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 يطلب من
 × مؤسسة اإلمام اجلواد •

    للفكر والثقافة؛ بغداد
  ٠٠٩٦٤-٧٧٠٧٩٠٠٨٤٢ 
  ٠٠٩٦٤-٧٨٠٠٢٣٠٠٢٩ 
 مؤسسة الثقلني للثقافة •

 واإلعالم؛ كربالء 
  ٧٨٠١٤٢١١٩٤-٠٠٩٦٤ 
  معرض الكتاب الدائم؛•

    النجف األرشف
  ٠٠٩٦٤-٧٧١١٦٤١٦٦٩ 
 عابدين مكتبة زين ال•

  الطويسة-   البرصة 
  ٠٠٩٦٤-٧٧٠٦٠٧٢٢٧١ 
  مكتبة دار األمري•

  احلبويب-   النارصية 
  ٠٠٩٦٤-٧٨٠٣٠٩٨٤٩١ 
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 :مقدمات متهيدية •
ü السبب يف عقد هذا البحث 
ü أقسام القطع 
ü  القطع املوضوعيّمتعلقأقسام ّ 

  العلم يف موضوع احلكمالوجوه األخرى الستحالة أخذ •
ّنظرية متمم اجلعل ـ للنائيني ـ حلل مشكلة تقييد احل •  م بالعلم بهكّ





 
   أخذ القطع با"كم * موضوع ا"كم

  . ذلك ا"كمِ نفسِ * موضوعِ با"كمِ القطعُ أخذ:ً تارةُقد يف:ض
  . QS مضادٍ حكمِه * موضوعُ أخذ:أخرىو
  .ِه مثلِه * موضوعُ أخذ:ًثاVةو
  . [الفٍ حكمِه * موضوعُ أخذًرابعةو
  : األوqِ اVالثةِ * االف:اضاتُ الlمَ وقعّوiنما األخf، ِ * إمcنّال شكو

  .هِ نفسِ * موضوعِ با"كمِ العلمُخذأ
ُاألول ُ االف:اضّأما  ُفّ إذ يتوق؛ه لتورِه بأدائ } استحاxُِنَ، فقد يuهّ

  .اآلخر به } ِالعلم وِ من ا"كم"!
َال دور، ألن ا"كمّنه أ ب:ُقد *ابو ّ} القطع، ألنه ًفا ّمتوق iَن +ن وّ

  . ا"كمِ } ثبوتُفّ ال يتوقِ با"كمَقطعّأن الّه، إال ِ * موضوعٌمأخوذ
 إذا أِ با"كمَقطعّأن ال : * ذلكِ ا"ال1ُقيقو

ُ
 ِ شخصِ * موضوعَخذ

َذلك ا"كم، فإما أن يكون  ً، أيضاِ * ا8وضوعً دخيالُع ا8قطوُ ا"كمّ
iّما أن ال  و. * ا8وضوعٌ بما هو مصيبِ با"كمُ القطعَذلك بأن يؤخذو

  . * ا8وضوعٌ دخلِ ا8قطوعِ ذاتِ Vبوتَيكون
 ِفّتوق وِ ا<ورِ واضحة، لوضوحُاالستحالة ُ األوq تعتuِف> ا"الة

  .ٍعندئذه ِ } نفسِا"كم
ِأما * ا"الةو  ّلكن و ا8ذكور،ِ باxقريبُ فال *ري ا<ورِ اVانيةّ

  .  مع هذا مستحيلَاالف:اض
َلكن االف:اضو   :ه بوجوه } استحاxَِرهنُ مع هذا مستحيل، وقد بّ
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اض: منها َأن االف ذكورّ علَ ا مُ  قطوعَ ا طا  منوَ ا
ً

 القطع، ِبنفس
ر ستحيلٌوهذا أ سلمُ  َ أن  ّ

الف ُ به القاطع؛ ألنه  شفيةَيعة طبّ ِ ا ّ  
علِالقطع  دائماَ القاطعُ ال 

ً
َ يرى أن مقطوع ظرِ بقطعٌه ثابتّ   .ِه عن قطعِ ا

ُأنه يلزم: منهاو ورّ رحلةُ ا يف؛ ألن العلمِ وصولِ   َ ا لّ   ب
ليف فٍت ُ يتو ّ

ِ بتحققِ  العلم
وضوعّ وضوعِ  ـ  ِ الفرضِسبـ ه ُه، و

يفُلعلم اُ به، فيكونُهو العلم  متوقِ با
ّ

فا 
ً

يف، ِ بالعلمِ العلم  با
َ العلم؛ ألن العلمُ نفسِ بالعلمُوالعلم علُ ال يّ

َ
 ِ بالعلمٌ زائد، بل هو معلومٍ بعلمُم

ضوري ضور؛ا فسِ  ى ا تجِه  ة، وهذا ي فُ مبا َ تو ّ
  .هِ  نفسِ العلم

إال
ّ

ُ هذا إنما يردّ أن   إذا أّ
ُ

جعولُ العلمَخذ وضوعِ با ُه، وال يتجهِ   ّ 
إذا أ
ُ

علُ العلمَخذ وضوعِ با نِ   جعول، فبإ و أن يتوصلِ ا َ ا  إ ّ
قصود جعولِ بتقييدِا علِ بالعلمِ ا   . با

م يأخذ ْوأما من  خلص بعّ حققِ، االعتبارِ هذا ا  ِ
ائ ّ  فقد & ا

ةَِوقع   : من ناحي  ح
َ أنه كيف:األو ُ يتوصلّ شارعّ صيصُ ا مِ إ  مِ ا نِ بِ بالعا  َه إذا 
قييد ذكورُا ستحيالُ ا   ً؟ 

انية َأنه إذا استحال: ا قييدّ تارًبناء ؛إلطالق اَ استحالُ ا ّه من أن ِ  

قابل قييدِ ب اإلطالقَا بوتِ وا ِ ا
لكة و العدمُ تقابلّ ّ أن :، وهذا يعِا

 ُ هذا اإلهمالُرفعُ يَ وال إطالق، فكيفٍ بال تقييدً يب مهمال اَعلا
تع ُو طلقّ قيدً تارةِ  ا ِ و ا    أخرى؟ّ

اض& قد حلو ك باف ُ يتكفلٍ ثانٍ جعلِ ذ مِ نفسَ إثباتّ مِ ا لعا  ِ 
عل ِ األولِبا ً خاصة،ّ  إذا أّ

ُ
د فَر لم قييد، و ِ ا

ّ
قا  مطل

ً
ه ِ علمُمن حيث
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ِ األولِبا_عل ُبذلك تتحققو . اإلطالقَه إن أريدِه بِ وجهلّ  ِ اxقييدُ نتيجةّ
uنما نعiُواإلطالق، و ّ َا؛ ألن ذلكم ال بهِ باOتيجةّ ِ األولِ با_عل، لم uصلّ ّ 

ُا8همل، وiنما ع ال و . ا8ذكورِ } الوجهٍ ثانٍه vعلِه وتقييدِ عن إطالقَضِّوّ
ّ األول؛ ِ ا_علِ * نفسِ واإلطالقِ اxقييدُ xذور8ِذكور اِ من اxعويضُيلزم

َألن العلم ِ األولِ با"كمّ  أّ
ُ

 .ه، فال دورِ اVاk ال * نفسِ* ا"كمًدا  قيَخذ
ِإ` أن ا_علbًرا نظو  َ +ن، فاردٍ مالكِ وألجل، واحدٍ من غرضآ قد نشّ

ِ * اVاk منهما * قوةُاxقييد َل، و~ذا عuّ * األوِ اxقييدّ ِ عن اVاk بمتممّ ّ 
  .)١( لّ األوِا_عل
َأنه إن أراد:  عليهُيردو  ِ با_علِ اVاk بالعلمِ * ا_علِ ا"كمَ تقييدّ
ِ األولِ * ا_علٌ  كنُ فهذا اxقييد،ّاألول  َ كما عرفت، وiن أرادً مبا[ةّ
ِبفعليةبالعلم  اVاk ِ * ا_علِ ا"كمَتقييد ِ األولِ ا_عل *ِ ا8جعولّ  ِ ا8هملّ

fمعقول؛ ألنه يف:ضُفهذا غ ُ َ فعليةّ أنّ  ِ العلمُ اVاk فرعِ با_علِا8جعول ّ
ِبفعلية ِ األولِ با_علِ ا8جعولّ   . ا8هملّ
َ أن ا8جعولُ نتساءلٍحينئذو ُ فعليتُ ا8همل هل ترتبطِ با_علّ  به ِه بالعلمّ

ِأو ال؟ فع% األول ُهو توقف و،ُ ا8حذورُ يعودّ  به، و} اVاk ِ } العلمِالnء ّ
َ؛ ألن ثبوتً فيه مطلقاَ ا)ي ال إطالقُ ا8هملُ ا_علَ وأن يكونُ ا'لفُيلزم ّ 

Sبدون توقفِ(عو ٍ
  . هو مع* اإلطالقِ } القيدّ

                                                  
 .١٢ـ١١ ص٣ج :فوائد األصول) ١(
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 البحث يف إمكان :من األبحاث التي وقع الكالم عنها يف علم األصول
، ويتناول األصوليون هذا البحث هنفس  موضوع احلكمأخذ العلم باحلكم يف

 .ّتضح، كام سيّحتت عنوان القطع املوضوعي
 :ّاملقدماتوقبل الولوج يف البحث ينبغي تقديم بعض 

 
ًة سواء التكليفية أم الوضعية غالبا ما ّرشعيحكام الّأن األ :من الواضح ّ ّ
يف بعض ّ إال ّاجلاهل، وال ختتص بالعامل هبا فقط، و بني العاملتكون مشرتكة

ًاملوارد النادرة جدا ّ عىل ثبوت احلكم بحق ّيدلالذي ّ لوجود الدليل اخلاص ؛ّ
العامل به فقط، كام يف موارد القرص واإلمتام واجلهر واإلخفات، حيث حيكم 

 .احلكم منه يف ًمكان اإلخفات أو العكس جهالًرا ّبصحة من قرأ جه
 قاعدة االشرتاك التي :ومستند اشرتاك األحكام بني العامل واجلاهل هو

ٌ هلا بإطالق أدلة األحكام، فإهنا مطلقةّاستدل ّ  . مل يؤخذ فيها قيد العلم هباّ
 ّية احلكم بالعامل هبا، فقد واجهت إشكالّ بعض املوارد التي اختصّأما

دة عىل ّ حيث أقيمت براهني متعد أو اجتامع املثلني ونحوها،ّالوقوع يف التضاد
لثبوت احلكم، وعىل هذا األساس عقد ًدا استحالة أخذ العلم باحلكم قي
 .ة بالعاملني هباّ ختريج بعض األحكام املختصّيةاألصوليون هذا البحث لكيف

 
قطع عىل  الّأن : من احللقة الثالثةّاألول يف احللقة الثانية ويف اجلزء ّتقدم
 : قسمني
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هذا  و وهو ما يكون وسيلة للكشف عن الواقع،:ّ القطع الطريقي:ّاألول
ّما يقتيض تأخره عن متعلقه،   الكشف عن الواقع فرع وجود املنكشف يف ّألنّ

 .مرتبة سابقة
ً وهو القطع الذي يكون جزءا من أجزاء :ّ القطع املوضوعي:الثاين
 املوضوع فال حكم، ّحققال موضوع، وما مل يت القطع فّحقق فام مل يت،املوضوع

 عالقة احلكم ّألنٌذا مخر فهو حرام، وذلك ّأن ه إذا قطعت :كام إذا قال الشارع
 ّأما بمثابة املعلول، ّرشعيكم الّأن احل :بمعلوهلا، أيّ العلة بموضوعه كعالقة

وجوب ّ فعلية ، من قبيلّرشعيللحكم الّ العلة موضوع احلكم فهو بمثابة
 ملوضوع احلكم الذي هو ٌمعلولة ّية فالفعل،ّرشعي، الذي هو حكم ّحلجا

احلكم ّ فعلية ّتتحقق مستطيع فال ّمكلف املستطيع، فام مل يوجد ّاملكلف
نسبة املوضوع إىل احلكم >:  العراقيّاملحقققال . ّاحلج وهو وجوب ّرشعيال

بة املوضوع اىل احلكم فنس>:  النائينيّاملحققوقال . )١(<إىل املعلولّ العلة نسبة
نسبة احلكم إىل املوضوع >:  اخلوئيّالسيد، وقال )٢(<اىل املعلولّ العلة نسبة
 .)٣(<إىل املعلولّ العلة نسبة

 
 أن يكون ّالبد ذات األضافة، أي ّاحلقيقيةقطع من األمور ّأن ال :ال خيفى

نت بيشء، فالعلم ّ قطعت بيشء، أو علمت بيشء أو تيق:ول، كام تقّمتعلقله 
 من ّتقدموما  .دةّه له أقسام متعدّمتعلق، وّمتعلقو اليقني أو القطع حيتاج إىل أ

 هذا ّأما، هو تقسيم لنفس القطع، ّ وموضوعيّتقسيم القطع إىل طريقي
                                                  

 .١٦٦ ص٣ج: هناية األفكار) ١(
 .١٤٦ ص١ج: فوائد األصول) ٢(
 .٢١٧ ص٤ج: دراسات يف علم األصول) ٣(
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  القطع، وليس تقسيم لنفسّتعلقهو تقسيم ملفالبحث الذي نريد أن ندخله 
 .ّالقطع املوضوعي

 : به اىل أقسام مخسةّيتعلق بحسب ما ّ وينقسم القطع املوضوعي
 كام لو قال ،ّ القطع يف املوضوع بيشء خارجيّيتعلق أن :ّاألولالقسم 

 القطع هو ّمتعلق فهنا < فيجوز االئتامم به،ً زيدا عادلّإذا قطعت بأن> :املوىل
، ّق بموضوع خارجيّقطع تعل، فالّالعدالة، والعدالة حكم ملوضوع خارجي

 . ممكن وواقعّأنهوهذا ال إشكال وال شبهة 
ًا، ال ّرشعيً حكام ّ القطع املوضوعيّمتعلق أن يكون :القسم الثاين
ّموضوعا خارجي  هو مماثل ًق به القطع تارةّ الذي تعلّرشعيًا، واحلكم الً

 ب عىلّ للحكم املرتتّب عىل املوضوع، وأخرى هو مضادّللحكم املرتت
 هو نفسه ال ًب عىل املوضوع، ورابعةّ هو خمالف للحكم املرتتًاملوضوع، وثالثة
 ّاألول، وال خمالف، فيكون عندنا أربعة أقسام، ومع القسم ّمماثل، وال مضاد

 .ّ القطع املوضوعيّمتعلقى أقسام ّتكون مخسة أقسام، تسم
ًا، ّرشعيً حكام ّ القطع املوضوعيّمتعلق ويقع البحث يف املقام فيام إذا كان 

 أخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم ال خيلو من هذه ّ أن:ومن الواضح
 : األقسام األربعة، وهي

:  أن يؤخذ العلم باحلكم يف موضوع نفس ذلك احلكم، كام إذا قيل:ّاألول
 .إذا علمت بوجوب الصوم فقد وجب عليك بنفس ذلك الوجوب

ّ حكم مضاد له، أي يؤخذ العلم  أن يؤخذ العلم باحلكم يف موضوع:الثاين
 ًدا،باحلكم كالوجوب يف موضوع احلكم باحلرمة، مع كون املوضوع فيهام واح

الة عليك، أو إذا قطعت إذا قطعت بوجوب الصالة حرمت الص: كام لو قال
 .ّبحرمة اخلمر رخصتك برشبه

 أن يؤخذ العلم باحلكم يف موضوع حكم مماثل له، أي يؤخذ :الثالث



 ١٣................................................................. احلكم موضوع يف باحلكم القطع أخذ

لكن ال  و،ًيف موضوع احلكم بالوجوب أيضاـ ً مثال  ـبالوجوب كمالعلم باحل
الوجوب السابق بل وجوب آخر مماثل للوجوب السابق؛ إذ لو كان هو نفسه 

 ،مته عليكّإذا قطعت بحرمة اخلمر حر: لصار نفس احلالة األوىل، كام إذا قيل
 .لكن بحرمة أخرى

ر خمالف ملوضوع  أن يؤخذ العلم باحلكم يف موضوع حكم آخ:الرابع
إذا : وضوعني خمتلفان، من قبيل أن يقول املوىلّأن امل :، بمعنىّاألولاحلكم 

 فأخذ القطع بوجوب الصدقة يف وجوب .قطعت بوجوب الصدقة، فصم
 .ًوقوعها أيضا وهذه الصورة ال إشكال يف إمكاهنا والصوم،

 قسم الرابع الّأما يف األقسام الثالثة األوىل، ّوقد متحور البحث األصويل
فال  )ّاألولأخذ العلم باحلكم يف موضوع حكم آخر خمالف ملوضوع احلكم (

 .إشكال فيه عند األصوليني كام هو واضح
أن يؤخذ العلم باحلكم يف  : وهو،ّاألولًال يف القسم ّز البحث أوّويرتك

إذا علمت بوجوب الصالة فقد >: موضوع نفس ذلك احلكم، كام إذا قيل
 ل هذا القسم معقول أم ال؟، فه<وجبت عليك

   الستلزامه لتور؛خذ العلم * موضوع نفسهأيستحيل 
يلزم الدور، وهو ّنه ، ألًذا القسم ليس معقوالّأن ه : يف احللقة الثانيةّتقدم

 العلم ّألن علم عىل معلومه، ّكلف ّف عىل احلكم لتوقّعلم باحلكم يتوقّأن ال
 . ومه، هذا من جهة عن معلّمتأخر  علمّ باحلكم، وكلّمتعلق

لعلم باحلكم  اّألنف عىل العلم باحلكم، ّكم يتوقاحل :ومن جهة أخرى
 ّمتأخر  العلم: إذن، عن موضوعهّمتأخر واحلكم ،داخل يف موضوع احلكم

ف العلم باحلكم ّ حكم عن موضوعه، فيلزم توقّكلر ّ لتأخ؛عن العلم باحلكم
 .  وهو دور حمال،عىل العلم باحلكم
علم ّن الإ :لو قلناّنه أ الشهيد يف احللقة الثانية بّالسيدار إليه وهذا ما أش
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 وهو حمال، ومن هنا فاألحكام ، يلزم الدور،باحلكم مأخوذ يف موضوع احلكم
وقد >:  قالّ بالعامل، ثمًةّ مقيد وال يمكن أن تكون،مشرتكة بني العامل واجلاهل

 ،اص احلكم بالعامليربهن عىل هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختص
 ّتأخر : وينتج عن ذلك،علم باحلكم قد أخذ يف موضوعهّأن ال :يعني ّألنه

 لطبيعة العالقة بني احلكمًقا ففه عليه وّ وتوق، عن العلم بهًاحلكم رتبة
 .)١(<واملوضوع

ال يكاد يمكن أن يؤخذ >: وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث قال
 للزوم ؛ وال مثله، للزوم الدور؛ احلكمالقطع بحكم يف موضوع نفس هذا

 أخذ القطع ّ يصح،نعم. ّالضدين للزوم اجتامع ؛هّ وال ضد،اجتامع املثلني
 .)٢(<هّبمرتبة من احلكم يف مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضد

 ،احلكم فال يعقلّ فعلية  التقييد يف مرحلةّوأما>:  النائينيّاملحققوقال 
 يكون بوجود موضوعه، كام ّإناماحلكم ّية  فعلّن وذلك أل.للزوم الدور

إىل املعلول، وال يعقل ّ العلة ه، فنسبة املوضوع إىل احلكم نسبةّأوضحناه يف حمل
 ما فرض كونه ّموضوعية يلزم عدم ّ احلكم عىل موضوعه، وإالّتقدم

 .، وذلك واضحًموضوعا
ن الذي  يف املوطاليشءف عىل ثبوت ّ يتوقاليشءب العلم ّنأ : ومن املعلوم

 سابقة عىل العلم ّتعلق ورتبة امل،ّمتعلق له من ّالبد إذ العلم ؛ق العلم بهّتعل
ّالبد  للموضوع فًاخذ قيدأعلم باحلكم ّأن ال فلو فرض ،ق العلم بهّليمكن تعل

 : ملا عرفت؛له من القيود يف املرتبة السابقة عىل احلكم من ثبوت املوضوع بام
 عىل وجود ّتتوقف احلكم ّية ففعل،كم املوضوع عىل احلّتقدممن لزوم 

                                                  
 .١٦ص: احللقة الثانية) ١(
 .٢٦٧ ص:كفاية األصول) ٢(
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ف ّ يلزم توق،يف املوضوعًدا خذ قيأعلم باحلكم ّأن ال : فلو فرض،املوضوع
من وجود ّالبد  ف، من أجزاء املوضوع العلم باحلكمّن أل،املوضوع عىل احلكم

 وهذا كام ترى يلزم منه الدور ،له من األجزاء احلكم ليلتئم املوضوع بام
ف احلكم ّوهو توقًا ّرشعيف من أحد اجلانبني يكون ّتوقّأن ال غايته ،حّاملرص

 إذ لو مل يعتربه ،ّرشعي يكون بحسب اجلعل الّإنام املوضوع ّن أل؛عىل املوضوع
وهو ًا ّي ومن اجلانب اآلخر يكون عقل،ًالشارع ملا كاد أن يكون موضوعا

وضوع عىل للمًدا خذ قيأف العلم الذي ّ توقّن أل،ف املوضوع عىل احلكمّتوق
ف من ّ ولك أن جتعل التوق،ّاملعلوم الذي هو احلكم حسب الفرض عقيل

خذ العلم أن إ ال إشكال يف لزوم الدور ، حالّكلل، وعىل ّفتأمًا ّياجلانبني عقل
 .)١(<احلكمّ فعلية للموضوع يف مقامًدا باحلكم قي

  ا_واب } إشcل ا<ور
: ًلقة الثانية أيضا، بام حاصلهذا اإلشكال أجيب عليه يف احلّأن هال خيفى 

 حكم؟ املراد باحلكم هو ّ ولكن أي،وضوع أخذ فيه العلم باحلكمّأن امل
ب عىل ّواحلكم الذي يرتتأ للعامل وهو املعلوم بالذات، ّيةالصورة الذهن

، فأحدمها ّ وليس بوجوده الذهنيّهو احلكم بوجوده اخلارجيواملوضوع 
ف عىل املعلوم بالعرض فأحدمها غري ّر توق واآلخ،ف عىل املعلوم بالذاتّتوق

ستحيل ّأن امل : بنا يف احللقة السابقةّولكن قد مر>: اآلخر فال دور، حيث قال
 يف ،خذ العلم باجلعلأ ال ،خذ العلم باحلكم املجعول يف موضوعهأهو 

 .)٢(<موضوع احلكم املجعول
فلدو  ّأنه :فحواها ،ة يف احللقة الثانياذكرهي مل ٌ يف املقام إضافةى املصنّ

                                                  
 .١٤٦ ص١ج: فوائد األصول) ١(
 .١٦ص: احللقة الثانية) ٢(
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ّال يوجد دور يف املقام؛ ألن التوقف ليس من ّنه أأجيب عن حمذور الدور ب ّ
 . هو من جانب واحدبل ،اجلانبني

 : القطع املأخوذ يف موضوع احلكم عىل نحوينّإن :بيان ذلك
 فإذا كان املراد من أخذ العلم باحلكم يف . القطع املصيب:ّاألولالنحو 

 بالتقريب ، أو القطع املصيب، فيلزم إشكال الدورموضوع احلكم هو العلم
إذا ّ إال ًال يكون مصيبا،ـ ً مثال ـل الشهرّ القطع بوجوب الدعاء أوّنإ ف؛مّاملتقد

 عىل القطع ًاّمتوقفًكان ثابتا بالواقع، فلو كان احلكم بوجوب الدعاء 
ّ لزم الدور، ألنه عىل هذا يكون العلم متوق،بالوجوب كم يف عىل ثبوت احلًفا ّ

كم ّأن احل : وهذا يعني،ّالواقع، مع أن العلم باحلكم من قيود موضوع احلكم
ّ أن احلكم متقدم عىل العلم ومتأخر عنه، أو أن:ال يثبت قبل العلم، فينتج ّّ ّ 

 وكال ، عىل العلم بثبوت احلكمّمتوقفّعىل نفسه؛ ألنه ف ّمتوقثبوت احلكم 
 .األمرين مستحيل
 من املصيب وغري املصيب، فلو أريد بأخذ العلم ّألعما القطع :النحو الثاين

صيب وغري املصيب، فال يلزم  من املّاألعم القطع :باحلكم يف موضوع احلكم
يف موضوع احلكم ليس هو القطع املصيب للواقع   العلم املأخوذّألنالدور؛ 

ع  القطع املأخوذ يف موضوّوإنامّهو متعلق القطع، ًعا ليكون احلكم الثابت واق
خطأ يف قطعه، أقاطع ّأن الّاحلكم هو األعم من املصيب؛ وعىل هذا لو فرضنا 

 فال يوجد دور ، وعليه.ّ أن مقطوعه ومعلومه غري ثابت يف الواقع:فهذا يعني
 وهو ،ّيف املقام؛ ألن القطع باحلكم الثابت هو القطع الثابت يف ذهن القاطع

 ثبوت احلكم يف الواقع ، فيكونًخذ يف موضوع ثبوت احلكم واقعاُالذي أ
 ّألن فال يلزم الدور؛ الختالف املوضوع؛ ، للحكمّعىل الثبوت الذهنيًفا ّمتوق

ّ للحكم، وأما الثبوت ّهو الثبوت الذهني  للحكمّموضوع الثبوت الواقعي
ً؛ ألنه غري متوقف عليه أصالّ للحكم فلم يؤخذ فيه الثبوت الواقعيّالذهني ّ ّ. 
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ّ غري املوقوف عليه، فإن ما يتوقف عليه القطع  وفّن املوقإ :بعبارة أخرى ّ
ّهو الصورة الذهنية للحكم، ألن القطع من األمور ال ّال يتعلق  وّة الذهنيةّنفسيّ

ّما يتوقف عىل القطع هو الوجود اخلارجي للحكم،  وّباملوجودات اخلارجية، ّ
 .فال دور

عىل ًفا ّمتوقان علم وإن كّن الإ>:  األصفهاين بقولهّاملحققوهذا ما ذكره 
 ، بل لوجوده، احلكم عليهّيةف ملاهّه ال توق لكنّ،عنهًرا ّاملعلوم بالذات ومتأخ

 ّد يف الوجود املبنيّإىل عدم التعدًفا  مضا،ف من الطرفنيّ لعدم التوق؛فال دور
 .عليه الدور املصطلح عليه

  وهو املطابق للمعلوم،وإذا لوحظ العلم باإلضافة إىل املعلوم بالعرض
بالفرض عىل ًفا ّمتوق واحلكم وإن كان ،ّاحلكم بوجوده احلقيقي: بالذات أي
طه وهو حقيقة العلم كام عرفت ّأن رشّ إال املرشوط عىل رشطه، فّالعلم توق
 ، كام ال دورّأنه :ته، ومنه تعرفّف عىل وجود احلكم، بل عىل ماهيّال يتوق

 ّ فإن؛نيّر الطبعيّم والتأخّاجتامع املتنافيني من حيث التقد  وال،كذلك ال خلف
 وال ، العارض عن معروضهّتأخره ّمتعلقعن ذات  ّر الطبعيّالعلم له التأخ

 ّتأخر عن حقيقة العلم ّر الطبعيّاحلكم هلا التأخ  وحقيقة، ملعروضه عنهّتأخر
 تهّي للعلم عن حقيقة احلكم بل عن ماهّتأخر  اللكنّه ،املرشوط عن رشطه

 .)١(<خلف وال اجتامع املتنافيني لنفس، فلم يلزممة له يف أفق اّاملقو
 

 مع ذلك ذكر األعالم وجهني آخرين لالستدالل عىل استحالة أخذ ّأنه ّإال
م، ّن غري حمذور الدور املتقدان الوجهايف موضوع احلكم، وهذباحلكم العلم 
 . من البحث الالحقّتضحكام سي

                                                  
 .٧٥ ص٢ج: هناية الدراية) ١(
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 ّإن: ُ عنه بكلامهتم بربهان اخللف، وبيانهّالذي يعربوهو  :ّاألولوجه ال
ومن هذه   ـ الكالم عنها يف احللقة الثانيةّتقدم  ـاتّللقطع والعلم خصوصي

 :اخلصوصيات
 .ّية الكاشفّيةخصوص .١
 .ّيةّحرك املّيةخصوص .٢

تان، فال يمكن أن يوجد قطع وال توجد ّتكويني تانّوهاتان اخلصوصي
عن املعلوم  )املعلوم يف الذهن(  املعلوم بالذاتّية، يعني كاشفّيةشفكا

 قطعه مطابق للواقع فال ّ قاطع يرى أنّكل ّألن )املعلوم اخلارجي( بالعرض
 قطعي مطابق أو ليس ّ أنا قاطع، ولكن ال أعلم أن:يمكن أن يقول القاطع

 يف ًاقطوعه موجود القاطع يرى مّألن ليس بقطع، ّأنه : هذا يعنيّألن ًا؛مطابق
 . موجود أو غري موجود، فهذا ليس بقاطعّأنه ّ لو قطع وشكّإالاخلارج، و

 القطع هي اإلصابة، لكن اإلصابة، هل إصابة ّية خصوص:بعبارة أدق
 القطع ّ لعلّإال اإلصابة يف نظر القاطع، و:اجلوابللواقع أم يف نظر القاطع؟ 

 . قطعه مصيب للواقعّظره أنًغري مصيب للواقع، إذن دائام القاطع يف ن
 حمذور الدور ال ّإن :م الذي قالّ اجلواب املتقدّإن : ذلك نقولّوإذا تبني

 من املصيب، وعليه ّاألعمالقطع املأخوذ يف موضوع العلم هو ّن أل ـ يرد
هو جواب   ـف عىل ثبوت اليشء يف الواقعّفالقطع غري املصيب ال يتوق
 ما فرضته : وهو حمذور اخللف، يعني، آخرٌصحيح، لكن يلزم منه حمذور

ّ القاطع دائام يرى قطعه مصيب للواقع اخلارجيّألنًكاشفا ليس بكاشف؛  ً . 
، <إذا قطعت بوجوب صالة اجلمعة فقد وجبت عليك>: فإذا قال املوىل

 ّ أن: يرىّوإنامد للوجوب، ّ قطعه هو املولّ أن: القاطع هبذا احلكم ال يرىّنإف
ع ّب، وإذا كان كذلك، فال يمكن للموىل أن يرشعن الوجوف قطعه كاش

قطع ّأن ال : هذا يعنيّألناحلكم بوجوب صالة اجلمعة عىل القاطع للوجوب؛ 
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، ًادّه كاشف للواقع وليس مول قطعّأنرى قاطع يّأن الد للوجوب، مع ّهو املول
وعىل هذا يكون ترشيع احلكم بوجوب صالة اجلمعة عىل القاطع بوجوب 

 . لهّاملكلف، لعدم تصديق ًاجلمعة لغوا
لزوم حمذور اخللف،  :ّاألولالوجه >:  الشهيد بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 

ّأن الزمه  و،إراءته و عن الواقع  الكشفّية القطع من خصائصه التكوينّنإف
ظر عن  يف الواقع بقطع النٌروغ عنه ثابت مفٌيشءقطوع به ّأن امل :طع يرىاقال

ب عىل ذلك استحالة أخذ القطع بحكم ّيرتتو ،ًةمرآوًفا قطعه بحكم كونه كاش
 بلحاظ نفس هذا ٍ ثابتٍ أريد أخذ القطع بحكمإنّنه يف موضوع شخصه، أل

إن أريد أخذ القطع  و املذكورة،ّية التكوينّية فهذا خلف اخلصوص،القطع
 فهذا احلكم ليس شخص ذلك ،ظر عن القطع نفسهلن بقطع اٍ ثابتٍبحكم
الثابت بحسب نظر القاطع  هذا احلكم املقطوع به ّألن ؛ بل حكم آخر،احلكم

 ،ّمقيد ٌاحلكم الثابت بسبب القطع حكم و. مطلقٌظر عن قطعه حكمبقطع الن
 .د ال حمالةّاملطلق غري املقيو

أخذ القطع باحلكم يف موضوع شخصه يستلزم اخللف  ّنأ :احلاصلو
 .)١(<حيح صٌّي فنٌّهذا وجه و.ًهو مستحيل أيضا وبحسب نظر القاطع
 . لزوم الدور يف مرحلة املجعول ال يف مرحلة اجلعل:الوجه الثاين

 يف الوجه السابق هو لزوم الدور يف مرحلة اجلعل، أي يستحيل ّتقدموما 
ًأن جيعل املوىل حكام يأخذ يف موضوعه علام بذلك احلكم، أل يلزم أن يكون ّنه ً

ّا ومتأخّ متقدماحلكم  يلزم الدور يف: وجه يقول هذا الّ حمال، لكن وهو،ًراً
يف موضوع نفس ًدا ّنه لو فرض أخذ العلم باحلكم قيأ أي ،املجعولّفعلية 

ّاحلكم بلحاظ عامل اجلعل والترشيع، فإن مثل هذا التكليف يستحيل وصوله 
                                                  

 .١٠٢ ص٤  ج:بحوث يف علم األصول) ١(
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ً للزومه الدور يف مرحلة املجعول، وعليه فال يكون فعليا؛ّإىل املكلف ّ بحقه؛ ّ
ّ، والوصول رشط يف الفعلية، فيستحيل ّاملكلفإىل ّألنه إذا استحال الوصول 

ًوفعلياًزا ّأن يكون منج  .ّ عىل املكلفّ
 :متنيّ من بيان مقدّالبد هذا الوجه ّتضحولكي ي
  املوضوعّقق عىل حتّتتوقفاحلكم ّ فعلية : األوىلّاملقدمة

 ّققًا فيام إذا حتّ ويكون فعليّاملكلفكم يصل إىل ّأن احل :من الواضح
ت ّققإذا حتّ إال ّاملكلفًا عىل ّيكون فعليال ّج احل، فوجوب موضوعه

 نسبة ّألنًا؛ ّ أن يكون احلكم فعليّالبدًا ّاالستطاعة، وإذا صار املوضوع فعلي
وال ّ العلة ة، وال يعقل أن توجدّاحلكم إىل املوضوع نسبة املعلول إىل العل
 احلكم؛ ّحققأن يتّد الب املوضوع فّققيوجد املعلول، وعىل هذا األساس إذا حت

االستدالل عىل ثبوت احلكم  معلول للموضوع، ولذا يكون  احلكمّألن
انتقال من املوضوع إىل ّنه ، ألًاّ مليًاملجعول عن طريق ثبوت املوضوع، استدالال

إىل املعلول ّ العلة  واحلكم معلول، واالنتقال من،ةّاحلكم، واملوضوع عل
ّبرهان ملي، وليس إن  .ًاّيّ

 ّ التي هي حملّية األحكام بمعنى املجعوالت الفعلّإن>:  الشهيدّلسيداقال 
 يكون بوصول موضوعاهتا بعد فرض إحراز ّإناموصوهلا والكالم يف املقام 

أي يكون  ،ً خارجا للعلم بموضوعهٌ فالعلم باملجعول تابع.أصل اجلعل
ًرا  املجعول أم إذ ليس؛ر فيه العكسّ وال يتصو،ًدائامًيا ّملًجا استنتاًجا مستنت
 .)١(< به مبارشةّليحسًا ّيحسًا ّيخارج

 يف أقسام العلم:  الثانيةّاملقدمة
 ّأماىل العلم احلضوري، إعلم ينقسم إىل العلم احلصويل وّأن الال خيفى 

                                                  
 .١٠٣ ص٤ج: ّ تقرير السيد حممود الشاهرودي،بحوث يف علم األصول) ١(
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 من ،ّية يف الذهن، كعلمنا باألشياء اخلارجاليشء فهو حضور صورة ّاألول
 العلم احلضوري فهو حضور نفس اّأم .ذا الكتابقبيل العلم هبذه النار وه

ّ أن :النفس بذاهتا، بمعنى ّاليشء يف الذهن ال جمرد صورته فقط، من قبيل علم
 .ّ ال جمرد صورهتا، حلضور ذاته بنفسها عنده؛ذاتهباإلنسان يعلم 

ّوكذلك علم النفس بام تعلمه، فإن الصور الذهنية يف الذهن حارضة  ّ
ّبنفسها علام حضوري ال  وّن نفس هذه الصورة حارضة لدى النفسًا للنفس؛ ألً

نسان فاإل . لزم التسلسل الذي ال ينتهيّإال وّحيتاج علمها هبا إىل تصورها،
 .يعلم العلم بنفسه وليس بصورة منهحينام يعلم بالعلم، فهو 

ّإن العلم باحلكم لو أخذ يف موضوع شخص  : ذلك نقولّوإذا تبني
ّ موضوعه؛ ألن عالقة ّحققبتّ إال  يكونّاحلكم، فوصول احلكم إىل املكلف ال

ّ السبب باملسبب، فال يكون احلكم فعلياحلكم بموضوعه عالقة  ّققإذا حتّ إال ًاّ
 .موضوعه

بحسب الفرض، فهذا يعني  العلم باحلكم من قيود املوضوع ّحيث إنو
ّعلم باحلكم متوقف عىل العلم باملوضوع، أي عىل العلم باحلكم، مما يعني ّأن ال ّ
 فيلزم أن ّبالعلم باحلكم؛ ألنه هو املوضوعّ العلم باحلكم متوقف عىل العلم ّأن

 ، عىل نفسهاليشءف ّ عىل العلم باحلكم، وهو توقًاّيكون العلم باحلكم متوقف
 . حمال وهودورذا وه

 احلكم؟ بالعلم ملاذا كان العلم باحلكم هو نفسه العلم ب: إن قيل
 ّية علم النفس بالصور الذهنّفة الذكر بأن آنّاملقدمة يف ّتقدم كام :اجلواب

وهذا ،  العلم حارض لدى النفس بنفسه:، أيّهو علم حضوري احلارضة لدهيا
يف الوجه السابق كان الدور يف مرحلة ّنه ليس نفس الدور يف الوجه السابق، أل

 .اجلعل، ويف هذا الوجه يكون الدور يف مرحلة املجعول
 فيه ًق هذا فيام إذا كان العلم باحلكم مأخوذا تطبيّإن>:  الشهيدّالسيدقال 
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عىل القطع بموضوعه بحكم ًفا ّمتوق القطع باحلكم يكون ّألن ،مستحيل
ّأن  : وهذا يعني، موضوعه هو نفس هذا القطعّ واملفروض أن، األوىلّاملقدمة

 القطع ّأن ّأما ، وهذا دور،ف عىل القطع بالقطع باحلكمّقطع باحلكم يتوقال
 ّية الصفات الوجدانّكل هذا هو قانون ّألنف نفس القطع بالقطع هو

 فيكون معناه ، عنهاٍ زائدةٍا معلومة بنفس وجودها ال بصورةّ فإهن،ّيةاحلضور
 . وهو روح الدور ونكتة استحالته،ف القطع باحلكم عىل القطع باحلكمّتوق
سة منه قطع بالقطع غري القطع نفسه بل صورة زائدة مقتبّأن ال لو افرتض ّوأما

 واإلحساس ،ّية اإلحساس باألمور اخلارجّعىل أساس اإلحساس به عىل حد
 معلول هلا ّيةقطع بالصفات الوجدانّأن ال فال إشكال يف ،باليشء غري إدراكه

 ،فّ وهلذا ال يعقل فيها اخلطأ والتخل،ّيةوليس من قبيل العلم باألمور اخلارج
 فإذا كان .باحلكم عىل القطعًفا ّمتوقفيكون القطع بالقطع باحلكم يف املقام 

 وهذا يعني ،ال حمالةًرا  كان دو،عىل القطع بالقطعًفا ّمتوقالقطع باحلكم 
 ٌ وهذا وجه.ً ومعه يستحيل جعله أيضا،تهّاستحالة وصول هذا احلكم وفعلي

وهكذا يتربهن استحالة األخذ باحلكم يف موضوع شخص ، ًصحيح أيضا
 .)١(<ذلك احلكم
 يف البحث ّتضح؟ هذا ما سيذا الوجههيف   خللهل يوجد : السؤالّولكن

 .الالحق
خذ العلم أمني القائلني باستحالة ّ عىل الوجهني املتقد الشهيدّالسيدق ّعل

 سواء كان بلحاظ عامل اجلعل والترشيع أم بلحاظ ،باحلكم يف موضوع احلكم
 .ّالفعلية وعامل املجعول والوصول

 يف موضوع ٌ العلم باحلكم املجعول قيدّ إذا فرض أنّية ففي عامل الفعل
                                                  

 . املصدر السابق)١(
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ّ عىل نفسه؛ ألن اليشءّلتوقف  ؛احلكم املجعول نفسه، فهذا يعني لزوم الدور
خذ ُ وموضوعه قد أ،ّبعد حتقق موضوعهّ إال العلم باحلكم املجعول ال يثبت

عىل ًفا فيه العلم باحلكم املجعول، فيلزم أن يكون العلم باحلكم املجعول موقو
 ّ أن: الشهيد عىل ذلكّالسيدوتعليق  . فيدور،م باحلكم املجعولثبوت العل

يف موضوع احلكم ًدا إشكال الدور يرتفع فيام إذا أخذنا العلم باجلعل قي
 .املجعول
 ثبوت احلكم املجعول ّ ارتفاع الدور يف مرحلة اجلعل؛ فألنّأما :هبيانو

ّا التوقف ال حمذور فيه؛ ّأن هذّ إال ل،وجععىل العلم باحلكم املًفا ّمتوقوإن كان 
 ّألن ـيف احللقة الثانية  ّتقدمكام ـ وذلك لوجود التغاير بني اجلعل واملجعول 

 .ّاحلكم يف عامل اجلعل هو احلكم الثابت عىل املوضوع املقدر الوجود
 احلكم ّأماًكم وموضوعه ثابتان معا يف عامل اللحاظ، ّأن احل :ومن الواضح

ًصري فعليااملجعول فهو احلكم الذي ي  عىل تقدير وجود موضوعه يف اخلارج، ّ
ًفاملوىل ال جيعل احلكم فعليا  باحلكم يف عامل ّاملكلفإذا علم ّ إال ّ عىل املكلفّ

من ، احلكمّ فعلية ّتتحقق باحلكم يف عامل اجلعل فال ّاملكلفاجلعل، فإذا مل يعلم 
ذا احلكم ال يكون  هّنإّقبيل وجوب اجلهر عىل املكلف يف القراءة يف الصالة، ف

ًفعليا  هبذا احلكم يف عامل ّاملكلفإذا علم ّ إال ّ عىل املكلف يف عامل املجعول،ّ
 ّتوقف املّنإ فال دور، فّتوقفّتوقف عليه غري املّأن امل ّتضحاجلعل، وعىل هذا ي

 ّ واملتولد من ذلك، هو العلم باملجعول، فالّتوقفعليه هو العلم باجلعل، وامل
 من نفسه، فال دور، هذا يف عامل اليشءّمل يتولد  و،عىل نفسه اليشءّيتوقف 
 .اجلعل
ّ ارتفاع الدور يف مرحلة املجعول والوصول، فألن العلم باحلكم يف ّأما

ّعامل اجلعل ليس هو نفسه العلم باحلكم املجعول؛ ألن متعلق العلم باجلعل  ّ
ًباجلعل قيدا يف ّملتعلق العلم باملجعول، وعليه فيمكن أن يؤخذ العلم  رمغاي
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إذا علمت بجعل الشارع لوجوب القرص (: احلكم املجعول كام إذا قال املوىل
، نظري ما إذا أخذ ه وهذا ال إشكال في.)ًاّيف الصالة، وجب عليك القرص فعلي

 ّتضحوهبذا ي، ّاألوليف موضوع حكم آخر خمالف للحكم ًدا العلم باحلكم قي
خذ العلم أن خالل هذا الطريق، وهو ل إىل نتيجة التقييد مّمكان التوصإ

ال حيتاج إىل طريق آخر للوصول إىل هذه  و،يف احلكم املجعولًدا باجلعل قي
 .النتيجة

 
ّ أن تقييد احلكم بالعامل به مستحيل؛ ملحذور الدور فيام إذا كان العلم :ّتقدم
 .يف احلكم املجعولًدا  املجعول قيباحلكم
 بعض املوارد ثبت فيها اختصاص احلكم بالعامل به دون اجلاهل ّحيث إنو

ّكوجوب القرص مثال أو وجوب اجلهر واإلخفات، بل ال إشكال عقالئي ًا ً
ع ّص احلكم بالعامل به يف نفسه فيام لو أراد املرشًا يف إمكان ختصيّرشعيومت

 .  إمكان ذلكّيةي لكيف من ختريج فنّّبدالذلك، فعىل هذا األساس 
 ّحقة عىل اشرتاك اإلحكام يف ّعي تواتر األدلّاد>:  النائينيّاملحقققال 

الظاهر قيام اإلمجاع بل الرضورة عىل ذلك، ومن هنا كان .. .العامل واجلاهل
ة واإلمجاع والرضورة يستفاد ّ، ومن تلك األدلًإمجاعاًبا  معاقّاجلاهل املقرص

 .  العامل واجلاهلّحقكم مطلق يف ّأن احل اإلطالق ونتيجة
 كام يف ،صت يف غري موردّة قابلة للتخصيص وقد خصّولكن تلك األدل

 حيث قام الدليل عىل اختصاص ، والقرص واإلمتام،مورد اجلهر واإلخفات
 .)١(<ًيف ثبوت احلكم واقعاًطا خذ العلم رشُأالعامل، فقد  ّحقاحلكم يف 
 الشهيد لتقييد احلكم بالعامل به، هو ّالسيدريق الذي سلكه طّأن الم ّوتقد

                                                  
 .١٣ ص٣ج: صولفوائد األ) ١(
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للحكم يف عامل املجعول، حيث يمكن للشارع ًدا أخذ العلم يف عامل اجلعل قي
 .هبذا الطريق أن يصل إىل غرضه وهو تقييد احلكم بالعامل به

 هذا الطريق، ولذلك ذهب إىل طريق آخر، ِ النائيني مل يرتضملريزااّ أن ّإال
  . عىل نفسهاليشءّاحلكم بالعامل به من دون لزوم حمذور الدور أو توقف د يتقيل

 : النائيني وقع يف حرية من ناحيتنيّاملحقق ّولكن
ّ يف كيفية توصل املوىل إىل ختصيص احلكم بالعامل به، كام يف :الناحية األوىل ّ

 .مورد القرص ونحوه
ني هو ّالتقييد الثبوتي وإلطالق النائيني يف اّاملحقق مبنى ّنأ :الناحية الثانية

إذا أمكن ّ إال  ال يمكن اإلطالقّأنه، أي )١(امللكة وتقابل بينهام تقابل العدمّأن ال
ّمل يقيد، فهذا يدل و للتقييدًالتقييد، وعىل هذا إذا كان املورد قابال  ذلك ّ عىل أنّ

 .املورد مطلق
 قابل لإلطالق، إذ قد  للتقييد فهو غريًيف املورد الذي ال يكون قابال ّأماو

ّ مل يقيد ألجل حمذور الدور أو توقف ّأنهّ إال يكون مراد املوىل هو التقييد، ّ
  من جهة اإلطالقً عىل نفسه، ولذلك يكون ذلك املورد مهمالاليشء

ًمهال ال يمكن االلتزام به عمليا اإلّحيث إنالتقييد، وو ّ؛ ألن املوىل إما أن يريد ّ ّ
 من وجود طريق لرفع اإلمهال ّالبدييد، وعىل هذا  أو يريد التقاإلطالق

 ي النائينّاملحققوهذا ما ذكره  .ّمقيد ذلك املورد هل هو مطلق أم ّومعرفة أن
 فال يمكن ،حقة للحكمالا كان من االنقسامات الّعلم باحلكم ملّن الإ>: بقوله

حث يف مب( كام أوضحناه ، الستلزامه الدور؛فيه اإلطالق والتقييد اللحاظي
 ال ّمماـ  ًاعأو مان ًاط أو رشًاجزءـ ًدا  أخذ العلم قيّإن : وقلنا)يلّدي والتوصّالتعب

                                                  
ّوهذا بخالف مذهب املشهور القائل بأن التقابل بني اإلطالق والتقييد من تقابل النقيضني ) ١(

ّأو الضدين اللذين ال ثالث هلام كام هي مقالة السيد اخلوئي وعىل هذا فإذا استحال التقييد ، ّ
 .ّتعني اإلطالق وهكذا العكس
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كام هو الشأن يف االنقسامات الالحقة  ،يمكن يف مرتبة اجلعل والترشيع
وإذا  .ب يف العباداتّد والتقرّق احلكم به كقصد التعبّ باعتبار تعلّمتعلقلل

 التقابل بني اإلطالق والتقييد تقابل ّن أل،ًامتنع التقييد امتنع اإلطالق أيضا
 من نتيجة ّإما ّالبد بل ،ال يعقل ًضا اإلمهال الثبويت أيّ ولكن،العدم وامللكة

 أن ّإما ، املالك الذي اقتىض ترشيع احلكمّنإ ف،اإلطالق أو من نتيجة التقييد
أن ّإما و ،من نتيجة اإلطالقّالبد  حالتي اجلهل والعلم فايف كلتًظا يكون حمفو
 وحيث مل يمكن أن ،من نتيجة التقييدّالبد يف حالة العلم فقط فًظا يكون حمفو

 آخر يستفاد منه نتيجة ٍمن جعلّالبد  ف، لبيان ذلكًالّ متكفيلّيكون اجلعل األو
 من ّكل فاستكشاف ،م اجلعلّ وهو املصطلح عليه بمتم،اإلطالق أو التقييد

 .)١(< آخرٍيلنتيجة اإلطالق والتقييد يكون من دل
ّوعىل هذا فكيف يمكن للموىل التوصل إىل ختصيص احلكم بالعامل به، كام 

 يف مورد القرص ونحوه؟
 ص من اإلمهال بالنسبة لإلطالق والتقييد؟ّوكذلك كيف يمكن التخل

 النائيني هاتني املشكلتني عن طريق نظريته املعروفة ّاملحقق ّوقد حل
 .م اجلعلّبمتم
  اإلطالق والتقييد يف مقام الثبوت هو العدم وامللكة،:ه عىل مسلكًبناءف

ًفيستحيل اإلطالق أيضا،  ـ كام هو املفروضـ   إذا استحال عنده التقييدّأنهأي 
ّأن ، أي ّمقيدعل يف مقام الثبوت مهمل ال هو مطلق وال هو ّأن اجلوهذا يعني 

 الواقع ونفس  يفّأنهد احلكم وال يمكن أن يطلقه، مع ّوىل ال يمكن أن يقيامل
، ويستحيل أن يضع املوىل ًاّمقيدّإما  وًا أن يكون مطلقّإمااألمر ال خيلو احلكم 

 مطلق ّإما، إذ احلكم يف الواقع ونفس األمر ّمقيد مطلق أو ّأنهًحكام وال يعلم 
                                                  

 .١١ ص٣ج: فوائد األصول) ١(
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ّ فال يتصور اإلمهال يف املراد ، بالعاملّ خيتصّمقيدّإما يشمل العامل واجلاهل و
 .ّيف عامل الثبوت؛ ألن اإلمهال يف عامل املالك غري معقولّالواقعي اجلدي 

 ال ، املوىل يف مقام اجلعل الذي هو العنرص الثالث من مقام الثبوتّولكن
إذا استحال  ّألنهً ملحذور الدور، وال يمكنه أن يطلق أيضا؛ ؛دّيستطيع أن يقي

الث وهو التقييد استحال اإلطالق، إذن يف مقام اجلعل الذي هو العنرص الث
ّقا والمقيلمقام االعتبار، ال يمكن للموىل جعل احلكم مط مهال ّأن اإلًدا، أي ً

ويف هذا احلالة ماذا  .ّإنام هو بحسب عامل الداللة واإلثبات ال يف مقام الثبوت
 يفعل املوىل؟

 غرض واحد، ّأنه غرض املوىل من احلكم بام ّ أن: النائينيّاملحققذكر 
 : الغرض الواحد من خالل جعلني هذاّأن يبني فيمكن له

ً جيعله مهمال ال مطلقا وال :ّاألول اجلعل  ال هو شامل للعامل ، أي ًاّمقيدً
 . بالعاملّخمتصواجلاهل، وال هو 
ًا بالعامل، فيجعل جعال ثانيا ّ إذا كان غرضه من احلكم خمتص:اجلعل الثاين ًً

 القرص، ه جيب عليّألولا املسافر إذا علم باجلعل :، فيقولّاألوللتقييد اجلعل 
ّأن وهذا معناه .  لصالة الظهر، جيب عليه اإلخفاتّاألولأو إذا علم باجلعل 

 ّاألوله، واستفدنا هذا التقييد من اجلمع بني ا جلعل ب بالعامل ّمقيدكم احل
ًطالق احلكم، فيجعل جعال ثانيا من غري إ إذا أراد املوىل ّوأما. واجلعل الثاين ً

جيب  :ً، فيقول مثالّاألولاجلهل باجلعل   أوّاألول باجلعل د بالعلمّأن يقي
ّأن ً أو جاهال، وهذا معناه ّاألولًالقرص عىل املسافر سواء كان عاملا باجلعل 

 .ّاألولعل الثاين مطلق من حيث العلم أو اجلهل باجلعل اجل
وعىل هذا يصل املوىل إىل نتيجة التقييد ويصل إىل نتيجة اإلطالق، وإن مل 

ل إىل التقييد واإلطالق من ّوىل مل يتوصّأن املومطلق؛ باعتبار أ ّمقيدّنه أّرب بيع
ّل إليهام من خالل اجلعل الثاين، ومن هنا سمي ّ توصّوإنام ّاألولخالل اجلعل  ُ
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 .ّاألول للجعل ًامّم اجلعل، أي متمّاجلعل الثاين متم
، فال حمذور يف ّ صياغيّ اجلعل أمر اعتباريّألند اجلعل ّوال حمذور يف تعد

 والثاين هلام ّاألولعلني ّأن اجل، ومن الواضح ًاده، إذا كان مالكهام واحدّتعد
 .امتثال واحد وعقاب واحد عىل املخالفةّ إال مالك واحد، ولذلك ال يوجد

ّوىل يمكنه أن يتوصل إىل نتيجة اإلطالق أو إىل نتيجة ّأن امل :واحلاصل
ّكفل إثبات أن احلكم التقييد من طريق جعل خطاب آخر يت ّ خمتص ّاألولّ

اجلاهل  و شامل للعاملّاألولّبالعامل به إذا كان يريد التقييد، أو إثبات أن احلكم 
إذا كان يريد اإلطالق، وهبذا اجلعل الثاين حتصل لدينا نتيجة اإلطالق أو 

 .نتيجة التقييد، ولكن ال حيصل لدينا اإلطالق والتقييد أنفسهام
ب عىل ّرتتي جمعول عىل نحو االستقالل، فّأنهعل الثاين بام  اجلّإن :إن قيل

 ؟ّاألولب عىل اجلعل ّخمالفته عقاب آخر غري العقاب املرتت
ّإن تعدد: اجلواب ّاجلعل إذا كان عىل أساس تعدد املالك، لزم تعد ّ د ّ

ّالعقاب عىل خمالتفهام معا، لكن  اجلعل الثاين هو ّألنليس كذلك؛ وذلك   املقامً
 غري ّليس للجعل الثاين مالك استقاليل و بيان املراد الواقعي للحكم،ألجل

وىل ال ّأن املغرض من اجلعل الثاين هو ألجل ّأن ال ّتقدم؛ ملا ّاألولمالك اجلعل 
 .من خالل اجلعل الثاينّ إال طريق له إليصال غرضه

، وحيث ال يمكن  واحدهلام مالك وغرض  ـ والثاينّاألولـ  إذن اجلعالن
، ًياًمن خالل جعلني؛ لذا جعل املوىل جعال ثانّ إال راز هذا املالك الواحدإب

 .ّمقيدم اجلعل؛ ألجل بيان املالك من احلكم وهل هو مطلق أم ّأطلق عليه متم
نا نصل من خالل اجلعل الثاين إىل نتيجة ّ النائيني بأنّاملحققولذا ذكر 

 اإلطالق والتقييد مل ّألن وذلك  باإلطالق والتقييد،ّاإلطالق والتقييد، ومل يعرب
ّ الستحالة تقييده أو إطالقه، فيكون مهمال، فعو؛ّاألولا يف اجلعل ّحققيت ض ً

 .وال يلزم من اجلعل الثاين حمذور الدور .عن تقييده أو إطالقه باجلعل الثاين
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وهي فيام لو أخذ العلم باحلكم يف موضوع  ـ مشكلة الدور ّإن:وبيان ذلك
ًدا  أخذ قيّاألولّ مورد هلا يف املقام، وذلك ألن العلم باجلعل  ال ـاحلكم نفسه

ّ، وأما ّاألول عىل ثبوت احلكم ّمتوقفيف احلكم الثاين، فثبوت احلكم الثاين 
ف ّعىل العلم باحلكم الثاين، وعليه فال يلزم توقًفا ّمتوق فليس ّاألولاحلكم 

 .)١(اليشء عىل نفسه، فال دور
                                                  

الفرق بني املقام وبني سائر املقامات األخرى التي يمكن استكشاف اإلطالق  ما :إن قيل) ١(
ّفيها ملجرد عدم ذكر القيد عىل أساس مقدمات احلكمة أكرم (أو ) عتق رقبةا: ( كام إذا قيل،ّ

ّحيث يمكن إثبات اإلطالق عىل أساس مقدمات احلكمة؛ ألنه لو كان يريد التقييد ، ) العامل ّ
فعدم ذكره للقيد دليل عىل إرادة ، مع كونه يف مقام البيان والتفهيمّلذكر ما يدل عليه 

ًأن مقدمات احلكمة هذه ال جتري يف مقامنا وما شاهبه كأخذ امتثال األمر مثالّ، إال اإلطالق ّ ّ. 
ّ أن احلكم يف تلك املوارد انصب عىل املقسم؛ ألن الرقبة :ّ إن الفرق بني املقامني هو:اجلواب ّّ

ّفلام انصب عىل املقسم ومل يرد ما يدل عىل ، ؤمنة وغريها وهكذا العاملتنقسم إىل امل ّ  آخر ءيشّ
 .ً فيكون مطلقا،ّ استكشف أن مراده املقسم فقط الشامل لكال القسمني،عليهًدا زائ
ّ احلكم ال ينصب عىل املقسم؛ ألن التقسيم إنام حيصل بعد احلكم واألمرّنإف، ّأما يف املقامو ّ ّ ،

ّفاملكلف إما أن يعلم باحلكم وإما أن جيهله ، ّلم واجلهل إنام مها وصفان للحكم الع:ًفمثال ّ ّ
ّمن الواضح أنه حينام ثبت احلكم كان و . علمه أو جهله بعد فرض ثبوت احلكمّولكن
ًمنصبا ًومن الواضح أن الطبيعة واملاهية ليست مقسام،  آخريشء  ّ عىل الطبيعة واملاهية ال عىلّ ّ ّ 

ولذلك ال يمكن إثبات اإلطالق للعامل واجلاهل كام ال يمكن إثبات التقييد ، للعلم واجلهل
 .بخصوص العامل

ا طريق استكشاف نتيجة اإلطالق فليس هو عىل حذو ّمأ>: ّوهذا ما ذكره املحقق النائيني بقوله
 ّنإطريق استكشاف اإلطالق يف سائر املقامات بالنسبة إىل االنقسامات السابقة عىل احلكم، ف

ّاستكشاف اإلطالق يف تلك املقامات إنام هو ملكان السكوت يف مقام البيان بعد ورود احلكم 
 لإليامن وغريه، فحيث ورد احلكم عىل نفس ًأعتق رقبة، التي تكون مقسام: عىل املقسم، كقوله

ّاملقسم وسكت عن بيان خصوص أحد القسمني مع أنه كان يف مقام البيان، فالبد  ن يكون أّ
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  النائينيّحقق للم الشهيدّالسيدمناقشة  
 به  عل الثاين الذياجلم اجلعل، أي ّ النائيني اعتمد عىل فكرة متمّاملحقق

يف اجلعل ًدا  قيّاألول املهمل، حيث أخذ العلم باجلعل ّاألول اجلعل مّيتم
 وهذه الفكرة وإن كانت .الثاين؛ ألجل إجياد نتيجة التقييد أو نتيجة اإلطالق

 عىل العلم باجلعل ّمتوقف ثبوت اجلعل الثاين ّألن وذلك ؛ترفع حمذور الدور
 هذه الفكرة ّ لكن، عىل العلم باجلعل الثاينّمتوقف غري ّاألول، واجلعل ّاألول
 .ة من جهة أخرىّغري تام

، هل ّاألول تقييد اجلعل الثاين بالعلم باجلعل نعنا نتساءل ّإن: بيان ذلك
قصود به تقييد اجلعل  املم، أّألولااملقصود به تقييد اجلعل الثاين بالعلم باجلعل 

                                                                                                                   
 . وهو معنى اإلطالق،فس املقسم، من دون اعتبار خصوص أحد القسمنيمراده ن
 انقسام الصالة إىل ما ّنأل ؛إذ احلكم مل يرد عىل املقسم ؛ هذا البيان يف املقام ال جيرىّولكن

فليست الصالة مع ،  يكون بعد األمر هباّإناميقصد هبا امتثال األمر وما ال يقصد هبا ذلك 
ض ألحد القسمني ّيكون السكوت وعدم التعرف  هلذين القسمنيًسامقطع النظر عن األمر مق

 االنقسام ّقق سكوته عن اعتبار قصد االمتثال يف مرتبة حت،نعم.  عىل اإلطالقًدليال
 .يستكشف منه نتيجة اإلطالق

م ّيف املرتبة القابلة جلعل املتم ـ عىل ما سيأيت بيانه ـ م اجلعلّعدم ذكر متم: بعبارة أخرى
، والفرق بني استكشاف نتيجة اإلطالق يف املقام.  عىل نتيجة اإلطالقًلياليكون د

 من عدم ذكر القيد يف سائر املقامات ّأنهو  :واستكشاف اإلطالق يف سائر املقامات
م ّمن عدم ذكر متمه ّنإف، وهذا بخالف املقام،  مراده من األمر هو اإلطالقّيستكشف أن

 ال يمكن أن يكون ّأنهمن : ملا عرفت، مر هو اإلطالق مراده من األّال يستكشف أن اجلعل
ه ليس له مراد آخر ّنأم اجلعل يستكشف ّبل من عدم ذكر متم، مراده من األمر هو اإلطالق

 .ق به األمرّسوى ما تعل
ّم اجلعل يف مرتبة وصول النوبة إليه يستكشف أن املالك ال خيتصّ من عدم ذكر متم:ثالثةوبعبارة  ّ 

 .١٦٠ ص١ج:  فوائد األصول< احلالني فيحصل نتيجة اإلطالقّالمتثال، بل يعمبصورة قصد ا
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 ؟ّاألول املجعول يف اجلعل ّيةالثاين بالعلم بفعل
كام   ـّاألولتقييد اجلعل الثاين بالعلم باجلعل   ـّاألولن كان املقصود هو إف

، فهذا وإن كان <ّ فاجلعل الثاين فعيلّاألولإذا علمت باجلعل >: لو قال املوىل
ّ يلزم منه إشكال الدور؛ ألن التوقًممكنا ومعقوال ً يف نفسه وال ف من جهة ّ

 العلم ّأما، ّاألولف عىل العلم باجلعل ّعل الثاين يتوقّأن اجلواحدة وهي 
ذا تطويل للمسافة ّأن ه ّإال، ّ فال يتوقف عىل العلم باجلعل الثاينّاألولباجلعل 

ّنا برهنّا فيام تقدم عىل أن العلم باجلعل ّبال موجب، ألن ن أن يؤخذ  يمكّاألولّ
 م اجلعل، وعليهّبال حاجة إىل متم و بال حمذور،ّاألوليف موضوع نفس اجلعل 

؛ إلمكان ّاألولّل بجعلني، إذ يتحقق املطلب بنفس اجلعل ّفال موجب للتوس
إذا علمت باجلعل >:  فيقولّاألولّاملوىل أن يقيد هبذا القيد يف نفس اجلعل 

ً فيصبح فعلياّاألول الصالة  إن علمت بجعل وجوب> : كام لو قال< عليكّ
يف املجعول ًدا ّ ؛ ألن العلم باجلعل يمكن أخذه قي<عليكّ فعيل ًقرصا، فوجوبه

ّكام تقدم، وذلك من خالل توق  .املجعول بالعلم باجلعلّ فعلية فّ
 املجعول يف ّية أي تقييد اجلعل الثاين بفعل ـوإن كان املقصود هو الثاين

 ، املهملّاألولّإذا علمت بفعلية اجلعل >: ملوىلكام لوقال ا ـ ّاألولاجلعل 
 وجوب الصالة ّيةفعلبإذا علمت >: ، من قبيل أن يقول<ّفاجلعل الثاين فعيل

 ؛ فهذا غري معقول يف نفسه<ً وجبت عليك الصالة قرصا هبذا اجلعل،ًقرصا
رشوطه، لكن نسأل  و قيودهّبكلّاحلكم هو حتقق املوضوع ّ فعلية  معنىّألن

 ال ختلو من ّاألولاجلعل ّ فعلية ّإن: اجلوابو ؟ًاّ فعليّاألولن اجلعل متى يكو
ة بالعلم ّ مقيدّاألولاجلعل ّ فعلية ّة بخصوص العامل أي أنّ مقيدّإماكوهنا 
 مطلقة وشاملة للعامل ّاألولاجلعل ّ فعلية أو تكون ّاألول نفس اجلعل ّيةبفعل

 .واجلاهل، وكالمها ال يمكن االلتزام به
  تقييدّألنف اليشء عىل نفسه؛ ّ للزوم الدور وتوق؛فهو حمال ّاألول ّأما
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 ّاألولالعلم باجلعل > ّ أن:يأ ،ّاألول اجلعل ّيةة بفعلّ مقيدّاألولاجلعل ّفعلية 
 عىل العلم باجلعل ّاألولّ فيتوقف العلم باجلعل <ّاألولقيد يف موضوع اجلعل 

 .ّاألول
وشاملة للعامل   مطلقةّاألولاجلعل ّ فعلية  وهو أن تكون ـ الثاينّوأما
 ّاملحقق وهو خالف ما ذكره ، مطلقّاألولعل ّأن اجل فهذا يعني  ـواجلاهل

 ّألنهمل غري املطلق؛ ّأن امل مهمل، ومن الواضح ّاألولعل ّأن اجلالنائيني من 
 .)١(املهمل مل يلحظ فيه اإلطالق وال التقييد

ّتامة، ألهنا إما لغو وتطويل  غري ّ فكرة متمم اجلعلّ أنّتضح يّتقدما ّومم ّ
 .ّللمسافة، وإما حمال

 
 للحكم ّ مضاد: أي.< لهّموضوع مضادوأخرى أخذه يف > :+قوله  •
 . القطع  به قّ تعل الذي
ّأما االفرتاض األول، فقد يربهن عىل استحالته> :+قوله  •  واملربهن ،<ّ

 .بالتصويب بربهان الدورمة عندما أشكل عىل القائلني ّهو العال
 <ّن القطع باحلكم إذا أخذ يف موضوع شخص ذلك احلكمإ> :+قوله  •
  واملخالفّ يف موضوع نفس احلكم، يف قبال مماثله ويف قبال املضاد:يعني
ًفإما أن يكون احلكم املقطوع دخيال يف املوضوع أيضا> :+قوله  • ً ّ> 

طوعه يف اخلارج الذي هو ب من القطع وثبوت مقّوضوع مركّأن امل :بمعنى
 .يؤخذ القطع باحلكم بام هو مصيب ومطابق للواقع املعلوم بالعرض، أي

 .<ّوإما أن ال يكون لثبوت ذات املقطوع دخل يف املوضوع> :+قوله  •
 .ّ ليس بقيد اإلصابة للواقع اخلارجي:أي

                                                 
 .ّةض هلا يف البحوث التفصيليّعرم اجلعل اعرتاضات أخرى نتّواجهت فكرة متم) ١(
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 وهو الذي أشار إليه ،<فال جيري الدور بالتقريب املذكور> :+قوله  •
 . من احلكم والعلم به عىل اآلخرّكلف ّمن توق ًفاآن

علم ّأن ال أن نفرتض : يعني<ّأن االفرتاض املذكور: منها>: +قوله  •
 . النظر عن كاشفيتهّ عىل املعلوم بغضّمتوقف

ُألن العلم ال ي> :+قوله  •  .علم بعلم ثانُ ال ي: أي<علم بعلم زائدّ
ّإال أن كل هذا إنام يرد إذ> :+قوله  • ّ ّ ا أخذ العلم باملجعول يف ّ

 من الوجهني ّتقدم ّ موضوع احلكم املجعول، وقد أجاب عام:أي .<موضوعه
جه إذا أخذ العلم باجلعل يف موضوع ّوال يت>: مني يف تقريب الدور بقولهّاملتقد

 .<املجعول
ني تقابل ّتقابل بني اإلطالق والتقييد الثبوتيّأن الخمتاره من > :+قوله  •

تقابل بني اإلطالق والتقييد يف مقام اإلثبات هو ّأن ال ال خيفى <ةالعدم وامللك
 مبحث التقابل بني ّتقدمني، كام ّتقابل العدم وامللكة عند مجيع األصولي

 .التقييد واإلطالق
 ّألنني هو ّ ختصيص البحث يف اإلطالق والتقييد الثبوتيّ أن:ومن الواضح

 مقام اجلعل، وهل هو مطلق  عىل احلكم الصادر من املوىل يفّالبحث منصب
 .، وليس البحث يف عامل اإلثبات والداللةّمقيدأم 

 إطالق وتقييد اجلعل : أي.<ض عن إطالقه وتقييدهّ عوّوإنام> :+قوله  •
ًا سلكنا طريقا آخر للوصول إىل إطالق ّ يعني أن<ضّعو>ـوالتعبري ب. ّاألول

 . عن طريق جعل ثانّاألولوتقييد اجلعل 
 إن أراد تقييد احلكم يف اجلعل الثاين باجلعل ّأنه: ويرد عليه> :+قوله  •
 .يف اجلعل الثاين  ـ عنه باملجعولَّوهو ما يعرب  ـّ تقييد احلكم الفعيل: أي<ّاألول





 
 
 
 
 
 
 

)١٧٨(   
 

 بحوث تفصيلية •
ü  تفصيل البحث يف أخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم 
ü ّالتخرجيات لكيفية أخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم 
ü أخذ العلم مانعا من حتقق احلكم ّ ً 





  
  
  
حثُثمرةو ن ُ تظهرِ هذا ا مسكِ إ ِ ا لِ بإطالقّ مِ د   ِ ا
وضوعِ العلمِ قيدِدخل   :ّه، فإنهِ  

نَُإن ب قييدِ  إ عا مِاإلطالق وِ ا
ً
ن ، ك، كما هو َأم ال ذ   ُا

حتملةِ القيودِن سائر   . باإلطالقِ ا
سلكَُن بو حققِ   ِ ا

ائ القائلّ قييدِ باستحالةِ ا  ِاإلطالق وِ ا
عام

ً
ن ، ك؛ ألن اإلطالقُفال يم َ ذ مّ ستحيل، فكيفِ  ا ُ يتمسكَ  ّ 

لِبإطالق تا  إثباِ ا
ً

شاف رِالك ستحيل؟ٍ أ  !  
ستحيلَقييدّ  أن اَُن بو وريَاإلطالق وٌ  ك من  ـ   كما يرى ذ
قابلُيقول َ بأن ا قييدَ بّ ناقضُ تقابلِاإلطالق وِ ا ضدينُ أو تقابلِ ا ِ ا

ّ 
ين ال ثالث ماَا ن ـ  مسكُ فال يم ُ ا ل؛ ألن إطالق ِ بإطالقّ َا لّ  ِ ا

شف ُإنما ي وِ عن إطالقّ م، وِ مد ورةٌِلومهذا مع وهو ا   هذا  با
، ب شك وا الكِ  إطالقّنما ا ن وه،ِضيق وِ ا  استكشافُال يم

ُ
 ِ إطالق

الك مِ ال بإطالقِا ولِ ا د لِ ا لِ نفسِال بإطالق وِ    . ا
ُاألولّأما  َ فألن إطالق،ّ مّ شفِ ا ُ إنما ي الكِ عن إطالقّ نِ ا  َ إذا 
ن و أن ِبإ عل ا

َ
فروض وفلم يفعل،ًدا ّه مقي قامُا  ُ استحالةِ  ا

قييد   .ا
او ل،ّأما ا َ فألن ا ةُ مفادّ مًه مبا الكُ هو ا   . ال ا
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ك بإطالق دليل احلكم، فإذا ّ التمسّية إمكان:تظهر ثمرة هذا البحث يف
ل يمكن  ه: أي،يف موضوع احلكمًدا علم باحلكم مأخوذ قيّأن الشككنا يف 

 ّ مقدمات احلكمة؟نفي قيد العلم باحلكم يف موضوع احلكم عىل أساس
كن بيان هذه الثمرة من خالل  خيتلف باختالف املباين، ويم:اجلوابف

 :)١(تني التاليتنيطالنق
فامل إذا بنينا عىل خمتار :النقطة األوىل د وإطالق ي من إمكان تقيصنّ

بالعلم به كام ًدا ّمكنه أن جيعل احلكم مقيشارع يّأن الاإلحكام بالعاملني هبا، أي 
 إذا علمت بوجوب اإلخفات يف صالة :، بأن يقولًيمكنه أن جيعله مطلقا

ًا، فإذا أمكن التقييد أمكن اإلطالق ّ صار عليك ذلك الوجوب فعلي،الظهر
ٌأيضا، فإذا جاءنا دليل  بالعامل به، ّمقيد وهذا الدليل غري ،ّ معنيٍ حكم  عىلّ يدلً

ّالقول بأنه مطلق،   بالعامل به أم مطلق، ففي هذه احلالة يمكنّمقيد ّأنهنا وشكك
 عىل مجيع املباين يف التقابل بني التقييد ّ وهذا يتم.وننفي احتامل تقييده بالعامل به

 ّالضدينني، سواء كان التقابل بينهام تقابل التناقض أم تقابل ّواإلطالق الثبوتي
ً دليال عىل ،ىل هذا يكون عدم تقييد الدليل بالعامل بهأم تقابل العدم وامللكة، وع

 .ًكم مطلق وشامل للعامل واجلاهل معاّأن احل
 ّتقيد يف ّ املوارد التي يشكّيةكام هو احلال يف سائر القيود األخرى يف بق

أكرم >  احلكمة، كام لو قال املويلّمقدماتنفى بجريان ُ القيد يّنإاحلكم، ف
وىل هل يريد العامل العادل أم ال؟ ففي هذه احلالة يمكن ملّأن ا وشككنا <العامل

 . العدالةّية احلكمة إلثبات اإلطالق ونفي قيدّمقدماتجريان 
                                                  

 .ّال خيفى أن كالمنا يف مقام اجلعل وليس يف مقام اإلثبات) ١(
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 إذا بنينا يف هذه املسألة عىل استحالة تقييد احلكم بالعامل به، :النقطة الثانية
ل لنفي ك بإطالق الدليّال يمكن التمس  النائيني، فعىل هذاّاملحققكام هو مبنى 

ّأن ًكم مطلق ثبوتا، سواء بنينا عىل ّأن احلثبات إقيد العلم يف موضوع احلكم و
 اللذين ّالضدينني هو تقابل التناقض أو ّتقابل بني اإلطالق والتقييد الثبوتيال

 .الثالث هلام أو من العدم وامللكة
 :بيان ذلك

 بني اإلطالق تقابلّأن ال النائيني القائل بّاملحققإن بنينا عىل مبنى  .١
ففي  ـ كالتقابل بني البرص والعمى  ـني هو تقابل العدم وامللكةّوالتقييد الثبوتي

إذا استحال التقييد استحال ّنه ، ألًهذه احلالة يكون اإلطالق مستحيال
 إذ كام ال يصدق األعمى حيث ال يمكن البرص، كذلك ال يمكن ،اإلطالق

ك بإطالق الدليل ّالتمس  يمكنر التقييد، وعليه فالّاإلطالق حيث يتعذ
ثبايت يكشف عن اإلطالق الثبويت  اإلطالق اإلّألنإلثبات اإلطالق، وذلك 

 وحيث يستحيل التقييد أو اإلطالق الثبويت، .ًإذا كان اإلطالق الثبويت ممكنا
 احلكمة، وعىل هذا ّمقدماتفال يمكن إثبات اإلطالق من خالل جريان 

 .ة وال هي مطلقةّ مقيد مهملة ال هيتكون اإلحكام عىل هذا املبنى
تقابل بني اإلطالق والتقييد تقابل ّأن الإن بنينا عىل املبنى القائل ب .٢

    اللذين ال ثالث هلامّالضدينأو تقابل   ـ الشهيدّالسيدكام هو مبنى  ـ التناقض
لة عىل استحالة التقييد، ففي هذا احلاًأيضا  وبنينا  ـ اخلوئيّالسيدكام هو مبنى ـ 

ًيلزم أن يكون اإلطالق رضوريا؛ الستحالة ارتفاع النقيضني معا ، واستحالة ً
 عىل الرغم من ّأنهّإال  .كام هو واضح  اللذين ال ثالث هلام،ّالضدينارتفاع 

ّ الوقوع، ال يمكن التمسك بإطالق الدليل لنفي قيد َّكون اإلطالق رضوري
ك به إلثبات ّيمكن التمسّأخذ العلم يف موضوع احلكم، ألن إطالق الدليل 
 .ًاإلطالق الثبويت إذا كان اإلطالق الثبويت مشكوكا
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اإلطالق  ّ يف اإلطالق الثبويت، ألنّ لكن يف املقام ال يوجد لدينا شك
باستحالة التقييد يكون  ّألنه كام هو املفروض؛ ،الثبويت معلوم بالرضورة

 اللذين ال ّالضدينني أو  التقابل بينهام تقابل النقيضّألن، ًاّاإلطالق رضوري
 الستحالة ارتفاع ؛ثالث هلام، وباستحالة التقييد يثبت اإلطالق بالرضورة

بإطالق الدليل، ك ّالتمسحدمها، وعليه فال حيتاج إثبات اإلطالق الثبويت أ
 للحاصل، ًوعىل هذا يكون إثبات اإلطالق الثبويت بإطالق الدليل حتصيال

 .وبال فائدةًوا فيكون إثباته بإطالق الدليل لغ
 مالك احلكم وغرض الشارع ّ عىل أنّلكن اإلطالق الثبويت للحكم ال يدل

 ّإنام اإلطالق الثبويت يف املقام ّألنً بالعامل باحلكم واجلاهل به معا، وذلك ّمتعلق
ّثبت قهرا، ألجل استحالة التقييد، وال يعني أن  بالعامل ّيتعلق غرض الشارع مل ً

 يف غرض الشارع ومالك احلكم، ّا األساس يقع الشك وعىل هذ.باحلكم فقط
 بالعامل فقط ّمتعلق مالك احلكم ّنإ أم ،هل هو مطلق للعامل باحلكم واجلاهل به

 هل يمكن لنا أن نثبت :التايلدون اجلاهل، وعىل هذا األساس يأيت السؤال 
 إطالق مالك احلكم أم ال؟

ّ املالك، إما أن  ثبات إطالقّ؛ وذلك ألن إًذا غري ممكن أيضاّن هإ :واجلواب
ّيكون عن طريق إطالق الدليل، وإما عن طريق إطالق احلكم املدلول عليه 

 . وكالمها غري ممكن،بالدليل يف املدلول
 فهو ألجل ،الدليل ّأما عدم إمكان إثبات إطالق املالك من خالل إطالق

 إطالق الدليل ّ يدلّوإنام عىل ثبوت املالك مبارشة، ّ إطالق الدليل ال يدلّأن
 عىل ّعىل ثبوت املالك بعد داللته عىل احلكم، وبعد داللته عىل احلكم يدل

 .املالك، وعىل هذا فينحرص إثبات إطالق املالك بإطالق احلكم
ّأما عدم إمكان إثبات إطالق املالك بإطالق احلكم الذي هو مدلول و

اإلطالق يف طريق إثبات إطالق املالك منحرص يف إثبات  ّالدليل، فألن
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عىل  ًضاًطالق يف احلكم تارة يكون قهريا ومفروّأن اإلاحلكم، ومن الواضح 
 .املوىل، وأخرى ليس كذلك بل املوىل يريده

ًا ومفروضا عىل املوىلّطالق ليس قهريّأن اإلحالة أي  ـ فعىل الثاين يمكن  ـ ً
ّأن نكتشف إطالق املالك من خالل إطالق احلكم؛ ألن املوىل مل  يريد أن ا كانّ

ّيكون احلكم مطلقا، فيدل ّإطالق احلكم ملا كان وًالك مطلق أيضا، ّأن امل عىل ً
به يستكشف إطالق  وّللموىل فهو يعني أن احلكم مطلق جلميع احلاالتًدا مرا

 . بالعامل بهّمقيد، وغري ًوىل يريد احلكم مطلقاّأن املاملالك كذلك، بمعنى 
 ال  ـومفروض عىل املوىل ّطالق قهريإلّأن احالة  أي ـ ّاألولّأما عىل و

 ومفروض ّ قهريّأنهّيمكن أن نكتشف إطالق املالك؛ ألن إطالق احلكم بام 
ّإنام أطلق احلكم بسبب املحذور  و،ًوىل ال يريده ثبوتاّأن املعىل املوىل، فنحتمل 

 بالعامل به، وعىل هذا ال ًاّمقيديف التقييد، وعىل هذا فقد يكون مالك احلكم 
 .كن إثبات إطالق املالكيم

 ّرضوري اإلطالق ّ ومفروض عىل املوىل، ألنّطالق قهريّأن اإل :واملقام
 .الوقوع، وعىل هذا فال يمكن أن يكشف عن إطالق املالك

 
أي : <فال يمكن ذلك ... النائينيّاملحقق بني عىل مسلك ّنإف>: +قوله  •

 . العلمّيةتامل قيدك باإلطالق لنفي احّال يمكن التمس
 <تقابل التناقض ...تقابلّأن الكام يرى ذلك من يقول ب>: +قوله  •

ًبمعنى إذا كان التقييد مستحيال، كان اإلطالق رضوريا ً. 
هذا معلوم  و إطالق الدليل يكشف عن إطالق مدلولهّألن>: +قوله  •

 ّنإ ثالث هلام، ف اللذين الّالضدين عىل كون التقابل تقابل ًبناءّنه  أل<بالرضورة
 .عىل إطالق احلكم بالرضورةّيدل استحالة التقييد 
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 <دليل مفاده مبارشة هو احلكم ال املالكّن ال الثاين فألّوأما>: +قوله  •
 . ال يمكن استكشاف إطالق املالك عن طريق إطالق نفس الدليل:يأ

 
ة ّحكام املختص ختريج بعض األّيةالسبب يف عقد هذا البحث هو لكيف •

 .بالعاملني هبا
 :إىل القطع املوضوعي ّمتعلقيقسم  •
 .أخذ القطع باحلكم يف موضوع نفس احلكم .١ 
 .ّأخذ القطع باحلكم يف موضوع حكم مضاد .٢ 
 .أخذ احلكم بالقطع يف موضوع مثله .٣ 
 .خذ العلم يف موضوع نفسه الستلزامه للدورأيستحيل  •
لو أخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم ّنه أب  الدورإشكالأجيب عىل  •

 ما ّألنصيب وغري املصيب، فال يلزم الدور،  من املّاألعم  القطعأريد بهو
ّيتوقف عليه القطع هو الصورة الذهنية للحكم، وما يتوقف عىل القطع هو  ّّ

 .ّالوجود اخلارجي للحكم
م،  أخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكةذكرت وجوه أخرى الستحال •
 :منها

 من املصيب، للزم ّاألعم موضوع العلم لو كان القطع ّأن :ّاألولالوجه 
ً القاطع دائام يرى ّألنً ما فرضته كاشفا ليس بكاشف؛ :يأحمذور اخللف، 

 .  للواقع اخلارجيًاقطعه مصيب
 .لزوم الدور يف مرحلة املجعول ال يف مرحلة اجلعل: الوجه الثاين

 إذا فرض ّيةيف عامل الفعلّنه أ :منيّلوجهني املتقد الشهيد عىل اّالسيدق ّعل
ٌأن العلم باحلكم املجعول قيد  يف موضوع احلكم املجعول نفسه، فهذا يعني ّ

 ، ارتفاع الدور يف مرحلة املجعولّأما . عىل نفسهاليشءّلتوقف  ؛لزوم الدور
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ّألن ّفألن العلم باحلكم يف عامل اجلعل ليس هو نفسه العلم باحلكم املجعول؛ 
 .ّملتعلق العلم باملجعولر ّمتعلق العلم باجلعل مغاي

 ّية النائيني مشكلة تقييد احلكم بالعامل به، من خالل نظرّاملحقق ّحل •
ّوىل يمكنه أن يتوصل إىل نتيجة اإلطالق أو إىل ّأن امل :وهي ،م اجلعلّمتم

ّنتيجة التقييد من طريق جعل خطاب آخر يتكفل إثبات أن احلكم   لّاألوّ
ّخمتص بالعامل به إذا كان يريد التقييد، أو إثبات أن احلكم    شامل للعاملّاألولّ

 .اجلاهل إذا كان يريد اإلطالقو
إن كان املقصود هبا تقييد ّنه أم اجلعل، بّ متمّية الشهيد نظرّالسيدناقش  •

ً فهو وإن كان ممكنا ومعقوال ً يف نفسه وال ّاألولاجلعل الثاين بالعلم باجلعل 
ّذا تطويل للمسافة بال موجب، ألن العلم ّأن هّ إال يلزم منه إشكال الدور؛

بال  و بال حمذور،ّاألول يمكن أن يؤخذ يف موضوع نفس اجلعل ّاألولباجلعل 
 .م اجلعلّحاجة إىل متم

، فريد ّاألول املجعول يف اجلعل ّيةوإن كان املقصود تقييد اجلعل الثاين بفعل
 أي ،ة بخصوص العاملّ مقيدّإما ال ختلو من كوهنا ّاألول اجلعلّ فعلية ّنأ :عليه
ّ فعلية أو تكون ،ّاألول نفس اجلعل ّيةة بالعلم بفعلّ مقيدّاألولاجلعل ّ فعلية أن

 ّأما مطلقة وشاملة للعامل واجلاهل، وكالمها ال يمكن االلتزام به، ّاألولاجلعل 
 ، مطلقّاألولعل ّأن اجل يعني  الثاين، فهذاّوأما .، فهو حمال للزوم الدورّاألول

 . مهملّاألولعل ّأن اجل النائيني من ّاملحققوهو خالف ما ذكره 
 : العلم باحلكم يف موضوع احلكم، هيأخذثمرة البحث يف 

 وإطالق اإلحكام بالعاملني هبا، ديتقي من إمكان فصنّامل عىل خمتار ًبناء .١
 .إلثبات اإلطالقمات احلكمة ّك بمقدّففي هذه احلالة يمكن التمس

ك بإطالق ّ عىل استحالة تقييد احلكم بالعامل به، فال يمكن التمسًبناء .٢
ًكم مطلق ثبوتا، ّأن احلثبات إ و،الدليل لنفي قيد العلم يف موضوع احلكم
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ني هو تقابل التناقض أو ّتقابل بني اإلطالق والتقييد الثبوتيّأن السواء بنينا عىل 
 .ام أو من العدم وامللكة اللذين ال ثالث هلّالضدين
تقابل بني اإلطالق والتقييد تقابل ّأن الإن بنينا عىل املبنى القائل ب .٣

عىل استحالة ًأيضا  وبنينا ، اللذين ال ثالث هلامّالضدينالتناقض أو تقابل 
ًا؛ الستحالة ارتفاع ّ احلالة يلزم أن يكون اإلطالق رضوريهالتقييد، ففي هذ
 عىل ّأنهّ إال  اللذين ال ثالث هلام،ّالضدينحالة ارتفاع ، واستًالنقيضني معا

ّ الوقوع، لكن ال يمكن التمسك بإطالق ّالرغم من كون اإلطالق رضوري
ّالدليل لنفي قيد أخذ العلم يف موضوع احلكم، ألن إطالق الدليل يمكن 

لكن  ًك به إلثبات اإلطالق الثبويت، إذا كان اإلطالق الثبويت مشكوكا،ّالتمس
 اإلطالق الثبويت معلوم ّألن يف اإلطالق الثبويت، ّ املقام ال يوجد لدينا شكيف

 . إطالق مالك احلكمإثباتبالرضورة، كذلك ال يمكن 
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موضوع  يف ثنايا البحث ثالثة وجوه لبيان استحالة أخذ العلم يف ّتقدم

 .احلكم، وفيام ييل بيان املناقشات التي ترد عليها باإلضافة إىل الوجوه األخرى
  لزوم ا<ور: ّاألولالوجه 

لرشح، لكن هناك م تقريب الدور يف اّ وتقد،وهذا الوجه لصاحب الكفاية
ّأن موضوع احلكم يؤخذ :  النائيني وحاصلهّحققهو للمتقريب آخر للدور 

ت احلكم عند فرض وجود املوضوع، سواء كان بنحو فرض الوجود، فيثب
ًأو مركباًطا املوضوع بسي من القطع واحلكم، ًبا ّفإذا فرض كون املوضوع مرك. ّ

يؤخذ القطع بنحو فرض الوجود كام يؤخذ احلكم كذلك، فيلزم فرض ثبوت 
احلكم عند فرض وجود احلكم، وهذا مستلزم لفرض ثبوت احلكم قبل 

 .ملحالهو مالك الدور ا وثبوته،
 ّمتعلق النائيني هذا التقريب يف مبحث أخذ قصد األمر يف ّاملحققوساق 

ً قيد الحقا عن احلكم، كالعلم باحلكم ونحوه، ّكل سار ألخذ ّأنهاألمر، وذكر 
ال ّنه أ واملفروض ،يف مقام اإلنشاءًدا خذ العلم باحلكم قيألو >: حيث قال

خذ أنشاء قبل وجوده ليمكن ر وجود اإلّمن تصوّالبد  ف،حكم سوى ما أنشأ
 ّحتى ، من قبيل أنياب األغوالّية فرضّقضيةد ّ وليس ذلك جمر،ًالعلم به قيدا

 إلمكان فرض اجتامع ؛ قبل نفسهاليشءر وجود ّ ال مانع من تصو:يقال
 تكون عىل هنج ّإنامنشاءاهتا إ وةّرشعي األحكام الّنأ : بل قد عرفت،النقيضني

 القابل اليشءر وجود ّ وتصو،اتّ الصدق عىل اخلارجي القابلةّيةالقضايا حلقيق
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 .)١(<لالنطباق اخلارجي قبل وجود نفسه حمال
  األصفهاينّاملحققمناقشة 

 : األصفهاين عىل هذا الوجه مناقشتنيّاملحققأورد 
ّ ما تعلق به العلم هو الوجود الذهني للحكم، فيكونّإن :املناقشة األوىل ّ  

ّملوجود بالوجود الذهني، وأما احلكم  الوجود هو احلكم ا مفروض ي الذّ
ّفهو الوجود اخلارجي للحكم، ًنا عىل العلم باحلكم املوجود ذهًقا ّ معليكون

 مقتضاه فرض ثبوت ّبأن>: حيث قال، قبل ثبوتهاليشءفال يلزم فرض ثبوت 
 وثبوت العلم ال يقتيض ثبوت املعلوم ،العلم ال فرض ثبوت املعلوم

 .)٢(< كام عرفت،بالعرض
ذه املناقشة ّأن ه األصفهاين بّاملحقق عىل ما أفاده  الروحاينّالسيدد روأ

د العلم به بال قيد ّكان املأخوذ يف موضوع احلكم جمر>ة فيام لو ّتكون تام
 ّبأن ٍحينئذيقال  ّفإنه  ـةّ الغرض بالواقع باملرّيتعلقبأن مل   ـ للواقع مصادفته

جود الواقعي للحكم، بل غاية ما فرض العلم باحلكم ال يالزم فرض الو
 ال مالزمة بني العلم و العلم،ّمتعلقهو ّنه يالزم فرض الوجود الذهني له، أل

 .الواقع بحالو
 ؛ ما ذكرهّأخوذ هو العلم املصادف للواقع، فال يتمّأن امل إذا فرض ّأماو
إن مل يكن هو الواقع، بل كان الوجود الذهني للحكم،  و العلمّمتعلق ّألن
عليه  و العلم هبذا القيد مالزم لفرض الوجود الواقعي للحكم،  فرضلكن

 .هو حمذور الدور وفيستلزم فرض ثبوت احلكم قبل ثبوته،
 من ّه يكون أخص عىل ما ذكرناه، لكنّّإن تم ونعم، التقريب املذكور

                                                  
 .١٤٨ ص١ج: فوائد األصول) ١(
 .٧٦ ص٢ج: هناية الدراية) ٢(
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، ًعى امتناع أخذ العلم باحلكم يف موضوع نفس احلكم مطلقاّعى، إذ املدّاملد
 يفرض يف مورد فرض ّإنامتقريب املزبور ّن الإ ّثم. يد املصادفة أم معهأخذ بال ق

 الفعل ّيةخصوص وّية يساوق املاضوٍبنحو  ـّحقق املتّأخذ القطع باحلكم الفعيل
 ّيةهي خصوص وعاة فيه بعد إنكار داللته عىل الزمان املايضّاملايض املد

 ّاملحققيف كالم  ًاضه عليه ما أشري إليه أيّعليه، فال يتوج و ـّحققالت
، بل يمكن أن يوجد يف ًه فعالّمتعلق العلم ال يالزم وجود ّنأاألصفهاين، ب

 لو ّ يتمّإنامّنه ذلك أل وً،ه استقباالّمتعلقيوجد وً فعال املستقبل، فيوجد العلم
 .)١(<كام هو املفروضًقا ّحقمتًا ّي فعلًامرأال ًا ّي استقبالًامرأ العلم ّمتعلقكان 

ّ بالوجود الفريض غري ثبوته اليشء فرض ثبوت ّإن : الثانيةاملناقشة
ّبالوجود التحقيقي، فال مانع من توقف الثبوت التحقيقي للحكم عىل الثبوت  ّّ

ّالفريض له، واملأخوذ يف املوضوع هو الوجود التقديري  للحكم، ّ الفريضّ
 .وهو غري وجوده التحقيقي
 فال ،ّ غري ثبوته التحقيقياليشءثبوت  ضفر ّإن>: وهذا ما ذكره بقوله

 فال مانع من ، قبل ثبوت نفسهاليشء هنا ثبوت اليشءيلزم من فرض ثبوت 
  .)٢(<ّف ثبوته التحقيقي عىل ثبوته الفريضّتوق

ا غريبة ّ األصفهاين هذه بأهنّاملحقق الروحاين عىل مناقشة ّالسيد وأورد
ه ال ض الوجود، لكنّ بفرّن عربإو> النائيني ّاملحقق ّألن وذلك ؛الصدور منه

 املأخوذ يف لسان يشء للّيقصد كون موضوع احلكم هو الوجود الفريض
 مفاد ّرشعيلة للحكم الّ املتكفةّرشعي الّالقضية مفاد ّالدليل، بل يقصد أن

 التقدير، فهي تفيد فرض احلكم عند فرض وجود املوضوع، والفرض
لذا  وضوع حقيقة،مرجع ذلك إىل تعليق نفس وجود احلكم عىل وجود املوو

                                                  
 .٨٨ ص٤ج: منتقى األصول) ١(
 .٧٦ ص٢ج: هناية الدراية) ٢(
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إذن . ًخارجا وعند وجود املوضوع حقيقةّإال ً فعال ب احلكمّال يلتزم برتت
 عليه يف الفرض هو الوجود التحقيقي للحكم ال الفريض، فيلزم ّاملعلقف

 .)١(<املحذور املزبور
   األصفهاkّحققللم:  اVاkالوجه

 ، النائينيّملحققا األصفهاين بعدما أورد عىل تقريب الدور من قبل ّاملحقق
خذ العلم يف موضوع احلكم، أ آخر لالستدالل عىل استحالة ًذكر وجها

ّكم قد يعلق عىل القطع بذلك احلكم بنحو القضية ّأن احل :صهّوملخ ّ
ّاخلارجية، وقد يعلق عليه بنحو القضية احلقيقية ّ ّّ . 

لكن  وف، ال خل)ّية اخلارجّالقضيةتعليق احلكم عىل القطع بنحو ( ّاألولفعىل 
ّيلزم اللغو، ألن احلكم إنام جيعل ألجل جعل الداعي واملحرك، فلو فرض علم  ّ ّ

ًال حمركاوًيا  ال يكون جعل احلكم داع،ّاملكلف باحلكم  . ً، بل يكون جعله لغواّ
يلزم اخللف،  )ّاحلقيقية ّالقضيةتعليق احلكم عىل القطع بنحو ( وعىل الثاين

:  بوصول قوله ـالعلم بوجوب الصالةً مثال  ـّإذ يستحيل حتقق العلم باحلكم
ّ، ألن املفروض أن وجوهبا < جيب عليك الصالة،إذا علمت بوجوب الصالة> ّ

ما يبتني  وو دور،ه وّهو متوقف عىل وجوهبا، وّمتوقف عىل العلم بوجوهبا،
 .ٌ حمالٍ حمالٍعىل أمر

طبق ما عىل ـ ًعا  جعل اإلجياب واقّ أن:والتحقيق>: وهذا ما ذكره بقوله
قبل حصول ًعا اعتقده القاطع من الوجوب بحيث ال يكون وجوب واق

 بخالف جعل الوجوب ،ليس فيه حمذور اخللفـ فاق ّالقطع به من باب االت
 ّيةبفعلًا ّي يصري احلكم فعلّحتى ّاحلقيقية ّالقضيةعىل املعلوم الوجوب بنحو 

الوجوب  إذ يستحيل حصول العلم ب، فيه حمذور اخللفّ فإن،موضوعه
                                                  

 .٨٨ ص٤ج: منتقى األصول) ١(
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ّ فعلية  وكون،الوجوبب  الوجوب عىل العلمّترتب مع ّالقضيةبوصول هذه 
 ، فجعل احلكم هكذا حمال،ٌ حمالٍ حمالٍ عىل أمرّ واملبني، موضوعهّيةاحلكم بفعل
جلعل ًرا وزجًثا  جعل احلكم بعّ فإن؛ آخرٍ حمال من وجهّاألولبل القسم 

لغو جعل الباعث له  يّاملكلف ومع فرض العلم بالوجوب من ،الداعي
 .)١(<رّفتدب

  لإلمام ا'ميc: الوجه اVالث
 استحالة أخذ القطع باحلكم يف ّ إىل أن+ اإلمام اخلميني ّالسيدذهب 

 إذا كان القطع متام ّأماموضوع نفس احلكم إذا كان القطع بعض املوضوع، 
 .)٢(املوضوع فيجوز أخذ القطع باحلكم يف موضوع نفس احلكم

  ّيةلزوم اللغو: الوجه الرابع
شخص هذا احلكم سوف يثبت ملن يقطع به، > ّ الشهيد بأنّالسيدبه ّوقر

 أن يكون هناك قطع به، ّالبدّأي أنه يف املرتبة السابقة عىل ثبوت هذا احلكم، 
هذا القطع باحلكم الثابت  :نقول و ننقل الكالم إىل تلك املرتبة السابقةٍحينئذو

ي الذّكية العبد، إذن ال فائدة يف احلكم ّ ملحرًياافيف املرتبة السابقة، إن كان ك
عىل العصيان ًيا ّكان املكلف بان ولذلك،ًيا إن مل يكن كاف وسوف ينشأ منه،

، فال يعقل أن ّاألول، إذن فاحلكم الناشئ منه سوف يكون حاله حال ًمثال
ل، ّب عىل القطع فائدة يف مقام العمل، ألنه يف طول الوصوّيكون للحكم املرتت
ّإال فال  ويف التحريك، إذن فال أثر له،ًيا القطع السابق كاف وفإن كان الوصول
 .)٣(<يصلح للتحريك

                                                  
 .٧٧ ص٢ج: هناية الدراية) ١(
 .هامش، ١٣١ص ١ج: انظر أنوار اهلداية) ٢(
 .٢٧٠ ص٨ج:  تقرير الشيخ عبد الساتر،بحوث يف علم األصول) ٣(
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 مناقشة الشهيد الصدر للوجه الرابع
 فائدة ّنإف>: الوجه هبذا املقدار قابل للمناقشة ذاّأن هذكر الشهيد الصدر ب

 ّنإ ف.كهّ فيحرّملكلفا أن يصل إىل ـ كام هو فائدته يف متام املوارد ـاجلعل هنا 
 كيف وهذا السنخ من ،ب به إلجياد العلم باحلكمّاجلعل بنفسه منشأ يتسب

 جعل ولو مل يؤخذ يف موضوعه العلم ّكل ألمكن أن يورد به عىل ّاإليراد لو تم
 العامل به فهو ّحقإن أريد جعله يف ّنه أه ّيقال يف حقً مثال  فوجوب الصالة،به

 وإن أريد جعله يف ،مه سواء كان هناك وجوب أم الك من علّيتحرّنه لغو أل
 ، واجلواب يف اجلميع واحد. حالّكلك منه عىل ّ اجلاهل فهو ال يتحرّحق
 ويكون ،ك يف طول وصولهّحة للجعل هو أن حيرّ املصحّيةكّحرّأن امل :وهو

 .)١(<نفس جعله من علل إيصاله
 الشهيد يف ّالسيده وجه الذي ارتضاّأن ال يف الرشح ّتقدمّنه أوال خيفى 

استحالة أخذ العلم يف موضوع العلم، هو لزوم الدور يف عامل وصول احلكم، 
ته مستحيلة، يكون جعله ّ جعل إذا كانت فعليّته مستحيلة، وكلّفتكون فعلي

ًمستحيال أيضا، كام  :  بقوله عىل هذا الوجه+ق ّ علّ بيانه يف الرشح، ثمّتقدمً
 .)٢(<ي صحيحوهذا وجه فنّ>
 

 استحالة أخذ العلم باحلكم يف موضوع شخص ذلك احلكم، ّبعدما تبني
 ٍ فيام لو أراد املوىل أن جيعل حكمه بنحوّ ما هو احلل:يطرح هذا السؤال وهو

 ؟اإلخفات و كوجوب القرص، أو وجوب اجلهر، بالعامل دون اجلاهلّخيتص
يف إمكان ًا ّعيّرشوال متًا ّي ال يوجد إشكال عقالئّأنه :ضحومن الوا

                                                  
 .١٠٣ ص٤ج: ّ تقرير السيد حممود اهلاشمي،بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٠٤ ص٤ج: املصدر السابق) ٢(
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 من ّالبدختصيص احلكم بالعامل به يف نفسه لو أراد الشارع ذلك، ومن هنا 
مة يف استحالة أخذ العلم يف ّختريج ذلك بنحو ال يرد عليه اإلشكاالت املتقد

 :ّلحل الشهيد يف احللقة الثالثة وجهني لّالسيدموضوع احلكم، وقد ذكر 
   أخذ العلم با_عل * موضوع ا"كم ا8جعول:ّاألولالوجه 

 . تفصيله يف الرشحّتقدموقد 
 وهو أخذ العلم ـّللسيد اخلوئي  ذكر هذا العالج هّنأ الشهيد ّالسيدوقال 

عىل املستطيع ًمثال ّج ل احلْعَج> ّأجاب عنه بأنو  ـللمجعولًعا باجلعل موضو
ًاجلعل إنام يكون جعال واستطاع زيد،ّ بشأن زيد إال إذا ًليس جعال  بشأن ّ

املقصود  و رشائط املجعول،ّكلشخص ما حينام يكتمل بشأن ذاك الشخص 
ّمن أخذ العلم باحلكم يف متعلق احلكم ليس هو أخذ العلم بحكم أحد يف 

ّإنام املقصود  وّإال فإمكانه بمكان من الوضوح، وّمتعلق حكم شخص آخر،
ّيف متعلق حكم ذلك الشخص، إذن فمرجع هو أخذ العلم بحكم شخص 

عىل ّج ّأخذ العلم باجلعل يف متعلق املجعول هو أخذ العلم بجعل وجوب احل
 ّتوقفبالتايل مل يعد امل وعىل زيد،ّحج ّيف موضوع الوجوب الفعيل للً مثال زيد

عىل العلم باجلعل هو املجعول فقط كي خيلو عن املحذور، بل أصبح نفس 
ًعليه، ألن كون اجلعل جعالًفا ّمتوقاجلعل بشأن زيد  ّ بشأن زيد متوقف عىل ّ

 .)١(<التي منها علمه باجلعل وّحتقق كامل أجزاء موضوع املجعول
نا نريد باجلعل ّ اخلوئي بأنّالسيد الشهيد عىل ما أورده ّالسيد وأجاب

 .ّغريه عىل حد سواء وتي تكون نسبتها إىل زيد الّاحلقيقية القضية
ّج احل جعل وجوب : املقصود من اجلعل هو الكربى، أيّنأ :بيان ذلك

 ، وعىل هذا ال يكون هناك حمذور ال يف عامل اجلعل،ًعىل املستطيع العامل به مثال
                                                  

 .٤١١ ص١ج: ، القسم الثاينمباحث األصول) ١(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج ............................................................ ٥٢

د ّأخوذ يف اجلعل هو جمرّن املّأما يف عامل اجلعل فأل .املجعولّ فعلية ال يف عاملو
املجعول ّ فعلية يف عاملّأما  و.تهّف ذلك عىل فعليّفرض العامل باجلعل، وال يتوق

ّفألن املكلف > ّتها يف حقه، ّ املجعولة ال العلم بفعليّالقضية علمه بتلك ّيتعلقّ
 ،ًاّإضافيًرا ليست أم و واحدةّقضية ّالقضيةوال العلم بانطباقها عليه، وتلك 

ًإنام العلم باالنطباق فرع العلم بالصغرى أيضاو ّهو العلم بتحقق متام قيود  و،ّ
ّيف حق املكلف، ً خارجاّالقضيةك موضوع تل  ي يستحيل أخذه يفالذهو  وّ

 .ًاّعقالئي وًاإلمكان عقال وّالصحةهذا مطلب واضح  واحلكم،ّفعلية 
ّق فيه بني القول بأن املجعول له وجود حقيقيّهذا التخريج ال يفرو  وراء ّ

ّاجلعل، أو أنه له وجود تومه ث ّتقدم يف بح وي وراء اجلعل كام هو الصحيحّ
 اسمه ً حقيقةيشءاملرشوط، فحينام توجد االستطاعة حيدث  واملطلق

ً فعىل كل حال، ما دام هناك أمران حتليال.مّد توهّذا جمرّأن هاملجعول، أو  ، مها ّ
 ّاملجعول، فهذه الصيغة معقولة يف املقام لرفع اإلشكاالت املتقدمة، واجلعل

حيح التصويب يف املورد ّما تقدم من تص: ب عىل هذا أثران، أحدمهاّيرتتو
هو إمكان نفي احتامل دخالة العلم باحلكم  :الثاين وي يقوم الدليل عليه،الذ

ك ّفيكون التمسًنا ه يكون التقييد به ممكّحيث إناملالك من احلكم،  ويف الغرض
ملا إذا ًفا خال ،ًضاأيًنا املالك ممك وباإلطالق يف اخلطاب لنفي إطالق الغرض

ك باإلطالق للكشف عن إطالق ّ فال يمكن التمس،ييد بهقيل باستحالة التق
 .)١(<ّيةذي هو من القيود الثانولاملالك بلحاظ هذا القيد ا والغرض

                                                  
ّوقد أورد السيد احلائري . ٢٨٨ ص٨ج: تقرير الشيخ عبد الساتر، بحوث يف علم األصول) ١(

 ،يف موضوع املجعولًطا ّإن هذا الوجه وهو أخذ العلم باجلعل رش>: عىل هذا الوجه بقوله
، ومشكلة التهافت بني طبيعة العلم وطبيعة املعلوم، ج مشكلة الدورلعالًيا وإن كان كاف

ّومشكلة عدم قابلية احلكم للوصول لتوق ّولكنه ال يكفي لعالج ما ، ف العلم به عىل العلم بهّ
،  عىل نفسه يف منظار اجلعليشءّمن حمذور لزوم تقدم ال &ّمىض نقله عن املحقق النائيني 
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kاVم ا_علّ متم:الوجه ا  
لكن أورد عىل هذا الوجه بعض  . بيانهّتقدم النائيني كام ّحققوهو للم

 :اإليرادات، منها
 ي النائينّحقق اخلوئي للمّالسيدمناقشة 

 وأخرى ،ّاألولحيث انقسمت هذه املناقشة إىل مناقشة بلحاظ اجلعل 
 . بلحاظ اجلعل الثاين

 : اخلوئي عىل ذلك إيرادينّالسيد، فقد أورد ّاألول املناقشة يف اجلعل ّأما
 ّ أن التقابل بني اإلطالق والتقييد وإن كان تقابل العدم:ّاألولاإليراد 

ّبة من قابلية الوجود بانتفائها ينتفي ذلك امللكة، ففي جانب العدم أخذت مرتو
ّ، لكن ليست القابلية املأخوذة عبارة عن القابلية الشخصية ّاخلاصالعدم  ّ  ّحتىّ

، ولذا ّكليةّامللكة، بل هي قابلية  وينتفي بانتفائها العدم امللحوظ يف باب العدم
ًترى أنه يصدق عىل العبد كونه جاهال  التقابل بني ّ بحقيقة الباري تعاىل مع أنّ

ّامللكة ويستحيل علم العبد بحقيقة الباري عز  والعلم واجلهل تقابل العدم
ّ يف املقام هو كفاية مطلق قابليته للعلم لصدق  السبب يف صدق اجلهل واسمه،

ّعنوان اجلهل عليه، وال حاجة يف صدقه عليه إىل قابليته للعلم بشخص هذا 
 للتقييد يف صدق ّلكليةّية القابلية ااألمر، فكذلك نقول فيام نحن فيه بكفا

ّاإلطالق، فإذا امتنع يف مورد ما التقييد مل يمتنع اإلطالق بل تعني اإلطالق، 
  الزم كون التقابل بني اإلطالقّمن أنـ ما أفيد يف املتن >: وهذا ما ذكره بقوله

وجود  للّ املحلّية رضورة اعتبار قابل؛امللكة هو ذلك والتقييد من تقابل العدمو
فريد ـ  لإلطالق ً للتقييد ال يكون قابالً قابالّ فام مل يكن املحل،يف التقابل املزبور

                                                                                                                   
 ً وبالتايل يفرض نفس اجلعل مفروغاً عنه مسبقاًاجلعل مفروغافاجلاعل الذي يفرض العلم ب

 .٤١١ ص١ج: ّ، القسم األولمباحث األصول .<ة أخرى؟ّ كيف ينشئ اجلعل مر،عنه
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ً دائام بل جيوز أن تكون ّية املعتربة فيه ال يلزم أن تكون شخصّيةقابلّأن ال :عليه
جاهل بحقيقة ّنه أيصدق عىل اإلنسان ّنه أ أال ترى .ّية أو جنسّية أو نوعّيةصنف

 فلو كان استحالة أحد .ًيستحيل أن يكون عاملا هباّنه أاته مع صف وذات الواجب
 لزم استحالة اجلهل يف ،امللكة مستلزمة الستحالة اآلخر واملتقابلني تقابل العدم

ال فرق يف ما ذكرناه بني أن ّنه إ ّ ثم.ً وجداناّرضوريّنه أ مع ،مفروض املثال
 يف مقام ًن يكون مستحيالأ والواقع و يف مقام الثبوتًيكون التقييد مستحيال

 استحالة اإلطالق بل ال مناص عنه أو عن  منهام ال يقتيض ً ّ كالّنإاإلثبات ف
ن ّعدم متك و إذا فرض استحالة التقييد يف مقام اإلثبات، نعم.التقييد باخلالف

 فال ، شوقهّمتعلقما هو  واملوىل من البيان عىل تقدير دخل قيد فيام يفي بغرضه
  أمره يف الواقعّمتعلقبإطالق كالمه إلثبات عدم دخله فيام هو ك ّيمكن التمس

ّ إال أن،نفس األمرو هي دعوى استلزام استحالة  و، نحن فيهّ عامّ ذلك أجنبيّ
 .)١(< كام هو ظاهر،التقييد الستحالة اإلطالق

ّالمه مبني عىل مبناه السابق ّأن ك ب اخلوئيّالسيد الشهيد عىل ّالسيدأورد و
ه عدل عنه إىل امللكة، ولكنّ والتقييد تقابل العدم وابل بني اإلطالقّمن أن التق

ّضاد، وأن اإلطالق عبارة عن حلاظ عدم دخل ّل بأن التقابل بينهام تقابل التالقو ّ
 .ّالتقييد عبارة عن حلاظ دخل القيد، فهام أمران وجوديان متباينان و،القيد
ط بني مبحثني ال عالقة ألحدمها المه يف املقام خلّأن ك الشهيد ّالسيد ذكر ّثم

 .ّ واقعيٌّ علميٌاآلخر بحث و رصف،ٌّ اصطالحيٌباآلخر، فأحدمها بحث
 ،ّوقد أوضح ذلك بالقول أن الفالسفة لدهيم اصطالح يف باب التقابل

تقابل ، والقسم اآلخر ّموا التقابل إىل أقسام، أحدها تقابل التضادّحيث قس
  .امللكة وتقابل العدملتضايف، والرابع والثالث تقابل االسلب واإلجياب، 

                                                  
 .١٠٤ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 ّاملتأخرينامللكة، ووقع البحث بني  ووقد ذكر يف كلامت القدماء تقابل العدم
ّأن فالبعض ذهب إىل  .يف فهم مراد القدماء من مصطلح تقابل العدم وامللكة

ّ املأخوذة يف باب العدم وامللكة قابلية شخصية، وذهب البعض اآلخر ّيةقابلال ّ
وهذا البحث هو بحث يف  .ّكليةّ املأخوذة يف العدم هي قابلية ّيةقابلّأن الإىل 

 فيه أحد ّمن الواضح الذي مل يشك ّألنهّيف أمر واقعي، ًثا املصطلح وليس بح
ّأن العدم املطلق، والعدم املقيد بالقابلية ا ّ ّ، والعدم املقيد بالقابلية ّلكليةّ ّ

ّالشخصية، كلها مقابل  .)١( واحد منها مع الوجود يمكن اجتامع وال ، للوجودةّ
 الكالم والبحث فيام هو املصطلح عليه يف باب العدم> ّنأ + ذكر ّثم

ّامللكة، فلو وردت آية أو رواية تدل عىل أن التقابل بني اإلطالقو التقييد  وّ
امللكة باملعنى املصطلح عند الفالسفة، كان للتفتيش عن معنى  وتقابل العدم
  بمثال العلمّكليةاالستشهاد عىل كون امللكة املأخوذة ملكة  وهذه الكلمة،

 .اجلهل، إلطالق هذا املصطلح عليهام يف كلامت الفالسفة، جمالو
 ّإنام ينبغي البحث العلمي بالنسبة لإلطالق وّلكن األمر ليس كذلك،و

ّالتقييد عن أمر واقعي، وهو أن نرى أنه ما هي النكتة التي توجب رسيان و ّ
، أو ّلكليةّ إىل متام أفرادها؟ هل هي العدم املأخوذ فيه القابلية االطبيعة

ّاملقيد أن نكتة  وقد مىض منّا يف بحث املطلق وّالشخصية، أو غري ذلك؟ ّ
التقييد تقابل  وّأن التقابل بني اإلطالق وّالرسيان إنام هي ذات عدم التقييد،

 .)٢(<اإلجياب والسلب
ّ احلكم حمال، بل هو إما مطلق أو مقيد، وقد اإلمهال يف ّإن :اإليراد الثاين ّ

ّ من أن شوق   من أجود التقريراتّاألولّاستنتج ذلك يف تعليقته عىل املجلد 
                                                  

 .٤١٩ ص١ ج :انظر مباحث األصول) ١(
 . املصدر السابق)٢(
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ّاملوىل ال حمالة إما أن يكون متعل أو ً مثال بخصوص صدور الفعل من العاملًقا ّ
 التحقيق يف>:  اخلوئي بقولهّالسيدوهذا ما ذكره . ّباملطلق، ال بقسم خاص

 من اشتاق إىل وجود فعل مع التفاته إىل إمكان وقوعه يف ّنإ :املقام أن يقال
ة ّ مقيدة منهّخاص ّحصة شوقه بخصوص ّيتعلقأن ّإما  ف،اخلارج عىل وجوه

 ّكل بمطلق وجوده القابل لالنطباق عىل ّيتعلقبقيد وجودي أو عدمي أو 
ات دخل يف ّي من اخلصوصّيةة فال يكون خلصوصّاصواحد من الوجودات اخل

ً شوقه وجودا أو عدماّمتعلقيف  وغرض املوىل  بال فرق يف ذلك بني ،ً
ًنا ّن يكون متعيأ وّالبد الشوق ّمتعلق ّ رضورة أن؛ّيةالثانو وّليةّاألوالتقسيامت 
 يستحيل فرض اإلمهال يف الواقع و،لو بعنوانه اإلمجايل وه بهّعلقيف ظرف ت

لتفت إىل انقسام ّأن امل فكام ،ه بهّعلقرحلة ت له يف مّ الشوق بام ال تعنيّعلقتو
 باملطلق ّإما شوقه ّعلقبارد إذا اشتاق إىل رشبه فال مناص له من ت وّاملاء إىل حار

ا يؤتى ّإىل قسمني باعتبار أهنً مثال د فكذلك امللتفت إىل انقسام الصالةّأو باملقي
ق إىل وجودها فال  إذا اشتا،قصدهبأخرى ال  وهبا يف اخلارج تارة بقصد األمر

 فاستحالة إمهال املشتاق إليه .ّقيد باملطلق أو باملّإما شوقه ّعلقمناص له من ت
 ،ّيةالثانو وّليةّاألو الشوق به أمر مشرتك فيه بني التقسيامت ّعلقيف مرحلة ت

 فالزمه ّخاص احلكم أو موضوعه بقيد ّمتعلقد ّعليه فإذا فرضنا استحالة تقيو
 .)١(<ًقييد بخالف ذلك القيد رضورياكون اإلطالق أو الت

باب  وبني باب الشوقمنه ذا الكالم خلط ّأن ه ب الشهيدّالسيدوأورد عليه 
ّكم غري الشوق كام اعرتف به السيد األستاذ ّأن احلب>: ذلك وأوضح .احلكم

ّ، حيث استدل الشيخ األعظم عىل رجوع +يف إيراده عىل الشيخ األعظم 
ًبأن املوىل إذا تصور شيئاة ّادقيد اهليئة إىل امل ال كالم لنا  وّ فإما أن ال يشتاق إليهّّ

                                                  
 .، اهلامش١٠٣ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 أو إىل اليشءّعىل الثاين فإما أن يشتاق إىل مطلق ذاك  ويف ذلك، أو يشتاق إليه،
عىل الثاين يكون احلكم  و،ً يكون احلكم مطلقاّاألول  ة منه، فعىلّخاصّحصة 
ّلكن القيد رجع إىل متعلق االشتياقًدا ّمقي ّ عىل ذلك السيد األستاذ بأن أوردو .ّ ّ

ّهذا الكالم ال يثبت املقصود من رجوع قيد اهليئة يف األحكام إىل املادة، ألن  ّ
 .يف الشوقًقا هذا التشقيق كان تشقي واحلكم غري الشوق،

ّإن استحالة اإلمهال بام : ّفإذا بنينا عىل أن احلكم غري الشوق قلنا يف املقام
 ال تقتيض استحالة اإلمهال بام هو إمهال يف باب هو إمهال يف باب الشوق

لو فرض التقابل بني  و يف ذاتهًاحلكم، ففي باب الشوق يكون اإلمهال حماال
احلكم  وّ بخالف باب احلكم، فإن الشوقّتضادالتقييد تقابل ال واإلطالق

ّكالمها مشرتكان يف كوهنام من موجودات عامل النفس، إال أن الفرق بينهام أنه  ّ ّ
االلتزام  و،التقييد وعدم اإلطالق ويف باب احلكم يمكن أن يفرض اإلمهال

بعد قطع النظر عن إشكال  ،ارجبالزم ذلك من عدم االنطباق عىل ما يف اخل
ّأما يف باب الشوق فاالنطباق عىل ما يف اخلارج ذايت له، .ّغويةالل ال يعقل  وّ

ّتعلق الشوق بالصورة الذهنية إال باعتبار انطباق ّ ها يف نظر املشتاق عىل ما يف ّ
 .اخلارج، إذن فال يعقل فيه اإلمهال

ّاملقيد من أن التقابل بينهام تقابل  وّ عىل ما حققناه يف بحث املطلقًبناء ،نعم ّ
 ال يعقل اإلمهال لكن ال الستحالته هو بل الستحالة ارتفاع ،اإلجياب والسلب

ّنى السيد األستاذ من كون  عىل مبًبناءّأما . عدم تصوير اإلمهال والنقيضني
 . فلدعوى إمكان اإلمهال يف احلكم جمال واسعّتضادالتقابل بينهام تقابل ال

 من ّاألول يف اجلعل & ائينيّل فريد عىل ما أفاده املحقق النّعىل أي حاو
التقييد تقابل التناقض دون  وّاإلمهال ما عرفته من أن التقابل بني اإلطالق

 .)١(<ّقق اإلمهالامللكة فال يتح والعدم
                                                  

 .٤٢١ ص١ ج :، القسم الثاينألصولمباحث ا) ١(
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  النائينيّحقق الشهيد للمّالسيدمناقشة 
، والثانية ترد ّاألول اجلعل نحوهة ّ متوجىلاألو: وهذه املناقشة عىل نحوين

 .عىل اجلعل الثاين
 +ّ إليه املحقق النائيني  ذهبما  الشهيد عىل ّالسيد أورد :ىلّواألاملناقشة 

ّمن أن املوىل يتوصل إىل مطلوبه  ٍ ثانٍبجعل  ـذ قيد العلم أو اإلطالقمن أخ  ـّ
ٍمقيد ّإذا التفتنا إىل أن الذي يؤخذ يف > :ناّبأن ، أو مطلقّاألول بالعلم باجلعل ّ

ّ ملا عرفت من أن ؛ّ مل نحتج إىل متمم اجلعل،ّمتعلق املجعول هو العلم باجلعل
ّختيلنا أن املج وّهذا ممكن يف اجلعل الواحد، أما لو مل نلتفت إىل ذلك عول ّ

ّاحلكم الفعيل يتوقف عىل العلم باحلكم : ّيتوقف عىل العلم باملجعول، أو قل ّ
ّالفعيل، فتعدد اجلعل ال حيل املشكل، ّ  كيف يصبح ّاألولّذلك ألن اجلعل  وّ

ًفعليا ًلفعلية اجلعل الثاين؟ هل يصبح فعلياًبا ّ كي يكون العلم بفعليته سبّ ّ  حينام ّ
ً يصبح فعليام أ،ّيةزئّنعلم به، فاملهملة يف قوة اجل  لو مل نعلم به، ّحتىأي ًقا  مطلّ

ً ال يصبح فعليام أ،ّفاملهملة يف قوة املطلقة  .؟ً أصالّ
ً إذ اجلعل إنام يصبح فعليا؛ فهو غري معقولّاألولفإن فرض  ّ ّ بفعلية ّ

املفروض عدم  وّ بمعنى حتقق القيد املأخوذ فيه أو انطباقه باإلطالق،،موضوعه
ّىل أنه لو صح ذلك ع. منهاميشء ّ إذن مل نحتج حلرص الفعلية يف دائرة العلم إىل ،ّ

 إذ مع فرض عدم اإلطالق ؛غري معقول ًضا فرض الثاين فهو أيإن و.ّمتمم اجلعل
ّ عىل أنه لو صح ذلك . ال يعقل االنطباق عىل متام األقسام،الذي هو نكتة الرسيان ّ

إن فرض الثالث مل يمكن حصول  و.ّمل نحتج يف نتيجة اإلطالق إىل متمم اجلعل
 .)١(<ّ كي يتحقق موضوع اجلعل الثاينّاألولالعلم بمجعول اجلعل 

عل الثاين وإن كان ّأن اجل : مرتبطة باجلعل الثاين، حيث ذكراملناقشة الثانية
                                                  

 .٤٢٢ ص١ ج:  املصدر السابق)١(
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 فقد . بالنسبة لنفسهً لكنّه سيبقى مهمالّاألولبالنسبة للجعل ًدا ّأو مقيًقا مطل
إن كانت تنقطع  وهكذا إىل أن يتسلسل، والسلسلة وعل،ّحيتاج إىل متمم اجل

إذ  ؛ًقا الوصول إىل جعل يكون بالقياس إىل اجلعل الذي قبله مطلّجردبم
ّيكشف ذلك عن أن شوق املوىل بالنسبة للجعل األخري غري خمتص  إذ ؛ بالعاملّ

ّ، ألن ًبالعامل لكان تتميم اجلعل السابق ببيان نتيجة إطالقه لغواًا ّص خمت لو كان
بسابقه ال يكون ًال العلم باجلعل األخري مساوق للعلم بسابقه، فمن كان جاه

  فائدة يف بيان نتيجة إطالقه؟ّه، فأيّيف حقًال احلكم جمعو
ّ نصنع بفرض تعلق غرض ماذالكن  و،فالسلسلة يف هذا الفرض تنقطع

ّ فإنه ؛ بجميع جعوله: أي، مطلقٍاملوىل بتخصيص احلكم بالعامل باحلكم بقول
 .)١(<يف هذا الفرض ال قاطع للتسلسل

ّأن > :وهو ائينيّملحقق الن احلائري عىل اّالسيد ه أوردوهناك إشكال ثالث
بباب ّتص  عىل العلم ال ختّترتبما  وّ وحدة متعلق العلمّيةقاعدة عدم إمكان

البغض التي هي من  وّحلباجلعول بل تشمل عامل التكوين بام فيها مرحلة ا
ة ّخاص ،لكن قاعدة استحالة اإلطالق بعني استحالة التقييد و،علمبادئ اجل
التقييد يف عامل اللحاظ من  ومها اإلطالق و،نيّالتقييد االصطالحي وباإلطالق

ّفإما أن يتعلق بصدور ـ أو قل الشوق ـ البغض  وّحلبّنحوه، أما ا وجعل ّ
ال معنى  واجلاهل، و، أو بام يشمل العاملًمل مثالاالفعل من خصوص الع

يف موضوع ًال إذن فلو استحال كون العلم بالشوق داخ و.لإلمهال فيه
عليه فاجلعل عىل إمهاله  و.ًالستحال الشوق أصالّإال  و إطالقه،ّ تعني،الشوق

 ،ّال حاجة إىل متمم اجلعل وجيب امتثاله وّيكشف عن تعلق الشوق باملطلق
ام الوجدان يقيض ال يمكن اختصاص احلكم أو الشوق بخصوص العامل بينو

                                                  
 .املصدر السابق) ١(
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ّيتعلق غرضه باختصاص احلكم بالعاملني، إذن فهذا النوع من ًنا ّأن املوىل أحيا
 يكون خالف الوجدان،ًيا ثان وّال ينتهي إىل فكرة متمم اجلعل،ًال ّالتفكري أو

 باإلمكان أن يكون للموىل ّأن: ال يكفي يف إشباع هذا الوجدان أن يقالو
 ًشوق إىل أن ال يكون العبد ملزما و،من العبد شوق إىل صدور العمل :شوقان

ًهبذا الفعل إال إذا كان عاملا لع ّيأمر من اط و فيخرب عن الشوق، هبذا الشوقّ
 . نحن فيهّخروج عامـ كام ترى ـ  هذا ّ فإن،عليه بالعمل به

ّأما لو كان املحقق النو  ّحلب يف مرحلة اّحتىّ يدعي اإلمهال & ائينيّ
ّ إذن فمن الواضح أن يف هذه املرحلة ال <يقول بذلكال أظنّه و> البغضو

هذا يف روحه يعني  وّمعنى الفرتاض متمم اجلعل فيبقى اإلمهال إىل األبد،
ّالتنفر هنائي وعدم الشوق والبغض وّحلبعدم ا  .)١(<ًاّ

   أخذ العلم باإلبراز * موضوع ا"كم: اVالثالوجه 
 ّألن يف موضوع احلكم، حاصل هذا الوجه هو أن يؤخذ العلم باإلبراز

اإلبراز عبارة عن خطاب > ّألن  ـكام هو واضح ـ إبراز احلكم غري نفس احلكم
 ّي يدل عىل جعل احلكم يف نفس املوىل، فهو من مقولة اخلطابالذاملوىل 

 ال مانع من أن جيعل ٍحينئذ واحلكم من مقولة مدلول اخلطاب، والكالم،و
من (:  يقولًنفس اخلطاب، فمثالو أحد قيود احلكم وصول نفس اإلبراز

بإبراز ًا ّمقيدّج احل فيكون وجوب )ّيصل إليه كالمي هذا جيب عليه أن حيج
ّج احلهي وجوب  وّرشطية ّقضيةّ، فإن إبراز هذا اإلبراز ّالرشطية ّالقضيةهذه 

اخلطاب، إذن فقد  و هي مدلول هذا اإلبرازّالرشطيةهذه  وإذا علم باإلبراز،
 .)٢(<ال حمذور وبراز يف موضوع احلكم املربزأخذ العلم باإل

                                                  
 . املصدر السابق)١(
 .٢٧٩ ص٨ج: تقرير الشيخ عبد الساتر، بحوث يف علم األصول) ٢(
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 برتتيب كال األثرين ٍوافّنه أ عىل هذا الوجه ب)١( الشهيدّالسيد ّعلقو
حيث ني املطلوبني من وراء إمكان أخذ العلم باحلكم يف موضوعه، ّاألصولي

ذلك يمكن لو .ّل التصويب حيث يدل دليل عىل إرادة املوىل لهّ يفي بتعقهّنأ
، إذ ّقيدض املوىل قائم باملطلق ال باملّطالق اخلطاب إلثبات أن غرك بإّالتمس

ّده بإحدى هاتني الصيغتني، فإما أن ّ ألمكن أن يقيّقيد باملًلو كان غرضه قائام
مل يأخذ أحدمها ّإنه حيث  وّإما أن يأخذ العلم باإلبراز، ويأخذ العلم باجلعل،

 .ّ أن غرضه قائم باملطلقّفيتعني
 

ُ فهل يمكن أن يؤخذ العلم ،ّخاص لو حصل العلم باحلكم من طريق :أي
 ًباحلكم احلاصل من هذا الطريق مانعا من ثبوت احلكم ؟

ًهذه املسألة تعرض هلا الشيخ يف الرسائل توجيها لبعض كلامت علامئنا  ّ
احلاصل من غري ّ التي يظهر منها صحة النهي عن العمل بالقطع نيّخبارياأل

ٌ وهو أمر ،ّالنظرية ّيةّ وهو القطع احلاصل من املقدمات العقل،الكتاب والسنّة
 ومن هنا صار الشيخ األنصاري ، للقطعّية الذاتّيةّخيالف ما ثبت من احلج

ّ أهنم ال يريدون النهي عن : وحاصل ما ذكره،بصدد توجيه هذه الكلامت
ّ بل حيول القطع إىل قطع موضوعي ،ًال إذ هو ممتنع عق،العمل بالقطع الطريقي ّ

ًويكون مانعا من حتقق احلكم واقعا عند حصوله ّ ً)٢(. 
 اسيأيت احلديث عنهالتي  نيّخبارياألمرتبط بتوجيه مقالة  البحث وهذا

ّمفصال يف حج  . العقيل الدليل ّيةًّ

                                                  
 .١٠٥ ص٤ج: ّتقرير السيد حممود اهلاشمي، بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٨ ص١ج: فوائد األصول) ٢(





 
 
 

 

)١٧٩(    
 

 ّيف موضوع حكم مضادًدا احلكم قيالعلم بتقريبات استحالة أخذ  •

  العلم باحلكم يف موضوع حكم مماثل لهاالستدالل عىل استحالة أخذ  •
 بحوث تفصيلية وإضافية •

 هّ ضد  موضوع أخذ القطع باحلكم يفتفصيل البحث يف ) ١(
 ّ ضده  موضوع القطع باحلكم يف استحالة أخذ .١
 ّ ضده  موضوع  القطع باحلكم يف إمكان أخذ.٢
 لتفصيل ا.٣

 تفصيل البحث يف أخذ العلم باحلكم يف موضوع مثله) ٢(
  استحالة أخذ العلم باحلكم يف موضوع مثله.١
  إمكان أخذ العلم باجلعل يف موضوع مثله.٢
  التفصيل بني أخذ القطع جزء املوضوع وبني أخذه متام املوضوع.٣

 





 
 
 

  ّأخذ العلم با"كم * موضوع ضده أو مثله
َ اVاk فهو مستحيل، ألن القاطعُض االف:اّأماو * ًبا  مصيَ +نٌ سواءّ
 أن عليه ُين، فيمتنعّتضاد ا8ِ ا"كمbَ، يرى * ذلك اجتماع ًئا أو [طِهِقطع

َيصدق Rِف ا8ُ تصديقُما يمتنع و اVاk،ِ با"كمّ
  .جعله ُ  به ال يمكنّ

 َ اجتماعُر ا8ذكوُ االف:اضُ للواقع، يستبطنِ القطعِإصابة rِ حاالتو
ِالضدين

 ِعن العمل ِ من الردعٌ 9وِِه * حقيقتُهذا االف:اضو . حقيقةّ
 ; َ آخرٍه بتعبfُاستحاx وه،ِ 8قطوعQ مضادِ } القاطعٍ حكمِبالقطع، vعل

  . بالقطعِ عن العملِ الردعُاستحالة
ُأما االف:اضو ُفقد يطبق: ُ اVالثّ ن ّ ا8تقدم، ولكِ ا8حذورُ عليه نفسّ

ِ الضدينِ اجتماعِ xذورِباستبدال
  . اجتماع ا8ثلbِ بمحذورّ

َ بأن xذور: } ذلكُقد *ابو ِ باxأكدُ يرتفعِ ا8ثلbِ اجتماعّ ّ واxوحد، ّ

ِ فإنهما يتأكدان<َ الفقfْأكرم> و<َ العادلْأكرم> : *ُكما هو ا"ال
ّ  ِ * العادلّ

fالفق.  
َولكن هذا ا_واب َ اxأكدّ؛ ألنً ليس صحيحاّ ِ اxوحدِ } 9وّ ّ إنما ّ

َ ال طو,ةِ * مثلbُيكون َ وترتبّ ّ إن ُ ال * ا8قام، حيثِ كما * ا8ثال،هماَ بينّ

ٌهما متأخرَأحد ِ ل:تب؛ِ عن اآلخرً رتبةّ
 َ أن يرتفعُ فال يمكن، بهِه } القطعّ

  .ّ باxأكدِ ا8ثلbِ اجتماعxُذور
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هلذا  ّيف موضوع حكم مضادًدا  يؤخذ العلم باحلكم قيأنهي  احلالة الثانية
: ، أو قيل<إذا قطعت بوجوب الصالة فهي حرام عليك>: احلكم، كام إذا قيل

 .<إذا قطعت بحرمة رشب اخلمر فهو حالل لك>
يف ًدا العلم باحلكم قي الشهيد تقريبني الستحالة أخذ ّالسيدوقد ذكر 

 .ّموضوع حكم مضاد
 

 يف ًئاّ إما أن يكون خمط،ً مثالّن من قطع بوجوب الصالةأ :ّاألولالتقريب 
صالة مل تكن ّأن ال :فمعناه ،ًئا فإن كان قطعه خمط.للواقعًبا  يكون مصيقطعه أو

 .اصالة واجبة فهو يعتقد بوجوهبّأن الا قطع بّ ملّاملكلف ّلكن واجبة يف الواقع
 القاطع بوجوب الصالة ال يصدق ّاملكلف ّفإن للواقع، ًاوإن كان قطعه خمالف

ق باجتامع ّيصدّنه أمة عليه يعني ّ حمرّأهنا تصديقه بّألنمة عليه، ّ حمرّأهناب
 ّققلفرض حت( مةّ حمرّأهنا و)قاطع بوجوهباّنه أل(  واجبةّأهنا أي ،ّالضدين

 اجتامع ّومن الواضح أن )موضوع احلرمة وهو القطع بوجوب الصالة
االستحالة يف  ّألن ؛ً مستحيل الوقوع ومستحيل التصديق به أيضاّالضدين

ّاجتامع الضدين ال تتوقف عىل  استحالة اجتامع ، بل  يف اخلارجّالضدينوجود ّ
يف ًعا ّضدين ماجتامع ، فكام ال يمكن ًلوجود الذهني أيضا شاملة لّالضدين

 عىل صورة ّالضديناجتامع ك ال يمكن اخلارج عىل موضوع واحد، فكذل
 .الذهن واحدة يف ّيةذهن

أن جيعل املوىل يستحيل  ّاملكلفين يف نظر ّبالضدإذا استحال التصديق و
 ّيةّرك له، وإذا كان احلكم ال حمّيةّرك ترشيعه يكون ال حمّألنمثل هذا احلكم؛ 
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ّ يكون جعله لغوا وبال فائدة، واللغو مستحيل بحق،له  . سّاملقد الشارع ً
 إىل املحذور السابق باإلضافةـ فيلزم للواقع، ًبا كان قطعه مصيإذا ّوأما 

ّ أن  حقيقة، أيّالضديناجتامع  ًضا أيـالقاطع  يف نظر ّالضدينوهو اجتامع 
 موضوعها ّحققلتًعا  والشارع قد حكم بوجوهبا واق،ًالصالة واجبة واقعا

صدور من ال وهذا مستحيل ،ًبحرمتها أيضا و، بوجوهباّاملكلفوهو قطع 
؛ ّالضدينمن اجتامع ّنه ؛ ألّالشارع احلكيم امللتفت؛ ألنه مستحيل يف نفسه

 وجوب الصالة ّألن ؛ة واملناقضة بني مبادئ األحكامّيلزم املضادّنه وذلك أل
يكشف عن وجود مصلحة يف الوجوب، وحرمتها تكشف عن وجود مفسدة 

 . وهو حمال،ّالضدينمن اجتامع فيها، واجلمع بني املصلحة واملفسدة، 
إذا > كام لو قال ، ّ ضده  موضوع ّ أن أخذ العلم باحلكم يف:التقريب الثاين

الردع عن العمل بالقطع  يعني  هذا<مة عليكّقطعت بوجوب الصالة فهي حمر
ردع ّأن ال يف مباحث القطع ّتقدم، أي ال تعمل بام قطعت، وقد بعد حصوله

 .مستحيلعن القطع 
 ّأما .الالمها حمك و،ّظاهريردع ّإما و ّ واقعي ردعّماإ الردع ّنأ: لكبيان ذ

ًصدور حكمني متضادين واقعايعني ّفألنه استحالة الردع الواقعي،  هو ، وّ
 .مستحيل
 ٍاحلكم الظاهري يف رتبة يف ّخذ الشك فأل، الردع الظاهرياستحالةّأما و

ّ أن املكلف قد قطع بوجوب الصبحسب الفرضسابقة، و ّأن ، فهذا يعني الةّ
ّ، ولذلك ال يرى أن الردع الظاهري جدي بالنسبة إليه عىل ًاّ ليس شاكّكلفامل ّ

 .فرض صدوره
 يف مباحث  الشهيدّالسيدذكره ذا التقريب ّأن همن اجلدير التذكري بو

ّسلب املنجزية  ّيةبرهن عىل استحالته؛ لعدم معقولالقطع و ّو املعذرية عن أّ ّ
 .ًاّظاهريأم ًا ّي واقعًلقطع حكامسواء كان ا القاطع
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 أخذ العلم باحلكم يف ّألن، لذلكًقا مصداومورد البحث يف املقام يكون 
ّ أن احلكم وهذا يعنيّعبارة عن إنشاء حكم مضاد ملا قطع به، ه ّموضوع ضد
وكال املقامني  . الذي قطع بهّاألول عن العمل باحلكم  القاطعالثاين يردع

ّجية عن القطع باب سلب احل مننيكونا ّألن سلب احلجية معناها عدم ، ّ ّ ّ
ّ وجعل حكم مضاد معناه أنه ال يعمل بالقطع السابق،العمل بالقطع ّ. 

وهو أخذ القطع   ـ القسم الثاينّوأما>:  الشهيد بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 
 كام إذا قال إذا قطعت بوجوب الصالة حرمت ّبحكم يف موضوع حكم مضاد

يعني ّنه  فهذا مستحيل أل ـلكعت بحرمة اخلمر فهو حالل عليك أو إذا قط
ال يعقل ال عىل أن ّنه أ ّتقدمته وقد ّ القطع وكاشفيّيةجعل حكم رادع عن طريق

للزوم  ؛ًاّي مالكه يف مورد القطع وال واقعّيةلعدم معقول ؛ًاّي ظاهرًيكون حكام
 .)١(<ًالّ رشحه فيام سبق مفصّتقدم عىل ما ، ونقض الغرضّتضادال

  
وهذا ًأن يؤخذ العلم باحلكم قيدا يف موضوع حكم مماثل، : احلالة الثالثة

 إذا علمت بوجوب الصالة فقد وجبت عليك> :من قبيل أن يقول املوىل
 .و حماليلزم اجتامع املثلني، وهّنه  فقد يقال باستحالته أل،< آخرٍبوجوب
 احلكم يعني ّتعدد ّن، بأحذور اجتامع املثلنيعىل استحالة ذلك مل ّتدلاسو

 .، وهو حمال واحدٍ عىل موضوع يف الواقعاجتامع مثلني
 من  احلكمني املتامثلنيّألن، فهو ًاملثلني مستحيالاجتامع  ملاذا يكون ّأما
اظ عىل مع احلفًعا  اجتامعهام مالتي يستحيلّاألعراض اخلارجية قبيل 

ًمرة بياضهفال معنى لثبوت أبيض،  ما يشءّتعددمها، فإذا كان   ٍبنحو أخرى، ّ
 وكذلك احلال يف لآلخر، ٌ مباينٌّ مستقلٌمنهام وجود ٍبياضّيكون لكل 

                                                  
 .٩٩ ص٤ج: الشاهروديّتقرير السيد حممود ، م األصولبحوث يف عل) ١(
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ًمرة فال معنى إلجيابهًبا  ما واجٌيشءكان ، فإذا ةّرشعياألحكام ال ّ؛ ألنه  أخرىّ
ًمرة، فيكون إجيابه  للحاصلٌحتصيل  .وبال فائدةًوا  لغًنية ثاّ

 فلمحذور اجتامع ّتعدد بطالن الّأما>:  الشهيد ذلك بقولهّالسيدوقد بني 
 كاألعراض بلحاظ موضوعاهتا، ةّرشعيحكام ال األّحيث إناملثلني، من 

 .)١(<فيستحيل اجتامع فردين متامثلني منها عليه
  ا_واب } xذور اجتماع ا8ثلb * ا8قام

ّر املذكور بأن اجتامع املثلني ممكن فيام إذا أدى إىل وأجيب عن املحذو تأكيد ّ
يصريان الوجوبان  فًدا،واحًرا  أمكامن فيصبح احلمها،ّتوحداحلكمني و

 <ادلأكرم الع>: ّآكد وأشد، نظري ما إذا قيلوجوب لكنّه ، ً واحداًوجوبا
ًزيد مثال وكان عادال  العامل والفقري يفواجتمع <أكرم الفقري>: وقيل  ًا، وفقريً

ّ املثلني؛ ألن فمن الواضح أن اجتامع هذين احلكمني مل يكن من اجتامع
ّللغوية؛ ا وأ حتصيل احلاصل  ذلك وال يلزم منان،ّأكد ويتّالوجوبني يتحدان

 . احلكمنيّأكدت  يفّوجود غرض عقالئيل
bواز اجتماع ا8ثلv مناقشة القول  

 بني الشيئني يتصورانمها ّتوحد احلكمني وّأكد تّنوقش هذا القول بأن
ّعرضية، ومل يكن أحدمها متوقاللذين بينهام   إذا ّأمايف طوله،  وعىل اآلخرًفا ّ

 ّأكد يكون التٍحينئذ، فّية أحد الشيئني عىل اآلخر وكان بينهام طولّتوقف
 ً.مستحيال

ن ئاً احلكمني يكون معقوال لو كان شيّتوحد وك واندكاّأكد تّإن :بيان ذلك
 أن يعرضا نيضَرَ، ففي هذه احلالة يمكن هلذين الع واحدةٍيف رتبة نيّعرضي

                                                  
 .١٠٠ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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، كام يف األعراض ّ آكد وأشدًا واحدً واحد، ويصبحا شيئاٍعىل موضوع
 آخر عىل نفس ٍ عروض بياضّثم عروض البياض عىل جسم، ّفإن، ّيةاخلارج

ًا؛ ًمها واندكاكهام وصريورهتام بياضا شديدّتوحداجلسم، يف هذه احلالة يعقل 
 .حدمها عىل اآلخرأف ّ البياضني عرضان ال يتوقّألنوذلك 

زيد الذي ّ فإن عروضهام عىل <أكرم الفقري> و<العادلأكرم > :وكذلك يف
ام وجوبان ّهنأل ًدا،أكيًبا وجوب إكرامه وجو بالعدالة والفقر، جيعل من ّتصفي

 ّحدتو أحدمها عىل اآلخر، ويف مثل هذه احلالة ال إشكال يف ّتوقفمل ي
 .مهاّتوحدالوجوبني و

 كان أحدمها ّوإنام، ومل يكن أحدها يف عرض اآلخرن اشيئ  إذا كانّأما
ّيستحيل التأكد والتوحد، ًا عىل اآلخر ويف طوله، ففي هذه احلالة ّمتوقف ّ

يه، يف وجوده علًقا سابًا عىل اآلخر وّمتوقفّ أحدمها ملا كان  أنهووسبب ذلك 
ًعلة سابق يكونّأن الفهذا يعني  ً الالحق فيكون معلوال للسابق، ّأماحق، ّ لالّ

، بل مها ًا ويكونا شيئا واحدّيتحداملعلول ال يمكن أن وّ العلة ّأنومن الواضح 
 .ّأمران متغايران ومتعددان

إن >: يف قوله  ـ للصالة الوجوب الثاينّألنوهذا ينطبق عىل ما نحن فيه؛ 
 ًاّمتوقفّملا كان ـ  <ّاألولخر غري  آٍ فهي واجبة عليك بوجوب، بالصالةَقطعت

وجوب الثاين ّأن ال، فهذا يكشف عن ّاألولبالوجوب والقطع عىل العلم 
  الوجوب الثاين للصالةّحققيت، فال عليهّمتفرع و ّاألول من الوجوب ّتولدم

ً ، وعليه يكون الوجوب الثاين معلوالّاألول الوجوب ّحققبعد العلم بتّإال 
ال ّ العلة ّأن للثاين، ومن الواضح ّعلة ّاألوللوجوب ، واّاألولللوجوب 

 .)١(حد مع املعلولّتت
                                                  

 .ّسيأيت جواب السيد الشهيد عىل هذا القول يف آخر البحث) ١(
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 : مستحيل ببياننيّأكدالت ّإن الشهيد ّالسيدقال 
ّأن هاتني احلرمتني طولي>: ّاألولالبيان  خذ يف موضوع ُتان، حيث أّ

 ّتوحد بينهام يستحيل أن تّيةباعتبار هذه الطول وإحدامها القطع باألخرى،
خذ يف موضوعها القطع باحلرمة ُ أّاملرتتبةّ ألن احلرمة ، احلكامن واناحلرمت

بني  و بني حرمتني من هذا القبيل،ٌاألوىل، إذن فهي يف طول األوىل، ففرق
، فهنا ال بأس <ال ترشب العصري العنبي وال تغصب،>: حرمتني من قبيل

جتمع احلرمتان ، فتًامغصوب و،ًاّ عنبيًا عصريٌيشءه يكون ّحيث إنباجتامعهام، 
ّ الكالم فإنه ال ّحملّأما يف  وّ، ألن احلرمتني هنا ليستا طوليتني،ّأكدبنحو الت

ٍإال فلو وجدا بوجود وّمها، ألن إحدامها يف طول األخرى،ّتوحديعقل   ٍ واحدّ
 .ّقدمتأخر املت و،ّاملتأخر ّتقدملزم 
ّهذا البيان سنخ ما تقدم يف بحث املقدمات الداخلو : يل فيها، حيث قّيةّ

ّبأن املقدمات الداخل  .ّيةّ كاملقدمات اخلارجّغريي بالوجوب الّتصف تّيةّ
ّهو أن  وأخرى بوجود املانع، ونوقش ذلك، تارة بعدم املقتيض،و

ت بالوجوب ّتصف، فلو اّنفيس معروضة الوجوب الّيةّاملقدمات الداخل
 .ّأكدّبأنه نلتزم بالت: ، قيلٍحينئذ و لزم اجتامع املثلني،ّغرييال

 يف ّغرييال ّ  بينهام، فإنّية مستحيل باعتبار الطولّأكدّبأن الت: قد قلنا هناكو
، فسنخ ذلك اإلشكال يأيت يف ٍحينئذ و،ّأكد ال يعقل التٍحينئذ و،ّنفيسطول ال

ّاملقام، فإن احلكمني هنا طولي  .)١(<ّأكد فال يعقل الت،انّ
لو قطعنا النظر عن > :ّأنهل من احلكمني هو ما يقا ّأكد ت لبطالن البيان الثاين

ّ بحسب عامل اجلعل ال يعقل أن يكون بمعنى أن ّأكد، فالتّأكدالتزمنا بالت وّيةالطول
أن يكون  وّالبد، بل   معهّتوحدي ويندفع عن اجلعل اآلخر وّحركأحد اجلعلني يت

                                                  
 .٢٦٢ ص٨ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ثالث، لكن ٍ بجعلًة االجتامع للجعلني يكون احلرمة فيها جمعولةّمادّبمعنى أن 
 من ٍّكلة االجتامع عن ّماد املوىل يف عامل اجلعل خيرج ّحيث إن شديد بٍبنحو

ًحمرمةجيعلها  واجلعلني، ة االجتامع هي احلرام ّماد و أكيد،ٍ ثالث بنحوٍ بجعلّ
ال ترشب >ّ، بأن يقيد دليل <ال ترشب اخلمر>إخراجه من دليل  واملقطوع احلرمة،

 يستثني ما < ترشب مقطوع احلرمةال>من خطاب  و بغري مقطوع احلرمة،<اخلمر
يبقى حتته مقطوع احلرمة  وله،ًفا مصاد ويف الواقعًما إذا كان مقطوع احلرمة حرا

 ة االجتامع،ّماد ثالث عىل ٍعل بجعلُجي و للواقع،ٍي يكون قطعه غري مصادفالذ
 .قد استشكل يف كال هذين اجلعلني وهو احلرام املقطوع احلرمة،و

 .  مثله  استحالة أخذ القطع باحلكم يف موضوعّتضحّأنه ا: احلاصلو
ّ هو أنه يف مورد االجتامع، إما أن يلتزم :كان خالصة برهان االستحالةو ّ

 باعتبار ٌ حمالّأكدالت و اجتامع املثلني، معناهّتعددال و،ّأكد احلكم، أو بالتّتعددب
  .)١(< بني احلكمني املتامثلنيّيةالطول
 .احلكم يف موضوع مثله مستحيلأخذ العلم بّهبذا يظهر أن و

 
ّيرى يف ذلك اجتامع احلكمني املتضادين فيمتنع أن يصدق >: +قوله  •

 . ًق يف حرمة الصالة عند القطع بوجوهبا مثالّ ال يصد: أي.<باحلكم الثاين
ويف حاالت إصابة القطع للواقع يستبطن االفرتاض >: +قوله  •

 هذا باإلضافة إىل حمذور استحالة اجتامع .<حقيقةّاملذكور اجتامع الضدين 
 .ّالضدين يف نظر القاطع

 ولكن باستبدال حمذور اجتامع ّقدمنفس املحذور املت>: +قوله • 
ق بثبوت احلركة ّ ال يصدّكلفّأن امل : أي.< ملحذور اجتامع املثلنيّالضدين

                                                  
 . املصدر السابق)١(
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 .ثلني ملحذور استحالة اجتامع امل؛الثانية عند القطع باحلركة األوىل
 .< بينهامّترتب وّيةال طول...ّتوحد عىل نحو الّأكد التّألن>: +قوله  •
 .<ّيةطول> عىل معطوف <ّترتبو>قوله 
 . العادلأكرم و الفقريأكرم :مثال :أي .<كام يف املثال>: +قوله  •
ّأن  :بمعنى < عن اآلخرً رتبةّمتأخر مهاأحد ّحيث إن>: +قوله  •

ٌمتأخر وجوب الثاينال عىل  الوجوب الثاين ّتوقف ل،ّاألول عن الوجوب ًبة رتّ
 .ّاألول بالوجوب القطع
 ّألن ،<ّأكدفال يمكن أن يرتفع حمذور اجتامع املثلني بالت>: +قوله  •
، وال يمكن اجلمع ّتعدد يستدعي عدم الّتوحد وال،ّتعدد تستدعي الّيةالطول
 .ّتعدد وعدم الّتعددبني ال

 
ّ استحالة أخذ العلم باحلكم قيدا يف موضوع حكم مضاد عىلّاستدل • ً 

 :ّبتقريبات متعددة
ّن القطع بوجوب الصالة يلزم منه استحالة يف اجتامع أ :ّالتقريب األول

 .ّالضدين
 عن يعني الردع  ّ ضده  موضوع ّن أخذ العلم باحلكم يفأ :التقريب الثاين

 .العمل بالقطع بعد حصوله، وهو مستحيل
، حيث توجد يف  ّ ضده  موضوع لبحث يف أخذ القطع باحلكم يفتفصيل ا

 :ل ثالثةااملقام أقو
 للزوم ؛ّ ضده  موضوع  استحالة أخذ القطع باحلكم يف:ّالقول األول
 .ّاجتامع الضدين
ّ ضده ؛ ألن الوجوب   موضوع  إمكان أخذ القطع باحلكم يف:القول الثاين ّ
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ّتعلق بالصالة بام هي، واحلرمة قد تعل قت بالصالة بام هي مقطوعة الوجوب، ّ
ّفموضوع احلكمني متعدد، فال يلزم اجتامع الضدين ّ. 

ه بنحو متام ّ موضوع ضداملأخوذ يف التفصيل بني القطع :القول الثالث
ه بنحو بعض ّاملوضوع، فال جيوز، وبني القطع املأخوذ يف موضوع ضد

 . فيجوز،املوضوع
 يعني احلكم،ّ تعدد ّن، بأ املثلنيذور اجتامعحمّاستدل عىل استحالة  •

 .اجتامع مثلني يف الواقع عىل موضوع واحد، وهو حمال
ّأجيب عن املحذور املذكور بأن اجتامع املثلني ممكن فيام إذا أدى إىل  • ّ

ًتأكيد احلكمني وتوحدمها، فيصبح احلكامن أمرا واحدا، فالوجوبان يكونا ً  نّ
 .ّ، لكنّه وجوب آكد وأشدً واحداًوجوبا
ّنوقش هذا القول املتقدم بأن • ّ تأكد احلكمني وتوحدمها ّ  بني يتصورانّ

ًالشيئني اللذين بينهام عرضية، ومل يكن أحدمها متوقفا عىل اآلخر ويف طوله،  ّ ّ
ّأما إذا توقف أحد الشيئني عىل اآلخر وكان بينهام طولية، فحينئذ يكون التأكد  ٍ ّ ّ ّ

 .ًمستحيال
 :كم يف موضوع مثله، أقوال ثالثةأخذ العلم باحللة أسميف  •

 . استحالة أخذ العلم باحلكم يف موضوع مثله:ّاألول
 .إمكان أخذ العلم باجلعل يف موضوع مثله: الثاين

 وبني أخذه متام ، التفصيل بني أخذ القطع جزء املوضوع فيجوز:الثالث
 .املوضوع فال جيوز
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 :ويف املقام أقوال ثالثة

  ّ ضده  موضوع القطع با"كم *استحالة أخذ : ّالقول األول
ّ والسيد الشهيد كام تقدم يف املقام)١(ذهب إليه صاحب الكفاية ّ. 

 ّمناقشة اإلمام اخلميني للقول األول
ّأن التضاد املدعى يف املقام إم ّذكر السيد اخلميني ّ ّ ا أن يكون بلحاظ عامل ّ

ّاالعتبار، أو بلحاظ عامل املصلحة واملفسدة، أو بلحاظ اإلرادة واحلب 
 .يف املقامّ متحقق واجلميع غريوالبغض، 

ّنه قد مرأ :وفيه>:  ذلك بقوله+ّوقد بني   بام ال مزيد عليه يف مبحث ّ
ّالوجودية الواقعية، بل من   ليست من األمورّأن األحكام :النواهي ّ

غري املتضائفني  انّام األمران الوجوديّان بأهنّف الضدّرُات، وقد عّعتبارياال
اخلالف، فام   اجتامعهام فيه، بينهام غايةيتصوراملتعاقبان عىل موضوع واحد ال 

ّال وجود هلا إال يف وعاء االعتبار ال ضد ال  ة بني أشياءّيّة بينها، كام ال ضدّيّ
ومن ذلك الباب ، به قيام حلول وعروضحلول هلا يف موضوع وال قيام هلا 

ّ بموضوعاهتا ومتعلقاهتا ليس األحكامّ تعلق ّأن ألجل ؛األحكامّعدم تضاد 
 ٌّ اعتباريٌقيام  باملوضوعات، بل قيامها هبااألعراض نحو قيام ًاّ عروضيًاّحلولي

ًال حتقق هلا أصال  والنهى األمر واحد، ولذا جيوز ّ فال يمتنع اجتامعها يف حمل،ّ
 واحد مع الغفلة، ولو ٍ من شخصني أو شخص، واحدةٍ من جهة، واحدٍبيشء

                                                  
 .٢٦٦ص: كفاية األصول) ١(
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ّملا صار ممكنا مع حال الغفلة، ومم ٌّكان بينها تضاد  .ّا ذكرنا يظهر حال املثليةً
ذا  ال مانع من كون موضوع: اجتامع املصلحة واملفسدة، وفيه: ومنها

تان يف املقام، ّمصلحة من جهة، وذا مفسدة من جهة أخرى، واجلهتان متحقق
أن يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذايت، وذا مفسدة عند كونه  فيمكن

ًمقطوعا أو مظنونا ً. 
ّنه يستلزم اجتامع الكراهة واإلرادة، واحلب والبغض، وفيهأ :ومنها ّن أ :ّ

ّ يرد لو كان املوضوع للحكمني املتضادين صورة وحدانية له صورةّإنامذا ه ّ 
مع اختالف العناوين تكون صورها خمتلفة، وألجل  ّماأوواحدة يف النفس، 

ّتتعلق اإلرادة بواحدة منها، والكراهة بصورة أخرى، وليست  اختالفها
ّ حيث إن ذات املوضوع اخلارجي ؛ّاملوضوعات اخلارجية ّالصور الذهنية مثل

ّ بخالف الصور الذهنية فإن،العناوين حمفوظة مع اختالف ّ املوضوع مع كل ّ
 .)١(<حدة ورة عىل له صٍعنوان

ّمناقشة السيد السبزواري للقول األول ّ 
ّ ما إذا تعدد املتوقف واملتوقف :ّ أن الدور املحالً:الّأو. ..وفيه>: حيث قال ّ ّ

ّعليه وجودا وحقيقة، وليس املقام كذلك، إذ التعدد فيه اعتباري حمض، كام  ّ ً
ّهو كذلك بني كل علم ومعلوم، وقد ثبت يف حمله احت ّ قل والعاقل اد العّ

ّواملعقول وجودا وباألدلة القطعية، فراجع وتأم ّ ّ  .لً
ّ ألن متعلق القطع ذات احلكم وماهي؛ًام خمتلفان جهةّ أهن:ًثانياو ّ  ملا ثبت ؛تهّ

ّيف حمله من تعلق العلم بالذوات واملاهي ّ  :ات، وقد قال احلكيم السبزواريّ
 انـدى األذهـ بنفسه لٌونـك  لليشء غري الكون يف األعيان
ّوأما احلكم فهو بوجوده العيني ف عىل القطع به، فيختلف ّ اخلارجي يتوقّ

                                                  
 .٩٥ ص٢ج : اهللا اخلمينيً تقريرا لبحث اإلمام روح ،هتذيب األصول) ١(
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ّاملتوقف واملتوقف عليه  هذا إن كان األخذ عىل نحو التقييد . فال دور،ّ
 .االصطالحي

ًوأما إذا كان عىل نحو نتيجة التقييد فال حمذور أصال  ذلك بأن يستفاد من ؛ّ
يستفاد    نتيجة اإلطالق أنّمل به، كام أنّالقرائن اخلارجية اختصاص احلكم بالعا

 .)١(<منها شمول احلكم للعامل واجلاهل به
 بعد ّأنه : ـ السبزواريّوالسيد ـ مناقشة اإلمام اخلميني ويرد عىل املناقشتني

ّالتسليم بعدم وقوع التضاد بني األمور االعتبارية، وأن املوضوع الواحد يكون  ّ ّ
 عىل مستوى يقعّ التضاد ّإن: ّفإننا نقوللفتني ذا مصلحة ومفسدة من جهتني خمت

ّن من حتقق عنده احلب لعنوان ما، أو البغض وذلك ألاإلرادة والكراهة؛  ّْ َّ
باحلمل الشايع، وليس  عن مصداقه ٍيقصد بالعنوان بام هو حاكّفإنه لعنوان ما، 

ّضدين لزم اجتامع الواحد، فيّ أن املحكي فإذا فرضناّالعنوان باحلمل األويل، ب
ّومها احلب والبغض اللذان مها أمران وجوديان ّ، حتى لو تعدد العنوانّ ّ)٢(. 

kاVن أخذ: القول اcضده  موضوع  القطع با"كم *إم ّ  
ّ استدل املحقق العراقي عىل إمكان أخذ ، ّ ضده  موضوع  القطع باحلكم يفّ

ّأن الوجوب قد تعلق بالصالة بامبّاجتامع الضدين، وعدم لزوم   هي، واحلرمة ّ
موضوع ّوعىل هذا فإن ّقد تعلقت بالصالة بام هي مقطوعة الوجوب، 

 .ّ، فال يلزم اجتامع الضدينبحسب اجلعلّمتعدد احلكمني 
االنبعاث نحو عمل   ال يمكن اجلمع بينهام يف مقام االمتثال، إذ،نعم

ّلق ّال يصح تع  امتثاهلاإمكان، وبعد عدم ٌ واحد حمالٍواالنزجار عنه يف آن
                                                  

 .٣٣ ص٢ج : ّالسيد عبد األعىل املوسوي السبزواري، هتذيب األصول) ١(
تقرير ، ّ السيد كامل احليدريلمرجع الديني ل،ّدراسة يف حجيته وأقسامه وأحكامه، القطع) ٢(

 .٣٦٧ ص:ّالشيخ حممود نعمة اجليايش
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ما أفيد من >: ، وهذا ما ذكره بقوله من املوىل احلكيم من هذه اجلهةهباماجلعل 
ّاستلزامه حينئذ ملحذور اجتامع الضدين ولو يف اجلملة وىف بعض املوارد ٍ ،

 ٍ إذ ال حمذور حينئذ يف،ّفيدفعه طولية احلكمني املوجب الختالف الرتبة بينهام
 .)١(<ًايته رشعّج يف املوضوع بنفس ذاته بعد عدم حأخذه

 العراقيّلمحقق ّمناقشة السيد اخلوئي ل
ّذكر السيد اخلوئي يف مناقشته للمحقق العراقي بأن ال ّ لزوم >هو تحقيق ّ

بام هي مقطوعة الوجوب يف  ّن تعلقت بالصالةإّاجتامع الضدين، إذ احلرمة و
 لو  يشمل ما وإطالقهّوجوب قد تعلق هبا بام هي،ّأن الّمفروض املثال، إال 

ّتعلق القطع بوجوهبا، فلزم اجتامع الضدين، فإن ّ إطالق الوجوب   مقتيضّ
طريق حمض،  ّكون الصالة واجبة، ولو حني تعلق القطع بوجوهبا، والقطع

الصالة   يف موضوع احلرمة كونًومقتىض كون القطع بالوجوب مأخوذا
 .)٢(<ّوهذا هو اجتامع الضدين.  يف هذا احلنيًحراما

هذا اجلواب ال يدفع > :ّ بأنّلوحيد عىل السيد اخلوئيوأورد الشيخ ا
ّاإلشكال املبني عىل اختالف املرتبة، ألن احلكم الذي موضوع القطع متأخر  ّ ّ
ّعن القطع، أما احلكم الذي تعلق به القطع فمتقدم عليه، ويستحيل أن يكون  ّ ّ

ّلقطع فضال عن التأخر عنه، فكليف مرتبة ا ّ تالف املرتبة ٍ منها يف مرتبة، ومع اخً
 .ّال اجتامع للضدين

ّإذن، ينحرص اجلواب بلزوم اجتامع الضدين يف ذهن القاطع وحلاظه، ألن  ّ
ً املفروض كونه قاطعا باحلرمة، ّمن قطع بالوجوب يرى عدم احلرمة، لكن

 ذهنه، فاملحذور الزم بحسب مقام أفقفيلزم اجتامع احلرمة وعدم احلرمة يف 
                                                  

 .٢٨ ص٣ج: هناية األفكار) ١(
 .٤٥ ص٢ج: مصباح األصول) ٢(



 ٧٩..........................................................أومثله ّضده موضوع يف باحلكم العلم أخذ

 .)١(<ّب مقام اجلعل لتعذر املرتبة عىل املبنىن مل يلزم بحسإّالفعلية و
  اxفصيل : القول اVالث

، حيث ذهب إىل التفصيل بني +ّوهذا القول للسيد اإلمام اخلميني 
ّالقطع املأخوذ يف موضوع ضده بنحو متام املوضوع فيجوز، وبني القطع 

: جيوز، حيث قالال ّاملأخوذ يف موضوع ضده بنحو بعض املوضوع ف
التفصيل بني املأخوذ متام املوضوع فال يأيت من املحذورات فيه : يقوالتحق>

َنه مع تعدد العنوانني ـ اللذين مها مركب احلكم ـ تدفع املحذورات ًأبدا؛ أل ّ ّ
ّطرا، حتى لزوم اللغوية واألمر باملحال ّ ً ّ. 

ّأما اللغوية ّفألن الطرق إىل إثبات احلكم أو موضوعه كثرية، فجعل : ّ
ّخلمر والرتخيص عىل معلوم اخلمرية ال يوجب اللغوية بعد احلرمة عىل ا ّ

 .ُإمكان العمل به ألجل قيام طرق أخر، وكذا احلال يف معلوم احلرمة
ّفألن أمر اآلمر وهنيه ال يتعلقان إال باملمكن، : ّوأما لزوم األمر باملحال ّ ّ

املحال، وعروض االمتناع يف مرتبة االمتثال ـ كباب التزاحم ـ ال يوجب األمر ب
ِّكام حقق يف حمله ّ>)٢(. 

 
  استحالة أخذ العلم با"كم * موضوع مثله: ّاألولالقول 

ال يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم >: ذهب إليه صاحب الكفاية، حيث قال
 .)٣(<امع املثلني للزوم اجت؛ وال مثله، للزوم الدور؛يف موضوع نفس هذا احلكم

                                                  
 .١٧٩ ص٥ ج: حتقيق األصول) ١(
 .١٣١ ص١ ج: نوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفايةأ) ٢(
 .٢٦٦ ص:كفاية األصول) ٣(
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  بالنسبة إىلّوأما>:  النائيني حيث قالّاملحقق ًأيضان ذهب إىل ذلك ّومم
ما ّ إال  حمذور عىل ذلكّترتبإىل عدم ًرا احلكم املامثل فربام يقال فيه باجلواز نظ

 وهو ال يكون بمحذور يف أمثال املقام ،استلزامه الجتامع املثلني منّتوهم ي
 وأين ذلك من ، الطلبّأكد واحد يوجب تيشء نوانني يف اجتامع عّفإن .ًالأص

مجلة من املوارد كام يف موارد   وقد وقع نظري ذلك يف،اجتامع احلكمني املتامثلني
 ّفإن .ًأيضا  التحقيق هو استحالة ذلكّ ولكن،النذر عىل الواجب وأمثاله

 قطع ّ عام يرى اخلمر الواقعي وال يرى الزجرّإنامـ ً مثال  ـّيةالقاطع باخلمر
آخر ًنا  عنده عنواّيةعن الواقع فليس عنوان مقطوع اخلمرًرا زجّ إال تهّمخري
 حكم آخر ّعلق يمكن تّحتىًنا معه أحياًعا عن اخلمر الواقعي وجمتمًا ّكمنف

 نفسه مع ّيف حد اليشء كام يف موارد اجتامع وجوب ،عليه يف قبال الواقع
 هذا العنوان لعروض حكم ّيةابل ومع عدم ق،وجوب الوفاء بالنذر وأمثاله

 يف موارد ّأكد يلتزم بالتّحتىيف نظر القاطع ال يمكن جعله له  عليه
 .)١(<االجتامع

 ّاألولمناقشة القول 
الكالم إذا كان بلحاظ عامل اجلعل > :ّ الشهيد هذا القول بأنّالسيدناقش 

ّفاملتعني االلتزام بالشق   ؛ور اجتامع املثلنيّ وهو تعدد احلكم وال يلزم حمذّاألولّ
ّألنه إنام يكون يف الصفات احلقيقية اخلارجية ال األمور االعتبار ّ ّ  وإن كان ،ّيةّ

ّامللحوظ عامل املالك ومبادئ احلكم من احلب والبغض واإلرادة والكراهة 
ّفاملتعني االلتزام بالشق الثاين وهو التوحيد والتأكيد  من ٌ وال ينشأ حمذور،ّ

ّ إن التقدم والتأخر بني :ُ احلكمني؛ إذ يكفي يف دفعه أن يقال بنيّيةناحية الطول ّ ّ
ّاحلكمني يف املقام من التقدم والتأخر بالطبع ال بالعل ّ ّ؛ لوضوح أن احلكم ّيةّ

                                                  
 .١٧ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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ً ليس علة للحكم الثاينّاألول ِّ وتوحد املتأخر بالطبع مع املتقدم بالطبع ال ،ّ ّ ّ
 .)١(<نس والنوعّحمذور فيه كام هو احلال بني اجلزء والكل واجل

kاVن أخذ العلم با_عل * موضوع مثله: القول اcإم  
كمني يرجعان إىل ّأن احل حيث ذكر ، اخلوئيّالسيدذهب إىل هذا القول 

 ،كمني إذا كان بني موضوعيهام عموم من وجهّأن احل>: ، ووجه ذلكّأكدالت
 ويوجب ،االجتامع أقوى منه يف مورد االفرتاق كان مالك احلكم يف مورد

 قال ّثم ، عاملّكل كام إذا قال املوىل أكرم ،ًأصالاملثلني   وال يلزم اجتامع.ّأكدالت
م يف عامل عادل آكد منه يف عامل اكريكون وجوب اإل  فال حمالة، عادلّكلأكرم 

 موضوع ّتعدد ل،وليس هناك اجتامع املثلني، غري عادل أو عادل غري عامل
لو كانت النسبة بني املوضوعني هي  حلال وكذا ا،احلكمني يف مقام اجلعل

 كام ،آكد منه يف مورد االفرتاق جتامعاال فيكون احلكم يف مورد ،العموم املطلق
 واملقام من هذا ،جتامع املثلني اّأكدلت  موجبّفإنه ًمثال، النذر بواجب ّعلقإذا ت

هي  والصالة بام ،بني الصالة بام هي  النسبةّفإن ،القبيل بلحاظ املوضوعني
احلكم يف مورد االجتامع آكد   فيكون،مقطوعة الوجوب هي العموم املطلق

وجه بلحاظ الوجوب والقطع   ومن قبيل العموم من،منه يف مورد االفرتاق
 والقطع ،واجبة يف الواقع  القطع بوجوب الصالة مع كوهناّيتعلق إذ قد ال ،به
مع ًعا وجوب الصالة واق  وقد جيتمع،للواقعًفا  بوجوهبا قد يكون خمالّتعلقامل
 .)٢(<الوجوب بنحو آكد  ويكون املالك فيه أقوى فيكون، القطع بهّعلقت

 يف مناقشة القول ّتقدم الشهيد كام ّالسيدًأيضا ن ذهب إىل هذا القول ّومم
 إذا كان اجتامع> الروحاين، حيث ذكر ّحممد ّالسيد آنف الذكر، وكذا ّاألول

                                                  
 .١٠١ ص٤ج: ّتقرير السيد حممود اهلاشمي، بحوث يف علم األصول) ١(
 .٤٩ ص٣ج: ؛ وانظر دراسات يف علم األصول٤٥ ص٢ج: مصباح األصول) ٢(
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 اجتامع إلمكان ّؤكديكون هناك حكم واحد مبمعنى أن ، ّأكدحكمني بنحو الت
 توجب ّأهنا بمعنى ، البعثّأكداإلرادة وهي توجب ت ّأكدمصلحتني توجبان ت

ّأن  وبام ، العقالئيّعتبارياحلكم هو التسبيب للبعث اال ّفإن ،ّؤكد البعث املإنشاء
 أمكن اعتبار البعث األكيد كام أمكن ، والضعفّشدةبال ً خارجاّتصفبعث يال
 النذر بواجب ّعلق تّصحة ما ذكرناه ّصحةيشهد لّمما و، عتبار البعث الضعيفا

 وجوب الوفاء بالنذر يف املقام ّأنأحد ّتوهم  ومل ي، احلكمّأكدت  والزمه،وانعقاده
ني ملا ينطبق ّ كام يشهد له شمول احلكمني االستغراقي،املثلني املحال يستلزم اجتامع

 أكرم> و<أكرم العامل> :هلاشمي الذي ينطبق عليه نظري العامل ا،مهاعاموضو عليه
 . الستلزامه اجتامع املثلني؛خروج املورد عن كال احلكمنيّتوهم ، ومل ي<اهلاشمي

 مل يرد يف العبارات بيان امتناعّنه أ :يف اجتامع املثلني ًأيضاب ما نقوله ّيقرّمما و
ّأن  بعض يرىّأن المع  ،يستلزم اجتامع املثلنيّنه أمن باب ًعا وجوب اإلطاعة رش

لكن  ،ّيةن كانت من العناوين االنتزاعإ وّأهنا أو ،طاعة عبارة عن نفس العملاإل
 التامثل بمعنى :وباجلملة ... بمنشأ انتزاعهاألمر باألمر االنتزاعي يرجع إىل األمر
ني ّاجتامع حكمني مستقل ّوأما . ووجود واقع احلكمني ال مانع منهّأكدالت

 ٍ فال مانع من تعليق حكم وعليه،. ومنتهىً المتناعه مبدأ؛ نقول به فالمتامثلني،
 .)١(<ّأكدالت  عىل القطع باحلكم إذا كان بنحوٍمماثل

  اxفصيل بb أخذ القطع جزء ا8وضوع وأخذه تمام ا8وضوع: القول اVالث
ل بني أخذ القطع يف ّ اخلميني، حيث فصّالسيدوهذا القول ذهب إليه 

 يف موضوع مثله و متام املوضوع فيجوز، وبني أخذ القطعموضوع مثله بنح
 التفصيل بني كونه ّفاحلق>:  فال جيوز، وهذا ما ذكره بقولهبنحو جزء املوضوع

 باجلواز يف ، واملامثل، وبني كونه بعض املوضوعّمتام املوضوع للحكم املضاد
                                                  

 .٩٢ ص٤ج: منتقى األصول) ١(



 ٨٣..........................................................أومثله ّضده موضوع يف باحلكم العلم أخذ

 هو عنوان ّنامإ الثانوي ّاحلكم املضاد ّ مصبّألن ؛ واالمتناع يف الثاين،ّاألول
 ،عنوان الواقع عموم من وجه  وهو مع،املقطوع بال دخالة الواقع فيه

 ّأن :يف مبحث النواهي وقد أوضحنا ،ًناويتصادق عىل املوضوع اخلارجي أحيا
عنوانني خمتلفني   يف ـحسب اصطالح القومـ ين ّتضاداجتامع احلكمني امل

 . فيهإشكال ال ّمما ،متصادقني عيل مورد واحد
 ،األحكامإذا جعل الشارع القطع متام املوضوع حلكم من ّنه أ :احلاصلو

 اخلمر املقطوع احلرمة حرام :ن قالأ ب،هّ أو ضادّتعلقسواء ماثل حكم امل
 النسبة بني مقطوع ّألن ، فال يلزم اجتامع املثلني،االرتكاب  أو واجب،رشهبا
 من ٌ عمومّلواقعيةا واخلمر الواقعي أو احلرمة ،احلرمة  أو مقطوعّيةاخلمر
 ّكل فقد انطبق ،ع اخلارجيئمن العنوانني عىل املا ٍ واحدّكل وإذا انطبق ،وجه

 بال جتاوز حكمه، عليه ّرتتب عنوان يّكل واملجمع، عنوان عىل مصداقه أعني
 أكرم : قالّثم العامل، أكرم : فإذا قالآخر، ٍاحلكم عن عنوانه إىل عنوان

 فاحلكامن ثابتان عىل ،ّهاشمي ٍعامل ٍىل رجل العنوانان عوانطبق اهلاشمي،
يتجاوز عن موضوعه   من غري أناألحكام،ّمصب  وعىل ما هو عنواهنام،

 ًدا،املوضوع واح  يصريّحتى آخر، إىل عنوان الدليل،وعنوانه املأخوذ يف لسان 
  من عناوينها إىل مصاديقهااألحكامرسى ت وال ،وحتصل غائلة االجتامع

  فال مناص،ارج ظرف السقوط دون العروضّأن اخلناه من ّحقق ملا ؛ّيةاخلارج
  وال إىل، وعدم رسايته إىل عنوان آخر،عن القول بثبوت احلكم عىل عنوانه

 إذا كان جزء املوضوع فينقلب ّوأما املوضوع، هذا إذا كان القطع متام .اخلارج
 ،ينّتضاد م املوضوعني احلاملني حلكمني متامثلني أووتصري النسبة بني النسبة
البحث يف ّمصب ه خروجه عن ّحمل يف ّقرر وقد ًمطلقا،ًصا  وخصوًعموما

 .)١(< فيه االمتناعّ احلقّنأ و،مبحث االجتامع واالمتناع
                                                  

 .١٣١ ص١ج: ؛ أنوار اهلداية٩٨ ص٢ج: هتذيب األصول) ١(
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xعبدي وّوص<الواجب اxّا   

ُ اR8فُ ال Iرجِ واجباتِ* وجود oشكال   أA بها إذاّها، إال ِ عهدت  عن ّ
ُ يتحققٌلها واجباتrِ مقاب و.االمتثال وِ القربةِبقصد ها ِ عن عهدتُ ا'روجّ

ِجردبم ٍ بأي داعِعل بالفِاإلتيان ّ   . +نّ
ُاألول ُالقسمو ّ يسB باxعبدي،ّ  * ُ يقعُالlم و.ّوص<ّاVاk يسB باx وّ
 ِ ا"كمِ Cلمإ`ه ُّهما مردَ بينُ القسمb؛ فهل االختالفَ بbِ الفرق1ِليل

 * ًاأو جزءًدا  قيً مأخوذاُ يكونِاالمتثال وِ القربةَ قصدّأنالوجوب، بمع* و
ِمتعلق
o؛ أو أن مردّوص< اxِ كذلك * الوجوبُال يكون وّ اxعبدي،ِب الوجوّ ّ 

 من Q * !َوجوبّأن ال ا"كم، بمع* ِ Cلمَ دونِ ا8الكِ Cلمإ` ِاالختالف
bٌمتعلق ِالقسم ِاألول ِ * القسمّلكنه و الفعل،ِ بذاتّ  ال ٍ عن مالكٌ ناشئّ

ِّستوF إال بضمُي ستوF ُ يٍ عن مالكٌاk ناشئ اrِV القسم و القربة،ِ قصدّ
ِجردبم   . بالفعلِاإلتيان ّ

منشأو
ُ

 * ِ األمرِ امتثالِ قصدِ أخذِ استحالةُ هو احتمالِ هذا الlم
ِمتعلق
َ، تعbُ هذه االستحالةْفإن ثبتت.  األمرّ ّfاالختالفُ تفس ِbب َ 

ِّاxعبدي ِّوص<اx وّ َ اVاk، وiال تعbِ بالوجهّ ّ ّfّاألول ِه بالوجهُ تفس.  
ُمن هنا يتجهو  عليها َرهنُ هذه االستحالة؛ وقد بِ حالِ إ` 1قيقُ ا+حثّ
  :بوجوه

ٌ متأخرِ األمرِ امتثالَ قصدّنأ: ّاألول  فلو .ه عليهِعّ xفر؛ عن األمرً رتبةّ
أ
ُ

ِ * متعلقًاً قيدا أو جزءَخذ
 ِاألمر ِضو * معرً داخالَ والوجوب، لcنِ األمرّ

ً، ومتقدما ًضمنا َ تقدمِ} األمرّ  ِ الnءُ كونُه، فيلزمِ } Cرضِ ا8عروضّ



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج ............................................................ ٨٨

ً متقدما ومتأخراِالواحد ّ ً ّ.  
ٌ ما هو متأخرّإن: ا_وابو ٌ ومتفرعِ عن األمرّ  ِ االمتثالُه، قصدِ } ثبوتّ

ِمن اR8ف
ُ خارجا، ال عنوانّ ُه وتصورً  ُ ا8وq؛ وما يكونِه * ذهنِ مفهومّ

ِمتقدما } األمر
ً ِ ا8تعلقُه هو عنوانِ } Cرضِ ا8عروضَمّ تقدّ

ُ وتصورّ ه * ّ
َ ا8وq، ألنه ما لم يتصور الnءِذهن ّ ُ به، وأما الوجودَ يأمرأنه ُ ال يمكنّ ّ 

Hللمتعلقّا'ار ِ
ّIفليس متقدما } األمر، بل هو من نتا ِ

ً ، فال ً دائماِهّ
  .xذور
Jَأن صاحبو فقد عرفنا .  با8وضوعُّق عليه ا8تعلَ اشتبهِ هذا الuهانّ

َ فعليةّأنًسابقا  ً خارجا، وحيث ِ ا8وضوعِ لوجودٌ تابعةِ ا8جعولِ الوجوبّ

ُ ا8تعلقِ } هذا اu8هنَاختلط َيلُ وا8وضوع، فخّ ّ S إذا +نِ االمتثالَ قصدّأن َ 
ٌداخال * ا8تعلق فهو داخل ّ ً تابعا ّ الفع<ُ الوجوبُ ويكون،ِ * ا8وضوعً

  . } الوجوبٌعّ متفرُهُه، بينما وجودِلوجود
ِ قد مKنا سابقا بb ا8تعلق9ُنو

ّ ً ّbنا بKوا8وضوع، وم َ  ِ ا_علّ
ال  ً، خارجاِ ا8وضوعِه لوجودِتّ * فعليٌ تابعَجعولّأن ا8وعرفنا . وا8جعول

ِه من ا8تعلقِ ألطرافّ ا)هcِ بالوجودٌ منوطَعلّأن ا_ و،ّ ا8تعلقِلوجود
ّ 

  . ا8ذكورةُ، فال تنطوي علينا ا8غالطةّ ال ا'ارHِوضوعوا8
kاVركية  عنٌ عبارةِ األمرِقصد امتثالّأن : اx ِ ّ ُ ال uركُ واألمر، األمرّ ّ 

َإال 9و ِ متعلقّ ّ داخال * ا8تعلق، ألدى ِ ا8ذكورِ القصدُ فلو +ن نفس.هّ ّ ّأن  إ`ً

ُ uركَمراأل ّ هذه ا8حركية، ِ نفسَ 9وّ   .وهذا مستحيلّ
Rَفّن ا8إ :َ آخرٍببيانو  بما ِباإلتيانّ إال ِ األمرَ امتثالَه أن يقصدُ ال يمكنّ
َتعلق ّ دخيال * ا8تعلق، فهذا يعc ُ ا8ذكورُ القصدَ به ذلك األمر، فإن +نّ ّأن ً
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ْ لم يتعلقَمراأل ِ للمRفُ الفعل، فال يمكنِ بذاتّ
 ِ بذاتَ االمتثالَ أن يقصدّ

  .الفعل
ُ يتوقفٍ بفعلِ األمرِ امتثالَ قصدّنإ :َ قلتَ شئتiنو ً مصداقا َ } أن يكونّ

8ِتعلق
ُ * ا8تعلق ـ يتوقفِ القصدِ أخذِ} فرضـ ه كذلك ُ وJون. األمرّ ّ ّ { 

ِ توقفإ`ّ، وهذا يؤدي إ,ه ِ ا8ذكورِ القصدِانضمام
 ِه، واستحالةِ } نفسِ الnءّ

  .االمتثال
َبأن القصد: ك } ذلُأجيبقد و ِ إذا +ن داخال * ا8تعلقّ

ّ ُ ا9ل األمر،ً ّ 
Q ضمنيb، لMِ أمرينإ` ٌ منهما xركيةّ ّ ِ متعلقَ 9وّ  ِ بذاتُ األمر:هماُه، أحدّ

ِ األولِ األمرِ امتثالِ بقصدُ األمر:ُالفعل، واآلخر ًه xر+ُ وجعلّ ّ.  
ُ األولُ ا+يانُفيندفع ُ uركَ اVاkَألمرّ بأن ا:ِ ا8ذكورِ * الuهانّ  َ 9وّ

xِركية ّ َ األول، ال 9وِ األمرّ ِ xركيةّ ّ َ اVاk بأن ذاتُ ا+يانُويندفع. هِ نفسّ ّ 
ٌ متعلقِالفعل   .ّ األولُّ الضمcُ وهو األمر،ِ لألمرّ

َأن قصد: ُاVالث  إذا أِ األمرِ امتثالّ
ُ

ِ * متعلقَخذ
 ِ األمرُ نفسَ +نِ األمرّ

ِقيدا من قيود ٌاجب، وحيث إنه قيد الوً ّfاختياريُ غ Q،فالبد oه * ِ من أخذ
 وهو xال، وقد ،هِ نفسِ * موضوعِ األمرَ أخذ: الوجوب، وهذا يعcِموضوع

  . السابقةِ * ا"لقةُ بنا هذا الuهانoمر
َ بأن القيد: عليهُع:ضُقد يو ّfيؤخذأن ُ يلزمّإنما ِ للواجبّ االختياريَ غ َ 

ِقيدا * موضوع ُ ألنه لو لم ي؛ الوجوبً َ xر+ 9وُ األمرَ لcن، كذلكْؤخذّ ً ّ 
ُا8قيد، وهو يساوق ُنه غfأ القيد، مع َ 9وَ اxحريكّ ّ، فالبد من ّ اختياريّ

ُ وxركيتِ األمرُ وجودَه * ا8وضوع، ,كونِأخذ .  القيدِ وجودِ اف:اضَ بعد،هّ
ُ ال uركِوr هذه ا"الة ِ اxقيدإ`ّ إال ّ   .ّ ا8قيدِذات وّ
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ً قيدا * ِ للواجبّ االختياريِ غfِ القيدِ } أخذُ يuهنّإنما ُهذا ا+يانو

 هذا الوجوب، ِ جعلِ بنفسِ الوجودَ مضمونْ الوجوب، إذا لم يكنِموضوع
َوأما إذا +ن َ مضمونا كذلك، فلن uركّ ّ َ حينئذ 9وُ األمرً ٌ القيد، ألنه موجودٍ ّ 

ُه، بل يتجهِ وجودِبنفس  ُوا8قام .ّ ا8قيدِ وذاتِدّ اxقيَ 9وًه دائماِ * 1ريكّ
َ )لك، ألن األمرٌمصداق ُ يتحققّ ُّ الmn، فأيِ ا_علِ بنفسّ ه ِ أخذإ` ٍ حاجةّ

  .ًقيدا * ا8وضوع
bعليقِ االستحالة مع بعض ّهذه أهم براهxعليهاِ ا .  
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بط ت، والتعريف الذي ير)١(ةّتعددي بتعريفات مّتعبدف الواجب الّرُع

 ة القربّية الواجب الذي يشرتط فيه نهو :يّتعبداجب الوّأن ال باملقام هو
 بالفعل ّاملكلفّلتحقق امتثاله، كام هو احلال يف مجيع العبادات، بحيث لو جاء 

ً داع آخر غري هذا الداعي، ال يعد ممتثال،ّبأي ّ ُ ً وال يكون الواجب ساقطا عن ٍ
مجيع والزكاة  وواخلمسّج الصالة والصوم واحلقبيل ته، من ّعهدته وذم
 . عنه بقصد امتثال األمرّعرب يشرتط فيها قصد القربة أو ما ي التيالعبادات
ّي أحيانا بالواجب التقرّتعبد عن الواجب الَّعربوقد ي  .يبً
هو الواجب ف :يّتعبداجب ال، وهو ما يقابل الوّتوصيللواجب ال اّأما

ّ بحد ذاته، وحيصل امتثاله بأيٍ؛ لكونه غري عبادةةّالذي ال يشرتط فيه نية القرب ّ 
ت، ّ ودفن املي،ّ جاء به املكلف، من قبيل تطهري الثوب ألجل الصالة بهٍنحو

ّومن قبيل أداء الدين، فإنه ال يشرتط فيه نية ، ّ نية التطهريامفال يشرتط فيه ّ
 .)٢( كانٍ نحوّ عن إرجاع مال الغري إليه بأيٌبل هو عبارةالقربة، 

قصد القربة باشرتاك  يف مبحثًقا قلنا ساب>:  العراقيّاملحقققال 
 األمرانفكاك  إىل عدمًرا  نظّيةبّ من جهة املقرّيةّتعبد مع الّيةّتوصلالواجبات ال

  عنبإتياهناّال  إ به فيها بعنوان املأمور بهّ املأتىّاتصافهبا عن القربة وعدم 
 ّية كان من جهة مدخلّإنامي ّتعبد والّتوصيل متام الفرق بني الّنإ و،دعوة أمرها

                                                  
 .ةّدي يف آخر البحث يف البحوث التفصيليّنتناول هذه التعريفات للواجب التعب) ١(
 .٣١٣ ص:الرباين البريجندي، ةّماميانظر املعجم التطبيقي للقواعد األصولية يف فقه اإل) ٢(
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 يف ةّي وسقوط الغرض يف العبادات وعدم مدخلاألمرالقرب يف سقوط  حيث
 من جهة سقوط أمرها وحصول الغرض فيها بمحض حصول ،ياتّتوصلال

 .)١(< كام هو واضح،ّيب قرٍال عن داع  ولوّتفقه كيفام اّققالعمل وحت
 

ّأن ، وّتوصيلي وّتعبد إىل يف تقسيم الواجب ّيةال إشكال من الناحية الفقه
ّواجب التعبدي هو الواجب الذي يشرتط فيه قصد القربة أو قصد امتثال ال

  . يشرتط فيه ذلكّاألمر، والواجب التوصيل هو الواجب الذي ال
لكن وقع الكالم بني األعالم يف علم األصول يف حتليل هذا الفارق بني 

 عامل اجلعل واحلكم أم إىل الفرق بينهام ّ، فهل مردّتوصيلي والّتعبدالواجب ال
 . املالكإىليرجع 

 : يف املقام احتامالن:بيان ذلك نقولل 
 إىل يرجع ّتوصيلي والّبدتعذا الفرق بني الواجب الّأن ه :ّاألولاالحتامل 

ّ أن :عامل اجلعل واحلكم الذي هو العنرص الثالث من مقام الثبوت، بمعنى
ّ يف متعلق الوجوب ًأو جزءاًدا خذ قيُقصد القربة أو قصد امتثال األمر قد أ

من ًطا من الواجب أو رشًال  دخيًجزءاّالتعبدي، فقصد االمتثال يكون 
 .ًال جزءاوًدا  ال قياليشء مل يؤخذ هذا ّرشوطه، بينام يف الوجوب التوصيل

 يف ّأما بقصد القربة، ّمقيد ٍي سنخ حكمّتعبدفاجلعل يف الواجب ال
 ًانا لدينا وجوبّ بقصد القربة، أي أنّمقيده غري ّمتعلق ٍ فهو سنخ حكمّتوصيلال

ي يكون ّتعبد ففي الوجوب ال. الوجوبّمتعلق، ولدينا ًاولدينا واجب
 مع قصد ّإال ـ ًكالصالة مثالـ  هّمتعلق يمكن أن يؤتى بالوجوب سنخ حكم ال

 .ًا بقصد القربةّ مقيد احلكم ليسّمتعلق ّ، فإنّتوصيلالقربة، بخالفه يف ال
                                                  

 .٣٢٦ ص١ج:هناية األفكار) ١(
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ّفاملوىل حينام جعل الوجوب عىل الواجب التعبدي أخذ يف موضوعه ذات 
 هذا الفعل بقيد بنحو جزء أو رشط، ّتقيدباإلضافة إىل   ـكالصالة ـ الفعل

 .)١(هّمتعلق فلم يأخذ ذلك يف ّتوصيل يف الواجب الّأماوهو قصد القربة، 
 عامل إىل يرجع ّتوصيلي والّتعبدفرق بني الواجب الّأن ال :االحتامل الثاين

ّيف الواجب التعبدي والتوصيل  ّاملالك والغرض، بمعنى أن الوجوب ًمعا ّ
 املالك إىليرجع   ـّصيلتوي والّتعبدال ـ جمعول عىل ذات الفعل، والفرق بينهام

 ّإاله اإلنسان ّققي ال يمكن أن حيّتعبدالك يف الواجب الّأن امل أي ،والغرض
يمكن فهو  ّتوصيلاملالك يف الواجب ال ّأما قصد االمتثال، أوبقصد القربة 

 .حتصيله وإن مل يكن هناك داعي قصد القربة وقصد امتثال األمر
ّل املالك والغرض، وال يرجع إىل كيفية  حتصيّيةفالفرق بينهام يرجع إىل كيف

 .جعل الوجوب
 الفرق بإرجاعد، ّ ملاذا هذا الرتد: وهو، يطرح هذا السؤال، ذلكّ تبنيإذا

   املالك؟إىل احلكم أو إىل ّتوصيلي والواجب الّتعبدبني الواجب ال
ّ أن قصد القربة أو قصد امتثال األمر، إذا أمكن : هو،واجلواب عىل ذلك

كون االحتامل  يٍحينئذجلعل والوجوب بنحو الرشط أو اجلزء، فأخذه يف ا
 .  عامل اجلعل والوجوبإىل الفرق بينهام إرجاعأي ، ً صحيحاّاألول
 إذا قلنا باستحالة أخذ قصد القربة أو قصد امتثال األمر يف اجلعل ّأما

ي ّتعبد الفرق بني الواجب الإرجاع إىل ّوالوجوب، ففي هذه احلالة نضطر
                                                  

،  بينام القيد خارج عنه،بّ اجلزء داخل يف املركّ، فإن والقيد اجلزءال خيفى الفرق بني ) ١(
 الركوع داخل ّن ألّوما ذاك إال، جزء من الصالة بينام استقبال القبلة رشط هلاًمثال فالركوع 

 به، ةّمقيد إيقاعها  بينام استقبال القبلة خارج عنها وإن كان يلزم،م هلاّيف حقيقة الصالة ومقو
 :يأ < جزء وقيد خارجيّتقيد«: ّقيد السبزواري يف منظومته يف مقام حتديد املّاملحققولذا قال 

  . منهًا فيه وجزءً وإن كان ذات التقيد داخالّقيدّإن القيد خارج عن حقيقة امل
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 . املالكإىل ّصيلتووال
أو استحالة أخذ قصد   البحث صوب إمكانّتوجهوعىل هذا األساس 

 : الشهيدّالسيدالقربة أو قصد امتثال األمر يف اجلعل والوجوب، ولذا قال 
  أن نتناولّالبدوعليه ، <ّمن هنا يتجه البحث إىل حتقيق حال هذه االستحالةو>

 قصد االمتثال يف اجلعل هبا عىل استحالة أخذ ّتدلالرباهني التي اس
 .، كام سيأيت يف البحث التايلوالوجوب

 
 النزاع يف أخذ قصد القربة أو قصد ّحمل ّوقع اخلالف بني األعالم يف أن

 املراد به قصد امتثال األمر يف املأمور به أم هو هل األمر ّمتعلقامتثال األمر يف 
 الفعل ّية كقصد حمبوب، وغريه من وجوه قصد القربةاالمتثاللقصد شامل 

ًبا مر ومرغولآلًبا  أن يكون حمبوّالبد مأمور به ّكلّأن  باعتبار ،ّيةاملأمور به الذات
 ال من جهة قصد امتثال ،بالفعل ًضاب إىل اهللا تعاىل حمّكقصد التقر، فيه عنده

  قصد القربة؟نحو ذلك من وجوه و ، لرضاهً رجاء  بل،أمره
 اخلالف هو يف قصد االمتثال ّحمل : أي،ّاألول إىلذهب صاحب الكفاية 

 املعترب يف العبادة بمعنى قصد ّتقربه إذا كان الّكلهذا ...>: فقط، حيث قال
 أو كونه ذا ، بالفعل بداعي حسنهاإلتيان إذا كان بمعنى ّوأما .االمتثال

ّ إال ،اإلمكان وإن كان بمكان من راألم ّمتعلق فاعتباره يف ،له تعاىلمصلحة 
 الذي عرفت ، لكفاية االقتصار عىل قصد االمتثال،ً غري معترب فيه قطعاّأنه

 .)١(<عدم إمكان أخذه فيه بدهية
 ّيةبالقرأي امتناع أخذ سائر الدواعي   النائيني إىل الثاين،ّاملحققوذهب 

ر املذكورة يف أخذ جريان املحاذيعىل ذلك ب ّتدلساو األمر، ّمتعلقيف ًأيضا 
                                                  

 .٧٥ ص:كفاية األصول) ١(
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  .)١(قصد االمتثال
 ّمتعلقة الستحالة أخذ قصد االمتثال يف ّتعدد م برباهنيّوقد استدل

 :هي و،)٢(ّاألمر، وقد ذكر السيد الشهيد يف املقام ثالثة منها
  
لزم يالوجوب  و احلكمّمتعلق أخذ قصد القربة أو قصد امتثال األمر يف ّنإ
ّإن ما ال >:  الدور املحال، وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية حيث قالمنه

 .)٣(<ّمن قبل األمر ال يمكن أخذه يف متعلقهّ إال  ّيكاد يتأتى
ّ ألن األمر أو  ـأي احلكم ـ األمر ّ قصد امتثال األمر متأخر عنّنإ: بيانه
ثاله، والسبب  امتّاملكلفّثم بعد ذلك يقصد  ًالّ يوجد أو،ًمثال بالصالة احلكم

 ّعلة لقصد االمتثال والّعلةمر يكون ّأن األ هو ًاّمتأخر االمتثاليف كون قصد 
 ألجل وجود االمتثالعىل قصد ًما ّ متقداألمرة عىل معلوهلا، أو يكون  ّممتقد
 .بعد وجود األمرّ إال  قصد االمتثالّحقق بني األمر وقصد االمتثال، فال يتّيةطول

ّ من متعلق ًأو جزءاًدا و أخذ قصد امتثال األمر قي ل: ذلك نقولّإذا تبني
ًالوجوب منصبا واألمر، بحيث يكون األمر فيجب   ـًالصالة مثال ـ ّ عىل املتعلقّ

ًأوالّأن يوجد املتعلق  وهذا يعني   ـ من الصالة مع قصد االمتثالّمركبوهو  ـ ّ
ًأوال ّقق قصد امتثال األمر حتّأن  قصد ّتقدمعني  عرض عليه األمر، وهذا يّثم ّ

عن األمر بحسب ًرا ّ مع كون قصد االمتثال متأخ،امتثال األمر عىل األمر
 . وهو مالك الدور،ًا يف آن واحدّمتأخرًا وّ متقدمالفرض، فيلزم أن يكون اليشء

 نسبة ّتعلق املإىل األمر ةق، ونسبّ األمر حيتاج إىل املتعلّإن :بعبارة أخرى
                                                  

 .١٠٩ ص١ج: أجود التقريرات ؛١٥١ ص١ج:  فوائد األصولرانظ) ١(
 .ةّة واإلضافيّة الرباهني يف آخر البحث يف البحوث التفصيليّض لبقيّنتعر) ٢(
 .٧٤ ص:كفاية األصول) ٣(
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 تاج إىل موضوع يقوم به، كذلك األمرحيعرض الّأن العرض إىل املوضوع، فكام 
ّ فيكون األمر متأخرا رتبة عن املتعلق كام هو احلال ق به، وعليهّحيتاج إىل ما يتعل ً ً ّ

واإلنشاء أن يؤخذ  يف مرحلة اجلعل أريديف العرض بالنسبة إىل موضوعه، فلو 
ّ متقدما واملتقدم ّخراملتأ، فيصري ّتعلق املمرتبةقه، لزم كون األمر يف ّاألمر يف متعل ًّ

ًمتأخرا، ومها متقابالن، واجتامع املتقابلني حمال، هذا من جهة ّ. 
ّقه توقف العرض عىل ّمر موقوف عىل متعل األّإن:  أخرىومن جهة 

ّتوقف املتعل ـ كام هو املفروض ـ قّ األمر يف املتعلأخذمعروضه، ولكن لو  ق ّ
 .عىل األمر، وهذا هو الدور

 األمر مستحيل يف نفسه، ّمتعلق أخذ قصد االمتثال يف ّن أ:ّتضحهبذا يو
عىل ذات الفعل فقط من ًال احلكم جمعو والوجوبأن يكون ّالبد فوعىل هذا 

 ّتوصيلي والّتعبد الواجب الإرجاع جيب وعليهدون أخذ قصد االمتثال فيه، 
 . اجلعل واحلكمإىل املالك وال يرجع إىل

ذلك الوجوب   مالكّلكنات الفعل،  عىل ذّينصبّالوجوب التعبدي إذن 
ّ فيتحقق ّتوصيل مالك الواجب الّأما ،بقصد القربة واالمتثالّ إال ّال يتحقق

 .باإلتيان بالفعل كيفام كان
  ّاألول جواب الuهان 

 . واملوضوعّتعلقة يف الفرق بني املّقدم اجلواب ينبغي تقديم مّتضحلكي ي
عىل احلكم سواء ّ متقدم وضوعاملّأن  هو : واملوضوعّتعلقالفرق بني املو

 أن ّالبديف مقام اجلعل،  ّألنهكان يف مقام اجلعل أو كان يف مقام املجعول، 
إذا ّإال ّج احل وجوب ّيرشعب احلكم، فاملوىل ال ّ يرتّثميفرض املوضوع 

وكذلك يف  .عىل اجلعلّ متقدم عوفاملوض...  مستطيعّمكلفافرتض وجود 
عىل املجعول، فال يكون ًأيضا ّ متقدم فاملوضوع، ّيةمقام املجعول والفعل
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 . املوضوعّققبعد حتّ إال ًاّاحلكم فعلي
ًعىل احلكم دائام سواء يف عامل اجلعل أم يف عامل ّ متقدم إذن املوضوع

 يؤخذ ّوإنام املوضوع،جياد إ إىلجب ال يدعو اوّأن ال :ومن الواضح .املجعول
 .ّاحلج، فيجب عليه ّاملكلف استطاع إذا: ، كام لو قالدمفروض الوجواملوضوع 
 : يقولّثم ّتعلق املوىل امليتصورأن ّالبد ، فّاحلج وهو نفس فعل ّتعلق املّأما

 ّالبديف مقام اجلعل  ّألنه؛ ًاّمتقدم ّتعلق، إذن يف مقام اجلعل يكون املّاحلججيب 
 . جيعل احلكمّثم ّتعلق املوىل املوضوع وامليتصورأن 

  ـّاحلجوهو نفس فعل  ـ ّتعلقّأن املخلارجي فمن الواضح  يف الوجود اّأما
 . موضوعه عىلّمتأخر

ّ موضوعه هو املكلف غري ّفإن ًمثال،وكذلك احلال يف وجوب الصوم 
 املوضوع ّققإذا حتّريض، وهل عليه هالل شهر رمضان، فاملري وغاملسافر، 

ًيكون وجوب الصوم فعليا، وعليه ال ًاّصار وجوب الصوم فعلي ّإال إذا وجد  ّ
 ....ّهو املكلف، غري مسافروموضوعه 

ّ أما متعلق وجوب الصوم فهو الفعل الذي يؤديه املكلف نتيجة لتوجه  ّّ ّ ّ
 . عن احلكمّمتأخر ، فهوالوجوب إليه
ًعىل احلكم دائام سواء يف عامل اجلعل أم يف ّ متقدم وضوعّأن امل :واحلاصل
 ّتعلق املوىل امليتصورأن ّالبد ، فّاحلجعل ، وهو نفس فّتعلق املّأما .عامل املجعول

يف مقام  ّألنه؛ ًاّ متقدمّتعلق، إذن يف مقام اجلعل يكون املّاحلج جيب : يقولّثم
 . جيعل احلكمّثم ّتعلق املوىل املوضوع وامليتصور أن ّالبداجلعل 
وهو نفس فعل ـ  ّتعلق يف الوجود اخلارجي فمن الواضح يكون املّأما
 .  عن احلكمًاّخرمتأ ـ ّاحلج
 ّإنام )ه اليشء عىل نفسّتوقفوهو ( إشكال الدور ّإن:  ذلك نقولّا تبنيذإ
عىل نفسه، أو كان وجود اليشء ًرا ّومتأخًما ّ الواحد متقداليشء إذا كان ّحققيت
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 من قبيل وحدة احلمل ووحدة املوضوع ؛ الرشائطسائر ّتوفر مع ًومعلوال ّعلة
 .ات فال يلزم الدورّختلفت هذه احليثي إذا اّأما ...ووحدة اجلهة

 األمر ال ّمتعلق أخذ قصد االمتثال يف ّألنال يلزم الدور؛ : ويف املقام نقول
 ّألنًا يف آن واحد، وذلك ّمتأخرًا وّ متقدميلزم منه أن يكون قصد االمتثال

 ال يمكنه ّكلفّأن املًا بوجوده اخلارجي، بمعنى ّمتأخر قصد االمتثال يكون
ّإال ًإذا كان األمر بالصالة موجودا، وّ إال تثال األمر للصالة يف اخلارجقصد ام

  يشء قصد امتثاله؟ّفأي
 .ًا عن األمر يف الوجود اخلارجيّمتأخر إذن يكون قصد االمتثال

 ملا ؛عىل األمر فهو يف عامل اجلعل والترشيع ًاّ متقدمكون قصد االمتثال ّأما
ّالبد ، فيشءوىل حينام يريد أن جيعل األمر عىل  املّأن آنفة الذكر ّاملقدمة يف ّتقدم

 قصد امتثال األمر فيام لو أراد يتصور وكذلك ،ّتعلقّأن يتصور املوضوع وامل
 . يف األمرًجزءاأو ًدا قي املوىل أن يأخذ قصد االمتثال

 يف األمر؛ ًجزءاأو ًدا  ال يلزم الدور من أخذ قصد امتثال األمر قي:والنتيجة
ّ عىل نفسه الذي هو مالك الدور؛ ألن قصد امتثال اليشءّ توقف لعدم لزوم

 يف العامل اخلارجي ّأماي يف عامل اجلعل والترشيع، ّالتصوربوجوده ّ متقدم األمر
 عن األمر، وعىل هذا فاجلهة خمتلفة، فال يلزم ّمتأخر قصد امتثال األمر ّفإن

 . اليشء عىل نفسهّتوقف
 أخذ الذي يثبت لزوم الدور فيام لو ّقدم املتربهانّأن ال ّتضح يّتقدم ّمما

 ذه وجود مغالطة يف االستدالل، وهّتضمنقصد امتثال األمر يف األمر ي
ّاملجعول؛ وذلك ألن قصد  و واجلعلّتعلقاملغالطة هي اخللط بني املوضوع وامل

 ّأنّ صاحب هذا الربهان ختيل ّفإنّيف متعلق األمر، ًدا امتثال األمر حينام أخذ قي
 . يف املوضوعًيكون داخالقصد امتثال األمر 

عىل   ـ، فيلزمًاّ يكون املجعول فعلي يف اخلارجّققوضوع إذا حتّأن املوبام 
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 عىل األمر، ّمتقدم ّأن قصد امتثال األمر بوجوده اخلارجي  ـلهّضوء ختي
 عىل ّتوقف قصد االمتثال يف اخلارج يّقق حتّألن؛  فيلزم الدور.عنه ّمتأخرو

 . عن األمر، هذا من جهةًاّمتأخر ألمر، فيكون قصد االمتثالوجود ا
 الذي هو نفس ّتعلق يف املًاومن جهة ثانية لو كان قصد االمتثال مأخوذ

ًا عىل األمر ّمتقدم  يلزم أن يكون قصد االمتثالٍحينئذله، فّاملوضوع بحسب ختي
 .الفعيل، فيلزم الدور

 والتمييز بني اجلعل ّقدمنحو املت واملوضوع بالّتعلقولكن بالتمييز بني امل
جعول منوط ّأن امل، وّتعلق املوضوع واملّبتصورمنوط عل ّأن اجلواملجعول، و

 املغالطة بشكل واضح، ويرتفع هذا ه هذّتضحت ٍعندئذ، ًا خارج املوضوعّحققبت
 عىل األمر ّقدم عن األمر بوجوده اخلارجي، ومتّمتأخر  االمتثالّألن، اإلشكال
 األمر، يلزم ّمتعلقي، وعىل هذا فلو أخذ قصد االمتثال يف ّصورالتبوجوده 

 .ي ال بوجوده اخلارجي، فال يلزم الدورّالتصوره عىل األمر لكن بوجوده ّقدمت
 

ّإن األمر بالفعل املقيد أو >: هذا الربهان ذكره صاحب الكفاية، بقوله ّ
لإلتيان بالفعل ًيا يكون داعّاملركب من ذات الفعل وقصد األمر ال يمكن أن 

ًرا الفعل ال يكون مأمو وّإىل ما تعلق به،ّ إال ّبقصد األمر؛ ألن األمر ال يدعو
 .)١(<به، فال يمكن اإلتيان به بقصد األمر

 : الشهيد بيانني هلذا الربهانّالسيدوقد ذكر 
   األصفهاk ّحققللم: ّاألولا+يان 

 :ويمكن تقريبه بالشكل التايل
 قصد ّفإن األمر، ّيةّركاملراد من قصد امتثال األمر هو حم : األوىلّاملقدمة

                                                  
 .٧٣ ص: املصدر السابق)١(
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إذن معنى  .هبا هو األمر  الصالةإىل ّحركّأن امل يعني األمر بالصالة امتثال
 بقصد امتثال األمر، ّتعلق باملِئتا : األمر، يعنيّيةّركقصد امتثال األمر هو حم

 . األمرّيةّركخرى عن حم األوىل قصد امتثال األمر عبارة أّاملقدمةإذن 
 إىله، فاألمر بالصالة يدعو ّمتعلقٍ أمر يدعو إىل إجياد ّكل : الثانيةّاملقدمة

 .ً خارجاه وهو الصالةّمتعلقإجياد 
 ّأنهُ قد أخذ فيه قصد امتثال األمر فهذا يعني ّتعلقّأن امل إذا فرضنا :النتيجة
 األمر، ّيةّرك نحو حمّركمر حي األمر، فيلزم أن يكون األّيةّرك حمّتعلقأخذ يف امل

ًا نحو ّرك أي يكون األمر بالصالة حم،ّيةّحرك نحو املّركمر حيّأن األ :وهذا معناه
 نحو ّركال حي و األمر ال يدعو إىل نفسهّألن نفسه وهو مستحيل؛ ّيةّركحم

ّحمركيته، ّإنام هو يدعو وحيرك نحو متعلقه أي الفعل وّ ّ ّ. 
 يلزم أن يكون األمر ّتعلقصد االمتثال يف امل أخذ قّفإنوعىل هذا األساس 

 املعقول هو أن يكون التحريك نحو ّألنته وهو غري معقول؛ ّيّرك نحو حمّركحي
 . نفسهّيةّرك حمإىلإجياد الفعل، وليس التحريك 

ّأن التحقيق يف خصوص املقام >:  بقولهاألصفهاين ّاملحقق ما ذكره ووه
 ًياإىل جعل األمر داعًيا ي جعل األمر داعبداعي جعل الداع هّحيث إن نشاءاإل

ّعلي نفسه وهو كّيةّركإىل حمًا ّرك حماألمر وكون ، نفسهّيةّ لعلاليشء ةّيّعل يوجب  ةّ
 .)١(<لنفسه اليشء

kاVّحققللم: ا+يان اcائيOا   
تارة : ه عىل قسمنيّمتعلقه، وّمتعلق يدعو إىل إجياد ،ٍ أمرّكل ّإن :وحاصله

ّأن  ذات الفعل، فاألمر يدعو إىل إجياد ذات الفعل، وأخرى  هوّتعلقّأن امل
 ّألنههذا غري معقول؛ ومر يدعو إىل ذات الفعل مع قصد امتثال األمر األ

                                                  
 .٢٢٨ ص١ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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 قصد امتثال األمر ّألن، والسبب يف كونه غري مقدور هو تكليف بغري املقدور
ّيف متعلق األمر، فإذا أراد املكلف أن يتحرك نحو ًال إذا كان دخي ّ ّإجياد متعلق ّ

ً أن يتحرك نحو هذا القصد أيضاّالبداألمر ف  ّاملكلف أن يقصد ّالبدأي ، ّ
 ّ ذات الفعل، والثاين قصد امتثال األمر؛ ألن املفروض كونّاألول: شيئني

 اإلتيان عىل ّاملكلفّيف املتعلق، وهذا يعني عدم قدرة ًال  دخيقصد االمتثال
 األمر بحسب ّألن لألمر؛ ّتعلقامل ذات الفعل ليس هو ّألنبذات الفعل، 

ًمنضام بذات الفعل ّعلقالفرض ت   .إليه قصد االمتثال ّ
 ّعلق بام تباإلتيانّ إال  ال يستطيع أن يقصد امتثال األمرّكلفامل :ببيان آخر

 بقصد االمتثال، أي ّقيد بالفعل املّعلقمر إذا تّأن األبه األمر، ومن الواضح 
 بذات ّيتعلقمر بالصالة مل ّأن األال أمرها، فيلزم ة بقصد امتثّقيدالصالة امل
 ّاملكلف أتى فإذاة بقصد امتثال أمرها، ّقيد بالصالة املّعلق تّوإنامالصالة، 

 قصد االمتثال بقصد االمتثال، وهو ّعلقبالصالة بقصد امتثال أمرها، يلزم ت
 . اليشء عىل نفسه وهو مستحيلّتوقفيعني 

 .ّيف متعلق األمرًدا ذ قصد االمتثال قي عدم إمكان أخ:ّتضحوهبذا ي
Vهان اuجواب الkا  

ًا ّمتعلقّني عىل هذا الربهان بأن األمر إذا كان ّحققأجاب مشهور امل
 من ّمركب  ـوهو الصالة  ـّتعلقّأن املبالصالة وبقصد امتثاهلا، فهذا يعني 

، فهذا نيئجز من ّمركب ّتعلق مها الصالة وقصد امتثاهلا، وإذا كان املنيئجز
  :نيّضمنيأمرين  إىل ّينحلمر ّأن األيعني 

 . ـ أي ذات الصالة  ـ بذات الفعلّضمني األمر ال:ّاألول
 .الصالةاألمر بقصد امتثال ب بقصد امتثال األمر أي ّضمني األمر ال:الثاين

 بذات اإلتيان بكال األمرين، أي اإلتيان ّاملكلفوعىل هذا جيب عىل 
ّد، واإلتيان بالتقيد، بمعنى أنّالفعل أو بذات املقي   ـالصالةـ  ذلك الفعل ّ
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 . بقصد االمتثال دّمتقي
 :ناّقدمن املتاوهبذا يندفع البيان

يلزم أن   قصد امتثال األمرأخذّإن : الذي يقولـ  ّاألول اندفاع البيان ّأما
ّأن الذي يلزم املحال : جوابهف  ـّنحو نفسه ال نحو متعلقهًكا ّ حمراألمريكون 

ّو حمركية األمر نحو حمركيته بنفس هذا األمر، ه ّّ ّ إذا كانت حمركية األمر ّأماّ ّ
 .ّية أمر غريه فال حمذور فيهاّرك نحو حمّركحت

ًا بقصد امتثال ّمتعلق الثاين وإن كان ّضمنيمر الّأن األ كالمنا هو ّحملو
أي   ـلفعلهو ذات او ّاألول ّضمنيقصد امتثال األمر الب ّمتعلق ّأنهّ إال األمر،

ّ نحو حمركية نفسهّركال حيوهو   ـذات الصالة ّ. 
ّفهو حيرك   ـ بذات الفعل أي الصالةّتعلقاملـ  ّاألول ّضمني األمر الّأما

 .ّنحو متعلقه وهو الفعل
ّالذي يقول بأن أخذ قصد االمتثال يف متعلق األمر   ـّأما عىل البيان الثاينو ّ

 ّ أنّسلمنا نّأن :فجوابه  ـ بذات الفعلياناإلت عىل ّاملكلفيلزم منه عدم قدرة 
 ّضمني الثاين يدعو إىل قصد امتثال األمر الّضمنيقصد االمتثال وهو األمر ال

 اإلتيانوال يدعو إىل قصد امتثاله نفسه، فال يلزم   ـوهو ذات الصالة ـ ّاألول
 تياناإل غري قادر عىل ّكلفّن املإ :ة بقصد االمتثال، لكي يقالّقيدبالصالة امل
 .بذات الفعل

 عن ٍّ مستقلٍّضمني ٍقصد امتثال األمر مأمور به بأمر ّ بام أن:بعبارة أخرى
 ّضمني الثاين يدعو إىل امتثال األمر الّضمني، واألمر الّاألول ّضمنياألمر ال
عىل األمر ًفا إن كان موقو وّاألول وهو ذات الصالة، فامتثال األمر ّاألول
 ال ّاألولّ؛ ألن األمر ّاألول عىل األمر ّمتوقفالثاين غري ّأن األمر ّ إال الثاين،
 األمر الثاين هو الذي ،نعم. هو الفعل فقط وّإىل متعلقهّ إال ّال حيرك ويدعو

 عىل األمر ّتوقف، فال ي  بقصد االمتثالّاألوليدعو إىل أن يكون امتثال األمر 
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 اليشء ّتوقفثال، و قصد االمتثال بقصد االمتّعلق، وعليه فال يلزم تّاألول
 .عىل نفسه

 عىل عدم ًبناء اإلشكال يرد هذا ّإنام>:  العراقي بقولهّاملحققوهذا ما ذكره 
يكون ًنا فبناء عىل انحالله ذهّإال وني ّضمني إىل أمرين ّقيد باملاألمرانحالل 

ال يرد هذا املحذور يف صورة االلتزام ّنه أ فكام ،نيّ املستقلاألمرينحاله حال 
 واآلخر بقيد الدعوة ّقيد بذات املاألمرين أحد ّعلق فأمكن تاألمر دّتعدب

 كذلك ، به بال كالمّتعلق املاألمر عن دعوة ّقيد املإلتيانالراجع إىل داعويته 
 ّضمني أمر ّعلق هو تّإنام ّقيد باملاألمرم انحالل ز الّألن ، عىل االنحاللًبناء

د الدعوة كام يف صورة استقالل  آخر إىل قيّضمني أمر ّعلق وتّقيدبذات امل
 عن داعي ّقيد ذات املإجيادإىل ًيا  بالدعوة داعّتعلق املاألمر ّنأ فك،األمرين

 ، إىل دعوة شخصهاألمر ّية ومعه ال يلزم حمذور داعو، بهّتعلق املّضمني الاألمر
 .كام هو واضح

ًقيدا أو جزءا فإذا مل تكن الدعوة املأخوذة ٍحينئذو  ّيةّتعبد ّقيد كذات املً
 ذات الصالة عن فبإتيان ، رصفةّيةّتوصلقصد االمتثال بل كانت  حمتاجة إىل

فريتفع به  ،ًأيضا واملأمور به ّقيد املّحقق هبا يتّتعلقامل ّضمني الاألمردعوة 
 ّاملكلف من عدم قدرة يّادعكام  ،ًأيضااالمتثال   منّاملكلف ّمتكنحمذور عدم 

 هو ّإنام املقدور منه ّألن األمربداعي  الدعوةة بّقيد بالذات املاإلتيانعىل 
ة بالدعوة ّقيد بالذات املاإلتيان ّنأب: نقول بداعي أمرها إذ ّقيد بذات املاإلتيان

 بداعي أمرها كان ّقيديت بذات املّأن اآل بلحاظ ّللمكلف ّيةبمكان من املقدور
 بداعي ّقيد بذات املياناإلتها بنفس ّققتها وحتّيّتوصلإىل ًرا نظ ًأيضابالدعوة ًيا آت

 .)١(<أمرها
                                                  

 .١٩١ ـ ١٩٠ ص١ج: هناية األفكار) ١(
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 :ّاملقدمات من ًا هذا الربهان ينبغي أن نستذكر عددّتضحلكي ي
 الواجب دون ّمقدمات حتصيل مسؤول عن ّاملكلف : األوىلّاملقدمة
 ّاملقدماترشوط أو ّأن المن  السابقة األبحاث يف ّتقدموهذا ما . الوجوب

 : قسمنيإىلتنقسم 
نفس  إىلعة جوهي التي تكون را:  رشوط الوجوب:ّاألول القسم

 .ّاحلج إىلالوجوب، من قبيل االستطاعة بالنسبة 
 نفس الواجب، من إىلرجع ت التي ّاملقدمات الرشوط أو :والقسم اآلخر

 . امليقاتإىل الصالة أو السفر إىلقبيل الوضوء بالنسبة 
 الوجوب ّمقدمات غري مسؤول عن حتصيل ّكلفّأن امل :ًأيضا ّقدموت

عىل ّ فعيل يوجد وجوب قبل حصول االستطاعة ال ّألنه، ّكاالستطاعة للحج
لبعث   االستطاعة، فال معنىّقق حتصيل االستطاعة، وبعد حتإىل يبعث ّاملكلف

حاصلة، والبعث حتصيلها  االستطاعة ّن لتحصيلها، ألّللمكلفالوجوب 
 .حتصيل حاصل ّألنه، ًيكون لغوا

 مسؤول عن حتصيلها، فيجب عىل ّكلفالواجب، فامل ّمقدمات ّأما
 وجوب الصالة غري ّألن حتصيل الوضوء للصالة إذا دخل وقتها، ّاملكلف

 دخول ّجردبم ًاّ فعلي الوضوء، بل يكون وجوب الصالةّحققمرشوط بت
 .الوقت، وال ربط له بالوضوء

 .الواجب من قيود الوجوب دون ّية القيود غري االختيار: الثانيةّاملقدمة
 أن يرجع إىل الوجوب ّالبد، ّقيد إذا كان غري اختياريّأن ال :ًأيضا ّتقدم

 الواجب، إىلً راجعا ّإذا كان القيد غري االختياري ّألنهدون الواجب، وذلك 
 إلزام األوىل، ومن الواضح أن ّاملقدمة يف ّتقدم حتصيله، كام ّاملكلففيلزم عىل 

تكليف بغري املقدور وهو  ّألنه باطل، ّاريختي بتحصيل القيد غري االّاملكلف
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 .هو واضحباطل كام 
 . واملوضوعّتعلقاملراد من امل : الثالثةّاملقدمة
املوضوع  يؤخذ ّوإنام املوضوع،جياد إ إىلوجوب ال يدعو ّأن ال :ًأيضا ّتقدم

، فال ّاحلج، فيجب عليه ّاملكلفإذا استطاع : ، كام لو قالدمفروض الوجو
 . حتصيل االستطاعةفّاملكلجيب عىل 
ًفعلياوجوب إذا صار ّأن ال :ًأيضا ّقدم، فتّتعلق املّأما  فهو يبعث ويدعو ،ّ
ًفعليا أو تركه، فوجوب الصالة إذا صار ّتعلق إجياد املإىل ّاملكلف ، فيجب ّ
 . وهو فعل الصالةّتعلق إجياد املٍحينئذ

 ًجزءاأو ًدا  قيّإن أخذ قصد امتثال األمر:  نقولّاملقدماتت هذه ّتضحإذا ا
 ّمتعلقيلزم أخذ   ـً األمر قيدا يف الواجبّمتعلقأي أخذ  ـ ّيف متعلق األمر

ّه، ألن ّمتعلق إجياد إىل األمر يدعو ّألناألمر يف املوضوع، وهو باطل، وذلك 
ه، فيلزم أن يكون األمر والوجوب ّمتعلقالوجوب واألمر يدعو إىل إجياد 

 قصد امتثال األمر ال يمكن أن ّحيث إنو .ألمرإىل إجياد قصد امتثال اًيا داع
ّبعد ثبوت األمر، بحيث إن األمر يوجد أوّ إال ّيتحقق ّثم يقصد امتثاله، ًال ّ

إىل قصده وًال ّإىل إجياد األمر أوًيا الوجوب يكون داع وّفهذا معناه أن األمر
وىل من فعل امل ّألنه، ّمر قيد غري اختياري األّحيث إن، وًبعد وجوده ثانيا

للوجوب، وهذا يعني أخذ ًدا  قيه من أخذّالبد، وعليه ّاملكلفوليس من فعل 
 .األمر يف موضوع نفس األمر، وهو دور حمال

 األمر، يلزم أن يكون ّمتعلق قصد األمر لو أخذ يف ّإن :بعبارة أخرى
من  األمر ّن، ألًاّاختياريًدا مر ليس قي األّحيث إنًا بوجود األمر، وّ مقيدّتعلقامل

ًأن يكون قيدا يف الوجوب، وعليه يكون ّالبد  ف،ّاملكلففعل املوىل ال من فعل 
 .ًا بوجود األمر بالصالة، وهو دورّ مقيد ـً مثال ـاألمر بالصالة

ًلو أخذ قصد امتثال األمر قيدا >:  النائيني بقولهّاملحققوهذا ما ذكر 
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روض الوجود يف مف وللتكليفًعا للمأمور به فال حمالة يكون األمر موضو
 . عىل نفسهاليشء ّتقدمهذا ما ذكرناه من لزوم  و.مقام اإلنشاء

 ّتعلقًا ملّمتعلقأخذ ّ اختياري أو غريّ اختياري أمر ّكل :بعبارة واضحة
 ،التكليف فوجود التكليف مرشوط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع

ً وجوده مرشوطا  فيكون، فيام نحن فيه هو نفس األمرّتعلق املّمتعلق ّحيث إنو
ًبفرض وجود نفسه فرضا مطابقا للخارج  فيلزم كونه مفروض الوجود قبل ،ً

 .هو بعينه حمذور الدور و،وجوده
 ،موضوعهّ فعلية  عىلّتوقفتاحلكم ّ فعلية ّفألن ّية يف مقام الفعلّأماو
 نفسه هو املوضوع ّأنفروض  املّحيث إن و التكليفّمتعلقات ّمتعلق :أعني
ته ّ فعليّتقدمالزمه  و،نفسهّ فعلية ته عىلّ فعليّتوقفت ف،هّمتعلق قّمتعل ولنفسه

 .تهّعىل فعلي
 أجزاء عن إتيان متام ّمتأخر  قصد االمتثالّفألن يف مقام االمتثال ّأماو

فرضنا من ا ّنإحيث  و، يكون هباّإنام قصد االمتثال ّفإن ،ًقيوده طبعا واملأمور به
ي هو عبارة عن دعوة شخص الذالمتثال القيود نفس قصد ا واألجزاءمجلة 

ً يف مقام امتثاله قاصدا لالمتثال قبل قصد ّاملكلف يكون نأوّالبد  ف،ذاك األمر
 .)١(< عىل نفسهاليشء ّتقدم فيلزم ،امتثاله

  لث ا'وN للuهان اVاّالسيدمناقشة 
 أن ّبدال، ّقيد إذا كان غري اختياريّأن ال الثانية من ّاملقدمة يف ّتقدم ما ّنإ

 ليس ّأنهّ إال ،ّتامةيرجع إىل الوجوب دون الواجب، فهي وإن كانت قاعدة 
 الوجوب، بل يف بعض احلاالت إىل إرجاعهيلزم ّ اختياري  كان القيد غريّكلام

ّأن  الوجوب، السبب يف ذلك هو إىل ّختياري القيد غري االإرجاعال جيب 
                                                  

 .١٠٨ـ ١٠٧ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 : عىل نحوينّختياري اال غريقيدال
 اجلعل ّجردً حاصال بمّختياري أن ال يكون القيد غري اال:ّاألولالنحو 

ًيا بنفس األمر، ففي هذا النحو يكون األمر داعًال ال يكون حاص : أي،ّرشعيال
حيث وله، د ّيف املتعلق وقيل  دخيّأنه وبام ،ّ إجياد ذلك القيد غري االختياريإىل
بغري املقدور ًفا تكلياده فيكون إلزامه بإجيّللمكلف، ّ اختياري ذا القيد غري هّإن

ً من إرجاعه إىل قيود املوضوع أي أخذه قيدا ّالبدوهو حمال، ولذلك كان 
إلجياده وحتصيله؛ ًيا  الوجوب داع  ال يكونٍحينئذًورشطا للوجوب نفسه، و

ّإجياد قيود موضوعه، ألهنا فوق الوجوب،  وّألن الوجوب ال يدعو إىل حتصيل
 إىل أن يكون من قيود ّيد غري االختياري القإرجاعويف هذا النحو جيب 

 ريغ قيد الزوال ّنإ ف ـً مثال ـ، من قبيل قيد الزوال لصالة الظهرالوجوب
 أي يكون من قيود الوجوب ، قيود املوضوعإىل إرجاعهمن ّالبد ف ،ّاختياري

 وجوب ّألنّللمكلف إىل إجياد الزوال، ًا ّرك، ولذلك ال يكون الوجوب حمًأيضا
 ّللمتعلق فقطًدا  الزوال من نفسه، ولو بقي الزوال قيّقق عىل حتّوقفمتالصالة 

ليس باختياره، فيكون ّنه أ الزوال، مع إجيادّللزم عىل املكلف   ـأي للصالة ـ
 .بغري املقدور، وهو مستحيلًفا تكلي

، ويف ّرشعيً حاصال باجلعل الّختياري أن يكون القيد غري اال:النحو الثاين
 ، املوضوعإىلّ املأخوذ يف املتعلق ّختياري القيد غري االإرجاعب هذا النحو ال جي

ّذلك ألنه ملا كان القيد غري اال وً قيدا للوجوب؛ه ال جيب أخذ:أي  ّختياريّ
ّحيصل ويتحقق بنفس إنشاء األمر، فال حمذور يف أن يبقى من قيود املتعلق؛  ّ

ّوذلك ألن الوجوب حيرك نحو إجياد القيد إذا كان ذلك ا لقيد غري حاصل، ّ
 إنشاء حيصل مع ةّختياريّفروض أن هذا النحو من القيود غري اال املّحيث إنو

 .للحاصلًال الوجوب، فعىل هذا يكون حتريك الوجوب نحوه حتصي
 للواجب فيام إذاًدا  األمر وإن لزم أن يكون قيّفإن ؛ومقامنا من هذا القبيل
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 ّاختياري غري ٌقيد  ـاألمر ـ هّ، وأنّيف متعلق األمرًدا أخذ قصد امتثال األمر قي
ّأنه مع ذلك ال جيب ّ إال ،ّاملكلفمن فعل املوىل ال من فعل  ّألنهّللمكلف، 
 حيصل ّوذلك ألن األمر  ـ قيود الوجوبإىلأي ـ   قيود املوضوعإىل إرجاعه
 دامما  و الوجوب،إنشاءينوجد بنفس  مرّأن األ : أي، الوجوبإنشاءبنفس 

 . قيود الوجوبإىل إلرجاعهكذلك فال معنى 
ّخذ يف املتعلق أي الواجب، ُ إذا أّختياريّ إن القيد غري اال:أخرىبعبارة 

فيام إذا مل يكن القيد ّيتم ذا ّأن هّ إال  موضوع الوجوب،إىل إرجاعهمن ّالبد ف
 األمر، كام هو وإنشاءّبمجرد جعل د  والوجوّحقق مضمون التّختياريغري اال

 .ونحوه ة كالزوالّختيارييود غري االاحلال يف سائر الق
 وإنشاءّ مضمون احلصول بمجرد جعل ّختياريإذا كان القيد غري اال ّأما

إىل أخذه يف ًفا األمر، ففي هذه احلالة ال جيب أخذه يف موضوع الوجوب، مضا
ال يلزم من ذلك التكليف  و فقط،ّتعلق يبقى من قيود املأنبل يمكن  ّاملتعلق،

ّوذلك ألن الوجوب لن يدعو ولن حيرك إىل إجياد هذا القيد؛ بغري املقدور؛  ّ
 األمر، وعىل هذا ال معنى لتحريك وإنشاء جعل ّجردّألنه حاصل بم

 .حتصيل حاصل ّألنهالوجوب نحو إجياد ذلك القيد، 
ترشيعه،  وّ بمجرد جعلهّحققّمقامنا من هذا القبيل، فإن األمر يوجد ويتو

ّيف املتعلق ال يعني أن الوجوب حيرك ًدا  قي أخذ قصد امتثالهّفإنوعليه  ّ  ّاملكلفّ
 .ّ ذلك القيد؛ ألنه حاصل من نفسه مع األمرإجيادنحو 

عن قدرة  ً خارجا كانإن و األمرّإن>:  اخلوئي بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 
 ّللمكلفال يمكن ّنه أللموىل، كام  ٌّ اختياريٌفعلّنه إاختياره، حيث  وّاملكلف
 ذلك ال يستدعي ّكلّأن ّ إال وجوده، وهّقق بقصده بدون فرض حتءيشاإلتيان ب

 هو ّإنام التكاليف ّصحةعترب يف ّأن امل :الوجه يف ذلك و.أخذه مفروض الوجود
 الرشائط يف مرحلة االمتثال، واألجزاءاهتا بكافة ّمتعلق عىل اإلتيان بّاملكلفقدرة 
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 مل إن وّكلفهذا الضوء فاملعىل  و.غري قادر يف مرحلة اجلعل وً كان عاجزاإنو
 بقصده قبل إنشائه وأمرهابداعي   ـً مثال ـًيكن قادرا عىل اإلتيان بالصالة

قد عرفت كفاية  وإنشائه و قادر عىل اإلتيان هبا كذلك بعد جعلهلكنّه وجعله،و
 ّعلقعليه فال مانع من ت وعدم املقتىض العتبار القدرة من حني اجلعل، وذلك،

 من اإلتيان هبا كذلك يف ّاملكلف ّمتكن، لفرض أمرهامع قصد التكليف بالصالة 
 امللزم ألخذه كذلك ّفإن ال ملزم ألخذه مفروض الوجود، فإذنمقام االمتثال، 

مر ّأن األ :من هنا يظهر و.هو غري الزم يف املقام و،هو لزوم التكليف باملحال
 يوجد بنفس اإلنشاء ّنهأ :هي و، يف نقطةّية القيود غري االختيارّيةيمتاز عن بق

 .مفروض الوجود  ال موجب ألخذه:ألجله و،اجلعل دون غريهو
 من ٌيشءه ّمتعلقال يلزم من أخذ قصد األمر يف ّنه أ هي :فالنتيجة

هي أخذ األمر  و واحدةٍليهام يرتكز عىل نقطة كّحيث إن ؛املحذورين السابقني
 .)١(<نتفى املحذورانبانتفاء تلك النقطة ا ومفروض الوجود يف مقام اإلنشاء،

ّهبذا ينتهي احلديث عن الرباهني التي ادعيت إلثبات االستحالة مع و
 .)٢(بعض التعليق عليها
 

ّ أي أن البحث ،<والكالم يقع يف حتليل الفرق بني القسمني>: + قوله •
ّليس يف أصل وجود الواجب التعبدي والتوصيل، وإنام البحث يف الفرق  ّ ّ

 .ّ، وهو من البحوث التحليليةبينهام
 يعني السبب الذي عىل أساسه أرجعنا ،<ومنشأ هذا الكالم>: + قوله • 

                                                  
 .١٦١ ص٢  ج:)طبع دار اهلادى(ل الفقه حمارضات يف أصو) ١(
نتعرض هلا وملناقشاهتا يف ،  األمرّمتعلقهناك براهني أخرى الستحالة أخذ قصد االمتثال يف ) ٢(

 .البحوث التفصيلية يف آخر البحث
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ّالفرق بني التوصيل والتعبدي إىل عامل املالك وليس   هو احتامل ،ّ عامل املتعلقإىلّ
 فإن ثبتت هذه االستحالة ،ّاستحالة أخذ قصد امتثال األمر يف متعلق األمر

ّختالف بني التعبدي والتوصيل إىل املالك ال إىل املتعلق االإرجاع ّتعني ّ ّ. 
ّ قصد امتثال األمر متأخر رتبة عن األمر لتفرعه ّأن: ّاألول>:  +قوله • ّ
 .ّ أي لتفرع قصد امتثال األمر عىل األمر، وهذا واضح<عليه
املراد بالقيد هو : <ّ يف متعلق األمرًا جزءأوًفلو أخذ قيدا >: +قوله  •

ً ألن الوجوب قد يكون متعلقا بالصالة فقط، ففي هذه احلالة يكون الرشط، ّّ
ًقصد االمتثال رشطا للمتعلق، وقد يكون الوجوب متعلقا بالصالة وبقصد  ًّ ّ

 .ًااالمتثال ففي هذه احلالة يكون قصد االمتثال جزء
 معطوف عىل ) مفهومهتصور( <ر مفهومهّال عنوانه وتصو>: +قوله  •

 .)عنوانه(
ّـ األمر قيدا أو جزءا يف متعلق األمر  ـ قصد امتثال فلو أخذ>: +ه قول • ً ً

ّ إن األمر هو :ّ؛ ألنه قلناّ عطف تفسريي<والوجوب> الواو يف <والوجوب
 .الوجوب

ًداخال يف معرض األمر ضمنا> قصد امتثال األمر <لكان> :+قوله  • ً>، 
ّ لكان معروضا، واألمر هو العارض، ومن الواضح أن ا:يأ ملعروض هو ً

ّاملتقدم، كام يتقدم املوصوف عىل الصفة ّ. 
 أي لوجود املوضوع <ًويكون الوجوب الفعيل تابعا لوجوده>:+قوله  •

 .ّومنه املتعلق
 املراد من هذا الوجوب <ّبينام وجوده متفرع عىل الوجوب>: +قوله  •

 .ّهو فعلية املجعول وليس اجلعل
ًونحن قد ميزنا سابقا بني>: +قوله  •  كام يف احللقة <ّ املتعلق واملوضوعّ
 .األوىل
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 أي: < يقصد االمتثال بذات الفعلأنّفال يمكن للمكلف >: +قوله  •
ّ يقصد االمتثال بالفعل املقيد بقصد االمتثال، ألنه يلزم تعلق قصد أنّالبد  ّ ّ

ّ الزمه تعلق اليشء بنفسه وحمركية اليشء نحو أياالمتثال بقصد االمتثال،  ّ ّ
ّحمركية  . وهو باطل  نفسهّ
 هذا نفس البيان <...ّ شئت قلت إن قصد امتثال األمرإنو>: +قوله  •

ٌال أنه بيان ً جوابا +ّ، ولذا ذكر السيد الشهيد   ثالث كام ذهب إليه البعضّ
 . والثاين دون الثالثّاألولعن البيان 

يف موضوع ًدا  قيأخذه من ّالبدفّ اختياري  غريهّحيث إنو>: +قوله • 
 ،وضوع املإىل ترجع ّيةقيود غري االختيارّأن ال ذلك من ّتقدمكام : <جوبالو

 . تكون من رشائط الوجوب:وبعبارة أخرى
 ؛< وهو يساوق التحريك نحو القيدّقيدًا نحو املّركلكان حم>: +قوله  •
 والتقييد والقيد، لذا يكون ّقيد ذات امل: وهي، ثالثةأشياء من ّمؤلف ّقيد املّألن

 . جمموع هذه الثالثة التي من مجلتها القيدإىل ًا حتريكّقيدنحو املالتحريك 
 مراده .<ّقيدد وذات املّ التقيإىلّ إال ّركويف هذه احلالة ال حي>: +قوله  •

ًطا  القيد رشأخذ يف حالة ّأنه : القيد يف املوضوع، أيأخذ هي حالة :من احلالة
 الوجوب حيدث بعد ّنألنحو القيد؛ ًا ّركيف الوجوب ال يكون الوجوب حم

 اإلتيان نحو يأ  ـّقيدنحو ذات املًا ّركحصول القيد، ولذا يكون الوجوب حم
 بعد الزوال ًمثال  بصالة الظهراإلتياننحو  أينحو التقييد، و ـًال بالصالة مث

 . ما بعد الغروبإىلعدم تأخريها و
 .< بنفس وجودهٌموجود ّألنه األمر نحو القيد ّركفلن حي>: +قوله  •

 .  بنفس وجود هذا اجلعلٌقيد موجودّأن ال :أي
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 ي من جهة األصل اللفظيّتعبد أو الّتوصيليف الّشك  يف حالة ال.١
 ي من جهة األصل العميلّتعبد أو الّتوصيليف الّشك  يف حالة ال.٢
 ّيةبحوث إضاف •

 ّتعبديّ الواجب التوصيل وال معاين.١
ّ تفصيل البحث يف أدلة استحالة أخذ قصد االمتثال يف متعلق األمر.٢ ّ 
  هل يمكن أخذ سائر الدواعي؟.٣
ّ طريق ثالث لتقييد املتعل.٤  قٌ
ّ طريق رابع لتقييد املتعل.٥  ّق وهو تعدد األمرٌ
 ق وهو لصاحب الكفاية ّ لتقييد املتعلخامس طريق .٦
 هيد ّ الطريق السادس وهو للسيد الش.٧





 
 
 
 ِ Cلمإ`ه ُّ مردَ +نإذا ِ القسمbَ بbَختالفّأن اال ِ هذا ا+حثُثمرةو

ًياّتوصلأو ًا ّيّتعبد ِ الواجبِ* كون ِّشك الَ عندِا"كم، فباإلمcن ُ، اxمسكّ ّ 
ِمتعلق * ِ االمتثالِ قصدِ الواجب، O> دخلِ د,لِبإطالق

كما هو   ـ الوجوبّ
  .ّيةّوصل اxْثبتتف  ـ ا8حتملةِ القيودِّ * !ُا"ال
َأما إذا +نو  * ِ ا8ذكورِ القصدِ أخذِ استحالةِ بسببِ ا8الكِه إ` Cلمُّ مردّ
ِمتعلق
ُ اxمسكُ األمر، فال يمكنّ ّ، ألن ّيةّ اxوصلِإلثبات ِ ا8ذكورِباإلطالق ّ

َيةّاxوصل   ا8الك، *ِ االمتثالِ قصدِ دخلِ عدمِبإثباتّ إال ٍحينئذ ُ ال تثبتّ
َ، ألن مفادً األمر، ال مبا[ةِه بد,لُ إثباتُهذا ما ال يمكنو  ُ هو األمرِ ا<,لّ

ِمتعلق * ِاإلطالق ِثباتإ ِ عن طريقٍ مبا[ةِ غfٍال بصورة و،ال ا8الك
 األمر، ّ

ِ * متعلقَاإلطالقّألن 
ُ إنما يكشفِ األمرّ ِمتعلق * ِاإلطالق  عنّ

 إذا ِ ا8الكّ
ِقيد با8َ ا8وq أن يأمرِن بإمcَ+ن   .اإلمcن ُ هنا عدمُا8فروض و فلم يفعل،ّ

ِيةّعبد* اx ِّشك العم< عند الِ األصلِ * (الأخرى ٌ ثمرةُذكرُقد تو ّ 
 ِ االمتثالُ قصدَ إذا +نِ للuاءةً(رى oشكذا الّأن ه;  و ا<,ل،ِ قيامِعدمو

 ِ الواجبِ * كuى دورانُه، إذ يدخلِ اعتبارِ } تقديرِ * الواجبُؤخذُ يّمما
bوِّاألقل َب Qال ّمما ِ االمتثالُ قصدَ إذا +نِ االشتغالِ ألصالةً(رى و،األك 
 ِ الواجبِ* سقوط ُّشك الّوiنما ً، [nٍCء ِ* وجوب oشك إذ ال ؛ كذلكُؤخذُي

  .ِه عن ثبوتِا8فروغ
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ي ّتعبدبني الواجب ال ثمرة هذا البحث عىل أساس الفرق ّرتتبت
 احلكم أم إىل املالك، إىلذا الفرق هل يرجع ّأن ه من جهة ّتوصيلوالواجب ال

 :يمكن بيان هذه الثمرة يف موردينو
 

 اللفظي،  بلحاظ األصلًاّيّتعبد م أًاّيّتوصلّيف حالة الشك يف كون الواجب 
 :تكون لدينا حالتان
 ّ قصد االمتثال يف متعلق األمر عىل إمكان أخذالبناء :احلالة األوىل

 .ّ أخذ قصد االمتثال يف متعلق األمر عدم إمكان عىلالبناء :الثانيةاحلالة 
ّالبناء عىل إمكان أخذ قصد االمتثال يف متعلق وهي :  احلالة األوىلّأما
ّتوصيلتالف بني الواجب ال يرجع االخٍحينئذاألمر، ف ، احلكمإىل  ّيّتعبد والّ

، ويف هذه احلالة إذا شككنا يف واجب ًامطلقّإما  وًاّمقيد ّماإ فيكون احلكم
ّ كالصدقة هل هو واجب تعبديّمعني ّتوصيل ّأنه مب فيه قصد القربة أجيأي  ّ ّ 

ي ّقدمات احلكمة لنفم باإلطالق وّتمسكب فيه قصد القربة، فيمكن الجيال 
 حيتاج إىل ّتعبد الّألن وذلك ؛ّتوصيل ٌ واجبّأنه إثبات وًاّيّتعبد ًاكونه واجب

ّ مل يقيد احلكم يف لسان الدليل، ّأنهتقييد احلكم واألمر بقصد االمتثال، وبام 
 ّيةّتوصل يريد الّوإنام ّيةّتعبدوىل ال يريد قصد القربة أي ال يريد الّأن املنكتشف 

ّيريد التعبدية للزم أن فقط؛ إذ لو كان املوىل  يف   ـقصد القربة ـ  القيد الزائدّنييبّ
 ممكن بحسب الفرض، فعىل هذا هّحيث إنلسان الدليل، والتقييد بقصد القربة 

 ّألنه له، ة املوىل عدم ذكر القيد يف الدليل، يكشف عن عدم إرادّفإناألساس 
ّ لكان ذلك خمالّيقيدلو كان يريد القيد ومل 

 ّتعنيتفهيم مراده، وعليه ييف بيان و ً  
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ّتوصيلواجب ّأن ال أي ،وىل يريد اإلطالقّأن املالقول ب كام هو  .ّيّتعبد ال ّ
 قيد، فلو مل يذكر املوىل ّيةّاحلال يف كثري من املوارد التي يشك فيها يف مدخل

 .ّمقدمات احلكمة ويمكن نفيه باإلطالقّنه إذلك القيد، ف
يف  وّذ قصد االمتثال يف متعلق األمرتحالة أخ عىل اسالبناء :احلالة الثانية

 ، عامل املالكإىلي ّتعبد والّتوصيلهذه احلالة يرجع االختالف بني الواجب ال
ًبقصد القربة يكون الواجب تعبدياًدا ّفإن كان املالك مقي ّ ًقا ، وإن كان مطلّ

ًيكون الواجب توصليا ّ ّ. 
ٍمعني ٍفإذا شككنا يف واجب ّتوصيل ّأنه هل ّ ال ، ففي هذه احلالة ّيّتعبد  أمّ

ّتوصيلواجب ّأن اليمكننا إثبات  ّ عىل أساس اإلطالق ومقدمات ّيّتعبد أم ّ
ّأن  إثبات اإلطالق يف املالك لكي يثبت ّألناحلكمة يف لسان الدليل؛ وذلك 

ّتوصيلواجب ال  .بأحد طريقني، وكالمها باطلّ إال  ال يكونّ
 كان فإذاك من خالل إطالق الدليل، املالإطالق أن نثبت  :ّاألولالطريق 

ًدليل احلكم مطلقا كان املالك مطلقا أيضا ً ً. 
 .املالك من خالل إطالق املدلولإطالق  أن نثبت :الطريق الثاين
املالك من خالل إطالق إطالق  إثباتوهو  ـ ّاألول الطريق ّيةّأما عدم متام

 الدليل  ارشة، ومدلولّفألن إطالق الدليل يثبت مدلوله املطابقي مب ـ الدليل
املطابقي هو احلكم، وعليه يثبت بإطالق الدليل إطالق احلكم فقط، دون 

 .إطالق املالك
  ـاملدلول نثبت املالك من خالل إطالق  أنـالثاين  الطريق ّيةّوأما عدم متام

ٍفهذا الطريق إنام ينفع يف حالة  . دون أخرىّ
 :عىل نحوين إطالق احلكم ّإن :بيان ذلك

ًجدياًدا  إطالق احلكم مران أن يكو :لّاألو ّ  للموىل بأن يكون اإلطالق هو ّ
ّ للموىل يف عامل الثبوت، بحيث كان املوىل يتمكن من التقييد ّاملراد الواقعي
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 .ّولكنّه مل يفعل؛ ألن مراده هو اإلطالق
ّأن ّيف املراد اجلدي للموىل، أي ًال  ال يكون دخياإلطالق ّنأ :النحو الثاين

ّإنام أطلق احلكم  وّ ليس هو املراد اجلدي والواقعي يف عامل الثبوت،القطاإل
التقييد فقط، وعىل هذا األساس فقد يكون مراد املوىل الواقعي استحالة ألجل 

ّهو التقييد ولكنّه مل يقيد؛ لعدم متكنه من ذلك بسبب استحالة التقييد ّ. 
ّديا للموىلجًدا أن يكون إطالق احلكم مرا  ـّاألولفعىل النحو  فيمكن   ـّ

 ّمقيدغري ّنه أو ًأيضاالك مطلق ّأن املأن نكتشف عن طريق إطالق احلكم 
ّتوصيلواجب ّأن ال نثبت ٍحينئذبقصد القربة، و وىل لو كان يريد ّأن امل بتقريب، ّ

للبيان ًال إخالد ومع ذلك مل يذكر القيد يف الدليل، فسوف يكون ذلك يالتقي
 .والتفهيم ملراده

  ـّ غري دخيل يف املراد اجلدي للموىلطالقّأن اإلوهو   ـعىل النحو الثاين ّأما
ّفال يمكن أن يكتشف من إطالق احلكم إطالق املالك؛ وذلك ألن املوىل قد 

 ّفإن مل يذكر القيد بسبب استحالة تقييد الدليل، وعليه لكنّهًيريد التقييد واقعا، 
 .ته لذلك القيدّجمرد عدم ذكره للقيد ال يكشف عن عدم إراد

ّ أن املوىل مل يقيد احلكم بقصد امتثال األمر : أي، كالمنا من النحو الثاينّحملو ّ
وعىل  ألجل استحالة تقييد الدليل بام ذكر من الرباهني آنفة الذكر عىل االستحالة،

 ألجل ّيقيدولكن مل  هذا فقد يكون مراد املوىل الواقعي الثبويت هو التقييد،
ّ املالك من طريق مقدمات إطالقد، وعىل هذا فال يمكن أن نثبت استحالة التقيي

 إطالق املوىل للحكم ّأناحلكمة وإطالق احلكم يف عامل اإلثبات؛ ملا ذكرنا من 
ًكان رضوريا  . عليه بسبب استحالة التقييدً ومفروضاّ

ّتوصيل أم ّيّتعبدواجب هل هو ّأن الوعىل هذا األساس، فلكي نثبت  ّ، 
 .ّمقدمات احلكمة وّيل خاص غري اإلطالقإىل دلنحتاج 
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ّإننا إذا بنينا عىل إمكان أخذ قصد امتثال األمر يف متعلق األمر، فهذا يعني  ّ

ي يرجع إىل تقييد احلكم أو ّتعبد والّتوصيلّأن االختالف يف الواجب ال
 واجب هو هل  ـً مثال ـ كصلة الرحمّمعنيإذا شككنا يف واجب ف إطالقه،

ّتعبدي أم توصيل وفرضنا عدم ّمقدمات احلكمة،  واإلطالقك  اللفظيالدليل ّ
ّففي هذه احلالة يدور األمر بني األقل واألكثر، ويكون املورد من مصاديق 

ّكربى الدوران بني األقل واألكثر والتي يتعني فيها األقل، وعليه ّأن  نثبت ّّ
 .ّتوصيلواجب ال

 يف احلكم ٍ زائدٍ يعني وجود قيدًاّيّتعبدّ أن كون الواجب :بيان ذلك
ّ بقصد امتثال األمر، فيكون الشك يف كون الواجب اإلتيان املجعول وهو

 يف احلكم املجعول، وهو ٍ زائدٍيشءيف وجوب ّشك  هو الًاّيّتوصل أو ًاّيّتعبد
 فهذا ،ًاّيّتوصل إذا كان الواجب ّأمام، وجوب قصد القربة عند صلة الرح

 يف احلكم املجعول، وعىل هذا األساس يدور ٍ زائدٍ قيدّيعني عدم وجود أي
عدم وجود تقييد زائد، وهذا يرجع إىل الدوران بني بني األمر بني تقييد زائد و

 . ألصالة الرباءةًيف الوجوب الزائد جمرىّشك  وعدمه، فيكون الٍ زائدٍوجوب
ّإذا بنينا عىل استحالة أخذ قصد امتثال األمر يف متعلق األمر، وبنينا ّأما و

ٌعىل أن قصد امتثال األمر دخيل املورد يكون  يف املالك فقط، ففي هذه احلالة ّ
ّمن موارد الشك يف املحصل وهو جمرى ألصالة االشتغال فيثبت  واجب ّأن الّ

 .يّتعبد
ًنا يعلم يقي ّألنهّكلف،  ال ريب يف ثبوت الوجوب عىل امل:بيان ذلكو

ّ فحينام يشك يف  ـً مثال ـّباشتغال ذمته بالتكليف وهو وجوب صلة الرحم
ّ أن إىلّشك ، ففي احلقيقة يرجع هذا الًاّيّتوصل أم ًاّيّتعبدكون هذا الواجب 
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ًالواجب الذي علم باشتغال ذمته به يقينا  به من باإلتيانه منه ّذمت، هل تربأ ّ
ّأن مع قصد االمتثال، ومن الواضح ّ إال ه منهّذمت أأو ال تربدون قصد االمتثال 

 بقصد اإلتيانذا املورد من موارد جريان أصالة االشتغال، وعليه جيب ه
 .االمتثال

ه وحتصيله من ؤ مالك هذا الواجب هل يمكن استيفاّإن :بعبارة أخرى
 باإلتيان ّ إال بقصد االمتثال، أم ال يمكن استيفاء وحتصيل املالكاإلتياندون 

ّمن الشك يف املحصل للمالك، فتجري فيه  ٍحينئذبقصد االمتثال، ويكون  ّ
يف حتصيله ّشك  الّوإنامة، ّذمّأصالة االشتغال؛ ألننا نعلم بدخول املالك يف ال

ة من هذا ّذم بقصد االمتثال، فلكي حيصل اليقني برباءة الاإلتيانمن دون 
 .متثالبقصد االبه  اإلتيان من ّالبدالواجب 

 
 الشهيد، ّالسيد هذه الثمرة ال يقبلها <أخرىوقد تذكر ثمرة >: +قوله  •
يف سقوط ّشك ّأن ال : والسبب يف عدم قبوهلا.<...تذكروقد > بقوله ّعربولذا 

 كان احتامل عدم السقوط ألجل إذاالوجوب يكون جمرى لقاعدة االشتغال، 
 بصالة ِ مل يأتّأنه ّاملكلف قبيل أن حيتمل من  بعدم السقوط،ّاملكلفاحتامل 

 املوىل إىليرجع  ٍأمر من ًئا يف حالة احتامل عدم السقوط ناشّوأماًالظهر مثال، 
ال حيكم العقل   الواجب، ففي هذه احلالةّيبنيبحيث جيب عىل املوىل أن 

 ّحمل و،بجريان أصالة االشتغال، بل تكون هذه احلالة جمرى ألصالة الرباءة
 احتامل عدم سقوط الوجوب يرجع ّألنوذلك  الم من قبيل احلالة الثانية؛الك
 ّألن جيب عىل املوىل ذلك، ٍحينئذ قصد االمتثال يف املالك، وّيةاحتامل مدخل إىل

وقد ذكر  . املوىلإىل قصد االمتثال يف املالك وعدمها، يرجع يف بياهنا ّيةمدخل
 .شهيد ذلك يف مباحث الدليل اللفظي الّالسيد
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ّأن  :ة، واملراد هبام يف املقامّتعدد مٍ معانّتوصيلي والّتعبدللواجب ال •

 ّأماّ لتحقق امتثاله، ة القربّيةي هو الواجب الذي يشرتط فيه نّتعبدواجب الال
؛ لكونه غري ةّجب الذي ال يشرتط فيه نية القرب فهو الواّتوصيلالواجب ال

 . ّ نحو جاء به املكلفّثاله بأيحيصل امت وّعبادة بحد ذاته،
ّتوصيل وّيّتعبد إىل يف تقسيم الواجب ّية الفقهيةال إشكال من الناح • ّ ،

 عامل اجلعل إىللكن وقع الكالم يف حتليل الفرق بينهام، فقد يرجع الفرق 
ُ أن قصد القربة أو قصد امتثال األمر قد أ: بمعنى،واحلكم  ًجزءاأو ًدا خذ قيّ

 .ّب التعبديّيف متعلق الوجو
الك يف ّأن امل :الغرض، بمعنى و عامل املالكإىلقد يرجع الفرق بينهام  •

 قصد أو بقصد القربة ّإاله اإلنسان ّققي ال يمكن أن حيّتعبدالواجب ال
 يمكن حتصيله وإن مل يكن هناك داعي ّتوصيلاالمتثال، واملالك يف الواجب ال
 .قصد القربة وقصد امتثال األمر

 باستحالة أخذ قصد القربة أو قصد امتثال األمر يف اجلعل إذا قلنا •
ي ّتعبد الفرق بني الواجب الإرجاع إىل ّنضطروالوجوب، ففي هذه احلالة 

 . املالكإىل ّتوصيلوال
 ّمتعلق ثالثة براهني عىل استحالة أخذ قصد االمتثال يف املصنّفذكر  •
 .األمر
 رتبة عن ّمتأخر تثال األمرَّ لزوم الدور؛ ألن قصد امّاألولالربهان  •

 يف معروض ًال األمر، لكان داخّمتعلقً قيدا يف  األمر، فلو أخذ قصد االمتثال
ّا عليه تقدم املعروض عىل عارضه، فيلزم كون قصد االمتثالّقدممت واألمر، ً  
 .ًا عليه يف نفس الوقتّقدممت وًا عن األمرّمتأخر
ّ متقدم ّألن قصد امتثال األمريف املقام ال يلزم الدور؛ ّنه أ بوأجيب •
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  قصدّفإن يف العامل اخلارجي ّأماي يف عامل اجلعل والترشيع، ّالتصوربوجوده 
 اليشء ّتوقف عن األمر، وعىل هذا فاجلهة خمتلفة، فال يلزم ّمتأخر امتثال األمر
 .عىل نفسه

 : الشهيد بياننيّالسيدله الربهان الثاين، ذكر  •
ّية األمر نحو امتثال ّرك قصد امتثال األمر هو حم معنىّأن: ّاألولالبيان 

ّن األمر سيحرك نحو  بقصد االمتثال، فإّالفعل، فلو أمر املوىل بالصالة املقيدة ّ
ّية ّركَّبام أن قصد االمتثال معناه حم وقصد االمتثال، وذات الصالة،: شيئني

ًاألمر، فسوف يكون األمر بالصالة حمركا نحو حم  . بالصالةّية نفس األمرّركّ
 يف ًال قصد امتثال األمر إذا كان داخّ بأنّاألولأجيب عىل البيان  •

ّاملتعلق، ينحل األمر  ّية نحو متعلقه، ّركٍّني، لكل منهام حمّضمني أمرين إىلّ ّ
 ّاألولاألمر بقصد امتثال األمر : اآلخر واألمر بذات الفعل فقط،: أحدمها

ّجعله حمركا، فاألمر الثاين حيرك نحو ّية ّرك، ال نحو حمّاألولّية األمر ّركو حمًّ
 .نفسه
 عىل أن يكون ذلك ّتوقفّأن قصد امتثال األمر بفعل، ي: البيان الثاين •

ّالفعل مصداقا ملتعلق األمر، عىل فرض أخذ قصد االمتثال يف   ـكونه كذلك وً
 فّتوق إىلّهذا يؤدي  و الفعل،إىل عىل انضامم القصد املذكور ّتوقفي  ـّاملتعلق
 .استحالة االمتثال و عىل نفسه،اليشء
ّ يف املتعلق انحل األمر ًالقصد إذا كان داخّأن الوأجيب ب •  أمرين إىلّ
األمر بقصد امتثال األمر : اآلخر واألمر بذات الفعل،: ني، أحدمهاّضمني
 باإلمكان ّ الفعل فقط، فإن  هو ذاتّاألول األمرّ كان متعلق إذا و،ّاألول

 .صد امتثالهاإلتيان به بق
هو  وً يلزم أخذ األمر قيدا يف موضوع نفسه،ّأنهالربهان الثالث،  •

 .مستحيل
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ّ قصد امتثال األمر إذا أخذ يف متعلق األمر، يصبح نفس األمر ّنإ: قيل •
ً غري اختياري، فيلزم أخذه قيدا يف الوجوب،ّأنهبام  ومن قيود الواجب، هذا  وّ

 .و حماله ويعني أخذ األمر يف موضوع نفسه،
ً يف الوجوب أيضا ّختياري نكتة أخذ قيد الواجب غري االّ بأنوأجيب •

هذه النكتة ال وجود هلا يف املقام؛  وًهي لزوم حتصيله مع كونه ليس مقدورا،
 إنشاء ّجردهو حيصل بم و هنا هو وجود األمر،ّختياريَّألن القيد غري اال

ًسيكون أمرا بتحصيل  ّنهألّجياب حتصيله عىل املكلف؛ الوجوب، فال معنى إل
 .احلاصل

 دليل الواجب لنفي دخل قصد بإطالقك ّمكان التمسالثمرة هي إ •
ًياّتوصلّاالمتثال يف متعلق الوجوب؛ فيثبت كون الواجب  ّ. 

ّبناء عىل أن • ّالتوصيل مرده  ويّتعبد الفرق بني الً  عامل املالك بسبب إىلّ
ر، تكون الثمرة هي عدم إمكان ّاستحالة أخذ قصد االمتثال يف متعلق األم

 قصد االمتثال   دخلعدم وّيةّتوصل دليل الواجب، إلثبات البإطالق ّتمسكال
 ّذ ال يمكن ذلك بدليل األمر مبارشة؛ ألن مفاده األمر ال املالك،يف املالك؛ إ

ّ متعلق األمر؛ ألن إطالقه إنام يكشف عن إطالق بإطالقال بنحو غري مبارش و َّ ّ
 .ِاملفروض هنا عدم إمكان التقييد وّمل يقيد، ومكن تقييدهاملالك إذا أ

ال يمكن، : قيل و الوجوب،ّمتعلقيمكن أخذ قصد االمتثال يف : قيل •
 أخذ قصد بإمكان عىل القول ّأنهالثمرة هي و .بل القصد دخيل يف املالك

ّاالمتثال يف الواجب عىل تقدير اعتباره، يكون الشك جمرى للرباءة؛ إذ يدخل 
 ، فتجري الرباءة عن األكثر،األكثر وّاألقلمر يف كربى دوران الواجب بني األ
ّأن القصد دخيل يف املالك، فهنا يكون  و عىل القول بعدم إمكان ذلكّوأما
جيب  ويف سقوط الواجب املفروغ عن ثبوته، فتجري أصالة االشتغال،ّشك ال

 .اإلتيان بقصد االمتثال
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ٍيوجد للواجب التوصيل معان    الواجبيقابله يف هذه املعاين وة،ّتعدد مّ

 : هيهذه املعاين ، و ّالتعبدي
 واحد من ّ هو الذي يسقط بفعل أيّتوصيل الواجب ال:ّاألولاملعنى 
فسه، ّبفعل املكلف نّ إال ي الذي ال يسقطّتعبديقابله الواجب ال وّاملكلفني،

 .وهذا املعنى يأيت يف الواجب العيني والواجب الكفائي
ّ هو الذي يسقط إذا فعله املكلف ولو عن ّتوصيل الواجب ال:املعنى الثاين

ّإذا فعله املكلف ّ إال ي الذي ال يسقطّتعبداضطرار، ويقابله الواجب ال
 .يف سقوط الواجب بالفعل االضطراري وعدمهموضع بحثه  وًرا،اختيا

ّ هو الذي يتحقق امتثاله سواء كان يف ّتوصيل الواجب ال:نى الثالث املع
ّالفرد املحرم أم املحلل، ّ إال ّي الذي ال يتحقق امتثالهّتعبديقابله الواجب ال وّ

 .النهي ويف اجتامع األمر ضمن الفرد السائغ فقط، وسيأيت بحثه
قربة أو  هو الذي ال يشرتط فيه قصد الّتوصيل الواجب ال:املعنى الرابع

ي الذي يشرتط فيه قصد القربة أو قصد ّتعبدامتثال األمر، ويقابله الواجب ال
 . الكالم املقامّحملامتثال األمر، وهذا هو 

 ّهو الواجب الذي خيرج املكلف عن عهدته: ّفالواجب التوصيل يف املقام
ّتربأ ذمته باإلتيان به كيفام اتفق من دون قصد القربةو ، بل ال امتثال األمر وّ

ّجمرد إتيانه بالفعل بأي  .للواجبًال  كان يعترب امتثاٍ داعّ
ّأما الواجب التعبديو  ّفهو الواجب الذي ال خيرج املكلف عن عهدته: ّ

 .بإتيانه بقصد القربة أو قصد امتثال األمر ال كيفام كانّ إال ّال تربأ ذمته منهو
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ّ أداء الدين فإنه ال يشرتط فيه نية الق:ّاألولمثال و ربة، بل هو عبارة عن ّ
 . نحو كانّإرجاع مال الغري إليه بأي

ّاحلج، فإهنا يشرتط فيها  والصيام و سائر العبادات كالصالة:مثال الثاينو ّ
 .ّإىل إتيان أصل الفعل ال جمرد الفعل فقطًفا قصد القربة أو قصد االمتثال مضا

 
هبا عىل استحالة أخذ  ّتدل يف ثنايا البحث ثالثة من الوجوه التي اسّتقدم

 لتفصيل هذه الوجوه وما يرد ّنتعرض األمر، وفيام ييل ّمتعلققصد األمر يف 
 . بيان الوجوه األخرىإىلًعليها من إيرادات مضافا 

  لزوم ا<ور: ّاألولالوجه 
 املناقشات التي ّتضحًا لكي تّملخص ا هن بيانه يف الرشح، ونذكرهّتقدموقد 

ٌمتأخر قصد امتثال األمر ّترد عليه، وهو أن  عن األمر، فلو أخذ قصد ً رتبةّ
ًا عليه ّقدممت و يف معروض األمر،ًال األمر، لكان داخّمتعلقً قيدا يف  االمتثال

 ًا عن األمرّمتأخر  ّتقدم املعروض عىل عارضه، فيلزم كون قصد االمتثال
 .ًا عليه يف نفس الوقتّقدممتو

 ّاألول العراقي للوجه ّاملحققمناقشة 
 إمكان آخر لتصحيح ٍ العراقي هذه املناقشة بعنوان تقريبّاملحققذكر 

املقطوع >من ّنه أ، حيث ذكر باألمر املأمور به بالقرب النايش عن دعوة ّتقيد
 األمريف مقام ه ّنأ هو بدعوى ّإنام وبيانه ، واحدٌأمرّ إال ليس يف العباداتّنه أب

 ، أو جيب الصالة،ّ صل: الشخيص يف قولهاإلنشاءنشأ هبذا ُيكون ما هو امل
 للرسيان يف ضمن فردين من ٍ قابلٍالوجوب والطلب بنحو عبارة عن طبيعة

 بعنوان ّاألول األمر يف طول خرواآل ،العبادة  بذاتّمتعلق أحدمها :الطلب
 )ل الوقت وجب الطهور والصالةإذا دخ( ×نظريه مثل قوله و ،األمرداعي 
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 ليس هو شخص <وجب>قوله  ستعمل فيه يفّأن امل من املعلوم بداهة ّنفإ
 هو عبارة عن طبيعة الوجوب الساري يف ضمن ّوإنامالوجوب والطلب 

 ّنفيس أحدمها الوجوب ال:نيّني بموضوعني طوليّمتعلقفردين من الوجوب 

 .)١(< بالطهورّتعلقي املّقدمامل ّغريي الوجوب الواآلخر بالصالة ّتعلقامل
 ّيةمن قبيل حج ًأيضاة ّتعدد يرد يف مواضع ماإلشكال نظري هذا ّأن ذكر ّثم

ّحلجية دليل جعل اّإن :اخلرب مع الواسطة حيث يقال ذي جعل خرب  هو الّ
ّحلجية وهذه ا،ّحجةالواسطة  ًعا  للخرب املبارش جيعله بدوره موضوّرشعي أثر ّ

ّلحجيةل ّحلجيةيف يمكن لدليل ا فك، نفسهاّ ذي ال يكاد  يشمل األثر الأن ّ
 يف جواب ذلك بام كرُ وقد ذ، بحسب الرتبةٌهتافت  هذاّفإن ،من قبلهّ إال ّيتأتى

ّحجيةان أحدمها ّيثبت بالدليل حكامن طوليّنه أ: حاصله  اخلرب الواسطة وهو ّ
ّحجية موضوع احلكم اآلخر وهو ّققذي حيال  التي ّيةّحلج فا، اخلرب املبارشّ
ّحلجية املوضوع غري اّققحت  ّكل يكون أن وال بأس . التي تكون للخرب املبارشّ

 وكذلك يف املقام .ّرشعيال األثر ُّخذ يف موضوعه طبيعيُ أٍ واحدٍذلك بجعل
ًأوالباجلعل الواحد يثبت   وهذا مل يؤخذ يف ، بذات الصالةًاّضمني ًاأمر ّ

 ّضمني يكون األمر ال، بقصد األمر آخرّضمني وهناك أمر ، آخرأمرموضوعه 
 .ٍ واحدٍ بجعلّكله ذلك ّحقق يتأن وال بأس ،ملوضوعهًقا ّق حمّاألول

 : املزبور من رأسه، وعىل ذلك نقولاإلشكال وعليه يرتفع أصل ،وهكذا
يف ذلك  اإلشكال يف املقام بعينه هو مناط اإلشكالبعد أن كان مناط ّنه أب

 ّتعدد إمكانبعد ّنه أ ب:نجيب يف املقام ونقول ًضاأي فبعني ذلك التقريب ،املقام

 نجعل ما هو املنشأ أنيمكن  ًأيضا األمر ففي مقام ّاإلرادة بحسب اللب
الطلب والوجوب بنحو قابل للرسيان يف ضمن فردين من   طبيعةباإلنشاء

                                                  
 .١٩٦ ص١ج: هناية األفكار) ١(
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 بإتياهنا ّاألولذات العبادة واآلخر يف طول   أحدمها بنفسّمتعلق :الطلب
 ٍلوجوب واحدّ إال ّ شخيصٍواحد إنشاء ّحتملعدم ّتوهم  ّوأما .بداعي أمرها

 وقوله ،ّيت ا8ّمساغتسل للجمعة وا_نابة و :× فيدفعه مثل قوله ،ّشخيص
 ما هو املنشأ ّأنجهة وضوح   من،إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة :×

هو طبيعة   ليس هو شخص الوجوب بلوجب الطهور والصالة :يف قوله
 ّتعلق املّنفيس أحدمها الوجوب ال: بنحو الرسيان يف ضمن فردينالوجوب

 أن فبعد ما أمكن ٍحينئذ و. بالطهورّتعلق املّغريي واآلخر الوجوب ال،بالصالة
 كام يف ،هو طبيعة الوجوب بنحو قابل لالنحالل إىل وجوبني يكون املنشأ

ور املزبور  عليه ارتفاع املحذّرتتبفال جرم ي، وجب الطهور والصالة :قوله
 وإنشاء واحد أمر يف األمردعوة  عن ئش املأمور به بالقرب الناّتقيد ّصحةو

يف كفايته من دعوى   اخلراساينّاملحقق أورده ّيسلم عام ًأيضا وعليه .فارد
 عىل القول ًبناء يرد ّإنام  إذ ذلك، واحدأمرّ إال ال يكون يف العباداتّنه أالقطع ب

 ّتعددال فبناء عىل ما ذكرنا منّإال و ، يف اخلارجاألمر ّتعددباالحتياج إىل 
ّ إال  ال يكونٍحينئذ إذ ما يف اخلارج ،بحسب االنحالل فال يرد هذا املحذور

 .)١(<رّ فتدبًدا،واحًرا وأمًدا واح ًإنشاء

  العراقيّحققد للمهي الشّالسيدمناقشة 
ريد تصوير  أإن ّأنه :ويرد عليه>:  الشهيد يف مناقشته للعراقيّالسيدقال 

 ، واحدٍأمر ال يكون هناك أكثر من ٍأخذ قصد األمر يف موضوع شخصه بنحو
 احلكم ّألن ، اخلرب مع الواسطة عليه غري معقولّيةفتطبيق ما ذكر يف باب حج

ّحلجيةبا بلحاظ عامل اجلعل وكذلك بلحاظ ًدا ن كان واحإ و،األخبار يف باب ّ
 واملجعول ّية بلحاظ عامل الفعلّينحل لكنّه ،واحد ًأيضا ّفإنهاملجعول بالذات 
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 فيام ّوأما ، أحدها موضوع اآلخرّقق حيأن فيعقل ،ّستقلةإىل أحكام عديدة م
 بقصد األمر كالمها ّضمني بالصالة مع األمر الّضمني الفاألمرنحن فيه 

 يكون أحدمها أنفال يعقل  ،ًعاان بلحاظ عامل اجلعل واملجعول مّضمني
 وبعبارة . كام هو واضحّية هذا خلف الضمنّألن ؛ر يف موضوع اآلخًمأخوذا
 يكون أنفال يعقل  ،ًداواحًعا  يكون موضوعها مجيّية األوامر الضمن:أخرى

 .موضوع أحدها غري موضوع اآلخر أو يف طوله
 جمعوالن امّهنأني غاية األمر ّني استقالليّ طوليأمرينن أريد تصوير إو

 يف باب ّرشعيكجامع األثر ال وذلك عن طريق تصوير جامع .بجعل واحد
إىل   ـً مثال ـ فهذا لو فرض إمكانه يف املقام بأن يشري املوىل<صدق العادل>

 ـ بنحو مطلق الوجود ـ  ويأمر،األمر  والرشائط بام فيها قصداألجزاءجمموعة 
 ّية ما هو مقدور منها فتجب سائر األجزاء والرشائط بالقدرة التكوينّبكل

إىل ًفا  فهذا مضا،طول وجوب تلك األجزاء والرشائطوجيب قصد األمر يف 
خالف ما  ،ًتا إثباّيةة األوامر العبادّأدل فرض وخالف ما هو واقع يف ّرد جمّأنه

 يف مدلول األوامر ّيةّتعبد أو الّيةّتوصل بأصالة الّتمسكهو الغرض من ال
عل واحد من خالل جًال ذا إذا كان معقوّأن ه كام .ة بفعل من األفعالّتعلقامل

 إىل أن يكون هنا ّيؤدي ،وإنشاء واحد لألمر عىل عنوان مشري من قبيل ما ذكر
أو ًال  واحد جعأمر ال ّيةة استقاللّتعددأمران يف مرحلة املجعول أو أوامر م

 .)١(< كام هو املطلوب يف هذه النقطة،ه قصد األمرّمتعلقأخذ يف ًال جمعو
 هذا الوجه يف الرشح، وحاصل ذكرنا جواب املشهور عىل ناّوال خيفى أن
  عن األمر هو قصد االمتثال بوجوده اخلارجي،ّمتأخر  ما هوّما أجابوا هو أن

 األمر هو قصد االمتثال بوجوده الذهني ّمتعلقمأخوذ يف وّ متقدم ما هوو
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 يلزم املحذور فيام إذا كان قصد االمتثال ّوإنام هذا ال حمذور فيه، وّالتصوري،
 .ًاّمتأخر وًاّتقدمم بوجوده اخلارجي

kاVالوجه ا :u الّيةّحرك 9و ا8ّركاألمرx وهو   
ّية ّرك قصد امتثال األمر عبارة عن حمّنأ : ذكره يف املتن وحاصلهّتقدموقد 

ّ أن األمر إىلّدى ّذ نفس القصد يف متعلق األمر، ألقه، فلو أخّاألمر نحو متعل
 .هذا مستحيل وّية،ّحركّحيرك نحو نفس هذه امل

 قصد امتثال األمر إذا كان ّ بأن: اخلوئي عىل هذا الوجهّالسيدوأجاب 
ّ يف املتعلق، ينحل األمر ًالداخ ّية نحو ّركٍّني، لكل منهام حمّضمني أمرين إىلّ

األمر بقصد امتثال األمر : اآلخر واألمر بذات الفعل فقط،: ّمتعلقه، أحدمها
ّجعله حمركا، فاألمر الثاين حيرك ن وّاألول ، ال نحو ّاألولّية األمر ّركحو حمًّ

 .ّتقدمّية نفسه كام ّركحم
  اخلوئيّللسيد اخلميني اإلماممناقشة 

 ،إيقاع البعث وإنشاؤهّ إال وامر الصادرة من املوايل ليس هلا شأنّن األإ>
 من غري ،ّيةواإلنشائ ّيةيقاع اإلّيةّحركاملّ إال تهّ وباعثياألمر ّيةّركوليس معنى حم
له هو إرادته الناشئة ًا ّرك فام يكون حمًنا، تكويّاملكلف تأثري يف بعث أن يكون له

عن إدراك لزوم إطاعة املوىل، الناشئ من اخلوف أو الطمع أو شكر نعامئه أو 
 ،ًنا تكويّحرك موضوع الطاعة ال املّقق حمفاألمر ،املعرفة بمقامه إىل غري ذلك

 عىل نشاءّأن اإل : نفسهّيةّركإىل حمًا ّرك حماألمر إن أريد من كون : نقولٍحينئذف
 كام ، عليهاإليقاع رضورة جواز ؛ فهو ممنوع، موجب لذلكّقيد املاألمرهذا 

 ّللمكلف ّحرك املاألمر يلزم أن يكون ّأنه : وإن أريد منه.اعرتف به املستشكل
 ال يكون األمر ّألن ًضا، فهو ممنوع أي، نفسه كذلكّيةّركإىل حمًا ّرك حمًتكوينا

 فإن كان ،ّخاص البعث عىل موضوع إنشاءّ إال  بل ليس له شأن،ًأصالًا كّرحم
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 إطاعته ال ّة يف نفسه، ورأى أنّقدمللموىل حلصول أحد املبادئ املتًعا العبد مطي
 .)١(< وهو أمر ممكن، فال حمالة يأيت هبا كذلك،ّاملتقيدةبإتيان الصالة ّ إال ّققحت
   اOائي8ّcحققا لزوم ا<ور بتقريب :الوجه اVالث 

ًسلك املحقق النائيني طريقا آخر لبيان لزوم الدور   أخذ قصد األمر يف إذاّ
ّة كلها قضايا حقيقية، ومعنى القضية ّرشعي األحكام الّنأ :ق، وحاصلهّاملتعل ّ ّ

 من فرض وجود ّالبدّاحلقيقية كون موضوع احلكم مفروض الوجود، ف
َيا كفها {   كام هو احلال يف قوله تعاىلّ يتوجه األمر بالوفاء به،ّحتى <العقد> َُّ َ

ِا)ين آمنوا أوفوا بالعقود ُ ُ ُْ o
ِ
ْ ُْ ْ َ َ َ ه ّمتعلقمر بالوفاء حكم، و األّحيث إن ،)١: املائدة (}ِ

 ّأما ،<الوفاء>ق الوجوب هو ّ فيكون متعل،<العقد> وموضوعه هو <الوفاء>
ّفهو متعلق املتعل <العقد>  يف مرحلة اإلنشاء ّبدال  ـ وهو املوضوع ـفالعقد، قّ

ًمن فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع ّ وعىل هذا، فإن القضية.ً كام يف اآلية   ـّ
ّتؤول إىل قضية رشطية مفادها  ـاملباركة  عقد وحصل يف اخلارج، ّققإذا حت: ّ

ً فأصبح املوضوع رشطا والرشط موضوعا،فالوفاء به واجب ً. 
ّمر هي متعلق األمر، واألمر  األالة بقصدّعىل هذا األساس، فإن الصو

ّمتعلق املتعل ٍق، فهو املوضوع، وإذا كان موضوعا، لزم فرض وجوده بفرض ّ ً
ْمطابق للواقع كي يتوجه احلكم عليه، بأن يكون قبل احلكم، فيلزم أن يكون  َّ ٍ

ً مفروغا اليشء جعل احلكم عليه، وكون وجود ّثمًوجود األمر مفروغا عنه 
 .عنه قبل وجوده حمال

الة مع قصد األمر، بأن يكون قصد  الشارع يريد األمر بالصّإن املقام ويف
ّاألمر جزءا للص ّالة أو رشطا، فنفس األمر متعلق هذا املتعلً ّ ق للتكليف، ً

هذا  و جيعل األمر،ّحتىًفيجب أن يكون وجود األمر مفروغا عنه عند الشارع 
                                                  

 .٢٦٧ ص١ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ١(
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 .)١(و حماله وً قبل وجوده مفروغا عن وجوده،اليشءيستلزم أن يكون 

   النائينيّحقق اخلوئي للمّالسيدمناقشة 
 النائيني بام حاصله من إنكار ّاملحقق اخلوئي عىل ما أفاده ّالسيدأورد 

، ّاحلقيقيةّ مالك أخذ املوضوع مفروض الوجود يف القضية ّإن :هبيان و.الكربى
ّاملستلزم لكونه رشطا لفعلية التكليف، إما هو الظهور العريف وإما  ّ ّ هو حكم ً

ّأن ّعرف يفهم من القضية ّأن ال بمعنى ،ّأما الظهور العريف .العقل بذلك
ِأوفوا بالعقود{   مفروض الوجود، كام يفأخذوضوع قد امل ُ ُ ْ ِ

ْ ُ ْ ّأن  حيث يفهم }َ
هو وجوب  وّعقد موضوع للحكم الذي رتبه الشارع عىل فرض وجوده،ال

ّأما و .ّب عىل املكلف حتصيلهّ قد ترتب احلكم عىل موضوع جيّأنهالوفاء به، ال 
بام  و،ّاحلكم العقيل، فهو حيث يكون القيد املأخوذ يف الواجب غري اختياري

ً ال يعقل تعلق التكليف بغري املقدور، فال حمالة يكون مأخوذا عىل نحو ّأنه ّ
 .مفروض الوجود

 .ففي املوردين املذكورين يوجد املالك ألخذ املوضوع مفروض الوجود
ّتكليف ال يكون فعليا إال بعد فرض ّأن ال عدامها، فال دليل عىل  فيامّأماو ً ّ

 قبل وجود موضوعاهتا، ّيةّوجود املوضوع، ولذا قلنا بفعلية األحكام التحريم
ّبمجرد متكن العبد عىل اإلجياد، كالتحريم الوارد عىل رشب اخلمر،  ّ فعيل ّفإنهّ

ً، إذا كان املكلف قادراً خارجاإن مل يوجد اخلمرو اته، ّقدم عىل إجياده بإجياد مّ
 ّ، فإنًال مث<ّصل صالة الظهر>ّولذا يتوجه التكليف عليه، بخالف الزوال يف 

ّاملكلف ال يتمكن من إجياده  .ّال بالرشوع بمقدماته وّ
 ما نحن فيه من القسم الثالث الذي ال دليل عىل رضورة فرض ّ ذكر أنّثم

ّال ملزم من العقل بذلك، فإن  وية،ّاملوضوع، ألنه ال ربط للعرف هبذه الناح
                                                  

 .١٠٦ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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ّاألمر الذي كان متعلقا للداعي حيصل بمجرد إنشاء املوىل تكليفه، ً إذا حصل  وّ
 وعليه، .أمكن االمتثال بداعيه وال حاجة بعد ذلك إىل أخذه مفروض الوجود

ًف حني االمتثال جيد أمرا موجودا قد حصل من إنشاء التكليف، فيأيت ّفاملكل ً
ال داعي إىل فرض وجود األمر حني اإلنشاء، كام  وي ذلك األمر،بالفعل بداع

 .ّيةكان األمر كذلك يف سائر القيود غري االختيار
ق األمر املحذور الذي ّ يلزم من أخذ قصد األمر يف متعلعىل هذا، فالو

 .)١( النائينيّاملحققأورده 
  الشهيد يف املقامّالسيدحتقيق 

 ّمتعلقق يف استحالة أخذ قصد األمر يف تحقيّأن ال : الشهيدّالسيدذكر 
ملا ًقا  وتعميًنها بوجوه، ويمكن أن نجعل هذه الوجوه تتميامّنفسه يمكن أن نبي

 .ًذكرناها آنفا  من الوجوه التياألعالمه ّقدم
 الشهيد لالستدالل عىل استحالة أخذ قصد ّالسيدوالوجوه التي ذكرها 

 : األمر هيّمتعلقاألمر يف 
 النائيني بحيث ّاملحقق ملا أفاده ً جيعل تتميامأنما يمكن  :ّاألولالوجه 

 وجود األمر وحده ال يكفي يف ّإن> :وحاصله ، اخلوئيّالسيديدفع مناقشة 
من وصوله ولو بأدنى ـ  إىل ذلك ًإضافةـ  ّالبدالقدرة عىل قصد األمر بل 

ّ إال ألمر قصد اّاملكلف من ّتأتى إذ لواله ملا ؛ وهو االحتامل،مراتب الوصول
ولو يف  ـ ّ اختياري غريٌ ووصول األمر أمر،م والقبيحّبنحو الترشيع املحر

 ّنإوًصا حلصوله خصوًال ّ ثبوت األمر متكفّردوال يكون جم ـ بعض احلاالت
يف األمر ًدا من أخذه قيّالبد  ف،اخلطابات جمعولة عىل هنج القضايا احلقيقة

 ـ األستاذ ّالسيدثبويت الذي اعرتف به وهذا هو املالك ال  ـعنهًغا مفروًطا ورش
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 يف بحث القطع من استحالة أخذ وصول ّتنقح إىل ذلك ما ّنضم ٍحينئذو
 يؤخذ وصول احلكم بمعنى أناحلكم يف موضوع شخصه وال يكفي يف املقام 

 عىل وصول ّمتوقف قصد األمر ّألناجلعل أو إبرازه يف موضوع شخصه 
دنى مراتب الوصول وال يفيد فيه وصول  ولو بأّاملكلفاحلكم الفعيل إىل 

 .)١(<احلكم بمعنى اجلعل أو اإلبراز
ىل أساس  نفسه عّمتعلق استحالة أخذ قصد األمر يف ّتضحوهبذا البيان ت

كان ّنه أ غاية الفرق ، نعم. النائينيّاملحققذي ذكره لزوم التهافت والدور ال
 الشهيد فقد ّالسيد ّماأ لزوم الدور بلحاظ أخذ األمر يف موضوع نفسه، ّقرري

 . الدور بلحاظ أخذ وصول األمر يف موضوع نفسهّقرر
  :تنيّقدم عىل بيان مّتوقفوهو ي :الوجه الثاين

 من الفعل ّللمكلفداعي ّأن ال قصد امتثال األمر يعني ّإن : األوىلّاملقدمة
 األمر للفعل من خالل قدح اإلرادة والداعي ّيةّركهو امتثال األمر أي حم

 .يان الفعل يف نفسهإلت
ذي جيعل ر عبارة عن اخلطاب واالعتبار ال حقيقة األمّإن : الثانيةّاملقدمة
للعاجز، ًال  وهلذا مل يكن اخلطاب شام،هّمتعلق نحو ّيةوالباعث ّيةّحركبداعي امل

 لكي ّمتعلق ّ األمر بأيّعلقيف تّالبد  ف، واالنبعاثّحرك التّحقهإذ ال يعقل يف 
 .ّيةّحرك للمًيكون صاحلاو ًةحقيقًرا يكون أم
 بقصد ّضمني األمر الّإن>:  الشهيدّالسيدتني قال ّقدم عىل هاتني املًوبناء

 األمر بذات ّألن به ّعلقنحو ما تًثا وباعًا ّرك يكون حم أنامتثال األمر ال يعقل
النقداح اإلرادة يف نفس ًبا للتحريك نحو الفعل وموجًيا  كان وحده كافأنالفعل 
 ومعه ال ، األوىلّاملقدمة يف ّ فهذا عبارة أخرى عن قصد االمتثال كام بنيفّاملكل

                                                  
 .٧٩ ص٢ج: ّتقرير السيد حممود اهلاشمي، بحوث يف علم األصول) ١(
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 ،كام هو واضح ؛ًسا ال تأسيّيةّرك وحمّية الثاين مزيد داعوّضمني األمر الّعلقيبقى لت
 إذ االمتثال ؛ّية وال تأكيد يف األوامر الضمن،ّضمني أمر ّألنه ؛ًداوال تأكي

 ّضمنين مل يكن األمر الإ و.ً االستقاليل دائام يكون بلحاظ األمرّإناموالعصيان 
 ؛ًيضاأ بقصد األمر ّضمني فال فائدة يف األمر ال،ّاملكلف ّحركلتًيا بذات الفعل كاف

 ّيةّرك حم: فاحلاصل. واحد بحسب الفرضٌأمر وكالمها ،ّاألولأخو األمر  ّألنه
 قصد ّضمف األمر بذات الفعل ّيةّركاألمر بالفعل مع قصد األمر هي نفس حم

 إليه ّركنحو ما مل يكن حيًكا  ال يوجب حتري، األمر بذات فعلّمتعلقاألمر إىل 
 كام هو احلال يف سائر األجزاء أو ،ّتعلقاألمر لوال هذه اإلضافة والزيادة يف امل

 هذا القيد ّضم لٌ واحدةٌ هناك فائدة، نعم. األمرّمتعلقالرشائط التي تؤخذ يف 
 ٍ أو لداعً بذات الفعل صدفةّاملكلف أن جاء ّتفقيه فلو ا إلّضملو مل يّنه أ :وهي

ه فال يكون ّمتعلق ّقققد حت ّألنه ؛ّيةّحرك سقط األمر بذات الفعل عن امل،ّنفساين
ّالبد  األمر يبقى وّفإن ّضمني إليه هذا األمر الّضم بخالف ما إذا ،عليه إعادة

 ّوإنام ،ّيةّرك الثاين له حمّضمنيالمر ّأن األذا ليس معناه ّأن هّ إال ،عليه من اإلعادة
 فلم ،عن انطباقه عىل ما أتى بهًعا  األمر بذات الفعل ومانّيةّحركملًظا أصبح حاف

 . أخرى نحو الفعلّمرة ّرك وحيّيؤثر فهو ،يسقط عن التأثري
بداعي ًال  يكون جمعوأنمر بالفعل بقصد األمر ال يمكن ّأن األ :واخلالصة

 الثانية حقيقة األمر ّاملقدمة وقد افرتضنا يف ،ّية الضمن بجميع حصصهّيةّحركامل
 .)١(<ّية والباعثّيةّحركهو ما جيعل بداعي امل

 استحالة أخذ قصد األمر يف إىل الشهيد يذهب ّالسيدّأن  ّتضح يّتقدمّمما و
وجوه املذكورة ّن الإ : بعد ذلك تراجع عن رأيه هذا وقاللكنّه،  نفسهّمتعلق

 الذي مل يدرس األصول ال ّ، واملوىل العريفّيةة العقلّ عىل الدقّيةلالستحالة مبن
                                                  

 .٨١ ص٢ج:  املصدر السابق)١(
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 .ً نفسه ثبوتاّمتعلقيرى استحالة ذلك، بل يرى إمكان أخذ قصد األمر يف 
 التقييد الثبويت بقصد القربة ّإن : يقالأنويمكن >: وهذا ما ذكره بقوله

ت ويعلم ن يلتفَ جعله من قبل مٌ بل حمال، آمرّكلومن ًقا مطلًال ليس حما
 ّتوجه الذي مل يدرس األصول ليّفاملوىل العريف، ة لالستحالةّقدمبالرباهني املت

القربة نحو   األمر بقصدّيةّركإىل برهان لزوم التكليف بغري املقدور أو عدم حم
ًجداي ّتعبد سوف جيعل أمره ال،هّمتعلق  حاله يف ذلك ،ديبنحو التقيًعا وواق ّ

يف ّنه أّ إال ًقان كان دقيإ والشارع و.خلصوصياتحال التقييد بسائر القيود وا
 التي يتعامل فيها مع قيد ّيةمقام املحاورة والترشيع يتبع نفس الطريقة العرف

 .)١(<قصد القربة كام يتعامل مع سائر القيود يف مقام املحاورة
 

لة أخذ قصد األمر يف  استحاّتبني، والكالم يف املبحث السابقّتم بعد أن 
 هل يمكن أخذ سائر الدواعي : وهو،، يأيت هذا السؤالّاألولق األمر ّمتعل
 ٌ أهلهللاّ أو اإلتيان بالعمل بداعي أن اّية األمر كقصد املحبوبّمتعلق يف ّيةالقرب

راء آل ّنتعرضًللعبادة، أو بقصد مصلحة العمل، أو كونه حسنا؟ وفيام ييل 
 .األعالم يف املقام

   األمرّمتعلق * ّية أخذ سائر ا<واm القربإمcن: األنصاريأي الشيخ  ر
ّباإلمكان، فوسع دائرة التقرب إىل انصاري قال الشيخ األ  يف العمل هللاّ

، ٍحينئذ ٍ و.ً من هذه الدواعي أيضايشء بّيةّحيصل القرب واملقرب ّوأنهالعبادي، 
ّفلام كان املوىل يف مقام البيان، وكان خطابه جمر ٍدا عن كل قرينة دالةّ ٍّ ّ  عىل اعتبار ً

فظي ّ باإلطالق، وبذلك يتم األصل اللّ من ذلك، أمكن التمسكيشء
                                                  

 .٩٥ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ّلتوصلية العمل املردد بني التوصلية وال ّ ّ ّ  .)١(ّيةّتعبدّ
  األنصاري الواردة } الشيخ اإلشcالت

   اخلراساينّاملحقق إشكال .١
 من هذه الدواعي يشءق األمر بّإن أمكن تعل وّنهأ  اخلراساينّاملحققذكر 

ًا نعلم قطعا بعدم كونه كذلك رشعا، نًوجعله جزءا من العمل املأمور به، لكنّ ً
ٍ به بداعي األمر ومن دون التفات إىل أحد تلك الدواعي، أيتّألن العمل لو 

َّسقوط التكليف عن املكلف،  وّفال ريب يف حتقق الغرض وحصول االمتثال
ّ يف املأمور به، مل حيكم بتحقق ًالدخي وًوذا من قبل املوىل منها مأخيشءولو كان 
 .سقوط األمر واالمتثال

 ، بالفعل بداعي حسنهاإلتيان إذا كان بمعنى ّوأما>: وهذا ما ذكره بقوله
 وإن كان بمكان من األمر ّمتعلقأو كونه ذا مصلحة أو له تعاىل، فاعتباره يف 

 االمتثال، لكفاية االقتصار عىل قصد ،ًعاقط غري معترب فيه ّأنه  إال،اإلمكان
 .)٢(<عدم إمكان أخذه فيه بداهة الذي عرفت

  اخلراساينّحقق اخلوئي للمّالسيدمناقشة 
ق ّأخوذ يف متعلّأن املب  اخلوئي عىل إشكال صاحب الكفايةّالسيدأجاب 

األمر ليس أحد الدواعي بعنوانه، لريد اإلشكال املذكور، بل املأخوذ هو 
 اإلطالق ليس بمعنى ّألن  ـامللغى عنه القيود  ـ هذه الدواعياجلامع بني

 منها يف يشءّاجلمع بني القيود، بل حقيقته رفض القيود وحلاظ عدم مدخلية 
ّعليك اإلتيان بالعمل مضافا إيل ومنسوبا إيل، : كام لو قال املوىل ،املأمور به ًَّ ً

                                                  
 .طبعة جممع الفكر اإلسالمي، ٣٠٠ ص١ج: انظر مطارح األنظار) ١(
 .٧٥ ص:كفاية األصول) ٢(
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ٍوهذا يتحقق بأي واحد من العناوين املذكورة، كأن  ّ يؤتى بالعمل بداعي ّ
إمكان اإلتيان بأحد هذه  و،هكذا و أو احلسن أو وجود املصلحة فيه،ّيةاملحبوب

ٍالدواعي يكفي إلمكان اإلتيان بالعنوان اجلامع، ألن القدرة عىل حصة من  ّ ّ
    احلصصإحدىال يكون استحالة  وْالطبيعة تكفي ألن يأمر املوىل بالطبيعة،

ّ وعليه، فبأي عنوان من العناوين املزبورة .طبيعةًسببا للعجز عن ال  ـًالمث ـ
ً عقلياجزاءاإلكان  وًوقع العمل، فقد انطبق العنوان اجلامع قهرا، ّ. 

 ما ذكره ّألن وذلك ،+ولنأخذ بالنقد عىل ما أفاده >: وهذا ما ذكره بقوله
عن ّ إال  العبادة مع قصد أمرها وبدون قصد تلك الدواعي ال يكشفّصحةمن 

 اعتبار اجلامع بني اجلميع وهو إضافة العمل ّوأما .ارها باخلصوصعدم اعتب
 ، عىل عدم اعتباره+ وال دليل فيام ذكره .إليه تعاىل فهو بمكان من اإلمكان

 ّ اجلامع القربىّقق هي من ناحية حتّإنام هبا بداعي أمرها ّأيت العبادة املّصحةّلعل ف
 ،د العبادة بقصد األمر مستحيل لو افرتضنا أن تقييّأننا : وبكلمة واضحة.به

 لكنّهوًيضا أ ّية الدواعي القربّيةاليقني اخلارجي بعدم تقييدها ببقًيضا أوافرتضنا 
امع بني ّأن اجل ملا عرفت من ،ال مانع من تقييدها باجلامع ال من الناحية األوىل

وعليه فعدم .  التكليف بهّعلق وال مانع من ت،املقدور وغري املقدور مقدور
كان تقييد العبادة بخصوص قصد األمر ال يستلزم عدم إمكان تقييدها إم

 وال من الناحية .ًأصال لعدم املالزمة بينهام ،باجلامع بينه وبني غريه من الدواعي
 ال مانع من أخذ اجلامع ن فإذ.ّأيضا لعدم القطع اخلارجي بعدم اعتباره الثانية،
 .)١(< بني هذه الدواعي يف العبادةّالقربى

  النائيني عىل الشيخ األنصاريّاملحققإشكال  . ٢
 هبذه الدواعي غري ممكن، ّتعلق تقييد املّ أنإىل +ّاملحقق النائيني ذهب 

                                                  
 .١٨٠ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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ّألن وزان اإلرادة الترشيعية هو نفس وزان اإلرادة التكوينية، فكام : وذلك ّ َّ
ّيستحيل تعلق اإلرادة التكوينية هبذه الدواعي، فكذلك اإلرادة الترشيعي ّ  .ةّ

 ما تنبعث ي حقيقة الداعي هّنأ: ّالتكوينية اإلرادةووجه االستحالة يف 
ّتكون اإلرادة متأخرة يف الرتبة  وَّعنه اإلرادة يف نفس املكلف للقيام بالعمل،

ّهلا، وكل علة فهي متقدمة ّ العلة هو بمنزلة وعن الداعي، لكوهنا معلولة له ّ ّ
 اليشءّ الستلزامه تقدم ؛اعيالدادة بّعىل معلوهلا، وعليه فال يمكن تعلق اإلر

 استحال يف ،ّإذا استحال هذا يف اإلرادة التكوينيةو .عىل نفسه، وهو باطل
 . لكوهنا عىل وزاهنا؛ّالترشيعية

غري  واملصلحة وّيةّإذن، ال يمكن تعلق األمر بالعبادة مع داعي املحبوب
 .)١(واعيذلك من الد

  النائينيّحقق اخلوئي للمّالسيدجواب 
 : اخلوئي عىل إشكال النائيني بجوابنيّالسيد أجاب

 النائيني من ّاملحققذهب إليه   عىل ماّ وهو جواب نقيض:ّاألولاجلواب 
ّق باألمر الثانوي، املعرب عنه بمتمم ّ أخذ أحد هذه الدواعي يف املتعلجواز ّ
ّ ألن الوجه املذكور يف تقريب االستحالة ال يفرق ف؛اجلعل يه بني أخذ ّ
ولنأخذ باملناقشة >:  أو الثاين، حيث قالّاألولق الطلب ّاعي تلك يف متعلالدو
ًأوال :عليه  من عدم +ما أفاده ّتم  فلو :ّاألول ّأما .ّباحللًيا  وثانبالنقض، ّ

 لكان ،ّية من الدواعي القربٍ بداعّيةوالتكوين ّية اإلرادة الترشيعّعلقإمكان ت
 ّأنه مع ًضا، وباألمر الثاين أي،اجلعل ّتممبمهام به ّعلقلعدم إمكان تًبا ذلك موج

 هو ما عرفت من :ذلك والسبب يف . قد التزم بإمكان أخذه باألمر الثاين+
 وعليه بالعمل، للقيام ّاملكلف تنبعث اإلرادة منه يف نفس ّداعي عبارة عامّأن ال

                                                  
 .١٦٤ـ ١٦٣ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 به  اإلرادةّعلق كيف يعقل أن تتن فإذعنه، ّمتأخرةفبطبيعة احلال تكون اإلرادة 
 ال فرق يف استحالة أخذه يف ّأنه بالفعل اخلارجي؟ ومن الواضح ّعلقكام تت
 .)١(< أو باألمر الثاينّاألول اإلرادة بني أن يكون باألمر ّمتعلق

 النائيني ّاملحقق ما ذكره ّ أن:وحاصله ،ّحيل وهو جواب :اجلواب الثاين
د تلك الدواعي ّ يستلزم استحالة تعلق خصوص اإلرادة الناشئة عن أحّإنام

ق ّ يستحيل أن تتعل،ٍرادة الناشئة عن داعّأن اإلاعي، من جهة اك الدبنفس ذ
ّة عنه، فال يعقل تقدمها عليه،ّمتأخر بالداعي نفسه، لكوهنا ّ تعلق إرادة ّوأما ً

: نحن نقول واعي غري اإلرادة الناشئة عنه، فال استحالة فيه، بذلك الدأخرى
ّإن الواجب مركب من العمل  أحد الدواعي املذكورة، فكانت  واخلارجيّ

ّاإلرادة املتعلقة بالعمل اخلارجي ناشئة عن أحد الدواعي، لكن ذلك الداعي  ّ
 .منبعث عن إرادة أخرى، فال يلزم الدور

ّعلقت اإلرادة الترشيعية من الشارع بالصّعىل اجلملة، فإنه قد تو الة ّ
فس املصلحة، لزم املحال، ْبداعي املصلحة، فإن كان الداعي هلذه اإلرادة ن

 ًالالة مثّليس هو املصلحة، بل حمبوبية الص ّيةّلكن داعي املوىل لإلرادة الترشيع
 .إذا اختلف الداعيان ارتفع حمذور الدورو

 ّإهنا حيث ّيةيف اإلرادة الشخصّيتم  ّإنام +ما أفاده >: وهذا ما ذكره بقوله
 اإلرادة الناشئة عن داع ّعلقالة ت بداهة استحمنه، بام تنبعث ّعلقال يعقل أن تت

 هذه ّإن :فقل عليه كذلك؟ أو ّقدم فكيف تت،ها عنه رتبةّلتأخر الداعي،بذلك 
 ّوأما به؟ ّعلق عليه وتتّقدم فكيف يعقل أن تت،اإلرادة معلولة لذلك الداعي

 ً،أصال فال استحالة فيه ، آخر من اإلرادة به غري الفرد الناشئ منهٍ فردّعلقت
 عىل الفرض من ّمركب الواجب فيه ّألن وذلك ؛ فيه من هذا القبيلوما نحن

                                                  
 .١٨٢ ص٢ج: حمارضات يف أصول القفه) ١(
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 حيث ،ّية كأحد الدواعي القربّ نفساينٍ وفعل ـًمثال  ـ كالصالةّفعل خارجي
للنفس يصدر عنها باختيارها وإرادهتا وبال واسطة إحدى ّ اختياري ٌ فعلّإنه

 ٍةّموسع ٍ تفصيل ذلك بصورةّتقدم وقد . كقصد اإلقامة وما شاكله،قواها
 .هذا من ناحية. ضمن البحوث السابقة

 الك يف كون الفعلّأن امل :ّمفصلبشكل ًقا  ذكرنا ساب:أخرىومن ناحية 
 سواء أكان من األفعال واالختيار،بإعامل القدرة ًقا ما كان مسبو :ًاّاختياري
 .ّية أم كان من األفعال النفسانّيةاخلارج

 بالفعل ّتعلقختيار املّأن االي  ه: ضوء هاتني الناحيتنييففالنتيجة 
 ّتعدد ّ فإن، بالفعل النفساينّتعلقغري االختيار امل ـ ًمثال ـ اخلارجي كالصالة

 ّعلق فال يعقل ت، االختيار وإعامل القدرةّتعدديستلزم  ـ بطبيعة احلال ـ الفعل
 ّتعلق االختيار املّإن حيث ،ّقدم ال يلزم املحذور املتن فإذًعا، هبام مٍاختيار واحد

 ،ّية أحد الدواعي القرب: يعني،بالفعل اخلارجي هو الناشئ عن الفعل النفساين
 .)١(< به غري ذلك االختيار ومل ينشأ منهّتعلقواالختيار امل

 بام يوجده العبد ّعلق تتّيةرادة الترشيعّأن اإل النائيني من ّاملحققأفاده ما ّما أ
يرد عليه >:  اخلوئي عن ذلك بقولهدّالسي، فأجاب ّية به إرادته التكوينّعلقوتت

 ،ّية يف مقابل اإلرادة التكوينّية ال معنى لإلرادة الترشيعّأنه من :ًقاما ذكرناه ساب
 بفعل ّتعلق األمر الصادر عن املوىل املّيةأن يكون املراد من اإلرادة الترشيعّإال 

دة دون  يف املقام واحّية ولكن عىل هذا الفرض فاإلرادة الترشيع،ّاملكلف
ها تتبع وحدة ّتعدد وّية وحدة اإلرادة الترشيعّألن وذلك ،ّيةاإلرادة التكوين

 ّركب باملجموع املٌ قائمٌ الغرض يف املقام واحدّإن وحيث ،هّتعددالغرض و
 ّية اإلرادة الترشيع:فبطبيعة احلال ،ًيا لفرض كون الواجب ارتباط؛منهام

                                                  
 . املصدر السابق)١(
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 .)١(<واحدةًيضا أة به ّتعلقامل
 عدم املانع من أخذ اجلامع بني إىل اخلوئي يذهب ّالسيدّأن  :ضحّتوهبذا ي

 األمر وإن قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد ّمتعلق يف ّيةمجيع الدواعي القرب
 . فيهّية الدواعي القربّية ال مانع من أخذ بقّأنه كام .األمر فيه

 األنصاري عىل الشيخ   الربوجرديّالسيدإشكال  .٣
 حمذور الدور ّدي يف مناقشته للشيخ األنصاري بأن الربوجرّالسيدذكر 

ق، يردان ّن عىل أخذ داعي األمر يف املتعليدم القدرة عىل االمتثال، الواردعو
الة ق األمر بالصّاالت فيام إذا تعلفكام ترد اإلشك. يف أخذ داعي املصلحة
الة بداعي حسنها أو ق بالصّفيام إذا تعلًأيضا اردة بداعي األمر، فهي و

َّبوبيتها أو كوهنا ذات مصلحة، إذ األمر بعد تعلقه بالفعل املقيد بإتيانه حم ّّ
 سنّأن احلّبداعي احلسن أو املحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يستكشف منه 

ّ هي للفعل املقيد، ال لذات الفعل، لعدم جواز تعلق ّإنام واملصلحة ّيةاملحبوبو َّ
ّال جيوز تعلقه  وًحمبوبا، وًحسنايكون  و املصلحة ّاألمر إال بام يشتمل عىل

 . ، فرتد اإلشكاالت بعينهاٍحينئذ و.ّباألعم من ذلك
ّ فألن داعوية حسن الفعل أو :ّأما الدور ته أو كونه ذا مصلحة ّحمبوبيّ

ً كونه حسنا أو حمبوبا أو كونه ذا مصلحة،  عىلّتوقفي  ّتوقفكونه كذلك ي وً
 . ه ذا مصلحة، فيدورّ احلسن أو املحبوبية أو كونّية داعو عىل

   الة بداعي حسنهاتيان بالصّن اإلفأل: ّأما عدم القدرة يف مقام االمتثالو
 هو للفعل ّإنامسن ّأن احلاملفروض  و كون الذات حسنة،  عىلّتوقفي  ـًالمث ـ

 .ًبذلك يظهر تقرير التسلسل أيضا و.َّاملقيد
 :هذا ما ذكره بقوله

                                                  
 .١٨٣ ص٢ج: املصدر السابق) ١(
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 ،ورة أخذ داعي األمر يف املأمور بهوا إشكال الباب بصصّخصم ّأهناعلم >
به، بل جتري ّتص شكاالت الواردة يف مقام االمتثال ال ختّأن اإل الظاهر ّلكنو

 .ّأيضايف أخذ سائر الدواعي 
ًيضا أ األمر بالصالة بداعي األمر، ترد ّعلقفكام ترد اإلشكاالت فيام إذا ت

 كوهنا ذات مصلحة، إذ أو تهّحمبوبي بالصالة بداعي حسنها أو ّعلقفيام إذا ت
 أو كونه ذا ّية بإتيانه بداعي احلسن أو املحبوبّقيده بالفعل املّعلقاألمر بعد ت

، ّقيد هي للفعل املّإناماملصلحة  وّيةاملحبوب وسنّأن احلمصلحة، يستكشف منه 
يكون  و بام يشتمل عىل املصلحةّإال األمر ّعلق لعدم جواز ت؛ال لذات الفعل

 ترد اإلشكاالت ٍحينئذمن ذلك، وّأعم ه بّعلقال جيوز تو ،ًحمبوباوًنا حس
 ًنا، عىل كونه حسّتتوقف  ـًمثال ـ  حسن الفعلّية داعوّ الدور فألنّأمابعينها، 

 عدم القدرة يف مقام ّوأما . احلسن، فيدورّية عىل داعوّتوقفيًنا كونه حسو
عىل كون الذات  ّتوقفبداعي حسنها ي  ـً مثال ـ إتيان الصالةّفألناالمتثال، 
بذلك يظهر تقرير  و،ّقيد هو للفعل املّإنامسن ّأن احل :املفروض وحسنة،

 .)١( <ًالتسلسل أيضا
  اخلميني يف املقاماإلمامرأي 

، وذكر  األمرّمتعلقأخذ سائر الدواعي يف  إمكان إىل + حيث ذهب 
 وحاصل ما . التي ترد يف املقاماإلشكاالت عىل لإلجابةة ّتضمن مًوجوها

 :ذكره
 أن قصدها ّاملكلفرأى  ّملا و، املوضوعء بنحو جزٌ الصالة مصلحةّإن> .١

إىل إتياهنا بداعي املصلحة من غري لزوم ًيا  فال حمالة يصري داع، للمصلحةٌمّمتم
 .<ًكون الداعي داعيا

                                                  
 .١١٤ ص:)للسيد الربوجردي،  حسني عيلالشيخ ، ات املنتظريتقرير( هناية األصول) ١(
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 وهي ال ، عليهاّتوقفي ـ التي هي جز املوضوع ـ  قصد املصلحةّنإ> .٢
 املوضوع ّية لتاممٌذا القصد موجبّأن ه ّاملكلفرأى  ّملا و، عىل القصدّتتوقف

 نعم ال يمكن ، فال حمالة يدعوه ذلك إىل القصد إىل الفعل،وحصول الغرض
 وفيام نحن فيه ال يمكن ّملتم،ااجلزء  عن ًةّمنفك وًةّردقصد تلك املصلحة جم

 .)١(<التفكيك بينهام
 املبادئ املوجودة يف  إىل إتيان املأمور به بعضّحركداعي واملّن الإ> .٣
 إىل إطاعة ً وتصري هذه املبادئ داعية، واخلوف والطمعّحلبكا ،ّاملكلفنفس 

 تصري تلك ،فإذا أمر بإتيان الصالة بداعي املصلحة.  أمر وشاءٍ نحوّاملوىل بأي
 يف اليشء إىل إتياهنا بداعي املصلحة من غري لزوم تأثري ًة داعيةّقدماملبادئ املت

 ٍيشء فأمرك بإتيان ًدا،شديًا ّبحًصا ك إذا أحببت شخّى أنتر الأ ،هتّعل
 إىل إتيانه بداعي إطاعته ً داعيةّحبة صارت تلك امل، أن تأيت به ألجلهٍمبغوض

 .)٢(< من غري لزوم الدور،ملرضاتهًبا وطل
  العراقيّاملحققرأي 

 )٣( بهّتفرد األمر ببيان ّمتعلقثال يف ت أمكان أخذ قصد االمإىل +ذهب 
 إمكان أخذ سائر الدواعي األخرى غري قصد االمتثال يف إىلذلك ذهب وك

ة عىل ّمتقدم  التي تكوناألخرى الدواعي ّأماو> : األمر، حيث قالّمتعلق
 ٍ بمكاناألمر ّمتعلق يف دعوهتا أخذ ف،ّحلبا واإلرادة وكاملصلحةًدا  وجواألمر

 . )٤(<إليه املشار  من املحاذيرًئا ذلك ال يستلزم شيّأن رضورة ؛اإلمكانمن 
                                                  

 .٢٧٤ ص١ج: مناهج الوصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٢٣٤ ـ ٢٣٢ ص١ج: فكار يف األصولبدائع األ) ٣(
 .٢٣٥ ص:املصدر السابق) ٤(
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  الشهيدّالسيدرأي 
وليس   ـمجيع الوجوه املذكورة عىل إمكان قصد القربة +بعدما ناقش 
 اختيار القول إىل األمر، ذهب يف آخر املطاف ّمتعلقيف   ـقصد االمتثال

 أخذ أن ّتضحوهبذا ي>:  األمر، حيث قالّمتعلقباستحالة أخذ قصد القربة يف 
 ّية العبادّية األوامر القربّمتعلقيف  ـ ًاّي املحتمل فقهباملعنى ـ قصد القربة
 ّية العبادّفرس تأن فال يمكن ،ّاملتأخرينني ّحققملا اشتهر بني املًقا  وفاٌمستحيل

 .)١(< األمر العباديّمتعلق أخذ قصد القربة يف : أعني،هبذا الوجه
 :ني يف املسألة قولّ أنّتضح يّتقدمّمما و

 هذا إىل األمر، ذهب ّمتعلق قصد سائر الدواعي يف  إمكان:ّاألولالقول 
 .ارهمأرسس اهللا ّ اخلميني قدواإلمام اخلوئي ّالسيدالقول الشيخ األنصاري و

 إىل األمر، ذهب ّمتعلق عدم إمكان قصد سائر الدواعي يف :القول الثاين
 ّحقق الربوجردي واملّالسيد النائيني وّحققهذا القول صاحب الكفاية وامل

 .رسارهمأس اهللا ّ الشهيد قدّالسيداقي والعر
 

ائر الدواعي، بعد فرض العجز عن تقييده بقصد األمر وعن تقييده بس
ّالواجبات العبادية بتقييد متعلّ يتوصل إىل غرضه يف فهل يمكن للموىل أن ق ّ

 أمره بالزم قصد األمر؟
ّ املكلف، إما هي بالديقوم هبا األعامل التي ّإن :توضيحه ّواعي النفسانية َّ
 لكنافعل كذا :  فلو قال املوىل لعبده.ّواعي اإلهليةّإما هي بالد والباعثة عليها،

ّواعي النفسانية، فقد أمره باإلتيان به بداع إهلي من الدال بداع ٍ ، فيكون قد أخذ ّ
 .ىلً، ليكون مضافا إىل املوّق املأمور به هذا القيد العدميّيف متعل

                                                  
 .٨٩ ص٢ج: ّتقرير السيد حممود الشاهرودي، بحوث يف علم األصول) ١(
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كان بإمكانه أخذ هذا القيد، كان عدم  وّملا كان املوىل يف مقام البيان،و
 .ًأخذه له كاشفا عن اإلطالق

 من ٍعن داعًرا  يكون صادأن وّالبدّ اختياري  فعلّكلّأن  :بيان ذلك
 ،ّيةهلإ ّماإو ،ّية نفسانّماإ: يالدواع و نحو العمل،ّاملكلف تبعث التيالدواعى 

 ّحققيتّنه أ فال حمالة ّ نفساينٍ الفعل بداعإتيانلو منع املوىل من ال ثالث هلام، فو
 إتيانهبعدم ًا ّ مقيد املوىل بوجوب الدفنأمرلو  :ًالمث .هلى اإليالفعل بالداع

ًزما مالًا ّي عدمًأمرا حكمه ّمتعلق يف أخذ، فقد ّية من الدواعى النفسانٍبداع
 . غرضهإىل ّتوصللوسيلة يهبذه ا و املوىل،إىلبه ًفا  الفعل مضاإلتيان

:  الشريازي، حيث قالّالسيد أستاذه النائيني عن ّاملحققوهذا ما نقله 
 بعض تقريرات  عني ما حك:ّاألول:  يقال يف تصويره وجوهأنيمكن >
 أخذهن مل يمكن إ وّالقريب نفس الداعي ّأن : وحاصله+مة الشريازي ّلعالا

 عنوان يف املأمور به يكون أخذيمكن ّنه أّ إال ، بوجه من الوجوهّتعلقيف امل
 يكون ّإنامفالفرق باآلخرة  .ًدماوعًدا  وجوّية الدواعي القربألحدًزما مال

 .)١(< األمرّمتعلق به ّقيد والدواعي مالزمة لذلك العنوان امل،ّتعلقباختالف امل
 :واعرتض عليه باعرتاضني

ذ من أين نأيت ذا، فرضه فرض أنياب األغوال، إّأن ه> :ّاألولاالعرتاض 
متى مل  و ذاك،ّ حتققّققبذاك العنوان املالزم لقصد امتثال األمر الذي متى ما حت

 . ذاكّحقق ال يتّحققيت
نا هذا ّتصور لو ّأنه النائيني، من ّاملحقق هو ما ذكره :االعرتاض الثاين

 ّألنيلزم املحذور، ًيضا ألقصد امتثال األمر، فًزما مالًنا فرضنا عنوا والقول
   انفكاكه عن ـًضالو فروـ  ذا العنوان املالزم يمكن للعقل أن يفرضه

                                                  
 .١١١ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 هذا ّققّوىل أمر بالصالة مع ذاك العنوان املالزم، ثم حتّأن املمالزمه، فلو فرض 
 ّفإنهلو بفرض املحال،  و معه قصد االمتثال،ّحققالعنوان املالزم، دون أن يت

 اه هذا الفرض؟ّاجت يكون موقف املوىل ماذا ٍحينئذ ًاال،ليس حم
ّ إذ الصالة ال تقبل إال ؛فإن هو اكتفى بالصالة فقط فهذا خالف الرضورة

 األمر قصد ّمتعلق يأخذ يف ّأنهإن كان ال يكتفي هبا فهذا معناه  وعبادة،
ام العدول عن عنوان قصد االمتثال إىل ذلك ّنإ واالمتثال ال العنوان املالزم،

 هو نفس ّإنام األمر ّمتعلقملأخوذ يف احلقيقة يف ّإال فا والعنوان املالزم تغطية،
 .قصد االمتثال

ّنه أّ إال يف نفسهًفا ذا الوجه وإن كان لطيّأن هوفيه >: وهذا ما ذكره بقوله
انفكاك ذاك العنوان عن أحد الدواعي ـ ًال ولو حماـ لو فرضنا ّنه أ :يرد عليه

ال ّنه أ مع ،دون الثاين ّاألولن تكون العبادة صحيحة عىل أوّالبد وبالعكس ف
ن مل يوجد إوًعا  قطّالقريب العمل مع الداعي ّصحةلبداهة  ؛ًعايلتزم به ففيه قط
 .)١(<ن وجد ذلك العنوانإوفساده مع عدمه و ،ًالهناك عنوان أص

bمناقشة الشهيد الصدر لالع:اض  
ّ أين نحصل هذا العنوان من> :ّنهأ، فقد أورد عليه بّاألولّأما االعرتاض 

 املالزم؟
ًزما  مالّالضدينين ال ثالث هلام يكون أحد ّ ضدّكلّ أن :فمن الواضح

 :نقول و الكالمّحمل نأيت إىل ٍحينئذ وهذا أمر واضح، و ال حمالة،ّضدهلعدم 
للمعنى العريف   ـباملعنى العريف دون الفلسفي  ـّضد داعي امتثال األمر ّبأن

الداعي النفساين  وعي اإلهليّ فإن الدا:بعبارة أخرى وللداعي النفساين،
ّإال إما ّختياريليس هلام ثالث، إذ ال يعقل أن يقع الفعل اال وانّتضادم  ٍ بداعّ

                                                  
 . املصدر السابق)١(
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ٍإما بداع وإهلي، ال ثالث  ومتقابالن وانّتضادهذان أمران م و،ّ دنيويّ نفساينّ
 فعدم أحدمها يساوي وجود اآلخر من حيث املالزمة، فعدم كونه ٍحينئذ وهلام،
ذا األمر ّأن ه فليفرض ٍحينئذ و،ّ إهليٍ مع كونه بداعٌ مالزمٌاين أمر نفسٍبداع

 هذا ّضد، مرجعه عدم ّ عدميٍ األمر هو عبارة عن أمرّمتعلقاملالزم املأخوذ يف 
 .)١(< األمرّمتعلق يف ًيكون مأخوذا والداعي،
  االعرتاض الثاين الذي كان يفرض االنفكاك بني قصد االمتثالّأما

إن أريد بفرض االنفكاك،  ّألنه> ّغري تامّنه أ ب: فقد أورد عليه،الزمالعنوان املو
 املعلول،وّ العلة فرضه من باب فرض املحال، من قبيل فرض االنفكاك بني

ال يلزم  ّألنه، فهذا ال معنى له، ّالضدين  اجتامع وفرض ارتفاع النقيضني،و
ّ إال بلحاظ الفروض بفرضهًيا عىل اآلمر يف مقام جعل األمر أن جيعل أمره واف

 أمر صادر من املوىل غري ّكلّإال لكان  واملمكنة ال بلحاظ الفروض املستحيلة،
ّال يصيل يف  وّ إذ لو جاز اجتامع النقيضني ألمكن للعبد أن يصيل؛رضهبف ٍواف

 .هو كام ترى سفسطة و يصنع املوىل يف هذا الفرضماذا ٍحينئذ وآن واحد،
يف ًبا الذي حيصل غال وي هو ممكن الوقوع،إن أريد بالفرض، الفرض الذو

حيصل ًنا أحيا و،ًاعامل املخصوص، املالزم كون البسه ّيكالز، ّيةاملالزمات الغالب
 إذا كان هذا هو املقصود من الفرض املحال، فهذا غري ٍحينئذاالنفكاك بينهام، 

فكاكه  ال ثالث هلام يستحيل اننذيل الّالضدين عدم أحد ّألنموجود يف املقام، 
 .)٢(< اآلخر بحسب اخلارج، إذن فاالعرتاض الثاين ساقطّضدعن ال

 
 واحد أمرّ ال يوجد إال ّتوصيل يف الواجب الّأنه :حاصل هذا الطريق

                                                  
 .٢٣٠ص ٤ ج :بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 ّيتعلق : أحدمها،أمراني فيوجد ّتعبد يف الواجب الّأما ، بذات الفعلّمتعلق
 .ّاألول باإلتيان به بقصد األمر : واآلخربذات الفعل

  يف أصلامبرغم اشرتاكهخمتلفني  ينوقد ذكر األعالم هلذا الطريق تفسري
 بقصد األمر حني ّيتعلق : وآخر، بذات الفعلّمتعلق : األمر، أحدمهاّتعدد

 .ّاألولامتثال األمر 
 fفسxّا8حقق إ`ما نسب : ّاألولاKالرش   

يأيت التقييد بقصد  وًمطلقا، بذات الفعل ّيتعلق ّولاألمر ّأن األ :حاصله
 بنفس ٌأمر ّيتعلق، بأن ًجمعوالوًال  جعّاألولعن األمر  ٍّستقل مٍ ثانٍاألمر بأمر
 يف الصالة، األمرائت بقصد : فيقولًيا  يأمر ثانّثمّصل، :  فيقول اآلمر،الصالة

 بقصد ّعلقالثاين ت و بنفس الصالة،ّعلق تّاألولان، ّيّتوصل األمرين كال ّفإن
 .)١(ّيّتعبد وقصد القربة بذاته ،القربة
 الصالة من ّألن الصالة بقصد القربة، إتيان :األمريننتيجة هذين و

 بقصد القربة، فالغرض حيث بإتياهناّإال  الغرض ّرتتبالعبادات التي ال ي
 قصد القربة يف الصالة أخذال يمكن  و الصالة بقصد القربةإتيان إىليدعو 

  بالصالة،ّيتعلقمها أحد: بأمرين غرضه إىل اآلمر ّتوصل واحد، فيٍبأمر
 ّتقدممن املحاذير التي ًال أص ٌال يلزم حمذور واآلخر بقصد القربة فيها،و

 ، أحدمها بذات الفعلّعلقت>:  اخلراساين بقولهّاملحققوهذا ما ذكر . ذكرها
ل ّ فلآلمر أن يتوس.ال خيفى كام ،ًأصال فال حمذور ،وثانيهام بإتيانه بداعي أمره

 .)٢(< بال منعة،بذلك يف الوصلة إىل متام غرضه ومقصده
 أخذ يف إمكان هو رصف األمر ّتعددبأن  :وأورد عليه صاحب الكفاية
                                                  

 . ١٤٣ص ١ج :للشيخ عباس الزارعي تعليقة عىل كفاية األصول،انظر ) ١(
 .٧٤ ص:كفاية األصول) ٢(
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 منه يف أثرال  و لهّققحتال فًعا  وقوّماأ، ّية العباداألوامر ّمتعلققصد القربة يف 
ّإال  ّية الوجوبّية العباداألوامرليس يف  وة بالعبادات،ّتعلق املّية الوجوباألوامر

 أو ّيةّتوصلهي الواجبات ال وّية غري العباداألشياء واحد، كغريها من أمر
  بذات العبادة،ّمتعلق أمر: أمرانمل يرد يف لسان الشارع  و،ّيةات العبادّستحبامل
 ،ّصلواالسنّة  والذي ورد يف القرآن و،أمرها بقصد امتثال بإتياهنا ّمتعلق أمرو
 .أمرانليس هناك  و هباّمتعلق واحد أمرهو  وواّحج وصوموا، ووا،ّزكو

 كغريها من ،أمر واحدّ إال ليس يف العبادات>: وهذا ما أشار إليه بقوله
فيها  ًدماوعًدا  يدور مدار االمتثال وجواألمر غاية ،اتّستحبالواجبات وامل

 ّوأما ،صوص املثوبات فيدور فيه خ، بخالف ما عداها،املثوبات والعقوبات
 .)١(<ة عىل ترك الطاعة ومطلق املوافقةّرتتبالعقوبة فم
fفسxاkاVّا8حققما ذهب إ,ه  : ا cائيOا   

إذا استحال التقييد  ّألنه ، بالطبيعة املهملةّيتعلق ّاألولمر ّأن األ :حاصله
ق والتقييد  التقابل بني اإلطالّألن ؛ًأيضا استحال اإلطالق بلحاظه ،بقصد األمر
 من ّالبد ٍحينئذو.  استحال اآلخر، استحال أحدمهاّكلام ف.امللكة وتقابل العدم

ًال  جعّاألولعن األمر ّستقل ي هو مالذ باألمر الثاين ّاألولرفع إمهال األمر 
ّالبد ف .ًعا حيث ال يعقل اإلمهال الثبويت واقّاألولم للجعل ّ متملكنّهو ً،الجمعوو

 فيه اإلطالق أو التقييد يف متام موارد ّيبني ثان ٍ اإلمهال بأمر يرفع هذاأنللموىل 
 .ّاألول األمر ّمتعلق التي ال يمكن أخذها يف ّيةالقيود الثانو

 عىل الصالة ّمرتتب غرض املوىل ّأن إذا فرضنا نفإذ>: وهذا ما ذكره بقوله
ّ إال  ذلكال يمكن لهّنه إ فحيث ، فإذا أراد املوىل استيفاء غرضه،بداعي القربة

ٍمتعلق ٍله من أمرّالبد  ف،بأمرين  بقصد بإتياهنا ّمتعلق آخر ٍوأمر بذات الصالة ّ
                                                  

 .املصدر السابق) ١(
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وهو قصد ـ  اجلزء اآلخر وإيكالم االكتفاء بأمر واحد بالصالة ّ وتوه.القربة
 هذا ّنأ واإلدراك هو ّإنامعقل أن ال شّفإن ،إىل حكم العقل ال معنى لهـ القربة 
 يكون ّحتى هشؤون والترشيع من األمر وليس ،ع أم ال الشارأراده ّمما ءاليش

 هبا إرادة الشارع لكوهنا ّعلق ذات الصالة تّأن فكام .يف قبال الشارعًعا هو شار
 .إلرادتهًقا ّمتعل القربة ي وأن يكون داعّالبد كذلك ، له دخل يف غرضهّمما

م ّملتملثاين امن األمر اّالبد  ف،ّاألول باألمرال يعقل ذلك ّنه أ :غاية األمر
 .)١(< واحدٍ يف حكم أمرنااألمر يكون ّحتى ،ّاألولللجعل 
  النائينيّحقق اخلوئي للمّالسيدمناقشة 

التقييد ليس من  وتقابل بني اإلطالقّأن ال و، بطالن املبنى:املناقشة األوىل
 فإذا استحال التقييد فقد وجب ،ّالضدينامللكة بل من تقابل  والعدم

 .اإلطالق
بل جيوز أن  ،ًئام داّية ال يلزم أن تكون شخص، املعتربة فيهّية القابلّإن>: قال

جاهل ّنه أ اإلنسانيصدق عىل ّنه أترى ال أ .ّية أو جنسّية أو نوعّيةتكون صنف
 ت فلو كان. هباًعاملا يستحيل أن يكون ّأنهبحقيقة ذات الواجب وصفاته مع 

 لزم ،اآلخرستلزمة الستحالة استحالة أحد املتقابلني تقابل العدم وامللكة م
فرق يف   الهّإن ّثم .ًنا وجداٌّ رضوريّأنه مع ،استحالة اجلهل يف مفروض املثال

يف مقام الثبوت والواقع وأن يكون ًال ما ذكرناه بني أن يكون التقييد مستحي
 بل فال اإلطالق استحالة  منهام ال يقتيض ً ّ كالّفإن ،اإلثباتيف مقام ًال مستحي

 .)٢(<ه أو عن التقييد باخلالفمناص عن
رفع بواسطة ُ غري معقول لكي يّاألول اإلمهال يف األمر ّإن :املناقشة الثانية

                                                  
 .١١٥ ص١ج : أجود التقريرات) ١(
 .١٠٤ـ ١٠٣ ص١ج: هامش أجود التقريرات) ٢(
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  :ببيانني ّبني اإلشكال اذّأن ه الشهيد ّالسيد ذكر ّثم .)١(األمر الثاين
 من ٌّ احلكم له حظّألنأن يقال باستحالة هذا اإلمهال > :ّاألولالبيان 

 أن ّالبد من الوجود ّ له حظيشءّكل  و،هن وعامل االعتبارالوجود يف أفق الذ
 .<ًداّ يبقى مردأنيستحيل  و،يف صقع وجودهًا ّتعينيكون م
ي ينشئها من الذمر من جمعوالت اآلمر ّن األإ: يقال> أن : الثاينلبيانا

ًال أو جاهًا ّرتدد يكون اجلاعل مأن فال يعقل ،ّيةالعلم وّيةخالل الصور الذهن
 .)٢(< ه حني جعلهبام جعل
  اخلوئيّللسيد الشهيد ّالسيدمناقشة 

 هلذا اإلشكال بياننيال الّأن ك اخلوئي بّالسيد الشهيد عىل ّالسيدأورد 
 ،ّ باإلمهال الوجودي+ النائيني ّاملحقق عىل تفسري اإلمهال يف كالم ّمبني>

إلمهال راد له هو اّأن املصحيح ّأن ال مع ،ّقيدامل و بني املطلقّردد امل:أي
 .ّرددال الفرد امل وّ ال الوجوديّاملفهومي

 مدلول اسم اجلنس أي ذات الطبيعة ّاألول األمر ّمتعلق ّ أن:توضيح ذلك
ّأن  :ه منّحمل يف ّقررهو امل  باعتبار ما؛ةّقيدامل واملهملة اجلامعة بني املطلقة

 ، املهملةالتقييد كالمها حيثيتان حلاظيتان زائدتان عىل ذات الطبيعة وطالقاإل
 اجلعل ّمتعلقالتقييدي يف  و من اللحاظني اإلطالقيّكل إذا استحال ٍحينئذو

 لرفع ّتصدىي و، عىل ذات الطبيعة املهملةأمره جيعل أن املوىل ّاضطر ،ّاألول
ًتمام يكون مٍ ثانٍاإلمهال بأمر به يرفع اإلمهال إىل اإلطالق أو  وللجعل، ّ

 .التقييد
 ّاألول ما جعل عليه األمر ّتعني أو عدم ّرددلوجود امل عليه ال يلزم ال اًبناءو

                                                  
 .١٠٤ ص١ج: نظر هامش أجود التقريراتا) ١(
 .٩١ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 .)١(<ال جهل اآلمر بام جعلهو
  الشهيد ألصل هذا الطريقّالسيدمناقشة 
 ّاملحقق الشهيد إشكالني آخرين عىل الطريق الذي ذكره ّالسيد  ذكرّثم
 :النائيني

ّنه أ ب:ال يقأن ّإما األمر بذات الطبيعة املهملة ّعلق تّأن> :ّاألول اإلشكال
كام هو الصحيح عندنا حيث يأيت يف مباحث   ـه بالطبيعة املطلقةّعلق تّقوةيف 

 املطلقة ال ّقوةللطبيعة فتكون يف ًا ّيذاتًنا رسياوًقا ناك إطالّأن ه ّقيدامل واملطلق
 .ة كام هو املشهورّقيد املّقوة يف ّأهنا ب:أو يقال  ـللمشهورًفا ة خالّقيدامل

 رجعت هذه الصياغة إىل صياغة الكفاية من ، الذايتفلو قيل باإلطالق
غاية األمر باإلطالق الذايت ال  ،ًقا مطلّاألول األمر ّمتعلقحيث كون 

 .اللحاظي
 لزم ،ةّقيد املّقوةطبيعة املهملة يف ّأن ال ولو أنكرنا اإلطالق الذايتو

 يستطيع دّقي غرضه باملّعلق املوىل يف موارد تّألن ؛االستغناء عن األمر الثاين
 ؛ إىل ما يرفع إمهاله إىل التقييد املهمل بال حاجةّاألولحتقيق متام غرضه باألمر 

  احتاج، لو كان غرضه املطلق،نعم. ّقيد املهمل بحسب الفرض يف معنى املّألن
 .)٢(<إىل رفعه باألمر الثاين املطلق

لطبيعة  باّاألول األمر ّعلق ت:أعنيـ  هذه الصياغة ّإن> : الثايناإلشكال
ه عليها ّاجتة كام هو مبناهم ّقيدامل وّية اجلزئّقوةإذا كانت املهملة يف ـ املهملة 

 امتثال هذا ّألن  ـ من وجوه االستحالة األربعةّاألولالوجه   ـإشكال الدور
 عىل األمر أو وصوله فيلزم أخذ ّتوقف سوف يّقيداألمر كامتثال األمر بامل

                                                  
 .٩١ ص٢ج: الشاهروديّتقرير السيد ، بحوث يف علم األصول) ١(
 .٩٢ص ٢ج:  املصدر السابق)٢(



 ١٥٣ ......................................................ّوالتعبدي ّالتوصيل الواجب يف البحث ثمرة

 ّإن:  شئت قلتإن وهو حمال، وّاألول األمر أو وصوله يف موضوع اجلعل
هذا يعني  واإلطالق، ونتيجة هذا التسلسل استحالة اإلمهال كالتقييد

من ناحية ًال ال مهموًا ّ مقيدالوًقا استحالة األمر بفعل من األفعال ال مطل
ارتفاع   ـبعد فرض ثبوت أصل األمر بالفعل  ـهذا معناه و،قصد القربة
 ّاملقدمات يكشف عن خلل يف إحدى ّمماملحاالت هو من أوضح ا والنقيضني

 .)١(<ت إىل هذه النتيجةّاملباين التي أدو
 

 ّتوصيلمر الّأن األ وهو +يظهر من عبارة صاحب الكفاية وهو ما 
 ،ب الوجوّمتعلق و فمن حيث األمر.ان بذات الفعلّمتعلقهام يي كلّتعبدوال

 هو الواجب الذي يكون ّتوصيلمر الّأن األ الفرق بينهام يف ّوإنامال فرق بينهام، 
 سواء ، يف اخلارجلألمر ّتعلقًا عىل وجود املّرتتب املوىل به مألمرالغرض الداعي 

 الغرض الداعي ّفإن ـ ًمثال ـ ّيت كدفن امل، هبذا الواجب بقصد القربة أم الأتى
 فإذا حصلت املواراة حصل الغرض سواء ،ّيتمل بالدفن هو مواراة الألمر

 بالدفن حلصول الغرض األمر فيسقط ،كانت املواراة بقصد القربة أم ال
 . حصول املواراة والدفنّجرد بالدفن بماألمرالداعي إىل 

 به ال حيصل لألمر هو الذي يكون الغرض الداعي :يّتعبدالوالواجب 
وهذا  .القربة به بداعي أتىإذا  ّ إال بل ال حيصل الغرض منهوجوده، ّجردبم

ًأوال ّيةّتعبد والّيةّتوصل وصف الّيعني أن  الوجوب ّمتعلق يلحق ّمماوبالذات  ّ
 له بحال ٌ وصفّيةّتوصل والّيةّتعبدالوجوب فوصفه بالّما أ و،وهو الواجب

 .هّمتعلق
 هو ما كان الغرض منه حيصل :ّتوصيلالوجوب ال>: بقولهوهذا ما ذكره 

                                                  
 .٩١ ص٢ج: املصدر السابق) ١(
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 ّ فإني،ّتعبدال بخالف وجوده، ّجرد ويسقط بمالواجب،صول ح ّجردبم
من  ـ يف سقوطه وحصول غرضه ـ ّالبد بل بذلك،ال يكاد حيصل  الغرض منه

 .)١(<به منه تعاىلًا ّتقربم  بهاإلتيان
  مناقشة الشهيد الصدر لصاحب الكفاية
عدم سقوط األمر بعد حتقيق > ّ بأن:أورد الشهيد الصدر عىل هذا الطريق

 األمر بذات ّعلق فإذا ت.من طلب احلاصلّنه إ ف؛مستحيل ً خارجاهّتعلقم
 ّتعلق كان بقاء شخص ذلك الطلب امل،منهاًدا  فرّاملكلف ّحقققد  والطبيعة

 ّالبد فال حمالة ،ه حاصلّمتعلق ّألن ؛ًالغريه مستحي وباجلامع بني الفرد الواقع
 فرد  بقاء طلبّما أو .ثالعىل اخلالف يف معنى سقوط األمر باالمت ،من سقوطه

 آخر ال حمالة، ٌأمرّنه أّإال ًال  كان معقوإن و فهو،آخر من الطبيعة غري ما وقع
 .)٢(< األمر ال حمالةّتغري، ّتغريه فإذا ّمتعلق بشخص ّتقوم أمر يّكل ّألن

 
 : هوّتوصيل وال يدّتعبوجه املختار يف تفسري الواجب الّأن ال ب+ذكر 

 عىل اإلتيان بالواجب ّتوقفيّنه إي حيث ّتعبدغرض من الواجب الّأن ال>
 ، قصد القربة ال يمكن أخذه حتت األمرّحيث إن و،القربة وبقصد االمتثال

ي ّتعبد فال حمالة يكون األمر ال، جعلهّعلة وغرض هو سبب األمر الّحيث إنو
 بالفعل من دون قصد ّاملكلف جاء ّكلام ّأنه ّ إال،بذات الفعلًقا ّمتعل ّتوصيلكال

 ّتولدو  ـهّمتعلقالستحالة بقائه بعد حصول   ـاألمر سقط شخص ذلك األمر
ي دعا املوىل إىل الذ الغرض ّألن ؛ بفرد آخر من ذات الفعلّمتعلق جديد أمر

                                                  
 .٧٢ ص:كفاية األصول) ١(
 .٩٣ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 فالفرق بني .ّتوصيلهذا بخالف األمر ال و.ًيا ال يزال باقّاألولجعل األمر 
اإلطالق من ناحية قصد القربة بل  و ليس بالتقييدّدقة بالّتوصيلال ويدّتعبال
 بقصد القربة الدخيل يف حتقيق ّاملكلف ِ مل يأتّكلام آخر أمر ّتولد وّتجددبال

 .غرض املوىل
 ال ّتوصيلي والّتعبدمر الّأن األهذا التفسري يشرتك مع التفسري السابق يف و

لكن خيتلف عنه يف  و، منهامّكل الغرض من قّق بل يف ما حيّتعلقخيتلفان يف امل
 بذات الفعل بينام ّتعلق ذلك التفسري كان يفرتض فيه بقاء شخص األمر املّأن

بقاؤه بنوعه ضمن شخص آخر من  ويف هذا التفسري يفرتض سقوطه بشخصه
 . بهّأيت بغري الفرد املّمتعلقاألمر 
 ِ مل يأتّكلامه ّجتدد ومر األّتعدديشرتك مع التفسري الثاين يف املصري إىل و

 ّتجددمر الثاين يّأن األ كان خيتلف عنه يف إن و، بالفعل مع قصد األمرّاملكلف
 .<ل بذات الفعل ال بقصد األمرّ كاألوّعلقيت وّاألولبعد سقوط 

ال يعقل  األمر ّنأعىل هذا الطريق حاصله بًال  الشهيد إشكاّالسيد أورد ّثم
 ، املفروض أن ذات الفعل ال يفي بتحقيق الغرضّألن  بذات الفعل،ّيتعلقأن 

 . األمر بام هو املحبوبّيتعلق أن ّالبدفليس ذات الفعل هو املحبوب، وعليه 
 أن األمر بام هو املحبوب ألجل ّعلقت> ّ بأن:اإلشكالوأجاب عىل هذا 

بام ًقا ّمتعل يكون األمر أن ّالبد ّأنه :هذا غاية ما يقتضيه و.نحوهًا ّركيكون حم
يف  ّألنه ؛هذا حاصل يف املقام و، بهّعلقيته نحو ما تّركهو املحبوب يف فرض حم

  يكون اجلزء اآلخر للغرض، بهّعلق نحو ما تّللمكلف هذا األمر ّيةّركفرض حم
 األمر، هذا ّيةّركحمّ إال  إذ ليس املراد بقصد القربةًضا،أيًقا ّحقللمحبوب متو

 هو غاية ما ّتعلق يكون املأن يشء األمر بّلقعيف تًيا عقالئوًال يكفي عقّنه أعىل 
لو كانت هناك أبواب أخرى للعدم  و باب عدم الغرض من ناحيتهّيمكن سد

ّصح هلذا  و لعدم إمكان األمر هبا،؛هاّ مل يؤمر بسدّوإنام ،ّ تسدأن ّالبد ًأيضا
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 يأيت له بأحد أن عبده أمر كام إذا ،للمحبوبًفا األمر بام حيتمل كونه مصاد
 لعدم إمكان ؛ي يريده منهاالذ يصيب الكتاب أن برجاء ّكتب يف الرفال

 .)١(  يقرأأنال يمكنه ً مثال ًياّ لكونه أم؛تكليفه بإتيان الكتاب املطلوب
 

                                                  
 .٩٤ ص٢ج: املصدر السابق) ١(
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  اxخيf * الواجب

fخيxمذكورةُ ا+دائلْ +نتْفإن. ًاّ[عيأخرى  وًا،ّ عقلي   يكونً تارةُا ً 
ِ:دد الِ} 9و ِا لألمرّعلق متّ

  .ّفهو عق<iّال  و،ّ[m ُ ا<,ل، فاxخيfِ * لسانً
ِ اxخيf، وJيفيةِ * مواردِ الوجوبِ واقعِ * 1ليلُ الlمَقد وقعو ِ تعلقّ   .هّ
ُ عدةrَ ذلكو  اJاهاتّ

ّ
:  

ُاالJاه ّ
ُ األول ٌ متعلقِّ العق<ِ اxخيfِ * مواردَ الوجوبّنأ: ّ ّ rبا_امع، و 

ٌ الmn متعلقِ اxخيfِموارد ّ ً مnوطا ْدائل، ولكن من ا+ٍ واحدِّ بكلّ

  . األخرىِ ا+دائلِب:ك
ُ أمورا ال تناسبُ تستلزمَ اn8وطةِ الوجوباتّنأ عليه بُالحظُقد يو ً 

َ كما تقدم،ّ اxخيfيِالوجوب ِ تعددِ من قبيل،ِ السابقةِ * ا"لقةّ  ِ العقابّ
  . ا_ميعِب:ك

ُاالJاه ّ
kاVُإرجاع:  اfخيxا ِ mnإ`ّ ال fخيxّبأن  ُل\مُ، في العق< ِ ا

ُ يتعلقَالوجوب ِ، إما بuهانً دائماِ با_امعّ  كما  ـاn8وطة  ِ الوجوباتِ استحالةّ
fـ  إ,ه َأشbُفيتع ِوiما بuهان.  هذاّ  واحد، ٌ S مالكo اxخيfيَ الوجوبّأن ّ

 ُ يكونِ ا+دائلَ بbٍ جامعِّبد من فرضّ إال من واحد، فالُ ال يصدرُوالواحد
َهو علة   . ذلك ا8الكِ 1صيلّ
Jاال
ّ

ُعلق يتِ اxخيfِ * مواردَ الوجوبّنأ بُ التسليم:ُ اVالثُاه  ِ با_امعّ
 ِللحصص َ اn8وطةِ الوجوباتُ يستلزمِ ا_امعَ وجوبّنإ :ُ ولكن يقالًما،دائ

وهذه  .األخرى ِ ا"صصِ انتفاءِ منها بnطٍ واحدةِّ! ُوجوب أي ،واألفراد
ْها لما +نتِ بمجموعُالوجوبات ِ ا8تعلقِ ذلك الوجوبَ نفسً روحاّ

 ِبا_امع ّ
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  . ا_ميعِ تركِ * فرضٌ واحدٌعقاب ّإال هاِفليس من ناحيت
J هذا االَبb ُوالفرق

ّ
ِصة إ` ا"ِ الوجوبِ ب[ايةُ هذا يقولّأنه ِ وسابقِاه ّ 

Jذاك االّما أو ،ا8ذكور ِباOحو
ّ

ُصة ا"ُوعليه ال تكون ،ِ بال[ايةُ فال يل\مُاه ّ 
ِصةا" إ` ِ بالنسبةُ فالوجوب. الوجوب8ِعروضًقا  بل مصداِ للوجوبًمعروضة ّ 
ِية +Oوعِ اxخيfِ* موارد ذاك   أوَ هذا الفردّفإن ،ِاإلنسان ِفرادأ إ` ِ بالنسبةّ
ِية اOوعِ 8عروضٌمصداق   .~ا ٌ ال معروض،ّ

J } االُع:ضُوقد ي
ّ

 ِللشارع " اختياريٌ فعلَ الوجوبّنأ ب:ِ اVالثِاه
ِ ه إ` غfِ بنفسَ ي[يأن ُ ال يعقلِه } ا_امعَ فإذا جعل،ما أرادُه حيثُ*عل

  فهوِ ذلك الوجوبِ نفسُ ^يانِ اn8وطةِ بالوجوباتَ أريدفإن، ا_امع
  بالَ فهوً أخرى مnوطةٍ وجوباتُ *علَ الشارعّأن َن أريدi و،مستحيل

  ً.وا لغُن فيكو،ٍموجب
 ِ ا"كمِجعل ِ* مرحلة ُّيتم ّإنما هذا ّنأ ب:َ } ذلكَ *ابأن ُويمكن

ِ  * هذهِا8الزمة  من دعوىَ إذ ال مانع؛ واإلرادةِ الشوقِ ال * مرحلةِ*ابواإل
 وال يأ_ ،للحصص ِ اn8وطِّ"ب من اٍوأ9اء ا_امع ِّحب َ بbِا8رحلة

ِيةاxكوين ِ هنا عن ا8بادئَم الlّألن ّية، باللغوُاالع:اض ِ  وهذه،ِ للحكمّ
  . للوجدانٌا مطابقةّلكنه عليها وَ ال برهانُا8الزمة
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 :ّيةات التمهيدّقدم من املًاقبل الولوج يف البحث نتناول عدد
 

 من ، بدلإىلكها  الرشيعة حتتوي عىل واجبات جيوز ترّ أن:من الواضح
 ،يف اإلفطار العمدي يف صوم شهر رمضانالثالث  ةارّ خصال الكف:قبيل
وكذلك  ،صوم شهرين متتابعني وعتق رقبةوًنا ني مسكيّ ست بني إطعامّخريةامل

 . ذلكونحوالتخيري بني القراءة والتسبيحات األربع يف الركعتني األخريتني، 
 ّيةّتعين، يف مقابل الواجبات الةّيرييوهذا ما يطلق عليه بالواجبات التخ

 . بدل كالصالةإىلالتي ال جيوز تركها 
بديل  وله عدل الواجب الذي وه:  التخيري يف الواجبّ أن:ّتضحوهبذا ي

 به الطلب بخصوصه، بل كان املطلوب هو أو غريه ّعلق يتمليف عرضه، و
فهو  :ب التعيينيالواجّما أ،  اإلفطار العمديّكفارة، مثل ّكلف بينهام املّيتخري

 .ليس له عدل يف مقام االمتثال و به الطلب بخصوصه،ّعلقي يتذالواجب ال
 

ّن أ: ه، توضيح ّرشعيختيري وّ عقيل ينقسم التخيري يف الواجب إىل ختيري
عىل  من قبل املوىل ًاّمبين ّرشعيالوجوب يكون فيه ال الذي ّرشعياخلطاب ال
 :نحوين

 مثل ،ّوجوب عنوان كيل واحدب  اخلطابّيبنيالشارع  ّ أن:لّاألوالنحو 
َأقيموا الصالة{: يف قوله تعاىل» الصالة« َ o ُ ِ

َ
 ّيبني خطاب هو، ف)٧٢: ماألنعا( }

ّ وجوب الصالة التي هي عنوان كيل صالح لالنطباق عىل أفراد  فيهاملوىل
يف  ّكلفاها املّأد، سواء الصالة ّطبيعي هذا الوجوب هو ّعلق، ومتكثرية
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تطبيق للصالة من هذه التطبيقات ّكل وغري ذلك، ف ّيف أول الوقت أو املسجد
 .ااملأمور هبالصالة  ّلطبيعي ًامصداقكون ي

ّ يمتد من الزوال إىل ما قبل الغروب  وقت صالة الظهرّ إن:مثال ذلك
 مخس يستغرقاهلا امتثوقت ّفرضنا أن مقدار فلو بمقدار أداء صالة العرص، 

ّ حصصا متعددة المتثاهلالصالة الظهرّأن  فنجددقائق،  من حيث الزمان  ً
دقائق األوىل أو مس اخل وهو ّالوقت األولّواملكان، فللمكلف أن يأيت هبا يف 
 وهو اخلمس دقائق الوقت الثالثالثانية أو الوقت الثاين وهو اخلمس دقائق 
  أوأن يأيت هبا يف البيتًأيضا  ّمكلف للمكنالثالثة وهكذا إىل هناية وقتها، وي

إمكان ب ّ أن:ومن الواضح الصالة، جيوز فيهّاملسجد أو يف أي مكان آخر 
مقتىض اإلطالق هو و أن يأيت بالصالة من حيث الوقت أو الزمان ّكلفامل

أن يأيت الصالة يف ّفرض عىل املكلف ُمل ي ّألنهوقرينة احلكمة يف اخلطاب؛ 
 هذا النوع من اإلطالق هو ّ أنّقدمتن احلصص املذكورة، ومة ّمعين ّحصة

ّبديل؛ ألن املطلوب من املكلف أداء حصة واحدة من صالة الظهر الاإلطالق  ّ ّ ّ
ّاملكلف خمريوعىل هذا ف احلصص، وليس مجيع  .ّيف اإلتيان بحصة واحدة منها ّ

اخلطاب ن قبل  مِأتمل ييف أداء الصالة ّهذا التخيري أنه ختيري نلمسه من ّمما و
ّاملتعددة واحلصص ذكر البدائل  ّرشعييف لسان الدليل اليرد   ملّألنه؛ ّرشعيال

 من الصالة ّصة بإجياد هذه احلهو ختيري يدركه العقلبل المتثال صالة الظهر، 
 .بالتخيري العقيل عىل هذا يطلق عىل هذا التخيريو ،وتلك

ئني أو أكثر يف نفس لسان بني شي الشارع التخيري ّيبني أن :الثاينالنحو 
 ّ، حيث نالحظ أن يف شهر رمضانلعمديّكام يف كفارة اإلفطار ا، الدليل

ّإما : أحد أمور ثالثة الذي أفطر يف شهر رمضان ّكلفامل عىل أوجبالشارع 
ّإطعام ستني مسكينا، واملكلف ّإما وصيام شهرين متتابعني، ّإما وعتق رقبة،  ً ّ

 .ا امتثال أحدهّيتخريهو الذي 
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 ؛املولوي أو ّ التعبديوالتخيري ّرشعيهذا التخيري بالتخيري الويطلق عىل 
وكذلك .  يف لسان الدليلذكر البدائل بنفسه لّتصدىّألن الشارع هو الذي 

 .التخيري بني اخلربين املتعارضني املستفاد بواسطة روايات العالجمن قبيل 
 ّ هو أن:ّرشعيالعقيل والري ي الفرق بني التخّ أن:ةّقدمل من هذه املّويتحص

ً يكون املأمور به عنوانا واحدا أن العقل و هوهيكون احلاكم فيالعقيل التخيري  ً
ًكليا،  ذكر البدائل يف  لّتصدىي الشارع هو الذي ّفهو أن  ّرشعيالتخيري الّما أّ

 . ويكون املأمور به أكثر من عنوان ولكن عىل سبيل البدلّرشعيالدليل ال
 تكون أنيعترب يف التخيري العقيل >:  النائيني بقولهّحققملوهذا ما ذكره ا

، أفراده بالنسبة إىل كاإلنسان، ّية عرفٍ واحدةٍحقيقة  حتتً التخيري مندرجةفرادأ
، ّية باهلواألفراداالشرتاك يف األثر مع تباين  وال يكفي يف التخيري العقيل
اكهام يف األثر وهو  مع اشرتّيةباهلو ام متباينانّكالشمس والنار، حيث إهن

 .)١(<ًاّرشعي يكون  أنّالبدالتسخني، فالتخيري بني املبارشة واالستنابة 
  هو فيام إذا كان يف طريفّإنام التخيري العقيل ّنإ>: وقال يف موضع آخر

    من اجلمع بني الطرفنيّكلف املّتمكنه ومل يؤ يلزم استيفاٌالتخيري مالك
 ويف دوران األمر بني املحذورين ـ التزاحمكالتخيري الذي حيكم به يف باب ـ 

 من طريف الفعل والرتك، فالتخيري ّكل لعدم ثبوت املالك يف ؛ليس كذلك
 هو من التخيري التكويني، ّإنامالعقيل يف باب دوران األمر بني املحذورين 

 الشخص ال خيلو بحسب اخللقة من األكوان األربعة، ال التخيري ّإن حيث
 .)٢(<يقتضيه ٍمالك الناشئ عن

املصطلح يف  ـ يعترب يف التخيري العقيلّنه  أ:ل من جمموع كالمهّواملتحص
                                                  

 .١٤٠ ص١ج: فوائد األصول) ١(
 .٤٤٥ ص٣ج:  املصدر السابق)٢(
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 :أحد األمور التالية ـ علم األصول
. ّية املأمور به عىل نحو التساوي يف األمهّ بني طبيعيّ خطايبٍوجود جامع •

عرف من اجلامع بني مصاديق لومقصوده من اجلامع اخلطايب ما يفهمه أهل ا
 . املأمور بهّطبيعي
 من ّكلف املّتمكن الزم االستيفاء بني طريف التخيري، ومل يٍوجود مالك •

بل  ًا،ّواجلامع هاهنا ليس خطابي. اجلمع بني الطرفني كالتخيري بني املتزامحني
 العقل حيكم بلزوم استيفاء املصلحة امللزمة واملالك املوجود يف ّألن؛ ّهو عقيل

 . من املتزامحنيّكل
ّجلامع بني طريف التخيري أمرا عرفيكون ا • ًا قابال لتً  ، التكليف بنفسهّعلقً

كاملاء والرقبة واملسكني واحليوان من العناوين املنطبقة عىل األفراد واملصاديق 
 .ّيةاخلارج

الوجوب باجلامع الذي له  ّعلق ما ت:التخيري العقيل>:  اخلوئيّالسيدقال 
له جامع انتزاعي وهو عنوان  ن ما كا:ّرشعي، والتخيري الّخاصعنوان 

 .)١(<ففي الواقع ال فرق بينهامّإال أحدمها، و
 : اخلوئي التخيري إىل أقسام ثالثةّالسيدوقد قسم 

 ، كالتخيري بنيّخاص الثابت بدليل ّرشعيالتخيري ال :ّولالقسم األ>
 .حاتّاخلربين املتعارضني عند فقد املرج

 .يف مورد التزاحم كذلكالتخيري العقيل الثابت  :القسم الثاين
  من جهةّرشعيالتخيري العقيل الثابت بضميمة الدليل ال :القسم الثالث

كام  وذلك ،ةّرشعين يف رفع اليد عن ظواهر اخلطابات الّاالقتصار عىل القدر املتيق
إكرام  الظاهر يف وجوب ، عاملّكل أكرم :، كام قالّ أحوايلإطالق له ّلو ورد عام

                                                  
 .٤٣٥ ص١ج: ، للسيد اخلوئيّكتاب احلج) ١(
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اخلارج   علمنا منّثم غريه وعدمه، بإكراممن غري تقييد ًنا ء تعيي فرد من العلامّكل
خروجهام   ودار األمر بني ـً مثال ـكزيد وعمروًعا  فردين منه مإكرامجوب  بعدم

بأن ال جيب  ،ًداوخروجهام تقييًال  أصإكرامهام، بأن ال جيب ًعن العموم رأسا
 ، اآلخرإكرامعند عدم  منهام ّكل إكرام وجيب ، اآلخرإكرام منهام عند ّكل إكرام

 ،اليد عن ظاهر الدليل  رفعيفن ّمن االقتصار عىل القدر املتيقّالبد ففي مثل ذلك 
 ٍوهذا البيان جار] إىل أن قال[ اآلخر إكرام منهام عند ّكل إكراموهو احلكم بعدم 

من اخلارج عدم وجوهبام   وعلمنا، دليالن عىل وجوب أمرينّدل ما إذا ّكليف 
 دليل عىل وجوب صالة ّدل  كام لو،ًا واحتملنا ثبوت الوجوب هلام ختيري،ًانتعيي

 ،وجوب صالة الظهر كذلك دليل آخر عىلّودل  ،ًنااجلمعة الظاهر يف كونه تعيي
التعييني املستفاد من  فمقتىض القاعدة رفع اليد عن الظهور يف الوجوب

 .)١(< منهام عىل الوجوب التخيرييّكل ومحل ،اإلطالق
 : خصائص الوجوب التخيريي هيّ أن:ّتضح يّقدمتا ّمم
ّأن املكلف لو أتى بأحد البدائل فسوف تسقط عنه  :من جهة االمتثال .١ ّ

 جهةّأما من  والعتق والصيام، يسقط  ـً مثال ـ فلو أطعم.البدائل األخرى
ّ عاصيا إال  يكونّالعصيان فإنه ال ّيرتتب عىل تركه هلا  وميع البدائل،جل برتكهً

ٌكلها عقوبة  . ثالث عقوبات وليسٌ واحدةّ
ّأن املكلف .٢ صام وأطعم فلو ، ًال ممتثيكون ّفإنه البدائل بجميع أتى لو ّ

 .ًالوأعتق يكون ممتث
 

ً بأن مل يكن التخيري جمعوال يف مرحلة الترشيع :التخيري يف مقام االمتثال
                                                  

 .٣٥٣ ص٢ج: مصباح األصول) ١(
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يدركه العقل ويفهمه ّإنام ، وّيةلة الوضع بالدالّرشعيًمدلوال للخطاب ال وال
 :العرف يف مقام االمتثال من اخلطاب، فهو عىل أقسام

 ّكلف العقل يرى املّ أن: املأمور به، من قبيلّ احلكم بطبيعيّعلقما إذا ت •
ًنظرا إىل  املأمور به ّ بني اإلتيان بأحد مصاديق طبيعيّخمريّنه أيف مقام االمتثال 

يف ضمن أحد  ـ  األمرّعلقالذي هو مت ـ  املأمور بهّطبيعي رصف وجود ّققحت
 .أفراده ومصاديقه

منهام مصلحة ملزمة ّكل  وهو ما إذا كان ل:مورد التزاحم بني الواجبني •
ٍ من اجلمع بينهام، فالعقل حيكم حينئذ ّكلف املّتمكنالزمة االستيفاء ومل ي

 . النائينيّحقق كام جاء يف كالم امل،بالتخيري
 ما إذا ورد :، وهوّرشعيلتخيري العقيل الثابت بضميمة الدليل الا •

 ولكن علمنا برضورة الرشع ، واجبٍ واحد منهام عىل وجوبّكلّودل دليالن 
وهذا التخيري . ًعدم وجوهبام معا، فمقتىض األخذ بإطالقهام احلكم بالتخيري

يلني بعد يدركه العقل ويفهمه أهل العرف يف مقام االمتثال من إطالق الدل
وذلك مثل التخيري بني .  اجلمع بينهام يف نظر الشارعّيةإحراز عدم مطلوب

 .صاليت الظهر واجلمعة

 
ّ من أنه الواجب الذي  الواجب التخيريي من تعريفّقدمبناء عىل ما ت

 :الثيف نقاط ثيمكن بياهنا   مشاكل،ّعدةتظهر أمامنا دل، بجيوز تركه إىل 
qقطة األوOه وًكيف يكون واجبا: اJوز تر*  

:  هذا التعريف للواجب التخيريي مشتمل عىل أمرين متنافيني ومهاّ إن
  كام يف كلمةاإللزامل بعدم ّمتمثالثاين  ول يف كلمة الواجب،ّتمثاإللزام امل

 وعدم اإللزام ّ أن:الواردة يف التعريف، ومن الواضح» جيوز تركه إىل بدل«
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 .ّ الوجوب يستبطن الالوجوبّشكل يف أنُ متنافيان، وعىل هذا استلزاماإل
  ّرددان باألمر ا8ّعلقاإلرادة وا+عث ال تت: اOقطة اVانية

ّ إنام تتعلق باألمر املعني ال باألمر املّية اإلرادة الفاعلّإن ّ هو أمر  و،ّرددّ
ّ فال تتعلق إال بأمر معني،،ّية ومثله اإلرادة اآلمر،واضح ّ  ّأن : ووجه ذلكّ

ّا ال تتعلق به ّرددفإذا كان املراد م. ّتشخص اإلرادة يف كال املقامني باملراد ً
ّاإلرادة، وظاهر كون كل واحد واجبا عىل البدل، تعلق اإلرادة باألمر امل ، ّرددًّ

 .ّردد إذ ال معنى للبعث إىل امل؛ونظريه البعث
 ّوأنه ،اجب التخيرييقد يستشكل يف تصوير الو>:  النائينيّحقققال امل
اآلمر بأحد الشيئني أو األشياء من غري تعيني؟ مع عدم   إرادةّعلقكيف يعقل ت

 إرادة الفاعل املستتبعة حلركة ّأن لوضوح ؛الفاعل بذلك  إرادةّعلق تإمكان
ها ّعلق وال يعقل ت،ّيةالشخصحمدود بحدوده  ّمعنيبّ إال ّعلقالعضالت ال تت

 إرادة الفاعل عىل ّعلقفإذا مل يعقل ت والرتديد، هباماإلبأحد الشيئني عىل وجه 
بذلك؟ ومن هنا اختلفت الكلامت   إرادة اآلمرّعلق فكيف يعقل تالوجه،هذا 
 .)١(< الواجب التخيرييّيةيف كيف

   وحدة العقاب مع كQة الواجب: اOقطة اVاVة
يعاقب امتثال مجيع احلصص، ف إذا ترك وهو ،هذا هو اإلشكال الثالث

 .ًاّتعدد واحد، مع كون الواجب مٍعقابب
 الواجب ّيةين إىل البحث عن ماهّتأخرُهذه األمور هي التي دعت امل

، وهذا ما سنتناوله يف ذه اإلشكاالتعىل مثل هّالرد  ألجل ،التخيريي وواقعه
 .البحث الالحق

                                                  
 .٢٣٢ ص١ج: لفوائد األصو) ١(
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 ّتعرض، وقد ية الواجب التخيريحقيق ة يف تفسريّتعدداهات مّاجتهنالك 

 : وهي)١( منهاة الشهيد يف احللقة الثالثة لثالثّالسيد
االJاه 

ّ
  اn8وطة حقيقة الواجب اxخيfي ; الوجوبات: ّاألول

 حقيقة التخيري ّأن :ّرشعيال التخيريي والتخيري الفرق بني الوجوب
فالشارع   احلصص، بني باجلامعًاّمتعلق ًدايكون واحالوجوب  ّ أن:العقيل هي

 ًا واحدًاموضوعفيوجد  عنوان الصالة،  وهوّيصب حكمه عىل عنوان اجلامع
 ّحصةّكل بني هذه احلصص والبدائل، والتخيري ويكون ، ً أيضاًا واحدًوحكام

 . حيكم العقل بالتخيري بينهاولذا اجلامع يف عامل االمتثال، ّققحت
 واحد من هذه ّبكل ًاّعلقب متفيكون الوجو ّرشعيال التخيرييف موارد ّما أ

عدم  مرشوط ب واحد من هذه البدائلّكل وجوب ّلكن، والبدائل احلصص
ة بعدد البدائل ّتعددوهذا يعني وجود وجوبات مالبدائل األخرى، امتثال 

  وجوب تعيينيّحصةّكل التي أخذها الشارع يف لسان الدليل، فلواحلصص 
 الصيام، ّكفارةخرى، ففي مثال  مرشوط برتك احلصص األلكنّه، و هباّخاص

واحد من البدائل وهي الصيام شهرين أو العتق أو اإلطعام وجوب ّكل  لّنإف
 مرشوط برتك احلصص األخرى، فالصيام شهرين لكنّه هبا، ّخاصواحد 

واجب مرشوط بعدم اإلتيان بالعتق واإلطعام، وهكذا يف اإلطعام فهو 
 .ليه مرشوط بعدم اإلتيان بكال عدلكنّهواجب 

 بأحد األمر ّعلقإذا ت>:  اخلراساين، حيث قالّحققوهذا التفسري ذكره امل
 بمعنى عدم جواز ،التخيري  واحد عىلّكل ففي وجوب ،الشيئني أو األشياء

                                                  
 .ةّاهات األخرى فسنتناوهلا يف آخر البحث يف البحوث اإلضافية والتفصيليّا االجتّأم) ١(
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 .)٢(<)١(إىل بدلّ إال تركه
 ًا واحد من البدائل مرشوطّكلكون الوجه يف  اخلراساين ّحقق ذكر املّثم

 :أحد أمرينبرتك البدائل األخرى وهو 
ك  البدائل هو سنخ ماله عىل هذّرتتباملالك والغرض  املّنأ :ّاألول

ال تكون واجدة ّ احلصة األخرى ّبمعنى أن،  من احلصصّ حصةّبأيّيتحقق 
 ّصةباحلالوجوب  ّعلق، ومن هنا ال يتّاحلصة األوىلت ّققللمالك فيام إذا حت

 . من البدائلّبعد حتقق غريهااألخرى 
ّففي كل واحدة  بعدد البدائل، ًاّكون املالك والغرض متعدديأن : وعليه

 ال  فيام بينهام بحيثةّتضادهذه األغراض م ّلكنّمن البدائل غرض مستقل، 
ل الغرض  إذا حصنحو بًعا،مجيها استيفاءّ املكلف يستطيعيمكن اجتامعها وال 

 فات املالك والغرض من البدائل  هذه البدائل،أحدمن امتثال واملالك 
 بني البدائلًا ّالشارع الوجوب خمريوعىل هذا األساس جيعل األخرى، 
 ّمكلفيمكن للّغري متضادة والبدائل واحلصص لو كانت إذ ؛ واحلصص

 واجبة بالوجوب التعييني  من هذه البدائلّلكانت كل واحدة ،ّحتصيلها كلها
 : يقالالتحقيق أنو>: ، وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية بقولهال التخيريي

 ّكلغرض واحد يقوم به  هناكّنه أ بمالك ، بأحد الشيئنياألمرإن كان ّنه إ
 ولذا يسقط به ،الغرض  بحيث إذا أتى بأحدمها حصل به متام،واحد منهام

                                                  
يف ذكر األمر باألشياء عىل جهة : (ةّخ الطويس، حيث قال يف العد هذا مذهب الشيّولعل) ١(

 ّها واجبة خمريّارات الثالث كلّ الكفّمني إىل أنّذهب كثري من املتكل؟ التخيري، كيف القول فيه
ّ جيب عىل املكلف اختيار ّأنهّ الثالثة هلا صفة الوجوب، إال ّنأوالذي أذهب إليه  ...فيها

 .٢٢٠ ص١ج:  الفقه، الشيخ الطويسة يف أصولّالعد) أحدها
 .١٤١ ص:كفاية األصول) ٢(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ١٧٠

وكان التخيري بينهام بحسب  ، كان الواجب يف احلقيقة هو اجلامع بينهام،األمر
ال يكاد يصدر من االثنني  لواحد اّ وذلك لوضوح أن،ًاّرشعيال ًا ّيالواقع عقل
  بنيّيةنحو من السنخ  العتبار، ما مل يكن بينهام جامع يف البني،بام مها اثنان

 ّ لبيان أن،ّرشعيالني للخطاب ّعلق فجعلهام مت،عليهو .واملعلولّالعلة 
 .االثننياجلامع بني هذين  الواجب هو

  يكاد حيصل مع ال، واحد منهام غرضّكليكون يف ّنه أوإن كان بمالك 
 ،بنحو من الوجوبًبا  واحد واجّكل كان ،الغرض يف اآلخر بإتيانه حصول

  الثواب عىلّترتب و،إىل اآلخرّ إال  من عدم جواز تركه،يستكشف عنه تبعاته
 .)١(< والعقاب عىل تركهام،فعل الواحد منهام

  التخيريفرادأ واحد من ّكل يكون الوجوب يف أن>:  النائينيّحقققال امل
 ،واإلطعامعند عدم الصيام ًبا  فيكون العتق واج،خر اآلبعدم فعلًطا مرشو

 ، عىل نحو الواجب املرشوطّبكلت ّعلقاإلرادة قد ت  فتكون،وكذا العكس
 ،ّخيصه مالك واإلطعاممن الصيام والعتق ّكل  يكون إذا كان لّإناموذلك 

عن ًعا  مانولكن ال يمكن اجلمع بني املالكات وكان استيفاء واحد منها
 عىل نحو الواجب ّالكلإجياب من ّالبد  فإذا كان كذلك ف،استيفاء الباقي

 .)٢(<ّرجحم إذ ختصيص الوجوب بأحدمها يكون بال ،املرشوط
 ّاألولمناقشة التفسري 
ال   لوازميلزم منهالوجوبات املرشوطة ب القول ّبأن  التفسرينوقش هذا

 :وهذه اللوازم هية التخيري، يمكن االلتزام هبا؛ لكوهنا خمالفة حلقيق
 امتثال مجيع ّكلفاملّتعدد العقاب فيام لو ترك  الزم هذا التفسري هو ّإن .١

                                                  
 . املصدر السابق)١(
 .٢٣٢ ص١ج: فوائد األصول) ٢(
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البدائل مرشوط برتك احلصص وّكل واحد من وجوب ّ؛ وذلك ألن احلصص
 فيام لو ترك امتثال  يف الفرضًاّ الرشط متحققفيكون هذااحلصص األخرى، 

 ّحقيف  ًاّ فعليحد من هذه احلصص واّكل فيصبح وجوب ،مجيع احلصص
 ّستحق سوف ي ـً مثال ـ اإلفطار العمدي يف شهر رمضانّكفارة، ففي ّكلفامل
 ً  ّكال جيعل تركه امتثال العتق واإلطعام والصيام ّألن ثالث عقوبات، ّكلفامل

ًفعلياًمن هذا البدائل واجبا   ترك ّ أن: ثالث عقوبات، ومن الواضحّيستحق، فّ
 بعدد  العقابّتعدديلزم ف  يوجب استحقاق العقاب،ّيلالوجوب الفع

 حلقيقة ًمضافا إىل خمالفته ال يمكن االلتزام به، هو و،احلصص والبدائل
 .ّقدمكام تالوجوب التخيريي 

؛  من اإلتيان بجميع البدائلّكلف املّمتكنعدم   الزم هذا التفسريّإن .٢
األخرى، لبدائل ط هو ترك اّ؛ ألن الرش من البدائلّ الرشط يف أيّققلعدم حت

 ّأيال يكون بامتثال مجيع احلصص  ّألنهّوهذا مل يتحقق عىل هذا الفرض؛ 
ً فعلياواحد من البدائل  ّصة األوىل ال تكون احلّصةإذ يف حالة امتثال احل، ّ

ًفعليا األوىل ّصة الثانية ال يكون وجوب احلّصة، وعند امتثال احلّيةفعل الثانية ّ ،
  اإلطعامّيةً اإلفطار العمدي يكون امتثاله للصيام نافيا لفعلرةّكفاففي مثال 

 وجوب الصيام والعتق، وبامتثال ّيةًاإلطعام يكون نافيا لفعل وبامتثال ،والعتق
 الصيام واإلطعام، إذن يف حالة امتثال مجيع احلصص، ّيةًالعتق يكون نافيا لفعل

ًفعلياال يكون وجوب مجيع احلصص   ّتمكن وعليه فال ي،ّكلف املّحق يف ّ
 . من اإلتيان بجميع البدائلّكلفامل

 اإلتيان ّ من أنّقدم كام ت،ًمضافا إىل منافاته حلقيقة الوجوب التخيريي
 .)١( ً من البدائل يعترب ممتثالّحصةب

                                                  
 .أيت لذكرها يف البحوث التفصيليةنهنالك مناقشات أخرى لألعالم هلذا الوجه ) ١(
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اال
ّ

ا خي: اه ا ّالعق وا  نرجوع ا   ٍإ حقيقة واحدةّ
ّأن  :ة الوجوب التخيريي، هواه يف تفسري حقيقّجتحاصل هذا اال

 ّعلق الوجوب يتّ يرجعان إىل حقيقة واحدة وهي أنّرشعي والّالتخريين العقيل
ًحقيقياًعا  جامسواء كانبني البدائل، وهذا اجلامع باجلامع   وذلك فيام إذا ،ّ

هذا اجلامع  احلكم عىل ّينصب، ف بني البدائلّجامع ذايتوجد أمكن أن ي
ًانتزاعيا ًاأو كان جامعاحلقيقي،   ّذايتجامع  وجد وذلك فيام إذا مل يمكن أن يّ

ّيصب  و<أحدها>نها عنوان مبني البدائل بأن كانت متباينة فيام بينها فينتزع 
 ّكلف اإلفطار العمدي كام لو قال املوىل جيب عىل املّكفارة، كام يف احلكم عليه

 .أحد هذه األمور الثالثة
 ّرشعيإرجاع الوجوب التخيريي الي أ  ـاهّجتأصحاب هذا اال ّتدلواس

 :بأحد برهانني ـ باجلامعًقا ّإىل العقيل وكونه متعل
 ،ّولاه األّجتواللوازم الباطلة عىل اال  ورود اإلشكاالت:ّاألولالربهان 

ّلزوم تعدد العقاب عند ترك اجلميع، وعدم حتقق االمتثال عند ك  جميعاإلتيان بّ
اه الثاين وهو إرجاع التخيري ّجتن القول باالمّالبد  وعىل هذا ،احلصص والبدائل

 .بني البدائل  الوجوب باجلامعّعلق ت: أي، إىل التخيري العقيلّرشعيال
 الواحد ال يصدر> ّقاعدة الواحد القائلة بأنعىل  كاءّاالت :الثاينالربهان 

 .<من واحدّإال 
ّ حد ّ كل معلولّ أن:وقبل بيان هذا الربهان ينبغي بيان قاعدة، حاصلها

ٍكل علة فه وّناقص للعلة، ّ  وعليه، فاملعلول موجود يف .ّ حد كامل للمعلوليّ
  موجودة يف رتبة وجودها،ّفإهنا النار،  ّرتبة وجود العلة، كاحلرارة احلاصلة من

ّإال يلزم الرتجح بال مرجح، فيقالو ّ مل توجد تلك  و وجدت هذه احلرارةاذامل: ّ
ّوجوبه واحدا، فالبدو  فإذا كان وجود املعلول،ُاألخرى ّأن تكون علته  وً
ّإذا تعددت تعدد وجود املعلولّ العلة ّألنكذلك،  ّنه أاملفروض  ووجوبه، وّ
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 .)١(ّالواحد ال يتعدد وواحد،
 ،دواح ّرشعي يف التخيري الالغرض و املالكّإن:  ذلك نقولّتبنيإذا ف

ملالك ا هذا يصدرفيستحيل أن  ،من واحدّ إال الواحد ال يصدر ّنإوحيث 
يلزم أن تكون هذه البدائل وعليه ، ةّتعددالغرض الواحد من البدائل املو

، بل بام هي مصداق لعنوان واحد هو ّاصّمؤثرة يف هذا الغرض ال بعنواهنا اخل
ًنا ّو هذا العنوان الواحد إما أن يكون عنوا .يف الغرضًرا ّالذي يكون مؤث

ًحقيقيا ًإما أن يكون انتزاعيا وّذايت فيام إذا أمكن أن يكون بينها جامع ّ ّ  فيام إذا مل ّ
 .يمكن انتزاع اجلامع الذايت

  بعدد احلصص والبدائل؟ًاّتعدد ال يكون الغرض واملالك م مل:إن قيل
 فهذا يعني ،صصد احلبعدًدا ّ متعدإذا كان املالك والغرض ّإن :اجلواب

ّيكون لكل حصة غرضأن  صص املالك يف احل وّمستقل عن الغرض ومالك ّ
 ّحصة ّكليف ّستقل  عىل وجود غرض مًإذ بناء ًما،باطل جزوهو  األخرى،

ًكل حصة من البدائل واجبة تعيينيالزم أن تكون ي ّ ّ ّ؛ ألن مالكها مغاير للمالك ّ
 حتصيل ّكلففيجب عىل امليف احلصص األخرى والوجوب تابع للمالك، 

 واحدة ّكليف  ّستقلوذلك لوجوب مالك م ؛ًالعتق واإلطعام والصيام مجيعا
 .ًاّ، وهو خالف الفرض من كون الوجوب ختيرييًايّتعينمنها، فيكون الوجوب 

 ّ حيصل بامتثال أيلكنّه، مالك واحد وّيتعني أن يكون هناك غرضوعىل هذا 
من واحد ّ إال  الواحد ال يصدرّ عىل أنًواحد من احلصص والبدائل، وبناء

رض واحد وهو اجلامع بني احلصص،  هلذا الغّحصل واملّاملؤثريلزم أن يكون 
 الغرض حيصل من مجيع احلصص، يلزم أن حيصل الغرض ّفلو فرضنا أن

 .الواحد من الكثري وهو خالف قاعدة الواحد
                                                  

ود  مح الشيخ عيل:د كامل احليدري، بقلمّ السيلمرجع الدينيانظر رشح هناية احلكمة، ل) ١(
 .العبادي، املرحلة التاسعة
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، العقيليرجع إىل التخيري  ّرشعيّ أن الوجوب التخيريي ال:ّتضحوهبذا ي
 . بني البدائلهو اجلامع الوجوب واحد وّ أن:بمعنى

يف التخيري ّنه أهو  : العقيل والتخيريّرشعي التخيري الالفرق بني ،نعم
 بخالف التخيري  لبيان احلصص والبدائل،ّتصدي يكون الشارع هو املّرشعيال

ّالعقيل فإن كل فرد من أفراد الطبيعة واجلامع يكون حمص ّ للغرض بوصفه ًال ّ
 .ّاصال بعنوانه اخلًقا مصدا

عىل ظواهر ًظا ّ يف هذه املسألة حتفالذي ينبغي أن يقال>:  اخلوئيّالسيدقال 
 ّكل وتطبيقه عىل ،الواجب أحد الفعلني أو األفعال ال بعينه ّ هو أن:ةّدلاأل

 غاية ،ّية كام هو احلال يف موارد الواجبات التعيين،ّكلفامل منهام يف اخلارج بيد
 لة واجلامعّ الطبيعة املتأص:ّيةالوجوب يف الواجبات التعيين ّعلق متّأناألمر 
 فهذا هو ، الطبيعة املنتزعة واجلامع العنواين:ّيةالواجبات التخيري  ويف،احلقيقي

 ّعلق متّ من االلتزام بأنّالبدّنه أ :فالنتيجة هي، الفرق بينهام نقطة انطالق
 هو العنوان االنتزاعي من جهة ظهور ّيةيف موارد الواجبات التخيري الوجوب

 هو وجوب أحد <أو> العطف بكلمة  الظاهر منّ رضورة أن؛ذلك ة يفّدلاأل
 الغرض الداعي إىل إجيابه قائم ّ وعىل هدي ذلك نعلم أن،األفعال الفعلني أو

ا نعلم بحصول هذا ّ كام أنعداه،ال طريق لنا إىل إحراز ما  ّأنه لفرض ،به
 من هذين الفعلني أو األفعال ّاخلارج بإتيانه يف ضمن أي ه يفّققالغرض وحت

 .نه فيه إتياّكلفشاء امل
 ّعلق متّ هو أن:ة بحسب املتفاهم العريفّدل املستفاد من األّنإ :بكلمة أخرى

بحسب التحليل  ـ  ذلكّ مردّ أن: ومن الواضح،الوجوب اجلامع االنتزاعي
 .)١(< الطرفني أو األطراف فيهّية من خصوصيشءإىل عدم دخل  ـ العلمي

                                                  
 .٣٩ ص٤ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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Jاال
ّ

ّ العق< والmnنّتعلق الوجوب * موارد اxخيfي: اه اVالث    با_امعّ
ّتعلق ي ّرشعي سواء التخيري العقيل أو الّن الوجوب يف موارد التخيريإ

 احلكم ّعلقمن جهة ت ّرشعي والتخيري الّالتخيري العقيلفال فرق بني باجلامع، 
ّ كام تقدم يف االجتاه الثاينوالوجوب باجلامع دون األفراد، ّ. 

موارد التخيري ل وجوب الصالة كام يف  باجلامع من قبيّعلقفالوجوب املت
 ،ّرشعي ال كام يف موارد التخيريّ يف اإلفطار العمديةارّأو وجوب الكف ّالعقيل

 الوجوب ّعلقيت، ف واحلصصجلامع إىل األفراداالوجوب من   هذايرسيو
برتك احلصص أو األفراد  ٍ مرشوطٍ واحدة من األفراد أو احلصص بنحوّبكل

 .األخرى
 ترجع ّهناإات للحصص واألفراد املرشوطة بمجموعها حيث وهذه الوجوب

ال   ـأي الوجوبات املرشوطة ـ  باجلامع، فهيّعلقبروحها إىل نفس الوجوب املت
، وعىل هذا األساس ّمالك مرتتب عىل اجلامعّ إال ّجلامع؛ ألنه ال يوجداتزيد عن 

 اإلشكاالت ّ أن:ّتضحعقاب واحد، ومن هنا يّ إال ً عىل تركها مجيعاّرتتبفال ي
 العقاب يف ّتعدد من قبيل ؛اهّجتال ترد عىل هذا االّول اه األّجتالتي أوردت عىل اال
ّألن ترك اجلامع يكون برتك كل حصصهحالة ترك اجلميع،   فهناك ،أفراده وّ

  .ّعقوبة واحدة لرتكه اجلامع املتحقق برتك مجيع احلصص
االمتثال عند  ّققن عدم حتمّول اه األّجتوال يرد كذلك ما أورد عىل اال

ّإذا فعل أكثر من حصة فاالمتثال متحقق بأحدها فقط؛ ّألنه، امتثاهلا دفعة ّألنه  ّ
للجامع، أو لكون ًقا  حيصل املالك بوصفه مصداامتثال واحدة من احلصصب

 .ّمن حتقق الغرض من اآلخرًعا وجوده مان
Jالفرق بb اال
ّ

  اه اVاk واVالث
 أن :اه الثاين يقولّجتاالّأن : ّعن االجتاه الثالثلثاين اه اّجت االّميزيت
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 فرد منها ّبكل الوجوب ّعلقيتف ،يرسي إىل الفرد باجلامع ّعلقالوجوب الذي ت
 الغرض واملالك واحد، وعليه فال ّألنعىل نحو الوجوب املرشوط؛ وذلك 

  ّإال و، ًمرشوطاّإنام ًا وّتعدديكون الوجوب اجلامع الذي يرسي إىل األفراد م
للزم صدور الواحد من ـ ًا ّتعددأي لو كان الوجوب الساري إىل األفراد مـ 
 .هو حمال و،لكثريا

األفراد األخرى،  ًالذي يرسي إىل األفراد يكون مرشوطا برتكالوجوب ف
يقول ّول اه األّجت االّ، مع وجود فرق بينهام وهو أنّاألولاه ّجتاالكام هو عليه 

 ّ أن:يرسي من اجلامع إىل األفراد، بمعنىّنه أ البداية، ال  منّتعدد الوجود مّبأن
ّستقال مًافرد من أفراد اجلامع وجوبّكل ل

 ّأنّ إال عن وجود األفراد األخرى،  ً 
 فرد مرشوط برتك امتثال األفراد األخرى، ولذا أورد عليه ّكلوجوب 
 . العقاب وعدم االمتثال فيام لو امتثل مجيع األفرادّتعددبإشكال 
ّوجوبات مستقلة متعددةهلا  األفراد ليس ّفإناه الثالث ّجتيف االّما أ ، ً ابتداءّ

 يرسي إىل األفراد، ولذا يكون ّثم باجلامع ّعلقًالوجوب ابتداء يتّإنام و
 . وله عصيان واحد وامتثال واحدًاالوجوب واحد

Jاالع:اض } اال
ّ

  اه اVالث
 ً باجلامع ابتداءّعلق الوجوب متّأن ما قيل من ّاه بأنّجتاعرتض عىل هذا اال

 ذلك ال معنى ّكلوبعد ذلك يرسي إىل األفراد بنحو الوجوبات املرشوطة، 
 ّألن رساية الوجوب من اجلامع إىل األفراد غري معقولة؛ وذلك ّألنله؛ 

 فإذا جعل ،لشارع، فالشارع جيعله حيث يشاءلّ اختياري الوجوب فعل
 غري املعقول أن يرسي إىل األفراد الشارع الوجوب عىل اجلامع، فمن

 رسايته إىل األفراد تكون ّفإن إذ مع كون الشارع جعله عىل اجلامع ؛واحلصص
 رساية ّ أن:ّتضح وهبذا ي.يه إىل األفرادّ ومن دون يشء يرسّركمن دون حم

  رسيان الوجوب إىل األفرادّفإن ؛الوجوب من اجلامع إىل األفراد غري معقولة
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ّ، وهذا ينايف االختيارية يف اجلعل ًاّقهري ًاّتعددملوجوب  ايكون يعني أن
 .للشارع الذي جعله عىل اجلامع فقط

ًأوال عىل اجلامع ًا الشارع جيعل وجوبّنإ : قيلفإن  جيعل وجوبات ّثم ،ّ
  باجلامع؟ّعلقمرشوطة من نفس الوجوب املت

 واحد  مالكاه يفرتض وجودّجت هذا االّألنً هذا باطل أيضا؛ ّ إن:اجلواب
 امتثال فرد واحد ّ أن:ومن الواضح  من أفراد اجلامع، فردّأيبامتثال ّيتحقق 

 حاجة إىل  وعىل هذا فال توجديفي به الوجوب عىل اجلامع،من أفراد اجلامع 
 ًاجيعل وجوبّإما لغو، فالشارع  ّألنه األفراد؛جعل الوجوبات املرشوطة عىل 

قط، وال معنى جلعل وجوبني أحدمها  عىل األفراد فًاعىل اجلامع فقط أو وجوب
 .اه الثالثّجت بطالن االّتضحوعىل هذا األساس ي .للجامع واآلخر لألفراد

 االعرتاضعىل اجلواب 
ًتاما االعرتاض املذكور يكون ّإن  يف مرحلة جعل احلكم والوجوب، ففي ّ

جيعل الوجوب عىل ّإما  ّبأن الشارعهذه املرحلة يمكن للمعرتض أن يقول 
فلو جعل الشارع ، فرادرشوطة عىل األاملوجوبات الجيعل ّإما وع فقط اجلام

، فال يعقل أن يرسي هذا الوجوب بنفسه من اجلامع إىل اجلامعالوجوب عىل 
 انتقال الوجوب من اجلامع إىل األفراد ينايف اختيار الشارع جلعل ّألن ؛األفراد

 ّ عامل احلب يفًاّمتا هذا االعرتاض ال يكون ّلكن .الوجوب عىل اجلامع فقط
الشوق و ّحلب اّ أن:، بمعنى أن نقولاإلرادة أي عامل املبادئ للحكم والشوقو

اإلرادة من  والشوق وّاحلبمانع من رسيان ال  و،يرسي من اجلامع إىل األفراد
املوىل  ّألن أفراده؛ ّ اجلامع وحبّحب لوجود املالزمة بني ؛اجلامع إىل األفراد

 .ًامرشوطًا ّولكن حبأفراده ّحب أ فقد ًئاّإذا أحب شي
ّاللغوية؛ ألن وعىل هذا األساس ال يرد إشكال   ّ تلزم إذا فرضنا أنّيةاللغوّ

يف املقام فال تلزم ّما أالذي يرسي هو الوجوب وكون الرساية بفعل الشارع، 
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 ئوهي من املباد ،اإلرادة والشوق وّحلب الذي يرسي هو اّألن ّيةاللغو
 . للوجوبّيةالتكوين

أو   أفرادهّحب اجلامع وّحب هل يوجد دليل عىل املالزمة بني :إن قيل
  ؟ًلو مرشوطا واإلرادة من اجلامع إىل األفراد وّرسيان احلب والشوق

رسيان أو   أفرادهّحب اجلامع وّحباملالزمة بني   دعوىّ إن:اجلواب
إقامة ال يمكن  ،ًطاّاحلب والشوق واإلرادة من اجلامع إىل األفراد ولو مرشو

 اإلنسان ّ الوجدان يقيض بأنّألنلوجدان، مع اطابقة تما لكنّه، الدليل عليها
 ّحلبواالشوق  ّفإن، ء أفراد  اليش، وكان لذلكًاشتاق وأراد شيئا وّحبأإذا 

ًحبايكون لكن أفراده، وإىل من ذلك اليشء رسي تواإلرادة  ً وشوقا وإرادة ّ
 واحد من هذه األفراد، ّضه يف أي غرّقق ويريد أن حيّبحيّنه أمرشوطة، أي 

 ّبإجياده، فهو حي للمالك ويمكن ٌواجد واحد من هذه األفراد ّكل ّحيث إنو
 .تلك األفراد لكن بنحو مرشوط

 يمكناه ال ّجتبناء عىل هذا االّنه أ من :ًوينبغي التذكري بام قلنا سابقا
 ّ أن:لناق؛ ملا من امتثال مجيع األفراد حتصيل جمموع املالكات ّمكلفلل

 املالك ّقق إجياد وحتّ، بمعنى أن يف عامل الوجودةّتضاداملالكات يف هذه األفراد م
 .هكذا والثاين، امتثال الفرد يف املالك إجياديمنع من ّول الفرد األامتثال يف 

 . حمذور فيهالو ًضاأيًتا الثالث مقبول ثبواه ّجتاالّ أن :ّتضحيهبذا و
 

 .<ّإرجاع التخيري الرشعي إىل التخيري العقيل: ّاالجتاه الثاين>: + قوله •
 كذلك التخيري ،ّ متعلق باجلامع فيه التخيري العقيل الوجوبّكام أن: أي

 . باجلامعّ فيه متعلقّالرشعي الوجوب
ّما بربهان أن الوجوب التخيريي له مالك واحد، أو>: +قوله  • ّ
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و عكس قاعدة الواحد، والسؤال  هذا ه،<ّوالواحد ال يصدر إال من واحد
  دون أصلها؟من عكس قاعدة الواحداد الشهيد الصدر  ملاذا استف:هو

ّيمكن أن نوجه كالم األستاذ الشهيد بام ينسجم مع ما ذكره يف و
ّ بقرينة ما يذكره يف ذيل الربهان، يتضح ّ وهو أن،االستفادة من عكس القاعدة

ً وإذا كان املالك واحدا، فهو ال يصدر ، املالك واحدّثبت أني يريد أن +ّنه أ
ّ البد أن نفرض أنوعليه، ّإال من واحد وهو واحد، ّ الوجوب تعلق باجلامع ّ

 املالك : يعني،ّاملحصل للمالك الواحدهذا اجلامع الواحد هو يكون لكي 
ٍال يمكن أن حيصل إال من واحدوّالواحد ال يمكن أن حيقق  ّ. 

ًموعها ملا كانت روحا نفس ذلك بمجوهذه الوجوبات >: +قوله  • ّ
يلزم نفس املحذور ّوهو أنه ّ هذا جواب عن ذلك السؤال املقدر، <الوجوب

ّالذي تقدم يف االجتاه األول  ّ  .ّوهو تعدد العقاب يف حالة تركها مجيعهاّ
قول برساية ي هذا ّاه وسابقه أنّجتوالفرق بني هذا اال>: + قوله •

كون الرسيان إىل احلصص واألفراد  أي <كوربالنحو املذ ّصةالوجوب إىل احل
 بنحو مرشوط

اه ّجت عىل االأي <عليهاه، فال يلتزم بالرساية وّجتذاك االّما أو>: + قوله •
 .الثاين
ًبل مصداقا  معروضة للوجوب، ّصةوعليه فال تكون احل>: + قوله •

هنا يوجد خلط يف علم األصول بني اصطالح املصداق  .<ملعروض الوجوب
 ملفهوم الفلسفي،عىل اّإال يطلق املصداق  الح الفرد، ففي الفلسفة الواصط

 اهللا فرد :الفلسفة ال يقولونففي ملفهوم املاهوي، الفرد فيطلق عىل اّما أ
 وزيد وعمربخالف ،  اهللا مصداق ملفهوم الوجوب:يقولونبل للوجوب، 

ون ّعربيف األصول يولكن  .وليست مصاديقاإلنسان وبكر فهي أفراد ملفهوم 
 .ومرادهم معنى واحد مرتادف بالفرد، ً باملصداق وتارةًتارة
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 إىل غري  عىل اجلامع ال يعقل أن يرسي بنفسههفإذا جعل>: + قوله •
أي إذا جعل املوىل الوجوب عىل اجلامع فال يعقل أن يرسي الوجوب  <اجلامع

 .بال اختيار من املوىلإىل احلصص 
 جيعل وجوبات أخرى مرشوطة فهو الشارع ّوإن أريد أن>: + قوله •

، ال موجب جلعل وجوبات بعد جعل الوجوب عىل اجلامع ّألنه <بال موجب
 .مرشوطة

يف مرحلة جعل ّيتم  هذا ّ بأنويمكن أن جياب عىل ذلك>: + قوله •
 كالم ّأي أنركز اإلشكال، ملتبديل هو ّإنام و، ًا هذا ليس جواب.<احلكم

ي يف العنرص الثالث، ال يف أكم واإلجياب، يف مرحلة جعل احلّيتم  املستشكل
ً شيئا ّحبمن أ ّفإنهيف مرحلة الشوق واإلرادة ّما أمرحلة الشوق واإلرادة، 

 . لوازمهّحبأ
رساية  :أي ،< للحكمّية التكوينئ عن املباد الكالم هناّألن>: + قوله •

 . للحكمّية التكوينئالشوق واإلرادة من املباد
 ّحب املالزمة بني يعني ،< ال برهان عليهازمةوهذه املال>: + قوله •

 . أفرادهّحبواجلامع 



 
 
 
 
 
 

)١٨٣(   

 
 يف مسألة اجتامع األمر والنهي: ّاألولاملورد 
 ًأم ختيريياًيا يّتعينكون الواجب  يفّشك يف حالة ال: الثايناملورد 

 ّيةبحوث تفصيل •
 الواجب التخيريي األقوال يف تعريف .١
  النظريات املطروحة يف تفسري حقيقة الواجب التخيريي.٢
 ّ التخيري بني األقل واألكثر.٣

 





 
 
 
 
 

  : اxخيfي S ثمراتِ للوجوبُوهذا اxحليل
  .اbO وِ األمرِ اجتماعِ * مسألةُ يظهرَما سوف: منها

oمن أنه إذا شك: ُما قد يقال: منهاو " أنه hيfيٍ * واجبّ ّcفع% ّ أو تعيي ،
 ِ من مواردُ ا8قامُ يكونِ ا_امعِ إ` إ*ابmnّ الِ اxخيfِ برجوعِالقول
 بها هنا َ قيلِ، هناك بالuاءةَواxخيf، فإن قيل ِ اxعيbَ بbِ األمرِدوران
  .فالiّال  وها عن اxعيb،ِبإجرائ
ُكما يقرر ـ nِوطة ا8ِ إ` الوجوباتmnّ الِ اxخيfِ برجوعِ} القولو ه ّ
ُاالJاه ّ

ُ األول ه، أي * ِاش:اط وِ الوجوبِ * إطالقِّه إ` الشكُ مرجعُّفالشك ـ ّ
 ِ * الوجوب"هذا شك وًال،دِعوًال ه بديُ كونُ بما uتملِ اإلتيانِه * حالِثبوت

  . فتجري الuاءة،ٍ بال إشcلِالزائد
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 :الثالثة تظهر يف مورديناهات ّجت ثمرة االختالف بني االّإن
 
 :فيه قوالنو

، فعىل من اجلامع إىل الفردال يرسي وجوب اجلامع  ّ إن:ّاألولالقول 
الذي كان يقول بوقوف الوجوب عىل اجلامع وعدم   ـاه الثاينّجتالقول باال

فلو جعل  كالعقيل، ّرشعيفيكون التخيري ال  ـرسايته إىل احلصص واألفراد
 ّتوجه و ـًمثال  ـالصالة، كام لو قال جتب الصالةك ّكيلومع املوىل أمره عىل جا

بناء عىل هذا القول فال جتب الصالة يف احلامم، :  من الصالة فقالّحصة إىل ٌهني
 حمذور يف، ففي هذه احلالة ال ّ والنهي عن احلصة،األمر باجلامعجيتمع سوف 

ّفاحلصة فيها  بحسب الفرض،  إىل األفرادِا مل يرسّمر باجلامع ملّ؛ ألن األذلك
 جتتمع وعىل هذا الالوجوب، ، وال توجد فيها مبادئ مبادئ احلرمة فقط

ّء واحد؛ ألن مبادئ الوجوب متعلقة باجلامع،  ّاملبادئ املتضادة عىل يش ّ
 إذن فاجلامع غري الفرد، فاملعروض خمتل، وّصةة باحلّعلقومبادئ احلرمة مت

 . فال حمذور يف اجتامع األمر والنهي، اجلامع ال يرسيّعىل القول أن
اه ّجت، فعىل االمن اجلامع إىل الفرد الوجوب يرسي ّ حيث إن:القول الثاين

يمكن اجتامع األمر  ال ) والشوق واإلرادةّحلبالذي يقول برسيان ا( الثالث
 والنهي عن الصالة ،صالةكام يف مثال األمر بال( ّصة والنهي عن احل،باجلامع
 مبادئ ّ رسيان الوجوب من اجلامع إىل الفرد يعني أنّ ألنوذلك )يف احلامم

ّتكون احلصة التي تعلق هبا  فبناء عىل هذا القول ،ة باحلصصّعلقالوجوب مت ّ
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مبادئه، فيلزم  ولوجوباّقد تعلق هبا األمر و )الصالة يف احلامم( مبادئه والنهي
 .هو مستحيل وء واحد ّضادة عىل يشاجتامع املبادئ املت

 
، كام لو ّ ختيرييأم ّواجب تعيينييف كون الواجب هل هو ّشك يف حالة ال

 يف كون ّكلفاملّشك  وجب عليك صوم شهرين، وَ إن أفطرت:قال املوىل
 ،وهو عتق الرقبةـ  له بدل ّأم ختيريي ّوجوب صوم الشهرين هل هو تعييني

 اإلطالق ّ، وفرضنا أن سقط وجوب الصوم عنهالعتق فإذا جاء ب أم ال، ـًمثال
 . سبب كانّغري ممكن ألي
إىل يرجع  ّرشعي التخيري الّالذي يقول بأن ـ اه الثاينّجتاال فبناء عىل
موارد من يكون   ـمن دون رساية الوجوب إىل األفراد، ّالتخيري العقيل

ّ أن الشك :أي الدوران بني التعيني والتخيري، ّتعيينيا أو يف كون صيام شهرين ّ
ني، فالبعض ذهب ّ ففي هذه احلالة يوجد خالف بني األصولي . له عدلّختيرييا
، وذهب البعض لرباءةألصالة اجمرى يف التعيني والتخيري يكون ّشك  الّإىل أن

 .شتغال جمرى ألصالة االخر إىل كون املورداآل
جمرى ألصالة الرباءة؛ يف هذه احلالة ّشك  الشهيد ذهب إىل كون الّالسيد

ّألنه شك يف التكليف الزائد؛     ا يأيت بالعدل اآلخر وهو العتقّ ملّكلف املّألنّ
يف ّشك  زائد وهو وجوب الصوم، والٍوجوبّشك يف يٍئذ  فحين ـً مثالـ

 .التكليف الزائد جمرى ألصالة الرباءة
 ّوا ذلك بأنّربر هذه احلالة جمرى ألصالة االشتغال، فّلقائلون بأناّما أ

ه ّذمتبراءة ّيشك يف ، وعند إتيانه بالعتق ّ يعلم باشتغال ذمته بالوجوبّكلفامل
 .التكليف بخروج عهدته من ّتيقنمن التكليف، فيجب عليه الصوم لكي ي

إىل يرجع  ّرشعي ال التخيريّالذي يقول بأنـ ّول اه األّجت اال عىلًبناءّأما و
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ّشك  إىل الّقدميف املثال املتّشك ففي هذه احلالة يرجع ال ـ الوجوبات املرشوطة
ّيحصل للمكلف علم إمجايليف التخيري والتعيني، ف ّ إما بوجوب هذه احلصةّ ّ   

عىل سبيل الصيام أو العتق أو اإلطعام  وجوبّإما و  ـالصيام باخلصوص ـ
ّ بني األقل واألكثر االرتباطيني، فيام لو يدورف  بتكليّكلففيعلم املالبدل،  ّ

ًيا،كان اجلامع حقيق  بوجوب ّالعلم إىل علم تفصييل ّينحليف هذه احلالة  وّ
ّ وشك بدوي بني احلصص،اجلامع ، فتجري الرباءة صيام فقط يف وجوب الّ

ّ معارض؛ ألن الرباءة بالعن التعيني جتري الرباءة أي  ـ الصيام ـ ّاحلصةعن 
 ّاألقلبحث دوران األمر بني  كام سيأيت يف ،اجلامع ال يمكن جرياهناعن 

 .واألكثر
وعليه ّالشك بني عنوانني متباينني،  فيدور ًا،ّي كان اجلامع انتزاعإذاّما أ

 . زائدةمؤونةفيه وجوب اجلامع ّجتري الرباءة عن الزائد وهو التعيني؛ ألن 
ري أصالة الرباءة عىل قول بعض اه الثاين جتّجتبناء عىل االّنه أ :واخلالصة

اه ّجتعىل االّما أاألعالم، وجتري أصالة االشتعال عىل قول البعض اآلخر، 
 .فتجري الرباءة بال خالفّول األ

 
 يف يف إطالق الوجوب واشرتاطه أيّشك مرجعه إىل ال>: +قوله  •
يف ثبوت ّشك  النييع الوجوب واشرتاطه إطالقيف ّشك  الّ أن:بمعنى .<ثبوته

اإلطعام عن ًيال  بالعتق الذي حيتمل كونه بداإلتيان عند اإلطعاموجوب 
 .ًمثال

 ، إىل إجياب اجلامعّرشعيفعىل القول برجوع التخيري ال>: +  قوله•
 .اه الثاينّجت اال أي عىل<يكون املقام من موارد دوران األمر بني التعيني والتخيري

 إىل وجوبات ّرشعيوع التخيري الوعىل القول برج>: +  قوله•
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 .ّاألولاه ّجتأي عىل اال <مرشوطة
 ؛< بال إشكال فتجري الرباءةيف الوجوب الزائدّشك هذا و>: +  قوله•
ّما أ وًكا،ليس مشكوو  بالعتق معلوماإلتيانحالة عدم يف اإلطعام وجوب  ّألن

 ٍجوبيف وّشك  وهو ،اإلطعاميف وجوب ّشك فيحصل الالعتق  باإلتيانعند 
 .فتجري الرباءة ، عىل الوجوبٍزائد

 
بديل يف  وله عدل الواجب الذيّنه أ ب:التخيري يف الواجبف ّيعر •
فهو الواجب  :الواجب التعيينيّما أ،  اإلفطار العمديّكفارة مثل ،عرضه

 . به الطلب بخصوصه، وليس له عدل يف مقام االمتثالّعلقي يتذال
  من تعريفّقدمبناء عىل ما تّنه أ هو :اجب التخيريي النزاع يف الوّحمل •

 ّعدةتظهر أمامنا ّ من أنه الواجب الذي جيوز تركه إىل بدل، الواجب التخيريي
 :مشاكل وهي

 جيوز تركه؟ وًكيف يكون واجبا .١
 .ّرددان باألمر املّعلقاإلرادة والبعث ال تت .٢
 . وحدة العقاب مع كثرة الواجب. ٣
 :، منهاية يف تفسري حقيقة الواجب التخيريّتعددت ماهاّاجتهنالك  •
ًدا يكون واحالوجوب  ّ هي أن:حقيقة التخيري العقيل: ّاألولاه ّجتاال

فيكون الوجوب  ّرشعييف موارد التخيري ال ّماأ  بني احلصص، باجلامعًاّعلقمت
عدم امتثال مرشوط ب لكنّه، والبدائل احلصص واحد من هذه ّبكل ًاّعلقمت

 .ل األخرىالبدائ
ال يلزم منه لوازم الوجوبات املرشوطة  القول ّ بأن:اهّجتال انوقش هذا •

 :وهذه اللوازم هييمكن االلتزام هبا؛ لكوهنا خمالفة حلقيقة التخيري، 
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 . امتثال مجيع احلصصّكلفاملّتعدد العقاب فيام لو ترك . ١
 هو ترك ّ؛ ألن الرشط من اإلتيان بجميع البدائلّكلف املّمتكنعدم . ٢

 .األخرىلبدائل ا
 يرجعان إىل حقيقة ّرشعي والّالعقيل التخيريين ّ وهو أن:اه الثاينّجتاال •

ًحقيقياًعا  جامسواء كانبني البدائل،  باجلامع ّعلق الوجوب يتّواحدة وهي أن ّ 
ًانتزاعيا ًأم جامعا ّ. 

 :اه بأحد برهاننيّجتأصحاب هذا اال ّتدلواس •
ّلزوم تعدد من ّول اه األّجتإلشكاالت عىل االورود ا: ّاألولالربهان 

 جميعاإلتيان بّومن لزوم عدم حتقق االمتثال عند ، العقاب عند ترك اجلميع
 .اه الثاينّجت القول باالّتعني فحيث ال يمكن االلتزام هبا، ؛احلصص والبدائل

 الواحد ال يصدر> ّقاعدة الواحد القائلة بأنعىل  كاءّاالت: الثاينالربهان 
 هذا يصدرفيستحيل أن  د،واح ّرشعييف التخيري الّ فإن املالك <من واحدّإال 

 .ةّتعددالواحد من البدائل املاملالك 
ّتعلق ي ّرشعي والّالعقيل ّأن الوجوب يف موارد التخيري: اه الثالثّجتاال •
حيث  هذه الوجوبات للحصص واألفراد املرشوطة بمجموعها ّ لكنمع،باجلا
 باجلامع، وعىل هذا األساس فال ّعلقحها إىل نفس الوجوب املت ترجع برواّإهن
 اإلشكاالت ّ أن:ّتضحعقاب واحد، ومن هنا يّ إال ً عىل تركها مجيعاّرتتبي

 .اهّجتال ترد عىل هذا االّول اه األّجتالتي أوردت عىل اال
ال معنى لرساية الوجوب من اجلامع  :ّنهأاه الثالث بّجتاعرتض عىل اال •
لشارع، وعىل هذا األساس لّ اختياري الوجوب فعل ّألنفراد؛ وذلك إىل األ

 .اه الثالثّجت بطالن االّتضحي
ًتامايكون ّنه أ ب:أجيب عىل االعرتاض املذكور •  يف مرحلة جعل احلكم ّ

ًتاما ال يكون لكنّهوالوجوب،  يوجد  إذ ال ؛اإلرادة والشوق وّعامل احلب يف ّ



 ١٨٩ .............................................................الثالثة ّاالجتاهات عىل ّاملرتتبة الثمرات

 لوجود إلرادة من اجلامع إىل األفراد،الشوق وا وّاحلبمانع من رساية 
 . أفرادهّحب اجلامع وّحباملالزمة بني 

 :اهات الثالثة يف موردينّجت ثمرات عىل االّرتتبت •
وجوب  ّيف مسألة اجتامع األمر والنهي، فعىل القول بأن: ّاألولاملورد 

لتخيري يكون اـ  اه الثاينّجتكام يف اال ـ من اجلامع إىل الفردال يرسي اجلامع 
 .، فال حمذور يف اجتامع األمر والنهي كالعقيلّرشعيال

أي رسيان   ـ اجلامع إىل الفرد الوجوب يرسي منّ بأن:عىل القولّما أ
فال يمكن اجتامع األمر  ـ اه الثالثّجتاال كام يف واإلرادة،  والشوقّحلبا

 ،ء واحد ّ فيلزم اجتامع املبادئ املتضادة عىل يش،ّصةباجلامع والنهي عن احل
 .هو مستحيلو

 أم ّواجب تعيينييف كون الواجب هل هو ّشك يف حالة ال :الثايناملورد 
اه الثاين جتري أصالة الرباءة عىل قول بعض األعالم، ّجتفبناء عىل اال، ّختيريي

ّول اه األّجتعىل االّما أوجتري أصالة االشتعال عىل قول البعض اآلخر، 
 .فتجري الرباءة بال خالف
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 يسقط بإتيان بدله، وبدل الواجب الذي له :ّأنهف الواجب التخيريي بّرُع

:  قتل العمد، كام يف قوله تعاىلةيّ كخصال كفارة الصوم ود،قد وقع يف الرشعو
َفمن +ن منكم مريضا أو به أذى من رأسه ف{ ِ ِ ِ

ْ َ ِ ًِ ََ َ
ِ ْ ً

ِ َ َُ َ ِفدية منَ ٌ َ ْ ٍ صيام ِ َ ْ أو صدقة أو  ِ َْ َ
ٍ
َ َ َ

ُنسك ُفكفارته{:  وقوله تعاىل ،)١٩٦: البقرة( }ُ ُ َ o ُ إطعام َ ْ ْ عnة مساكb من  ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ

ٍأوسط ما يطعمون أهليكم أو كسويهم أو 1رير رقبة َ
َ َ َُ ِ ْ

َ ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ ُ ُْ ِ ُ ِ ْ َ َُ ِ ْ  ،)٨٩: املائدة( }ِ
ال  و ما ال بدل له: بـفّي الذي عر التعيينوغريمها، وهذا بخالف الواجب

 . ء آخر، إذ ال بدل له يسقط بإتيان يش
وقد وقع الكالم يف حقيقة الواجب التخيريي، حيث اختلفوا يف املأمور به 

 :إىل أقوال
 ومجهور املعتزلة إىل الواجب ّية ذهب مشهور االمام:ّاألولالقول 

ً كل واجب عىل البدل، وأيا منها :هوو ،التخيريي ّ فقد أتى ّبه املكلف أتى ّ
املشهور بني >: وهذا ما ذكره صاحب معامل األصول بقوله .بالواجب ال البدل

،   اجلميع  إجياب ّأصحابنا أن األمر بالشيئني أو األشياء عىل وجه التخيري يقتيض
ّأهيا  و، باجلميعاإلخالل جيوز ال و،ال جيب اجلميعّنه أ : بمعنىًا،لكن ختيري

 .)١(<هو اختيار مجهور املعتزلة وباألصالة، ًبافعل كان واج
 الواجب التخيريي هو أحد األبدال واجب ال بعينه، وقد ّنإ :القول الثاين

 ّمذهب األشاعرة والفقهاء أن>:  األشاعرة، حيث قالإىل مديآلانسبه 
                                                  

 .١٠٣ص:  ابن الشهيد الثاينانظر معامل األصول،) ١(
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 .)١(<ّكلف بفعل املّتعني وي،الواجب منها واحد ال بعينه
 . ويسقط بفعل البعض،ريي هو اجلميع الواجب التخيّنأ :القول الثالث

: حيث قال  املرتىضّالسيدواختاره . )٢( اجلبائي وابنهإىلوقد نسبه اآلمدي 
 ،هنّارات الثالث يف حنث اليمني واجبات كلّ الكفّأن الصحيح ّاعلم أن>

 .)٣(<لكن عىل جهة التخيري
  ولكن يسقط بهّ معني عند اهللالتخيريي  الواجبّنأ :القول الرابع

َقد نسب هذان القوالن إىل املعتزلة و.باآلخرو ِ ُ)٤(. 
هو وخيتاره  وّ هو ما يفعله املكلف: الواجب التخيريي:القول اخلامس

 .)٥(ّ فيختلف باختالف املكلفني،اهللالواجب عند 
 .باطلّكل وال>: بعد نقل كالمهمّيل مة احلّلعالوقال ا

 أحدمها، فالثواب فعل  إذ املقتيض للخالفه، عىل فاإلمجاع :ّاألولّما أ
 وإجياب اجلميع يستلزم عدم ،حينئذينايف التخيري  ّوأنه ،ًواجبايكون الباقي 

  فكيف التخيري حينئذ؟،بفعلهّ إال اخلروج عن العهدة
 واقع عىل اإلمجاع ّ مع أنفيه،ني ّكلف فالستلزامه اختالف امل:الثاينّما أو

 الوجوب سابق عىل ّ وألن،التكليف فال ينايف فيه،ني ّكلفتساوي مجيع امل
 .دارّإال  و، بعدهّحقق فال تت،الفعل
 وليس البعض الوجوب، الثالثة متساوية يف أصالة ّفألن :الثالثّما أو
 للواجب ٍ املسقط للوجوب مساوّ وأن،باإلمجاع أوىل واآلخر باألصالة ّيةبالتبع

                                                  
 .١٠٠ ص١ج: ، لآلمديمحكااأل) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٨٨ ص١ج: د املرتىضّالذريعة يف أصول الرشيعة للسي) ٣(
 .١١٦ ص١ج: انظر القوانني) ٤(
 .بق املصدر السا)٥(
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 .)١(<ًفيكون واجبا
 

اهات يف تفسري حقيقة ّجت من النظريات واالالبحث ثالث يا يف ثناّقدمت
 لذكر ما أورد عىل هذه النظريات من ّنتعرضالواجب التخيريي، وفيام ييل 

 : ذكر النظريات األخرىإىل باإلضافةمناقشات، 
   الشيخ الطوnّيةنظر:  األوqّيةاOظر

اهات ّجتمن االّول اه األّجتاال وهي حيف الرش  ذكرهاّقدم تّيةوهذه النظر
ني عىل ّ عبارة عن وجوبني تعينيّ الواجب التخيرييّأن :ة، وحاصلهاّقدماملت

   يف املالكّتضاد وذلك باعتبار ال؛منهام مرشوط بعدم اإلتيان باآلخر ّكل العدلني
 .)٢( بعدم اآلخرً منهام مرشوطاٍّبكليقتيض األمر  هو و، منهامّكل يف  ينيتعيال

  األوىلّية اخلوئي للنظرّالسيدمناقشة 

 :ّبعدة مناقشاتاخلوئي  ّالسيد ّية اخلوئي هذه النظرّالسيدناقش 
   خالف ظاهر دليل الوجوب التخيرييّية هذه الفرضّ إن:املناقشة األوىل

إنشاء أمر  و ظاهر دليل الوجوب خطاب واحدّألن ؛ً مثال<اعتق> أو <صم>بـ
 .)٣(واحد، ال خطابان مرشوطان

ّشكال كأنه إثبايتاإل ّبأن : الشهيدّالسيد عليه وأورد  ال ينطبق عىل هذه ّ
 صاحب هذه ّألن؛ وذلك ّيةعىل هذه النظرًدا لذلك ال يكون وار وّالفرضية،

ًئام كذلك داّنه أع ّمل يد و من الواجب التخيرييّية تصوير فرضأراد> ّيةالنظر
                                                  

  .٣٨٢ص :ّهنج احلق وكشف الصدق) ١(
 .٢٢٠ص١  ج:ة يف أصول الفقهّالعدانظر ) ٢(
 .٣٣ ص٤ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
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 طريق ّ يف اإلشكال، وواضح أنبمثل اللسان املذكورًتا حتى إذا أفيد إثبا
بذلك بل يمكن أن يفرتض ًا استفادة الواجب التخيريي يف الفقه ليس منحرص

 يفرتض عدم : غاية األمر،دلني منفصل عن اآلخرِ من العّكل دليل وجوب ّأن
ال إطالق له، أو ًيا ّلبًيال لكونه دلّإما  باآلخر، ّكلف ملا إذا جاء امل،اإلطالق هلام

فيه ّيتم  مل يكن يف مقام البيان من هذه اجلهة كي لكنّهًا ّيكان لفظإن  وّألنه
 الستفادة املستوجب ،ًعاللعلم من اخلارج بعدم وجوهبام مّإما  واإلطالق،

 بني الدليلني ّكجمع عريفّإما  ،بعدم اآلخرًطا منهام مرشو واحد ّكل وجوب
  أبحاث التعادلناقشنا فيه يف و األستاذ يف مثل ذلكّالسيدعىل ما اختاره 

 منهام يف حال اإلتيان باآلخر، فيبقى إطالق ّكلالرتاجيح، أو لتساقط إطالق و
 املذكورة من الناحية ّيةإذن فالفرض.  منهام يف حال ترك اآلخر عىل حالهّكل

 .)١(<ي افرتض يف املؤاخذةالذة عىل اللسان ّتوقف غري مّيةاإلثبات
ين فال يمكن اجلمع ّتضاد م رضني الغ  كون  فرضّإن> :املناقشة الثانية

 ٌ بعيد،ً قادرا عىل إجياد كال الفعلني فيهّكلفبينهام يف اخلارج مع فرض كون امل
ًجدا  بني الغرضني ّتضادّ، بل هو ملحق بأنياب األغوال، رضورة أ نا ال نعقل الّ

ّمع عدم املضادة بني الفعلني، فإذا فرض أن امل   من اجلمع بينهامّتمكن مّكلفّ
 .)٢(<ً فال مانع من إجياهبام معا عندئذًجاخار

  الشهيد عىل املناقشة الثانيةّالسيد جواب 
ّفرضية هذه النظرية  هذه املناقشة بصياغة ّيمكن ردّنه أ بديهالش ّالسيدذكر 

 :بأحد تقريبني
ّالغرضني املتنافيني بنحو أن > هذين ّ أن يفرتض أن:ّاألولالتقريب 

                                                  
  .٤١٠ ص٢  ج: يف علم األصولثبحو) ١(
 .٢٢٠ص ٣ ج): يد اخلوئّ آثار السيإحياء سةّمؤس طبع( أصول الفقه يف تحمارضا) ٢(
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ال  وسببه موقوف عىل عدم وجود اآلخر، ال قبله و،ّأحدمها ترتبه عىل فعله
ّأما  وّ أن مطلق وجود العدل اآلخر يف عمود الزمان مانع عنه،:، بمعنى معه

قبله، ال ّول سببه هو فرع عدم وجود األ وّالغرض الثاين فرتتبه عىل فعله،
 ّرتتبّأما اإلطعام ف و،ال بعده وّنفرض أن اإلطعام ال قبل العتق :ًمثال .حينه

 .الغرض عليه موقوف عىل أن ال يكون قبله عتق
ّاض اجلمع امللفق من الفرضني هذا بحسب احلقيقة، تعبري آخر عن افرتو
ّن العتق يرتتب غرضه عىل عدم أ: مها وذين أبدامها صاحب االعرتاض،الل ّ

ّأما الصوم فرتتب غرضه موقوف عىل أن  ومعه،ًنا كون الصوم قبله، أو مقار ّ
 .قال يكون قبله عت

ّوبناء عليه، فلو أن املكلف مجع بينهام، فقد استوىف مالك الصوم، لكون  ّ
بذلك يكون  و، غرضه عليهّترتبمعه غري مانع من ًنا وجود اآلخر مقار

ّ مالك العتق مل يوجد، ألننا فرضنا أن مالكه ،نعم. االمتثال قد حصل به ّ
 .حينه إطعام ال وموقوف عىل أن ال يكون قبله

ّ من الالزم أن يأمر املوىل باجلمع بينهام، ألن ذلك ال يؤدمن هنا فليسو ي ّ
ل يأمر هبام لو كان حيصّإنام  و،إىل حتصيل كال املالكني، حتى لو مجع كام عرفت

 .)١(<كال املالكني
 من الفعلني بنحو يامثل التنايف يف ّكل أن يفرتض التنايف يف :التقريب الثاين

يف إسقاط ًبا حدمها، فسوف يكون سب وجد أّكلامّنه أ>: حاصله واآلخر،
 ،لو أطعم و. عىل اإلطعام مالكهّرتتب فلو عتق، فلن يًسا، عن التأثري رأّتأخرامل
 منهام ّكليكون  ًضاّأما لو اقرتنا، فهنا أي و.ًسا عىل العتق مالكه رأّرتتبمل ي
هو  فّقدمته يف حال التّته يف حالة االقرتان أضعف من مانعيّلكن مانعي وًعا،مان

                                                  
 .٢٢٣ ص٦ ج: خ عبد الساتربحوث يف علم األصول، تقرير الشي) ١(
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ّ أنه يضعف اآلخر:يمنع بمعنى ّنه يف حال االقرتان أ :معنى هذا و،ّينصفه وّ
هذان النصفان  و،نصف مالك اإلطعام ونحصل عىل نصف مالك العتق،

 . من املالكنيًكامالًكا يساويان مال
ّبناء عىل هذه الفرضية، فإن املو يكون ّإنام  وباجلمع،  سوف لن يؤمرّكلفّ

 العتق وحده، : املوىل يف مثل هذه احلالة يكون له ثالثة أبدالّ ألنًاال،اجلميع امتث
 ملالك كامل من ّحققامل واملجموع املقرتن يف زمن واحد، واإلطعام وحده،و

 من هذه الثالثة مرشوط برتك ّكلحيكم املوىل بوجوب ٍئذ حين واملقرتنني،
ّء، ألن الوجود ال يلزم كال املحذورين، ال حمذور عدم االستيفاٍئذ حين وين،َاآلخر

 ّبكلاجلمعي صار أحد األعدال الثالثة فيحصل االستيفاء، كام لو كان قد أتى 
 ّال يرد إشكال إلزام املوىل باجلمع، ألنه حني اجلمعٍئذ حين و،واحد عىل حدة

 .)١(<ًامتثاال واحداًعا ينتجا م و واحد منهام،ّكلّاالقرتان سوف يتنصف أثر و
ن بحيث ال يمكن اجلمع يّ متضادني كون الغرض فرضّنأ :املناقشة الثالثة

ّ اجلمع بني الفعلني غري معقول، فان إمكانبينهام يف اخلارج، مع فرض 
ّ بني الغرضني مع عدم املضادة بني ّتضادّالغرضني مرتتبان عىل الفعلني، فال

 .)٢(ّالفعلني غري متصور
  الشهيد عىل املناقشة الثالثةّالسيدجواب 

 رشائط ّألن هذه املناقشة غري واردة؛ وذلك ّنأ> :د الشهيّالسيدذكر 
رشائط : واألخرى ،اف باملالكّتصرشائط اال:  األوىل:الوجوب عىل قسمني

ًتا  بني الواجبني ذاّتضاد حال، ويف حالة التنايف والّكلوجود املالك الفعيل عىل 
 إذا كان ترك  هذه النظرية، كام يف املقام بناء عىلًكا كام يف باب التزاحم، أو مال

                                                  
 .٢٢٣ ص٦  ج:بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٢١ ص٢  ج:)مكتبة الداوري ـ لفاظأمباحث (مصباح األصول ) ٢(
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ً معا فيستلزم ّكلف تركهام املفإذااف اآلخر باملالك، ّاتصيف ًطا  منهام رشّكل
، وعىل هذا فمع عدم ّ كال املالكني فعيلّألنحصول خسارتني للموىل؛ وذلك 

عىل دفع كلتا ًرا كان قاد ّألنهبعقابني؛ ًبا  معاقّكلفء منهام يكون امل حتصيل يش
 منهام ّكل ترك ّإذا فرضنا أنّما أو منهام، ًئامل يدفع شيو  عنهملنيَواألاخلسارتني 

يف وجود املالك اآلخر، ففي هذه احلالة يكون ترك أحد املالكني ط رش
 للفعلني ّكلف من ترك املفام حيصل .ًاّيوحصول إحدى اخلسارتني رضور

 ّكلعىل ًنا األخرى فلم يكن دفعها ممكّما أو ،ًئامباختياره إحدى اخلسارتني دا
عدم  وخسارته والعقاب هو دفع أمل املوىل وإن كان مناط الثواب>حال، وعليه 

إن كان املناط  و، فال حمالة ال موجب الستحقاق أكثر من عقاب واحد،دفعه
ني ئ فهناك خمالفتان إلنشا،ظر عن مبادئهبقطع الن وخمالفة اإلنشاء بام هو إنشاء

 ّأنّ إال .عقابني ال حمالة ّ فيستحق،هامّقق املنع من حتّمكلفكان يمكن لل
مالكاته ال  و هو بلحاظ مبادئ احلكمّإنامالثواب  و مناط العقابّأنالصحيح 

 العقاب بني ما إذا ّترتبيف ًنا لذلك ال فرق وجدا و،بلحاظ اإلنشاء بام هو هو
 .اإلخباركان املالك قد أبرزه املوىل بنحو اإلنشاء أو بنحو 

 الذايت أو املالكي بني الواجبني هو ّتضادعليه فالصحيح يف موارد الو
بني ما  واف اآلخر باملالكّاتصيف ًطا  منهام رشّكلالتفصيل بني ما إذا كان عدم 

  العقابّتعدديلتزم بّول يف وجود املالك اآلخر، ففي األًطا إذا كان رش
 من امّهنأيف الثاين يلتزم بوحدة العقاب رغم  وًعا،املعصية فيام إذا تركهام مو

 .)١(< سواءّحداإلنشاء عىل حيث 
 صاحب هذه ّألن النظرية، اندفاع هذه املناقشة عن ّتضح يّقدمتّمما و
 .اف الواجبني بهّاتص بني املالكني يف الوجود ال يف أصل ّتضاد الة افرتضّالنظري

                                                  
 .٤١١ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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   ا'راساkّحقق ا8ّيةنظر:  اVانيةّيةاOظر
واجب التخيريي  أن يكون ال: بياهنا يف الرشح، وخالصتهاّقدموقد ت

جامع حقيقي عىل أساس ّما إبمعنى إجياب اجلامع بني العدلني أو البدائل، 
من واحد، وتطبيق هذه القاعدة ّ إال ّ الواحد حتى النوعي ال يصدرّأنقاعدة 

 هو ّإنام منهام ّكل يف ّاملؤثر ّ نستكشف أنّثم ومن ، من العدلنيّكلعىل مالك 
 .اجلامع الذايت بينهام

ي يصدق حتى عىل ما ال الذ عنوان أحدمها : أي،مع انتزاعيجاّإما و
 إىل ّرشعي بينهام، وبناء عىل كال هذين التقديرين يرجع التخيري الّذايتجامع 
 . إىل إجياب اجلامع: أي،ّالعقيل

  اخلراساينّمحقق للاألصفهاين ّحققمناقشة امل
النوعي ّما أ قاعدة الواحد جتري يف الواحد الشخيص، ّ أن:األصفهاينذكر 

 ّفيمكن فيه صدور الواحد عن الكثري مع االختالف يف حقيقة الكثري، فإن
هي من اجلواهر، وقد حتصل من العرض  واحلرارة قد حتصل من النار

ّ وأيضا فإن حت،كاحلركة، فقد صدر الواحد من الكثري  األجناس بالفصول، ّققً
ّإذ الفصل علة لوجود اجلنس كالناطقية بالنسبة إىل ا ّ الناطقية ّإلنسان، مع أنّ

ًعلة فكانت املتباينات  ـًمثال  ـمباينة للفصل املوجد لنوع الفرس  لوجود ّ
 اخلراساين ّحقق ما ذهب إليه املّ أنّتضحهو اجلنس، وهبذا ي وء الواحد اليش

 .ّمن كون اجلامع هو املتعلق غري صحيح
الكثري عن عدم صدور  (ّخيفى عليك أن قاعدة ال>: وهذا ما ذكره بقوله

ّ خمتصة بالواحد الشخيص، ال )عدم صدور الواحد عن الكثري والواحد
ّالواحد النوعي، كام يقتضيه برهاهنا يف الطرفني، فإن تعني كل معلول يف مرتبة  ّ ّ

ّ يلزم التخصص بال خمصص،ّ؛ لئالّعلتهذات  ه ّتعين املوجبة لّيةكون اخلصوص وّ
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ّلزوم اخللف من تعني معلولني يف  ولذات،باّ العلة ؛ إذ الكالم يفّعلة للّيةذات
ّمرتبة ذات علة واحدة من مجيع اجلهات؛ للزوم خصوصي تني فيها، ال ربط له ّ

 .بعدم صدور الكثري عن الواحد النوعي
ّكام أن كل ممكن ليس له إال وجود واحد ّ فهو يقتيض أن   ـوجوب واحد وّ

ر الواحد الشخيص مورده صدو  ـتنيّال يكون له وجوبان يف مرتبة ذات عل
 .تنيّ شخصيّعلتنيعن 

ّكذا كون استقالل كل من العلتني يف التأثري مع دخل كل من و ّ ّ
ّ كل منهام مستقالّيةّلعدم علًبا ء واحد موج تني يف وجود يشّاخلصوصي ّ

عدم  و، ً 
باستناد الواحد  ًضاّلكون اجلامع علة، ال ربط له أيًبا تني موجّدخل اخلصوصي
ّعدد، بل مفاد كال الربهانني عدم صدور الواحد الشخيص عن النوعي إىل املت

لذا قيل باستناد  وعدم صدور الكثري بالشخص عن الواحد احلقيقي، والكثري
ًالواحد النوعي إىل املتعدد كاحلرارة املستندة إىل احلركة تارة  ،أخرىإىل النار  و،ّ

 لوازم اّفإهنكاألجناس  و،ًيضاإىل الغضب أ وإىل شعاع الشمس ثالثة،و
يدة لطبيعة اجلنس، فيستند الواحد اجلنيس إىل فّالفصل كالعلة امل والفصول،

 .)١(<ّفصول متعددة مع تباين الفصول بتامم ذواهتا
 الواجب ري يف تفسّيةيقبل هذه النظرّنه أ الشهيد ّالسيدويظهر من 

 ّحقق املّيةات ومن مجلتها نظرّ من النظريّعدةالتخيريي، فبعد أن عرض 
 تصوير الواجب التخيريي ال ينحرص يف ّأن ّتضحهكذا يو> :راساين، قالاخل

واحدة بل يمكن أن تكون بنحو الوجوبني التعيينيني  ّيةفرضو صيغة
ان، أو بنحو وجوب ّتضاديان مّتعين كام إذا كان هناك مالكان ،املرشوطني
ن هناك  باجلامع احلقيقي أو االنتزاعي بني الفعلني فيام إذا كاّعلقواحد مت

                                                  
 .٢٦٧ص ٢  ج:هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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 .)١(< منهامّبكلمالك واحد حيصل 
   اOائيc ّمحققلل:  اVاVةّيةاOظر

ّيف تصوير الواجب التخيريي، إىل أن الواجب هو  + ذهب النائيني 
ّ ألنه ال مانع ؛، أي هو أحد الشيئني أو األشياء  البدل ّالفرد املردد والواحد عىل

ّمن تعلق اإلرادة الترشيعية بامل ّ اإلرادة التي ال تتعلق باملبهم ّكر أن، حيث ذّرددّ
ّاملردد هي التكوينية، و ّالترشيعية فإهنا تتعلق به، ّما أّ ّ ّ العلة ّ التكوينية هيّألنّ

ّالتامة للوجود، واملردد غري قابل للوجود أي ال وجود له، أما  ٍّ ّ الترشيعية ةراداإلّ
ٍعلةفليست ب مكاين يف نفس العبد، أثرها هو إحداث الداعي اإلّإنام  للوجود، وّ
املالك، فإن  وّقد ال يمتثل، ومن هنا تكون الترشيعية تابعة للغرض وفقد يمتثل

ّكان الغرض حيصل بأحد األفراد جاءت اإلرادة متعلقة به كذلك، وكان 
ّاخلطاب عىل طبق اإلرادة، إذ يأمر بالعتق أو اإلطعام أو الصوم ليدل عىل أن  ّ

ًاملكلف به ليس معينا، ولي ّ ٍس هو اجلامع، بل املطلوب خصوصية كل واحد من ّ ّ ّ
ّاألفراد لكن عىل البدل، وكذلك احلال يف الوصية، إذ يويص بأحد الشخصني 

 .هللاُ أو يعتق يف سبيل ا ـًمثال  ـّجأن يعطى كذا، أو ينوب عنه يف احل
 اإلرادة ّعلق يف النظر أن يكون امتناع تّيرتجح والذي>: وهذا ما ذكره بقوله

 الغرض ّفإن ؛ّيةالترشيعّيعم  وال ،ةّخاصله بدل من لوازمها   وماّردد باملّيةوينالتك
 <أو>كام هو ظاهر العطف بكلمة ًدا واحًرا  من الفعلني إذا كان أمّكل عىل ّرتتبامل

 ّفإنه ،ولو كان عطف مجلة عىل مجلة كام هو الغالب أو عطف مفرد عىل مفرد
 ّرتتبيًدا واح ًضا هناك غرّعىل أنّيدل لثبوت  املوافق ملقام ااإلثباتبحسب مقام 

 طلب املوىل بأحدمها عىل ّعلقن يتأ وّالبد ف،واحد من الفعلني عىل البدل عىل
 ّعلقعن تًعا كونه مانّتوهم  وليس هنا ما ي،لعدم الرتجيح بينهام ًضاالبدل أي

                                                  
 .٤١٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول، تقرير السيد حممود الشاهرودي) ١(
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 باملبهم هّعلقع ت من دعوى امتناّقدمما تّ إال ًتاإثباوال ًتا الطلب بشيئني كذلك ال ثبو
 ، املراد عنها ويوجد هباّينفك التي ال ّيةبالتكوينّتص خيّنه أعرفت  وقد ،ّرددوامل
 .)١(<فيوجد هبا يف اخلارجًيا شخصًا ّمعينًرا أمًا ّعلق وأن يكون متّالبدف

 ّردد بالفرد املاإلرادة ّعلقمنشأ اخلالف يف ت
ّمنشأ اخلالف يف أن املردد هل يمكن أن يقع متع ًلقا لإلرادة أو لالعتبار أو ّ ّ

ّلصفة وجودية؟ ٍ 
من الصربة، ًعا  مسألة ما لو باع صا)٢(<املكاسب>ذكر الشيخ األنصاري يف 

فهل حيمل عىل الكرس املشاع، فلو كان عرشة أصوع يكون املبيع هو العرش، أو 
ًيكون كليا معينا، أو يكون فردا من أفراد األصوع عىل البدل؟  ً ًّ   أشكل عىلّثمّ

يوجب الغرر،  ّوأنه ّ الرتدد يوجب اجلهالة،ّنأ: الوجه األخري بوجوه، منها
ٍغري معقول، وهذا حمل الشاهد، فإن تعلق البيع بفرد م ّوأنه ّ ٍرددّ  من أفراد ّ

ّاألصوع غري معقول، ألن امللكية صفة وجودية، ّ ّالصفة الوجودية ال يعقل  وّ
 .هذا هو اإلشكال و،ّرددء امل ّأن تتعلق باليش

ّبأن الصفة الوجودية عىل قسمني: وقد أجاب الشيخ عنه هي صفة : ً فتارة.ّ
ّوجودية خارجية، كالسواد  ّهنا، ألّرددّالبياض، فهذه ال تقبل التعلق بامل وّ

ّ وهو ال يوجد إال يف موضوع، واملردد ليس له وجود حتى ّعرض خارجي ّ
ّوهذه تقبل التعلق ، ّهي أمر اعتباري: ُوأخرى. يقوم به وّيتحقق فيه العرض

 .املبيع يف باب السلم وة،ّذمّ، كام يف بيع الكيل يف الّبام ليس له وجود خارجي
ًيةّ الصفة الوجودية إذا كانت اعتبارّفالشيخ األنصاري يرى أن  فهي تقبل ّ

ّالتعلق باملردد ّ. 
                                                  

 .١٨٤ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٩٥ص: كتاب املكاسب، الشيخ األنصاري) ٢(
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 ّردد التكليف بالفرد املّعلقرأي صاحب الكفاية يف ت
 الصفة ّ إىل أن)١(نصاري، حيث ذهبصاحب الكفاية خالف الشيخ األ

ّالوجودية احلقيقية  ّتقبل التعلق باملردد، فًأيضا ّ ّ العلم يمكن تعلقه باملردد كام ّنإّ ّ
إجياد ّنه إ، بل ليس بصفة ّألنهيف موارد العلم اإلمجايل، بخالف مثل البعث، 

 أن وعىل هذا األساس يمكن .ّإجياده نحو املردد حمال واعي يف نفس العبد،للد
 التكليف بالفرد ّعلقيستحيل أن يتّنه أ النائيني بّحققيرد االشكال عىل امل

ًط باخلارج ارتباطا بترت التكليف ألجل حتريك اإلرادة، واإلرادة ّألن ّرددامل
ّا، فيمتنع التكليف باملردد، إذ ال واقع له كي يكون متّتكويني  .)٢( اإلرادةّعلقً
 ّرددتكليف بالفرد امل الّعلق األصفهاين بتّحققرأي امل

، سواء يف ّردد التكليف باملّعلق استحالة تإىل األصفهاين ّحققذهب امل
ّالصفة احلقيقية أو االعتبارية، ّيف اإلرادة التكوينية أو الترشيعية، وسواء فيام و ّ ّ

 :نيّغريه، وقد ذكر هلذا املدعى برهان وّله جهة الباعثية
 ٍموجود ّفكل ّالواقعية، وّشخص الوجود عني التّ إن:ّاألولالربهان 

ٌمتشخص ٍ، وال يعقل فيه أي إهبام ّ ً، حتى لو كان الوجود اعتباريا، فال وإمجالّ ّ
ّيعقل أن يكون مرددا، ألن الوجود هو التعني، وبني ال ّ ً  تقابل، وال ّرتدد والّتعنيّ

 .ًيمكن اجتامعهام أبدا
ّ املردد املصداقي حمال، ألن الرتّ إن:الربهان الثاين ّدد إما يكون يف ذات ّ ّ

ّء وإما يف وجوده، أما الذات فهي متعينة وال يعقل اإلهبام وال اليش ّ  ، فيهاّرتددّ
ّوأما الوجود فقد تقدم ّ. 

ّلو كان للمردد مصداق خارجيّنه إ :ُبعبارة أخرى ، وقع اإلشكال يف ّ
                                                  

 . ١٤١ ص: كفاية األصولرانظ) ١(
 . املصدر السابق) ٢(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ٢٠٢

ّاألمور ذات التعلق، كاإلرادة والبعث واحلب وامللكية وأمثاهلا ّ ّ  سواء  ـُ
ّفهي أمور ال حيصل هلا الوجود إال باملتعلق، لكن   ـّيةّالتكوينية منها واالعتبار ّ ّ ُ

ّالوجود ال يقبل الرتدد، فلو تعلقت اإلرادة ّ بمردد لزم إما تعني امل ـًمثال  ـّ ّ  ّرددّ
ّأو تردد املعني، وكالمها حمال، ألن األول انقالب، والثاين خلف ّّ وعىل هذا  .ّ

: وهذا ما ذكره بقوله .ّ التكليف بالفرد املرددّعلقتحالة ت اسإىلاألساس ذهب 
، ً خارجا ال وجود لهّردد بام هو مّردد املّأنًقا والتحقيق كام أرشنا إليه ساب>

 وله ،ّماهوي  ممتازة عن سائر املاهيات بامتيازّية موجود له ماهّكل ّألنوذلك 
يف  ّرتددال لل جم فال،اتّ الوجود عن سائر اهلويّيةوجود ممتاز بنفس هو
 ؛ بلحاظ علم الشخص وجهلهّرتدديوصف بالّإنام  و،املوجود بام هو موجود

 العلم ّعلقحديث تّما أ و،ف إليه ال بحال نفسهيضافهو وصف له بحال ما 
ه وال ّعلق بمتّتشخص العلم يّإىل أنًقا  بأحد الشيئني فقد أرشنا ساباإلمجايل
 رفيق ّتشخص إذ الوحدة وال؛هو كذلكبام ًقا  مصداّردد باملّتشخصيعقل ال

 ّغاية األمر أن ،ًئام داّمفصل العلم ّعلق فمت.الوجود يدوران معه حيثام دار
هلذا ًبا  اجلهل إىل العلم صار سبّضم و،ول أي غري معلومهه جمّعلق متّعلقمت

 مع ّيتحد ال ّعني املّ بداهة أن؛ّرددة بامليمل يلزم قيام صفة حقيقّإال  و،االسم
 وبالتأمل . وهو خلف،ّعني املّتردد أو ّردد املّتعنيّإما لزم ّإال  وّرددبهم واملامل

 .ه يف غري مقامّبينايف املقام كام  ًضا ما يورد نقّكليظهر اجلواب عن 
  يف البعثّية ليس خلصوصّردد البعث باملّعلق عدم تّ أن:ّتضحذكرنا يّمما و

 البعث ال ّألن بل ،ّرددإىل امل وال ينقدح الداعي ،جلعل الداعيّنه أبلحاظ 
ّإال  و،هّعلقبمت ًضا هذا األمر االنتزاعي أيّتشخص ّحيث إن ّردد باملّعلقيت

 ولو كان بمفهوم ،ّشخص واملّعنيباملّ إال ّعلق فال يت،فالبعث بام هو ال يوجد
 ّردد والكالم يف امل، باحلمل الشايعّمعنييل ّ باحلمل األوّردد املّفإن ّرددامل

ّ إال  هلامّتشخص ال ّية والترشيعّية وهكذا اإلرادة التكوين،ل الشايعباحلم
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 .)١(< فافهم واغتنم، إذ الشوق املطلق ال يوجد؛هامّعلق متّتشخصب
  الشهيدّالسيدرأي 

 التكليف ّعلق األصفهاين عىل استحالة تّحققّ الشهيد أيد برهان املّالسيد
قيل ّمما اجلودة بل هو أوىل  وة املتانة غاي هذا بيان يف>: ، حيث قالّرددبالفرد امل

 ّتعني الوجود مساوق مع الّأن املصداقي من ّردديف دفع تصوير الفرد امل
 هذا البيان موقوف ّفإن، ً مصداقاّردد فيستحيل وجود الفرد امل،ّتشخصالو

 .)٢(< أم الّرتددفهم حقيقته لريى هل يعقل فيه ال وعىل مالحظة فلسفة الوجود
 النائيني بتصوير ّحقق املّية عىل نظر الروحاينّحممد ّالسيد قّعلهذا وقد 

وهذا غريب من مثل >: ، حيث قالّردد بالفرد املّعلقالواجب التخيريي بالت
 ال ،ودفعهًرا  الالزم عليه كان بيان ما حيتمل أن يكون حمذوّفإن ، املزبورّحققامل
 ذلك ال يتناسب ّفإن ؛ من دون بيان وجه ذلك، دعوى عدم املانع ال أكثرّردجم

 .)٣(< البحثّيةمع علم
  األصفهاk ّمحققلل:  الرابعةّية اOظر

ً مشوبا بجواز الرتك  وبه ما كان وج: الواجب التخيريي هوّ أن:وحاصلها
 :وبيانه من خالل النقاط التالية. إىل بدل
ًأوال وم من تق واإلطعام والصّيمكن أن يكون الغرض يف كل من العّنه إ :ّ
ًيكون لزوميا، فاملقتيض لكونه لزوميا موجود و،احدسنخ و ًّ ّوإال ملا كان   ـّ

ّإال أن مصلحة اإلرفاق والتسهيل عىل ا  ـهناك وجوب ّملكلفني قد زامحت هذا ّ
ُزومي يف حد اجلمع بني األمورالغرض الل ُ ال يف حد مجيع األمور،،ّ كان  وّ

                                                  
 .٤٩٦ ص١ج: هناية الدراية) ١(
 .٤١٦ ص ٢ ج: بحوث يف علم األصول، تقرير السيد الشاهرودي) ٢(
 .٤٩١ ص٢ج: منتقى األصول) ٣(
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 وهذا معنى ، ترك اجلميعمقتىض اجلمع أن ال جيب اإلتيان باجلميع كام ال جيوز
ًكون وجوب كل من األمور مشوبا بجواز تركه إىل البدل ُ وقد ال يكون . ٍّ

مصلحة  و فال يقع التزاحم بني مصلحة التسهيل، لإلرفاقًقابالالغرض 
 . اجلمعّكفارةُاألمور، فيجب اجلميع كام يف 

ّ إن األغراض قد يكون هلا وحدة نوعية، كام هو احلال بني :ًثانيا اإلطعام ّ
ينة كام هو  الغرض اجلامع بينهام هو اإلحسان، وقد تكون متباّوالعتق، فإن

 .وماحلال بني العتق والص
ّتقدم عدم توجه اإلشكال الوارد عىل املّمما يظهر ّنه إ :ًثالثا  ّحققّ

 لو مجع بني األفراد ًالّ الزم كالمه أن ال يكون املكلف ممتثّاخلراساين، من أن
ّيقينا، ألن املممتثل ّنه أمع  ّ األصفهاين مل يؤسس طريقه عىل التقابل بني ّحققً

ّاألغراض، بل ذهب إىل إمكان حتققها، ألن املزاحم ليس إال مصلحة  ّ ّ
ًالتسهيل، فكان املكلف مرخصا يف ترك الغرضني، ال ممنوعا من اجلمع بينهام ً ّ ّ. 

ملشوب بجواز  الوجوب اّ بأنّيةين عىل هذه النظريروا اإلّحققوقد أورد امل
 وعليه فلو ترك كال الفردين فقد .ّالرتك ال يعقل إال بنحو الواجب املرشوط

هو خلف فرض الواجب التخيريي،  و الرشط هلا، فيجب اجلمع بينهام،ّققحت
 وكون ، اختالف أنحاء الوجوبّإن>:  اإليرواين بقولهّحققامل وهذا ما ذكره
 يرجع إىل اشرتاط أنّ إال ال نعقله ّمما ،جيوز تركه إىل البدلًوا التخيريي نح
 منهام يشء وال ينطبق ، أو تعليقه عىل عدمهخراآل منهام بعدم ّكلالوجوب يف 

 .)١(<ّيةعىل الواجبات التخيري
  kيروا اإلّمحققلل:  ا'امسةّيةاOظر

 : ـالكفاية والطرق املذكورة فيهاصاحب بعد مناقشة كالم  ـ قالحيث 
                                                  

 .٢٠١ ص١ج: هناية النهاية) ١(
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ّأن التخيري يف مجيع  و الواجب هو الواحد اجلامع،ّنال حميص عن االلتزام بأ>
 الواجب أحدمها ال بعينه ّ، أو االلتزام بأنّرشعيّ عقيل ال ّيةالواجبات التخيري

ّمصداقا، مع عدم القول بتبعية األحكام للمصالح يف املتعلق، ّ االلتزام بكفاية  وً
عينه معقول، ّ توجه احلكم إىل أحدمها ال بّألنذلك  واملصلحة يف احلكم،

ّكتوجه التمليك إىل الواحد املردد، لكن ال يعقل قيام املصالح التي تكون يف  ّ
ٍاألغراض املتصلة بالواحد املردد، فال بد أن تكون املصلحة إما يف واحد  ّ ّ  ّمعنيّّ

ّأو يف اجلميع، فإن كان األول، تعني ذلك الواحد للوجوب، إن كان الثاين،  وّ
 .)١(<ًوجب اجلميع عينا

   العراfّمحققلل: دسة الساّيةاOظر
كام  ّإذا تعلق األمر بأحد الشيئني أو األشياء عىل وجه التخيري، فاملرجع فيه

ّإىل وجوب كل واحد لكن بإجياب ناقص، بنحو ال يقتيض إال املنع عن  عرفت ٍ ٍ ّ
ٍ، من غري فرق يف ذلك بني ّيةهو الرتك يف حال ترك البق وبعض أنحاء تروكه

لو بمالحظة ما هو و  ـّواحد يقوم به كل واحد فرد اك غرضأن يكون هن
ٍة، بحيث كان كل واحد حتت غرض مّتعددأو أغراض م ـ القدر اجلامع ّستقل ّ

ّإما كان التخيري من جهة عدم إمكان اجلمع بني الغرضني،  وّستقل، مٍتكليفو
ّللتضاد بني متعلقهام كام يف املتزامحني أو بني نفس الغرضني يف عامل  الوجود، ّ

بحيث ال يبقى مع استيفاء أحد الغرضني يف اخلارج جمال الستيفاء اآلخر، أو 
ّاتصافه  و أحد املوجوداتّققّيف مرحلة أصل االتصاف، بحيث مع حت

 .املصلحة وّ البقية بالغرضّتتصفباملصلحة ال 
ًالواجب التخيريي ما يكون وجوبه وجوبا ناقصا ّإن: احلاصلو ً>)٢(. 

                                                  
 . املصدر السابق)١(
 .٣٦٨ ص٢ـ١ج: هناية األفكار) ٢(
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 العقاب يف الواجب ّتعدد ّ العراقي بأنّحقق أن يورد عىل امللكن يمكن
 .ّ للرضورة الفقهيةٌالتخيريي خمالف

ظر وجرديّلسيد: ةسابع اّةا    ال

ّأما أصحابنا اإلمامية فلام توجهوا إىل ا>: حيث قال ّّ لفرق بني الوجوب ّ
ّأن الوجوب التعييني هو حتتم و،ّخيرييّالتعييني والت  ،ء بده بإتيان يش ع  املوىل ّ

 عبده بإتيان شيئني أو األشياء عىل سبيل   املوىل ّ هو حتتمّالتخيرييالوجوب و
ّ زادوا عىل تعريف الواجب التخيريي بأنه،ّي األمرالنفس الرتديد ي الذ هو :ّ

ًفالوجوب التخيريي حقيقة. ّيستحق تاركه ال إىل البدل العقاب  هو إجياب ّ
ّتعلقه  وّشياء عىل سبيل الرتديد النفس األمرياملوىل عبده نحو شيئني أو أ

ّ الواقعي كرتدد العلم اإلمجايل بني األطرافالرتديدباألطراف عىل وجه  ّّ. 
ٌن ترديد الوجوب هاهنا ترديدأ: ليعلمو  الرتديد و. كام أرشنا إليهٌّ واقعيّ

ٌيف املعلوم بالعلم اإلمجايل ترديد   يف نفس العلمالرتديدإن كان  وٌّ ظاهريّ
 يف تعريف )ال إىل البدل(: املراد بقوهلمّأن ال خيفى و. ًيضاأًا ّواقعيًا ترديد

 ليس هو البدل يف قبال األصل كام هو املصطلح يف بعض ّالتخيرييالوجوب 
 .)١(< ، كام هو واضح ّالتخيريي بل معناه هو الفرد ،املقامات األخر

ظر وّلسيد: ةامن اّةا    ا

ًحتفظا عىل ظواهر  ـ ينبغي أن يقال يف هذه املسألة الذي ّحيث ذكر أن ّ
ٍّ وتطبيقه عىل كل ، الواجب أحد الفعلني أو األفعال ال بعينهّأن :هو ـ ّاألدلة

 غاية ،ّ كام هو احلال يف موارد الواجبات التعيينية،ّمنهام يف اخلارج بيد املكلف
ّعة املتأصلة واجلامع  هو الطبيّيةّ متعلق الوجوب يف الواجبات التعيينّاألمر أن

                                                 
 .٢١٠ص :  السيد حسني الربوجردي:، بقلم ة يف الفقه، تقريرات احلائري اليزدي، مهديّاحلج) ١(
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 . هو الطبيعة املنتزعة واجلامع العنواينّية ويف الواجبات التخيري،احلقيقي
ّتتعلق به ّنه إ بل ،ّال مانع من تعلق األمر باجلامع اإلنتزاعيّنه أ : ذكرّثم

 ّرشعيً فضال عن ال،كام يف مورد العلم اإلمجايلـ  كالعلمـ  ّيةالصفات احلقيق
ّ كتعلقه باجلامع ّعتباريه باجلامع االّعلقه ال ريب يف تّ فإن،ّاعتباريوهو أمر 

حدى الدارين للمشرتي إّ فال مانع من اعتبار الشارع ملكية ،الذايت كاإلنسان
 .ّ بل ذلك واقع يف الرشيعة كام يف باب الوصية،حدامهاإ بعت :إذا قال البائع

له ال يمنع  ّيةّ وجمرد عدم الواقع»األحد«ّ يكون متعلق األمر عنوان إذن،
 وال فرق بني اجلامع اجلامع،ّ إذ املفروض تعلقه بالطبيعي به،ّمن تعلق األمر 

ّر األدلة من جهة اشتامهلا عىل  وهذا هو مقتىض ظواه،واالنتزاعيّاملتأصل 
ٍّ باإلتيان بأي من ّحقق وهو يتالعنوان،ًيكون الغرض قائام هبذا ٍئذ  وحين،»أو«

ّ فاملراد من تعلق األمر ،منهاّصوصية يشء خل بال دخل األفراد،الفردين أو 
ُى عن أفق ّ وال يتعد،ّليس تعلقه به بام هو موجود يف النفس باجلامع االنتزاعي
 ،ّ يتعلق به األمر ويقوم به الغرضّألنغري قابل ّنه أ رضورة ؛النفس إىل اخلارج

ّ هو بمعنى تعلق األمر به بام هو منطبق عىل كل واحد من الفعلنيّإنام  أو ّ
 .ّ ويكون تطبيقه عىل اخلارج بيد املكلف،األفعال يف اخلارج

 يف نقطة ّإالال فرق بني الوجوب التعييني والتخيريي ّنه أومن هنا يظهر 
ًالطبيعة املتأصلة كالصالة مثال :ّولّ وهي كون املتعلق يف األ،واحدة  ويف ،ّ
 .)١( الطبيعة املنتزعة كعنوان أحدمها:الثاين

ه النظريات يف تصوير الواجب التخيريي يكون من  وبعد عرض هذ
 واألكثر، وهذا ما سنتناوله ّاألقل للبحث يف التخيري بني ّنتعرضاملناسب أن 

 .يف املبحث الالحق
                                                  

 .٣٩ ص٤ج: انظر حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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 :األكثر عىل أقوال ثالثة وّاألقلاختلفت كلامهتم يف التخيري بني 

 .ّية والتدرجيّيةي يف الواجبات الدفعً اجلواز مطلقا أ:ّاألولالقول 
 .ً االستحالة مطلقا:القول الثاين

، فال جيوز ّية والدفعّية التفصيل بني الواجبات التدرجي:القول الثالث
 ّية كالتسبيحات، وجيوز يف الواجبات الدفعّيةالتخيري يف الواجبات التدرجي

ًدفعة، ّط يوجد اخلالقصري أو الطويل، عىل أن ّط كدوران األمر بني رسم اخل
 .ّتضحكام سي

 bب fخيxّاألقلمنشأ ا'الف ا Qواألك   
 واألكثر إذا كانا ّاألقل> ّ منشأ اخلالف هو أنّ الشهيد أنّالسيدذكر 

 ومعه ، يسقط التكليف باالمتثالّاألقلبحصول  ّألنهتدرجييني يف الوجود ف
 واألكثر دفعيني ّألقلاإذا كان ّما أو ،للواجبًقا يستحيل أن يقع األكثر مصدا

 املقدار الزائد يف ّأنّ إال يف آن حصول األكثرًظا  التكليف وإن كان حمفوّفألن
 ّألن ؛ًبا فال يعقل أن يكون واج،جيوز تركه ال إىل بدلّنه أهذا احلال باعتبار 

 ّ، فإنّاألقل الواجب إذا كان هو ّ أي أن.)١(<الواجب ال جيوز تركه ال إىل بدل
  حصل الغرض من األمر،ّققحت ًد دائام يف ضمن األكثر، فإذا موجوّاألقل

 ً يكون واجبا؟امذاٍيكون األكثر حينئذ بال غرض، فلو
  تفصيل األقوال * ا8سألة

 ًاجلواز مطلقا : ّاألولالقول 
 ّقدمت املاإلشكالوهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية، حيث أجاب عىل 

                                                  
 .٤١٧ ص٢ج: بحوث يف علم األصول، تقرير السيد حممود اهلاشمي) ١(
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 :بصياغتني خمتلفتني
 للغرض فيام إذا وجد األكثر ّحصل املّإذا فرض أنه ّنأ> :الصياغة األوىل

 ٍ أن يكون جلميع أجزائه حينئذ: بمعنى،ي يف ضمنهالذ ّاألقل األكثر الهو 
فال  ،ًضابه أيًيا  كان واف، لو مل يكن يف ضمنهّاألقلإن كان  و،دخل يف حصوله

 كان بال ٍ بالوجوب حينئذّاألقل إذ ختصيص ؛حميص عن التخيري بينهام
 .)١(<ه يكون مثله عىل الغرضّ األكثر بحدّفإن ،ّصصخم

ً إما مرتا أو مرتين، فلو كان ّطويلّخط    برسم ل لذلك بام لو أمر املوىلّومث ّ
ً منفكا عن األكثر أو يف ضمن ّاألقل سواء كان ّاألقل بمطلق ًالالغرض حاص ّ

 املوجود يف ّاألقلّ ألنه إذا أتى باألكثر فب؛ّ ففي مثله ال يصح التخيري،األكثر
ًيكون الزائد أمرا زائدا عىل الواجب و،ضمنه حيصل االمتثال ّوأما إذا ترتب . ً ّ

 الذي ّاألقلاملنفصل عن األكثر، أو نفس األكثر دون ّتام  الّاألقلالغرض عىل 
ّ يصح األمر برتسيم أحد اخلطٍيف ضمنه، فعندئذ ّ فاملكلف إما يأيت .نيّ ّ

ّ وليس يف ضمن األكثر إال ذات ،ب األكثر أو يأيت بالواجّاألقلبالواجب 
 .ّ ال األقل الواجبّاألقل

ّمستقالًدا  منهام وجوّكل واألكثر ّاألقلوهذه الصياغة ذكرها فيام إذا كان 
 ً  

ّالطويل واخلط القصري، ال ما إذا كان األكثر عبارة عن ّط للطبيعة، كاخلًدا واح
 .تسبيحات ثالث ويحة واحدة كدوران األمر بني تسب،ة للطبيعةّتعددوجودات م

 الشهيد عىل هذه الصياغة يف تصوير األمر باجلامع بني ّالسيد ّعلقوقد 
معقولة يف اجلملة سواء افرتض أمر واحد باجلامع أو > :ّأهنا واألكثر بّاألقل

أمران مرشوطان، كام إذا كان هناك مالكان ال ينايف ذلك صدور الكثري من 
غريه فباعتباره ّما أ و، يستحيل يف الواحد البسيطّإنام هذا ّفإن ،واحد بالنوع

                                                  
 .١٤٢ ص:كفاية األصول) ١(
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 .)١(<فال مانع من صدور الكثري من فردين لنوع واحد ،ًئامداًا ّمركب
 واألكثر ّاألقل من ّكل، وكان ًاّتعدد أن يكون الغرض م:الصياغة الثانية

 ففي هذه .بينهام وال يمكن اجلمع ،ًحامال لغرض غري الغرض من اآلخر
 البدل، مع جواز تركه إىل ، منهام واجب ً ّال كّألن ؛ًاّرشعيلتخيري احلالة يكون ا

 .املتبايننيّكام تقدم يف 
ّ يتم يف الدفعيّإنام هذا :فإن قلت ً واألكثر طرفا ّاألقلٍّ لكون كل من ؛ّ

ً ويصري كثريا ّاألقل بأن يوجد  ـّ وأما مع احلصول بالتدريج، التخيريّحققفيت
 .ّاألقل حلصول االمتثال ب؛فالـ حتى يصل إىل األكثر 

حدة ا الغرض عىل التسبيحة بقيد الوّترتب إلمكان ؛ بعدم الفرق:فأجاب
ً وإذا كان كل منهام حامال للغرض،وعليها بقيد الثالثة  منهام ّاألقل كان تعيني ،ّ
ّترجيحا بال مرجح ً. 

 هبه يف مثل ما إذا كان لألكثر وجود :إن قلت>: وهذا ما ذكره بقوله
الطويل الذي رسم ّط  كاخل، يف ضمنه وجود عىل حدةّ يكن لألقل مل،واحد

 ، ممنوع فيام كان له يف ضمنه وجودلكنّه ،ل سكون يف البنيّدفعة بال ختل
ل العدم يف ّطويل رسم مع ختلّخط  أو ،كتسبيحة يف ضمن تسبيحات ثالث

 ومعه ال ، وبه حيصل الغرض عىل الفرض،هّ قد وجد بحدّاألقل ّ فإن،رسمه
 ،عىل الواجبًدا  فيكون زائ،ال دخل له يف حصولهّمما الة يكون الزائد عليه حم

 .ال من أجزائه
 ّرتتبمع الفرض ال يكاد ي ّفإنه ، ال يكاد خيتلف احلال بذلك:قلت

 ، عليه برشط عدم االنضاممّرتتبيّإنام  و، يف ضمن األكثرّاألقلالغرض عىل 
 ّاألقل واحد من ّكلباجلملة إذا كان  و،عىل األكثر بالتاممًا ّرتتبومعه كان م

                                                  
 .٤٢١ ص٢ج: بحوث يف علم األصول، تقرير السيد حممود اهلاشمي) ١(
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 فال حمالة يكون الواجب هو اجلامع ، عليه الغرضّرتتبيّمما ه ّواألكثر بحد
ًا ّرشعيًا  وختيري،إن كان هناك غرض واحدًا ّي وكان التخيري بينهام عقل،بينهام

 .)١(< عىل ما عرفت،فيام كان هناك غرضان
 ّألن واألكثر واقعة يف الفقه؛ ّاألقلوهذه الصياغة لتصوير التخيري بني 

 الروحاين ّحممد ّالسيد ّعلقء متباينان، ولذا   برشط يشّاألقل برشط ال وّاألقل
ن إ و، واألكثرّاألقلح التخيري بني ّوبه يصح>: عىل ما جاء يف الكفاية بقوله

  إىل التخيري بني املأخوذإلرجاعه ، إىل التخيري بني املتبايننيإرجاعهكانت النتيجة 
 واألكثر ّاألقل فهو تصحيح للتخيري بني ،يشءبرشط ال واملأخوذ برشط 

 .)٢(< واألكثرّاألقلبتخرجيه عىل التخيري بني املتباينني ال التزام بالتخيري بني 
 تنيّقدم الشهيد عىل الصياغتني املتّالسيدمالحظات 

إذا >ام تان فيّ هاتني الصياغتني تامّنأ الشهيد ّالسيد ذكر :املالحظة األوىل
مع وجود ذات الفعل، كام يف ًعا مها مؤاألكثر بنحو يمكن انتفا وّاألقلكان 

 حيث يمكن وجود ذات التسبيحة يف ؛الثالث تسبيحات والتسبيحة الواحدة
إذا كانا بنحو ّما أ وًقا،ّحقال األكثر مت وّاألقل فال يكون ال ،ضمن االثنني

كام ـ  تقدير ّكلحدمها عىل  أّحققلتًزما يكون فرض وجود ذات الفعل مستل
األكثر  وّاألقلفمثل هذا   ـلو ضمن اثننيو ؛أكثر منها ويف التسبيحة الواحدة

 إىل ّينحل ّألنه ؛ برشط الّاألقلإن أخذ  وال يعقل التخيري بينهامّنه أ :قد يقال
 آخر ّضمنيأمر و  ـى ضمن األكثرّاملحفوظ حت  ـّاألقل بذات ّضمنياألمر ال

 ّهذا اجلامع قهري و،برشط الزيادة ورشط ال عن الزيادةبباجلامع بني 
يكفي ّنه أ لو قلنا ب،نعم. للحاصلًيال  به يكون حتصّضمني فاألمر ال،احلصول

                                                  
 .١٤٢ ص:كفاية األصول) ١(
 .٤٩٦ ص٢ج: منتقى األصول) ٢(
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 للخطاب أن يكون ّي العريفّ اللبّقيدإشباع حاجة امل و التكليفّيةيف عقالئ
 من هذه ًقوال كان التخيري املذكور مع، غري حاصلّ التكليف االستقاليلّعلقمت

 .)١(<ًالناحية مطلقا
 الواحد ال ّأنبناء عىل مسلك صاحب الكفاية من ّنه أ> :املالحظة الثانية

ًصال  املالك لو كان حاّمن واحد يشكل هذا التصوير باعتبار أنّ إال يصدر
 فيلزم صدور ، فهام متباينان،ء  برشط يشّاألقل و برشط الّاألقل من ّبكل

 ّاألقل فاجلامع بينهام ذات ،من اجلامع بينهامًصال  حاإن كان و.الواحد من كثري
 .)٢(<كام هو واضح ،ًعا جذشكال املالك رجع اإلّحمققي لو كان هو الذ

 تستلزم أن ّية هذه الفرضّإن>:  وهي ما ذكرها بقوله:املالحظة الثالثة
من  ًإشكاالهذا أكثر  و،يف إجياد أمر واحدًا ّمؤثر من النقيضني ّكليكون 

 ّاألقلباجلامع بني ًصال إذا كان املالك حا ّفإنه ؛الواحد من الكثريصدور 
 ّقق سقوط الواجب به قبل حتإشكال رجع ،ّاألقلي هو ذات الذاألكثر و

 اآلخر ّضمنيعىل حصول اجلزء الًفا إن كان موقوو .كام قلنا اآلن ،األكثر
ناه كون  فهذا مع،برشط الزيادة وي هو اجلامع بني برشط ال عن الزيادةالذ

 . )٣(<ًواحداًرا ين أثّمؤثرالنقيضني 
ه يمكن دفع كلتا املالحظتني من خالل ّنأ + الشهيد ّالسيد ذكر ّثم

 ،األكثر وّاألقل هو ذات التسبيحة اجلامع بني ّاملؤثر أن يكون ّيةإبراز فرض>
 فال حمالة يؤمر ،مانع عن حصول ذلك املالك  ـً مثال ـ كون العدد اثننيّأنغري 
 .واحدة أو الثالثةبال

                                                  
 .٤٢١ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
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 من ّكلني املرشوطني يف ّ األمرين التعيينيّيةإذا افرتضنا فرضّنه أكام 
إذ  ؛ًاّرين، اندفعت هذه املالحظات طّتضادني مّيالطرفني باعتبار مالكني تعيين

ًيال ليس حتص  ـلو كان هو اثنني ال ثالثة و ـبرتك األكثرًطا  مرشوّاألقلاألمر ب
 ،ًأصالء  قد ال يأيت بيش وّاألقل األكثر قد يأيت ب من يرتكّألن ؛للحاصل

ال يلزم ّنه أ، كام ّاألقلبرتك ًطا كذلك احلال يف طرف األمر باألكثر مرشوو
 . )١(< كام هو واضح،ال صدور الواحد من النقيضني وصدور الواحد من كثري

 ّألقلا هذه الصيغة يف تصوير التخيري بني ّية متامإىل الشهيد ّالسيد انتهى ّثم
 .ًواألكثر مطلقا
 ً واألكثر مطلقاّاألقلاستحالة التخيري بني : القول الثاين

، حيث أورد عىل ما ذكره صاحب بعض المعاصرينوهذا ما ذهب إليه 
ًأوال وفيه>: الكفاية بقوله  التقييد برشط ال ال يدفع املحذور الذي أورد ّإن :ّ

قبل األكثر فيسقط الواجب فال  ًئام يوجد داّاألقل ّنأ وهو ،عىل التخيري بينهام
ال ًا ّي يرتفع إذا كان التباين خارجّإنامإذ املحذور  ؛ًاأبد الزايد بالواجب ّيتصف
 .ّ ال اخلارجيّوالتقييد به يوجب التباين العقيل ،ًاّيعقل

ًبا  بالزايد واجاإلتيان كان إنه ّقق وحتّاألقل باإلتيانبعد  :بعبارة أخرى
 إنّنه أ للقول بّحمصل وال ،ًباخرج عن كونه واجّإال و ،ًيانّتعيًبا كان األكثر واج

 بقيد ّاألقلد ّ لو قي، نعم.ّفتدبر ،قبله فال وجوبّما أو بالوجوب ّيتصف به أتى
 ّاألقل خارج عن التخيري بني لكنّه ،واإلمتام كام يف القرص ،التخيريّصح  ،آخر

 .واألكثر بالبداهة
ال ريب يف كونه خالف ظاهر  ، بذلكّقلاأل االلتزام بتقييد ّإن :ًياوثان
 ّاألقل يباين ، برشط الّاألقل ّألن ؛، ورجوعه إىل التخيري بني املتبايننيّاألدلة

                                                  
 .املصدر السابق) ١(
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 ومحله . واألكثر بذلكّاألقلف فيام ظاهره التخيري بني ّ والترص،يشءبرشط 
 باألكثر ومحله األمر ليس بأوىل من رفع اليد عن ظهور ،عىل خالف ظاهره

 .)١(< بل الثاين أوىل كام ال خيفى،ستحبابعىل اال
 يف التخيري بني الواجب شكالاإل ّ عدم حلإىل انتهى ّقدموعىل ضوء ما ت

 بلحاظ شكالاإلّحل ال يمكن ّنه أ :ناهّقدمّمما >:  حيث قال، واألكثرّاألقل
 ّألنه ، الغرض عىل رصف وجودهاّرتتب للطبيعة التي يّاألقل ك، األكثرّيةفرد
ًدا ه فرّققن كان األكثر بعد حتإو( قبل األكثر ّحقق الذي يتّاألقل : قيلإن
 يكون الشخص ، العدم بني نحو وجود الطبيعةّتخللإذا مل ي ّألنه ؛ًداواح

 برشط ال من انضامم )اتهّتشخصل ّيتبدّنه أ ال ،هّتشخصعىل ًيا املوجود باق
 كان ، من االنضامم ال برشطأخذن إ و،ّقدمالزايد إليه فهو يرجع إىل الوجه املت

 فال ،ه حيصل الغرض فيسقط الوجوبّحقق فهو بت،عليه كذلكًا ّرتتبالغرض م
 ال ،ّاألقل األكثر للطبيعة كّية فهذا الوجه الذي أساسه حلاظ فرد. بالزايدأمر

 ومعه يرجع إىل ، به األكثرّتقوم بعدم انضاممه إىل ما يّاألقل ّيقيديفيد ما مل 
 برشط ال وعىل ّاألقل الغرض عىل ّترتباسه حلاظ  الذي أس،ّاألولالوجه 
 وال يساعد الدليل ، واألكثرّاألقل التخيري بني ّية فاألظهر عدم معقول،األكثر

توهم  والتسبيحة يف األخريتني التي ، الركوع والسجودأذكارعىل ذلك يف مثل 
 ّاألقل ّأن  بل الظاهر منها، واألكثرّاألقليف تلك املوارد يكون التخيري بني ّنه أ

 .)٢(<ًواجب والزائد مطلوب استحبابا
 اتّات واملنع يف التدرجييّالتفصيل باجلواز يف الدفعي: القول الثالث

 فيجوز ًاّ التفصيل بني ما إذا كان الواجب دفعيإىلهذا القول يذهب 
                                                  

 .١٠٩ ص٢ج: زبدة األصول) ١(
 .١١٠ص ٢ج:  املصدر السابق)٢(
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 ّاألقل فال جيوز التخيري بني ًاّإذا كان تدرجييّما أ واألكثر، ّاألقلالتخيري بني 
  اخلمينياإلمام ّالسيدين ويروا اإلّحقق هذا القول املإىلذهب ّممن و، كثرواأل

 .عىل اختالف يف التفصيل بينهام
: واألكثر ّاألقل يف التخيري بني شكالاإلين يف بيان يروا اإلّحقققال امل

 ّاألقلبني ًا ّردد للتكليف مّعلق هو ما إذا كان نفس الفعل املتشكالاإل ّحمل>
طويل ّخط كرسم  ،ّستقل يف ضمن األكثر وجود مّ لألقلواألكثر وكان

وكان له وجود  ،ًداواحً فعال  املجموع بعد حصول األكثرّن عدإو ،ًاتدرجي
 .واحد

بني ًا ّردد التكليف مّعلق ما إذا مل يكن الفعل املت:ّولفيخرج بالقيد األ
ًا أمر ختيري كام إذا ،بينهامًا ّردد ذلك الفعل مّعلق واألكثر بل كان متّاألقل

مر بإكرام  أ أو،أو بعصا طوهلا مخسة أذرع  بعصا طوهلا عرشة أذرعباإلتيان
 ؛ ذلك من التخيري بني املتبايننيّفإن ، أو إكرام مخسة كذلك، واحدةًعرشة دفعة

 . التكليفامهب ّعلقلتباين الفعلني املت
ّتقل س يف ضمن األكثر وجود مّلألقل ما إذا مل يكن :وخيرج بالقيد الثاين

من التخيري بني  ًضاأي ّفإنهأو بإصبع واحد ّكف باملسح بالًا كام إذا أمر ختيري
 .املتباينني

 فلو أمر .صلّاملتّكم املنفصل والّالكم  عدم الفرق بني :ومن ذلك يظهر
بني امليش ًا مر ختيري أ أو،بني التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثالثًا ختيري
 ،ّيةم وسائر األمور التدرجيّ أو القراءة والتكل،يدةأو فراسخ عدًدا واحّخا فرس
 .)١(< الكالمّحمل ذلك من ّكلكان 

 :نيإشكال أورد عىل صاحب الكفاية ّثم
                                                  

 .٢٠١ ص١ج: هناية النهاية) ١(
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ّ ما تقدم من أن:ّاألول شكال اإل ّ وأن الكالم،ّ ما ذكره خارج عن حمل ّ
 .واألكثر ّاألقلّالزم كالمه عدم معقولية التخيري بني 

 برشط ال واألكثر غري ّاألقلما ذكره من التخيري بني  ّنأ : الثاينشكالاإل
ّ عقيل  إذ التباين املذكور تباين؛ً، وإن كان ذلك داخال يف املتبايننيًأيضامعقول 

ف ولذا ال يسع امل،ّبالتباين اخلارجيّإال  ال يرتفع شكال واإل،ّال خارجي  صنّ
 معنى إخراج  ذلك يفّألن ،ّاألقلاحلكم بعدم وجوب األكثر بعد اإلتيان ب

 ذلك يف معنى ّألن ،ًاألكثر عن طرف التخيري، وال احلكم بوجوب األكثر عينا
 وحكمه بالتخيري بني اإلتيان بالزائد وعدمه ، عن طرف التخيريّاألقلإخراج 

ّ لعدم معقولية ؛ّاألقل وانحصار الوجوب ب،يف معنى عدم وجوب الزائد
 .)١(وجوب فعل يشء وتركه عىل سبيل التخيري

 فيجوز التخيري، ّية من كالمه هو التفصيل بني الواجبات الدفعاحلاصلو
 ال يكون أنوالضابط >:  حيث قال، فال جيوز التخيريّيةوبني الواجبات التدرجي

ـ  األكثر ّققعىل تقدير حتـ  ّاألقل وإن كان ، عىل األكثرّحققيف التًقا ساب ّاألقل
الطويل دفعة وبفعل ّط اخل رسم ، نعم.يف ضمنهّستقل بوجود مّتص غري خم

 فيكون التخيري بني الرسمني ،أقرص منهّخط  يباين رسم ،ّواحد غري تدرجيي
ّما أو ، بعصا قصريةواإلتيان بعصا طويلة اإلتيان نظري التخيري بني ؛كذلك

 ،قصري فيهّخط  و، سكونّختللولو بال ًا طويل تدرجيّخط التخيري بني رسم 
 .)٢(<شكالاإلوالتسبيحات من حيث  دةكالتخيري بني التسبيحة الواح

  اخلمينياإلمامالتفصيل يف كالم 
 واألكثر ّاألقلً التفصيل أيضا، ففي إىل + اخلميني ّسيدالذهب 

                                                  
 .املصدر السابقانظر ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 يف امتناع إشكالال >:  استحالة التخيري، حيث قالإىلات، ذهب ّالتدرجيي
 فيستند إليه ،رقبل األكثًئام  داّحقق يتّاألقل ّألن ،التخيري بينهام يف التدرجييات

 وال يعقل إجياب األكثر الذي ال يمكن ، ويسقط الوجوب بوجوده،ثركاأل
 .)١(<امتثاله
كان هنا غرض واحد  إن>: ًففيها تفصيل أيضا، حيث قال الدفعياتّما أو

 الغرض إذا حصل بنفس ّألن ؛ًضاأي  فال يعقل التخيري بينهام، منهامّبكلحيصل 
 اإلرادة ّعلق فت،لتكليف بالزيادة بال مالك كان ا،بال رشطّط ذراع من اخل

، ً خارجا بال رشط مع األكثرّاألقل وحدة وجود ّرد ممتنع، وجمٌوالبعث هبا لغو
 جتريد ّحمل الذي هو ، هو الذهناألمر ّعلق تّال يدفع االمتناع بعد كون حمط

منهام غرض غري ّكل وإن كان ل .طبيعة املطلوب عن غريه من اللواحق الزائدة
 أو ، فإن كان بني الغرضني تدافع يف الوجود ال يمكن اجتامعهام:لألخر ما

 بال رشط ّاألقل ّألن ؛ًضا فال يعقل التخيري أي،لآلمر ًضايكون اجتامعهام مبغو
 أو يكون ، ال يمكن وجود أثرهيام للتزاحم،ً فإذا وجدا دفعة،موجود مع األكثر
ألجل غرض ال يمكن حتصيله  ٍيشء باألمر ّعلق، فال يعقل تًضااجتامعهام مبغو
 .ًضاأو يكون مبغو

وإن  ًضا وال يكون اجتامعهام مبغو،إذا كان الغرضان قابلني لالجتامعّما أو
 مشتمل عىل غرض ّاألقل ّألن ،، فالتخيري بينهام جائزًضاأيًدا مل يكن مرا

 الغرضني كان ّعلق فإذا وجد مت، واألكثر عىل غرض آخر مطلوب،مطلوب
 .)٢(<اءتار منهام ما يشللموىل أن خي

 
                                                  

 .٨٩ ص٢ج: ألصول، السيد اإلمام اخلمينيمناهج الوصول إىل علم ا) ١(
 . ٩٠ ص٢ج:  املصدر السابق)٢(
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 النزاع يف املقامّحمل  

 ةّقدم للمّرشعيبالوجوب ال قول املشهور 

 ةّقدم للمّرشعيهبا املشهور عىل الوجوب ال ّتدلالوجوه التي اس 
 ّغرييللواجب الّ العلة  هوّنفيس الواجب الّ أن.١
 ن للمالك علوالكال الوجوبني م. ٢

 ّتعريف الوجوب الغريي 

 األعالم للواجب الغرييبحث تفصيلی فی تعريف ّ 





 
    الواجب ّ 8قدماتّ غfي ال الوجوب

  ّغfيتعريف الواجب ال
َاتضح َقدمتّمما  ّ َ اR8فّ أنّ  ِ نفسِبلِ من قِ الواجبِاتّقدم عن مٌلمسؤو ّ
ِعلق ا8تِالوجوب

uُرك ّألنه بها، ّ ِ متعلقَه 9وِ xحريكًها تبعاَ 9وّ   .هّ
ِيةها العقلِ * حدودُةّ,ا8سؤوهذه و ٌتفق مّ  ِنشؤوها من ِ عليها باعتبارّ
 mnّ الِ * دعوى الوجوبُ الlمَوقعiّنما  و. االمتثالِ بلزومِ العقلِحكم

َ األصو,bَ بbُفا8شهور. ةّقدمللم ه، ِتّقدم مَ إ*ابُ يستلزمِء  الnَ إ*ابّ أن: هوّ
ُفتتصف ُ ا8قدمةّ  ذي ِ لوجوبٌمعلولّنه أّ؛ إما بمع* ّتبgّنه أ َ، غmّf[ ٍ بوجوبّ

ة، فهذا ّقدم بذي ا8ِ القائمِ للمالكِمعلوالنًعا  مِ الوجوبbّة، أو بمع* أنّقدما8
ِه يؤدي إ` إ*ابِ بنفسُا8الك ِيةّ مقدمِّبضم وًا،ّنفسي ِةّقدم ذي ا8ّ ِ ا8قدمةّ ّ يؤدي ّ

ًغfياها ِإ` إ*اب   . xفوظِ الوجوبbَ بbُ فاxالزمِالوجهh {b  و،ّ
ُويعرف َنه ما وجبأ ب:o الغfيَ الواجبِ با8الزمةَ القائلونِ هؤالءّ ّfه، ِ لغ
َنه ما وجبأ ب:ُّ اOفnَوالواجب.  آخرٍ لواجبَأو ما وجب  َه، أو ما وجبِ Oفسّ
: ` قسمb إِ * الnيعةِ الواجباتَفونّ يصنِ آخر، و} هذا األساسٍال لواجب
 ُّ وlُ والغسلُوالوضوء. ّ نفسيةٌ، و9وها واجباتُّ وا"جُ والصيامُفالصالة

  .ّ غfيةٌا8سافة، واجبات
 ُها الشارعْ لم يوجبِ و9وها من الواجباتَ الصالةّ أن: عليهمَظِوقد لوح
ُإال 8ا ي:تب ّ َ وجودا xلكٌ و; مغايرة،ِ وا8صالحِعليها من الفوائد  ّ  ِ الفوائدً

ّ عليها أنها وجبت للغf، وهذا يعc أنُوا8صالح، فيصدق ّ! oهذه الواجبات ِ 
ً غfيةُتصبح ْ اOفn إال ما +نتِ الواجبِ وال يبq * نطاق،ّ ّ ًه ذاتيةُ مصلحتّ ّ 
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  .ه وتعا`َ سبحاناهللا بSِ +إليمان
 من ًة واجبْ وiن +نتَ الصالةّنأ بِ: ا8ذكورةِ } ا8الحظةِ هؤالءَأجابو
ِ ا8:تبةِ ا8صلحةِأجل ّ إال أن، عليهاّ  ِ الواجبِها * تعريفُ هذا ال يدرجّ

َالغfي، ألن الواجب ّ  ٍ لواجبَه، بل ما وجبِ لغfَ ما وجبo ليس !o الغfيّ
ِ ليست متعلقا للوجوبِ الصالةِ * إ*ابُ ا8لحوظةُآخر، وا8صلحة

ً  ،هاِ بنفسّ
  . آخرٍ لواجبْوجبتّ أنها ِ } الصالةُفال يصدق

َفإن سألت َ
 َ الواجبةَ الصالةّ مع أنً واجبةُ ا8صلحةَ تلكُ ال تكونَ كيف:

إنما أ
ُ ِ من أجلْوجبتّ

َ
  .ها

 ُ ا)ي هو العنpِه إ` االعتبار وا_علُ اإل*اب مرجعّنأ :ُ ا_وابَ+ن
 ُبّ إنما *ِ الواجبُ اVبوت، وrيةِ * مقامِ ا"كمِ تكوينِ من عناqُاVالث

o ألن حبِ واإلرادةِّ ا"بِ أقوى * Cلمٍ بدرجةِ للواجبً مشارJةَأن تكون ّه إنما ّ

َ ألن ا_عل؛ واالعتبارِ ا_علِها ال * Cلمِهو ألجل  ِّ حقَ به ا8وq مرJزُدّ قد uدّ
ِ مغايرا 8رJزُ يكونٍ } 9وِالطاعة

َ 8ا تقدم؛ِ األصيلِّ حبً  هذه ِ * بدايةّ
ِ * مقدماتِ الطاعةِّ حقَ مرJزَدّ ا8وS q أن uدّأن من ِا"لقة  ِه األصيلِ مرادّ
  . دونهِ ا_علِ * Cلمَ ; الواجبةُ عليها ال عليه، فتكونِ اإل*ابvِعل

ً وحددها مرJزا ً ابتداءِ } الصالةَ اإل*ابُ الشارعَ هذا فإذا جعلو} ّ

ً واجبا ُ +نت الصالةِ، * العهدة Sَ ا8نظورةَ ا8صلحةْ الطاعة، ولم يدخلِّ"ق

ْنفسيا ال غfيا، ألنها لم Jب ّ ً ًّ ٍ م:تبةٍ 8صلحةْ وiن وجبتَ آخرٍ لواجبّ  ، عليهاّ
َوخالفا )لك َ فإنه وجبُ الوضوءً  عليه ُ فينطبق،ِ الواجبةِ الصالةِ من أجلّ

  .ّ الغfيِ الواجبُتعريف
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ّ يف األبحاث السابقة أن املقدماّقدمت  :ت عىل نحوينّ

ّ؛ ألهنا ّكلف يف عدم وجوهبا عىل املإشكالوال  ات الوجوب،ّقدم م:ّاألول
ّ الوجود، فإذا اتفق حتققهاّمقدرةأخذت  ًيا،يصري احلكم فعل ً خارجاّ  من قبيل ّ

 .والزوال بالنسبة لوجوب صالة الظهر ،ّجاالستطاعة بالنسبة لوجوب احل
 وجود الواجب ّألن ؛ّالوجوديةّات الواجب أو املقدمات ّقدم م:الثاين

ّمتوقف عىل حتققها، من قبيل السفر إىل احل  .والوضوء بالنسبة إىل الصالة ،ّجّ
جيب عىل ّنه أ :<اتّقدم جتاه القيود واملّيةاملسؤول> يف مبحثًأيضا  ّقدموت
ّحتصيل املقدمات الوجودية للواجب كالسفر إىل احل ّاملكلف والوضوء  ،ّجّ

 العقل حيكم بلزوم حتصيل ّألن؛ وب ثابت بحكم العقلللصالة، وهذا الوج
ّوإجياد املقدمات التي يتوقف عليها امتثال الواجب، فامل  إلجياد ّمكلف للّحركّ

 الواجب إذا ّألنات هو الوجوب العقيل، ألجل امتثال الواجب، ّقدمهذه امل
ًفعلياصار  لتي ّ، فالعقل حيكم بلزوم امتثاله لزوم حتصيل سائر املقدمات اّ

 . ّيتوقف عليه امتثال الواجب
ة الواجب، وهذا ّقدم العقل حيكم بلزوم حتصيل مّ أن:ّتضح يّقدمتّمما و

 ّتفق للواجب، وهذا املقدار مّرشعيّالوجوب العقيل متفرع عن الوجوب ال
 .ّعليه عند األصوليني

 
 ّغريي يف الوجوب النيّ النزاع بني األصوليّ أن:ّتضح يّقدمبناء عىل ما ت

النزاع   بلًال،ّات الواجب ليس يف لزوم حتصيل مقدمات الواجب عقّقدممل
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 الشارع هل حيكم بوجوب ّ بمعنى أنًعا،ّوقع يف وجوب هذه املقدمات رش
:  النائينيّحقق الثابت هلا؟ ولذا قال املّاإلجياب العقيلبّاملقدمات أم يكتفي 

ال ّمما  ذلك ّفإن ،ّية العقلّيةام بمعنى الالبدليس الوجوب املبحوث عنه يف املق>
 وليس املراد من ، كام هو واضحّيةّقدم إذ هو معنى امل؛سبيل إىل إنكاره

 نظري وجوب استدبار اجلدي عند ،ّ العريضّالوجوب التبعي ًضاالوجوب أي
ينتسب ّإنام  و،ًبا االستدبار مل يكن واجّحيث إن ،وجوب استقبال القبلة

 نظري إسناد احلركة إىل اجلالس ، ملكان املالزمة؛ بالعرض واملجازالوجوب إليه
بل املراد  ...ا ال ينبغي إنكارهّمم ًضا هذا املعنى من الوجوب أيّفإن ؛يف السفينة

 .)١(<ةّقدم من إجياب ذي املّتولد املّهو الوجوب القهري: من الوجوب يف املقام
 هو الوجوب ّإنامع فيه الوجوب املتناز>: ّيةوقال صاحب الفصول الغرو

 ، ويمتنع الذهول والغفلة عليه، وهو مستند إىل أمره تعاىل وإرادتهّرشعيال
 ّفإنه ؛ إىل أمره تعاىلٌفراجعًعا ن جيب طاعته رشَالوجوب املستند إىل أمر مّما أو

 .)٢(<ًاهتا أيضاّقدم أمرنا بم،تعاىل حيث أمرنا بالطاعة
 

ًا باإلضافة إىل ّرشعيً وجوبا ة واجبّقدماملوجوب  ّذهب املشهور إىل أن
 يستلزم إجياب ٍء ّ، ومستندهم يف ذلك هو أن إجياب يشّالوجوب العقيل

ًمقدمته أيضا  ًئا ناشًاّنفسيًبا ة ليس وجوّقدم للمّرشعيالوجوب ال هذا ، لكنّ
ٌمن مبادئ يف نفس املقدمة، وإنام هو وجوب ّ ً تبعا لوجوب :، أيّغريي ٌّ تبعيّ

 .ّنفيس وهو الوجوب ال،ةّقدمذي امل
                                                  

 .٢٦٢ ص١ج: فوائد األصول) ١(
 .٨٤ ص:الفصول الغروية) ٢(
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 ّغريي للواجب الّعلة ّنفيسالواجب ال: ّاألولالوجه 
 معلول ّغريي، والواجب الّغرييللواجب الّ العلة  هوّنفيس الواجب الّنإ

 املعلول ّيةتبع ّنفيسللوجوب الًعا  تابّغرييواجب ال، فيكون الّنفيسللواجب ال
 ّألنه بالوجوب التبعي؛ ّغريي؛ وعىل هذا األساس يطلق عىل الواجب الّعلتهل

 .ّجتابع لغريه، فوجوب السفر إىل امليقات معلول وتابع لوجوب احل
 ن للمالككال الوجوبني معلوال: الوجه الثاين

 معلولني للمالك ّغرييلوجوب ال واّنفيس من الوجوب الّ أن يكون كل
 للواجب والوجوب  الوجوب النفيسّ، أي أنّنفيساملوجود يف الواجب ال

، فالشارع حينام ّنفيسة معلوالن للمالك القائم يف الواجب الّقدم للمّغرييال
 هذا املالك ّفإنًيلحظ املبادئ من مالك ومصلحة يف وجوب الصالة مثال، 

ًأيضا  ّعلة و، وهو الصالةّنفيس للواجب الةّعلاملوجود يف الصالة يكون 
 . وهو الوضوءّغرييللواجب ال
ًأوال هذا املالك كان ،نعم ًأوال وهو الصالة ّنفيس وبالذات للواجب الّ ّ ،

 ّنفيسفكال الواجبني ال .ًوثانيا وبالتبع يقتيض وجوب الوضوء للصالة
 .اجب التبعي تابعان ومعلوالن للمالك، ومن هنا أطلق عليه بالوّغرييوال

 الواجب ّ أن:الذي يقولّول  حال سواء بنينا عىل الوجه األّكلوعىل 
 ّ أن:، أم بنينا عىل الوجه الثاين الذي يقولّنفيس معلول للواجب الّغرييال
ن للمالك القائم يف الواجب  كال الواجبني معلوالّ قائمة عىل أساس أنّيةتبعال
 ووجوب ًاّنفسيء  ني وجوب يش يف ثبوت املالزمة بإشكال، فال ّنفيسال

ًغريياّمقدماته  ّ التالزم عىل الوجه األول يكون بني املقدمات ّ والفرق بينهام أن،ّ ّ
عىل ّما أات معلولة له، ّقدم املّألن  ـّنفيسالواجب ال ـ وذات الفعل مبارشة
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ّالوجه الثاين فالتالزم يكون بني وجوب املقدمة ووجوب ذهيا بواسطة املالك؛ 
 .للمالكًعا تابعان مّاملقدمة ة وذا ّقدممل اّألن

 
ّعرفوا  ،ًعاّء ووجوب مقدماته رش القائلون باملالزمة بني وجوب يش

 : بأحد تعريفنيّغرييالواجب ال
هذا ـ هو ما وجب لغريه، سواء كان : ّغريي الواجب ال:ّاألولالتعريف 

 .ًواجبا أو ال ـالغري 
ين ّتأخرني املّ األصوليّلكن، فهو ما وجب لنفسه: ّيسنفالواجب الّما أ

 . اىل تعريف آخرّغرييعدلوا عن هذا التعريف للواجب ال
ويقابله .  هو ما وجب لواجب آخر:ّغريي الواجب ال:التعريف الثاين

 .وهو ما وجب ال لواجب آخر: ّنفيسالواجب ال
ّ الحقا سبب عدول األصوليّتضحوسي  .عريف الثاينين إىل التّتأخرني املً
 :ة إىل قسمنيّرشعي الواجبات الوامّعىل أساس هذين التعريفني قسو

... ّالصيام واحلج وة، من قبيل الصالةّنفسي الواجبات ال:ّاألولالقسم 
 .فهذه الواجبات وجبت لنفسها وليس لواجب آخر، أو ليشء غريها

والوضوء ة، من قبيل السفر إىل امليقات ّغريي الواجبات ال:القسم الثاين
، والوضوء ّ فالسفر ألجل احلج،فهذه الواجبات وجبت لغريها... والغسل

هو وجوب  وّاحلج، أو وجبت لواجب آخر و والغسل للصيام،ألجل الصالة
 .مل جتب لنفسها أو بمعزل عن الواجب اآلخروّج احل والصيام والصالة

  ّاألولعريف اx } شcلاإل
 ّبأن )هو ما وجب لغريه(ّول األ ّغرييلوحظ عىل تعريف الوجوب ال

ة قد ّنفسيّالواجبات التي ذكر أهنا واجبات ـ بل أغلب ـ الزمه خروج كثري 
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، ّغرييوليس لنفسها، فتدخل يف تعريف الواجب ال أوجبها الشارع للغري
ً هذه الواجبات مجيعا واجبة من أجل مصالح ّألن؛ ّكالصالة والصيام واحلج

 فيكون وجوهبا من أجل تلك املالكات ،هاّ مرتتبة عليّيةومالكات لزوم
 ّغريي فإذن تكون مشمولة لتعريف الواجب ال،واملصالح ال من أجل نفسها

، فالصالة أوجبها تعاىل لغريها، وهو النهي عن الفحشاء واملنكر، ّنفيسدون ال
 عىل التقوى، وهكذا يف ّكلفيف حصول امل ّوالصيام أوجبه تعاىل؛ ألنه السبب

 . ةّنفسيات ال الواجبّيةبق
متغايرة ومتباينة  ... هذه الواجبات كالصالة والصيامّ أن:ومن الواضح

 يوجبت لغريها وه اّهنأة عليها، فيصدق عليها ّرتتبللمصلحة واملالكات امل
، بل ال ّغريي يف الوجوب الةّنفسياملصلحة، وعىل هذا تدخل هذه الواجبات ال

ّجل، وما عدا ذلك كله  وّ باهللا عزاإليامنّ إال ةّنفسييبقى من الواجبات ال ّ
 .هذا ال يمكن االلتزام به وواجب للغري،

 جتب املعرفة لكي يتكامل هبا ّإنام حتى معرفة اهللا سبحانه :بل قد يقال
 . األنسان حيصل عىل التكامل بواسطة معرفة اهللا تعاىلّألناإلنسان، 

إلسالم تنقلب إىل  يف اةّنفسي الّية الواجبات العبادّكل :ّاألقل إذن عىل 
، وسيأيت بيان املناقشات )١(نصاري للشيخ األشكالوهذا اإل .ةّغرييواجبات 

 .ّيةالواردة عليه يف البحوث التفصيل
  ّقدم ا8تشcلا_واب } اإل

 ّ ما وجب أليّغريي الواجب ال: ال نقولّبأننا شكالأجابوا عىل هذا اإل
ّول هو التعريف األو( ً رشعاًيشء آخر وإن مل يكن ذلك اليشء اآلخر واجبا

 ّرشعي ما وجب ألجل واجب آخر :ّغريينريد بالواجب الّإنام و )ّقدماملت
                                                  

 .٣٣١ ص١ج: انظر مطارح األنظار) ١(
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 املصالح ّ أن:ومن الواضح ).ّقدم املتّغرييوهو التعريف الثاين للواجب ال(
 ، عىل الصالةّرتتب كالنهي عن الفحشاء امل،ةّنفسية عىل الواجبات الّرتتبامل

م ونحوها من املصالح، ليست من الواجبات التي وحصول التقوى من الصيا
ة؛ ّنفسينحوها واجبات  و تكون الصالةٍوحينئذ .أوجبها الشارع بام هو شارع

 .ّوذلك ألهنا وجبت لنفسها ومل جتب لواجب آخر
ًا ّنفسيًوعىل هذا األساس فالتقسيم يكون حمفوظا، فالصالة تكون واجبة 

ًاملسافة والغسل يكون واجبا ّطي كن  وجبت لنفسها ال لواجب آخر، ولّهناأل
ًغرييا  ّيةوهكذا يف بق . وهو اإلتيان بالصالة،وجب لواجب آخر ّألنه ّ

 .)١(ةّغرييالواجبات ال
ة ّرتتب املصلحة هي الغاية املّ كيف ال تكون املصلحة واجبة، مع أن:إن قيل

اء عن  غاية الواجب واجبة، فاالنتهّ أن:، ومن الواضحةّنفسيعىل الواجبات ال
 املؤمن غاية الصالة، والصالة واجبة، وغايتها ّيةالفحشاء واملنكر ومعراج

ّ أن تكون واجبة رشعا، إذن بقانون غاية الواجب واجبة نثبت أنّالبد  تلك ً
 .ًالفوائد واملصالح واجبة رشعا، فتكون الصالة ما وجب لواجب آخر

الذي هو ّول أل من التعريف اّغرييلتم تعريف الواجب الّ حتى لو بد:أي
 ما وجب لواجب آخر، فال : وهو، إىل التعريف الثاين،ما وجب ليشء آخر

 ؟ةّغريي يف الواجبات الةّنفسي، بل تدخل الواجبات الشكال اإلّينحل
 الشارع حينام يريد أن ّ يف بداية احللقة الثالثة أنّقدم ت:واجلواب عن ذلك

الك ومرحلة اإلرادة مرحلة امل:  ثالث مراحل، هيّالبد منجيعل احلكم 
 املصالح أو :فاملرحلة األوىل وهي مرحلة املالك نعني هبا .ومرحلة االعتبار

 وعىل أساس هذه املصالح واملفاسد حيصل للموىل ،ّاملفاسد التي تتعلق بالفعل
                                                  

 .ض هلا يف البحوث التفصيليةّهناك تفصيل ومناقشات هلذا اجلواب نتعر )١(
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ّحب إىل الفعل، أو حتصل لدى املوىل مبغوضية للفعل، أي يريد الفعل وشوق  ّ
 .ة الثانية من مراحل احلكمأو يبغض الفعل، وهي املرحل

، ّكلفوبعد ذلك تأيت املرحلة الثالثة وهي مرحلة اعتبار الفعل يف عهدة امل
ًا  االعتبار ليس عنرصّ أن:ّقدمويف هذه املرحلة جيعل الشارع وجوب الفعل، وت

 حتديد مركز ّحق، وللموىل ّ وصياغيّكعمل تنظيميًبا يستخدم غال> بل ،ًاّيرضور
املالك يف ّتم إذا ًيا  فليس رضور،ّكلف من املًئااالت إرادته شي الطاعة يف حّحق
 ، الطاعةّحلقًا ّب مصّكلف يف عهدة املاليشء وأراده املوىل أن جيعل نفس ذلك يشء

ّبل يمكن أن جيعل مركز الطاعة منصبا عىل أي أمر يؤدي إىل حتقيق الغرض، فقد  ّ ًّ
حتقيق الغرض من الفعل إىل  ّية مؤداّأهن التي يعلم املوىل باليشءة ذلك ّقدمجيعل م

 ،ة ابتداءّقدمعىل املًا ّب الطاعة منصّحق فيكون ،اليشء دون نفس ّكلفيف عهدة امل
 .)١(<ًتبعاّ إال  هباّعلقن كان الشوق املولوي غري متإو

 مركز ّأهناعىل هذا األساس جيعل الشارع الوجوب عىل الصالة ابتداء و
ة عىل الصالة وهي النهي عن الفحشاء ّرتتبة املّحلق الطاعة، ومل يدخل املصلح

ًغرييا ال ًاّنفسيًبا يف العهدة، ولذا تكون الصالة واج ّ؛ ألهنا مل جتب لواجب ّ
ّآخر، وإن وجبت ملصلحة مرتتبة عليها، وهذا بخالف الوضوء فإنه وجب  ّ

 .ّغرييمن أجل الصالة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب ال
 الشارع جعل الوجوب عىل تلك املصلحة وهي النهي ّنعم، لو فرضنا أن

 ًعن الفحشاء، وجعل الوجوب عىل الصالة أيضا، لكانت تلك املصلحة
ًغريياًبا ًا وكانت الصالة واجّنفسيًواجبا  )النهي عن الفحشاء(  الصالة ّ؛ ألنّ

 .مل يقع يف الترشيع  هذا الفرضّواجبة لواجب آخر، لكن تكون يف هذه احلالة
ّ حب وشوق الشارع قد يكون هو نفس ما ّعلقّ أن مت:ّتضح يّقدمت ّمماو

                                                  
 .١٧ ص:احللقة الثالثة) ١(
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 ّرد للوجوب، ومًرا  والشوق مغايّحلب اّعلق به الوجوب، وقد يكون متّعلقت
ًليس كل حمبوب للموىل يمكن أن حيققه املكلف ويكون مقدورا ّنه أذلك هو  ّّ ّ

كان ذلك هو ، وّكلف عن قدرة املًا والشوق خارجّحلب اّعلقله، فإذا كان مت
احلرج أو التكليف بام  وّ يف املشقة أو العرسّكلف لزم إيقاع امل، الوجوبّعلقمت

 ّعلقّال يطاق، وهلذا جيعل الشارع الوجوب عىل مقدماته التي توصل إىل مت
 . أن توصل إليهاأهن والشوق أو التي من شّحلبا

اظ عامل املالك  يف التعريف بلحةّغريية والّنفسيليست ال>:  الشهيدّالسيدقال 
ن إ و. من قبل املوىل عىل العبدّية بل بلحاظ عامل اإللزام وحتميل املسؤول،واملبادئ

 والواجب .ب عىل تركه بام هو هوَ ما يعاق:ّنفيس الواجب الّ إن:شئت قلت
 . إىل ترك يشء آخرّيؤدي بل بام هو ،ب عىل تركه بام هو هوَ ما ال يعاق:ّغرييال

 ابتداء فاشتغلت ّكلف جعلت املصلحة بنفسها يف عهدة املوعىل هذا األساس فإذا
ًغريياًبا  هلا واجّحصل والفعل امل،ّنفيس كانت هي الواجب ال،ّمة هباالذ  ّألن ،ّ

إذا جعل نفس العمل ّما أ . واستحقاق العقوبة يكونان بلحاظهاّالذمةاشتغال 
 ّألن ،ًاّنفسيًا ب كان الفعل واج، بهّالذمةكالصالة والصوم يف العهدة واشتغلت 

 .)١(< عليهّرتتباستحقاق العقوبة يكون بلحاظه ال بلحاظ املصالح التي قد ت
وسيأيت تفصيل كلامت األعالم يف املقام يف البحث الالحق وهو البحوث 

 .ّيةالتفصيل
 

ّوهذه املسؤولية يف حدودها العقلي>: +قوله  • ّ مسؤولية .<ّ متفق عليهاةّ
ّعن مقدمات الواجب متفق عليها عند مجيع األصوليّاملكلف  ّ  العقل ّني عىل أنّ

ّيدرك البدية اإلتيان باملقدمات، باعتبار أن ّ ّ هذه املسؤولية من شؤون حكم ّّ
                                                  

 .٢٢٢ ص٢ج: ث يف علم األصولبحو) ١(
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 ذلك   لوازم ّالعقل بلزوم االمتثال، فالعقل حيكم بلزوم امتثال احلج ومن
 .حكمه بلزوم السفر

ّوبضم مقدمية املقد>: +قوله  •  ّّ ًي إىل إجياهبا غريياّمة يؤدّ  ّ أن: بمعنى.<ّ
ًاملالك يقتيض أوال ً وجوب احلج النفيس، ويقتيض ثانيا:ّ ّ  وجوب : وبالتبع،ّ

 .ّ باعتبار كونه مقدمة، ولذا أطلق عليه الوجوب التبعي؛السفر
 يعني .<وعىل كال الوجهني فالتالزم بني الوجوبني حمفوظ>: +قوله  • 

ًا إما بكون الواجب الغريي معلوالالوجهني األخريين، ومه ّ  ،ّ للواجب النفيسّ
 . ن للمالك الوجوبني معلوالّأو بمعنى أن

 الذين آمنوا : أي.<ف هؤالء القائلون باملالزمةّويعر>: + قوله •
 ًاملالزمة عقالّما أًة رشعا، ّقدمة ووجوب املّقدمباملالزمة بني وجوب ذي امل

 .ّقدم كام ت عليهّتفقفهو م
 الواجبات : أي.<ًوهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد واملصالح>: + قوله •

 .ة عليهاّرتتب للفوائد واملصالح املةالتي أوجبها الشارع كالصالة ونحوها مغاير
ما كانت مصلحته ّ إال ّنفيسوال يبقى يف نطاق الواجب ال>: + قوله •
أوجبه تعاىل ًأيضا ن  اإليامّ بأن: يمكن أن يقال.<يامن باهللا تعاىل له كاإلّيةذات

 .لغاية أخرى، وهي ألجل حصول التكامل لإلنسان
 اجلعل .< مرجعه إىل االعتبار واجلعلّكان اجلواب أن>: + قوله •

 .معطوف عىل االعتبار
 ّحب أي .<ه ألجلها ال يف عامل اجلعل واالعتبارّحب ّألن>: + قوله •

 للغاية يف عامل ّحلب اا وهذة عليه،ّرتتباملوىل للفعل ألجل الغاية والفائدة امل
 مركز ّدد املوىل قد حيّألن واإلرادة، وليس يف علم اجلعل واالعتبار، ّحلبا

 .ه باألصلّبات ما حيّقدمطاعته يف م
 .  املراد والغاية من الفعلّحبملركز  أي .< األصيلّحبملركز >: + قوله •
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ات الواجب ليس يف ّقدم ملّرييغني يف الوجوب الّ النزاع بني األصوليّحمل

ً بل يف وجوب هذه املقدمات رشعاًال،ّلزوم حتصيل مقدمات الواجب عق ّ. 
 :ة بأحد وجهنيّقدم التبعي للمّرشعياملشهور عىل الوجوب ال ّتدلاس •

 .ّغريي للواجب الّعلة ّنفيسالواجب ال :لّالوجه األو
 .ن للمالكني معلواله كال الوج:الوجه الثاين

فوا ّعر ،ًعاّوجوب مقدماته رش وء ئلون باملالزمة بني وجوب يشالقا  •
 : بأحد تعريفنيّغرييالواجب ال

ًهو ما وجب لغريه، سواء كان واجبا : ّغرييالواجب ال: ّاألولالتعريف 
 .أو ال

 ويقابله ، هو ما وجب لواجب آخر:ّغريي الالواجب: التعريف الثاين
ا الواجبات إىل ّقسموآخر، ولذا وهو ما وجب ال لواجب : ّنفيسالواجب ال

 .ةّغرييالواجبات ال:  الثاين،ةّنفسيالواجبات ال: ّاألول: قسمني
 الزمه خروج كثري بل ّ بأن:ّقدماملت ّغرييلوحظ عىل تعريف الوجوب ال •

 هذه ّألن، ّغرييودخوهلا يف تعريف الواجب ال ةّنفسيأغلب الواجبات ال
 .ّ مرتتبة عليهاّية ومالكات لزومًالواجبات مجيعا واجبة من أجل مصالح

 املوىل يمكن أن جيعل مركز الطاعة ّبأن :شكالأجابوا عىل هذا اإل •
ّمنصبا عىل أي أمر يؤدي إىل حتقيق الغرض، فقد جيعل م ّ  اليشءة ذلك ّقدمًّ

 . حتقيق الغرضّية مؤدّأهناالتي يعلم املوىل ب
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 :، منهاّغريية للواجب الّتعددكر علامء األصول تعريفات مذ
  تعريف ا8شهور : ّاألولاxعريف 

 عليه الشيخ وأورد .)١(ما وجب لغريهّنه أب :ف املشهور الواجبّعر
ة أو أكثرها من ّرشعييلزم أن يكون مجيع الواجبات ال>ّنه أ ب:األنصاري

ّيوجد يف األوامر، بل جلها ام ّ قلّنفيس إذ املطلوب ال؛ةّغرييالالواجبات 
مطلوبات ألجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها، فيكون أحدمها غري 

 .)٢(< النتفاء الواسطة؛ّيلزمه أن يكون اآلخر غري مطرد ومنعكس،
kاVعريف اxلشيخ األنصاريل: ا  

، ذهب إىل ّقدم عىل التعريف املتشكالبعد أن أورد الشيخ األنصاري اإل
ٍهو ما وجب ال للتوصل إىل واجب آخر،  :ّنفيس الالواجب ّأن الواجب ّما أّ
 :ّنفيس الواجب الّ أن:ّ فهو ما وجب للتوصل إىل واجب آخر، بمعنى:ّغرييال

 هو ما :ّغرييّما مل يكن الداعي إلجيابه التوصل إىل واجب آخر، والواجب ال
 .)٣(<ّكان الداعي إلجيابه التوصل إىل واجب آخر

ٍللموىل، وكل فعل ٌّ اختياريٌجياب فعل اإلّنأ :وبيانه ال يصدر  ٍّ اختياريّ
ٍء آخر،   يش ّء هو التوصل به إىل  فإذا كان الداعي إلجياب اليش.ّإال عن الداعي
ًإن مل يكن ذلك هو الداعي إلجيابه فيكون واجبا  و،ّغرييفهو الواجب ال

                                                  
 .٨٩ ص٢ج: املسرتشدين هدايةو. ٨٠: انظر الفصول) ١(
 .١٣٣ص: مطارح األنظار) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
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ًا، وهذا الواجب تارةّنفسي ، فهي واجبة هللاً يكون مطلوبا لذاته، وهو معرفة ً
ًتها ذاتية، وتارةّومطلوبي ّ يكون مطلوبا وليست مطلوبيته للوصول إىل واجب ّ ً

ّآخر، بل من أجل حصول غرض يرتتب عليه، ومن الواضح  العبادات ّ أن:ٍ
ّأكثرها من هذا القبيل، وكذا التوصليات كلها ّ ألن األغراض ليست ؛ّ

 .بواجبات
  ّغfيمناقشة تعريف الشيخ للواجب ال

ن تكون أكثر أيستلزم ّنه أب :ّغرييأورد عىل تعريف الشيخ للواجب ال
 ّإنام االمر هبا ّألن ،ةّغريي واجبات  ـها سوى املعرفة باهللاّكل  بل ـالواجبات

ّإما عليها من املصلحة والغرض، وحتصيل هذا الغرض  ّرتتبما يألجل يكون 
 ّرتتبجياب العمل الذي ي فعىل الثاين ال وجه إل،غري الزم أوًزما أن يكون ال
حتصيل الغرض ( ّول وعىل األ،ّية لعدم كون املصلحة لزوم؛جلهأل عليه األثر

ًغريياًبا كان الواجب واج )واجب  . به إىل واجب آخرّتوصلوجب لل ّألنه؛ ّ
 .)١(شكال حمبوبة بذاهتا، فيعود اإلّهنا أل، املعرفة باهللا واجبة لنفسها،نعم

 ّهنا أل؛ليست واجبة ةّرتتب األغراض املّأن ب:شكالوأجيب عن هذا اإل
 به ّعلق، فال يتّمكلف للًاما ليس مقدورّكل  و،ّكلفخارجة عن قدرة امل

  .التكليف
 ّ بأن: الروحاين عىل هذا اجلوابّحممد ّالسيدواعرتض صاحب الكفاية و

ّاألغراض وإن كانت غري مقدورة، إال أهنا مقدورة بالواسطة، أي بواسطة  ّ
 فالغرض ،ّ األمر الواجب مقدور للمكلفّحيث إن الناشئة عنها، والواجبات

 فالطهارة .ّالداعي إلجيابه مقدور، وال يعترب يف املقدورية أن تكون بال واسطة
هو  وّ وامللكية مقدورة للقدرة عىل سببها،مقدورة عىل سببها وهو الوضوء
                                                  

 .٢١٢ ص٢ج: انظر منتقى األصول) ١(
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احب الكفاية  وهذا ما ذكره ص. وهو اإليقاع ـًمثال  ـكذلك العتق والعقد،
 والقدرة عىل ، لدخول أسباهبا حتتها؛ بل هي داخلة حتت القدرة:قلت>: بقوله

وقوع مثل التطهري ّصح ملا ّإال  و، وهو واضح،بّالسبب قدرة عىل املسب
ًدا  مور،باتّوالتمليك والتزويج والطالق والعتاق إىل غري ذلك من املسب

 .)١(<ّيةحلكم من األحكام التكليف
 ّكلفداخلة حتت قدرة امل ]أي األغراض [ّأهناب>:  الروحايندّالسيوقال 

 هبا التكليف ّعلق التي يتّيةبات التوليدّ فتكون كسائر املسب،أسباهبا بالقدرة عىل
 كالتمليك والتطهري ونحومها من ،عليها بالقدرة عىل أسباهبا بلحاظ القدرة

 .)٢(<ة للتكاليفّعلقاملت ّيةبات التوليدّاملسب
 ّيةّ أنه فرق بني اإلرادة التكوين: األصفهاين صاحب الكفايةّحققوناقش امل

، فال حمالة بيشءّ فإذا تعلقت ّيةّ فإن اإلرادة إذا كانت تكوين،ّيةواإلرادة الترشيع
 فإذا أراد اإلنسان رشاء حلم كان غرضه الطبخ، ،ّيكون تعلقها به بغاية

ّلل من حالبدل ملا يتوالغرض من الطبخ هو األكل، والغرض من األكل إقامة 
 والغرض من إبقاء احلياة إبقاء ،البدن، والغرض من إقامة البدن إبقاء احلياة

 وإذا ، فإبقاء الوجود هو غاية مجيع الغايات للشوق احليواين،وجوده وذاته
ّ فغاية بقائه إطاعة ربه والتخلق بأخالقه،ًاّكان الشوق عقالئي  فبالنهاية ينتهي ،ّ

 .ّيةغاية الغايات وهي مبدأ املبادئ غاية جلميع الغايات العقالئ ف،ّإىل معرفة ربه
ّ فإهنا عبارة عن إرادة الفعل من ،ّيةوهذا بخالف ما إذا كانت اإلرادة ترشيع

ً وعىل هذا فيمكن أن يكون الفعل مرادا من شخص والغرض منه ال ،الغري
ّ فإن ، من زيد رشاء حلمّ فإذا أراد املوىل العريف،ًيكون مرادا من ذلك الشخص

                                                  
 .١٠٨ ص: األصولكفاية) ١(
 .٢١٣ ص٢ج: منتقى األصول) ٢(
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ّ بل لعله مراد من عمرو ،الغرض منه وإن كان طبخه ولكنّه غري مراد منه
ً مرادا اليشء إذ ال تنايف بني كون ؛ وهكذا،حضاره يف املجلس مراد من بكرإو

 .ّ لرتتبه عليه؛ً وإن كان مقصودا من الفعل، والغرض منه غري مراد منه،من أحد
ّ فإن الغرض من الصالة وإن ،باتومنه يعلم حال الصالة وسائر الواج

ّ أهنا غري مرادة من املكلف ال بالّإالكانت مصلحتها   بل ،رض وال بالذاتعّ
ّ متقومة بإرادة ّية فاإلرادة الترشيع،ّاملراد بالذات من املكلف نفس الصالة

ّالفعل من الغري ال أهنا مطلق الشوق حتى يقال ّن الشوق إىل الصالة منبعث إ :ّ
 ومن هنا يكون مجيع ، إىل أن ينتهي إىل غاية الغايات، غايتهاعن الشوق إىل
ً احلقيقي من كونه حمركا ومقربا وموجبا الستحقاق ّنفيسآثار الواجب ال ً ًّ ّ

 ةّنفسيّ مرتتبة عىل هذه الواجبات ال،الثواب عىل موافقته والعقاب عىل خمالفته
ّ فإهنا املرادة من املكلف بالذات،املتعارفة  فهي ، منه هي الداعية له فإرادهتا،ّ
 .)١(ّاملقربة له

  صاحب الكفايةل: اxعريف اVالث
ًما يكون معنونا بعنوان ّنه أ ب:ّنفيسالواجب ال  اخلراساينّحققف املّعر

ّالعقل بمدح فاعله وذم ّستقل  وي،حسن يف نفسه ال من أجل واجب آخر
 منافاة بني كونه  وال، وهو يدعو املوىل إىل إجيابه من أجل حسنه الذايت،تاركه

ًحسنا يف نفسه ومتعلقا للوجوب كذلك ّ وبني كونه مقدمة ملصلحة ملزمة ،ًّ
 ما يكون كذلك من أجل واجب آخر ال ّغريي بينام الواجب ال،ًمطلوبة واقعا

 ،ّ وإن فرض أنه حسن يف نفسه كالطهارات الثالث،من أجل حسنه الذايت
ّاملتعلق هبا ليس من  ّن األمر الوجويب أّإالّفإهنا وإن كانت معنونة بعنوان حسن 

 فلهذا يكون ،ًأجل حسنها ذاتا بل من أجل واجب آخر كالصالة ونحوها
                                                  

 .١٠٢ـ١٠١ ص٢ج: انظر هناية الدراية) ١(
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ًغريياوجوهبا   .ًا من وجوب واجب آخرّرتشح مّ
ًغريياًا أو ّنفسيإذن الضابطة يف كون الواجب  ما كان وجوبه  ّ كلَّ هو أن:ّ

ًمتعلقا به بلحاظ حسنه الذايت فهو واجب  ً وإن كان مقدمةّنفيسّ  ملطلوب آخر ّ
ّ فإهنا عىل الرغم من كون وجوهبا بلحاظ حسنها الذايت مقدمة ،كصالة الظهر ّ

ّ فإن ذلك ال يرض بكوهنا واجبة ،لواجب آخر وهو صالة العرص  ّ وكل.ةّنفسيّ
ًما كان وجوبه متعلقا به من أجل واجب آخر ومرتشحا من وجوبه ًّ  فهو ،ّ

 . يف نفسهً وإن كان حسناّغرييواجب 
 ّرتتب األثر املّ إن:فاألوىل أن يقال>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله

العقل ّستقل بعنوان حسن يًنا كان معنو ّملاأن ذا األثر ّ إال ًما،عليه وإن كان الز
 وال ينافيه ،لإلجياب بام هو كذلكًا ّعلق صار مت، تاركهّذم بل وي،بمدح فاعله

ض وجوبه ّ لتمح؛ّغريي بخالف الواجب الًعا،اقة ألمر مطلوب وّقدمكونه م
 .ّنفيسة لواجب ّقدملكونه مّنه أيف 

ال ّنه أّ إال ،بعنوان حسن يف نفسهًنا ال ينايف أن يكون معنو ًضاوهذا أي
 وما أمر به ،مها بام أمر به لنفسهَّفرسن َه مراد مّ ولعل،ّغرييدخل له يف إجيابه ال

يلزم أن يكون  ـ ّالكللوال  ـ الواجباتّجل  ّ عليه بأنّتوجه فال ي،ألجل غريه
ها ّ جلّ فإن، يوجد يف األوامرّقلام ّنفيس املطلوب الّ فإن،ةّغرييمن الواجبات ال

 .)١(<مطلوبات ألجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها
   اOائيc لصاحب الكفايةّحققمناقشة ا8

 عليه ليست ّرتتب امل نسبة الفعل الواجب إىل الغرضّنإ :املناقشة األوىل
 ّنسبة املعدّإنام  و،بالواسطةًرا به كي يكون مقدوّ إىل مسبّنسبة السبب التوليدي

ط أمور ّ عىل الفعل مبارشة أو بتوسّرتتب الغرض ال يّألن ؛ لهّإىل املعد
                                                  

 .١٠٨ ص:األصولكفاية ) ١(
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 التكليف ّعلقفيمتنع ت ،ّ اختياري غريٌط بينه وبني الفعل أمرّ بل يتوس،ّيةاختيار
الدواء ألجل رفع  مقدور حتى بالواسطة، كام لو أمره برشببه، لكونه غري 

ط بينه ّبل تتوس ىل رشب الدواء مبارشة عّرتتب رفع املرض ال يّفإناملرض، 
 وكام .ونحوها  املرضّحمل كمصادفة الدواء ،ّيةوبني الرشط أمور غري اختيار

 ّرتتبوال ي ، عىل إرادتهّتوقف رشب املوىل يّفإنلو أمره باإلتيان باملاء ليرشب، 
 .عىل اإلتيان باملاء فقط

 ، غري مقدورةةّنفسية عىل الواجبات الّرتتب األغراض املّ أن:ّتضحوهبذا ي
 .)١( لهّ إىل املعدّالواجب إليها نسبة املعد ونسبة

ّالقصوى املرتتبة عىل  ّ األمر ال يمكن أن يتعلق بالغاياتّنإ :املناقشة الثانية
 :ّلغايات تقسم إىل ثالثة أقسام اّألن ،ةّرشعيالواجبات ال
أو  ًاّ اختياريّما يرتتب عىل الفعل اخلارجي املأمور به، سواء كان :ّاألول

 كالغسالت واملسحات بالنسبة إىل ّية، كام يف األفعال التوليدّغري اختياري
 ويف هذا القسم ال مانع من ،ة عىل العقد ونحوهاّرتتب املّية والزوج،الطهارة

 .ّ ألهنا مقدورة بواسطة القدرة عىل سببها؛ هباّتعلق التكليف
ّة عىل الفعل اخلارجي املأمور به بتوسط ّرتتب الغايات واألغراض امل:الثاين

 وطبخ اللحم وما ، وذلك كالصعود عىل السطح؛ّكلفمن املّ اختياري أمر
ّ فإن كل ذلك يف اخلارج يتوقف عىل عدة مقدمات اختيار،شاكلهام ّ ّ  ويف هذا ،ّيةّّ

ّ عىل أساس أن ،ّتعلق التكليف بنفس الغاية والغرض ال مانع منًأيضا لقسم ا
 .املقدور بالواسطة مقدور

ة عىل الفعل اخلارجي املأمور به ّرتتب الغايات واألغراض امل:الثالث
ّ فتكون نسبة الفعل إليه نسبة املعد إىل املعد ،ط أمر خارج عن االختيارّبتوس ّ

                                                  
 . الطبعة األوىل١٦٧ ص١ج: انظر أجود التقريرات) ١(
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 وذلك كحصول الثمر من ؛ّ والعلة إىل املعلول،ّسبب ال نسبة السبب إىل امل،له
ّ فإنه يتوقف زائدا عىل زرع احلب يف األرض وجعلها صاحلة له ،الزرع ً ّ ّ

ُ عىل مقدمات أخرى خارجة عن اختيار اإلنسان،وسقيها ّ فاملقدمات .ّ
 ّالدواء للمريض، فإن  ومثل ذلك رشب، فحسبّيةّ مقدمات إعدادّيةاالختيار

ُوقف عىل مقدمة أخرى خارجة عن اختيارهّحتسن حاله يت ّ ّوهذا القسم مما ال  .ّ
 .ّ ألنه تكليف بغري املقدور؛ّيمكن تعلق التكليف به

ّ ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث، فإن نسبة ّإن:  ذلك نقولّتبنيإذا 
 نسبة ّيةواملالكات اللزوم ّاألفعال الواجبة إىل ما يرتتب عليها من املصالح

ّ بينهام مقدمات خارجة عن اختيار املكلفّحيث إن ،ّ املعد لهّاملعد إىل  وعليه ،ّ
ّ ألهنا خارجة عن اختيار ؛ّفال يمكن تعلق التكليف بتلك املصالح واملالكات

وهو ما وجب  ـ ّغرييّاملكلف، وعىل هذا يكون تعريف الشيخ للواجب ال
 .)١( ًاصحيح ـ ّللتوصل إىل واجب آخر

   اOائيcّحقق ا8 ا'وN }ّالسيدجواب 
ما  ّ النائيني لصاحب الكفاية بأنّحقق اخلوئي عىل مناقشة املّالسيدأجاب 

ّإنام يتم باإلضافة إىل الغرض األقىص من التكليف أفاده ّ أن األفعال : لوضوح؛ّ
ًالواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل املعدة، لفرض كوهنا خارجة عن اختيار  ّ

اء الذي هو الغاية القصوى من  النهي عن الفحشقدرته، كام يف وّاملكلف
ّهو حيثية  وباإلضافة إىل الغرض القريب،ّيتم  لكنّه ال ،ّالة كام تقدمالص

ف عنها، فيكون ّه ال يتخلّحيث إناإلعداد للوصول إىل الغرض األقىص، 
ّترتبه عليها من ترتب املعلول عىل ّالتامة واملسبب عىل السببّ العلة ّ ّوبام أن . ّ

ّالسبب مقدور للمكلف فال مانع من تعلق التكليف باملسبب، فيكون نظري  ّ ّ
                                                  

 . املصدر السابق)١(
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ّاألمر بزرع احلب يف األرض، فإن الغرض األقىص منه  )هو حصول الثمرةو( ّ
ّ عن االختيار، إال أن الغرض القريبً خارجاوإن كان هو إعداد األرض و( ّ
 .هذا من جهة. مقدور بالقدرة عىل سببه )للثمرة
ّبام أن هذا الغرض املرتتب عىل تلك األفعال ترتب : رىُمن جهة أخو ّ ّ

ٌّاملسبب عىل السبب لزومي ّ عىل الفرض، فبطبيعة احلال يتعني تعلق التكليف ّ ّ
 .ً لكونه مقدورا من جهة القدرة عىل سببه؛به

 يف تعريف الواجب ةّنفسيوعىل ذلك يبقى إشكال دخول الواجبات ال
 . )١( عىل حالهّغرييال

   ا'وNّللسيدلشهيد الصدر مناقشة ا
ؤ واإلعداد ّالتهي>: ّ اخلوئي بأنّالسيدأورد الشهيد الصدر عىل ما ذكره 

ّعم ؤ األّ واإلعداد والتهي،ليس حتت القدرة ًضااملوصل إىل الغرض األقىص أي
 ،ّغريي وال الّنفيسال الو ّليس املطلوب احلقيقيه ّحيث إنحاله حال الفعل من 
ة ّقدمني باملّغرييحيح من اختصاص الوجوب والشوق البناء عىل ما هو الص

 فرق يف إعامل املساحمة بني أن يطلب ّ فأي،هو املطلوب باملساحمةّإنام  و،املوصلة
 .)٢(<اإلعداد أو ذات الفعل

  ّغfي ا'وN * تعريف الواجب الّالسيدرأي 
 ّيةنظربناء عىل ّما أ>: أن يقال  الصحيح يف املقامّ اخلوئي أنّالسيدذكر 

 فيكون مجيع ،ب عني األمر بالسببّ األمر باملسبّ من أن+صاحب املعامل 
 ألجل  فليس هنا واجب آخر ليكون وجوبه،ّنفيسًاألفعال واجبا بالوجوب ال

                                                  
 .٣٨٥ ص٢ج: يف أصول الفقهحمارضات ) ١(
 .٢٢٢ ص٢ج: علم األصولبحوث يف ) ٢(
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 هذه ّأنّ إال . األمر بالغاية عني األمر بتلك األفعالّ لفرض أن؛ذلك الواجب
ًجدا خاطئة ّيةالنظر  .ًصالأ هلا َّال واقع موضوعي وّ
 ّية حال السبب حال بقّ أن:هيوـ  ّاحلقكام هو ـ  املشهور ّيةبناء عىل نظرّما أو

ة ّرتتبالغايات امل و املصالحّفألن ً،أصالات فال فرق بينهام من هذه الناحية ّقدمامل
ء يرتكز   التكليف بيشّعلق تّفإن التكليف هبا، ّعلقعىل الواجبات ليست قابلة لت

 ًقابال وًاّ عرفيًأمرا أن يكون : الثاين،ّمكلفًأن يكون مقدورا لل :ّاألول: عىل أمرين
إن  واألغراض وتلك املصالح وز التكليف بحسب أنظار العرف،ّألن يقع يف حي

 ؛ّيفهمه العرف العامّمما  ليست ّأهناّ إال ، للقدرة عىل أسباهبا؛كانت مقدورة له
 فال حيسن ،ة الناسّعامخارجة عن أذهان  و من األمور املجهولة عندهمّهناأل

 التكليف ّتوجهيف ًنا  العرف ال يرى حسّ رضورة أن؛ التكليف إليها توجيه
 . أمر فاحشّكل لالنتهاء عن النفسباالنتهاء عن الفحشاء أو بإعداد 

 الوجوب ّعلقال مناص من االلتزام بتّنه أ هي :فالنتيجة يف هناية الشوط
 ّأهناة عليها، فإذن يصدق عليها ّرتتب بنفس األفعال دون الغايات املّنفيسال

 .)١(<إشكالعليه فال  وواجبة ال ألجل واجب آخر،
  ّغfيرأي الشهيد الصدر * تعريف الواجب ال

 الشهيد عىل سؤال ّالسيدونذكره هنا ألجل جواب   ـ بيانه يف الرشحّقدمت
 ب عىلَ ما يعاق:ّنفيس الواجب الّ أن:+وحاصل رأيه   ـيرتبط هبذا التقريب

 بل بام ،ب عىل تركه بام هو هوَ ما ال يعاق:ّغريي والواجب ال،تركه بام هو هو
 وعىل هذا فإذا جعل املوىل نفس املصلحة يف . آخريشءّهو يؤدي إىل ترك 

ّعهدة املكلف ابتداء واشتغلت ذمته هبا ً  والفعل ،ّنفيس كانت هي الواجب ال،ّ
ّبام أنه حمصل هلا فيكون وجوبه  ًغريياّ ّ اشتغال الذمة واستحقاق العقوبة ّ ألن؛ّ

                                                  
 .٣٨٦ ص٢ج: ول الفقهحمارضات يف أص) ١(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ٢٤٢

ّيكونان بلحاظها، وأما إذا جعل املوىل نفس العمل كالصالة والصيام 
 ّألن ،ًاّنفسيً كان الفعل واجبا ،ّونحومها يف العهدة واشتغلت الذمة به

ّاستحقاق العقوبة إنام هو بلحاظه ال بلحاظ املصالح املرتتبة عليه ّ)١(. 
 مطلبه   تسجيل  يف  ملاذا يعدل املوىل: وهو،روح أجاب عىل التساؤل املطّثم

 نفس تلك املصالح إىل إدخال أسباهبا أو   عن إدخالّكلفعىل عهدة امل
 مقتىض القاعدة لزوم التطابق ّنأ مع ،اهتا كالصالة والصوم يف العهدةّقدمم

 اجلواب عىل هذا ّنإ :وقال بني غرضه؟ وله املوىل يف العهدةّبني ما يسج
 :ن يكون بأحد وجوهأكن السؤال يم

 ّ أن: من+ النائيني ّحققما يستفاد من بعض كلامت امل :ّاألولالوجه 
أمور أخرى خارجة عن قدرة  واتّقدم عىل مّتوقفام تّتلك املصالح رب

 فيأمر به ،ما هو داخل حتت اختيارهم هو الفعل و،اختيارهم ونيّكلفامل
 .)٢(فحسب

 وعدم ّكلفبة للموىل لدى املغموض املصلحة املطلو> :الوجه الثاين
 من قبل املوىل نفسه من خالل ما يأمر به من األفعالّ إال إمكان تشخيصها

 . فال حميص عن األمر هبا،العناوين التي قد تكون مشرية إليهاو
 التباس الطرق املوصلة إىل تلك املصلحة املطلوبة بحيث :الوجه الثالث

ًصال  موًصحيحاًقا  طريّكلفبتداء لسلك امللو أمر باملصلحة اّنه أال يثق املوىل ب
ي ختتلف فيه الذحفظ النظام االجتامعي ً مثال إليها، كام إذا كان الغرض

ص الطريق ّني أنفسهم، فاملوىل يشخّكلفاألذواق واألنظار لو ترك ذلك إىل امل
عىل غرضه ًظا حفا ؛ًنافيأمر به تعيي  ـًوغالباًعا ولو نو  ـإليهًصال ي يراه موالذ

                                                  
 .٢٢١ ص٢ج: األصولبحوث يف علم ) ١(
 .١٦٧ ص١ج: التقريرات أجود) ٢(
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 .)١( <ني يف اخلطأ إذا ترك األمر إليهمّكلفعن وقوع املًبا  وجتنّ،يف دائرة أوسع
 عليه ّتوقفيّمما ام يكون إدخال الفعل يف العهدة بنفسه ّ رب:الوجه الرابع

ة بنفس عنوان ّعلق يكون يف األغراض املتّإنامهذا  وّحصول املصلحة النهائية،
 ّكلف املّتمكنمن األمر بالفعل ليّالبد  ف، إىل املوىلّتقربال واالمتثال واإلطاعة

 .)٢(<من حتصيل الغرض
ّاملوىل إال بسدّتم قد ال هي> :الوجه اخلامس ّ باب عدم غرضه النهائي من ّ

 حصول ًه من ناحية الفعل فيأمر به فقط جاعالّ بسدّام هيتمّإن و،سائر اجلهات
 ّقق األمر بفرض حتّيديقمل ّإنام  وفاق،ّاالت وات عىل عهدة الصدفةّقدمسائر امل
 .ًأو غالباًئام ات إلحراز حصوهلا داّقدمتلك امل
ي الذ املراد من تسجيل الفعل يف العهدة ليس هو اجلعل واالعتبار ّنإ ّثم
 بل ّتا،ليس له دخل يف حقيقة احلكم ثبو وأسلوب و صياغةّردجمّنه أًرا قلنا مرا
 حكم ّفإنيلزمه به،  والعبدما يريده من ّصب  تعيني املوىل نفسه مل:املراد به

أبرزه، سواء كان  وألزم به ونه املوىلّالعقل بوجوب االمتثال موضوعه ما عي
ّاالعتبار ليس إال صياغة  واجلعل وة له،ّقدمأو كان م ًضاغرضه أيّمصب 

 .)٣(< تكشف عن ذلكّيةعرف

                                                  
 .٢٢٢ ص٢ج: األصولبحوث يف علم ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
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  ّ الوجوب الغfيخصائص

  ـً ثابتاَإذا +ن  ـةّقدم للمoغfي الَ الوجوبّأن * ِ<ى ا_ميع oشكوال 
ُفهو ال يتمتع  ِ  أحوال ُ تلخيصُيمكن و،ّفn اOِ الوجوبِ من خصائصٍ vملةّ

  : فيما ي<ِّغfي ال ِالوجوب
ًأوال ٍستقلة مٍ بصورةّ ا8ولويِ للتحريكًليس صا"اّنه إ: ّ

 عن ٍمنفصلة وّ
ِن من ال يكون بصددأ :، بمع*ّفn اOِالوجوب ِ اxحركّ  ِ عن الوجوبّ

Oاnَحركن يتأ ُ، ال يمكنّ للحجّف ِ بروحيةّ  للموq عن ِاإلخالص وِ الطاعةّ
َن إرادةا8سافة، ألّطي  لّغfي الِالوجوب ِية اxكوينِ ا8نقادِ العبدّ  أن ُ *بّ
ِ  * إطارِةّقدم ا8وq للمُإرادة+نت  ّلما و،ّية ا8وq التnيعِإرادة َ معَتتطابق
ِيةمطلوب ِ اxوصلِمن أجل و ذيها،ّ

 ِ ا8نقادِ العبدُإرادة َ تكونأنّ، فالبد إ,ه ّ
  . ذيهاِ امتثالِ~ا * إطار

َن امتثالإ: ًثانياو  َذلك و S؛ٌبما هو امتثالًبا  ثواُ ال يستتبعِّغfي الِ الوجوبّ
َألن اR8ف ّ ِقدمة إن أA با8ّ  ًه بدايةُ عملَ +ن،ّفn اOِ الواجبِ بداm امتثالّ
 . هذا الوجوبِبلِ من قٍ عندئذَ اVوابُّيستحق و،ّفn اOِ الوجوبِ* امتثال

iِن أA با8قدمةو  َ فلن يكون،ّفn اOِ الواجبِ عن امتثالٌهو منpف وّ
َ؛ 8ا تقدمّغfي الِ الوجوبَ امتثالَ بذلكَه أن يقصدِبإمcن ِ صالحيةِ من عدمّ ّ 

  .ّ ا8ولويِ للتحريكّغfي الِالوجوب
َن [الفةإ: ًثاVاو ِ ا8قدمةِ ب:كّغfي الِ الوجوبّ ًمستقالCً  ليست موضوّ ّ 

 ِ الوجوبِ } [الفةٍ من عقابُّ إ` ما يستحقً العقاب، إضافةِالستحقاق
Oاnألن استحقاقَذلك و؛ّف َ ِنما هو بلحاظ إِ الواجبِ } [الفةِ العقابّ  ما ّ
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uُيع ّ أن :ِمن الواضح و. بذلكُ تفوتٍمال+ت وَ من مبادئُ عنه الواجبّ

 من ّفn اOِ سوى ما للواجبٌمال+ت وُ ليس S مبادئoغfي الَالواجب
ِمالك، فال مع* xعدد   . العقابِ استحقاقّ

َن الوجوبإ: ًرابعاو ّه ا8قدمية،ُ مالكoغfي الّ َ تعلقُهذا يفرض وّ  ِه بواقعّ
ِا8قدمة   .ّ ذي ا8قدمةِ S * حصولَ ال دخلQ إضا*ٍء  nُّ فيه أيَ أن يؤخذَ دونّ
ِ اxوصلُ قصدَمن هنا +نو

ِ با8قدمةّ ِاxقرب و ا8وqِ أمرِ إ` امتثالّ  بها ّ
 ِ ذلك * حصولِ دخلِ؛ لعدمّغfي الِ الوجوبِعن دائرةً خارجا 9وه تعا`

  .ّفn اOِالواجب
َ اتفقٍ داعِّ وبأيَ كيفما وقعِ إ` ا8يقاتِ ا8سافةُّفطي ُ uقق،ّ  َ الواجبّ

ُال يتوقف و،oغfيال ما   مع*هذا و،ّرtُ قٍبقصدّطي  هذا الِ} وقوع ُّج ا"ّ
ِمن أن الوجوباتُيقال  ّ توصليةَةّغfي الّ ّ.  
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 : خصائص، وهي بأربعّنفيسعن الوجوب الّالوجوب الغريي يمتاز 
 

ًا إىل ّركهو أن يكون حم ّنفيسالوجوب ال من خصائص ّ أن:من الواضح
    وجوب آخر، فالوجوب الفعيل للصالةّ عن أيّستقلةه بصورة مّعلقإجياد مت

 .ً خارجا إىل إجياد الصالةّكلف املّرك حي ـً مثالـ
ه بصورة ّعلق إىل متّكلفً فال يكون صاحلا لتحريك املّيغريالوجوب الّما أ

 ال يستطيع السفر إىل ّكلف املّ، بمعنى أنّنفيس ومنفصلة عن الوجوب الّستقلةم
 ّغريياملسافة ألجل الوجوب الّطي  إىل ّحرك، فال يتّامليقات إذا كان ال يريد احلج

  المتثالّحركصدد التيكون ب الذي ال ّكلف املّأن، أي ّاحلجفقط، ومن دون قصد 
 الطاعة واإلخالص للموىل ّية بروحّحرك أن يته ال يمكن،ّ للحجّنفيسالوجوب ال

 .ّليس بصدد اإلتيان باحلج ّألنه؛ املسافةّطي  لّغرييعن الوجوب ال
إىل   للموىلّية اإلرادة الترشيعّ بام أن:ويمكن تقريب ذلك بالشكل التايل

حيث ًتكوينا يف اخلارج لكي يمتثل الواجب، و ّكلفها املّقق حي ـًمثال  ـّجاحل
 الواجب ّية لتبع؛ّجة وهي السفر إىل احلّقدمت باملّعلق تّية إرادة املوىل الترشيعّإن
ّاإلرادة التكوينية للمكلف  أن تكون ّالبد، فّقدم كام تّنفيس للواجب الّغرييال ّ

  .ًعامطي وًدامنقاّ املكلف يف حالة كون ؛للموىلّ مع اإلرادة الترشيعية متطابقة
كالسفر ًنا ّال يمكنه اإلتيان باملقدمة تكوي ّكلف املّ أن:ّتضح هذا يّتبنيإذا 
 وهو الوقوف يف ّنفيسّإذا أراد التوصل هبا إىل الواجب الّ إال ،ّإىل احلج
ّ ولذلك يكون املحرك نحو املقدمة ًعا،ومطيًدا يكون منقاٍئذ ّ، فإنه حينامليقات ّ

 .ّفيسنهو نفس الوجوب ال
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من   ـًمثال  ـّجة وهي السفر إىل احلّقدم الذي يأيت باملّ أن:ّتبنيومن هنا ي
 ال يصدق عىل هذا ، وهو الوقوف يف امليقاتّنفيسّدون التوصل إىل الواجب ال

 أخرى كاللهو واللعب أو ٍمسافر ألجل دواع ّألنه ؛ّغرييالسفر بالوجوب ال
 .يشء آخر، وليس للوقوف يف امليقات

 
 ّكلفًيستتبع ثوابا فيام إذا قام املّنه أ ّنفيسالوجوب ال من خصائص ّنإ

حيكم له، وعليه ًدا منقاً يكون مطيعا للموىل وٍ حينئذّكلف املّ؛ ألنبامتثاله
 .؛ ألجل تعظيم املوىل واحرتامه، كام هو واضحالعقل باستحقاق الثواب

ة بالسفر إىل ّقدم باملّكلف فلو أتى امل.ّغرييالالوجوب  السؤال يف ّلكن
 الثواب عىل ذلك؟ّستحق ، فهل يّاحلج

 : عىل نحوينّغريي امتثال الوجوب الّإن :واجلواب
بقصد اإلتيان ّج  كالسفر إىل احلّغريي أن يمتثل الواجب ال:ّاألولالنحو 

 .ّجباحل
 .ّج بقصد اإلتيان باحل كالسفر الّغريي أن يأيت بالواجب ال:النحو الثاين

الثواب، لكن هذا الثواب ّستحق يّاملكلف ، وإن كان ّاألولفعىل النحو 
 سفره ّألنهو ثواب ّإنام  وّج، وهو السفر إىل احلّغرييليس ألجل الوجوب ال

 .  وهو الوقوف يف امليقاتّنفيسهذا بداية يف الرشوع يف الواجب ال
 ٍ، حينئذ بالسفرّنفيستثال الواجب الرشع يف املو  ّكلف املّ إن:بعبارة أخرى

 بل بام هي ة،ّقدمكوهنا م ال بعنوان السفر ة وهيّقدم املالثواب عىلّستحق ي
ّ، وهذا االستحقاق للثواب إنام يأيت من قبل ّنفيسرشوع يف امتثال الواجب ال
ّ املتعلق باملقدمةّغريي، ال الوجوب الّنفيسّالوجوب املتعلق بالواجب ال ّ)١(. 

                                                  
ب الثواب عىل بعض ّ عىل ترتّسيأيت يف هناية البحث توجيه بعض الروايات التي تدل) ١(
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 ال لكنّه ًمثال ّجالسفر إىل احلكة ّقدموهو أن يأيت بامل ـ عىل النحو الثاينّما أ
 وهو ّنفيس، أن ال يأيت بالواجب الّمن أول األمرًيا كان ناوأي  ـ ّبقصد احلج

ال يكون يف هذه احلالة ّنه أ :ة، فمن الواضحّ بعد أن يسافر إىل مكّج،احل
ًمستحقا  .ّغرييالواجب الجل أل وّنفيس الواجب الألجل للثواب ال ّ
 ِمل يأت ّكلف املّفألن ،ّنفيسعدم استحقاقه للثواب ألجل الواجب الّما أ

ًا ّبحسب الفرض، وعليه فال يكون مستحقّج وهو احل ّنفيسبالواجب ال
 .ّنفيسللثواب ألجل الواجب ال

ّ؛ فألن عنوان املقدمية ّغرييعدم استحقاقه للثواب ألجل الواجب الّما أ ّ ّ
الثواب عىل اإلتيان ّستحق ّ يتحقق فال ي  ملّغرييالك الوجوب الالذي هو م

ّباملقدمة؛ ألهنا ال تتصف بعنوان املقدمية؛  ّ ّ  ِا جاء بالسفر، مل يأتّ ملّكلف املّألنّّ
 يقصد أن يف هذه احلالة ال يمكنه ّكلفاختيار، فامل وعلم وعمدعن ّج باحل

 األوىل من ّية يف اخلصوصّقدما ت وذلك مل؛ بالسفرّعلق املتّغرييامتثال األمر ال
 بالسفر مع قطع النظر ّعلق املتّغريي ال يمكنه قصد امتثال األمر الّكلف املّأن

 وعليه فال يكون سفره هذا ّج، وهو احلّنفيسعن قصد امتثال الواجب ال
 .ًا للثوابّ فال يكون مستحقّج، وهو احلّنفيس للواجب الًةّقدمم
 

 إشكالال  فّج، كام لو ترك السفر إىل احل،ّغريي الوجوب الّكلفإذا ترك امل
 ال حيكم  العقلّألن؛ ّالعقاب عىل ترك السفر إىل احلجّيف عدم ترتب 

ّج  كالسفر إىل احلّنفيسة الواجب الّقدمللعقاب عىل تركه ملّباستحقاق املكلف 
 ّج، وهو احلّنفيس الواجب النفسه برتك ّعىل العقاب الذي يستحقًدا زائ

الذي له خمالفة الواجب العقاب باستحقاق العقل  املناط يف حكم ّألنوذلك 
                                                                                                                   

 . كذا من الثواب× خطوة يف زيارة اإلمام احلسني  يفّ أنّاملقدمات، كام روي
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ّما أ، ئاملبادوالعقاب عىل تفويته لتلك املالكات ّستحق مبادئ ومالكات، في
 كام ّنفيسّمستقلة عن الواجب الفليس له مالكات ومبادئ  ّغرييالواجب ال
ًتا ّ فال يكون مفوّغريي الواجب الّكلفوعىل هذا فإذا ترك امل ًقا،ّتقدم ساب

 السفر إىل ّكلففإذا ترك امل، ّنفيس املالك املوجود يف الواجب العىلملالك زائد 
 السفر ال مالك له، نعم برتك السفر يلزم ّألنًتا ملالك، ّفال يكون مفوّج احل

 .ّجل تفويت مالك احل العقاب ألجّكلفاملّستحق  ولذا يّج،تفويت مالك احل
 العقوبات فيام ّتعدديشهد لذلك ما حيكم به الوجدان والعرف بعدم ّمما و

حيكم الوجدان ّإنام ، وّنفيسة للواجب الّتعددات املّقدم املّكلفلو ترك امل
، وهذا يكشف عن ّنفيسوالعرف باستحقاقه عقوبة واحدة لرتك الواجب ال

ّستقالمًعا موضو مل يكن ّغريي الواجب الّأن
حلكم العقل باستحقاق العقوبة  ً  

 .تركهعىل 
 

لو مل ف؛ ّنفيسّونه مقدمة للواجب اللكًبا ّ إنام كان واجّغرييالوجوب ال
 مل يكن هناك غرض للموىل يف جعل الوجوب ّنفيسّيكن مقدمة للواجب ال

ً مل يكن واجبا ّحجة للّقدمن ملو مل يكّج ، فالسفر إىل احل عليهّرشعيال
 فقط، ّيةّقدم هو املّغريي مالك الوجوب الّ، وهذا يعني أنّغرييبالوجوب ال

 ّغريي ٌواجبّنه أ يصدق عليه ّنفيسة للواجب الّقدمما يصدق عليه مّكل ف
ًا ال ّيّتوصل ّغريي، وعىل هذا األساس يكون الواجب الّنفيسلذلك الواجب ال

ّباملقدمة أن يقصد التوصل هبا إىل أمر املوىل اإلتيان حني ال يشرتط ًا، فّعبادي ّ
ّعنوان املقدمة أو  ّقق هو حتوالوجه يف ذلك. ًوال يشرتط أن يقصد القربة أيضا

 . القربة أم الّواقع املقدمة سواء قصد
، ولو ّغريي الواجب الّقق حي،ّتفق اٍ داعّبأي امليقات كيفام وقع وإىلفالسفر 
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سواء قصد حني ة ّقدمع املو هو وقّرياء أو غري ذلك، فاملهمكان قصد السفر لل
 .ّسواء قصد التوصل هبا إىل الواجب أم ال واإلتيان هبا القربة أم ال،

ّاملطلوب هو حصول املقدمة من املكلف وّ فاملهم تطهري الثوب من قبيل ، ّ
لو ، فإذا وقع باملاء يطهر من دون احلاجة إىل قصد القربة ّفإنهالنجس باملاء، 
  . بالثوب ووقع يف املاء طهرذهبت الريح

ّة توصليةّغرييّأن الواجبات ال :ّقدمتّمما واحلاصل   وال ،ّية وليست عبادّ
 . هو عنوان الوصولّغرييالوجوب ال مالك ّألن ؛حتتاج إىل قصد القربة

ا ال ة، وهذّقدم باملتيان عند اإلة أن يقصد القربّمكلفلل يمكن ،نعم
ٍ عمل ّكل ّه من أنّحمل ملا ذكر يف ؛ضايفول عىل الثواب اإل فيه للحصإشكال
ّتوصيل  بأن ينوي به قصد القربة إىل اهللا ؛ًاّ قربي أن جيعلهّمكلفمكن لل يّ

 ّتقوىيأكل الطعام لكي يّنه أ ينوي  ـً مثال ـفحينام يأكل الطعام .سبحانه وتعاىل
 .ّيةّتوصل وهكذا االعامل ال،عىل العبادة

 
ّال شك لدى اجلميع يف أن>: +قوله  • ّ الوجوب الغريي للمقدمة إذا ّ ّ

ً أي إذا كان ثابتا بدليل رشعي، وهو ما سيأيت البحث فيه الحقا<ًكان ثابتا ًّ. 
 إرادةّ العبد املنقاد التكوينية جيب أن تتطابق مع إرادةّألن >: +قوله  •
ّ التكوينية مع ما يرشعه إرادتهابق ّ ألن العبد املطيع ملواله، يلزم أن تتط<املوىل ّ

 .ّ الترشيعية للموىلاإلرادة أي مع ،ويريده املوىل
 كان إذاّما أ الشخص املريد يريد فعل نفسه، ّ أن:ّ التكوينيةباإلرادةواملراد 

ً طلب املوىل من العبد ماء، فإذاّ ترشيعية، إرادة فهي ،ّيأمر الغري بفعل معني
 .ّ تكوينيةإرادة العبد باملاء وإتيان، ّ ترشيعية للموىلإرادةفهذه 
ّوملا كانت إرادة املوىل الترشيعية للمقدمة يف إطار مطلوبية >: +قوله  • ّّ ّ
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ّ يعني يف إطار مطلوبية ذي املقدمة ومن<ذهيا ّأجل التوصل إىل ذي املقدمة ّ ّ. 
ً امتثال الوجوب الغريي ال يستتبع ثوابا بام هو امتثالّإن>: +قوله  • ّ> 

 .ّ بام هو امتثال للوجوب الغريي:أي
 ٍعندئذالثواب ّستحق وي ،ّالنفيس الوجوب كان عمله بداية امتثال>: لهقو •

ّ الوجوب النفيس، ال من قبل الوجوب الغريي: أي<من قبل هذا الوجوب ّ. 
ّ باملقدمة وهو منرصف عن امتثال الوجوب أتىوإن >: +قوله  •
ّ المتثال الوجوب النفيس، كام لو سافر ال ّ جاء باملقدمة غري قاصد: أي<ّالغريي

 .ّجبقصد امتثال احل
 

 : خصوصياتّبعدة ّنفيس عن الوجوب الّغرييالوجوب الّتص خي •
ه ّعلق متإىل ّكلفًيكون صاحلا لتحريك امل  الّغرييالوجوب ال :األوىل •

 .ّنفيس ومنفصلة عن الوجوب الّستقلةبصورة م
 ومنفصلة عن ّستقلةبصورة مًبا  ال يستتبع ثواّغرييال الوجوب :ةالثاني •

 .ّنفيسالوجوب ال
 .ّغريي العقاب عىل خمالفة الواجب الّترتب عدم :الثالثة •
 .ًاّ وليس عباديّتوصيل ّغريي الوجوب ال:الرابعة •
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 .ًاّغريي أم ًاّنفسي ًا واجبّمعني واجب كونيف ّشك  البحث يف حالة القعي

 . اللفظي وأخرى يف األصل العميلاألصل يف ً تارةهوو
 

ً تردد أمر الوضوء بني أن يكون واجبا لو :لهاثم  به   اإلتيان ًا فيجبّنفسيّ
ً واجبة وجوبا فعليا أالصالةسواء كانت  ً ًغريياً ال، أو يكون واجبا مًّ فيكون ، ّ

ًفعلياكون وجوهبا  وً واجبةالصالةًواجبا يف حال كون  ّ فهل يمكن التمسك ،ّ
 ّة؟ وهل هو من إطالق املادة أو اهليئة؟ّنفسيباإلطالق إلثبات ال

أن >األصل اللفظي يقتيض  ّأن إىل املشهور ذهبوا ّ الشهيد أنّالسيدذكر 
 أو ة،ّاداملاهليئة أو باإلطالق يف مدلول ًا ّمتسك وذلك ؛ًاّنفسييكون الواجب 

يف ًطا  مبسوّقدم تٍ عىل تفصيل؛بأصالة التطابق بني عاملي اإلثبات والثبوت
  .)١(<ةّنفسيبحث داللة األمر عىل ال

يف ّشك  ما يإلثبات باإلطالق ّتمسك اخلوئي طريقني للّالسيدوقد ذكر 
 :ًاّنفسي ًاواجبكونه 

 كقولنا ّيةملة االسم من اجلًا أن يكون الوجوب مستفاد:ّاألولالطريق 
 ففي مثل ذلك ال مانع من وهكذا،وغسل اجلنابة واجب  الوضوء فريضة

ّا، ألنه لو كان ّنفسي كون الوجوب إلثبات  اجلملةبإطالقّالتمسك  ًغريياً  لكان ّ
ه مل ينصب قرينة مع كونه يف مقام ّحيث إن وذلك،عىل  عىل املوىل نصب قرينة

                                                  
 .٢٢٥ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .)١(ّيسنف ّ يقتيض أنهفاإلطالقالبيان 
ّ فإنه إذا ونحوها، دليل الواجب كالصالة بإطالقّ التمسك :الطريق الثاين

ّ والزم ذلك أن ،تقييده بالوضوء فمقتىض إطالق الدليل عدمه ّشك يف
ّ فالنتيجة أنه ال مانع من التمسك ،ّغريي ال ّنفيس الوضوء واجب  باإلطالقّ

ّيف املسألة عند الشك يف واجب أنه   .)٢( إذا كان هناك إطالقّغريي أو ّنفيسّ
 

 األصل العميل، ويف املقام إىل، نرجع ّ أصل لفظيديف حالة عدم وجو
 :ةتوجد صور أربع
qالصورة األو  
ًغرييا أمًا ّنفسيً بني كونه واجبا ّترددً بتكليف إمجاال، وّكلفإذا علم امل كام إذا  ،ّ

ّعلم املكلف بأن الوضوء واجب يف ال ّرشيعة املقدسة، ولكنّه ال يعلم أن وجوبه ّ ّ
ًغرييا فإن كان ، مرشوط بوجوب واجب آخرّغريي أو ّنفيس ًفعليا مل يكن ّ   لعدم؛ّ

 ومثل .ّ فعيلًا فهوّنفسي وإن كان ً، مثال، كالصالةّنفيسوجوب واجبه الّفعلية 
ّذلك ما إذا علمت احلائض بوجوب الغسل عليها ولكنّها ال تعلم أن وجوبه 

ًغرييا فإن كان ،ّغريي أو ّنفيس ًفعليا مل يكن ّ وجوب الصالة عليها، ّ فعلية  لعدمّ
يف ّشك إىل الّشك  مرجع هذا الّحيث إن ففي مثل ذلك ،ّ فعيلًا فهوّنفسيوإن كان 

ً فاملرجع فيه أصالة الرباءة رشعا وعقالّنفيسأصل ثبوت الوجوب ال ً )٣(. 
  الصورة اVانية
ًغرييا أوًا ّنفسي بني أن يكون ّترددوً فعال يشءب  بوجوّكلفإذا علم امل ّ، 

                                                  
 .٣٨٨ ص٢ج: انظر حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .انظر املصدر السابق) ٢(
 .٣٨٩ ص٢ج:  املصدر السابق)٣(
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ًغرييالو كان ّنه أوهو يعلم  ّ فعيل ة لواجب آخر فوجوب ذلك الواجبّقدموم ّ
ّإذا علم بأنه نذر   من قبيل، يف اخلارجاليشء ذلك ّقق حصوله عىل حتّتوقفي

ضوء أو مع الو  ـً مثال ـ×ّ أنه نذر زيارة احلسني علمأحد فعلني ولكنّه ال ي
بوجوب الوضوء اجلامع ًيال  ويف هذه احلالة يعلم تفص،نذر الوضوء فحسب

ّ ألن النذر إن كان متعلقا بالوضوء يف الواقع فإنه واجب ،ّغريي والّنفيسبني ال ً ّّ
ً وإن كان متعلقا بالزيارة فهو واجب ،ّنفيس  ّكل فوجوبه معلوم عىل ،ّغرييّ
 .فيهّ وأما وجوب الزيارة فهو مشكوك ،تقدير

 الرجوع إىل أصالة الرباءة  اخلوئي إىل إمكانّالسيدذهب  ،ففي مثل ذلك
 يف املقام اإلمجايلّذلك هو أن العلم  يف  الوجهّ وقد ذكر أن،عن وجوب الزيارة

 واألكثر ّاألقلًحكام كام هو احلال يف مسألة ّحل ّ أنه منّإال ، حقيقةّينحلوإن مل 
 احلكمي يف هذه املسألة غري مالك  ولكن مالك االنحالل،نيّيرتباطاال

 .االنحالل احلكمي هناك
ّ املرددة ّيةّ قد تعلق باملاهاإلمجايلالعلم   واألكثرّاألقليف مسألة  :بيان ذلك

 غري قابل لالنحالل حقيقة من اإلمجايل وهذا العلم .البني ال برشط وبرشط 
 فكيف يعقل أن يكون ،ّ املذكورة مقوم لهّيةّ تعلقه باملاهّحيث إن ،هذه الناحية

 األصل ال جيري يف أحد طريف هذا العلم ّحيث إن ولكن ،ًموجبا النحالله
 ، فال مانع من جريانه يف طرفه اآلخر وهو التقييد،اإلطالق وهو اإلمجايل

ّ ومرد هذا االنحالل هنا ،ً وهذا هو معنى انحالله هناك حكام،ومعه ال أثر له
 التفكيك بينها إمكانواحد يف التنجيز بعدم إىل التفكيك بني أجزاء الواجب ال

  .يف مرحلتي الثبوت والسقوط
وإن ًيال ّ املكلف يعلم بوجوب الوضوء تفصّحيث إنّوأما يف هذه املسألة ف

 فال يمكن له الرجوع إىل الرباءة عنه لعلمه ،ّمل يعلم أنه لنفسه أو لغريه
ّ الزيارة فبام أنه ال ّ وأما وجوب، تقديرّكلباستحقاق العقاب عىل تركه عىل 
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ً ورشعا لعدم قيام ًيعلم به فال مانع من الرجوع إىل أصالة الرباءة عنه عقال
 ،ً ومعه ال حمالة يكون العقاب عىل تركها عقابا بال بيان،بيان عىل وجوهبا

ّ ألن أصالة الرباءة عن وجوب ،ّ أنه ال معارض هلا يف املسألة:واملفروض
 .كي تصلح أن تكون معارضة هلاالوضوء ال جتري يف نفسها ل

ّ مردد بني ّنفيس يف املقام بوجوب اإلمجايلّ أن العلم :ّتضح يّقدمتّمما و
ً حكام من ّينحلّ أنه ّإال ً حقيقةّينحلّتعلقه بالوضوء أو الزيارة يف املثال وإن مل 

 فإذن ال مانع من جريانه يف ،ن يف أحد طرفيهّناحية عدم جريان األصل املؤم
 .)١(آلخرالطرف ا

ّ الرباءة أيضا، بتقريب أنإىل فمصنّالوقد ذهب  يعلم باشتغال > ّكلف املً
 حال، فيكون حاله حال االنحالل يف سائر موارد ّكلة بالوضوء عىل ّذمال

 .)٢(<الدوران بني التعيني والتخيري، والنتيجة جواز ترك الزيارة دون الوضوء
  الصورة اVاVة
يف وجود أحدمها ّشك  يف اخلارج ولكنّه  بوجوب فعلنيّاملكلف أن يعلم

 والتقييد، اإلطالق مع علمه بالتامثل بينهام يف ال أو بوجود اآلخر ًاّمقيد
 .ًواالشرتاط من سائر اجلهات كوجوب الوضوء والصالة مثال

 وجوب ّألن ؛ جريان الرباءةإىل النائيني ّحققويف هذه الصورة ذهب امل
ّإنام هو يف خصوص تقييد ّشك  وال،الصالة معلوم وكذا وجوب الوضوء

: ّ ومن الطبيعي أن مقتىض أصالة الرباءة عدمه حيث قال،الصالة بالوضوء
يعلم  ّفإنه ؛بهو بام علم وجاإلتيانيلزم ّنه أ] أي الصورة الثالثة[  فيهاّاحلق>

 ،ّة لواجب فعيلّقدملنفسه أو لكونه مّإما باستحقاق العقاب عىل تركه ٍئذ حين
                                                  

 .٣٩١ ـ ٣٩٠ ص٢ج: املصدر السابقانظر ) ١(
 .٢٢٦ ص٢ج:بحوث يف علم األصول) ٢(
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يوجب ّمما  املستند إىل ترك معلوم الوجوب ّنفيسا حيتمل وجوبه ال ترك مّنإف
ة ّأدل جلهله يف سعة منه وتشمله ّكلفتركه من غري ناحيته فاملّما أو ،العقاب
 .)١(<الرباءة

  النائينيّمحققلل اخلوئي ّالسيدمناقشة 
 ّحقق عىل خمتار املّعلقاالحتياط، وأصالة   اخلوئي يف املقامّالسيداختار 

 أصالة الرباءة عن التقييد املذكور ّألن>ّتام غري ّنه أ بل بأصالة الرباءة،ئ القانائينيال
 القدر ّألن وذلك ،ّنفيسمعارضة بأصالة الرباءة عن وجوب الوضوء بوجوب 

 الوجوب بالوضوء بوجوب جامع بني ّعلقام هو أصل تّإنًال املعلوم لنا تفصي
ًغريياأو ًا ّنفسي كونه ّيةخصوصّما أ، وّغريي والّنفيسال  ّأن وبام ،فهي مشكوكة ّ

تني موجود فهو مانع عن جريان أصالة الرباءة ّالعلم اإلمجايل بإحدى اخلصوصي
 . ال حمالة يكون املرجع هو قاعدة االحتياطن فإذ،عن كلتيهام

 ـ للصالةًدا  كونه قي:أي ـ ّغريي وجوب الوضوء ّن إ:وإن شئت قلت
 ّأنّ إال  وال مانع من جريان األصل فيه يف ذاتهفيه يف نفسهًكا مشكو وإن كان
يف  ًضاعليه فال مانع من جريان األصل فيه أي و،كذلك ًضاأي ّنفيسوجوبه 
 ّيةالستلزامه املخالفة القطع ؛ًعايمكن جريان كال األصلني م الّنه أ وبام ذاته،
وء  وهو اإلتيان بالوضاالحتياط،املرجع هو قاعدة   فبطبيعة احلال،ّيةالعمل
ًأوال  وجوب الوضوء ّأنإىل  ـ بحسب النتيجة ـ هذاّرد  ومبالصالة، اإلتيان ّثم ّ

 .)٢(<ّنفيس ال ّغريي
  الشهيدّالسيدخمتار 

 النائيني، وهو جريان الرباءة يف ّحقق ما اختاره املإىل الشهيد ّالسيدذهب 
                                                  

 .١٧٠ص ١ج: ريراتأجود التق) ١(
 .٣٩٢ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
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 .صورة بني أمور غري حمّردد مّنفيس بوجوب ّعلم إمجايل> ّتشكلي ّألنهاملقام، 
 العلم اإلمجايل فيها ال ّنأ و،ه جريان الرباءة يف متام أطرافهاّحملنا يف ّحققوقد 
 فتجري الرباءة عن وجوب الوضوء ،ّيةز حتى حرمة املخالفة القطعّينج
 .)١(< وجيوز تركهّنفيسال

  الصورة الرابعة
يف تقييد أحدمها باآلخر، ّشك  من الفعلني وّكل بوجوب ّكلفإذا علم امل

ام إذا علم ك واالشرتاط، اإلطالقعدم العلم بالتامثل بينهام من حيث مع 
ّيف أن ّشك  الوضوء به من ناحية الاشرتاطيف ّشك باشرتاط الصالة بالوقت و

ًال يكون مرشوطا به وعىل الثاين يكون ّول  فعىل األ،ّغريي أو ّنفيسوجوبه 
 .الشرتاط وااإلطالق يف ّنفيس للّغريي الوجوب الّية لتبع؛ًمرشوطا

 يف ّنفيس للّغريي الوجوب الّيةًأي يكون مرشوطا لتبع  ـويف الفرض الثاين
ّ وقد ذهب املحقق ،ّمن عدة جهاتّشك يكون ال  ـ واالشرتاطاإلطالق
 .)٢(ّ أن املرجع أصالة الرباءة يف مجيع تلك اجلهاتإىلالنائيني 

 :وبيان ذلك
واملرجع فيه أصالة الرباءة يف تقييد الصالة بالوضوء ّشك  ال:ُاألوىلاجلهة 
 .ّذلك صحة الصالة بدون الوضوء ونتيجة

ّ الشك يف وجوب الوضوء قبل الوقت وهو مورد ألصالة :الثانيةاجلهة 
 .ً أيضاالرباءة

يف وجوب الوضوء بعد الوقت باإلضافة إىل من أتى ّشك  ال:الثالثة اجلهة
وقت هل هو مطلق ّإىل أن وجوب الوضوء بعد الّشك  ومرجع هذا ال،به قبله

                                                  
 .٢٢٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٧٠ ص١ج: أجود التقريرات) ٢(
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 وجوبه مشكوك بالنسبة إىل من ّحيث إن و،أو مرشوط بام إذا مل يؤت به قبله
ّ هي أن :ّالكل ونتيجة ،أتى به قبله فال مانع من الرجوع إىل أصالة الرباءة عنه

ّاملكلف خمري بني   .اقبل الوقت وبعده قبل الصالة وبعده بالوضوء اإلتيانّ
  النائينيّمحقق اخلوئي للّالسيدمناقشة 

 عىل وأورد عدم جريان الرباءة يف مجيع اجلهات إىل اخلوئي ذهب ّالسيد
 بني ّردد وجوب الوضوء يف مفروض املثال املّنإ>: هّ النائيني بام نصّحققامل
 ،بإيقاعه قبل الوقتًا ّ مقيدفال خيلو من أن يكونًا ّنفسي إذا كان ّغريي والّنفيسال

 . تقديرّكل بام بعد الوقت عىل ّ مقيد فهوّغرييلوجوبه اّما أ و.ًقاأو يكون مطل
 ؛بالوضوءفال يمكن جريان الرباءة عن تقييد الصالة ّول وعىل األ

ّنه أ وذلك للعلم اإلمجايل ب؛الوقت قبل ّنفيسملعارضته بجرياهنا عن وجوبه ال
 وجريان الرباءة عن كليهام مستلزم ،ّغريي أو واجب ّنفيسواجب ّإما 

 .ّيةالعمل ةّيللمخالفة القطع
ال فرق يف تنجيز العلم اإلمجايل وسقوط األصول ّنه أ :هّحملوقد ذكرنا يف 

 وعىل ذلك ،اتّات أو التدرجييّعن أطرافه بني أن تكون أطرافه من الدفعي
 فإن بقي إىل ما بعده أجزأ ، من االحتياط واإلتيان بالوضوء قبل الوقتّالبدف

وجب عليه ذلك ّإال  و،ًيا به ثانعن الوضوء بعده وال جيب عليه اإلتيان
 .)١(<بمقتىض حكم العقل باالحتياط

 ّنفيس الوجوب الاالحتياط يف نتيجة إىل اخلوئي ّالسيدوهبذا ينتهي 
ّشك  ما لو : استثنى صورة واحدة جتري فيها الرباءة وهي،نعم . معاّغرييوال

ًغرييايف وجوب إعادة الوضوء بعد الوقت عىل تقدير كونه  ذه احلالة  ففي ه،ّ
 تقييد الوضوء بوقوعه ّألنوذلك > ؛بأصالة الرباءة يمكن رفع هذا الوجوب

                                                  
 .٣٩٣ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ٢٦٢

ًغرييابام بعد الوقت عىل تقدير كون وجوبه  جمهول فال مانع من إجراء ّنه أبام  ّ
 بذلك كام هو ّ مقيدفهو غريًا ّنفسي وجوبه إن كان ّألن وذلك ،الرباءة عنه

ًغرييا وإن كان ،واضح تقيدها به ّما أ و. الصالة بهّتقيد هو ّإنامعلوم فاملقدار امل ّ
 .)١(< أن يؤتى به بعد الوقت فهو جمهول فيدفع بالرباءةّيةبخصوص

  الشهيدّالسيدخمتار 
 النائيني وهو جريان الرباءة ّحقق ما اختاره املإىل ذهب + الشهيد ّالسيد

 فيام إذا + النائيني ّحققوالصحيح ما أفاده امل>: يف مجيع اجلهات، حيث قال
 .فرض وحدة الواقعة وعدم تكررها

مع أصالة الرباءة عن وجوب ّتقيد  أصالة الرباءة عن الّإن :توضيح ذلك
ّتقيد  الرباءة عن الّألن ،ًعا االستناد إليهام مّمكلف ال يمكن للّنفيسال الوضوء

ّإال و ،جتري للتأمني عن العقوبة يف فرض فعل ذات الصالة ال يف فرض تركها
 ويف فرض فعل الصالة ال تكون ، حالّكل هذه العقوبة معلومة عىل كانت

 يف ترك ّيف هذا احلال يعلم بأن ّألنه ،الرباءة عن وجوب الوضوء جارية
أو من جهة ًا ّنفسيمن جهة وجوبه ّإما  ، حالّكلالوضوء عقوبة واحدة عىل 

إذ ال حيتمل  ،ليس يف تركه عقوبة أخرى زائدةّنه أ كام يعلم ب،د بهّوجوب التقي
 وهو مالك . يف آن واحدّغريي وّنفيس الوضوء واجب ّأنبحسب الفرض 

 ّمكلفلالنحالل احلكمي يف أطراف الشبهة املحصورة التي ال يمكن فيها لل
 وعليه فتجري الرباءة عن ،يف عرض واحدًعا نة مجيّاالستناد إىل األصول املؤم

إذا كانت ّما أو واحدة ّمرة  هذا إذا كانت الواقعة،د بال معارضّوجوب التقي
 .)٢(<ز كام هو واضحّ منجّ تدرجييّ علم إمجايلّتشكلرة فسوف يّمتكر

                                                  
 .٣٩٤ ص٢ج: املصدر السابق) ١(
 .٢٢٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 ضابط االنحالل يف ّأن : يف ذيل هذا البحث+ الشهيد ّالسيدوقد ذكر 
 بأحد تكليفني كانت خمالفة ّ علم إمجايلّتشكلّكلام ّنه أة هو ّقدمالصور املت

 الرباءة عن ذلك ِ مل جتر،ون العكس داآلخرأحدمها مستلزمة ملخالفة 
 فتجري الرباءة ، حالّكل عىل ّية خمالفته تساوق املخالفة القطعّألن ،التكليف

 .عن التكليف اآلخر بال معارض
 :ةّتعدد هلذا الضابط تطبيقات مّنإ +  ذكرّثم

 واجب آخر حمتمل ّتقيد بوجوب يشء أو ًما نحن فيه أي لو علم إمجاال :منها>
 .د بال معارضّجتري الرباءة عن التقي ّفإنه مقطوع الوجوب به الوجوب أو
 كام ،اآلخرين هلام ثالث أو حرمة ّضد بوجوب أحد ًإذا علم إمجاال :ومنها

 فتجري ،إذا علم بوجوب استقبال القبلة أو حرمة استدبارها يف الصالة
 االستدبار يستلزم عدم ّألنالرباءة عن وجوب االستقبال بال معارض 

 .ّيةتقبال فهو خمالفة قطعاالس
 ّني متغايرين أحدمها أخصّ وجوديأمرينالعلم بوجوب أحد  :ومنها

 دون العكس فتجري ّلألخصًكا يكون ترّعم  ترك األّفإن ،اآلخرمن ًدا مور
 كام إذا علمنا بوجوب استقبال الكعبة داخل احلجر ،ّالرباءة عن ترك األخص

 ّكل عىل ّيةدبار احلائط خمالفة قطع فرتك است،أو وجوب استدبار حائط احلجر
 .)١(<حال وجتري الرباءة عن االستقبال

 واألكثر ّاألقل استثنى حالة واحدة وهي دوران األمر بني لكنّه
 وجوب ّأن : وجود بيان آخر لالنحالل حاصلهإىلني، حيث أشار ّاالرتباطي

 إطالقه ليس ّنأّ إال ن كان إطالقه غري معلومإمعلوم و ـ املطلق ـ ّاألقلذات 
 . كي جتري عنه الرباءةمؤونةوًيال ثق

                                                  
 .٢٢٧ ص٢ج:  املصدر السابق)١(





 
 
 
 
 
 
 

)١٨٦(   

 
ّ حتقيق حال مقدمات املستحب، وهل هي مستحبة .١ ّ ًغريياّ  ؟ّ

ّ حتقيق حال مقدمات احلرام، وهل هي حمرمة مطل.٢  ً؟قاّ

ًغريياوهة هل هي مكروّ حتقيق حال مقدمات املكروه، .٣  ؟ًقا مطلّ

 ّبحث تفصييل يف مقدمة احلرام واملستحب واملكروه ّ 
 





  
  
  
  

  f الواجبّمقدمات غ
ُتتصفكما   با8الزمة، َ القائلbَ عندّغfي الِ بالوجوبِ الواجبُاتّقدم مّ
ُتتصف َكذلك ّما أ و. السببِ Oفسِّغfي الِ باالستحباب ِّستحب ا8ُاتّقدم م ّ

  : فb } قسمbِ ا"رامُاتّقدمم
ِ العلةِ بمثابةُيعتu و عنه ا"رام،ُّينفكما ال : هماُأحد ّ xا_زء، أوّامةا ِ 
fالعلة منِاألخ ِ ّ xِامةا ُ:تب ا)ي ي،ِ * اOارِ الورقةِ S، كإلقاءّ  عليه ّ

  .االح:اق
 ُي:ك  هذاَمع وَ أن يوجدِباإلمcن و عنه ا"رام،ُّينفكما :  اآلخرُالقسمو
  .ا"رام

ُول األُفالقسم ُيتصف ِاتّقدممن ا8 ّ  اVاk، ِ القسمَ، دونةّغfي الِ با"رمةّ
ُتوقفهو ي و ا"رام،ُ تركِماتّ * ا8حرَا8طلوبّألن  ِول األِ القسمِ } تركّ من  ّ

ُتوقفال ي وات،ّقدما8   . اVاkِ القسمِ } تركّ
  . ا"رامِاتّقدم كمِ ا8كروهُاتّقدممو
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 :يف هذا املقطع نتناول املباحث التالية

 
 يقولون ًعا،ّوجوب مقدمته رش وء الذين قالوا باملالزمة بني وجوب يش

، وعىل هذا ًأيضاًعا ّاستحباب مقدماته رش وء باملالزمة بني استحباب يشًأيضا 
ّمقدمات املستحب م تكون  .ّغريية باالستحباب الّستحبّ

ة الواجب مّقدعىل وجوب م ّتدل النكتة التي ّ هو أن:والدليل عىل ذلك
، فكام قام الدليل عند من يقول باملالزمة ّستحبة املّقدمهي نفسها ثابتة يف م

ٌ يشء من قبل ّستحب اّكلامته، فكذلك ّقدم وجب اليشء وجبت مّكلامّنه أعىل 
ه، وسيأيت التحقيق يف بيان حال هذه املالزمة يف تّقدمت مّستحباملوىل ا

 . اهللا تعاىلشاء إنالبحوث الالحقة 
 

فيها تفصيل؛ ّإنام  و،ً مطلقاًاة احلرام ليست حرامّقدم مّ أن:الصحيح
 : قسمنيإىلات احلرام تنقسم ّقدم مّأنوذلك 

ّ املقدمات التي ال ينفك عنها احلرام، أي تكون علة تامة :ّالقسم األول ّ ّ ّ
 فلو فرضنا .ّالتامة حلصول احلرامّ العلة زء األخري من أو اجل،حلصول احلرام

 هو إلقاء الورقة يف  األخري لإلحراق، فاجلزءر الورقة يف الناإحراق احلرام ّأن
 .النار

ة؛ بناء ّغرييّاف هذه املقدمات باحلرمة الّاتص يف إشكالففي هذا القسم ال 
 مالك احلرام ّوفرتاته، وذلك لّقدمعىل املالزمة بني حرمة اليشء وحرمة م
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م، وترك الفعل ّ املطلوب يف احلرام هو ترك الفعل املحرّألن فيها، ّنفيسال
 ّعلتهة التي تكون ّقدمعىل ترك تلك امل  ـبحسب الفرض ـ ّتوقف يمّحرامل
 .)١( ًالرتكب الفعل احلرام قطعا  أو اجلزء األخري منها، بنحو لو مل يرتكهاّتامةال

ّ القسم باملقدمات التوليدية، أي التي تولد ّى املقدمات يف هذاّتسمو ّ ّ
 .ها األخريأّالتامة أو جزّ العلة احلرام بحيث تكون
ّ املقدمات التي ينفك عنها احلرام، أي :القسم الثاين ات لو ّقدم تلك املّأنّ

ّ قد يرتتب عليها وقد ، نعم.منها بالرضورةحصلت فال يلزم حصول احلرام 
، ويف  أو جزئها األخريللحرامّالتامة ّ العلة قبيلّال يرتتب، إذ هي ليست من 

ّهذا القسم ال تتصف املقدمات باحلرام ال ّ؛ ألن ترك الفعل احلرام ال ّغرييّ
ّيتوقف عىل عدم هذه املقدمات  فاإلنسان .ء آخر  عليها وعىل يشّتوقف بل ي،ّ

ام،  أن يرتك احلرمع ذلك يمكنهات احلرام يف هذا القسم، ّقدملو أتى بجميع م
ات، ولذلك فهي ال ّقدم عىل ترك هذه املّتوقفترك الفعل احلرام ال يإذن 

ّتستتبع توليد احلرام بنفسها وال تكون علة له وال يتوقف عليها، فال تتصف  ّ ّ
ّبمالك املقدمية فال   .ّحمرمةتكون ّ

 
 إىل تنقسم ّأهناّ كمقدمات احلرام، من املكروه فهيّنسبة ملقدمات بالّأما 
  اجلزء األخري من أوّتامة ّعلةّاملقدمات ي تكون ذالّول  والقسم األ.قسمني

 ّتولد ّهنا عنها، ألّينفك املكروه ال ّألنالرتكاب املكروه تكون مكروهة، ّالعلة 
 .ًاملكروه قطعا

لزم من وجودها وجود املكروه، فال القسم الثاين وهي التي ال يّما أ
 .ةّغريي بالكراهة الّتتصف

                                                  
 . ض هلا يف البحث التفصييل يف آخر البحثّدة يف املقام، نتعرّوأقوال متعدهناك مناقشات ) ١(
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 عند ّغرييات الواجب بالوجوب الّقدم مّتتصفكام >: +قوله  •

، هتّقدملو أنكرنا املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مّما أ <القائلني باملالزمة
 .ًفننكرها هنا أيضا

 . أي من احلرام<لهة ّ العلأو اجلزء األخري من>: +قوله  •
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ّن املحرم من مقدمات احلرام إ ّ بني احلرام  وّ هو ما ال يتوسط بينهاّإنامّ

ّاختيار، وهي األسباب التوليدية يف املحرمات التوليدية ّاإلرادة يف املحرمات  وّّ
 ًبا،واج فيكون الرتك الرتك، التحريم عبارة عن طلب ّنأ: بتقريب. ّاإلرادية
 عليه ترك ّتوقفيّمما ة يكون تركها ّقدممّكل  ف،ًأيضااته واجبة ّقدمفتكون م

 عىل ترك ّتوقف ترك احلرام ال يّنأ :لواضحا ومن .الرتكاحلرام تكون واجبة 
 وهو فعلها،رتك مع ق الّ فيتحقبفعلها، إذ االختيار ال يسلب ات،ّقدماملسائر 

اإلرادة يف األفعال ّ إال  عليه ترك احلرام ليسّتوقف فام ي،ّتوقفالدليل عدم 
 .ّية والسبب التوليدي يف األفعال التوليدّيةاالختيار

 الواجب،ة ّقدم كمّستحبة املّقدم مّأنال شبهة يف > :وهذا ما ذكره بقوله
ة احلرام واملكروه فال تكاد ّقدممّما أو ـ لو قيل باملالزمة ـ ةّستحبم فتكون
 معه من ترك احلرام أو املكروه ّتمكن إذ منها ما ي، باحلرمة أو الكراهةّتتصف
 يف حصول ما هو املطلوب ًأصال فال دخل له ،قبلهًا ّتمكن كام كان م،ًرااختيا

 نعم ما ،تهامّقدم من طلبه طلب ترك مّرتشح فلم ي،من ترك احلرام أو املكروه
 من ّرتشح وي، ال حمالة يكون مطلوب الرتك، من الرتك املطلوب معهّتمكنال ي

ة ال ّقدم فلو مل يكن للحرام م،ةّقدمطلب تركهام طلب ترك خصوص هذه امل
 .اتهّقدمة من مّقدمف باحلرمة مّاتصيبقى معها اختيار تركه ملا 

 ،ة ال حمالة معها يوجدّقدمعن مّ إال  كيف؟ وال يكاد يكون فعل:ال يقال
 . ما مل جيب مل يوجداليشء ّأنرضورة 
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 لكنّه احلرام، ال حمالة يكون من مجلتها ما جيب معه صدور ، نعم:يقال ّفإنه
ات الغري ّقدم بل من امل،ّيةاالختيارات ّقدمال يلزم أن يكون ذلك من امل

 .)١(<لتسلسلّإال و باالختيار، كمبادئ االختيار التي ال تكون ،ّيةاالختيار
  ميc لصاحب الكفاية ا'اإلماممناقشة 

ّأورد السيد اخلميني ّ بأن النفس ملا كانت فاعلة : عىل صاحب الكفايةّ ّ
ّباآللة يف العامل الطبيعي ال يمكن أن تكون إرادهتا بالنسبة إىل األفعال اخلارجية  ّ

ّللعلة، بل هي مؤثرة يف اآلالتًا  أخريًجزءا ةيّاملاد  العضالت بالقبض وّ
ّحقق تترتبط بواسطتها باخلارج، فت وّات العضويةّالبسط حتى حتصل احلركو

 فالرشب عبارة عن بلع املاء ، إذا أمر املوىل برشب املاء:ًمثال>ّاألفعال اخلارجية 
 ، اإلرادةّجرد ومل حيصل هذا العنوان بم، احللقومّتوسطوإدخاله يف الباطن ب

أمور  وهي ، بينه وبينها حركات العضالت املربوطة هبذا العملّتوسطبل ت
 بينها وبني الرشب والرضب ّتوسط فامل، للرشبّية للنفس وتوليدّيةاختيار

 التكليف ّعلق قابلة لتّيةوأفعال إراد ّية حتريكات اختيار،وامليش والقيام وهكذا
له ًقا ّ بحيث تكون هي مبدأ خال، بنفس اإلرادةّحققال يت ـ ًمثال ـ  فامليش.هبا

 القوى املنبثة التي ّتوسطاها بّالنفس إي اآلالت وحركاهتا وحتريك ّتوسطبال 
 يف عامل نفسلل ّيةّاألول بني اإلرادة واملظاهر ّتوسط ال ي، نعم.حتت اختيارها

 ّملا املسألة ّ لكنالعرف،بنظر ّصح يكان  وإن & وما ذكره .ّتوسطالطبيعة م
 ات بني اإلرادةّتوسطات واملّقدم وحتصيل املّدقةفيها من الّالبد  ّيةكانت عقل
 .)٢(<ّ التفصيل الذي ذكره غري مريضّأن :ذكرناّمما ل ّ فتحص.واألفعال

                                                  
 .١٢٩ ص:كفاية األصول) ١(
 .٤١٦ ص١ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ٢(
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   الروحاk لصاحب الكفايةّالسيدمناقشة 
هذا التقريب > ّ بأن: الروحاين عىل ما ذكره صاحب الكفايةّالسيد أوردو

 النهي ليس طلب الرتك، بل هو الزجر عن ّأنمن يذهب إىل عند ال جيدي 
 .)١(< النهي نفس الفعلّعلق متّألن اته،ّقدمم  فالزمه الزجر عنالفعل،
ب به ّوغاية ما يقر>: ات احلرام بنحو آخر، حيث قالّقدمّ قرب حرمة مّثم

ة أو ّقدم وجوب املّإن:  يقالأنـ  بناء عىل هذا املعنى ـ اتّقدمنفي حرمة سائر امل
فثبوت الوجوب هلا أو  ، عن وجوب ذهيا أو حرمتهّرتشحمّنه أحرمتها بام 

 .حلرمة فرع دخالتها يف ثبوت مالك الوجوب واحلرمة بنحو دخالة ذهيا فيهاما
 تنشأ عن وجود املفسدة يف فعله أو املصلحة امللزمة يف اليشء حرمة ّأنوبام 
 ّإنامة احلرام ّقدم فم، بحيث لوال تركه لوجدت املفسدة أو فاتت املصلحة،تركه

غريها ففعله ال يالزم ّما أ .ّيةلتوليدة اّقدمإذا كان هلا هذا األثر وهو منحرص بامل
 .املصلحةلوال تركه لوجدت املفسدة أو فاتت ّنه أ كي يقال احلرام،وجود 

 ألجل إذ وجوب الواجب الواجب،ة ّقدموبنظري هذا البيان يثبت وجوب م
 يف تركه مفسدة ملزمة بحيث لوال فعله ّأن ألجلاشتامله عىل مصلحة ملزمة أو 

 إذ لوال ؛األثر مجيعها هلا هذا اتهّقدموم املفسدة،جدت لفاتت املصلحة أو و
 .)٢(< تركها يالزم ترك الواجبّألن ؛فعلها لفاتت املصلحة أو وجدت املفسدة

 
ّ أن مقدمة احلرام هي املقدمة حال إىلحيث ذهب  ّ ّ إىل املحرم، اإليصالّ

ّملقدمة، فتكون كل مقدمة مادون مطلق  ّن مقدمات فعل احلرام متصفة ّّ ّ
ّة يف ظرف انضاممها ببقية املقدمات املالزم لرتتب احلرام عليهاّغرييباحلرمة ال ّ ّ .

                                                  
 .٣٣٤ ص٢ج:  األصولمنتقى) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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ة ّقدمذكرنا من ختصيص الوجوب بامل عىل ماّما أو>: وهذا ما ذكره بقوله
عىل ما اخرتناه من ّإما  و،بنحو التقييد كام عليه ظاهر الفصولّإما املوصلة 

مة مع وجود أ عبارة عن الذات التو،أمرهولو بلحاظ قصور يف جعل الواجب 
 يف البني يف مثل املقام إذ إشكالفال  ،ًرا قهلإليصالات املالزمة ّقدم املّيةبق
ة ّقدم مّكلات الواجب فتكون ّقدمات احلرام حاهلا كحال مّقدمتكون مٍئذ حين
ات املالزم ّقدم املّية يف ظرف انضاممها ببقةّغرييصفة باحلرمة الّاته متّقدممن م

ال  لووة احلرام ّقدملو أتى بمّنه أنقول ب ًضا ومن ذلك أي. احلرام عليهاّرتتبل
 بعد ّتفق واجب واأمر هبا إىل ّتوصلم بل بقصد الّ هبا إىل املحرّتوصلبقصد ال

ًفعليا ً به حراماأتى كان ما ، احلرام عليهاّترتبذلك   ّتفقلو اّنه أ كام ،يف الواقع ّ
ن كان من قصده إ وً به حراماأتى ال يكون ما ، احلرام عليهاّترتبعدم 

افها ّاتصة باحلرمة وعدم ّقدماف املّاتصيف ٍئذ  فاملدار حين. به إىل احلرامّتوصلال
 .)١(< احلرام عليها وعدمهّترتب عىل ،هبا
 

ّ أن ترك احلرام يتحقق برتك إحدى م:إىلحيث ذهب   .ّقدمات الوجودّ
ّ وتعينه يف ترك ًا،ّلم أن مقتىض القاعدة وجوب أحد الرتوك ختيريُومنه ع

 يف ّوالرس>: ّاملقدمة األخرية، ال وجوب ترك األخرية بقول مطلق، حيث قال
 :ات دون الثانيةّقدم ورساية األوىل إىل مجيع املّية واملبغوضّيةالفرق بني املحبوب

 ويف ،يف مقام حتصيل املقصودّ إال ته ال يوجب الرساية ذاّحد منهام يف ًئا شيّأن
 وهو موقوف عىل ،وجودهّ إال  املحبوب ال يرادّفإن ،هذا املقام يظهر الفرق

ات ّقدم برتك إحدى مّحقق وهو يت،تركهّ إال  واملبغوض ال يراد،اتّقدممتام امل
ه يف ّعينت و،ًا مقتىض القاعدة وجوب أحد الرتوك ختيريّأن ومنه علم .الوجود

                                                  
 .٤٠٣ص ١ج :؛ بدائع األفكار٣٥٧ ص١ج: هناية األفكار) ١(
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 .)١(<جوب ترك األخرية بقول مطلقوة األخرية ال ّقدمترك امل
 

 :)٢(ّم مقدمة احلرام إىل ثالثة أقسامّ النائيني قسّحققامل
إرادته، بحيث  وبني ذيه اختيار الفاعل وّما ال يتوسط بينه :ّاألولالقسم 

ّلو أتى باملقدمة فيقع ذو املقدمة يف  ، من تركهّتمكن بحيث ال يًرا، اخلارج قهّ
لو دخل يف املكان الفالين ه ّبأن ّكلف كام إذا علم امل، ومعلوهلاّتامةالّ العلة نظري
 .ف عنهّعىل نحو ال يقدر عىل التخلًرا  إىل ارتكاب احلرام قهّضطرال

ّة، ألن النهي الوارد عىل ذي ّغرييالة، ال ّنفسيهذا القسم حرام باحلرمة الو
 .ّاملقدمة وارد عليها حقيقة

يف  +مناقض ملا أفاده > هذا ّ بأن: اخلوئي عىل هذا القسمّالسيد وأورد
ًرا  فاملعلول وإن مل يكن مقدو،املقدور بالواسطة مقدور ّأن من :غري مورد

 هذا املقدار ّأن ومن الطبيعي ،تهّعلبواسطة القدرة عىل  مقدورّنه أّ إال ابتداء
 .)٣(<ةّقدم وعليه فال مقتىض حلرمة املحقيقة، ي به النهّعلقيكفي يف ت

ّبني ذيه اختيار الفاعل، إال أن الفاعل يقصد  وّ ما يتوسط بينه:القسم الثاين ّ
 حرام هّ أن:حرام، غاية األمرًيضا هذا القسم أ و.ّبإتيانه التوصل إىل احلرام

ّ أن حرمتها من باب حرمة التجري: لو قلنا،ةّنفسيباحلرمة ال احلرمة ب و.ّ
 .ّ لو قلنا برساية احلرمة إليه من ذي املقدمة،ةّغرييال

ة باحلرمة ّقدماف املّتصال موجب ال>:  اخلوئي بأنّالسيد عليه وأورد
 االجتناب عن ّتوقف وذلك لعدم ؛ة الواجبّقدمقلنا بوجوب م  وإنةّغرييال

                                                  
 .٤٢٢ص ١ج: هناية الدراية) ١(
 .٣٦١ ص١ج: انظر أجود التقريرات) ٢(
 .٤٣٩ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
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 ترك  بعد اإلتيان هبا قادر عىلّكلف املّأن لفرض ة،ّقدمامل احلرام عىل ترك
 ال يقدر عىل الواجب عند ّكلف املّ فإن،ة الواجبّقدمم  وهذا بخالف.احلرام

 .تهّقدممترك 
 ولكن .ّتجري فهي عىل تقديرها ترتكز عىل حرمة ال،ةّنفسياحلرمة الّما أو
 العقاب ّتجرياملّستحق وإن اًاما ي ال يكون حرّ التجرّ أن:هّحملقنا يف ّحق قد

 العقاب وحرمة ّتجريال مالزمة بني استحقاق امله ّنأ :ذكرنا هناك  وقد.عليه
 ّية من ناحية ن، هذه احلرمةّأن : يظهر من بعض الروايات،نعم .ًعا رشّتجريال

 يف ّموسع عىل خالفها بشكل ّدلنا هلذه الروايات وما ّتعرض  وقد،احلرام
 .)١(< فالحظّتجريمبحث ال

ّاعل، إال أنه مل يقصد بني ذيه إرادة الف وّ ما يتوسط بينه:القسم الثالث ّ
 إذ ال ؛احلرمة بعدم +م َويف هذا القسم حك. ّبإتيانه التوصل إىل احلرام

 :أمرينة باحلرمة أحد ّقدماف املّتصال  املوجبّ فإنهلا،موجب 
 .احلرام للوقوع يف ّتامة ّعلة أن يكون إتياهنا :ّاألول
 مفقود يف  وكال األمرين،ّتوصل أن يكون اإلتيان هبا بقصد ال:الثاين

 .)١(املقام
األمر كام >:  حيث قال؛ يف هذا القسمي النائينّحققد املّ اخلوئي أيّالسيد و
 لعدم املالك ؛ًأصالة باحلرمة ّقدماف املّتصال موجب اله ّحيث إن +أفاده 

 ترك احلرام ال ّأنواملفروض  ، االمتثال عليهاّتوقف هو ّإنام مالكه ّ فإن،له
 .)٢(< عىل تركهاّتوقفي

ة احلرام ليست ّقدم مّأن : اخلوئي هيّالسيد إليهافالنتيجة التي انتهى 
                                                  

 .٤٤٠ ص٢ج:  املصدر السابق)١(
 .املصدر السابق) ٢(
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ة ّقدمبناء عىل وجوب م يف صورة واحدة وهي الصورة األوىل،ّ إال مةّبمحر
ة ّقدم، فال يثبت حرمة م+ ه املالزمة مل تثبت عندّحيث إن و.ًعاالواجب رش

 .ً مطلقاماحلرا
 .ة احلرامّقدم مالكالم يف  فالكالم فيها عنياملكروه،ة ّقدممّما أو

 
ّ العلة  إىل حرمة اجلزء األخري إذا كانت أجزاء+ اخلميني ّالسيدذهب 

ّمرتتبة، وأحد األجزاء إذا كانت عرضية ّألن  وذلك ملساعدة الوجدان، و؛ّ
 هو وّالزجر عن الفعل مستلزم للزجر عام خيرج الفعل من العدم إىل الوجود،

 . أحد األجزاء يف غريها وّاجلزء األخري يف املرتتبات
ات كام جتب ّقدمبناء عىل املالزمة هل حيرم مجيع امل>: وهذا ما ذكره بقوله

 ةّرتتبمّ العلة اء األخري إذا كانت أجزء أو حيرم اجلز،ات الواجبّقدمم مجيع
 ؟ّية إذا كانت عرضءجزاوأحد األ

 الزجر عن الفعل ّن وأل،ان عليه ملساعدة الوجد؛هو الثاينالتحقيق 
 ما هو دخيل ّكل ال عن ،خيرج الفعل من العدم إىل الوجودّعام مستلزم للزجر 

 يف بقاء املبغوض عىل اءات وعدمها سوّقدم وجود سائر املّألن ،هّققيف حت
 ء وما هو سبب لذلك هو اجلز، واملبغوض هو انتقاض العدم بالوجود،عدمه

ال اجلزء  وجود سائر األجزاء مع عدم هذا ّأن :بمعنى ،اتّرتتباألخري يف امل
 ويف غري ،تهاّ فال مالك ملبغوضي،املبغوض ّققيوجب انتقاض العدم وحت

ات ّقدم وقياس م، منهء وعدمه بعدم جز،ات يكون املجموع كذلكّرتتبامل
 .)١(<احلرام بالواجب مع الفارق

                                                  
 .٤١٨ ص١ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ١(





 
 
 
 
 
 

)١٨٧(   

   
 ّغرييهي إثبات الوجوب ال  للمالزمةّيةالثمرة الفقه  

 ّتصوير السيد الشهيد للثمرة للبحث يف الوجوب الغريي ّ 
 الثمرة األوىل

 عارض موارد التزاحم ال التالبناء عىل إنكار املالزمة يكون من. ١
  البناء عىل ثبوت املالزمة يدخل املورد يف باب التعارض. ٢

 ثانيةالثمرة ال

  بحث تفصييل يف ثمرة املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب
 ّمقدمته





 
Vالفقهيةُمرةا ُ   ِّغfي الِ * الوجوبِ للuاعّ

ِ مقدمتِوجوب وِء  الnِ وجوبَ بbِ ا8الزمةِمسألةو  من ِ } الرغم،هّ
ِ األصو,ةِها من ا8سائلِكون  من ٌء  nَ األصول، قد وقعِ * علمِ العريقةّ

fحxِا   .ّها الفقهيةِ <ى باحثيها * ثمرتّ
ِقد يبدو ألولو َ أن ثمرتٍ نظرةّ  ٌهو حكم و،ِّغfي الِ الوجوبُها إثباتّ
m]"ا8ذكورةِه من ا8الزمةُ نستنبط .  
َلكن الصحيحو َ هذه اOظرة؛ ألن ا"كمِ صوابُ عدمّ  ا)ي mno الّ
  ـ منهاُ الK يستنبطِ القواعدُ ذكرِ األصولِ من علمُيطلبو  ـِ الفقهُه علمُيبحث

ُإنما هو ا"كم Cً ه موضوُ [الفتُ ا)ي تقع،ّي ا8ولوِ للتحريكُ القابلّ

َ أن الوجوبَقد عرفت و العقاب،ِالستحقاق ليس  ـ ِه ثبوتِ} تقدير ـ oغfي الّ
  .ّ األصو,ةِ ا8سألةِ ~ذهًه ثمرةِ بنفسَ أن يكونُكذلك، فهو ال يصلح

  : كما ي<ِ اVمرةُ تصويرِ بهذا الصددَ أن يقالُ ما يمكنُأفضلو
ًأوال َأنه إذا اتفق: ّ ّ ً علةٌ واجبَ أن أصبحّ ً تامةّ  o أهمُ الواجبvَن و "رام،ّ

  .هاُأخرى نقبل وَ ا8الزمةُ ننكرًمن ا"رام، فتارةً+ مال
ِفع% األول  ِفعل وِ ا"رامِ بb تركِ ال\احمِ من حاالتُ الفرضُيكون: ّ
 ُغال يسوً+، و مالِّ األهمُهو تقديم وِ ال\احمِ بابِ إ` قانونُالواجب، فwجع

  ً. كما عرفنا سابقاِ اxعارضِ بابِ قواعدُتطبيق
َ متعارضb؛ ألن ا"رمةِ الوجوبُد,ل وِ ا"رمةُ د,لُيكون: } اVاkو ّ 

َتقتx تعلق  ِ الوجوبُ ثبوتُيستحيل و الواجب،ِ بنفسِةّغfي الِ ا"رمةّ
َهذا يعc أن اxنا* و واحد،ٍ } فعلِا"رمةو ّbب َ،bما  و ا_علyّنا* َ+نxا 
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bَبbعارضِ * بابِ ا<,النَ دخلِ ا_علxُبقت عليه قواعدُط وِ ا  عن ًه بدالّ
  . ال\احمِ بابِقانون

َأنه إذا اتفق: ًثانيا ّ َ ما تقدمُ عكسّ  ُ الواجبَ فأصبح،ِ السابقةِ * اVمرةّ
ٍ} مقدمةًفا ّ متوقًصدفة ِ xرمة، كإنقاذّ َوقف إذا تِ الغريقّ  ِ األرضِز } اجتياّ

َ * أن اR8فoفال شك ا8غصوبة، ّ  لم َ الغريقَأنقذ وَ ا8غصوبةَ األرضَ إذا اجتازّ
َ؛ ألن ا"رمةً حراماْيرتكب   .ّ األهمِ للواجبً رCيةِ * هذه ا"الةُ تسقطّ

َوأما إذا اجتاز إذا ًاما  حرَ فقد ارتكبَ الغريقْلم ينقذ وَ ا8غصوبةَ األرضّ
َذلك إذا قلنا بأن الوجوبJ وأنكرنا ا8الزمة، ِ با"صةُّ Iتصoغfي الّ ّ 

َأن الوجوب وِإذا قلنا با8الزمةًاما  حرْلم يرتكب وّ من ا8قدمة،ِا8وصلة ّ 
ِ با"صةُّ ال Iتصoغfيال   . ا8وصلةّ

َأما أنه ارتكب ّ ِ} األولbًاما  حرّ َ فألن اجتيازّ  ٌ حرامِ ا8غصوبةِ األرضّ
ِ اتصافَ دونُما uول ُال يوجد و،هِ* نفس ِ اxوصلِ عدمِ* حالة ـ هّ

 به إ` ّ
  .با"رمة ـ اإلنقاذ

ْوأما أنه لم يرتكب َ فألن الوجوب،ِ} األخfًاما  حرّّ  َ دونُ uولoغfي الّ
ِاتصاف   .ه با"رمةّ



 ٢٨٣ ......................................................... ّالغريي الوجوب يف  للنزاع ّالفقهية الثمرة

 
 

ته من ّقدم مسألة املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مّأنمن الواضح 
 يستنبط منها حكم ّية مسألة أصولّأهناو لم األصول،ل األصيلة يف عائاملس

 ّرشعي إىل استنباط حكم ّتؤدي هي التي ّية املسألة األصولّألن، ّ فقهيّرشعي
 نأيت إىل الفقهته، ّقدم، فإذا أثبتنا املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مّكيل
 .ًاّرشعيًحكام  ّية هذه القاعدة األصولنستنبط منل

عىل القول بثبوت املالزمة بني ّنه أ :ّغرييلوجوب الفالثمرة يف بحث ا
ّما أ .ًة الواجب واجبة رشعاّقدم مّأن :بطنته نستّقدموجوب اليشء ووجوب م

 .ًة الواجب واجبة رشعاّقدم مّأنإذا مل نقل باملالزمة فال يمكن أن نستنبط 
 ّيغرية يف البحث يف الوجوب الّرتتب املّية الثمرة الفقهّأندو بوعىل هذا ي

 بناء عىل القول باملالزمة، وعدم ّرشعي الّغرييوعدمه هو إثبات الوجوب ال
ّيتم  ّرشعي حكم ّغريي الوجوب الّألنإثباته عىل القول بعدم املالزمة، 

 .تهّقدمباطه عىل ضوء املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مناست
باط حكم  جعلها يف طريق استنّمَث هذه املالزمة، ومن ّيةقال بأصولّممن و
هي أن  ّيةاملسألة األصول ثمرة ّأن : صاحب الكفاية، حيث ذكر:ّ فقهيّرشعي

  مسألة، ويف املقامًاّ فرعيًنتجت حكامأل إليها صغراها ّنضم لو ا،ّكليةكربى تقع 
 :، كام لو قلنا الصغرىا إليهتّنضم، فإذا اّكلية هي كربى ةّقدموجوب امل

 .الواجبّحج للة ّقدم مالسفر: الصغرى
 .ً رشعاة الواجب واجبةّقدمم :والكربى

 .ً السفر واجب رشعاّأن :ينتج
كام  ـ ّية وهي يف املسألة األصولالثمرة،يف بيان >: وهذا ما ذكره بقوله

أن تكون نتيجتها صاحلة للوقوع يف طريق االجتهاد ّ إال ليستـ  ًقاعرفت ساب
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ة ّقدمبضميمة م ّفإنه ، كام لو قيل باملالزمة يف املسألة،ّفرعي واستنباط حكم
 .)١(<واجبّنه ألواجب يستنتج  ةّقدم ميشءكون 
 مسألة املالزمة بني ّأن الصحيح ّأن :ةّقدملثمرة املتا الشهيد ّالسيدناقش و

 املسألة ّألن؛ وذلك ّيةته ليست مسألة أصولّقدموجوب اليشء ووجوب م
مسألة  ّأن، يف حني ّفرعي ّرشعي هي التي يستنبط منها حكم ّيةاألصول

 ّرشعيته ال يستنبط منها حكم ّقدماملالزمة بني وجوب اليشء ووجوب م
مثل  ًعا،ة واجبة رشّقدم املّأنوإن قلنا باملالزمة واستنبطنا  ّألنه؛ وذلك ّفرعي

 ّغريي الوجوب الّأنّ إال ّج، عىل وجوب احلّرتتبوجوب السفر إىل امليقات امل
املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب  ملسألة ّية للسفر ليس بثمرة فقهّرشعيال
ّذلك ألن الثمرة التي يمكن أن ترتتب عىلو ته؛ّقدمم هي  مسألة املالزمة ّ

 ّغرييالالوجوب  ّأن :من الواضحّ للمقدمة وعدمه، وّغرييإثبات الوجوب ال
ً كلياًإن كان حكامة وّقدمللم ّ يف خمتلف  وّ كل واجبةّقدموينطبق عىل م  جيريّ

يف البحث  ةّقدم للمّغرييهذا الوجوب اله مع ذلك ال يدخل ّأنّ إال األبواب،
 بخصائص ّيتصفاحلكم الذي  هو ّرشعيّاألصويل؛ ألن مرادهم من احلكم ال

 نحوًثا باع وًكاّ يكون حمر وأن، للتنجيز والتعذيرً من قبيل أن يكون قابال؛ةّمعين
 مجيع هذه ّأنمع  ،عىل خمالفتهالعقاب  عىل امتثاله وب الثوابّتيرت أنّمتعلقه، و

 ّغريي الوجوب الّأن من ّقدم ملا ت؛ّغرييابتة للوجوب ال ثتاخلصائص ليس
وغري ، ّنفيسّمبادئ مستقلة عن الواجب ال  مالكاتله ليس ّ تبعيٌوجوب

 . عليه ثواب وال عقابّرتتبه وال يّعلق نحو متّركحم
وب مسألة املالزمة بني وج أنكر املشهور كون وجوب وعىل هذا األساس

 .ّ أصولية عليها ثمرةّترتبعدم لّمن املسائل األصولية؛ ته ّقدماليشء ووجوب م
                                                  

 .١٢٣ ص:كفاية األصول) ١(
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 إمكان تصوير ثمرة للبحث يف هذه املسألة، ومن : الشهيد أثبتّالسيدّلكن 

 :رتني، وقد ذكر يف املقام ثمّية تكون مسألة املالزمة من املسائل األصولّمَث
qمرة األوV١(ا(  

 .ة يف بيان مصطلح التزاحم والتعارضّقدمقبل بيان الثمرة ينبغي تقديم م
 فهو عبارة عن :التزاحمّما أهو تنايف الدليلني يف مقام اجلعل، : التعارض

ًتا ّالتنايف بني املدلولني يف مقام االمتثال، بحيث يكون امتثال أحدمها مفو
 من قبيل دوران ؛ّلمكلف أن جيمع بني االمتثالني وال يمكن ل،المتثال اآلخر

 يف مقام ناام متنافيلكنّهّاألمر بني إنقاذ غريقني، فإنه ال تنايف يف وجوب كليهام، 
 . والتعارض التزاحمهذا هو الفارق بني و،االمتثال

ّما أً سندا، أو ًالعالج يف باب التعارض هو تقديم احلكم األقوى داللة
 ّاألقلً مالكا عىل احلكم ّاحم فهو تقديم احلكم األهمالتزالعالج يف باب 

ًية أمهّاألقلّما أ ًمالكا، ًتقدم سابقا، كام ّعصيان األهم بعدم  فهو مرشوطّ ّ . 
 ّأن لو فرضنا :وحاصلهاة نأيت إىل هذه الثمرة، ّقدمت هذه املّتبينإذا 

ّالواجب األهم علة تامة للحرام، كام إذا كان إنقاذ الغريق علة ّّ ّ تامة إلتالف ّ
 ننكر ثبوت املالزمة بني ً إتالف مال الغري حرام، فعىل هذا تارةّ فإن،مال الغري

 . نبني عىل ثبوت هذه املالزمةً وتارة،تهّقدموجوب اليشء ووجوب م
 البناء عىل إنكار املالزمة: احلالة األوىل

ء  ّووجوب مقدمته، أو بني حرمة يشيشء إن أنكرنا املالزمة بني وجوب 
                                                  

ّإنام مل : ّأنهبحوث اخلارج، ود يف ّهذه الثمرة مل يذكرها السي ّإن :ّ اهلاشمي حمموددّالسييقول ) ١(
 .<ُوأفضل ما يمكن أن يقال> :ّ فلهذا عرب،ة هذه الثمرةّيذكرها لعدم متامي
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في هذه ّالتامة أو اجلزء األخري منها، فّ العلة تكون بنحوالتي ّوحرمة مقدمته 
هو إتالف وبني ترك احلرام  من موارد التزاحم ّقدماحلالة يكون الفرض املت

 . وبني فعل الواجب وهو إنقاذ الغريق،مال الغري
ًا كّ أهم مال،اذ الغريق باملثالق وهو إن الواجبّأنبام : توضيح ذلك نقوللو

 وغري ًاومطلق ًاّ فعليام الذي هو إتالف مال الغري، فيكون الواجبمن احلر
ء اشتغل برتك احلرام أم ال  سواّكلف املّأنأي مرشوط بعدم االشتغال باحلرام، 

ّ الواجب علة تامة للحرام ّحيث إنفالواجب جيب امتثاله، و بحسب الفرض، ّ
بعد امتثال ًقطعا حيصل احلرام  ٍذة للوقوع يف احلرام، فحينئّقدم الواجب مّأنأي 

 .ًبناء عىل إنكار املالزمة، فال يصبح الواجب حراماالواجب، و
 .ًوأنقذ الغريق، فيقع يف احلرام قطعاامتثال الواجب  ّكلف فلو أراد امل

ّخمالفة الواجب؛ ألن ًترك احلرام وال يتلف مال الغري، فيقع قطعا يف إذا أراد و
ّبرتك علته التامة ّ إالّحققيتترك احلرام ال  أي إنقاذ (  وهو ترك الواجبّ

 :أي .يدور األمر بني امتثال أحدمها وترك اآلخرف، بحسب الفرض )الغريق
التنايف بني  هو ّقدم التزاحم كام تّألن الدليلني متزامحان يف مقام االمتثال؛ ّأن

 ،نياالمتثالّاملدلولني يف مقام االمتثال، وال يمكن للمكلف أن جيمع بني 
 .المتثال اآلخرًتا ّبحيث يكون امتثال أحدمها مفو

 وهو إنقاذ ّفيقدم الواجب، عىل اآلخرًكا ّ تقديم األهم مال منّالبدوعليه 
ًمالكا بحسب الفرض هو ّهم  األّألنالغريق عىل إتالف مال الغري؛ وذلك 

 ّنأل ؛احلرام وهو إتالف مال الغري، فرتتفع حرمتهّما أ .الواجب وليس احلرام
ّاألقل أمهية مرشوالتزاحم يكون   وبحسب قانون.ّية أمهّأقلاحلرام  ّ بعصيان ًطا ّ

عصيانه، فإذا  وبعدم امتثال الواجب ط احلرام مرشوتركّالواجب، أي أن 
 موضوع خطاب  سوف يرتفع،وهو إنقاذ الغريقّاشتغل بالواجب األهم 
 .ّاحلرام؛ لعدم حتقق رشطه
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 بوت املالزمةالبناء عىل ث: احلالة الثانية
ّء ووجوب مقدمته، أو حرمة  املالزمة بني وجوب اليشإذا بنينا عىل ثبوت 

 باب التعارض  يفّقدمففي هذه احلالة يدخل املثال املتّرمة مقدمته، حء و اليش
 . التزاحم يف بابال

ًمالكا من ّأهم  ، الواجب وهو إنقاذ الغريق باملثالّأنبام  :توضيح ذلك
ّ فعيل  الواجبّأن :أي  ـبحسب الفرض ـ مال الغرياحلرام وهو إتالف 

، وبناء عىل املالزمة بني حرمة اليشء أم ال  مطلق سواء اشتغل برتك احلرامو
، ًا وواجبًاته، ينتج أن يصبح الواجب وهو إنفاذ الغريق حرامّقدموحرمة م

ة للحرام وهو إتالف مال الغري، فيجتمع الوجوب واحلرمة عىل ّقدمم ّألنه
ء واحد،   واحد يف آن واحد، فيكون من اجتامع األمر والنهي عىل يشء يش

الستحالة اجتامع األمر والنهي  ؛دليل الوجوب و التنايف بني دليل احلرمةفيلزم
 من ّالبد، وعىل هذا بني نفس اجلعلنييكون التنايف  ّأنأي  .ء واحد عىل يش

أو اجلمع العريف ة ًلألقوى سندا أو دالل قواعد التعارض من الرتجيح تطبيق
 .، كام سيأيت تفصيلها يف باب التعارضأو التساقط

  اVمرة اVانية
 :تنيّقدم من بيان مّالبدالثانية الثمرة قبل بيان 

 .ّنفيسة الواجب الّقدمأقسام وحصص م :ّاملقدمة األوىل
 الواجب ّحصص مقدمةأفراد وّ أن )١(بحثهتقريرات  الشهيد يف ّالسيدذكر 

 :أقسام م إىل تنقسّنفيسال
، ويف هذا القسم ال ّ املقدمة مباحةأفرادأن تكون مجيع  :ّاألولالقسم 

 سواء قلنا باملالزمة بني وجوب اليشء ووجوب ّية ثمرة أصولّ أيّرتتبي
                                                  

 .٢٦٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .ته أم الّقدمم
مباحة  ّنفيسة الواجب الّقدمأفراد مأن تكون بعض  :القسم الثاين
ّأن الوجوب  الشهيد من ّالسيدخمتار فعىل مبنى املشهور وهو ّوبعضها حمرمة، 

 ّالسيدم وبتعبري ّة دون الفرد املحرّقدمالفرد املباح من املّ ينصب عىل ّغرييال
ًغريياة ّقدم الوجدان القايض بإرادة املّأنبمعنى >الشهيد  ال حيكم بأكثر من  ّ

 ّألن ً فعىل هذا املبنى ال توجد ثمرة أيضا،)١(<إرادة اجلامع بني األفراد املباحة
ة، وعليه فال يوجد تزاحم وال ّقدمبالفرد املباح من املّتص  خيّغرييالوجوب ال

 .ةّقدم للمّغرييتعارض بني احلرام والواجب ال
ّ يتعلق باجلامع بني ّغريي الوجوب الّأن عىل مبنى من يقول ًا بناءّمأو

ّاحلصة املباحة واملحرمة  تظهر بنىاملفعىل هذا   ـ اخلوئيّالسيدكام هو مبنى   ـّ
 يرسي ٍة، وحينئذّقدم الوجوب يرسي إىل مجيع أفراد وحصص املّالثمرة؛ ألن
كون وبالتايل تة، ّقدممة من املّ املحرّصة من اجلامع إىل احلّغرييالوجوب ال

بني وجوب اليشء ووجوب املالزمة  بنينا عىل فإن ،واجبةمة ّ املحرّصةاحل
لزم ، فيةّنفسية مع حرمتها الّقدمم للّغريي جيتمع الوجوب الٍته، فحينئذّقدمم

 .تعارض، أي يكون بينهام اجتامع األمر والنهي
 اجب حيصل التزاحم بني الوٍحينئذ ف،املالزمة إنكارإذا بنينا عىل ّما أ

ّملقدمة املحرمة وهو إنقاذ الغريق وبني اّنفيسال ّيقدم األهم مالف ،ّ  .منهامًكا ّ
ّقدمة حمرمةملتكون مجيع أفراد ا أن :القسم الثالث  ةّقدم، أو ال يوجد من املّ

 .ّتضح، كام سي الثمرةّحققففي هذا القسم تت ،مّفرد واحد وهو الفرد املحرّإال 
أن  عىل ّية بياهنا مبن+ الشهيد ّالسيدلتي يريد  الثمرة اّنأ :ة الثانيةّقدمامل
 ّية أمهّأقلة ّقدمامل واحلرام وهو )ًمثالكإنقاذ الغريق ( ّالواجب هو األهميكون 

                                                  
 .املصدر السابق) ١(
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ّإذا فرضنا أن احلرام هو األهم  ّألنه )مثل إتالف مال الغري( إنقاذ كام لو فرضنا ّ
ال عىل إتالف مال الغري اخلطري، فهنا  ّتوقفاملال القليل للشخص نفسه م

 املالزمة أم بنينا عىل ال تزاحم سواء و تعارضّ؛ لعدم وجود أي الثمرةّحققتت
ومطلق سواء ّ فعيل ّنهأفهذا يعني ّهم هو األاحلرام إذا كان ّ؛ ألن عىل عدمها

ّباملقيد اللبي العقيل وهو عدم ًدا ّاشتغل باآلخر أم ال، فيكون الواجب مقي ّ
ّاالشتغال بواجب آخر ال يقل أمهية ّ ّ. 

تفع موضوع ، ففي هذه احلالة ير احلرام أن يمتثلّكلف املفإذا أراد
وإذا عىص ، ّال األهممرشوط بعدم امتث ّألنهالرتفاع موضوعه، الواجب 

ًاحلرام وارتكبه صار الواجب فعليا  ال يأيت الكالم عن ٍحينئذ، وّ لتحقق رشطهّ
 .ّعدمها؛ ألنه ال موضوع هلا واملالزمة

 احلرام أو مساواته ّيةإذا افرتضنا أمه>:  الشهيد بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 
ة ّقدمتكون امل حيث ؛ال حيصل تعارض يف البني ًضاأي ف،ّنفيسمع الواجب ال
كوهنا ّما أ ،ًأصال فال تكون واجبة ّنفيسة وجوب الواجب الّقدمعىل ذلك م

 بعدم رصف القدرة يف املزاحم ّنفيسلوجوب الا ّتقيدة وجوب فباعتبار ّقدمم
ّما أو ،ةّقدمذي يعني يف املقام عدم اإلتيان باحلرام وهو امللمساوي الأو لّهم األ

ات ّقدم عىل مّغريي الوجوب الّترشحتحالة  من اسّقدمت لامعدم وجوهبا ف
 .)١(<الوجوب

ة ّرتتباملالثانية  الثمرةتني نرجع إىل أصل البحث وهو بيان ّقدمبعد بيان امل
 : نقول، فّغرييعىل الوجوب ال

ّإننا إذا فرضنا توقف الواجب األهم عىل مقدمة حمرمة ّّ  بحيث كان ،ّّ
أفراد ّإما لكون متام  وّصة الوحيدة،احلة هي ّقدم هذه املّهبا إما لكونًا منحرص

                                                  
 .٢٦٧ ص٢ج:  املصدر السابق)١(
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ّإذا توقف إنقاذ الغريق عىل اجتياز : ّحمرمة، ففي املثال التايلة مجيعها ّقدمامل
 ّأنتفرض  الثمرة السابقة ّألنوهو عكس الثمرة السابقة؛  ـ األرض املغصوبة

  ـّعلة الواجب معلول واحلرام ّأنهنا عكس وهو  و،لحرام لّتامة ّعلة الواجب
 :صورتانتوجد  ي املقامفف

ال  األرض املغصوبة وأنقذ الغريق، فهنا ّكلف امل إذا اجتاز:الصورة األوىل
 ته أم ملّقدم ثمرة سواء بنينا عىل املالزمة بني وجوب يشء ووجوب مّتوجد أي

هو  )إنقاذ الغريق(  الواجبّأنفرض ن أن عىل ذلك، والوجه يف ذلك هو ِنبن
ة، فيكون املورد من موارد باب ّقدمعن امليعني سقوط احلرمة  ؛ّهماأل

وهو ّهم  األّقدمفي ّية أمهّأقلة ّقدمعىل م ّتوقفّهم  الواجب األّألن، التزاحم
ة التي هي اجتياز األرض املغصوبة؛ ّقدم، وعليه ترتفع احلرمة عن املالواجب

 .ّبحسب الفرض قد امتثل الواجب األهم ّألنه
، لكنّه مل ينقذ الغريق، األرض املغصوبة فّكلامل إذا اجتاز :الصورة الثانية
 .تظهر الثمرةففي هذه الصورة 

 فإن نبني عىل عدم املالزمةملالزمة، وأخرى  نبني عىل اً تارةّنناإ :بيان ذلك
ّ نقول بوجوب مطلق املقدمة، وأخرى نقول بوجوب ًتارة، فاملالزمةبنينا عىل 

 :فيكون لدينا ثالث حاالتّاملقدمة املوصلة فقط، 
 ّرتشح أن نبني عىل عدم املالزمة، ويف هذه احلالة ال ي:احلالة األوىل

ة وهي اجتياز األرض املغصوبة عىل ّقدمة، فتبقى املّقدم للمّغرييوجوب 
 اجتاز األرض املغصوبة، ومل ّكلفبحسب الفرض امل ّألنه، ةّنفسيحرمتها ال

ا يوجب سقوط ة عىل حاهلا لعدم وجود مّقدمينقذ الغريق، فتبقى حرمة امل
بحسب  ّألنه ّهم،احلرمة عنها، حتى لو كان الواجب وهو إنقاذ الغريق هو األ

 قد ارتكب ّكلف إذن يف هذه احلالة يكون املّهم،الفرض مل يمتثل الواجب األ
 .ًحراما، وهو اجتياز األرض املغصوبة
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 ّأنعىل ًأيضا ، ولكن مع ذلك نبني املالزمة نبني عىل  أن:احلالة الثانية
قد  ّكلفامل يكون ففي هذه احلالة ة املوصلة فقط،ّقدمباملّتص  خيّغرييالوجوب ال
 مل ينقذ الغريق بحسب ّكلف املّألن؛ وهو اجتياز األرض املغصوبةًاما ارتكب حر

 نقاذ،ة موصلة لفعل الواجب وهو اإلّقدمالفرض، وعليه فال تكون هذه امل
 .ة باحلرمةّقدماف املّاتصمنع عن  لعدم وجود ما ي؛ً ارتكب حراماّكلففيكون امل

 ّغرييالوجوب ال ّأن، ونبني كذلك عىل املالزمةنبني عىل  أن :احلالة الثالثة
ة سواء كانت موصلة أم ال، ففي هذه احلالة ال يكون اجتياز ّقدمهو مطلق امل

ّ إال  وإن اجتاز األرض املغصوبة ومل ينقذ،ّكلف املّألنًاألرض املغصوبة حراما؛ 
ة وإن مل تكن موصلة ّقدمة شامل ملطلق املّقدم وجوب املّأنيث بنينا عىل حّنه أ

ّ من الواجب األهم عىل ّغرييّسوف يرتشح وجوب للواجب، ففي هذه احلالة 
 قد ارتكب ّكلفة، وعليه فال يكون املّقدملذا تسقط احلرمة عن املّهذه املقدمة، 

 .اجب بعدها أم ال الوّققًحراما يف اجتيازه لألرض املغصوبة سواء حت
 : يف تصوير هذه الثمرة هوّقدمتّمما واحلاصل 

القول بإنكار باجتيازه األرض املغصوبة عىل ًاما  يرتكب حرّكلفامل .١
 هو ّغرييّعىل القول بأن الوجوب الًيرتكب حراما  كذلكو، املالزمة

 ة يف هذه احلالة تبقى عىل حرمتها والّقدم املّألنّخصوص املقدمة املوصلة، 
 .ّغريي عليه الوجوب الّرتشحي

إذا قلنا باملالزمة باجتيازه األرض املغصوبة، فيام ًاما مل يرتكب حر .٢
 ّألنهسواء املوصلة أم ال، ّ هو مطلق املقدمة ّغريي الوجوب الّأنوقلنا كذلك 
 .ةّقدم امليرتفع احلرام عنيف هذه احلالة 

 
ّيشء ووجوب مقدمته عىل الرغم من الاملالزمة بني وجوب >: +قوله  •
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ّ أن الذي يعدإىل ينبغي االلتفات <ّكوهنا من املسائل األصولية   من املسائلّ
ّ مسألة املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته، حيث تكون :ّاألصولية

ّعنرصا مشرتكا وال ختتص بباب دون باب، ويستنبط منه  ً ّ الرشعية األحكامً
ّاد من املسألة األصولية يف املقام هو الوجوب الغرييّالكلية، وليس املر ّ. 

هو احلكم القابل للتحريك املولوي الذي تقع خمالفته >: +قوله  •
ّ ال خيتص ذلك باستحقاق العقاب، بل كذلك <ًموضوعا الستحقاق العقاب

 .ًتكون موافقته موضوعا الستحقاق الثواب
غ تطبيق قواعد باب ًمالكا وال يسوّهم وهو تقديم األ>: +قوله  •

 احللقة الثالثة  آخرسيأيت يفّبحث الرتتب، وّ تقدم <ًالتعارض كام عرفنا سابقا
 .ًأيضا
 عىل : أي<ّاألول يكون الفرض من حاالت التزاحمفعىل >: +قوله  •
 .إنكار املالزمةالقول ب
 < متعارضنيدليل احلرمة ودليل الوجوبيكون وعىل الثاين >: +قوله  •

 مع دليل ًا يكون دليل حرمة االتالف متعارض،الزمةا عىل امل لو بنين:أي
 .نقاذّالوجوب النفيس لإل

 الثمرة ّألن < يف الثمرة السابقةّقدم عكس ما تّتفقإذا ا>: +قوله  •
املطلب وجعل عكس فقد هنا ّما أ،  واحلرام معلولّعلة الواجب ّأنالسابقة 

 .ّعلة واحلرام ًالواجب معلوال
القول بإنكار  أي عىل <نيّاألول عىل ًاماارتكب حرّنه أا ّمأ>: +قوله  •

 .ّ هو خصوص املقدمة املوصلةّغرييّاملالزمة وعىل القول بأن الوجوب ال
 . باملالزمة أي عىل القول<ًمل يرتكب حراما عىل األخريّنه أّما أو>: +قوله  •

 .م السواء املوصلة أّ هو مطلق املقدمة ّغريي الوجوب الّوعىل القول بأن



 ٢٩٣ ......................................................... ّالغريي الوجوب يف  للنزاع ّالفقهية الثمرة

 
 ّيةته مسألة أصولّقدممسألة املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب م •

 .ةّقدم للمّرشعي وهو الوجوب الّفقهي ّرشعييستنبط منها حكم 
 ّألن؛ وذلك ّية مسألة املالزمة ليست مسألة أصولّنإ :املشهور قالوا •

، واملراد باحلكم ّفرعي ّرشعي هي التي يستنبط منها حكم ّيةاملسألة األصول
 بالتنجيز والتعذير واستحقاق الثواب ّيتصفاحلكم الذي  هو ّفقهيال

 . ليس كذلكّغريي الوجوب الّأنوالعقاب، واحلال 
 ّثم الشهيد أثبت إمكان تصوير ثمرة للبحث يف هذه املسألة، ومن ّالسيد •

 :تني، وقد ذكر يف املقام ثمرّيةتكون مسألة املالزمة من املسائل األصول
ة حلرام، فإن أنكرنا املالزمة ّقدم أن يكون واجب مّتفقإذا ا: الثمرة األوىل

 ّقدمفي هذه احلالة يكون الفرض املتف ّووجوب مقدمته،اليشء بني وجوب 
 باب  يفّقدماملورد املتفاملالزمة إذا بنينا عىل ثبوت ّما أ .من موارد التزاحم

 . التزاحموليس يف بابالتعارض 
ف إنقاذ ّوقتة لواجب، كام لو ّقدم أن يكون احلرام مّتفقإذا ا: انيةالثمرة الث
 :عىل اجتياز األرض املغصوبة، فالنتيجة ما ييلّهم الغريق وهو األ

القول بإنكار باجتيازه األرض املغصوبة عىل ًاما  يرتكب حرّكلفامل .١
 هو ّغرييّعىل القول بأن الوجوب الًيرتكب حراما  كذلكو، املالزمة
ة يف هذه احلالة تبقى عىل حرمتها وال ّقدم املّألنّص املقدمة املوصلة، خصو

 .ّغريي الوجوب الّرتشحي
وقلنا إذا قلنا باملالزمة باجتيازه األرض املغصوبة، ًاما مل يرتكب حر .٢

يف هذه  ّألنهسواء املوصلة أم ال، ّ هو مطلق املقدمة ّغريي الوجوب الّأنكذلك 
 .ةّقدم امليرتفع احلرام عناحلالة 
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عىل القول باملالزمة بني وجوب اليشء ّنه أوقع البحث بني األعالم يف 

 ته، هل توجد ثمرة يف هذا البحث؟ ّقدمووجوب م
 ّحممد ّالسيد الشهيد وّالسيدكصاحب الكفاية واألعالم ذهب بعض 

 عىل القول ّية وجود ثمرة عملإىل أرسارهمس اهللا ّقدالروحاين وغريهم 
 عىل القول باملالزمة، ّيةباملالزمة، مقابل بعض آخر رفضوا وجود ثمره عمل

، أرسارهمس اهللا ّقد اخلميني اإلمام ّالسيد اخلوئي وّالسيد النائيني وّحققكامل
 :وإليك بعض كلامهتم

 
 الشهيد يف املقام، وبيان ّالسيدح ما ذكره صاحب الكفاية و يف الرشّقدمت
 . للثمرة يف املقام+ منهم ّكل

 الثمرة هي صريورة املورد من ّإن>: + الروحاين ّحممد ّالسيدوقال 
يقع ّنه أ بمعنى ،مةّة حمرّقدمموارد التعارض بناء عىل الوجوب لو كانت امل

 وجوب ذي ّألن ،ةّقدموب ذي املة ودليل وجّقدمالتعارض بني دليل حرمة امل
 بحيث ال يمكن ،ة املنايف حلرمتهاّقدملوجوب املًتا ذاًزما ا كان الّة ملّقدمامل

 ؛ةّقدملدليل وجوب ذي املًيا  كان دليل احلرمة مناف،التفكيك بني وجوبيهام
ة ّقدم إذ منافاة احلرمة لوجوب امل، مدلوليهاملتنايفًعا  االلتزام هبام مإمكانلعدم 

 ، التفكيك بينهامإمكانة بعد فرض عدم ّقدمالزمة ملنافاهتا لوجوب ذي املم
 .لدليل الوجوب ًضافيكون دليل احلرمة معار

ّنه أ بمعنى ، فيكون املورد من موارد التزاحم،بناء عىل عدم الوجوبّما أو



 ٢٩٥ ......................................................... ّالغريي الوجوب يف  للنزاع ّالفقهية الثمرة

 امتثال كال إمكان لعدم ،ةّقدمة وحرمة املّقدميقع التزاحم بني وجوب ذي امل
 : هو، فأثر املبحث.رّ فالحظ وتدب.اممن دون منافاة بينهام يف أنفسهاحلكمني 

 عىل ّرتتبتنقيح صغرى من صغريات باب التزاحم أو باب التعارض الذي ي
 .)١(<ةّ مهمّية فقهّية منهام آثار عملّكل

 
 ،ّشكة عند الّقدمملال أصل يف وجوب ا:  الثايناألمر>:  النائينيّحقققال امل

من حيث ّما أ .ّية وال من حيث املسألة الفقه،ّيةال من حيث املسألة األصول
 كان يف املالزمة ّإنام ّية البحث فيها من هذه احليثّفألن ،ّيةاألصولاملسألة 
 ؛األصول ألصل من ّ املالزمة وعدم املالزمة ليست جمرىّأن ٌومعلوم وعدمها،

 .فكذلكن مل تكن إ و،ّيةأزل بل إن كانت فهي ،هلالعدم احلالة السابقة 
ن مل يكن عند عدم إة وّقدم وجوب املّفألن ،ّيةمن حيث املسألة الفقهّما أو

 فتكون هبذا االعتبار جمرى لالستصحاب عند وجوب ذهيا ،وجوب ذهيا
ة ّقدم هلذا االستصحاب بعد ما فرض كوهنا مأثرال ّنه أّ إال ،يف وجوهباّشك وال
 .ّتوقف ملكان ال،منهاّالبد ا ّمم ّوأنه

 عىل البحث يف وجوب ّرتتبال يّنه أ من ّقدمبعد ما تّنه أ :واحلاصل
 فال تكون املسألة ،ًفارصًا ّي بل كان البحث علم،ًأصال ّيةة ثمرة عملّقدمامل

 ، بعد ما كانت األصول جمعولة يف مقام العمل،جمرى ألصل من األصول
 .)٢(<وذلك واضح

أثر ًعا ة رشّقدم عىل القول بوجوب املّرتتبهل ي>: وئي اخلّالسيدوقال 
ها ّترتب لبطالن مجيع الثمرات التي يوهم ؛ أم ال؟ الظاهر هو الثاينّعميل

                                                  
 .٣٢٧ ص٢ج: منتقى األصول) ١(
 .٣٠١ص ١ج: فوائد األصول) ٢(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ٢٩٦

 . وسيأيت يف البحث الالحق بيان هذه الثمرات ومناقشتها)١(<عليه
 ّألن ،ال ثمرة يف هذه املسألةّنه أ :ّاحلق>: + اخلميني اإلمام ّالسيدوقال 

 ،ّية غري قابل للباعثٌوجوب ّألنه ،اءوعدمه سو ـ عىل فرضه ـ يّقدمجوب املالو
 كانت واجبة أو ،ّة عقيلّقدم باملاإلتيان ولزوم ، وعقابٌ عليه ثوابّرتتبوال ي

 .)٢(<ّيةمل تكن، والثمرات التي ذكروها ليست ثمرة يف املسألة األصول
 

 عىل القول باملالزمة  ثمراتّترتب إىلب الكفاية ذهب  صاحّأنًذكرنا آنفا 
 : من هذه الثمرات، وهيًاته، وذكر عددّقدمبني وجوب اليشء ووجوب م

qمرة األوVّقدموجوب ا8: اC] ًة  
 ثمرة البحث األصويل ّأن :وحاصلها ، بياهنا يف الرشحّقدم وهذه الثمرة ت

 إليها ّنضم لو اّكليةربى هو كويقع يف طريق االستنباط ّعام هو البحث 
ة، فإذا ّقدم ويف املقام نتيجة البحث هو وجوب املًا،ّفرعي ًصغراها أنتجت حكام

ة الواجب ّقدمة للواجب الفالين، وأن مّقدم هذا م: إليه الصغرى وقلناّنضما
 .ًة رشعاّقدم وجوب امل:جتواجبة، ين

 بعد ثبوت ّيةرة عمل عىل ذلك ثمّرتتبال ي>: ّأنه ب اخلوئيّالسيدوأورد عليه 
 ًمثال، األحكام كوجوب الصالة ّية فال يقاس املقام ببقًال،ة عقّقدم للمّيةّالبدال

 .)٣(<ّهذا بخالف وجوب املقدمة وّإال فال، و هباى ثبتت يؤتإن ّفإنه
 الثمرة ّحققيكفي لته ّبأن : اخلوئيّالسيد عىل وأجاب الشيخ الوحيد

الوضوء يف املثال، فكان للقياس املزبور  جواز فتوى الفقيه بوجوب ّيةالفقه
                                                  

 .٣٤٧ ص١ج: لدراسات يف علم األصو) ١(
 .٤٠٨ ص١ ج: علم األصولإىلمناهج الوصول ) ٢(
 .٣٤٧ ص١ج: دراسات يف علم األصول) ٣(
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 .)١(ني وهم الفقهاءّكلف العميل لبعض املّفقهيهذا األثر ال
  ّيةة إذا +نت عبادّقدم با8ّقربإمcن اx: اVمرة اVانية

ًة رشعا، أمكن ّقدم بوجوب امل  القول ة إذا كانت عبادة فعىلّقدمّن املإ
 هبا اإلتيانلقول بعدم وجوهبا فال يمكن ّ، وأما عىل اّتقرب هبا بقصد الاإلتيان
 .ّتقرببقصد ال

 ّتوقفة ال تّقدم املّيةّأن عباد  :)٢(ّقد تقدم> :هّبأن  اخلوئيّالسيدوأورد عليه 
 ّتوصل هبا بقصد الاإلتيانّإما :  منشأها كام عرفت أحد أمرينّفإنعىل وجوهبا، 
 ّعلق املتّنفيسداعي أمرها ال هبا باإلتيانّإما  و، وامتثال أمرهّنفيسإىل الواجب ال

تها ّ ال يكون منشأ لعباديّغرييهبا كام يف الطهارات الثالث، فالوجوب ال
 .)٣(<ًالأص

   اOذرّبر: اVمرة اVاVة
عىل القول بوجوب  ّفإنه، ّرشعي يأيت بواجب أن الناذر لو نذر ّأن أي 

ول بعدم عىل الق وة واجب،ّقدم بمأتى نذره فيام لو ّة الواجب يربّقدمم
 . النذرّيقع به برّمما  ًا واجبٍةّقدم بماإلتيانال يكون ًعا ة رشّقدموجوب امل

 أن الذي ينبغي ّأن:  عىل هذه الثمرة بام حاصله)٤(أورد صاحب الكفايةو
 هو وقوعها يف طريق استنباط احلكم ال وقوعها ّيةاألصوليكون ثمرة للمسألة 

ستنبط، وهذه الثمرة وقعت يف يف طريق حتقيق املوضوع لتطبيق احلكم امل
 ّمسألتنا يف طريق حتقيق املوضوع لتطبيق احلكم املستنبط من دليله، فإن

                                                  
 .١١٥ ص٣ج: حتقيق األصول) ١(
 .٢٣٦ ص٢ج: ّتقدم يف املحارضات) ٢(
 .٢٦٩ ص ٢ ج):  آثار السيد اخلوئيإحياءسسة ؤطبع م( أصول الفقه يفحمارضات ) ٣(
 .١٢٣ ص:انظر كفاية األصول) ٤(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ٢٩٨

ًقا ّوجوب الرب بالنذر مل يستنبط من هذه املسألة بل هذه املسألة وقعت طري
  عليه آيةتّدل ما هو املوضوع لتطبيق هذا احلكم املستنبط الذي ّحققلت
ْ,وفوا نذورهمو{ ُ َ ُ ُ ُ ُ  . )٢٩ :ّاحلج( }ْ

 : ثالث مناقشات عىل هذه الثمرة اخلوئيّالسيدأورد و
ّن مثل هذه الثمرة أ : هي عني ما ذكره صاحب الكفاية بمعنى:املناقشة األوىل

ّ ألن املسألة ًا،ّيأصولًة بحثا ّقدم يكون البحث عن وجوب املأنال تستوجب 
 صغراها ّضمهلي بعد  اإلّكيل هي ما تقع يف طريق استنباط احلكم الّيةاألصول

 كالقواعد التي يستنبط منها مثل وجوب ،أخرى ّيةأصول مسألة ّتوسطإليها بال 
عىل  ّرتتب املّألن الوفاء بالنذر أو نحوه، لكن هذه الثمرة ليست من هذا القبيل،

 املعلوم املستنبط من دليله عىل ّكيل الّرشعيّمسألتنا هذه إنام هو انطباق احلكم ال
 .ّيةأصولّ أن املسألة ال تكون بذلك  :ة، ومن الواضحّقدم باملاإلتيان

عىل القول بوجوب مطلق ّتم تّإنام فّلو متت > هذه الثمرة ّأن :املناقشة الثانية
ًة، وأما بناء عىل القول بوجوب خصوص املوصلة فال تظهرّقدمامل  أتى إذاّ إال ّ

ِة أيضا، وإال مل يأتّقدمبذي امل ّ  .< تظهر الثمرة كام ال خيفىفالٍئذ  بالواجب، وعندً
 قصد من لفظ فإنّن الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، أ> :املناقشة الثالثة

ة يف الوفاء به ولو ّقدم باملاإلتيان ِكف مل يّنفيسالواجب خصوص الواجب ال
 اإلتيان، كفى ًال به ولو عقاإلتيان وإن قصد منه مطلق ما يلزم .قلنا بوجوهبا

 من ّرشعي بالواجب الاإلتياننعم، لو كان قصده . دم وجوهباهبا وإن قلنا بع
ًغريياًا أو ّنفسيدون نظر إىل كونه   ولو من ناحية عدم االلتفات إىل ذلك، ومل ّ

ة عىل القول ّقدم باملاإلتيانّيكن يف البني ما يوجب االنرصاف إىل األول، كفى 
 .)١(<بوجوهبا دون القول بعدم وجوهبا
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  ّفnات الواجب اOّقدم } ماألجرةواز وعدم جواز أخذ ج: ةرابعاVمرة ال
 يؤخذ عليها أنة الواجب للمالزمة ال جيوز ّقدملو قلنا بوجوب مّنه أأي 
ة ّقدم مل نقل بوجوب املوإذا عىل الواجبات، األجرة أخذ لعدم جواز أجرة

كون  ال تكون واجبة فال يّهناأل ؛ عليهااألجرة أخذلعدم القول باملالزمة جيوز 
 . عىل الواجباتاألجرة أخذ عليها من األجرة أخذ

 : هذه الثمرة بمناقشتني)١( اخلوئيّالسيدناقش 
ً إن الوجوب بام هو وجوب ال يكون مانعا من أخذ :املناقشة األوىل ّ

ّا أم كان كفائيّ عىل الواجب، سواء أكان وجوبه عينياألجرة ًا كان أم ّيّتوصلًا، ً
ّا، إال إذا قام دّعبادي  ودفنه ونحو ّيتًانا كتغسيل املّ به جماإلتيانليل عىل لزوم ً

 اإلتيان ال دليل عىل لزوم أنّه عليه، وبام األجرةال جيوز أخذ ٍئذ ذلك، فعند
ًة جمانا فال مانع من أخذ ّقدمبامل  . عليه وإن قلنا بوجوهبااألجرةّ

ّ لو تنزلنا عن ذلك فال بد من التفصيل بني امل:املناقشة الثانية  ّيةات العبادّقدمّ
 لو كان هناك مانع من أخذ ّفإنهات، ّقدمكالطهارات الثالث وبني غريها من امل

ّ عليها إنام هو عبادياألجرة تها، سواء أكانت واجبة أم مل تكن، فال دخل لوجوهبا ّ
ّبام هو وجوب يف ذلك أبدا، بل ربام يكون اليش مع ذلك ال جيوز وء غري واجب  ً

ء   ال مالزمة بني وجوب يشأنّه: فالنتيجة. ًمثالاألذان  ك، عليهاألجرةأخذ 
 .، بل النسبة بينهام عموم من وجهًال عليه أصاألجرةوعدم جواز أخذ 

  ات الكثfةّقدمحصول الفسق } ترك ا8: ةامساVمرة ا'
بناء عىل  ّفإنه . عديدةٌاتّقدم له مٍ واحدٍحصول الفسق برتك واجب

ات هذا الواجب الواحد ّقدم تكون مجيع م،ة الواجبّقدمالقول بوجوب م
 وليس ، فقد ترك واجبات كثريةّكلف تركها املفإذا واجبة، ّكلهاالكثرية 
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هو  و فيحصل موضوع الفسق،ترك واجبات كثريةّإال  عىل احلرام اإلرصار
ال  ّفإنه ؛ة الواجبّقدم عىل احلرام، بخالف ما إذا قلنا بعدم وجوب ماإلرصار

 ًداواحًاما ّ برتك الواجب إال حرّكلف احلرام إذ مل يفعل امل عىلاإلرصارحيصل 
 ليست ّأهناّال إن تركها إو ّفإنهاته ّقدممّما أو فقط، ّنفيسهو ترك الواجب الو

هو  و موضوع الفسقّحقق كثرية حتى يتٍ لواجباتٌ فلم حيصل منه ترك،واجبة
 . عىل احلراماإلرصار

 شتنيبمناقلثمرة ا  هذه اخلوئيّالسيدناقش 
ال فرق بني املعصية الكبرية والصغرية من هذه الناحية،  :املناقشة األوىل

، ًالًة الرشع يمينا وشامّ توجب الفسق واخلروج عن جاداألوىلّفكام أن 
ّ ألن الفسق عبارة عن خروج الشخص عن جاد؛فكذلك الثانية ًة الرشع يمينا ّ

 وعدم اخلروج عنها ّادةيف اجل عبارة عن االستقامة ّفإنه، ويقابله العدل ًالوشام
ّكذلك، ومن البدهيي أن املعصية الصغرية كالكبرية توجب الفسق واخلروج 

 كام ًالة أصّقدم هذه الثمرة عىل القول بوجوب املّرتتب، فإذن ال تّادةعن اجل
 .)١(هو ظاهر

ّ عىل املعصية عبارة عرفا عن ارتكاهبا مرة بعد اإلرصارّإن > :املناقشة الثانية ً
ٍ، وأما ارتكاب معاصخرىأ  اإلرصارّ عديدة مرة واحدة فال يصدق عليه ّ

ّ بداهة أن من نظر إىل مجاعة من النِّساء األجنبي؛ًيقينا  وإن كان ، واحدةًات دفعةّ
 .، وعليه فال ثمرةاإلرصارّنه ال يصدق عىل ذلك أّ إال  عديدةَيرتكب معايص

ّملا قد عرفت من أنه ال معصية ال جمال هلا، ًأيضا نا عن مجيع ذلك فّتنزلولو 
 عىل اإلرصارّة وإن قلنا بوجوهبا حتى حيصل ّقدم مية بام هّقدميف ترك امل
ّ رضورة أن املدار يف حصول املعصية وهتك املوىل إنام هو بمخالفة ؛املعصية ّ
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أضف إىل . ًال أصّغريي ٌ بام هو أمرّغريي، فال أثر ملخالفة األمر الّنفيساألمر ال
ّأن هذه الثمرة عىل تقدير تسليمها ال تصلح أن تكون ثمرة للمسألة : ما ذكرناه
 .)١(<ّيةاألصول
  مةّة xرّقدم واbO إذا +نت ا8األمريلزم اجتماع : سةساداVمرة ال

 عن الوحيد البهبهاين، وذكرها صاحب الكفاية، ّيةوهذه الثمرة حمك
 ّتامة ّعلةة ّقدمذي امل لّنفيسبناء عىل املالزمة، فالوجوب الّنه أ: وحاصلها

 ّغريي الاألمرمة فيجتمع ّة حمرّقدم كانت املإذا وة،ّقدم الوجوب عىل املّرتشحل
 فإن قلنا .النهي واألمر فيكون املقام من مصاديق اجتامع ، هباّعلقوالنهي املت

 ن قلنا باالمتناعإ و.للواجبًقا  مصداّحرمةة املّقدم تقع امل،بجواز االجتامع
نعم، إذا قلنا برتجيح جانب  .ًتقع مصداقاًضا أي ،ب الوجوبحنا جانّرجو

 .للواجبًقا  ال تقع مصدا،النهي
 وال ،النهي واألمرإذا قلنا بعدم املالزمة فال تكون من موارد اجتامع ّما أو

 .تبتني عىل القول يف تلك املسألة
 األمر من موارد اجتامع ّحرمةة املّقدم الثمرة هي وقوع املّأن :واحلاصل

 من ذهيا، وال تكون من إليها الوجوب ّترشحوالنهي بناء عىل املالزمة و
 الوجوب ّترشحعدم  و عىل عدم املالزمةً والنهي بناءاألمرمصاديق اجتامع 

 اجتامع الثمرة،ام جيعل من ّورب>: هذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله .إليها
 فيبتني عىل ،ّحمرمةة ّدمقفيام كانت امل ـ إذا قيل باملالزمة ـ الوجوب واحلرمة

 .)٢(< بخالف ما لو قيل بعدمهاوعدمه،جواز اجتامع األمر والنهي 
 : هذه الثمرة بثالث مناقشاتناقش صاحب الكفايةو
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من  ء بعنوانني  جيتمعان يف اليش:ًتارة والنهي األمر ّأن :املناقشة األوىل
 وهذا من ،ةّيقبيل اجتامع عنوان الغصب وعنوان الصالة يف احلركة الركوع

 .ّمصاديق موارد اجتامع األمر والنهي بال شك
:  كقولهلألمر به ّعلق بعنوانه املتاألمر به ّعلق النهي بام تّعلق يت:وأخرى

 هذا ليس من مصاديق مسألة ّأن : ومن الواضح< أقرائكامّأيدعي الصالة >
 .هو من مصاديق النهي يف العبادةّإنام االجتامع، و
  يكون ذلك اليشءلكنّهنهي باليشء بعنوان من العناوين و الّعلق يت:وثالثة

ًرا مأموبام هي حركة  ـًمثال   ـن تكون احلركةأ ب؛بعنوانه الذايت له لألمرًا ّعلقمت
 . للنهي من موارد النهيّعلقبام هي من مصاديق عنوان الغصب املت وهبا

ألة من مصاديق النهي يف العبادة ال من مصاديق مس ًضاوهذا الفرض أي
 .االجتامع

 ّألن والنهي، األمروعىل هذا األساس ال تكون الثمرة يف املقام من اجتامع 
ة ّقدمة، بل بام هي مّقدم قد وقعت واجبة ال بعنوان كوهنا مّحرمةة املّقدمامل

 فتكون من موارد مسألة النهي يف العبادة، وهذا ما ذكره ،باحلمل الشائع
ًأوال :وفيه>: صاحب الكفاية بقوله  كي تكون ،ال يكون من باب االجتامعّنه أ :ّ

 ،ةّقدم الواجب ما هو باحلمل الشائع مّأن :ّمرة ملا أرشنا إليه غري ؛ عليهًمبتنية
 )١(< فيكون عىل املالزمة من باب النهي يف العبادة واملعاملة،ةّقدمال بعنوان امل

بناء عىل  ال تكون من باب االجتامع حتى تكون صحيحة ّحرمةة املّقدمأي امل
 .  الوجوبّترشح وغري صحيحة بناء عىل االمتناع إذا قلنا باملالزمة واجلواز،

ة وإن كان ّقدمعنوان امل> ّ بأن:صاحب الكفايةعىل  اخلوئي ّالسيدوأجاب 
ّعنوانا تعليلي ًا وخارجا عن متً ّ األمر، إال أن املأمور به هو الطبيعي اجلامع ّعلقً ّ
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 ّفإن النهي، ّعلق األمر غري متّعلق، وعليه فيكون متّبني هذا الفرد املحرم وغريه
 تطهري البدن أو ّ، أو طبيعيًمثال الوضوء أو الغسل ّ األمر هو طبيعيّعلقمت

ة من هذا الطبيعي بعنوان الغصب أو ّخاص ّحصة النهي ّعلقاللباس، ومت
  فهي جممع هلامّصة األمر والنهي ينطبقان عىل هذه احلّعلقّنحوه، وبام أن مت

 .)١(<وتكون من موارد االجتامع
 ّنفيس الواجب الّأن ذكر صاحب الكفاية يف هذه املناقشة :املناقشة الثانية

م أو ال تنحرص، فإن انحرصت به فهو خارج ّته هبذا املحرّقدم تنحرص مأنّإما 
ته باحلرام يكون من ّقدمتنحرص م الواجب الذي ّألنعن مسألة االجتامع، 
  الذي ال يقول به القائل بجواز االجتامع، ويف هذه احلالة،التكليف بام ال يطاق

من ّأهم  يكون أنّإما ف، ّنفيسال يعقل بقاء الواجب ال  ـصورة االنحصار أيـ 
 ال يكون أنّإما  و،ّغرييللواجب الًقا تقع مصدا وة فرتتفع احلرمةّقدمحرمة امل

 ذه الثمرة؟ هّحقق فمتى تت، ال يبقى الواجب عىل وجوبهأنّالبد فّأهم 
ة الواجبة خصوص الفرد احلالل، ّقدمته باحلرام فاملّقدم مل تنحرص مإذاو
ة الواجب ّقدمة غري مغصوبة فمّداب وة مغصوبةّإذا كان هناك داب ّفإنه

 .ة غري املغصوبةّخصوص الداب
، الختصاص ًأصالًوثانيا ال يكاد يلزم االجتامع >: وهذا ما ذكره بقوله

ة ّقدمال وجوب للمّإما يف غري صورة االنحصار به، فم ّالوجوب بغري املحر
ال حرمة هلا لذلك، كام ّإما ة ألجل املزامحة، وّقدملعدم وجوب ذي امل

 .)٢(<الخيفى
األمر وإن كان كذلك يف >ّ بأن : اخلوئي عىل هذه املناقشةّالسيد وأورد
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نحصار، يف صورة غري االّيتم   ال ّنهأّ إال ّة باملحرمة،ّقدمصورة انحصار امل
ّوالسبب فيه هو أنه ال موجب لتخصيص الوجوب يف هذه الصورة 

 ّية مثلها يف الواجدّحرمةة املّقدمة املباحة بعد ما كانت املّقدمبخصوص امل
ة ّقدم كون املّردوجم  ـها بالغرضؤ الواجب عليها ووفاّتوقفوهو   ـللمالك

ّحمرمة من ناحية انطباق عنوان املحرم عليها تها ّا عن واجدي ال خيرجه،ّ
 ال ينايف وقوعه عىل ،ّ مع عنوان حمرمّنفيسّ إذ كام أن اجتامع الواجب ال؛للمالك

ً بناء عىل القول بجواز اجتامع األمر والنهي وعدم رساية النهي ؛ّيةصفة املطلوب
 ّغريي األمر، كذلك اجتامع الواجب الّعلقه إىل ما ينطبق عليه متّعلقمن مت

 ال ينايف وقوعه عىل صفة )كالغصب(ّ مع عنوان حمرم ) ًثالمّج كاملسري إىل احل(
 ّنفيسّ أنه ال فرق من هذه الناحية بني الواجب ال:، ومن الواضحّيةاملطلوب

 .)١(<ّغرييوال
ّ أن املهم: وحاصلها:املناقشة الثالثة  هبا إىل ّتوصل الإمكانة هو ّقدم من املّ

 ممكن، ّنفيس الواجب الإىل  هباّتوصل، فالّيةّتوصل كانت فإن، ّنفيسالواجب ال
ًا عنها ّبني كوهنا منهي ً خارجا هباّتوصل الإمكانّوإن كانت حمرمة، وال فرق يف 
ً رضورة أنه ال أثر له يف ذلك أبدا، ؛ة أم الّقدمأم ال، وسواء قلنا بوجوب امل ّ

إن قلنا بجواز اجتامع األمر ٍئذ  كالطهارات الثالث، فعندّيةّتعبدوإن كانت 
ة أم مل ّقدمت العبادة يف مورد االجتامع، سواء أقلنا بوجوب املّهي صحوالن

نقل، وإن قلنا بامتناع االجتامع وتقديم جانب النهي عىل جانب األمر فال 
ة ّقدمبني القول بوجوب املًأيضا  ٍمناص من احلكم بفسادها، من دون فرق

بوجوب  عدم وجود ثمرة عىل القول ّتضحوالقول بعدم وجوهبا، وهبذا ي
 .ةّقدمامل

                                                  
 .٢٧٤ ص٢  ج: أصول الفقهيفحمارضات ) ١(
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ة ّقدم باملّتوصل االجتامع وعدمه ال دخل له يف الّإن>: وهذا ما ذكره بقوله
 ولو مل نقل ،ّيةّتوصل هبا إن كانت ّتوصليمكن ال ّفإنه ،ًأصال وعدمه ّحرمةامل

 عىل القول ّيةّتعبد هبا إن كانت ّتوصل وعدم جواز ال،بجواز االجتامع
 هبا عىل القول ّتوصل وجواز ال،أو بعدمهة ّقدم قيل بوجوب امل،باالمتناع

 . أي قيل بالوجوب أو بعدمه،باجلواز كذلك
 بني ،ًأصال وعدم جوازه هبا ّتوصلوباجلملة ال يتفاوت احلال يف جواز ال

 .)١(< كام ال خيفىبعدمه، أو يقال بالوجوبأن يقال 
 
 
 

                                                  
 .١٢٥ ص:كفاية األصول) ١(
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 ّيةّ إىل داخلية وخارجةّقدم املتقسيم •
  ّيةة الداخلّقدمالنزاع يف امل •
 ّيةبحوث تفصيل •

 ّيةّقدماف األجزاء باملّاتص تفصيل البحث يف )١(
 ّغريي بالوجوب الّيةة الداخلّقدماف املّاتص يف   ثمرة البحث)٢(

 





 

  ّشمول الوجوب الغfي
ِ بعدةِ با8الزمةَ القائلونَقام  َ الوجوبّ Vثوا * أن وة،ّقدم للمٍ تقسيماتّ

  : اxقسيماتَتلك oأهم فيما ي< ُنذكر وال؟ أو َ األقسامَ تلكo! ُ هل يشملfoيغال
ُاألول ُاxقسيم ٍ إ` داخليةِةّقدم ا8ُتقسيم: ّ ِ با<اخليةُيراد وّخارجية، وّ ّ 

ِيةبا'ارج و الواجب،ُجزء َ ما توقفّ   .ِه سوى أجزائَ من أشياءُ عليه الواجبّ
ِ ا8قدماتُّ هل يعمoغfي الَ الوجوبّ بينهم * أنُ ا+حثَقد وقعو ّ 

I ِبا8قدمات ُّتصّا<اخلية، أو   ّ ا'ارجية؟ّ
َ باxعميم، ألن مالكُفقد يقال ُتوقف كما يُالواجب وّه اxوقف،ّ ّ { 

ِ ا'ارجيةِةّقدما8 ُتوقف يّ ٌ مرJبُه، إذ ال يوجدِ جزئِ} وجود ًضا أيّ ّ إال إذا ّ

  . أجزاؤهْوجدت
ّ عن ا_زء، إما ِّغfي الِ الوجوبِن> وِ ذلك باالختصاصِل * مقابُيقالو

  . ا8انعِ ا8قتS x، أو لوجودِلعدم
َوقفّإن اx: َ أن يقال ا8قتxِ عدمُبيانو َيةّا8قدم وّ  َ بbَ ا8غايرةُ يستبطنّ

ِا8توقف
ِا8توقف وّ

ِتوقف ِ الستحالة؛ عليهّ
ّnليس ُا_زء وه،ِ } نفسِء  ال 

ِمرJبللًرا مغاي
ِ ا'ارH، فال مع* التصافِ * الوجودّ   .ّغfي الِه بالوجوبّ

َإن ا_زء: َ ا8قتx أن يقالِ اف:اضَ بعدِ ا8انعُبيانو  ِ بالوجوبٌصفّ متّ
Oاnالِّف cي الِ بالوجوبَفّاتص، فلو ّضمfاجتماعَ، لزمّغ ُbا8ثل .  

ُ تأكدَ أن يف:ضُيمكن: َفإن قيل ُتوحد وهماّ  ذلك * ِخاللهما من ّ
  . xذورُ واحد، فال يلزمٍوجوب

َن اxأكدأ: ُ ا_وابَ+ن ّ َاxوحد وّ  إذا oغfي الَ الوجوبّألن، ٌ هنا مستحيلّ
َ أن يتحدُفيستحيل ـ ُكما يقال ـ ِّفn اOِللوجوبًلوال  معَ+ن  ً؛داه وجوَ معّ

ِ العلةَ بbِ الوحدةِالستحالة   . * الوجودِا8علول وّ
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ة ّقدمته بتقسيم املّقدمم القائلون باملالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقا
ىل إ، وّية واخلارجّيةة الداخلّقدم تقسيامت، من قبيل تقسيمها إىل املّعدةإىل 
 .ّية وعقلةّرشعية ّقدمة وجوب وواجب، واىل مّقدمم

لو بنينا عىل املالزمة بني وجوب اليشء  والغرض من هذا البحث هو
ً شامال جلميع أقسام ّغرييًته رشعا، فهل يكون الوجوب المّقدووجوب م

ّ أنه خيتص ببعضها فقط؟مّدمة، أاملق ّ 
 لبعض أقسام هذه ّتعرض مل ي+ الشهيد ّالسيد ّأن :ومن اجلدير بالذكر

مت ّقس>: ًا ذلك بعدم وجود أثر لتلك التقسيامت، حيث قالّربرة مّقدمامل
 وإىل ،ّية وعادةّرشعي وّية وإىل عقل،ّقدمت كام ّية ووجودّيةة إىل وجوبّقدمامل
 وإىل الرشط ،ّية وخارجّية وإىل داخل،ّصةات احلّقدمات الوجود ومّقدمم

 وال أثر للحديث عن هذه التقسيامت التي ذكروها .ّتأخر واملّقدماملقارن واملت
 جاء النزاع يف وجوهبا ّيةّقدمت املّققمتى ما حتّنه أوهو ّهم من حيث ما هو امل

 نشأت من تقييد ّية عرضةّرشعي أو ،ّيةة بالعقلّ وهي املسام،ّيةواء كانت ذاتس
 .عليهًا ّتوقف مّ مقيد بام هوّقيد فيصبح الواجب امل، كالوضوء،الواجب بفعل

 ّيةالبحث من ناحية اإلشكال الواقع يف معقولّستحق  التقسيم األخري ي،نعم
 .)١(< لهّتعرضلمن اّالبد ف ً أيضاّقدم بل املتّتأخرالرشط امل
 

ّ إىل داخلية وخارجيةاهة تقسيمّقدمّمن أهم تقسيامت امل ّ. 
                                                  

 .١٧٧ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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اعتربوا ّإنام  و.ّ هي جزء الواجب املركب، كالصالة:ّيةة الداخلّقدمامل
جزء يف ّكل  يف وجوده عىل أجزائه، فّتوقف مّركب املّأنة باعتبار ّقدماجلزء م

 . الواحد عىل االثننيّقدمّة لوجود املركب، كتّدمقنفسه هو م
ّليس للمركب  و،ّركب اجلزء داخل يف قوام املّألن ؛ّيةّوسميت داخل

 .)١(غري نفس وجود األجزاءّستقل وجود م
عن ّستقل له وجود م و عليه الواجبّتوقف ما يّكل هي :ّيةة اخلارجّقدمامل

 الصالة عىل ّتوقف وعىل قطع املسافة،ّج  احلّتوقفوجود الواجب، ك
 ّيةة اخلارجّقدمالثاين للم و،ّية العقلّيةة اخلارجّقدمللمّول املثال األ والطهارة،

ته ّ خارجة عن ماهيّأهنا عليها املأمور به، وّتوقف، فهذه الرشائط يةّرشعيال
ّوال إشكال يف كون املقدمات . ّيةة اخلارجّقدموحقيقته، لذا أطلق عليها بامل

ات ّقدم تكون املبناء عىل املالزمة ّفإنهلة يف مورد البحث،  داخّيةاخلارج
 فقد وقع اخلالف ّيةات الداخلّقدماملّما أ، ّغريي واجبة بالوجوب الّيةاخلارج

 .والنزاع فيها
 

 : يف جهتنيّيةة الداخلّقدمامل وقع البحث يف
 ّ، إذ يستشكل بأنّركب أجزاء املة عىلّقدم إطالق املّصحة يف :اجلهة األوىل

 األجزاء ّأنة، واحلال ّقدمة سابقة عىل ذي املّقدم عىل كون املّتوقف تّيةّقدمامل
 هلا ّتعرضوهذه اجلهة مل ي . عني األجزاءّركب املّألن، ّركبغري سابقة عىل امل

 .الشهيد الصدر يف احللقة الثالثة
ة سابقة ّقدم عىل كون املّتوقف تّيةّقدم املّ بأن ويف هذه اجلهة قد يستشكل

 هو عني ّالكل ّألن، ّركباألجزاء غري سابقة عىل امل وة،ّقدمعىل ذي امل
                                                  

 .٣٢٩ص ٢ج:  أصول الفقه)١(
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 .عليهًقا ء ال يكون ساب نفس اليش واألجزاء،
  تقي األصفهاين صاحبّحممدالشيخ   هذه املسألة هو ذكرمنّأول  و

ل نسبه إىل  حيث أثارها بشكل إشكا<هداية املسرتشدين يف رشح معامل الدين>
ة عىل ّقدمإطالق املّصح ال يّنه أ :بعض األفاضل، وحاصل هذا اإلشكال هو

ة، ّقدمً فرع كون اليشء سابقا عىل ذي املّيةّقدم املّألن؛ ّيةاألجزاء الداخل
 ، عني أجزائهّركب املّألن منها؛ ّركب غري سابقة عىل املّيةواألجزاء الداخل

 . عىل نفسهًونفس اليشء ال يمكن أن يكون سابقا
 اخلالف هو األمور ّحمل ّعن بعض األفاضل أنو> :وهذا ما ذكره بقوله

األجزاء ّما أ و،الرشوط واخلارجة عن ظاهر ما تناوله األمر بني األسباب
 إجياد ّألن ؛أمر هبا من حيث هي يف ضمنهّكل  األمر بالّأنال ريب يف ّانه فك

 .)١(<غري إجياد أجزائهًرا آخًا ر أمّالكلليس إجياد  و، هو إجيادها كذلكّالكل
ام يشكل يف كون األجزاء ّورب>: وأشار صاحب الكفاية إىل اإلشكال بقوله

 .)٢(<نفس األجزاء بأرسهاّ إال  ليسّركب املّة له وسابقة عليه، بأنّقدمم
تان إحداها ّ فيها جهتان واقعيباألرس األجزاء ّوأجاب عن اإلشكال بأن

جهة اجتامعه مع غريه من  و جزء جهة ذاتهّكليف  ّفإنة عىل األخرى، ّرتتبم
ة عىل جهة اجتامع الذات مع الذات ّمتقدم  جهة الذاتّال خيفى أن و.األجزاء

 جهة االجتامع عارضة عىل ّألن املعروض عىل العارض، ّقدماألخرى ت
 .الذوات
إذا  وة،ّقدمإذا لوحظت األجزاء بجهة ذاهتا كانت امل: عليه فنقولو

 ّالكلة سابقة عىل ّقدم، فاملّالكلاالنضامم كانت  واالجتامعلوحظت بوصف 
                                                  

 .٢١٦ ص):ةقديمال ةطبعال(هداية املسرتشدين ) ١(
 .٩٠ ص:كفاية األصول) ٢(
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ح إطالق ّهذا السبق يصح وة سبق املعروض عىل العارض،ّقدم املوذو
 . عليهاّيةّقدمامل

: بحسب اصطالح املعقولّكل ال ويمكن التعبري عن الفرق بني األجزاءو
 .ء ما لوحظ برشط يشّكل ال و األجزاء ما لوحظت ال برشط،ّبأن

 وذو ،باألرسة هي نفس األجزاء ّقدم املّأن: ّواحلل> :هذا ما ذكره بقولهو
ّنه أ وبذلك ظهر ، فيحصل املغايرة بينهام،ة هو األجزاء برشط االجتامعّقدمامل

 من ّلكلية يف اعتبار اّالبد كام ، بال رشطاليشء أخذ ّية يف اعتبار اجلزئّالبد
 .)١(<اعتبار اشرتاط االجتامع

شمل ي بناء عىل املالزمة هل ّغريي البحث عن الوجوب الّأن :ةاجلهة الثاني
 :يف املقام يوجد قوالن  أم ال؟ّيةة الداخلّقدمامل

  ّيةة الداخلّقدم للمّغريي شمول الوجوب ال:ّاألول القول 
 ّغريي الوجوب الّنإبناء عىل املالزمة، فّنه أ هو :وحاصل هذا القول

 ّغرييذلك لوجود مالك الوجوب ال وً معا؛ةّي والداخلّيةة اخلارجّقدميشمل امل
 هو ّغرييّ، ألن مالك الوجوب الّية والداخلّيةتني اخلارجّقدما املتيف كل

ّالتوقف، فكل ما يكون اليش واجد ملالك الوجوب ّنه أيعني  عليه فهوًفا ّء متوق ّ
 إجياد ّتوقففكام ي  ـّغرييأي بالوجوب ال ـ  بهّيتصففيجب أن  ،ّغرييال

  عىلّتوقف، كذلك يّيةة خارجّقدمعىل السفر الذي هو م  ـًمثال  ـّجال احلوامتث
 عىل ّتوقف تّأهنا كام  ـً مثال ـالطواف والوقوف يف عرفات ونحوها، والصالة

 الركوع وّ، كذلك تتوقف عىل القراءةّيةة خارجّقدمالطهارة التي هي م
 . للصالةّيةات داخلّقدمالسجود التي هي مو

ّ الواجب يتوقف يف وجوده عىل املقدمات اخلارجية ّنأ :واحلاصل ّ ّ
                                                  

 . املصدر السابق)١(
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من ًبا ّه فيام إذا كان مركؤ وهي أجزاّيةاته الداخلّقدمّويتوقف كذلك عىل م
 ّفإنّيستحيل وجود املركب من دون أجزائه، وعىل هذا األساس  ّألنهأجزاء؛ 

 .ً معاّيةة الداخلّقدماملو ّيةة اخلارجّقدم يشمل املّغرييالوجوب ال
 ّيةة الداخلّقدم ال يشمل املّغريي الوجوب ال:ول الثاينالق

ّاملقدمة بّتص  خيّغريي الوجوب الّذهب أصحاب هذا القول إىل أن
ّاخلارجية، وال يشمل املقدمة الداخلية، واس  :لذلك بوجهني واّتدلّّ

  ّيةة الداخلّقدم للمّغريي شمول الوجوب ال:ّاألولالوجه 
ّ عدم وجود املقتيض التصاف :حاصله و،وهو ما ذكره صاحب الكفاية

 هو ّغريي مالك الوجوب الّألن، وذلك ّغريي بالوجوب الّيةة الداخلّقدمامل
ة يستبطن املغايرة بني ّقدم واملّتوقف الّأن :، ومن الواضحّيةّقدم واملّتوقفال

ّاملتوقف واملتوقف عليه أو بني املقدمة ّ  اليشء ّتوقفّذي املقدمة؛ الستحالة  وّ
 للزوم الدور أو ؛ة لنفسهّقدمفسه، وكذا استحالة أن يكون اليشء معىل ن

 وذهيا، فيكون ذلّفإذا كانت املقدمة مغايرة   وعىل هذا األساس.التهافت
 ّغرييّ عليها، وهبذا يكون املقتيض التصافها بالوجوب الًاّتوقفة مّقدمامل

ّ، وأما إذا مل ةّيّقدم واملّتوقف وهو الّغريي مالك الوجوب الّتوفر لًدا،موجو
 ّغرييمع ذهيا، فهذا يعني عدم وجود مالك الوجوب ال ة مغايرةّقدمتكن امل
 .ّغريية بالوجوب الّقدم هذه املّتتصف، وعليه فال ّيةّقدم واملّتوقفوهو ال

ة جزء ّقدم املّألن، ّمركب مغايرة للّيةة الداخلّقدماملال تكون ويف املقام 
ّ، ألن وجود اجلزء وسائر ّركبء ال يغاير امل اجلزّأن :، ومن الواضحّركبامل

له؛ ًرا ال مغاي وعليهًدا  زائًئاليس شي وّاألجزاء عبارة أخرى عن وجود املركب
ّألن املركب يوجد بوجود أجزائه فهو عني أجزائه  .ّهي عني املركب يف الوجود وّ

؛ ّبلحاظ مفهوم وعنوان اجلزء والكلّكل  توجد مغايرة بني اجلزء وال،نعم
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 يف ّيؤثروالعنوان ال   تغاير املفهومّ، لكنّركب مفهوم اجلزء غري مفهوم املّألن
ًة واقعا وليس البحث ّقدميكون مة أي ما ّقدم البحث عن واقع املّألناملقام؛ 

 .يف العناوين
؛ لعدم وجود ّغريي بالوجوب الّتتصف ال ّيةة الداخلّقدم املّأن :واحلاصل
: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية يف حاشية الكفاية بقوله .)١(املقتيض لذلك

ال وجود له ه ّحيث إن ،ّغرييمالك الوجوب ال ًضاال يكون فيه أيّنه أ :وجهه>
 وبدونه ال وجه لكونه ، عىل وجودهّتوقف يّالكلده يف ضمن غري وجو

 ّتعددال يكاد جيدي :  وباجلملة. كام ال خيفىً،أصال جيب بوجوبه ي ك،ةّقدمم
 وحصول مالك ،الباب يف هذاّكل االعتبار املوجب للمغايرة بني األجزاء وال

 .)٢(<ابوجوهب  لو قيل،ة عليهاّقدم من وجوب ذي املّرتشح املّغرييوجوب ال
 .ّغريي بالوجوب الّيةة الداخلّقدماف املّاتص وجود املانع من :الوجه الثاين

نا بوجود ّسلملو : ًوهذا الوجه ذكره صاحب الكفاية أيضا، وحاصله
 ّتتصفا ال لكنّه، ّغريي بالوجوب الّيةة الداخلّقدمامل افّتصاملقتيض ال

ّلداخلية للمركب  األجزاء اّألن لوجود املانع؛ وذلك ّغرييبالوجوب ال  ّملاّ
 باألجزاء ًاّعلقمتّكل  بالّعلق املتّنفيس يف الوجود، كان األمر الّالكلكانت عني 

ّ باملركب ينحل إىل أوامر ضمنية كلها ّنفيسّحقيقة، ألن األمر ال ّّ ة، فإذا ّنفسيّ
ّ لكونه مقدمة حلصول املركب، لزم ّغريي بالوجوب الّيتصف اجلزء ّأنفرض  ّ

من باب اجتامع  ّألنهء واحد وهو حمال؛  ع الوجوبني عىل يشمن ذلك اجتام
 .املثلني، وهو حمال

 احلكمني ّأكديعني ت ّألنه اجتامع الوجوبني ال حمذور فيه، ّ إن:فإن قيل
                                                 

 .توجد ردود ومناقشات هلذا الوجه نذكرها يف آخر البحث) ١(

 .٩١ ص:كفاية األصول) ٢(



 ٢رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ـ ج .......................................................... ٣١٦

 أحدمها باآلخر، وال ّأكدّوتوحدمها، من قبيل اجتامع السوادين عىل اجلدار، فيت
 حمذور يف ذلك؟
ّالتوحد يعقل فيام إذا كان كال الوجوبني يف عرض واحد  وّالتأكد :اجلواب

 ّتوحد لآلخر، كام يف اجتامع السوادين عىل اجلدار، فيّعلةوليس أحدمها 
 .لآلخرًا ّؤكدحدمها مأن يف الوجود أو يكون االسواد
، كام هو احلال يف الوجوب ّعلةواآلخر ًلوال أحدمها مع إذا كانّما أ و

 ّأكد، ففي هذه احلالة ال يعقل التّنفيس الذي هو معلول للوجوب الّغرييال
ّلآلخر، وذلك الستحالة التوحد ًا ّؤكدأحدمها مكون  يف الوجود أو ّتوحدوال
نفس املعلول يف ّ العلة ؛ إذ ال يمكن أن تكونواملعلول يف الوجودّ العلة بني

 الوجود الواحد ّأن، أو ً معلوالّعلة والّعلةيلزم أن يكون املعلول  ّألنهالوجود، 
 . وهو حمال، كام هو واضح،ّمتأخر وّقدم ومعلول ومتّعلة

ينبغي خروج ّنه أ ال خيفى ّثم>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
 وذلك ملا عرفت من كون ؛ح به بعضّ كام رص،ع النزاّحملاألجزاء عن 

 فتكون ،ًراكانت املغايرة بينهام اعتباّإنام  و،ًتااألجزاء باألرس عني املأمور به ذا
 فال تكاد تكون ،إليها بنفس األمر الباعث إليهًثا  ومبعو،واجبة بعني وجوبه

 ،جلهة اّتعدد ولو قيل بكفاية ، المتناع اجتامع املثلني،واجبة بوجوب آخر
 الواجب ّألن ،ها ها هناّتعدد لعدم ،وجواز اجتامع األمر والنهي معه

ل ّها والتوسّميتّقد ال عنوان م، هو نفس األجزاءّإنام لو كان ،ّغرييبالوجوب ال
 الواجب هبذا الوجوب ما كان باحلمل ّأن رضورة ، املأمور بهّركبهبا إىل امل
 ّعلة نعم يكون هذا العنوان ،نواهنا ال ع، عليهّتوقفامل ّألنه ،ةّقدمالشائع م

 .)١(< الوجوب عىل املعنونّرتشحل
                                                  

 .٩٠ ص: املصدر السابق)١(
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يقال يف مقابل ذلك باالختصاص ونفي الوجوب و> :+قوله  •

 ّغرييالذي يرى شمول الوجوب الّول  هذا القول مقابل القول األ<ّغرييال
 .»بالتعميمو قد يقال «:  وهو الذي أشار إليه بقولهّيةة الداخلّقدمللم

 أي < لزم اجتامع املثلنيّغرييف بالوجوب الّاتصفلو >: + قوله •
 .ّغريي والوجوب الّنفيسالوجوب ال

 عىل فرض وجود املقتيض، فاملانع : أي<أو لوجود املانع>: + قوله •
 .موجود
 أي: <مها من خالل ذلكّتوحدمها وّأكديمكن أن نفرتض ت>: + قوله •

 .مهاّأكدمها وتّتوحد عىل يشء واحد وهو اجلزء، يلزم ام من خالل اجتامعهامّأهن
 كام ّنفيسً إذا كان معلوال للوجوب الّغريي الوجوب الّأن>: + قوله •
ه هلذا ئيكشف عن عدم ارتضا» كام يقال «: الشهيد بقولهّالسيد تعبري <يقال

يت ، وسيأّنفيس للوجوب الً معلوالّغريي أن يكون الوجوب ال:القول وهو
 .ذلك يف املباحث الالحقةتفصيل 
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 األجزاء ال ّأنحدمها ذهب إىل أ، ني يف املسألة قولّأن: ذكرنا يف الرشح

، وإليك تفصيل ّيةّقدم األجزاء باملّاتصاف، واآلخر ذهب إىل ّيةّقدم باملّتتصف
 :القولني
  ّيةّقدم با8ّتتصف األجزاء ال :ّاألولالقول 

 . العراقيّحققوامل  ـ يف الرشحّقدمكام تـ  وهو ما اختاره صاحب الكفاية
 الوجوب ّصا من اإلشكال وهو لزوم اجتامع املثلني فيام لو انصبّ ختلاملكنّه
 . ّة، كام سنبنيّتعدد بأجوبة م، عىل اجلزءّغرييال

 من جهة ّركب يف أجزاء املّيةّقدمملال جمال العتبار ا>:  العراقيّحقققال امل
 عليه ّتوقفيّمما  اليشء هو كون ّإنام ليشء يشء ّيةّقدم املالك يف مّأنوضوح 

 ّقدمتّعام ّ إال  إذ ال يكاد انتزاع هذا العنوان،رتبة سابقة عليه  ويفاليشءوجود 
 ّية وقض)وجد فوجد( : بينهام الفاء كام يف قولكّتخلل رتبة بنحو ياليشءعىل 

 والكاشف ،ة وذهياّقدم يف الوجود بني املّيةذلك ال حمالة هي املغايرة واالثنين
ٍئذ  ومن املعلوم حين، وجد فوجد:عن ذلك كان هو الفاء املزبور يف قولك
 ال يكون ّركب املّأنإىل ًرا  نظ؛ّركبانتفاء مثل هذا املالك بالنسبة إىل أجزاء امل

ويف ذلك ال يكون بينها وبني األجزاء  ،نفس األجزاء باألرسّ إال يف احلقيقة
 .)١(<ًأصال أو الوجود بوجه ّية بحسب اهلوّيةالثنينااملغايرة و

                                                  
 .٢٦٢ ص١ج: هناية األفكار) ١(
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  ّيةّقدم با�ّيتصف ّر�بجزء ا�: القول ا�ا�
 دفع إشكال اجتامع هـلكنّ + اخلميني ّالسيدوهذا القول اختاره 

ة ّقدمو امل منهام ذّركبة، واملّقدم واحد من األجزاء مّكل ّالوجوبني بأن
 ؛ًاّاعتباري وليس ّ حقيقيٌ تغايرّركب واحد من األجزاء واملّكلوالتغاير بني 

 .ليلزم اجتامع الوجوبني
حيكم به  والذي يقتضيه الذوق السليم> :جواهر األصولحيث قال يف 

ّيعاضده الربهان هو عدم كون األجزاء باألرس مقدمة حتى يشكل  والوجدان ّ
ٍ، بل كل جزء ّيةّمة؛ فيتكلف يف دفعه باملغايرة االعتبارّتها لذي املقدّيف عيني ّ

ّجزء من أجزاء املركب مستق    ّمقدمة، بحيث إذا كان للواجب عرشة أجزاء ً  ّالٍ
 .ّيكون له عرش مقدمات  ـًمثال ـ

ّ ليس للواجب املركب من أجزاء مقدمة واحدة:بعبارة أوضح هي و  ـّ
ّاألجزاء، بحيث يكون كل جزء منه ّبل هناك مقدمات بعدد   ـاألجزاء باألرس
ّأن اجلزء يغاير : واضح و.ةّغرييّيف كل واحد منها مالك ال وّمقدمة برأسه،

 .)١(<ّالكل

  بيان إش�ل اجتماع ا�وجو�� 
 ّيةة الداخلّقدمعىل املـ  ّنفيس والّغرييال ـ  يف بيان امتناع الوجوبنيتذكر

 :ة، منهاّتعددوجوه م ،ّركبجزء املهي التي 

 لزوم اجتامع املثلني: ّاألولوجه ال

ء  وهو ما ذكره صاحب الكفاية من لزوم اجتامع حكمني متامثلني يف يش
 . يف الرشحّقدمكام ت ،واحد

                                                 
 .٢٠ ص٣  ج:جواهر األصول) ١(
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ّوأجاب املحقق النائيني عن هذا اإلشكال ّ بأنه ال مانع من تعلق :ّ ّ
ّ هبا، ألهنام يرجعان إىل ّنفيسّ باألجزاء مع تعلق الوجوب الّغرييالوجوب ال

ّلق حكم واحد مؤكد، ال حكمني مستقلني حتى يلزم اجتامع املثلنيتع ّ ّّ)١(. 
ّ عليه املحقق العراقيوأورد ّ بأن التأكد إنام يتصور يف ما إذا مل يكن :ّ ّ ّ ّ
ّ، وإال فيمتنع فرض التأكد، حيث ّنفيسللوجوب الًلوال  معّغرييالوجوب ال ّ

 معلول الوجوب ّغرييب ال إذ الوجو؛ يف مثل املقام غلطّأكدالتّتوهم و>: قال
 وهذا الفاء ،واملعلولّ العلة  الفاء احلاصل بنيّختلل عنه بمقدار ّمتأخر وّنفيسال

 ًضا والتجوهر حمّية باملاهّقدم التّأن كام ،ّأكداد وجودمها ولو بالتّمانع عن احت
 ً خارجاّقدمالتّ إال  بل العقل ال يرى مناطه، الوجوبّترشحيمنع كونه مناط 

  .)٢(<ًأصالإدخال األجزاء يف مركز البحث ّتوهم ال جمال لٍئذ  وحين.ًداووجو
ّ العراقي بأن امتناع التأكد إنام يتم فيام ّحققّ اخلوئي عىل املّالسيدوأجاب  ّ ّ ّ

ً ال ما إذا كان أحدمها متقدماًنا،عىل اآلخر زماًقا إذا كان أحدمها ساب  عىل ّ
 عىل اخللط ٍ مبتن+ ما أفاده ّإن> :حيث قال اآلخر، كام كان يف املقام كذلك،

ه عليه رتبة مع مقارنته له ّقدموبني تًنا  حكم عىل حكم آخر زماّقدمبني ت
 .كذلك

 ً فيام إذا كانا خمتلفني زمانايتصور ال ّإنام االندكاك بني احلكمني ّنإ :بيانه
 بحيث ال جيتمعان يف زمان ،بأن يكون أحدمها يف زمان واآلخر يف زمان آخر

ًنا إذا كانا مقارنني زماّما أ و.ّأكد ففي مثل ذلك ال يعقل االندكاك والت،دواح
 ّأكد فال مناص من االلتزام بالت،ًوجمتمعني فيه وإن كانا خمتلفني رتبة

 ،ةّرشعي يف األحكام الّيةال أثر الختالف الرتب العقلّنه أ بداهة ؛واالندكاك
                                                  

 .٢١٦ ص١ج: أجود التقريرات) ١(

 .٢٩٤ ص١ج: مقاالت األصول) ٢(
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 ومثال االندكاك يف .ّيةلزمانهي ثابتة للموجودات اّإنام  و،لعدم ثبوهتا هلا
 .التكوين والترشيع موجود

 وإنًنا  هو تقارن احلكمني زمّأكد املالك املقتيض لالندكاك والتّأن :النتيجة
ًلوال  ليس معّغريي الوجوب الّأن :أضف إىل ذلك .كانا خمتلفني رتبة

 .)١(<منه ًحاّ ومرتشّنفيسللوجوب ال
 ّغرييب ال الوجوم وجود مقتىضعد: الوجه الثاين

 ّأن :هّملخص بيانه يف الرشح، وّقدموهو ما ذكره صاحب الكفاية وت
ّ التصافها بالوجوب َ ذهيا يف اخلارج، وعليه فال مقتيضة عني وجودّقدمامل
ّوهذا الوجه استحسنه املحقق النائيني واملحقق اخلوئي يف خروج  .ّغرييال ّّ ّ

 .ّاألجزاء عن حمل النزاع
ات ّقدمخرج املأ + صاحب احلاشية ّحققامل> : النائينيّحقققال امل

عليه بام يقرب من  ّتدل وقد اس، عن حريم النزاعّ باملعنى األخصّيةالداخل
ات ّقدم املّأن : وحاصله، الكالمّحملعن ّ العلة استدالل القائلني بخروج

  األمرّعلقوالقيد فيها داخالن يف املأمور به فهي نفس متّتقيد  الّأن بام ّيةالداخل
ّنه أ مع ، هباّغريي الوجوب الّعلق وليس فيها جهة أخرى توجب تّنفيسال

 من قبل ّرتشح املّغريي والّنفيسلألمر الًا ّعلق واحد متيشءيستحيل كون 
 املستلزمة للمغايرة ّيةّقدمة باملّعلق متّاتصاف إىل ّغريي الحتياج األمر ال؛نفسه

 هو ذلك ال لزوم اجتامع  وعمدة اإلشكال،ة وذهياّقدميف الوجود بني امل
 .)٢(<احلكمني املتامثلني

ّنه أ بداهة ؛ واملتانةّصحة يف غاية ال+الذي أفاده >:  اخلوئيّالسيدوقال 
                                                  

 .٣٠٦ ص٢ج:  الفقهأصولحمارضات يف ) ١(
 .٢١٦ ص١ج: أجود التقريرات) ٢(
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 يف ّركب األجزاء نفس املّأنال موضوع حلكم العقل باملالزمة هنا بعد فرض 
 ومعه كيف يعقل وجود املالك ،ًباووجوًدا  وأحدمها عني اآلخر وجو،اخلارج

 .)١(< فيها؟ّغرييللوجوب ال

 ينّضدستحالة اجتامع الا :الوجه الثالث
ّ هذا الوجه نسبه املحقق االصفهاين إىل املشهور، وحاصله  وجه ّأن :ّ

 هو استحالة اجتامع ّيةة الداخلّقدم باملّغريي الوجوب الّعلقاستحالة ت
 .ّالضدين

 اجتامع املتامثلني  االمتناع ليس بمالكّأنوالتحقيق >:  أورد عليه بقولهّثم
 للحركة نحو ّعلة اإلرادة ّألنين كام هو املشهور عند اجلمهور بل ّتضادوامل

فانبعاث اإلرادتني منه يف  ،ًدا كان الغرض الداعي إىل اإلرادة واحفإن .املراد
 ،ًاّتعدد وإن كان الغرض م. وهو حمال، واحدةّعلة صدور املعلولني عن ّقوة

 .< وهو حمال،تنيّ مستقلنيّعلتلزم صدور احلركة عن 
 .ّية وليس يف اإلرادة الترشيعّية هذا يف اإلرادة التكوينّ عىل نفسه بأنوأورد

بكون ّ إال ال فرق بينهام>:  عىل ما أورده عىل نفسه بقوله+فأجاب 
 والزمها التأثري ، ناقصةّعلة والثانية ، للحركة نحو املقصودّتامة ّعلةاألوىل 

 ّأن :ّتضح، ومنه يًضا فيلزم صدور الواحد عن الكثري أي،فّكلبانضامم إرادة امل
 ، البعث جلعل الداعيّفإن ،كذلك ًضااإلجياب بمعنى البعث والتحريك أي

 مع وحدة ّتعددغري قابل للًيا  جعل ما يمكن أن يكون داعّأن :ومن الواضح
 ّلفك اإلمكان إىل الوجوب عند متكني املّحد إذ الزمه اخلروج من ،املدعو إليه

 .)٢(<نيّمن االمتثال فيلزم صدور الواحد عن إرادتني وداعيني مستقل
                                                 

 .٣٠٤ ص٢ج:  أصول الفقهحمارضات يف) ١(

 .٣٠٦ ص١ج: هناية الدراية) ٢(



 ٣٢٣ ..............................................................................ّالغريي الوجوب شمول

  
 ّاتصاف ثمرة البحث يف ّ بأن: اخلوئي عن بعض األعالمّالسيدنقل 

ألكثر  واّقلتظهر يف مسألة األ  وعدمهّغريي بالوجوب الّيةة الداخلّقدمامل
يكون املرجع يف ف باألجزاء، ّغرييّني، فعىل القول بتعلق الوجوب الّاالرتباطي

 بعدم  القول وعىل،تلك املسألة أصالة االشتغال ووجوب اإلتيان باألكثر
 باألجزاء يكون املرجع يف هذه املسألة هو أصالة الرباءة ّغرييّتعلق الوجوب ال

ّأفاد يف وجه ذلك أن العلم اإلمجايل  وقد ،ّقلعن وجوبه وكفاية اإلتيان باأل
 بالعلم التفصييل ّينحل باألجزاء ال ّغرييّعىل القول بتعلق الوجوب ال

ّ، ألن ّغريي والوجوب الّنفيس اجلامع بني الوجوب الّقلبوجوب األ
 ًااالنحالل منوط بأن يكون املعلوم بالتفصيل من سنخ املعلوم باإلمجال وفرد

ّ ألن املعلوم باإلمجال هو ،ه غري حمرز يف املقامّ أن: واملفروض،من أفراده
 فإذن ليس ،ّغريي والّنفيس واملعلوم بالتفصيل اجلامع بني الّنفيسالوجوب ال

ّ وهذا مقوم ، احتامل انطباق املعلوم باإلمجال عىل املعلوم بالتفصيلّإالهنا 
يل فمقتضاه  العلم اإلمجاّينحل فإذا مل ،ّللعلم اإلمجايل ال أنه موجب النحالله

ّ وأما عىل القول بعدم تعلق الوجوب ال.وجوب االحتياط  باألجزاء، ّغرييّ
ًا يف ضمن ّنفسيًبوجوب األجزاء وجوبا ًيال ّ املكلف يعلم تفصّحيث إنف
 ّينحليف تقييد وجوهبا باألكثر، فريجع إىل أصالة الرباءة عنه، فّشك  ويّقلاأل

 .)١( ًالعلم اإلمجايل هبا حكام
ًجداخاطئ > :ّنهأ اخلوئي بّالسيديه  علوأورد  ّأنهو :  والسبب يف ذلك،ّ

اإلمجايل وعدمه يف تلك املسألة يرتكزان عىل نقطة أخرى،  انحالل العلم
جريان أصالة الرباءة عن وجوب الزائد وعدم جرياهنا، وال صلة هلا : وهي

                                                  
 .٣٠١ ص٢ج: انظر حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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 ّ إن:وإن شئت قلت.ها بهّاتصاف وعدم ّغريي األجزاء بالوجوب الّاتصافب
 وإن كان األمر ،باألجزاء فال موجب لالنحاللًرا  إذا مل يكن أمّركباألمر بامل

 القول باالنحالل بناء عىل ما ّتعني ـ كام هو كذلك ـ به عني األمر باألجزاء
 ،عن وجوب الزائد ناه يف مورده من عدم املانع من جريان أصالة الرباءةّحقق

ًغرييا وب األجزاءوعىل كال التقديرين ال فرق بني القول بوج والقول  ّ
 .)١(<بعدمه

                                                  
 .املصدر السابق) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

)١٨٩(   






 
 
 
 
 
 
 

kاVقسيم اxِتقسيم ا8قدمة إ` مقدمة واجب ومقدمة : ُا ِ ِّ ّ ّ
ٍ   .ٍوجوبُ

َ ا8قدمةّ * أنoوال شك َ الوجوبيةّ ُ اR8فُ كما ال يكونّ  عنها ً مسؤوالّ
َ } ما تقدم ـِب ذلك الوجوِبلِمن ق ُ كذلك ال يتعلق ـّ ّ الغfي بها، ُ الوجوبّ

ٌألنه إما معلول ّ  ِّه إال * فرضُ ثبوتُعقلُه، فال يَ مع]ٌمالزم [ّ اOفn أوِ للوجوبّ
ِ مقدماتّ أن:ّ اOفn يعcِ الوجوبِ ثبوتُ، وفرضّ اOفnِ الوجوبِثبوت ّ 

ْ قد تمتِالوجوب   .هاِجدت، فال مع* إل*ابُ ووّ
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ّهي التي يتوقف عليها وجوب الواجب، وتؤخذ : ّ مقدمة الوجوب.١

 من قبيل االستطاعة بالنسبة ؛مفروضة الوجود يف مقام اجلعل واالعتبار
والزوال لوجوب الصالة، وهلذا تكون من قيود الوجوب يف ، ّلوجوب احلج

 .ئّمرحلة اجلعل، واتصاف الفعل باملالك يف مرحلة املباد
ًأن هذه املقدمة ال يكون املكلف مسؤوال عن حتصيلها، ولذا : ّوتقدم ّ ّ ّ

ّتكون خارجة عن حمل البحث يف الوجوب الغريي للمقدمة، فال تتصف  ّ ّ ّ
 .ّبالوجوب النفيس وال الوجوب الغريي

ّا عدم اتصافها بالوجوب النفيس ّأم   ّه قبل حصول هذه املقدمة ّألنفّ
ّ فعال لذهيا، وهو احلج، وبعد ٌّفيس نٌ ال يوجد وجوب ـًمثال كاالستطاعةـ  ً

ّ وحتقق الوجوب الفعيل ـاالستطاعة ـ حصوهلا ّ للحج، فال معنى إلجياهبا، ّ
 . للحاصل وهو حمالًه يكون حتصيالّألن

ِّا عدم اتصافها بالوجوب الغرييّوأم يكون أن ّ إما َّ الوجوب الغرييّألنف ّ
ّمعلوال للوجوب النفيس فال حيصل الغريي إال  ًّ ّبعد حتقق الوجوب النفيسّ ّ ،

ّوإما أن يكون كل ّ من الوجوب الغريي والنفيسّ  للمالك ً معاني معلولّ
 ويف عرض واحد، وعىل كال التقديرين ال يعقل ثبوت الوجوب ًفيوجدان معا

ّالغريي ملقدمة الوجوب، ألنه عىل األول  ّّ ًأي كون الوجوب الغريي معلوالـ ّ ّ 
ّي مل الوجوب الغريّ فألن ـللنفيس ّا كان معلوال للنفيس، فال يوجد الغريي إال ّ ًّ

ّعند وجود وحتقق الوجوب النفيس، وبام أن ّ الوجوب النفيس ال يثبت إال بعد ّ ّ
ّحتقق مقدمته وهي االستطاعة باملثال، فإذا حتقق الوجوب النفيس فهذا يعني  ّ ّّ

ّأن موضوعه وسائر ما يرتبط به من قيود ورشوط ومقدمات قد حتقق ّت؛ ألنه ّّ



 ٣٢٩ ............................................  واجب ّومقدمة وجوب  ّمقدمة إىل ّاملقدمة تقسيم
ّ حاصلة ومتحققة، فال معنى ـاالستطاعة ـ ّموقوف عليها، فتكون املقدمة 

ّلتعلق الوجوب الغريي هبا  ًه من حتصيل احلاصل، ويكون كذلك إجياباّألن ّ
 .ً قد فرغ عن وجوده وحصوله فيكون لغوايشءل

 ةّ لعلة واحدنيّالوجوب الغريي والنفيس معلولكون  أي  ـا عىل الثاينّوأم
ّ أيضا ال يتعلق الوجوب الغريي باملقدمة الوجوبية  ـي املالكوه ّّ ّ االستطاعة (ً
ّ لعلة واحدة يكون ثبوت الوجوب نيّوذلك ألنه بناء عىل كوهنام معلول؛ )ًمثال

ّ بثبوت علة الوجوب النفيس، فإذا فرضنا حتقق علة الوجوب ًاّالغريي منوط ّّ
ّ أيضا ألهنام معلوالن لعلة ّ الوجوب الغريي ثابتّالنفيس، فهذا يعني أن ّ ً

ّواحدة، فإذا حتققت العلة البد أن يتحقق معلوالها ّّ  الستحالة التفكيك بني ؛ّ
ّالعلة واملعلول، وبعد حتقق العلة فإن الوجوب النفيس قد حتقق، وهو يعني أن ّ ّ ّّ ّ ّ 

ّمقدمته الوجوبية ّ قد حتققت أيضا، وإذا حتققت املقدمة  ـكاالستطاعة ـ ّ ّ ً ّ
 .ّال معنى إلجياهبا ألنه حتصيل للحاصل) تطاعةاالس(

ّ الوجوب الغريي ال يتعلق باملقدمات الوجوبيةّأن: ّوهبذا يتضح ّّ ّ. 
ًهي املقدمة التي يتوقف عليها إجياد الواجب خارجا: ّمقدمة الواجب. ٢ ّ ّ 

ّ كالسفر إىل امليقات، فإن امتثال احلج يتوقف عليهاـ ّوتكون دخيلة يف ترتب  ـ ّّ
ّك عليه، من دون أن تكون دخيلة يف الوجوب واتصاف الواجب باملالك، املال

 .ّكام تقدم
ّوال إشكال يف اتصافها بالوجوب الغريي؛ ألن الداعي إلجياد وحتصيل  ّ

ّ وحمركا نحو املقدمة املوقوف عليها، ولذلك ًالواجب هو نفسه يكون داعيا ً ّ
ّاملالزمة يتعلق باملقدمة عىل أساس ، وّحيكم العقل بلزوم حتصيل هذه املقدمة ّ

 .الوجوب الغريي
ّ الفرق بني املقدمات الوجوبيّنأ: واحلاصل ّة واملقدمات الوجوديّ ة ّ

 : ّيتلخص يف نقطتني
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ّأن املقدمات الوجوبية دخيلة يف احلكم يف مرحلة اجلعل ويف : األوىل ّ ّ

ًاتصاف الفعل باملالك يف مرحلة املبادئ؛ ولذا ال يكون املكلف مسؤوال ّ  عن ّ
ّإجيادها، بال فرق بني أن تكون هذه املقدمات اختيارية أو غري اختيارية ّ ّ ،

كالبلوغ والعقل والوقت ودخول شهر رمضان واحليض والنفاس وغري 
 .ذلك
ّا مقدمات الواجب فهي غري دخيلة ال يف احلكم يف مرحلة اجلعل وال ّأم

ّيف املالك يف مرحلة املبادئ، وإنام هي دخيلة يف ترتب  املالك عىل وجود ّ
 .الواجب يف اخلارج

ّال يعقل ترشح الوجوب إىل املقدمات الوجوبية، أم: الثانية ّ ّ ّا مقدمات ّ
ًالواجب فال مانع من ترشح الوجوب إليها، ولذا يكون املكلف مسؤوال عن  ّ ّ

 .إجيادها
 

عىل ّال يكون املكلف مسؤوال ً عنها من قبل ذلك الوجوب >: +قوله • 
ّاملسؤولية جتاه القيود واملقدمات:  يف احللقة الثالثة حتت عنوان<ّما تقدم ّ. 
ّكذلك ال يتعلق الوجوب الغريي هبا>: +قوله •  ّ أي كذلك ال يتعلق <ّ

ّالوجوب الغريي باالستطاعة فال جيب حتصيل االستطاعة ليذهب إىل احلج ّ . 
ّه إما معلول للوجوب النفيس أو ّألن>: +قوله •   هذا الرتديد بناء <معهّ

ّعىل ما تقدم بيانه من أن ّه معلول للوجوب النفيس أو ّا أنّمإّ الوجوب الغريي ّ
ً هناك مالكا واحداّأن ً يكون علة للوجوب النفيس أوالً ّ ّ  وبالذات وللوجوب ّ

ًالغريي ثانيا  . وبالتبعّ



 
   

  
  
  
  
 

)١٩٠(   
 

ّالوجوب الغريي ال يتعلق باملقدمة الرشعية: ق النائينيّخمتار املحق • ّ ّ ّ 
 :ّبحوث تفصيلية •

ّ املقدمة العادية)١( ّ 
ّمقدمة الصحة) ٢( ّ 





  

ِ ا2قدمةُتقسيم:  ا+الثُا%قسيم ٍ إ7 6عيةّ ٍ وعقليةّ   .ّ وعلميةّ
ُوا2قدمة ُ ال<عيةّ   . N الواجبً قيداُها الشارعَما أخذ: ّ
ُوا2قدمة ُ العقليةّ ُا يتوقفم: ّ   ً. تكويناِ الواجبُ عليها ذاتّ
ُوا2قدمة ُ العلميةّ ُ\ ما يتوقف: ّ  بالواجب، ِ باإلتيانِ العلمُ عليها _صيلّ

  .ّ اإلnاmِ العلمِ أطرافَ بghِiمع
َ N أن الوجوبrوال شك ُ الغwي ال يتعلقّ ّ ِ با2قدمةّ ّ العلمية؛ ألنها مما ال ّ ّ ّ

ُيتوقف ِ N تعلقrه، كما ال شكُ بل إحرازِ الواجبُ عليها نفسّ ِه با2قدمةّ ّ 
ِالعقلية ُ ا2الزمة، و(نما ال)مْ إذا ثبتتّ ِ N تعلقّ ِه با2قدمةّ  َإذ ذهب، ّ ال<عيةّ
ِ 2hحققِ األعالمُبعض

َ إ7 أن ا2قدمة& ا2ائي. ّ ّ َ ال<عيةّ ُ تتصفِ ghزءّ ّ 
ّ ا2فn الضم.ِبالوجوب   .ّها الغwيَ وجوبَر أنكِ، و: هذا األساسّ

ِ للمقدمةِّ ا2فnِودعوى الوجوب ِ ال<عيةّ ّ أن ِ : افAاضُ تقومّ

َمقدميت ّ  ِها N الواجبِ أخذَ، ومعّ ا2فE ِnا N الواجبِ الشارعِها بأخذّ
  . عليها الوجوبُينبسط

َ اIعوى بما تقدمِ : هذهُّونرد َأن أخذمن :  ّ  َ يع. _صيصًها قيداّ
ً متعلقاِ األمرَها وجعل بِالواجب ُ با%قيد، فيكونّ ُ تقيدّ ِ بمقدمتِ الفعلّ ه ّ
ِال<عية ً نفسياً واجباّ ً ضمنياّ   .هُ نفسُ ال القيدّ

َإن ا%قيد: فإن قيل  ّ   . بالقيدٌ به أمرُن القيد، فاألمرع ٌ منRعّ
َأن القيد: hن اgواب ٌ ا%قيد ألنه طرفِ N حصولً دخيالَ و(ن hنّ ّ ّ ،U 

ُه، بل ا%قيدَه عينَهذا ال يع. كونّلكن  ّVبما هو مع ًWحر Xحظ U Xمن الوجود ِ 
ِوالواقعية ُ طرفيه، وذلك هو متعلقِ لوجودٌ مغايرّ ُ، فا2قدمةً ضمناِّ ا2فnِ األمرّ ّ 
ُال<عية ُ إذن تتصفّ ِ 2hقدمةِّ الغwيِ بالوجوبّ ِ العقليةّ ْ إذا تمتّ   . ا2الزمةّ
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ًهي املقدمة التي أخذها الشارع قيدا: ّمة الرشعيةّاملقد .١  يف الواجب، ّ

ًكالوضوء بالنسبة للصالة، فإن الصالة ال تتوقف عىل الوضوء تكوينا وعقال،  ً ّ ّ
ً تتوقف عىل الوضوء رشعا؛ ألن الشارع أخذ الوضوء قيدا يف الصالةهالكنّ ّ ً ّ. 

ّاملقدمة العقلية .٢ ّهي املقدمة التي يتوقف عليه: ّ ا اإلتيان بالواجب ّ
ًتكوينا، بحيث ال يمكن اإلتيان بالواجب بدوهنا، من قبيل السفر بالنسبة إىل 

ّاحلج، فال يمكن اإلتيان باحلج من دون السفر إىل امليقات ّ. 
ّاملقدمة العلمية .٣ ّهي املقدمة التي ال يتوقف عليها وجود الواجب : ّ ّ

ّخارجا، ولكن يتوقف عليها حتصيل ّإلتيان بالواجب، كام إذا شك يف  با  العلم ً
 اإلتيان : أي ـوجوب الظهر أو اجلمعة، فاإلتيان بأطراف العلم اإلمجايل

ّيعترب مقدمة علمية لتحصيل الواجب وإحرازه، أو من قبيل ـ بالصالتني  ّ
ل يشء ْسَ غّنإغسل يشء من فوق املرفق لكي حيصل اليقني بغسل املرفق، ف

ّالواجب وهو الوضوء، لكن يتوقف عليه العلم ّفوق املرفق ال يتوقف عليه 
 .واليقني بغسل املقدار الواجب

 ّأي>ّاملراد من هذه املقدمات الثالث، ولج األصوليون يف بحث يان ببعد 
ّمقدمة من هذه املقدمات يتعلق هبا الوجوب الغريي ّ ّ>. 

ّا املقدمة العلمية، فقالوا أهنّأم ّ  ّ لعدم تعلق؛ّا خارجة عن حمل البحثّ
ّالوجوب الغريي هبا، بال خالف، وذلك ألهنا ليست مقدمة لإلتيان  ّ ّ
ّبالواجب، وإنام هي مقدمة حلصول العلم واليقني بامتثال الواجب، فإذا شك  ّ ّ

ّاملكلف بأن ّ مرددة إما الظهر وإما اجلمعة فيمكن أن يصيل الظهر ً عليه صالةّ ّ ّ ّ
 ّعىل األخرى، لكنفقط أو اجلمعة فقط، وليست إحدى الصالتني موقوفة 
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ًحتصيل العلم بامتثال الواجب يتوقف عىل اإلتيان بالصالتني معا ّ. 
عند اشتباه  ـ ّوكذلك الصالة إىل كل جهة من اجلهات املحتملة للقبلة

 هي دخيلة يف ، نعم. ال تكون دخيلة يف حصول نفس الواجب الواقعي ـالقبلة
 .حصول العلم باالمتثال

ّإذن املقدمة العلمية ال ّ يتعلق هبا الوجوب الغريي، لعدم توقف الواجب ّ ّ
 .ّوإنام هي واجبة من باب حتصيل الفراغ اليقيني ومن باب االحتياط، عليها

ّوأما املقدمة العقلية فعىل القول باملالزمة ال إشكال وال خالف يف تعلق  ّ ّ ّ
ًالوجوب الغريي هبا؛ وذلك ألن وجود وامتثال الواجب يتوقف عليها عقال  ّ ّ ّ

ًتكوينا، فاحلج مثال يتوقف عىل السفر إىل امليقات تكويناو ّ ًً  فيحكم العقل ّ
ّبوجوهبا، وبناء عىل املالزمة حيكم الشارع بالوجوب الغريي للمقدمة العقلية ّّ. 

ّوأما املقدمة الرشعية كالوضوء بالنسبة إىل الصالة، فقد وقع اخلالف بني  ّ ّ
ّني يف تعلق الوجوب الغريي هبا ّاألصولي  .وعدمهّ

 
ّني كاملحقق النائيني وغريه إىل أنّذهب بعض األصولي ّ الوجوب الغريي ّ

ّال يتعلق باملقدمة الرشعية، وإنام يتعلق باملقدمة العقلية فقط ّّ ّ ّّ ّ. 
ّبوا ذلك بأن املقدمة الرشعية هي التي يأخّوقر ّ ًذها الشارع قيدا يف ّ

ًالواجب، وعىل هذا يكون الوجوب منصبا ّ عىل الواجب وعىل املقدمة ّ
ّالرشعية كالوضوء، فينحل األمر إىل أمرين ضمنيني نفسيني أحدمها متعلق  ّّ ّ ّ
ّبذات الواجب وهو الصالة، واألمر اآلخر يتعلق باملقدمة وهي الوضوء،  ّ

ّومع كوهنا متصفة بالوجوب الضمني ّيس يستحيل أن تتصف بالوجوب  النفّ ّ
ّ الذي تقدم أن ـًالركوع مثالـ الغريي، فتكون كاجلزء يف الواجب  ّه ال يتعلق به ّ

وهو من ، ّالوجوب الغريي؛ ألنه يلزم اجتامع الوجوبني عىل يشء واحد
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 .وهو حمال، اجتامع املثلني

ّأي املقدمة الرشعية كالوضوء ـ  الواجب والقيدّنإ: بعبارة أخرى وإن ـ  ّ
ّكانا متغايرين وكان القيد مقدمة لوجود الواجب، إال أن اتصافه بالوجوب  ّّ ّ
ّالضمني النفيس يمنع من اتصافه بالوجوب الغريي، وإال للزم اجتامع املثلني ّ ّ ،

 .وهو مستحيل
 

ّأنكر تعلق  النائيني الذي قّختاره املحقاّأورد السيد الشهيد عىل ما 
ّالوجوب الغريي باملقدمة الرشعية ًبأن أخذ الشارع للمقدمة الرشعية قيدا يف : ّّ ّّ ّ

ّالواجب يعني أن الواجب كالصالة مثال له حص ً ّاألوىل هي احلصة : تانّ
ّهي احلصة الفاقدة للقيد :  والثانية) الواجدة للوضوء:أي(الواجدة للقيد 

ّأن األمر منصب :، ومن الواضح) الفاقدة للوضوء:أي( ّ عىل احلصة الواجدة ّ
ّوبالتحليل نجد أن الوجوب الضمني ، ّأي عىل الصالة املقيدة بالوضوء، للقيد

ّالنفيس يتعلق بذات املقيد، أي بالصالة وبالتقيد بالقيد ّ ّ ، أي كوهنا عن وضوء، ّ
ً بمعنى أن القيد يكون خارجا)الوضوء(ال بنفس القيد  ّعن متعلق الوجوب،  ّ

ًام هو مقدمة حلصول التقيد املأمور به ضمنياّوإن ّ ّ ّ. 
ّفاملطلوب من املكلف هو إجياد الصالة املقيدة بالوضوء، أي أن الواجب  ّ ّ

ّهو ذات املقيد والتقيد ال القيد، أم ّ ّا القيد فهو مقدمة حلصول التقيد؛ ألن ّ ّ ّ
 .ّالصالة عن وضوء ال حتصل إال باإلتيان بالوضوء

ّأن األمر بالصالة املقيدة ينحل إىل أمرين قولكم بّنإ: إن قيل ّ أمر بذات : ّ
ّاملقيد أي بالصالة، وأمر بالتقيد ا القيد فهو خارج، ّ أم،أي بكوهنا عن وضوء ّ

ّهذا يعني أن الوجوب البد وأن يتعلق بنفس الوضوء، وذلك ألن التقيد و ّ ّّ ّ
ذا العنوان ّأن ه: ّ من الصالة املقيدة بالوضوء، ومن الواضحّعنوان انتزاعي
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ّد الصالة بالوضوء ال يمكن أن يتحقق إال باإلتيان بالوضوء، والزمه ّوهو تقي ّ

ٌأن األمر بالتقيد أمر ّ ّ ال حمالة؛ ألنه منشأ انتزاعه،  ـ أي الوضوء ـً بالقيد أيضاّ
ّوعليه يتصف القيد وهو الوضوء بالوجوب الضمني النفيس فيمتنع اتصافه  ّّ

 .بالوجوب الغريي
ًن القيد وهو الوضوء وإن كان دخيالأ: ىل ذلكاجلواب ع  يف حصول ّ

ّ ألن الصالة املقي ـّالتقيد ّدة بالوضوء ال يمكن أن تتحقق إال باإلتيان ّ ّ
ّبالوضوء، فيكون الوضوء أحد الطرفني النتزاع التقيد والطرف اآلخر هو 
الصالة، وبحصول هذين الطرفني ومها الصالة والوضوء ننتزع منهام عنوان 

ّ عني التقيد ونفسه، بل مها أمران )الوضوء (ّ هذا ال يعني أن القيدّلكن ـ ّلتقيدا
 .متغايران

ًفالتقيد نسبة معنى  منتزع من الصالة والوضوء، واملعنى احلريف له ّ حريفّ
 .ّوجود مستقل عن نفس الطرفني اللذين مها منشأ انتزاعه

ّوعىل هذا األساس فالتقيد ليس نفس القيد واملقيد، .  بل هو مغاير هلامّ
ًنعم، ال حيصل التقيد إال بطرفيه ولكن هذا ال جيعله منطبقا ّ  عليهام، ولذلك ّ

ًيكون األمر النفيس الضمني متعلقا ّ ّ بالتقيد وباملقيد فهام داخالن، أمّ ّ ا القيد ّ
 .ّصف بالوجوب النفيس الضمنيّفهو خارج عن األمر وغري مت
ّغريي بناء عىل القول باملالزمة؛ صف بالوجوب الّوعىل هذا يمكن أن يت

ّ املقدمة الرشعية تتصف بالوجوب الغريي كاملقدمة العقلية ّأن: ّوبذلك يتضح ّ ّّ ّ ّ
 . عىل القول باملالزمةًبناء

 
ّواملقدمة الرشعية ما أخذها الشارع>: +قوله •   كالطهارة بالنسبة <...ّ

 إىل الصالة
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ّية ما يتوقف عليها ذات الواجبّواملقدمة العقل>: +قوله •   كالسفر إىل <ّ
 . ّاحلج

ّواملقدمة العلمية ما يتوقف عليها حتصيل العلم باإلتيان >: +قوله •  ّ ّ
ً كالزيادة يف الغسل عىل املقدار الواجب يف الوضوء مثال ليعلم <بالواجب

 .بغسل األعضاء الثالثة
 يف احللقة الثالثة حتت ّ تقدم<ّ عىل هذه الدعوى بام تقدمّونرد>: +قوله • 

ّعنوان املسؤولية جتاه القيود واملقدمات ّ. 
ّيعني ختصيص الواجب هبا وجعل األمر متعلقا بالتقي>: +قوله •  ً  أي <دّ

ًجعل األمر متعلقا  . التقييد أي مع كوهنا عن وضوء  مع)الصالة ( بالواجبّ
ّ القيد وإن كان دخيال يف حصول التقيّإن>: +قوله •  ّ أن < طرف لهّد ألنهً
 . له طرفان أحدمها القيدٌّ حريفًد معنىّالتقي
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ّللمقدمة العادية معنيان ّ : 
ًهي املقدمة التي ال يتوقف عليها ذو املقدمة توقفا: ّاملعنى األول ّ ّّ  ًاّ عقليّ

ً وإنام يكون توقفاًاّوحقيقي ّ وج اإلنسان من ّ بحسب العادة من قبيل توقف خرّ
، وعىل هذا فال ً العادة قد جرت عىل لبس احلذاء قبالّه، فإنئداره عىل لبس حذا

ّيوجد توقف حقيقي عىل ذلك، فإن خروج اإلنسان من داره ال ي ًف توقفا ّوقتّّ ّ
ّوقد ذكر صاحب الكفاية بأن املقدمة العادية هبذا . ًا عىل لبس احلذاءّحقيقي ّ ّ

ّعة إىل العقلية إال أنه ال ينبغي توهم دخوهلا يف حمل املعنى وإن كانت غري راج ّ ّ ّ ّ
ّالنزاع؛ ألن املقدمة العادية هبذا املعنى ليست بمقدمة حقيقة ّّ ا ّوأم>: حيث قال، ّ

ّفإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن : ّالعادية
ّحتقق ذهيا بدوهنا، إال أن العادة جرت عىل اإلتيان ب ه بواسطتها، فهي وإن كانت ّّ

ّة، إال أنّغري راجعة إىل العقلي  .)١(<ّم دخوهلا يف حمل النزاعّه ال ينبغي توهّ
ًهي تلك املقدمة التي يكون توقف ذي املقدمة عليها توقفا: املعنى الثاين ّ ّّ ّ 

ّ، كتوقف الكون يف السطح عىل ارتقاء السلًّاه ليس عقلي ولكّنًّاحقيقي  ّم، فإنّ
ً والكون عىل السطح بال سلم وإن كان أمراالطريان ّ إال أن الشخص ً عقالً ممكناّ ّ

 فيكون  ـّ يف حد نفسهً وإن كان طريانه ممكنا ـ بالطريان بالفعلًصفاّما دام ليس مت
ّتوقف كونه يف السطح عىل ارتقاء السل ًم توقفاّ  .ّ ومما تقتضيه العادةًاّ حقيقيّ

ّه املقدمة ينبغي أن تكون راجعة إىل ّوذهب صاحب الكفاية إىل أن مثل هذ
                                                  

 .٩٢ص: كفاية األصول) ١(
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استحالة الصعود عىل السطح بدون مثل : هو رضورة: ّالعقلية، والدليل عليه

، ً ذاتاً، وإن كان الطريان عىل السطح ممكناً لغري الطائر فعالًم عقالّنصب السل
ًوإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعال>: وهذا ما ذكره بقوله ّ ّ 

ّم ونحوه للصعود عىل السطح، إال أنّكنصب السل ًاّواقعي ن ّه ألجل عدم التمكّ
ّ راجعة إىل العقلية، رضورة  ـً أيضا ـ فهيًالطريان املمكن عقال عادة من

، وإن كان ً لغري الطائر فعالًعقالّللسلم استحالة الصعود بدون مثل النصب 
 .)١(<ً ذاتاًطريانه ممكنا

ً ممتنعا ذاتا كاجتامع النقيضني، يشءيكون ال ًتارة>: ّوببيان السيد اخلوئي ً
ًوأخرى يكون ممتنعا وقوعا وإن كان . ّووجود املمكن بال علة وما شاكل ذلك ً

ه ممتنع ّنإ املسافة، فّ، وذلك ككون اإلنسان عىل السطح بدون طيًايف ذاته ممكن
  وثالثة ال هذا. وهو الطفرة، حيث يلزم من فرض وقوعه يف اخلارج حمالًعقال

م حيث ال يلزم ّ ككونه عىل السطح بال نصب السلًوال ذاك، بل هو ممتنع عادة
 ، لعدم استحالتهام؛ة اخلارقة العادة له حمالّمن فرض وقوع الطريان أو القو

 .ة اخلارقةّبالقياس إىل عادم اجلناح وعادم القوّ السلم ّوإنام يستحيل بال نصب
ّأن املقدمة يف احلقيقة هي اجل: فالنتيجة م ّامعة بني الطريان ونصب السلّ

ّوحيث إن الفرد األول غري متحقق انحرص اجلامع يف الفرد األخري وهو نصب  ّّ
ّ فإذن ترجع املقدمة العادية عىل ضوء هذا التفسري إىل املقدمة العقلية،مّالسل ّّ ّ .

 .)٢(<فال معنى لذكرها يف قباهلا
ّوال خيفى أن هذه املقدمة مل يذكرها السيد الش ّ  عدم ذكره ّ، ولعل+هيد ّ

 .ّهلا لعدم كوهنا مقدمة حقيقة
                                                  

 .املصدر السابق )١(
 .٣٠٣ ص٢ ج: )يطبع دار اهلاد(حمارضات يف أصول الفقه ) ٢(
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ّوهي املقدمة التي تتوقف عليها صحة ال ّ ّ كصحة الصالة املتوقفة عىل يشءّ ّ
ّ، كالطهارة ونحوها من الرشوط التي تتوقف عليها صحة الصالةارشائطه ّ . 

ّوقد أرجع صاحب الكفاية مقدمة الصحة إىل مقدمة الوج وهي ما  ـ ودّّ
ّ وجود الواجب، كطي املسافة بالنسبة إىل احلجهاّيتوقف علي سواء عىل  ـ ّ

ّالقول بأن األلفاظ موضوعة لألعم من الصحيح والفاسد أم عىل القول  ّ
 .بالوضع للصحيح فقط

فواضح،  ـ بناء عىل الوضع للصحيح ـ ّا رجوعها إىل مقدمة الوجودّأم
ًهية املأمور هبا حتى يكون وجودا هلاً غري الصحيح ليس فردا للامّنأل ّ. 

ّوأما بناء عىل الوضع لألعم، فأل ّ حمل الكالم هو مقدمة الواجب، ال ّنّ ّ
ّمقدمة املسم ّ، ألن الفرد الفاسد وإن كان فردا للمسمًى بالصالة مثالّ ً ه ى لكنّّ

ّ الواجب هو الفرد الصحيح، فكل ما يتوقف عليه ّنًليس فردا للواجب، أل ّ
ّواجب كالطهارة للصالة يكون مقدمة وجوديةّصحة ال وهذا ما ذكره . )١(ّ

ّال خيفى رجوع مقدمة الصحة إىل مقدمة الوجود، >: صاحب الكفاية بقوله ّّ
ّولو عىل القول بكون األسامي موضوعة لألعم، رضورة أن الكالم يف مقدمة  ّ ّ

ّالواجب، ال يف مقدمة املسم  .)٢(<ى بأحدها، كام ال خيفىّ
ّت مقدمة الصحة ترجع إىل مقدمة الوجود، فال إشكال يف وإذا كان ّّ

ًبالوجوب الغريي، كام تقدم آنفاّاتصافها  ّ. 
 

ّموا املقدمة إىل عدة تقسيامت، من قبيل تقسيمها ّالقائلون باملالزمة قس•  ّ
                                                  

 .١٢٨ ص٢ج: منتهى الدراية يف توضيح الكفاية) ١(
 .٩٢ص: اية األصولكف) ٢(
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ّإىل املقدمة الداخلية واخلارجية، و ّ ّىل مقدمة إب، وّىل مقدمة وجوب وواجإّ

ّرشعية وعقلية ّ. 
لو بنينا عىل املالزمة بني وجوب اليشء ّأنه  هو :الغرض من هذا البحث• 

ًووجوب مقدمته رشعا، فهل يكون الوجوب الغريي شامال جلميع أقسام  ّ ً ّ
 ّ خيتص ببعضها فقط؟مّاملقدمة، أ

ّمن أهم تقسيامت املقدمة ثالثة تقسيامت•  ّ : 
ّا إىل مقدمة داخلية وخارجية، هماقسنا: ّالتقسيم األول•  ّ ّاملقدمة وّ
ّهي جزء الواجب املركب، واملقدمة اخلارجية: ّالداخلية ّ ّهي كل ما يتوقف : ّ ّ

 .ّعليه الواجب وله وجود مستقل عن وجود الواجب
ّوقع اخلالف يف أن الوجوب الغريي بناء عىل املالزمة هل •  ّشمل املقدمة يّ

 : النّالداخلية؟ ويف املقام قو
ّشمول الوجوب الغريي للمقدمة الداخلية: ّاألول ّّ. 
ّالوجوب الغريي ال يشمل املقدمة الداخلية: الثاين ّّ. 

 عدم وجود املقتيض: ّاألول:  أصحاب القول الثاين بوجهنيّواستدل
ّشمول الوجوب الغريي للمقدمة الداخلية، والوجه الثاينل وجود املانع من : ّّ

ّاتصاف املقدمة الدا  .ّخلية بالوجوب الغرييّ
ّإىل مقدمة وجوب ومقدمة واجب: التقسيم الثاين•  ّ. 

 .ّومقدمة الوجوب ال يشملها الوجوب الغريي
ّأما مقدمة الواجب ًفهي التي يتوقف عليها إجياد الواجب خارجا: ّ وال ، ّ

 .ّإشكال يف اتصافها بالوجوب الغريي
ّتقسيم املقدمة إىل رشعية و: التقسيم الثالث•  ّعقلية وعلميةّ ّ. 

ّاملقدمة العقلية ًهي املقدمة التي يتوقف عليها اإلتيان بالواجب تكوينا: ّ ّ ّ .
ّوال إشكال وال خالف يف تعلق الوجوب الغريي هبا عىل القول باملالزمة ّ. 



 ٣٤٣ ..................................................... ّوعلمية ّوعقلية ّرشعية إىل ّاملقدمة تقسيم
ّأما املقدمة العلمية ّ ًوهي التي ال يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، : ّ ّ

ّ باإلتيان بالواجب، وهي خارجة عن حمل  م العل ّولكن يتوقف عليها حتصيل
ّ لعدم تعلق الوجوب الغريي هبا، بال خالف؛البحث ّ. 

ّأما املقدمة الرشعية ّ ًهي املقدمة التي أخذها الشارع قيدا يف الواجبف: ّ ّ. 
ّوقد وقع اخلالف بني األصوليني يف تعلق الوجوب الغريي هبا وعدمه ّ. 

ّوجوب الغريي ال يتعلق باملقدمة الّأن ّذهب املحقق النائيني إىل •  ّ ّ
ّالرشعية؛ ألن الوجوب النفيس ينصب ّّ ّ عليها، وهو يمنع اتصافها بالوجوب ّ

 .ّالغريي، وإال لزم اجتامع املثلني
ّأورد عليه السيد الشهيد بأن القيد خارج عن األمر وغري متصف •  ّ ّ

 .ّبالوجوب النفيس الضمني





 
 
 
 

)١٩١(   
 

 ّ املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمتهعدم •
ّبحوث إضافية وتفصيلية • ّ 

  األصل العميل يف مسألة وجوب املالزمة)١(
ü ّمقتىض األصل العميل يف املسألة األصولية 
ü ّمقتىض األصل العميل يف املسألة الفقهية 

 يف أصل االستصحاب. ١
 يف أصل الرباءة. ٢

ّ وجوب املقدمة وأدل األقوال عىل)٢(  تهاّ
ًوجوب املقدمة مطلقا . ١ ّ 
ً عدم وجوب املقدمة مطلقا.٢ ّ 
ّ التفصيل بني املقدمات السببية وغريها .٣ ّ 
   التفصيل بني الرشط الرشعي وغريه.٤





 
 
 

الزمة  حال قيق    ا
صحيح ار:ُوا وجوبُ إن رحلةِ ا ي   ِ الغ علّ اب، مع ِ ا  واإل

سليم شوقِال رحلةِ با ي   ِ الغ   .اإلرادة ّ
ّأما األول وجوب: ّ َفألن ا ي إن ّ دّ الغ وجوبَأر شحُ به ا ُ ا ٍ  بصورةّ

ة ٍقهر وجوبِل من قبّ فِ ا وجوبُ، فهذا غّ ا َ معقول، ألن ا  ٌ جعلّ
عل لجاعل اختياريٌ فعلُواعتبار، وا نِ  ُ ترشحُ وال يم ةٍه بصورةّ   .ّ قهر

د نو ةٍ بصورةُعلُ ٌ به وجوبَأر ٍ اختيار تاج ِ من قبلّ ، فهذا  و  ُا
ر ٍإ م

صححّ ٍ و علّ وجوبّأن ه، مع ِ  يَا ص الغ َحح ال  علّ ّه، ألن ِ 

صحح َا لجعلّ َكما تقدم ـ   لّ ُإما إبراز ـ ه   الكّ لسانِ ا ، ّ الِ بهذا ا
ديد ما  ُو زّ ر نِ الطاعة حقِ  ر قام، ألنِ واإلدانة، و األ   ال مع   ا

الك زَا وجوبِ بنفسٌ م فِ ا وجوبّ ا يُ، وا تبع الغ س  وال ًة إدانُ ال 
كُيصلح لتحر ر بنا ـ     .فيلغو جعله ـ ّكما 

ا الزمِفمن أجل: ّوأما ا ِ مقدمت وحبٍء  ب حبِ ا  ٌه، وهو تالزمّ
شهادةُِنؤمنّنما  عليه، وَال برهان وجدان به  ك صح.  ا ذ اض ّو بُاف   ا

واجبات جل فسيةِ ا ِ ا ونّ ةُ ال ت بو ٌِتّ بما  مقدماً  صا ها ـ 
تبةِوفوائد ِها ا الزمة.  عليهاّ رنا ا و أن ِ مقدمت وحبِء ا حبَ بَو ه، ّ

ن سليمَا أم يةُ ال ِ بمحبو واجباتّ فسيةِ هذه ا   .ّ ا
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ّحتقيق حال املالزمة بني املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته، 

 : ّعنوان ينبغي البحث فيه من عدة جهات
ّاألدلة عىل املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته: اجلهة األوىل ّ. 
ّاألدلة عىل عدم املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب : اجلهة الثانية

 .ّمقدمته
ّاألصل العميل عند الشك يف املالزمة وعدمها، واألقوال : هة الثالثةاجل

 :ّاملهمة يف املسألة أربعة
ً وجوب املقدمة مطلقا.١ ّ. 
ً عدم وجوب املقدمة مطلقا.٢ ّ. 
 . التفصيل بني السبب وغريه.٣
ّ التفصيل بني املقدمة الرشعية وغريها.٤ ّ. 

ّثة إال لبيان خمتاره وهو عدم ّ مل يتعرض يف احللقة الثال+ّوالسيد الشهيد 
ً بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته مطلقا، وعىل هذا سوف نذكر املالزمة ّ

ّأوال خمتار السيد الشهيد  ّ، وبعد ذلك نتعرض لبقية اجلهات واألقوال+ًّ ّ. 
 

ّ التذكري بأن املراد من املالزمة هي  قبل الولوج يف هذا البحث ينبغي
ّاملالزمة الرشعية بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته، أي أن اجلعل الرشعي  ّ ّ
ّلذي املقدمة الزمه جعل رشعي بوجوب املقدمة وجوبا غرييا، وهذا هو حمل  ً ًّ ّ ّّ
ّالنزاع بني األعالم، أما الوجوب العقيل للمقدمة فإنه مل يقع فيه خالف بني،  ّّ ّ

ً فاملالزمة ثابتة عقالّ املقدمة، ّتوقف امتثال الواجب عىلك حلكم العقل بوذل
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 .ًال رشعا

ّالصحيح إنكار الوجوب الغريي يف ّأن : +ّوقد ذكر السيد الشهيد 
 .ّمرحلة اجلعل واإلجياب والتسليم بالشوق الغريي يف مرحلة اإلرادة

ّكم، ألن ّلكي يتضح املطلب ينبغي التمييز بني مراحل احل: بيان ذلك
 بثالث مراحل، هي مرحلة املالك ومرحلة الشوق ّالرشعي يمر احلكم

 ومرحلة اجلعل واالعتبار، وفيام ييل حتقيق احلال يف املالزمة وعدمها واإلرادة
 : حلايف هذه املر

ّأما مرحلة املالك، فلو فرض وجود مالك يف مقدمة الواجب، نتيجة  ّ
ّقدمة واملقدمة، فكام يوجد مالك يف احلجاملالزمة بني وجود املالك يف ذي امل ّ ّ 

ّ، يوجد مالك يف نفس السفر أيضا، لكنًمثال ّ هذا باطل وغري صحيح؛ ألن ً
لزم أن تكون ي  ـً مثالّ احلجإىلكالسفر  ـ ّفرض وجود مالك يف مقدمة الواجب

 ّ، فيلزم انقالب الواجب الغرييًاّ ال غرييًاّ نفسيًاواجب ـ السفرـ ّنفس املقدمة 
ً الفرض من كونه واجبا غرييا النفيس، وهو خلفإىل ًّ. 

ّأما بلحاظ مرحلة اجلعل واالعتبار، فال توجد يف هذه املرحلة مالزمة بني 
ّوجوب اليشء ووجوب مقدمته؛ ألنه إما ي ّ ّاملالزمة بنحو الرتشح القهري ريد بّ

ّبمعنى أن الوجوب الغريي يثبت رشّإىل املقدمة، ّالوجوب النفيس من   ًعاّ
ّبمجرد ثبوت الوجوب النفيس من دون أن يتدخل الشارع يف ّ ّ جعل هذا  ّ

 ،ّ الوجوب الغريي الذي جيعله الشارع باختياره وإرادتهّ، وأما يريد بهالوجوب
 : وكالمها باطل

ّأما بطالن األول ـ الرتشح القهري من  ّ ّإىل املقدمة ـ ّالوجوب النفيس ّ
ٌألن الوجوب واإلجياب فعلف باختياره ّ أن اجلاعل : بمعنى،ّي للموىل اختيارّ
ال عىل هذا فرفعه، وليس بيد أحد غريه وال يكون رغم إرادته، ويضعه أو ي

ًيمكن أن يرتشح قهرا  . للوجوب النفيس الشارعّ بمجرد جعلّ
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ّ يوجب مقدمته،  يلزم أنفال؛ ًجب شيئاّإن الشارع إذا أو :بعبارة أخرى

 وال يكون ّ اختياري للموىلٌ اإلجياب فعلّبل قد يوجبها وقد ال يوجبها؛ ألن
ًقال إن الوجوب الغريي يرتشح قهرالكي ي عليه؛ ًقهرا ّّ  من الوجوب النفيس، ّ
 .وال معنى له باطلهذا الكالم إذن 

ّالوجوب الغريي جيعله الشارع باختياره ّ بطالن الثاين ـ أي أن ّوأما
ّ يف نفسه إال أنً فهذا وإن كان معقوال ـوإرادته  اجلعل واإلجياب الرشعي ال ّ

الغرض والداعي ولذا لو سألنا عن ّ مربر وغرض، ّ ومن دون أيًيكون عبثا
ّ ألجيب بأن الغرض ل هذا الوجوب الغريي؟عىل أساسه جعل املوىل مثالذي 

ّغري متوفر يف املقدمةكالمها وأحد أمرين، ّجلعل الوجوب الغريي ال خيلو من  ّ .
 : وهذان األمران مها

ّك؛ ألن  إبراز املالهوّلوجوب الغريي املوىل لّأن الغرض من جعل : لّاألو
ّ أن الشارع تعلق غرضه ، أيّإبراز املالك غرض مصحح للجعل املولوي ّ

 .بإبراز املالك هبذا الوجوب الغريي
املالك املوجود يف هو إبرازه املوىل املالك الذي أراد ّإن : لكن نقول
 .الوجوب النفيس
  فإبرازه،ّبجعل الوجوب النفيسالشارع برزه  هذا املالك أّأن: ويرد عليه

 . للحاصلً حتصيالّمرة أخرى يكون
 .هو مالك الوجوب الغرييه إبرازاملوىل  يكون املالك الذي أراد ّوإما أن

ّهذا غري معقول؛ ملا تقدم من أن الوجوب الغريي ّأن : ويرد عليه ّ  مالك الّ
ً الوجوب النفيس، وإال لصار وجوبا عىل املالك املوجود يفًازائدفيه  ً نفسياّ  ال ّ
ًغرييا  . وهو خلفّ

هو ألجل ّأن يكون الغرض من جعل الوجوب الغريي : الثايناألمر 
ّإثبات املنجزية واملحركية والباعثية، وحتديد مركز حق الطاعة من أجل ت ّ ّ ّ  رتيبّّ



 ٣٥١ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
هذا ثل ّأن م: ومن الواضحالثواب عىل االمتثال والعقاب عىل املخالفة، 

هو ، فغرض املوىل ًأيضاّلجعل واإلجياب املولوي  لًاّمصححيكون غرض ال
ّإثبات املحركية واملنجزية والثواب والعقاب بجعله الوجوب الغريي ّ ّ ّ. 

ّن الوجوب الغريي ليس فيه منجزية وال غري معقول؛ أل أنّه: ويرد عليه ّ ّ ّ
ّحمركية وال ، كام ّ النفيس من ذلكًثواب وال عقاب زائدا عىل ما يف الوجوب ّ

 .ّتقدم
ّومما تقدم يتضح عدم وجود غر ّ  فال ،ّض للموىل يف جعل اإلجياب الغرييّ

 .معنى جلعله
ّ وحب يشءّ حب ّأما بلحاظ مرحلة اإلرادة، أي وجود مالزمة بني

ً حمبوبية غريية للمقدمة تبعافتوجدّمقدمته،  ّ ّ ّ للمحبوبية النفسية للواجبّ ّ. 
ّ املحبوبية بني اليشء وبني مقدمته ليست برهانية وإنام ّأن هذه: فريد عليه ّّ ّ

التالزم بني إرادة الواجب  هو الذي يدركالوجدان هي ثابتة بالوجدان، ف
ّالنفيس وإرادة مقدماته، فك ّلام حتققت اإلرادة والشوق واحلب يف ّ ّ  ،يشءّ

ّاستلزم ذلك نشوء اإلرادة والشوق واحلب الغريي نحو املقدمات ّ نسان فاإل ؛ّ
ًمثال إذا أراد شيئا فيه  ّفإن هذه املبادئ ترسي إىل مقدما، مبادئً  ت ذلك اليشء،ّ

ّألنه لو مل حيب مقدماته ومل يردها  .النفيسمراده ّ يستطيع التوصل إىل ، فالّّ
ً الواجبات النفسية حمبوبة تبعاوعىل هذا األساس تكون ّ ملحبوبية املالكات ّ

ّ وحب مقدماته، يشءّمالزمة بني حب  مل توجد فلوّواملصالح املرتتبة عليها،  ّ
 .، وهو واضح البطالن حمبوبة للموىلّالواجبات النفسيةفال يمكن أن تكون 

ّوهبذا يتضح وجود املالزمة بني حب اليشء وحب مقدماته يف مرحلة  ّّ ّ
 .اإلرادة

ّأما يف مرحلة اجلعل فال توجد مالزمة بني وجوب اليشء ووجوب 
ّوهكذا اتضح عدم >:  بقوله+ا ذكره الشهيد الصدر ّمقدماته، وهذا م



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٣٥٢
 .ّاملالزمة بني الوجوب النفيس والغريي بحسب مرحلة اجلعل واالعتبار

ّ بلحاظ عامل الشوق واإلرادة فالصحيح فيه هو التالزم بني احلب ّوأما
ّالنفيس واحلب الغريي، ألن الشوق  ّ ّ تكويني وليس كاجلعل واالعتبار ٌأمرّ

ًيا اختيارًفعال ّوهو مالك احلب آخر،  ٍّ تكوينيٍ ألمرً يكون مستتبعاأن فيعقل ّ
 ال وآخر، ٍتشخيص االستتباع والتالزم بني يشءّأن  والواقع .ّالنفيس أو نفسه

يكون عن طريق ّوإنام ّملصادرات العقلية ا يكون بالرباهني أو أنيمكن 
مل يكن ، ًخارجابالتجربة  حراقاإلّ فإنه لوال مالحظة ؛االستقراء واملالحظة

ّيعرف كوهنا علة له، ويف املقام لتشخيص التالزم البد و ن نرجع إىل الوجدان أّ
ّاملدرك للتالزم بني إرادة الواجب النفيس وإرادة مقدماته، فإنه يقيض  ّ ّ كلام بأنّهّ

ًأراد اإلنسان فعال أراد مقدماته تبعا ّ  .)١(<ً أيضاً
 

ّر الوجوب الغريي يف مرحلة اجلعل الصحيح إنكا>: +قوله • 
ً عطفا تفسرييا<اجلعل> معطوفة عىل <اإلجياب> كلمة <واإلجياب ً. 

ّألن املصحح للجعل ـ كام تقدم ـ إما إبراز املالك>: +قوله •  ّ ّ ّ تقدم <...ّ
 . احللقة الثالثةأوائلهذا البحث يف 

ًوالوجوب الغريي ال يستتبع إدانة وال يصلح للتح>: +قوله •  ريك، ّ
 .ةالبحوث السابق يف <ّكام مر بنا

 
ّ الوجوب الرشعي الغريي للمقدمة يف مرحلة اجلعل إنكارالصحيح هو •  ّ

ّواإلجياب، مع التسليم باملالزمة يف مرحلة الشوق واإلرادة، فمقدمة الواجب 
                                                  

 .٢٨٢ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .ليست واجبة بالوجوب الرشعي، وإن كانت حمبوبة ومرادة للموىل

ّ الوجوب الرشعي الغريي ملقدمة إنكارّسيد الشهيد عىل الّاستدل •  ّ
، ّل اختياري للشارعفعّهذا الوجوب الغريي ّ، بأن الواجب يف مرحلة اجلعل

ّال يمكن ترشحه قهرا من وجوب آخر، كام أنه ال يوجد مصحح جلعله و ّ ً ّ
ّاختيارا من قبل الشارع؛ ألن املصحح إما إبراز املالك، وهو مربز بالوجوب ّ ّ ً 

ّالنفيس، وإما حتديد مركز حق الطاعة واإلدانة عىل عدم التحرك، والوجوب  ّّ
ًالغريي ال يستتبع إدانة، وال يصلح للتحريك، فيكون جعله لغوا ّ. 

ّاستدل السيد •  ّالشهيد عىل التسليم بالشوق الغريي ملقدمة الواجب يف ّ ّ
ّ وحب مقدمته، وهو يشءّالتالزم بني حب الاإلرادة، بمرحلة  تالزم ال برهان ّ

ّه ثابت بشهادة الوجدان، وبذلك صح افرتاض احلب يف عليه، ولكنّ ّ
ّالواجبات النفسية؛ لكوهنا مقدمات للمصالح املرتتبة عليها، فلو أنكرنا  ّ ّ

ّ وحب مقدمته، ملا يشءّاملالزمة بني حب ال ّ التسليم بمحبوبية هذه أمكنّ
 .ّالواجبات النفسية
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ّيف أن ّعند الشك العميل يف تأسيس األصل بني األعالم قد وقع البحث 
ًمقدمة الواجب هل واجبة رشعا أم ال؟ ّ 

 : ويقع البحث يف مقامني
مسألة املالزمة : ّمقتىض األصل العميل يف املسألة األصولية، أي: ّاألول

 .متهّ ووجوب مقديشءبني وجوب ال
يف مرحلة النتيجة، : أيّمقتىض األصل العميل يف املسألة الفقهية، : الثاين

ًوهي نفس وجوب املقدمة إثباتا  .ً ونفياّ

  ّمقت� األصل العم� � ا�سألة األصو�ة: ّا�قام األول
ّواستدل عىل ذلك بام ييل ُ : 

ّعدم قابلية الوجوب الغريي للتنجيز والتعذير: ّالدليل األول ّ 
ّأن األصول العملية جتري يف : بتقريبّالسيد الشهيد هو ما ذهب إليه و ّ

كون يف خمالفتها يّ التكليفية التي تقبل التنجيز والتعذير، والتي األحكام
ّعصيان وعقاب، واحلال أن وجوب املقدمة رشعا عىل القول به ليس بنفسه مما  ً ّّ

 .ّاألصول العملية يف املقام إجراءّيقبل التنجيز، كام تقدم، وعىل هذا فال يمكن 
: إن أريد إجراء األصل يف الوجوب الغريي، أي>: وهذا ما ذكره بقوله

ّاملقدمة، فإنه ال جيري فيها يشء من االستصحاب أو الرباءة، وذلك ألن األصل  ّ ّ
ّالعميل البد أن ينتهي إىل األثر العميل يف مقام التعذير والتنجيز، واستصحاب 

ّاءة ال جيري إال إذا كان ينتهي إىل التنجيز والتعذير، وإال عدم الوجوب أو الرب ّ



 ٣٥٥ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
ٌ لوضوح أن األصول إنام جعلت لذلك، وحكم؛ً رصفاًيكون جعله لغوا ّ ّ 

ّظاهري ال يتصور فيه التعذير والتنجيز ال تشمله أدلة األحكام الظاهرية ّ ّّ. 
ًويف مقامنا هذا، ال يتصور تنجيزا ،  ً ّتقالّ للوجوب الغريي مسً أو تعذيراّ

ًلوجوب الغريي ال يقع موضوعااّكام أن   للثواب والعقاب، ومن هنا فال ّ
 .)١(<معنى للتأمني عليه، ال بلسان الرباءة، وال بدليل االستصحاب

 عدم وجود حالة سابقة يف مسألة املالزمة: الدليل الثاين
املالزمة يف املسألة بني ّأن : وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية بتقريب

 وإن مل ،إن كانت ثابتة فهي ثابتة من األزل ّجوب يشء ووجوب مقدمتهو
ً فال تتصور فيها احلالة السابقة ال وجودا وال ،فكذلك من األزل تكن ثابتة ّ

ً، لكي يكون العلم بعدمها سابقا والشك يف بقائها الحقاًعدما ًّ. 
ّإعلم أنه ال أصل يف البحث يف املسألة، فإن>: قال صاحب الكفاية ّ 

ّاملقدمة ووجوب ذي املقدمة وعدمها ليست هلا حالة  املالزمة بني وجوب ّ
ّ نفس وجوب املقدمة يكون ، نعم.ّأو عدمها أزلية سابقة، بل تكون املالزمة

ّ بحدوث وجوب ذي املقدمة، فاألصل ًحادثا  بالعدم، حيث يكونًمسبوقا
 .)٢(<عدم وجوهبا

ّبني وجوب املقدمة ووجوب ا نفس املالزمة ّمأ>: ّوقال املحقق العراقي
ّ يف أنه ال أصل فيها، فإهنإشكالذهيا فال  ًا من جهة كوهنا أزلية وجودا وعدماّ ً ّ 

 .)٣(< فيها االستصحابيال حالة سابقة هلا حتى جير
ّويف خصوص أصالة الرباءة قال املحقق العراقي بعدم جرياهنا يف املقام 

                                                  
 .٢٨٣ ص٥ ج: تقرير الشيخ عبد الساتر، بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٢٥ص: كفاية األصول) ٢(
 .٣٥٠ ص١ج: هناية األفكار) ٣(
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ًلعدم كون املالزمة أمرا رشعيا وال موضوعا ً ّ ألثر رشعي، ألن ترتب فعلية ًّ ّ ّ ّ
ّالوجوب عىل املالزمة ترتب عقيل ال رشعي، حيث قال ٌّ ٌ ًحديث الرفع أيضا و>: ّ

ً رشعياً فيها لعدم كوهنا أمراٍغري جار  ّنّ رشعي، ألٍألثرً أيضا ً وال موضوعاّ
ٌترتب فعلية الوجوب عليها حينئذ ترتب ّّ ّ عقيل ال رشعي، كام هو واضحٍّ ّ>)١(. 

ّاملالزمة لو أريد منها القضية ّأن ب: ّب السيد الشهيد عىل هذا الدليلوأجا
ّالرشطية الصادقة عىل تقدير ثبوهتا قبل حتقق الرشط واجلزاء فهي كام  ّاحلقيقية ّ

ّاملالزمة الفعلية بني الوجوب ّأما إذا أريد من املالزمة أفيد ال حالة سابقة هلا، 
ّالنفيس لليشء بعد حتققه والوجوب ّ، فمن الواضح أن هذه املالزمة هلا لغرييا ّ

ّقبل حتقق ّ؛ ألنه مسبوقة بالعدم بنحو العدم األزيلّحالة سابقة؛ حيث إهنا 
ّوبعد حتققه ، يكن وجوب وال استلزامه للوجوب الغريي ّالوجوب النفيس مل

ّنشك يف حتقق صفة ٍ وحينئذ فال مانع من استصحاب عدم ،املالزمة بينهام ّ

 ّنأب: وهذا اإلشكال يمكن دفعه>: ّا ما ذكره السيد الشهيد بقوله، وهذّحتققها
ّاملالزمة لو أريد منها القضية احلقيقية الرشطية الصادقة عىل تقدير ثبوهتا قبل  ّ ّ

ّ لو أريد هبا القضية ّوأماّحتقق الرشط واجلزاء فهي كام أفيد ال حالة سابقة هلا، 
ّالفعلية اخلارجية أي العل ّ ّالفعيل من قبل الوجوب النفيس الفعيل ّية واللزوم ّ

ًللوجوب الغريي الفعيل املنتزعة يف طول وجود العلة خارجا ّ فهي مسبوقة  ّ
 .)٢(<ّولو العدم األزيل قبل حتقق امللزوم، بالعدم

  ّمقت� األصل العم� � ا�سألة الفقهية: ا�قام ا�ا�
، ً ونفياًمة إثباتاّيف مرحلة النتيجة، وهي نفس وجوب املقداألصل العميل 

 يف الرباءة: والثانية. يف االستصحاب :األوىل: والكالم فيه من جهتني
                                                  

 .املصدر السابق) ١(
 .٢٧٢ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(



 ٣٥٧ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
qأصل االستصحاب : ا_هة األو *  

ّ لعدم حتققه قبل ؛ّوجوب املقدمة، مسبوق بالعدمّبأن : ّيقرب ذلك
ذهب إليه صاحب . ّوجوب ذي املقدمة، فيستصحب عدمه بعد وجوب ذهيا

 .الكفاية
إشكاالت من قبل األعالم، كام ّ يف هذا االستصحاب بعدة  استشكللكن
 .ّسيتضح

 
ّوجوب املقدمة ليس جمعوال مستقال: ّال األولشكاإل ً ّ  ً 

ً وجوب املقدمة عىل تقدير ثبوته ليس جمعوالّنإ ّ مستقالّ
، بل هو من قبيل  ً 

 .ً ونفياً يد اجلعل إثباتاّلوازم املاهية فال تناله
ُّإن هناك أمورا تالزم املاهية وال تنفك عنها، سواء كانت : بيان ذلك ّ ً ّ

ًاملاهية موجودة  هناك ، وّالزوجية بالنسبة إىل األربعةمن قبيل ال، يف اخلارج أم ّ
ّاحلرارة املالزمة ملاهية النار يف اخلارج من قبيل ّاملاهية وجود أمور تالزم 
 ....ًارجااملوجودة خ

ّلوازم املاهية ال تكون مسبوقة بالعدم، بخالف :  األساس قالواوعىل هذا
ّلوازم الوجود فلها حالة سابقة، ألهنا قبل أن تكون املاهية كانت معدومة  ّ

ّاملالزمة بني وجوب املقدمة ووجوب ذهيا ّ ويف املقام فإن .جدتُوبوجودها و
ّ وجودها، فإن وجوب املقدمة ال ّمن قبيل لوازم املاهية ال من قبيل لوازم ّ

ّذهيا كام ال تنفك الزوجية عن األربعة،   عن وجودّينفك  مالزمة موجودة فهيّ
 .تكون جمرى االستصحابلكي ليس هلا حالة سابقة ، وعند العقل

م عدم ّوتوه>: وهذا اإلشكال نقله صاحب الكفاية عن بعض بقوله
ة، غري جمعولة، وال ّاملاهي  لوازمجريانه، لكون وجوهبا عىل املالزمة، من قبيل
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ّأثر آخر جمعول مرتتب عليه، ولو كان مل يكن بمهم  .)١(< هاهناّ

   لوازم منّوجوب املقدمة   ن كانإ وبأنّه: وأجاب عنه صاحب الكفاية
ًاملاهية إال أنه يكون جمعوال ّّ  ّوهذا اجلعل التبعي. ّ بتبع جعل وجوب ذي املقدمةّ

ة، حيث  بيد الشارع، إذ ال يعترب كونه بيده مبارشًرامأ   كونهتهّيكفي يف صح
مفاد كان   وإن كان غري جمعول بالذات، ال باجلعل البسيط الذي هوبأنّه>: قال
ّة، وال باجلعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إال أنه جمعول ّالتام ّ

ٍبالعرض، ويتبع جعل وجوب ذي املقدمة ، وهو كاف  .)٢(<األصل  يف جريانّ
ما ذكره من > :بأنّهّ السيد حممد الروحاين عىل صاحب الكفاية وأورد

ّتسليم كون وجوب املقدمة باإلضافة إىل وجوب ذهيا من قبيل لوازم املاهية ّ، 
ّ، فإن الزم املاهية ال يكون له وجود مستقل منحاز عن +ّفإنه عجيب منه  ّ ّ

ّوجود املاهية، بل يكون أمرا انتزاعي ّات املاهية يف أي ينتزع عن ذًاًّ جدت ُ وٍ عاملّ
 .ّ كالزوجية باإلضافة إىل األربع،من ذهن أو خارج

ًووجوب املقدمة ليس كذلك، فإن له وجودا منحازا ً ّ  عن وجوب ذي ّ
ّفإن من يد. ه ينشأ منهّنأّاملقدمة، غاية األمر  ّعي وجوب املقدمة يدّ ّعي تعلق ّ

ّاإلرادة الغريية باملقدمة، فهناك إرادتان و ّأحدمها يتعلق باملقدمة: شوقانّ ّ، 
 .)٣(<ّواآلخر يتعلق بذهيا

ّالذي يقول أن الوجوب  ـ ّ املحقق األصفهاين عىل أصل اإلشكالوأورد
ّأن وجوب املقدمة من لوازم الوجود، ال من لوازم املاهية، ّاملاهية ـ بمن لوازم  ّ ّ

ّإذ ليست إرادة املقدمة باإلضافة إىل إرادة ذهيا كالزوجية ب اإلضافة إىل األربعة، ّ
ًفإن الزوجية من املعاين املنتزعة من املاهية املوجودة ذهنا ّّ ، فال حمالة ً أو خارجاّ

                                                  
 .١٢٥ص: كفاية األصول) ١(
 .املصدر السابق )٢(
 .٣٢٩ ص٢ج: منتقى األصول) ٣(



 ٣٥٩ ...................................  متهّمقد ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
 بخالف إرادة ؛وجودها بوجود منشأ انتزاعها ّال وجود استقاليل هلا، بل

ّاملقدمة فإهنا ليست منتزعة من إرادة ذهيا، بل هلا وجود غري إرادة ذهيا، ومع  ّ
 .  ّ تعدد اجلعل  جيبّجتدد الوجود

والتحقيق كونه من قبيل لوازم الوجود ال لوازم >: وهذا ما ذكره بقوله
ة باإلضافة إىل يّإرادة املقدمة باإلضافة إىل إرادة ذهيا كالزوج  إذ ليست؛ّاملاهية
ّ فإن الزوجية،األربعة ّمن املعاين االنتزاعية من األربعة بلحاظ نفسها مع قطع  ّ

 وهو مناط كون اليشء من لوازم ،من الذهن والعني ينالنظر عن الوجود
ّكافية يف صحة انتزاعه منها، فلذا ال وجود له غري  ّفنفس وضع املاهية، ّاملاهية

ّجعلها، واجلعل الواحد ينسب إىل املاهية بالذات،   فال جعل له غري،وجودها
ري إرادة ا بحسب الوجود غّ فإهن،ّبخالف إرادة املقدمة، وإىل الزمها بالعرض

ً ال أن إرادة،ذهيا ٌمتعلقة ً واحدةّ د ّ بذهيا بالذات، وهبا بالعرض، ومع تعدّ
مي باإلضافة إىل ّيعقل كون الوجوب املقد  فال،د اجلعلّ تعدبالوجوب جي

ًاملاهية التي ال اثنينية هلا مع املاهية وجودا  ّالوجوب النفيس من قبيل لوازم ّ ّ ّ
 .)١(<ًوجعال

 ّعىل اإلشكال األولجواب الشهيد الصدر 
 :، أجاب عىل هذا اإلشكال بجوابني+الشهيد الصدر 
أوسع من ونفس األمر  الواقع لوحّيبتني عىل مبناه من أن : ّاجلواب األول

ّ لوازم املاهية ّإن: ، وعىل هذا األساس يقول الوجود العيني أو الذهنيلوح
ّليست أمورا وجودية حقيقية، وعىل ّ ّهية صادقة وثابتة هذا تكون لوازم املا ً

ّحتى مع عدم حتققها يف اخلارج، ألهن ّا أمور واجبة رضورية، وإن مل تكن ّ
ّ ولذلك ال يلزم تعدد واجب ،جبة بذاهتااّوإنام و>ّواجبة بوجود املاهية 

                                                  
 .٤١٥ ص١ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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 ال : عىل أصالة الوجودً فبناء،ّالوجود، وما قيل من أهنا معلوالت للملزوم

 نسبة هذه اللوازم إىل ّنأامها هلا، مدفوع ب واستلز.ّيعقل تأثري املاهية فيها
 ّأهنا :بمعنى، ّهي نسبة العرض إىل املعروض ال املعلول إىل العلةّإنام ملزوماهتا 

ّ وجودية كي حتتاج إىل العلة يف إجيادهاًليست أمورا ّهي أمور واقعية ّوإنام  ،ّ
ّا الواقعية هلّ، وإنام تها ال بوجودها، بل ال وجود هلاّواجبة بذاهتا وواقعي

ّلوازم املاهية ّأن وهبذا يعرف ، ّوالثبوت الذايت سواء حتقق وجود للملزوم أم ال
ى اجلعل بالتبع أي اجلعل احلقيقي لليشء بتبع ّ حتًليست جمعولة حقيقة أصال

 باعتبار انتزاعها من ،هي جمعولة بالعرض واملجازّوإنام ته، ّه وعلئجعل منش
ًزم إال جمازاّملزوم حقيقة وليس لال فالوجود لل،امللزوم املوجود ّ. 

 ليس من ،ّوجوب املقدمة عىل القول بهّأن عرف ُوعىل هذا األساس ي
ًلوازم املاهية باعتباره أمرا وجوديا يمكن  ًّ  ال يكون يف أن يكون ويمكن أنّ

ّولوازم املاهية كام قلنا أمور واجبة بذاهتا وواقعي، نفس املوىل تها وصادقة بقطع ّ
ّأن ما يف الكفاية من افرتاض ّأن  :تعرف ّ ومن كل ذلك. الوجودالنظر عن

ّ الوجوب الغريي من لوازم املاهية للوجوب ّنأّلوازم املاهية جمعولة بالتبع و ّ
 .)١(< كالمها غري صحيح،ّالنفيس

ّلو سلمنا الكربى، وهي اشرتاط أن يكون املستصحب : اجلواب الثاين
ّجمعوال للشارع، وسلمنا أن وجوب ّ ّ املقدمة من لوازم املاهية، وأنً ه جمعول ّّ
ّبالعرض ال باحلقيقة، لو سلمنا بكل  هذا، فهل يكفي ذلك يف مقام اجلواب، ّ

 ّإنه جمعول بالعرض؟: بأن نقول
ّذكر السيد الشهيد أن  ّهو العدم، ألنه لو أريد بالتعبد : الصحيح>ّ ّ

الذات االستصحايب نفس املوجود بالعرض أو بالتبع دون املوجود ب
                                                  

 .٢٧٩ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(



 ٣٦١ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
ً فهذا ليس حتت ترصف املوىل أيضا، واملفروض االلتزام باشرتاط ،وباألصالة ّ

ًكون املستصحب حتت ترصف املوىل وقدرته بام هو موىل ن أريد إ وجاعل، وّ
 ميل وبلحاظ األثر العًباالستصحاب نفي املوجود بالعرض أو بالتبع ظاهرا

ًون املستصحب أمرا أي نفي األثر العميل من وجوده، فهذا خلف اشرتاط ك
ٍحتت ترصف الشارع من حكم ٍ رشعي أو موضوعّ  .)١(<ّ حلكم رشعيّ

 يستلزم احتامل التفكيك بني املتالزمني جريان االستصحاب: ين الثااإلشكال
 جريان األصل يستلزمّأن : ، وحاصلهالكفايةصاحب ذكره  هذا اإلشكال 

مة موجود، فاحلكم بعدم ّاحتامل التفكيك بني املتالزمني، ألن احتامل املالز
ّوجوب املقدمة فيه احتامل التفكيك بني املتالزمني، واحتامل التفكيك بينهام 

 .حمال كنفس التفكيك
ن كانت هي املالزمة بني إالدعوى ّأن ب: صاحب الكفايةوأجاب عنه 

ّحمله، وأماّلوجوبني يف مطلق مراتبها أي ولو كانا فعليني، فاإلشكال يف ا  إذا ّ
فال ورود لإلشكال،  يف مرتبة الواقع نيّاإلنشائيالزمة بني احلكمني كانت امل

 .يف مرتبة الواقعنظر له إىل احلكم اإلنشائي الّألن األصل 
ّولزوم التفكيك بني الوجوبني مع الشك ال حمالة، >: وهذا ما ذكره بقوله

 املالزمة بني ّاملقدمة، ال ينايفّاملقدمة مع وجوب ذي  ألصالة عدم وجوب
 لو كانت الدعوى هي ، نعم.نيّاملالزمة بني الفعلي ّني، وإنام ينايفّلواقعيا

ّالفعلية، ملا صح التمسك باألصل، كام ال  املالزمة املطلقة حتى يف املرتبة ّ ّ
 .)٢(<خيفى

من الغريب ما ذكره صاحب >: ّ عليه السيد حممد الروحاين بقولهوأورد
                                                  

 .٢٨٠ ص٢ج: املصدر السابق) ١(
 .١٢٦ص: كفاية األصول) ٢(
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ني ال جمال ّزمة بني احلكمني الفعليّالكفاية من الرتديد، فإن دعوى كون املال

عاة هي املالزمة بني اإلرادتني ّ املالزمة املدّنأللرتديد فيها، إذ الفرض 
 ؟نيّ وأين هذا من املالزمة بني احلكمني اإلنشائي،نيّوالشوقني الفعلي

 احتامل التفكيك ال ّنأب: ، فيمكن اجلواب عن اإلشكال املذكورّكلوعىل 
ّ باألصل بعد مساعدة الدليل عليه، فإن العقالء ال ّجيدي يف منع التمسك

 .)١(<د االحتاملّيعتنون بمجر
ّعدم ترتب أثر عميل : اإلشكال الثالث   االستصحابعىلّ

يف املقام ّأن االستصحاب : ّ السيد اخلوئي، وحاصلههشكال ذكروهذا اإل
ّألن موضوعه وإن كان تام>الجيري  ّا، إال أنه ال أثر له بعد استقالّ ّ ل العقل ً

ّفال يرتتب أي أثر عىل استصحاب عدم : وعىل اجلملة. بلزوم اإلتيان هبا ّ
ّوجوهبا بعد البدية اإلتيان هبا عىل   .)٢(< تقدير، ومعه ال معنى جلريانهّكلّ

ّوجوب املقدمة قهري ال يقبل اجلعل: اإلشكال الرابع ّ 
ّممن ذهب إىل هذا اإلشكال السيد الربوجردي؛ بتقريب  ستصحابّأن اال: ّ

ّال جيري يف وجوب املقدمة ألن وجوب املقدمة يف حال وجوب ذهيا هو  ّّ
ًوجوب قهري، وإذا كان قهريا فال يقبل اجلعل، وما ال يقبل اجلعل ال جيري  ّ ّ

 .فيه األصل
ّألن وجوب املقدمة بناء عىل املالزمة أمر ال يعقل >: هذا ما ذكره بقوله ّ

ّ باملالزمة يدعي أن املوىل إذا بعث بعثا القائلّانفكاكه من وجوب ذهيا، فإن ّ ّ 
ّ فال حمالة يرتشح منه وجوبات تبعية ظليشء نحو ًاّمولوي ّ ّية بعدد املقدمات، ّ ّ

                                                  
 .٣٣٠ ص٢ج: منتقى األصول) ١(
 .٢٧٨ ص٢ ج: حمارضات ىف أصول الفقه) ٢(



 ٣٦٣ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
 ّبحيث يستحيل صدور البعث عنه من دون ترشح هذه الوجوبات والتحريكات
ّالتبعية، فاألمر املتعلق بذي املقدمة مستتبع هلذه األوامر الغريية، من دون ّّ  أن ّ

 .)١(< يكون إلرادة املوىل دخل يف ذلك
  * جريان أصالة الuاءة: ا_هة اVانية

بالنسبة إىل أصالة الرباءة فقد ذهب صاحب الكفاية إىل إمكان ّأما 
ّ املقدمة مل تكن ـ ًمثال ـ قبل إجياب الشارع الصالةّأنه : الرجوع إليها، بتقريب

ّ شك يف وجوهبا، ومعه ال مانع  لفرض عدم وجوب ذهيا، وبعد إجياهبا؛واجبة
 .)٢(هإىل أصالة الرباءة عن من الرجوع
ّ عليه السيد اخلوئي بعدم جريان الرباءة يف املقام، لعدم ترتب أثر وأورد ّ

ّعميل عليها بعد حكم العقل بالبدية اإلتيان باملقدمة، ل ّّ ّ الواجب النفيس ّتوقفّ
 ن يكون الرباءة، أو االستصحاب،ال خيلو من أ ّن األصل فيهاإ>: عليها، حيث قال

 .واألوىل ال جتري بكال قسميها
ّأما العقلية فألهن  ّة والعقاب، واملفروض أنه ال عقابخذاا واردة لنفي املؤّّ

ّعىل ترك املقدمة وإن قلنا بوجوهبا، والعقاب إنام هو عىل ترك الواجب  ّ
ّ وأما الرشعية فبام أهنا وردت مورد االمتنان فيخ،ّالنفيس ّتص موردها بام إذا ّّ
ًفيه كلفة عىل املكلف ليكون يف رفعها هبا امتنانا كانت ّ، واملفروض أنه ال كلفة ّ

ّوجوب املقدمة، حيث ال عقاب عىل تركها، عىل أن العقل يستقل يف ّ  بلزوم ّ
 أثر ّ أين الواجب عليها، سواء أقلنا بوجوهبا أم مل نقل، فإذّتوقفهبا ل اإلتيان
 .)٣(< تقدير؟ّكلّجوب عنها بعد البدية اإلتيان هبا عىل الو ة يف رفعومنّ

                                                  
  .١٩٧ص: هناية األصول) ١(
 .١٢٦ص: صولكفاية األ) ٢(
 .٤٤٦ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
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ّذكرنا أن األقوال يف وجوب املقدمة وعدمها أربعة، وفيام ييل بيان األقوال  ّ
 : ّمع أدلتها ومناقشاهتا

ًوجوب ا8قدمة مطلقا: ّالقول األول ّ  
ّوقد استدل للقول بالوجوب مطلقا بعدة   ً  : ةّأدلّ
ّظاهر األوامر الغريية وجوب املقدمة. ١ ّ 

ّ من أن األوامر الغريية كقوله تعاىل+صاحب الكفاية  ما ذكره وهو ّ :
ِإذا قمتم إ` الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إ` المرافق{ ِ َِ ََ ْ َ َ

ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َِ ْ
َ ُ ُ ُ ْ ُِ َ َ َo ُ  )٨: املائدة(} ...ْ

ّ ونحوها مما )١(<ؤ  "مهاغسل ثوبك من أبوال ما ي>: ×  املعصوموقول
وهذه األوامر وإن ، ّاملقدمة ّ تدل عىل إجيابشاركها يف املضمون ذاته التي

ّوردت يف بعض املقدمات إال أنه يستكشف منها أن ّ وجوهبا ال يمكن أن يكون  ّّ
ّجزافا وبال نكتة مربرة له املالزمة بني وجوب يشء  وتلك النكتة هي ثبوت، ً

ّخصوصية يف املقدماتال حيتمل وجود  ّ؛ ألنهّووجوب مقدمته  .املذكورة ّ
ّن مفاده ليس الوجوب الغريي بأ: ّ السيد الشهيد عىل هذا الدليلوأورد ّ
ّ فإنه كاألوامر املتعلقة بأجزاء ؛ّالرشطية بل مفاده اإلرشاد إىل، ّللمقدمة ّ

 ، حيثتها للعباداتّاإلرشاد إىل جزئي ّ فإن مفادها،العبادات كالصالة ونحوها
 بدعوى ّ أريد استكشاف املالزمة من تلك األوامر بالربهان اإلينإنه ّنإ>: قال
ّه ال علة وال داعي لألمر بتلك املقدمات لوال ثبوت املالزمةّنأ  فهو واضح ،ّ

ها تّيّاألمر هبا وهو اإلرشاد إىل مقدمً آخر أيضا يقتيض ٍإذ هناك داع. الفساد
ن أريد استكشاف ذلك من ظهور إّودخلها يف الغرض من الواجب النفيس، و

                                                  
 . من أبواب النجاسات٨الباب ، ٤٠٥ ص٣ج: وسائل الشيعة) ١(



 ٣٦٥ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
ّاألمر يف املولوية والصدور عن إرادة حقيقية فهذا الظهور غري مسل ّ م يف مجيع ّ

ّ والرشائط فإهنا إرشاد إىل اجلزئية والرشطية للمركبات الرشعية األجزاءأوامر  ّ ّّ ّ
 .ال أكثر من ذلك

ثبوت ّينفع يف حق غري من حكم وجدانه بّإنام ّعىل أن الظهور املذكور 
ّل الشك يف الوجدانيّاملالزمة أو عدمها، كام لو فرض تعق  ،ات التي منها املقامّ
ّوالبد من أن يفرتض يف هذا الشاك ً أيضا عدم احتامله للتفصيل يف الوجوب ّ

 .)١(<ًمل يكن دليال عىل املالزمة كام هو واضحّوإال ّالغريي 
ّأن أوامر األجزاء والرشائط أوامر إرشادي: احلاصلو  ة فيكون مفادهاّ

ّاإلرشاد إىل اجلزئية والرشطية ال جعل الوجوب الغريي هلا فإذن تلك األوامر ّ ّ 
ّأجنبية عن الداللة عىل جعل الوجوب الغريي   .ّللمقدماتّ

 ّالترشيعية إلرادةيثبت لّإلرادة التكوينية ما يثبت ل. ٢
ّن املالزمة يف اإلرادة التكوينية ثابتة بنيأ: حاصل هذا الدليل  إرادة يشء ّ

ّفإذا كانت ثابتة يف اإلرادة التكوينية فهي ثابتة ، ّوإرادة مقدماته كذلك ًتكوينا
ًالترشيعية أيضا يف اإلرادة ّ تطبيقا للكربى الكلية وهي؛ّ ّ ّكلام جيوز يف اإلرادة : ً
ًفكام أن من أراد شيئا أصالة،  وعىل هذا.ّجيوز يف اإلرادة الترشيعية ّالتكوينية ً ّ 

ّ فكذلك إذا أراد املوىل الفعل عن املكلف ،ّدماته بالتبع للحفاظ عليهمق أراد
ًمقدماته أيضا بنفس املالك ًترشيعا أراد  .ّ ومعنى إرادة مقدماته إجياهبا الغريي،ّ
ّبأن املقدمة الثانية ـ وهي كربى القياس : +ّ عليه السيد الشهيد وأورد ّ

ّكل ما جيوز يف اإلرادة التكوينية جي: القائلة ّوز يف اإلرادة الترشيعية ـ ال دليل ّ
 .ّعليها، كام تقدم تفصيله يف الرشح
                                                  

 .٢٨٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ًلو مل جتب املقدمة للزم التكليف بام ال يطاق أو كون الوجوب مرشوطا. ٣ ّ 

لو : ّهو أنه و )١( البرصينعن أيب احلس + الكفاية صاحبما نقله وهو 
ّمل جتب املقدمة جلاز تركها، وإذا حتقق الرتك فال خيلو ْ حال ذي املقدمة من أن ّ ّ

فيلزم التكليف بام ال يطاق، أو خيرج عن الوجوب املطلق ، يبقى عىل وجوبه
ّويكون مرشوطا بوجود املقدمة، وهذا خلف ً. 

 من املحذورين، بعد حكم يشءبعدم لزوم :  عليه صاحب الكفايةوأورد
ّبالبدية اإلتيان باملقدمة  العقل  لزم سقوط األمر  ـمع ذلك ـ ّ فلو ترك املقدمة.ّّ

ٍبذي املقدمة بالعصيان، فاألمر غري باق حتى يلزم التكليف بام ال يطاق ّ)٢(. 
لو أريد من جواز >:  عىل هذا الدليل بالقول+ّ السيد الشهيد وأورد

ّالرتك يف الرشطية األوىل جواز ترك الوضوء مثال بام هو وضوء فالرشطية األوىل  ًّ
، إذ يكون ًخلفا م فيها بالعقاب وال يكونّلّصادقة ولكن الرشطية الثانية نس

ّالعقاب عىل الرتك ال بحيثية كونه تركا للوضوء بل بحيثية ما يستتبعه من كونه  ًّ
ّتركا لذي املقدمة وهو الصالة املقي ّ  وإن أريد من جواز الرتك جواز .دة بالوضوءً
يلزم من عدم  إذ ال ؛ّفالرشطية األوىل ممنوعة، الرتك املطلق ومن مجيع احليثيات

 .)٣(<ّوجوب املقدمة جواز تركها من مجيع احليثيات املستتبعة للرتك
                                                  

 أبو احلسن البرصي، وليس نفس احلسن البرصي؛ وه، ٩٤ ص١ج: املعتمد يف أصول الفقه )١(
فله ، ا أبو احلسن البرصيّ الفقه، أم احلسن البرصي ليس له كتاب معروف يف أصولّألن

وهو كتاب معروف، وأبو احلسن عيل بن إسامعيل بن ) املعتمد يف األصول( سمهاكتاب 
 مذهب ىّ، تلق  ه٢٦٠إسحاق األشعري من نسل أيب موسى األشعري ولد يف البرصة سنة 

فاته مصنّس مذهب األشاعرة، بلغت ّ رجع وجاهر بخالفهم، وأسّم فيهم، ثمّاملعتزلة وتقد
 ).٢٦٣ ص٤ج: انظر أعالم الزركيل(  ه٣٢٦ ببغداد سنة ّة كتاب، تويفئثالثم

 .١٢٧ص: كفاية األصول) ٢(
 .٢٨٥ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٣(



 ٣٦٧ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
kاVًعدم وجوب ا8قدمة مطلقا: القول ا ّ  

 .ّ وتقدم دليله يف الرشح فال نعيد+ّوهو ما اختار السيد الشهيد 
ّاxفصيل بb ا8قدمات السببية وغfها: القول اVالث ّ  

 إنّاملقدمة ّتىض يف الذريعة، وحاصله أن ّوهذا القول اختاره السيد املر
ّ، أما إذا بات فتجبّألسباب كالعقود واإليقاعات بالنسبة إىل املسباكانت من 

م ّات كدخول السوق لرشاء اللحم أو نصب السلّمن املعدّ املقدمة كانت
 .للكون عىل السطح ونحو ذلك فال جتب

ّالتسبيبية التوليدية من األفعال إن كان ّاملقدمة ذا  ّإن: بعبارة أخرى ّ
ّكالزواج والطالق والعتاق ونحو ذلك مما ليس بنفسه حتت القدرة واالختيار 

، وإن كان ّب مقدمتهجتّفهذا مما ، ّإال أسباهبا من العقود واإليقاعات ونحومها
ّذو املقدمة من األفعال املبارشة كرشاء اللحم والصعود عىل السطح ونحومها 

 .ّب مقدمتهجتّقدرة واالختيار فهذا مما ال ّمما كان بنفسه حتت ال
إن كان الذي : م ذلك، فنقولّيقس الصحيح أن>: +ّقال السيد املرتىض 

ً ذلك اليشء إال به سبباّال يتم  به، وإن كان ًب جيب أن يكون أمراّ باملسبفاألمر، ّ
ّغري سبب، وإنام هو مقدمة للفعل ورشط فيه، مل جيب أن يعقل من جمر ّ األمر د ّ

 .)١(<أمر بهّنه أ
ّدليل التفصيل بني املقدمات السببية وغريها ّ 

ّاستدل عىل هذا التفصيل ـ وهو املقدمة  ْإن كانت سببا فهي واجبة، وإن ّ ً
ّ القدرة عىل املتعلق رشط، واملسبب خارج عن القدرة، ّ ـ بأنًكانت رشطا فال ّ

ّفال يتعلق التكليف به، لكن السبب املتوقف عليه مقدور، فال ّ ّبد من رصف ّ
                                                  

 .٨٣ ص١ج: الذريعة إىل أصول الرشيعة) ١(
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ّاألمر املتعلق باملسبب إىل السبب، وعىل ّفلو أمر بالطهارة من احلدث، فإنه  هذا ّ

ّيتوجه إىل السبب املحصل هلا، ألنه ّ  .ةاملقدور دون نفس الطهار ّ
ّفقد استدل عىل وغريه، ّوأما التفصيل بني السبب >: قال صاحب الكفاية

ّبأن التكليف ال يكاد يتعلق إ: السببوجوب  ّواملقدور ال يكون إال باملقدور، ّال ّ
ّوإنام املسبالسبب، هو  ّوال يكون من أفعال املكلف ًقهرا، ّب من آثاره املرتتبة عليه ّ

 .)١(<ه إليه عنه إىل سببهّ املتوجاألمرّأو سكناته، فالبد من رصف  وحركاته
 :  عليه صاحب الكفاية بام ييلوأورد
ًأوال  هوٍ ليس بدليل عىل التفصيل، بل املرتىضّه السيد  هذا الذي ذكرّنأ: ّ

ّدليل عىل أن األمر النفيس إنام يكون متعلقا بالسبب دون املسبب، فيكون  ً ّّ ّ ّ
ًالسبب واجبا نفسيا ّ خارج عن حمل البحث، وهو وجوب املقدمة يشءوهذا . ًّ ّ

 .ّبالوجوب الغريي وعدمه
ّن ما ذكر من أن املسبب غري مقدور غري صحيحأ: ًوثانيا ّ  يشءّ، ألن الّ

ّيكون مقدورا بالقدرة عىل سببه، والقدرة املعتربة يف التكاليف أعم من القدرة  ً
مع القدرة عىل  ـ ّوهو املسبب ـ باملبارشة أو بالتسبيب، فلو أمر باإلحراق

 .ًاإللقاء يف النار كان صحيحا، وال وجه لرصفه إىل اإللقاء، أي السبب
ّوال خيفى ما فيه، من أنه ليس > :وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله

ًإنام يكون متعلقاّاألمر النفيس ّلتفصيل، بل عىل أن ابدليل عىل  ّ  بالسبب دون ّ
ّب، مع وضوح فساده، رضورة أن املسبّاملسب ّب مقدور املكلف، وهو متمكّ ن ّ

التكليف أزيد من القدرة، كانت بال واسطة  عنه بواسطة السبب، وال يعترب يف
 .)٢(< ال خيفىأو معها، كام

                                                  
 .١٢٨ص: كفاية األصول) ١(
 .املصدر السابق )٢(



 ٣٦٩ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء بوجو بني املالزمة حال حتقيق
ًوهذا اإليراد من صاحب الكفاية هو ما ذهب إليه السيد الشهيد أيضا ّ )١(. 

   اxفصيل بb الnط الmn وغfه: القول الرابع
 :لرشط الرشعيواملراد با، )٢(إىل احلاجبي والعضديوهذا القول منسوب 

لرشط غري ّأما االوضوء، والغسل، والسرت بالنسبة إىل الصالة، ما هو من قبيل 
ّنصب السلم للصعود إىل السطح أو ّ إىل احلج سفرلفهو من قبيل ا :الرشعي
 .الواجب
ًكانت املقدمة رشطا رشعيا كالوضوء بالنسبة إىل الصالة فهي واجبة،  فإن ًّ ّ

ّإن كانت رشطا غري رشعيو ّنصب السلم للصعود إىل ّ كالسفر إىل احلج أو ً
 .جوب الرشعيّال جتب املقدمة بالوف، السطح الواجب

ّواستـدل عىل هذا القول ّأن الرشطية البد أن تكون عقلية أو عادية، ب: ُ ّ ّّ ّ
ما  ّبالوجوب الرشعي الغريي، وكلواجبة تكون  ّفإن مل تكن كذلك فالبد أن

ّ رشعي، ألن  فهو رشطًواجبا بالوجوب الرشعيكان   ال العادةوالعقل ّ
ّد أن تكون رشطي فالب الرشط الرشعي، وعىل هذاّبرشطيةحيكامن  بالوجوب  تهّ

 .ّالرشعي املتعلق به
ّأما التفصيل بني الرشط الرشعي >: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله

 ملا كان ً لوال وجوبه رشعابأنّهّاألول  ّفقد استدل عىل الوجوب يفوغريه، 
ًه ليس مما البد منه عقال أوّحيث إنًرشطا،  ّ  .)٣(<عادة ّ
 : بوجهنيعىل الدليل  +صاحب الكفاية  أوردو

ما ينتفي املرشوط : ًواحدا، وهو معنى ً للرشط مطلقاّإن: ّالوجه األول
                                                  

 .٢٨٧ ص٢ج: انظر بحوث يف علم األصول) ١(
 .٣٩٧ ص٢ج:  انظر هناية الدراية)٢(
 .١٢٨ص: كفاية األصول) ٣(
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 .ّكل رشط إىل الرشط العقيلبانتفائه، وعليه يرجع 

ًوالرشط الرشعي أيضا يدخل يف هذا املعنى، وكونه رشطا رشعيا هو ً ًّ 
ّفالشارع ينبه املكلفالعقل دخله يف املرشوط،  ألجل عدم إدراك عىل  ّ

ّ كسائر الرشوط العقلية التي ّتنبيه الشارع عىل رشطيته يكونته، وبعد ّرشطي
فالتفصيل بني الرشط الرشعي هذا، وعىل . انتفاؤها انتفاء املرشوط يوجب

ّ كل رشط يرجع إىل الرشط العقيل، والرشوط العقلية ّنوغريه ال مورد له، أل ّ
 .ّكلها واجبة

: ّحث تقسيم املقدمات حيث قالوهذا ما ذكره صاحب الكفاية يف مب
ّرضورة أنه ال يكاد يكون ّالعقلية، ّرجوع الرشعية إىل  ولكنّه ال خيفى>

ّرشعا، إال ًمستحيال ذلك  د ّواستحالة املرشوط واملقيًوقيدا،  ًإذا أخذ فيه رشطاً
 .)١(<ًاّ عقلينوقيده، يكوبدون رشطه 

ّ كل حكم مرتتّن وذلك أل،لزوم الدور: الوجه الثاين موضوعه، ب عىل ّ
ّومتأخر عنه تأخر املعلول عن  لزم  ّفلو توقف املوضوع عىل حكمهعلته، ّ

ًمتأخراـ ّوهو الوجوب الغريي  ـ  وعىل هذا يكون احلكم.الدور عن  ّ
ّوهو الرشطية واملقدمية ـ موضوعه ّتوقفت املقدمية عىل  فلو ـ ّ ، ّ الغريياألمرّ

ّ، لتوقف احلكم عىل املوضوع، ًراكان ذلك دو، ّكام هو مقتىض دليل املستدل
 .وبالعكس
ّإن األمر الغريي ال يتعلق إال بام هو مقدمة، فالبد من إثبات :  آخرببيان ّ ّ ّ ّ ّ

ّمقدمية املقدمة قبل تعلق األمر، فلو كانت مقدمية املقدمة متوقفة عىل تعلق  ّّ ّ ّّ ّ
ّ الغريي األمرّيكاد يتعلق  ال>: وهذا ما أشار إليه بقوله. ، لزم الدورااألمر هب

ّإال بام هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدمي ّ ّعىل تعلقه هبا لدار،  ّته متوقفةّ
                                                  

 .٩١ص: املصدر السابق )١(



 ٣٧١ ...................................  ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة حال حتقيق
ّوالرشطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، إال أنه عن ّ ّالتكليف النفيس  ّ

ّاملتعلق بام قي  .)١(<د بالرشط، ال عن الغرييّ
ة يستحيل ّ املقدميّإن>:  عىل هذا التفصيل بقوله+ّ السيد الشهيد وأورد

ّأن تكون متوقفة عىل اإلجياب الغريي هلا كي يستكشف ثبوته هبا ّ ألن ؛ّ
ّاإلجياب الغريي موقوف عليها فكيف يصح  بل هي منتزعة ،  يكون منشأ هلاأنّ

ّمن األمر النفيس باملقي ّد عىل أن املقدمة الرشعية هي مقدمة عقلية يف واقعها ّ ّّ ّ ّ
ّقلية األخرى من حيث املقدمية، ّوال فرق بينها وبني املقدمات الع الفارق ّوإنام ّ

ّبينهام بلحاظ ذي املقدمة، فإنه يف املقدمة الرشعية يكون ذو املقدمة املقي ّّ ّ ّ د ّ
ّتوقف املقيّأما املأمور به ال ذات الفعل،  ّد عىل املقدمة الرشعية فعقيلّ ّ  .)٢(< ال حمالةّ

 

                                                  
 .١٢٨ص: املصدر السابق )١(
 .٢٨٧ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(





 
 
 
 
 

)١٩٢(   
 

 األقوال يف املسألة •
ّالضابط يف كون الوجوب الغريي هل مطلق املقدمة أم املوصلة فقط؟ • ّ 
 ّوجوب مطلق املقدمةوهو : ّالقول األولدليل  •

 ّوهو وجوب املقدمة املوصلة: دليل القول الثاين •

 :بحوث تفصيلية •
 األقوال يف املسألة) ١(
 ّالثمرة بني القول بوجوب مطلق املقدمة وبني وجوب املوصلة) ٢(

 





 
ي واجب الغ ّحدود ا ِ

ُ  
سليمِو حالة واجبِ ال يِ با عل الغ رحل ا بِ    معا وا

ً
، أو  

رحلت  األقل مُع، يقّإحدى ا َمتعلقّأن   ُ ا ّ
وجوب يِ ا  هل هو  الغ

ص وصلةُةّا قدمةُ ا ِ من ا قدمة؟ّ أو طبيّ   ّ ا
سألة: قد يقال َبأن ا يةّ ٌ مب الكِ  تعيّ واجبِ والغرضِ ا  ِ من ا

ي نّالغ نُ الغرضَ، فإن  م ُ هو ا واجبّ فِ من ا واضحّ ا ّأن  ِ، فمن ا

صلَهذا الغرض تص بطبيُ  قدمة، وال  صّ ا وصلة؛ فيتعِةّ با ُ ا  أن ّ
ون وجوبَي يُ ا  تبعا الغ

ً
ه متعلقاِ لغرض

ً ّ
 أيضا بالطبي

ً
ن . ن   ُ الغرضَو

واجبَحصول فِ ا تصّ ا قدمة، فهو  ِ با بتّ وصلة؛ و ئذ ُ ا ٍ حي
وجوبُاختصاص  بها أيضا تبعاِ ا

ً ً
لغرض  .  

س كفايةُ صاحبَفقد ذهب:  قوالنِألةو ا اعةِ ا  َ، وذهبّاألول إ ٌ و
اعةِ  الفصولُصاحب اإ ٌ و   . ا

ن م هنُو ِ  األولَ أن ي وجوب:ّ َ بأن ا يّ ن الغ و   متعلقاَ 
ً ّ
 

ص وصلةِةّبا واجبإ ِ ا فِ ا زم ا َ خاصة،  ونّ واجبَ أن ي ف ُ ا ّ ا

قيدا  متعل
ّ وجوبِقً يِ ا ٌ مقدمةُ، والقيدّ الغ لمقيد، وهذا يؤدي ّ  ّ  أن إّ

واجبَيصبح ف مقدمةُ ا ً ا ّ لواجبّ يِ    .ّ الغ
ن م هنأن ُو ا بأن غرضَ ي َ  ا وجوبّ يِ ا س هو  الغ  ل

ن، بل نفس م ُا واجبِ حصولّ ، ألن دعوى ِ ا ف ّ ا  هو َالغرضّأن ّ
ن م   :ّا
دإن  نّأن  :ا بهَأر م َا  أيضاٌ وخلفً بداهةٌ، فهو باطلّ نفٌ غرضّ

ً
 ،
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ُألنه *عل َ ا8قدمةّ ِها عن اxمكنِ انفcكِ، لعدمً دائماً موصلةّ

 ٌ ا)ي هو غرضّ
nّأننا، مع ّنفRعن ا8قدمةُّم نت ِ   .ّ اOفnِعن الغرضً  خارجاّ الK تنفكّ

َاxمكنّأن  : بهاَأريدوiن   ٍ غرضإ` ٌه طريقِ، فهو بدورّ غfيٌ غرضّ
nنفQالةx يٍ غرضِّ !َ إذ وراء؛ الfغرضّ غ ٌnالغرضَ، فإن +نّ نف ُ 
nفOثبتِ الواجبَ منه حصولُّا ،nفOا َ  من ُّاألساn ُهو الغرضهذا ّأن  ّ

َ الغfية، وiال تسلسلِالواجبات ّ   . إ,ه ال xالةَ يعودّ حkُ الlمّ
ِ با"صةِ الوجوبُ اختصاص: إذنُفالصحيح  : ا8وصلة، ولكن ال بمع*ّ

ِ اOفn قيدا * متعلقِ الواجبِأخذ
ّ ً َوهمُ، كما تّ الغfيِ الوجوبّ  ِ * الuهانّ

َ أن الوجوب:ع*ّ األول، بل بمِ} القول ٌ الغfي متعلقّ ّ ِ ا8قدماتِ بمجموعةّ ّ 
  ً.ها مضموناَ بعدِ الواجبُ وجودَ +نْجدتُالK مk ما و



 ٣٧٧ ..........................................................................  الغريي الواجب حدود
 

 
ّعىل تقدير التسليم بوجود مالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته 

ّرشعا، وعىل األقل  ّ وحب مقدمته، يشءّبني حب ً وقع اخلالف بني األعالم ّ
ّالوجوب الغريي متعلق بمطلق املقدمة أو  جوب الغريي، فهلّمتعلق الويف  ّ ّ

ّيتعلق بحصة خاصة من املقدمة وهي ّ ّ  ّ املقدمة املوصلة؟ّ
 : يف هذه املسألة أربعة أقوال، وهي

ّمن أن ، نسبه للمشهور وصاحب الكفايةإليه ما ذهب : ّالقول األول
 .ّاملقدمةمطلق ّمتعلق الوجوب هو 
ّمن أن متعلق الوجوب هو ، اره صاحب الفصولما اخت: القول الثاين ّ

ّاملقدمة املوصلة إىل ذي املقدمة ّ. 
ّمن اشرتاط وجوب املقدمة ، سب إىل صاحب املعاملـُما ن: القول الثالث

 .بالعزم واإلرادة عىل اإلتيان بذهيا
ّسب إىل الشيخ من أن متعلق الوجوبـُما ن: القول الرابع ّ الغريي هو ّ

ُاملقدمة التي ق  .ّصد هبا التوصل إىل الواجبـّ
ّ مل يتعرض يف احللقة الثالثة إال للقولني األول والثاين +ّوالسيد الشهيد  ّ ّ

ّفقط، وفيام ييل نلج يف البحث يف القولني األولني، وبعد ذلك نتعرض للقولني  ّ
ّاآلخرين يف البحوث اإلضافية والتفصيلية يف آخر البحث ّ. 

ّ أن املراد باملقدمة املوصلةإىلوقبل الدخول يف البحث نشري  ّ املقدمة التي :ّ
ّيرتتب عليها وجود ذي املقدمة، ويف مقابلها املقدمة غري املوصلة ّ ّ  والتي تنتج ،ّ

ّنه يتفق معها عدم إجياد ذي املقدمةأّ إال ،ّ ذي املقدمةإجيادالقدرة عىل  ّ ّ. 
ّالسفر ألداء فريضة احلج قد يكون مقدمة موصلة وقد ال: ًفمثال  يكون ّ
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ّالسفر يف احلالتني ينتج القدرة عىل أداء احلج إال ّأن  رغم ،كذلك ّنه قد يرتتب أّ ّ

ّ وهنا يكون السفر مقدمة موصلة، وقد ال يرتتب عىل ّعىل السفر أداء احلج ّ
ّالسفر أداء احلج، وذلك لطرو ّ عارض أو إعراض املكلف عن أداء احلج بعد ّ ّ

ٍ مكة املكرمة، وحينئذإىلالوصول  ّ  .ّ يكون السفر مقدمة غري موصلةّ
 

ّتعلق الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة أوالبحث يف ّإن  ّ ّ املقدمة ّبطبيعي ّ
ّاملالك والغرض الذي من أجله جعل الوجوب الغريي عىل يبتني عىل تعيني 

ّ أو عىل األقل تعلق هبّاملقدمة  .ّا احلب والشوقّ
ّد ما هو متعلق الوجوب يتحدلاملالك ّإن الضابط و: ويف املقام نقول

ّ مطلق املقدمة أو خصوص املقدمة املوصلة ، هل هوالغريي فقط، ال خيرج عن ّ
 : أحد احتاملني

ّعل الوجوب الغريي عىل والغرض جلأن يكون املالك : ّاالحتامل األول
ّمتكن املكلف من ّاملقدمة   كان املالك والغرضوإذا ؛  النفيستيان بالواجباإلّ

ًمن وجوب املقدمة هو التمكن، فيلزم منه أن يكون الواجب الغريي متعلقا  ّ ّ ّ ّ
ّوذلك ألن وجوب مطلق املقدمة ؛  فقطّاملقدمة املوصلةوليس ّمطلق املقدمة ب ّ

ًمتمكناّاملكلف سوف جيعل   ّالواجب النفيس،ّذي املقدمة وهو  من اإلتيان بّ
ّفاملكلف الذي يقطع املسافة إىل امليقات يكون متمكنا من اإلتيان باحلج ً ّ ّ. 

ّأن املالك من جعل الوجوب الغريي عىل املقدمة هو : االحتامل الثاين ّ ّ
ًوحتققه خارجاّحصول الواجب النفيس  ّفإذا فرضنا أن املكلف جاء باملقدمة ؛ ّ ّ ّ

ّلكنّه مل يأت بالواجب النفيس، ففي هذه احلالة  ال يكون املالك والغرض من ِ
ًجعل الوجوب الغريي عىل املقدمة متحققا ّ ّ ّ. 

ّإذا بنينا عىل االحتامل األول وقلنا أن الغرض : ّوإذا تبني ذلك، نقول ّ
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ّواملالك من جعل الوجوب الغريي عىل املقدمة هو متكن املكلف من اإلتيان  ّ ّ ّ

ّبالواجب النفيس، ففي هذه احلالة يكون متعلق الوجو ّب الغريي مطلق ّ
ّاملقدمة، وذلك أن الغرض يتحقق بإتيان املكلف بمطلق املقدمة، ألن اإلتيان  ّ ّّ ّّ
ّبمطلق املقدمة ـ أي طبيعي املقدمة ال خصوص املوصلة ـ جيعل املكلف  ّ ّّ
ّمتمكنا من اإلتيان بالواجب النفيس، ويتحقق الغرض واملالك من الوجوب  ًّ ّ

 .الكفايةصاحب إليه ذهب الغريي، وهو ما 
ّأما إذا بنينا عىل أن الغرض واملالك من جعل الوجوب الغريي عىل  ّ ّ
ّاملقدمة هو حصول الواجب النفيس، ففي هذه احلالة البد أن يكون متعلق  ّ ّّ
ّالوجوب الغريي خصوص املقدمة املوصلة، وذلك أن الغرض واملالك ال  ّ ّ

ّيتحقق إال هبا، وهو ما ذهب إليه صاحب   .ّ كام سيتضح؛نوالفصول وآخرّ
 

ّاستدل القائلون بأن متعلق الوجوب الغريي هو  ّ كان   إذابأنّه ّمطلق املقدمةّّ
ًالوجوب الغريي متعلقا ّ  يلزم أن يكون ّاملوصلة إىل الواجب النفيس،ّقدمة  باملّ

ّالواجب النفيس قيدا يف متعلق الوا ً ّجب الغريي، أي أن الوجوب الغريي الذي ّ ّ
ًيتعلق بالسفر إىل احلج، يتعلق بالسفر الذي يأيت املكلف بعده باحلج فعال، فيلزم  ّ ّّ ّ ّ
ّأن يكون حتقق احلج فعال قيدا يف متعلق الوجوب الغريي، وهو السفر باملثال؛  ّّ ً ًّ

ّألنه لو مل يتحقق الواجب النفيس ـ احلج ـ لكان الواجب الغ ّ ّ ًريي متعلقا بذات ّ ّ ّ
ّالسفر فقط، وهو خالف الفرض من أن متعلق الوجوب الغريي هو املقدمة  ّ ّ ّ
ّاملوصلة فقط، وهذا هو املراد بكون الواجب النفيس قيدا يف متعلق الوجوب  ً ّ

ّالغريي فيام إذا كان متعلق الوجوب الغريي املقدمة املوصلة فقط ّ ّّ. 
ّريي مركب من أمرين، مهاّمتعلق الوجوب الغّإن : بعبارة أخرى ذات >: ّ

ّفوجوب السفر مركب من ذات  <ّاملقدمة، وكوهنا موصلة إىل الواجب النفيس
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ّالسفر زائدا كونه موصال إىل احلج،  ً ٍمركبة من  ٍبذاتّيتعلق  :أيً ّاملقيد والتقيد ّ ّ

 .ّباإليصال إىل الواجب النفيس
ّحصول التقيد يتوقف عىل حصول القيد؛ ألنّوحيث إن  ّ ّ القيد مقدمة ّ
ّ تقيد د، نظريّمن دون حصول القيد ال يمكن أن حيصل التقيوّحلصول التقيد 

ّ فإن هذا التقيد موقوف عىل اإلتيان بالقيد أي بالوضوء؛ ،الصالة بالوضوء ّ
ٍلكي تقع الصالة املقيدة بالوضوء عن وضوء فعندئذ  .ّ حيصل التقيدّ

ّلكي يقع املقيد مع التقيدف ّ مع تقيدها باإليصال  وهي السفرةّأي املقدم ـ ّ
ّالبد أن يتحقق الواجب النفيس ّاحلج ـ إىل  ّ ًأوالّـ احلج ـ ّ ّ؛ لكي تتصف املقدمةّ ّ 

 ًقيداّـ احلج ـ ّيكون اإلتيان بالواجب النفيس عىل هذا ّبأهنا موصلة، وـ السفر ـ 
ّومقدمة حلصول املقيد أو التقيد،  ّ ّوإذا صار الواجب النفيس ـ احلج ّ باملثال ـ ّ

ًمقدمة ًواجبا غريياّ اإلتيان بالواجب النفيس أن يكون لزم ّ ّ؛ ألن مالك ًّ
ّالوجوب الغريي هو املقدمية والتوقف، فيكون ّ ً نفسياًواجباّ احلج ّّ  ً وواجباّ

ًغرييا  .وهو خلف الفرض ّ
ّأن الوجوب الغريي ال يتعلق باحلصة : ّوعىل هذا األساس يتضح ّّ ّ

ّ يتعني أن يكون املالك من الوجوب ومنه. ّبمطلق املقدمةّتعلق ياملوصلة، بل 
ّمتكن املكلف ّالغريي هو  ّبالواجب النفيس وليس الغرض من اإلتيان ّ

 .)١( إليه وحصولهالوصول
 

ّاستدل صاحب الفصول عىل تعلق الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة  ّ ّ ّ
ّبعدة أدلة، وقد ذكر ا ّ يف املقام دليال واحدا، وسوف نتعرض +ّلسيد الشهيد ّ ً ً

                                                  
ّنتعرض هلا يف البحوث ، هناك وجوه أخرى ومناقشات لألعالم عىل هذا االستدالل )١(

 .التفصيلية
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ّيلية ّللدليل املذكور يف احللقة الثالثة، ثم نعطف الكالم يف البحوث التفص
ّللبحث يف بقية األدلة ومناقشات األعالم فيها ّ. 

ّوحاصل ما استدل به صاحب الفصول عىل تعلق الواجب الغريي  ّ ّ
ّباملقدمة املوصلة هو إبطال الوجه الذي استدل به عىل تعلق الوجوب الغريي  ّ ّ ّ

 .ّبمطلق املقدمة
ب حصول الواج ّالغرض من الوجوب الغريي هو وّأن املالك: بيان ذلك

ّوليس متكن املكلف من الواجب النفيس ـ كام تقدم يف دليل القائلني ّالنفيس  ّ ّ ّ
ّبتعلق الوجوب الغريي بمطلق املقدمة ـ ّ ّودليل ذلك هو أن ما قيل من أن  ّ ّ

ّالغرض واملالك من الوجوب الغريي للمقدمة هو التمكن ال خيلو من أحد  ّ ّ
 : احتاملني

ً غرضا نفسياّأن يكون التمكن: ّاالحتامل األول ًّ. 
ًأن يكون التمكن غرضا غرييا: االحتامل الثاين ًّ ّ. 

ّأما عىل االحتامل األول ـ التمكن غرض نفيس ـ فهو باطل لوجهني ٌ ّ ّ ّ : 
ّأن هذا االحتامل خالف الوجدان والبداهة؛ لوضوح أن : ّالوجه األول ّ

ّالشارع ال يريد من املكلف جمرد السفر لكي يتمكن من احلج وإن مل ّ ّ  حيصل ّ
ّاحلج، بل يريد السفر ألجل حتقق احلج، فمن الواضح لدى  يوجد أن ال: ّّ

ّغرضان نفسيان أحدمها موجود يف الوجوب النفيس واآلخر موجود الشارع  ّ
ّ يرتتب عىل ٌ واحدٌّ نفيسٌ غرضبل غرض الشارع هويف الوجوب الغريي، 
 .ّالوجوب النفيس فقط

ال فيه و مالك الّلوجوب الغريي ّأن ا:  يف البحوث السابقةّوقد تقدم
فلو فرضنا وجود مالك وغرض يف ّزائد عىل الواجب النفيس، فيه غرض 

ًلصار التمكن واجباّالواجب الغريي  ً نفسياّ ٌ مع أنه واجبّ  بحسب ٌّ غرييّ
 .الفرض
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ّإذا فرضنا أن التمكن : الوجه الثاين  يلزم منه خالف ّهو الغرض النفيس،ّ

ً أن تكون املقدمة دائام موصلة؛ ّالفرض، وذلك ألنه يلزم ّلعدم انفكاك املقدمة ّ
ّعن التمكن من الواجب النفيس، ومن الواضح أن هذا الغرض حاصل يف  ّ ّ

ّكل مقدمة، ألن كل م ّّ ّقدمة حيصل هبا التمكن من ذي املقدمة، وعليه فال ّ ّّ
ّتوجد مقدمة غري موصلة، وهو خالف الفرض الذي هو حمل البحث يف املقام  ّ

ّوهو املقدمة التي تنفك عن الغرض النفيس املتعلق بالواجب النفيس ّّ ّ ّ. 
ًأما االحتامل الثاين ـ وهو أن يكون التمكن غرضا غرييا ـ فالزمه وجود  ًّ ّ ّ

ّض نفيس ال حمالة؛ ألن كل غرض غريي البد أن ينتهي إىل غرض نفيس؛ غر ٍّ ٍّ ّ ّ ّ
ّلقاعدة ما بالغري البد أن ينتهي إىل ما بالذات؛ وحيث إننا فرضنا أن التمكن  ّ ّ ّ

ّغرض غريي، فالبد أن يكون الغرض النفيس شيئا غري التمكن، و ً ّ ّ ّ هذا الغري ٌ
ًإما أن يكون نفسيا ّ ًغرييا؛  أو ّ ًيكن نفسيافإن مل ّ ًبل كان غرييا، ّ ّ، فالبد أن ينتهي ّ
 .ّإىل غرض نفيس

 ؟ النفيسّء التمكن، فام هو هذا الغرضّ نفيس وراٍ غرضثبت وجودإذا و
ّوهو أن ّثبت املدعى، ّذي املقدمة هو حصول ّ الغرض النفيس فإذا كان

ّالوجوب الغريي يتعلق باملقدمة املوصلة، و ّ ي لو مل ّ، وإال ـ أّليس التمكن فقطّ
ّيثبت أن الواجب النفيس هو الغرض األساس ـ لتسلسل حتى يعود إليه ال حمالة ّ. 

ّالغرض النفيس غري الواجب النفيس فهو خلف الفرض؛ ألن وإذا كان  ّ ّ
ّاملفروض كون الغرض هو التمكن من الواجب النفيس وليس التمكن من  ّّ

ّيشء آخر غري الواجب النفيس ٍ. 
ّوب الغريي ال يتعلق إال باملقدمة املوصلة، مما  الوجّأن: ّوهبذا يتضح ّ ّ ّ ّ

هو حصول الواجب ّمن الوجوب الغريي املالك وّ أن الغرض كشف عني
ّالنفيس وترتبه   .ّاملقدمةعىل ّ

  يف الربهنة عىل: املقام الثاين>: ّقال السيد الشهيد يف بيان هذا االستدالل
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ّ الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة اختصاص  مالك إجياب ّأن: اصلهوح. ّ

ّ يكون إال التوصل إىل ذي املقدمةأنّاملقدمة ال يمكن  ّ  ّإما أن مالك غريه ّإذ أي، ّ
ّيفرض مالكا نفسي  ٍ من أجل غرضًاّؤ والقدرة، أو غرييّ، ولو كان هو التهيًاً

ّآخر، واألول خلف وحدة الغرض ووحدة املطلوب النفيس ّفالبد من الثاين . ّ
 آخر، فإن كان ذلك الغرض اآلخر ٍ ومن أجل غرضًاّك غريي يكون املالأنأي 

ّغري الواجب النفيس وكان نفسي  كان إنلزم اخللف الذي أرشنا إليه، و، ً أيضاًاّ
ّأن ّ كان نفس حصول الواجب النفيس كان معناه إن لزم التسلسل، وًاّغريي

من هذا ًمالكا ّأن ّهو حصول الواجب النفيس وّإنام ّاملالك من أول األمر 
ّالقبيل ال يثبت أكثر من إجياب احلصة املوصلة من املقدمة وهذا الربهان . ّ

ّيطابقه الوجدان أيضا لكل ّ من راجع أشواقه الغريية بدقً  .)١(<ةّ
 .قولنيّ أدلة الهذا متام الكالم يف

 .ّ؟ اجلواب يتضح يف البحث الالحق+ّلكن ما هو خمتار السيد الشهيد  
ّ الوجوب الغfي يتعلق بمطلق ا8قدمة :ّ السيد الشهيد[تار ّ ّ  

ّأن الوجوب  قول صاحب الفصول، وهو +ّاختار السيد الشهيد 
ّالغريي يتعلق بخصوص املقدمة املوصلة  ّ ضوء ما خيتاره ولكن عىل فقط، ّ

 .املوصلة من تفسري +ّالسيد الشهيد 
ّن الوجوب الغريي إ: بيان ذلك ّ بمجموع املقدمات واألجزاء ّيتعلقّ

ّحيث لو حتقق لكان الواجب النفيس ب ّأي أن ّمضمون التحقق بعدها، ّ
ّالوجوب الغريي ال يتعلق بكل ّ ّبنحو مستقل، بل ّمن املقدمات  جزء ٍ جزءّ

 .ّجمموع األجزاء بام هو جمموع هو املقدمة املوصلة للواجب
ّإن الغرض لو كان : الذي يقول إشكال صاحب الكفاية وعىل هذا يندفع

                                                  
 .٢٤٩ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ًللزم صريورة الواجب النفيس واجبا غريياهو احلصول  ًّ ّ. 

ّأن أخذ جمموع األجزاء ُويـدفع هذا اإلشكال، من خالل القول ب
ٍواملقدمات ال يعني أن كل جزء ّ ّ ٌ متوقفّ ّ عىل حصول اجلزء اآلخر، أو مقيد ّ

 .ّ يف املقدمةٌبذات اجلزء اآلخر، بل املجموع بام هو جمموع مأخوذ
ّاالختيار جزء من العلة ّألن ّار املكلف للفعل، ّومن هذه املقدمات اختي

ًالتامة، فيكون دخيال يف املقدمة أيضا ّ ً ّ. 
ّإن املقصود من املقدمة املوصلة : وبعبارة أخرى ّهو حتقق كل ما يكون ّ ّ

ّمجيع املقدمات، لرتتب بحيث إذا وجدت ّالنفيس، ًدخيال يف إجياد الواجب  ّ
ّ بمثابة العلة التامة التي ّملقدماتعليها، فتكون هذه اّالواجب النفيس   ما إذاّ

ًوجدت وجد املعلول بعدها ال حمالة، أي أن قيد املوصلة يؤخذ مشريا   إىلَّ
ّواقع املقدمة التي ال ينفك عنها ذو املقدمة  ّيف اخلارج، من دون أن يوجد أي ّّ
ّأنه يلزم أخذ الواجب النفيس : ّتقييد كام تومهه صاحب الكفاية الذي قال ًقيدا ّ

 .ّيف متعلق الوجوب الغريي
ّ الوجوب الغريي متعلق بمجموع ّإن>: ّوهذا ما ذكره السيد الشهيد بقوله ّ

ّاملقدمات املساوق مع العلة التامة وحصول ذي املقدمة ولكن ال بعنوان  ّّ ّ
ّمية والعلّاملقد ّية التي هي كاملوصلية عناوين انتزاعية ال دخل هلا يف وجود ذي ّ ّ ّ

ّ بل يتعلق الوجوب املذكور بواقعها وعنواهنا الذايت دون أخذ حيثية ّاملقدمة، ّ
 .)١(<اإليصال حتت الوجوب والشوق الغريي

 
ّ وهو أن الوجوب الغريي <ّويمكن أن يربهن عىل األول>: +قوله •  ّ

ّيتعلق بمطلق املقدمة، ويربهن عليه بإبطال القول الثاين وهو تعلق الوجوب  ّّ
                                                  

 .٢٥١ ص٢  ج:املصدر السابق )١(
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ّي باملقدمة املوصلةالغري ّ. 

ّيؤدي إىل أن يصبح الواجب النفيس مقدمة للواجب >: +قوله •  ّ ّ
ّ فيكون الواجب الغريي هو ذا املقدمة والواجب النفيس هو املقدمة<الغريي ّّ ّ. 
ّ وهو أن الوجوب الغريي <ويمكن أن يربهن عىل الثاين>: +قوله •  ّ

ّيتعلق باملقدمة املوصلة، ويربهن عليه بإب ّطال القول األول وهو تعلق ّ ّ
ّالوجوب الغريي بمطلق املقدمة ّ. 

ّوإن أريد هبا أن التمكن>: +قوله •   .إن أريد بالدعوى:  أي<...ّ
 أي تسلسل الغرض <ّوإال لتسلسل الكالم حتى يعود إليه>: +قوله • 

 .ّالغريي إىل أن يعود إىل غرض نفيس
 

ّالوجوب الغريي هل خصوص احلصة ّمتعلق ّوقع اخلالف يف أن •  ّ
هذه ّذهب بعض األعالم إىل أن ّ املقدمة؟ ّ طبيعيمّاملوصلة من املقدمة، أ

 الغرض هو ، فإن كانّاملسألة مبنية عىل تعيني الغرض من الواجب الغريي
ّالتمكن من الواجب النفيس، فهذا حيصل بطبيعي ّ  كان الغرض إنّ املقدمة، وّ

ّهو خيتص باملقدمة املوصلةّحصول الواجب النفيس، ف ّ. 
ّبتعلق الوجوب الغريي بطبيعيّاستدل القائلون •  ّ ّأن الوجوب بّ املقدمة، ّ

ًالغريي لو تعلق باحلصة املوصلة خاصة، لزم كون الواجب النفيس قيدا يف  ّ ّ ّ ّّ
ّمتعلق الوجوب الغريي، والقيد مقدمة للمقيد، فيصبح الواجب النفيس  َّ ّ ّ

ًي، ويلزم من ذلك صريورته واجبا غريياّمقدمة للواجب الغري ًّ. 
ّأجاب السيد الشهيد عىل اإلشكال املتقدم ب•  ّن اختصاص الوجوب أّ

ّالغريي باحلصة املوصلة  ّ الواجب النفيس، ليس بمعنى أخذ الواجب إىلّ
ّالنفيس يف متعلق الوجوب الغريي، بل بمعنى أن الوجوب الغريي متعلق  ّّ َّ ّ
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َّ وجدت، كان وجود الواجب بعدها مضمونا، أي أن قيد ّباملقدمة التي متى ما ً

ّ واقع املقدمة التي ال ينفك عنها ذو املقدمةإىلًاملوصلة يؤخذ مشريا  ّّ. 
ّن دعوى كون الغرض من الوجوب هو التمكن من الواجب إ: قالوا•  ّ

ٌالنفيس، إن أريد هبا أن التمكن غرض ّ ّ ّ نفيس، فهو باطل ألنه خمالف للوجدان ّ ّ
ّايض بأن الشارع ال يريد السفر مثال ملجرالق ً ّد أنه يوجب التمكن من احلج وّ ّ  إنّ

ٌإن أريد هبا أن التمكن غرض، وّمل حيصل احلج ّ ّ غريي، فهي دعوى باطلة، ألن َ ّ
ٍوراء كل غرض ِّ ً غريي غرضا نفسياَ ًّ ّ. 
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ّذكرنا أن األقوال يف متعل  : ّق الوجوب الغريي أربعة، وهيّ
ّما نسب إىل الشيخ من أن متعلق الوجوب: ّاألول ّاملقدمة التي قصد هبا : ّ

 .ّالتوصل إىل الواجب
ّمن اشرتاط وجوب املقدمة بالعزم : ا نسب إىل صاحب املعاملم: الثاين

 .واإلرادة عىل اإلتيان بذهيا
ّمن أن متعلق : رنسبه للمشهو و صاحب الكفاية إليهما ذهب: الثالث ّ

 .ّاملقدمةمطلق الوجوب هو 
ّمن أن متعلق الوجوب هو املقدمة : ما اختاره صاحب الفصول: الرابع ّ ّ

 . ّاملوصلة إىل ذي املقدمة
 : وفيام ييل تفصيل البحث يف هذا األقوال

ّالوجوب الغfي هو ا8قدمة مع قصد اxوصل : ّالقول األول ّ    ذيهاإ`ّ
الواجب هو ّ، وهو أن + الشيخ األنصاري وهذا القول منسوب إىل

ّاملقدمة التي قصد هبا التوصل إىل الواجب يعترب يف >: ، قال يف مطارح األنظارّ
ّوقوعه عىل صفة الوجوب أن يكون اإلتيان بالواجب الغريي ألجل التوصل  ّ

 .)١(<ّبه إىل الغري أو ال وجهان أقوامها األول
ّان الذي يدخل حتت األمر الغريي  العنوّ بأنهلذا القول +ّقد استدل و

ُبحكم العقل هو عنوان املقدمية لذي املقدمة، فنصب السلم مثال ي ًّ ّ ّتصور له ـّ
                                                  

 ).طبع قديم( ٧٢ص: مطارح األنظار) ١(
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ّ متعلق األمر الغريي فيه لكنأكثر من عنوان،  ّعنوان املقدمية للصعود إىل هو ّ

ّاألمر مل يتعلق به بعنوان نصب السلم بام أنه كذلكّأي أن السطح،  ّ ّ، وإنام ّ
ّبام أنه مقدمةق به األمر ّيتعل ّفال ريب أن األمر ال يدعو ، وعىل هذا األساس ّ

ّإال إىل متعلقه،  ، فإذا مل يؤت به هبذه ّمتعلقهغري ويستحيل أن يدعو لّ
ّاخلصوصية مل يتحقق االمتثال ّ. 

ّسواء يف املقدمات العبادية أو غريها ـ  مصداق الواجبّوعىل هذا، فإن  ـ ّ
ّ املقدمة لذهيا، وإن ما حيقق عنوان املقدمية هو اإلتيان ُهو ما أيت به بقصد ّ ُّ ّ

ًبداعي التوصل، غري أنه يف العباديات يعترب قصد القربة أيضا ّ ّّ. 
ّ بام يف األوامر العرفية، فلو أمر املوىل عبده بتحصيل ا ذكرهّوقد أيد الشيخ م

كن حتصيله  حصل الثمن ال بقصد رشاء اللحم، مل يّالثمن ورشاء اللحم به، ثم
 .ّ لألمر، ألنه قد أمر بتحصيل الثمن لرشاء اللحمًعند العرف امتثاال
 : عىل مسلكه مسألتني +ّوفرع الشيخ 
ّلو كان عىل املكلف صالة قضاء، فتوضأ قبل الوقت ال : املسألة األوىل ٍ ّ

ٍبداعي الصالة الفائتة وال بقصد غاية من الغايات للوضوء، فال جيوز له الصالة 
ّن املتعلق للوجوب هو املقدمة املأيت هبا بداعي التوصل لذي املقدمةبه، أل ّّ ّ ّ ّ. 

ٍلو اشتبهت القبلة فصىل املكلف إىل جهة من اجلهات من : املسألة الثانية ّ ّ
ُكأن مل يرد الصالة إىل  ـ ّغري أن يقصد هبا التوصل إىل االحتياط الواجب

الحتياط بالصالة إىل ولذا لو عزم عىل ا، بطلت صالته ـ ُاجلهات األخرى
ّوجب عليه إعادة تلك الصالة، أما لو قلنا بعدم اعتبار قصد ، اجلهات

ّالتوصل، فإنه لو قصد الصالة إىل جهة واحدة فقط، ثم بدا له وأراد الصالة  ٍ ٍ ّ ّ
 هذا ما ذكره .)١( باالحتياط، مل جتب عليه إعادة الصالة األوىلًإىل مجيعها عمال

                                                  
 ).طبع قديم (٧٣ـ٧٢ص: انظر مطارح األنظار) ١(
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 .قام يف امل+الشيخ األنصاري 

 .ّكام سيتضح، لكن وقع اخلالف يف تفسري كالم الشيخ
 تفسريات كالم الشيخ يف املقام

 يعترب يف وقوعه عىل صفة الوجوب>: عبارة الشيخ يف مطارح األنظار هكذا
ّأن يكون اإلتيان بالواجب الغريي ألجل التوصل به إىل الغري  وهذه العبارة <ّ

 : هاّأصبحت حمل خالف بني األعالم يف تفسري
ًإن قصد التوصل أخذ قيدا يف الواجب الغريي، بخالف : ّالتفسري األول ّّ

ًقول صاحب املعامل الذي أخذ قصد التوصل قيدا يف الوجوب ال الواجب ـ كام ّ 
 .)١(+ّسيأيت ـ وهو ما استظهره السيد اخلوئي 

ّن مراده من اعتبار قصد التوصل إنام هو اعتباره يف مقاإ: التفسري الثاين ّ  مّ
ّاالمتثال دون أخذه قيدا يف املقدمة ّوعليه فمن جاء باملقدمة بقصد التوصل، ً ّ 

 . فالّوإالاألمر هبا فقد امتثل 
مراده من االشرتاط >:  حيث قال+ّوهذا ما استظهره املحقق النائيني 

 طاعة ليكون الواجبواإل باإلرادة هو االشرتاط بكون العبد يف طريق االمتثال
 .)٢(<مة ال ذاهتاّهو عنوان املقد

، ً مقصودا لو كان>ّ عىل ذلك بأن هذا التفسري +ّق السيد الشهيد ّوعل
ّ ملا تقدم من أن الوجوب الغريي بنفسه ال يكون قربي؛فهو صحيح ّ ّ ّ، وإنام ًاّ

ّتكون قربية املقدمة بقصد التوصل إىل امتثال ذهيا ّّ>)٣(. 
 يف الواجب نفسه، ّأن يكون املقصود أخذ قصد التوصل: التفسري الثالث

                                                  
 .٤١٢ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .٢٣٤ ص١ج: أجود التقريرات) ٢(
 .٢٢٨ ص٥ ج: بحوث يف علم األصول) ٣(
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ّاألول، غري أنه يف خصوص املقدمات املحرمة التي يتوقف لتفسري كام يف ا ّ ّ ّ ّ

ّ فهي تقع حمرمة، إال إذا جيّعليها الواجب األهم ل فتكون ّء هبا بقصد التوص ّ
ّوأما املقدمة املباحة فهي مصداق للواجب املطلق .واجبة ّ. 

 ّتوجيه املحقق األصفهاين لكالم الشيخ 
ّ األحكام العقلية ّإن:  يف توجيه مراد الشيخ هو+صة ما ذكره وخال

ّ نظرية وأخرى عملية، ومن أحكام العقل النظريأحكام إىلتنقسم  استحالة : ّ
حسن العدل وقبح : اجتامع النقيضني وارتفاعهام، ومن أحكام العقل العميل

 .الظلم
ّأما األحكام الرشعية، فإن الغايات منها ّ ّ وجودا ومتقدمة ّوهي متأخرة ـ ّ ً

ّ فاحلكم يتوجه إىل ذات العمل ؛هي العلل جلعل تلك األحكام ـ ّيف اللحاظ
ّبل إن كونه كذلك علة للحكم، » كونه ذا مصلحة«ّوليس يف متعلقه قيد  ّ

ّفاملصلحة املرتتبة عىل العمل خارجا متأخرة عن العمل، لكنّها يف احلقيقة هي  ً ّ
ّفإن متعلق احلكم فيها هو  ـ ًمطلقا ـ ّقليةّالعلة للحكم، بخالف األحكام الع ّ

 .املصلحة وهي املوضوع
ويف . ّ ألنه ذو مصلحة؛هذا واجب: ، نقولّألحكام الرشعيةففي ا

ًذو املصلحة واجب، فيكون اللزوم والوجوب متعلقا : ّاألحكام العقلية نقول ّ
يف  ـ فالعقل يدرك استحالة الدور ...وهو املوضوع للحكم»  املصلحةيذ«ـب

ّما تقدم يف من قبيل ّوهذه الكربى تطبق عىل مواردها،  ـ ّاألحكام الرشعية
ّمن أن أخذ قصد األمر يف املتعلق حمال: ّحمله فهو ال يدرك استحالة أخذه  ...ّ

 .يدرك الكربى التي هذا املورد من صغرياهتا  كذلك، بل
 اليتيم ّال يدرك أن رضبّأن العقل العميل ّويف األحكام العملية كذلك، 

ّالكربى تطبق عىل هذه هذه  ّالتأديب حسن، ثم:  بل يدرك،ًتأديبا حسن
 .ًالصغرى، فهو حيكم بحسن رضب اليتيم لكونه مصداقا لكربى حسن العدل
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ّ القيود يف األحكام العقلية تدخل حتت الطلب، ّوعىل هذا األساس، إن

ًالعمل ذا مصلحة، أو كونه عدال، بخالف األحكام بمعنى كون  ّالرشعية، فإنٍ ّ 
ٍكون صالة الظهر ذات مصلحة ثابت، لكن هذا القيد غري داخل حتت األمر  ّ ٍ

 .ّبل هو العلة له
ّالربهان عىل رجوع أحكام العقل النظري كلها إىل اجتامع ّوال خيفى أن 

ّأن كل ما بالعرض ينتهي إىل ما بالذات: النقيضني وارتفاعهام هو وعىل هذا . ّ
 .حكام العقل العميل إىل حسن العدل وقبح الظلمًاألساس أيضا ترجع أ

ّإذا تبني ذلك، يقول املحقق األصفهاين ّإن ما ذكره الشيخ صحيح عىل : ّ
ّالقاعدة، ألن املفروض كون وجوب املقدمة من باب املالزمة بينها وبني ذهيا،  ّ

ٍوضوع هو املّ، وإذا كان كذلك، فليس نصب السلم ّ عقيلٌواملالزمة حكم
ّبل موضوعه هو الصعود عىل السطح، فنصب السلم املقصود للوجوب، 

ّوهذا العنوان ال يتحقق بدون  ...ّبالعرض، املنتهي إىل ما بالذات هو املقدمة
ّالداعي للتوصل إىل ذي املقدمة ّ)١(. 

ّهذا توضيح املحقق األصفهاين ملراد الشيخ يف أن  ّالواجب هو املقدمة ّ
 .ّ النفيسّالتي قصد هبا التوصل إىل الواجب

 إشكاالت صاحب الكفاية عىل قول الشيخ
 : أورد صاحب الكفاية عىل قول الشيخ بام ييل

ًأوال ّإن الغرض من األمر باملقدمة هو حتقق ذهيا، ألنه يتوقف عليها، : ّ ّ ّّ ّ
ّوهذا الغرض يتحقق سواء أيت باملقدمة بداعي التوصل إىل ذي املقدمة أو ال  ّّ ُ ّ

ّلق األمر الغريي باحلصة التي يؤتى هبا هبذا الداعي، فتخصيص متع هبذا ّ ّ
ّأما عدم اعتبار قصد التوصل، >: ، وهذا ما ذكره بقولهّالداعي بال خمصص ّ

                                                  
 .٣٩٢ ص١ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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ّفألجل أن الوجوب مل يكن بحكم العقل إال  ّ املقدمية والتوقف، وعدم ألجلّ ّ

االجتزاء بام مل يقصد به ذلك يف  اعرتففيه واضح، ولذا ّ التوصل دخل قصد
ّالعبادية، حلصول ذات الواجب، فيكون ختصيص الوجوب  ّملقدماتغري ا

ّبه التوصل من املقدمة بال خمص بخصوص ما قصد  .)١(<صّّ
ّ باملقدمة ال بداعي التوصل، ثم بدا له أن يأيت بذي املقدمة، مل يتُلو أ: ًثانيا ّّ ّ

ّجيب إعادة املقدمة، وهذا دليل عىل عدم تقيد متعلق األمر الغريي با ّّ ٌ إلتيان به ّ
ّدم دخول عنوان املقدمية حتت الطلب، بل األمر يسقط عّبداعي التوصل، و

ّويتحقق االمتثال بال قصد للتوصل ٍ ّ)٢(. 
kاVرادة اإلتيان بذي ا8قدمة : القول اiوط بالعزم وnّوجوب ا8قدمة م ّ  

ّفحجة القول بوجوب املقدمة>: وهو لصاحب املعامل، حيث قال عىل  ـ ّ
ًإنام ينهض دليال عىل الوجوب يف حال كون املكلف مريدا  ـ مهاتقدير تسلي ّ ً ّ

 .)٣(<ّمن أعطاها حق النظر كام ال خيفى عىلعليها، ّللفعل املتوقف 
 اإلشكاالت الواردة عىل قول صاحب املعامل

ِأنه من طلب املحال: ّاإلشكال األول  ؛ّ للمحقق العراقياإلشكالوهذا . ّ
ّ ذي املقدمة شبيه ةّريي املرشوط بالعزم وإرادّأن الوجوب الغذهب إىل حيث 

ّ أن إرادة ذي املقدمة مستلزمة :بطلب املحال وهو مستحيل، ووجه ذلك ّ
ّأن الوجوب الغريي : ّومستبطنة إلرادة املقدمة ال حمالة، فاشرتاطها معناه ّ

 .)٤(جمعول يف فرض إرادة الواجب، وهو شبيه بطلب احلاصل
                                                  

 .١١٤ص: ية األصولكفا) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٧١ص: معامل الدين ومالذ املجتهدين) ٣(
 .٣٣٣ ص١ج: هناية األفكار) ٤(
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ّلكن السيد الشهيد  ّإىل عدم متامية ما ذكره املحقق العراقي؛ ذهب +ّ ّ 

ّألن اشرتاط الوجوب الغريي بإرادة الواجب النفيس،  ّ ّيتصور عىل يمكن أن ّ
 : أحد أنحاء

ّأن يكون الرشط إرادة الواجب النفيس، وسد أبواب عدمه : ّالنحو األول ّ
 .هذا ليس من طلب املحالّمن الواضح أن ؛ وّمن غري جهة هذه املقدمة

ّهو أن يكون الرشط، صدق القضية الرشطية القائلة:  الثاينالنحو ّأنه لو : ّ
ّأتى باملقدمة ألتى بذي املقدمة؛  ّفالرشط هنا صدق القضية الرشطية نفسها، ّ ّ
ّومن الواضح أن صدق الرشطية ّ ال يستلزم فعلية طرفيها، فال يكون االشرتاط ّ

 .ّة االشرتاط بإرادة املقدمةّبه يف قو
ًأن الرشط هو إرادة ذي املقدمة إرادة: ثالنحو الثال ّ ً فعليةّ ّ من كل اجلهات، ّ

 .+ّوهذا هو الذي يستلزم املحذور الذي أفاده املحقق العراقي 
ًغري أن الصحيح عدم املحذور يف هذا الفرض أيضا ّذلك ألن حمذورية ؛ وّ ّ

 يشء باعتبار كون طلب ال؛ّحتصيل احلاصل، إما أن تكون بنكتة التهافت
 . وتناقضٌ هتافتً مع فقده، وفرض كونه حاصالًقامساو

ّوإما بنكتة اللغوية  . إذ األمر من أجل قدح الداعي نحو املطلوب لتحصيله؛ّ
 .ّفلو فرض حصوله، كان من اللغو طلبه

ّفألن الرشط إنام هو: ّ أما التهافت.يف املقامتني وكلتا النكتتني غري موجود ّ 
ّغوية بمالك عدم الداعويةّإرادة الواجب ال حصوله، وأما الل ّفألن الوجوب : ّ

ّالغريي عند القائلني به ال يكون استقاللي ّ يف اجلعل، وإنام هو تبعي قهري، فال ًاّ ّ ّ
ًتكون اللغوية حمذورا ّ من وجوده، بل قد تقدم أن الوجوب الغريي ال ً مانعاّ ّ ّ

ًداعوية مستقلة له، وإنام الداعوية للواجب النفيس دائام ّ ّ ّّ ّشكال اللغوية ال ، فإّ
 .ّموضوع له يف الواجبات الغريية

ّما ذكره املحقق العراقي من استحالة قول ّعدم متامية : ّ يتضحهبذاو
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 .)١(صاحب املعامل

ّلزوم التفكيك بني الواجب النفيس والغريي، وهذا : اإلشكال الثاين
ّاإلشكال ذكره املحقق النائيني والسيد اخلوئي، وحاصله بحسب بيان ال ّسيد ّ

ًن الوجوب الغريي لو كان مرشوطاأ: الشهيد  فمع ّالواجب النفيس، بإرادة ّّ
لو وعىل هذا ف ال حمالة، ًثابتا  ال يكون وجوبهّ اإلرادة للواجب النفيس،عدمه

ًكان الوجوب النفيس تابعا ّ، لزم من ذلك التفكيك بني الوجوبني، النفيس ّ
ّ يفرق فيه بني فرض االمتثال ، الاّوالغريي، مع أن املالزمة عىل القول هب

ًوال بني مورد ومورد، ولو كان الوجوب النفيس مرتفعا>وعدمه،  كان ، ً أيضاّ
، واالشرتاط املذكور إن كان بالصياغة الثالثة ًمعنى ذلك اشرتاطه بإرادة أيضا

ّاملتقدمة، ففيه املحذور الثبويت املتقدم، من طلب احلاصل واللغوية، حيث إن ّ ه ّّ
 .ّالتكاليف النفسية يف ّتام

ٍوأما إذا كان بالصياغة األوىل أو الثانية، فهو وإن مل يكن ذا حمذور ، ولكنّه ّ ثبويتّ
ً لوضوح عدم كون سد بعض أبواب عدم الواجب رشطا؛ًباطل إثباتا  يف وجوب ّ

 .)٢(<ّالباقي، بل الوجوب ثابت للواجب من أول األمر قبل أجزائه وقيوده
، ًل أصالّ حمصًال يرجع إىل معنى>: بيان اإلشكالّقال السيد اخلوئي يف 

ّإما التفكيك بني وجوب املقدمة : ّألن الزم هذا القول أحد حمذورين وذلك ّ
ّ وإما لزوم ،بناء عىل املالزمة كام هو املفروضالذهيا، وهو خلف  ووجوب

ًاملقدمة تابعا كون وجوب ذي ً إلرادة املكلف ودائراّ وعزمه،  مدار اختياره ّ
 .)٣(<ّبداهة أن الزم ذلك عدم الوجوب عند عدم اإلرادةحمال؛  وهو

                                                  
 .٢٢٧ ص٥ج: )رتتقرير الشيخ عبد السا( بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٢٣٢ ص١ج: وانظر أجود التقريرات، ٤٠٤ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
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ّوعلق السيد الشهيد عىل هذا اإلشكال   إشكال صحيح يبطل به قول بأنّهّ

وهذا الوجه يف إبطال هذا االحتامل صحيح ال >: صاحب املعامل، حيث قال
 .)١(<غبار عليه

ّالواجب الغfي مطلق ا8قدمة: القول اVالث ّ  
: وجههب إليه املشهور واختاره صاحب الكفاية، وقد أفاد يف وهذا ما ذه

ّيدعو املوىل إىل إجياب املقدمة هو أن متكن املكلف من الذي ّأن ب ّ ّ  بذهيا اإلتيانّ
ّوحيث إن هذا ،  هبااإلتيانّفال يتمكن منه بدون ،  هبااإلتيانعىل  ّمرتتب

 ؛ إىل إجياهبا كذلكفال حمالة يدعو املوىل، ّعىل مطلق املقدمة ّالغرض مرتتب
 .)٢(ّيدور مدار الغرض املرتتب عليها يف السعة والضيق ّباعتبار أن الوجوب

 :  بإيرادين+ اخلوئيّوقد أورد عليه السيد 
ّ متكن املكلف من ّإن: ّاألولاإليراد  ّ بذي املقدمة ال يرتتب عىلاإلتيانّ ّ 

اإلتيان ّمتكنه من ّبل هو مرتتب عىل قدرته و، ّ باملقدمة يف اخلارجاإلتيان
ّباملقدمة عىل أساس أن املقدور بالواسطة مقدور ًفإذا كان املكلف قادرا عىل، ّ ّ 

ً باملقدمة كان قادرا عىل اإلتيان  وعليه فالغرض املذكور ليس،  بذهيااإلتيانّ
ّ ألنه مرتتب عىل قدرة املكلف عليها ومتكنه منها؛ّ املقدمةإلجيابًغرضا  ّ ّ   فإذا.ّ

ّليها صح التكليف بذي املقدمةًكان قادرا ع ّسواء أتى املكلف هبا أم ال، ّ ً، 
 .)٣(من التكليف بغري املقدور وليس هذا

ّ بذي املقدمة لو كانت متوقفة عىل اإلتيان القدرة عىل ّإن: الثايناإليراد  ّ
                                                  

 .٢٢٧ ص٥ج: )تقرير الشيخ عبد الساتر(  علم األصولبحوث يف) ١(
 .١١٤ص: كفاية األصول) ٢(
 .٤١٨ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
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ّفالزم ذلك جواز تفويت الواجب اختيارا ألن ، ّباملقدمة يف اخلارجاإلتيان  ً
 ّ باعتبار أهنا من رشوط التكليف وال مقتيض؛ٍ واجبالقدرة غري حتصيل

 .)١( ًحتصيلها كاالستطاعة مثال لوجوب
ّمتعلق الوجوب هو ا8قدمة ا8وصلة إ` ذي ا8قدمة: القول الرابع ّ ّ  

ّوهو قول صاحب الفصول من اختصاص الوجوب الغريي باملقدمة  ّ
 .اّاملوصلة إىل ذهيا، وهي املصداق للواجب الغريي دون غريه

ّاتصاف الواجب الغريي بالوجوب كونه بحيث  يعترب يف>: &قال  ّ
ّه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه ّ حتى إن،جيب له الذي ّيرتتب عليه الغري
 لذلك ً ونقول هنا توضيحا.صف بالوجوبّفال يت، جيب عىل الوجه الذي

ّمقدمة الواجب ال تتصف بالوجوب واملطلوبية من ح ّنإ :ًوتأكيدا له ّ يث ّ
ّإذا ترتب عليها وجود ذي املقدمةّإال ّكوهنا مقدمة  ّ أن وجوهبا : ال بمعنى؛ّ

ًال يكون خطاب باملقدمة أصالن بوجوده فيلزم أ مرشوط  ، عىل تقدير عدمهّ
  إلطالقٌكيف وإطالق وجوهبا وعدمه عندنا تابع، ضح الفسادّذلك مت ّفإن

 بحصول ٌمنوط طلوبّ أن وقوعها عىل الوجه امل:بل بمعنى، وجوبه وعدمه
ّى إهنا إذا وقعت جمرّالواجب حت وصف الوجوب  دت عنّ عنه جترًدةّ

ل هبا إىل الواجب من قبيل ّفالتوص، ّواملطلوبية لعدم وجوهبا عىل الوجه املعترب
 وهذا عندي هو التحقيق الذي .الوجوب  ال من قبيل رشط،رشط الوجود هلا

 .)٢(<ال مزيد عليه
 : قع يف مقامنيوالبحث يف هذا القول ي

                                                  
 .املصدر السابق) ١(
 .٨٦ص: الفصول الغروية) ٢(
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ّاألدلة الK استدل بها صاحب الفصول } مدCه: ّا8قام األول ّ ّ  

ّاستدل صاحب الفصول عىل أن الوجوب الغريي يتعلق بخصوص  ّّ ّ
ّاملقدمة املوصلة بعدة وجوه ّ. 

 احلاكم باملالزمة بني وجوب يشء ووجوب  العقل هوّنأ: ّالوجه األول
ّ حيكم هبا إال بني وجوب يشء ووجوب  ال العقلّأن: ومن الواضح، ّمقدمته

يف سلسلة مبادئ وجوده يف اخلارج بحيث يكون وجودها  ّمقدماته التي تقع
ّما ما ال يقع يف هذه السلسلة ويكون أو، ًومالزما لوجود الواجب ًفيه توأما
ًخارجا مفارقا عن وجود الواجب فيه وجوده فال حيكم العقل باملالزمة ، ً
ومن هنا ال يأبى العقل ، ّوجدانية السليمة تشهد عىل ذلكوالفطرة ال، بينهام

ّوهذا دليل عىل أن ، ّاألمر بعدم إرادة املقدمة التي ال تكون موصلة عن ترصيح
ّخصوص املقدمة املوصلة دون مطلق املقدمة الواجب ّ)١(. 

ّأن الغرض من إجياب املقدمة هو إيصاهلا إىل الواجب : الوجه الثاين ّ
ٍ مل تكن املقدمة موصلة مل يكن داعفطاملا ّالنفيس، والوجدان ، ً إلجياهبا أصالّ
 . وهذا الوجه كالوجه السابق موافق للوجدان يف اجلملة.قاض بذلك السليم
 باعتبار ؛ اخلصم بذلك يف كال الوجهنيإلزام ّبإمكان املستدل  ليس،نعم

ّأنه متسك  .)٢(بالوجدان ال بالربهان ّ
ّوىل أن ينهى عن املقدمات التي ال تكون ّأنه جيوز للم: الثالثالوجه 
ّ مع أنه يستحيل أن ينهى عن ، وال يستنكر ذلك العقل السليم،ذهيا موصلة إىل

ّ وهذا الفرق شاهد عىل أن ،ّعن خصوص املقدمة املوصلة ّمطلق املقدمة أو
ّاملقدمة املوصلة ال مطلق املقدمة الواجب خصوص ّ)٣(. 

                                                  
 .صدر السابقامل) ١(
 .سابقالاملصدر ) ٢(
 .سابقال املصدر )٣(
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ّصاحب الفصول عىل تعلق الوجوب الغريي ّهذه هي الوجوه التي استدل هبا  ّ

ّباملقدمة املوصلة فقط، وفيام ييل نتعرض لإلشكاالت الواردة عىل هذا القول ّ. 
kاVالت ا8توجهة } [تار صاحب الفصول: ا8قام اcاإلش *ّ  

ّال خيفى أن السيد الشهيد  ّ قد رد مجيع هذه اإلشكاالت، وبعد ذلك +ّ
 .ّ لكن بصياغة أخرى كام سيتضحاختار قول صاحب الفصول،

ّتعلق الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة يستلزم التسلسل. ١ ّ ّ 
ّن الواجب لو كان هو إ>: ، إذ يقول+ّ هذا اإلشكال للمحقق النائيني 

ّذات املقدمة مقوّأن  فبام ؛ّخصوص املقدمة املوصلة ّمقدمة   فتكون،مة هلاّ
 إىل اإليصالا مع عدم اعتبار قيد وجوهب +فإن اختار . ّلتحققها يف اخلارج

 وإن اعترب قيد . منهّ عىل ما فرّ وكر،فقد اعرتف بام أنكره، خراآل جزئها
 .)١(<فقد لزمه التسلسل كام ال خيفى، ّ يف اتصافها بالوجوباإليصال

ّوقربه السيد الشهيد بأن  ّ ّذات املقدمة التي أصبحت مقدمة ثانوية >ّ ّ  إنّ
ًىل املقدمة األولية أصبحت مركبة أيضا من ذات دة باإليصال إّكانت مقي ّ ّ ّ ّ

ّاملقدمة الثانوية وإيصاهلا إىل املقدمة األولية ّ ّّ ّفالبد من وجوب غريي ، ّ  ثالث،ّ
ّدة باإليصال فلنقل بذلك من أول ّ وإن كانت غري مقي.وهكذا حتى يتسلسل

ّاألمر بلحاظ املقدمة األولية ّ ّ>)٢(. 
يف جواب هذا > يكفي بأنّه: ّحقق النائيني عىل املّوأورد السيد الشهيد

ًذات املقدمة تكون جزءاّأن  :التقريب ّ ومقدمة داخلية للمقدمة املوصلة، ّ ّّ
ّوالوجوب الغريي عىل القول به يرتشح عىل املقدمة اخلارجية ّّ ّ ألن نكتته ؛ّ

                                                  
 .٢٣٧ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
 .٢٣٤ ص٥ج: )رتتقرير الشيخ عبد السا( صولبحوث يف علم األ) ٢(
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 .)١(<األجزاءوهذا مفقود بالنسبة إىل الوجود، ّالتوقف يف 

ّي باملقدمة املوصلة يستلزم اجتامع املثلنيّتعلق الوجوب الغري. ٢ ّ 
ً هذا اإلشكال للمحقق النائيني أيضا وحاصله زوم اجتامع املثلني، أي ل: ّ

ّ ملا تقدم من أنه عىل القول ؛ّعىل ذي املقدمةّ ـ النفيس والغريي ـ الوجوبني ّ
ٌباملقدمة املوصلة يكون ذو املقدمة قيدا فيها، فيرتشح وجوب ّ ً ّ  ،هّ غريي عليّ

 .ّفيجتمع فيه الوجوبان النفيس والغريي
ال يعني >: ّالقول باملقدمة املوصلةّأنه عىل  : + ّوناقشه السيد الشهيد

ّأخذ اإليصال قيدا يف الواجب الغريي زائدا عىل ذات املقدمة، و ً  مبدأ ّنأًّ
ّالوجوب الغريي هو اإليصال إىل الواجب النفيس فالبد وأن يكون ما يرتشح  ّ ّ ّ

ّلوجوب الغريي من الواجب النفيس أمرا آخر غري الواجب النفيس،عليه ا ًّ ّ 
ّ يرتشح عليه وجوب غريي، ال ما إذا كان نفسهأنليعقل  ّ>)٢(. 

ّ عىل إشكال اجتامع املثلني بأن + ّأجاب السيد اخلوئيهذا وقد 
ّالوجوبني يتأكدان ويشتدان، باعتبار أن اجتامع املالكني النفيس والغريي  ّ ّ ّ

ّوإنام يلزم اجتامع الوجوب النفيس ...>: ّالتأكد، وهذا ما ذكره بقولهيقتيض  ّ
ًيشء واحد وهو ذو املقدمة، وهذا مما ال حمذور فيه أصال والغريي يف ّ ، حيث ّ

 .)٣(<ً واحدا آكدًاندكاك أحدمها يف اآلخر وصريورهتام حكام ه إىلّ مردّإن
ّإنام د الوجوب ّتأكازدياد الشوق و>ّبأن : + ّوأورد عليه السيد الشهيد

ّولكن يستحيل تأثري كل ، يكون عىل أساس وجود مالكني يقتضيان الشوق
 الستحالة اجتامع شوقني يف آن واحد عىل موضوع واحد، ؛منهام عىل حدة

                                                  
 .سابقال املصدر )١(
 .٢٤٥ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٤٢٢ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
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ً واحدا يف إجياد شوق شديد ووجوب أكيد، وهذا يف املقام غري ًتأثرياان رّفيؤث

ّحد وهو املالك النفيس، فال يعقل ّ ألن مقتىض الشوقني ومالكهام وا؛معقول
 .)١(<د الوجوبّتأك
ّتعلق الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة يستلزم الدور. ٣ ّ ّ 

 : )٢(وهلذا اإلشكال تقريبان
ّأن املقدمة املوصلة متوقفة : بدعوى ؛بلحاظ عامل الوجود: ّالتقريب األول ّّ

ّوإال فال يتحقق قيدها وهو اإلي، ّعىل وجود ذي املقدمة ّ واملفروض أن ؛صالّ
ّوجود ذي املقدمة متوقف  .ّعىل املقدمة املوصلة ّ

ّالوجوب الغريي متعلق ّأن عى ّاملد>ّبأن : ّوأجاب عنه السيد الشهيد ّ
ّالواجب النفيس متوقف عىل احلصة املوصلةّأن ّباحلصة املوصلة ال  ّ بل هو ، ّ

 .)٣(<فال دورّاملقدمة، ّمتوقف عىل ذات 
ّحاظ عامل الوجوب، وهو أن الزم وجوب املقدمة بل: التقريب الثاين ّ

ّمع أن وجوب املقدمة ناشئ عن ، ّاملوصلة وجوب ذهيا عىل أساس أنه قيد هلا ّ
ّ أن وجوب ذي املقدمة يتوقف عىل وجوب املقدمة: ومعنى ذلك.وجوبه ّّ ّ، 

 . وهذا هو الدور،ّوهو متوقف عىل وجوبه
 : بام ييلّوأجاب عنه السيد الشهيد 

ًأوال ّإن الوجوب النفيس لذي املقدمة ال يتوقف عىل: ّ ّّ ّوجوب املقدمة وال  ّ
ّيتولد منه حتى يلزم الدور ّ ألن الذي يتوقف عىل وجوب؛ّ ّاملقدمة هو وجوبه  ّ

 .ّالغريي فإذن ال دور
                                                  

 .٢٤٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٣٧ ص١ج: انظر أجود التقريرات) ٢(
 .٢٤٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٣(
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ًإبطال كون الوجوب الغريي معلوال: ثانيا ً ومتأخراّ  عن الوجوب ّ

ًالنفيس، وإنام مها معا ّ ّك النفيس، فال مانع من تأكدمها كام نؤكد  تابعان للمالّ ّ ّ
 .)١(ّسائر الواجبات العرضية

 ّلو أتى باملقدمة ومل يأت بذهيا للزم طلب املحال أو االمتثال. ٤
ّأن املكلف: بتقريبوهو ما ذكره صاحب الكفاية  ِإذا أتى باملقدمة ومل يأت ّ ّ 

لزم منه طلب مل يسقط، ّأنه :  قلنافإذا؟ ّفهل يسقط أمرها الغريي أو ال، بذهيا
ّاحلاصل، ألنه مل يبق يشء إال ذو املقدمة،  ّفمن الواضح أن ، ّأنه يسقط: وإذا قلناّّ

ّ ال يكون إال باالمتثال أو العصيان أو ارتفاع املوضوع أو حتقق ٍأمر،سقوط  ّ
ّالغرض بحصة منه ال يمكن انبساط األمر عليها، واملتعني    ّ منها هنا هو األولّ

ّال حمالة، وهو يعني تعلق األمر الغريي بذات املقدمةتثال ـ ـ أي االم ّ ّ)٢(. 
ّ بمناقشتني، نقضية وحليةّوناقشه السيد الشهيد ّّ : 

ّنقض بموارد اإلتيان باجلزء قبل حتقق املركب فإنه يرد ال> : فهيّأما األوىل ّ ّ
بام ذكره يف ، فيها نفس البيان، بل والنقض عىل صاحب الكفاية باخلصوص

ّإذا كان الواجب مقدمة ،  من إمكان تبديل االمتثال باالمتثالاإلجزاءبحث 
ّإعدادية لغرض أقىص مل يتحقق بعد، لبقاء األمر، وبام ذكره يف بحث التعبدي  ّّ

ّ متعلق األمر ّأنرغم ، من بقاء األمر وعدم سقوطه إذا مل يأت بقصد القربة
 ً صحيحاًك جوابابل ال نمل، ّذات الفعل، فإن حمذور طلب احلاصل أوضح

 .)٣(<عليه فيهام بخالف املقام عىل ما سوف يظهر
ّ، وهي حل لإلشكال وحاصلها أنّأما املناقشة الثانية ّاألمر الغريي > :ّ

                                                  
 .٢٤١ ص٥ج )رتير الشيخ عبد الساتقر(: بحوث يف علم األصول) ١(
 .١١٧ص: كفاية األصول) ٢(
 .٢٤٧ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٣(
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ّأن ّد فعل املقدمة أو اجلزء ال من جهة ّجريسقطان بموكذلك األمر الضمني ال 

ّمتعلقهام مقيد باإلتيان بباقي  ّفال يتحقق إال بعد ذلك، ّ أو بذي املقدمةاألجزاءّ ّ، 
ّني، أحدمها بذات اجلزء أو املقدمة واآلخر ّ ضمنيأمرينهناك ّأن ّفإن هذا غايته 

ّ املتعلق بذات الفعل، بل ألن حتصيل ّ فريد الكالم يف األمر الضمني،ّبالتقيد ّ
ّ والغريي، ليس حتصيال مستقالّاألمر الضمني يكون من خالل حتصيل ّوإنام ،  ً ً

 واحد له أمرّ إذ ليس هنالك بحسب احلقيقة إال ؛ّستقاليل النفيساألمر اال
ّحمركية وحمص ّ  ما ّوأما .ً وبالنسبة إليه ال يكون األمر حتصيال للحاصل،ّلية واحدةّ

ّوكام أن وجوده يكون ضمني، ّ حتلييلأمرّيسمى باألمر الضمني فهو  ّا حمصليّ ته ً
األمر االستقاليل وسقوطه، ّلية ّأي ضمن حمص، ًاّضمني ًوسقوطه أيضا يكون

وهذا البيان هو الفارق بني املقام وبني موردي النقض من مباين صاحب الكفاية 
ّوهو كام جيري يف األوامر الضمنية جيري أيضا بناء عىل القول باملقدمة . عليه ً ّ

ّاملوصلة يف األوامر الغريية، فإن األمر باملقدمة  ّ ّ هبا مع انضامم سائر املقدمات أمرّ
 .)١(<ّملوصلة إىل ذي املقدمة ، فيكون سقوط األمر هبا بسقوط األمر بها

ّ عىل هذا اإلشكال بأن األمر غري ساقط + ّوأورد السيد اإلمام اخلميني
ّبعد فرض تعلقه باملقدمة املوصلة، فسقوط أمرها أول الكالم، حيث قال ّ ّن إ>: ّ

ّ غري ساقط بعد فرض تعلقه باملقياألمر ّق إال بقيده كام يف ّد، وهو ال يتحقّ
ّاملركبات، فإن التحقيق فيها أن  ّ هبا ال يسقط إال بإتيان متام املركب، األمرّ ّ

ّ، فبناء عىل املقدمة املوصلة ليست ذات املقدمة ً أمر أصاللألجزاءوليس  ّ
 فدعوى ؛ّيسقط إال بإتيان قيدها ّ، بل للمتقيدة أمر واحد اللألمرّمتعلقة 

 .)٢(< اإليصالّ يف حال وجوب املقدمة حال،ّلها يف غري حم،وضوح سقوطه
                                                  

 .املصدر السابق) ١(
 .٣٩٦ ص١ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ٢(
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  ّاستلزام ذلك إنكار وجوب ا8قدمة * rلب الواجبات. ٥

ّ يكون بني املقدمة وذهيا تارة: وهذا اإلشكال لصاحب الكفاية، وبيانه
تكون النسبة بينهام نسبة الفعل التوليدي إىل : ُوأخرى. ّواسطة اختيارية
والزم مبنى  ...االحرتاق النار وحصول كاإللقاء يف، السبب التوليدي

ّالفصول خروج القسم األول من املقدمات من حتت قاعدة املالزمة صاحب  ّ
ّبني وجوب املقدمة ووجوب ذهيا، والتايل باطل، فاملقدم مثله ّ. 

ّترتب ذي املقدمة عىل املقدمة يفّوذلك ألن  ّ ّ ألنه بمجرد ؛ واضح ّ التوليديات ّ ّ
ّأما يف مثل احلج وغريه من الواجبات الرشعية، . صل االحرتاقاإللقاء يف النار حي ّ ّ

ّفال يرتتب ذو املقدمة حتى بعد توفر مجيع املقدمات، فقد يعيص املكلف وال يأيت  ّ ّ ّ ّّ
ّبالواجب، فكيف يرتتب عىل حتقق كل فرد من أفراد املقدمات؟ ٍّ ّ ّ 

ّملا كان الغرض هو ترتب ذي املق: ّبأنه(فقول صاحب الفصول  ّدمة، ّ
ّفالواجب من املقدمة ما يرتتب عليه ذو املقدمة ّ  يستلزم خروج مجيع األفعال )ّ

ًاالختيارية، وهذا باطل قطعا ال يكاد >:  وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله.ّ
ّيكون الغرض إال ما يرتتب عليه من ّفائدته وأثره، وال يرتتب عىل املقدمة إال  ّ ّ ّ

ًعليه الواجب وما ال يرتتب عليه أصال ّتبذلك، وال تفاوت فيه بني ما يرت ّ ،
ّوأما ترتب الواجب، فال يعقل أن  .خيفى ّه ال حمالة يرتتب عليهام، كام الّوأن ّ

ّوالباعث عىل طلبها، فإنه ليس بأثر متام  يكون الغرض الداعي إىل إجياهبا
ًاملقدمات، فضال عن إحداها يف غالب ّإال ما قلـ  الواجب ّالواجبات، فإن ّ  يف ّ

ّ خيتار املكلف تارة إتيانه بعد وجود متام ٌّ اختياريٌفعلـ ّالرشعيات والعرفيات 
ّ من إجياب كل ًيكون اختيار إتيانه غرضا ّمقدماته، وأخرى عدم إتيانه، فكيف

ّواحدة من مقدماته، مع عدم ترتبه عىل ّمتامها، فضال عن كل واحدة منها؟ ّ ً 
ًلتسبيبية والتوليدية، كان مرتتبالواجب من األفعال اا فيام كان ،نعم ّ ّ   ال حمالةّ

ّ أن القول انقدحومن هنا  .تهّف املعلول عن علّ لعدم ختل؛ّعىل متام مقدماته
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والقول الواجبات، ّوجوب املقدمة يف غالب  يستلزم إنكاراملوصلة ّباملقدمة 

ّبوجوب خصوص العلة التامة يف  .)١(<ّخصوص الواجبات التوليدية ّ
 : هذا اإلشكال بام حاصله د الشهيدّوناقش السي

ًأوال  يكون هو مالك إجياب أنال يمكن > ّإن ما ذكره صاحب الكفاية: ّ
ّهو أصل وجود ذي املقدمة ّإنام ّبل املالك واملقتيض يف إجياب املقدمة ، ّاملقدمة

ّ الذي ال يكون إال يف احلصة املوصلة منهاهبا  .ّأي الغرض هو التوصل، ّ
ّرتتب عىل املقدمة ، فإن إمكان ذي يا ذكر من العناوين ال بعض م: ًوثانيا ّ ّ

وال ،  أريد به اإلمكان الذايت املقابل لالمتناع الذايت فهذا ثابت بذاتهإنّاملقدمة 
ًمتوقفا  يكونأنيعقل  ّ عىل املقدمة، وإن أريد به اإلمكان الوقوعي املقابل ّ

فاإلمكان الوقوعي ، حال للمًأي ما يكون وقوعه مستلزما، لالمتناع الوقوعي
ًيتوقف عىل إمكان املقدمة وقوعا  ال عىل فعله، ولو أريد به ما يقابل االمتناع ّّ

ّبالغري أي بالعلة فهو يقابله الوجوب بالغري املساوق لوجود ذي املقدمة وهو  ّ
ّالقدرة عىل ذي املقدمة فإهنا ال تتوقف عىل ، ومثل اإلمكان. خلف املقصود ّ ّ
 .)٢(<ّل عىل القدرة عىل املقدمةّفعل املقدمة ب
ّ عىل إشكال الكفاية بأن املراد من الرتتب +ّ السيد اإلمام اخلميني وأورد ّ

ّأعم من الرتتب مع الواسطة، حيث قال  اإليصالّ أعم من باإليصالاملراد  ّنإ>: ّ
ًاألول بالنسبة إىل احلج قد يكون موصال مع الواسطة، فالقدم ّ  ولو مع الوسائط ّ

ّاحلج، وقد ال يكون كذلك، والواجب هو األول بهّيتعق أيإليه،  ّ>)٣(. 
 هذا ليس ّنإ>:  عىل إشكال الكفاية بقوله+ّوأجاب السيد اخلوئي 

ّالغرض من إجياب املقدمة، رضورة أن التمكن من اإلتيان بذهيا ليس من آثار  ّ ّ
                                                  

 .١١٦ص: كفاية األصول) ١(
 .٢٤٨ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٣٩٥ ص١ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ٣(
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ه يكفي يف ّ لوضوح أن؛ّباملقدمة ّاإلتيان هبا، بل هو من آثار التمكن من اإلتيان
ّالتمكن من اإلتيان بالواجب النفيس وامتثاله ّمن اإلتيان بمقدمته، ّ التمكن ّ

ّأن القدرة عىل الواجب لو : ذلكأضف إىل  . املقدور بالواسطة مقدورّفإن
ًكانت متوقفة ّ عىل اإلتيان باملقدمة جلاز للمكلف تفويت الواجب برتك ّ ّ

 +ّأن ما أفاده : فالنتيجة. التحصيل ّبداهة أن القدرة ليست بواجبةّمقدمته، 
ّليس إال إيصاهلا إىل   إلجياهبا، بل الغرض منهًيمكن أن يكون غرضا ال

إىل ما يقع يف  ّ ال ينفك عن االشتياق، االشتياق إىل يشءّالواجب، حيث إن
 .)١(<ّسلسلة علة وجوده دون ما ال يقع يف سلسلتها

ّعدم صحة يشء مما ذكر يف إبطّوهبذا يتضح   .ّال القول باملقدمة املوصلةّ
  ّتصوير وجوب ا8قدمة ا8وصلة

ّأن املقدمة :  اختيار قول صاحب الفصول وهوإىلّذهب السيد الشهيد  ّ
ّالواجبة هي املقدمة املوصلة، لكن هناك تصويرات متعد ّدة ملعنى املقدمة ّ

ه ّاملوصلة التي تكون معروض الوجوب الغريي، وفيام ييل نتعرض هلذ
عند ّلوجوب املقدمة املوصلة التصوير الصحيح ّومن ثم نعرض ات التصوير

 .+الشهيد الصدر 
ّن الواجب الغريي هو املقدمة بقيد ترتب ذهيا عليهاأ: ّالتصوير األول ّ ّ ّ 

ًالذي يكون قيدا منتزعا ً من مرتبة متأخرة عن وجود ذي املقدمة أيضاً ّ ّ. 
ّتقدمة من استلزامه ُأوردت عليه اإلشكاالت املالذي هذا التصوير هو و

ّ ألنه يتوقف عىل ذي املقدمة، ؛لدور والتسلسل، واجتامع املثلنيل ّوتقدم أن ّّ ّ
ّالسيد الشهيد رد مجيع هذه اإلشكاالت ّ. 

ّأخذ حيثية الرتتب يف الواجب >ّأن ب:  أورد عىل هذا التصوير+لكنّه  ّ
                                                  

 .٤١٦ ص٢ج: ات يف أصول الفقهحمارض) ١(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٠٦
ّالغريي، معناه انبساط الوجوب الغريي عليها، مع أن املالك يف ّ تعلق الشوق ّ

ّ، ليس إال وقوعه يف طريق حتقيق الواجب النفيس،يشءّوالوجوب الغريي ب ّ 
 .)١(<ّمن الواضح عدم دخل احليثية املذكورة يف ذلك، فال يعقل أخذها فيهو

ّلية مع املقدمة، ويدعى ّأن يؤخذ قيد املوص: التصوير الثاين ّ ّبأن قيد ّ
ّاملوصلية ّ ليست متقومة بتحقق ذهيا، وإّ ّنام هي معلولة لذات املقدمة، فكل من ّ ّ ّ
ّلية وذي املقدمة معلوالن عرضيان للمقدمة، ّاملوص ّّ ّوأورد السيد الشهيد عىل ّ

ال يدفع املحذور الذي أوردناه عىل التصوير السابق، من > بأنّه: هذا التصوير
ّأنه ال يعقل تعلق الوجوب الغريي باحليثية املذكورة بعد فرض كوهنا غري  ّ ّ ّ

ّخيلة يف إجياد ذي املقدمة، ولو فرض مالزمتها مع املقدمة الدخيلة يف إجياده، د ّ
 .)٢(<ّفإن الوجوب ال يرسي من املالزم إىل الالزم

ّأن الوجوب الغريي تعلق باحلصة التوأم مع سائر : التصوير الثالث ّّ ّ
ّوذي املقدمة، وقد وضّاملقدمات   : ّح السيد الشهيد هذا التصوير ببيان أمرينّ

بنحو اإلطالق، وقد يكون بنحو  يشءّتعلق بالقد يّن األمر أ: ّاألمر األول
ّالتقييد بقيد مع خروج القيد، ودخول التقيد يف موضوع احلكم، وقد يكون 

ًبنحو خروج القيد والتقيد، وبقاء ذات املقيد موضوعا ّ  للحكم، من قبيل ّ
 ّلة ال توجد خصوصيةففي هذه املقا» ×خاصف النعل هو اإلمام « ّبأن: القول

ًيف إمامة الذات املقدسة أصال» خلصف النعل« ّ، وإنام موضوع احلكم املشار ّ
 .إليه هو الذات الرشيفة

ّأن تعلق األمر باملقدمة بنحو اإلطالق غري صحيح: األمر الثاين ّ ّ ألنه ؛ّ
ّخالف برهان املقدمة املوصلة املفروغ عن صح ّته، وأما تعلق األمر هبا مقيدة ّ ّ ّ

                                                  
 .٢٤٩ ص٥ج: )رتتقرير الشيخ عبد السا( بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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ّبانضامم سائر املقدمات للوصول إىل ذي املقدمة فهو يعني أن تقيد كل جزء  ّ ّ ّ ّ
ّمن املقدمة باألجزاء األخرى، وبالتايل توقف كل جزء عىل اآلخر، وهو دور  ّ ّ

ّوعىل هذا حكم باستحالة افرتاض كون اجلزء يف الواجب النفيس . مستحيل
ًاملركب أيضا ً، مقيدا باألجزاء األخرى، ولذا يتّ ّعني أن يكون الوجوب الغريي ّ ّ

ًمتعلقا ّ باحلصة التوأم من املقدمة التي هي نتيجة التقييدّ ّ)١(. 
فلام : ّأما األوىل>: نامتني باطلتّا املقدتّبأن كل: ّ عليه السيد الشهيدوأورد
ًتقدم مرارا ّ من عدم معقولية احلصة التوأم يف بابّ  تقييد املفاهيم والقضايا  ّ

ّاحلقيقية، وإنام ّ إىل احلصة من املصاديق املتشخصة يف ًل أخذ القيد مشرياّ يتعقّ ّ
 .اخلارج بقطع النظر عن التقييد

ّفلوضوح عدم الدور، فإنه من اخللط بني املقدمة الرشعية : ّوأما الثانية ّ ّ
ّواملقدمة العقلية، ألن الزم تقييد كل جزء باجلزء اآلخر، أو كل مقدمة  ّّ ّ ّ ّ

ّ اجلزء املقيد بام هو مقيد، متوقف عىل حتقق ذات ّباألخرى، الزم ذلك، أن ّ ّ ّ
ّاجلزء اآلخر، وكذلك العكس، ال توقف ذات اجلزء عىل اجلزء اآلخر، 

 .)٢(<فاملوقوف غري املوقوف عليه
ّن الوجوب الغريي متعلق بمجموع املقدمات املساوقة أ: التصوير الرابع ّ ّ ّ

ّمع العلة التام ّ بعنوان املقدمية والعلّة، وحصول ذي املقدمة، ولكن الّ ّية التي ّ
ّ، عناوين انتزاعية ال دخل هلا يف وجود ذي املقدمة، بل يتعلق ّليةّكاملوصهي  ّ ّ

ّالوجوب بواقعها وعنواهنا الذايت، دون أخذ حيثية اإليصال حتت الوجوب 
 .والشوق الغريي

 .)٣( هو التصوير الصحيحّأن هذا التصوير: ّقد ذكر السيد الشهيدو
                                                  

 .٢٥٠ ص٥ج: بحوث يف علم االصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٢٥١ ص٥ج: املصدر السابق ) ٣(
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ّ ـ أي أن الواجب هو خمتارهّوجود ثمرة ترتتب عىل ذكر صاحب الفصول 
 يقتيض إجيابه لنفسه يشءاألمر بالّأن : ّاملقدمة املوصلة فقط ـ وخالصة ما ذكره

ّوإجياب ما يتوقف عليه من املقدمات للتوصل إليه، ومن مجلة املقد ّّ مات ترك ّ
ّاألضداد املنافية للفعل، ألن مقدمة املقدمة مقدمة ّ ّ ّ. 

ُإن هذه الثمرة ترتتب فيام لو أمر: توضيح ذلك ّ الغريق  بإنقاذ ـ ًمثال ـ ّ
ّوتوقف ذلك عىل ترك الصالة، بناء عىل املقدمات التالية ً ّ : 

ّ أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد اآلخر، كأن يكون ترك .١ ّ ّ
 .ّالة مقدمة لفعل اإلنقاذالص

ّ مقتضيا للنهي عن ضده، فإذا وجب اإلنقاذ يشء أن يكون األمر بال.٢ ً
 .ً الصالة موردا للنهيتكان

 .ً أن يكون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد، فتكون الصالة باطلة يف املثال.٣
   ّهمّإذا كان مقدمة لواجب أ ـ ًمثال ـ ّن ترك الصالةإ: ّإذا تبني ذلك نقول

 فعلها   كانًوإذا صار الرتك واجبا. ًكان ذلك الرتك واجبانقاذ الغريق ـ كإـ 
ًمنهيا ّ يقتيض النهي عن ضده العاميشءّبناء عىل أن األمر بال ـ  عنهّ  وإذا كان  ـّ
ًمنهيا هذا بناء عىل . ّ عنه فهو فاسد، ألن النهي عن العبادة يوجب فسادهاّ

 .ّالقول بوجوب مطلق املقدمة
ّا بناء عىل القول بوجوب خصوص املوصلة فيصح فعل الصالة يف ّوأم

هو الرتك ّ ـ إنام عىل هذا القول ـ ّوذلك ألن الرتك الواجب؛ املثال السابق
 ـ وهو ترك الرتك املوصل ـ ّومن املعلوم أن نقيضه، املوصل، ال مطلق الرتك

ًليس عني فعل الصالة يف اخلارج حتى يكون منهيا ّ  الصالة يف  عنه، بل فعلّ
ّاخلارج من مقارنات ترك الرتك املوصل، ألن ترك الرتك املوصل قد يتحقق  ّ

 .ّبفعل الصالة وقد يتحقق بفعل آخر كالنوم واألكل وغريمها
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ّومعلوم أن احلرمة ثابتة لرتك الرتك املوصل، وهي ال ترسي إىل مالزمه 

 .عليه فال تكون الصالة فاسدة و.ًفضال عن مقارنه
ّأن أول من ذكر: وال خيفى هذه الثمرة هو صاحب الفصول يف مبحث  ّ

ّوقررها املحقق اخلراساين يف الكفاي، )١(ّ الفصول الغرويةيفّالضد  : ة بقولهّ
ّبأن فعل الضد: ام أورد عىل تفريع هذه الثمرة بام حاصلهّورب> مل يكن  ، وإنّ

ّ للرتك الواجب مقدمة، بناء عىل املقدمة املوصلة، إال أًنقيضا ّ هو من  ّنه الزم ملاّ
ّأفراد النقيض، حيث إن نقيض ذاك الرتك اخلاص الفعل  ّ رفعه، وهو أعم منّ

املطلق  ّد، وهذا يكفي يف إثبات احلرمة، وإال مل يكن الفعلّوالرتك اآلخر املجر
ً الفعل أيضا ليس نقيضاّن، ألً فيام إذا كان الرتك املطلق واجباًماّحمر للرتك،  ً

ّألنه أمر وجودي ّ ونقيض الرتك إنام هو رفعه، ورفع الرتك إنام يالزم،ّ الفعل  ّ
ملطلق  ّ، وليس عينه، فكام أن هذه املالزمة تكفي يف إثبات احلرمةًمصداقا

الرتك،  ّ أن ما هو النقيض يف مطلقاألمرالفعل، فكذلك تكفي يف املقام، غاية 
ّإنام ينحرص مصداقه يف الفعل فقط، وأما النقيض للرتك اخلاص ّ فردان،   فلهّ

 .)٢(< فيام نحن بصدده، كام ال خيفىًوذلك ال يوجب فرقا
    إشcل الشيخ
مفاده بطالن الصالة يف ثمرة، وهذه ال عىل ًنصاري إشكااللشيخ األأورد ا

 نقيض ترك الصالة املوصل إىل اإلنقاذ له ّنأ: عىل كال القولني، بتقريباملثال 
ً اإليصال إىل اإلنقاذ، وبناء عىل ّفعل الصالة أو تركها املجرد عن: فردان

ٍّ حلرمة نقيضه، فإنه ترسي احلرمة إىل كل من الفردين، يشءاقتضاء األمر بال ّ
                                                  

 .١٠٠ـ٩٧ص: ّالفصول الغروية) ١(
 .١٢١ص: ُكفاية األصول) ٢(
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 .)١(فتبطل الصالة عىل القولني

 ّجواب السيد اخلوئي عىل إشكال الشيخ األنصاري
ّأجاب السيد اخلوئي عىل ما أورده الشيخ األنصاري من إشكال بأن  ّ

 ًالوجود مصداقا  للرتك، الستحالة كونً يكون مصداقاالفعل ال يعقل أن>
 العدم ّفإن استحالة صدق أحدمها عىل اآلخر، كيف؟و، ًللعدم، لتباينهام ذاتا
ًال حتقق له خارجا  .لينطبق عىل الوجود ّ
 بني الوجود والعدم ًفال يعقل أن يكون العدم جامعا: وعىل اجلملة

.  للنقيض، بل هو مقارن لهًصداقاوعىل هذا فال يكون فعل الصالة م، املحض
ّوقد تقدم أن حرمة يشء ال ترسي إىل مقارنه  إذن إشكال الشيخ غري وارد، )٢(<ّ

 .ّفالثمرة مرتتبة
 جواب اإلمام اخلميني عىل إشكال الشيخ األنصاري

ّأن نقيض الرتك املوصل ال يمكن أن يكون : حاصل هذا اجلواب هو
ّالفعل والرتك املجرد، ألن نقيض ا  اجتامع إمكانّلواحد واحد، واال لزم ّ

النقيضني وارتفاعهام، فال حمالة يكون نقيض الرتك املوصل ترك هذا الرتك 
ًاملقيد، وهو منطبق عىل الفعل بالعرض، لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا ، للزوم ّ

ّكون احليثية الوجودية عني احليثية العدمية، واالنطباق العريض ال يوجب  ّ ّ ّ ّ
 .)٣(حلرمة فتقع صحيحةرساية ا

 األنصاريجواب صاحب الكفاية عىل الشيخ 
ّالفعل بالنسبة إىل نقيض املقدمة املوصلة ّأن : وحاصل هذا اجلواب هو

                                                  
 .١٢١ص: ونقله صاحب الكفاية، ٧٨ ص:)طبع قديم(ر مطارح األنظا) ١(
 .٤٢٦ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
 .٤٠٢ ص١ ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ٣(
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وقد اعرتف الشيخ الذي هو ترك الرتك املوصل من مقارناته ال من مالزماته، 

 .الفعل، والرتك غري املوصل: لرتك الرتك املوصل فردينّمن أن 
ال ـ ًفضال عن املتقارنني فيه ـ املتالزمني يف الوجود ّأن  ّ يف حملهّوتبني

حيث ، وللمصالح واملفاسداحلكم تابع ّ؛ ألن يرسى حكم أحدمها إىل اآلخر
 بمثل حكم ً يكون حمكوماأنال يعقل ، فاملالزمال توجد مصلحة أو مفسدة يف 

ّيكون معلوال بال علةّمالزمه، ألنه  ً.  
لزامي ال حكم  يكون املالزم ملا فيه احلكم اإلأنام يقتيض  التالزم بينه،نعم

 يكون حكم أحد أن إمكان حلكم مالزمه، لعدم ً منافياًاّلزاميإًال حكام ، له
ّفإنه من التكليف بام ال ، املتالزمني يف الوجود الوجوب وحكم الثاين احلرمة

 أنلغو بعد ّ ألن الرتخيص فيه ؛ باإلباحةً يكون حمكوماأنيطاق، وال يعقل 
 .كان مالزمه الزم الوجود أو العدم

ّهو يف املتالزمني يف الوجود ال يف املتقارنني الذي ينفك ّإنام هذا ّأن ّإال 
ّا غري متحققة يف املتالزمني، ّ ألهن؛ّفإنه ال رساية بينهام، أحدمها عن اآلخر

 ّفكيف تكون يف املتقارنني املنفك أحدمها عن اآلخر؟ وحيث ال تالزم يف
 .اآلخر بام ينايف احلكم يف ً ال يكون أحدمها حمكوماأنالوجود بينهام فال يقتيض 

ًوعىل هذا األساس فعىل القول بوجوب املقدمة مطلقا   تركّ حيث إن،ّ
بطبيعة احلال  ـ وهو وجود الصالة ـ ّالصالة يف املثال املتقدم واجب فنقيضه

ً منهيا عنه، يكون وهذا ما ذكره صاحب الكفاية . فاسدةوعليه فال حمالة تقع ّ
 ّ الفعل يف األول ال يكونّوأنت خبري بام بينهام من الفرق، فإن: قلت>: بقوله

د ّاملجر  ملا هو النقيض، من رفع الرتك املجامع معه تارة، ومع الرتكًمقارناّإال 
ّأخرى، وال تكاد ترسي حرمة اليشء إىل ما يالزمه، فضال عام  .ًأحيانا  يقارنهً

ًبد أن ال يكون املالزم حمكوما ال،نعم  ً فعال بحكم آخر عىل خالفّ
ّ بحكمه، وهذا بخالف الفعل يف الثاين، فإنه بنفسه ًحكمه، ال أن يكون حمكوما
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 يعاند الرتك املطلق وينافيه، ال مالزم ملعانده ومنافيه، فلو مل يكن عني ما

 ، فإذا كانًا وخارجًحد معه عيناّ، لكنّه متًيناقضه بحسب االصطالح مفهوما
ً، فال حمالة يكون الفعل منهيا عنه قطعاًالرتك واجبا ً ّ>)١(. 

 ّمناقشة املحقق األصفهاين لصاحب الكفاية
ّذهب املحقق األصفهاين إىل عدم الفرق بني القولني، فعىل كال القولني 

عىل قول صاحب الفصول ـ بناء عىل كون ترك : وبيانه. تبطل الصالة يف املثال
ّالضد مقد ّإما العلة التامة، وإما : ّ باملقدمة املوصلةّمة للضد اآلخر ـ تكونّ ّ ّّ

ّاملقدمة التي ال تنفك عن ذهيا ّ. 
ترك الصالة ووجود ] لإلزالة[ّتكون املقدمة املوصلة : ّفعىل األول

ًاإلرادة، ونقيض املجموع من األمرين جمموع النقيضني، وإال فليس هلام معا ّ 
ٍموجودا عىل حدة حتى يكون له نقيض، فحينئذ ّ ألن املجموع ليس ؛نقيض ً

ّيكون نقيض ترك الصالة فعلها، ونقيض إرادة ذي املقدمة عدمها، فإذا وجب 
 حرم جمموع النقيضني بحرمة واحدة، ومن ،جمموع العينني بوجوب واحد

 .ّالواضح حتقق جمموع الفعل وعدم اإلرادة عند إجياد الصالة
ّاملقدمة التي ال تنفك عن ذهياهي  لةّ ـ املقدمة املوصوعىل الثاين ّ فاملقدمة  ـّ

ّهو الرتك اخلاص، وحيث إن اخلصوصية ثبوتية فالرتك اخلاص ال رفع ل ّ ّ  يشءّّ
، فال نقيض له بام هو، بل نقيض الرتك هو الفعل، ونقيض يشءوال مرفوع ب

ًالفعل حمرما ّاخلصوصية عدمها، فيكون فتكون الصالة  لوجوب نقيضه، ّ
 .)٢(فتكون باطلةّحمرمة، 

                                                  
 .١٢٢ص: كفاية األصول)١(
 .١٥٠ ص٢ ج:هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٢(



 ٤١٣ ..........................................................................  الغريي الواجب ودحد
 مناقشة االمام اخلميني لصاحب الكفاية

 : أورد اإلمام اخلميني عىل صاحب الكفاية بإيرادين
ّأن الفعل عني النقيض يف الرتك املطلق، فإن بينهام تقابل اإلجياب >: ّاألول ّ
 .والسلب
ًبأن نقيض الرتك رفعه، فال يمكن أن يتحد مع الفعل خارجا لو قلنا: ًثانيا ّّ 

ًادا ذاتياّاحت ً، فلو كفى االحتاد الغري الذايت يف رساية احلكم يكون متحققاًّ ّ ّ  يف ّ
 .منطبق عليه بالعرضـ ًأيضا  ـ ّالرتك املوصل بالنسبة إىل الفعل، فإنه

ًإنه من قبيل املقارن املجامع له أحيانا: وقوله ّ بأن الفعل مصداق :مدفوع، ّ
 قد ال يكون ، نعم.انفكاك بينهامًالرتك املوصل ومنطبق عليه دائام من غري 

ًاملصداق متحققا ، وعدم االنطباق بعدم املوضوع ال يوجب املقارنة، رضورة ّ
 .)١(<حال عدمهاـ ًأيضا  ـ ّالذاتية ّأن العناوين ال تنطبق عىل مصاديقها

  1ّقيق السيد الشهيد * ا8قام
ّ إىل أننا حتى لو سلمنا باألصول املوض+ّذهب السيد الشهيد  ّوعية ّ

ّترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد اآلخر، ّاملتقدمة ـ من كون  ّ األمر ّوأن ّ
ّ مقتضيا للنهي عن ضده،  يكونيشءبال ٍأن النهي عن العبادة مقتضوً  ـ  للفسادّ

ّيف تصوير هذه الثمرة لكن مع ذلك ال ترتتب الثمرة عىل القول باملقدمة  ّ
 : املوصلة؛ وذلك للوجوه التالية

 عدم ّأنّلو سلمت األصول املوضوعية يف التقريب و>: ّولاألالوجه 
ّالضد مقدمة للضد اآلخر للتامنع، فهذا كام يقتيض  ّ ، ّ يكون عدم املانع مقدمةأنّ

ً يكون وجود الضد مانعاأنكذلك يقتيض  ّ عن الضد اآلخر وبالتايل علة تامة ّ ّ ّ
ًلرتك الضد اآلخر، وتركه يكون حراما ّضد العام باعتباره الًاّ غرييّ  للواجب، ّ

                                                  
 .٤٠٣ ص١ ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ١(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤١٤
ّته التامة ال حمالة باحلرمة الغرييةّفيحرم عل ّ>)١(. 

ّيتوقف عىل بيان مقدمتني: الثاينالوجه  ّ : 
ّ معنى وجوب املقدمة املوصلة هو وجوب املركب من ّإن: األوىلّاملقدمة  ّ

ّجمموع املقدمات املساوق مع العلة التام ّ  .ةّ
ً إىل وجوب كل جزء منه وجوباّ ينحلّ وجوب املركبّنإ>: ةالثانيّاملقدمة  ّ 

ّا فتكون ذات املقدمة واجبة بوجوب ضمنيّضمني ّ ، وال جيدي حديث تقييد ً
ّكل جزء من املركب بانضامم الباقي يف عدم كون اجلزء ذا وجوب ضمني ّ ّ ألن ؛ّ

ّاملقيد ينحل أيضا إىل ذات املقيد والتقيد، فالبد و ّ ّ ًّ  ً تكون ذات اجلزء واجباأنّ
 واجب بالوجوب يّ ترك الضد العبادّأنوب الضمني، وهذا يعني بالوج

 ّأن وكام . كان الوجوب االستقاليل عىل الرتك املوصلإنّالضمني الغريي و
كذلك ، ً تبعاّه العامّ يقتيض النهي عن ضديشءالوجوب االستقاليل ل

 عن ّالنهي التبعيّأن  غاية األمر .ً لعدم الفرق بينهام وجدانا؛الوجوب الضمني
ّالضد العام  ليكون ترك ذلك ًاّ ال ضمنيًاّ استقالليً للواجب الضمني يكون هنياّ
 .ّ يف انتفاء املركب وبالتايل انتفاء الغرض االستقاليل للموىلًاجلزء كافيا

ّترك الضد ّأن : ّ هاتني املقدمتني إحدامها إىل األخرىّواملستنتج من ضم
ّ للنهي الغريي ًيكون مقتضياف، العبادي واجب بالوجوب الضمني الغريي

 بناء عىل ً فتقع العبادة فاسدة)الفعل العبادي(ّه العام ّاالستقاليل عن ضد
 . )٢(<ّاقتضاء النهي الغريي للبطالن

 

                                                  
 .٢٦٠ ص٢ ج :بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 
 
 
 
 

)١٩٣(   
 

ّيف كيفية ختريج ترتب الثواب عىل بعض املقدمات: املشكلة األوىل • ّ ّ 
 ّة بعض املقدماتّيف كيفية ختريج عبادي: املشكلة الثانية •
ّمنافاة العبادية للخصوصية األوىل للوجوب الغريي: إشكال • ّ 
 ّفصيليةتبحوث  •

ّ ترتب الثواب عىل الواجب الغريي وعدمهتفصيل البحث يف) ١( ّ  
  يف استحقاق العقاب عىل الواجب الغريي)٢(
 ّ ترتب الثواب والعقاب عىل الواجب النفيس)٣(
  هارات الثالثّ البحث يف كيفية عبادة الط)٤(





 
  ّ تطبيقية  شا

عـ  َفيما سبقـ استعرضنا  لوجوبٍ وحاالتَ خصائصَأر ي، وتنصِ    الغ
انية َن امتثالأ  منها ُا وجوبّ يِ ا تبع الغ س  ثواباُ ال 

ً
رابعة، وتنص  ُ ا

واجبأمنها   َن ا يّ ّ توص الغ وحظ. ّ َن ما ثبتأ َوقد  ِ من ترتبّ
وابّ  ِ ا

لة قدماتٍ  ِ من ا ْكما دلتـ  ّ ّ
روايات الة ـ عليه ا انيةَ ينا ا  َ ا

يِلوجوب َن ما ثبتأ، وّ الغ ِدية من عباّ وضوء ّ يمِ والغسلِا ِ  واعتبارِمّ وا
ةِقصد رابعة ِ القر الة ا   . فيها ينا ا

واب ّأما فيما يت: وا الةُصلّ انية، فهو ِ با تباعّنأ ا  ِ امتثالَها تن اس
وجوب ي بما هو امتثالِا ٌ الغ لثواب، وال تن ترتبّ   َ وابّ قدمةِ ا ِ  ا ّ 

وع وجوبِامتثال  ٌبما   ك فيما إذا أ بها بقصدِ ا ، وذ ف ِ ا ّ 
وصل ِا

رواياتَوما ثبت. ِ بها إ امتثاّ وابِ با قدماتِ من ا ِ  ا نّ  ُ يم
كُتطبيق   .ه  ذ

ّوأما فيما يت الةُصلّ قيقةِ با رابعة، فإنها  ا ِ ا َ إنما تن دخولّ  ّ أيّ
واجب  دائرةٍِء ي ِ ا ِزائدا  ذاتّ الغ

قدمةً ِ ا فّ ُ ال يتو ّ
 عليها 

واجب فُا نإ ف.ّ ا واجبَذا  ف متوقفاُ ا  ا
ً ّ  ُ أخذَ الفعل، امتنعِ  ذاتّ

ةِقصد ِ  متعلقِ القر
ّ

وجوب يِ ا ِ توقفِ، لعدمّ الغ
ّ

واجب ف عليهِ ا . ّ ا
ن ذا  واجبَو ف متوقفاُ ا  ا

ً ّ ة، تع اِ مع قصدِ  الفعلّ َلقر ِ تعلقّ
ّ

 
وجوب يِا  بهما معا الغ

ً
َ، ألن قصد ةّ الةِ  هذهِ القر  من ً جزءاُ يعتِ ا

قدمة ورد و ،ّا لُ يقومٍ  ِ  عباديةُ فيه ا قدمةّ ِ ا ستكشفّ  َ انطباقُ 
الةِهذه   . عليهاِ ا
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ُ اxحرك: معناهِ القربةُ قصدَأليس: َفإن قيل ٍ عن xركّ  ِ إل*ادQ مولويّ

َن األمرأالفعل، وقد فرضنا  ُ الغfي ال يصلحّ ّكما نصت  ـ ِّ ا8ولويِ للتحريكّ

فما هو ـ ّ الغfي ِ للوجوبِمةّ ا8تقدِ األربعِ األوq من ا"االتُعليه ا"الة
ُا8حرك   ّ ا8قدمة؟َ 9وُّ ا8ولويّ
َن ا8حركأ: ُ ا_وابَ+ن ّ ُ ا8تعلقُّ اOفnُها هو الوجوبَ 9وo ا8ولويّ  بذيها، ّ

ُ يتمثلُوهذا اxحريك  ِ وجودِ اف:اضِ إ` إمcنًهذا إضافة. ّ اxوصلِ * قصدّ
ٍ متعلقQ نفnٍأمر

ِ با8قدمةّ ِميتّ عن مقدِ اOظرِ، بقطعًحياناأ ّ  ُها، كما هو ا"الّ
  .ّه اOفnِ باستحبابِ } القول،ِ* الوضوء



 ٤١٩ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 

 
ّتقدم يف خصائص الوجوب الغريي أنه يمتاز عن الوجوب النفيس بأربع  ّ ّّ

ّوفيام ييل نتعرض خلصوصي، خصائص ّ الرتباطهام بمحل الكالم، ط؛ فقنيتّ
ّة الثانية والرابعة، وكانت اخلصوصية ّتان مها اخلصوصييوهاتان اخلصوص

ًبا زائدا عىل ما يستتبعه اّامتثال الوجوب الغريي ال يستتبع ثوّأن : الثانية هي ً
ّأما اخلصوصية الرابعة فهي .ّامتثال الواجب النفيس ّأن الواجب الغريي : ّ ّ

تان واجهتا ّوهاتان اخلصوصي. عىل قصد القربةامتثاله ّ وال يتوقف ّيلّتوص
 : ، وإليك بيان هاتني املشكلتنيتنيّ تطبيقيتنيلمشك

 
ّبناء عىل عدم استحقاق املكلف الثواب عىل الواجب الغريي، فكيف 

ّ الثواب عىل بعض املقدمات مثل ما ّ ترتبيمكن توجيه ما ورد يف الرشيعة من
 )٢(× أو زيارة أمري املؤمنني )١(ّ إىل احلجورد من الثواب عىل امليش عىل القدم

ّوهذا يعني أن ،  ّه يف كل خطوة كذا من الثوابّ وأن)٣(×  زيارة احلسنيأو 
                                                  

، ًماشيا ّمن حج بيت اهللا«:  يقول’ سمعت رسول اهللا: ّابن عباس، قالوروي عن  )١(
 ٥٤ ص٨ج: وسائل الشيعة» ...S سبعة آالف حسنة من حسنات ا"رم كتب اهللا

 .٩: احلديث، ّمن أبواب وجوب احلج ٣٢الباب
انظر وسائل ،  والعمرةّ ثواب احلج×نني  خطوة يف زيارة أمري املؤمّ يف كلّروي أن) ٢(

 .١: احلديث،  من أبواب املزار٢٤الباب، ٢٩٦ ص١٠ج: الشيعة
وورد . ×فيام ورد يف زيارة أيب عبد اهللا ، ١٣٣ص: البن قولويه، انظر كامل الزيارات) ٣(

من  «’من قبيل ما روي عنه ... ىل املسجد ويف قضاء حاجة املؤمنإ ًأيضا يف امليش
 nيرجع ّمسجد من مساجد اهللا فله بكل` إم kإ خطوة خطاها ح nع Suم `
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ّ مرتتب عىل املقدمة، وهو يتناىف مع اخلصوصية الثانية التي تقولالثواب ّ ّأن : ّ
ّامتثال الوجوب الغريي املتعلق باملقدمة ال يوجب استحقاق الثواب؟ ّ ّ 

ش   ةجواب ا

ّ ما تقدم من نفي الوجوب الغريي للثواب، يعني أنه ال يستحقّإن ّ  الثواب ّّ
 ّتنحل ـ ّتحق الثواب بام هو امتثال لهال يس ـ بام هو امتثال له، وهبذا التقييد

ّاملشكلة؛ ألن هذه اخلصوصية  ّنفي الثواب عىل فعل الواجب الغريي من تّ
ّال تنفي ترتب الثواب عىل فعل ا ًجهة كونه امتثاال للواجب الغريي، لكنّه

ّالواجب الغريي من جهة أنه رشوع يف امتثال الواجب النفيس ّ ّ. 
ّفاملكلف الذي يأيت باملقد ّمة بقصد التوصل هبا إىل الواجب النفيس، فهذا ّ ّ

ّيعني أنه رشع يف امتثال الواجب النفيس بمجر ّ ّد اشتغاله باملقدمة، ولذلك ّ
 .ّحيسب الثواب من حني اشتغاله باملقدمة

ّومن هنا يتبني أن الثواب مل يرتتب عىل امتثال الواجب الغريي بام هو  ّ ّ ّ
ّوإنام يرتتبّ غريي، ٌوجوب ّ عىل الواجب الغريي بام هو امتثال  الثوابّ

 .ّللواجب النفيس ورشوع يف امتثاله
ّوعىل هذا األساس يمكن محل ما ورد من روايات ترتب الثواب عىل فعل 

ّ الروايات عىل ترتب الثواب عىل الوجوب هّبعض املقدمات، أي نحمل هذ
ّالغريي بام هو رشوع يف امتثال الواجب النفيس من حني إتيانه بامل ّقدمة بقصد ّ

ّالتوصل هبا إىل الواجب النفيس ّ. 
                                                                                                              

حكام أ من ٤ باب٣ج: ئلالوسا(» ئات ورفع  ع درجاتّ عنه ع ساحسنات و
ّو اهللا عز وجلأ «×وما ورد عن الباقر ، )٤٨٣ ص٣املساجد ح وإ ّ ّإن : ×  

سنة فإّمن عبادي من يتقرب  نأّ با وّحكمه  ا سنة؟ : ة، فقال  يا رب وما تلك ا
ؤمن  قضاء حاجته قأيم مع : قال خيه ا

ُ
م تقضأضيت   .)١٩٦ ص٢ج: الكايف(» و 



 ٤٢١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
  ّتوجيه صاحب الكفاية للروايات ا8تقدمة

 : ّذكر املحقق اخلراساين وجهني يف توجيه هذه الروايات
 .ّ الثواب من باب التفضل ال االستحقاقّنأ: ّه األولالوج

ّ الثواب يكون عىل ذي املقدمة، لكنّه بزيادة املقدمات أو ّنأ: الوجه الثاين ّ
 .)١(<ّأن أفضل األعمال أ&زها>تها يزيد الثواب عليه من باب ّبمشق

ّفليس الثواب عىل نفس املقدمة، بل عىل ذي املقدمة، فيثاب عىل  ذي ّ
ّ عظيم عىل قدر مقدماته املذكورة يف النصٍبثوابة ّاملقدم  ّإن: وبتعبري آخر. ّ

 يكون مقتىض الروايات املزبورة زيادة الثواب ًحصصا ـ ّذي املقدمة ـ للواجب
ّعىل هذه احلصة املعي  .نة وعدمه يف غريهاّ

 ال بأس باستحقاق العقوبة ،نعم>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
ّد ترك املقدمة، وبزيادة املثوبة عىل املوافقة فيام لو أتى عىل املخالفة عن

ٍباملقدمات بام هي مقدمات له، من باب أنه يصري حينئذ من أفضل األعامل،  ّ ّ ّ
ّاألخبار من الثواب عىل املقدمات،  ل ما ورد يفَّها، وعليه ينزّحيث صار أشق
 .)٢(<لّأو عىل التفض

 
ّأن اخلصوصيةّتقدم  ّأن الوجوب الغريي واجب توص:  الرابعة هيّ ّ ، ال ّيلّ

ّعىل قصد القربة، فيتحقق الواجب الغريي سواء قصد القربة أم الامتثاله ّيتوقف  ّ. 
ّنا نجد بعض املقدمات التي هي واجبات غريية، لكنّها تتوقف ّواحلال أن ّ ّ

التي هي ّلغسل والتيمم والوضوء، وهذه املشكلة عىل قصد القربة من قبيل ا
 .ّيطلق عليها مشكلة عبادية الطهارات الثالث

                                                  
 .١٩١ص ٧٠ج: بحار األنوار) ١(
 .١١٠ص: كفاية األصول) ٢(
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  جواب ا8شRة

ّتقدم أن اخلصوصية الرابعة ّ ّهي أن مالك الوجوب الغريي هو املقدمية  ّ ّّ ّ
ّوالتوقف، ولذلك فهو يتعلق بواقع املقدمة من دون أن يكون ألية خصوصية  ّ ّ ّ ّ

 .لكّأخرى مدخلية يف ذ
ًأن هذه اخلصوصية تنفي أن يكون قصد القربة جزءا: ومن الواضح ّّ 

ّدخيال يف الوجوب الغريي، ألن الوجوب الغريي ال داعوية وال حمركية له ّ ّّ ّ ً، 
نفي ت ال ّه اخلصوصية هذّوكذا وال ثواب وال عقاب وال مالك فيه، لكن

 .ّإمكان وقوع الواجب الغريي مع قصد القربة
ّاملقدمة التي يتوقف عليه ّنأ: بيان ذلك ّيمكن تصورها ّ الواجب النفيس اّ
 : عىل صورتني
ّأن الواجب النفيس يتوقف عىل ذات املقدمة أي ذات الفعل، من : األوىل ّ ّّ

ّ احلج، فاملقدمة هي ذات السفر، من دون أخذ قصد القربة فيهإىلقبيل السفر  ّ. 
ّأن الواجب النفيس يتوقف عىل املقدمة: الثانية ّ ّ أي ذات الفعل املقيد بقصد ّّ

 .ّ الصالة، فاملقدمة هي الوضوء مع قصد القربةإىلالقربة، من قبيل الوضوء 
ّأن : وهيـ ّ الذي يتناىف مع اخلصوصية الرابعة ّإن: ّإذا تبني ذلك نقول
ّالوجوب الغريي توص  الصورة األوىلّيتحقق يف ـ  قصد القربة إىل ال حيتاج ّيلّ

ّ فيه ذات الفعل، من دون مدخلية قصد القربة، لكنّالتي تكون املقدمة  هذه ّ
ّاخلصوصية ال تنفي اعتبار قصد القربة فيام إذا كانت املقدمة هي ذات الفعل  ّ

صورة ّ؛ ألن قصد القربة يف هذه الالصورة الثانيةًزائدا عىل قصد القربة كام يف 
 . عنهاًا خارجًئاّ من املقدمة، وليس شيًايعترب جزء

ّ فإن املكلف إذا أراد التوصل باملقدمة إىل الواجب النفيسوعىل هذا ّ ّ ّ  جيب ،ّ
ّعليه أن يأيت باملقدمة مع قصد القربة؛ ألن إتيانه باملقدمة من دون قصد القربة  ّّ
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 .ال يوصله إىل الواجب

اط قصد رتعىل اشّالرشعي دل الدليل ّن فحيث إ، وعىل هذا األساس
ّبام هي مقدمات للصالة الواجبة، فهذا ّالقربة يف الوضوء والغسل والتيمم 

ّيكشف عن أن قصد القربة جزء دخيل يف املقدمة ّ. 
ّه يف كل مورد يقوم الدليل الرشعي عىل أخذ قصد القربة ّنأ: ّومن هنا يتضح

ًيف املقدمة، فهو يكشف عن أن املقدمة هي ذات الفعل زائدا عىل قصد القربة ّّ ّ. 
 

ال يصلح ّالوجوب الغريي ّأن هي : ّاخلصوصية األوىل للوجوب الغريي
 أخذ قصد القربة يف بإمكان فلو قلنا األساس، وعىل هذا ويللتحريك املول

ّبعض املقدمات كالغسل والوضوء والتيمم، فهو يتناىف مع اخلصوصية األوىل  ّ
ّقربة يف هذه املقدمات يعني أن ّللوجوب الغريي، وذلك ألن أخذ قصد ال ّ

ّ، وحينئذ نسأل عن هذا األمر واملحرك ما هو؟ّ مولويٍك عن أمرّحريتّاملكلف  ٍ 
ّك هو األمر الغريي، فهو باطل؛ ألنه تقدم يف اخلصوصية ّفإن كان املحر ّ ّ

ّاألوىل من خصائص الوجوب الغريي أنه ال يصلح للتحريك املولوي ّ. 
ّهو باطل أيضا؛ ألن الوجوب فّوب النفيس، ّوإن كان املحرك هو الوج ً

ّالنفيس ال يدعو وال حيرك إال نحو إجياد متعلقه ال أكثر ّ ّ ّ. 
ُوهبذا يتبني أنه ال يوجد حمرك مولوي ليكون هو الذي ي ّ ّتقرب به بفعل ّّ

 .اإلشكالّاملقدمة، هذا هو 
ّ املحرك املولوي نحو إجياد املقدمة هو الوجوّإن: واجلواب عىل ذلك ب ّ

ّالنفيس املتعلق بذي املقدمة، فإن األمر النفيس كام حيرك ويدعو إىل إجياد متعلقه  ّّ ّ ّّ ّ
ّوهو الواجب النفيس، كذلك يدعو إىل إجياد كل ما يتوقف عليه الواجب  ّ ّ
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ّإن الوجوب الغريي ليس فيه حمركية وداعوية : ّالنفيس بالتبع، ومن هنا قلنا ّ ّّ ّ
ّومقربية زائدة عىل ما يف الو ّجوب النفيس، لكن هذا ال ينفي أصل املحركية ّ ّ ّ

ّوالداعوية، واملقربية، وإنام ينفي املحركية االستقاللية عن الوجوب النفيس ّ ّ ّ ّّ ّّ. 
ّإن التحرك الذي هو قوام املقربية يمكن : وعىل هذا األساس نقول ّ ّ ّ

 : ّافرتاضه بالنسبة للمقدمة بأحد طريقني
ّأن يتحرك املكل: ّالطريق األول ّف بقصد التوصل باملقدمة إىل ذهيا، فإذا ّ ّ

ّقصد التوصل باملقدمة إىل ذهيا حني الرشوع يف املقدمة ّ يكون هذا القصد ، ّ
 لقصد القربة، وهذا بخالف ما لو مل يقصد ًكافيايكون وكذلك ، ّ للتحركًكافيا

ّالتوصل باملقدمة إىل ذهيا ّ ألنه يف هذه احلالة ال يكون إتيانه باملقدمة؛ّ ًقربيا ّ ؛ ّ
ّلعدم حتركه عن األمر النفيس ألنه مل يقصده ّ ّ. 

ّ يتحرك املكلف من خالل افرتاض ثبوت أمر نفيس ّأن: الطريق الثاين ّ ّ
ّمتعلق بنفس املقدمة بقطع النظر عن كوهنا مقدمة، أي أن األمر النفيس متعلق  ّّ ّ ّ ّ

ّرك ّهبا ألجل نفسها وليس ألجل واجب آخر غريها، فيمكن للمكلف أن يتح
ًعن هذا األمر النفيس ويكون قربيا ّ ، كام هو احلال بالنسبة للطهارات الثالث ّ

ّكالوضوء ونحوه، لثبوت األمر االستحبايب النفيس هبا، فيمكن قصد هذا 
 .ّاألمر والتحرك عنه
 

ٍ أربع خصائص وحاالت للوجوب  استعرضنا * ما سبق>: +قوله • 
 .خصائص الوجوب الغريي: ّوصيات حتت عنوان بحثت هذه اخلص<الغfي
ّ+ن ا_واب أن ا8حرك ا8ولوي 9وها>: +قوله •   أي نحو الوجوب <ّ
 .ّالنفيس
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ًنه ال يستتبع ثوابا،  أ:من خصائص الوجوب الغريي•  شكل عليه ُ ألكنّ
ّبام ثبت من ترتب الثواب عىل بعض املقدمات ّ.  

 املذكورة تنفي استتباع امتثال الوجوب ةّصوصيّ بأن اخل:وأجيب• 
ّالغريي بام هو امتثال له للثواب، وال تنفي ترتب الثواب عليه بام هو رشوع يف  ّ

 .ّامتثال الوجوب النفيس
ّ أنه توص:من خصائص الوجوب الغريي•  شكل عليه بام ثبت ُ ألكنّيل، ّ

ّعبادية الوضوء والغسل والتيم  من  .اهم، واعتبار قصد القربة فيّ
َّأن لزوم اإلتيان بقصد القربة يف هذه املوارد، ليس من جهة ب :وأجيب• 

ّتوقف سقوط األمر باملقدمة عليه لريد  ّ، بل من جهة أن املقدمة اإلشكالّ َّ
 .ّنفسها تتوقف عىل قصد القربة

ّأشكل بأن •  ًجزءا من الوضوء، مل يمكن اإلتيان به؛ إذا كان قصد القربة ُ
ّألن املحرك للمك ّلف ليس إال األمر بالوضوء، وهو أمر غريي ال يصلح ّ ٌ ّ ّ
 .للتحريك املولوي

ّأن املحرك املولوي نحو الوضوء ليس هو األمر بالوضوء لريد وأجيب ب•  ّ
ً، بل هو الوجوب النفيس املتعلق بالصالة، هذا مضافا اإلشكال ّ  افرتاض إىلّ

ّوجود أمر نفيس استحبايب  . بالوضوءّ
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ّقبل الولوج يف هذا البحث ينبغي تقديم مقدمتني كالمي يف : مهااحدإتني ّ

ّأن الثواب املرتتب عىل الواجب النفيس هل من باب االستحقاق، أ ّ  مّ
  ّاألخروينيّيف كيفية الثواب والعقاب : ّالتفضل؟ والثانية

qهل هو تفض: ّا8قدمة األو nفOواب } الواجب اVّا   ل أم استحقاقّ
ّذهب املحقق ؛ فقد ّويف هذه املسألة خالف بني الفقهاء واملتكلمني

ّأن ترتب الثواب عىل امتثال : ّالتجريد والعالمة يف كشف املراد إىل الطويس يف ّ
ّأنه من باب التفض: الواجبات من باب االستحقاق، وذهب الشيخ املفيد إىل ل ّ

 . القائلني باالستحقاق ومناقشهاّأدلةوهو املشهور، وفيام ييل نذكر 
ّ التكليف مشقة، وكل مشقّأن: ّالدليل األول ّأن :  ظلم، فينتجٍة بال عوضّّ

 .)١( ظلمٍالتكليف بال عوض
ّوالظاهر أن املحقق اخلراساين يرتيض هذا القول، كام يلم ّ ال >: ح إليه قولهّ

ّعىل امتثال األمر النفيس وموافقته، واستحقاق استحقاق الثواب  ريب يف
 .)٢(<ًالعقاب عىل عصيانه وخمالفته عقال

 : ييل مادليل  عىل هذا اللوحظو
ّ، ألن التكاليف ّغري تامّمشقة،  كون التكليف ّإن: املالحظة األوىل

ّالرشعية تابعة للمصالح واملفاسد، وعليه فال يصح وصف التكليف باملشقة،  ّ ّ
                                                  

 .يف الوعد والوعيد، املسألة اخلامسة، املقصد السادس يف املعاد، ٢٦٢ص: كشف املراد )١(
 .١١٠ص: صولكفاية األ) ٢(
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لكن وراء التكاليف مصالح ، ةّ بظاهرها شاقتة وإن كانّليف الشاقّألن التكا

ّالزمة التحصيل، أو مفاسد واجبة التحرز، ومثل التكاليف الشاقة ك مثل ّ
ّ أو حتمل الكيّرشب الدواء املر ّن اجلميع بظاهرها شاقإ بالنار، فّ  ولكنّها يف ّ

 .ّالباطن تعد من أسباب السعادة والسالمة
ّن التكاليف الرشعية الصادرة إ>:  بقوله+ اخلميني ماماإل ما ذكره اوهذ ّ

من جانب املوىل احلقيقي مشتملة عىل مصالح ترجع إىل العباد أنفسهم، فهي 
ّ فكيف يستحقون بإطاعاهتم ، من جانبه تعاىل عليهمٌبحسب احلقيقة منّة

ً؟ وكيف يستحق املريض أجرا من الطبيب بإزاء واألجرةوامتثاهلم األجر  ّ
 وأمثاله حيث ذهبوا إىل &ّولعل هذا هو مراد املفيد <  بأوامر الطبيب؟عمله

ّأنه من باب التفضل ال االستحقاق  بل االستحقاق هنا بمعنى اللياقة لقبول <ّ
ً أن من كان مطيعا كان إنسانا كامال، :ّالتفضل من جانب الباري تعاىل، أي ً ً ّ

ّ فإن ته؛عليه بمقتىض حكمّتعاىل وتفضله هللا واإلنسان الكامل يليق بإنعام ا
 . للحكمةٌ خمالف، واملؤمن والفاسق،التسوية بني املطيع والعايص

ّ واالستعداد هلا بحيث يعد عدم لألجرةاالستحقاق  :أخرىبعبارة 
ٍفال يعد ترك الثواب حينئذ من مصاديق الظلم... ً ظلامإعطائها ّنه ينايف إ ، نعم.ّ

 .)١(<ة بني املطيع والعايصّحكمة الباري احلكيم ألن الزمه التسوي
ّأن االستحقاق يف املقام ال ينايف التفضل: ّوهبذا يتضح   االستحقاقّ بل يعد،ّ

 .لّمن مصاديق التفض
ٍه قد جيتمع مع تفضلّأن>: +ذكر ّثم   عنه يف لسان اآليات َّ أكثر يعربّ

ّبالفضل كام يعرب عن األول باألجر، ويدل عليه قوله تعاىل ّ َيوفيـِل{: ّ ِّ َ ْهم أجورهمُ ُْ َُ ُ ُ 
ِويزيدهم من فضله ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ

َ ًوقد مر آنفاـ  }َ  واختالف التعبري ناظر إىل اختالف  ـّ
ّمراتب الفضل فحسب، فالتعبري باألجر خمصوص بمرتبة من التفضل يعطى 

                                                  
 .٣٨٣ ص١ج: أنوار األصول) ١(
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ولياقة اكتسبها العبد بالطاعة وترك املعصية، ، عىل أساس الكسب والعمل

ومع  . وليس عىل أساس العمل مبارشةرىأخّوالتعبري بالفضل خمتص بمرتبة 
ّذلك كله فاألصل يف كل واحد منهام إنام هو رمحة الرب ال سعي العبد ّ ّ  فال ،ّ

وما قدر أعماOا * جنب كرمك، وJيف (يكون مقدارمها بمقدار العمل، 
 .)١()ًنستكQ أعماال نقابل بها كرمك

ّكل مشقة بال عوض ّأن >: هي املناقشة يف الكربى، وهي: املالحظة الثانية ّ
ّيعدّألن ما ؛ ةّغري تامّفهذه القضية < ظلم ًإذا مل يكن الغري مملوكا هو ً قبيحا ُ

 .ّويف املقام أن العبد مملوك له تعاىل، لآلمر
ّا تقدم يتضحّومم ّأن القول بالتفضل أوضح من القول باالستحقاق: ّ  ؛ّ

ّوذلك ألن كل ما يملكه العبد   يف طريق الطاعة ة وما يرصفهّقدرة وقومن ّ
ّ ملك هللا سبحانه، وليس للعبد أي دور إال رصف نعمه سبحانه يف إىليرجع 

ّا لألجر مع أنه مل يبذل ّ مستحق العبدكيف يكون فموارد يرتضيها، وعىل هذا ً
ّيف طريق الطاعة شيئا إال ما أعطاه املوىل ُيا كفها اOاس أغتم {:  يقول سبحانه؛ً ُ ُْ َ َo َ ُّ

َالفقراء إ`
ِ ُ

َ ُ ُ اب واب هو الغc ا"ميدْ ِ َ
ْ ُّ ِ

َ ْ َ ُ ُ o oَ  .)١٥: فاطر (}ِ
خالف التحقيق > بأنّه:  عىل هذا القولّ يف الرد+ اخلميني وقال اإلمام
ّ ألن من عرف مقام ربه من الغنى والعظمة ومقام نفسه من ؛يف جانب الثواب ّ

ّن كل ما ملكه من أعضاء وجوأ يعرف نقصان ذاته و،الفقر والفاقة  ،عمِارح ونّ
ّكلها منه تعاىل ال يستحق شيئا إذا رصفه يف طريق عبودي ً ّ  .)٢(<تهّ

وما يعطيه تعاىل من الثواب >: ّوهذا ما يشري إليه العالمة الطباطبائي بقوله
ّللعبد تفضل منه من غري استحقاق من العبد، فإن العبد وما يأتيه من عمل،  ّ

ًاالنتقال، غري أنه اعترب اعتبارا ًملكا ال يقبل النقل و، ملك طلق له سبحانه ّ
                                                  

 .من دعاء أيب محزة الثاميل )١(
 .١٩٥ـ١٩٤ ص١ج : صولهتذيب األ )٢(



 ٤٢٩ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ّترشيعيا العبد مالكا وملكه عمله، وهو املالك ملا ملكه ّ ً ًَ ٌ وهو تفضل،ّ ّ ثم . آخرّ

ًاختار ما أحبه من عمله فوعده ثوابا عىل عمله وسامه أجرا وجزاء ًّ  وهو ،ّ
ّتفضل آخر، وال ينتفع به يف الدنيا واآلخرة إال العبد ِلِثي{: قال تعاىل. ّ o َن

ٌأحسنوا منهم وايقوا أجر عظيم ِ َ ٌ َْ َْ َْ َْ o ُ ُْ ِ ُإن ا)ين آمنوا {: ، وقال)١٧٢: آل عمران (}َ َ َ ِ o o ِ
ِوعملوا الصال o ُ ِ َ ٍحات لهم أجر لf ممنونـَ

ُ ُْ َْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ
، وقال بعد وصف )٨: ّفصلت (}ِ

ًإن هذا +ن لكم جزاء وvن سعيكم مشكورا{: اجلنّة ونعيمها ُ ْ َ َْ ُْ ُُ ْ َ َ ََ ً َ o : اإلنسان (}ِ
ّ وما وعده من الشكر وعدم املن عند إيتاء الثواب متام التفضل)٢٢ ّ>)١(. 

 .ّفالقول بالتفضل هو القول الصحيح واملوافق للقرآن الكريم
ًما ورد كثريا يف القرآن الكريم من التعبري عن الثواب، : الدليل الثاين

 قال ؛مل لألجراالستحقاق، من قبيل استحقاق العا باألجر للعمل وهو يعني
ِوا)ين{: سبحانه o ِ آمنوا وعملوا الصال ََ o ُ ِ َ َ ُ ٌحات لهم مغفرة وأجر كبfـَ ِ

َ ٌَ َ َْ َ ٌ ِ ْ َ ْ ُ : فاطر( }ِ
َواصu فإن اب ال يضيع أجر المحسنb{: وقال تعاىل. )٧ ِ ِ ِْ ْ o ُْ ُْ َ ََ ُ َ o ِ

َ ْ  )١١٥: هود( }ِ
ّونحوها من النصوص القرآنية التي تدل  ٌ وهو تعبري،ً الثواب أجراّ عىل عدّ

 .آخر عن االستحقاق
 : ام ييل بهذا الدليلعىل  لوحظو

ّن التعبري القرآين باألجر كالتعبري باالستقراض يف قوله إ: املالحظة األوىل
ٌمن ذا ا)ي فقرض اب قرضا حسنا فيضاعفه S وS أجر كريم{: سبحانه ِ ِ

َ ٌَ َْ َ ُ َُ َ ُ َ ِ ُ ُ َُ ًَ ًَ َ ْ َ َo ْ ِ o ْ{ 
 العباد عىل ما ندب إليه ّ باالستقراض ألجل حثّ حيث يعرب)١١: احلديد(

ّ حتى شبه إنفاقه بأنه قرض يقرضه اهللا سبحانه،القرآن من اإلنفاق  أن وعليه ،ّّ
ّنه ال أّيرده، وهكذا األمر بالتعبري باألجر، ألجل إجياد الرغبة إىل اإلنفاق و

 .ًأحدال باألجر الكريم عىل اهللا العزيز الذي ال يبخس َيذهب سدى، بل يقاب
ّن النصوص القرآنية تدل عىل أن الثواب إنام هو بالوعد إ: املالحظة الثانية ّ ّّ ّ

                                                  
 .١٧٦ ص١٩ج:  يف تفسري القرآن امليزان) ١(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل.......................................................... ٤٣٠

�و�{: كام يف قوله تعاىل ُ َ وعَ ْ ا�س�ُ� ا�َدَ ُ : وقوله سبحانه) ٩٥: النساء( }ْ
ِوعد ا� اِ�ين آمنوا وعملوا ا�صال{ � �ُ ِ َ ُ ََ ََ َُ � ٌحات �هم مغفرة وأجر عظيمـَ ِ َِ ٌُ َ َْ َ ٌ ْ َ ْ َ : املائدة (}ِ
فلو كان يف الثواب استحقاق، ملا كان هناك حاجة جلعله، وهذا يكشف  )٩

ًعن أن الثواب ليس إال تفضال منه تعاىل ّ ّ ّ. 
ّ يتخلف تعاىل عاميستحيل أن ،نعم  الستلزامه الكذب لو أخرب  به؛ وعدّ

ّعن الثواب، أو الستلزامه ختلف الوعد، وكال األمرين قبيح، والقبيح حمال 
 .يه تعاىلعل

   ّاألخرو��ّ� كيفية ا�واب والعقاب : ّا�قدمة ا�انية
 : ّاألخروينيّة أقوال يف كيفية الثواب والعقاب أربعهناك 

  األعمالا�واب والعقاب من �وازم : ّالقول األول
ذهب >:  يف هتذيب األصول حيث قال+ اخلميني اإلمام وهو ما نقله

 القبيحة واألفعالاألعامل احلسنة ّأن ل بمعنى  من لوازم األعامّأهناممجاعة إىل 
ً استعدادا للنفس حقيقةييف الدنيا تعط ّ صور غيبية هبية إنشاء به يقتدر عىل ،ً ّ

بل مثل األعامل، ( وكذا يف جانب األعامل السيئة .من احلور والقصور
ّ فإن هلا لوازم ال تنفك )ّاألخالق والعقايد واهلواجس والصفات النفسانية ّ

ل يف ّ لوازمها وآثارها عىل ما فصإجياد للنفس عىل ًا وتوجب اقتداراعنه
.)١(<ً واعتقاداً وخلقاً عمالّل امللكويتّ فاجلزاء هو التمث، وباجلملة.كتبهم

ّترتب الثواب والعقاب عىل املسلك األول أمر >: ّبأن + عليه وأورد ّ
ّمستور لنا، إذ ال نعلم أن النفس بالطاعات والقربات تستعد  الصور إلنشاء ّ

ّالغيبية وإجيادها، وعىل فرض العلم بصحته إمجاال فالعلم بخصوصياهتا  ّ ًّ
ّوتناسب األفعال وصورها الغيبية مما ال يمكن ألمثالنا، نعم ال شبهة أن إلتيان  ّ ّ

                                                 
 .١٩٤ ص١ج: هتذيب األصول) ١(



 ٤٣١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ً اهللا تعاىل تأثريا يف صفاء النفس وحتكيام مللكة االنقياد ألجلاألعامل الصاحلة  ً

ّ مراتب النيات وخلوصها تأثريات يف العوامل الغيبية وهلا بحسب،والطاعة ّ>)١(. 
kاVواب والعقاب من قبيل ا_زاءات العرفية: القول اVّا  

ّ أن الثواب إىلً آخر اعتامدا عىل ظواهر اآليات واألخبار ٌذهب بعض
 .)٢(ّمن املجعوالت كاجلزاءات العرفية يف احلكومات والسياسيات والعقاب
ّ عند املحقق النهاونديّملريضهو اهذا القول و ما ،  عىل ما حكي عنه& ّ
ّال شك أن التخلف بعد اجلعل قبيح«: ّنصه ّ خرب عنه أ الستلزامه الكذب لو ؛ّ

ّأو الستلزامه التخلف عن الوعد والعهد لو ، ّمع علمه بالتخلف كام يف املقام
ًأنشأه، وامتناعهام عليه تعاىل واضح جدا ّ>)٣(. 

ّأن ترتب ا: بمعنى لثواب ليس من باب االستحقاق بحيث يلزم من عدمه ّ
ّ وأن عدم الوفاء بالوعد يلزم ،يفاء بالوعد والعهدّ وإنام هو من باب اإل،الظلم

 .الكذب وهو قبيح، والقبيح حمال عليه تعاىل
  اVواب والعقاب باالستحقاق: القول اVالث

اب ّ إىل أن الثواب والعقٌوذهب طائفة>: + اخلميني اإلمامقال 
ّ العبد يستحق من عند ربّنأو، باالستحقاق عىص، ه جزاء العمل إذا أطاع أو ّ

ئة فيجوز عنه ّ جزاء السيّوأما ،ًف عنه عقال يف الطاعةّوال جيوز له تعاىل التخل
 .)٤(<العفو

خالف التحقيق يف جانب الثواب >: بأنّه + اإلمام اخلميني  عليهوأورد
                                                  

 .١٩ ص ١ج: املصدر السابق) ١(
 .١٩٤ ص١ج: انظر هتذيب األصول) ٢(
 .املصدر السابق عن ًنقال) ٣(
  .١٩٥ ـ١٩٤  ص١ج: ذيب االصولهت) ٤(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٣٢
ّألن من عرف مقام ربه من الغنى و العظمة ومقام نفسه من الفقر والفاقة ّ

ّن كل ما ملكه من أعضاء وجوارح ونعمأيعرف نقصان ذاته و ّكلها منه تعاىل ، ّ
ّال يستحق شيئا إذا رصفه يف طريق عبودي ً  .)١(<تهّ

  م للعمل ا<نيويّاVواب والعقاب Jس:  الرابعالقول
ّأن الثواب والعقاب هو نفس العمل، أي أن: حاصل هذا القول  حقيقة ّ

ّظهورا دنيوي: ّم يف دار اآلخرة، بمعنى أن للعمل ظهورينّالعمل تتجس ًا وهو ً
ًما نراه من العمل احلسن والسيئ، وظهورا أخرويا وهو الثواب والعقاب،  ًّ ُّ
ّوهذا هو القول املعروف بتجسم األعامل ومتثلها، وكام يظهر من بعض  ّ

 : ّالنصوص القرآنية
َيوم{: قوله سبحانه. ١ ْ َBu ْ ْ عليها * نار جهنم فتكوى ُ ُ َ َ o َ ََ ِ ِ ْ ْ بها جباههم  َ ُ ُ ِ ِ

َوجنوبهم وظهورهم هذا ما كuيم ألغفسكم فذوقوا ما كنتم تكuون ُ ِ ِْ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ َُ ُ ُ َُ َُ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ َُ{ 
ْهذا ما كuيم{: فقوله سبحانه. )٣٥: التوبة( ُ ْ َ َ يشري إىل اجلزاء الذي يواجه به } َ ُ

ًة، وأن هذا اجلزاء ليس شيئا مغايرا للعمل الدنيوي ولذلك اإلنسان يف اآلخر ً ّ
ْهذا ما كuيم ألغفسكم{: وصفه بقوله ُْ ِ ُ ْ

َ
ِ ُ ْ َ  ّوجود دنيوي: ، فالكنز له وجودان}َ

ّوهو الدنانري الصفراء التي ترس الناظرين، ولكنّه يف اآلخرة نفس الدينار املحمر ّ 
 .الذي به تكوى اجلباه واجلنوب وغري ذلك

ًووجدوا ما عملوا حا.ا وال فظلم ربك أحدا{: له سبحانهقو. ٢ ًَ َ ََ ُّ َ ُ ِ ْ َ ََ َ َِ ُ ِ ُ{ 
 . يف الدنيااإلنسانّ أي أن الذي حيرض يف اآلخرة هو نفس ما عمل )٤٩: الكهف(

ًيوم Jد ! غفس ما عملت من خ0x fا{: قوله سبحانه. ٣ َ ْ َُ ْ
ٍ
ْ َْ ِ ْ َ ِ َ ٍَ

ُّ ُ ُ ِ
َ َ آل  (}ْ

ّ القرآنية التي تدلونحوها من النصوص )٣٠: عمران ّ عىل أن اجلزاء هو ّ
 ّ توليديةً رابطة الثواب والعقاب مع العمل ليست رابطةّأنّالتمثل امللكويت و

                                                  
 . املصدر السابق)١(



 ٤٣٣ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 .)١(ّ يف كل ظرف بشكله املناسبيشء من قبيل ظهور اليّوإنام ه

ّ يف كيفية الثواب يف اآلخرة، األقوالّوال خيفى أن الغرض من نقل هذه 
ّ بيان ترتب الثواب عىل الواجب الغريي وعدمه مبنّهو أن أحد األقوال يف  ًىّ

ّاملباين يف كيفية ترتب الثواب األخرويمن  ّ. 
ّهذا متام الكالم يف الثواب املرتتب عىل الواجب النفيس، وهل أنه من  ّّ

 .ّباب االستحقاق أو التفضل
ّ وهو ترتب الثواب عىل الواجب ، نرجع إىل أصل املسألة،ّوإذا تبني ذلك

 .ّريي وعدمه، لنرى األقوال املطروحة فيهالغ

 
 : وفيه مجلة من األقوال، وهي

ًعدم ترتب اVواب مطلقا: ّالقول األول ّ  
ّ ال يرتتب الثواب عىل الواجب الغريي سواء جاء بالواجب النفيس : أي ّ ّ

 واإلمام األصفهاينّملحقق ّأم ال، وهو ما ذهب إليه املحقق اخلراساين وا
 : أربعة وجوهوا له بّاخلميني قدس اهللا أرواحهم، واستدل

 بعدم ،ّذكره صاحب الكفاية من أن حكم العقل ما: ّالوجه األول
التحقيق عدم االستحقاق عىل >: االستحقاق واستقالله بذلك، حيث قال

قل بعدم موافقته وخمالفته، بام هو موافقة وخمالفة، رضورة استقالل الع
ّاالستحقاق إال لعقاب واحد، أو لثواب ذلك، فيام خالف الواجب ومل يأت 

ّبواحدة من مقدماته عىل كثرهتا، أو وافقه وأتاه بام له من املقدمات ّ>)٢(. 
                                                  

 .١٢١ص: ّالرتبية الروحية، املرجع الديني السيد كامل احليدري:  ينظر)١(
 .١١٠ص: كفاية األصول) ٢(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٣٤
ّما ذكره صاحب الكفاية أيضا من أن الثواب والعقاب من : الوجه الثاين ً

ًال يؤثر قربا أو بعدا عن اهللا، ّآثار القرب والبعد عن املوىل، والواجب الغريي  ً ُّ
ّبل املؤثر يف ذلك هو الواجب النفيس ّ نفيس مقدماتٍ لو كان لواجب،نعم ...ّ ّ  

ّكثرية، فإنه يثاب عىل اإلتيان بتلك املقدمات من باب أفضل األعامل  « ّ
بام هو أمر ال بام هو رشوع ـ ّ الغريي األمرّن موافقة إ>: حيث قال. )١(»أمحزها
ً ـ بعدا، بام هو كذلك ـ وال خمالفتهًقربا، ال توجب ـ ّ النفيس األمرة يف إطاع

 .)٢(<ّواملثوبة والعقوبة إنام تكونان من تبعات القرب والبعد
 الثواب ينشأ عن ّأن: ّما ذكره املحقق األصفهاين وحاصله: الوجه الثالث

ّأن ترتب الثو: ، ومن الواضحاألمر به بداعي باإلتيان العمل إتيان اب عىل ّ
ّ الغريي تتصور األمرموافقة  ّن  الغريي، وحيث إاألمرّ باملقدمة بداعي باإلتيانّ

ً الغريي ال يصلح للداعوية والتحريك أصالاألمر ّ  بالعمل اإلتيانفال يمكن ، ّ
 ّنّه ال يصلح للداعوية والتحريك، فألّنأّأما .  الغريياألمربداعي امتثال 

ّإما أن يكون مصمّ باملقدمة اإلتيانّاملكلف عند   بذي اإلتيان عىل ً وعازماًامّ
ًاملقدمة أو يكون عازما  به، اإلتيان عىل ً فإن كان عازما. بهاإلتيان عىل عدم ّ

ّ لتوقف ذي ؛ّقهري ـ تها كام هو املفروضّميّلتفاته إىل مقدامع  ـ ّ املقدمةفإتيانه
ّاملقدمة عليها، سواء تعلق هبا  إليها أو ال، ـ عوته عى دّكي يدـ ّ الغريي األمرّ

 ٌ الغريي، بل هو أمراألمرّ باملقدمة يف هذا التقدير ال ينشأ عن حتريك فاإلتيان
 بذي اإلتيان عىل عدم ًوإن كان عازما. ّ ومما ال حميص عنهّ رضوريّقهري

 األمرّ إذ مالك تعلق ؛ّ باملقدمةباإلتيانّ الغريي األمرّاملقدمة، فال يمكنه قصد 
ّالغريي باملقد ّتها والوصول هبا إىل الواجب النفيس، ومن ّمة هو جهة مقدميّ

ّ بذي املقدمة ال تكون جهة املقدمية، وتوقف اإلتيانّأنه مع قصد عدم : الواضح ّ ّ
                                                  

 .٢٢٩ ص٧٩ج : بحار األنوار )١(
 .١١٠ص: ة األصولكفاي) ٢(



 ٤٣٥ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ّ باملقدمة، ومعه ال معنى لقصد امتثال اإلتيانّالواجب عىل املقدمة ملحوظة عند 

ّ الغريي بالعمل، إذ جهة تعلق األمر  .ًري ملحوظة أصالّ الغريي غاألمرّ
ّ أن الوجوب املقد:والوجه فيه>: وهذا ما ذكره بقوله   ـ كام عرفت ـميّ

ٌكام أن الغرض منه غرض، ّ معلويلٌوجوب فيكون حتريكه ودعوته ، ّ تبعيّ
ّ فكام أن املوىل بعد أمره بذي املقدمة ال يتمك.كذلته كّومقربي ّ ن من عدم األمر ّ

 انقياد العبد لألمر بذهيا يوجب ذلكك، ًاّيّباملقدمة فيكون البعث نحوها قهر
ّاالنقياد بالعرض ملعلوله، وهو األمر هبا، وال يعقل االنقياد لألمر النفيس 

ًوإال مل يكن منقادا ، واالنبعاث عنه مع عدم االنقياد ملعلوله واالنبعاث عنه ّ
ًلألمر النفيس ومنبعثا  ال امّ ربّ ببعثه، وهذا االنبعاث القهري كنفس ارتكازيّ
ّمي يف الباعثية ّ، وحيث عرفت عدم استقالل األمر املقدًيلتفت إليه تفصيال

ًبية وما يرتتب عليها عقالّتعرف عدم استقالله يف املقر ّ ك عدم االنبعاث ذلوك، ّ
ًإليها ليس إال تبعا ّ لعدم االنبعاث إىل ذهيا فالبعد إال بتبع البعد املرتب عىل ترك ّ

 .)١(<ًقاق الثواب أو العقاب عقال فال حمال فاالستقالل يف استح،ذهيا
ّأن االستحقاق إنام : وحاصله + اخلميني اإلمامما ذكره : الوجه الرابع ّ

ّهو عىل الطاعة، وال يعقل ذلك يف األوامر الغريية، ألهنا بمعزل عن الباعثية،  ّّ
ّألن املكلف إما أن يكون قاصدا المتثال األمر النفيس أو ال ً ّّ ّ. 

ٍفاألمر النفيس داعـ ّقاصد لألمر النفيس  ـ لّفعىل األو  إىل اإلتيان ٌ وباعثّ
ّباملقدمة من دون حاجة إىل باعثية األمر الغريي، وعىل الثاين غري قاصد  ـ ّ

ّفال يكون األمر الغريي باعثا ألن املفروض أنه راغب عن ذي ـ ّلألمر النفيس  ّ ً ّ
ًاملقدمة، فكيف يكون األمر الغريي باعثا؟ واحل ّ  مالك االستحقاق ّأن: اصلّ

ًهو الطاعة، وهي فرع كون أمره داعيا وباعثا واملفروض  ّنه ليس بباعث يف أً
                                                  

 .٢٧٦ ص١ج: اية يف رشح الكفايةهناية الدر) ١(
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 .حالة من احلاالت

ّإن االستحقاق إنام هو عىل الطاعة، وال يعقل ذلك >:  وهذا ما ذكره بقوله ّ
ّيف األوامر الغريية؛ ألهنا بمعزل عن الباعثية ّ ألن املكلف حني إتيان املق،ّّ ّدمات ّ

ّلو كان قاصدا المتثال األمر النفيس فالداعي هو ذلك األمر دون  ـ ًحقيقة ـ ً
ٍالغريي؛ ألن وجود النفيس ودعوته وإرادة املكلف المتثاله كاف يف إلزام  ّ ّ ّ

ً وإن كان راغبا عنه معرضا، فال معنى إلتيان .ته يف هتيئة املبادئّالعبد ومقهوري ً
مل يكن األمر : ٍفحينئذ .ّفاد األوامر الغرييةّاملقدمات ألجل ذهيا، كام هو م

ًالغريي داعيا وباعثا مطلقا، وما شأنه هذا ال يعقل استحقاق الثواب عليه ً ً ّ. 
ّوما ربام يرتاءى يف األخبار من األمر باجلزء والرشط فهو إرشاد إىل جزئي ته ّ

ٌته، ال أنه باعثّورشطي  .)١(<ٍ وداع نحومهاّ
kاVو: القول اVإذااب ّترتب ا nفOقصد الواجب ا ّ  

ّ التفصيل بني ما إذا أتى باملقدمات برشط قصد إىلهذا القول يذهب 
ّ إىل الواجب النفيس فيرتتب الثواب، وبني ما إذا أتى هبا ال بقصد اّالتوصل هب ّ

ّالتوصل به إىل الواجب النفيس، فال يرتتب الثواب، وذهب إىل هذا التفصيل  ّ ّ
ّيد اخلوئي، مع وجود الفرق بينهام يف أن املحقق النائيني ّاملحقق النائيني والس ّ ّ

ّذهب إىل أن الثواب املرتتب عىل املقدمة نفس ما يرتتب عىل ذي املقدمة وليس  ّ ّ ّ ّ
ّثوابا مستقال ً

ّ، غاية األمر أن اآليت بالواجب الغريي إن قصد به التوصل إىل  ً  ّ ّ
ّوع باملقدمة ويزيد ّالواجب النفيس فهو شارع يف اإلطاعة من حني الرش

 أيت إنّ الواجب الغريي ّ يقال إنأن يف املقام ّاحلق>: ، حيث قالٍالثواب حينئذ
ّبه بداعي التوصل به إىل الواجب النفيس فيرتتب عليه الثواب ّ  .فالّ، وإال ّ

ّ يف أن الثواب يفرتق عن العقاب يف أن الثاين إشكالّأنه ال : وضيح ذلكت ّ
                                                  

 .٣٥٣ ص١  ج:لهتذيب األصو )١(
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ّبخالف األول فإنه غري مرتتب عىل ، ّة العمديةّمرتتب عىل نفس املخالف ّ ّ

ّفهو مرتتب عىل اإلطاعة ، املوافقة فقط بل عىل املوافقة املضافة إىل املوىل
 عىل القول ّوأماعىل القول باالستحقاق فواضح، ّأما  .ّباملعنى األخص

 يف إشكال وكذا ال .ل بدون قصد اإلطاعةّل فلعدم الدليل عىل التفضّبالتفض
ٌ الغريي بام هو أمراألمرّأن  ً غريي ال حقيقة له إال كونه واقعاّ ّ  يف طريق ّ

ّالتوصل إىل الواجب النفيس، ٍ وحينئذ ،ّ النفيساألمرّفال إطاعة له إال مع قصد  ّ
ّ قصد به التوصل إىل الواجب النفيس فهو شارع يف إنّفاآليت بالواجب الغريي  ّ

ّ الظاهر أن الثواب ّ إنّثم ...فالّوإال إطاعته، ّ النفيس فيثاب عىل األمرامتثال 
ّ الواجب الغريي بقصد التوصل متإتيانّاملرتتب عىل  ّ ّحد مع الثواب املرتتب ّ

ّ املقدمة بقصد إتيانالثواب يزيد عند ّأن  غاية األمر ،ّعىل نفس الواجب النفيس
ّالتوصل وتكون اإلطاعة من حني الرشوع باملقدمة ّ>)١(. 

ّأما السيد اخلوئي  ّأن للواجب الغريي ثواب: إىلفذهب ّ ّ مستقالًاّ
ّفيستحق ً ،  

ّالعبد عىل اإلتيان باملقدمة وذهيا ثوابني إذا قصد بإتيان املقدمة التوصل إىل  ّ ّ
ّن مالك ترتب الثواب عىل امتثال الواجب إ>: ّالواجب النفيس، حيث قال ّ

ّالغريي هو أنه بنفسه مصداق لالنقياد والتعظيم، وإظهار ملقا ّم العبودية، مع ّ
ّقطع النظر عن إتيانه بالواجب النفيس، ولذا لو جاء باملقدمة بقصد التوصل  ّ ّ

ّ استحق الثواب عليها بال ،ن من اإلتيان بذهيا ملانع من املوانعّ مل يتمكّثم
 .)٢(<ّإشكال، وهذا دليل عىل أن اإلتيان هبا بنفسه منشأ للثواب وموجب له

 التعظيم واالنقياد وإن كان ّأن: وفيه>: قولهّ عليه السيد الشهيد بوأورد
ّالكالم يف أن العقل احلاكم يف هذا املجال ّأن ّإال ، هو موضوع الثواب املولوي

                                                  
 .١٧٤ ص١ج : أجود التقريرات )١(
 .٤٠٥ ص٢ج : حمارضات يف أصول الفقه )٢(
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ّ يشء؟ يف إتيان الواجب الغريي للموىل أو إتيان ّيرى االنقياد والتعظيم يف أي

ّوىل ممن أي امتثال ما هو موضوع الثواب االنفعايل لو كان امل ّالواجب النفيس،
ّيتحقق بمقدار ما ّإنام  التعظيم ّنأحيكم بالثاين وّإنام العقل ّأن ّينفعل، وال شك 

ّيسري املكلف ويتحرك نحو حتقيق املطلوب النفيس للموىل يف ضوء ما وصل  ّ ّ
ر الثواب ّوعليه فال يتكث ـ بحسب اعتقاده ـ ّإىل املكلف وانكشف لديه

ً املقدمات وإىل النتيجة تعظيامّ بل يكون كل حركة العبد منًموضوعا ً وانقيادا ّ
ّواحدا طويال ولعل ً ّ، نظري الواجب النفيس الطويل ونظري الواجب ّه شاقً
ّجزاء الكثرية التدرجيية، مع أنه ال إشكال عند أحد يف وحدة االرتباطي ذي األ ّ

ّ رغم تعدد ما به التعظيم وتكث،سبب الثواب هناك  أجزاء، بل ًره خارجاّ
ّ مستقالً منها سبباّن يكون التعظيم احلاصل بكلأاالرتباطي أوىل بالواجب 

  ً 
ً يقال بأن املقدمة لو صارت جزءاأنوهل يمكن . للثواب  خرجت عن كوهنا ّّ
ّ مستقالًسببا

 .)١(<للثواب؟ ً  
  اxفصيل بنحو آخر: القول اVالث

ّ ترتب الثواب عىل : وهو،وهو ما ذهب إليه الشيخ مكارم الشريازي 
ًقدمة برشط قصد التوصل هبا إىل ذهيا مضافا إىل اشرتاط الوصول الفعيل إىل امل ّ ّ

ّ يرتتب الثواب عىل خصوص املقدمة املوصلة مع :ّذي املقدمة لوال املانع، أي ّ
ً بل يرتتب الثواب أيضا،ّقصد التوصل هبا ّحتى لو مل يصل إىل ذي املقدمة ، ّ ّ

 .ّ غري اختياريٍولكن حلدوث مانع
ّاالستحقاق يف ما نحن فيه إنام هو بمعنى >ّأن   هو:الوجه يف ذلكّوذكر أن 

ّن حكمة املوىل احلكيم تقتيض عدم أّلياقة يكتسبها العبد بطاعته وتقربه، و
ّ فإنه ال إشكال يف أن هذه اللياقة وهذا التقرب ،التسوية بني املطيع والعايص ّ ّ

                                                  
 .٢٣٠ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(



 ٤٣٩ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ّحيصل وجدانا أيضا ملن أتى باملقدمات بقصد التوصل ّ ً حيث ، ّ إىل ذي املقدمةً

ّإن العبد بإتيانه املقدمات يتقرب إىل الواجب، والوجدان حاكم بأن املتقرب  ّّ ّّ
ٌإىل ما أوجبه اهللا تعاىل متقرب  .)١(< إىل اهللا نفسهّ

ّ أورد بعض النصوص القرآنية والروائية التي تؤيد هذا املعنى، ّثم ّ ّتدل وّ
ّوضوح ترتب الثواب عىل بعض ّوهذه النصوص تؤكد ب ـ بحسب قوله ـ عليه

 : ّاملقدمات، ومن هذه النصوص
ّ اآليات القرآنية تثبت الثواب عىل مقدمات اجلهاد يف سبيل اهللا.١ بل ، ّ

ْما +ن ألهل المدينة ومن حولهم من األعراب أن {: ومقارناته كقوله تعاىل َ ِ
ْ َْ َْ َ ِ ِْ ُْ َ َ َْ َ َ َ ِ ْ

ِ ِ َ

َفتخلفوا قن رسول اب وال  ِ o ِ ُ َ ْ َ َ َُ o ْيرلبوا بأغفسهم قن غفسه ذلِك بكغهم ال يصيبهم َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِo َ َ
ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َُ َ ْ

ُظمأ وال نصب وال [مصة * سبيل اب وال فطؤ َ َ َ َ َِ o ِ ِ َ ِ ٌ َ ََ َ َ َْ َ ٌ ٌ
َن موطئا يغيظ الكفار وال و َ o ُ ْ ُ ِ َ ً ِ ْ َ َ

ًينالون من عدو غيال ْ َ Q ُ َ َْ ِ َ o إال كتب لهم به قمل صالح إن اُ ِ ٌِ َِ ٌ َ ِ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ
o َب ال يضيع أجر ْ َ ُ ِ ُ َ o

ْالمحسنb وال فنفقون غفقة صغfة وال كبfة وال فقطعون واديا إال كتب لهم  ُ ُ َُ ََ َِ ُ
o
ِ
ً ِ َ ََ ْ َ َ َ ًَ ًَ َِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ

َيجزيهم اب أحسن ما +نوا فعملونـِل َُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ ُ o ُ ُ  .)١٢١ـ١٢٠: التوبة(} ِ
، ×مام أيب عبد اهللا  الروايات الكثرية بالنسبة إىل زيارة قرب اإل.٢

ّوبالنسبة إىل الذهاب إىل املسجد وترتب الثواب عىل كل خطوة، وهكذا ما  ّ
 .ّورد بالنسبة إىل مقدمات حتصيل العلم

ّأما الوجه يف ترتب الثواب عىل خصوص ما إذا قصد بإتيان املقدمة  ّ ّ
ّألن األعامل بالنيات، والتقرب املزب>: ّالوصول إىل ذي املقدمة فقال ّ ّور إنام ّ

ّحيصل فيام إذا قصد باملقدمة امتثال تكليف إهلي  .)٢(< والوصول إىل واجبهّ
ّوبخصوص ترتب الثواب عىل خصوص املقدمة املوصلة بالوصول  ّ

ّألنه لو رشع باملقدمات ثم انرصف عنها من >: الفعيل عند عدم املانع فقال ّ ّ
                                                  

 .٣٨٧ ص١ ج: أنوار األصول )١(
 . املصدر السابق)٢(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٤٠
 .)١(<ّدون عذر مل حيصل له التقرب املزبور كام ال خيفى

ّترتب اVواب Vسب ا8باk * كيفية اVواب األخر: القول الرابع   يوّ
ّ ترتب الثواب وعدمه عىل ّأن: األصول اخلميني يف هتذيب اإلمامذكر  

ّالواجب الغريي خيتلف باختالف املباين الثالثة املذكورة آنفا يف كيفية ترتب  ّ ًّ
رق بني الواجبات  ال ف:ّ فعىل املبنى األول.ّاألخروينيالثواب والعقاب 

ّالنفسية والواجبات الغريية ّفكام أن اإلتيان بالواجبات النفسية يوجب ؛ ّ ّ
 وعىل :ّ كذلك اإلتيان بالواجبات الغريية،ّ صور غيبيةإلنشاءاستعداد النفس 

ّ حيث إنه كام جيوز ،ًال فرق أيضا بني القسمني من الواجبات: املبنى الثاين
ًعل عىل املقدمات أيضااجلعل عىل أصل العمل جيوز اجل    وعىل املبنى الثالث. ّ

ّفرق بني الواجبات النفسية والغريية:  ـّعىل فرض صحتهـ  ّ فيرتتب الثواب ؛ّ
ّعىل األول دون الثاين، ألن االستحقاق إنام هو عىل الطاعة ّ وال يعقل ذلك يف ، ّ

ّاألوامر الغريية، ألهنا بمعزل من الباعثية ّ ألن املكلف حني إتيا؛ّّ ّن املقدمات لو ّ
ًكان قاصدا المتثال األمر النفيس فالداعي حقيقة  هو ذاك األمر دون الغريي، ًّ

ّوإن كان راغبا عنه معرضا فال معنى إلتيان املقدمات ألجل ذهيا ً ً)٢(. 
 

 : ويف هذه املسألة قوالن
 رك الواجب الغfيعدم استحقاق العقاب } ت: ّالقول األول

ًوهذا هو املشهور، واستدل له بنفس الوجوه التي استدل هبا آنفا عىل عدم  ّ ّ
 .ّترتب الثواب عىل الواجب الغريي، فال نعيد

                                                  
 .٨٧ ص١ ج: املصدر السابق)١(
 .١٩٦ ـ١٩٥ص: هتذيب االصول )٢(



 ٤٤١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل

ا ي: القول ا واجب الغ   استحقاق العقاب  ترك ا
 : د الشريازي وجهني هلذا القولّوقد ذكر املجد

ّ أنه إذا أتى باملقدمة ألجل أدائها ببيان: االستدالل بالعقل: ّالوجه األول ّ
ّإىل ذهيا تقع طاعة، فيرتتب عليها الثواب لذلك، وإذا تركها فهو معصية، 

 .العقاب كذلك ليهاّفيرتتب ع
ّ، وهو بعض النصوص القرآنية الظاهرة يف ذلك، النقل: الوجه الثاين

ّاألدلة عىل ترتب : ّاألول: غاية ما يمكن االستدالل به وجهان>: حيث قال َّ
الثواب والعقاب عىل اإلطاعة والعصيان الشاملة بعمومها جلميع املطلوبات 

ّنفسية كانت أو غريية ـ ّالرشعية ش {: له تعاىلكقو ـ ّ َمن يطع اهللا ورسو و َُ َ ُ َ ِ َ

ك هم الفائزون تقه فأو ُاهللا و ُ َُ
 .)٥٢: النور (}

عص{: وقوله تعاىل ْومن  َ ْ َ تعد حدوده يدخله ناراَِ ً ا ورسو و َ ُ ْ َ ُْ
ِ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ{ 

 .)١(< إىل غري ذلك)١٤: النساء(
صدق >جهني بمنع هذين الو عىل ـ + ّـ أي املجدد الشريازي وأورد

ّ إىل ما يتجه عىل االستدالل ًمضافا ...ّاإلطاعة والعصيان يف الواجبات الغريية
ّالنقيل أيضا من أن املسألة عقلية ال وجه فيها لالستدالل بالنقل ّ ً>)٢(. 

 
لواجب ّبعد بيان األقوال يف ترتب الثواب والعقاب وعدمهام عىل ا

ّالغريي، يكون من املناسب أن نتعرض لكيفية ترتب الثواب والعقاب عىل  ّ ّ ّ
ّ يف ترتبهام عىل الواجب النفيساإلشكالّالوجوب النفيس، عىل الرغم من عدم  ّ. 

 .ّ من أدلة عىل ذلكاألصفهاينّويف املقام نقترص عىل ما ذكره املحقق 
                                                 

 .٣٦٧ ص٢ج:  للروزدري،د الشريازيّتقرير بحث املجد) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 قاعدة اللطف: ّا<,ل األول

  ّ هو أن قاعدة اللطف تقتيض تكليف العباد لغرض:وتقرير هذا الدليل
ّإيصاهلم إىل املصالح املرتتبة عىل التكاليف وإبعادهم عن املفاسد املرتتبة عىل  ّ

ٌملحرمات، وهذا لطفاتركها أو إتيان  ً عظيم، إال أن للوعد والوعيد دخال يف ّ ّ ّ
ّحتقق االمتثال وقبول البشارة، وال ريب يف وجوب الوفاء بالوعد، فيكون 
ًترتب الثواب عىل األعامل واجبا رشعا، وكذا استحقاق العقاب عىل املخالفة  ً ّ

 بام فيه ّإن قاعدة اللطف كام تقتيض إعالم العباد>: واملعصية، حيث قال
ّالصالح أو الفساد بالبعث نحو األول والزجر عن الثاين، كذلك تقتيض تأكيد 
ّالدعوة يف نفوس العامة بجعل الثواب والعقاب، فالعبد بعمله يستحق ما  ّ

 .)١(<جعله املوىل من املثوبة والعقوبة بحقيقة معنى االستحقاق
kاVسم العمل: ا<,ل اJّ  

ًوبني الصور املناسبة هلا، فالعمل إن كان حسنا توجد مالزمة بني األعامل 
ّحتققت صورة حسنة مناسبة له، وإن كان سيئا حتققت صورة مناسبة له،  ً ّّ

 والصور املناسبة هلا، كاملالزمة بني النار واحلرارة األعاملفتوجد مالزمة بني 
شية، فبام ذكرناه يف متن احلا ّوأما الثاين>: ّوغريمها من التكوينيات، حيث قال

ً وذماًكاالستحقاق مدحا ً وعقاباًفاالستحقاق فيه ثوابا ّراجع إىل أن الفعل ، ّ
من املوىل أو العقالء يف ]  عليه[ والعقاب ّبحيث يكون املدح والثواب أو الذم

ّحمله، ال أنه يملك الشخص عىل املوىل أو ، ً أو مدحاً وأجراًالعقالء ثوابا ّ
ّال ينايف التفضل؛ اذ كل  ـ دح واألجرّبمعنى أنه حقيق بامل ـ واالستحقاق ّ

إفاضة من املبدأ األعىل اجلواد بذاته سواء كان بإجياد الشخص أو رزقه، أو 
بمقتىض جوده الذايت، ، إعالمه بصالحه وفساده، أو إعطاء الثواب عىل عمله

                                                  
 .١١٠ ص١ج: ة الدراية يف رشح الكفايةهناي) ١(



 ٤٤٣ ................................................................................... يقيةتطب مشاكل
ًال باقتضاء من طرف القابل إن كان قبول املورد يف فعلية اإلضافة الزما ّ>)١(. 

  حكم العقل:  اVالثا<,ل
ٌن حفظ النظام غرضأ: وحاصل هذا الدليل  من أغراض العقالء بالرضورة، ّ

ّوهم يرون رضورة حتقق كل ما يؤدي إىل حفظ النظام، ومن ذلك املدح  ّ ّ
ّخذة عىل العمل السيئ، فاألوامر ا واملؤّواجلزاء عىل العمل احلسن والذم

 وهلا ،هلا مصالح ومفاسد ـ  أو العريفسواء املوىل احلقيقي ـ ّوالنواهي املولوية
 ،دخل يف حفظ النظام، والعمل احلسن يستتبع استحقاق اجلزاء احلسن

ئ يستتبع استحقاق العقوبة، فإذا أعطى املوىل اجلزاء أو عاقب ّوالعمل السي
ّعىل املعصية وقع يف حمله، ال أنه واجب عىل املوىل ذلك وأن للعبد املطالبة  ٌ ّ ّ

فقد أرشنا  ّأما الثالث>: ّله، فإن هذا ال برهان عليه، حيث قالبالثواب عىل عم
ّ يف بحث الطلب واإلرادة، واالستحقاق حينئذ بمعنى اقتضاء املادة ً سابقا إليه ٍ

ّالقابلة إلفاضة الصورة، فكام نعرب يف املادة الدنيوية وصورها بأن املادة  ّ ّّ ّ
ّالكذائية بعد متام قابلي ّتها مستعدة ومستحقة ّ ّإلفاضة صورة كذائية، كذلك ّ

ّالصور الدنيوية مواد للصور  ً، فصح التعبري باالستحقاق أيضاّاألخرويةّ ّ>)٢(. 

 
ّأن األمر الغريي ال عىل ًبناء  بني الكالم الثواب، وقع امتثاله عىل ُّيستحق ّ
 ّوأهم هذه، فيها اإلشكاالت بعض الثالث، لوقوع  الطهارات  يف  األعالم

 : اإلشكاالت
ّتوصلية ّباملقدمات ّاملتعلقة األوامر ّنإ: ّاألول اإلشكال ّبعبادية،  وليست ّ

 عليها ّيرتتب وليس، ّاملقدمة ذي إىل ّالتوصل هو ّاملقدمة من الغرض ّألن
                                                  

 .١١٠ ص١ج: املصدر السابق) ١(
 .١١١ ص١ج: املصدر السابق) ٢(
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 بال بالطهارات اإلتيان القربة، لكن بقصد منوطة غري فهي آخر، وعليه غرض
 اجلمع؟ ٌباطل، فكيف قربةال قصد

 اعليه ّيرتتب ّأهنا ّغريية، مع هبا ّاملتعلقة األوامر ّنإ: الثاين اإلشكال
 إشكال؟ بال الثواب

 واجبات ّأهنا الثالث، مع الطهارات ّعبادية عىل بناء: الثالث اإلشكال
 .ذلك تفصيل ّسيتضح الدور، كام لزوم إىل ّتؤدي ّفإهناّغريية، 

 منها ثننيا ذكر ، حيثاألنصاري الشيخ طرحها تاإلشكاال هذه وأصل
 .)٢()الطهارة كتاب( من الوضوء ّنية مبحث يف لثالث وا ، )١(ُاألصول يف

 
 كان إذا ًمثال الوضوء ّإن: اإلشكال بيان هذا يف األنصاري الشيخ يقول

 فقد القربة قصد فيه يعترب عبادة ّأنه مع  ّّتوصيل فوجوبه الغري إىل ّالتوصل ألجل
 ًمرارا عرفت ما عىل ـ عبارة القربة ّبأن يشكل>: بقوله ذكره ما الشيخ، وهذا ذكره

ّاملقدمية، إذ األوامر يف هلا ّمصحح األمر، وال بواسطة بالفعل اإلتيان عنـ   األمر ّ
 إىل الداعي الغرض ّمعلومية لذلك، رضورة ًمستتبعا يكون أن يعقل ال ّاملقدمي

 ّالتوصل هو املقصود والغرض ّبأن العلم ذهيا، وبعد إىل هبا ّالتوصل ّاملقدمة، وهو
 .القربة وجه عىل ّباملقدمة اإلتيان بوجوب للقول معنى ال

 ّأن ذهيا، كام المتثال تابع امتثاهلا ّأن من: عرفت ما ًذلك أيضا هو يف ّوالرس
 يستتبع ال ذهيا، وهو وجوب من منتزع  ّتبعي ٌوجوب به القول عىل وجوهبا

 .)٣(<ًثوابا يوجب ال قربة، كام ًامتثاال وال
                                                  

 .٣٤٩ ص١ ج: )طبع جديد(مطارح األنظار ) ١(
 .ّالتنبيه األول من تنبيهات نية الوضوء، قةّ الطبعة املحق٥٤ ص٢ج : كتاب الطهارة) ٢(
 .٣٤٩ ص١ ج: )طبع جديد(ارح األنظار مط) ٣(
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  ّاألول اإلشcل } األنصاري الشيخ جواب

ّإنام تعلق هنا األمر ّبأن ـ الكفاية صاحب تبعهو ـ الشيخ أجاب  ّباحلصة ّ
ّنه كام يمكن إ>: حيث قال الشيخ يف توضيح هذا اجلواب، ّاملقدمة من ّالعبادية

يكون الفعل ذا مصلحة عىل تقدير االمتثال به، فيجب عىل املريد إليصال أن 
ًتلك املصلحة إىل املكلف أن يأمره أوال ّ ّ يبني له أن املقصود هو ّ بذلك الفعل ثمّ ّ

 عىل عنوان برشط ًاالمتثال بذلك األمر، كذلك يمكن أن يكون الفعل موقوفا
ف ذلك الفعل عليه، فهو ّأن يكون الداعي إىل إجياد ذلك العنوان هو توق

ّبحيث لو وجد يف اخلارج ومل يكن الداعي إليه ترتب الغري عليه ال يكون 
ّ عليه، وإذا وجد يف اخلارج عىل الوجه املذكور يرتتب عليه الغري، ًموقوفا

ًفالطالب لوجود ذي املقدمة، له أن حيتال يف ذلك بأن يأمر أوال ّ  بذهيا ويلزم ّ
ّدمة له يف الواقع، وهو الفعل املقدمي عىل الوجه من ذلك األمر بام هو مق ّ

ّاملذكور، إال أنه حيث ال يمكن له االكتفاء بذلك األمر فيحتال بالقول بأن  ّ ّ
املطلوب موقوف عىل ذلك الفعل عىل وجه يكون الداعي إىل إجياده هو 

 .ّالتوقف املذكور
 الذي باملوقوف ّالتوصل ّإال هو ليس احلقيقة يف ّاملقدمي األمر يقتضيه فام

 يف ّحصوهلا وتكوهناـ ٍحينئذ  ّاملقدمة ذات ّأن األمر ّالنفيس، غاية الواجب هو
 طلب سنخ من آخر طلب من ّاملذكور، فالبد القصد عىل موقوفة ـ اخلارج

ًيانفس  ًطلبا يكون أن ّاملقدمة، ال  ّليصح ّاألول الوجه عىل أوردناه ما يلزمل ّ
 .)١(<املذكور الطلب

: فالتحقيق أن يقال>: ّ هذا اجلواب املحقق اخلراساين، حيث قالوتبعه يف
ّ املقدمة فيها بنفسها مستحبّإن ّة وعبادة، وغاياهتا إنام تكون متوقفة عىل إحدى ّ ّ

                                                  
 .٣٥١ ص١ ج: مطارح األنظار) ١(
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ّهذه العبادات، فالبد أن يؤتى هبا عبادة، وإال فلم يؤت بام هو مقدمة هلا،  ّّ

ّأمورا عبادية ومستحب كوهنا يف نفسها ألجلّفقصد القربة فيها إنام هو  ّ ات ً
ّ واالكتفاء بقصد أمرها الغريي فإنام هو ؛ّة، ال لكوهنا مطلوبات غرييةينفس

ّه ال يدعو إال إىل ما هو ّ حيث إن،ّ أنه يدعو إىل ما هو كذلك يف نفسهألجل
 .)١(<ّاملقدمة
  ّاألول لإلشcل الشيخ جواب مناقشة
 : ّورد عىل هذا اجلواب عدة مناقشاتُأ

ّ األمر االستحبايب النفيس يف غالب األوقات يكون ّنأ: شة األوىلاملناق
ّ يعتقدون بأن الوضوء أو الغسل كانواّ عنه، حيث إن أكثر الناس ًمغفوال

ّن عن استحبابه النفيس وكانوا يأتون به بقصد وجوبه وّواجب غريي وغافل
ّالغريي، ومع هذا ال شبهة يف صحته، وهذا دليل عىل أن األمر االس تحبايب ّ

ّالنفيس ال يكون منشأ لعبادية الطهارات الثالث ً ّ. 
ّأن األمر الغريي :  بتقريب+ّوقد أجاب عن ذلك املحقق اخلراساين  ّ

ّاملتعلق بالطهارات الثالث ال حمالة يدعو املكلف إىل   هبا، عىل أساس اإلتيانّ
ّأن كل أمر يدعو إىل  ّ بمتعلقه، وحيث إن متعلق األمر الغرياإلتيانّ ّي ّّ

 هبا كذلك، وعىل هذا اإلتيانالطهارات الثالث بقصد القربة، فهو يدعو إىل 
ّفإذا أتى هبا بداعي أمرها الغريي فقد أتى هبا بقصد أمرها االستحبايب ّ النفيس ّ

ٌ يف ضمن قصد أمرها الغريي عىل أساس أنه مأخوذ: أي،ًضمنا ّ  .)٢(ّ يف متعلقهّ
 هذه عىل اجلواب يف الكفاية احبص ولةاحم ِيرتض مل الصدر الشهيد  ّلكن
 مع يعقلّ إنام الداعي عىل الداعي أو ّ تعدد الداعيّنأ: وفيه>: قالإذ املناقشة، 

                                                  
 .١١١ص: كفاية األصول) ١(
 .١١١ص: املصدر السابقانظر ) ٢(



 ٤٤٧ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 وال به ًعاملا ّاملكلف يكن مل إذا ما ال ،إليه واالنتهاء الطويل الداعي إىل االلتفات
 .)١(<إليه ًملتفتا

 املوارد، كمورد بعض ّاالستحباب النفيس يف يرتفع قد> :املناقشة الثانية
 رّتأث للوضوء املاء استعامل من لزم إذا ّأهم منه، كام آخر ٍاستحباب مع مزامحته

 برتك الوالد أمر لو ّمية، كامّاملقد لوال الرتك وجوب يفرض قد املؤمن، بل
 مثل الغريي، ويف الوجوب ّلالستحباب النفيس دون الرافع املاء ذلك استعامل

 .)٢(<؟ّفيسن أمر وال ةّالقربي ّتفرس كيف ذلك
 تعبري بحسب للدفع ٌةقابل الشيخ، لكنّها جلواب أخرى مناقشات وهناك

 : املناقشات هذه الصدر، ومن الشهيد
ّأنا لو سلمنا : ّوهذه املناقشة للمحقق النائيني، وحاصلها: املناقشة الثالثة ّ

ّأن الطهارات الثالث مجيعا مستحبة يف أنفسها ً ّ إال أهنا ملا ك،ّ ّ ّانت مقدمة ّ
للصالة فهي واجبة بالوجوب الغريي، ومع كوهنا واجبة هبذا الوجوب ال 

ّيمكن بقاء األمر االستحبايب النفيس ألنه يندك ّ  فيه، فإذن ال يكون هناك أمر ّ
ّ حتى يكون منشأ لعباديّاستحبايب  .)٣(تهاّ

ّوقد أجاب السيد اخلوئي عىل مناقشة املحقق النائيني للشيخ بثالثة  ّ
 : بةأجو

ّأن األمر االستحبايب النفيس وإن اندك: ّاجلواب األول ّ  يف األمر الوجويب ّ
ّأن معنى االندكاك بينهام ليس زوال األمر النفيس االستحبايب ّإال  ،ّالغريي ّ
ّمعناه زوال حد كل من األمرين واكتساب كل منهام عن اآلخر ما  ًا، بلّهنائي ّ ّ

 للوجوب فيكتسب من األمر ٌه فاقدّ إنحيث ّهو فاقد له، فاألمر االستحبايب
                                                  

 .٢٣٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .١٧٤ ص١ج: أجود التقريرات) ٣(
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ّحيث إنه فاقد جلهة العبادية  الوجوب، واألمر الوجويب الوجويب جهة ّ

ًاالستحبايب العبادي تلك اجلهة فيصبح األمران أمرا  فيكتسب من األمر
ّواحدا وجوبي ّا عباديً تها، ونظري ذلك ما إذا ّباالندكاك، وهذا هو منشأ عبادي ًاً

ّلغسل، فإن األمر اجلائي من قبل النذر املتعلق به أمر توصيلنذر الوضوء أو ا ّ ّ ّ ،
ّوباالندكاك والتفاعل بينه وبني األمر االستحبايب املتعلق به يكتسب كل منهام  ّ

ّن اآلخر ما هو فاقد له، فيصبح األمران أمرا واحدا وجوبيم ً ّا عباديً ًا أقوى من ً
ّكل منهام بحده اخلاص ّ ّ. 

ّأن حال هذا املورد حال غريه من موارد : وفيه>: وهذا ما ذكره بقوله
ّاالستحباب التي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر أو شبهه، فكام أن يف 

ّتلك املوارد يندك األمر االستحبايب يف ضمن األمر الوجويب فيتحص ل من ّ
ّد، ويكون ذلك األمر الواحد أمرا عباديّ مؤكّذلك أمر واحد وجويب ّ، ألن كالًاً ّ

 ً  
ّ بعد عدم إمكان بقاء كل منهام بحدًمنهام يكتسب من اآلخر صفة ، ّه اخلاصّ

ّعىل أنه يكفي يف عبادي  ّتها يف أنفسها وإن مل يبق أمرها االستحبايبّتها حمبوبيّ
 .)١(<ّبإطاره اخلاص

ًال اندكاك وال تفاعل بني األمرين أصال بناء عىل ما هو : اجلواب الثاين ً
ًادةّالصحيح من أن األمر م  للداللة عىل قصد إبراز األمر ٌ موضوعً وهيئةّ

، ّ واألمر االستحبايبّ يف ذلك بني األمر الوجويبٍ، بال فرقّ النفساينّاالعتباري
ًباعتبار أن الوجوب واالستحباب كليهام خارجان عن مدلول األمر وضعا،  ّ

ً من املوىل كان يدل وضعا عىل قصد إبراز األمر االعتبٌفإذا صدر أمر  ّاريّ
ٌ، وحينئذ فإن كانت هناك قرينةّالنفساين  عىل جواز الرتك انتزع منه االستحباب ٍ

ّا، وإال انتزع منه الوجوب فيكون األمر وجوبيّفيكون األمر استحبابي ّ ًا، وعليه ً
                                                  

 .٣٩٨ ص٢ج:  أصول الفقهحمارضات يف) ١(



 ٤٤٩ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 من ًاًفيكون االستحباب منتزعا بحكم العقل من القرينة، والوجوب منتزع

ىل الرتخيص وجواز الرتك، وعىل هذا ّمولوية األمر طاملا مل تكن قرينة ع
ًفالوجوب واالستحباب كالمها خارج عن مدلول األمر وضعا، فإذن ال 

ّندكاك وال تفاعل بني األمرين يف املدلول الوضعي وإنام االندكاك والتفاعل ا
ّبينهام يف الصفة اخلارجية عن املدلول الوضعي هلام وهي صفة االستحباب فإهنا  ّ

ّ عىل أساس أن الضعيف يندك يف القويّتندك يف الوجوب، ّ  وبذلك يكتسب ،ّ
ّ فيصبح األمران أمرا واحدا وجوبي،الوجوب صفة العبادة ً ّا عباديً ًا، فالنتيجة ً

 .ّنفس النتيجة واالختالف إنام هو يف التقريب
ّأنه ال اندكاك وال تبد: أضف إىل ذلك>:  وهذا ما ذكره بقوله ل يف البني ّ

ّن أنه ال فرق بني الوجوب واالستحباب إال يف جواز م: تناّعىل ضوء نظري ّ
 .ل اجلواز بعدمهّالرتك وعدم جوازه، وعليه فعند عروض الوجوب يتبد

ّ األمر الغريي إن تعلق هبا بداعي أمرها االستحبايبّإن: وإن شئت قلت  كان ّّ
ٍمتعلق أحدمها غري ما تعلق به اآلخر، وإن تعلق بذواهتا فعندئذ وإن كان مت ّ ّ  ّعلقهامّ

ّواحدا إال أن ّ ّك عرفت أنه ال تنايف بينهام، وال يوجب زوال االستحباب باملرً  .)١(<ةّ
ّيكفي للقربية بقاء >: ّ بأنه النائينيّعام ذكرهّجاب السيد الشهيد وأ

ًاالستحباب النفيس ذاتا ً، بل ال اندكاك أيضا بناء عىل ًاّ وحدً وإن ارتفع مرتبةّ
ّ األول اإلشكالهذا متام الكالم يف . )٢(<د املوضوعّلتعدّالقول باملقدمة املوصلة 

 .ّعىل عبادية الطهارت الثالث
 

 ّيرتتب ّأنه ّغريية، مع هبا ّاملتعلقة ّأن األوامر هو :اإلشكال هذا حاصل
                                                  

 . املصدر السابق)١(
 .٢٣٧ ص٢ج: وث يف علم األصولبح) ٢(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٥٠
 إشكال؟ بال الثواب عليه

 ّأن هو ّالعقلية القاعدة مقتىض ّإن: الثاين لاإلشكا بيان يف الشيخ فيقول
ّالنفيس، فاألمر الغريي تابع األمر شؤون ّاألمر الغريي من  ّلألمر النفيس يف ّ

 يف املستفيضة لألخبار خمالف هذا ّواألثر، لكن الثواب ّترتب ويف ذاته
 الثواب ّالطهارة، فإن نفس عىل الثواب ّترتب عىل  القائم الطهارات واإلمجاع

 .)١(وضوء عن للصالة للصالة، ال الوضوء عىل ّيرتتب
ّوجود خمالفة بني القاعدة العقلية ومقتىض : إذن هذا اإلشكال يقول

 .)٢(النصوص واإلمجاعات
ّبأن الثواب يف الطهارات : اإلشكالعىل هذا األنصاري أجاب الشيخ 

ّمرتتب عىل ذواهتا، لكوهنا حمبوبة باملطلوبية واملحبوبية النفس ّ ً ّية، وليس ترتب ّ ّ
ّالثواب بمناط األمر الغريي ليتوجه اإلشكال، بل إهنا حمبوبة بأنفسها وهلا  ّ ّ

ّبأن : ّويمكن التفيص عن ذلك>: وهذا ما ذكره بقوله. ّاالستحباب النفيس
ّ ممحضة يف التوصلية، بل هلا جهات نفسية؛ فإهنا عبادات يف تالطهارات ليس ّ ّ ّ ّ

، فال ّا، وإن كان قد يعرض هلا الوجوب التبعيّأنفسها مستحبة يف حدود ذواهت
 .)٣(<ّينايف ترتب الثواب عليها عىل وجه االستحقاق

 قصد عن ّينفك ّاألمر الغريي ال امتثال ّأن: هوأجاب الشهيد الصدر عن
 المتثال امللزم يف ّاألمر، وإنام الكالم ّغريية إىل االلتفات بعد ّباملقدمة ّالتوصل

ّاألمر الغريي بمجر  ال، الفعيل األمر ذات قصد فييك عبادة، بل ّاملقدمة كون دّ
ٌوامتثال الغريي أمر، ٌأمر ّالعبادية ّفتحقق الوجوب؛ ّبطرو االشتدادي ّبحده ّ 

                                                  
الثاين   الثامن من أبواب الوضوء، والبابالباب، ٦٥ـ٦٣ ص١ج: انظر وسائل الشيعة) ١(

 .٢٩٤ ص١ج: واملستدرك، ٣ :، احلديثمن أبواب اجلنابة
 .٣٤٧ ص١ ج: )طبع جديد(مطارح األنظار ) ٢(
 .صدر السابقامل) ٣(



 ٤٥١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 املوجود األمر الغريي، أو األمر قصد يف ًمنحرصة ّالعبادية تكن مل فإذا آخر؛

 .ّبحده ال داملوجو أمرها بقصد ّاملقدمة ّعبادية من مانع ّبحده، فال
 .الشائع باحلمل ّاملقدمة ّاملقدمة، بل عنوان العقل بحكم الواجب وليس

ًعقليا ّاملقدمة بوجوب احلكم وكون  بني  ملالزمته؛العقل إدراك إىل ، مرجعهّ
 كون ذهيا، ال ّاملقدمة ووجوب ذات وجوب ّالرشعيني، أعني الوجوبني
ًعقليا   ًحتسينا الوجوب  .ّتقييدية ّليليةالتع ّاحليثية فيه كونتّ
 الفعيل األمر بقصد الصالة لغري وجوبه بعد بالوضوء أتى فإذا: وعليه

ًعباديا ومصداقا به أتى به، فقد ّاملتعلق ً  يف الدخول به ّالغريي، ويصح للواجب ّ
 .)١(< فيه نحن ما فروع من ّالعلمية ّاملقدمة له، وليست ابد إذا الصالة
 

 ّكيفية يف الطهارة  يف كتاباإلشكال هلذا + األنصاريّتعرض الشيخ 
 ًخارجا، ال ّاملتحققة ّباملقدمة ّتعلق ّاألمر الغريي قد ّنأ: هو والوضوء ّنية

 رافعة الطهارة ّبأن قلنا سواءـ  ّللصالة ّمقدمة الواقع ّاملقدمة، فالوضوء بعنوان
 أو رافع فهو ـ للصالة رشط ّبأهنا لناق أو الصالة يف الدخول من املانع للحدث

ّفاألمر الغريي يتوقف حتققه ...القربة قصد مع ّبه وحتقق ُأيت إن رشط ّ  عىل ّ
ًمقدمة ّمتعلقه كون ّمقدمية به، وثبوت ّاألمر ويتعلق إليه ّيتوجه أن قبل ّ  ّاملتعلق ّ

ّعبادة، لكن به ًاّمأتي كونه عىل ٌموقوف ّاألمر الغريي  ّبتعلق ّإنام حتصل ّعباديته ً
 .دور به، وهذا
 أو الرفع يعني ـ الطهارة كون :ذكرنا ما مقتىض>: بقوله ذكره ما وهذا
ًمتفرعة ـ االستباحة  ال ّأنه العبادة، واملفروض وجه عىل الوضوء ّحتقق عىل ّ

 أمر الشارع، وال إرادة موافقة قصد فيه ّليتمكن األمر بعد ّإال عبادة يكون
                                                  

 .١٦٦ ص٢ ج :مباحث األصول) ١(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٥٢
ّالوجوب الغريي املختص وجه عىل ّإال الصالة ألجل بالوضوء ّباملقدمات،  ّ
ّاألمر الغريي يتوقف  ّفتحقق ّاملقدمات أحد احلدث وهو املانع رفع ّإن حيث ّ
ّمقدمة، ومقدمي كونه عىل ّ  وجه عىل إتيانه عىل ّمتوقفة للامنع رفعه بمعنى تهّ

 .الدور به، فيلزم األمر عىل ّاملتوقفة العبادة
 الوضوء كون ّالصالة يتوقف عىل ألجل الوضوء إجياب :أخرى بعبارة

 باعتباره الذي احلدث رفع ّأن من التزمنا ملا ٍمناف هلا، وهو ّمقدمة نفسه يف
ًمقدمة الوضوء صار ّامتثاال لألمر، فالبد بالوضوء اإلتيان أحكام من ،ّ  من ّإما ً
ًحمصال امتثاله ّالوجوب الغريي فيكون غري آخر أمر التزام ّملقدمية ّ  الوضوء ّ

ّاملقدمية حيث من فيجب  الرفع كون التزام من ّالغريي، وإما بالوجوب ّ
 خالف ّاألول ّله، لكن منشأ ّاألمر الغريي فيصري قبل الوضوء يف ًملحوظا

 رفع ّتوقف جهة من الوضوء يف القربة اعتبار لعدم مستلزم الفرض، والثاين
 خمالف الفعل، وهو ملواز من اخلبث كرفع احلدث رفع كان عليها، بل احلدث
 .)١(<لإلمجاع
  اVالث اإلشcل } الشيخ جواب

 : بجوابني الشيخ أجاب
 ٌرافع ذاته يف ٌراجح ٌّواقعي ٌعنوان له نفسه يف الوضوء  ّإن: ّاألول اجلواب

 بذلك كونه حيث من الفعل وإتيان العنوان ذلك إىل القصد برشط للحدث
ّأمرا غريي به فيؤمر مراأل عن النظر قطع مع ّمقدمة العنوان، فهي  كان ّ، وملاًاً

 ذلك بإتيان  ًإمجاال إليه القصد وجب إليه القصد يمكن ال  ًجمهوال العنوان ذلك
العنوان،  ذلك حيث من به وأمره إرادته ّالشارع، فإن إرادة ألجل الفعل

 .العنوان ذلك إىل ّإمجايل ٌقصد الشارع أمر موافقة إىل فالقصد
                                                  

 .ة الوضوءّ تنبيهات نيل منّالتنبيه األو، ٥٤ص: ةكتاب الطهار) ١(



 ٤٥٣ ................................................................................... تطبيقية مشاكل

 الوجوب لوال الذي الذايت رجحانه فباعتبار ،فاعللل ّالتقرب حصول ّوأما
ًنفسيا، ً ّامستحب ّالغريي لكان  .)١(<بعض ّالوجوب الغريي عند مع كذلك هو بلّ
 يصري ّوإنام هو ّفعلية ّمقدمة ليس نفسه يف الفعل ّإن>: الثاين اجلواب

 تلك ىلع ّاملتوقفة الصالة الشارع أراد العبادة، فإذا وجه عىل به أيت إذا ّمقدمة
ّمقدمي املوقوفة ّاملقدمة  عىل الداللة نصب مع به األمر وجب األمر عىل تهاّ

 يف ّالتعبد قصد وجوب ّأن عىل العبادة، بناء وجه عىل به اإلتيان وجوب
 ٍمغن تهّملقدمي ّحمقق األمر األمر، فهذا نفس من ال اخلارج من ّإنام فهم األوامر

 .)٢(<ّمقدمة صريورته بعد به آخر ٍأمر عن

  ا�الث اإلش�ل عن ا�ائ�� ّا�حقق جواب
 اجلواب يف والتحقيق>:  بقولهاإلشكال هذا عىل النائيني ّاملحقق أجاب

 يف الثالث الطهارات ّعبادية منشأ حلرص وجه ال هّإن: يقال أن اإلشكال عن
ّ النفيس املتعلقاألمر ّ الغريي ويفاألمر  وهو ثالث أمر هناك بل ،بذواهتا ّ

 .عبادة لكوهنا املوجب
ّ النفيس املتعلقاألمر ّإن: ذلك بيان ًتعلقا ّأن له ًمثال كام بالصالة ّ  بأجزائها ّ

 ّتعلق له فكذلك بّالتقر ّ إال بقصدأمرها يسقط ال عبادة لكوهنا موجب وهو
ّفلها أيضا حصة ،فيها املأخوذة بالرشائط  املوجب ّ النفيس وهواألمر من ً

 .واحد نحو عىل والرشائط األجزاء يف ّيةللعباد فاملوجب .تهاّلعبادي
 األمرّأن  يف الرشوط ّوبقية الثالث الطهارات بني الفرق ما: قلت فإن

ّأن تعلق مع غريها دون تهاّعبادي ّالنفيس أوجب  عىل ّ النفيس بجميعهااألمر ّ
 واحد؟ نحو

                                                 
 . املصدر السابق )١(
 .٥٤ص: كتاب الطهارة، الشيخ األنصاري) ٢(



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٥٤
 به أعني  ـالثالث الطهارات خصوص يف الغرضّأن  هو الفارق: قلت

 مانع وال ،الرشائط ّبقية دون ًعبادة هبا أتى ّحيصل إال إذا يكاد ال  ـاحلدث رفع
ً أيضا األجزاء اختالف من مانع ال بل اجلهة هذه يف الرشائط اختالف من

 .اإلثبات مرحلة يف ذلك فقّيت الثبوت وإن مل مرحلة يف وعدمها ّبالعبادية
 ،مّمسل تهاّعبادي عىل الثالث الطهارات ّ الغريي يفاألمر ّتوقفّأن  :لّفتحص

ّإال أن توقف ّ ّ النفيس االستحبايباألمر عىل ّ الغريي أواألمر عىل تهاّعبادي ّ ّ 
ّ النفيس املتعلقاألمر عىل ّمتوقفة ّالعبادية بل ،ممنوع بأنفسها ّاملتعلق  باملرشوط ّ

 .)١(<إشكال فال ،هبا
  اVالث اإلشcل } الصدر الشهيد جواب

 ال ّميةّاملقد أصل ّقصد التوصل فرع ّنأ> هو :اجلواب هذا حاصل
ّالفعل أيضا مقدمة تها، وذاتّمتامي  ّاملقدمة وجزؤها من جزء ّيتحقق به  إذ؛ً

 ؛ًالثاين أيضا اجلزء حيصل ّاألول ّالقصد، فبقصد التوصل باجلزء نفس اآلخر
ّفال يتوقف قصد التوصل عىل  .)٢(<ّقصد التوصل ّ

                                                  
 .١٥٧ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
 .٢٣٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(



 

 
(١٧٧)  

 أخذ القطع باحلكم يف موضوع احلكم
 ١٠...............................البحث هذا عقد يف السبب :األوىل ّاملقدمة
 ١٠.............................................القطع أقسام :الثانية ّاملقدمة
 ١١...........................ّاملوضوعي القطع ّمتعلق أقسام :الثالثة ّاملقدمة

 ١٣..............يستحيل أخذ العلم يف موضوع نفسه؛ الستلزامه للدور
 ١٥..........................................اجلواب عىل إشكال الدور

 ١٧....................احلكم موضوع يف العلم أخذ الستحالة أخرى وجوه
 ٢٤..........به بالعامل احلكم تقييد مشكلة ّحلل ـ النائيني ـ اجلعل ّمتمم نظرية

ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق النائي  ٣٠..........................نيّ
 ٣٢.......................................................ّالنص عىل تعليق

)١٧٨(  
 ثمرة البحث يف أخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم

 ٤١.......................................................ّالنص عىل تعليق
 ٤٢........................................................ّتقدم ما خالصة

ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ 
 ٤٥..............احلكم موضوع يف باحلكم العلم أخذ يف البحث تفصيل )١(

 ٤٥...........................................لزوم الدور: ّالوجه األول
 ٤٦.......................................ّمناقشة املحقق األصفهاين

 ٤٨...................................ّللمحقق األصفهاين: الوجه الثاين
 ٤٩......................................لإلمام اخلميني: الوجه الثالث
 ٤٩.........................................ّلزوم اللغوية: الوجه الرابع



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٥٦
 ٥٠.............................مناقشة الشهيد الصدر للوجه الرابع

 ٥٠.............احلكم موضوع يف باحلكم العلم أخذ ّلكيفية التخرجيات )٢(
 ٥١.........أخذ العلم باجلعل يف موضوع احلكم املجعول: ّالوجه األول
 ٥٣...........................................ّمتمم اجلعل: الوجه الثاين

 ٥٣..........................ّ اخلوئي للمحقق النائينيّمناقشة السيد
ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق النائيني ّ..........................٥٨ 

 ٦٠................أخذ العلم باإلبراز يف موضوع احلكم: الوجه الثالث
 ٦١....................................احلكم ّحتقق من ًمانعا العلم أخذ )٣(

)١٧٩(  
 ّأخذ العلم باحلكم يف موضوع ضده أومثله

 ٦٦.........ّمضاد حكم موضوع يف ًقيدا باحلكم العلم أخذ استحالة تقريبات
 ٦٨..... له مماثل حكم موضوع يف باحلكم العلم أخذ استحالة عىل االستدالل

 ٦٩............................اجلواب عىل حمذور اجتامع املثلني يف املقام
 ٦٩..................................مناقشة القول بجواز اجتامع املثلني

 ٧٢.......................................................ّالنص عىل تعليق
 ٧٣........................................................ّتقدم ما خالصة

 بحوث تفصيلية وإضافية
 ٧٥.............؟ ّضده  موضوع  يف باحلكم القطع أخذ يف البحث تفصيل )١(

 ٧٥..........ّ ضده  موضوع استحالة أخذ القطع باحلكم يف: ّالقول األول
 ٧٥.............................ّمناقشة اإلمام اخلميني للقول األول

ّمناقشة السيد السبزواري للقول األول ّ..........................٧٦ 
 ٧٧............ّ ضده  موضوع إمكان أخذ القطع باحلكم يف: القول الثاين

 ٧٨..........................ّد اخلوئي للمحقق العراقيّمناقشة السي



 ٤٥٧....................................................................................................الفهرس

 ٧٩.............................................التفصيل: القول الثالث
 ٧٩................مثله موضوع يف باحلكم العلم أخذ يف البحث تفصيل )٢(

 ٧٩...........استحالة أخذ العلم باحلكم يف موضوع مثله: ّالقول األول
 ٨٠............................................ّمناقشة القول األول

 ٨١..............إمكان أخذ العلم باجلعل يف موضوع مثله: الثاينالقول 
 ٨٢.....التفصيل بني أخذ القطع جزء املوضوع وأخذه متام: القول الثالث

)١٨٠(  
ّالواجب التوصيل والتعبدي ّ  

 ٩١......................ّوالتوصيل ّالتعبدي الواجب تعريف :ّاألول املبحث
 ٩٢..............ّوالتوصيل ّالتعبدي الواجب بني الفرق حتليل :الثاين املبحث
 ٩٤.....................القربة قصد وجوب يف اخلالف ّحمل :الثالث املبحث
 ٩٥.............................................الدور لزوم :ّاألول الربهان

 ٩٦...............................................ّجواب الربهان األول
 ٩٩...........................................................الثاين الربهان

 ٩٩...................................ّللمحقق األصفهاين: ّالبيان األول
 ١٠٠......................................ّللمحقق النائيني: البيان الثاين

 ١٠١..............................................جواب الربهان الثاين
 ١٠٤........................................................الثالث الربهان

 ١٠٦...............................ّمناقشة السيد اخلوئي للربهان الثالث
 ١٠٩......................................................ّالنص عىل تعليق

)١٨١(  
ّثمرة البحث يف الواجب التوصيل والتعبدي ّ 

 ١١٦.......األصل جهة من ّالتعبدي أو ّالتوصيل يف ّالشك حالة :ّاألول املورد



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٥٨
 ١١٩..العميل األصل جهة من ّالتعبدي أو ّصيلالتو يف ّالشك حالة :الثاين املورد
 ١٢٠......................................................ّالنص عىل تعليق

 ١٢١.......................................................ّتقدم ما خالصة
ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ 

 ١٢٤.................................ّوالتعبدي ّالتوصيل الواجب معاين )١(
 ١٢٥.....األمر ّمتعلق يف االمتثال قصد أخذ استحالة ّأدلة يف البحث تفصيل )٢(

 ١٢٥..........................................لزوم الدور: ّالوجه األول
ّمناقشة املحقق العراقي للوجه األول ّ...........................١٢٥ 

ّشة السيد الشهيد للمحقق العراقيمناق ّ.........................١٢٧ 
ّاألمر حيرك نحو املحركية وهو حمال: الوجه الثاين ّ ّ...................١٢٩ 

 ١٢٩...........................ّمناقشة اإلمام اخلميني للسيد اخلوئي
 ١٣٠..................ّلزوم الدور بتقريب املحقق النائيني: الوجه الثالث

ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق النائيني ّ .........................١٣١ 
 ١٣٢...................................ّحتقيق السيد الشهيد يف املقام

 ١٣٥....................................الدواعي؟ سائر أخذ يمكن هل )٣(
ّ أخذ سائر الدواعي القربية يف متعلقإمكان: رأي الشيخ األنصاري ّ..١٣٥ 

 ١٣٦.........................اإلشكاالت الواردة عىل الشيخ األنصاري
 ١٣٦................................... ّإشكال املحقق اخلراساين. ١

ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق اخلراساين ّ.......................١٣٦ 
 ١٣٧...............ّإشكال املحقق النائيني عىل الشيخ األنصاري . ٢

ّجواب السيد اخلوئي للمحقق النائيني ّ.........................١٣٨ 
 ١٤١............ عىل الشيخ األنصاري ّإشكال السيد الربوجردي. ٣

 ١٤٢...................................ملقامرأي اإلمام اخلميني يف ا



 ٤٥٩....................................................................................................الفهرس

 ١٤٣...........................................ّرأي املحقق العراقي
 ١٤٤.............................................ّرأي السيد الشهيد

 ١٤٤.........................................ّاملتعلق لتقييد ثالث ٌطريق )٤(
 ١٤٦................................مناقشة الشهيد الصدر لالعرتاضني

 ١٤٧..........................األمر ّتعدد وهو ّاملتعلق لتقييد رابع ٌطريق )٥(
 ١٤٨.........................ّما نسب إىل املحقق الرشتي: ّالتفسري األول
 ١٤٩.........................ّما ذهب إليه املحقق النائيني: التفسري الثاين

ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق النائيني ّ.........................١٥٠ 
ّمناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي ّ............................١٥١ 
 ١٥٢.......................لطريقّمناقشة السيد الشهيد ألصل هذا ا

 ١٥٣..................الكفاية لصاحب وهو ّاملتعلق لتقييد خامس طريق )٦(
 ١٥٤............................مناقشة الشهيد الصدر لصاحب الكفاية

 ١٥٤...............................الشهيد ّللسيد وهو السادس الطريق )٧(
)١٨٢(  

  التخيري يف الواجب
 ١٦١............................الواجب يف التخيري من داملرا :األوىل ّاملقدمة
 ١٦١................................الواجب يف التخيري أقسام :الثانية ّاملقدمة
 ١٦٥..............................................االمتثال يف التخيري موارد
 ١٦٦.......................................التخيريي الواجب يف النزاع ّحمل

 ١٦٦.......................ًكيف يكون واجبا وجيوز تركه: النقطة األوىل
ّاإلرادة والبعث ال تتعلقان باألمر املردد: لثانيةالنقطة ا ّ..............١٦٧ 

 ١٦٧..................... وحدة العقاب مع كثرة الواجب: النقطة الثالثة
 ١٦٨.................................التخيريي الواجب تفسري يف ّاالجتاهات



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٦٠
ّاالجتاه األول  ١٦٨..حقيقة الواجب التخيريي هي الوجوبات املرشوطة: ّ

 ١٧٠..........................................ّمناقشة التفسري األول
ٍرجوع التخيريين العقيل والرشعي إىل حقيقة واحدة: ّاالجتاه الثاين ّ ّ..١٧٢ 
ّتعلق الوجوب يف موارد التخيريين العقيل والرشعي: ّاالجتاه الثالث ّ ّ.١٧٥ 

 ١٧٥....................................ّالفرق بني االجتاه الثاين والثالث
 ١٧٦......................................ّاالعرتاض عىل االجتاه الثالث

 ١٧٧........................................ب عىل االعرتاضاجلوا
 ١٧٨......................................................ّالنص عىل تعليق

)١٨٣(  
ّالثمرات املرتتبة عىل االجتاهات الثالثة ّ 

 ١٨٤.............................والنهي األمر اجتامع مسألة يف :ّاألول املورد
ًتعينييا الواجب كون يف ّالشك حالة يف :الثاين املورد  ١٨٥............ًختيرييا أو ّ
 ١٨٦......................................................ّالنص عىل تعليق

 ١٨٧.......................................................البحث خالصة
ّبحوث تفصيلية وإضافية ّ 

 ١٩٠..............................التخيريي الواجب فتعري يف األقوال )١(
 ١٩٢............التخيريي الواجب حقيقة تفسري يف املطروحة النظريات )٢(

 ١٩٢..............................ّنظرية الشيخ الطويس: ّالنظرية األوىل
ّمناقشة السيد اخلوئي للنظرية األوىل ّ............................١٩٢ 

 ١٩٣........................ّجواب السيد الشهيد عىل املناقشة الثانية
 ١٩٥........................ّجواب السيد الشهيد عىل املناقشة الثالثة

ّنظرية املحقق اخلراساين: ّالنظرية الثانية ّ.............................١٩٧ 
 ١٩٧..................ّ للمحقق اخلراساينّمناقشة املحقق األصفهاين



 ٤٦١....................................................................................................الفهرس

 ١٩٩..................................نيّللمحقق النائي: ّالنظرية الثالثة
ّمنشأ اخلالف يف تعلق اإلرادة بالفرد املردد ّ....................٢٠٠ 

ّرأي صاحب الكفاية يف تعلق التكليف بالفرد املردد ّ...........٢٠١ 
ّرأي املحقق األصفهاين بتعلق التكليف بالفرد املردد ّ ّ...........٢٠١ 

 ٢٠٣...........................................ّرأي السيد الشهيد
 ٢٠٣..............................ّللمحقق األصفهاين: ة الرابعةّالنظري

 ٢٠٤..............................ّللمحقق اإليرواين: ّالنظرية اخلامسة
 ٢٠٥...............................ّللمحقق العراقي: ّالنظرية السادسة
 ٢٠٦..............................ّللسيد الربوجردي: ّالنظرية السابعة

 ٢٠٦....................................ّللسيد اخلوئي: ةمناثّالنظرية ال
 ٢٠٨.......................................واألكثر ّاألقل بني لتخيريا )٣(

 ٢٠٨...........................ّمنشأ اخلالف التخيري بني األقل واألكثر
 ٢٠٨........................................تفصيل األقوال يف املسألة

 ٢٠٨...................................ًاجلواز مطلقا: ّالقول األول
ّمالحظات السيد الشهيد عىل الصياغتني املتقدمتني ّ............٢١١ 

ًاستحالة التخيري بني األقل واألكثر مطلقا: الثاينالقول  ّ........٢١٣ 
ّالتفصيل باجلواز يف الدفعيات واملنع يف التدرجييات: القول الثالث ّ

............................................................٢١٤ 
 ٢١٦..............................يل يف كالم اإلمام اخلمينيالتفص

(١٨٤)  
   الواجب ّ ملقدماتّ  الغريي الوجوب

 ٢٢٣..................................................املقام يف النزاع ّحمل
 ٢٢٤.............................ّللمقدمة ّالرشعي بالوجوب املشهور قول



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٦٢
 ٢٢٥.........ّللمقدمة ّالرشعي الوجوب عىل املشهور هبا ّاستدل التي الوجوه

ّالواجب النفيس علة للواجب الغريي: ّالوجه األول ّ ّ............٢٢٥ 
 ٢٢٥...................كال الوجوبني معلوالن للمالك: الثاينالوجه 

 ٢٢٦..............................................الغريي للواجب تعريفان
 ٢٢٦......................................ّاإلشكال عىل التعريف األول
 ٢٢٧.......................................ّاجلواب عىل اإلشكال املتقدم

 ٢٣٠......................................................ّالنص عىل تعليق
 ٢٣٢.......................................................ّتقدم ما خالصة

 ّبحث تفصييل يف تعريفات األعالم للواجب الغريي
 ٢٣٣...................................تعريف املشهور: ّالتعريف األول
 ٢٣٣..................................للشيخ األنصاري: التعريف الثاين

 ٢٣٤.............................ّمناقشة تعريف الشيخ للواجب الغريي
 ٢٣٦.................................لصاحب الكفاية: التعريف الثالث

 ٢٣٧............................ّمناقشة املحقق النائيني لصاحب الكفاية
ّجواب السيد اخلوئي عىل املحقق النائيني ّ...........................٢٣٩ 

 ٢٤٠...............................ّمناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي
ّرأي السيد اخلوئي يف تعريف الواجب الغريي ّ......................٢٤٠ 

 ٢٤١.....................ّرأي الشهيد الصدر يف تعريف الواجب الغريي
)١٨٥(  

 ّخصائص الوجوب الغريي
 ٢٤٩........ّمتعلقه إىل ّاملكلف لتحريك ًصاحلا يكون ال ّالغريي الوجوب .١
 ٢٥٠.........................بخصوصه ًثوابا يستتبع ال ّالغريي وجوبال .٢
 ٢٥١......................ّالغريي الواجب خمالفة عىل العقاب ّترتب عدم .٣



 ٤٦٣....................................................................................................الفهرس

ًعباديا وليس ّتوصيل ّالغريي الوجوب .٤ ّ...............................٢٥٢ 
 ٢٥٣......................................................ّالنص عىل تعليق

 ٢٥٤.......................................................ّتقدم ما خالصة
 بحث تفصييل

ّاملوقف من الشك بني الواجب الغريي والنفيس( ّ ّ(  
 ٢٥٥............................................اللفظي األصل مقتىض )١(
 ٢٥٦.............................................العميل األصل مقتىض )٢(

 ٢٥٦.....................................................الصورة األوىل
 ٢٥٦.....................................................الصورة الثانية
 ٢٥٨.....................................................الصورة الثالثة

ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق النائيني ّ.........................٢٥٩ 
 ٢٥٩............................................ّخمتار السيد الشهيد

 ٢٦٠....................................................الصورة الرابعة
ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق النائيني ّ.........................٢٦١ 

 ٢٦٢............................................ّخمتار السيد الشهيد
)١٨٦(  

 ّمقدمات غري الواجب
ًغرييا؟ ّمستحبة هي وهل ّاملستحب، ّمقدمات حال حتقيق :ّاألول املبحث ّ٢٦٨ 
 ٢٦٨......ًمطلقا؟ ّحمرمة هي وهل احلرام ّمقدمات حال حتقيق :الثاين املبحث
ًغرييا مكروهة هي هل املكروه، ّمقدمات حال حتقيق :الثالث املبحث  ٢٦٩ًمطلقا؟ ّ
 ٢٧٠......................................................ّالنص عىل تعليق

ّبحث تفصييل يف مقدمة احلرام واملستحب واملكروه ّ 
 ٢٧١..........................................الكفاية لصاحب ّاألول القول



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل.......................................................... ٤٦٤

 ٢٧٢..........................مناقشة اإلمام اخلميني لصاحب الكفاية
 ٢٧٣..........................ّمناقشة السيد الروحاين لصاحب الكفاية

 ٢٧٣........................................العراقي ّللمحقق الثاين القول
 ٢٧٤....................................األصفهاين ّللمحقق الثالث القول
 ٢٧٥..........................................النائيني ّاملحقق الرابع القول
 ٢٧٧.......................................اخلميني لإلمام اخلامس القول

)١٨٧(  
 ّ  يف الوجوب الغريي نزاعّالثمرة الفقهية لل

 ٢٨٥.........................املالزمة مسألة يف للثمرة الشهيد ّالسيد تصوير
 ٢٨٥....................................................الثمرة األوىل

 ٢٨٥........................البناء عىل إنكار املالزمة: احلالة األوىل
 ٢٨٧........................البناء عىل ثبوت املالزمة: احلالة الثانية

 ٢٨٧....................................................الثمرة الثانية
 ٢٩١....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٢٩٣.....................................................ّتقدم ما خالصة
 بحث تفصييل

 ّيف ثمرة املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته
 ٢٩٤..................................املالزمة عىل ثمرة بوجود القول )١(
 ٢٩٥..................................املقام يف ثمرة وجود بعدم القول )٢(

 ٢٩٦.........................................باملالزمة القول عىل الثمرات
ًوجوب املقدمة رشعا: الثمرة األوىل ّ..............................٢٩٦ 
ّب باملقدمة إذا كانت عباديةّإمكان التقر: الثمرة الثانية ّ.............٢٩٧ 
 ٢٩٧...........................................ّبر النذر: الثمرة الثالثة



 ٤٦٥....................................................................................................الفهرس

 ٢٩٩...ّجواز وعدم جواز أخذ األجرة عىل مقدمات الواجب: الثمرة الرابعة
 ٢٩٩..........ّحصول الفسق عىل ترك املقدمات الكثرية: الثمرة اخلامسة
ّيلزم اجتامع األمر والنهي إذا كانت املقدمة حمرمة: الثمرة السادسة ّ...٣٠١  

)١٨٨(  
 ّشمول الوجوب الغريي

 ٣١٠.....................................ّوخارجية ّداخلية إىل ّاملقدمة تقسيم
 ٣١١..............................................ّالداخلية ّاملقدمة يف النزاع

ّي للمقدمة الداخليةشمول الوجوب الغري: ّالقول األول ّّ.......٣١٣ 
ّالوجوب الغريي ال يشمل املقدمة الداخلية: القول الثاين ّّ.......٣١٤ 

  ٣١٧......................................................ّالنص عىل تعليق
 ّبحوث تفصيلية

ّباملقدمية األجزاء ّاتصاف يف البحث تفصيل )١(  ٣١٨................وعدمه ّ
ّاألجزاء ال تتصف باملقدمية: ّالقول األول ّ ّ..........................٣١٨ 
ّجزء املركب يتصف باملقدمية: القول الثاين ّ ّ ّ.........................٣١٩ 

 ٣١٩......................................بيان إشكال اجتامع الوجوبني
 ٣١٩...............................لزوم اجتامع املثلني: ّالوجه األول
 ٣٢١..............ّعدم وجود مقتىض الوجوب الغريي: الوجه الثاين
 ٣٢٢.........................ّع الضديناستحالة اجتام:الوجه الثالث

 ٣٢٣..وعدمه ّالغريي بالوجوب ّالداخلية ّاملقدمة ّاتصاف يف  البحث ثمرة )٢(
)١٨٩(  

ّقسيم املقدمة إىل مقدمة وجوب ومقدمة واجبت ّ ّ 
 ٣٣٠......................................................ّالنص ّ عىل تعليق



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٦٦
)١٩٠(  

ّتقسيم املقدمة إىل رشعية وعقلية وعلمية ّ ّ ّ 
 ٣٣٥.......ّالرشعية ّباملقدمة ّيتعلق ال ّالغريي الوجوب :النائيني ّاملحقق خمتار

 ٣٣٦.................................النائيني ّللمحقق الشهيد ّالسيد مناقشة
 ٣٣٧......................................................ّالنص ّ عىل تعليق

 ّبحوث تفصيلية
 ٣٣٩....................................................ّالعادية ّاملقدمة )١(
 ٣٤١....................................................ّالصحة ّمقدمة )٢(

 ٣٤١............................الغريي الوجوب شمول يف البحث خالصة
)١٩١(  

 ّحتقيق حال املالزمة بني وجوب اليشء ووجوب مقدمته
 ٣٤٨...ّمقدمته ووجوب اليشء وجوب بني املالزمة عدم :الشهيد ّالسيد خمتار
 ٣٥٢......................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٥٢.......................................................ّقدمت ما خالصة
ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ 

 ٣٥٤...........................املالزمة وجوب مسألة يف العميل األصل )١(
 ٣٥٤.............ّىض األصل العميل يف املسألة األصوليةمقت: ّاملقام األول

ّعدم قابلية الوجوب الغريي للتنجيز والتعذير: ّالدليل األول ّ...٣٥٤ 
 ٣٥٥.........حالة سابقة يف مسألة املالزمةعدم وجود : الدليل الثاين

 ٣٥٦................ّمقتىض األصل العميل يف املسألة الفقهية: املقام الثاين
 ٣٥٧...............................يف أصل االستصحاب: اجلهة األوىل

 ٣٥٧...............ّاملقدمة وجوب عدم استصحاب عىل الواردة اإلشكاالت
ّوجوب املقدمة ليس جمعوال مستقال ً: ّاإلشكال األول ً ّ..........٣٥٧ 



 ٤٦٧....................................................................................................الفهرس

 ٣٥٩.....................ّجواب الشهيد الصدر عىل اإلشكال األول
يستلزم احتامل التفكيك بنيجريان االستصحاب : اإلشكال الثاين

...............................................................٣٦١ 
ّعدم ترتب أثر عميل عىل االستصحاب: اإلشكال الثالث ّ.......٣٦٢ 
ّوجوب املقدمة قهري ال يقبل اجلعل: اإلشكال الرابع ّ..........٣٦٢ 

 ٣٦٣...............................يف جريان أصالة الرباءة: هة الثانيةاجل
 ٣٦٤.........................................ّاملقدمة وجوب عىل ّاألدلة )٢(

ًوجوب املقدمة مطلقا: ّالقول األول ّ................................٣٦٤ 
ّظاهر األوامر الغريية وجوب املقدمة. ١ ّ........................٣٦٤ 
ّما يثبت لإلرادة التكوينية يثبت لإلرادة الترشيعية. ٢ ّ...........٣٦٥ 
 ٣٦٦ّلو مل جتب املقدمة للزم التكليف بام ال يطاق أو كون الوجوب. ٣

ًعدم وجوب املقدمة مطلقا: القول الثاين ّ............................٣٦٧ 
ّالتفصيل بني املقدمات السببية وغريها: القول الثالث ّ...............٣٦٧ 

ّدليل التفصيل بني املقدمات السببية وغريها ّ....................٣٦٧ 
 ٣٦٩..................  الرشط الرشعي وغريهالتفصيل بني: القول الرابع

)١٩٢(  
 حدود الواجب الغريي

 ٣٧٨.........فقط املوصلة أم ّاملقدمة مطلق ّالغريي الوجوب كون يف الضابط
 ٣٧٩.............ّاملقدمة مطلق هو ّالغريي الوجوب ّمتعلق ّبأن القائلني دليل

 ٣٨٠.....................................املوصلة ّاملقدمة وجوب عىل الدليل
ّالوجوب الغريي يتعلق بمطلق املقدمة: ّخمتار السيد الشهيد ّ ّ.........٣٨٣ 

 ٣٨٤......................................................ّالنص عىل تعليق
 ٣٨٥.......................................................ّتقدم ما خالصة



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٦٨
 ّبحوث تفصيلية

 ٣٨٧..........................................املسألة يف األقوال تفصيل )١(
ّالوجوب الغريي هو املقدمة مع قصد ا: ّالقول األول  ٣٨٧ّلتوصل إىل ذهياّ

 ٣٨٩.................................تفسريات كالم الشيخ يف املقام
 ٣٩٠.........................ّتوجيه املحقق األصفهاين لكالم الشيخ

 ٣٩١.....................إشكاالت صاحب الكفاية عىل قول الشيخ
 ٣٩٢....ّوجوب املقدمة مرشوط بالعزم وإرادة اإلتيان بذي: القول الثاين

 ٣٩٢....................اإلشكاالت الواردة عىل قول صاحب املعامل
ّالواجب الغريي مطلق املقدمة: القول الثالث ّ.......................٣٩٥ 
ّقدمة املوصلة إىل ذي املقدمةّمتعلق الوجوب هو امل: القول الرابع ّ....٣٩٦ 
ّاألدلة التي استدل هبا صاحب الفصول عىل مدعاه: ّاملقام األول ّ ّ....٣٩٧ 
 ٣٩٨....ّاملتوجهة عىل خمتار صاحب الفصوليف اإلشكاالت : املقام الثاين

ّتعلق الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة يستلزم التسلسل. ١ ّ ّ....٣٩٨ 
ّتعلق الوجوب الغريي باملقد. ٢ ّ  ٣٩٩مة املوصلة يستلزم اجتامع املثلنيّ
ّتعلق الوجوب الغريي باملقدمة املوصلة يستلزم الدور. ٣ ّ ّ.......٤٠٠ 
 ٤٠١..ا للزم طلب املحال أو االمتثالّلو أتى باملقدمة ومل يأت بذهي. ٤

 ٤٠٣..........ّاستلزام ذلك إنكار وجوب املقدمة يف غالب الواجبات. ٥
 ٤٠٥....................................ّتصوير وجوب املقدمة املوصلة

 ٤٠٨......املوصلة وجوب وبني ّاملقدمة مطلق بوجوب القول بني الثمرة )٢(
 ٤٠٩..................................................... إشكال الشيخ

 ٤١٠.............ّجواب السيد اخلوئي عىل إشكال الشيخ األنصاري
 ٤١٠...........جواب اإلمام اخلميني عىل إشكال الشيخ األنصاري

 ٤١٠.................. الشيخ األنصاريجواب صاحب الكفاية عىل



 ٤٦٩....................................................................................................الفهرس

 ٤١٢....................ّمناقشة املحقق األصفهاين لصاحب الكفاية
 ٤١٣........................مناقشة االمام اخلميني لصاحب الكفاية

 ٤١٣.......................................ّحتقيق السيد الشهيد يف املقام
)١٩٣(  

 مشاكل تطبيقية
 ٤١٩......................ّاملقدمات بعض ىلع الثواب ّترتب :األوىل املشكلة

 ٤٢٠....................................................جواب املشكلة
 ٤٢١..........................ّتوجيه صاحب الكفاية للروايات املتقدمة

 ٤٢١...................ّاملقدمات بعض ّعبادية ختريج ّكيفية يف :الثانية املشكلة
 ٤٢٢....................................................جواب املشكلة

 ٤٢٣.............الغريي للوجوب وىلاأل ّللخصوصية ّالعبادية منافاة إشكال
 ٤٢٤......................................................ّالنص عىل تعليق

 ٤٢٥.......................................................ّتقدم ما خالصة
 ّث تفصيليةبحو

 ٤٢٦....... وعدمه ّالغريي الواجب عىل الثواب ّترتب يف البحث تفصيل )١(
ّالثواب عىل الواجب النفيس هل هو تفضل أم استحقاق: ّاملقدمة األوىل ّ

.................................................................٤٢٦ 
ّيف كيفية الثواب والعقاب األخرويني: ّاملقدمة الثانية ّ ................٤٣٠ 
 ٤٣٠...................الثواب والعقاب من لوازم األعامل: ّالقول األول
 ٤٣١...........ّالثواب والعقاب من قبيل اجلزاءات العرفية: القول الثاين
 ٤٣١.......................الثواب والعقاب باالستحقاق: القول الثالث
 ٤٣٢...............ّالثواب والعقاب جتسم للعمل الدنيوي: القول الرابع

 ٤٣٣..........................الغريي الواجب عىل الثواب ّترتب يف األقوال



 ٢ج ـ  رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل..........................................................  ٤٧٠
 ٤٣٣............................ًالثواب مطلقاّعدم ترتب : ّالقول األول
ّترتب الثواب إذا قصد الواجب النفيس: القول الثاين ّ...............٤٣٦ 
 ٤٣٨..................................التفصيل بنحو آخر: القول الثالث
ّترتب الثواب بحسب املباين يف كيفية الثواب األخروي: القول الرابع ّ٤٤٠ 

 ٤٤٠..........................الغريي الواجب عىل العقاب استحقاق يف )٢(
 ٤٤٠.....تحقاق العقاب عىل ترك الواجب الغرييم اسعد: ّالقول األول
 ٤٤١...........استحقاق العقاب عىل ترك الواجب الغريي: القول الثاين

 ٤٤١.......................النفيس الواجب عىل والعقاب الثواب ّترتب )٣(
 ٤٤٢.......................................قاعدة اللطف: ّالدليل األول
 ٤٤٢.........................................ّجتسم العمل: الدليل الثاين
 ٤٤٣........................................حكم العقل: الدليل الثالث

 ٤٤٣...........................الثالث الطهارات عبادة ّكيفية يف البحث )٤(
 ٤٤٤..........................الثالث الطهارات عبادية عىل ّاألول اإلشكال

 ٤٤٥......................ّجواب الشيخ األنصاري عىل اإلشكال األول
 ٤٤٦..............................ّمناقشة جواب الشيخ لإلشكال األول

 ٤٤٩..............عنه واجلواب الثالث الطهارات ّعبادية عىل الثاين اإلشكال
 ٤٥١................................الثالث الطهارات عىل الثالث اإلشكال

 ٤٥٢................................جواب الشيخ عىل اإلشكال الثالث
 ٤٥٣........................ّجواب املحقق النائيني عن اإلشكال الثالث

 ٤٥٤........................الصدر عىل اإلشكال الثالثجواب الشهيد 
 ٤٥٥..............................................................الفهرس


