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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 األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(44) 
 ول  من مقدما  الحممةالمقدمة األ عنوجوه االستغناء 

ان املقدمةةة األوم مةةن مقةةدماة احليمةةة وهةةي  إحةةرا  قةةون املةةوم يف مقةةام البيةةان   ةة  حم ةةا   وصــةوا القــو  
، وان و ان املطلةةةن مةةةن هةةةو  ااهةةةة هةةةو و ان العةةةام ايمةةةا ال ا وقةةةع ىاللةةةة العةةةام علةةةى العمةةةوم علةةةى مقدمةةةة  1 إليهةةةا

 لن على الشمول عليها، وذلك بأحد وجو  ثالثة:احليمة األوم قولك ال ا وقع ىاللة املط
 ة السريانالمطلق ذاتي   -7

مةا سةبن مةن ان املطلةن  سةوان أقةان أسةم جةنة أم ميةرة أم مفةرىا  حملةى بةأل  يةدل علةى الطبيعةة  الوجـ  األو  
 واملفهوم وسريان الطبيعة يف أاراىها وامطباقها عليها ذايت هلا اال حاجة إم ضم مقدمة خارجية.

ان الشةيا  والسةريان قسةائر   الةو  ذهةب إميف رى  قالم اآلخومد   2 األصولإم ذلك ذهب السيد الوالد يف و 
إذ اللفةةم موضةةو  للمهيةةة وهةةي :  الوالةةد قةةال،  3  الطةةواري ييةةون خارجةةا  عمةةا وضةةا لةةه ولةةوا اح ةةا  إم املقةةدماة

وقةةال قبةةف  ،مقةةدماة احليمةةةإم إليهةةا  أ   ليةةف علةةى السةةريان حةة    ةةا موجةةوىة يف قةةف األاةةراى اةةال حاجةةة إم ى
ذلك  الظهةور يف املطلةن قسةائر الظهةوراة بةني مشة قني أو أةا ين أو إحةدااا، ال   ةا  إال إم عةدم القرينةة علةى 

أما قوهلم: باح ياجه إم مقدماة احليمة من قون املوم يف مقام البيان وعدم مصب القرينةة وعةدم القةدر  ،اخلالف
مقةةام ال طا ةةب اةة ى عليةةه با ضةةااة إم أن الاالةةا مةةن مصةةاىين الاةةا  وامةةه ال  ةةأن لليقةةني يف مباحةةا  امل ةةيقن يف
 يف وجوب العمف به . يا  االح يا  إم األول ايه خاصة بعد قون ظاهر قالم احلييم قاا عدم   ،الظهوراة
االس عمالية ىليف على ا راىة اادية  ا  الق قائم باللفم ال بالالام وان ا راىةمبنا  هو ان ظاهر ان ال أقو  

ويف قباله  –على ما أورى عليه من ا  ياالة  –ويؤقد  قوله ايما سبن  املطلن الو  عّرف بامه الشائا يف جنسه 
 -قصةاحب اليفايةة   – إذ يبةدو امةه اخ ةار  ر ةم مةا ايةه مةن ا  ةياالة الة  يةر   4 املقيد، صفة املعىن ال اللفةم 
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 ن ال عريع ا به بشرح االسم ولية باحلد وال بالرسم.عدم أاي ها أل
وعدمه   1 قما يؤقد  اقسيمه ا  الق إم موضوعي وحيمي قما سبن منا اوضيحه إذ قال:  واعلن احليم به
ان  مبعزل عن الوصع املوقور لوضوح ان ا مسان مطلن وان مل ي علةن بةه وضةا أو ايليةع اقةول اليوجةرى  

 . 2    ظاهر  االاصاف بلحاظ احليم
قاايا يف وجوب العمف بةه  قةد ام قةف مةن ومنه يظهر امه يف عباراه السابقة  خاصة بعد قون ظاهر قالم احلييم  

قةةان األوم أن دمةةد علةةى املوضةةوعي ألمةةه مبنةةا  الظةةاهر مةةن رى  ، اقةةد يقةةال امةةه  اال ةةالق املوضةةوعي إم احليمةةي
  3 واأمف لليوجرى  و   . ا دبر

 وضوع للشياع والسريانالمطلق م -4
قةال اآلخومةد  معةم لةو صة   ،اهةللشيا  والسريان، االشةيا  جةزن املوضةو  لةه اي ان املطلن موضو  الوج  الثاني 

ما مسب إم املشهور من قون املطلن عندهم موضوعا  ملا قيد با رسال والشمول البديل ملا قان ما أريد منةه ااةنة 
 مث أ يف عليه بة وال خيفى ان املطلةن ذةوا املعةىن لطةرو    4 يالم يف صدق النسبة أو احلصة عندهم مبطلن، إال ان ال

، اةان قةال منهمةا لةه قابةف لعةدم  1 يناايةه ويعامةد . وهةوا هالاةه بةاملعنيني قابف، اان ما له من اخلصوصية ال قييد     
 اماالمهما بسببه أصال  قما ال خيفى.
أو مقةال وإاةا  حةال   منةه وإراىة قيةد  مةن قرينةة   ه  املطلةن الميةان إراىة معةىن لفظ ةوعليه ال يسة لزم ال قييةد زةو ا  يف 

. وقال قبف ذلك  مةا بداهةة عةدم صةدق املفهةوم بشةرو العمةوم علةى اةرى مةن  8   7 لو قان بولك املعىن  6 اس لزمه
  9 األاراى، وان قان يعم قف واحد منها بدال  أو اس يعابا  

اهةو يف  ةةىن عةةن مقدمةةة احليمةةة األوم وان  –ولعلةةه املشةةهور  –ب إم هةةوا الوجةةه وعلةى أيةةة حةةال اةةان مةةن ذهة
 ا يف عليه بلزوم ال جو  يف اس عمال املطلن يف أاراى  حينئو .
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 السريان مقتض  سيرا أهل المحاورا  -1
يف مقةام  قةاندون إحةرا  حةال املة يلم وامةه  حة  بةجريان س ة العقالن على ال مسك باملطلقاة  الوج  الثالث 

، وهةةوا هةةو الةةو  اراخةةا  اآلخومةةد قةةال  بقةةي  ةةين وهةةو امةةه ال يبعةةد أن ييةةون األصةةف ايمةةا إذا  ةةك يف  البيةةان أوال
قون امل يلم يف مقام بيان متام املراى هو قومه بصدى بيامه، وذلةك ملةا جةرة عليةه سة ة أهةف ا ةاوراة مةن ال مسةك 

 وجهها إم جهة خاصة.با  القاة ايما إذا مل يين هناك ما يوجب صرف 
قهةةا بصةةدى البيةةان، وب عةةد قومةةه ألجةةف طل  ولةةوا اةةر  ان املشةةهور ال يزالةةون ي مسةةيون ذةةا مةةا عةةدم إحةةرا  قةةون م  

ذهاذم إم اهنا موضوعة للشيا  والسةريان وان قةان رمبةا مسةب ذلةك إلةيهم، ولعةف وجةه النسةبة مالحظةة امةه ال وجةه 
 . 1 ا أمف جيدا   –وجهه  لل مسك ذا بدون ا حرا ، والغفلة عن

ين حصر  ذما واس بعد قون الوجه ذهاذم إم اهنا موضةوعة   حيا اوهم اآلخومد ىوران الوجه بني االخ أقو  
، والغفلةة عةةن وجهةه  إال امةةك  2 ولعةف وجةةه النسةبة مالحظةةة امةه ال وجةةه لل مسةك ذةةا بةدون ا حةةرا للشةيا  وقةةال  

ولعةف املشةهور مظةروا إليةه ال إم مةا مسةب إلةيهم مةن قةون الشةيا  جةزن  ،األولعرات ان هنا وجها  آخر وهةو الوجةه 
 ا أمفاملوضو  له ل ى عليهم لزوم ال جو .. اخل 

بشةةر ه والالبشةةرو د مةةا مةةا الةةع  ولةةيةواحلاصةةف: ان اللفةةم املطلةةن موضةةو  للمفهةةوم ال بشةةرو عةةن السةةريان 
  رو.

 وج  الحممة في سيرا العقالء وبنائهم
اامه ذقر جريان س ة أهف ا اوراة مث   3 مل يوقر وجهه –وهو الاالا  –جه الو  متسك به اآلخومد مث ان الو 

املشهور لينه مل يوقر احليمةة يف ذلةك أ  وجةه جريةان سة ة أهةف ا ةاوراة إذ الظةاهر ان سة أم عةن منشةأ  عمف
رب القامون أ  سن املرجعية اليلية بوضا اعبدية انقول: الوجه يف بنائهم وس أم هو ضعباية وال عقالئي وليست 
 وذلك ىاعا  للفساى. –منها هو  و  –ضوابن موعية 

اامةةه  مةةف علةةى امةةه يف مقةةام البيةةان، للةةزم اةة   بةةاب   4 علةةى ان قةةف مةة يلم ا لةةن وال بةةا امةةه لةةوال االل ةةزام  بيانــ  
 عني:فني قما لزم من جهة امل يلمني واملشر  الفساى من جهة السامعني وامليل  
لةةه ان ي علةةف يف عةةدم ام اةةال أمةةر املةةوم بامةةه مل  ةةر  قومةةه يف مقةةام  ومسةة ما   وعبةةد   أمةةا األول: اةةلن قةةف ميلةةع  
عةةدم إقةةرام العةةامل  ةة  العةةر  أو العةةامل  ةة  لان ي علةةف  اللميلةةعأقةةرم العةةامل املةةوم البيةةان مةةن هةةو  ااهةةة الةةو قةةال 
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! واملشةيلة سةيالة عامةة البلةو  ولعةف أقاةر يان من هو  ااهة اةال إ ةالقالعاىل.. اخل بامه ال يعلم قومه يف مقام الب
 .املطلقاة ان مل يين قلها، قولك ولو من جهة من ااهاة

بةه، بامةه مل ييةن يف مقةام  الة  اةرأن اما الاا : الن قف مةوم ومشةرّ  لةه ان ي علةف يف عةدم ارايةب آثةار حيمةه
قةوا، اةان  بطبيةب أقرم ةه أو مةن ار ةد  إم  بيةب أو معلةم أو... الةه  البيان من هو  ااهة، الو قال: من جةائي

بامه مل يين يف مقام البيةان مةن هةو  م علال  ان ال ييرم من جان  بطبيب    عراقي أو    مسلم أو    عاىل له 
 ااهة أو الك.. وهيوا.

علةى ان أةرى صةالحية   بةا الجةر   ،مرجعةا  لةد  الشةك اللفةم ولولك، وألجف مصلحة ضرب القامون ليصةل 
 ان الصالحية مساوقة للفعلية. ، وذلك يعيلفم للشمول م يفف بالشمول أ  بيومه يف مقام البيان أو حبيمه

عليك ان املراى بيومه يف مقام بيان وإم مصلحة ضرب القامون أ ار اآلخومد يف موضا آخر بقوله  مث ال خيفى 
إاهامه ولو مل يين عن جد بف قاعدة وقاموما  ل يون حجةة ايمةا مل ايةن حجةة متام مراى  أرى بيان ذلك وإظهار  و 

أقو  علةى خالاةه ال البيةان يف قاعةدة قةب  اةأخ  البيةان عةن وقةت احلاجةة اةال ييةون الظفةر باملقيةد ولةو قةان  الفةا   
  1  ا أمةف جيةدا  قا ةفا  عةن عةدم قةون املة يلم يف مقةام البيةان، ولةوا ال ينةالم بةه إ القةه وصةحة ال مسةك بةه أصةال  

 .إمشان اهلل اعام ولعله يأيت لولك مزيد بيان واوضي 
 وصل  اهلل عل  محمد وآل  الطاهرين
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