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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 العظيم
 التبعيض في التقليد

(54) 
 ة غير مقبولةدعوى المتكلم الغفل -8فرعان: 

تسبي  إال تي   مث ان الظاهر ان املتكلم لو ادعى الغفلة عن بعض اجلهات واخلصوصييات واالقسسياتات واقيه ك يكين يف تسيام البييان تين فهتهيا، هيان دعيوا  ال
باحيد الوفيو   اسيتعماله اللفيا املطليد بييان   بإختييار  اللفيا املطليد قيد فعي  قفسيه يف تسيام البييان أ  ان قفي  ألقهاالطمئنان أو إقاتته اتارة على تدعا ؛ وذلك 

ه عن بعض اخلصوصيات واجلهات وان استعماله هال تسب  دعوى اخلالف والغفلة إال حبجة، هحاله كحال تستعِم  العام هاقه ال تسب  دعوا  غفلت   ،الثالثة املاضية
ها السريان هاإلرادة االستعمالية لك  تنهما دلي  على اإلرادة وضوع للطبيعة اليت ذاتي  إذ يسال له ان العام توضوع للعموم واملطلد ت ؛اللفا العام ك يكن بلحاظها

 ال تسب  إال بدلي . (1)سم قرينة على اخلالف، ودعوى الغفلة كسائر الدعاوى على خالف األص ي  اجلدية تا دام ك 
ربهيان غيا السابي  لالقفكيا  عين ذييه كاإلتكيان للممكين القتحاعيه تين حياو ذاتيه، لوضيو  مث ان قولنا إن الطبيعية ذاتيهيا السيريان والعيياع، ال ييراد بيه ذاا بياب ال

، قعيم (2)لي  ليي  فيحءا  إتكان التسييد واالستثناء كما ال يراد به ذاا باب الكليات املسيمى ايسياغوفي لوضيو  ان السيريان عليى الوفيه األول املنصيور والوفيه الثا
 هتدبر. (3)تن باب االيساغوفي أيضا  إذ العياع فحء املوضوع له للفا البي  تثال  ال اقه فحؤ  هو فحء على املسلك الثاين لكنه لي 

عليى املسيالك يف أصيالة الوفيود واملاهيية. هتيدبر  – (6)ال تين حاقيه –او اقيه حيد  املنتيحع تنيه  (5)، او اقيه عينيه ليو وفيد(4)ب  املسصود بالذاا: الوفيود بوفيود 
 فيدا .

 لمتكلم غير مخل باإلطالقإحراز غفلة ا -5
ال ينعسد؟ الظاهر اقعساد  حىت ت  ثبوت غفلته عن هاإلطالو ب ذلك مث اقه لو احرزت غفلة املتكلم عن بعض اجلهات واخلصوصيات واالقسساتات هه  خي 

اهة التفاصي  واجلهيات هاقيه عنيدتا يسيتعم  املطليد وهيو العموم، وذلك لوفود االرتكاز املرآا وااللتفات اإلمجايل إىل ك تهإرادعدم بعض اجلهات، ال ت  التفاتة و 
ة هييال تضيير الغفليية عيين تييرآة لكيي  األهييراد يييائ  هيهييا وسييارا هاقييه بيينف  اسييتعماله لييه يكييون قييد أيييار إمجيياال  لكاهيية اجلهييات والتفاصييي  وارادهييا بييإرادة فدييية إمجالييي

يمات، هاقييه وإن غفيي  تفصيييال  لكيين حييي  كييان اللفييا املطلييد وفييودا  إمجاليييا  لكيي  اسييتعم  العييام غيياهال  عيين بعييض التسسيياخلصوصيييات هيكييون حالييه كحييال تيين 
 على مشول حكمه هلا مجيعا . هلا وقد فعله توضوع حكمه دل   وترآة   (7)أهراد 

الن تسيام سين  السياقون يستضيي يف كلميات املعيرعني يف تسيام التعيري  وذليك  متاتيتيهذلك يف عاتة كلمات املتكلمني هال ريي  ظياهرا  يف  متاتيةولئن قوقش يف 
 ذلك.

 توضيح كالم اآلخوند ومبناه
)مث ال خيفى عليك ان املراد بكوقه يف تسام بيان متام تراد  جمرد بيان ذلك وإظهار  وإههاته ولو ك يكن عين  ويوضح تا ذكرقا  ويؤكد  تا ذكر  اآلخوقد بسوله

وى على خالهه ال البيان يف قاعدة قبح تأخا البيان عن وقت احلافة هال يكون الظفير باملسييد وليو كيان وقاقوقا  لتكون حجة هيما ك تكن حجة أق ب  قاعدة   فد  
 (8)خمالفا  كايفا  عن عدم كون املتكلم يف تسام البيان، ولذا ال ينثلم به إطالقه وصحة التمسك به أصال  هتأت  فيدا (

  إذ ال يعيط  يف السياقوين اقعسياد اإلرادة اجلديية بي  يكفيي ان يسين السياقون بعيك  عيام ليكيون ترفعيا  وحاصله: ان املراد الساقوين أعم تن امليراد اجليد أقول:

                                                           

 املراد باألص  هنا الظاهر. (1)
 أ  فحء البي  فنسا  أو هصال . (2)
 ا  فحء قف  الكلي الطبيعي وهو البي  تثال . (3)
 وان وفود الكلي الطبيعي إمنا هو بوفود ك  هرد هرد تن أهراد ، هوفود  اعتبار . (4)
 و املوفود حسا .هوفود  حسيسي ب  ه (5)
 هوفود  اقتحاعي. (6)
 أ  وفودا  إمجاليا  يف عاك الوفود الذهين. (7)
 .242-248ص 3الوصول إىل كفاية األصول ج (8)
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 .عندئذا  يتمسك به كلما ك تكن حجة على اخلالف، وبعبارة أخرى لتكون اإلرادة االستعمالية دليال  على اإلرادة اجلدية
د عليى عيدم حجية وقرينية م املراد هو )املراد املرفعي( ال )املراد اجلد  الفعليي املنجيح( بي  ِصيرف املعل يان املراد تن ان يكون املوىل يف تسام بيان متا والحاصل:

 الوهاو بإحراز كوقه يف تسام البيان اجلد  الفعلي. علىعلى اخلالف تن غا توقف على حجة 
 المناقشة: وجود الواسطة بين اإلرادتين االستعمالية والجدية

يية واسيطة يف تساتيات سين  السياقون بيني اإلرادة االسيتعمالية واإلرادة اجلديية وهيي اإلرادة اجلديية اإلمجاليية الييت تتوسي  االسيتعمالية واجلدوالظاهر وفيود  أقول:
إذ اقه غف  تفصيال  لكنه التفت إمجياال  هالتفاتية االمجيايل وإرادتيه اإلمجاليية االرتكازيية هيو  ملطلد حىت ت  إحراز غفلِة املطِلدوهي الوفه يف دعواقا مشول ا التفصيلية

 املتكف  بعموم احلكم.
ينيثلم اإلطيالو بينف  وعليه هاقه الظفر باملسيد يصطدم ت  اسيتعماله املطليد الصيطدام اإلرادة اجلديية التفصييلية عليى اخليالف بياإلرادة اإلمجاليية عليى العميوم و 

 .(2)، قعم لو كان تن باب تعدد الدال واملدلول ملا اقثلم اإلطالو(1)ا السدر ويبسى حجة يف الباقيهذ
هال يكون الظفر باملسيد ولو كان خمالفا  كايفا  عن عدم كون املتكلم يف تسيام البييان، وليذا ال ينيثلم بيه إطالقيه عه اآلخوقد بسوله )وتنه يظهر عدم صحة تا هر  

خالهيا  لظياهر كالتيه، وان اتكين  ي    –ال  هتأت  فيدا ( إذ هذا لو بنينا على عدم وفود واسطة بني االستعمالية واجلدية دون تا لو بنينا وصحة التمسك به أص
 على وفودها. –وان بع د  تفريعه هذا  (3)كالته على تا ذكرقا 

 (5)دون الطريد (4)واحلاص : اقنا واهسنا يف النتيجة يف اجلملة
 مح المنه  المختارإشارة: من مال

 اإليارة إىل احد أس  تنهجنا املختار يف حب  اخلارج وطريسة طر  املطال  واستعراض املباح  وهو: (6)تن الضرور  يف خامتة هذا البح  املبنائي
يال  عندها وعند هسه آياهتا وأحاديثهيا وعنيد اجلم  بني البح  التفصيلي املستوع  للمسألة األصولية أو الفسهية املبحوثة بكاهة أدلتها وحمتمالهتا والتوقف طو 

رس إىل مخسية دروس، تناقعاهتا بوفو  تتنوعة تتكثرة، وبني التطرو للبحيو  املبنائيية بعيك  تضيغو  واإلييارة إىل أهيم األدلية واليردود واملختيار هيهيا يف ضيمن د
 قسيتوع والسواعيد الفسهيية، ولعلنيا بيذلك  (7)نائيا  تتوزع على خمتلف أبواب األصيولهنكون بذلك قد استعرضنا طوال السنة يف الدرسني تا يسارب الثالثني حبثا  تب

تباح  األصول اليت تس  بالفع  يف طريد االستنبا  للحكم العرعي يف غضيون حيوايل مخي  إىل سيب  سينوات، وبيذلك ئيرز هائيدة  –إن ك يكن ك   –تعظم 
وتين فهيية قكييون قيد اطللنييا اطالليية تركييحة  ،العييافح فهييدنييا  حسييه تين التحسيييد والتييدقيد والتعميد قييدر تحدوفية: هميين فهيية ك قفير  يف البحيي  بيي  قكيون قييد أوهي

املباحي  األصيولية بعيك  ودقيسة وتوفحة على خمتلف املباح  املبنائية الدخيلة يف عملية االستنبا  كما قكون قد ربطنا الفسه باألصول واملسيألة األصيولية بسيائر 
اين بأدلتهيا األساسيية عنيد كي  حبي ، واليذ  قسيتظهر  ان هيذا املينهج امليحدوج أكثير هائيدة وأقيوى يف عودقا على تنهج استحضار كاهة املبأوثد وأعمد وقكون قد ت

ا املباح  املبنائية دوتا  إىل  احالةتنمية امللكة تن  وصلى اهلل على        العاصم واإلجياز يف طر  املطال  املعسود هلا عنوان املسألة. واهلل اهلاد  التسر عوتن حماهله
 محمد وآله الطاهرين

                                                           

 هان ذلك هو تا يفهمه العرف ويرا  سواء يف املطلد املسيد مبنفص  أم مبتص . (1)
 املوضوعي ال احلكمي. (2)
 ك تكن حجة أقوى على خالهه(.بلحاظ قوله )لتكون حجة هيما لو  (3)
 اقه ال ينثلم به صحة التمسك به، قعم قد اقثلم بعض إطالقه بسدر املسيد على التفصي  السابد. (4)
االسيتعمالية تين بياب سين السياقون.  ف إرادتيهوطريسه هو اقه حي  ال إرادة فدية يف سن الساقون هال يكون الظفر باملسييد كاييفا  عين عيدم كيون امليتكلم يف تسيام البييان إذ بياقيه هيو ِصير  (5)

 هتأت 
 عن عدم احلافة للمسدتة األوىل تن تسدتات احلكمة. (6)
للغيو ، حجيية اإلمجياع، بعيض املفياهيم، همثال  حبثنا تباح : احلسيسة العرعية، االيطا . استعمال اللفا يف أكثر تن تعىن. تسدتة الوافي ، الطتي ، تسيدتات احلكمية، حجيية قيول ا (7)

 تباح  السط  والعلم اإلمجايل، دلي  االقسداد، قاعدة املالزتة، األص  يف املتعارضني، بعض تباح  التعادل والطفيح.. وهكذا بعض


