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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(71) 
 بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيصالشيخ: العمل 

الشييييق سقيييد: سيييرل أ سوكوميييظ أأ يايييوأ الظييي  أي يييا وارلا، بنييياع عليييى ايييوأ العميييظ بالظييياهر عر يييا و يييرعا  عل يييا عليييى عيييدم الوعبيييد  قاااال
  1سبالوخصيص،  حاهلا حال األصول الع لية،  وأ ظ 

 المناقشة: المحتمالت ثبوتاً ثالثة
س عل ياً عليى عيدم  أالصيحي  اأ ي يال حيل عليى  يري  سيليم الوعليي  اً عليى عيدم الوعبيد بالوخصييص  إأعل يقد يورل عليى قوليه س أقول: 

 هي ثالثةأ ، على  ري ال ول بالوعلي ،الدليظ على الوخصيص  وذلك ألأ احملومالت ثبو اً 
  عل اً على عدم الوخصيص.  2ساأ ياوأ العاماألول: 
 د به.ب  اأ ياوأ  عل اً على عدم الوعالثاني: 

 اأ ياوأ  عل اً على عدم الدليظ عليه.الثالث: 
يي واألول ص ثبو يياً سأص صييالراً  يين عيياث ال بييوت واألخييااأ  يين عيياث ابثبييات، والنسييبة  يين و ييه بييني األول واألخيياين إذ قييد ياييوأ هنالييك  ص 

وليو قييظ بياأ  ، عوي  علييه لرواييات واألللية أو لعيدم وصيول للييظ  د به أو لليظ عليه ل ياع أو حير  أو إريرا  ا يا  ين ا ن املوىل  لان ال يو د  عب  
األصييظ، لايين الفيير  سييياوأ احلاو يية انع ييال عمو ييه وال  رييي  لييه إال ابحيرا  ولييو ب  3سالعيام  عليي  علييى األول ايياأ عييدم املخصييص ثبو ياً هييو سييب 

 مما يصح  به االم الشيق. ظنيًا إال انه لليظ أو  وعّبد به ألنه وإأ ااأ والورول على االحومالني ال اين وال الث إذا ااأ املخصص ظنياً 
 العام معلق على عدم الدليل على التخصيص ال على عدم التعبد به

األصيي ، لييو لار األ يير بييني األخيياين، اأ العييام  عليي  علييى عييدم الييدليظ علييى الوخصيييص ال علييى عييدم الوعبييد بييه وذلييك لعييدم و ييول لكاان 
 ،ناووييه أو  ييا ليسييه ناووييه ع الئيييةهنييا أصييول ع الئييية والشييارع أ  يياها  يين لوأ  عبييد مييا إأ أريييد بييه  ييا ال  علييم سييبيظ للوعبييد يف الظييواهر  ا

 واحلاصظ اأ الشارع أ  اها لاا فيوها النوعية ال لناوة  عبدية.
 الع الع عّل وا العمظ بالعام على عدم ورول  عبد  ن الشارع باخلاص؟ال يقال: 
نا بالوخصيص أي اً بظ انه أ  ى بناع الع الع يف ايوأ اخلياص أقيوش اشيفاً عين امليرال ا يدص  ين العيام ويف ايوأ د  عبّ الشارع ث يوإذ يقال: 

   د ه عليه باالظهرية أو راها.
 املرال  عبد الشارع ايانا بالسند؟ال يقال: 
 عمظ خب  ال  ة و بهه.والسند أي اً ال  عبد به بظ الشارع أ  ى بناع الع الع أو ساهتم، على الإذ يقال: 
 .؟الشارع ألغى احومال اخلالفال يقال: 
 ذلك أي اً ليس بالوعبدص بظ انه  بىن الع الع والشارع أ  ال.إذ يقال: 

انيه ليو مليا سيب ،    أص   وله سقد: سرل  سبناع على اوأ العمظ بالظاهر عر ا و رعا  عل ا على عيدم الوعبيد بالوخصييص  ريا  يام وعلى
                                                           

 .11ص 4 رائد األصولأ ج  1س
 و اذلك.رائن على خال ها، هالاالم يف  طل  الظاهر لان حيث اأ  ورل حبث الشيق هو العام يف   ابظ اخلاص خصصنا البحث به وإال  حال  طل  الظواهر بالنسبة إىل ال   2س
 أص  زع السب  النع الل.  3س
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 يف اال ه  ا اً.  1سيف العرف  لم يان املعطوف عليه يف الشارع ملا تّ   رضاً  تّ 
 تفصيل في التفصيل: بين المعنِون للعام وغيره

 واملنفصظ   و ى ال اعدة الوفصيظ بني املوصظ -3س  2سيف حبث  اي سبقكما 
صيظ واملنفصيظ بيال ول بيالورول يف األول وعد يه بيظ ظ الشييق سقيد: سيرل  بيني املخصيص املوسيلمنا، إال اأ   و يى ال اعيدة اأ يفص ي ثال اًأ

   يم الرايّية احلاو ة أو راها يف ال اين، وذلك ألأ املخصص املوصظ مينع انع ال ظهور العام يف  رحلة علويه احملدثية  ينع يد ضيي اً  ين قبييظ ضييّ 
 ال انه ينع د واسعاً   يُعَدل عنه ملانع  أقوش، وا ا املخصص املنفصظ 

وفصييظ وهيو اأ قولنيا سألأ املخصيص املوصيظ مينيع انع يال ظهيور العيام يف  رحلية ضيمن هيذا اليف  آخير وهنا ن يف ضيرورة االلويزام بوفصييظ
نيياً للعيييام واملطلييي  وقيييد ال يايييوأ واألول  أ لوأ ريييال إذ اخليياص وامل ييييد قيييد يايييوأ  عنو  جييي  اأ صصيييص بييياملعنو   ... علوييه احملدثييية  ينع يييد ضيييي اً 

َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَاَراض   ِإالا اي
إال  ييداً    ولعيظ  نيهأ سوسأارم العلماع وقو ياً  أص حيال ايوهنم وقو ياً أو سأايرم العلمياع ريا امليدخنني  3س

َوَأَحلا اللاُه اْلبَاْيَع َوَحراَم الرِّبَاوال اين اي
املعنيو أ مينيع انع يال الظهيور للعيام الاالم عين اأ   5سوسأارم العلماع وال  ارم  ساقهم ، وقد سب   4س

 لوأ االسوعمالية.  1سأ  انه مينع ا ديةحل يف ابرالة االسوعمالية و رحلة  ا قال  ايف با دية، لوأ را املعنو  
ليورول يف أ وريال  ياش ا  و ى ال اعدة اأ يفصظ الشيق بني املخصيص املنفصيظ واملوصيظ أوالً   يفصيظ يف املوصيظ بيني املعنيو  والحاصل: 

 لوأ الطر ني  ودبر.  7ساألوسط
 والظهور وعدم القرينة د  : أصالة الحقيقة والجالمصطلحات األربعمعاني 

 وهيأ  8ساأ ههنا  صطلحات أربع وقع يف  فسا بع ها اضطراب أو ختالف يف االم عدل  ن األعالمثم 
 .أصالة احل ي ة وأصالة ا د وأصالة الظهور وأصالة عدم ال رينة

 ألوىل باألو   بظهور نفس هذل الالمات األربع وضعاً هو اآليتأوا
 املرال االسوعمايل.،  هي املر ع لدش الشك يف باأ ياوأ املسوعمظ  يه هو املعىن احل ي ي يرال ما  ا ي ابظ اجملا أصالة الحقيقة: 

ة أو جمييرل سييّن ال ييانوأ، وهييي املر ييع لييدش الشييك يف املييرال يييرال مييا  ييا ي ابييظ قصييد الومييرين أو اال وحيياأ أو الو ييية أو الوورييي: أصااالة الجااد  
 .إذا ث  ان قرينة على احدها ا دص

 لل انية  ودبر. هوإأ صلح اوقد يرال ما ال انية لان األظهر إرالة األوىل  نه   اأ أصالة العموم واب ال  قد يرال ما األوىل
 لظهيور اللفي) سأو حيال الال ي) عليى املنصيور  يف انيه  سيوعمظ يف  عنيال احل ي يي  9سوهيي أعيم  نهميا لاوهنميا صينفني هلياأصالة الظهاور: 

 ب صد ا د. املوضوع له واونه أي اً 
وهظ هي  نشأ أصالة الظهيور و ر عيه أم اأ   10سوهي أعم  ن األولني أي اً لدش الشك يف و ول قرينة على اخلالفأصالة عدم القرينة: 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين  را ع. وللبحث صلة.ذلك وقد سب   وأقوال هلذل؛ خالف أصالة الظهور حجة  ن را الر وع
                                                           

 يف قوله سعر اً و رعاً .  1س
 .93الدر:   2س
 .29النساعأ   3س
 .275الب رةأ   4س
 . فصاًل يف حبث ساب   5س
 لان هظ يف  رحلة امل و ي أو يف  رحلة املانع؟ هذا  ورل حبث أي اً اما سب  وقد  صلنا البحث عن األللة على ال اين  را ع.  1س
 املوصظ املعنوأ.  7س
 ااملا ا النائي  واحلائرص والشيق إذ ختالفه  فسااهتم لبع ها  الح) الماهتم.  8س
 وهنا  وضع إ اال على  ا ذارل املا ا النائي   الح).  9س
 خالف املعىن احل ي ي أو ا دص.  10س


