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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(

(858) 
والتخريج هو )أن يزيل  أحلد اللدليلني موضلود اللدلي   ،قال إن )األمارة( واردة على )الوظيفة( بالتخريج)وقد ي: سبق 

وفرقلله عللن الللورود أيلله )يزيلل  موضللود اآلخللر حقيقللة، تعبللدا ( وفرقلله عللن التخصلل  أن التخصلل   تكوينللا(اآلخللر حقيقللة 
 . 1واملقام كذلك، فتأم ( ،خروج أما التخريج فإخراج للموضود حقيقة

 ملخص القول في التخريج وفرقه عن الورود والتخصص
ملوجز ملا  إىل وسنشل  ههنلاوحتقيق احلال يف املقام مبا يظهر به وجه التأم  يقتضي حتقيق حلال )التخلريج( وتوضلي ه 

 العام املاضي مع بعض التطوير، وذلك يف ضمن يقاط: أوائ  مب ث التعارض ذكرياه يف
  وج والتخللريج إخللراج، والفللر  واضلل  بينهمللا فللإن التخصلل  مللن بللاب التفع للمللا سللبق مللن أن التخصلل  خللر  األولىى :

يف مرحلللة العلللة املبقيللة  والتخللريج مللن بللاب التفعيلل ، واألول الينم واليللاا متعللدإ، وامخللراج وإن لزملله ا للروج لكنلله الحللق  
 عكس ا روج فإيه يف مرحلة العلة احملدثة ب  قبلها.

 (آثارا  )و (لحاظا  )و (ثبوتا  )اختالف التخصص عن التخريج 
إن )التخص ( خيتلف عن )التخريج( يف ثالث عوامل: عامل الواقع واليبوت، وعلامل الل لاو وامثبلات، وعلامل  الثانية:

 اآلثار واألحكام.
اال تلر  وضلوح الفلر  تكوينلا  بلني  ؛فلوضوح الفر  بني ما مل يكن داخال  أصال  وبني ما كان داخال  فخلرج (ثبوتا  )أما 

 أو أخرج؟ فخرج منهافيها كان داخال    ومنمل يكن داخال  يف املدينة أصال   من
 .  2فيكفي تغاير تصوريهما بالبداهة (حلاظا  )وأما 
 فلنمي  له بيالث أميلة: (أحكاما  )وأما 

  ذللك، من مل يكن داخال  يف امسالم، أإ كان كافرا ، فإيه ال يقت ، ب  جترإ عليه أحكام الذمة أو احلياد أو غ -أ
، وأما املرتد امللِّلي فايله  استتابة أما من كان داخال  يف امسالم منذ مولده فخرج فإيه مرتد فطرإ وعلى املشهور يُقت  بال

 شرعا . خمتلفةيستتاب. فهذه اقسام ثالثة ثبوتا  وهلا احكام 
                                                           

 .251الدرس  - 1
 حلاو ما هو عليه اآلن، وحلاو ما هو عليه اآلن موصوفا  بل وقة باحلالة السابقة. - 2
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إ وال هلو واقعلي أو ، فإيله للو  يف دائرة قاعدة املزام، ومفادها حكم واقعلي ثلايوإ عللى املشلهور فلال هلو ظلاهر  -ب
مث تشللليع فإيللله حيلللث وقلللع صللل ي ا ، بالصللل ة الواقعيلللة اليايويلللة، مل ينقلللل  إىل  مللليال  كلللان خمالفلللا  فطلقهلللا بلللال شلللاهدين 

لو كان شيعيا  فطلقهلا بلدون شلاهدين مث تسلنن فإيله وقلع بلايال  وال ينقلل  صل ي ا   ما وذلك عكسالبطالن إذ تشيع، 
ففعل  ملا فعل  مث دخل  يف علتله احملدثلة  فبهذا يظهلر الفلر  بلني ملا للو كلان خارجلا  ملن دائلرة التشليع بايقالبه إىل التسنن،

 ما فع  قب  خروجه. وكان قد فع  وبني ما لو خرج يف علته املبقية
ملن  يقول بص ة إجراء عقد النكاح بالفارسلية مليال  فعقلد مثلا مث قللديقلد من  التقليد، فإيه لو كان ّ  تغيف دائرة  -ج

يقول بالبطالن، فاملنصور ولعله املشهور الص ة فإيه مما إذا ثبت دام، عكس ما لو كان مقلدا  مللن يقلول بلالبطالن فعقلد 
   بللني املسللألتنيفللرّ أن مللن هللو اللبطالن، وعلللى أإ فللإن املقصللود هنللا املشللهور فلعلل  بالفارسلية مث قلللد مللن يقللول بالصلل ة 

 ا روج حدوثا  وا روج بقاء  فتأم .، يعود تفريقه إىل الفر  بني وهم كيرة
 هل تقدم الخاص العقلي عل  العام بالورود أو التخصص أو التخريج؟

إن ممللا اختلللف فيلله األعللالم كيفيللة تقللدم ا للا  القطعللي السللند والداللللة علللى العللام، فللذه  الشللي  إىل أيلله  الثالثىىة:
  .1املنصور هو أيه بالتخريجوذه  امل ينا النائيين إىل أيه بالتخص ، بينما  ،بالورود

فللال يكللون فيلله تللال للتعبللد إذ  2علللى الشللي  أيلله للليس مللن الللورود إذ الفللرض أن ا للا  قطعللي السللند والداللللة إذ يللردُ 
ور غل  املنصلور وقلد ذكريلا هجعلله حلجيتله حتصلي  حاصل  ولغلو عللى املشل القطع حجيته ذاتية ال جبع  من الشلارد )فلإن

هلو )أن يزيل  أحلد اللدليلني  بعد اجلع  يف بعض املباحث فراجع( فال يكون من الورود الذإوجهه ومثرات سبعة للجع  
 .تكوينا  ال بالتعبد ةحقيق هُ ينال  أموضود الدلي  اآلخر حقيقة، تعبدا ( فإيه 

إذ  ؛ومنلله اتضلل  وجلله )التخللريج( اليطبللا  ضللابطه عليلله، ووجلله عللدم كويلله مللن التخصلل  أليلله إخللراج وللليس خروجللا  
ال خيل  بلامرادة االسلتعمالية بل   3ن العام موضود للداللة على العملوم فكل  األفلراد فيله داخللة وا لا  القطعليالفرض أ

خي  بامرادة اجلدية اليت كايت ثابتة بربكة أصالة التطابق بني امرادتني، فما أخرجه ا ا  كان داخال  بربكة هلذا األصل  
   ذلك يف النقطة الرابعة وهي:، وتوضيفأخرجه ا ا  فهو إخراج وليس خروجا  

 ورود الخاص عل  أصالة الظهور في العام ومعناهاعدم 
 ،بالتخصلل  بلل  بللالتخريج 4ا للا  القطعللي للليس واردا  علللى أصللالة الظهللور يف العللام وال أيلله خللارج منللهان  :الرابعىىة

                                                           

 .(44)راجع التفصي  يف الدرس  - 1
 واجلهة واملضمون، وهذا مفروض الب ث. - 2
 .أإ املنفص  كما سيأيت - 3
 .عام ومن اصالة الظهور فيه من ال - 4
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يللللة لالسللللتعمالية، وموضللللوعها وتوضللللي ه: أن أصللللالة الظهللللور تعللللين، حسلللل  احملقللللق النللللائيين، أصللللالة مطابقللللة امرادة اجلد
ومللع تلليء ا للا  القطعللي مللن كلل   2االحتمللال( )أقللول: أو 1حسلل  الشللي  ومللن تبعلله كمصللباح األصللول، هللو الشللك

اجلهللات يللزول الشللك وجللدايا  تكوينللا  )أليلله معلللول تلليء ا للا  القطعللي( إذ ال يعقلل  بقللاء الشللك يف  للول العللام هلللذا 
موضوعا . واض  خروج القطع والقايع عن الشك والشاكلومن االفرد الذإ أخرجه ا ا  قطعا ،   

 الظهور ابدا ، تكوينا . ألصالةوعليه : فال يبقى تال 
ومللن ذلللك ظهللر أن التخللريج خللا  با للا  القطعللي املنفصلل ، أمللا ا للا  القطعللي املتصلل  ف يللث إيلله  نللع ايعقللاد 

ال أيله ايعقلد  ظهلورلله رحللة العللة احملدثلة مل ينعقلد يف م العلام الظهور رأسا  فهو من التقدم بالتخصل  إذ هلو خلروج ألن
 
ُ
 ن وغ ه فراجع.عنو  فأيني  بربكة ا ا  ليكون إخراجا  وخترجيا ، وقد فصلنا يف العام املاضي بني املخص  امل

 صول األربعة بالتخريجفاألمارة ال تتقدم عل  األ
ويظائرمهللا،  (االستصلل اب)الوظيفللة( وال علللى  ومللن ذلللك كللله ظهللر أن األمللارة ال تتقللدم علللى )الت لل  يف :الخامسىىة
حسلل  موضللود ،  لتوقفلله علللى أن تكللون قطعيللة وفللرض الكللالم يف األمللارة الظنيللة فهللي إمللا واردة أو حاكمللة ؛بللالتخريج
 كما سبق تفصيله.،   األص 

 بإذن اهلل تعاىل.. ولل ديث صلة
 

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
 3أخوان فمن كايت أخوته يف غ  ذات اهلل فهي عداوة "  : " الناسعليه السالمعن أم  املؤمنني 

 
 

                                                           

 وقد ياقشنا ذلك فيما مضى. - 1
 العموم وهي من صغريات اصالة الظهور. ألصالةفكلما شككنا يف دخول فرد يف العام او خروجه عنه ، كان داخال  فيه  - 2
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