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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(

(238) 

 الورود
 ،)احلكومة(، وبقي البحث عن )الورود( ولكن األعالم مل يفردوه عادة بالبحث عنشطر وافر من البحث  وهلل احلمد، ،مضى
أو بعاا   دلااة واأل ااولعاان العالقااة بااني األكالبحااث   يف ضاامن  ااث احلكومااة أو  ناساابة الحطاارمل للبحااو  املصااداقية  إال إشااارة  
ألمهيااة مباحثااه  ؛ ماان احلاار  أر يفاارد لااه فصاا  خااا باحثااه، ولكاان املسااحظهر أنااه ة أو ناادرة مقل ااولعلااه ل   وبعضااها ارخاار، األ ااول

وه مماا خص ا لألمشا  تضامينهتوسعة معىن )الاورود( و كما أهنا قد تكور كثرية بعد   ، بالقليلةهنا ليست اوألهنا وإر مل تكن كثرية إال 
رابعاا ، مث البحاث عان احكاماه  8 ألنواعاه االثاا  ، مث الحطارمل به، فال بد من تعريفه أوال  مث بيار مصب الحعميم كما اساحظهرناه اانياا  

 فنقول:
 أواًل: تعريف الورود

  (لكن بعناية الحعبد موضوع الدلي  ارخر حقيقة   سبق تعريفنا للورود با: )أر يزي  أحد الدليلني
 يف شئ كما سيأيت. الدلي  ارخر فانه ليس من الورود  موضوعما لو أزال شئ آخر  «بقيد أحد الدليلني»فخرج 
 ما لو أزال حكمه مع بقاء موضوعه فانه ختصيص أو حكومة.  «موضوع»وخرج با
 .ما لو أزال موضوعه تعبدا  فإنه حكومة تنزيلية «حقيقة  » وخرج با
الكاالم  فإنه )ختريج( على ما ا طلحنا عليه يف  ث سابق، وسايأيت تفصاي  ما لو أزاله حقيقة تكوينا   «بعناية الحعبد»وخرج با

 2.(عن ذلك كله بإذر اهلل تعاىل
املوضاوع بالودادار لانفس الحعباد ال لثباوع املحعباد باه وإر كاار ابوتاه ال ينفاك عان الحعباد إال أر  انحفااءفه بعا  األعاالم: )وعر  

بالنسبة إىل األ اول  حعبد وإال يلزم الحسلس ، وذلك كاألماراعال بال بالوددارنفس الحعبد فهو اابت  أماابوته إمنا هو بالحعبد، و 
  3العقلية(

 وبعبارة أخرى: )الورود هو اخلروج املوضوعي بنفس الحعبد الثابت بالوددار(.
 : )رمحه اهلل(وقال املريزا النائيين 
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كخاروج )الشابهة( عان « موضوع أحد الدليلني حقيقة بعناية الحعباد باارخرعن   خروج الشئ»: فهو عبارة عن  )وأما الورود 
، فااالورود يشااارت الحخصااص يف كااور اخلااروج يف كاا  منهمااا يكااور الحعبااد بااماااراع واأل ااول الشاارعيةب موضااوع األ ااول العقليااة

 8الحعبد(.  بعناية على وده احلقيقة،إال أر اخلروج يف الحخصص يكور بذاته تكوينا بال عناية الحعبد، ويف الورود يكور
  موجز أقسام العالقة بين األدلة المتعارضة:

ا فااإر أحااد الاادليلني  املشااهور: إر العالقااة بااني الاادليلني املحعارضااني تنحصاار يف أربااع ودااوه ا حسااب ملقاااميف ا ومااودز القااول
إمااا أر يحطااارمل ملوضاااوع الااادلي  ارخااار ساالبا  أو اعاباااا ، أ  بالحوساااعة أو الحضاااييق، وإماااا أر  أو مساااقر   بااادو    املحعارضااني بحعاااار   
 لدليلني:ألر أحد ا ؛فاألقسام أربعة، يحطرمل حملموله كذلك

 ص.ا إما أر يفيد خروج موضوع الدلي  ارخر عنه تكوينا ، فهو الحخص  1
 ، فهو ختصيص.عا إما أر يفيد خروج حمموله عنه رغم ابوع املوضو 6

 فإنه: ؛(احلكومة)وبالثاين  (الورود)ويلحق باألول 
 د كار ورودا .ا إذا أزال أحد الدليلني موضوع دلي  ارخر حقيقة تكوينيا ، لكن بعناية الحعب3
لكوناه أو  أو لكاور لساانه لساار الحساامل،  حساب الشاي  أظهارا وإر أفاد إخراج احملمول وكار بلسار الناظرياة وإر مل يكان 4

 ذلك على املباين السبعة املاضية، كار من احلكومة.غري  أو،  حسب احملقق العراقيأظهر مع النظر 
 مشتركات الورود مع التخصص وفوراقه عنه:

 : فالورود يشرتت مع الحخص ص يف أمرين:وعليه
 للموضوع. 2 أ ا كور ك  منهما خمردا  

 ا  وددانيا .يب ا كور خروج ك  منهما تكوين
 ج أيضا  أمرا  تكوينيا  فهو الحخصص.ج إر كار الحعبد فهو الورود وإر كار املخر  وخيحلف عنه: يف أر املخر  

 همااا تكوينيااا  فهااو الحخصااص، وإر كااار املحعبااد بااه )أ منمفاااده( إر كااار كاا  واحلا اا : إر الحعبااد واملحعبااد بااه )أ  الاادلي  و 
 كار ورودا .،بد مسحندا  للشارعوكار الحع  ، ي باملحعبد به جمازا ( تكوينيا  واملفاد، وس   املضمور

باد كاار الاورود، وإر  وبعبارة أخرى: إذا كانت العلة احملداة خلروج الشيء حقيقة عن كونه موضاوعا  لادلي  ماا، هاي الشارع والحع
 الحكوين كار الحخصص. العلة هي كانت

 واما يف الورود فاملخرَج تكويين واملخر ج تعبد . هما تكويينمنك  وعليه: فاملخر ج واملخرَج يف الحخصص  
 ورود االمارات على البراءة العقلية 

حجااة هااو )مااا العلااى أر املااراد ماان )ال يعلمااور( حااد  الرفااع بناااء  ماانومثالااه: ورود األماااراع علااى الااقاءة العقليااة املسااحفادة 
حجاة با   فارده وكار من املمكن أر ال ععلاه ، امضاء  أو تأسيسا   ، فإر خق الثقة حجة بالحعبد، أ  باالعحبار من الشارع(عليه
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ار  هميحااو مااع أنااه قااد ، املوضااوعاع  يفه كمااا اشاارتا ذلااك علااى أحكاماا جااةفقااه هااي احليشاارتا الضااميمة، بااأر تكااور البينااة 
، وأماا احلكام فكلاي عاام سايال موضاوع   يف كا  موضاوع   العكاس أوىل ألر املوضاوع أمار دزئاي وقاد شادد فياه باشارتاا الشااهدين

خباق اقاة واحاد، ولعلناا نباني الوداه يف ذلاك الحقاا  فيه الشارع  ىاكحف ة ومع ذلكيلك  األفراد والعصور ألنه بنحو القضية احلقيق
 بإذر اهلل(. 

مااا ال حيااث قااام علااى ياسااة شاايء مااا مااثال  فإنااه  قااق بااذلك تكوينااا  موضااوع احلجااة فااارتفع )فااإر خااق الثقااة وعلااى أ  حااال 
وذلاك علاى العكاس  ،، لكن العلة احملداة ومنشأ الرفع كار هو الحعبد الشارعي ال الحكوين8ما ال حجة عليه( حقيقة  يعلمور أ  

أيضاا  وهاو  واملخارَج تكاويينفااملخرج تكاويين وهاو العلام ، غاري قابلاة للجعا   مما لو علم باحلكم فإر العلم هو حجة تكوينية ذاتية
 ياسة الشيء فليس مما ال يعلمور ب  هو مما يعلمور حقيقة .من ما قام عليه العلم 

 انتهاء ما بالعرض الى ما بالذات
فالبااد أر   بااالعر  ودهإىل مااا بالااذاع فاااملمكن وداا البااد أر ينحهااي إر مااا بااالعر ذلااك أكثاار  الحظااة قاعاادة يحضااح  تنبيــه:
وداوده  وقاد اساحمد   ا  هاذا ممكنا كاور  وذلاك ألر الفار ؛  وإال تسلس  وملا ودد ممكن أ ال  ؛  باألخرة إىل وادب الودود ينحهي

ناد واداب فهاو وداوده مان غاريه وهكاذا، فلاو توقفات السلسالة ع ا  فالباد أر يساحمد  من غريه فإر كار وادبا  فهو، وإر كار ممكنا
لو فرضنا أر السلسلة ال محناهية إذ مادامت ك  آحاد السلسلة ممكنة فكانت حىت  املطلوب، ولو مل تحوقف ملا ودد شيء أ ال  

 إال لو اسحندع إىل وادب، وهذا من أوضح تقريراع إبطال الحسلس . دفلم تود2ممكنة بامجعها هي 
مكاان أر يعحااق ماان املاع، فااإر الظاان ليساات حجيحااه ذاتيااة إذ ياااع واالعحبار وكمااا األماار يف الحكوينياااع كااذلك هااو يف الحشااريعي

القرآين النص ، أما العلم فحجيحه ذاتية، فإر انحهت حجية خق الثقة مثال  إىل دلي  قطعي كحجة مكن أر ال يعحقمن املحجة و 
الكااالم للاادال علااى إذ ينقاا   الثقااة أ ااال  حجيااة خااق موعااداحلااديثي  الاانص يف داللحااه عليهااا فهااو، وإال لاازم الحسلساا  أو املحااواتر 

 وهكذا. ؟ ار حجة فكيف  فإر كار ظنيا  تكوينا  حجية خق الثقة 
ع ظناا  ال غاري جاة يف حاد ذا اا ظنياة كاشافة عان الواقاإر كانات احلو  بالحعباد قطعاي  ابوع احلجياة خلاق الثقاة ماثال   : إر فححص  

 هذا.
 فصلناه سابقا  فال تعيد.قد و  ،(الحخريج)قسم خامس وهو قد يورد على الحقسيم الرباعي ودود  ولكن

 النائينيالمحقق اشكاالت على تعريف 
 :واقعيفين و  راشكاال )رمحه اهلل(يرد على تعريف املريزا النائيين  كما

 الورود أخراج وليس خروجاً -أ 
 الحخصاص فإناه خاروج باال ا  وإر كاار ااخاراج يلزماه اخلاروج ، عكاسالاورود إخاراج ولايس خرودا رإالفاين فهاو: ااشاكال أما 
 إخراج 
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 ج.بال حادة إىل خمر   (م العلماء)اكر خروج زيد اجلاه  من لوضوح  ص خروج  إر الحخص   : توضيحه
؛ ، فإر أحد الدليلني وهو الاوارد يزيا  موضاوع الادلي  ارخار 8كذلكإخراج  والورود  الحخصيص فهو إخراج وكذا احلكومة، أما
ج ر  ال أناه خيارج مناه باال خُما ، حقيقاة  (ماا ال حجاة علياه)يزي  )اليعلمور( بناء  علاى أر املاراد باه  (خق الثقة حجة)إر قوله  أالترى

 ؟زي ومُ 
وإر كار املراد واضحا  إال أر الدقة يف الحعبري ا من قوله: )خروج ...(  فنيا  ولذلك عقنا عن الورود با )أر يزي ...( وهو ا ح ا 

 .2فنيا  ملا ينبغي أر يعق عنهالحخصيص واحلكومة كانت مطابقة يف )قدس سره(اته يف األ ول مطلوبة، ولذا يد أر تعبري 
َينَ  )قريحكم وقال تعاىل قول: وردع تاما الورود فمحعد ،  ،الزم فهو خروج صوبعبارة أخرى: الحخص   اا َوَرَد َمااَء َمادن و  4 (َوَلمَّ

ل َها) َلة  م نن َأهن ني  َغفن  ، وتعديه )ورد( با)على( أحيانا  للحقويه . فحأم  باملحعد  ال الالزم هازم تفسري فالال3 (َوَدَخَ  النَمد يَنَة َعَلى ح 
 الورود أعم من أن يكون بالتعّبد-ب 

ايااة الحعبااد فحخصيصااه بااه بااالقول: )خااروج الشاايء عاان موضااوع عنأمااا ااشااكال الااواقعي فهااو: إر الااورود أعاام ماان أر يكااور ب
اية الحعبد( ختصيص له بال خمصص، إذ احملور أر يكور اخلروج أر يزي  ... بعنا: )( أو بارخرب الحعبد حقيقة  بعنايةالدلي  ارخر 

كما لو كار دلي  احلجية بناء العقالء أو سري م أو كار   بحعبد أو تعق  وذلك ايةكور العنما من غري فرمل بني أر ت اية  بعنتكوينا  
ال  كوناه جلهاة    : إماايعاين، إذ الحعباد املشاهور عقاالء وأحكاام العقا  علاى من املسحقالع العقلية فإر الحعباد ال مسارح لاه يف بنااء ال

  اادوره ماان املاوىل لاااه العبااد أ  ألنااها ماانهم وكااذا حكاام العقا ، أو يعااين وحكاام العقااالء  ااا هام عقااالء معلااوم اجلهااة فإن ا لعلمهاا
 وإذ ال مولوية هلم على آحاد املكلفني. وال يحصور ذلك يف العق  والعقالء ،شفهالزم االتباع أو يحمم كموىل يعحقه حجة 

مان كااور حجيااة خااق إرتاهه بعاا  األعااالم إر الاادلي  العقلااي أو النقلااي لاو دل  علااى حجيااة خاق الثقااة مااثال  )كمااا  والحاصـ::
 ال حجة عليه.ما به  ما يعلمور( إذا قصد الثقة فطرية( لكار واردا  على )رفع

ن الشرع أو العق ( أو ما شابه الحعبد أو الحعق ( أو با: )بعناية  ما( أو با: )... بإلزام  م وعليه فيجب الحعبري إما با: ) ... بعناية
 ذلك

 بإذر اهلل تعاىل.وسحأيت بع  املهخذ األخرى على تعريف الورود غدا  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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