه«و » عموم مستفاد از تعلیل«شرعی در 
. ایـن یابنـدمصـداق می» تخصیص اکثر«و » حصر«، »مقام امتنان«، »مقام انکار، حاشا و تبری«عرفی در 

گردد، و گـاه عـارض بـر عـام، ماننـد مقـام ابا و امتناع گاه به ذات عام، مانند دربرداشتتن علت عقلی، برمی
گاه تخصیص امکان ندارد، و در قسم دوم با برطـرف شـدن امـر عارضـی شود. در قسم اول هیچامتنان، می

توان عام را تخصیص زد.می
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