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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(336) 
 ّصصوالتخ الورود

الفراغ عن ما تيسر من معظم أحباث احلكومة، نشرع يف البحث عن الوورو،،   بعود االناهوان منوه سويدور بعد 
حيوث ا  قيييهوا و  ،مخسوة بدوا   احلديث حول نسبة االمارات لألصول واهنا الورو، أو احلكومة إذ احملامالت فيها

فنيووولي ييووب البحووث عوون تعريووع الووورو، وعوون فرقووه  ا،رناهووا عوون مبح هووخ  أ معووا   علووى معرفووة احلكومووة والووورو، مافوورع
بعوو  وعوون  ،خصووائص الوودلي  الوووار، و ي اتووهوعوون  ،أنواعووهوعوون  ،ص والا صوويص واحلكومووةعوون  وو  موون الا ص وو

 هذا.  ،بع  الاطبيياتوعن  ،أحكامه
ن وقد عيد األصوليو  مباحث خاصة بك  من الا صيص والايييود واحلكوموة، لكون   وما  مونهم ث يبحوث عو

الووورو، إال إرووارة واسوواطرا،ا  يف ضوومن حبووث احلكومووة أو بووما،  مووا ث يبح وووا عوون الا صووص أصووال  إال  امهيووود 
وضوو  ا  احلكوم ال ينطبوال إال ولع  الوجوه يف ذلوك هوو لإلرارة إىل أ  الورو، من أنواع الا صص أو ربه ذلك 

احلكوووم اصصووا   ووواليول بووا  أ ووورم علووى موضوووعه فلوووو خوورص فووور، أو صوونع عووون املوضوووع ذاتوووا   ووا  خروجوووه عوون 
 وهذا  ما ترى ال   م حبث فيه. ،العلمان خيرص عنه زيد اجلاه  باخلروص املوضوعي اصصا  

 أهمية بحث التخّصص وكثرة صغرياته في الفقه واألصول
ص( ينبغووي أ  يعيوود لووه حبووث خووار وذلووك لك وورة مباح ووه املناشوورة يف  ووول الفيووه لكوون احلووال هووو ا   الا ص وو

فووا  الفيهووان يف املمووات موون املسوائ  واألصوووليني يف العديوود موون مسووائ  األصوول توقفوووا  ووويال  عنوود حبووث  ؛وعرضوه
افاضوا يف األخوذ والور، يف ذلوك ولركوا  انو  بعو  تلوك البحووث مون الدخول املوضوعي أو اخلروص الا صصي و 

باألحكووام املشوول ة لكوو  فاقاضووى ذلووك عيوود حبووث  ووتوف أصووو  ياكفوو   أ،ق وأعمووال حبوووث الفيووه أو األصووول
 ت أو نفيها، وعلوى  وال الايوديرين فهوو حبوث أصوو ،دتلك املباحث أو كا ييب يف  ريال االسانباط منها، إ  وج

 وهذا ارارات لبع  املفر،اتي
 السورقفلية( واهنوا ،اخلوة يف حوال اخللووي حوول  مباحث البيوب عنود الكوالميف  عنهما اسهبنا يف البحث فمنها: 
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هوي صولأ أو عيود مسواأنع أو قور   اصصا  أو هوي مون ااجوارة واجلعالوة معوا  أو عنه ا  أو خارجةالبيب موضوع
 .؟بم ذلك وررط أو

 .؟خارص عنه اصصا  هو ا  النكا  املعا ايت نكا  أو ومنها: 
امللكيوة إال وال قص   ا  البيب املعا ايت بيب يفيد امللك املساير؟ أو املا ل ل؟ أو ال ويفيد ااباحة فيطومنها: 

 .؟بعد تلع املال عند أحدمها أو اناياله للغم ببيب وحنوا فاحص  امللكية قب  ذلك آنا  ما
 .؟خارص عنه اصصا  وبا  انه أو  ييب واحدة   ا   الق ال الث  القومنها: 
 مطلال اايياعات املعا اتية.ومنها: 
خوارص هوو بيب أو إجوارة أو م ارعوة أو  ونظائرها، ارعةدة البيب أو ااجارة أو امل  ئا  الصلأ فيما أفا، فاومنها: 

 إذا وقوب وعلوى ال وا ي فوا  مفوا، الصولأ عنها اصصا ؟ ذهب إىل األول الشوي  الطوسوي وذهوب لألخوم املشوهور
علووى مفووا، اايياعووات يكووو  عيوودا ، وعلووى م وو  مفووا، البيووب ال يكووو  موضوووعا  جلريووا  اخليووارات امل اصووة بووالبيب  

 .واحليوا  والاأخم  يار اجمللس 
ال ألنوه يسوال م انيوالب احمليووق  لو وا  أو العكوس واسوادل بغوم ذلوك  (1 فيي  ؟ا  بيب احلال بيب أو الومنها: 

  ا فصلناا يف مبحث البيب.
مخوس سونني للدراسوة مو ال     مون جوان إىل بلودي ليسوكن فيوه الو ن( ومسائله اخلالفية   ومة م و  انوه هوومنها: 

، و وذا ه من اليوم األول؟ أو بعد مورور أروهر؟ ومواذا لوو قصود البيوان سونة واحودة؟ واملسوائ    ومة جودا  و نا  ل عد  ي
 .ن( وهو العنوا  اآلخر املذ ور يف الرواياتالبحث عن  الاو   

فهو  هوو  مو ال   فلوو حواز ،و  قصود احليوازة بو  بيصود اللعوب ؟احليوازة واهنوا تاوقوع علوى قصودها أو الومنها: 
 بوالا طيط أو بأروعة الليو ر واألنووار، حيوازة أو ال؟ (2 وه  جمر، الاعليم ،موضوعا   ماأو خارص عنهئ  أو حامالك 
 وهكذا.

فوا  مبحوث الصوحيحي واألعموي يباوه عليوه حبوث الا صوص واخلوروص أو الودخول موضووعا  إذ  وأما أصووليا::
 د منها اصصا  وإال فا صيصا .لو  ان  أمسان املعامالت أو العبا،ات موضوعة للصحيأ خلرص عنها الفاس
أو عالموات  يو ة عاموة تاكفو   نوعيوةهذا  لوه صوغرى، وأموا  وتى فينبغوي البحوث عون انوه هو  توجود ضووابط 

                                                           

 واليائ  املمزا النائيه  ما فصلناا يف حبث البيب. (1 
 أف وضب العالمة. (2 
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بواخلروص الا صصووي املوضووعي موون عدموه يف موووا ن الشووك، أو ال؟ وعلوى تيوودير وجو،هوا فمووا هوي؟ وهووذا  ووا ث 
 هان من حبث الورو،.يبح وا وسناطرق له بإذ  اهلل تعاىل بعد االنا

 تعريف الورود
لكون بعنايوة الاعبود( ف ورص بييود   ا  ي ي  أحد الدليلني موضوع الدلي  اآلخر حييية   يوأما تعريع الورو، فهو

 .أحد الدليلني ما لو أزال رين آخر بم الدلي  موضوع الدلي  اآلخر فانه ليس من الورو، يف رين  ما سيأيت
 .فانه اصيص أو حكومة مب بيان موضوعه وخرص بو موضوع( ما لو أزال حكمه

 تن يلية. ( ما لو أزال موضوعه تعبدا  فانه حكومةوخرص بو حييية  
حييية تكوينا  فانه  اريج( على ما اصطلحنا عليه يف حبوث سوابال، وسويأيت  هوخرص بو بعناية الاعبد( ما لو أزال

 ذ  اهلل تعاىل.تفصي  الكالم عن ذلك  له بإ
 أنواع التخّصص

الا صوص قود يطلوال علوى موا إذا   ص على قسمني ومها ما أرار إليها احمليوال اليو ،ف بيولوهي  فوإ     ا  الا ص  
عنوه مون األول  موا إذا قوالي أ ورم العودول وال  و وا  خارجوا   ملوضووع اآلخور  ا  موضوع  و  مون الودليلني مغوايرا  

 .من باب الا صص، وال يطلال عليه الورو،  اق من األول والعدول من ال ا خروص الفس   تكرم الفساق، فإ   
وقد يطلال أيضا على ما إذا  ا  ارتفاع موضوع الدلي  العام اخلارجي لغم املسافا، من الدلي ،  موا إذا قوالي 

لوال عليوه اسوم ه من اخلارص ال بسبب ورو، الدلي  فال يكوو  ،ليو  هنواط يطعلى  ذا، ف ال رك   بن  إذا ركك  فا  
 .(1 (الوار،

 الدليل الشك   أمثلة لما لو أزال غير  
وقوود ياووو هم ا  اليسووم ال ووا  ال مصووداق لووه إذ  يووع يوو ول الشووك موون اخلووارص ال بسووبب ورو، الوودلي ؟ ولكنووه 

 يرا يف فرو  عديدةيو فاسد إذ ميكن تص
شوك يف  و  روين فوا  الودوان قود ما لو أزال الودوان مو ال  روكه وذلوك  واملبالى كور  الوسوواي الوذف يمنها: 

ي ي  ركه فإذا أزاله انافى موضوع األص  يف االساصحاب م ال  إذ ر ناا الييني السابال والشك الالحال، هذا لوو 
 .(2 ب  قلنا بانه منه ب  انه أوىل أفرا،ا، فادبر قلنا بعدم انصراف الشك يف موضوع االساصحاب عن م   ركه

                                                           

 .11هو، ر1311، 2قم، ط  –السيد حممد  اظم الي ،ف، الاعار ، مؤسسة اناشارات مدين  (1 
 ال يعاىن به أبدا .فانه ال ينبغي للشاط العا،ف ا  يني  ييينه السابال فكيع بالشاط عن وسوسة فانه  (2 
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وذلووك ملووا يفبوو  يف العلووم  ، رووك ه؛ ووا اسوواحب روورعا   ذلووك اخليوو  ومووا أرووبهو ووذا لووو أزالوو  السووباحة ور وووب 
احلديث من ا  مر  الوسوسة يعو، يف بالب حاالته إىل الضغط العصو  وإىل الصودمات النفسوية فمتفوب بوأنواع 

 األ عمة.من الرياضة أو الدوان أو 
 .كما لو زال رك ه بالدعان، أو زال بااحيان النفسي وربه ذلومنها: 
 هذا. وللبحث صلة. ،ما لو زال ركه بااهلام  ا ال يطلال عليه الدلي ومنها: 

 فائدة: الضوابط والمقدمات الكلية لضمان اإلصابة في األحكام العقلية
( إىل ا  علوم املنطوال العيليوة الكلية لضما  ااصوابة يف األحكوام وامليدمات أررنا يف  ااب  الضوابط فائدة:

عودم الوقووع  انه ال يوجد علم ياكف  بضما ، وإىل لوقوع يف اخلطأ من حيث العلة الصوريةلضما  عدم ا ياطرق
وامليودمات الكليوة اخلطأ من حيث العلة املا،ية، فكا  البحث يف ذلك الكااب حماولوة الساكشواف الضووابط  يف

وإىل فيوه اليورآ  الكور   بر يفلضما  االحلاز عن الوقوع يف اخلطأ من حيث العلة املا،ية، وذلك اسانا،ا  إىل الاود
 وقد ذ رنا هنالك يفاليفني ضابطا  أو علة ُمعد ة. ،والعي  السنة املطهرة
 .؟الصناعات اخلمس تاكف  بذلكال يقال: 
وعلووم الضوووابط إذ اهنووا تيسووم الصووناعة إىل  (1 بووني علووم املنطووالتيووب يف املنطيووة الوسووطى  ووال فاهنووا إذ يقووال: 

العاموة أو  و جودل( يعامود علوى املسولمات (2 الييينيواتموضووعه  (برهوا  و ناعياتاالقموضوعها م ال   (خطابة 
لكن ما هو الضابط  ،وهكذا ،و مغالطة( موضوعها أرباا التاهني واملشاببات  ذلك،  كا هي مسلمات اخلاصة

أو من  الييينية أو من احلدسيات أو من التاهني أو من أرباهها العام الذف ميي   و  هذا اليضية من املشهورات
 .؟ فاأم املوصلة أو ال املطابية أو بمها وعلى فر   وهنا من احلدسيات فه  هي من احلدسيات

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

يَماِن وَ ي قال اامام الصا،ق    َتذَك ر وا ِعْنَد َغَفَلِة الس اِهينَ ل  اْلِكْتَماِن تَوَفك ر وا وَ َمحَ يَا َأْهَل اإْلِ
 .171قع العيولي ر 

                                                           

 أف ما عدا الصناعات. (1 
 أف انه ياألع منها. (2 
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