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 ّضطرارية والظاهريةتعريف األوامر اال ّ 

 تعريف اإلجزاء 

 ّاألصل اللفظي يف املسألة 

 ّاري يدل عىل سقوط األمر الواقعي باملالزمة العقليةاألمر االضطر ّ ّ 
 





  
 
 
 
 

ة  ة والظاهر ر االضطرار ّداللة األوا    اإلجزاءّ
َأن األصل  ال شك لفظيّ لٍ واجب   ا ه ال ّنأ إطالق  ِه 
سقطاُ معناه كونُه عنهَجزاءإ ّن آخر، ألٌء ُزي عنه ه 

ً
رجع  ُ، و

ِسقطية واجب ِ غّ لواجبِا وجوبِ عدمُ أخذِ  ِه قيدا  ا
 وهذا  ،ً

قييد لِبإطالق  منُا واجب، وهذا ما قد ِ د  ِ عدم:ّس بقاعدةُِ ا
  .اإلجزاء

ن ي روجُول ُد ا االتِ  بعض القاعدةِِ عن هذهّ ناداِ ا ً  اس
الزمةإ ِ عقلية، كما  حالةٍ  ورِاإلتيان ّ أ رِ با  ّاالضطراري ِ به باأل

ور ِاإلتيان أو أ ر به ِبا رّ بأن ُ، إذ قد يقالّ الظاهريِباأل  َاأل
اميةً داللة يدل الظاهريأو االضطراري ً ال ً عقليةّ ِ متعلقِ  إجزاءّ

ّ
 ِه

واجب واقِعن ا الزمةِ وجودِأساس  ،ّ ا تةَ وِِه جعلَ بٍ   ٍ ن
فصيلتقت اإل   :  كما يُجزاء، وا
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ّ من املباحث املهمة يف علم األصول، وبحسب تعبري اإلجزاءمبحث 

موضوعه كام ، وً وعمالًمن املباحث اجلليلة القدر علام>ّأنه : ّالسيد الروحاين
 ال؟ ماإلتيان باملأمور به عىل وجهه هل يقتيض اإلجزاء أّأن  :ره يف الكفايةّحر

   ّ الثانويّملأمور به باألمر الواقعيوعمدة البحث فيه هو الكالم عن إجزاء ا
ّ األويلّعن األمر الواقعي ـ ّاالضطراريـ   ّ، وإجزاء املأمور به باألمر الظاهريّ

 .)١(<ّعن األمر الواقعي
ّوقبل الولوج يف البحث، ينبغي بيان املراد من األوامر االضطرارية 

 .ّوالظاهرية وكذلك بيان املراد من اإلجزاء

 
ّاألوامر االضطرارية هي األوامر الدالة عىل احلكم يف احلاالت االضطرارية، ّّ 

ّ عن اإلتيان باملأمور به الواقعي، فإنه يّكلفكام لو عجز امل ّ بأمر ثانوي، ّكلفّ ٍ

ّ عن الصالة عن وضوء، فيأيت أمر ثانوي يأمر املّكلفمن قبيل عجز امل  ّكلفٌ
ّن تيمم، وهذا هو األمر االضطراريبأداء الصالة ع ّ. 

ّوالعجز عن اإلتيان باملأمور به الواقعي تارة يكون ناشئا من عجز تكويني،  ٍ ً
 بالصالة عن جلوس، وتارة َّكلفًكام لو كان عاجزا عن الصالة عن قيام، في

ّأخرى يكون ناشئا من عجز ترشيعي، كام يف موارد التقية، من قبيل وضوء  ّ ٍ ً
ّويلّعي للصالة بغري الطريقة املأمور هبا باألمراأل الشيّكلفامل عند مذهب  ّ

ّالشيعة اإلمامية، وصىل بذلك الوضوء، ثم ارتفع العذر يف الوقت أو خارجه ّ ّ. 
                                                

 .٥ ص٢  ج:منتقى األصول) ١(



 ٩ ..................................................اإلجزاء عىل ّوالظاهرية ّاالضطرارية األوامر داللة

ّأما املراد باألوامر الظاهرية فهي األوامر الدالة عىل احلكم يف حالة اجلهل  ّ ّ
 احلكم يف حالة اجلهل ّباحلكم الواقعي، من قبيل داللة األصول العملية عىل

 .باحلكم الواقعي

 
. يكفيك: جيزيك ذلك، أي: غناء، يقاليف اللغة بمعنى الكفاية واإلاإلجزاء 

 كفى، وعنه قضاه، وأجزى كذا عن ًىوجزى اليشء جيزي جمز: قال يف القاموس
 .)١(مقامه قام: كذا

 ديث أيب بردةويف حقىض،  : أي،ي هذا األمرجزى عنّ: الصحاحوقال يف 
 .)٢(أي تقيض< جتزي عنك وال جتزي عن أحد بعدك>: بن نيار

:  اكتفيت به، إىل أن قال: أيًوجزأت باليشء جزءا: ة جزءّوقال يف ماد
أت به، ّ، وجتزء لغة يف جزت، أي قضت، واجتزأت باليش،وأجزأت عنك شاة

 .)٣(ناهغ فالن أي أغنيت عنك مىإذا اكتفيت به، وأجزأت عنك جمز: بمعنى
 ا قضاء منهم ملاّألهن ـ بذلك، أي اجلزية ـ يتّسم: البحرينويف جممع 

 كفاين، :أجزأين اليشء: يقال. ا جتتزأ هبا ويكتفى هبا منهمّألهن: وقيل. عليهم
 اة املثنّّبضم قرأُدث، يُم ما مل حيّوجيزيه التيم:  جزأ بمعنى كفى، إىل أن قال:من
 .)٤(الرأس  جيزيه املسح ببعض:ومثله كفى، : وبفتحها بمعنى<اإلجزاء>من 

ّعبارة عن تأثري إتيان متعلق األمر يف حصول غرض : ويف االصطالح
 .)٥(اآلمر لينتج سقوط األمر

                                                
 .٢٨٤ ص١٨ج: تاج العروس) ١(
 .٢٣٠٢ ص٦ج: الصحاح) ٢(
 .٤٠ ص١ج: در السابقصامل) ٣(
 .٨٥ ص١ج: جممع البحرين) ٤(
ّ مسألة لفظية هلا صلة بام تعلق بصيغة األمر إىل زمان الشيخ ّ مسألة اإلجزاء كانت تعدّإن) ٥(
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ّ أويلّواقعيٍأمر موا األمر إىل ّ قسّ األصولينيّ وحيث إن ، ّ واقعيٍّثانويوإىل  ّ
ًوالثانوي ينقسم أيضا إىل ا وقع لذا ، ّاهريظاألمر ال وإىل ّألمر االضطراريّ

 : ثالثةمباحث البحث يف 
صالة إجزاء ك، يف إجزاء اإلتيان املأمور به باألمر الواقعي: ّاملبحث األول

ف يف ّوهذا البحث مل يتعرض له املصنّ .ًالصبح مثال يف سقوط ذلك األمر
جزاء اإلتيان املأمور به يف إّ هو أنه ال خالف :املقام، وخالصة الكالم فيه

ّاقعي عن األمر الواقعي، وذلك ألن املأمور به املأيت به إما باألمر الو ّ  يكون أنّ
 . بهً أو ال يكون وافيا، باملالك الباعث نحو األمرًوافيا

ًاملأمور به املأيت به يكون وافيا ـ ّاألولّأما    فهو: ـ باملالك الباعث نحو األمرّ
ول الغرض، األمر تابع حلصّألن سقط األمر حلصول الغرض، املطلوب، في

ً وإال مل يكن حتصيله غرضا،فإذا حصل سقط األمر  . لألمر وغاية لهّ
 باملالك ًيكون وافياال ّاملأمور به املأيت به  ـ وهو أن يكون الثاينّوأما 

ّ كونه مأمورا به، ألن األمر ال يتعلق إال بام هو  خلف فهو :ر ـالباعث نحو األم ّ ّ ً
ّمضافا إىل أنه يلز بمالكه، وٍواف  لعدم ؛ يكون غريه هو املأمور به ال هوأن مً

 .وفائه بمالك األمر
  ّحتقق امتثال األمر بإتيان املأمور به بذلك األمر ال كالم فيهّأن : واحلاصل

 .ال خالفو
 آخر للمأمور ٍ يف جواز تبديل االمتثال باإلتيان بفردنعم، وقع البحث والكالم

                                                                                                              
ّ وذهب إىل أن املسألة عقلية  عن ذلك  عدلّ األنصاري  الشيخّ أنّإال، ّاألنصاري فقـال يف ، ّ

ّثـم » ّاختلفوا يف أن إتيان املأمور به عىل وجهه هل يقتيض اإلجـزاء أو ال؟«: عنوان املسألة
ّإن البحث هنا إن«: قال : انظـر مطـارح األنظـار »ًام هو يف اقتضاء إتيـان املـأمور بـه عقـالّ
فوائـد ، رون انظـرّ واختـاره املتـأخ٨١ص :وتبعه صاحب الكفاية، )طبع قديم( ١٨ص

 .٢٦٢ص١ج: مقاالت األصول، ٢٤٢ص ١ج: األصول
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عى صاحب الكفاية جوازه يف ّاديث ، حًبه يكون هو امتثاال لألمر وعدم جوازه
ّبعض املوارد، وهي ما إذا مل يكن املأمور به علة تامة حلصول الغرض ّ)١(. 

ّتيان املأمور به باألمر االضطراري يف سقوط اإليف إجزاء : املبحث الثاين
ّثم وجد املاء يف ، مّ بتيمًه لو أتى الفاقد للامء صالةّ إن:بأن يقال، األمر الواقعي

ّأو خارجه فهل جتزي تلك الصالة االضطرارية عن األمر الواقعيالوقت  ّ 
ب إعادة الصالة، فيام إذا ارتفع زي فيججت أم ال ،سقط اإلعادة والقضاءتف

 العذر داخل الوقت، أو القضاء فيام إذا ارتفع العذر خارج الوقت؟
ر يف إجزاء إتيان املأمور به باألمر الظاهري يف سقوط األم: املبحث الثالث

ّثم ، ً بإجراء أصالة الطهارة يف ثوبه أو استصحاهبا مثالّصىل الواقعي، فإذا
ّانكشف اخلالف يف الوقت أو خارجه فهل جتزي تلك الصالة الظاهرية عن 

تجب اإلعادة يف الوقت والقضاء ف، فال جيب اإلعادة والقضاء أم ال، الواقع
 .خارجه، كام سيأيت تفصيلها

 
ّ يف داللة األوامر األضطرارية أو الظاهرية عىل اإلجزاء قبل البحث ّ

ّ إىل مقتىض القاعدة األولية، واملراد من القاعدة +ّتعرض املصنّف وعدمه،  ّ
ّاألولية يف املقام هو األصل اللفظي، وهو اإلطالق؛ فاإلطالق يقتيض عدم  ّ

 فال جيري عن <شهر رمضانصم >: فإذا قال املوىل. إجزاء امتثال غري املأمور به
ّامتثال هذا الواجب أي واجب آخر كالصالة والصدقة واحلج  ّألن إجزاء، ...ّ

إن مل : يف الوجوب، كأن يقولً يعني أخذ عدمه قيدا غري الواجب عن الواجب
ّتأت باالضطراري فيجب الواقعي  ّ أخذ : أي) ّإن مل تتصدق فيجب الصوم(ِ
ّأن بام ّوب احلكم الواقعي وهو الصيام، وعدم البديل ـ عدم الصدقة ـ يف وج

                                                
 .٨٣ص: انظر كفاية األصول) ١(
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غري مأخوذ يف موضوع وجوب ًـ وهو عدم الصدقة مثال ـ عدم البديل 
ً ا مطلقيكون صومفوجوب ال، بنحو مطلق» صم«ً الوارد فعال ّنألالصوم؛ 

 .يشءوال جيزي عنه 
 بغري الواجب باإلتيانالواجب وحصول الغرض  سقوط: بعبارة أخرى

ّ دليل كل إطالققتىض وم به، اإلتيانوجوبه بعدم   عىل تقييدّيدل ٍبحاجة إىل دليل
 .هذا فيام إذا كان لدليل الواجب إطالق.  بغريهباإلتيانسقوط وجوبه  واجب عدم

 عدم ّالعميل فمقتىض األصلإطالق،  لدليل الواجبّوأما إذا مل يكن 
ة، وهذا ال ّ اليقيني يقتيض الرباءةّ االشتغال اليقيني: لقاعدة؛السقوط بغريه

 .خالف فيه
 عىل اإلجزاء ّ، يدلدليل األمرعن  ٌ خارجٌّ خاصٌدليلكان هناك إذا نعم، 

عمر حيث ورد عن ة عن العقيقة، ّفيؤخذ به، كام هو احلال يف إجزاء األضحي
رئ>: سمعته يقول:  قال× عبد اهللا بن يزيد، عن أيب ٍ ا

ّ
رتهن يوم   

ّ فاستظهر منها أن األضحية )١(<ةّ األضحيبعقيقته، والعقيقة أوجب من القيامة
ُأن األضحية ت: جتزي بمعنى  .سقط استحباب العقيقة وجتزي عنهاـّ

ّوأما مع عدم وجود الدليل اخلاص  آخر يشءفاألصل هو عدم إجزاء ، ّ
 .ّوهذا ما يسمى بقاعدة عدم اإلجزاء .عن الواجب

 
ًتقدم آنفا ، هو عدم إجزاء غري الواجب عن الواجبّأن األصل يف املقام : ّ

ّوذكرنا أننا نخرج من هذا األصل فيام إذا قام الدليل اخلاص عىل اإلجزاء، كام  ّ
 .هو واضح

ّهو أن هناك دعوى أخرى يمكن من خالهلا أن : وما نريد أن نضيفه هنا
                                                

 . من أبواب أحكام األوالد٣٨ ، الباب٤١١ ص٢١ج: وسائل الشيعة) ١(
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ّوجود مالزمة عقلية تقتيض وى هو نخرج من األصل، وحاصل هذه الدع
ّإجزاء األمر االضطراري عن األمر االختياري، فاملكلف املأمور بالصالة من  ّ ّ

، ففي هذه جلوسالصالة من ّاضطر إىل عجز عن الصالة من قيام وإذا قيام 
،  وهو الصالة من قيامّاألمر االختيارياحلالة جتزيه الصالة من جلوس عن 

 .ة وال القضاءوال جيب عليه اإلعاد
ّ فإنه جيزي عن األمر الواقعيّبالنسبة لألمر الظاهريلك وكذ ، كام إذا ّ

 انكشف له الواقع أو انكشف ّ العميل، وبعد ذلكعمل باألمارة أو باألصل
 اإلعادة عمله باألمارة أو األصل جيزيه، وال جيب عليهّخالف ما عمل، فإن 

 .أو القضاء
ّـ االضطراري والظاهري ـ هذين املوردين ّأن عدم اإلجزاء يف : وال خيفى ّ

ّوإن كان خالف األصل املتقدم الذي هو عدم اإلجزاء، وكذلك مل يوجد دليل 
ّلكن عىل الرغم من ذلك فقد ادعي وجود دليل عىل من آية أو رواية، ّخاص 

ّالدليل العقيل اللبياإلجزاء، والدليل عىل اإلجزاء هو  ّن العقل أ: بتقريب، ّ
 وبني وجود ّ أو الظاهريّاألمر االضطراريجعل بني د مالزمة وجوحيكم ب

 الظاهري اإلجزاء، وعىل أساس هذه النكتة يكون األمرّنكتة خاصة تقتيض 
ّداالّواالضطراري 

ّوهذا ما يسمى بقاعدة ، ّ الواقعياإلجزاء عن األمر  ً عىل 
عىل النكتة واملالك الذي تلك إبراز ّعليه فينصب البحث عىل و. اإلجزاء
 بيشء ّي، أي املالزمة بني وجود األمر االضطرارّ يقال باملالزمة العقليةأساسه

 .ّوبني وجود مالك يف ذلك األمر االضطراري يقتيض اإلجزاء
 : لذا يقع البحث يف مقامني

ًداللة األوامر االضطرارية عىل اإلجزاء عقال: ّاملقام األول ّ. 
 ً. عىل اإلجزاء عقالّلظاهريةداللة األوامر ا: املقام الثاين
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ّال شك يف أن األصل اللفظي>: +قوله •  ّ  <إطالقّ يف كل واجب لدليله ّ

 الدليل كام يف إلطالق ًا هو كون اليشء اآلخر مسقطاإلجزاء معنى :أي
َّ فإن وجوب الصالة فيه مطلق مل يقي؛»ّصل«  : آخر، أي مل يقالٍد بعدم بديلّ
وهو فباإلطالق ـ ّمن دون أي قيد، » ّصل «:قالّإنام ، و»ّإن مل تطعم فصل«

 ال جيزي :أي ،ّ ال ختيرييّالوجوب تعيينيّأن نثبت  ـ  يف املقامّ اللفظياألصل
 . آخريشءعنه 

ّ مرجع مسقطية : أيً<جزاءه عنه معناه كونه مسقطاإّألن >: +قوله • 
 التقييد ً قيدا يف وجوب الصالة، وهذااإلطعام للصالة أخذ عدم اإلطعام

 . دليل وجوب الصالةبإطالق ّمنفي
 



 
 
 
 
 
 
 

)١٩٥(  

 
 ّثبوت األمر االضطراري بمجرد طرو العذر ّّ 

  مقيدا باستمرار العذر يف متام الوقتّاألمر االضطراريإذا كان ً ّ 

 ّبحوث تفصيلية: 
 مرحلة الثبوت: املرحلة األوىل
  مرحلة اإلثبات:املرحلة الثانية

 
 





 
ر االضطرار   ً عقالاإلجزاء  ّةداللة األوا

َإذا تعذر واجبّ فّ األص  ُ ا ِ  ا
ّ

فأ 
ُ

سورَر ، ً اضطراراِ با
صالةِهِ  حقُع،  عن القيامِلعاجز ونًفتارة،  من جلوسُ ا  ُ ي

ر وقِ  تمامِ العذرِباستمرارًدا ّ مقي االضطراريُاأل  أخرىو، ت ا
ون  ثابتاُي

ً
ِجرد بم نِ عدمّ م ِ ا

ِأول  ّ وقتّ   . ا
ا فنقولو ضَإذا بادر: بدأ با ر ساُ ا  فص جا

ً ِأول  ّ وقتّ ،  ا
وقتِأثناء  ُ العذرَ ارتفعثم ب،  ا دة عليه ُفال    .اإل

هانو كُال فروضأ:   ذ َن ا صالةأ ّ َن ا  ال وقعت ؛ٍ من جلوسّ
ِ أولمنه  وقتّ صداقا،ِ ا نت   

ً
لواجب رِ    .ّ االضطراريِ باأل

ئذ و ساءلٍحي َن وجوإ: ُن يها هل هو تعيّ ي واب و؟ّ أو  : ا
يأهو  ي ّنه  تملو، ّ ونأن ُال  نيَ ي اّ تعي

ً
ضّأن  ِوضوح،  ر  َهذا ا

ِ َن ن وقتِ آخرإه َ صالتَر يؤخأن هبإ نذا و.ّفيص عن قيام،  ا  َ 
يُوجو اّها 

ً
ُ ِديل وِدلِ عَفهذا يع وجود،  ُف اّ

ّ
نهما .  ب

ن صالةِ العدالنِ هذانَفإن  صالة وُّة االضطرارُ هما ا ، ّة االختيارُا
طلوبَفقد ثبت ك،  ا واجبّأن  :ّألن مع ذ امعَا صالتَ بُ هو ا  ، ا

وجب، قد حصلو دةَفال  إل ن و.  موعِ العدالنِ هذانَن   َ هما 
صالت صالةِو،  من ناحيةِا ّأن بمع ، أخرى ٍ من ناحيةِّة االختيارا

َفا
ّ

 ٌ َ يصأن َ بّ ً أوالٍ من جلوسّ اٍمن قيامو ّ  أن َو، ً أخ
صالةَِيقت وقتِ  آخرٍ من قيام  ا ي،  ا   األقلَ بٌفهذا 

ستحيلو، األو   . اإلجزاءُهنََُهذا يو، هو 
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ن َوأما إذا  رّ يعابًدا ّ مقيّ االضطراريُ األ مامِ العذرِباس  ِ 
وقت ضًفتارة، ا ر ُ يص ا ِ  أولّ وقتّ ، األثناءه  ُ عذرُ يرتفعّثم،  ا

ٍ يص  جزءأخرىو وقتّ ستوعباُ عذرُونو،  من ا ه 
ً

لوقت اّ حقِ 
ً

؛ 
الة صداقاُ ال يقعواأل ِف ا  ما أ به 

ً
لواجب إذ ال ، ّ االضطراريِ 

ر الةِ  هذهّ اضطراريَأ َِبحثُ ِ ا   و.اإلجزاءه   عن دال
الة انية ِا الِا دةَ ال  إل ن يقعو،   مُل ،  القضاءِ عن وجوبُ ا

ر،  القضاءِ وجوبِبعدم: ُفقد يقال َألن األ شف االضطراريّ ًال ق عُ ي

ِ متعلقِعن وفاء
ّ

واجبِ بمالكِه ا ، ّ االختياريِ ا ك  وال ذ أإذ 
ُ

،  بهَر
وفاءَمعو   . القضاءَجب،  ال فوتِ ا

ن يرد كُول رّأن  :  ذ  جعل يصح االضطراريَاأل
ُ

ِ ه  هذه
الة وظيفة، ا نت ا زءً وافيةُّة االضطرارُإذا  الكٍ  واقعِ من   َ معِ ا

يفائ مهمَ آخرٍ جزءِبقاء ِ البد من اس  ِ من هذا القبيلٍإذ  حالة، هّ
ن رُيم لمو أن يأ وظيفةَ  وقتِّة االضطرارِ با   إدراِ  ا

ً
ك 

زء الكِا رّثم، ّاألصه ِ  وقتِ من ا ك بالقضاءَ بعدُ يأ يفاءِ ذ ً  اس
رَفال داللة، لبا أل الةِ هذه ِاإلجزاء ًقال  عّ االضطراريِ  ،  ا

الُ استظهارِبل يب  الفقيه سانِ ا لِ من  رِ د  ّ االضطراريِ األ
ستظهر، هطالقِو ِِلظهور، اإلجزاء منه ُفقد  سان دلِه  وفاء   ِ بتمامِ ا

بدلِصلحة ِنه  مقامأ  ِ حاِأو ظهور،  ا بِ تمامِ بيانّ ً  ابتداءُ ما 
َفإن سكوت، ًانتهاءو ئذ ِ  القضاءِ وجوبه عنّ   .هِ  عدميدلٍحي
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 ّاألمر االضطراريّأن بلعقل هل حيكم ا: يف هذا املقام يطرح سؤال وهو

ّ لتثبت الداللة العقلية االلتزامية؛ّعن األمر االختياريجيزي   بني وجود األمر ّ
 جيزي عن األمر ّ وبني وجود مالك يف ذلك األمر االضطراريّاالضطراري

ّاملكلف  فلو كان ؟العقل ال يمكنه أن حيكم بتلك املالزمةّأن أم ، ّقعيالوا
ّن أ«ما ورد من بناء عىل  ـ ّفصىل من جلوس، ًعاجزا عن الصالة عن قيام

عسور سقط با سور ال  ّما ال يدرك كله ال يرتك > ّ أو إىل ما ورد من أن)١(»ا
ّكله أو جله  جتزي عن )ة من جلوسوهي الصال( ّيةفهل صالته االضطرار ـ <ّ

 : يف املقام صورتان ال؟ م سواء يف الوقت أم خارجه أ،ّة االختياريةالصال
باستمرار العذر يف متام ًدا ّ مقيّاألمر االضطراري إذا كان: ىلواألالصورة 

ارتفع  األمر فيام إذا ّأول ينتفي من ّ األمر االضطراريّ أن:بمعنى، الوقت
مل يكن ّاملكلف ّأن ع العذر يف الوقت كشف عن أي إذا ارتف، العذر يف الوقت

فيكون ، يف الوقتّوأما إذا مل يرتفع العذر ؛ ّذلك األمر االضطراري بًخماطبا
، وعىل هذا نتساءل،  خماطب بهّكلفاملّأن و،  حقيقةًا ثابتّاألمر االضطراري

 فيام لو ارتفع بعد الوقت أم ال؟ ّ األمر االضطراريهل جيزي
أثناء يف العذر ارتفع   فيام لوّن إجزاء األمر االضطراريوكذلك السؤال ع

  أم ال جيزي؟ّفهل جيزي عن األمر االختياري، الوقت
ّطرو حصول وّ بمجرد ًا ثابتّاألمر االضطراريإذا كان : الصورة الثانية

ّصىل املكلف يف أول الوقت ثم ارتفع عذره يف ففي هذه الصورة لو ، العذر ّ ّ ّ
 ؟لك أم جيب عليه اإلعادة يف الوقتذهل جيزيه ف، هأثناء الوقت أو بعد

                                                
 .٢٠ ص١ج:  عوايل الآليل؛٦٤٤ ص٢ج: املحاسن )١(
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 ّأول يف ّ ويصيلّ إىل امتثال األمر االضطراري أن يبادرّكلفللمهل جيوز و
 اليأس أن حيصل له إىل  ينتظرأو،  آخر الوقتأن ينتظرأم جيب عليه ، الوقت

  العذر؟زوالمن 
ّ كاللوا نتنوفيام ييل

 ني مبتدئشقوقهامع بيان تفصيالهتا و، الصورتني من  ً 
ًبالثانية أوال ّ. 

 
لو بادر ، ً مثالالعاجز عن الصالة عن قيامّأن هي : حاصل الصورة الثانية

بناء عىل  ـ ّيف أول الوقتوهي الصالة من جلوس ّالصالة االضطرارية إىل 
إعادة فهل جتب عليه ،  الوقتارتفع عذره يف أثناء ّبعد أن صىلّثم  ـ جواز البدار

 ّجتزي عن الصالة االختيارية؟الصالة من جلوس ّأن  أم ،الصالة من قيام
 .اإلعادةعليه ال جتب  وجتزي الصالة من جلوس ّإن: اجلواب

 للواجب باألمر ٌ مصداقٍالصالة من جلوسّن أ : عىل ذلكلربهاناو
 .ّاالضطراري

 أم ّ تعيينيٌوبوج، وجوب الصالة من جلوسهل : نتساءلٍحينئذ و
  له عدل آخر؟ّختيريي

ال و، ّبالوجوب التخيرييواجبة هي  الصالة من جلوس ّنإ: واجلواب
ِن املكلف لو مل يأت وذلك أل؛ّكون واجبة بالوجوب التعيينيتيمكن أن  ّ ّ 

 ّوصىل،  إىل أن زال عذره يف آخر الوقتّ أول الوقتبالصالة من جلوس يف
 .كام هو واضح، ته صحيحةلكانت صال،  من قيامًصالة

 الوقت وجوب ّأولوجوب الصالة من جلوس يف ّأن : إذن الصحيح
 .ّختيريي

ً ادائر أن يكونّ البد ّالوجوب التخيرييّن إ:  وهو،لكن يطرح هذا السؤال
ّ وجود عدلني أو أكثر يكون املكلف خمرييقتيضّ شيئني؟ ألن التخيري ّبني أي ًا ّ
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 : مها، ّهذا األمر التخيريي امالن يفيوجد احت ويف املقام، بينهام
ّبني الصالة االضطرارية من يدور  ّ التخيرييالوجوبّأن : ّاالحتامل األول

، وهي الصالة من قيام، ّبني الصالة االختياريةو ـ الصالة من جلوس ـ جهة
ّفاملكلف خمري وبني الصالة يف آخر  ّ يف أول الوقتمن جلوسبني الصالة  ّ

 .عذرهينام يزول ح،  من قيامقتالو
 ّ إجزاء األمر االضطراريهوو، هذا االحتامل يثبت املطلوبضوء عىل ف

أحد متثل اقد ّفإنه  من جلوس ّ حينام صىلّكلف املّألن، ّمراالختياريعن األ
 . فال جتب اإلعادةوعليه، ً حقيقةفردي اجلامع املأمور به

الطرف ، رفنيط  يدور بنيّ الوجوب التخيرييأن يكون: االحتامل الثاين
 الصالة الطرف الثاينو ،ّالصالة االختيارية وّالصالة االضطرارية هو ّولاأل

 ّأولبني أن يصيل صالة من جلوس يف ّ خمري ّاملكلفّأن أي ، ّاالختيارية
 إىل نتظربني أن يو،  من قيامً صالةّ إذا زال عذره يف الوقت يصيلّثم، الوقت

ّآخر الوقت فيصيل الصالة االختياري ّة إذا زال عذره أو الصالة االضطرارية ّ
 .ّإذا استمر عذره

وهو الصالة (ّبني األقل ًا ّيكون خمري ّوعىل ضوء هذا االحتامل فاملكلف
 الصالة من : أي،وهو جمموع الصالتني( وبني األكثر )من قيام آخر الوقت

وقد ثبت  ،)والصالة يف آخر الوقت عند زوال العذر،  الوقتّأولجلوس يف 
ّن املكلف إذا أتى باألقل األكثر مستحيل؛ ألّ األقل التخيري بنيّأن  :هّحمليف  ّ ّ

، ال تصل النوبة إىل امتثال األمر باألكثر ويسقط األمر وحيصل االمتثال
فيبطل االحتامل الثاين  .كام سيأيت تفصيله، ًابذلك يكون األمر باألكثر لغوو

ّ بني الصالة االضطرارية من الذي يفيد التخيري وهو، ّولويثبت االحتامل األ
وهي الصالة من (ّبني الصالة االختيارية و )الصالة من جلوسوهي ( جهة
عىل أساس ، ّ االختيارياألمر عن ّ األمر االضطراريإجزاءوهبذا يثبت  ،)قيام
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 فيه يفي ٍ وبني وجود مالكٍيشءب ّ بني وجود األمر االضطراريّيةاملالزمة العقل
 .بغرض الواقع

 
باستمرار العذر د ّ مقيّضطرارياألمر االّأن هي : ىلوحاصل الصورة األ

 ّية الصالة االضطرارّكلف املّففي هذه الصورة إذا مل يصل، إىل آخر الوقت
ّ إىل آخر الوقت فصىل الصالة االختياريةرهاّفأخ، وهي الصالة من جلوس  أو ّ

 : بني حالتني ومهاّ ألنه وذلك للواجب؛ ً كان ما أتى به مصداقا.ّاالضطرارية
 ،ّية الصالة االختيارّعذره قد ارتفع يف آخر الوقت وصىلّأن : ىلواحلالة األ

  صالته من قيام؛ّصحةال يف شكففي هذه احلالة ال إ ،صالة من قيامال :أي
 . املأمور بهّحقققد ّألنه 

ّفصىل الصالة االضطرارية، يف آخر الوقتمل يرتفع عذره ّأن  :احلالة الثانية ّ، 
ًحقق ما هو املطلوب منه واقعاًفهو أيضا  ّ. 

بناء عىل  ـ ء الوقتّ إىل الصالة يف أول وقتها أو يف أثناّكلف املّوأما إذا بادر
ّفصىل الصالة االضطرارية ـ جواز البدار  : ففي املقام حالتان، ّ

 .رتفع عذره يف أثناء الوقتأن ي: ىلواحلالة األ
 . عذره إىل آخر الوقتّأن يستمر: احلالة الثانية

اإلتيان بالصالة و، وجوب إعادة الصالةال يف شكال إ ىلوففي احلالة األ
ّأن :  وهو،والسبب يف ذلك واضحّاالختيارية بعد زوال العذر يف الوقت؛ 

، إىل آخر الوقت باستمرار العذر ـ بحسب الفرضـ د ّ مقيّاألمر االضطراري
 عذره قد زالّن ألّمل يتحقق؛  )وهو استمرار العذر إىل متام الوقت( القيدوهذا 

 بالصالة ّتعلق مل يّاألمر االضطراريّأن  عىل ّوإذا زال العذر فيدل، يف الوقت
وهو (وعىل هذا فال يكون ما جاء به ، ّكلف التي جاء هبا املّيةاالضطرار

 يف هذه ّ اضطراريٌبل ال يوجد أمر، لمأمور بهلً مصداقا )الصالة من جلوس
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 .بحث عن داللته أو عدم داللته عىل اإلجزاءـُاحلالة لكي ي
 . عىل اإلجزاءّ األمر االضطراريّوعليه ففي هذه احلالة ال يدل

 فال معنى ـ  عذره إىل آخر الوقتّوهي أن يستمرـ  ّوأما يف احلالة الثانية
 يف متام ّية من الصالة االختيارٌمعذورّ ألنه وجوب اإلعادة؛للبحث عن 

 .فال معنى لإلعادة، الوقت
وهي الصالة من جلوس تكون  ،ّيةوما جاء به من الصالة االضطرار

هو استيعاب العذر لتامم  وّحتقق قيده ـ لألمر االضطراريأي  ـ ًمصداقا له
 .ّتقدمّللمأمور حيكم باإلجزاء؛ ألنه أحد مالكيه كام  فيكون ما جاء به، الوقت

 فهل جيب عليه القضاء؟، عن وجوب القضاءيف هذه احلالة  يبحث لكن
 املالزمة ّ أن منّتقدمبناء عىل ما ذلك  وبعدم وجوب القضاء؛: قد يقال

 وبني وجود املالك فيه يفي بالغرض ّ بني وجود األمر االضطراريّيةالعقل
ّ حق  ثابت يفّاألمر االضطراريّن حيث إ، فعىل ضوء هذه املالزمة ؛بالواقع

: ّيةفنستكشف باملالزمة العقل،  العذر إىل آخر الوقتر يف حالة استمراّكلفامل
الغرض املوجود يف األمر  و بتامم املالكٍ وافّذلك األمر االضطراريّأن 

ً وافيا ّلو مل يكن األمر االضطراريّألنه ،  وهو الصالة من قيامّاالختياري
وعىل هذا األساس ، ًويكون األمر به لغوا، ه ملا أمر بّبمالك األمر االختياري

وعليه فال جيب ، ّ بمالك األمر االختياريً وافياّيكون األمر االضطراري
 .وجوب القضاء تابع لوجود املالكّن أل، القضاء

 ً. عىل اإلجزاء عقالّ يدلّاألمر االضطراريّأن : وعىل هذا األساس يتربهن عىل
 يمكن جعله حتى ولو ّاألمر االضطراري ّأنب: ّتقدمأورد عىل التقريب املو

 ّعدم إجزاء األمر االضطراريبكذلك  وقلنا، بوجوب القضاء خارج الوقت قلنا
 .ّعن االختياري
جزء املالك املوجود ّ إال  ال يفيّضطرارياألمر االّأن نفرتض : بيان ذلك
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ا ّفإهن،  من جلوسّيةصالة اضطرارّ صىل  إذاّكلففامل، ّيف األمر االختياري
ّأما ،  وهي الصالة من قيامّيةتفي بجزء املالك املوجود يف الصالة االختيار

ففي هذه احلالة يمكن للشارع أن ، من استيفائهّ البد اجلزء اآلخر من املالك
 :  أمرينصدري

لكي يمكن  ّضطرارياألمر االالصالة من جلوس وهو : ّولاألمر األ
 .جزء املالك يف الوقتأن حيصل ّلمكلف ل

بعـد  وبعـد الوقـتّختياري األمر االالصالة من قيام وهي : ألمر الثاينا 
 هـذه يف .أي األمر بالقـضاء، ّزوال العذر من أجل حتصيل ما تبقى من املالك

وال مالزمـة بـني جعـل ، ً عىل اإلجزاء عقالّضطراري األمر االّاحلالة ال يدل
ّ وبني كونه داالّضطرارياألمر اال

 .ملالك عىل الوفاء بتامم ا ً 
 بل يوجد أمران، األكثر وّبني األقلعدم وجود أمر يدور : ّ يتضحوهبذا

 : ّتعيينيان
 . يف الوقتّيةالصالة االضطرار: ّولاألمر األ

 .ّالصالة االختيارية بعد زوال العذر خارج الوقت: واألمر الثاين
 ّضطراريّاملالزمة العقلية بني ثبوت األمر اال ّيةعدم متام :ّ يتضحوهبذا

التي ّاألدلة  و الرواياتاستظهار حالحيتاج الفقيه إىل ومن هنا ، جزاءبني اإلو
استطاع أن يستظهر من فإن < ّاالختياري وّضطرارياال>  عىل األمرينّتدل

فيستكشف ، ّ عن االختياريّضطراريعىل إجزاء األمر االّ تدل ّأهنا ّدلةاأل
 يفي بتامم املالك ّضطرارياألمر االّأن لظهور الدليل يف ، عدم وجوب القضاء

 .ّاملوجود يف األمر االختياري
 .وبذلك جيب القضاء خارج الوقت،  عدم اإلجزاءّدلةوقد يستظهر من األ

ففي هذه احلالة ،  استظهار يشء ال اإلجزاء وال عدمهّتمكنإذا مل يّأما 
ّألن وجوب وذلك ، من وجوب القضاءهو الرباءة  وّإىل األصل العميليرجع 
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 .ينتفي بأصالة الرباءة، وكشك مٌ زائدٌء تكليفالقضا
 : بأحد طريقنيفهو ، نفي وجوب القضاء استظهار ّيةكيفّأما و

عن  بديلّ أنه ّضطراريأن يستظهر من دليل األمر اال: ّاألولالطريق 
ّ؛ فإن ظاهر البدلية كون البدلّالفعل االختياري الغرض من  وبتامم املالكً وافيا ّ

ًيكون خمتصاهذا ال و، املبدل بل هو مطلق ، استمرار العذر و بحالة االضطرارّ
 .احلاالت وّأي أنه بدل عنه يف متام املوارد، ًالعذر أيضا وملا بعد زوال االضطرار

ّلشارع يبني اّأن  الفقيهأن يستظهر وذلك ، ّاإلطالق املقامي: الثاينالطريق 
من جلوس يف حالة  وهو الصالة ّضطراريحالة األمر االّللمكلف وظيفته يف 

، وهو الصالة من قيام يف حالة عدم وجود العذرّختياري واألمر اال، العذر
يف ًيال ليس دخّ أنه  عىلّفيدل، سكت عن وجوب القضاءالشارع ّن حيث إو

 ّكلفيف وظيفة امل ًداخالالقضاء كان لو ّ ألنه ال انتهاء؛ والوظيفة ال ابتداء
 وجوب القضاء فسكوته عن، ّ يدل عليهذكر ماعىل املوىل أن يلكان الالزم 

ّتمسك باإلطالق املقاميال  هوهذاو، دليل عىل عدم إرادته ّ. 
 من خالل الدليل ًكان وجوب القضاء منتفيالطريقني  هذين اأحدّفإذا تم 

 وجوب  يفيد عدمهّأن ّتقدم قد وّرجعنا إىل األصل العميلّإال و،  نفسهّاللفظي
 .ًالقضاء أيضا

 
باستيعاب العذر لتامم ًدا ّ مقيّضطراري االاألمر كان إذا ّوأما>: +قوله • 
، ّ فصل يف آخره:أي» ّ الوقت فصلّكل ً كنت عاجزاإذا« كام لو ورد <الوقت

، اإلعادةعليه  وفقد خالف الرشط ـ أي قبل ارتفاع العذر ـ هّأولّ صىل يف فإن
 . هناىلواألهي احلالة و

 يف هذه احلالة ليبحث عن داللته عىل ّاضطراري رأمإذ ال >: +قوله • 
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 . هناية الوقتإىل لبقاء عذره <لإلعادةيف احلالة الثانية ال جمال  و.اإلجزاء

 الرتفاع عذره بعد <ولكن يقع الكالم عن وجوب القضاء>: +قوله • 
 .خروج الوقت

 أي <جعله يف هذه احلالةّ يصح ّضطراري االاألمرلكن >: +قوله • 
 . العذر جلميع الوقت ستيعابحالة ا

 بخالف ما لو <من استيفائهّ البد ّمع بقاء جزء آخر مهم>: +قوله • 
ّ ضئيال جديّكان اجلزء املتبق بل ، ففي هذه احلالة ال يأمر املوىل بالقضاء، ًاً

 . يف الوقت فقطّية الوظيفة االضطرارأداءالواجب 

الروايات كام يف لسان  <بل يبقى عىل الفقيه استظهار احلال>: +قوله • 
اب طهوهللا ّإن ا«: ّإليك نصهاو،  يف البابالواردة اء ًرا جعل ال كما جعل ا

ّأنه أتى النبي ، وعن أيب ذر )١(ً»طهورا ، هلكتهللا يا رسول ا: فقال، ’ّ
 بامء و، بهُفاسترتت  بمحمل’ّفأمر النبي : قال! جامعت عىل غري ماء

فيك! أبا ذريا «: ’ّثم قال . هي وفاغتسلت أنا  .)٢(»صعيد ع س ا ي

 الدليل إطالق .<وإطالقه ّ االضطراريِاألمرمن لسان دليل >: +قوله • 
تيمموا صعيدا طيبا{من قبيل قوله 

ً َ َ ًُ َ
ِ َ بوجوب القضاء ّمقيد فهو مطلق وغري ، }َ

 .وعدم وجوبه

 <ًانتهاء وًءيف مقام بيان متام ما جيب ابتداّ أنه أو ظهور حاله يف>: +قوله • 
بعد ارتفاع  املراد من االنتهاء فهو ماّأما ، من االبتداء هو بداية العذر مراده
 .العذر

                                                
 .١ احلديث، ب الطهارة من أبواب كتا١الباب ، ٩٩  ص١ج:  وسائل الشيعة)(١

 .١٢احلديث ، ّ من أبواب التيمم١٤الباب ، ٩٨٤ ص٢ج:  املصدر السابق)(٢
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 .ال جيزي عن الواجب غريهّ أنه ّمقتىض األصل اللفظي• 

ّ يدل داللة ّ أو الظاهريّضطراريّن األمر االالدليل عىل اإلجزاء هو أ• 
عىل أساس وجود ، ّه عن الواجب الواقعيّتعلق م عىل إجزاءّية عقلّيةالتزام

 .بني نكتة تقتيض اإلجزاءو مالزمة بني جعله

أتى هبا و، ً جالسا باستيعاب العذر متام الوقتّكلفّإذا قيدت صالة امل• 
مل تكن جمزية عن الصالة ، األثناء ارتفع عذره يف ّثم،  الوقتّأولّاملكلف يف 

 .ّضطراريًقا للواجب االا مل تكن مصداّألهن، ّيةاالختيار

ّصىل و، ًدا باستيعاب العذر للوقتّ مقيّضطراريإذا كان األمر اال• 
 يكشف ّضطرارياألمر االّن  أل؛ وال القضاءاإلعادةمل جتب ، هّأولًجالسا يف 

 األمرجعل ّ يصح فالّإال و، ّه بمالك الواجب االختياريّتعلق عن وفاء مًالعق
 .ّضطرارياال

ًإذا كان متعلقه وافيا ، ّ يصح جعلهّضطرارياألمر االّن أب: أورد عليه•  ّ
ٍحينئذ يمكن و، من استيفائهّالبد يبقى اجلزء اآلخر و، بجزء من مالك الواقع

ً يف الوقت إدراكا جلزء من املالك يف وقته ّيةللموىل أن يأمر بالوظيفة االضطرار
 ّضطراري لألمر االفال داللة، ًيأمر بالقضاء استيفاء للجزء الباقيو، ّاألصيل

 . عىل عدم وجوب القضاء يف هذه احلالةًالعق

ه بتامم مالك ّتعلق عىل وفاء مّضطراري االاألمريمكن أن يستظهر داللة • 
من ّإما و، ّضطراريا من لسان دليل األمر االّمذلك إو ؛ّختياريالواجب اال

 .إطالقه
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: يف مرحلتنيّختياري  عن االّضطراريوقع الكالم يف إجزاء األمر اال
 . واألخرى مرحلة اإلثبات، مرحلة الثبوتاومه

 
 املحتمالت يف مرحلة من ذكرّ البد البحث يف هذه املرحلةّ يتضح لكي

، ّ من حيث حتصيل الغرض الواقعيّضطراري بالواجب االّتعلقالثبوت التي ت
 : الت يف أربع صورويف هذه املرحلة تنحرص االحتام

بتامم مالك ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون أن: األوىلالصورة 
 .األمر الواقعي
ببعض ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون أن: الثانيةالصورة 

 .ال يمكن تداركهّ مما يكون املقدار الباقي واملالك
ببعض ً وافيا ّضطراري االاملالك يف الواجب يكون أن: الثالثةالصورة 

 ً.كان ملزما وأمكن تدارك الباقي واملالك
ببعض ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون أن: الرابعةالصورة 

 .يوجب االستحباب بل بنحو، ً تداركه ملزما ال يكون  واملقدار الباقي املالك
 : جهتني يفمن هذه الصور  صورة ّكل وقد وقع البحث يف

 .ّ عن االختياريجزاءإل لّضطراريء األمر االيف اقتضا: ألوىلااجلهة 
 ّأول يف ّضطراريالواجب االيف جواز البدار بمعنى اإلتيان ب: الثانيةاجلهة 

 .الوقت
بتامم ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون هي أن: األوىلالصورة 

حلصول متام مالك ، وال خالف يف اإلجزاء يف هذه الصورة، ّمالك األمر الواقعي
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 .ٍ حينئذّفال جمال لوجود األمر الواقعي، ّضطراري باملأمور به االّاألمر الواقعي
 ّضطراريعىل إحراز وفاء املأمور به االّ يتوقف فهو، جواز البدارّأما 

 يف جوازه لعدم فوات إشكالإذ ال ،  االضطرارّجرد بمّبمالك األمر الواقعي
 .مصلحة الواقع به

باليأس عن ارتفاع ًدا ّ باملالك مقيّضطراري كان وفاء املأمور به االإذاّأما و
فال جيوز البدار بدون اليأس لعدم ، االضطرار أو باالنتظار إىل آخر الوقت

: قال صاحب الكفاية،  اإلجزاءّحققال يت وّ به بمالك األمر الواقعيّوفاء املأيت
فيدور مدار كون ، األوىل البدار أو إجياب االنتظار يف الصورة  تسويغّوأما>

 ّأو مع اليأس عن طرو، أو برشط االنتظار، ًاالضطرار مطلقا ّجردبم ـ العمل
 .)١(< بالغرضًمصلحة ووافيا ذا ـ االختيار

ببعض ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون هي أن: الصورة الثانية
 اإلجزاء ّقق يف حتكالإشال و، ال يمكن تداركهّ مما يكون املقدار الباقي واملالك

، املصلحة الفائتة عدم إمكان تدارك الواقعي بعد لعدم وجود األمر، فيها
 .إمكان تداركه لعدم ؛ وذلكأمر بالفعل املالك الباقي ينشأ عنوعليه فال 

من ّالبد  ف، البدارّوأما>: الروحاينّالسيد فقال ،  وعدمهالبدارجواز ّأما و
 ملزم بعد ٍهل هي بنحو التي ال يمكن تداركهااملصلحة الفائتة ّأن : مالحظة

 ووقوع الكرس واالنكسار  الوقتّأول مصلحة إدراكمالحظة ما يف البدار من 
 ملصلحة الزمة ًتفويتا  فيهّنأل، ل جوازهشك أ، ملزمٍ كانت بنحوفإن ؟أو ال

 .)٢(<إشكال جاز البدار بال ، ملزمٍوإن مل تكن بنحو. احلصول
ببعض ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون أنهي : الصورة الثالثة

                                                
 .١٣٨ ص٢ج: ، بحوث يف علم األصول٨٥ص: كفاية األصول) ١(
 .٢٤ ص٢ج: انظر منتقى األصول) ٢(
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ّأن ب: وقد ذكر صاحب الكفاية، ًكان ملزما وأمكن تدارك الباقي واملالك
 لوجود وذلك ؛ّختياري عن االّضطراريإجزاء األمر االعدم احلكم فيها 

 .مرلأل ً منشأوناملصلحة امللزمة التي يمكن تداركها فتك
ليس فيه تفويت  ّضطرارياإلتيان بالواجب االّن فيجوز؛ أل البدارّأما و

ه جيوز ّنأملصلحة الواقع بعد فرض لزوم اإلتيان بالفعل بعد ارتفاع العذر كام 
 ّكلف فيكون امل،له تأخري العمل إىل ما بعد العذر فيأيت بعمل واحد ال غري

ني ب وبعد ارتفاع االضطرارّختياري اال وّضطراريبني اإلتيان بالعمل االًا ّخمري
 .)١(ّضطراريفقط عند ارتفاع االّختياري اإلتيان بالعمل اال

ً وافيا ّضطرارياملالك يف الواجب اال يكون هي أن: الصورة الرابعة
يوجب  بل بنحو، ً تداركه ملزما ال يكون  واملقدار الباقي ببعض املالك

 .االستحباب
مر لأل ًنشأ متكون ٍ لعدم كون املصلحة الفائتة بنحو؛اإلجزاء واحلكم فيها

 يف جواز إشكال ه الّنأكام ، مر االستحبايب لألًتكون منشأ ،نعم. ّاإللزامي
ما يفوت من املصلحة بسببهام غري الزم ّن  أل؛ًاالضطرار اختيارا والبدار

 .)٢( ًفال مانع من تفويته عقال، التحصيل
  إذ ال؛ يف جوازه عىل الفرض الرابعشكال ينبغي اإلال>: قال الشهيد الصدر

 .)٣(<م عدم اجلوازّيلزم منه فوت يشء من الغرض ال يمكن تداركه لكي يتوه

 
 :  يف صورتنياويقع البحث فيه، ّضطراريأي بحسب ظاهر األمر اال

                                                
 .١٣٨ ص٢ج: ل بحوث يف علم األصو؛٨٥ص: كفاية األصول) ١(
 .٨٥ص: كفاية األصول) ٢(
 .١٣٨ ص٢ج:  علم األصولبحوث يف) ٣(
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صورة  وقتإذ: األوا   ا ارتفع االضطرار  أثناء ا
وضوعه استمرار خذ يف مُ قد أّضطراريدليل األمر االّأن فرض فإذا 

 ّيةما جاء به من الصالة االضطرارّأن فهذا يكشف عن ، العذر إىل آخر الوقت
 ّيةفالصالة االضطرار ؛لعدم استيعاب العذر لتامم الوقت ؛ًال يكون جمزيا
وإن فرض  ،عدمه و ليقع الكالم يف إجزائهاّضطراري لألمر االًليست مصداقا

سواء ارتفع ، بوت العذر حني األداءثهو  ّضطراريدليل األمر االموضوع ّأن 
اإلتيان هبذا ّأن وعليه فقد وقع البحث يف ، بعد ذلك أو مل يرتفعالعذر 

  جتب اإلعادة؟أمهل يغني عن اإلعادة ، ّضطرارياملصداق للواجب اال
 ّكلف ليس له إطالق يشمل مثل هذا املّدليل األمر الواقعيّن إ :قد يقال

 . اإلعادةوهذا يعني عدم وجوب، ّاملضطر
له إطالق يشمل ، ّيةدليل األمر الواقعي بالصالة االختيارّأن ب :أو يقال

 ارتفع عذره فيكون الشخص الذي، الوقت ّأول املعذور يف ّكلفمثل هذا امل
وعليه ،  هلذا اإلطالقًفيكون مشموال، من قيام عىل الصالة ًاقادر فيام بعد

 .فتجب اإلعادة

 ّختياريّر االضطراري لألمر االتقييد األمالوجوه املذكورة ل

 دعوى كون منّالبد ، لرفع اليد عن هذا االقتضاء لوجوب اإلعادةو
 األمر قد ذكر لتقييدو، ّلدليل األمر الواقعيًدا ّ مقيّضطراريدليل األمر اال

ّليثبت بذلك إجزاء األمر االضطراري عن ـ  ّ لألمر الواقعيّضطرارياال
 :وجوه ـ عادةّاالختياري، وبذلك فال جتب اإل

 ّضطراري األمر االّية بدلّأدلة: ّولالوجه األ

م ّ كآية التيمّية البدلّأدلة ّنأ: وحاصله،  العراقيّحققوهو ما ذكره امل
 ّأعم ،م مطلق العذرّموضوع وجوب التيمّأن عىل  طالقهاإبّتدل ، والروايات
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املتبادر من ّأن بدعوى  ؛الوقت أو غري مستوعب له ًمن أن يكون مستوعبا لتامم
متم إ{: قوله تعاىل إذا 

َ ْ ُ ْ ُ م َ صالة فاغسلوا وجوه ْا ُ َ ُ ُ ُ ْ َ
ِ ْفلم {:  قوله تعاىل إىل}ِ َ َ

تيمموا صعيدا ًدوا ماء  َْ ِ َ ُ َُ َ ً َ ِ
َ

طيبا 
ً  اإلتيان إذا أراد ّكلفاملّأن هو ، )٦: املائدة (}َ

 من  ذلك اجلزءًفإن كان واجدا للامء يف،  جزء من أجزاء الوقتّبالصالة يف أي
فوظيفته ًإذا مل يكن واجدا للامء ّأما ، فوظيفته الوضوء والغسل فيه، الوقت

 .مّالتيم
يف الوقت الذي أراد  للامءالوجدان والفقدان امليزان هو ّأن : ّ يتضحوهبذا

،  الوقت أم يف أثنائه أم آخرهّأولسواء أكان ذلك يف ،  بالصالةاإلتيان ّكلفامل
 هبا مع اإلتيان فوظيفته ،ًوكان فاقدا للامء  الوقتّأول هبا يف اإلتيان فإذا أراد
 .ّيةالرتاب الطهارة

، مّباب التيمً أيضا ومن هذا الباب>:  العراقي بقولهّحقق وهذا ما ذكره امل
صالة فاغسلوا{: ]تعاىل[ ظاهر قوله ّحيث إن متم إ ا إذا 

ُ ْ َ ُ
ِ ِ

َ
ِ ِْ ُ ْ إىل قوله تعاىل  }َ

دوا م{ َفلم  ُ
ِ
َ ْ َ َ

تيمموا ُاء  َ َ َ القيام إىل الصالة ال ] ظرف[الوجدان يف   هو عدم}ً
 ّدلةوباجلملة ظاهر أمثال هذه األ .ّتوهم عدم الوجدان إىل آخر الوقت كام

ففي مثلها ربام ، بعد اضطرارهًأيضا   االختيار يف الوقتّشموهلا لصورة طرو
 والزمه،  يف الوقتحتى عن اإلعادة ]اإلجزاء [أمرهاجيري النزاع يف اقتضاء 

 .)١(<االختيار فيام بعد ّجواز البدار حتى مع العلم بطروًأيضا 
 : بتعليقني أعقب ذلك +  العراقيّحقق املولكن

،  دليل األمر االختياريبإطالق معارض اإلطالقهذا ّأن : ّولالتعليق األ
ك وغري  إىل تركه يف جزء من الوقت دخيل يف املالّالقيد املضطرّأن مقتضاه  ّفإن

 دليل األمر إلطالقًفيكون معارضا ، باالضطرار غري املستوعب ساقط
                                                

 .٢٧٠ ص١ج: مقاالت األصول) ١(
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عىل ًوعليه فال يكون دليال ، املعارضة ألجلًفيسقطان معا  ّضطرارياال
ا الظهور ظهور قوله ام يعارض هذّ رب،نعم>: وهذا ما ذكره بقوله، اإلجزاء
صالة فاغسلوا وج{: سبحانه متم إ ا ُإذا  ُ ُ ْ َ ُ

ِ ِ
َ
ِ ِْ ُ ْ مَ ْوه ُ  التنايف بني ّحقق فيت...}َ

ن>: ’ هذا الظهور وبني ظهور مثل قوله اب أحد الطهور  .)١(<ال
إذ بعد  ؛ّتقدمّ مما  ظهر حالهشكالهذا اإل>: ّ بأنالشهيدّالسيد وأورد عليه 

 للوظيفة ّ التنزييلّفرض كون لسان دليل االضطرار لسان جعل الوجود البديل
يكون دليل االضطرار و، ّيةيله عىل دليل الوظيفة االختيارم دلَّفيقد، ّيةاالختيار

 .)٢(<اإلطالقني فال تقع املعارضة بني، حاكام عىل دليل الواقعوًرا ناظ
 دليل إطالقعىل ّختياري تقديم ظهور دليل األمر االّأن : الثاينالتعليق 

ظهور دليل األمر ّأن : بدعوى،  أو احلكومةّية باألظهرّضطرارياال األمر
 ّتقدم يّوالظهور الوضعي، ّيضع وّيف دخل القيد يف املالك الواقعيّختياري اال

 يف ّالبد>: حيث قال،  من باب تقديم األظهر عىل الظاهرّطالقياإل عىل الظهور
ونتيجة ، اآلخر  أحد الظهورين عىلّيةقوائأتقديم أحدمها عىل اآلخر من حلاظ 

ظهور  ّيةّحج ورفع اليد عن ّيةّج احل بام هو األقوى منهام يف مقاماألخذذلك هو 
رناه من لزوم رفع اليد ّحسب ما قر ـ  كام يف املقام ـعن أصل ظهوره اآلخر ال

 يف قيام املصلحة باجلامع )الرتاب أحد الطهورين(:  ظهور قولهّيةّحج عن
 .)٣(< من املصلحةّيةبجميع ما يفي به الطهارة املائ مّووفاء التيم

هو أن يكون أحد  :ّيةامليزان يف احلاكم> :ّأن بلشهيداّالسيد وأورد عليه 
 .ً عن إيقاعه خارجاًال ناهيا،  ملوضوع اآلخر يف عامل اجلعلًالدليلني رافعا

ينفي ّألنه ،  عىل دليل حرمة الرباٌ حاكم)ولده وال ربا بني الوالد(دليل  ً:مثالف
                                                

 .٢٣٤ ص١ج: هناية األفكار) ١(
 .٤٢٠ ص٤ج): تقرير الشيخ عبد الساتر( بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٢٣٥ ص١ج: هناية األفكار) ٣(
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بني أن يكون أحد ففرق ، الترشيع عن هذه املعاملة وعنوان الربا يف عامل اجلعل
ً  يف عامل اجلعل فينتقي حمموله تبعاًّا ترشيعيً ملوضوع اآلخر نفياًالدليلني نافيا

لو  وفلو وجد هذا املوضوع،  عن موضوعهًبني أن يكون ناهياو، ملوضوعه
ّيف املقام لو سلمت هذه الدالالت يف دليل األمر  و.ّية فال حاكمًعصيانا

ال  و،حرمة إيقاع اإلنسان نفسه يف االضطرار : عليهّيدل فغاية ما، ّالواقعي
 .)١(<ربط له باحلكومة

  هو التعيني ال التخيريّضطراريظاهر األمر اال: ثاينالوجه ال

الستفادة اإلجزاء من   العراقيّحقق بنى عليه املالذيهو هذا الوجه و
 مقتىض ّإن: بام حاصله )٢(الشهيدّالسيد حه ّوقد وض، ّضطراريدليل األمر اال

ًصل جالسا«دليل  ؛ ًاّختيرييوليس  ّ تعيينيٌ أمر من جلوساألمر بالصالةّأن » ّ
 بالصالة من  هذا األمرّيةتعيينو، ّيةنيإطالق صيغة األمر تقتيض التعيّن أل

ٍيةّناسب إال مع فرضت ال تجلوس  . التالية هذه الفرضيات الثالث واحدة منّ
و كام يستوىف بتاممه هو، أن يكون هناك مالك واحد: األوىل ّيةالفرض

 :ّيةوعىل أساس هذه الفرض .من جلوس كذلك بالصالة ،من قيامبالصالة 
هي ال تناسب األمر و،  ال التفويت استيفاء املالكاحلكم باإلجزاء بمناط

ّتعلق األمر ، ّية هذه الفرضا متى ما صدقتّألهن، ّية بالصالة اجللوسّينييالتع
ظهور األمر يف ّأن  : يعنيهذا و.ًاّر ختيرييفيكون األم، باجلامع بني الصالتني

 .ّية ينفي هذه الفرضّالتعييني
أحدمها قائم باجلامع بني ، أن يكون هناك مالكان:  الثانيةّيةالفرض

 استيفاؤه حتى بعد ولكن يمكن، بالصالة من قيامّخاص والثاين ، الصالتني
                                                

 .٤٢١ ص٤ج): تقرير الشيخ عبد الساتر( بحوث يف علم األصول) ١(
 .٤٢٢ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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فيستوىف املالك ، لّوتفي باملالك األ ّيةاالضطرارّن  أل؛ّيةاإلتيان باالضطرار
 .بالصالة من قيامالثاين 

 تفي ّية الصالة االضطرارّألن ؛ تستبطن عدم اإلجزاءّيةوهذه الفرض
، املفروض إمكان استيفائهو، َالثاين فلم يستوفاملالك  ّوأما، ّولباملالك األ

 .ّبد من إعادة الصالةفال
ّإنام ّألنه ، ّيةجللوس بالصالة اّال تناسب األمر التعيينيً أيضا ّيةوهذه الفرض

فريجع األمر إىل التخيري لنشوئه من ،  القائم باجلامعّولكان بلحاظ املالك األ
 .ّيةينفي هذه الفرض،  يف دليل االضطرارّفظهور األمر التعييني .ّ ختيرييٍمالك

الثاين قائم  وأحدمها قائم باجلامع، أن يكون هناك مالكان:  الثالثةّيةالفرض
 يوجب ،لصالة من جلوس باّولاألاملالك لكن استيفاء و، مالصالة من قياب

 تستبطن اإلجزاء ّيةهذه الفرضو، لصالة من قيام الثاين با املالكّتعذر استيفاء
 .ال بلحاظ االستيفاء بل بلحاظ تفويت املالك الثاين

ّ بقبح ما هو مفوت لغرض املوىل ما مل يرد ٌالعقل حاكمّأن : ومن الواضح
سكت عن  والشارع أمر باجلامعّأن فلو فرض ، بل الشارعما خيالفه من ق

ّحلكم العقل بقبح تطبيق هذا اجلامع عىل الفرد املفوت ، الصالة من جلوس
 ّكلف من إطالق العنان للمّإذ ال أقل،  ما مل يرد ما خيالف حكم العقل،للمالك

الصالة من بمل يلزم  وإذ لو أمر باجلامع، ًّاإلزاميلصالة من جلوس يف اإلتيان با
فألجل ، من جلوس ملا أفاد ذلك يف إطالق العنان نحو الصالة جلوس

لصالة رفع موضوع حكم العقل بقبح التفويت يأمر املوىل با وإطالق العنان
ّهذا مسوغ لألمر التعيينيو، من جلوس  املالك ّفإن، ًّاإن مل يكن املالك تعينيو، ّ

الصالة من  بّ لألمر التعيينيغّلكن مع هذا يوجد مسو،  قائم باجلامعّولاأل
 ّية الصيغة يف دليل االضطرار املقتيض للتعينإطالقوعىل هذا فيكون  .جلوس

 .ّية هلذه الفرضًناّمعي
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 اإلجزاء إثباتالذي يقتضيه التحقيق يف املقام يف >: وهذا ما ذكره بقوله
 وكذلك ّيةظاهر االختيارّأن : الثانية من ّقدمةأرشنا إليه يف امل  أن يقال بام:هو

 . من الفعلني بخصوصهامّها بكلّتعلق ، يف ظرف االضطرارّيةاألوامر االضطرار
 والزمه! كيف.  بمناط الوفاء بتامم املصلحةاإلجزاءوهذا املعنى ال يناسب 

ً ز اخلطاب رأساّ منهام عن حيّكل ّية التكليف باجلامع وخروج خصوصّتعلق
 .امع املأمور بهد بالنسبة إىل اجل فرّكلهو الشأن يف  كام

 كانوإن ّختياري إذ التكليف باال ً؛ أيضااإلجزاءال يناسب عدم ّ أنه كام
 هّتعلق[ ال يمكن ّضطراريالتكليف باالّأن ّإال ٍحينئذ  ّية باخلصوصًاّتعلقم

 ً.ز الطلب ولو الناقص منه جزماّن حيخارجة ع] ّيةاخلصوص[بل ] ّيةباخلصوص
به   إذ ال حميص من األمر؛مناط التفويتوهذا بخالف ما لو قيل باإلجزاء ب

 ،حفظ ظهور األمر هبام بخصوصهامٍحينئذ و ً.م حظره عقالّ لتوهًته دفعاّبخصوصي
 يف الطرفني ّيةالتفويت بعد حتكيم ظهور اخلطاب باخلصوص يقتيض إجزاءه بمناط

 .)١(< املالزم للوفاء بتامم مصلحة املختارّضطرارياال عىل إطالق األمر
 :  العراقي بإيرادينّحقق عىل ما ذكره املالشهيدّسيد الأورد و

األمر ّأن بربهان ، نا ننكر يف املقام أصل قبح التفويتّإن>: ّولاإليراد األ
 مطلق؟ّ أنه أو، ّية تقع قبلها جلوسّة هل هو مقيد بأن الّ بالصالة القياميّالواقعي

معه  و، بقيدهٌإلزامّقيد اإللزام باملّن أل، هناك إلزام بالقيد :لّاألوفعىل 
 . باإللزام غري معقولٌهتافتّفإنه  ،ًّاني تعييّيةيستحيل اإللزام باجللوس

ا مل ّفإهنّإن كانت مفوتة للمالك و، ّيةال قبح باإلتيان باجللوس :وعىل الثاين
ما مل   الغرضّأن من املعلوم و، ّ بمطلق القياميةٌأمرّفإنه ، ّتفوت ما أمر به املوىل

ّأن املفروض يف املقام و،  لإللزام بتحصيله ال يدخل يف العهدةّيتصدى املوىل
                                                

 .٢٧٧ ص١ج: مقاالت األصول) ١(
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فال يدخل يف العهدة كام يعرتف ، ّيةاملوىل بنفسه أمهل غرضه فأمر بمطلق القيام
ّ األقل  جلريان الرباءة يفّيةهذا أحد األصول املوضوعو، بذلك العراقي نفسه

 حتى حيتاج ّية اجللوسهبذه الصالةّ عقيل إذن فال قبح .ّنياألكثر االرتباطيو
إذ يكون ، ّية باجللوسّ تعيينيٍاملوىل يف مقام رفع موضوع هذا القبح إىل إلزام

 .)١(<ًذلك جزافا
 باعتبارهًقال  عٌ قبيحصالة من جلوساإلتيان بالّأن منا بّلو سل: اإليراد الثاين

ولكن موضوع حكم العقل بقبح > ل الشارعّتدخ لوال  للغرضًتفويتا
إذا  و. يرتفع بالرتخيص من قبله، يرتفع باإللزام من قبل الشارعالتفويت كام

 لريفع قبح ّيةّيرخص باجللوس وأمكن للشارع أن يأمر باجلامع بني الصالتني
ٍفإما أن يأمر بجامع، التفويت أو يأمر ،  يستبطن الرتخيص يف متام أفرادهّ
ّقالص مستّيرخ وباجلامع

 .ّيةبالصالة اجللوس ً  
 عىل الشارع أن يسلك ّيتعنيو، ع موضوع حكم العقل بالقبح لرفٍوهذا كاف

 : ّية باجللوسّ لوجود حمذورين يف اإللزام التعييني؛مسلك الرتخيص ال اإللزام
 العذر يف   ارتفعّثم ّيةمل يأت باجللوس ولو عىصّ أنه هو: ّولاملحذور األ

 أن يعاقب  فيلزمّيةيف القيامً أيضا فلو عىص، ّيةالوقت فهو مأمور بالقيام
مل  و السليم يف متام الوقت لو عىصّكلفبينام امل، بعقابني الرتكابه معصيتني

عىل و ؛ فيعاقب بعقاب واحد،يأت بالصالة يكون قد ارتكب معصية واحدة
 .هو خلف و، من غريهً يكون أسوأ حاالً أحياناّفاملضطر، هذا

 الوقت بانتظار ّأول يف ًّا جلوسيِّ لو مل يصلّاملضطرّأن هو : املحذور الثاين
 ّية عىل فرضًفهذا يلزم أن يكون عاصيا، قد فعل و يف آخرهً قياماّأن يصيل

 .)٢(<املالك  استوىف متام وًقائامّ صىل ّ أنهمع، ّية باجللوسّاإللزام التعييني
                                                

 .٤٢٤ ص٤ ج، بحوث يف علم األصول) ١(
 .٤٢٥ ص٤ ج: املصدر السابق) ٢(
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  يف دليل االضطرارّاإلطالق املقامي: الوجه الثالث

ّأن  دليل االضطرار لو ثبت يف :وخالصته،  يف الرشحّتقدموهذا الوجه 
سكت عن  و،مطلوبة ًاجلوسالصالة ّأن ّبني  و،املوىل يف مقام بيان متام الوظيفة

 عىل عدم ّسكوته يدلّفإن ، مطلوبة بعد ارتفاع العذرمن قيام كون الصالة 
 .)١(ّإال لكان عليه البيان و،وجوب اإلعادة

ً  يكون معارضاّامياإلطالق املق>: ّ عىل هذا الوجه بأنالشهيدّالسيد وأورد 
 ّأهناّ يف دليل االضطرار يعني الوظيفة ّاإلطالق املقاميّن أل، مع دليل الواقع

دليل الواقع يثبت و،  ليست وظيفةّيةالصالة القيامّأن ومقتضاه ، من جلوس
إذن ، قبل ارتفاع عذرهّ صىل حتى لو كان قد، ّية الصالة القيامّيةوظيف

 كام هو الغالب يف اإلطالقـ  أظهر من اآلخر أحدمهاّأن فإن فرض ، فيتعارضان
مجع بينهام بتقييد اإلطالق األضعف   ـلو بنكتة تضييق دائرته وّاملقامي

النتيجة و، ّيةيرجع إىل األصول العملو، ّإال فيتساقطانو، باإلطالق األظهر
 .)٢(<عدم اإلعادة وتقتيض اإلجزاء

 ّ ضطراريالباألمر اّختياري  األمر االّتقيد :رابعالوجه ال
 :حاصله بعبارة الشهيد الصدر و )٣( األصفهاينّحققهذا الوجه بنى عليه امل

 ّكلفتارة يفرض قيامه باجلامع بني الصالتني بحيث لو أتى امل، ّن املالكأ>
 ّأخرى يفرض قيام املالك باجلامع لكنو، بتامم املالكً وافيا باجلامع يكون

ً بل حتصل حمضا، فقّ اجلامع كيفام اتمرتبته العالية الشديدة ال حتصل بمطلق
ٍيةمن خصوص كرفع العطش الذي حيصل باملاء  وكالقيام،  باجلامعٍ قائمةّ

                                                
 .٢١٩ ص٤ج): تقرير الشيخ عبد الساتر( انظر بحوث يف علم األصول) ١(
 . املصدر السابق) ٢(
 .٢٦٨ ص١ج: ة الدراية يف رشح الكفايةهناي) ٣(
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 .ّ املرتبة العالية منه ال حتصل إال باملاء الباردّلكن، ًمطلقا
 ّيةحتصيل اخلصوصّ يتوقف بحيث،  باجلامعًوإذا كان واقع املالك قائام

 ّلكنو، انتهى األمر و باإلتيان باجلامعةّي حلصلت اخلصوص،عىل متام اجلامع
هي ما به االمتياز كالقيام وّختياري  قائمة بخصوص الفعل االّيةاخلصوص

 .ّيةه إىل القيام ال إىل الصالة القيامّاألمر يتوجّأن  :معنى هذاو، ًمثال
 ال ّية عىل اإلجزاء هو األمر بالصالة ذات اخلصوصّفالدال :وعىل هذا

لو مل يكن و، ًإذ لو كان إجزاء فال أمر أصال،  غري حمتملهذاو، ّيةاخلصوص
 . ما به االمتيازّية بخصوصّتعلقإجزاء فهناك أمر م

عليه  ّيدل ما هو حمتمل ملو، مدلول الواقع غري حمتملّأن : ّ يصحومن هنا
، بل عىل إبطال داللة الواقع عىل عدم اإلجزاء، عىل اإلجزاء ّيدل هذا الو، دليل

 .)١(<بات اإلجزاء إىل اإلطالقات أو إىل أصل من األصولفريجع يف إث
 :  بام ييلالشهيدّالسيد وأورد عليه 

ّهو ما تفطن له األصفهاين نفسه من أن: ّولاألمر األ > رنا عدم ّنا لو تصوّ
األمر باإلعادة جيب أن ّأن  من : ما قيلّ إذن يتم،اإلجزاء بالنحو الذي ذكر

فال يتطابق ما هو املحتمل مع مفاد دليل  :ٍحينئذو، ّيةاخلصوص  عىلّينصب
 .األمر الواقعي

 باجلامع بني ٌ أحدمها قائم:نيّلكن يمكن يف املقام افرتاض مالكني مستقل
 ّية القيامّية بالصالة االختيارٌمالك آخر قائمو، ّيةاالختيار وّيةاالضطرار

ر ّاملؤثحيث يكون ، ّية اخلصوصو بام هو ذّية بذي اخلصوصًبحيث يكون قائام
 ، االمتيازّيةحيث و االشرتاكّية من حيثّركبيف املالك الثاين هو املجموع امل

يريد ّ ألنه ّيةيمكن للموىل أن يأمر باإلعادة بلسان األمر بذي اخلصوصٍحينئذ و
 ّيةحيث و االشرتاكّية من حيثّركب باملجموع املٌهو قائم وحصول املالك الثاين

                                                
 .٤٢٦ ص٤ ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ُالصالة و،تنيّ بمجموع احليثيًاّتعلق األمر مإذن ال بأس أن يكون، االمتياز
 .)١(< األمر هباّتعلق إذن في،ّيةتني هي الصالة القيامّالواجدة ملجموع تلكام احليثي

 : أي،املالك حيصل بامتثال اجلامعّأن نا لو فرضنا ّهو أن: األمر الثاين
،  به االمتيازحتصل بامفهي   الشديدةة املالكمرتبّأما ،  املشرتكةّيةاحليثبامتثال 

قيام األمر > ّتصورأن نً أيضا ففي هذه احلالة يمكن، ًوهي الصالة من قيام مثال
ذلك  و؛ً حمضاّيةه باخلصوصّتعلق وال ينحرص قيامه وّيةالرشعي بذي اخلصوص

 املشرتكة يكون ّيةاجلامع بني املالكني الذي هو احليثّأن إلمكان افرتاض 
لكن اقتضاؤه ألصل املالك ال  و،تبته الشديدةملر و بطبعه ألصل املالكًمقتضيا

 أصل ّحققهلذا يتو ؛ّ التامةّيةّاقتضاء بنحو العلّألنه  ً؛ أصالٍحيتاج إىل رشط
ّأما اقتضاء اجلامع للمرتبة الشديدة من املالك حيتاج و، ًاملالك مع اجلامع قهرا

لقائمة  ما به االمتياز اّيةالرشط هو خصوصو،  إىل رشطّ وجوديٍ قيدّإىل ضم
رة ّمؤث وّية املشرتكة مقتضّيةتكون احليثٍحينئذ  و،ّية االختيارّيةبالصالة القيام

 فقد أوجد ّيةّفاملريض إذا صىل صالة جلوس ؛يف مرتبته ويف أصل املالك
 ّأن:  باعتبار،الشديدة  هبذا وجد أصل املالك دون أن توجد مرتبته و،اجلامع

هذا اجلامع مل  و،ّيةع املقرتن مع اخلصوصهو اجلامّإنام املقتيض هلا  وّاملؤثر
للشارع من ّالبد إذن ف، ً أصالًإذن فمثل هذا اجلامع ال يكون مقتضيا، يقرتن

ّن  أل،ّية القيامّيةص بخصوصّ يعني باجلامع املتخصّيةأن يأمر بذي اخلصوص
 من ّركبهو املجموع املّإنام  يف املرتبة الشديدة ّ املؤثراملقتيضّأن املفروض 

 ّيةة من احليثّاخلاصّصة  االمتياز بنحو تكون احلّيةحيث و االشرتاكّيةثحي
يف وجود املرتبة الشديدة ّتامة  ّعلة االمتياز ّيةاملقرتنة بحيثّصة هي احل واملشرتكة

 .ة من املالكّاخلاص
فيتطابق ما هو املحتمل ، ّيةل األمر بذي اخلصوصّعقَعقل تُوبناء عىل هذا ي

                                                
 .صدر السابقامل) ١(
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 .)١(<قعيمع دليل األمر الوا
من ّاصة املرتبة الشديدة اخلّأن ّ عىل ختيل ّمبنيهذا الوجه ّأن : واحلاصل

، تأثري ّأي اجلامع من دون أن يكون للجامع ّية من خصوصًاملالك تنشأ حمضا
املقتيض ألصل ّأن فرتض نيمكن أن ّ ألنه ؛ يف املقامًهذا ليس مربهناّأن مع 

 للمرتبة الشديدة من املالك هو املقتيضو، املالك هو ذات اجلامع ال برشط
، ّيةاقرتانه باخلصوص و من اجلامعّركبأي املجموع امل، يشءاجلامع برشط 

 .»ِّصل«باإلعادة بلسان ٍحينئذ  األمر ّتعلقعليه فال حمالة يو
هذا متام الكالم يف صورة ،  هذا الوجه لإلجزاءّيةعدم متامّ يتضح وهبذا

 .زوال العذر أثناء الوقت

وقتّ استمر إذا: انيةة اصورا    العذر تمام ا
 : من جهتني يف هذه املسألة  البحثلاوونتن

  عىل القضاءياقتضاء الدليل االجتهاد: األوىلاجلهة 
ما  ـ  عىل وجوب القضاءّالدال ـ يف الدليل االجتهادييوجد هل أي 

 يقتيض إثبات وجوب القضاء؟
يسقط ٍحينئذ ف، الفرضًا بحسب ّا كان مستمرّ العذر ملّإن: توضيح ذلك

يبقى تعاملنا مع دليل وجوب  و، األمرّأولمن  يف الوقت ّاألمر الواقعي دليل
 :لكن يطرح هذا السؤال وهو ،»ِّصل«دليل  وليس» ِاقض«دليل وهو ، القضاء

 ؟ الكالمّحمليشمل » ِاقض«دليل هل 
، ّيةّصيغ الكل الّ هي أن يبنيّوظيفة األصويلّأن بام  :يف املقام ذكر الشهيد الصدر

 لذا، ّأما استظهاراهتا بحسب املوارد املختلفة فهي تقع عىل عاتق الفقيه بالفعلو
 تشخيصعىل أساس عدم اقتضائه  ووجوب القضاء خيتلف اقتضاء دليل

                                                
 .٤٢٧ ص٤ ج: املصدر السابق) ١(
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 : احتامالتّ عدة ويف املقام توجد، استظهار ما هو املوضوع له يف لسان دليلهو
 ّيةضاء هو فوت الفريضة الفعلاملوضوع يف دليل وجوب الق أن يكون .١

 ؛ّته واجب فعيلُفَدليل وجوب القضاء مل يّأن : فمن الواضح، الواجب الفعيلو
 املعذور يف متام الوقت هي ّكلفهذا املّ حق الواجب الفعيل يفّن ذلك أل
فال اقتضاء يف دليل وجوب  وعىل هذا، من قيام دون من جلوسالصالة 

 .القضاء
أي ، ّ وجوب القضاء هو فوت الواجب الشأين موضوع دليل أن يكون.٢

 يف نفسه بمقتىض الطبع لوال ّ االقتضائيّمطلق فوت الواجب الشأين
 ّكلفاملّن أل، ٍ يف إطالق دليل القضاء حينئذإشكال ال ويف املقام، العوارض

 ّققإذن قد حت،  لوال الطوارئّهي واجب شأينو، الصالة من قيامفاتته 
 .ءموضوع دليل وجوب القضا

 فوت وليس،  موضوع دليل وجوب القضاء هو فوت املالك أن يكون.٣
بل فوت املالك القائم ، ّ ذات الواجب الشأينوال فوتذات الواجب الفعيل 

 ـ لدليل وجوب القضاء ـ ّيةيكون املقام شبهة مصداق وعىل هذا، بالواجب
معنى ّن أل، عىل تقدير اإلجزاء مل يفت املالكف، عدمه و يف اإلجزاءّشكننا ّألن

عليه و،  فات املالكفقد، عىل تقدير عدم اإلجزاءو، اإلجزاء هو استيفاء املالك
،  لدليل وجوب القضاءّيةفيكون شبهة مصداق، وك فيهشكففوت املالك أمر م

فلو ،  لهّيةيف الشبهة املصداقّعام البدليل ّ التمسك من الواضح عدم جوازو
 ً. أو جاهالًكونه عاملا بّشكيف حالة اليد فال جيوز إكرام ز» أكرم العامل«: قال

 مقتىض األصل العميل يف املقام: اجلهة الثانية

: حيث قال، ء الرباءة عن وجوب القضا صاحب الكفاية جريانذكر 
الرباءة من إجياب  وهو يقتيض، فاألصلّإال و، كان لو اإلطالقبع هو ّاملت>
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القضاء بطريق  إجيابوكذا عن ، التكليف يف أصل ًاّشكلكونه ، اإلعادة
 .)١(<ىلأو

 جريان الرباءة عن وجوب القضاء ّيةولأو> ّأن: الشهيد فقد ذكرّالسيد ّأما 
 يف أصل ّشكحيث يكون ال، يكون بناء عىل أن يكون القضاء بأمر جديدّإنام 

ّن  ألّم فيه مورد لالحتياط أو االستصحاب التعليقيّوال يتوه، تكليف جديد
ا إذا كان ّمأو .ّإثباته حتى باالستصحاب التعليقيعنوان الفوت ال يمكن 

بإجياد  واآلخر، باجلامع أحدمها، ن كان هناك أمرانأب، ّولالقضاء باألمر األ
الدوران بني التعيني  يف األجزاء يكون املقام من ّشكفمع ال. اجلامع يف الوقت

ّنه أل، ذي يرى فيه صاحب الكفاية جريان االحتياط ال الرباءةوالتخيري ال
 ّكلعليه داخل الوقت عىل ًمثال سوف يعلم بوجوب الصالة من جلوس 

ويعلم بوجود امر آخر عليه  ) بالوقتّوهذا هو األمر الثاين املختص( حال
 أو باجلامع جزاء بالصالة من قيام عىل تقدير عدم اإلًمراأن يكون أد بني ّمرد

وهذا من الدوران  ـ جزاءعىل تقدير اإل ـ  يف الوقتّيةبينها والصالة اجللوس
 .)٢(<بني التعيني والتخيري

                                                
 .٨٦ص: كفاية األصول) ١(
 .١٥٦ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(





 
 
 
 
 

)١٩٦(  

 
 ّمسلك السببية> ًإجزاء األمر الظاهري عن الواقعي عقال> 

  ّية احكام طريقّيةاالحكام الظاهر: األوىلاملناقشة  
 حة  تفي بقدر ما يفوت من مصلّيةاملصلحة السلوك: املناقشة الثانية

 الواقع

  ّية األحكام الواقعّأدلة عىل ّيةّج احلّأدلةاإلجزاء عىل أساس  

 إجزاء احلكم الظاهري عن الواقعي تفصيل البحث يف 
 الواقعتأثريها يف ومدى  مارات األّيةّحجبيان يف  )١(
 يف الواقع  وما هو مقدار تأثريهاّيةُ األصول العملّيةّحجمدى يف  )٢(
 األقوال يف املسألة )٣(





 
ر الظاهر   ً عقالاإلجزاء  ّةداللة األوا

واجبِ إ تطبيقُةّجّقد تؤدي ا علومِ ا ِِ  غِ  ا صداق  ِه 
واق واجبّأن   بأن تدل، ّا ُنه صالةأ مع ِ الظهرُ صالةَا معةّ أو ،  ا
وبّأن   سَ معٌ طاهرَا ف؛ّ أنه  ُ فإذا أ ا ّ

وظيفة  وفقاِ با
ً
 

واجب، ّة الظاهرِةّحجل ك عن ا زي ذ واقِفهل   إ ٍ بال حاجةّ ا
لِقيام تاج،  اإلجزاء خاص ٍ د ورد  ِاإلجزاء ُ إثباتُأو   إ ٍ 
ل   ؟اإلجزاء ِ عدم إ قاعدةُِدونه يرجعو، ّ خاصٍد

الزمة، باإلجزاء قد يقال ِ العقليةِبدعوى ا رَ بّ  ّ الظاهريِ األ
ر، هَنو َألن األ خالفةِ  حاالتّ الظاهريّ لواقعِ ا شفِ   عن ُ ي

صلحةِوجود وردٍ  وِ   الكستوُ ٍه   واقُ به ا ي يفوت ا  ُ ا
ِف ا

ّ
سبب عبدِ  ِ ا هانو، ّة الظاهرِةّج باّ ك ب وال أ ِذ ّنه 

صلحة اض  رُ جعلَن،  من هذا القبيلٍاف  قبيحاهري الظاِ األ
ً

 ،
ون ُألنه ي  مفوتاّ

ً لمصلحةّ فِ  ِ  ا
ّ

لقيا و
ً

فسدة  َمع و.   ا
شاف صلحةِاك ُيتع،  من هذا القبيلٍ  ب،  اإلجزاءّ دةُفال  ،  اإل

الكِصول، عن القضاءًضال ف واقِ ا يفائ وّ ا ناء و.ِهاس   ُا
شاف ذكورِاالك  ِ ا

ِس بالقولُ بيّ س ّأن  :بمع، ّيةّج اِ  جعلِةّ با

ونَةّج اَاألمارة باُ ت  س
ً

الكِ  حدوث وردٍ    .هاِ  
رد كُو   :   ذ
ًأوال مّن أ: ّ ةَاألح َ الظاهر َتقدم ما  ـ ّ م ـ ّ قٌأح ٌية طر شأ ّ م ت  

صالح ت وَمن  تعلق  مٍال
ّ

ِ تِبل من نفس، هاات ال م ِ   ِاألح
واقع رقد و.ّيةا ذورُ دفع  م ِ استلزامِ  تِّة الظاهرِاألح فو  ِ 
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صلحة فسدةِاإللقاء وِا م و.  ا نت األح  من ً ناشئةُّة الظاهرُو 
ت وَصالح َ ما اد ـ ٍال بَلزم ـ ّ صو ِ  وفاءِ فرضَإذ بعد،  ا

وظيفة الكِ بنفسِّة الظاهرِا واجبِ  واقِ ا   أن يبُستحيل، ّ ا
وجوب واقُا تص ا اّ 

ً
ِتعلق بم

ّ
الةُبل ينقلب، ّول األه ُتعلق وَ ال  ّ

 
امع نَ بِبا ر وو،  األ بٌهذا  صو   . من ا

وثانيا
ً

ْإذا سلم:  ّ
ُن ما يفوتأنا  فّ ِ  ا

ّ
سبب  ِّة الظاهرِةّج اِ 

صالح  تدارُةّج اَن تضمنأ البد، َمن 
َ

إال ، ه
ّ

 ّن هذا ال يقتأ
اض صلحةَاف ِ إال بقدرٍ 

ّ
بُ ما يفوت س شاففإذاها؛ ِ   فرضنا ان

َ
 

الف وقتِأثناء  ِا ن ما فات،  ا سببَم ي َ إال فضيلةِةّج اِ  ّ
 

صالةِ ِأول  ا الكَال أصل، ًها مثالِ وقتّ واقعِ  ن،  ا يفائِإل ه ِ اس
صلحةأ :هذا يع و.اهمع َن ا ستكشفةّ ّإنما   الظاهريِر األِ من قبلَ ا

ِعبدا واألمارةِ ِ  سلوك حو العمّ ي ِ بها با ه ُ ما ُ ا
ُفا

ّ
سلوك ست قائمةو،  بهذا ا ِتعلق باًل

ّ
وظيفة و  ِّة الظاهرِا

ِ ُعبد اَ انقطعفإذا، هابذات وقتِأثناء  ّ شافِ ا الفِ بان انت ،  ا
صلحةُأمد س و. ا صلحةّهذا ما  سلوِ با ِية ا وجب و؛ّ  َعليه فال 

  ً. عقالِإلجزاء
ن، نعم ِ بتوهمِ دعوى اإلجزاءُيب إ ِ أدلةِ بعضِ حكومةّ

ّ
جية ِ ا ّ ّ 

ِ أدلة
ّ

م  واقعيةِاألح ِ ا وضوعِ وتوسعتّ ك  ـ هاِها  وقد أوضحنا ذ
سابقا
ً

سانِ مِ  االستظهار مبٌوهو إجزاء ـ  لِن  جيِ د ّ ا وال ، ةّ
الزمةَعالقة   .ّ العقليةِ  با

أ دفع وهمُو ِ هذا ا ميَ عندّ كومةَ بِ ا واقعيةِ ا ِ ا ّ 
كومة ةِوا ِ الظاهر عارضِ  مباحثّ   . تعاُ اهللاَ إن شاءِ ا
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ة عىل احلكم يف حالة اجلهل باحلكم ّهي األوامر الدال: ّيةألوامر الظاهرا

 عىل احلكم يف حالة اجلهل ّمارة أو األصل العميلل قيام األمن قبي، ّالواقعي
 .ّباحلكم الواقعي

عىل احلكم  ّ األمارة أو األصل العميلقيامّأن وقع البحث يف : بيان ذلك
ّأن ّتبني  وّكلفلدى املّثم انكشف الواقع ، ّيف حالة اجلهل باحلكم الواقعي

 أو األمارة وفق ّكلفى به امل ما أتفهل،  خمالف للواقعمفاد األمارة أو األصل
 ؟ّيةاألصل جيزي عن الوظيفة الواقع

 : ونذكر لذلك مثالني
عىل وجوب الظهر يف يوم  ـ كخرب الثقة ـ األمارةّإذا دلت : ّولاملثال األ

التي هي حكم ( األمارةت عليه ّ عىل وفق ما دلّكلفوقد أتى امل، اجلمعة
 ّيّ أن الواجب الواقعّكلفللم ّ اتضحوبعد ذلك، ّفصىل صالة الظهر )ّظاهري

ففي هذه احلالة هل جيب ، يف يوم اجلمعة هو صالة اجلمعة وليس صالة الظهر
 خارج الوقت؟  أن يعيد الصالة إذا كان يف الوقت أو القضاءّكلفعىل امل

 من ّكلف طهارته لدى املاملشكوكإذا ثبتت طهارة الثوب : املثال الثاين
ّأن ّ اتضح وبعد ذلك، املشكوكبذلك الثوب  ّ صىلّثم، أصالة الطهارةخالل 
 ففي هذه احلالة هل جتب اإلعادة أو القضاء؟، الثوب نجسّأن الواقع 

 عن ّية بحث إجزاء األوامر الظاهرّإن: ومن خالل هذين املثالني نقول
الفعل ّ يأيت يف مجيع املوارد التي يكون فيها املكلف قد أتى بّيةالواقعاألحكام 

،  أو األصل خالف الواقعاألمارةّأن  انكشف ّثم، أو األصلق األمارة طب
 وفق ّكلفما أتى به املّأن وعىل هذا األساس وقع اخلالف بني األعالم يف 
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، ّهل جيزي عن الواجب الواقعي ـ ّالعميل  أو األصلاألمارة ـ ّيةة الظاهرّجاحل
قيام  إىل احلاجة ال للقضاء يف خارجه من دون و داخل الوقتاإلعادةفال جتب 

 مورد من هذه املوارد ّكلّ أن إثبات اإلجزاء يف مأ ؟عىل اإلجزاءّخاص دليل 
  نرجعاإلجزاءومع عدم الدليل عىل ، اإلجزاءعىل  ّيدل ّخاصدليل  إىل حيتاج

 قاعدة عدم اإلجزاء؟إىل 
 مل +الشهيد ّالسيد لكن ، ةّست إىل دة تصلّواألقوال يف هذه املسألة متعد

 يف  األقوال فسنذكرهاّيةبقّأما ، سنذكرمها لقولني فقطّ إال قام يف املّتعرضي
 .شاء اهللا تعاىل آخر البحث إن

<> 
 جعل األمر الظاهري بني ّيةيبتني هذا القول عىل أساس وجود مالزمة عقل

، جمعول عىل أساس املصلحة املوجودة فيهاحلكم الظاهري ّن ؛ ألبني اإلجزاءو
ّهو ما يسمى بالسببيةو ّ. 

ت إشكاالّ عدة ني واجهواّاألصوليّأن  : يف أوائل الكتابّتقدم: بيان ذلك
 ابن تإشكاالت بشكاالطلق عىل تلك اإلُ وقد أ،يف جعل احلكم الظاهري

ي؛  جعل احلكم الظاهر تفيد باستحالةّأهنات شكاالوخالصة هذه اإل، ةَبِق
ّألنه يؤدي إىل أحد   : املحاذير الثالثة التاليةّ

 ّلزوم اجتامع الضدين يف حالة املخالفة بني احلكم الظاهري: ّولاألاملحذور 
 .التوافق بينهامأو لزوم اجتامع املثلني يف حالة ، الواقعيو

اإللقاء يف املفسدة فيام إذا كان  ولزوم تفويت املصلحة: الثايناملحذور 
 وذلك الشرتاك املصالح واملفاسد بني العامل  للواقع؛ّهري خمالفااحلكم الظا

 .ّمذهب العدليةكام هو يف ، واجلاهل
ّ؛ ألن احلكم املشكوكّعدم إمكان تنجز التكليف : الثالثاملحذور 

وإذا ،  جتري قاعدة قبح العقاب بال بيانّشكمع ال و،ّشكالظاهري مورده ال
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 .ملشكوكاالتكليف  زّفال يتنج، قاعدةالجرت 
 :تهاكان من مجل، أجوبةّ بعدة تشكاالعن هذه اإلجاب األعالم وقد أ

س حينام جعل ّاملقدّأن الشارع  :أي،  جعل احلكم الظاهرييفّالقول بالسببية 
من وجود ّالبد ـ  ًّا عمليًسواء كان أمارة أو أصال ـ حكم الظاهري للّيةّجاحل

 حلدوث تلك ًري سببايكون احلكم الظاهوعليه ، مصلحة يف ذلك اجلعل
سوف تندفع يف احلكم الظاهري عىل أساس هذه املصلحة و، املصلحة
 .هّحمل تفصيله يف ّتقدمة كام َِبابن قت إشكاال

إجزاء احلكم الظاهري عن الواقعي   الربهان عىلّإن: ذلك نقولّتبني إذا 
كم احلّن وذلك أل،  بني احلكم الظاهري وبني اإلجزاءّيةهو وجود مالزمة عقل

ّالظاهري إذا كان خمالفا للواقع فهو يكشف عن وجود مصلحة يف مؤد فإذا ، اهً
ً الظهر طبقا ّكلف املّوصىل، وجوب صالة الظهر إىل ًت األمارة مثالّأد

ففي هذه ، الواقع هو صالة اجلمعة ال الظهرّأن وبعد ذلك انكشف ، لألمارة
ّية أو ال تقل أمهية  مساومن وجود مصلحة يف احلكم الظاهريّالبد ، احلالة ّ ّ

 .تدارك ما فات من مصلحة الواقعـُهبا يو، عن مصلحة الواقع
ّفات املكلف عند  يف صالة اجلمعة الذي ـ ّ فإن املالك الواقعيوعىل هذا

عليه فال يوجد و، ًكان متداركا ـ الواقعخالف احلكم الظاهري  ّأنانكشاف 
 هذا ّلكن،  الواقعيملأمور بهّإن مل يمتثل املكلف او، الواقعيتفويت للمالك 

أحد مالكي اإلجزاء هو حتصيل املالك من ّن وذلك أل،  يف اإلجزاءيكفي
وعىل هذا األساس فال جيب ، وهو حاصل من طريق احلكم الظاهري، األمر

 . اإلعادة يف الوقت وال القضاء خارجهّكلفعىل امل
 مل توجد لو: هو، والربهان عىل وجود املصلحة يف جعل احلكم الظاهري

من قبل  احلكم الظاهري يكون جعلٍحينئذ ف، مصلحة مساوية ملصلحة الواقع
 املحاذير  أحدالتي هي، يوجب تفويت مصلحة الواقعّ ألنه ؛ًقبيحاالشارع 
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 .ةَبِ ابن قاالتي ذكره
 للحكم من ّيةّجأن يكون يف جعل الشارع احلّ فالبد وعىل هذا األساس
ل ّهبذه املصلحة حيصو، مصلحة الواقع عن ّية أمهّوجود مصلحة ال تقل

اإلعادة وال  جتب وعليه فال،  عىل احلكم الواقعيّرتتب املّاملكلف املالك
 .القضاء

  بمعنى وجودّيةالقول بالسبب>:  بقوله+الشهيد ّالسيد وهذا ما ذكره 
ة من قبح تفويت َِبمصلحة يف جعل احلكم الظاهري ألجل دفع شبهة ابن ق

 إذا مل يكن مصلحة ًيكون قبيحاّإنام  هذا التفويت ّنأوى بدع، مصلحة الواقع
 ره بعضهم يف اجلمع بني احلكم الظاهريّكام تصو، التفويت يف نفس هذا

إذ مل يفرض تدارك ، ً أيضاإجزاءال  وبناء عليه ال تصويبو، الواقعيو
 .)١(<وجه ّ املحفوظة بأيّيةاملصلحة الواقع

  ّولمناقشة القول األ
 يبتني ّية عن الواقعّية الذي يقول بإجزاء األحكام الظاهرّول القول األّإن

 مالك ّية عن أمهّعىل وجود مصلحة يف احلكم الظاهري مساوية أو ال تقل
 : هذه الدعوى نوقشت بمناقشتنيّأن ّإال ، احلكم الواقعي

 ّيةحكام طريقأ ّيةحكام الظاهراأل: األوىلاملناقشة 
 ّيةالظاهر األحكام ّأن :ّيةم الظاهروظيفة األحكا  عند البحث عنّتقدم

لعدم وجود مصالح ومالكات يف ، ّية حقيقًا وليست أحكامّيةهي أحكام طريق
مالكاهتا نفس  بل، ّيةة عن مالكات األحكام الواقعّ مستقلّيةاألحكام الظاهر
ّ األهم من نيتعي هي ّيةوظيفة األحكام الظاهرّأن : ّتقدمو، مالكات الواقع

ّن حيث إ، ففي هذه احلالة، ّكلف عند املّشكيف حالة الّقعية املالكات الوا
                                                

 .١٦٣ ص٢ ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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جيعل الشارع احلكم  لذا، ّيةالشارع ال يرىض بتفويت املالكات الواقع
ًسابقا عند   تفصيلهّتقدمكام ، ّيةاحلفاظ عىل املصالح الواقعألجل الظاهري 

 .هريالبحث يف احلكم الظا
ّالسيد وهو مبنى  ـ ّيةهروعىل أساس هذا املبنى يف جعل األحكام الظا

َ ابن قبة تإشكااليمكن اإلجابة عىل  ـ +الشهيد   اجتامع املثلني أو إشكالكِ
حكم واحد وهو احلكم ّ إال ه عىل هذا املبنى ال يوجدّنحيث إ، ينّالضد

قد ، احلكم الواقعي إىل ًطريقاّ إال احلكم الظاهري فهو ليسّأما ، الواقعي
 .يصيبه وقد ال يصيبه

 : ّيتضحذلك ّبني توإذا 
 للحكم الظاهري وبني وجود ّيةّج عدم وجود مالزمة بني جعل احل.١

بحيث تستوىف هبا مصلحة ، مصلحة يف مورده تكون مساوية ملصلحة الواقع
ّ مستقل احلكم الظاهري ال مصلحة وال مالك لهّن أل، احلكم الواقعي الفائتة

 . عن مصلحة ومالك الواقع
يلزم  ،عيها أصحاب هذا القولّالتي يد ّسببيةالقول بال بناء عىل .٢

ّذلك ألنه يفرتض أن احلكم الظاهري يسبب وجود مصلحة يف  والتصويب؛ ّ ّ
مساوية أو أن تكون ّ البد وهذه املصلحة يف وجود احلكم الظاهري، ّمتعلقه

ّأهم من مصلحة الواقع؛ ألهنا ّأقل أمهية من لو كانت ّ ّ ،  مصلحة الواقعّ
َ ابن قبة أوردهالذي  ّيةالواقعصلحة فمحذور تفويت امل عىل و. يبقى عىل حالهِ

،  بمصلحة الواقعً وافيةأن تكون املصلحة يف جعل احلكم الظاهريّ البد هذا
 .حتى ال تفوت مصلحة ومالك الواقع

لكن وجود مصلحة بالنحو الذي يقوله به أصحاب هذا القول وهي 
ً متعلقاّيؤدي إىل أن يكون الوجوب الواقعي، ّيةالسبب ّ إما باإلتيان باحلكم ّ

فينقلب األمر ، ّإما باإلتيان باحلكم الظاهري عىل نحو التخيريو، الواقعي
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ًالواقعي من كونه تعيينيا ً إىل كونه ختيريياّ ً متعلقاّ ّألن هذا ؛  باجلامع بني األمرينّ
ّاجلامع يكون متعلقه إما احلكم الواقعي ذا فإ، ّإما األمارة املخالفة للواقع وّ

، قامت لديه األمارة فإن كانت موافقة للواقع فيكون قد أحرز احلكم الواقعي
ن ّالذي يتضم، إن كانت خمالفة للواقع فيكون قد امتثل احلكم الظاهريو

 .وجود مصلحة تساوي مصلحة الواقع
صالة  ـ ل احلكم من التعيني وهو احلكم الواقعيّ تبدّنأ: ومن الواضح

 بني احلكم الواقعي واحلكم الظاهري  وهو اجلامعيريالتخ إىل  ـًاجلمعة مثال
  من أنحاء التصويبٌنحوهو  ) اجلامع بني صالة اجلمعة وصالة الظهر:أي(

 .الباطل
 .هذا القول ال يثبت اإلجزاءّأن : ّ يتضحوهبذا
وذلك ، ال يمكن االلتزام هباّ أنه هو: الصحيح>: +اخلوئي ّالسيد قال 

إذا ّ أننا هو: والسبب فيه .ل احلكم الواقعيّب وتبدالتصوي الستلزام القول هبا
تدارك مصلحة الواقع  افرتضنا قيام مصلحة يف سلوك األمارة التي توجب

القائم ّأن  كام إذا افرتضنا،  غري معقولًتعييناٍئذ  الواقعي عنداإلجيابف
اإلتيان هبا يف : أحدمها: يف وقتها أمران ـ ًمثال ـ بمصلحة إيقاع صالة الظهر

ة عىل وجوب صالة اجلمعة يف متام الوقت ّسلوك األمارة الدال: الثاين، الوقت
امتنع للشارع احلكيم ختصيص الوجوب ٍئذ فعند، دون كشف اخلالف فيه من

، من ناحيةّ مرجح لقبح الرتجيح من دون، بخصوص صالة الظهر الواقعي
بغرض ًا  وافي من األمرينّكلمن ناحية أخرى بعد ما كان  وعدم املوجب له

من قامت ّ حق من االلتزام بكون الواجب الواقعي يف ال مناصٍئذ فعند، املوىل
و اجلامع بينهام عىل ه ـ ًمثال ـ وجوب صالة اجلمعة عنده أمارة معتربة عىل

، أو سلوك األمارة املذكورة، الظهر يف وقتها اإلتيان بصالةّإما : نحو التخيري
ّ فإنه ؟بني العامل واجلاهلًكا عي مشرتالواق ومعه كيف يعقل أن يكون احلكم
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وهذا خالف . اجلاهلّ حق  يفًاّوختيريي، العاملّ حق يفًا ّنيبطبيعة احلال يكون تعيي
  التي مقتضاها عدم الفرق بينهامّدلةاأل الرضورة واإلمجاع وإطالقات

 .ّيةباإلضافة إىل األحكام الواقع
  باملعنى الثاين يف انقالب الواقعّية إىل السببّية هذه السببّمردّأن  :فالنتيجة

 .)١(<فال فرق بينهام من هذه الناحية، لهّوتبد

  تفي بقدر ما يفوت من مصلحة الواقعّيةاملصلحة السلوك: املناقشة الثانية

،  من املصلحة بسبب احلكم الظاهريّكلفما يفوت عىل املّأن  بّسلمنالو  
 هذا ال يقتيض اإلجزاء ّلكن، ًيكون احلكم الظاهري ضامنا لتداركها أنّالبد 
يمكن أن يكون احلكم الظاهري يفي بقدر ما يفوت من ّ ألنه وذلك، ًعقال

وقامت األمارة عىل ،  الواقع هو صالة الظهرّأن: فلو فرضنا، مصلحة الواقع
 انكشف اخلالف يف أثناء ّثم،  صالة اجلمعةّكلف املّصالة اجلمعة وصىل

بل ما ،  مجيع مصلحة الواقعّكلفعىل املففي هذه احلالة مل يفت ، الوقت
ّن  وذلك أل، الوقتّأوليفوت من مصلحة الواقع هو فضيلة صالة الظهر يف 

 ّأنوهذا يعني  ؛ يمكن له أن يستويف مصلحة الواقع وهو صالة الظهرّكلفامل
 ّتعبداملصلحة التي تستكشف بواسطة احلكم الظاهري هي سلوك األمارة وال

 ّسمىوهذا ما ي، مارة باألّتعبد من الّكلفرب ما خيرسه املل الذي جيشكهبا بال
 .شيخ األنصاري التي ذهب إليها الّيةباملصلحة السلوك

ّن األحكام الظاهرية جمعولة عىل أساس املصلحة السلوكيةإ: بيان ذلك ّ ّ ،
 مصلحة توجد يف األمارةلو مل  ّ ألنهّأن يف سلوك األمارة مصلحة؛: بمعنى

أو احلكم  ستكشف من جعل األماراتمن هنا ن، وهو حمال، ًلكان جعلها لغوا
 . وجود تلك املصلحةًالظاهري عموما

                                                
 .٢٧٦ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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الواجب ّأن كام لو قامت األمارة عىل ، ّفإذا سلك املكلف عىل طبق األمارة
ّ ثم انكشف له أهنا خمالفة للواقعهو صالة اجلمعة الواقع هو وجوب ّأن و، ّ

 : ن يف حالتنيانكشاف الواقع يكوّفإن ، صالة الظهر
 .أثناء الوقتاالنكشاف يف : األوىل
 .االنكشاف يف خارج الوقت: الثانية

املصلحة ّأن فهو يعني  ـ خلالف يف الوقتانكشاف ا ـ األوىليف احلالة ّأما 
بمقدار ما تكون ّإنام و،  مصلحة الواقعمتامبمقدار ليست ّالسلوكية يف األمارة 

 وهو مصلحة الصالة يف ، مصلحة الواقعهو جزء من و،سلكه عىل طبق األمارة
 وذلك ؛ حتصيلهاّكلففيمكن للم  من املصلحةّأما اجلزء الباقيو،  الوقتّأول

بصالة فيأيت ، االنكشاف يف داخل الوقتّألن من خالل اإلتيان بصالة الظهر؛ 
 .احلكم الظاهري ال جيزي عن الواقعيّأن وهذا يعني ، الوقتداخل  يف الظهر

ّأن فهذا يعني  ـ الوقتخارج ف اخلالف اانكشوهي  ـ  الثانية احلالةّوأما
ّأن ّإال ، تامم مصلحة الواقعوافية ب تكونّاملصلحة السلوكية عىل طبق األمارة 

ًهذا االستيفاء كان متعلقا ّ بنفس متعلق احلكم ًاّتعلقوليس م بسلوك األمارة ّ
 هو املأمور به مل يكنوهو صالة اجلمعة ما أتى به من فعل  ّالواقعي؛ ألن

 ؛يضمن اخلسارةفهو  سلوك األمارة ّوأما، النكشاف خالف الواقع ؛ًواقعا
ّأما املأمور و، لتامم الوقت وليس خارجهاخلسارة هنا كانت ّأن : من الواضحو

، لو بعد الوقت ويمكنه أن يستويف مصلحتهوهو صالة الظهر ف به الواقعي
 .  من القضاء خارج الوقتّالبدوعليه ف
 .)١(ّ ال جيزي عن احلكم الواقعيّاحلكم الظاهريّأن : ّ يتضحذاوهب

الشهيد يف املقام ّالسيد اخلوئي مل يذكرها ّللسيد وهناك مناقشة أخرى 
                                                

 .٢٣ـ٢١ص: )طبع قديم( انظر مطارح األنظار) ١(
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املصلحة (بـ ّسمىت ال ملزم لاللتزام هبذه املصلحة التي> ّأنه: وحاصلها
ّن أهو : ذلك والسبب يف، تهاّيّحجلتصحيح اعتبار األمارات و) ّيةالسلوك

يمكن  فال، ً عليه مصلحة وإن كان لغواّترتباعتبار األمارات من دون أن 
 ّيةالتسهيل  املصلحةّترتبيكفي يف ذلك ّ أنه ّإال، صدوره من الشارع احلكيم

  واحد منّ لكلّ رشعيحكمّ بكل  حتصيل العلم الوجداينّحيث إن، عليه
 ولو أمكن هذا، اعن زماننا هذًضال ني غري ممكن يف زمان احلضور فّكلفامل

 ك يف هذافام ظنّ، ني يف عرص احلضورّكلفة املّ لعامًّافبطبيعة احلال كان حرجي
 ً سهلةً رشيعةّية لكون الرشيعة اإلسالمٍهذا منافّأن : ؟ ومن الواضحالعرص

 إىل ًة غالباّؤديللشارع من نصب الطرق املّ فالبد  وعىل هذا الضوء،وسمحة
 .)١(<ًى عىل خالف الواقع أيضاّيها ما يؤد وإن كان فّيةالواقع األحكام

 
ّ أنه يمكن القول باإلجزاء : وغريه إىلصاحب الكفايةذهب وهو ما 

ّالعملية اجلارية يف الشبهات املوضوعية  ّبالنسبة لبعض أدلة األصول وذلك ، ّ
ّالستظهار من لسان دليل احلجيةمن طريق ا ّ. 

ّإن احلكم الظاهري يقسم إىل : بيان ذلك ، األمارات: ّاألول؛ قسمنيّ
األصول  :ّاألول؛ ّالعملية عىل نحوينواألصول  .ّ العمليةاألصول: الثاينو

 يف التي جترياألصول  :الثاين .ّيف الشبهات املوضوعيةلتي جتري ّالعملية ا
 .ّالشبهات احلكمية

يف الشبهات وهي التي جتري   ـّ األصول العمليةّحو األول منوالن
ّفهي تترصف يف  ـ ّية واستصحاهبامّكأصالة الطهارة أو احلل ،ّاملوضوعية

ّحاكمة عىل أدلة ّة هذه األصول أهنا ّ من أدلأي يستفادّاألحكام الواقعية؛ 
                                                

 .٢٧٥ص ٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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ّاألحكام الواقعية التي اشرتط فيها الطهارة أو احللية هو  : حاكمةّهناومعنى أ .ّّ
ّأهنا توسع دائرة الرشطية لتشمل األعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة  ّّ ّ ّ

ّأن أدلة اشرتاط الطهارة :بمعنى؛ ّالظاهرية ال صالة إال « :×ً ـ مثال كقوله ّ
ّ

 دليل قاعدة الطهارةّأما ، الصالةّ الرشطية للطهارة يف   إثبات ّتتكفلـ  »بطهور
ّحتى تعلم أنه قذر طاهر ٍيشءّكل  «وهو ّيتكفل توسعة صدق موضوع ف» ّ

ّ ويبني أن الطهارة الظاهرية أحد اشرتاط الطهارةّالرشطية املأخوذ يف دليل  ّ ّ
 به مع الطهارة ّفيكون املأيت، اشرتاط الطهارةأفراد املوضوع املأخوذ يف دليل 

ًالظاهرية واجدا لرشط الطهارة واقعا ً ً يف ظرف الشك وجمزياّ قع  عن الواّ
ّفإذا زال الشك وعلم بالنجاسة وزالت الطهارة ، إلتيانه باملأمور به برشطه

ًألنه واجد للرشط واقعا، ّالظاهرية مل ينكشف فقدان العمل لرشطه  وهو ّ
ّبل إنام يكون من باب تبدل املوضوع وارتفاع الرشط ، ّالطهارة الظاهرية ّ

 .ّبارتفاع موضوعه من حيث زوال الشك
 : ×وهي قوله ( ليل قاعدة الطهارةدّوهذا يعني أن 

ّ
 )... طاهرء

ال صالة إال بطهور: ×قوله ي أ( ّحاكم عىل أدلة االشرتاط
ّ

ّألنه ؛  ونحوه)
 .يوجب التوسعة يف موضوعها

ّحكومة األدلة الظاهرية عىل األدلة الواقعيةّأن : وال خيفى ّّ ّ ال ختتص ّ
ّ ألدلة ظاهرية أخةشاملبل هي ، بقاعدة الطهارة ّدليل قاعدة احلليةرى كّ ّ 

ّأدلة احللية الواقعيةعىل اكم احل ّ ّ ّوكذلك استصحاب الطهارة أو احللية ، ّ فهو ّ
ًحاكم عىل أدلتهام الواقعية أيضا ّ ّ. 

 ، مل جتب عليه اإلعادة،خالف الواقعوعىل هذا األساس لو انكشف 
ّفضال عن القضاء؛ ألنه قد امتثل أحد مصداقي الرشطية ّ ً. 

 ما كان منه جيري يف ّنأ: التحقيق>: ره صاحب الكفاية بقولهوهذا ما ذك
ّوكان بلسان حتقق ما هو ، ّمتعلقه تنقيح ما هو موضوع التكليف وحتقيق
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، ّ قويٍبل واستصحاهبام يف وجه، ّيةّكقاعدة الطهارة أو احلل، رشطه أو شطره
دليله يكون  ّفإن ؛ّية جيريّأو احلل ّونحوها بالنسبة إىل كل ما اشرتط بالطهارة

ّه أعم من الطهارة ّوأن، الرشط  لدائرةًناّومبي،  عىل دليل االشرتاطًحاكام
ّالواقعية والظاهرية ًيكون موجبا النكشاف فقدان  فانكشاف اخلالف فيه ال، ّ

ارتفاعه من حني ارتفاع  بل بالنسبة إليه يكون من قبيل، العمل لرشطه
 .)١(<اجلهل

يف الشبهات التي جتري ّصول العملية األمارات واألبالنسبة إىل ّأما 
ّفهي ال تترصف يف األحكام الواقعية؛ و ـ كالرباءة واالحتياط ـ ّاحلكمية عليه ّ

لذا جيب ،  الواقعّأهنا خالفاإلجزاء فيام لو انكشف فيها عدم القاعدة ّفإن 
أو القضاء خارجه إن استفيد ذلك من نفس الدليل أو من ، اإلعادة يف الوقت

 .ّدليل خاص
 ،ّ يف الشبهات املوضوعيةةّوهذا هو الفرق بني األصول العملية اجلاري

ّواألمارات واألصول العملية اجلارية يف الشبهات احلكمية األوىل يف ّفإن ، ّ
إجياد فرد من موضوع  :ومعناه، ّاستظهار احلكومة من أدلة هذا القسميمكن 

 التي ات واألصولبخالف األماروهذا ، ًاّمتحققيكون الرشط ف، ّالرشطية
لساهنا ّوذلك ألن ، فال يمكن استظهار احلكومة، ّ احلكميةجتري يف الشبهات

ّن املجعول فيها هو املنجزية واملعذريةأل، ليس لسان احلكومة ّ ّّ فإذا انكشف  ؛ّ
ًتبني أنه مل يأت بالفرد املأمور به واقعا، كون الواقع عىل خالفها ّ  فتجب عليه ؛ّ

 .اإلعادة أو القضاء
ّهبذا يتضح حكومة األدلة الظاهرية عىل األدلة الواقعيةو ّّ ّ  إجياد فرد وهو ّ

 ،وعىل أساسه يثبت اإلجزاء،  أن يستفاد منهّالرشطية ما يمكنمن موضوع 
                                                

 .٨٦ص: األصولكفاية ) ١(
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 .وال جتب اإلعادة وال القضاء سواء انكشف اخلالف يف الوقت أم خارجه
اإلجزاء من  استفادّألنه ، ّ استظهاريٌ هو وجههذا الوجهّأن : ال خيفىو

 .احلكومة من لسان الدليلاستظهار هذه خالل 

ا   مناقشة القول ا

ّوإنام ، ّولكنّه مل يفصل باجلواب،  هذا القولِ مل يرتض+ّالسيد الشهيد 
ّ يأيت دفع القول بحكومة األحكام الظاهرية عىل أدلة بأنّهاكتفى بالقول  ّ

 .ّاألحكام الواقعية يف مبحث التعارض
ٍ البد من بيان مقدمة،اجلوابّولكي يتضح  ّ ّألن ،  يف أقسام احلكومةّ

 : تنقسم إىل قسمنياحلكومة 
ّوهي احلكومة التي توسع أو تضيق ، ّاحلكومة الواقعية: ّالقسم األول ّ

من دون أن يكون الدليل احلاكم يف طول الدليل املحكوم؛ ، ّاحلكم الواقعي
احلكم   يفًامأخوذاكم ّوذلك كام لو مل يكن عنوان الشك يف الدليل احل

ّيل احلاكم مؤثرا ويرتتب عليه اآلثار الواقعية وعىل هذا يكون الدل، الواقعي ّ ً ّ
ًسواء كان الشك موجودا أم ارتفع بعد ذلك ّ. 

ّحيكم باإلجزاء؛ ألن ترتب اآلثار مل يكن ويف هذا القسم من احلكومة  ّ
يت ص«: من قبيل، ّ ببقاء عنوان الشكًمرشوطا ا «أو » الةالطواف  ا ال ر

ه وا وو ّ مل يؤخذ يف لسانه عنوان الشك يف ه يف كال هذين الدليلنيّفإن، »ب ا
ولذلك ، ّ أو عنوان الشك يف الربا بني األب وابنه،ّرشطية الطهارة للطواف

 .ّ حكومة واقعيةيكون
يت صالة> مثالففي  ّيوسع دائرة الرشطية هذا الدليل ّفإن  <الطواف  ا ّ

وا > ّأما يف مثال، ً حقيقة وواقعاًل الصالة والطواف معالتشم ا ب ا الر
ه ً يضيق دائرة الربا؛ ليخرج منها ما كان بني األب وابنه حقيقة فهو<وو ّ 
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 .ً أيضاًوواقعا
 احلكم  توسعة أو تضييق:وهي تعني، ّاحلكومة الظاهرية: القسم الثاين

بأن  طول الدليل املحكوم؛ وذلك ّوالبد أن يكون الدليل احلاكم يف، الواقعي
ّفإذا كان الشك ، يف الدليل احلاكمًمأخوذا ّ الشك يف احلكم الواقعي يكون

ّفيوسع أو يضيق الدليل ، يف الدليل املحكومّيؤثر أثره ًموجودا فالدليل احلاكم 
ّالشك وحصل العلم لدى املكلفلكن إذا ارتفع ، الواقعي ففي هذه احلالة ، ّ

 عىل ّيبقى احلكم الواقعيلدليل احلاكم عىل الدليل املحكوم وينتهي تأثري ا
 .حاله

 اخلالف يف سواء انكشفال حيكم باإلجزاء ويف هذا القسم من احلكومة 
ّإنام يرتب اآلثار عىل احلكم الواقعي يف الدليل احلاكم ّألن الوقت أو خارجه؛  ّ

وعليه ، ّك الواقع ومل يبق الشّواملفروض أنه انكشف خالف، ّحالة الشك
ًأن ترتب اآلثار مل يكن صحيحاّيتبني  ّ أن األمر الواقعي مل يمتثل يعنيوهذا ، ّّ

ٍوأنه باق الوقت أو القضاء داخل جتب اإلعادة يف وعىل هذا ، ّ مع فعليتهّ
 .فيام إذا استفيد وجوب القضاء من نفس الدليل، خارجه

ّكومة األدلة ّما ادعاه صاحب الكفاية من حّإن :  نقولّوإذا تبني ذلك
ّالظاهرية التي جتري يف الشبهات املوضوعية عىل أدلة األحكام الواقعية ورتب  ّ ّ ّّ

ّفإن هذه األدلة الظاهرية ، عليها إجزاء احلكم الظاهري عن الواقعي ّ التي ّ
ّهي من نوع احلكومة الظاهرية التي يكون فيها ّجتري يف الشبهات املوضوعية 
عنوان ّخذ يف أدلتها ُأّ املحكوم؛ وذلك ألنه قد الدليل احلاكم يف طول الدليل

 «: ×تستفاد من قوله التي الطهارة من قبيل  ؛ّالشك
ّ

ك طاهرٍء ّ ح ٌ 

س ّقاعدة احللية كذلك و» قذر«أو » ّتعلم أنه  : ×تستفاد من قوله التي ّ
» 

ّ
ك حاللٍء ّ ح تعلم أنه حرامٌ  رام«أو » ّ  .»ّح تعرف ا

ّيف هذه األدلة الظاهريةّأخذ عنوان الشك  وال خيفى  وعليه فلو قلنا، ّ
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ًوتقدم آنفا، ّ حكومة ظاهريةفهي، ّبحكومتها عىل األحكام الواقعية ّ أن :ّ
ّىل احللية ما دام الشك ّاحلكومة الظاهرية تفيد ترتيب اآلثار عىل الطهارة أو ع ّ ّ

 تلك اآلثار من ّف عن عدم ترتبّ تكش لو انكشف خالف الواقعّوأما، ًباقيا
ٍأن املكلف مل يمتثل ما أتى به من أفعال: يعنيّمما ، ّأول األمر ّ  مرشوطة ّ

ً صىل مثال يف الثوب النجسفلو ؛بالطهارة ّثم ، عىل أساس قاعدة الطهارة، ّ
وبذلك ال ، ّ أنه مل يمتثل احلكم الواقعيعىل ّيدل فهذا، كشف اخلالفنا
 .حكم باإلجزاءـُي

ّحتصل من جمموع ما تقدم يف هذا البحث> :ّقال السيد الشهيد ه متى ما ّنأ: ّ
 فمقتىض القاعدة عدم إجزاء احلكم ،ٌكان لدليل األمر الواقعي إطالق

،  والقضاء خارجه يف غالب الفروض، ولزوم اإلعادة داخل الوقت،الظاهري
أي إلطالق ،  ملقتىض القاعدةٌصّ ما مل يرد خمص،وبنحو االحتياط يف بعضها

أو مل يكن دليل ، )ال تعاد(كام ورد يف الصالة حديث ، ّكم الواقعيدليل احل
ّ كام يف األدلة اللبية عىل بعض ًاحلكم الواقعي مطلقا  والرشائط والتي األجزاءّ
ًل احلكم والوظيفة اجتهادا أو تقليداّقد ال تشمل حالة تبد وحتقيق موارد هذا . ً

 .)١(<ة علم الفقهّ ذم يف،ص املانعّالقصور يف املقتيض أو ثبوت املخص

 . من التفصيلٌوسيأيت يف مبحث التعارض مزيد

 
تطبيق الواجب املعلوم عىل غري  ة إىلّج احلّؤديقد ت>: +قوله • 

األصل العميل واألمارة ك ّيةة الظاهرّجاحلتطبيق  : يعني<ّمصداقه الواقعي
 .ما أتى به خالف الواقعّأن ب ّتبني يّثم، ونحو ذلك

                                                
 .١٧١ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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فهل جيزي ذلك عن الواجب بال حاجة إىل قيام دليل >: +قوله • 
 اإلجزاءّأن  ممقتىض القاعدة أهل هو اإلجزاء ّأن  : يعني<عىل اإلجزاءّخاص 

، وبدونه يرجع إىل قاعدة عدم اإلجزاء ،ّخاص ٍإىل دليل ٍ موردّكلحيتاج يف 
 . عدم اإلجزاء هيالقاعدةّأن  :وهذا معناه

 .<... لتفويت املصلحةّية حمذور استلزام األحكام الظاهرّوقد مر>: +قوله • 
 .ّولوائل اجلزء األأمن » الظاهري واحلكم الواقعي« بحث يف ّتقدم

 .اهتاّتعلقيف م <مالكات وناشئة من مصالح>: +قوله • 

 بني وأي <بدعوى املالزمة بني األمر الظاهري وبينه>: +قوله • 
 . عن احلكم الواقعيجزاءاإل

 » العميلّتعبدال«: < العميل هباّتعبدهي سلوك األمارة والّإنام و>: +قوله • 
 .»األمارةسلوك  «عىلعطف تفسري 

 الوظيفة < بذاهتاّية وبالوظيفة الظاهرّتعلقوليست قائمة بامل>: +قوله • 
 بل،  وهذا القول ذهب إليه األشاعرة»ّتعلقامل«عطف تفسري عىل : ّيةالظاهر

 .+األنصاري كام يقوله الشيخ قائمة بالسلوك  املصلحة

لإلجزاء  ال موجب :أي ،ً<لإلجزاء عقالوعليه فال موجب >: +قوله • 
 . الوقتأثناءصورة انكشاف اخلالف يف 

 ّأدلةبعض  حكومة ّتوهم يبقى إمكان دعوى اإلجزاء ب،نعم>: +قوله • 
ّاحلجية  ً. كقاعدة الطهارة مثال، العميلاألصلدليل  : من قبيل<ّ

ما : ّ الواقعيةاألحكام من راد امل<ّ الواقعيةاألحكام ّأدلةعىل >: +قوله • 
 .ّرشطية الطهارة للصالةمن قبيل  هو

ّحكومة بعض أدلة احلجية>: +قوله •  ّ  .<وتوسعتها ملوضوعها... ّ
 .<...حكومة بعض«عطف تفسري عىل قوله  <توسعة ملوضوعها«
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بناء عىل القول ، ّ الواقعيةّعىل إجزاء الوظيفة الظاهرية عنّاستدل • 

ّبالسببية يف جعل احلجية لألمارة ّ ً األمارة احلجة تكون سببا حلصول مالك ّأنب: ّ ّ
ًعىل نحو يستوىف به املالك الواقعي الذي يفوت عىل املكلف نتيجة، ّيف مؤداها ّ 

ّللتعبد بمؤداها ًوإال كان جعل احلجية هلا قبيحا ومستحيل الصدور من ، ّ ّ ّ ّ
فال جتب اإلعادة ، يلزم اإلجزاء، ومع حتصيلها للمالك الواقعي، املوىل

 .والقضاء

ّكحجية األمارة(ّ لو كانت األحكام الظاهرية بأنّهّورد عىل ما تقدم ُأ•  ّ( 
ّسببا يف حصول مالك يف مؤداها للزم من ذلك ، يستوىف به املالك الواقعي، ً

 .التصويب الباطل

ّلو سلمنا أن ما يفوت عىل املكل•  ّف بسبب احلجة الظاهرية من مصالح ّّ ّ
ّتتكفل احلجة الظاهرية بضامهنا ّ ّإال أن احلجة، ّ ّ ما فات ّ الظاهرية تفي بمقدار ّ

 . اإلعادة الستيفاء ما بقي من مصلحة الواقعتجبف ،الواقعمن مصلحة 

ّالفرق بني القول بالسببية والقول باملصلحة السلوكية يف جعل احلجية •  ّ ّ ّ
ً عىل القول بالسببية يكون جعل احلجية لألمارة كاشفا عن وجود هّأن: لألمارة ّ ّ ّ

ّمعادلة ملصلحة الواقع الذي يفوت عىل املكلف بسبب ، ّمصلحة يف مؤداها
ّوأما عىل القول باملصلحة السلوكية، ّالتعبد باألمارة ّ جعل احلجية ّفإن، ّ ّ

ّال يف متعلقها ومؤد، يكشف عن وجود مصلحة يف سلوك األمارة  .اهاّ



 ٦٥ ..............................................................................................  ّتفصييل بحث

 

 
 

 اإلتيان هل جيزي عن، باملأمور به باألمر الظاهري اإلتيان ّأن البحث يف
 :  ثالثجهاتيقع يف ، باملأمور به باألمر الواقعي أو ال

 
 : تفسريانهلا  مارات األّيةّحج

فس األ ق: ّولا شفّيةالطر ون دخيلة  أل ّية وا مارات بدون أن ت
واقع   ًأصال ا

ولكن خالصة ، هّحمليأيت تفصيلها يف ، دةّ ويف هذا التفسري أقوال متعد
 : هذه األقوال هي

هو ّإنام و، ماراتجعل وال جمعول يف باب األيوجد ال ّأنه : ّولالقول األ
عىل ، خبار الثقةأن الشارع ملا بنى عليه العقالء من العمل بوتقرير م إمضاء

 .تها إىل الواقع من غريهاّرة لذلك البناء وهو أقربيّفيها من النكتة املرب أساس ما
املجعول يف ّأن  من +  النائينيّحققامل إليه ما ذهب: القول الثاين

  من هذهّ الوجداينفهي كالعلم، يّتعبد والعلم الّيةهو الطريق ماراتاأل
 فقدّإال و، فإن كانت مطابقة للواقع فقد أدرك الواقع بام له من املالك، ّيةحليثا

 .)١(فات الواقع عنه
احلكم الظاهري املامثل هو  ماراتاملجعول يف باب األّأن : القول الثالث

                                                
 .٢٩٢ ص١ج: د التقريراتأجو) ١(
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الواقعي يف صورة مطابقتها للواقع واملخالف يف صورة عدم مطابقتها  للحكم
ال شأن له غري تنجيز الواقع ّ طريقي الظاهري املجعول حكماحلكم  وهذا، له

 .والتعذير عند اخلطأ عند اإلصابة
 وقد اختار، ّيةرّ واملعذّيةزّاملجعول يف هذا الباب هو املنجّأن : القول الرابع

 .)١(صاحب الكفايةهذا القول 
عدم فيها هومقتىض القاعدة ّأن : هذه األقوال تشرتك يف نقطة وهيومجيع 

عىل مجيع األقوال ّ مؤداها ّنأل، عن الواقع األمارة ىّؤدبم اإلتيان جزاءإ
 ً.الواقع حتى يكون جمزيا  عىل مصلحة تفي بمصلحةًاملذكورة ال يكون مشتمال

ا فس ا ب: ا س وضوعّيةا ألّية وا واقعمارات  ا تأث  ا    ال 

 : وهي، ًأيضاأقوال التفسري ويف هذا 

  املنسوبة إىل األشاعرةّيةالسبب: لّوالقول األ

حدث ـُهي التي تفاألمارة ، عىل يشء األمارة ال واقع قبل قيامّ أنه وهي
يكون هناك واقع جمعول من قبل اهللا تعاىل  مصلحة فيه وجتعله الواقع بدون أن

 غري معقولة وخمالفة ّأهناًاملعنى مضافا إىل   هبذاّيةوالسبب، يف املرتبة السابقة
للبحث عن إجزاء األمر ٍحينئذ ال معنى ، ة ورضورة الرشع والسنّللكتاب

، ىّؤدللمّ إال إذ ال أمر عىل ذلك، موضوع له الظاهري عن األمر الواقعي وال
 .)٢(األمر وال يعقل يف أمر واحدّ تعدد بّهذا البحث يتطلّأن : ومن الواضح

  املنسوبة إىل املعتزلةّيةالسبب: القول الثاين
 توجب انقالب الواقع وارتفاعه يف ّأهنا مارات األّيةّحجنى معّأن  :وهي

                                                
 .٣٤٧ص: كفاية األصول) ١(
 .٣٧١ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(



 ٦٧ ............................................................... الواقعي عن الظاهري احلكم إجزاء يف

 األمارة  بعدم قيامّىمغيّ أنه أساس عىل، ىّؤدصورة املخالفة وانحصاره بامل
 .عىل خالفه

  عىل ضوءمارات األّفإن،  األشاعرةّية املعتزلة عن سببّيةوبذلك متتاز سبب
  حكم جمعول من قبل الشارعه الّحيث إن، ً األشاعرة حتدث بالواقع ابتداءّيةسبب

وهلذا ، ةّتأخرويف املرتبة امل األمارة ًجيعل احلكم تبعا لقيامّإنام  ؛يف املرتبة السابقة
 .فيها املخالفةّتصور ال ت

 وإن كانت جمعولة من ّية املعتزلة فاألحكام الواقعّيةسبب  عىل ضوءّوأما
عىل  األمارة اة بعدم قيامّ مغيّأهناّ إال املرتبة السابقة قبل الشارع وثابتة يف

يف صورة ، نعم . ارتفعت بارتفاع غايتها،خالفها فإذا قامت عىل، خالفها
فاحلكم الواقعي ما ، زةّ ومنجّيةاألحكام فعل  صارت نفس تلك،مطابقتها هلا

ًولكن عىل هذا القول أيضا ، للواقع أم ال كانت مطابقةسواء  األمارة ت إليهّأد
ّ ظاهري وواقعي  أمرانماراتاأل ذ ليس يف مواردإ، ال جمال هلذا البحث حتى ّ

 ٌبل أمر ؟جيزي عن امتثال الثاين أو ال  هلّولاالمتثال األّأن يقع البحث عن 
 .)١(ىّؤد وهو األمر بامل،واحد ٌّواقعي

 ّية بمعنى املصلحةالسلوكّيةالسبب: القول الثالث
ّأن : خالصتهو،  بيانه يف الرشحّتقدمو ينصارالشيخ األما ذكره وهو 

وهلذا ختتلف هذه ، عليها وتطبيق العمل األمارة املصلحة يف نفس سلوك
،  الوقتّأولسلوكها يف  فإن كان، ًاملصلحة باختالف السلوك سعة وضيقا

سلوكها يف متام  وإن كان،  الوقت فحسبّأولفمصلحته تفي بمصلحة 
 ،ّولاأل وهلذا جتب اإلعادة يف، الوقت فمصلحته تفي بمصلحة متام الوقت

 وجيب، لّالستيفاء مصلحة أصل الوقت بعد استيفاء مصلحة الوقت املفض
                                                

 .املصدر السابق) ١(
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 ّوأما، تفي بمصلحة الوقت فقطّإنام  ّيةاملصلحة السلوكّن أل، القضاء يف الثاين
 من استيفائها بالقضاء إذا كان القضاءّفالبد ، مصلحة أصل الصالة فهي باقية

 موضوعه فوتّن أل،  مل جيب القضاء،د جديٍ إذا كان بأمر،نعم .ّولباألمر األ
 . واملفروض عدم فوهتا،الفريضة

 ّيةمام اخلميني للمصلحة السلوكمناقشة اإل

 :  ما ييلّية عىل املصلحة السلوك+االمام اخلميني ّالسيد أورد 
ّ األمارة يف الرشع ليس إال إمضاء ما كان يف يد العقالء من غري ّيةّحجّن  إ.١

ّأن اعتبار األمارات ألجل : من املعلوم و.ًأو ينقص منه شيئاًأن يزيد عليه شيئا 
ّمن دون أن يرتتب عىل العمل هبا مصلحة وراء إيصاهلا ، ًكوهنا طريقا للواقع فقط

ّفليس قيام األمارة عند العقالء حمدثا للمصلحة؛ ال يف املؤدى، إىل الواقع ال يف  وً
 . أساس هلا الّيةعليه فاملصلحة السلوك و.سلوكها والعمل هبا

ّتطرق الطريق معنى وراء العمل عىل طبق  وّ ال يتصور لسلوك األمارة.٢
ّفإذا أخرب العادل بوجوب صالة اجلمعة فليس سلوكها إال العمل ، ّمؤداها

ّتطرق الطريق مصلحة وراء  وّفال يتصور للسلوك. اإلتيان به وّعىل مؤداها
 .ّاملصلحة املوجودة يف اإلتيان باملؤدى

ّ ظاهر عبارة الشيخ أن املصلحة قائمة بالتطرقّنإ .٣ بال ، السلوك وّ
 األمورعليه فلو أخرب العادل عن  و.دخالة للواقع يف حدوث تلك املصلحة

ّ لزم العمل عىل قوله يف هذه املوارد أيضا؛ ألنه ذا مصلحة سلوك،العادية ، ّيةً
 .)١(هو كام ترىو

 .ت يف الرشح فال نعيدّتقدم فقد ّةي للمصلحة السلوكالشهيدّالسيد مناقشة ّأما 
 : ما ييلّ يتضح ّتقدما ّومم

                                                
 .٣٧٣ ص٢ ج: هتذيب األصول) ١(
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ًأوال   ال يفجزاء ال تستلزم اإلّية عىل القول بالطريقمارات األّيةّحجّأن : ّ
 .مجيع تفاسريهاالوقت وال يف خارج الوقت عىل 

 جزاءختتلف يف إفادهتا اإل ّية القول بالسببعىل ماراتاأل ّيةّحجّأن : ًثانيا
 فهي تفيد األشاعرة تفسري فعىل،  يف تفسريها ضوء األقوالوعدمه عىل

فالواقع ، تهاّيّحجو األمارة واقع قبل قيام  عىل هذا التفسري الهّألن، جزاءاإل
ًأوال ّ وثانيا هو مؤدّ املعتزلة كام تفسري  إىل  بالنسبةوكذلك احلال، مارةى األً
 .ّتقدم

 كالشيخ جزاءاإل إىل ض ذهبفالبع، ّية عىل التفسري باملصلحة السلوكّوأما
 .جزاءعدم اإل إىل والبعض ناقش يف ذلك وذهب، نصارياأل

 
 فصل بني احلكم الظاهري +صاحب الكفاية ّأن : ذكرنا يف الرشح

احلكم الظاهري املجعول بني حراز الواقع والنظر إليه وإبلسان  املجعول
فإن كان من قبيل ، املامثل للواقع ابتداء من غري نظر إليه مبلسان جعل احلك

يف ثوب  ّكلفاملّ صىل فلو ؛من قبيل الثاين أجزأ  وإن كان، مل جيزئّولاأل
 بمقتىض ّيةّأو يف ثوب حمكوم باحلل حمكوم بالطهارة بمقتىض أصالة الطهارة

 ّفإن، الثوب نجس أو مغصوب ّ انكشف اخلالف وبان أنّثم ّأصالة احلل
ّ احللية الطهارة أو أصالة دليل أصالةّأن  :بتقريب ،جزاءاإلهو مقتىض القاعدة  ّ

ح صغرى ّوينق يف الصالةّ احلل موضوع دليل اشرتاط الطهارة أوّيوسع 
 . تفصيلهّتقدمكام ، ّية والظاهرّية من الطهارة الواقعّأعمالرشط وجيعله 

كفاية واردة  مقالة صاحب ا ناقشات ا   ا
 : منها، عىل ماذهب إليه صاحب الكفاية بوجوهورد ُأ

احلكومة عند صاحب الكفاية منحرصة يف التفسري ّأن : ّولاألالوجه 
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ًبأن يكون الدليل احلاكم بمدلوله اللفظي ناظرا إىل مدلول الدليل ، اللفظي
 لسان دليل أصالة الطهارةّأن : ومن الواضح< يعني> ًا له بكلمةّاملحكوم ومفرس

وهذا ، فإذن ال حكومة، واستصحاهبام ليس لسان التفسري والنظرّل  احلوأصالة
ن تكون أوّالبد  احلكومة عند هذا القائل ّنإ>: بقولهّاملحقق النائيني ما ذكره 

 ي نفّأدلةألجله مل يلتزم بحكومة  و،أشباه ذلك و<أردت> و<أعني>بمثل كلمة 
 عىل األصول ّية االجتهادةّدلال بحكومة األ و،ّية األحكام الواقعّأدلةالرضر عىل 

 .)١(< احلكومة هبذا املعنى يف املقامّقق عدم حت:من الواضح و؛ّيةالعمل
من اجلائز أن يكون ّأن ب: ه الشهيد الصدر كالم صاحب الكفايةّوقد وج

  وهو،ّيةثبات موضوع جديد للرشطإاحلكومة يف املقام الورود و  من+مراده 
 .)٢(حقيقة الطهارة

حكومة دليل ّأن  :ً أيضا وحاصلهي النائينّحققلملوهو  :الوجه الثاين
، ّيةحكومة ظاهر ّيةالواقع األحكام  واستصحاهبام عىلّيةّأصالة الطهارة واحلل

 :ونتيجة هذه احلكومة، توسعة الواقع  لكي توجبّيةوليست بحكومة واقع
ّ احللية  أوّيةهي ترتيب آثار الطهارة الواقع   أوّيةظاهر عىل الطهارة الّيةالواقعّ

ّاحللية  مل ّ أنه ّتبنيانكشف اخلالف و فإذا،  طاملا مل ينكشف اخلالفّيةالظاهرّ
الظاهري يف طول احلكم  احلكمّن أل، يعمل بالواقع وجب عليه العمل به

ّ إال للحكم الواقعي فال يعقل أن يكون توسعة،  عنه رتبةّتأخرالواقعي وم
 .)٣(بانكشاف اخلالف ترتفع التي ّيةًظاهرا ويف مقام الوظيفة العمل

أصالة الطهارة يف طول النجاسة > ّأنب: +الشهيد ّالسيد وقد أجاب عنه 
فال مانع ،  الطهور يف الصالةّيةا ليست يف طول رشطلكنّهة واملشكوك ّيةالواقع

                                                
 .١٩٨ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٥٨ ص٢ج: لانظر بحوث يف علم األصو) ٢(
 .١٩٨ ص١ ج: ود التقريراتأج) ٣(
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 .)١(<ّيةرة واقع الطهاّيةتكون حكومة دليل أصالة الطهارة عىل دليل رشط من أن
أصالة الطهارة لو ّأن :  وحاصلهً، النائيني أيضاقّحقللم: الوجه الثالث

لكانت حاكمة عىل دليل ، للصالة  الطهارةّيةكانت حاكمة عىل دليل رشط
 ّيةعىل رشطّ دل فام، ًأيضا  الطهارة للوضوء أو الغسل أو نحو ذلكّيةرشط

 ودليل أصالة الطهارة، ّيةالواقع طهارة ماء الوضوء أو الغسل ظاهر يف الطهارة
فإذا ، ّية والظاهرّيةالطهارة الواقع  منّأعمدائرة الرشط وجيعل موضوعه ع ّيوس

ّتبني  انكشف اخلالف وّثم، الطهارة توضأ بامء حمكوم بالطهارة بمقتىض أصالة
ّألنه ،  وضوئهّصحة  من احلكومةصاحب الكفايةفمقتىض ما ذكره ، نجاسته

الفقهاء حتى هو   منٌدمل يلتزم به أحّ أنه  مع،واجد للرشط وهو طهارة املاء
ّ أنه ّتبني ّثم،  طاهر بمقتىض أصالة الطهارةٍ ومن هنا لو غسل ثوبه بامء؛+

احلكم   هو+مقتىض ما ذكره ّأن مع ،  فال شبهة يف بقائه عىل النجاسة،نجس
 .)٢(بطهارته

 أن يدفع +  اخلراساينّحققإمكان امله بّنأ + الشهيدّالسيد ذكر قد و
خذ الطهارة يف ُ قد أٍهي حاكمة عىل دليلّإنام ة الطهارة أصالّأن ب: هذا النقض

 والطهارة ّية من الطهارة الواقعّعمع موضوعه وجتعله األّتوس اّفإهن، موضوعه
ّن أل، خذ يف موضوعه النجاسةُ قد أٍحاكمة عىل دليل وال تكون، ّيةالظاهر

وليس ، ّيةقع يف مقابل الطهارة الواّيةُ أخرى ظاهرًةهارط دِ توجأصالة الطهارة
 فإذا ثبت يف الفقه ،وعىل هذا ؛ّيةنفي النجاسة الواقع وهو ،ّ التزاميٌهلا مدلول

 ّصحة والنجاسة هي املانعة عن ،الرشط يف الصالة الطهارة هيّأن من الدليل 
أصالة الطهارة حاكمة ّأن القول التفصيل بينهام و منٍحينئذ فال مناص ، الوضوء

احلكم ببطالن الوضوء إذا انكشف اخلالف  منّ البد نفإذ،  دون الثاينّوليف األ
                                                

 .١٥٨ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٩٩ ص١ ج: أجود التقريرات) ٢(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ............................................................ ٧٢

 .املاء نجسّأن ّوتبني 
فهي ، ًت بااللتزام عرفا عىل نفي النجاسةّأصالة الطهارة إن دلّأن : ودعوى

كذلك تكون حاكمة عىل دليل ،  الطهارةّيةتكون حاكمة عىل دليل رشط كام
بتوسيع موضوع دليل  ّولحكومتها عىل األّأن غاية األمر ، النجاسة ّيةمانع

فإن ٍحينئذ و،  وهو النجاسةّيةوعىل الثاين بنفي موضوع دليل املانع، ّيةالرشط
فال ّإال جزاء يف كال املوضعني و فال مناص من القول باإلّيةاحلكومة واقع كانت
فال يمكن ، ًعىل ذلك لعدم املالزمة بينهام عرفاّ تدل وإن مل، يف كليهام إجزاء

هذه الدعوى ّأن  بمدفوعة، ثبتت طهارته بأصالة الطهارةالوضوء بام  تصحيح
 إذا ّوأما، هذا التفصيلجييء ٍئذ فعند، كان املراد من احلكومة التنزيل إذاّ تتم ّإنام

ّفإنه ، للموضوع بالورودّ حقيقي ٍمن احلكومة ما ذكرناه من إجياد فرد كان املراد
ّن أل، ً النجاسة واضحاّةي الطهارة ومانعّيةيكون الفرق بني فرض رشطٍحينئذ 
 من انتفاء متامّ البد بينام املانع، ً مصداقا آخر للرشط فيجزيّققالطهارة حت أصالة

 ةاملشكوك ّيةوبأصالة الطهارة ال يمكن نفي النجاسة الواقع، مصاديقه لينتفي
،  احلكمني وانحفاظ احلكم الواقعي بنيّيةهذا خلف الطولّن أل،  بالورودًحقيقة

 .)١( ًانتفاء النجاسة املانعة ظاهراّإال  فليس هذا
ر ّقة عامّمفاد موثّأن من ً أيضا + النائيني ّحققما ذكره امل: الوجه الرابع

،  الطهارةّية أو توسعة دائرة رشطّيةجعل الطهارة الظاهر أن يكون ال خيلو من
 الثاين يف طول ّفإن، ًلة لكال األمرين معاّقة متكفّتكون املوث وال يمكن أن

ًأوال ّيةالفراغ عن جعل الطهارة الظاهر منّ البد إذ، ّولاأل  رشط ّأهنا يقال ّثم، ّ
، ًني معاّقة كال األمرين الطوليّيمكن أن يكون مفاد املوث وال، وفرد من أفرادها

وال يمكن أن تكون كلتامها ، ّية أو الرشطّيةالظاهر الطهارةّ إما املنشأ هباّن أل
                                                

 .١٥٩ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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فال ، ّيةالظاهر منها جعل الطهارة الظاهرّن  إحيثو،  واحدٍمنشأة بانشاء
 .)١(الرشط يمكن أن يستفاد منها توسعة دائرة

 :  بإيرادينالشهيدّالسيد وأورد عليه 
  من+عىل أن يكون مراد صاحب الكفاية ّ مبني الشكهذا اإلّأن : ّولاأل

 ظرة إىلإن كانت ناٍئذ ا عندّفإهن، احلكومة يف املقام احلكومة املصطلحة والتنزيل
 فال نظر هلا إىل توسعة، ّية وتنزيلها منزلة الطهارة الواقعّيةجعل الطهارة الظاهر

 فال نظر هلا إىل جعل، وإن كانت ناظرة إىل توسعة دائرة الرشط، دائرة الرشط
 من احلكومة الورود فال + بناء عىل أن يكون مراده ّوأما، ّيةالطهارة الظاهر

ًالدليل الوارد يوجد فردا آخر للموضوع وهو ّن أل، الشكعليه هذا اإل يرد
طالق الدليل املورود وهو إبّ التمسك فال مانع منٍحينئذ و، ّيةالظاهر الطهارة

ّأن : فالنتيجة، ًثبات حكمه هلذا الفرد أيضا إل؛الطهارة يف املقام ّيةدليل رشط
 ّيةط يثبت الرشّيةطالق دليل الرشطإ و،ّيةالطهارة الظاهر دليل األصالة يثبت

 .)٢(الشكإ فال ،هلا
 ،والتنزيل مفاد دليل أصالة الطهارة احلكومةّأن عىل تقدير تسليم ّأنه : الثاين

موضوع ّأن ب: الشك أن جييب عن هذا اإل+مكان صاحب الكفاية إولكن ب
 ٌجعل لّ كيف يمكن أن يتكفبأنّه ليقال ّيةهذا التنزيل ليس هو الطهارة الظاهر

، الطهارة مشكوك بل نفس، ً معا يف وقت واحد التوسعة وموضوعهاٌواحد
، الطهارة حمكوم بأحكام الطاهر الواقعي بام هو طاهر مشكوك ّنإ: كأنه قالف

 ّأهنا ال ،ة عنهّتأخر منتزعة من هذا التنزيل ويف مرتبة مّيةوالطهارة الظاهر
 .)٣(موضوع له

                                                
 .١٩٩ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٦٠ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
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 : عدمه عىل أقوال وّملأمور به باألمر الظاهري يف إجزاء اإلتيان باختلفا

مل أعثر عىل قائل  و.األمارات واألصول يف ًاإلجزاء مطلقا: ّالقول األول
 .هبذا القول

ّهذا ما يظهر من الشيخ األنصاري عىل  و.ًعدم اإلجزاء مطلقا: القول الثاين
بل ، جزاءلظاهري العقيل ال يقتيض اإل ااألمر>: حيث قال ،ما يف تقريرات درسه

 ّية بعد كشف اخلالف يف األحكام الظاهرّ إنّاحلق>: قال ثم ،)١(< يمتنع ذلك فيه
 .)٢(ً<مع اإلتيان باملأمور به الظاهري ال إجزاء واقعا

ّوذهب إليه املحقق النائيني  ّأن يا املسألة الثالثة وهّمأو>: حيث قال، ّ
 الواقعي إعادة وقضاء مر باألّتعبد عن الي باملأمور به الظاهري هل جيزاإلتيان

عىل عدم اإلمجاع عى مجاعة فيها ّفقد اد، ًإذا انكشف اخلالف بعد ذلك يقينا
هو و وعدمه من فروع مسألة التصويب والتخطئة اإلجزاء وجعلوا اإلجزاء

 ّ مل يتغري،بناء عىل القول بالتخطئة كام هو الصواب الواقعي احلكمّفإن ، ّاحلق
 الشارع جعل الطريق ّأن  غاية األمر،ريق عىل خالفه كان عليه بقيام الطّعام

للواقع ال يمكن  ه يف فرض خمالفة القطعّنأفبام  ً.يال تنزً وقطعاًة رشعاّحج
 .)٣(<باإلجزاءاحلكم 

 اجلارية لتنقيح موضوع األصولاإلجزاء يف خصوص : القول الثالث
ّأصالة احللية وكقاعدة الطهارة، ّحتقيق متعلقه والتكليف  تصحاهباماس وّ

إليه هذا ما ذهب  و.ّعدم اإلجزاء يف األمارات بناء عىل طريقيتهاو، نحوهاو

                                                
 .٢١ص: )طبع قديم(مطارح األنظار ) ١(
 .٢٣ص: املصدر السابق) ٢(
 .١٩٧ ص١ج: أجود التقريرات) ٣(



 ٧٥ ............................................................... الواقعي عن الظاهري احلكم إجزاء يف

 . يف املقام يف الرشحّتقدمكام ، صاحب الكفاية
ّتبعه السيد اإلمام اخلمينيو عدم اإلجزاء يف : التحقيق>: حيث قال، ّ

: ًاهو اإلجزاء فيها مطلق: التحقيق ]: األصول فقالّوأما[ ...ًاألمارات مطلقا
ّاحللية وّأما يف مثل أصالتي الطهارة ّألن ،  الرشائطّأدلةّفلحكومة أدلتهام عىل  ،ّ

ّ(: قوله
ّ نظيف ح تعلم أنه قذرء   إال ال صالة(  ملوضوعّقق حم)١()ّ

ّ

 .ّشك للطهور يف ظرف الّققأي حم )٢()بطهور
ن  فيه بلسااملشكوكمفاده جواز ترتيب آثار الطهارة عىل : وإن شئت قلت

ّ أن الصالة املرشوطة بالطهارة جيوز اإلتيان هبا يف حال :ًفيفهم منه عرفا، ّحتققه
ً به مع هذه الكيفية مصداقاّيكون املأيتو، ّ هبذه الكيفيةّشكال  للصالة املأمور ّ

 .)٣(<هو معنى اإلجزاءو، ملا هو رشطهاًدا واج وهبا
ّما ذهب إليه املحقق العراقي: القول الرابع ا القول هو عدم حاصل هذ وّ

ًاإلجزاء يف األمارات عىل الطريقية مطلقا ّعىل املوضوعية كذلك إال فيام إذا و، ّ ّ
هو  الذي ّكان مفاد دليل األمارة بلسان تنزيل املؤدى مع اقتضائه لتوسعة األثر

 .ّموضوع التكليف الواقعي حقيقة
 كام هو ةّي بنينا فيها عىل الطريقفإن )وهي األمارات( ىلوّما األأ>: قال
ه جيب اإلعادة يف ّنأ ولإلجزاء يف عدم اقتضائها شكالفال ينبغي اإل، التحقيق

وجه عدم و، الوقت عند انكشاف اخلالف أو القضاء يف خارج الوقت
بسبب قيام األمارة ٍحينئذ   مل حيدثّألنه ،  فيها عىل هذا القول واضحاإلجزاء

 يف صورة واحدةّ إال ...ء كي أمكن القول فيها باإلجزاّتعلقمصلحة يف امل
ً أيضا ى مع اقتضائهّهي صورة كون مفاد دليل األمارة بلسان تنزيل املؤدو

                                                
 . يف تطهري الثياب١٢باب، ١١٩ـ ٢٨٤ص ١ج : التهذيب) ١(
 .ّفيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه، ١٤باب، ١ ح٣٥ص ١ج: الفقيهمن ال حيرضه ) ٢(
 .٣١٧ـ٣١٥ ص١ج: لىل علم األصوإمناهح الوصول  )٣(
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 .)١(<ًاّتعبد وًهو موضوع التكليف الواقعي حقيقة ال عناية الذي لتوسعة األثر
 كاالستصحاب ـ ّ املتكفلة للتنزيلاألصول بني لّيف األصول فقد فصّأما 

ّقاعديت الطهارة واحلليةو  ّ غري املتكفلة للتنزيلاألصولو،  اإلجزاءفال يقتيض ـ ّ
 .)٢(فيقتيض اإلجزاء

 لّ حيث فص،اخلوئيّللسيد وهذا التفصيل  ،تفصيل آخر: القول اخلامس
فعىل ، ّ القول بالسببيةبنيج وجاحل وّبني القول بالطريقية يف باب األمارات

عىل و، ماراتاأل واألصولّاألول مقتىض القاعدة عدم اإلجزاء يف موارد 
  هو التفصيل بني: والصحيح>: حيث قال، الثاين مقتضاها اإلجزاء كذلك

 ّيةفعىل ضوء النظر، ّية السببّيةج ونظرج يف باب األمارات واحلّية الطريقّيةنظر
 يعني يف أبواب العبادات ـ ً مقتىض القاعدة عدم اإلجزاء مطلقااألوىل

عىل ّخاص  ٌأن يقوم دليلّإال ـ   واألماراتاألصولاملعامالت ويف موارد و
  الثانية مقتىض القاعدة اإلجزاء كذلكّيةوعىل ضوء النظر. اإلجزاء يف مورد

 .)٣(<عىل عدمه يف موردّخاص أن يقوم دليل ّإال 

                                                
 .٢٤٤ ص١ ج: هناية األفكار) ١(
 .٢٥٥ـ٢٤٦ ص١ ج :املصدر السابق) ٢(
 .٧٦ ص٢  ج:)حياء آثار السيد اخلوئيإسة ّسؤع مطب(حمارضات ىف أصول الفقه ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 

)١٩٧(  

  

 يف عنوان املسألة: ّولاألمر األ 

 نزاعاملراد من الواحد يف عنوان ال: األمر الثاين 

 ب يف استحالة اجتامع األمر والنهياسباأل: األمر الثالث 
 والتنايف بني مبادئ ومالكات األحكام ّتضاد ال 
 بني األحكام يف عامل االمتثالّتضاد ال 





 
 

ر وا  امتناع اجتماع األ

مَب ضاد ا  شكال  يفِ األح ِية ا واقعّ ِية ا  هذا و، ّ
رُاع اجتمُ يمتنعِاألساس ضاد وِ األ بادئِهما بلحاظا   ِم وِ ا

الك تائجِلحاظ و،ِا   . االمتثالِم وِ ا
ُولاألّأما  رَمبادئّن  فألّ صلحةِ األ حبو وُ  ا ُيةا َ مبادئ و،ّ

فسدة بغوض وُا  ا   .ّيةا
ا فلضيقّأما و ِف ا قدرةِِا

ّ
ِ هما معاـ عن امتثال

ً
 ِن إِعدم و،

ِتبال
نهماّ ما ّهنأ : القدرةِِ  مباحثَقد سبقو،  ب  

ّ
ُ ضاقت قدرة

ِفا
ّ

مع ئَ بِ عن ا نو، ِ ش ن باإل ُتب الِم ي  َ بّ
هما ر كمُ جعلَ امتنع،يهماِحكم وأ   . ا

ل  دل إذا:ِو هذا األساس رٌد لدل و،ٍء ِ  األ   ُ آخرٌ د
النَن) صلُال ت( و)صل (ِ من قبيل؛نها ع  ،ِ متعارضِ ا
علَلتنا ب سببِ ا م ضاد اِ  الكِ  ًأوال ِ ا  ِ ضيقِسببو، ّ

ِف اقدرةِ
ّ

مع نِ عدمَ معِ االمتثالَ بِ عن ا ِتب الِ إ
 ثانياّ

ً
.  

ما وهذا لال ّ  ن قد و،  األساسُ فيه من حيثَإش ضل  ُنف
صوصياتَبعض رِ ا رج وِ  األ ُِا ال قد  هما هما عن كون
ا  ّ حقِتمع

ً
ول، ٍ واحدٍء شأ وُ االمتناعُف ال ي

ُ
عارض  َ بُ ا

ليهما   د
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 :ينبغي بيان بعض األمورامتناع اجتامع األمر والنهي، قبل الولوج يف بحث 

 
ّال خيفى أن املتقدمني هل  «:هذه املسألة بالعنوان التايليف  عنونوا النزاع  ّ

 .)١(» واحد أم ال؟ٍيشءجيوز اجتامع األمر والنهي يف 
 .)٢(ووافقهم عىل هذا العنوان صاحب الكفاية

ّوناقشه املحقق النائيني بام حاصله ّأن عنوان النزاع عىل ما حرره األصحاب : ّ ّ
ًيف املسألة كربويايوهم كون النزاع  ّ أهنم اتفقوا عىل الصغرى:بمعنى، ّ هي و ـ ّ
ّرساية أحدمها إىل متعلق اآلخر إذا  و، واحدٍيشءالنهي يف  ولزوم اجتامع األمر

ًاجتمع متعلقهام وجودا ّفمنهم من ادعى أنه ال مانع من  ؛اختلفوا يف الكربىو ـ ّ ّ
ّمنهم من ادعى استحالة و، امّ بدعوى عدم املضادة بينه، واحدٍيشءاجتامعهام يف 
 األنسب تغيري العنوان : قالّثم ،ّ بدعوى وجود املضادة بينهام،اجتامعهام فيه

ًين خارجا وجودا ّ متحدان بشيئنيّتعلقاألمر والنهي امل> وجعله هبذا النحو ً
 .)٣(< اآلخر أو ال؟ّتعلقم إىل  هل يرسي أحدمها،ًاإجيادو

 ّأنالعنوان املعروف يوهم > ّأنب: نوان يف تغيري العّيةاألولووذكر وجه 
ّأن  مع ،فلذا يقول بجواز اجتامعهام، احلكمنيّتضاد القائل باجلواز ال يعرتف ب
عائه عدم لزوم اجتامع احلكمني ّاجلواز الد يعّيدّإنام األمر ليس كذلك بل هو 

، ام اجتامعهّقق جوازه بعد تسليم حتيعّه يدّنأال  ،ًجاني خارّتعلقاد املّمن احت
                                                

 . ١٢٤ص: ّ الفصول الغروية؛١٤٠ ص١ج: انظر القوانني) ١(
 .١٥٠ص: كفاية األصول) ٢(
 .١٢٤ ص٢ج: أجود التقريرات) ٣(



 ٨١ ............................................................................. والنهي األمر اجتامع امتناع

بينهام ال تكاد ختفى ّتضاد  استحالة اجتامع احلكمني بعد وضوح الّأنرضورة 
هو يف استلزام ثبوت احلكمني ّإنام  فالنزاع .عن فاضلًضال  ف،عىل عاقل

 .)١(<واحد وعدمه ال يف جواز االجتامع وامتناعه ٍيشءتهام الجتامعهام يف ّوفعلي
ّوقال السيد اإلمام اخلميني لزوم تغيري العنوان املذكور  إىل بعد أن أشار ـ ّ

هل جيوز اجتامع األمر والنهي عىل :  أن يقالىلوّإن األ>:  ـّيف كلامت املتقدمني
ًكربوياٍحينئذ يكون النزاع  وعنوانني متصادقني عىل واحد أو ال؟ ّ>)٢(. 

 
واحد؟ ٍيشء  اجتامع األمر والنهي يف هل جيوز: ا كان عنوان املسألة هوّمل

 ما املراد من الواحد يف العنوان؟: يطرح هذا السؤالٍحينئذ ف
، مطلـق مـا كـان ذا وجهـني>: املـراد بالواحـدّأن ذكر صاحب الكفايـة 

وإن كان ، وباآلخر للنهي، لألمرًدا بأحدمها كان مور، عنوانني حتت ًجاومندر
ّ تعدد ذكر إلخراج ما إذاّإنام و، ة يف املغصوبكالصال، كثريين  عىلً مقوالًّايّكل
كالـسجود ، ًولو مجعهام واحد مفهوما، ًومل جيتمعا وجودا  األمر والنهيّتعلقم

ال إلخـراج الواحـد اجلنـيس أو النـوعي ، ًوالـسجود للـصنم مـثال، هللا تعاىل
 .)٣(<ّية والغصبّيةكاحلركة والسكون الكليني املعنونني بالصالت

ّ الواحد يف املقام إما هو الواحد الشخيص وإما األّإن: بيان ذلك فإن ، ّعمّ
احلركة املعنونة ّأن احلال و، ّالنوعي و ّ اجلنيس خرج ـ الشخيص ـ ّكان األول

ٌ ليست واحدا شخصيا من احلركة بل واحدالصالةبعنوان الغصب و ً ، ّ جنيسًّ
ّفلو أريد الشخيص  ّحملّ ألنه ؛ً خرج الفرض من دائرة البحث مع كونه وارداُ

                                                
 .١٢٤ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .١١٠ ص٢ج: مناهج الوصول) ٢(
 .٢٩ ص٤ ج: حتقيق األصول. ١٥٠ص: ية األصولكفا) ٣(
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 .النزاع كام هو واضح
 النزاع ّحملدخل يف  ـ  من الشخيصّعمأي األ ـ وإن كان املراد هو الثاين

ًليس موردا ّ أنه احلالو، وللصنمهللا ً لكونه جامعا للسجود ،مثل السجود
 .للصنموهللا إذ ال جممع بني السجود ، النهي والجتامع األمر

ّهو املقابل للكيل » الواحد«د من ليس املراّأنه : فذكر صاحب الكفاية
ًليكون شخصيا  ورود إشكالليس اجلنس لريد و،  خروج احلركةإشكالفريد ، ّ

ًبل املراد من الواحد هو املقابل للمتعدد وجودا، السجود ّ. 
ٌالنهي تعدد وّ يكون ملتعلق األمر:ه تارةّألن  عـن ٌفهـذا خـارج، ّ وجـوديّ
 كـام يف الـسجود هللاو،  يف أثنائهـاّيـةجنبالنظـر إىل األ وكام يف الصالة، البحث

ٌيكون ملتعلقهام وحدة: ُأخرىو، للصنمو ٌية وجودّ  من الواحد الشخيص أو ّأعم ّ
 . واحدٌ يف مقام الوجود هلا وجودلكن، ّ كيلٍ مغصوبةٍفالصالة يف دار، اجلنيس

 ًدااملراد من الواحد هو الواحد يف الوجود سواء كان واحّأن : واحلاصل
ًشخصيا فيخرج ، حدين يف الوجودّ كالصالة والغصب املتًّاجنسيًدا أو واح ّ

، ًدا جنساّاحت وإن ًدادان وجوّمتعدّألهنام ، مثل السجود هللا والسجود للصنم
 ّكلعىل أن يكون ، ًوال يكاد يكون وجود واحد للسجود يضاف إىل كليهام معا

 .ال أن يكون بنحو الترشيك، باإلضافةًدا ّمنهام متفر

 
ّذكرنا فيام سبق أن األحكام التكليفية متضادة فيام بينها ّ ّالتضاد يف ّأن و، ّ

ليس بلحاظ و، املالكات ويكون يف عامل املبادئّإنام  ّيةاألحكام التكليف
، ونةؤلذا يكون سهل امل، املالكات و عن املبادئٍاالعتبار خالّن أل، االعتبار

 من الوجوب واحلرمة ّكلّيتحقق بام يف ًمثال احلرمة  وبني الوجوبّتضاد فال
 .املالكاتعن  ًاّاحلرمة جمرد وليس بني اعتبار الوجوبو، مبادئ ومن مالكات

 واحد بحيث يكونان يشءالنهي عىل  وامتناع اجتامع األمرّ فإن وعىل هذا
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ًمتعلقني بعنوانني متحدين ذاتا ّ أحد السببني  إىل  يرجع،ّضاد بينهام للتًمصداقا وّ
 :التاليني

مبادئ ّن والتنايف بني مبادئ ومالكات األحكام؛ ألّتضاد ال: ّولالسبب األ
 عن املفسدة مبادئ النهي فهي عبارةّأما ، ّاملحبوبية واألمر عبارة عن املصلحة

 .ّاملبغوضيةو
 يشءة عىل ّاملبغوضي وّاملفسدة أو املحبوبية وويستحيل اجتامع املصلحة

ً؛ إذ ال يمكن أن يكون اليشء الواحد ذاتا ومصداقا واجًمصداقا وًواحد ذاتا ًدا ً
ًاملبغوضية معا وّأو للمحبوبية، ًاملفسدة معا وللمصلحة ولذا يستحيل اجتامع . ّ

 . يف آن واحد، واحدٍالنهي عىل فعلووعليه يستحيل اجتامع األمر ، ّالضدين
ال يمكن أن ، ًللمصلحة وحمبوبا لدى املوىلً الفعل الذي يكون واجدا ّفإن

ًيكون يف ذات الوقت واجدا للمفسدة ومبغوضا لدى املوىل ّن إ: ولذا قلنا، ً
 .ة فيام بينهاّ متضادّيةاألحكام التكليف

ّفإن األمر يتطلب من ، بني األحكام يف عامل االمتثالّتضاد ال: السبب الثاين ّ
ّالنهي فهو يتطلب من املكلف ّأما ، ّعلقهّاملكلف امتثال الفعل ولزوم إجياد مت ّ

: ومن الواضح .االنزجار عن الفعل وأي االمتناع، عدم إجياد وحتقيق الفعل
ّأن املكلف عاجز عن إجياد الفعل وعدم إجياد الفعل يف آن واحد إذ ال يمكنه ، ّ

ّال يتحرك نحوه يف آن واحد؛ ألن املكلف ويشءّأن يتحرك نحو إجياد  ّ أن ّإما  ّ
ال يمكنه و، يرصفها يف االنزجار عنهأن ّإما و، ف قدرته عىل إجياد الفعليرص

وعىل هذا يمتنع األمر والنهي ، ؛ لضيق قدرته عن ذلكًأن يرصفها فيهام معا
 .عىل يشء واحد

، دليل آخر عىل النهي عنهّ ودل الدليل عىل األمر بيشءّ دل إذاّأنه : والنتيجة
 ّحققلت، ذان الدليالن متعارضني ال متزامحنيكان ه) ِّال تصل(و) ِّصل(كام يف

 .بينهام يف عامل املالكّتضاد  من الئالناش، مالك التعارض وهو التنايف بني اجلعلني
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ّوذلك ألن ، ًا ال تعارضًابني الدليلني تزامحّإن ملاذا ال نقول : إن قيل
ّاملكلف ملا كانت قدرته ال تتسع ّ ًرا أمو مّكلف فيكون امل،ألحدمها فقطّ إال ّ
ّ أنه إذا عىص األهم أو املساوي:أي، ّبكال التكليفني عىل نحو الرتتب  كان ،ّ

ًاآلخر فعليا ّسع قدرة املكلف عن ّكام هو احلال يف موارد التزاحم التي ال تت، ّ
بمعنى ، ّهبام بنحو الرتتبًرا فيكون مأمو، اإلزالة وامتثال التكليفني كالصالة

 .ّك أو عصيان األهم أو املساوي مرشوطة برتّ املهمّيةفعلّأن 
ّأن الرتتب : اجلواب عىل ذلكف يفرتض أن يكون التكليفان ـ  ّتقدمكام ـ ّ
، اإلزالة و كالصالةًمصداقا وً بموضوعني متغايرين ذاتانيّمتعلق أي، نيخمتلف

ًفإن الصالة تغاير اإلزالة مفهوما ًوالتزاحم نشأ لعدم امتثاهلام معا ، ًمصداقا وّ
ً الوقت متسعافلو كانّإال و، ً عن امتثاهلام معاّكلفامللضيق قدرة  ً  المتثلهام معاّ
 من ٍ واحدٍيشءّالنهي متعلقان ب واألمرّ فإن يف مقامناّأما  . حمذورّمن دون أي
ًعىل امتثاهلام معا سواء كان ًرا  قادّكلفلذا ال يكون امل، املصداق وجهة املفهوم

ًالوقت متسعا ً أم ضيقاّ ّاد بينهام يف هذه احلالة ذايتالتض ّ؛ ألنّ ًليس عرضيا وّ ّ 
ّ ألنه لو بنحو مرشوط؛ وّولذا يستحيل أن يكلف هبام، ًناشئا عن ضيق الوقت

ّفإنه إما أن ، ّالتحقق والوقوعّ رضوري ّمن حتصيل احلاصل؛ ألن أحدمها ّ
ّيتحرك أو ال يتحرك ّالصالة فإنه  وبخالف اإلزالة،  آخر بينهاميشءال يوجد  وّ

 .اإلزالة و آخر غري الصالةً بأن يفعل شيئاًنه خمالفتهام معايمك
ّأن املالك يف التضاد بني األمر: لّ يتحصّتقدما ّومم أحد  إىل النهي يرجع وّ

 : أمرين
 أو ،املفسدة و املصلحة:أي، املالكات ويف املبادئ ّالتضاد والتنايف: ّاألول

 .ّاملبغوضية وّاملحبوبية
  ال يمكن البعث: أي،النتائجو يف يف عامل االمتثالّالتضاد والتنا: الثاين

 .ّ لضيق قدرة املكلف، واحدٍيشءالزجر عىل و
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ِ التكليفيةِ األحكامَ بنيِّ التضاد  يفَّال شك>: +قوله •  ِ الواقعيةّ  يف ّتقدم <ّ

 ّةيإىل قضايا عقلتنقسم  ّيةالقضايا العقلّأن  :ّ العقيلِ البحث عن الدليلّأول
مسألة استحالة اجتامع االمر ّأن من الواضح و، ّية حتليلّيةقضايا عقل وّيةتركيب

البحث يدور فيها ّن ؛ ألّية الرتكيبّيةالقضايا العقلقسم من والنهي وعدمه 
 ويف املقام يدور البحث حول،  أو عدمهيشء ليشءحول استحالة ثبوت 

  .عدم استحالته والنهي واستحالة اجتامع األمر

 عطف <عامل املالك> ؛<عامل املالك وئمها يف عامل املبادّلتضاد>: +وله ق• 
عطف تفسري عىل » عامل االمتثال «+كذلك قوله  و.»املبادئ«تفسري عىل 

 .»النتائج«

 التنايف بلحاظ عامل :أي <...مبادئ األمرّن ؛ فألّولاألّأما >: +قوله • 
 مبادئ النهي  تنايف،ّيةوب وهي املصلحة واملحب،مبادئ األمرّن أل ؛املبادئ

 .ّيةواملفسدة واملبغوض

التنايف بلحاظ ّإن  :أي <ّكلففلضيق قدرة امل، الثاينّأما و>: +قوله • 
 .ّكلفعامل االمتثال هو ألجل ضيق قدرة امل

دليل ّ ودل دليل عىل األمر بيشءّ دل عىل هذا األساس إذاو>: +قوله • 
 اجتامع األمر والنهي ملا   امتناع  أساسعىلّ أنه : بمعنى<...آخر عىل النهي عنه

 ....دليلّ دل ه إذاّنأ عىل ذلك ّرتتب من السببني املذكورين يّتقدم

التي قد خترجهام عن  ...ولكن نفرتض بعض اخلصوصيات>: +قوله • 
 .<ًواقعا> خيرجهام : بمعنى<ًاّحق>  املراد بتعبريه<ًاّكوهنا جمتمعني حق
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  ّالنهي متعلق بحصة معينة وّاألمر متعلق بالطبيعة: األوىلاخلصوصية ّ ّ 
 ّيةالتحقيق يف اخلصوص 
 ّمسلك املحقق النائيني 

 مع احتادمها مصداقاًوهي تغاير العنوانني مفهوما: ّاخلصوصية الثانية ً ّ 
 ًتعدد العنوان يوجب تعدد املعنون خارجا ّ ّ 
 ًتعدد العنوان يكفي وإن كان املعنون واحدا ّ 

 ًإذا مل يتعارص األمر والنهي يف الفعلية زمانا: ّاخلصوصية الثالثة ّ 
 ّالثمرة الفقهية املرتتبة عىل اخلصوصية الثالثة ّّ 
 ّمناقشة السيد الشهيد للخصوصية الثالثة ّ 

 
 





 
ن م صوصياتُ تلخيصُو   :  فيما يِ تلك ا
صوص ُيةا ضأ: األو ّ َتعلق َن نف ّ

ر وِ بالطبيعةِ األ    ِ
خي َتعلق وهاِ حصصَ ب العقِا ّ

ٍصة ِ ا ها ِ من حصصٍنةّمعي ّ
مال تصل( و)صل (ِمن قبيل اض و.)ِامّ  ا  اختالفُ يوجبُهذا االف

َ
 

تعلقا
ّ

قييد وِ باإلطالقِ ك يوجبّأن  شكال و، ا سببَ زوالُ ذ  ِ ا
لتنا ا  ِف ا قدرةُِهو ضيق و،ا

ّ
مع كو،  ب االمتثالِ عن ا  ذ

نّألنه  نَإذا  ِف اِ بإ
ّ

َن يصأ  مِ  غّ   ٌ فهو قادرِامّ ا
مع   . االمتثالَ بِا
همّنما و قيقا سببِ حالُ  ِول األِ ا لتناّ م ضادهو ا و   ِ 

بادئ  أيضاِ بزواُال فقد يق،ِا
ً

وجوبّن أل،  ٌتعلقه مِ بمبادئَا ّ
امع  ِ با

صو ي إ ا رمةو، ةّال  ِصة باٌها قائمةِ بمبادئَا حد ّفلم يت ،ّ
عروض ماُا ث  مبهذاو،   َتقدم ٍ  خيّ ه هل ّنأ و،ّ العقِ  ا
بطن اُس ي عيً  اّ 

ً
ات و وطةٍوجو لحصصً  مِو بلحاظو، ِ   ِ 

بادئ َِ قيلفإن ؟ا بطان ك باس م ،ه ذ  اختالفِدُ 
َ

تعلق ا
 ِ باإلطالقَّ

قييدو غلِا   ا
ّ

سببِب ِول األِ  ا لتناّ امع َوجوبّن  أل،   ِا
صصِو بمبادئ وي ن  .ه إ ا بطانو رنا االس ذكورَأن  ا،َ ا

ّ
ه 

ناِ بعدمُالقول رِجواز و ا ص وِطلق باِ األ   .ةّا عن ا
َ أن مدرسةَغ حققّ ِ ا

ائ ّ نا ب& ا رَ برهنت  ا  ِ األ
طلق صةِبا ِ وا عن ا قةّ بطانٍ أخرى منفصلةٍ بطر  ِ عن االس
ذكور ر، ا َو أن األ طلقّ واجبِ با َ يع أن ا وحظّ  مطلقا من َ 

ً

ؤدُواإلطالق، هِ حصصِناحية خيصّ  امعِ  تطبيقُاه ال  ّ  أيِ ا
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صصٍواحدة صصِ بعددٌدّ وهذا متعد،ِ من تلك ا  وعليه ،ِ ا
خيص امعِ  تطبيقُفال صةِ ا ِ  ا عروض[ ّ لن ينا هذا ] ةا

الةَا َألن نفس،  ال  صةّ ِ ا ما معاٌةض معروّ  
ً
نا ال يقع.  ُ فا

ات صةَ بِبا ِ ا عن ا رّ طلقِ واأل صةَبل ب، ِ با ِ ا عن ا ّ 
خيص اتجِوال ِ متعلقِ عن إطالقِ فيها ا

ّ
ر   . األ

قةِ إثباتَ بُوالفرق نا بطر زا هذهِ ا ِِ ا ثبات ها بدعوى  و
بطان ذكورِاالس  سابقاِ ا

ً
قةّنأ : ونِه  طر زا ال ي  ٍ هناك تنافُ ا

طلقِ وجوبَب وِ ا كراهةِ وا   ٍ عن حصةِ ا ّ ألن ،هِ من حصصّ

كراهة خيصَا َومن هنا ف،  ال تنا ال زا كراهةّ صالةَِ ا    ا
م ِِامّا سلك .هاـ وأمثال ِوأما   بطانّ ذكورِ االس  سابقاِ ا

ً
نا ،  فا

رَ بٌواقع طلقِ األ صةِ با ِ وا عن ا نً سواءّ ميَ  ر ا أو ّ 
ً

اّكراهتي
ً
.  

نو حقيقّل قة:َ ا َ أن طر زا هذهّ نا غِ  إثباتِ ا  ُ ا
َ ألن اإلطالق،ٍوجيهة طبيقّ س ترخيصا  ا ِ ل

ً
ستلزم   :هُ وال 

سّنأّأما   ترخيصاَه ل
ً

َكما تقدمـ  ِ اإلطالقَ حقيقةنفأل،   ُعدمـ  ّ
مُ جعلُما يرادَ عندِ الطبيعةَ معِ القيدِاظ   . عليهاِ ا

ستلزمّنأّوأما  خيصُه ال  َفألن عدم،  ال اظّ ستلزمِ القيدِ  ُ إنما  ّ 
انعَعدم رِبلن قِِ مِ ا ِ متعلقِ  تطبيقِ األ

ّ
ٍ حصةّه  أي  من ّ

صص انعُ وعدم؛ِا رِ من قبلِ ا انعُ وعدم،ٌء ِ األ  ِ جاعلِ من قبلِ ا
ر ساوقِاأل خيصُ ا ل ءّ الفعِ  ًعقال هو وما ينا ا ،  آخرٌ 

ا دون   .ّ األولَا
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اوزنا هذهٍ حالّو أي صوصيةِ فإذا  َ ا ضنا االمتناعّ  َ واف
رغم نا  ا قييدِ باإلطالقِ من االختالفِوا تعلقَ بِ وا ِ ا

ّ
 

صوصيةُنصل ئذ إ ا ِ حي ّ   : كما ي،  األخرىٍ
صوصية ُا انيةّ ضأ: ُ ا َ تعددَن نف َلق وتعِ العنوانّ ّ

ر  ٍ بعنوانِ األ
سببِ العنوانُدّ وتعد،َ آخرٍ بعنوانِوا  َ ورفعِ االجتماعَ جوازُ قد 

نا بأحد   : وجهِا
ُاألول َأن تعدد: ّ ّ هنِ العنوانّ ِ  تعددُ ي عنونّ   . ا

ا ِ بمجردِدعوى االكتفاء: وا ِ تعددّ ناِ  دفعِ العنوانّ  مع ، ا
اف ع بوحدةِِاالع وجودِونْنَ ا  خارجاِ وا

ً
.  

وجهّأما  ُ األولُا ال تقرُ يدفع، فهو إذا تم:ّ نا ب  أي ،يهَ ا
ب بطانِبتقر رِ اس امعِ األ اتِ با لوجو وطةِ  صصِ ا  ،ِ با

ب تقر خيصِ استلزامِو طبيقَه ال صةِ  ا ِ  ا لنّ نا   إذ ، ا
ِمع تعدد وجودّ ارِ ا رّ ا قر ال    .ي  هذين ا

ن لّول ِ  تماميةَ اإلش وجهّ ردَ إذ ال برهان؛ِ هذا ا َ  أن  ّ ّ 
ِتعدد شفِ العنوانّ ِ عن تعددُ ي عنونّ  خارجاِ ا

ً
ن؛ ِ ألن باإل

اعّ  َ ان
وجودِعنوان   . واحد خارٍ من 

ٌ ماهيةَ العنوانّ  أنَإذا ثبت، نعم ٌ حقيقيةّ لّ ه َقت حقيُلّ تمثِء 
وعية َا واضح، ّ ّأن تعد: ِفمن ا ساوقَدّ َ تعددُه   خارجاِء اّ

ً
إذ ال ، 

ن ونأ ُيم لَن ي ارِء  واحدّ ا ن ّ نوعيِتانّ ماهيِ ا تان، ول
س  شٍ عنوانل  ُ ّ

اهية َ ا وعيةّ َ ا ِّ عنون ون،ه  ا ما ي ُ بل كث  من ً
ن ِ العرضيةِالعناو عةّ ن   . ا
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وجه ُوأما ا ا فحاصلّ  ا
ُ

م: ه َأن األح ُ إنما تتعلقّ ّ نّ  ِ بالعناو
صور هنيةِوا ِ ا وجودّ ارِ ال با ةّ ا نً. مبا  ِ  أفقُ العنوانَ فإذا 

هن ك  عدمً،داّ متعدِا ناِ ك ذ   . ا
نإ: فإن قيل َن العناو هنّ ُ إنما يعرضِ  ا رّ ا األ  بما ُ واُ 

رآة لخارجٌ  مَ، وهذا يع استقرار  هايةِ ا وجودِ  ا ِ   ا
ار وجود،ِ العنوانِطّ بتوسا ارُ وا ن،ٌ واحدّ ا بتُ فال يم  َ أن ي

ر و بتوسٌ ونٌأ   .عنوان ِطّ عليه و
وابَن كُ ا الحظة:   ذ َأن  هنِ العنوانّ رآةِ  ا لخارجً   َ عندِ 

مِجعل م ال يع، عليهِ ا َ أن ا ارجّ ي إ ا نما ،ً حقيقةِ  ّ و

َ أن العنوان:يع لحوظّ   .ّ ذهنيةٌ ال بما هو صورة،ٌ أو غصبٌ بما هو صالةٌ 
وجه ُ إنما يدفع،ّ إذا تمُوهذا ا بّ قر نا با ِ األولِ ا  بدعوى :أي، ّ

بطان ذكورِاالس  سابقاِ ا
ً
ر؛ َ فإن األ امعّ صالةِِ  ن ا بَ إذا  س  ُطن 

ات وطةٍوجو صصِ بعددً  ٌ متعلقٍ وجوب فِ ا ّ
صة  ٍ  من ّ

صالةِِحصص ٌ ال بها بما  حصة،ِ بهذا العنوان ا  الغصب، ِ من حصصّ
اتَفال تنا ب وجو وطةِ ا اضَ بعدِ واِ ا ِ تعددِ اف   . العنوانّ

ن وجهّول ذكورَ ا بُ ال يدفعَ ا قر نا با ا اِ ا ه َي أفاد ا
حقق ُا ائّ نافاة: وهو، ا صةَ بُ ا ِ ا عن ا خيصّ   ِ وال

طبيق َ ألن إطالق،ِا واجبّ الةِ ا ِ غصبيةِ  صالةِّ ن ا  يع َ إذا 
خيص قيدِ  تطبيقَال ِه  ا الةّ مٍ فهو مناف،ِ بهذه ا حر  هذه ِ 
ِالغصبية الةّ   . ال 

صوصية ُا ةّ ا سلأ: ُ ا ن 
ّ

صوصيّنأ بَم ِ ا
سابقتّ  ُ غِ  ا
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فعِ نافعت ناِ  صالةّنأو،  ا نَ ا غصوبِ  ا نِ ا  أن ُ ال يم
رَتمع كنٌ ونٌ عليها أ ، و ضّ بعنوان ٌ أنها متعلقةُنا نف ّ رّ أل   ِ

ِهما  الفعليةِ تعاِ عدمَوا مع  زماناّ
ً
نّ عمُ فيبحث، ا  هذَا إذا 

ِنافعا  دفع
ً

نا أو ال ومثا.  ا
ُ

قصود سوءِ االضطرارّ طروُ حالة:ُ ا   ِ
  .االختيار

سان:هُوتوضيح َ أن اإل ةِ إ األرضُ يدخلً تارةّ غصو  ِ بدونِ ا
 وأخرى يدخل،ِهاختيار

ُ
سوء اِ اختيارِها  تا ا  َ بعدُ يصبحِه، و 

خول ضطرِا فّ  ِا إ ا ّ غصً قدارِوب  ا ي يتضمنِ با ُ ا ه ّ
روج قدارَ غ.ُا َ أن هذا ا ونّ ضطرُ ي سوءّ  ه ال  ِا إ   ِ االختيارً

الة ضطر، األوِا سوءًاّ و ه  الةِ االختيارِ إ انيةِ  ا تب .ِ ا ُو ّ 
ك قدار: ذ َ أن هذا ا الةّ ونِ  ا رخصا فيه مُ األو ي  ِ

ً  ِن قبلّ
شارع لحالة ،ِا ِخالفا 

ً
انية َ ألن االضطرار،ِ ا سوءّ  ال ينا ِ االختيارِ 

ة سؤو َا نّ ّ واإلدانة، كما تقدم، ول تقدمِ  القولٌ ساقطَ اّ ِ ا ّ 
َبأن االضطرار سوءّ  عقاباَ ال ينا االختيارِ االختيارِ 

ً
نافيه خطابا،  و

ً
.  

ن صالةُِ وقتَوعليه فلو  قاّ ضي ا
ً

ن،  فِن بإَو ِ ا
ّ

َ أن يص ّ 
روجَحال ك مدَ أن تطولِ بدونِ ا روجُةّ بذ ه، ِ خروجِبنفس ّ فصِ ا

نٌفهذه صالة غصوبِ  ا ِ وال شك  وجو،ِ ا
الةّ  ؛ األوِها  ا

روج َألن ا ضطرِ باعتبارّ سوءّه  ه ال  ِا إ  عنه  منُ غِ االختيارً
دءُمنذ انيةِالةّوأما  ا.  ا ورّبأنها من  فقد يقالِ ا  ٌ عنها ومأ
َ أن اَ غ،بها رّ نُ غَ واأل  زماناِ متعا

ً
هما ُ ثبوتَ ومن هنا جاز؛

معا
ً
ك ألن ا، َ وذ ِ خطابا باالضطرارَ سقطّ

ً
اصل سوءِ ا ِ  االختيارِ 
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دانة سقط عقابا و م  ن  ًو ً
ر، صالةَِهّ توجُ واأل  َ بعدِروج اَ حال إ ا

تمعا  زمان، اِسقوط   . واحدٍ فلم 
ن حقيقّول ك ال يدفع: َ ا ُأن ذ نا[ ّ رَب] ا ّ ألن ؛ واِ األ

نَسقوط و  سخَ ا  تِ  تقديرٍلّ وتبدٍ ل ال ن أن يطرأ ألِ ا م
َ

 
ر كَ بعدُاأل ن . ذ َوأما إذا  سببّ سوءِ االضطرارِ  يِ االختيارِ   هو  ا

َ من العصيان، فهذا إنما يقت سقوطٌو طابّ بادئِ ا نا ؛ ال ا  فا
بادئ ثابتِبلحاظ   . حال  ٌ ا

سابقِهذا إذا أخذنا بالقول ي يقولِ ا َ بأن االضطرارُ ا سوءّ   ِ
 خطاباَ ينا االختيارِاالختيار

ً
نافاة، رنا هذه ا ذا أن رَ و   . أوضحُ فاأل
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ّ دل فإذا.  واحديشءالنهي عىل  و فيام سبق استحالة اجتامع األمرمّتقد

 آخر عىل النهي عن ٌدليلّودل ، الدليل عىل وجوب صالة اجلمعة يف اجلمعة
ّ لتحقق كال ،كان الدليالن متعارضني ،ً أيضاصالة اجلمعة يف يوم اجلمعة

ـ بادئ التنايف بني املوهو  ـ ّ املالك األولّققحتّأما  ّني للتضاد؛ّتقدماملالكني امل
ٌفألن األمر واجد ًوالنهي يكون واجدا ملبادئ ، ّاملحبوبية وملبادئ املصلحة ّ

صالة اجلمعة ال يمكن أن تكون ّأن : ومن الواضح، ّاملبغوضية واملفسدة
 .ّاملبغوضية يف آن واحد وّاملفسدة أو للمحبوبية وواجدة للمصلحة

ّفألن األمر عبارة عن  ـ يف عامل االمتثالالتنايف  ـ  املالك الثاينّققحت ّوأما
ّ التحرك نحو إجياد الفعل؛ يف حني ّكلفّلذا يتطلب من امل، اإلرسال والبعث

ّ عدم التحرك ّكلفّ لذا يتطلب من امل،اإلمساك والنهي عبارة عن الزجرّأن 
 لضيق قدرته ،ً من امتثاهلام معاّكلفن املّكمتنحو الفعل؛ ومن الواضح عدم 

ٍعدم التحرك يف آن وّركعن التح  . واحدٍيشء واحد نحو ّ
 .ًوليس موردا للنزاع بينهم، وهذا ال خالف فيه بني األعالم

ات يف األمر ّ بعض اخلصوصيّولكن وقع البحث واخلالف نتيجة طرو
 ّتعلقوجتعل م، والنهي التي خترجهام عن كوهنام جمتمعني عىل يشء واحد

ات ّ وقع البحث يف كفاية هذه اخلصوصيوعىل هذا،  اآلخرّتعلقأحدمها غري م
 .التعارض أو عدم كفايته ويف زوال االمتناع

 : ات بام ييلّويمكن تلخيص هذه اخلصوصي

 
النهي ّأما ، ّ بالطبيعة عىل نحو اإلطالق البديلّتعلقاألمر يّأن  :بمعنى

ّال تصل يف احلامم> و<ّصل> من قبيل، من الطبيعةّة خاصة ّحص بّتعلقف حيث  <ّ



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ............................................................ ٩٦

ّاألمر تعلق بطبيعيّن إ ّا نجري اإلطالق ومقدمات احلكمة يف ّومل،  الصالةّ
فتكون الطبيعة ، ّ الصالة يثبت كوهنا مطلقة عىل نحو اإلطالق البديلّطبيعي
 ٍدواح ٍدر املطلوب هو إجياد فّولكن،  جلميع أفراد وحصص الصالةًشاملة

ٍحصةو  .هذا من جهة الزمان،  من هذه احلصصٍ واحدةّ
فيمكن إجياد ، ً الصالة من جهة املكان أيضاّوكذلك يثبت إطالق طبيعي

ّ حصة من الصالة يف أيّأي  للمأمور ًمصداقاّصة وتكون تلك احل، ً مكان أيضاّ
ّن أ: ومن الواضح. وعىل هذا األساس حيكم العقل بالتخيري بني حصصها، به

ًطالقا شمولياإطالق ليس هذا اإل  وذلك لعلمنا من اخلارج بعدم وجوب ؛ًّ
 .الليلة وأكثر من مخس صلوات يف اليوم

، مّهي الصالة يف احلام وّخاصة من الصالةّحصة ّالنهي فهو متعلق بّأما 
 . بسائر احلصص األخرىّتعلقومل ي

ملوجبة  اّية هذه اخلصوصّأن :ومن هنا وقع البحث بني األعالم يف
ّلرفع التضاد بني األمر   هل تكفي،ني باإلطالق والتقييدّتعلقلالختالف بني امل

 ينتفي التعارض ّثمومن ، وخترجهام عن اجتامعهام عىل يشء واحد، والنهي
 ال تكفي إلخراج األمر والنهي عن كوهنام ّيةهذه اخلصوصّأن أم ، بني دليليهام

  واحد؟يشءجمتمعني عىل 
ن اا السؤال جيب التحقيق يف سبب االمتناع وهو املالكوللجواب عىل هذ

 .ناالسابق

صوص حقيق  ا   األو ّيةا
وهي االختالف  ـ األوىل ّيةألجل معرفة ما إذا كانت اخلصوصّ أنه ذكرنا

 يشءالنهي عىل  واجتامع األمر وّهل تكفي لرفع التضاد ـ التقييد ويف اإلطالق
 : نان السابقامتناع وهو املالكجيب مالحظة سبب اال واحد أم ال؟

ّاملالك الثاين وهو ضيق قدرة املكلف عن امتثال األمر  إىل ّأما بالنسبة
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، اجلمع بني االمتثالنيّذلك إلمكان املكلف من  وهنا؛ والنهي فهو ال يأيت
ّ يف مكان آخر غري ما تعلق به النهي وهو الصالة يف احلامّيصيلفيمكن أن  ، مّ

، وأوجد الطبيعيّ صىل ّ ألنه ـ الصالةَّطبيعيـ امتثل األمر  قد ّكلففيكون امل
ّ مما ،وعليه فال تنايف بني التكليفني، مّ يف احلامِّمل يصلّ ألنه وكذلك امتثل النهي

ًيعني أنه قادر عىل امتثاهلام معا  . حمذورّ من دون أيّ
ّوأما بالنسبة للمالك األول يف عامل النهي  وّالتضاد بني األمر وهو التنايف وّ

 :  فقد وقع فيه اخلالف بني األعالم عىل قولني، واملالكاتئاملباد
 .زوال التنايف بني احلكمني: ّولالقول األ

 .عدم زوال التنايف بني احلكمني: القول الثاين
: لهّ استدل فقد ـ زوال التنايف بني احلكمني ـ ّولالقول األ إىل بالنسبةّأما 

ًبأن األمر ملا كان متعلقا ّّ ، ّيرسي إىل الفرد أو احلصة  باجلامع من دون أنّ
ّاملحبوبية متعلقة باجلامع ووتكون مبادئ األمر من املصلحة   النهيّتعلقمّأما ، ّ

وعىل ، ةّمبادئ تلك احلرمة توجد يف نفس تلك احلصّ فإن <مّ يف احلامّال تصل>
أحدمها معروض ّن أل، معروض الوجوب مع معروض احلرمةّ يتحد هذا فال

عىل ّ إال هو ال ينطبق ومعروض األمر هو اجلامع البديلف، ري معروض اآلخرغ
عىل الفرد ّ إال هو ال ينطبقو، ّبينام معروض النهي هو احلصة أو الفرد، الطبيعة

ّمع املشخصات اخلارجية  واحد؛ يشءاملالكات عىل  وفال يلزم اجتامع املبادئ، ّ
 .هاميّلعدم احتاد معروض
وعليه فال مانع من ، النهي خمتلف وملعروض لألمرّن اإ: بعبارة أخرى

وهذا ما ذهب ، فال تعارض بني الدليلني، ةّاألمر بالطبيعة والنهي عن احلص
 .)١(ي والشيخ األنصاريّ القمّحققإليه امل

 فإن انحرص يف فرد أو انحرص ّإذا أمر الشارع بالكيل>: يّ القمّحقققال امل
                                                

 .١٣٠ص: )طبع قديم(، انظر مطارح األنظار) ١(
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فإن ّإال  وّكأصل الكيلًا ّنيعيً أيضا والشخصالفرد املباح يف فرد فيصري الفرد 
ففي األفراد املباحة فليس ذلك ّإال و،  فالتخيري بني اجلميعً مباحاّكان الكل

 ال يلزم منه بطالن الطبيعة احلاصلة يف لكنّهو، ًباالفرد الغري املباح مطلو
 .)١(<ضمنه

 ّولالشهيد يف القول األّالسيد حتقيق 
ب ّتطلي من عدمه ّول القول األّصحةحتقيق ّن أ: +الشهيد ّالسيد ذكر 

ويف ، ات يف تفسري ما هو املختار يف مسألة التخيري العقيلّجتاهاال إىل الرجوع
 : املقام نذكر قولني
ّأن التخيري العقيل متعلق باجلامع: ّالقول األول  وهذا الوجوب ال يرسي، ّ

ًواألفراد رسيانا مرشوطاّصة احلإىل  جوب بمبادئه يقف عىل الوّأن  :بمعنى، ً
ّألن الرسيان ، احلصص واألفراد إىل هئاجلامع من غري أن يرسي هو أو مباد

الرسيان و، للجاعلّ اختياري ٌ فعلاإلجياب وّحيث إن اجلعل، القهري ممنوع
هي  و،األفراد والزمه القول بالوجوبات املرشوطة للحصصّختياري اال

ّ لفعلية كل منها يف هذا ،رك اجلميعّمستحيلة؛ الستلزامها تعدد العقاب حال ت ّ
 .ّتقدمكام ، ّأو لعدم حتقق االمتثال حال التقارن، الفرض

 ّتعلقمّأما ،  الوجوب واألمر هو اجلامعّتعلقيكون مفبناء عىل هذا القول 
فال ،  آخرًئا النهي شيّتعلق ومًئا األمر شيّتعلقفيكون م، ةّالنهي فهو احلص

، مّ يف غري احلامّ أن يصيلّكلف فيمكن للموعليه، جيتمعان يف يشء واحد
ًا ّإذا كان مضطر،  نعم.النهي بلحاظ املبادئ وفيندفع حمذور اجتامع األمر

 .ّيةه يف البحوث التفصيللوام فهو بحث آخر سيأيت تنّللصالة يف احلام
ّ فإن وعليه، ّإن التخيري العقيل يرجع إىل التخيري الرشعي: القول الثاين

                                                
 .١٤١ص: )طبع قديم(، قوانني األصول) ١(
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ُتعلق ياألمر باجلامع ٍ بكل فردّ ٌ حصةّ ّ منه بنحو مرشوط؛ ألن وجوب اجلامع ّ
 .يرسي إىل الفرد

ّلوجوب مرشوط أو عىل األقل فيه ًدا والفرد واجّصة وعىل هذا تكون احل
ّمتعلق النهي وهو  وّ عىل ذلك أن يكون متعلق األمرّرتتبوي، ّحمبوبية مرشوطة

ّن احلصة املنهيّمتحدين من ناحية املبادئ؛ ألّ احلامم الصالة يف ّ  عنها قد رسى ّ
ّية ومن والواضح عدم إمكان اجتامع املحبوب .ً أيضاّالوجوب أو املحبوبية إليها

 .مهاّلتضاد،  عىل يشء واحدّواملبغوضية
ّأن الرساية  :الشهيد كان خمتاره يف التخيري العقيلّالسيد ّأن : ومن املعلوم

، بلحاظ املبادئّإنام  والوجوب ومن اجلامع إىل الفرد ال تكون بلحاظ احلكم
ٍفمن أحب اجلامع أحب أفراده بنحو ّ  . مرشوط بالوجدانّ
 .النهي وامتناع اجتامع األمر :وعىل هذا يكون خمتاره يف املقام

استدالل هذا التوجيه يبتني عىل ما هو املختار يف تفسري ّأن : واحلاصل
 .التخيري العقيل

ائّحققسلك ا    ا
 ،ّالنهي عن احلصة ولنائيني ومدرسته إىل امتناع األمر باملطلق اّحققذهب امل

 ّيةاخلصوصّأن و، ّمها متضادانو، ًالرتخيص معا والستلزامه اجتامع النهي
 التخيري العقيل برجوع سواء قلنا، ة ال تكفي لرفع التنايف بني األمر والنهيّتقدمامل

م مل نقل أألفراد بنحو مرشوط اإىل البديل بيعة بنحو اإلطالق يف موارد األمر بالط
 . ةّاخلاصّصة  حال يمتنع األمر بالصالة والنهي عن احلّكلفعىل ، ذلك

 ّتعلقي  ـًطبيعة الصالة مثالبكاألمر ـ ّن األمر باملطلق أ: والوجه يف ذلك
ّ أن :بمعنى،  اإلطالق البديل: أي،بالطبيعة بنحو رصف الوجود وباجلامع

ًمع كونه مطلقا جيوز تطبيقه و، ًمطلق أيضاـ ألمر ّهو ما تعلق به اوـ  الواجب
ًا يف تطبيق ّ مرخصّكلففيكون امل، ّ فرد أو حصة من حصص الصالةّعىل أي
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 .احلصص وفهو ترخيص يشمل متام األفراد، اجلامع عىل هذا أو ذاك
ّن احلصة التي تعلق هبا النهي وهي الصالة يف احلامإوعىل هذا ف ّ ّ م قد ّ

 األمر فيتناىف،  عنهاّ منهيّأهنافيجوز فعلها مع ، اجلواز وشملها هذا الرتخيص
 .املالكات ووهو ممتنع يف نفسه بلحاظ املبادئ،  عنهاّاملنهيّصة بالصالة مع احل

ًاملالكات ال يكون أوال وّإن التنايف من ناحية املبادئ: وبعبارة أخرى ّ 
ّو احلب من ّالنهي؛ ألننا ال نقول برساية الوجوب أ وبالذات بني األمرو

ّالتنايف هو الزم من جواز تطبيق األمر باجلامع عىل كل ّإنام و، اجلامع إىل الفرد
ّأفراده عىل حد واحد حتى احلصة التي تعلق هبا النهي ّ ّ ّفتكون هذه احلصة ، ّ

وحيصل من ذلك امتناع ، ًللجواز معا ومعروضة للنهي مّوهي الصالة يف احلام
 من ئ الناشّلحاظ هذا املدلول االلتزاميالنهي بالعرض ب واجتامع األمر

 .ترخيصات بعدد حصص وأفراد الطبيعة إىل انحالل األمر بالطبيعة
التنايف يكون بني الرتخيص يف التطبيق والنهي عن ّأن ّ يتضح وبذلك

 .)١(م كام يف املثالّوهي الصالة يف احلامّصة احل

 ّتقدمالفارق بني مسلك النائيني واملسلك امل
 اجلامع بنحو البدل وّ األمر املتعلق بالطبيعةّإن:  يقولّتقدمملاملسلك ا

ًرشعياًا رصف الوجود يستبطن ختيريو وعىل ، واملبادئ  من ناحية املالكاتّ
 .امتناع اجتامع األمر والنهي إىل أساس ذلك ذهب

 آخر وهو جواز تطبيق اجلامع عىل ً النائيني طريقاّحققيف حني اختار امل
ّكل حصة حصة م ّ  .ن حصصه وأفراده؛ وعليه يمتنع اجتامع األمر والنهيّ

  بني املسلكني؟ق ما هو الفار:ويف املقام يطرح هذا السؤال
،  يف إثبات التنايفّولفعىل املسلك األ، ًّاإذا كان النهي حتريمي: واجلواب

                                                
 .٤٣٥ ص١ج: فوائد األصولر نظا) ١(
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ًفاالمتناع يشمل ما إذا كان النهي حتريميا ً أم كراهياّ ّ من دون فرق بينهام؛ ألن ّ
، واجلواز يعني وجود املصلحة، راهة بلحاظ املبادئ تعني وجود املفسدةالك

وعىل هذا األساس ،  واحديشء عىل ًال يمكن اجتامع املصلحة واملفسدة معاو
نحوه عىل ثبوت  وحيتاج ختريج كراهة العبادة إىل عالج آخر كقيام اإلمجاع

 .الكراهة يف العبادة
ًا ّيثبت التنايف إذا كان النهي حتريمي النائيني فهو ّحققعىل مسلك املّأما 

ّفقط؛ ألن النهي التحريمي  . يمتنع اجتامعه مع اجلوازّ
ًوأما إذا كان النهي كراهيا ّ  ،م أو صوم يوم عاشوراءّ كام يف الصالة يف احلامّ

ّ مع األمر باملطلق؛ ألن ّال يتناىف النهي الكراهتي،  النائينيّحققفعىل مسلك امل
الرتك مع كون  وّاجلواز؛ ألن معنى الكراهة جواز الفعلالكراهة جتتمع مع 

 النائيني هذا الوجه يف تفسري كراهة ّحققلذلك ذكر املو،  أو أفضلىلأوالرتك 
 .مل يذكره يف املقامو، العبادة

 املنع وعدم  ال يقتيضّ التنزهيييالنه>:  النائيني بقولهّحققوهذا ما ذكره امل
  واملفروض، الرخصة التنزهيي بنفسه يقتيضيبل النه، الرخصة عن ذلك الفرد

فال تدافع بني ما يقتضيه إطالق ، يقتىض الرخصة بذلك الفردً أيضا  األمرّأن
وبعد عدم التدافع ال موجب لتقييد ،  التنزهيييوما يقتضيه إطالق النه، األمر

من ، بل إطالق األمر بعد حمفوظ عىل حاله، إطالق األوامر بام عدا املجمع
ّتضاد الّفإن ، بني الوجوب والكراهةّتضاد وذلك ال ينايف ال.  فيهفّترصدون 

 الكراهة ّتعلقبحيث ت، ّيمنع عن اجتامعهام يف أمر واحد شخيصّإنام بينهام 
 به الوجوب ّتعلقواحد يشء كام إذا كان هناك ،  به الوجوبّتعلقبعني ما 

من غري ،  برتكه به الكراهة بحيث يرىضّتعلقتو، بحيث ال يرىض اآلمر برتكه
أو  ّيةبالنصوص،  للوجوب والكراهةًاّتعلقميشء ن يكون ذلك الأفرق بني 
،  مجيع األفرادّ يعمًّا من إطالق األمر والنهي شموليّكل يكون بأن، باإلطالق
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 .)١(<ّ األمر والكراهة يف واحد شخيصّتعلقً أيضا يلزمّفإنه 

 الشهيد يف مسلك النائينيّالسيد حتقيق 
 النائيني من الربهان عىل ّحققالتحقيق فيام أفاده املّأن : الشهيدد ّالسيذكر 

ّأن ّذلك لعدم متامية ما ذكره من و، ّامتناع اجتامع األمر والنهي غري تام
من ّحصة  فرد وّالرتخيص يف تطبيق اجلامع عىل أيعن اإلطالق عبارة 

ّإن >: وله النائيني من قّحققل عن مقصود املءنا نتساّحصصه وأفراده؛ ألن
ّفهل مراده من ذلك أن اإلطالق نفسه  ؟<...األمر بإطالقه يقتيض الرخصة

ّ أن اإلطالق يستلزم الرتخيص مأ، يعني الرخصة يف تطبيق اجلامع عىل األفراد
 .املذكور؟ وكالمها باطل

 ـ ّوهو أن اإلطالق نفسه يعني الرتخيص يف تطبيق اجلامع ـ ّولاألّأما 
و عدم حلاظ القيد مع الطبيعة وليس معناه الرتخيص ّألن معنى اإلطالق هف

بمعنى ،  تكون كلمة الصالة مطلقة<أقم الصالة> فإذا قال املوىل، يف التطبيق
،  قيد يف كوهنا يف املسجد أو البيت أو يف مكان آخرّ مل يلحظ معها أيّأهنا

 .وليس املراد من كلمة الصالة املطلقة الرتخيص يف التطبيق
إن  وفهذا ـ  اإلطالق يستلزم الرتخيص يف التطبيقّوهو إن ـ  الثاينّوأما

 مطلقة والزمها <أقم الصالة> كلمة الصالة يفّفإن ،  يف نفسهًكان صحيحا
ّأننا نتساءل عن املراد من ّإال ،  فرد من أفرادهاّالرتخيص يف التطبيق عىل أي

حد  الذي هو أ،فهل هو الرتخيص الرشعي من قبل املوىل، هذا الرتخيص
 ّمر وهو ترخيص وضعيأل هو الرتخيص من قبل ام أ،ّتكليفيةاألحكام ال

 امتثال األمر املطلق ال يكونّن أل،  من رضورة تطبيق األمر املطلقئ ناشّقهري
 ؟نة من الطبيعةّ معيّحصةضمن فرد أو ّإال 

                                                
 .٤٣٦ ص١ج: فوائد األصول) ١(
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 هو الرتخيص من قبل املوىل فهو ترخيص فإذا كان املراد من الرتخيص
 النائيني ّحقق فيكون ما ذكره امل،ّأحد األحكام التكليفيةالذي هو ، ّرشعي

ّيكشف عن أن ّمما ، ّ؛ ألن الرتخيص الرشعي يكون من قبل اجلاعلًاصحيح
ّاحلصة التي تعلق هبا النهي قد تعلق هبا الرتخيص الرشعي من قبل اجلاعل  ّ ّ

رشعي  بني الرتخيص ال؛ئبني املالكات املبادّتضاد فيحصل التنايف وال، ًأيضا
 .ةّبني النهي عن احلص واملستفاد من إطالق األمر

الذي ، ّوأما إذا كان املراد من الرتخيص هو الرتخيص املستفاد من األمر
ّبمعنى أن إطالق األمر يمكن تطبيقه عىل أي، ّهو ترخيص وضعي  ّحصة فرد وّ

ي غري  النائينّحققفعىل هذا يكون ما ذكره امل، ّوبه يتحقق االمتثال، من الطبيعة
ال و، منتزع من األمر بالطبيعةّ عقيل هو حكمّإنام ّ؛ ألن هذا الرتخيص ّتام

 وعليه فال يقع التنايف بني األمر بالطبيعي، ّتوجد فيه أية مبادئ أو مالكات
الرتخيص العقيل يف التطبيق عىل األفراد ال ينايف ّن أل، ّبني النهي عن احلصةو

ص يف التطبيق عىل ّذا كان املوىل هو الذي رخإّأما ،  األفراد أحدهني املوىل عن
، ص فيهاّفهذا الرتخيص ينايف هني املوىل عن أحد هذه األفراد املرخ، األفراد

 وهو ينايف النهي عن التطبيق عىل أحد هذه ،هذا الرتخيص من قبل املوىلّن أل
 .األفراد

من ّأن الرتخيص املستفاد :  هيّية من هذه اخلصوصّيةلة النهائّواملحص
 ّاألمر بالطبيعة بنحو رصف الوجود هو من قبل األمر وهو ترخيص وضعي

ّليس ترخيصا من قبل اجلاعل واملوىل؛ ألن الذي حيكم هبذا و  الرتخيص هوً
فيحكم ، ّاألمر تعلق بالطبيعة بنحو رصف الوجودّأن بعدما يرى العقل 

ال مانع من و، ّ فرد من أفرادها عىل حد سواءّمكان إجياد الطبيعة ضمن أيبإ
 . فرد من أفرادهاّتطبيقها عىل أي
ّأن هذه اخلصوصية : وهبذا يظهر ّ تعلق األمر بالطبيعة بنحو اإلطالق :أيـ ّ
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 ؛واملالكاتبادئ يلزم منه التنايف يف عامل املـ نة ّمعيّحصة ّتعلق النهي ب والبديل
. تلك احلصص واألفراد إىل وذلك ألجل رساية تلك املالكات من الطبيعة

 . التنايف يف عامل االمتثالّية ال يلزم من هذه اخلصوص،نعم
 اإلطالق والتقييد ال تكفي لوحدها لرفع التنايف بني األمر ّيةإذن خصوص

 . لوقوع التعارض بينهام، عنهاّاملنهيّصة  أن يأيت باحلّكلففال يمكن للم، والنهي

 
 كام يف، ّتعلق النهي بالغصب وّمن قبيل ما إذا تعلق األمر بالصالة ذلكو 

مفهوم ّن ؛ ألًن ذاتااام عنوانان متغايرّأهن:  فمن الواضح<ال تغصب> و<ّصل>
ان ّ متحدمن حيث املصداق اخلارجي فهامّأما ، الصالة يغاير مفهوم الغصب

 .فيجتمعان يف الصالة يف األرض املغصوبة، يف اخلارج
 هل يكفي تغاير العنوان يف إمكان :ذلك يطرح هذا السؤالّتبني ذا وإ

العنوان ّ تعدد هل: بعبارة أخرىورفع التنايف بينهام؟  اجتامع األمر والنهي
  األمر والنهي؟ّتعلقمّ تعدد يوجب

ّإن التغاير العنواين إذا أدى إىل التغاير يف املعنون فهو يكفي لرفع : قد يقال ّ
ًفلن يتحقق االجتامع أصالًرا دام الوجود اخلارجي متغايام ّألنه، التنايف ّ. 

 : ويمكن تصوير ذلك بأحد الوجهني التاليني

عنون خارجا: ّاألول تعدد العنوان يوجب تعدد ا
ً ّ ّ  

ّلتعدد املعنون يف  ٌبّتعدد العنوان موجّأن ب: ويقال يف تقريب هذا الوجه
ومها الصالة ،  واحديشءان ال ّهذا يعني أن املوجود يف اخلارج شيئو، اخلارج

ّأن أحدمها انضم إىل اآلخر فكان الرتكيب بينهام : غاية األمر، والغصب ّ
ًانضامميا ً ال احتادياّ ّ ّ فإن وعىل هذا، ام شيئانّأهن إىل وقد ال يلتفت اإلنسان، ّ

فام هو املوجود يف اخلارج فعالن ، ّ إذا صىل يف األرض املغصوبةّكلفامل
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غاية ، وعليه تكون صالته صحيحة، الغصب: اآلخر و،الصالة: أحدمها
 .ًارتكب حراما وهو الغصبّ أنه األمر

ّ فإن احلب،وعىل هذا مالكات  والبغضّأما ، الصالةبّمبادئ األمر تعلقت  وّ
ًومها حيثيتان متغايرتان خارجا، ّالنهي فقد تعلقت بالغصب فال يلزم اجتامع ، ّ

 .األمر والنهي

 ّولأل ا عىل الوجهًال املسلكني بناءلة عىل كشكامل ارتفاع

ّنحل سوف ت  ـاملعنونّ تعدد العنوان يوجبّ تعدد ـبناء عىل هذا الوجه 
ّ واملسلك القائل بأن ،ي النائينّحقق مسلك امل: أي،لة عىل كال املسلكنيشكامل

 .االمتناع منشؤه كون األمر باجلامع يستبطن الوجوبات املرشوطة للحصص
إطالق األمر يستلزم ّأن الذي يقول بـ  ي النائينّحققعىل مسلك املّأما 

 يطالق النهإّفهو ألجل أن  ـ الرتخيص يف مجيع احلصص واألفراد للجامع
 ًمصداقا و للجامع املأمور بهً مصداقايفيكون مورد اجتامع األمر والنه، ّشمويل

 املستفاد  أو يلزم اجتامع الرتخيصيالنه وفيلزم اجتامع األمر،  عنهّيللغصب املنه
 .ّ عن احلصةيمع عدم الرتخيص املستفاد من النهمن األمر باجلامع 

 بناء عىل هذا الوجه يوجد يف اخلارج مصداقان ال بأنّه: واجلواب عىل ذلك
ً  مصداقايوعليه فال يلزم كون مورد اجتامع األمر والنه، مصداق واحد

عدم  وع الرتخيصأو اجتام،  عنهّي للغصب املنهًمصداقا وللجامع املأمور به
ّبل لكل منهام مصداقه اخلاص به،  واحديشءالرتخيص عىل  ّ. 

ّبأن االمتناع منشؤه كون األمر باجلامع   بناء عىل املسلك القائلّوأما
ٍ فيكون يف كل حصة،يستبطن الوجوبات املرشوطة للحصص ّ  ٌ وجوبّ

 ؛لحصصّاألمر باجلامع يستبطن احلب املرشوط لّأن  :ّأو عىل األقل، مرشوط
ٍ وجوب كل فردياألمر بالصالة يعنّ فإن فعىل هذا املسلك ً  منها مرشوطاٍ فردّ
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ٍ تعلق احلب بكل فرد: أو معناه،ّبرتك البقية ّ ّأما  .ّ برتك البقيةً منها مرشوطاّّ
ٍأن ينحل إىل كل فردّفالبد ، ّه شمويلّنحيث إ عن الغصب فيالنه ّ  من ٍ فردّ

ٍفكل فرد، أفراد الغصب  ّحقق عن الطبيعة ال يتيّة الغصب؛ ألن النه فيه حرمّ
ملا كانت ،  عنهاّي من الطبيعة املنهٌبإعدام مجيع أفرادها؛ فلو وجد فردّإال 

كام يف الصالة يف ـ  ي مورد اجتامع األمر والنهيوعىل هذا األساس فف. منعدمة
ًسوف يكون هذا املصداق متعلقا  ـالدار املغصوبة   عنيللنه و لألمر بالصالةّ

 .بينهامّتضاد  لل؛ وهو حمال،يوجتتمع مبادئ األمر والنه، الغصب
العنوان ّ تعدد ّأنوهو ـ بناء عىل هذا الوجه ّأنه  :واجلواب عىل هذا املسلك

ًيلزم أن يكون املوجود يف اخلارج متعددا  ـًاملعنون خارجاّ تعدد يوجب ّأن و، ّ
ٍاألمر متعلق بفرد وعليه فال جتتمع مبادئ ، ينهّ ملا تعلق به الٍ مغايرٍ ومصداقّ
 . واحديشءاألمر والنهي عىل 

ّأن هذا الوجه حيل م :ّ يتضحوهبذا لة امتناع اجتامع األمر والنهي بكال شكّ
ًلكن هذا فيام إذا كان هذا الوجه تاما، تقريبيها ّلذلك قال السيد و،  يف نفسهّ
 . البحث الالحق منّيتضح كام س<ّ يف متامية هذا الوجهشكال اإلّولكن> :الشهيد

 ّولالشهيد للوجه األّالسيد مناقشة 

ّ ال يوجد برهان يثبت أن ّبأنه : عىل هذا الوجه+الشهيد ّالسيد أورد 
ً تعدد العنوان يوجب تعدد املعنون خارجاّردجم ّ ّتعدد ّأن ً دائام ّ أنه ليس:بمعنى، ّ

ن ننتزع ذلك ملا نلمسه بالوجدان من إمكان أ وّالعنوان يوجب تعدد املعنون؛
 .أكثر من عنوان من يشء واحد يف اخلارج

 :  العناوين عىل نحوينّنأ: بيان ذلك
ّالعرضية االنتزاعية: ّولالنحو األ  <النوع والفصل وغري اجلنس> يهو. ّ

، الزمان أو امللك أو اإلضافة وكمقولة الكيف أو الوضع أو األين أو املكان
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فننتزع عنوان العامل ، جود يف اخلارجدة من زيد املوّ ننتزع عناوين متعدً:فمثال
ومن ، م واالبن ونحو ذلك من العناوينّوالفقيه والطويل واألب واملعل

وعليه فيمكن ، تهّماهيول حقيقة اليشء ّمثل هذه العناوين ال متثّأن : الواضح
ّأن تنتزع هذه العناوين من معنون واحد يف اخلارج؛ ألن هذه العناوين يمكن 

ل ّشكّذلك ألهنا ال ت وعها من الذات الواحدة البسيطة؛عروضها أو انتزا
ّ ليقال بتعدد احلقيقة املاهوية فيهيشءّحقيقة ماهوية لل هي تعرض عىل ّإنام و، ّ

حيث تقبل هذه احلقائق ، ّحقيقة ماهوية واحدة كاإلنسان أو احليوان أو زيد
ّعروض أكثر تلك العناوين العرضية االنتزاعية كام هو واضح ّ. 

 ّيةاحلقيقة النوعّ متثل وهي العناوين التي. ّيةالعناوين احلقيق: و الثاينالنح
ففي ، من قبيل عنوان اإلنسان والفرس، لليشء كاجلنس أو النوع أو الفصل

العنوان املاهوي النوعي ّ تعدد  يكونأن يمكن ّيةمثل هذه العناوين احلقيق
ّموجبا لتعد  .ًد املعنون خارجاً

ًالغصب مثال من العناوين العرضية  والصالةّ فإن ويف مقام البحث
ّاالنتزاعية التي تعرض عىل مقولة ماهوية واحدة كاإلنسان النوع فينتزع من ، ّ

ّعدد املعنون يف وهذا ال يوجب ت، الغصب وفعله الواحد عنوان الصالة
 .احلقيقة النوعية لليشءّ متثل ّية هذه العناوين ليست عناوين حقيقّاخلارج؛ ألن

ا ّأن تعدد العنوان ي: ا عنون واحدا وّ ن ا   ًن 
يكفي ، ًد املعنون خارجاّالعنوان وإن مل يعدّ تعدد ّأن: حاصل هذا الوجه

وال ،  بالعناوين فقطّتعلقاألحكام تّن أل، لة اجتامع األمر والنهيشكمّ حل يف
 ّتعلق  يفإشكالفال ، دّالعنوان متعدّأن وبام ،  بالوجود اخلارجي مبارشةّتعلقت

حتى لو ، وذلك يكفي لرفع التنايف بينهام، األمر عىل عنوان غري عنوان النهي
 ّفإن، ففي مثال الصالة يف األرض املغصوبة، الوجود اخلارجي واحدّأن فرضنا 

ّذلك ألن عنوان الصالة  و لعنوان الغصب؛ًمفهوما وًعنوان الصالة مغاير ذاتا
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عنوان الغصب فهو ّأما ... سجود وركوع وعبارة عن تلك األفعال من قراءة
العنوانني متغايران ّن حيث إو، ّعبارة عن الترصف يف ملك الغري من دون إذنه

ّاملكلف ّ فإن وعىل هذا، فال يلزم اجتامع األمر والنهي يف يشء واحد، يف الذهن
 لكنّه،  فيهاإشكالّإذا صىل يف مكان مغصوب تكون صالته صحيحة وال 

 حقيقةًدا إن كان واح وّغاصب؛ ألن هذا الفعلّ أنه  من جهةًيكون عاصيا
 .الغصب ولكنّه ينطبق عليه عنوانان متغايران مها الصالة

ّأن األحكام تتعلق   هو:شكلةاملّ حل تغاير العنوان يكفي يفّأن والوجه يف  ّ
ّفاألمر يتعلق بعنوان ،  بالوجود اخلارجيّتعلقّالصور الذهنية وال ت وبالعناوين

ّالنهي فهو يتعلق بعنوان ّأما ، وشوق ومصلحةّ حب  فيه منالصالة بام
 العنوانني ّنإوحيث ، ّمبغوضية ومفسدة ونه من حرمةّالغصب بام يتضم

 .النهي عىل عنوان واحد وّفال تتحد مبادئ األمر، متغايران
 بالوجود هاّتعلق عدمّاألحكام بالصورة الذهنية وّما وجه تعلق : إن قيل
 اخلارجي؟ 

ّن أّاخلارجية وذكرنا هناك  وّ يف مبحث القضايا احلقيقيةّتقدم: باجلواف
 عىل املوضوع ّ ينصبأنّ عىل الصورة الذهنية وال يمكن ّأن ينصبّ البد احلكم

ّذلك ألن احلكم عبارة عن أمر ذهني و املوجود يف اخلارج؛ّاحلقيقي واألمر ، ّ
 .ّصورة الذهنيةبام هو يف الذهن وهو الّ إال ّالذهني ال يمكن أن يتعلق

 :  منها؛حماذيرّ عدة  احلكم باليشء اخلارجي مبارشة للزمّتعلقولو 
قبل إتيانه  ـ ًمثال ـ ّكلفيلزم عدم ثبوت وجوب الصالة عىل املّ أنه .١ 

للزم ثبوت احلكم ، ًلوكان الوجوب ثابتا قبل اإلتيان بالصالةّ ألنه بالصالة؛
 .هّحمل يف ّتقدموهو حمال كام ، بال موضوع

ّن حيث إو، هو املوضوع اخلارجي وّ إىل إجياد متعلقهٍ إن احلكم داع.٢
 .ّالتأخر أو التهافت وّفيلزم التقدم،  موضوعهّقق عىل حتّتوقفاحلكم م
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فإذا ، ّ بالعناوين والصور الذهنيةّتعلقّأن األحكام ت: ّ يتضحوعىل هذا
 ّنوان واحد حتىالنهي عىل ع وكانت العناوين متغايرة فال يلزم اجتامع األمر

 .ًإن كان املوضوع اخلارجي واحداو
،  بالعناوين بام هي مرآة للوجود اخلارجيّتعلق األحكام تّإن: فإن قيل

 بمفهوم ّتعلقيّإنام و،  بمفهوم الصالة بام هو مفهوم فقطّتعلقًفاألمر مثال ال ي
وكذلك األمر يف ،  للصالةّ عن الوجود اخلارجيٍالصالة بام هو مرآة وحاك

 ٍ به بام هو حاكّتعلقيّإنام و،  بمفهوم الغصب بام هو مفهومّتعلقالنهي فهو ال ي
، ني عىل اخلارج حقيقةّوعىل هذا يكون األمر والنهي منصب، ومرآة عن اخلارج

العنوان ّ تعدد ّأنا فرضنا ّبحسب الفرض ألن ـ اخلارج يشء واحدّن حيث إو
، مر والنهي بيشء واحد يف اخلارج األّتعلقفيلزم  ـ د املعنون اخلارجيّال يعد

 اجتامع األمر النهي يف يشء واحد؟وعليه يلزم حمذور 
لحظ بام هو مفهوم ـُ ي: أو املفهوم تارةّية الصورة الذهنّإن: اجلوابف

 ّاملفهوم أمر ذهنيّن  به األحكام؛ ألّتعلقوهو هبذا اللحاظ ال ت، ّيةوصورة ذهن
 . عليه اآلثارّرتتبال ي

وهذا ،  بام هو عني اخلارجّيةيلحظ املفهوم والصورة الذهن :وتارة أخرى
 ّ الذهن فال يتعلقشؤونّألن احلكم من ،  به األحكامّتعلقاللحاظ هو الذي ت

 .ّ للزوم السنخية،بام هو موجود يف الذهنّإال 
 لألحكام ّية واخلارجّية احلقيقّية يف البحث يف القضّتقدموهذا املطلب 

،  مغايرة للخارجّيةذا نظر إليه باحلمل الشائع فهو صورة ذهنإ  العنوانّأن: ّتبنيو
 .فهو عني اخلارج ّويل باحلمل األّية إذا نظر إىل املفهوم والصورة الذهنّوأما

احلكم موضوعه ّإنام و، وال يلزم من ذلك رسيان احلكم إىل اخلارج حقيقة
 باحلمل ري اخلارج حقيقةـُلكن هذا املوضوع الواحد ي، واحد وهو العنوان

ُاألويل في  .ّري الصالة الواقعية ال صورة الصالة فقطـّ
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  ال الثاينّول يدفع التنايف بالتقريب األّولالوجه األ

 هذا الوجه يعتمد يف دفع التنايف بني األمر والنهي كام يف الصالة ّأن ّتقدم
حتى لو كان الوجود اخلارجي ، العنوانّ تعدد يف األرض املغصوبة عىل

ّ واحدا أم متعدّتعلقامليزان يف كون املّأن اعتبار ب، ًواحدا ًدا هو العنوان وليس ً
 . بالعناوينّتعلقاألحكام تّن أل، املعنون اخلارجي

 النهي؟ وفهل يندفع حمذور اجتامع األمر، ّوبناء عىل متامية هذا الوجه
 :  حمذور امتناع اجتامع األمر والنهي له تقريبانّإن :اجلواب

يستبطن  ـ ًكاألمر بالصالة مثال ـ ّإن األمر بالطبيعي: ّالتقريب األول
ّأو أن تعلق احلب بالطبيعي، األفراد واحلصص وجوبات مرشوطة بعدد ّ ّ ّ 

 . بنحو مرشوطّيرسي إىل أفراد الطبيعي
ّ من أن األمر بالطبيعي+ النائيني ّحققّما تقدم عن امل: التقريب الثاين ّ 

 .حصصها وّىل كل أفرادهايستلزم الرتخيص يف تطبيق الطبيعة ع
 يستبطن وجوبات ّاألمر بالطبيعي ـ ّملحذور األولاّأما بالنسبة لتقريب 

ّ تعدد ّأن: وهو،  عىل هذا الوجهًفريتفع بناء ـ األفراد واحلصص مرشوطة بعدد
 ٍ يستبطن وجوباتّاألمر بالطبيعي ّ وذلك ألن؛العنوان يكفي يف رفع التنايف

ّعىل أن كل فرد  ّيدل ّمما، األفراد واحلصص ة بعددّمرشوطة أو حمبوبية مرشوط ّ
ّوحصة فيها وجوب وحمبوبية ّ شمويل لكل ومن جانب النهي فهو، ّ احلصص ّ

 يف موضوع ًاجتمعا معا وفلو جاء أمر بالصالة وهني عن الغصب، واألفراد
 الصالة وإن كان ّفاألمر بطبيعي،  يف الدار املغصوبةّكلفاملّ صىل كام لو، واحد

وهو كفاية  ـ فهذا الوجه، حدة مع الغصبّ املتّيةالصالة اخلارج إىل ييرس
األمر ّن أل، يكفي يف رفع حمذور التنايف بني األمر والنهي ـ ّتعدد العنوان

 من ّحصة بالصالة بام هي ّتعلقوال ي،  بالصالة بام هي صالةّتعلقبالصالة ي
 إىل فهو وإن كان يرسي، وكذلك النهي عن الغصب، حصص الغصب
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 بعنوان ّتعلق هذا النهي يّلكن، مع الصالةّ املتحدة ّصةوهي احل اخلارج
 به األمر ّتعلقأحدمها ، ومع وجود عنوانني، الغصب ال بالوجود اخلارجي

فال تنايف بني ،  به النهي وهو عنوان الغصبّتعلقواآلخر ، وهو عنوان الصالة
بناء ، ًخلارجي واحداحتى لو كان الوجود ا، الوجوبات املرشوطة مع النهي

ّعىل كفاية تعدد العنوان؛ ألن  ّاملبغوضية  وّالتحريم أو املحبوبية واإلجيابّ
 .ّتتعلق بالعنوان ال بالوجود اخلارجي

ّهذا كله بالنسبة للمحذور األول ّ. 

 الوجه الثاين ال يدفع املحذور بتقريبه الثاين
ّأن وهو ـ النائيني  ّحققبالنسبة للتقريب الثاين للمحذور الذي أفاده امل

 ّاألمر بالطبيعي يستلزم الرتخيص يف تطبيق الطبيعة عىل كل أفرادها
ّفهو ال يندفع هبذا الوجه الذي يقول بكفاية تعدد العنوان يف رفع  ـ حصصهاو

 .حمذور التنايف بني األمر والنهي
 األمر بالطبيعة يقتيض ّتعلقطالق مإّأن مقتىض : والوجه يف ذلك

ّوهذا يعني أن ،  وفرد من أفرادهاّحصةّطبيق الطبيعة عىل كل الرتخيص يف ت
حيث و، ّكل فرد جيوز تطبيق الطبيعة فيه بام يف ذلك الصالة يف الدار املغصوبة

هو الصالة يف الدار  ـ ًمثال ـ ّن أحد أفراد وحصص طبيعة األمر بالصالةإ
 الدار وهذا يعني الرتخيص يف تطبيق الطبيعة عىل الصالة يف، املغصوبة
 ّكلفيكون امل أنفيلزم التنايف بني األمر والنهي؛ إذ ال يمكن ، املغصوبة

 يف ًاّ مرخصويف نفس الوقت ال يكون، ًا بالصالة يف الدار املغصوبةّمرخص
 . يف هذه الدار املغصوبةّترصفال

من الصالة وهي الصالة يف الدار املغصوبة ّصة ّإن هذه احل: بعبارة أخرى
 الصالة بعنوان كونه ّأحدمها جواز تطبيق األمر بطبيعي: وانانعن  عليهاّانصب

ّاآلخر عدم جواز تطبيق متعلق النهي عليه بعنوان كونه و، من الصالةًدا فر
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ًغصبياًدا فر ّهذا يعني أن الفرد الغصبي من الصالة انصب عليه و،  من الصالةّ ّ
ّحكامن متضادان متعلقان بعنوانه اخلاص ًبياغصًدا هو كونه فر وّّ ،  من الصالةّ

 ،أحدمها الرتخيص يف التطبيقّن أل، انّ هذين احلكمني متضادّأن  الواضحومن
 .ّفيلزم حمذور اجتامع الضدين، واآلخر عدم الرتخيص يف التطبيق

، نستفيد من التغاير بني عنوان الصالة وعنوان الغصبال ملاذا : إن قيل
 هذا الوجه؟ كام يذهب إليه ،ّبناء عىل كفاية تعدد العنوان

ً مغايرة عنوان الصالة مع عنوان الغصب ال جتدي نفعا يف ّإن: اجلواب
نفس الغصب و، ّاملقام؛ ألن التنايف مل يكن بلحاظ نفس الصالة كعنوان

ًكعنوان آخر مباين لألول ذاتا  ّحققاملّن التنايف يف التطبيق؛ ألّإنام و، ًمفهوما وّ
أي تطبيق مفهوم الصالة ، التطبيق بّتعلق الرتخيص مّإن:  يقول+النائيني 

فال ، ّيةوإذا كان مراده الرتخيص يف املصاديق اخلارج، ّيةعىل مصاديقه اخلارج
 يف تطبيق مفهوم الصالة عىل الصالة يف ّ مرخص يقول أنتأنيمكن للشارع 
 . عن الغصبّك منهيّنإ: ويف الوقت ذاته يقول، الدار املغصوبة

ّأن اخلصوصية ا: ّ يتضحوهبذا ّلثانية تتم عىل ما اختاره السيد الشهيدّ ّ، 
 بينام ال تكفي هذه ،ّ لكفاية تعدد العنوان؛فيندفع حمذور اجتامع األمر والنهي

 النائيني من تقريب التنايف ّحقق لدفع املحذور بناء عىل ما اختاره املّيةاخلصوص
 .بني األمر والنهي

 
جواز اجتامع األمر والنهي يعتمد عىل وجود ّأن :  يف ثنايا البحثّتقدم

 التنايف بني مشكلةبعض اخلصوصيات التي بواسطتها يمكن اخلروج من 
 .األمر والنهي

 األمر بالطبيعة والنهي ّتعلقوهي  ـ األوىل ّيةاخلصوصّأن  :ّتقدمّ مما ّتبنيو
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ّحصة خاصة ب  .التنايف بني األمر والنهي مشكلةّ حتل ال ـ منهاّ
ّ حتل يمكن أن ـ العنوانّ تعدد وهي ـ  الثانيةّيةاخلصوصّأن : ًأيضاّتبني و

 بالعناوين بام هي عني ّتعلقاألحكام تّن أل،  التنايف بأحد تقريبيهمشكلة
 . األمر والنهيّتعلقالعنوان يكشف عن اختالف مّ تعدد ّ فإنوعليه، اخلارج

 ّيةاخلصوص إىل لكي ننتقل،  الثانيةّية اخلصوصّية متام نفرتض عدم:ويف املقام
كام لو ، ً زماناّيةأن نفرض عدم تعارص األمر والنهي يف الفعل: الثالثة وهي

لكي ال يكونا متعارصين يف ، النهي يسقط يف زمان حدوث األمرّأن فرضنا 
 أثناء ويف،  مغصوبةٍرضأ إىل ّكلف ما لو دخل امل:ومثاله يف املقام، زمان واحد

ها يف أثناء ّفإذا صال، خروجه من األرض املغصوبة علم بضيق وقت الصالة
يف هذه ّأنه أم ، فهل تكون صالته صحيحة من دون حرمة للغصب، اخلروج

 احلالة اجتمعت حرمة الغصب مع وجوب الصالة؟
األرض املغصوبة له  إىل ّكلف دخول املّإن: نقول، اجلواب عىل ذلكيف 
 : حالتان

 .إرادته وأن يكون الدخول يف األرض املغصوبة باختياره: األوىل احلالة
كام لو ، أن يكون الدخول إىل األرض املغصوبة ال باختياره: احلالة الثانية

 .الدخول إىل جلئُكره أو أُأ
لعدم جواز البقاء ، ويف كلتا احلالتني جيب اخلروج من األرض املغصوبة

ًرا فيكون مأمو، ًأيضاًبا ملغصوب يعترب غصه يف اءبقاّألن ، يف األرض املغصوبة
ّ؛ ألن ّهذا احلكم عقيلو، باخلروج من أجل ختليص نفسه من الغصب الزائد

ّفلام كان ختليص ، ّوجوب مقدمته ويشءالالعقل حيكم باملالزمة بني وجوب 
ًبا ن اخلروج واجا ك، عىل اخلروجًكان موقوفاوًبا النفس من املعصية واج

ً املالزمة الرشعية بينهام يثبت وجوبه الرشعي أيضاعىل أساسو، ًعقال ّ. 
ًوحيث إن اخلروج يستلزم الترصف يف املغصوب أيضا ّ؛ ألنه يتطلب ّّ ّ
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ّفيكون هذا الترصف يف ، امليش يف املغصوب واملرور ومن الزمانًرا مقدا
ًاألرض املغصوبة الذي يستلزمه اخلروج مضطرا لكن ال يكون ، ّ إليه املكلفّ

  ـاألرض ال باختياره إىل وهي ما لو كان دخوله ـ ًراما يف احلالة الثانيةاخلروج ح
  كذلك ال إدانة،ّهذا الترصف الزائد يف املغصوب كام ال تكليف فيهّن وذلك أل

 باخلروج من قبل الشارع؛ وذلك ألمره من قبل ّ مرخصّ ألنهال عقوبة عليه؛و
 .ض املغصوبةص من البقاء يف األرّلالشارع باخلروج ألجل التخ

 األرض املغصوبة ها إىلالتي يكون الدخول في ـ األوىليف احلالة ّأما 
 ّتقدمملا  ؛لالدانة والعقاب ًاّتحقيكون اخلروج مسٍحينئذ ف ـ إرادته وباختياره

 .إدانةوًبا ّه من أن االضطرار بسوء االختيار ال ينايف التكليف عقاّحمليف 
 ّكلفّ أن امل:بمعنى، ً التكليف خطابااالضطرار بسوء االختيار ينايف، نعم

التكليف من وجوب أو حرمة ال  وّولكن اخلطاب، ّيستحق العقاب واإلدانة
ّيشمله؛ ألن التكليف مقيد بالقدرة  غري قادر عىل ترك ّكلفاملّأن واحلال ، ّ

 .يف وسط األرض املغصوبةّألنه ، الغصب
ّ كون الترصف ّالذي يؤدي إىل ـ  عىل الدخول بسوء االختيارّرتتبوي

حتى لو ، إدانة وّعقاب ومسؤولية ـ حال اخلروج الواجب الزائد يف املغصوب
ّيرتتب عىل هذا و،  بمقدار اخلروج الضطراره إليهًكان النهي واحلرمة ساقطا

ّنتيجة فقهية مهمة  .ّيتضحكام س، ّ

  الثالثةّيةة عىل اخلصوصّرتتب املّيةالثمرة الفقه
، و أراد االنتظار إىل أن خيرج لفات وقتهالو ضاق وقت الصالة بحيث ل

وأن ال ، ّ أن يصيل يف أثناء خروجه من األرض املغصوبةّكلففلو أراد امل
   ففي احلالة الثانية، ة البقاء يف األرض املغصوبةّيستلزم من ذلك زيادة مد

ّن وذلك أل، تكون الصالة صحيحة ـ االضطرار ال بسوء االختيارّأن : وهيـ 
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 ّأنأي ،  عنه منذ البدايةٌالنهي ساقطّن  أل؛ً حراما يف هذه احلالةاخلروج ليس
ال بسوء االختيار فهو قبل الدخول غري مشمول  إليه ًاّراخلروج ما دام مضط

حتى قبل الدخول ال يقول ال » ال تغصب«فخطاب  ؛»ال تغصب«خلطاب 
ه فال وعلي، األرض املغصوبة ليس باختياره إىل دخولهّن أل،  باخلروجّترصفت

 .يكون هذا املورد من موارد اجتامع األمر والنهي يف يشء واحد
صالته أثناء ّفإن  ـ وهي كون االضطرار بسوء االختيار ـ األوىلاحلالة ّأما 
األمر ّأن ولكن بام ، ف يف ملك الغريّا ترصّ عنها ألهنًّاوإن كان منهي، اخلروج

 يف املغصوب ّترصفن الالنهي عّن والنهي غري متعارصين يف زمان واحد؛ أل
، ساقط أثناء اخلروج ـ النهي ـ لكنّه، املغصوب إىل  قبل الدخولًاوإن كان ثابت

، يسقط النهي ـ ولو بسوء االختيار ـ ومع االضطرار، اخلروج إىل ّمضطرّألنه 
زمان األمر بالصالة ّن أل، وعىل هذا فلم جيتمع األمر والنهي يف زمان واحد

ّ يف هذه احلالة يتوجه إليه األمر بالصالة التي ال تستلزم ّهو حال اخلروج؛ ألنه
زمان النهي عن الصالة يف املغصوب فهو حني الدخول إىل ّأما ، املكث الزائد

، األرض املغصوبة بسوء اختياره إىل لكنّه بعد دخولهو، األرض املغصوبة
 فزمان. ّإن كان يستحق العقاب عىل ذلك وّفيسقط هذا النهي عن الفعلية

ّالنهي متقدم عىل زمان األمر؛ ألنه ثابت حني الدخول ال بعده ّأما زمان و، ّ
ّاألمر فهو متأخر عن زمان النهي؛ ألنه ثابت حال اخلروج ّ. 

 النهي؛ إذ ال يوجد وّأنه يف حال اخلروج مل يتعارص األمر هو: ونتيجة ذلك
 يلزم حمذور النهي يف الزمان ال ومع عدم التعارص بني األمرو، األمر فقطّإال 

ّاجتامع األمر والنهي؛ ألن من رشوط التضاد وحدة الزمان  كام هو ـ ًأيضا ّ
ًا للعقاب بسبب ّإن كان مستحق وً أيضالذلك تقع صالته صحيحةو ـ واضح

االضطرار بسوء ّن أل، إليهًا ّرحتى لو كان مضط، الغصب ولو أثناء اخلروج
 .ً االختيار عقابااالختيار ال ينايف
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  الثالثةّيةالشهيد للخصوصّالسيد مناقشة 

وهي عدم التعارص الزماين بني  ـ ّيةهذه اخلصوصّأن ب: الشهيدّالسيد أورد 
وال ترفع التنايف ،  اجتامع األمر والنهيمشكلةّ حل ال تنفع يف ـ النهي واألمر

ًذلك ألن النهي وإن كان ساقطا خطاباو، بينهامّتضاد وال ً  سقوط النهي ّلكن، ّ
ّأنه : وهذا يعني، األرض املغصوبة إىل  بدخولهّكلفء اختيار املنشأ من سو

ه النهي ّويف هذه احلالة ال يمكن للموىل أن يوج، جيب اخلروج من املغصوب
 النهي وإن كان ّوعىل هذا األساس فإن،  أثناء خروجهّكلفعن الغصب للم

 تزال ّاملبغوضية ال وّ مالكاته بام تتضمن من املفسدةّلكن، ً خطاباًاساقط
 العقوبة بدخوله بسوء اختياره؛ إذ لو كانت ّكلفّلذلك يستحق املو، موجودة

الكات النهي من مع بقاء م و.املالكات ساقطة مل يكن معنى لبقاء العقوبة
 ّيةمن املصلحة واملحبوب جتتمع مع مالك الصالةٍحينئذ ف، ّيةاملفسدة واملبغوض

 .بني األمر والنهيّتضاد حال اخلروج فيلزم حمذور التنايف وال
 اجتامع األمر مشكلةّ حل  غري نافعة يفّيةّأن هذه اخلصوص: ّ يتضحوهبذا

ّحتى لو بنينا عىل أن سوء االختيار ينايف التكليف خطا ّ ألنهوالنهي؛ فال ًبا ّ
ّيكفي عدم التعارص الزماين لدفع حمذور التنايف بني األمر والنهي؛ ألن 

 .فيتنافيان،  حاهلا فتجتمع مع مالكات األمرمالكات النهي ال تزال باقية عىل
ًضال ّقلنا بأن سوء االختيار ال ينايف التكليف ف وّوأما لو أنكرنا هذا املبنى

النهي وفيكون حمذور اجتامع األمر ، ًفالنهي موجود بخطابه أيضا، عن العقوبة
 .التنايف يكون باخلطاب واملالكاتّن أوضح؛ أل

 .الة أثناء اخلروجهذا متام الكالم يف حكم الص

 
ّألن األمر إذا تعلق<عىل نحو التخيري العقيل بني حصصها>: +قوله •  ّ  
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فيكون التخيري ،  فسوف حيكم العقل بالتخيري بني حصصه وأفراده،بالطبيعي
 .ًّاعقلي

ّوال شك أن ذلك يوجب زوال السبب الثاين للتنايف>: +قوله •   : أي<ّ
ّطالق والتقييد يف أن ذلك يوجب زوال السبب الثاين للتنايف ّأن االختالف باإل

 وذلك إذا كان بإمكان ،ّوهو ضيق قدرة املكلف عن اجلمع بني االمتثالني
ّاملكلف أن يصيل يف غري احلامم  . فهو قادر عىل اجلمع بني االمتثالني،ّ

  اجلامع للتخيريطان استب: أي<نكرنا االستبطان املذكورأوإن >: +قوله • 
 .الرشعي ولو بلحاظ عامل املبادئ

 <ّوعليه فالرتخيص يف تطبيق اجلامع عىل احلصة للنهي>: +قوله • 
ّالصحيح احلصة املنهي  . عنهاّ

ّ أن : بمعنى<مّ املريزا كراهة الصالة يف احلامّومن هنا فرس>: +قوله • 
ّاملحقق النائيني فرس وجوب  ألجل عدم التنايف بني ،ّ كراهة الصالة يف احلاممّ
 .ةّاملطلق وكراهة احلص

ّ تقدم يف <عدم حلاظ القيد ـ ّتقدمكام  ـ ّفألن اإلطالق حقيقة>: +قوله • 
ّأن اخلالف وقع يف : وال خيفى.  من احللقة الثالثةبحث اإلطالق والتقييد

ّ أن داللة املطلق عىل : أي،ً رفضا للقيود حقيقة اإلطالق من حيث كونه
ّالطبيعة املجردة عن أي  الصالة ّطبيعي: ًفالصالة املأمور هبا مطلقا هي، يد قّ

 داللة املطلق :ّ قيد، أو أن اإلطالق عبارة عن جتميع القيود، أيّاخلالية من أي
ً قيد كان، فالصالة املأمور هبا مطلقا هي الصالة التي ّعىل الطبيعة مع أي

 .مّككوهنا يف املسجد أو يف البيت أو يف احلام ، قيد كانّلوحظ معها أي

ّ أننا : بمعنى<ّ حال إذا جتاوزنا هذه اخلصوصيةّوعىل أي>: +قوله • 
ّ أو أن املنايف هو ،ّسواء قلنا بأن املنايف للنهي هو الرتخيص من قبل األمر

 .الرتخيص من قبل املوىل
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ّأما الوجه األول>: +قوله •   : أي< يدفع التنايف بكال تقريبيهّفهو إذا تم: ّ
 وبتقريب ،ر باجلامع للوجوبات املرشوطة باحلصصبتقريب استبطان األم

 .ّاستلزامه الرتخيص يف التطبيق عىل احلصة املنايف للنهي

 لعدم وجود برهان عىل <ّ اإلشكال يف متامية هذا الوجهّلكن>: +قوله • 
ًأن جمرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد املعنون خارجا؛ إل ّّ ّ مكان انتزاع ّ

 . بل عناوين كثرية ملوجود واحد،واحد ّعنوانني من موجود خارجي

أي لتلك ، ّ العناوين يف الذهن إنام يعرض هلاّفإن قيل إن>: +قوله • 
 وهذا يعني استقرار احلكم يف <العناوين األمر والنهي بام هي مرآة للخارج

 .النهاية عىل املوجود اخلارجي

ورة الص> <ّ الذهنيةةّاألحكام تتعلق بالعناوين والصور>: +قوله • 
 .»العناوين« عطف تفسري عىل <ّالذهنية

ّألن إطالق الواجب حلالة غصبية الصالة إذا كان يعني >: +قوله •  ّ
ّأن إطالق األمر بالصالة :  بمعنى<ّالرتخيص يف تطبيقه عىل املقيد هبذه احلالة

 للصالة يف الدار املغصوبة، فهو يعني ً إذا كان شامال<أقم الصالة>كام يف 
 .ّدة بحالة الغصبيةّ تطبيقه عىل الصالة املقيالرتخيص يف

من ً آنفا ّتقدم ما : أي<ّتقدم النهي ساقط عىل القول املّلكن>: +قوله • 
ً االضطرار بسوء االختيار ال ينايف االختيار عقابا وينافيه خطاباّأن ً. 

ّا إليه ال بسوء االختيار غري منهيّاخلروج باعتباره مضطرّن أل>: +قوله •  ً 
فيكون ،  إليه ال بسوء االختيارّمضطرّ أنه  اخلروج بامّأن: أي < منذ البدءعنه

أي ، »ال تغصب«أن يدخل األرض املغصوبة غري مشمول خلطاب قبل اخلروج 
 باملغصوب ّترصفحتى قبل الدخول ال ينهى عن ال» ال تغصب« خطابّأن 

 .أثناء اخلروج

 .حللقة الثانية ا:أي < يف احللقة السابقةّتقدمكام >: +قوله • 
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 ّولاأل:  واحد أمرانيشءالنهي عىل  والسبب يف امتناع اجتامع األمر• 

 .يف عامل االمتثالّتضاد والثاين ال، بادئالنهي يف عامل امل وبني األمرّتضاد ال

ذ ال معنى ألن ؛ إّرتتبلو بنحو ال وينّني املتضادَال يعقل توجيه التكليف• 
ِّفإن مل تصل حرمت عليك الصالة، ِّلص(: ًيقال مثال ذلك أشبه ّ ألن ؛)ُ

 .بتحصيل احلاصل
ليزول املانع وهو ، النهي وّاخلصوصية التي يمكن افرتاضها يف األمر• 

ًضيق قدرة املكلف عن امتثاهلام معا  عىل نحو ّ األمر بالطبيعيّتعلق أن ي:هي، ّ
ّ املكلف ّتمكنفي، ّيتعلق النهي بإحدى حصصهو،  بني حصصهّالتخيري العقيل

ّن يصيل يف غري احلاممبأ، من اجلمع بني االمتثالني ّ. 

فلم ينفع اختالف ، باستبطان اجلامع الوجوبات املرشوطة فإن قلنا• 
ارتفع ، قلنا بعدم االستبطان وإن يف رفع التنايف؛، التقييد وني باإلطالقّتعلقامل

 .ةّالنهي عن احلص وجاز األمر باملطلقو، التنايف

النهي  و)الصالة( طريقة النائيني يف الربهنة عىل التنايف بني األمر باملطلق• 
األمر باجلامع يستلزم الرتخيص يف ّأن : هو )ّالصالة يف احلامم( ّصةعن احل

 .املنايف للنهي عنه ،ّصةتطبيقه عىل احل

 بني األمر ٍ ال حيصل تنافّعىل مسلك النائينيّأنه : الفارق بني املسلكني• 
،  عىل مسلك االستبطانّوأمابنحو الكراهة؛ ّصة النهي عن احل وّيعيبالطب

ً أكان حتريميا أم سواء، ّالنهي عن احلصة وفالتنايف واقع بني األمر بالطبيعي ّ
ًكراهتيا؛ إ  .مبغوضة يف الوقت نفسه وّذ ال يمكن أن تكون احلصة حمبوبةّ

ًليس ترخيصا يف اإلطالق ّأن ب: الشهيد عىل مسلك النائينيّالسيد أورد • 
 .ال يستلزمهو، التطبيق

، ّتعلق األمر بعنوانو ـ الغصب وكالصالة ـ العنوانّ تعدد ّإن: قالوا• 



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ١٢٠

، رفع التنايف بينهام والنهي وقد يسبب جواز اجتامع األمر، النهي بعنوان آخرو
 :امهو، بأحد وجهني

 .املعنونّ تعدد العنوان يكشف عنّ تعدد ّ هو أن:ّولالوجه األ• 
د ّاحتوإن ، العنوان يكفي وحده لرفع التنايفّ تعدد ّأن هو :الوجه الثاين   

 . بالعناوين دون املعنوناتّتعلقاألحكام تّن ًاملعنون خارجا؛ أل

ً ليس تاما؛ إذ ال برهان عىل بأنّه ّوجه األولعىل الشكل ُأ•  ّ تعدد ّردجمّأن ّ
ّاملعنون خارجا؛ ألنّ تعدد العنوان يكشف عن كان انتزاع عنوانني من  باإلمًَ

 .ّموجود خارجي واحد

ّا كان العنوان ماهية حقيقية إذ، املعنونّ تعدد العنوان يكشف عنّتعدد •  ّ
ًإذا كان العنوان عرضيا انتزاعياّأما و، ّحقيقته النوعيةّمتثل  يشءلل ًّ ده ال ّتعدّ فإن ّ

 .املعنونّ تعدد يكشف عن

حتى لو ، النهي وع التنايف بني األمرالعنوان يكفي لرفّ تعدد ّأنالوجه يف • 
ّإنام ّهو أن األحكام  :ًاملعنون خارجاّ تعدد ًالعنوان كاشفا عنّ تعدد مل يكن

 .ال بالوجود اخلارجي مبارشة، ّيةالصور الذهن و بالعناوينّتعلقت

 يعرض هلا األمرّإنام ّبأن العناوين يف الذهن : عىل هذا القولشكل ُأ• 
هذا يعني و، ّيةصور ذهن وال بام هي مفاهيم، للخارجالنهي بام هي مرآة و

 .ط العنوانّاستقرار احلكم يف النهاية عىل الوجود اخلارجي بتوس

ال ،  مالحظة العنوان يف الذهن مرآة للخارج عند جعل احلكم عليهّإن• 
العنوان ملحوظ بام هو ّأن تعني ّإنام و، اخلارج حقيقة إىل ّتعني أن احلكم يرسي

 .رجعني اخلا

العنوان ال يكفي لرفع ّ تعدد ّأن:  التنايف عىل تقريب النائيني هووجه• 
ّ وذلك ألن األمر ؛سلك النائينيمالنهي عىل  والتنايف بني األمر بالطبيعي

هذا ينايف النهي عن و، بالطبيعي الرتخيص يف تطبيقه عىل الصالة يف املغصوب



 ١٢١ ....................... واحد يشء  عىل االجتامع عن والنهي األمر ُخترج يالت اخلصوصيات

 .الغصب

ًلقا لألمريمكن أن يكون الفعل الواحد متع: قالوا•  النهي مع عدم  وّ
ًتعارصمها يف الفعلية زمانا من قبيل االضطرار ، ن املثال املعهود هلذه احلالةياب، ّ

أراد الصالة و، كام لو دخل األرض املغصوبة بسوء اختياره، بسوء االختيار
 األمرّأن غري ، مأمور هبا و عنهاّفصالته منهي، أثناء اخلروج لضيق الوقت

ّأن ًفيجوز ثبوهتام معا؛ لسقوط النهي عىل القول ب، ارصينالنهي غري متعو
ّفيتوجه األمر بالصالة حال ، ًاالضطرار بسوء االختيار ينايف االختيار خطابا

 . اخلروج بعد سقوط النهي

ّالنهي؛ ألن سقوط النهي كان  وال يدفع التنايف بني األمرّأنه : ويرد عليه• 
 .ئال املباد، يقتيض سقوط اخلطاب فقطالذي ، بسبب االضطرار بسوء االختيار
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 اخلروج من األرض املغصوبةمشكلة ّالوجوه املطروحة حلل  

 ّما ذكره املحقق األصفهاين: ّاألول 
 يف الغصبّترصفختصيص دليل حرمة ال: الثاين  
 ّخمتار املصنف :الثالث 

 





 
ر[ ي مع ا وجوب الغ فسيةّاجتماع ا   ]ّمة ا

ة هنا َ ونّ األصوَ وقد واجه رِ اجتماعَش  ٍا من ناحية وِ األ
قام حاصلو، ِأخرى  ا

ُ
روجُ كونَضُه قد افّنأ: ها ًمقدمة ِ ا ّ 

لتخل
ّ

واجبِص ُمقدمة و؛ من الغصبِ ا واجب ّ  ُ فيكون،ٌ واجبةِا
روج ً واجبا فعال معُا ً ً

ِ سّه منهي كون ا عنه با ا
ً

ي ِابق  ُال يزال ا
طابّفعلي ِا 

ً
ه معاِروح وه

ً
فهل ، ّ األقله فقط ِالك وهِأو بروح، 

م روجّبأن ُيل س َ ا ًمقدمة ل لٍ أو بتخصيص،ِلواجب ّ  ِ حرمةِ  د
ِفا غصوبّ وِ  ا ِأول من ٍ نَ ين وجودٍ   رّ ِ  عن هذهِ األ
ِصةا رامِّفمن ا ّ ِقدمة اِ وجوب قاعدةِ ٍ أو با   : بل أقوالٌوجوه ؟ّ

وجهّأما  ُول األُا فحاصل ّ
ُ

روجّأن :ه قاء وَ ا واجب و؛ِانّ متضادَا  ُا
قاءُهو ترك ضدِ أحدُفعل و،ِ ا س ِينّ ا ًمقدمة ل ك ّ َتقدمكما ، هّ ضدِل ّ 

لقة سابقةِ ا   . ا
وجهو لـ  ح إذا تمـ  ُهذا ا ة اال  هذه ّن  أل،ِلعموم  اَش

ةا ثالُ ال نواجهَش نٍبل  حاالت،  فقطِها  هذا ا  ُ أخرى ال يم
ار قدُإن ِيةمّ ا سوءَبّ من سب:ِ من قبيل، فيهاّ وقوعِ اختيارِ    ِه إ ا
بُ عالجُ ينحٍ مهلكٍرض ابِه  حرِ ا َيةمقدمّ فإن ،ِّم ا ّ 

ب الةِ  هذهِا   . واضحةِ ا
وجها ّأمو اُا ن  ا  إال  بهُ األخذُفال يم

ّ
  ٍ برهانِ قيامَمع

خصيص ذكورِا لَآخر  حلّ أيِرّ بتعذِ ا ة    .مش
وجه ُوأما ا الثّ تع  ا ُفهو ا ك بأن يقال ؛ّ قدمةإ: َوذ َن ا ّ  من ّ

رٍ وفردٍ مباحٍها إ فردِ انقسامِناحية   :  أقسامٍمّ 
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ون: أحدها و  ً؛ فعالِ من هذا القبيلِ إ فردينًة منقسمَأن ت
الة وجوبُجهّ يتِهذه ا يُ ا حرِ غَو  الغ ً خاصةِّم ا الزمة،ّ َ ألن ا ّ 

ال يدر
ُ

كَ ال تقت أُها العقل   . من ذ
ون: ثانيها ةَأن ت  أساساً منح

ً
دون ـ  فٍ دخلِو لم  ِ

ّ
ك   ـ  ذ

حرِ الفرد وجوبُجهّ يتِالة و هذه ا؛ِمّ ا ي ُ ا حرِ الفردَوّ الغ  ِّم ا
ن وجوبَإذا  ف ُ ا سقط، ِه من حرمتأهمّ ا رمةُو ئذُ ا   .ٍ حي

ها ون: ثا ٍ أساسا إ فردً منقسمةَأن ت
ً

رٍ وفردٍ مباح ّ أن َ غٍ،ّم 

ف َا سوءَ نفسَز عجّ باحِه عن الفردِ اختيارِه  الة،ِ ا  ُيدرك ِ و هذه ا
صارُالعقل َ أن اال حرِ  الفردّ سوُ غِّم ا وجٍغّ  وجوبِهّ  ي ِ ا ّ الغ

سوءَه ما دامَو حرُ فالفرد؛ االختيارِ    ما هو عليه من  يظلُّم ا
رمة ون،ِا فُ تعجُ و ِ ا

ّ
باحِه عن الفردِ نفس قدمةِ ا ِ من ا  مع ّ

حرِ الفردِبقاء ا   عن اإلتيانِ  حرمتِّم ا ِه تعج
ً قدمةً  ،ّ بذي ا

نع َألن ا ِ  عن مقدمةّ ّ ً
واجب واجب ٌ تعجِ ا م،  عن ا نّو  َا 

عج سوءُهذا ا ِ حاصال  فِ اختيارً ِ ا
ّ

سقط طابُ ف تكفُ ا  ُلّ ا
ر قدمةِأل ِ بذي ا شهورِ  القولّ   .ِ واإلدانةِ العقابَ دونِ، ا

َ أن العقلَغ مّ صيلِ بلزومُ  قدمةِ  ِ ذي ا ابّ و بارت  ِ و
قدمة ِا حرّ ك أهون، ِمةّ ا ُألن ذ نّ ر ِوهذا يؤدي إ اضطرار ؛ األ

ه إ ّ
اب حرِ الفردِارت قدمةِّم ا ِ من ا مّنأ َ غ،ّ نّه  شأ هذا االضطرارَا  ِ  م

َأساسا سوء ً
سقطِ االختيار طابُ ف شهور ِ  القولُ ا  ،ِ العقابَ دونِا

تج ك ُو طاباتّنأ عن ذ تبعَ روحّنأً فعال وٌها ساقطة ِ ا س ه ُها بما 
ةٍمن إدانة سؤو ٍ و   . ثابتّ
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 : لتنيشكاألرض املغصوبة م إىل جه األصوليون يف مسألة الدخولاو

 ّتبنيو،  الصالة أثناء اخلروج من األرض املغصوبةمشكلة: األوىلاملشكلة 
، ً خطاباًاالنهي وإن كان ساقطّن  وذلك أل؛شكلةهذه املّ حل عدمـ  ّتقدمّمما ـ 

 ّيةوعليه فيلزم اجتامع مبادئ األمر من املحبوب،  يف مالكاته ومبادئهٍفهو باق
 .ّتقدمكام ،  واملفسدةّيةواملصلحة مع مبادئ النهي وهي املبغوض

بقطع النظر ، ملغصوبة نفس اخلروج من األرض امشكلة: ثانية الشكلةامل
سواء كان دخوله بسوء  ـ فلو دخل اإلنسان إىل األرض املغصوبة، عن الصالة

ٌففي هذه احلالة يتوجه إليه أمر ـ اختياره أم ال بوجوب ختليص نفسه من ّ نفيس ّ
ّيتوقف عىل  )وهو ختليص نفسه من الغصب(  هذا الواجبّلكن، الغصب

ّال يمكنه أن حيقق التخليص ّ ألنه ة؛هي اخلروج من األرض املغصوب وّمقدمة
ّفاخلروج مقدمة وجودية للواجب، باخلروج كام هو واضحّ إال الواجب وهو ( ّ

 . بحكم العقلًافيكون اخلروج واجب )ختليص النفس من الغصب
 يشءالفبناء عىل القول باملالزمة بني وجوب ، ًحكم اخلروج رشعاّأما 

ًوجوب مقدمته رشعاو ًبا هل يمكن أن يكون اخلروج واج: ليأيت هذا السؤا، ّ
ًرشعيا ّ من باب املقدمية؟ّ ّ 

ّمقدمة للواجب فعىل أساس املالزمة بني ّ أنه اخلروج بامّأن ب: فإن قلنا
ّ الغريي بالوجوبـ اخلروج ـ ّ أن يتصف ّالبد، ّمقدمتهوجوب اليشء ووجوب 

ّن اتصاف اخلروج بالوجوب يستأ  هو: املحذور يف ذلكّلكن، ًأيضا لزم اجتامع ّ
ّذلك ألن اخلروج عبارة عن الترصف يف  والنهي عىل عنوان واحد؛ واألمر ّ

 ّمقدمةّ ألنه واجب اخلروج ّأن ٍومن جهة،  عنهّفهو منهي، األرض املغصوبة
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 .النهي عىل عنوان اخلروج واجتامع األمر فيلزم، ص من املغصوبّللتخل
باملالكات ّ إما اخلروجاجتامع األمر والنهي عىل عنوان ّأن : ومن الواضح

االضطرار بسوء االختيار ّأن  ّتقدمملا  ؛كام لو كان الدخول بسوء االختيار، فقط
 ،وهو يستلزم بقاء مالك احلرمة فيه ،ًبالكنّه ال ينافيه عقاو ًينايف التكليف خطابا

األرض املغصوبة بناء  إىل  كام لو كان الدخول،ّوإما بلحاظ اخلطاب واملالكات
 ً.ال عقاباوًبا الدخول بسوء االختيار ال ينايف التكليف ال خطاّعىل أن 

 
 :  وجدت وجوه ثالثةشكلةص من هذه املّيف مقام التخل

ّأن يقال بأن اخلروج ليس مقدمة للواجب وهو للتخل: ّولالوجه األ ّ ص ّ
 ًافيكون اخلروج حرام، روج بالوجوبّوعىل هذا فال يتصف اخل، من الغصب

 .ّ وهذا الوجه ذكره املحقق األصفهاين.فقط
ّالنهي يف غري هذه احلصة  وأن يقال بتخصيص دليل احلرمة: الوجه الثاين

ما حصل بسبب ّ إال ًافيكون الغصب حرام، من الغصب املستلزمة للخروج
 .اخلروج

فيقال بوجوب ، ّدمةأن يقال بانخرام قاعدة وجوب املق: الوجه الثالث
وهي ـ مع التسليم بكون هذه احلالة ، هذه احلالة ّمقدمة الواجب ما عدا

وعىل هذا فال يكون اخلروج ، ّ مقدمة للواجب ـاخلروج من األرض املغصوبة
 .+ وهذا الوجه خمتار السيد الشهيد .فيبقى اخلروج عىل حرمته فقط، ًواجبا

 .وإليك تفصيل هذه الوجوه

وجه األول حقق األصفها: ّا   ّما ذكره ا

ّأن اخلروج ال يمكن أن يتصف بكونه مقدمة : حاصل هذا الوجه ّ ّ
 ) نفسه من الغصبّكلفهو ختليص املو( ّذلك ألن الواجب وللواجب؛
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 فيكون الواجب يف ،يف املغصوب  ترك البقاء:أي، عنوان مشري لرتك احلرام
البقاء  وّن اخلروجأ :ومن الواضح، احلقيقة هو ترك البقاء يف املغصوب

أن يبقى يف ّ إما الغصب إىل الداخلّن أل، نيّان؛ لكوهنام فعلني وجوديّمتضاد
وعىل هذا ، خيرج يف وقت واحد ووال يمكن أن يبقى، املغصوب أو خيرج منه

هو  وّللزم أن يكون أحد الضدين، ّاألساس لو كان اخلروج مقدمة لرتك البقاء
ً مقدمة،اخلروج ّأن الضدين ال : ّتقدمو . لرتك البقاء: أي،آلخرّ لعدم الضد اّ ّ

ّاتصاف اخلروج ّ يصح وعليه فال، ّيمكن أن يكون أحدمها علة لعدم اآلخر
 .ّبكونه مقدمة للواجب

ّوالوجه يف أن أحد الضدين ال يكون علة لعدم اآلخر ّ ّما تقدم يف احللقة ، ّ
ّ أن املقدمة تكون بمثابة العلة أ:هوحاصل، )١(الثانية ّ ، ّو اجلزء األخري من العلةّ

ّفعل أحد الضدين أو تركه ليست علته فعل أو ترك الضد اآلخرو كام يف ، ّّ
 ّعلةو ّمقدمةوجود الصالة ليس ّفإن ، الصالة وإزالة النجاسة عن املسجد

فإن أراد فعل ، ّ هي إرادة املكلف الفعل أو الرتكّعلةبل ال، لعدم اإلزالة
إن أراد ترك هذا و، ّلضد اآلخر وهو اإلزالةالصالة كان الزم ذلك تركه ل

ّفرتك الضد ، ّكان الزمه فعل الضد اآلخر وهو الصالة ـ إزالة النجاسة ـ ّالضد
ّ يالزم العلة أو اجلزء األخري من العلة أو فعله حينام ّفإنه ، ليس هو نفسهام وّ

كذلك فال ما دام و، أم الّ صىل  منه عدم اإلزالة سواءّحققخيتار عدم اإلزالة يت
 .اآلخرّضد ّبكونه مقدمة للّضد ّيتصف ال

بل ، ّاخلروج ليس هو العلة أو جزءها األخري لرتك البقاءّن إويف املقام ف
ّالعلة هي إرادة املكلف البقاء يف األرض املغصوبة أو ترك البقاء  اخلروجو، ّ

ّيتصف ّإنام و، صف اخلروج بالوجوبّوعليه فال يت. عدمه مالزم لذلك فقطو
                                                

 .٣٥٣ص: احللقة الثانية) ١(
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أفراد  وحصصّ لكل ّحرمة الغصب انحاللية شاملةّن احلرمة فقط؛ ألب
 .التي منها الغصب حال اخلروج والغصب

 :مناقشتنيبهذا الوجه ونوقش 
 ّسلمناّذلك ألننا حتى لو  و هذا الوجه يف نفسه؛ّيةعدم متام: األوىلاملناقشة 

 ّسلمناو، ناّضد اخلروج وترك البقاء ّوأن، لرتك البقاء ّمقدمةاخلروج ّأن ب
ّأحد الضدين ال يكون علة لفعل الضد اآلخر أو لعدمهّأن ًأيضا ب  هذا ّلكن، ّّ

ّذلك ألن اخلروج ليس علة لرتك البقاء يف  و كالمنا؛ّحملّاملعنى غري متحقق يف  ّ
ّاخلروج علة لرتك البقاء يف األرض ّإنام و، الغصب يف نفس آن اخلروج

ّعني أن الزمان خمتلف يف الضدوهذا ي، املغصوبة يف اآلنات الالحقة ّن أل، ينّ
 وزمان ترك البقاء هو اآلنات الالحقة لآلن ،ّولزمان اخلروج هو يف اآلن األ

 رشائط امتناع كون أحد  أحدّمن املعلوم أنو، فاختلف الزمان، ّولاأل
ّالضدين علة لعدم اآلخر أو لفعله هو احت ّ ّبأن يكون الضد علة ، ادمها يف الزمانّ ّ

ّعلة ّضد ال ّأما إذا كانو، ّيف نفس الزمان الذي يثبت فيه الضدًمثال ّده لعدم ض
 ّ الزمان ال حيصل أيّلعدمه يف اآلن الالحق فال مانع منه؛ ألنه مع اختالف

 .بينهامّتضاد 
فال يكون فعل أحدمها ، ناّالصالة متضاد وّأن اإلزالة ام لو فرضناوذلك ك

ّو علة لعدم اإلزالة يف نفس زمان ففعل الصالة ليس ه، ّعلة لعدم اآلخر
لعدم اإلزالة يف  ّمقدمةلكن يمكن أن يكون فعل الصالة ، وجود الصالة

يكون قد ٍحينئذ ف ّالزمان الالحق عن الصالة؛ ألنه بعد أن انتهى من الصالة
 .ّسبب عدم اإلزالة

ًا للبقاء يف ّ ليس ضدّولاخلروج يف اآلن األّن  أل؛وكذلك الكالم يف املقام
 جيتمع مع البقاء ّولاخلروج يف اآلن األّأن والدليل عىل ذلك ، آلنات الالحقةا

وعىل هذا يمكن أن يكون اخلروج ، يف األرض املغصوبة يف اآلنات الالحقة
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 ّمقدمةفيكون اخلروج ، لرتك البقاء يف اآلنات الالحقة ّمقدمة ّوليف اآلن األ
لرتك  ّمقدمةاخلروج ليس ّأن من  ماذكره األصفهاين ّوعليه ال يتم، لرتك البقاء

 .البقاء
 +الشهيد ّالسيد وهو ما أشار إليه ،  يف نفسهّإذن هذا الوجه غري تام

 .<...ّوهذا الوجه حتى إذا تم>: بقوله
لرتك  ّمقدمة اخلروج ليس ّنأ هذا الوجه وّيةمنا متامّلو سل: املناقشة الثانية

 يف شكلةلنا املّ حيل ّإنامع املوارد ومجيّ حيل  هذا الوجه الّإن: لكن نقول، البقاء
ّ حيل وال، هذا املورد فقط وهو ما لو وجبت الصالة يف األرض املغصوبة

ب بسوء اختياره ّ قد سبّكلفاملّأن : كام لو فرضنا،  املواردّية يف بقشكلةامل
ًكام لو رشب سام، الوقوع يف مرض فهلك وقد ،  إىل هالكهّؤديفلو مل يعاجله ي، ّ

ّ املحرم لوا يف كون تنإشكالفال ، مّجه برشب الرشاب املحرانحرص عال
ًفيتصف بالوجوب مع كونه حمرما، ّمقدمة للشفاء من املرض أو املوت ّ  يف ّ

ًيعقل أن يكون رشب الدواء حراما وواجبا معا يف آن واحدوال ، نفسه ً ً. 
ّمن إنكار املقدمية   األصفهاينّحققإذن ما ذكره امل  ّهو خمتص يفّإنام ّ

 .ناّحاالت كون الفعلني متضاد
ّفإن رشب الدواء ليس ،  احلاالت كام يف املثال آنف الذكرّيةّوأما يف بق

ًضدا   اجتامع األمرمشكلةّ حيل ذكره ال وعىل هذا فام،  للشفاء أو لعدم الشفاءّ
 .النهيو

ا وجه ا ل حرمة ا: ا     الغصبّفصيص د
ألمر والنهي يف اخلروج من األرض  اجتامع امشكلةمن ّتخلص ألجل ال

ّالنهي يف غري هذه احلصة من الغصب  ومن ختصيص دليل احلرمةّالبد املغصوبة 
 .ما حصل بسبب اخلروجّ إال ًافيكون الغصب حرام، املستلزمة للخروج

ّاخلروج يتصف بالوجوب العقيلّأن : بمعنى ّ الغريي ّبالوجوب الرشعي وّ
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 بالغصب أثناء اخلروج ّترصف حرمة الّلكن، ّ لكونه مقدمة للواجب،ًأيضا
مأمور باخلروج ّ ألنه فهو واضح؛ًبا ّأما سقوطها خطا، ًمالكاوًبا ساقطة خطا
 ؛وعليه فال يمكن للموىل أن ينهى عن الغصب يف هذه احلالة، من الغصب

وهو تكليف بغري املقدور؛ ، من التكليف باجلمع بني األمر والنهيّ ألنه وذلك
 .ًحلرمة خطابا لفرض االضطرارولذا ترتفع ا

ّحال اخلروج فألن اخلروج حمبوب للشارع فال ًكا ّوأما ارتفاع احلرمة مال
 . كذلكًيكون مبغوضا

ّوعىل هذا األساس يلزم ختصيص دليل حرمة الغصب يف غري احلصة التي 
ال وًبا  ال خطاًمن الغصب حراماّصة فال تكون هذه احل،  معها اخلروجّحققيت

 ً.مالكا
هذا الوجه الذي يقول بتخصيص دليل حرمة ّأن  ال خيفى: ّنوقش بأنهو

ّخاص ال يعتمد عىل وجود دليل ،  يف املغصوب يف غري حالة اخلروجّترصفال
 بااللتزام إشكالولو فرض قيام دليل عىل التخصيص فال ، خيرج هذا املورد

مد عىل  هذا الوجه يف التخصيص املذكور يعتّأن:  املالحظّولكن، بالتخصيص
وعىل أساس ،  باملغصوبّترصفوجود مانع حيول من االلتزام بعموم حرمة ال

 هذا الوجهّأن : ومن الواضح، لتزم صاحب هذا الوجه بالتخصيصاذلك املانع 
ّألنه ، شكلةمن املّتخلص  جواب آخر يمكن بواسطته الدعىل عدم وجوّيتوقف 

 .بالتخصيص املذكورفال وجه لاللتزام ، شكلةاملّ حلل لو فرض جواب آخر
 .شكلةاملّ حلل ًالوجه الثالث يمكن أن يكون جواباّأن ّتبني وسي

الث وجه ا صنف: ا   ّتار ا
وهي اخلروج من األرض ـ يف املقام  ّقدمةاملّأن : حاصل هذا الوجه

الواجب ليست واجبة يف مجيع املوارد  ّمقدمةّن أل، ة واجبتليسـ املغصوبة 
تكون واجبة يف بعض املوارد وغري واجبة يف موارد قد ّإنام و، واحلاالت
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من الغصب ّتخلص لل ّمقدمةفاخلروج من األرض املغصوبة وإن كان ، أخرى
ّ فإن وعىل هذا، ًاليس واجب ـ اخلروج ـ لكنّه، ّكلفالذي هو واجب عىل امل

وعليه فال يلزم اجتامع األمر والنهي عىل يشء ، اخلروج يبقى عىل حرمته فقط
 .+ّهذا الوجه هو الذي خيتاره السيد الشهيد و .واحد

عليها الواجب تنقسم إىل أقسام ّ يتوقف ّ املقدمة التيّإن: توضيح ذلك
 : ثالثة

كام ، ّاآلخر حمرم ومباح مهاأحد، فردان ّمقدمةكون لليأن : ّالقسم األول
حدمها املرور من أ: كان إلنقاذه طريقان و إنقاذ الغريقّكلفإذا وجب عىل امل

ففي هذه احلالة يكون ، األخرى اجتياز األرض املغصوبةو، رض املباحةاأل
 ّتعلقأي ي، مةّاملحر ّقدمةّ باملقدمة املباحة فقط دون املّتعلقيّ الغريي الوجوب
 .ّال بالفرد املحرم، بالفرد املباح منهاّ الغريي الوجوب

اليشء املالزمة التي يدركها العقل بني إجياب ّأن هو : والدليل عىل ذلك
ّالفرد املحرم ّن أل،  تقتيض لزوم امتثال الواجب يف الفرد املباحّمقدمتهوإجياد 

وال وجه الرتكاب الفرد احلرام بعدما كان ، هي احلرمة وزائدة مؤونة فيه
 . كالمناّحملهو خارج عن و، هذا واضحو، ًاّالفرد املباح متيرس
هو الفرد و، د فقطّأن تكون املقدمة منحرصة يف فرد واح: القسم الثاين

ّاملحرم خاصة ّتوقف عىل إتالف مال  ومن قبيل ما إذا وجب إنقاذ الغريق، ّ
 ّقدمةاملهو هل ، ًمالكا عند املوىلّهم معرفة األ منّ البد يف هذه احلالةو، الغري
ففي هذه احلالة يكون  ،ّقدمةّ كان األهم هو احلرام أي املفإن؟ هاوذ أم مةّاملحر

ٍالفعلية؛ ألن كل تكليف عن ًالوجوب ساقطا ّ ّ ّ بالقدرة التكوينية باملعنى ٌ مرشوطّ
، ّ أهمّ رشعييوجد مانع ويف املقام، عدم وجود املانع الرشعيبّاألعم الشاملة 

ّوعىل هذا تكون املقدمة حمرمة ّ. 
 ففي هذه احلالة، ّقدمة املووهو ذّ النفيس ّ إذا كان األهم هو الواجبّوأما
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احلرمة عن ٍحينئذ وتسقط ، مةّاملحر ّقدمةنحو امل ّ الغرييالوجوبّيتوجه 
وهذا الفرض ، ًمالكاّهم  وتقديم األّواملهمّهم بمالك التزاحم بني األ ّقدمةامل

 .ً الكالم أيضاّحملخارج عن 
لكن ، ّاآلخر حمرم وهلا فردان أحدمها مباح ّقدمةاملّأن : القسم الثالث

َّاملكلف بسبب سوء اختياره عج ّلفرد املباح وحرص املقدمة بالفرد ز نفسه عن اّ
 : فنقول،  البحثّحملهذه احلالة هي و، ّاملحرم
ّ توجه ّيف الفرد املحرم يمنع من ّقدمةانحصار امل ّ العقل يدرك أنّإن

ّ فإن وعليه، ما دام بسوء االختيارّحرم نحو هذا الفرد املّ الغريي الوجوب
ّكلف نفسه عن الفرد املباح من تعجيز املّأما ، ّالفرد املحرم يبقى عىل حرمته

ٌاملقدمة مع بقاء الفرد املحرم عىل حرمته فهو تعجيز ّ  عن اإلتيان بذي ّ رشعيّ
ًاملقدمة؛ ألن املانع رشعا ّ ٌ عن مقدمة الواجب تعجيزّ ،  عن الواجبٌّ رشعيّ

يسقط اخلطاب ٍحينئذ ف، ّهذا التعجيز حصل بسوء اختيار املكلفّن حيث إو
 ّلكن، اإلدانة وّي املقدمة عىل القول املشهور دون العقابّاملتكفل لألمر بذ

ّلو بارتكاب املقدمة املحرمة؛ ألن  وّالعقل حيكم بلزوم حتصيل ذي املقدمة ّ ّ
 أكثر يف ّترصف يف األرض املغصوبة يلزم أن ييلو بقّألنه ، ذلك أهون األمرين

ّحرم من  إىل ارتكاب الفرد املّ مضطرّكلفاملّأن : وهذا يعني، املغصوب
سوء االختيار فيسقط اخلطاب عىل ب هذا االضطرار حصل ّنحيث إو، ّاملقدمة

 .دون العقوبة واإلدانة، القول املشهور
ّاملكلف جيب عليه ختليص ّفإن ، ويف مثال اخلروج من األرض املغصوبة

هذا الواجب و، أو جيب عليه أن يرتك البقاء يف الغصب، نفسه من الغصب
 : أحد فردينحيصل عليه بواسطة 

ّفإنه إذا مل يدخل إىل ، األرض املغصوبة إىل هو أن ال يدخل: ّولالفرد األ
من ، هو ختليص نفسه من الغصب وّيكون قد حقق الواجب األرض املغصوبة
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 .هذا الفرد مباح و.باب السالبة بانتفاء املوضوع
يرتكب  ووهو أن يدخل إىل األرض املغصوبة، الفرد احلرام: الفرد اآلخر

باخلروج ّ إال ففي هذه احلالة ال يمكنه ختليص نفسه من ذلك، ًاملعصية فعال
ّلذلك يكون هذا الفعل مقدمة و،  يف املغصوبّترصفبارتكاب احلرام وهو ال

 .ّحمرمة للواجب
ّلكن هذه املقدمة هي الطريق الوحيد هلذا الواجب؛ ألن املكلف ملا  و ّ ّ ّ

 ّد عجز نفسه عن الفرد املباحدخل األرض املغصوبة فهو بسوء اختياره ق
ّحرص املقدمة بالفرد املحرمو ّ. 

 : ويف هذه احلالة نطرح األسئلة التالية
 ًيكون واجبا بالوجوبّحرم هل اخلروج الذي هو الفرد امل: ّولالسؤال األ

 من الغصب؟ّتخلص للواجب وهو ال ّمقدمةلكونه ّالغريي 
ّن العقل ال حيكم بتوجه الوجوبإ: اجلواب ّعىل الفرد املحرم ّريي  الغّ

ّبسبب انحصار املقدمة فيه بسوء اختيار املكلف؛ ألن العجز غري التعجيز ّ ّ ،
ّ أن الفرد املحرم ال ينصب عليه الوجوب الغريي:هذا معناهو ّ يبقى عىل ّإنام و، ّ

ًفيكون املكلف ممنوعا، ًحرمته رشعا  ؛ّحرمةّ من ارتكاب هذه املقدمة املً رشعاّ
 .ّهبا بوصفها حصة من الغصبّلتعلق احلرمة 

ّ من دون اتصافه بالوجوب باحلرمة فقطّ يتصف هل اخلروج: السؤال الثاين
 الغريي؟

 .باحلرمة بعدما كان االضطرار بسوء االختيارّ يتصف ،نعم: اجلواب
 ً؟احلرمة معا وّهل اخلروج يتصف بالوجوب: السؤال الثالث

 .ًعابالوجوب واحلرمة مّ يتصف ال يمكن أن :اجلواب
ّأن املكلف ال يستطيع امتثال الواجب وهو ال: النتيجة  من الغصب؛ّتخلص ّ

ولذلك حيكم العقل بلزوم اخلروج ، ًحرام رشعاّ ألنه ّألنه ممنوع من اخلروج
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 يف األرض يلو بقّ ألنه ؛ًما من باب ارتكاب أهون األمريناوإن كان حر
، عقل بلزوم اخلروجولذا حيكم ال، املغصوبة يلزم ارتكاب غصب أكثر وأزيد

ّاخلروج حصل بسوء االختيار؛ ألنه دخل  إىل هذا االضطرارّن حيث إولكن 
ّيسقط التكليف واألمر بذي املقدمة وهو  لذا، إىل األرض املغصوبة باختياره

 .ً يبقى عقابالكنّه، فقطًبا من الغصب خطاّتخلص ال
ّأن الوجه الثالث حيل امل: لّيتحص ّتقدما ّومم  مجيع التكاليف ّ؛ ألنشكلةّ
ّاخلروج ال يتصف ال ّن فاخلطاب بوجوب اخلروج ساقط؛ أل، ساقطة

 ئسقوط اخلطاب ناشّن أل،  العقاب ال يسقطّولكن، ال باحلرمة وبالوجوب
 االضطرار بسوء االختيار ينايف ّأن: ّتقدمو، من االضطرار بسوء االختيار

 يف ّكلفامل إىل ليفبمعنى ال يمكن توجيه اخلطاب والتك، ًاالختيار خطابا
 .فرض االضطرار وإن كان عن سوء االختيار

 
 <املشكلة عىل العمومّ حيل ال ـ ّحتى إذا تم ـ وهذا الوجه>: +قوله • 

 ؛ّ بنحو املوجبة اجلزئيةّمن املشكلة تامّتخلص  هذا الوجه لل&يقول الشهيد 
ال : نقول، ّ تضادّومقدمتهّألنه يف مثل هذه املوارد التي يكون بني الواجب 

ولكن ليست مجيع األمثلة ، ّيعقل أن يكون اخلروج مقدمة لرتك الواجب
 .كذلك

 واجلامع بني <ّميةّبل يف حاالت أخرى ال يمكن إنكار املقد>: +قوله • 
ًأن املكلف إذا ارتكب فعال: هذه احلاالت واحد وهو ّ  سوف ، بسوء اختيارهّ

 .ب احلرامًا إىل ارتكاّ مضطريصري بسببه

ّفال يمكن األخذ به إال مع قيام برهان ، ّوأما الوجه الثاين>: +قوله • 
 إذا مل +ّ يقول السيد الشهيد <ّ حل آخرّر أيّعىل التخصيص املذكور بتعذ
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 . إىل هذا الوجهّنضطر، ّتستطع الوجوه األخرى أن حتل لنا املشكلة

 ّأن:  أيً<ل فعالفردين من هذا القبي إىل أن تكون منقسمة>: +قوله • 
املباح  ـ كال الفردينّأن  :ً<فعال> ومراده من، مّاآلخر حمر ومها مباحأحد

 .موجود يف وقت واحدـ ّحرم وامل

 . ّكلف أي من دون دخل للمً< تكون منقسمة أساساأنًثالثا >: +قوله • 

أي بقاء  < عىل ما هو عليه من احلرمةّيظلّحرم فالفرد امل>: +قوله • 
 . بقاء نفس اخلطابال، العقاب

هو  ّقدمة املو ذ<ّقدمة عن اإلتيان بذي املً رشعاًتعجيزا>: +قوله • 
 .من الغصبّتخلص وجوب ال
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 الثمرة من بحث اجتامع األمر والنهي 

 تنبيهان 

 ّبحوث تفصيلية 
 األمر والنهي األقوال يف مسألة اجتامع  )١(
 مسألة اجتامع األمر والنهييف تنبيهات  )٢(
 ّتطبيقات فقهية )٣(





 
بتٍ حالةو  رِ اجتماعُ فيها امتناعُ ي تلف وِ األ  ُا ال 

ال ك بُا رَ  ذ فس وِ األ ّا ا
ّ أو الغِ

ي  أوِ  َمعّ الغ
ف كِ االمتناعَالكّن  أل،ّا ش نفكما ؛  ونأن ُ ال يم ءَ ي  ٌ 

اٌواحد بو  
ً

فس و ِمبغوضا 
ً

ن، ه ك ال يم ونأن ُكذ ا َ ي بو  
ً

فس وِهلغ ِمبغوضا 
ً

بّن ألً،ه مثال غضو  ا سائرِ متنافيانَا   ِ
ائ ن ُنو ؛هماِأ ارْا ذهبّكن و وجوبِنا إ إن ي ِ ا رحلةّ الغ  ِ 

عل م وِا فنا به ّكنو، ا رحلةا اع بادئِ  فو ؛ ا   ٍهذا 
الكِقيق تةّن  أل،ِ االمتناعِ  شأِ االمتناعَن  ت

ُ
بادئِ من ناحية   ا

ست قائمةو وجودًل عِ با لحكمّ ا  .  
ر وا[ حث  اجتماع األ   ]ثمرة ا

ُوأما ثمرة حثّ سألةِ ا  ُ يدخلِه  االمتناعّنأ:  فِ االجتماعِ  
الن رِالنّتكف اِا أل عارضِ وا  بابِ  قد،ِ ا لُمّ و  ا ُ د

ل رِ د ل؛ِ األ َ ألن د  ا إطالقّ
ُ

له شمو رَ ود  إطالقِ األ
ُ

ه 
شموُ واإلطالق ،ّبد   . أقوىّ ا

ِوأما  القول وازّ لَ بَ فال تعارضِ با م ،ِ ا ئذ فإن  ٍ وحي
واجُينح امتثال شتملِ بالفعلِب ا رامِ ا ف ِ  ا لم نت  ِو

ّ
 

 أيضاَ فال تزاحم،ِ االمتثالِ  مقامٌمندوحة
ً

ال وقع،  َو ّ
احم  َ بُ ال

واجب رامِا   . وا
ُوأما صحة ّ واجبِ امتثالّ شتملِ بالفعلِ ا رامِ ا تِ  ا  بما ُبط ف

عارض احمِذكرنا من ا ُه إذا بّنإ:  بأن يقال،ِ وال
عارضِ  َ بِ  ا

ل  وقِا
ُ

لَمّد واجبُ امتثال فال يصح، اُ د ذكورِ بالفعلِ ا  ِ، ا
ن واجبا توصًسواء  ّ ً

ّا أو عباديّلي ً
ا
ً
ِ ألن مقت تقديم؛ لّ  ا ِ د
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رِ إطالقُسقوط ون؛ ِ شموُ وعدمِ األ لواجبُ فال ي صداقا   ِ
ً

، 
واجبِ غُجزاءو وِ ا َكما تقدم،  القاعدةِ  خالفِاجب عن ا ّ.  

ذا ب ُو
عارضِ  عدمِ فصيلِ ا ب ا ونَ بُ في  َ أن ي

واجب ّا أو عباديّليّ توصُا ً
ا
ً
.  

ن ا صحّليّ توصَفإن 
ً

 وأجزأ
َ

احمَ وقعًسواء،  ِ  وجودِ لعدمُ ال
ندوحة صداق،  أو الِا ٌألنه  لواجبّ ر،ِ  تب اِ به  وجهٌ ثابتُ واأل ِل

ّ 
احمِ حالة احمِ عدمِ  حالةِو اإلطالق،  ال ندوحةِ ووجودِ ال   .ِ ا

ن ن  ا صحّ عباديَو
ً

 وأجزأ
َ

ك ن،  كذ عارضِ عدم مبَإذا   هو ِ ا
وازُالقول ِ تعددِ بمالكِ با عنونّ ن.  ا َوأما إذا  وازُ مبناه القولّ ِ  با
عنون وحدةَِ معِ العنوانِدّ بتعدِ االكتفاءِبمالك   َُشُس فقد ِ ا

صحة ِا فروض؛ِجزاء واإلّ َ ألن ا وجودّ ئذ أن ا َ حي ّ ارٍ ه ّنأ وٌ واحد ا
نِ حرمتَ ومع،ٌحرام قرُه ال يم وُبّ ا وَ به   ً باطلةُ العبادةُفتقع،  ا
 تأِ عدمِألجل

ّ
ةُ قصد حذور،ِ القر لِ  إطالقٍ ال  رِ د   . األ

ِ صحةِنا فيها بعدمْ حكمٍ حالةو  اضِ من أجلِ العملّ  ِ اف
عارض تلف، ا الُفال  ك بُ ا اهلَ  ذ رمة [ِ ا م]با  بها؛ ِ والعا

عارض َألن ا لتنا بُ تابعّ وجوبَ  رمةِ ا نا قائم،  وا  َ بٌوهذا ا
واقعيَوجود ِيهما ا

ظرِ بقطعّ فِ عن علمِ ا ِ ا
ّ

  .جهله و
ِ صحةِنا فيها بعدمْ حكمٍ حالةو  ِِ من أجلِ العملّ ً ه عبادة كون

َوتعذر قربُ قصدّ ِ ا صص، بهّ ب أن  َ في طالنّ ُ تنجزٍ بصورةُ ا ّ 
رمة هل .ا ِوأما مع ا

ِ تنجزِ بها وعدمّ
قرب،هاّ ُ فا نِ بالفعلّ  ٌ 

وجب،  عبادةُفيقع لبطالنَوال  ئذِ    .ٍ حي
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البحث يف مسألة ّأن ب: القول إىل +الشهيد ّالسيد  هذا البحث يرمي يف

سواء كان الوجوب ـ اجتامع األمر والنهي يشمل مجيع أقسام األمر والنهي 
 وعىل هذا فالصور .ّوالنفيسّ الغريي ني أوّني أو الغرييّالنفسيـ واحلرمة 

 :رة أربعّاملتصو
  أو<ال تغصب> و<ِّصل>  قبيلمن، نّاالنهي نفسي واألمر: األوىلالصورة 

ّال تصل يف احلام> والنهي  ،ّ نفيس األمر بالصالةّأن: ففي هذه الصورة نجد< مّ
فهو ألجل ، األمر والنهياجتامع  فعىل القول بامتناع ؛ًأيضاّ نفيس عن الغصب

 . واحديشءّاجتامع املالكات واملبادئ املتضادة عىل 
 سل الذي هو واجبُكام يف الغ، ناّالنهي غريي واألمر: الصورة الثانية

ّ غريي فالسفر واجب،  الواجبّج من قبيل السفر ألجل احل؛لواجبلّغريي 
 يف إيذاء ًاّأن السفر يكون سبب ولو فرضنا ّالنفيس،ّمقدمة للواجب ّألنه 

ًلوالدين يكون حمرماا ً غريياّ  .هو إيذاء الوالدين و احلرامّحققلتب سبّ ألنه ؛ّ
 ّمقدمةّ ألنه ً يكون السفر حمبوبا، اجتامع األمر والنهيفعىل القول بامتناع

 .مّللمحر ّمقدمةّ ألنه ًومبغوضا، للواجب
من قبيل وجوب إنقاذ ، ّالنهي غريي وّاألمر نفيس: الصورة الثالثة

 فاإلنقاذ واجب، إلتالف زرع الغري ّمقدمةاإلنقاذ ّأن  فرضنا وفل، الغريق
فعىل القول ، هو إتالف زرع الغري ولحرامّمقدمة لّألنه ، ّ غرييحراموّنفيس 

ويف نفس ، ّ نفيسواجبّ ألنه ًبامتناع اجتامع األمر والنهي يكون اإلنقاذ حمبوبا
ّ فتجتمع املحبوبية النفسية مع ،للحرام ّمقدمةّ ألنه ًالوقت يكون مبغوضا ّ
ّاملبغوضية الغريية عىل   . واحديشءّ
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 إىل ّكلفمن قبيل دخول امل، ّ نفيسالنهي وّاألمر غريي: الصورة الرابعة
ّ ألنه ؛ًابعد دخوله يكون اخلروج من املغصوب واجبّفإنه ، األرض املغصوبة

ّمقدمة للتخلص الواجب ومن جهة ، اخلروج بالوجوب الغريي ّفيتصف، ّ
ّ للغصب فيتصف باحلرمة النفسيةًاثانية يكون مصداق ّفيلزم اجتامع املبغوضية ، ّ

 . واحديشءّريية عىل ّاملحبوبية الغ وّالنفسية
األمر والنهي لألمر اجتامع  من شمول مسألة امتناع ّتقدم ما ّإن: إن قيل

 ّتقدمه ّنأواحلال ، بالوجوب الغريي ّقدمة املّتصافتبتني عىل اّ الغريي النهيو
ال ّ الغريي الوجوبّن أل،  بالوجوب الغرييّتتصفال  ّقدمةاملّأن : ًسابقا
ولذا أنكرتم املالزمة بني ، ال مبادئ وال مالكات وّية له وال داعوّيةحمرك

 ؟ّتقدم كام ّمقدمتهوجوب اليشء ووجوب 
، ما أنكرناه فهو يف مرحلة اجلعل واحلكمّأن ب: +الشهيد ّالسيد  بجيي

ال مالزمة بني فكام ، ّيةوال حرمة غريّ غريي ففي هذه املرحلة ال يوجد وجوب
بني حرمة اليشء وحرمة مة مالزال كذلك  ،ّمقدمتهوجوب اليشء ووجوب 

ّ وإن حب ،فاملالزمة موجودة، اإلرادة والشوق وّيف مرحلة احلبّأما  .ّمقدمته ّ
ّ يستلزم حب مقدمتهيشء ً يستلزم بغض مقدمته أيضايشءبغض  و،ّ فالشارع ، ّ

ّوجوبا غريي ّمقدمةوإن مل جيعل لل بادئ ا من حيث امللكنّهو، ّيةًا أو حرمة غريً
 .موجودة فيها

ًاألمر والنهي يكون مالك االمتناع موجودا؛ اجتامع  القول بامتناع فعىل
ّيتوقف ّإنام و، بوجود جعلني ّخيتصسبب امتناع اجتامع األمر والنهي ال ّن أل

ّفيشمل ما إذا مل يمكن تعلق احلب، عىل وجود مبدأين متنافيني البغض عىل  وّ
 ً. واحد أيضايشء

 
 الثمرة الثانية عىل ّرتتبت،  ثمرتني هلذا البحث+كر الشهيد الصدر ذ
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 : وهاتان الثمرتان مها، األوىل

مرة  ر واًبناء األوا     القول بامتناع اجتماع األ

أي يقع التعارض بني إطالق ، باب التعارض يدخل الدليالن يفٍحينئذ و
، ن الغصب يف مورد اجتامعهامدليل األمر بالصالة وبني إطالق دليل النهي ع

ً ألنه سوف يكون مشموال؛كالصالة يف املكان املغصوب ،  لكال الدليلنيّ
 . واحديشءفتجتمع مبادئ األمر مع مبادئ النهي عىل 
من تطبيق قواعد التعارض ّالبد ف، ويف حالة دخوهلام يف باب التعارض

 جيب تقديم أقوى ويف املقام، كقاعدة اجلمع العريف أو الرتجيح أو التساقط
ّوهو النهي عىل األمر؛ وذلك ألن اإلطالق يف النهي شمويل، احلكمني ّ؛ ألن ّ

ّ؛ ألن الطبيعة املأمور هبا تتحقق ّإطالق األمر فهو بديلّأما ، ّاحلرمة انحاللية ّ
م ّوإذا قد، م عىل دليل األمرّوعىل هذا يكون دليل النهي أقوى فيقد. بفرد منها

ّببطالن الصالة فيام لو صىل يف ٍحينئذ فيحكم ، ل األمردليل النهي عىل دلي
 .هذا بناء عىل القول بامتناع اجتامع األمر والنهي، املكان املغصوب

ال  > و<ّصل> فالدليالن كدليل، عىل القول بجواز اجتامع األمر والنهيّأما 
 : ويف املقام حالتان،  متعارضنين ال يكونا<تغصب

 مندوحة بأن يمكنه أن خيرج من ّكلفدى املأن توجد ل: األوىلاحلالة 
ال  ففي هذه احلالة كام ال تعارض،  مع بقاء الوقتّاألرض املغصوبة ويصيل

ّذلك ألن املكلف يمكنه اخلروج من املغصوب وًيوجد تزاحم أيضا؛ الصالة  وّ
 . لكال الدليلنيًفيكون ممتثال، خارجه

الصالة  ام لو انحرص أداءك،  مندوحةّكلفال توجد لدى امل: احلالة الثانية
ويف هذه ،  لضيق الوقت عن اإلتيان هبا خارج املغصوب،يف األرض املغصوبة

هي  وّتطبق عليه قاعدة التزاحم واحلالة يدخل الدليالن يف باب التزاحم
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ًفيكون فعلياًكا ّترجيح األهم مال ّاألقل أمهية فهو مرشوط برتك أو ّأما ، ّ ّ ّ
 .ّبعصيان األهم

ّدليل الصالة هو األهم فصىل املّأن ساس لو فرضنا وعىل هذا األ  يف ّكلفّ
ّألن دليـل ،  باحلرمـةّتتصففصالته صحيحة وجمزية وال ، األرض املغصوبة

 .ًّافال يكون فعلي، مّه مل يقدّنحيث إالنهي عن الغصب 
ّدليل النهي هو األهم فيكون البقاء يف األرض املغـصوبة ّأن لو فرضنا ّأما 

ّ؛ ألنـه يف ًجمزيـة أيـضا وّصىل كانت صالته صحيحة وه لو عىصلكنّو، ًحراما
ًلياّحالة عصيان دليل النهي األهم يكون دليل األمر فع هـو  وّلتحقق رشطـه ؛ّ

 .ّعدم امتثال األهم
بناء عىل امتناع اجتامع األمر والنهي يدخل الدليالن ّأنه : ّتقدموحاصل ما 

 ّكلـف وجـدت لـدى املفإن، تامع بناء عىل جواز االجّوأما، يف باب التعارض
 ّحقق فيت، مندوحةّكلفوإن مل تكن لدى امل، فال تعارض وال تزاحم، مندوحة
 .التزاحم

انية مرة ا ورد االجتماع: ا واجب     ّ صحة أو فساد امتثال ا

 : القول بجوازهو ّويف هذه احلالة يفصل بني القول بامتناع االجتامع
 أو فـساد ّصحةفـ، األوىلة عـىل الثمـرة ّرتتبلثانية مالثمرة اّأن : ًذكرنا آنفا

وإليـك تفـصيل ، الواجب يف مورد االجتامع تبتني عىل التعـارض والتـزاحم
 : ذلك

ووقـع ،  عـىل امتنـاع اجـتامع األمـر والنهـياألوىل إذا بنينا يف الثمـرة .١
ّ؛ ألنـه ّتقـدمّففي هذه احلالة يقـدم دليـل النهـي كـام ، بني الدليلني التعارض

ٍحينئـذ و، وهو أقوى من اإلطـالق البـديلّ شمويل  إطالقهّأن ألجل ؛األقوى

، للمـأمور بـهًثاال ليس امت وًيكون اإلتيان بالصالة يف األرض املغصوبة باطال
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ومع سـقوط ، ّوذلك ألن دليل األمر قد يسقط للمعارضة مع الدليل األقوى
ًال يكون ما جاء به املكلف من صالة مصداقا، دليل األمر سـواء ،  للمأمور بهّ

ًالواجب عباديا كان ً أو توصلياّ ّ االمتثال ال ّأن : بحسب القاعدة التي تقولّ ألنه ؛ّ
لسقوط ، غري مأمور بهبه  ّ املأيتّإنحيث ، ً به مأمورا بهّإذا كان املأيتّ إال ّحققيت

 . االمتثالّحققفال يت، ًكون مصداقا للمأمور بهيفال ، األمر به بحسب الفرض

، وعدم التعارض بني الدليلني، ذا بنينا عىل جواز اجتامع األمر والنهي إ.٢
 : يّتعبد والّ التوصيلمن التفصيل بني الواجبّالبد ففي هذه احلالة 

واجب توص ن ا م فيما إذا  اّليّا
ً

  

ًليا ّفإن كان الواجب توص برشاء سيارة وهنـاه عـن العبد كام إذا أمر املوىل ّ
ّفهنـا حيكـم بـصحة ، هأبـاّ أنه أجرى املعاملة وهي تـؤذي فرضناو، هأبيإيذاء 

سواء وقع التزاحم مع عدم املندوحة و، املعاملة سواء كان هناك مندوحة أم ال
ًذلك ألن ما أتى به من املعاملة يكون مصداقا وأم ال؛ ّ ألنه  للواجب املأمور به؛ّ

ويف هذه ، هإن وجدت مندوحة فيمكنه أن جيري املعاملة من دون أن يؤذي أبا
بإطالقـه يـشمل  وًفيكون دليل األمـر مطلقـا، ًاحلالة ال يوجد التزاحم أصال

 . للواجبً فيكون ما جاء به مصداقاّكلفاملورد الذي فعل امل

ّانحرص فعل الواجب بالفرد املوجب لألذيـة و،  إذا مل توجد مندوحةّوأما
ًي أهم مالكاّن دليل النهحيث إو،  التزاحمّحققففي هذه احلالة يت، لألب  كام ـ ّ
فيكون إطالق  ـ وهو أقوى من إطالق األمر البديلّ شمويل إطالقهّن أل، ّتقدم

فـإذا عـىص ، ّ بعـصيان األهـمًدليل الواجب فيكون مرشوطاّأما ، ًّاالنهي فعلي
يكـون ـ ّهـم األ ـ بعد عـصيان النهـيّ ألنه ،ً أيضاّأتى بالواجب صح وّاألهم

 .ًّافعلي ـ ّمامله ـ األمر برشاء السيارة



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ١٤٨

واجب  ن ا م فيما إذا  ّايّتعبدا
ً

  
 : من التفصيل بني صورتنيّالبد ، ًاّيّتعبدالبحث فيام إذا كان الواجب عند 

 إذا كان مبنى القول بجواز االجتامع وعدم التعارض هو: األوىلالصورة 
 رةففي هذه الصو، املعنونّ تعدد العنوان يكشف عنّ تعدد ّأنو، العنوانّتعدد 

ّن يحة وجمزية؛ ألفصالته صح،  الصالة يف األرض املغصوبةّكلفإذا أتى امل
 من ً يعترب عاصيا،نعم .ّالتقرب هبا إىل املوىل ّكلف هبا وقصد املّتعلقاألمر 

 .جهة كونه يف األرض املغصوبة
ّعدم التعارض هو تعدد  وإذا كان مبنى جواز االجتامع: الصورة الثانية

 .ً املعنون واحداالعنوان حتى لو كان
ّل صحة وإجزاء الصالة؛ ألن الصالة ملشكففي هذه احلالة ي ّ  ا كانتّ

ّة مع الغصب خارجا وأهنّمتحد فيكون هذا ، فقطد  واحفعل وام يشء واحدً
وكذلك ،  للشارعًمصداق للنهي فيكون مبغوضاّ ألنه ًااليشء الواحد حرام

ًيكون هذا اليشء الواحد مصداقا لألمر وحمبوبا ل  فإذا أراد أن يمتثل، لشارعً
ّفهو يعني التقرب بالفعل ، األمر بالصالة هبذا الفعل املبغوض للشارع

أي جيب أن ، يشرتط يف العبادة قصد القربةّألنه ، وهذا غري ممكن، املبغوض
إن كان  وويف املقام، ّيمكن التقرب به إليهو، للموىلًبا ًالفعل مطلوبا حمبو يكون

 لكنّه، ّحتى لو كان يف املكان املغصوب بناء عىل اجلوازًبا فعل الصالة مطلو
ًغري حمبوب للموىل؛ لتعلق املبغوضية فيه من جهة كونه غصبا ّ ّ. 

إذ ال يمكن أن ،  يف املقام من جهة قصد القربةشكال اإلّنأ: واحلاصل
وعليه فال تكون الصالة ،  قصد القربة باليشء املبغوض للموىلّحققيت

ّن أل،  الصالة ليس ألجل وجود حمذور يف إطالق األمر بطالنّلكن، صحيحة
 املحذور من جهة عدم ّلكن،  فيهإشكالإطالق األمر ثابت يف هذه احلالة وال 

 .ًلفرض كونه غصبا، إمكان قصد القربة باليشء املبغوض من قبل املوىل
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 : تنبيهني إىل +الشهيد ّالسيد يف خامتة هذا البحث أشار 

ّننا إذا حكمنا بعدم صحة العمل بمالك التعارض بني إ: ّولاألالتنبيه  ّ
التعارض بني ّن  أل،اجلاهل و فهذا ال خيتلف احلال فيه بني العامل،الدليلني
ّيؤدي إىل ـ ،  وتقديم النهي<ال تغصب> و<ِّصل> كالتعارض بني ـ الدليلني

، ة يف األرض املغصوبة تكون صالته باطلّكلفاملّ صىل فلو ؛سقوط األمر
سقوط األمر يف ّأن : ومن الواضح ؛ للمأمور بهًلعدم كون هذا الفعل مصداقا

ً عاملا باحلرمة أم جاهالّكلفهذه احلالة ال يفرق فيه بني كون امل سواء و،  هباً
ًكان الواجب عباديا ً أم توصلياّ ّ ّ. 

بني ّتضاد ّأن التعارض بني الدليلني يعني التنايف وال: والوجه يف ذلك
أو بادئ وهذا التنايف يف عامل امل، سواء يف عامل املبادئ أم يف عامل اجلعلالدليلني 

أو ألجل التنايف بني ، ّاملبغوضية وّيف عامل اجلعل هو ألجل التنايف بني املحبوبية
هو تناف قائم بوجود  هذا التنايفّأن : ومن الواضح، ًالتحريم أيضا واإلجياب

 إذا ّكلففامل،  أو جهلهّكلفه بعلم املوال عالقة ل، نيّاألمر والنهي الواقعي
إذا جهل بالتنايف فجهله و، ّعلم بالتنايف فال يكون علمه هو الذي حيقق التنايف

التنايف واقع يف عامل اجلعل ّأن : ّ يتضحوهبذا، ًال يكون رافعا هلذا التنايف
 . أم الّكلفسواء علم به امل، والترشيع

حيكم ، وتقديم النهي وسقوط األمر عىل التعارض ًبناءّ أنه :ونتيجة ذلك
ًببطالن عمله سواء كان عباديا ً أم توصلياّ ّ  .ًليس مصداقا للمأمور به ّ؛ ألن ما جاء بهّ

 ـ كالصالة يف األرض املغصوبة ـ إذا حكمنا ببطالن الفعل :التنبيه الثاين
ففي هذه احلالة ، ّتقدمكام ، ب به لسقوطه بالتعارضّلعدم إمكان قصد التقر

ّن وذلك أل، الغصب وحرمته إىل البطالن بحالة العامل وااللتفات ّخيتص
ًيكون الفعل احلرام منجزا،  إذا علم باحلرمةّكلفامل ،  عليه وهو حرمة الغصبّ
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ّمع تنجز حرمة الغصب تكون حرمته فعليةو ّمع كوهنا فعلية تكون و، ّ
 .ض للموىلبالفعل املبغوّ التقرب  ال يمكنهّأن: ومن الواضح، مبغوضة للموىل

، فال تكون احلرمة واصلة إليه، ّ مع اجلهل وعدم علم املكلف باحلرمةّوأما
ه يف األرض ّنأًكام لو كان جاهال ، ّكلفامل إىل مع عدم وصول احلرمةو

ّفال تكون فعلية بحقه، ّفال تكون منجزة عليه، املغصوبة وإذا مل تكن احلرمة ، ّ
 أن ّكلفوعليه يمكن للم، ً فعالًوضافال يكون الفعل مبغ، ّكلف عىل املّيةفعل

ًيقصد التقرب بالفعل احلرام واقعا  مع جهله به؛ إلمكان اإلتيان بقصد القربة ّ
فهو ال ، زها عليهّ مع جهلة باحلرمة وعدم تنجّكلفّيف هذه احلالة؛ ألن امل

ّيكون قاصدا التقرب باملبغوض إىل املوىل ّيقصد التقرب هبذا العمل ّإنام و، ً
 .ّليس بمحرم وّالة يف األرض املغصوبة الذي يعتقد أنه مباحوهو الص

 
 ال خيتلف احلال يف امتناع : أي<ال خيتلف احلال يف ذلك>: +قوله • 

 .نيّني أو غرييّاجتامع األمر والنهي بني كوهنام نفسي

أو احلرمة ّ الغريي ونحن وإن كنا ذهبنا إىل إنكار الوجوب>: +قوله • 
ّية يف مرحلة اجلعل ولكنالغري   اعرتفنا بالوجوب: أي<ا اعرتفنا بوجود املالزمةّ

وهذا يعني وجود املالزمة يف مرحلة ، يف مرحلة املبادئ واملالكاتّالغريي 
ّاملبادئ كام يف حتقيق مالك االمتناع؛ ألن نكتة االمتناع تنشأ من ناحية املبادئ 

 . الثالث من مقام الثبوتوليست قائمة بالوجود اجلعيل الذي هو العنرص

 من .< امتثال الواجب بالفعل املشتمل عىل احلرامّصحةّأما و>: +قوله • 
 .هنا رشع يف بيان الثمرة الثانية

جزاء غري الواجب عن إ الزم ّأن حيث ذكرنا <ّتقدمكام >: +قوله • 
وإطالق دليل ، تقييد دليل الواجب بعدم اإلتيان بغري الواجبهو الواجب 
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 .ب ينفيهالواج

 العامل :أي <العامل هبا وفال خيتلف احلال يف ذلك بني اجلاهل>: +قوله • 
 .باحلرمة

 
بعد ، النهي يف اخلروج من املكان املغصوب و اجتامع األمرمشكلة• 

الواجب من ّتخلص لل ّمقدمةاخلروج باعتباره ّأن : دخوله بسوء االختيار هي
ً الشام وً الغصبي يبقى ثابتاّترصف النهي عن اللكنو، ًيكون واجبا، الغصب

ّما إ التنايف ّحققفيت، ّأو بمالكه عىل األقل، ًمالكه معا وبخطابهّما إ هلذا اخلروج
 . بني مالكيهامّماإو، النهي وبني خطايب األمر

 .شكلةمن هذه املّتخلص األقوال التي طرحها العلامء يف مقام ال• 
فال جيب من باب ، من الغصبّتخلص لل مةّمقدّأن اخلروج ليس : ّولاأل
 .ّاملقدمية

ّ الغصبي حرام إال ما ّترصف الّنأ: الثاين  عليه اخلروج من املكان ّتوقفّ
 .املغصوب

 .وجبت يف غريهوإن ، الواجب ليست واجبة يف املقام ّمقدمةّن أ: الثالث

 ّمقدمةاخلروج من املكان املغصوب ليس ّأن : ّولأورد عىل القول األ• 
ّفال يكون واجبا من باب املقدمية، من الغصبّتخلص لل ّألن اخلروج، ً البقاء  وَ

 .ّلعدم ضده ّمقدمةين ليس ّووجود أحد الضد، ّيف املكان املغصوب متضادان

ّيتم يف خصوص اخلروج ّإنام ّ عىل فرض متاميته بأنّه:  هذا اجلوابّورد• 
 . يف حاالت أخرىّال يتمو، من الغصب

 يف ّجكام لو انحرص سفر احل  ـّالواجب املنحرصة يف فرد حمرم ّمقدمةحكم • 
 ّو املقدمةذكان فإن ، ذهيا وّقدمةهو أن يقايس بني املـ خصوص الوسيلة املغصوبة 
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 .ّقدمة املوسقط ذ، ّكانت حرمة الغصب أهموإن ، سقطت احلرمة عنها ومّقد، ّأهم

ّكلف عجز نفسه بسوء ّغري أن امل، ّحمرم ومباح: فردان ّمقدمةإذا كان لل•  ّ
ّأن االنحصار يف الفرد : ففي هذه احلالة يدرك العقل، اختياره عن الفرد املباح

ّاملحرم غري مسوغ لتوجه الوجوب ّ مع و، ما دام بسوء االختيار، إليهّ الغريي ّ
 .احلرمة فيه وعدم وجوبه ال يلزم اجتامع الوجوب

 انحرص خروجه منها، هّإذا دخل املكلف األرض املغصوبة بسوء اختيار• 
ّختلصه من الغصب بالفرد املحرمو ٍحينئذ ال حيكم العقل بوجوب هذا و، ّ

 ّوأما، صّفيكون الساقط هو اخلطاب بوجوب التخل، ّقدمةالفرد من امل
 .العقاب عىل تركه فهو باق

ال خيتلف احلال يف ، النهي وّكل حالة يثبت فيها امتناع اجتامع األمر• 
ّن أل ّالنفيس،مع ّ الغريي أو، نيّأو الغريي، نيّلنهي النفسيا وذلك بني األمر

ّألن نكتة االستحالة تنشأ من ، ئمالك االمتناع مشرتك ولو يف مرحلة املباد َ

 .ئناحية املباد

هي دخول الدليلني : النهي و للقول بامتناع اجتامع األمرّيةالثمرة العمل• 
 .م دليل النهي عىل دليل األمرّقديو، النهي يف باب التعارض ولني لألمرّاملتكف

 للقول بجواز اجتامع األمر بالصالة مع النهي عن ّيةالثمرة العمل• 
ن مل ٍحينئذ فإو، النهي وهي عدم وقوع التعارض بني دلييل األمر: الغصب

ّإال و، ًفال تزاحم أيضا، ينحرص امتثال الواجب بالفعل املشتمل عىل احلرام
 .منهامّهم ّقدم األو، حلرام يف مقام االمتثالا ووقع التزاحم بني الواجب

 امتثال الواجب بالفعل املشتمل عىل ّصحةط ببترت التي ّيةالثمرة العمل• 
هي : تقديم دليل النهيو، النهي وًبناء عىل القول بتعارض دلييل األمر، احلرام
ًسواء أكان واجبا ،  امتثال الواجب بالفعل املشتمل عىل احلرامّصحةعدم 
ًيا أو عبادياتوصل ًّ ّ. 
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 بالفعل ّ التوصيل امتثال الواجبّصحةط ببترتّالثمرة العملية التي • 
ًبناء عىل جواز اجتامع ، كتطهري الثوب باملاء املغصوب، املشتمل عىل احلرام

 امتثال الواجب بالفعل ّصحةهي : النهي عن الغصب و،األمر بالتطهري
 . أم السواء أوقع التزاحم، إجزاؤه واملذكور

ي بالفعل ّتعبد امتثال الواجب الّصحةط ببترت التي ّيةالثمرة العمل• 
ًبناء عىل جواز اجتامع األمر ، كالوضوء باملاء املغصوب، املشتمل عىل احلرام

، ًهي وقوع االمتثال بالفعل املذكور صحيحا: النهي عن الغصب وبالوضوء
د ّ بمالك االكتفاء بتعد إذا كانّوأما، املعنونّ تعدد عىل القول باجلواز بمالك
 .ّصحةل الشكفي، العنوان مع وحدة املعنون

 امتثال الواجب بالفعل املشتمل عىل احلرام؛ ّصحةّكلام حكمنا بعدم • 
ال خيتلف احلال يف ، تقديم النهي عىل األمرو، النهي وللقول بتعارض األمر
 .اجلاهل هبا وذلك بني العامل باحلرمة

، ل الواجب العبادي بالفعل املشتمل عىل احلرامإذا حكمنا ببطالن امتثا• 
لعلم بحرمة الغصب ّاختص البطالن بصورة ا، ًالكالصالة يف املغصوب مث

 .دون اجلهل هبا



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ١٥٤

 

 
 

عىل ، امتناعه و الواحديشءالنهي يف ال و جواز اجتامع األمر اختلفوا يف
 : وفيام ييل تفصيل هذه األقوال، ةأقوال ثالث

ر وا مطلقا: ّولالقول األ امتناع األ
ً

  

، ّذهب إليه كثري من اإلمامية و. إىل أكثر املعتزلة وهذا القول منسوب
املعروف بني أصحابنا هو القول >: حيث قال، ّكصاحب الفصول الغروية

 ّيّتأخر من موخالف فيه مجاعة، بعدم جواز االجتامع وعليه بعض خمالفينا
 ما ذهب إليه : عنديّ واحلق، جلمهور املخالفنيًين فأجازوا ذلك تبعاّتأخرامل

 وهو عندي من باب التكليف باملحال ، من استحالة االجتامع،ونّولاأل
 .)١(<اد اجلهةّكاالجتامع مع احت

األمر والنهي ّ توجه  امتناعّاحلق>: حيث قال، وذهب إليه صاحب املعامل
 ّممنووافقنا عليه كثري .  من أصحابناًوال نعلم يف ذلك خمالفا. دواحيشء إىل 

 .)٢(<وأجازه قوم. خالفنا
 .)٣(ك صاحب اجلواهرن ذهب إليه كذلّومم

 : وهي، أربع ّمقدماتصاحب الكفاية عىل هذا القول بعد ذكر ّاستدل و
                                                

 .١٢٥ص: الفصول الغروية) ١(
 .٩٣ص: معامل الدين) ٢(
 .١٤٣ ص٨ج: جواهر الكالم) ٣(
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 ةّاألحكام اخلمسة متضاد: األوىل ّقدمةامل
ّضادة يف مرتبة الفعليةّن األحكام اخلمسة متأ: حيث ذكر ، ّمرتبة التنجز وّ

ّأما التي قبل التنجز  ....ّ فال تضادّيةالفعل وّ
ٍ صاحب الكفاية يرى أن لكل حكم من األحكام اخلمسةّأن: ومن املعلوم ٍّّ 

 : وهي، أربع مراتب
 .هي مرتبة املقتيض للحكمو،  مرتبة املالك.١
 .هي مرتبة جعل احلكمو،  مرتبة اإلنشاء.٢
 .الزجر وهي مرتبة البعثو، ّرتبة التنجز م.٣
 الثواب ّترتب وَّهي مرتبة وصول احلكم إىل املكلفو، ّية مرتبة الفعل.٤

 .أو العقاب
واملقصود من هذه ، ّيةالفعل وّ يف املقام إال ملرتبتني مها اإلنشاءّتعرضومل ي

ّاملقدمة بيان وجود التضاد يف املرتبتني ُ ّتضاد بني حيث يوجد ، ّمرتبة التنجز: ّ
وصول  وّيةمرتبة الفعلو، ّالطلب أو الزجر اجلدي للرتك وّالطلب اجلدي للفعل

وعىل هذا ، ّيستحيل فعلية كال احلكمني بالنسبة إليهّفإنه ، َّاحلكم إىل املكلف
فيكون احلكم هبذه ، ّالقول باجلواز يستلزم اجتامع الضدينّ فإن األساس

االجتامع غري ّأن ب: لذا يقول و.ليف باملحالليس من التك وًالًالصورة تكليفا حما
ّألن ، هم األشاعرة وّجائز حتى عند من يقول بجواز التكليف بغري املقدور

هذا هو و، ليست يف مرحلة االمتثال واالستحالة ترجع إىل مرحلة التكليف
فاستحالة اجتامع >: حيث قال، التكليف باملحال والفرق بني التكليف املحال

ّ أنه بل من جهة، ي يف واحد ال تكون من باب التكليف باملحالاألمر والنه
 .)١(<ًز التكليف بغري املقدور أيضاّفال جيوز عند من جيو، بنفسه حمال

                                                
 .١٥٨ص: كفاية األصول) ١(
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ّ حديث تضاد ّإن>: بقوله ّقدمة عىل هذه امل األصفهاينّحققأورد املو
ّ كان مشهورا لكنّه مما ال أصل لهإن وّيةاألحكام التكليف ه من ّحمل ّملا تقرر يف ؛ً

ليس و، ّ لألمور العينيةّيةالتامثل من أوصاف األحوال اخلارج وّالتضادّأن 
ّالزجر االعتباريان  وسواء أريد به البعث، ّاحلكم باإلضافة إىل متعلقه كذلك

 .)١(<ّالكراهة النفسيان وّالعقالئيان أو اإلرادة
 ّ أنأي، النهي وح ذلك عىل املسلكني املذكورين يف حقيقة األمرّ وضّثم

 ني أو عبارة عن اإلرادة يف الوجوبّاألمر والنهي عبارة عن أمرين اعتباري
 .الكراهة يف احلرمةو

ّأن حقيقة التضاد عبارة عن التامنع بني الشيئني : وحاصل ما أفاده ّ
بينهام  وٍالواقعني حتت جنس قريب، املوجودين املتعاقبني عىل املوضوع الواحد

ّفإهنام أمران ،  الواحدّحلالبياض املتعاقبني عىل املو كالسواد، غاية االختالف
 بينهام االختالف يف عان حتت مقولة الكيف املحسوس لكنوجوديان جيتم

 .الغاية
ّهي التي يتصور و، ّيةّفالتضاد من أوصاف املوجودات اخلارج، وعىل هذا

 : ّيةدون األحكام التكليف، ُّفيها التضاد
ّفألن ، ّالزجر االعتباريان ولنهي مها البعثا واألمرّأن ب ّأما عىل القول

قوله  و»ّصل«الزجر عبارة عن املعنى االعتباري املنتزع من قول املوىل  و البعث
ّكالّأن من الواضح و، »ال تغصب«

ّمركب من ّخاص من األمر والنهي إنشاء  ً  
 هو ّمن كيف نفساينو  ـ»ال تغصب«لفظ  و»ّصل«هو لفظ و ـ  مسموعٍكيف

وليسا قائمني بالفعل ، ومها قائامن باملوىل املنشئ،  املعنى باللفظقصد ثبوت
الزجر ليسا من األحوال  والبعثّأن : ّضح مما ذكرناّفات> اخلارجي القائم بالغري

                                                
 .٥٢٤ ص٢ج: هناية الدراية) ١(
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 ّيةقهام ليس من املوجودات العينّمتعلّأن و، ّيةبل من األمور االعتبار، ّيةاخلارج
 .)١(<ّيةبل العنوان

الكراهة يف  و احلكم عبارة عن اإلرادة يف الوجوبّبأن ّوأما عىل القول
ّفقد ذكر وجوها لعدم التضاد، احلرمة   وهو، منهاّولنكتفي بذكر الوجه األ، ً

ام لكنّه، قائمتان بالنفس ـ ّية أو الترشيعّيةسواء التكوين ـ الكراهة و اإلرادةّنأ
: وعليه، اهةالكر وّاملتعلق هلام عني وجود اإلرادةو، ّمن األمور ذات التعلق

ّفإن متعل ّإال و، ال الوجود اخلارجي، املكروه وقهام هو الوجود النفساين للمرادّ
ًطرفها موجودا  وق اإلرادةّيكون متعل ٍحينئذو، ٍيلزم وجودمها بال طرف

، بينهام تغاير وّملا كانت اإلرادة غري الكراهةو، كذا الكراهةو، بوجود اإلرادة
 .)٢(ّفال تضاد، ٍفال جيتمعان يف واحد، قني هلامّ املتعلفكذلك بني

 تساملوا عىل املشهور وإنّأن ب: األوىل ّقدمة عىل املالربوجرديّالسيد أورد و
ّتضاد >: حيث قال ؛ّ لكن التحقيق خالفه،بني األحكام اخلمسةّتضاد ال

 الوجوب ّفإن،  التحقيق خالفهّولكن ...األحكام من األمور املشهورة بينهم
 فَّكلا من األحكام ليست من العوارض العارضة لفعل املواحلرمة وغريمه

لقيامها به  )بالكرس( فِّكل بل هي بحسب احلقيقة من عوارض امل)بالفتح(
 ّكلولكن ليس ، ّتعلقإىل املً أيضا هلا نحو إضافةّأن غاية األمر ، ًاّ صدوريًقياما

 .)٣(< للعروضًإضافة مساوقا
ّ عرضا للمتعلناحلرمة ال يكونا والوجوبّأن : بمعنى ق حتى يلزم ً

، ّيكون بني األمور احلقيقيةّإنام ّتضاد الّن أل، ّبالنسبة إىل املجمع اجتامع الضدين
عىل القائل باالمتناع إثبات  :ٍحينئذو، يكون يف ناحية املوىلّإنام العروض و

                                                
 .املصدر السابق) ١(
 .٥٢٦ ص١ج: املصدر السابق) ٢(
 .٢٥٦ص: ٢ـ١ج: هناية األصول) ٣(
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ٍامتناع أن ينقدح يف نفس املوىل إرادة البعث بالنسبة إىل حيثية  إرادة الزجر وّ
ّأنى له بإثبات و،  يف بعض األفراداألوىلّلنسبة إىل حيثية أخرى متصادقة مع با

 .ذلك
: حيث قال، +اإلمام اخلميني  :بني األحكامّتضاد ىل عدم الإن ذهب ّومم

األحكام عبارة عن البعث والزجر املنشأين ّأن بناء عىل ، بينهاّتضاد عدم ال>
 يف ّشكوال ، والنهي وغريمهاكهيئة األمر ، بوسيلة اآلالت املوضوعة لذلك

 وال حالة يف املوضوع ّيةفلم تكن وجود، ّيةمن األمور االعتبارٍحينئذ  امّأهن
ال ّ مما بني األحكامّتضاد فال، ًاّ صدوريًبل قائمة بنفس املعترب قياما، اخلارجي
 .)١(<أساس له
ّعدم وجود التضاد بني األحكام :  إىل فذهب+اخلوئي ّالسيد ّأما 

نعم  .نيّان وال متانع بني االعتباريّاريالبعث والزجر أمران اعتبّن أل، أنفسها
ففي مبدأ احلكم وهو ، بني األحكام يف مبدأ احلكم ويف منتهاهّتضاد يوجد ال

يف منتهى احلكم ّأما ، ام ال جيتمعان يف اليشء الواحدّفإهن، ّية واملبغوضّيةاملحبوب
 .)٢(ال جيتمعانالفعل والرتك ّن أل، وهو مقام االمتثال

 ّكلف بفعل املّتعلقاألحكام ت: الثانية ّقدمةامل

ّال شبهة يف أن متعلق احلكم هو فعل املكلف>: قال صاحب الكفاية ّ ما  و،ّ
 ،ال ما هو اسمه كام هو واضح، جاعله وهو فاعله وهو يف اخلارج يصدر عنه

الزجر ال و البعث ليس نحوهّأن رضورة  ؛ّال ما هو عنوانه مما قد انتزع عنهو
 .)٣(<يكون عنه

                                                
 .١٣٨ ص٢ج: هج الوصول اىل علم األصولمنا) ١(
 .٢٤٩ ص٤ج: انظر حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
 .١٥٩ص: كفاية األصول) ٣(
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هو و، املحمول عليه ويشءالعنوان عبارة عن املفهوم املنتزع من الّأن : أي
ًألنه ينتزع تارة، عىل ثالثة أقسام  املنتزعة من ذات ّيةمن الذات كاإلنسان: ّ

هذا عىل و، ينتزع من خارج الذات: أخرىو، الفصل واإلنسان ذي اجلنس
ًألنه تارة، قسمني  ينتزع منه األبيضّفإنه ،  كالبياضّيةر اخلارجمن األمو: ّ

 ّيةكالزوج،  هلاّيةمن األمور التي ال خارج: أخرىو، يشءحيمل عىل الو
ّية املنتزعة من الرقّالرق واملنتزعة من الزوج  . املنتزعة من الغصبّيةاملغصوب وّ

  من هذه األقساميشءه ال ّنأ:  إىلصاحب الكفاية يذهبّ فإن ذلكّتبني إذا 
 حتى ّليس هلا وجود خارجيو، موطنها هو الذهن فقطّ ألن ،ق للحكمّمتعلب

ً للغرض فيكون مطلوبا مبعوثا إليهًاليكون حام ّكام أن متعل .ً ق احلكم ليس ّ
 .كام هو واضح، لعدم كونه املطلوب املبعوث إليه، الصالةاسم 

هو و، َّق احلكم هو الفعل الصادر من املكلفّمتعلّأن : ّ يتضحوهبذا
 .ّومها ال جيتمعان بعد ثبوت التضاد بينهام، الغصب وّية اخلارجالصالة

ّأن متعلق :  وذهب إىلالثانية ّقدمة األصفهاين يف املّحققل املشكاستو ّ
فيكون فناء العنوان يف ،  فيهٍاألحكام هو العنوان بام هو مرآة للمعنون وفان

ّاملعنون مصححا لتعلق التكليف به ً  فالصالة :يقوالتحق>: حيث قال، ّ
الفناء ال يقتيض ّأن ّ إال ّية يف الصالة اخلارجًاملفروضة وإن لوحظت فانية

ح البعث نحو ّ بل الفناء يصح،حمالّ فإنه ، فيهىفن بالفاين إىل املمّقورسيان ما 
وليس نسبة الوجود العنواين إىل الوجود ، الفاين مع قيام الغرض باملفنى فيه

 الوجود ّتصاف اّرد بأن يكون الفارق بينهام جمّيةناد والعيّالعيني نسبة االحت
 ّتصاف نظري ا،ها هباّتصافوعدم ا ّية بني الوجودات العينّيةالعنواين باجلامع

د ّ أشخاصها هبا يف موطن التفرّتصافوعدم ا،  يف مرتبة الذهنّية بالكلّيةاملاه
ة إىل  باإلضافّيةولذا جعل الوجوب باإلضافة إىل الفعل كالكل، صّوالتشخ

 بل نسبة الفاين إىل املفنى فيه نسبة العنوان إىل ّية من العوارض الذهنّيةاملاه
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 .)١(<املعنون
 باخلارج بل بالصورة ّتعلق الطلب ال يّإن>: + وقال الشهيد الصدر

 ،يف اخلارج ٍنا ف بام هي: أي، ال باحلمل الشائعّويل ولكن باحلمل األّيةالذهن
عىل املصداق اخلارجي ال عىل الصورة ّ إال  يصدق الّويلواملفهوم باحلمل األ

 ولذلك كان امتثال الطلب وتنفيذه ، لنفسهاًا ليست مصداقاّفإهن ذاهتا ّيةالذهن
 .)٢(<بإجياد املصداق اخلارجي

ّأيضا السيد اخلميني ّقدمةل يف هذه املشكواست ّ ّوذهب إىل أن األحكام ال ، ً
ٌتعلق باملعنون بام أنه موجود يف اخلت ّ ٌكام ال يتعلق بالعنوان بام أنه موجود ، ارجّ ّ ّ

ّأما األول. يف الذهن ّفألنه غري ممكن االنطباق عىل : ّوأما الثاين، فواضح: ّ
ّوإن كان ظرف تعلقها هبا هو ، ّبل األحكام تتعلق بالطبيعة بام هي هي. اخلارج
 هو هليئةومفاد ا، ّهو املاهية ال برشط» ِّصل«: ّفمتعلق اهليئة يف قوله. الذهن

 .)٣(البعث والتحريك إىل حتصيلها
ّوذهب املحقق النائيني ّأن األحكام تتعلق بالطبيعة باعتبار مرآتيتها :  إىلّ ّ ّ

ات األحكام ليست هي املفاهيم ّتعلق مّإن>: حيث قال، ّللوجود اخلارجي
المتناع ،  موطنها العقلّأنالتي يكون موطنها العقل بام ، ّيةوالعناوين الكل

 ّيةبل هي من املعقوالت الثانو، ّيةق تلك املفاهيم عىل احلقائق اخلارجانطبا
بل  ... هبا التكليفّتعلق يأنفال يعقل ، اتّاملمتنعة الصدق عىل اخلارجي

 ّيةهي املفاهيم والعناوين امللحوظة مرآة حلقائقها اخلارجّإنام ات التكاليف ّتعلقم
 .)٤(<اتّالقابلة الصدق واالنطباق عىل اخلارجي

                                                
 .١٢٨ص: هناية الدراية) ١(
 .٤٠ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .١٣٠ ص٢ج: هج الوصول اىل علم األصولمنا) ٣(
 .٤٠١ ص٢ج: فوائد األصول) ٤(
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 األحكام ّأن: التي تقول ـ ّقدمة عىل هذه امل+  احلكيمّالسيد وأورد 
ّاألفعال اخلارجية ليست ّأن ّقد تكرر بيان > بأنّه:  ـنيّكلف بأفعال املّتعلقت

بل ، ظرف الفعل ظرف سقوط احلكم ال ثبوته ّفإن، ًموضوعة لألحكام
فلذا ، ّيةّإال خارج ال ترى ٍ احلاكية عن اخلارج بنحوّيةور الذهنموضوعها الص

 موضوعات للغرض ّيةور الذهنفرتى الص، ٍّيرسي إىل كل منهام ما لألخرى
 ًيرى اخلارجي موضوعا للحكمو، ًموضوعه حقيقة هو اخلارجيّأن مع 

ًع أن موضوعها حقيقة هو نفس الصالكراهة م واإلرادةو  .)١(<ورةّ

 ّالعنوان ال يوجب تعدد املعنون ّتعدد: الثالثة ّقدمةامل
ال ينثلم  وّالعنوان ال يوجب تعدد املعنونّ تعدد ّأنذكر صاحب الكفاية ب

، ام تنطبق عىل الواحدّدة والعناوين الكثرية ربّاملفاهيم املتعد> ّنأل، به وحدته
، بل بسيط من مجيع اجلهات، وتصدق عىل الفارد الذي ال كثرة فيه من جهة

، كالواجب تبارك وتعاىل ،ًوجهة مغايرة جلهة أصال، ليس فيه حيث غري حيث
 ّيةتصدق عليه مفاهيم الصفات اجلالل، تهّفهو عىل بساطته ووحدته وأحدي

حاكية عن ذاك ا بأمجعها لكنّه، له األسامء احلسنى واألمثال العليا، ّيةواجلامل
 .الواحد الفرد األحد

 .)٢(< إىل ذاك اجلامل يشريٌّ وكل       ى وحسنك واحد ّعباراتنا شت
يمكن أن ّ أنه :ّتبنيو،  الكالم عنها يف ثنايا البحثّتقدم ّقدمةوهذه امل

 .ًدا مع وحدة املعنونّيكون العنوان متعد

ّلكل موجود بوجود واحد ماهية واحدة: الرابعة ّقدمةامل ّ 
ّال يكاد يكون للوجود بوجود واحد إال ماهية >: قال صاحب الكفاية ّ

                                                
 .٣٧٠ ص١ج: حقائق األصول) ١(
 .١٦٠ص: كفاية األصول) ٢(
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 ّالنهي إال وقا األمرّليه متعلإن تصادق ع وفاملجمع ...حقيقة فاردة وواحدة
ًكام يكون واحدا وجودا يكون واحدا ذاتاّأنه  ً ً ال يتفاوت فيه القول بأصالة و، ً

االمتناع يف  ومنه ظهر عدم ابتناء القول باجلواز و.ّالوجود أو أصالة املاهية
كام ظهر عدم  ...<الفصول> ّاملسألة عىل القولني يف تلك املسألة كام توهم يف

رضورة ، ّعدم تعدده والفصل يف اخلارج وّاء عىل تعدد وجود اجلنساالبتن
 .)١(<الفصل له وعدم كون العنوانني املتصادقني عليه من قبيل اجلنس

ّ بأن  القول<الفصول>  إىل صاحب<الكفاية>نسب صاحب : بيان ذلك
عىل ًبناء ّألنه  مقتىض مبنى أصالة الوجود هو عدم جواز اجتامع األمر والنهي؛

،  بوجود واحدّماهية الغصب والصالةّالة الوجود يمكن أن توجد ماهية أص
، ًاحلرمة معا وًقا للوجوبّ الواحد متعليشءإذا كان كذلك لزم أن يكون الو

ّ بناء عىل أصالة املاهيةّوأما ّفإن وجود كل ماهية يف اخلارج غري وجود ، ً ّ ّ
 ق الوجوبّحدامها متعلإّإذا حصل ماهيتان جاز أن تكون و، األخرى

 .ال يلزم اجتامع األمر والنهي يف يشء واحد وق احلرمةّاألخرى متعلو
ّبأن الوجود الواحد يستحيل أن يكون له : فأورد عليه صاحب الكفاية

ّفإن وحدة ، ّفسواء قلنا بأصالة الوجود أو املاهية، كذا العكسو، ّماهيتان
 تنظري ما نحن فيه ّال يتوهمو، هكذا بالعكس وّالوجود تقتيض وحدة املاهية

ّألن نسبة اجلنس إىل الفصل هو نسبة القوة إىل ، الفصل وبوحدة وجود اجلنس ّ
ّحيث املاهيتان تامتان، بخالف ما نحن فيه، إىل الناقصةّ التامة ّاملاهية والفعل ّ 

ٍيستحيل حتققهام بوجود واحدو ّ. 
 ةالصال ّنأ: فذكر صاحب الكفاية، الصالة والغصب إىل بالنسبةّأما 

الفصل حتى تبتني هذه املسألة عىل  وليسا من قبيل اجلنس ـ ًمثال ـ الغصبو
                                                

 . املصدر السابق)١(
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ذلك و، ّوحدة وجودمها يف اخلارج فيقال باالمتناع أو تعددمها فيقال باجلواز
 : ملا ييل

،  واحدٌيشءيف احلقيقة ّألهنام ، ّنمنع القول بتعدد وجودمهاّأننا : ًالّأو
 . ّعدم التحصل وّالفرق بينهام هو من حيث التحصلو

ّلو سلمنا التعدد فيهام: ًثانيا  الغصب ليس نسبة   إىلالصالةّفإن نسبة ، ّ
 ّحققّ إال مع الغصب كام ال يتالصالة ال توجد ّإال لزم أنو، اجلنس إىل الفصل

 .ّاجلنس إال مع الفصل

  ّقدماتالنتيجة من مجيع هذه امل
ٍّأن املجمع لكل: ّتقدمّ مما استنتج صاحب الكفاية  من احلكمني هو ّ

وحدة املعنون هي يف و، ّهو واحد مع تعدد العنوانو، املعنون ال العنوان
ًاملاهية معا والوجود  يشءفيكون ال ـ بني األحكامّتضاد هذا بناء عىل الـ  ّ

يلزم و، ًالنهي معا وًقا لألمرّ الواحدة متعلّيةاملاه و الوجود الواحدوالواحد ذ
، فاالجتامع حمال، ما يلزم من املحال حمالو، هو حمالو، ّاجتامع الضدين

 .النتيجة هي امتناع اجتامع األمر والنهيو
ّعرفت أن املجمع حيث كان ، ّإذا عرفت ما مهدناه>: وهذا ما ذكره بقوله

ّلو كان تعلقهام به  وًالالنهي به حما وّكان تعلق األمر ـ ًذاتا وًوجودا ـ ًواحدا
 ته الصادرة عنهّ بحقيقته وواقعيّكلفمل ملا عرفت من كون فعل ا؛بعنوانني

 .)١(< لألحكام ال بعناوينه الطارئة عليهًاّتعلقم

ا ر وا: القول ا   جواز اجتماع األ
وهو الظاهر من كالم >: حيث قال، اختار هذا القول صاحب القوانني

ّذهب إليه جلة من فحول متأخرينا و.ّالسيد يف الذريعة   ّكموالنا املحقق، ّ
                                                

 .املصدر السابق) ١(
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ّاملحقق اخلونساري وسلطان العلامء وّردبييلاأل ّالفاضل املدقق  وّولده املحقق وّ
 .)١(<أمثاهلم وّالسيد الفاضل صدر الدين وّالفاضل الكاشاين وّالشريواين

ّاملحقق النائيني يف فوائد األصول والسيد ً أيضا وذهب إىل هذا القول ّ ّ
 .)٢(ّاإلمام اخلميني يف املناهجو، ّالربوجردي

 : ّدل القائلون باجلواز بوجوه منهااستو

 يّ القمّحققللم: ّالوجه األول

وعليه فإن مل نقل بوجوب ، لوجود الطبيعي ّمقدمة الفرد ّأن: وحاصله
ملعروض الوجوب وهو ًرا مغاي ّقدمةكان معروض احلرمة وهو امل ّقدمةامل

 .واحديشء فال يلزم اجتامع الوجوب واحلرمة يف ،  عليهاّتوقفالواجب امل
وإن  ّقدمةفاجتامع الوجوب واحلرمة يف امل ّقدمةا إذا بنينا عىل وجوب املّمأو

 .)٣(ّواآلخر غرييّ نفيس  أحدمهاّنه ألال بأس بّ أنه ّ إالًاّحققكان مت
لوجود  ّمقدمة باستحالة أن يكون الفرد +  النائينيّحققوأورد عليه امل

ه غريه ّنأ الوجود ال  وجود الطبيعة هو نفس رصفّأول ّأنبداهة > الطبيعي
للطبيعي ما هو  ّمقدمةه إذا أريد من كون الفرد ّهذا كل، له ّمقدمةليكون 

هو ّإنام و،  غري موجود يف اخلارجّ الكيلّأنا إذا أريد به ّمأو، معناها احلقيقي
 الكيل الصحيح هو كونّأن  إىل ًفريد عليه مضافا،  ألفرادهّعنوان انتزاعي

 ذلك يستلزم اجتامع ّأن :+ املزبور ّحقق هو مذهب امليف اخلارج كامًدا موجو
 عىل كون ّرتتب فال ي،الوجوب واحلرمة يف الفرد الذي هو جممع للعنوانني

                                                
 .١٤٠ ص١ج: قوانني األصول) ١(
هج  منـا؛٢٣٢ص:  هناية األصول يف علم األصـول؛٣٩٨ ص٢ج: وائد األصولانظر ف) ٢(

 .١٢ ص٢ج: الوصول اىل علم األصول
 ).طبع قديم(١٤٤ص:  ومطارح األنظار؛١٤٤ ص١ج: انظر قوانني األصول) ٣(
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 .)١(<ً الكالم أصالّحمل يف ٌثرأللطبيعي  ّمقدمةالفرد 

 الكراهة ووقوع االجتامع يف الرشيعة بني الوجوب: الوجه الثاين

كاالجتامع ، ر والنهي يف الرشيعة بني احلكمنيوقع اجتامع األمّأنه : وحاصله
ــوب ــني الوج ــة وب ــتحبابو، الكراه ــة واالس ــوبو، الكراه ــة والوج ، اإلباح

 . وقوعهيشءّأدل دليل عىل إمكان الّأن : ومن الواضح، اإلباحة و االستحبابو
النهـي ملـا  وه لو مل جيز اجتامع األمـرّإن>: ره صاحب الكفاية بقولهّوقد قر
  يف مواضع التهمـةالصالةك، كام يف العبادات املكروهة، قد وقعو، وقع نظريه

ه لـو مل ّنـأ: بيـان املالزمـة. يف بعض األحكام و،الصيام يف السفرو ،ّ احلامميفو
ملا جاز اجتامع حكمني آخـرين يف ، ًاجلهة جمديا يف إمكان اجتامعهامّ تعدد يكن

ّمورد مع تعددمها  يوجب االمتناع من لعدم اختصاصهام من بني األحكام بام، ٍ
 لوقــوع اجــتامع الكراهــة، التـايل باطــل و.ّبداهــة تــضادها بأرسهــا، ّالتـضاد

يف  والـصيام يف الـسفروّ احلـامم  يفالـصالة أو االستحباب يف مثـل اإلجيابو
اجتامع الوجـوب أو االسـتحباب مـع اإلباحـة أو و، لو يف احلرض وعاشوراء

 .)٢(<دار يف املسجد أو الالصالةاالستحباب يف مثل 
 : منها، مناقشاتّ عدة جه الواأوردت عىل هذو

 مـن ّالبـدف، يشءّه ملا قام الربهان العقـيل عـىل امتنـاع ّنإ>: األوىلاملناقشة 
الظهور ال يـصادم ّأن رضورة ، يشءارتكاب التأويل فيام ظاهره جواز ذلك ال

، ّدينّفإن الربهان قام عـىل امتنـاع االجـتامع بـني الـض، هنا كذلكو، الربهان
 .)٣(ّاألحكام اخلمسة متضادةو

                                                
 .٣٥٠ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٦١ص: كفاية األصول) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(
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ّإن اجتامع احلكمني يف املوارد املذكورة كام يتوجه عىل : املناقشة الثانية ّ
القائل بجواز االجتامع ّن أل، ّالقائل باالمتناع كذلك يتوجه عىل القائل باجلواز

ٍأما ما يكون بعنوان واحد،  الواحد ذا عنواننييشءيقول به حيث يكون الّإنام  ٍ ّ 
 .)١( باجلواز ال يقول باالجتامع فيهالقائلّفإن ، ًالمثّ احلامم   يفالصالةك

 البحث ّحملبخالف ، ّإن املوارد املذكورة ال مندوحة فيها: املناقشة الثالثة
 .)٢( فله مندوحة، يف املكان املغصوبالصالةك

 العرف يرى إمكان اجتامع األمر والنهي: الوجه الثالث

بل هو من ،  العرف يرى جواز االجتامعّإن: ل هذا الوجه يقوصاحب
ّهنيته عن الترصف يف فضاء  وفإذا أمرت عبدك بخياطة ثوبك،  البدهييات أبده

أنت : فهل يكون لك أن تقول له، فخاط العبد ثوبك يف فضاء الغري، دار الغري
فهل ال تكون ، لو قلت هذا وجرة لعدم إتيانك بام أمرتك؟األّتحق ال تس

ًعاصيا من  و من جهة اخلياطةًالبل تراه ممتث، اهللا ود العقالء؟ الًمذموما عن
 .)٣(الغريّجهة الترصف يف فضاء 

 .)٤( العضدي وصاحب الكفاية هذا الوجه عن احلاجبي وقد نقل
 :  بام ييلأورد صاحب الكفاية عىل هذا الوجهو

ًأوال  ّملنهيالكون اّأن رضورة ،  املثال املذكور ليس من باب االجتامعّإن: ّ
ًغري متحد مع اخلياطة وجودا أصالعنه  ً ّ. 

كام «: فقال، آخرًثاال ّه هلذا السبب ذكر الشيخ األعظم األنصاري مّ ولعل
                                                

 .املصدر السابق) ١(
 .صدر السابقامل) ٢(
 .١٦٦ ص:املصدر السابق) ٣(
 .٩٣ـ٩٢ص: صولرشح املخترص يف األ) ٤(
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ّفإن العبد لو خالف ، ّهناه عن احلركة يف مكان خاص وإذا أمر املوىل بامليش
ًأوجد امليش املأمور به يف ضمن احلركة يف ذلك املكان عد عاصيا واملوىل ّ 

ّيستحق باألول اللوم، ًمطيعاو  .)١(<الثواب وبالثاين املدحو، العقاب وّ
ّنه ال يصدق إال أحد العنواننيإ: ًثانيا ، ّإما العصيان وّإما اإلطاعة، ّ

ّأول ،  املعصيةّققجرة مع حتدعوى قيام السرية من العقالء عىل استحقاق األو
 إىل املناقشة يف ًضافا م ـوفيه>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله. الكالم
ّرضورة أن الكون املنهي عنه غري متحد مع ،  ليس من باب االجتامعّبأنهاملثال  ّ ّ

ّإما اإلطاعة : ّاملنع إال عن صدق أحدمها ـ كام ال خيفى، ًأصالًدا اخلياطة وجو
ملا ، أو العصيان فيام غلب جانب النهي، بمعنى االمتثال فيام غلب جانب األمر

بمعنى  ـ ال بأس بصدق اإلطاعة، نعم. هان عىل االمتناععرفت من الرب
ّالعصيان يف التوصلياتو ـ حصول الغرض ّأما يف العبادات فال يكاد  و.ّ

ّحيصل الغرض منها إال فيام صدر من املكلف غري مبغوض  وّغري حمرمً فعال ّ
 .)٢(<ّكام تقدم، عليه

الث فصي: القول ا واز عقال واالمتناع عرفاا ل با
ً ً  

سيد و،  األردبييلّحققاملو، هذا التفصيل سلطان العلامء إىل ذهب
عىل ما قيل يف منتهى ، س اهللا أرسارهمّالطباطبائي قدّالسيد و، الرياض
ّ تعدد ّناالجتامع يف نظر العقل جائز؛ ألّأن : حاصل هذا التفصيلو، )٣(الدراية

 بني األمرّتضاد  للًفيكون رافعا، يّد املعنون يف نظره الدقّالعنوان موجب لتعد
، هذا بخالف نظر العرف،  واحديشءيف ّ الضدين فال يلزم اجتامع، النهيو

                                                
 ).طبع قديم( ١٤٨ص: مطارح األنظار ) ١(
 .٣٥٠ص: كفاية األصول) ٢(
 .١٤١ ص٣ ج: انظر منتهى الدراية يف توضيح الكفاية) ٣(
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 ،ّ الضدينفيلزم اجتامع، د املعنونّلتعدًبا العنوان موجّ تعدد حيث ال يكون
 ، بل شيئان، واحد يف نظر العقليشءالصالة يف الدار املغصوبة ليست ب: ًمثال

 يشء يف نظر العرف فهام ّوأما ، آخريشءصب الغ ويشءالصالة يف نظره ّن أل
 .هو حمالو ،ّ الضدينفيلزم اجتامع، واحد

ال ربط هلا بعامل و، ّيةهذه املسألة عقلّأن : وأورد عليه صاحب الكفاية
ال العرف؛ إذ ، االمتناع من أحكام العقل ومداليلها؛ إذ اجلواز واأللفاظ

 هو  ـعدم ارتفاعها واجلهةد ّ لتعد ـينّاحلاكم بارتفاع غائلة اجتامع الضد
ز العقل اجتامع ّفإذا جو، العقل؛ فال معنى لنسبة ما هو حكم العقل إىل العرف

يرجع إليه يف تعيني ّإنام العرف و، فال وجه حلكم العرف بامتناعه النهي واألمر
ليست مسألة االجتامع منها حتى يرجع فيها إىل و، مداليل األلفاظ واملفاهيم
 ّول األّإن: العقل بأن يقال وذا فال معنى للتفصيل بني العرفعىل هو، العرف

 .)١(الثاين بعدم االمتناعو، حيكم باالمتناع

رابع وّلسيد تفصيل آخر : القول ا   ا
ًوحاصل هذا القول هو التفصيل بني ما إذا كان املجمع واحدا وجودا  ً

وهذا ما ، االجتامعفيجوز ، ًداّوبني ما إذا كان املجمع متعد،  فيمتنعّيةوماه
ني لألمر والنهي يف مورد ّتعلق من مالحظة العنوانني املّالبد>: ذكره بقوله

 ّأن فقد عرفت ّيةلة واملقوالت احلقيقّفإن كانا من املبادئ املتأص: االجتامع
رضورة ، املعنون واملطابق يف اخلارج ال حمالةّ تعدد تلك املبادئ يستلزمّتعدد 

واحد يشء ل ّأو تفص، لتني واندراجهام حتت مقولة أخرىاد املقوّاستحالة احت
 .بفصلني يف عرض واحد

ّأن من النظر يف ّ فالبد ًّا واآلخر مقوليًّا انتزاعيً إذا كان أحدمها عنواناّوأما
                                                

 .١٦١ص: صولكفاية األ) ١(
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آخر مباين يشء العنوان االنتزاعي هل ينتزع من مطابق العنوان الذايت أو من 
ّ كيلٌوليس لذلك ضابط له؟  من مطابق العنوان الذايت فال ًنتزعافإن كان م، ّ

ومعه ال مناص من القول ، ًحمالة يكون املجمع يف مورد االجتامع واحدا
ومعه ال مناص ، ًداّآخر كان املجمع متعديشء  من ً وإن كان منتزعا،باالمتناع

 .من القول باجلواز
ام منتزعان من ّمن النظر إىل أهنّالبد ًأيضا  فًّا انتزاعيً إذا كان كالمها معاّوأما

ّ البد ّول فعىل األ؟أو من شيئني كذلك، ّيةوماهًدا واحد يف اخلارج وجويشء 
 .)١(<وعىل الثاين من القول باجلواز، من القول باالمتناع

 
بيه األول سألة االجتماع:ّا   لفسادااقتضاء ا  و الفرق ب 

ّأن  البحث يف مسألة االجتامع يدور حول ّنأان باعتبار دّ متحفهل مها 
 هلفالنهي عن يشء هل يوجب زوال أمره؟ والبحث عن النهي عن العبادة 

ً العبادة مصداقا للمأمور به؟ وهذه هي لنهي يقتيض بطالهنا؟ أي عدم وقوعا
 .نفس اجلهة املبحوث عنها يف مسألة االجتامع

، رقة بني املسألتني بحسب املوضوع التف+ صاحب القوانني لواوقد ح
ام إذا كان هناك أمر باجلامع فيهي ، موضوع مسألة النهي عن العبادةّأن وهو 

 هو ما إذا كان هناك : موضوع مسألة االجتامعّوأما، وهني عن فرد من أفراده
 .)٢(وم وخصوص من وجه كالغصب والصالةعنوانان بينهام عم

 هو ما إذا :ضوع بحث االجتامع موّبأن، وأورد عليه صاحب الفصول
ًكان هناك عنوانان عىل معنون واحد سواء كانت النسبة بينهام عموم من وجه 

                                                
 .٢٦٩ ص٤ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .١٤٠ ص١ج: نني األصولانظر قوا) ٢(
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ٍا بفردّتعلق موضوع املسألة األخرى ما إذا كان النهي م،نعم .أو عموم مطلق ً 
 .)١(من أفراد العبادة

 ّأن املسألتني تفرتقان من حيث املوضوع واجلهة:  النائينيّحققرأي امل
ّأما اختالفهام من حيث املوضوع؛ فألن موضوع البحث يف مسألة اجتامع  ّ

بة كانت النس والنهي بعنوان آخر وّالنهي هو ما إذا تعلق األمر بعنوان واألمر
وموضوع البحث يف مسألة النهي عن العبادة  .بني العنوانني العموم من وجه

ّهو ما إذا تعلق النهي ببعض ما تعلق األمر به عىل و جه تكون النسبة بني ّ
 .ّاملتعلقني العموم املطلق

ّفألن جهة البحث يف مسألة اجتامع : ّوأما الفرق بينهام من حيث اجلهة
ّالنهي هو احتاد املتعلقني واألمر  واجلهة يف مسألة النهي عن العبادة .عدمه وّ

 . )٢(هي اقتضاء النهي للفساد

  العراقيّحققرأي امل
ّذكر املحقق العراقي أن عىل  ـ ّ الفرق بينهام يف أن الفساد يف مسألتنا هذهّّ

ّال مدار النهي بوجوده الواقعي النفس ، يدور مدار العلم بالنهي ـ االمتناع
 ـ عىل االقتضاء ـ ّفإن الفساد فيها، بخالفه يف مسألة النهي عن العبادة. ّاألمري

 .)٣(عدمه وًيدور مدار وجود النهي واقعا

 اخلوئيّالسيد رأي 
ّأن النزاع يف تلك املسألة : وهي، مسألة النهي يف العبادات>:  قالحيث

هو ثبوت املالزمة بني النهي عن عبادة ّإنام  املبحوث عنه فيها ّ فإن، ّكربوي
                                                

 .١٤٠ص: الفصول الغروية) ١(
 .٤٥٤ ص٢ج: فوائد األصول) ٢(
 .٤٥٠ ص٢ج: هناية األفكار) ٣(
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وهي ، بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى، وفسادها وعدم ثبوت هذه املالزمة
ّت أنه صغرويّوأما النزاع يف مسألتنا هذه فقد عرف،  النهي بالعبادةّتعلق ّ ،

،  األمرّتعلقه إىل مّتعلقّأن املبحوث عنه فيها هو رساية النهي من م: لفرض
 عن إثبات ٌ فالبحث يف هذه املسألة بحث،وعىل ضوء هذا .وعدم رسايته

ه ّتعلقّهنا عىل القول باالمتناع ورساية النهي من مإف، الصغرى للمسألة اآلتية
ن من إحدى صغرياهتا ومصاديقها دون تكو، إىل ما ينطبق عليه املأمور به

 المتياز إحدى املسألتني عن ّيةّأن النقطة الرئيس :فالنتيجة .القول اآلخر
 .)١(<ّية كربو  ويف األخرىّيةّاألخرى هي أن جهة البحث يف إحدامها صغرو

 اخلمينيّالسيد رأي 
ائل  املس واختالف> املحمول و هو اختالفهام يف املوضوع:الفارق بينهامّن إ

ّألن ذات املسائل متقومة هبام، هو هبام أو بأحدمهاّإنام  االختالف بالذايت هو و، ّ
ّاملميز بني الشيئني يف املرتبة املتقدمة عىل االختالف بالعرض عن ًضال ف، ّ

ّعىل فرض رجوعها إىل التقييدية  ـ ّاجلهات التعليليةو، االختالف باألغراض
ًكون االختالف بالذات مميزافي، ّمتأخرة عن مقام الذاتـ ًقال ع  .)٢(< قبلهاّ

 حتقيق الشهيد الصدر
ر ّعىل توفّ يتوقف املسألةّ تعدد ّنإ: يقال أن التحقيق هوّن أ حيث ذكر

 .رشطني
 ّحققويت، بمعنى تغاير املسألتني، دةّ متعدّيةأن تكون القض: ّولالرشط األ

 .ّما بتغاير موضوعهام أو حمموهلاإذلك 
 نكتة الثبوت يف :أيـ  ّيةال تكون اجلهة التعليلن  أ:الرشط الثاين >

                                                
 .١٦٦ ص٤ج: حمارضا ت يف أصول الفقه) ١(
 .١١٠ ص٢ج: ىل علم األصولإمناهج الوصول ) ٢(
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 بحيث لو ثبتت يف إحدامها ،ً مفروغا عن وحدهتا فيهام:أي، واحدةـ املسألتني 
 .ً أيضاثبتت يف األخرى عند أهل تلك الصناعة

 مسألة مغايرة مع ّمقدمتهاستلزام وجوب الصالة لوجوب  :ًمثالف
 نكتة الثبوت واحدة يف ّنأ ّإال، ّمقدمتهاستلزام وجوب الصوم لوجوب 

 . فال معنى لعقد بحثني هلام،لصناعةاملسألتني عند أهل ا
 املسألتني ّ فألنّولّما األأ، ّحققويف املقام كال هذين الرشطني مت

 النهي ّنأ املحمول يف املقام عبارة عن ّفان، ّمتغايرتان يف املحمول عىل األقل
 احلرمة ّنأاملحمول يف املسألة القادمة  أم ال؟ وّهل ينايف األمر كحكم تكليفي

 . اآلخر أم ال؟ وأحدمها غريّ كحكم وضعيّصحةهل تنايف ال
ن تكون غري أ يمكن األوىل نكتة املنافاة ّنأفلوضوح ، ّما الرشط الثاينأو

ًكام إذا قيل بامتناع االجتامع مع القول بالصحة وضعا من ، نكتة املنافاة الثانية ّ
 ّولأو قيل باجلواز عىل أساس املالك األ، بّقصده يف التقرجهة املالك وكفاية 

وهكذا ، عىل القول بالرسايةّ التقرب مع القول بالفساد عىل أساس عدم إمكان
ّ اإلثبات يف املسألتني أيضا متعدّيةفحيث  .)١(<دةً

ا بيه ا سألة أصو:ا مّية أم فقهّة هل ا صديقبادئ من ا أم ّية أم    ّيةا
 :  األقوال فيهاكوإلي،  هذه املسألةّيةع اخلالف يف هووق

ّأهنا من املسائل الكالمية: ّولالقول األ ّ 
، ّجل وّهو اهللا عز وبحث فيها عن املبدأـُهي التي ي ّيةاملسائل الكالم

. تعاىل ويمتنع عليه سبحانهوّ يصح ماو، ًّااملعاد كالمي وأحوال املبدأو، املعادو
 غري القادر أم ال؟ هذا بحث ّكلف هل جيوز أن يّجل وّعز اهللا ّإن: بأن نقول

 .ًّاجل فيصري كالمي وّعن فعله عز
                                                

 .٥٥ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 واحد أم ال؟ يشءالنهي يف  وهل جيوز اجتامع األمر: ويف موردنا نقول
ّاهللا عز وجلنا ّكلفهل يمكن أن ي: يعني  واحد؟ يشءة يف احلرم وبالوجوب ّ

 .ّجل وّعز  عن فعلهٌهذا بحث
البحث فيها عن استحالة > ّأنب ،اخلوئي الوجه يف ذلكّالسيد ّوقرب 

البحث ّأن : ومن الظاهر. ًواحد وإمكانه عقاليشء اجتامع األمر والنهي يف 
 دون ّيةيناسب املسائل الكالم ـ االستحالة واإلمكان: أعني ـ عن هذه اجلهة

 أثر عليه ّرتتب يّأن يبحث عامّ البد األصويلّأن رضورة ، ّيةاملسائل األصول
 .)١(<وليس املناسب له البحث عن إمكان األشياء واستحالتها، ّرشعي

ّوهذا القول ذهب إليه املحقق القم وهذه >: حيث قال،  يف القواننييّ
ّلكنّها ملا كانت يتفرع عليها كثري من  وّإن كانت من املسائل الكالمية واملسألة ّ

 .)٢(<ّصوليون يف كتبهمذكرها األ، ّيةاملسائل الفرع
ّ بأن الضابط يف كون املسألة كالمية :كن يمكن أن جياب عىل هذا القولل ّ

ّن املبحوث أويف املقام نجد ، املعاد وهو أن يكون البحث فيها عن أحوال املبدأ
وهو ، عدمه وّعدمه أو رساية النهي إىل متعلق األمر وعنه فيها جواز االجتامع
ولذا يقول الشيخ األنصاري ، ّنيةالعقائد الدي واملعاد وّأجنبي عن أحوال املبدأ

 أيبحث يف الكالم عن أحوال املبدّ فإنه مل يظهر له وجه>: ه عىل هذا القولّيف رد
 من إثبات ّية تقدر معها عىل إثبات العقائد الدينّيةصناعة نظرّ إهنا املعاد حيثو

من املعاد بام فيها  وّالويص وّل هبا إىل إثبات النبيّصفاته التي يتوص والصانع
 كوهنا ّردوجم ...يرجع إليها كام هو ظاهرّ مما ليس البحث املذكورو، العقائد

 .)٣(<ّية ال يقيض بإحلاقها إىل املسائل الكالمّيةمن املباحث العقل
                                                

 .١٧٧ ص٤ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .٣٢٤ ص١ ج: )طبع جديد(وانني املحكمة يف األصول الق) ٢(
 .١٢٦ص: )طبع قديم(مطارح األنظار ) ٣(
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ّأهنا من املبادئ األحكامية: ينالقول الثا ّ 

 ّيةة عىل األحكام الرشعّرتتباحلاالت امل وهي اللوازم ّيةاألحكامبادئ امل
ه أو ّمقدمات لوجوب يشءمالزمة وجوب : فاللوازم مثل، احلرمة ووبكالوج

ة حتى ال جتتمع يف ّكون األحكام متضاد: احلاالت مثلو،  هّحلرمة ضد
احلرمة يف الصالة يف املكان املغصوب أو  وكاجتامع الوجوب، موضوع واحد
 بينها هل جيتمع الوجوبّتضاد بعد ثبوت الّهنا أ: مثلو، اللباس كذلك

فيكون ، رمة منها يف واحد ذي وجهني أم ال؟ لكونه كالواحد ذي وجهاحلو
لكونه من لوازم ، ّية األحكام الرشعئالنهي من مباد وبحث اجتامع األمر

 .)١(احلكم الرشعي
الشيخ  وّنسبه إىل العضديو، ّوهذا القول اختاره الشيخ األنصاري

بادئ هو بحث عن املّإنام البحث فيها ّأن  أن يقال باألوىل>: حيث قال، ّالبهائي
أوصافها  وها ذكر بعض أحكامهاّققحت و حيث يناسب عند ذكرهاّيةاألحكام

من جواز اجتامع احلكمني مع  و،ّمقدمته لوجوب يشءمن مالزمة وجوب 
ذلك هو  و،ّقدمة من الكالم يف ذلك يف بحث املٌ شطرّتقدم كام ،مهاّتضاد

 .)٢(+ كشيخنا البهائي ّيةاماألحكبادئ الوجه يف ذكر العضدي له يف امل
ّاخلوئي بأن املبادئ إما تصوريةّالسيد وأورد عليه  ّ ّ ّهي عبارة عن تصور و( ّّ

ّإما تصديقيةو )ّذاتياهتا واملحمول بذاهتا ونفس املوضوع هي التي تكون و( ّ
ال  و)ّ بالقياس إىل املسائل الفقهيةّيةكاملسائل األصول،  للتصديق بالنتيجةًأمبد

ّفإن كان املراد من املبادئ األحكامية تصور نفس املوضوع. ثالث هلام ّ 
ّاملحمول فهي من املبادئ التصوريةو إن كان املراد ما يوجب التصديق  و،ّ

                                                
 .٢٢ ص٣ج: انظر منتهى الدراية يف توضيح الكفاية )١(
 .١٢٦؛ ص)طبع قديم(مطارح األنظار ) ٢(
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 .)١(ّ املبادئ التصديقية لعلم الفقهبثبوت حكم أو نفيه فهي من

ّأهنا من املبادئ التصديقية لعلم األصول: القول الثالث ّ 
ّأن البحث يف هذه ّن املبادئ التصديقية لعلم األصول ب مّأهناعىل ّواستدل 

ّصولية أّال تقع يف طريق االستنباط بال واسطة ضم كربى و، ّاملسألة صغروي
ّأن البحث يرجع إىل البحث عام يقتيض : يف احلقيقة وّية؛أصولّحتى تكون  ّ

  عىل القول باالمتناع تكونّبأنه، التزاحم ووجود املوضوع ملسألة التعارض
بعد إعامل قواعد التعارض ينتج و، املسألة من صغريات مسألة التعارض

ّب إليه املحقق النائينيوهذا القول ذه .ّصحة العبادة ّ)٢(. 
ّوأورد عليه السيد اإلمام اخلميني بام حاصله ًأن كون بحث حمققا: ّ ّ ّ 

براهني إثبات و، ّملوضوع بحث آخر ال يوجب أن يكون من املبادئ التصديقية
ّ مع أن يف ؛غري علل وجوده ـ ّلم كوهنا من املبادئـُلو س ـ د املوضوعوجو

ًكون املسألة حمققة لوجود املوضوع ملسألة التعارض نظرا ّألن املوضوع يف ، ّ
، ّاملناط يف االختالف هو الفهم العريفو، باب التعارض هو اخلربان املختلفان

ّفإن املسألة عقلية رصفة، ّال عقيل؛ بخالفه يف املقام، ّاجلمع هناك عريفو فال ، ّ
 .)٣(ربط بني البابني

ّأهنا مسألة أصولية: القول الرابع ّ 

ّأن وذلك  ـ ينّتأخروتبعه كثري من امل ـ هذا ما اختاره صاحب الكفاية و
هي وقوع نتيجتها يف طريق استنباط :  عند صاحب الكفايةّيةاملسألة األصول

 ً.دار املغصوبة أو بطالهنا مثال الصالة يف الّصحةهو و، ّ كيلّ رشعيحكم
                                                

 .١٧٩ ص٤ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .٤٠ ص٢ج: فوائد األصول) ٢(
 .١٢٢ ص٢ج: صولهج الوصول اىل علم األمنا) ٣(
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 الالزم وقوعها كربى يف قياس ّبأن + النائيني ّحقق عليه املأوردو
 كربى ّ ال حيتاج معها إىل ضم:أي(  املسألةّية ملبناه يف أصولًاالستنباط طبقا

كفساد العبادة ـ  كربى أخرى إليها ّ هذه املسألة من دون ضمّأنبام و )أخرى
حيث ، ّيةن تكون مسألة أصولأفال يمكن ، ًّا رشعيًبت حكامال تثـ بالنهي عنها 

ّن جمرد ذلك ال يكفى يف كون املسألة أصولية ما مل تكن الكربى إ>: قال ّ ّ
 تكون أنبحيث تصلح ، املبحوث عنها بنفسها واقعة يف طريق االستنباط

ّيستنتج منها حكم كيل وكربى لقياس االستنباط  .ّ فقهيّ
 تكون كربى لقياس أن يف املقام ال تصلح والكربى املبحوث عنها

ّهي اقتضاء احتاد املتعلقني من ّإنام ّفان الكربى املبحوث عنها ، االستنباط ّ
ّتعلق كل من األمر والوجود وحيث اإلجياد  .ّهي بعني ما تعلق به اآلخرالن وّ

 .)١(<عارض عن صغرى التًهذا كام ترى يكون بحثاو
 هذه املسألة ّأن: التحقيق>:  بقولهشكالإلاخلوئي عىل هذا اّالسيد  وأجاب

 يف ٍ العبادة عىل القول باجلواز كافّصحة ّترتبّن  أل؛ّيةمن املسائل األصول
هو  الذي وقوع نتيجة املسألة يف طريق االستنباطّن  أل؛ّيةكون املسألة أصول

ال يعترب فيه  و، يكفي فيه كوهنا كذلك يف اجلملة،ّيةمالك كون املسألة أصول
مسألة  :ًمثال .ن نتيجة املسألة عىل مجيع التقادير واقعة يف طريق االستنباطكو

 تقع نتيجتها يف طريق االستنباط عىل تقدير ، اخلرب الواحدّيةّحجالبحث عن 
 ّلكن ،ًداإذا مل نقل هبا مل تقع نتيجتها يف طريق االستنباط أبّ ألنه ؛تهّيّحجالقول ب

مل  وإن  البحثّحملفالقول بعدم اجلواز يف ، إشكال بال ّيةاملسألة مع ذلك أصول
ّ القول بالصحة باإلتيان باجلمع ّترتب ّأنّ عليه القول بفساد العبادة إال ّرتتبي

 .)٢(<ّية بنفسه يف كون املسألة أصولٍعىل القول باجلواز كاف
                                                

 .٣٩٩ ص١ج: فوائد األصول )١(
 .٣٣٣ ص١ ج: هامش أجود التقريرات) ٢(
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ّالسيد  النائيني وّحقق من املّتقدم ناقش ما أنفهو بعد ، الشهيدّالسيد ّأما 
 عىل ضابطة ًلكن بناء، ً أيضاّيةاملسألة من املسائل األصولّأن  إىل ذهب ،اخلوئي

 عىل ما هو الضابط عندنا ًبناء>: حيث قال، + عنده ّيةاملسألة األصول
 التوسيط و بنحو االستنباطّتثبت احلكم الرشعي الكيل أن  املسألة منّيةألصول

ً سيالةًتكون مشرتكةوأن   بالشارع ًتكون مرتبطةن  وأ،ّ فقهيٍ يف أكثر من بابّ
ًيةال أجنب ، ّية كانت أصولٍت هذه اخلصائص الثالث يف مسألةّققحتّكلام ف،  عنهّ

 ّصحةاحلرمة أو ال وا تثبت الوجوبّفإهن ؛ يف مسألتنا هذهٌهي جمتمعةو
 الوجوب أو ّفان ؛البطالن يف مورد االجتامع بنحو التوسيط ال التطبيقو
 يستنبطان من قاعدة إمكان االجتامع ني جمعولنيّ رشعي كحكمنيّصحةال

هي و، ّخاصّ فقهي  ببابّ القاعدة ال ختتصّنأكام ، ًليست تطبيقا هلا وّيةالعقل
 ّليست مرتبطة بأمر خارجي وأحكامه من وجوب أو حرمة ومرتبطة بالشارع

 هذه املسألة ّنأ: فالصحيح، عن الشارع كوثاقة الراوي أو فسقهّمستقل 
 .)١(<ّيةأصول

 ّية من املسائل الفقهّأهنا:  اخلامسالقول
 تهّعن صحو، احلرمة وهي التي تبحث عن الوجوب: ّيةاملسائل الفقه

يف موردنا كيف تكون املسألة و، ّية باملسائل الفرعّسمىت و.غريها وبطالنهو
 ؟ّيةفقه وّيةفرع

  الصالة يف املغصوبّصحةهو إمكان النزاع يف : ووجه كون مسألتنا منها
 .عدمه و يف وجوب إعادهتاأو، عدمهاو

  عبادة أو معاملةّصحةالبحث عن ّأن ب>: +اخلوئي ّالسيد وأورد عليه 
 ّصحة عن ً البحث يف املقام ليس بحثاّأنّ إال ّيةكان من األبحاث الفقهوإن 

                                                
 .٥٢ ص٣ج: بحوث يف علم األصول )١(
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ض يف لزوم اجتامع ّ الكالم متمحّحملالبحث يف ّن  أل؛فسادها والعبادة
 العبادة عىل القول ّصحةاحلكم بّأما و ،عدم لزومه واحلكمني يف فعل واحد

 .)١(< الكالم يف املقامّحمله بنفسه هو ّنأ ال ،باجلواز فهو ثمرة من ثمراته

الث بيه ا سألة االجتماع عقل: ا   ؟ّية أم لفظّيةهل 
ّن حيث إو، ّمنها لفظية وّية منها عقلّيةاملسائل األصولّأن : من الواضح

فهي إذن ليست من املسائل ، النهي و األمرالبحث يف املقام ليس عن مدلول
 .ّيةوعليه تكون من املسائل العقل، ّفظيةالل

واىل غري ، ةّحكام املستقلاألّاألحكام العقلية تنقسم إىل ّأن : وال خيفى
 . ما ال يقعامنه و، منها ما يقع يف طريق االستنباطّقلةوغري املست، ّقلةاملست

 إدراك العقل وجود :من قبيل، والذي ال يقع يف طريق االستنباط
لكنّه يفيد احلكم الرشعي بضميمة و، يشءاملصلحة أو املفسدة امللزمة يف 

 .قاعدة املالزمة
ّوأما احلكم العقيل غري املستقل فهو من ، غري الواقع يف طريق االستنباط وّ

فهو يف مرتبة معلول احلكم الرشعي ،  حكم العقل بوجوب إطاعة املوىل:قبيل
ّوبعد ذلك يتولد منه ، ًجيب إثبات وجوهبا رشعاّفإنه ، ًال مثالةالصبوجوب 

 .احلكم العقيل بلزوم اإلطاعة له
ّوأما احلكم العقيل غري املستقل فمن قبل ،  الواقع يف طريق االستنباطّ

 .ّحكم العقل باستحالة اجتامع الضدين
هي وقع اخلالف يف مسألة اجتامع األمر والنهي وهل  فقد ،ذلكّتبني إذا 

 ؟ّية أم لفظّيةمسألة عقل
املراد من اجلواز وعدمه ّن أل، ّية مسألة عقلّأهنا إىل ذهب صاحب الكفاية

                                                
 .٣٣٢ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
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ّ مما  احلكم باإلمكان وعدمهّأن: ومن الواضح، يف العنوان هو اإلمكان وعدمه
 للزم تغيري العنوان ّيةفلو كانت املسألة لفظ، ّيةيرتبط بالعقل دون الداللة اللفظ

عىل عدم الوجوب يف مورد  ّيدل  النهي عن يشء باللفظ هلّأن: نَونَْعـُبأن ي
 :ه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناهّإن>:  وهذا ما ذكره بقوله؟ّاالجتامع أم ال يدل

وال اختصاص للنزاع يف جواز االجتامع واالمتناع فيها بام إذا ، ّيةاملسألة عقلّأن 
 التعبري باألمر والنهي الظاهرين ام يومههّكام رب،  والتحريم باللفظاإلجيابكان 

 .)١(<يف الطلب بالقول
ًإمكان االجتامع عقال وامتناعه عرفا إىل )٢( األردبييلّحققوقد ذهب امل ً ،

 .ّية ال عقلّيةوهو يوهم كون املسألة يف املقام لفظ
االمتناع العريف ال ّأن  األردبييل بّحققه صاحب الكفاية مراد املّوقد وج

 حتى يستلزم ّيةظ بااللتزام عىل عدم االجتامع للمالزمة العرفيعني داللة اللف
ه ّنأّبل مراد هذا املفصل من اجلواز العقيل هو ، ّيةذلك أن تكون املسألة لفظ

هذا الواحد بنظر ّأن فهو يرى ، وحتليلّدقة  العقل ينظر إىل األشياء بّحيث إن
ّدقة  باللكنّهو ،وحتليل هو واحدّدقة العرف الذي ال ينظر إىل األشياء ب

هو ًفا ومراده من االمتناع عر،  فلذلك يرى العقل اجلواز،دّوالتحليل هو متعد
بل نظره إليها بنحو ، ة وحتليلّ العرف حيث ال ينظر إىل األشياء بدقّأن

املجمع واحد وال جيتمع األمر والنهي يف ّأن فهو يرى ، التسامح يف مقام النظر
ّ مبني ّ ألنه العرف يرى عدم االجتامع؛ّأن: هوًا ففمراده من االمتناع عر، واحد

وليس مراده من االمتناع العريف هو ، يّعىل النظر املساحمي دون النظر الدق
، هذا املجمع واحد ذو وجهنيّأن : بل العرف يرى، ّية العرفّيةالداللة االلتزام

 . فلذا يرى عدم جواز االجتامع،ًداوحيث كان املجمع يف رأي العرف واح
                                                

 .١٥٢ص: ر كفاية األصولانظ) ١(
 .١١٢ ص٢ج: الربهانوجممع الفائدة ) ٢(
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 الشهيد يف املسألةّالسيد حتقيق 

 للمصاديق  نظر العرف يف تشخيص املصاديق من حيث هو تشخيصّنإ
 ّية عرفّيةرض نشوء داللة التزامـُ لو فلكنّه، هّحملكر يف ُة كام ذّحج مل يكن نإو

 ره العرفّ يتصوٍ يف املصداق أو نتيجة امتناعّ عريفٍللدليل اللفظي نتيجة نظر
 سوف تكون ّية العرفّيةفهذه الداللة االلتزام ،ّدقة بالًا مل يكن امتناعإنو

 ً.الدالالت أيضا و الظهورّيةّحجمشمولة لدليل 
لو كان يف  وّه كلام كان هناك توسعة يف الداللة أو املفهوم للدليلّنأ: بمعنى

ّ عريف تطبيقيطول نظر ّمفيدا فقهي وًةّحجكان  ،ّ كر لذلك تطبيقات ُوقد ذ. ًاً
باملالزمة عىل وًفا عر ّيدل يشء ّيةرّدليل مطه> :من قبيل، قهكثرية يف الف

 ال امتناع يف ًاله عقّنأًال يكون طاهرا مع  أن ًر ال يعقل عرفاّاملطهّن  أل؛طهارته
ًا يالزم عرفا نجاسة املاءّم بالطاهر كرّودليل نجاسة املاء النجس املتم، ذلك ً 

ًرض االمتناع عرفا ـُملقام لو فهكذا يف او،  ال يمتنع ذلكًال كان عقنإ وّكله
 ً  ّال داًال كان دليل وجوب الصالة مث، واحدٍالنهي يف موضوع والجتامع األمر
 .مّ عىل اختصاصها بغري الفرد املحرّيةباملالزمة العرف

ًا أيضاّمفيد فقهي ومعقولّعريف االمتناع ال وإذن فالبحث عن اإلمكان ً. 
 االمتناع ّنإاالمتناع العقيل من حيث وّعريف  هناك فرق بني االمتناع ال،نعم

فيام إذا ّ يتم فال، ًّاأثره بام إذا كان الدليل عىل األمر أو النهي لفظي ّخيتصّعريف ال
جيدي إذا ّإنام ً االمتناع عرفا ّنأ ملا عرفت من ،ًيا من إمجاع أو غريهّكان الدليل لب

،  الدالالتّيةّجحًيل داللة يف الدليل تكون موضوعا لكربى شكلت ً منشأانك
 .)١(<ّيةّ اللبّدلةال جمال له يف األ ودالالهتا وهذا خمصوص بباب األلفاظو

 مورد ّكل يف ،ً عدم االمتناع عرفاّنأ: ًبعد هذا التحقيق ذكر مطلبا وهو
                                                

 .٥٣ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ً.النقول فيه بعدم االمتناع عق
هو بلحاظ مبادئ ّإنام ـ ناه ّعىل ما بيـ االمتناع العقيل > ّأن: ووجه ذلك

يعيش هذه ّعريف اإلنسان ال و؛الكراهة واإلرادة والبغضوّ احلب حلكم منا
ّ يف حياته حتام بعناوين حيبّيمر واحلاالت بحسب وجدانه يبغض  و بعضهاً

 جيوز ذلك ًال فإذا كان عق؛قد جيتمعان يف مورد واحد و،بعضها اآلخر
البغض يف وّ احلب جيتمع أن  إمكانً بوجدانه حتامّ سوف حيسّفاإلنسان العريف

 .)١(<عدم امتناعه و فيذعن بإمكانه، واحد بعنواننييشءمورد عىل 

رابع بيه ا سألة: ا ندوحة وعدمها  ا   اعتبار ا
ًهو أن يكون املكلف متمكنا: املراد من املندوحة ّ  من موافقة األمر يف ّ

 .مورد آخر غري مورد االجتامع
وإن اختلفت >: حيث قال، اعتبارها إىل وقد ذهب صاحب الفصول

 .)٢(<ّكان للمكلف مندوحة يف االمتثال فهو موضع النزاع واجلهتان
ّأن املكلف إن كان : بمعنى ًمتمكنا ّ ّمن إجياد متعلق التكليف يف غري مورد ّ

ال مانع ٍحينئذ ف ـ ّبأن يتمكن من فعل الصالة يف غري الدار املغصوبة ـ االجتامع
ًمتمكنا ّأما إذا مل يكن  و.ّكنه من فعلهالتم، من توجيه التكليف بالصالة إليه ّ

ّألن املمنوع الرشعي كاملمتنع العقيل(ال يف الدار  ًمثال من اإلتيان بالصالة ّ ّ( ،
فإذن ال يمكن توجيه التكليف  )لعدم املندوحة له(ال يف خارج الدار و

عليه فال معنى للبحث عن جواز و، ّألنه من التكليف باملحال، بالصالة إليه
 .امتناعه والنهي وع األمراجتام

 : ّوأورد عليه صاحب الكفاية بأن النزاع يف املقام يقع يف مرحلتني
                                                

 .٥٣ ص٣ج: ولبحوث يف علم األص) ١(
 .١٢٤ص: ّالفصول الغروية) ٢(
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هل يمتنع :  بأن يقال؛اإلنشاء والنزاع يف مرحلة اجلعل: األوىلاملرحلة 
ّتعلق حكمني متضادين ب ّلعدم كفاية تعدد الوجه يف (  واحد ذي وجهنييشءّ

 أم يمكن ذلك ً)فس التكليف حماالفيكون ن، ّدفع غائلة اجتامع الضدين
ّلتعدد املتعلقًبا ّلكون تعدد الوجه موج(  ؟)ّ

 ّأن هذا املعنى ال خيتلف احلال فيه بني وجود املندوحة: ومن الواضح
 . البحث يف مسألة اجتامع األمر والنهيّحملوهذا هو  .عدم وجودهاو

جيوز التكليف هل :  بأن يقال؛النزاع يف مرحلة االمتثال: املرحلة الثانية
ّبالضدين اللذين مل يقدر املكلف عىل امتثاله أم ال جيوز؟ هل : بتعبري آخر وّ

 أم ال؟ ـ ّهو امتثال الضدينو ـ جيوز التكليف باملحال

ّاملكلف ال و، ّأن القدرة عىل االمتثال رشط يف التكليف: ومن املعلوم
رحلة االمتثال فوجودها يف م، ّيقدر عليه يف املقام إال مع وجود املندوحة

 . البحث يف مسألتنا هذهّحمللكنّه خارج عن  و،رشط

ًوقد ذكر املحقق االصفهاين وجها ،  آخر لعدم لزوم التقييد باملندوحةّّ
ًلو كان تعدد الوجه جمديا«: حيث قال ً يف تعدد املعنون لكان جمدياّ ّ يف التقرب ّ

ألمر لعدم القدرة ّفإن عدم املندوحة يمنع عن ا، به من حيث رجحانه يف نفسه
ّال يمنع من الرجحان الذايت الصالح للتقرب بهو، عىل االمتثال ّفكام أن تعدد ، ّ ّ

هي و ـ ّ كذلك يكفي من حيث ترتب الثمرة،ّاجلهة يكفي من حيث التضاد
 ؛ّال عىل القول بالتضاد،  فال موجب للتقييد بعدم املندوحة ـّصحة الصالة

ال عىل القول بعدم و، ّ يف عدم الصحةّلكفاية االستحالة من جهة التضاد
ً ملا عرفت من كفاية تعدد اجلهة من حيث التقرب أيضا؛ّالتضاد ّ ّ>)١(. 

                                                
 .٥١٤ ص١ج: هناية الدراية) ١(
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س ا بيه ا اع  القول ب: ا ناء ال تعلقعدم اب
ّ

م بالطبائع    األح
 ابتناء :ني يف خصوص هذا التنبيه وهوّذكر صاحب الكفاية وجود تومه

 : انّوهذان التومه،  األحكام بالطبيعة أو الفردّعلقتمسألة االجتامع وعدمه عىل 
ّن النزاع يف مسألتنا يبتني عىل القول بتعلق األحكام أ: ّولم األّالتوه ّ

ّأما عىل القول و، االمتناع وعىل هذا القول يقع النزاع يف اجلوازّفإنه ، بالطبائع
ّرضورة لزوم تعلق ، إذ ال يكاد خيفى االمتناع، ّبتعلقها باألفراد فال جمال للنزاع

ّاحلكمني بواحد شخيص
 .هذا حمالو، لو كان ذا وجهني وٍ

ّعىل القول هناك بتعلق ّ مبني ّن القول بجواز االجتامع هناأ: ّالتوهم الثاين
ًدا ذاتاّق احلكمني متعدّلكون متعل، األوامر بالطبائع ً احتدا وجوداإن وً ّأن و، ّ

قهام ّلكون متعل، ّل بتعلقها باألفرادعىل القوّ مبني القول بامتناع االجتامع
ًشخصا واحدا يف اخلارج ً. 

ّني بأن أساس النزاع يبتني عىل ّوأجاب صاحب الكفاية عن هذين التومه
ّأن تعدد الوجه هل يكفي يف دفع غائلة اجتامع الضدين أم ال؟ فلو قلنا بأن  ّّ ّ

ًتعدد الوجه يستلزم تعدد املعنون فاالجتامع جائز مطلقا ّ ّا بناء عىل تعلق ّأم. ّ
ّأما بناء عىل تعلقها باألفراد فألن متعلق احلكم و،األحكام بالطبائع فواضح ّّ ّ 

ًإال أنه بام كان ذا وجهني كان جممعا، إن كان هو الفردو ّ  لفردين من طبيعتني ّ
فال يلزم ، ّاآلخر متعلق النهي وّأحدمها متعلق األمر، موجودين بوجود واحد

 .ّاجتامع الضدين
ّقلنا بأن تعدد الوجه ال يستلزم تعدد املعنون فاالجتامع حمالولو  ّ ّحتى عىل ، ّ

املطلوب و، ّألن الطبيعتني موجودتان بوجود واحد،  بالطبائعامّالقول بتعلقه
وهذا ما ذكره ، هو حمالو، ّفيلزم اجتامع املتضادين يف واحد، هو وجود الطبيعة

 ال   بحيث  جيدي الوجه إن كانّ تعدد ّ فإن؛نيّأنت خبري بفساد كال التومه>: بقوله
 ؛لو عىل القول باألفراد واإلجياد لكان جيدي واد بحسب الوجودّ معه االحتّيرض
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من الطبيعتني فيكون ّ لكل ًداه بوجهني يكون فرّ املوجود اخلارجي املوجّفإن
د ّ وحدة الوجود بتعدّ فكام ال يرض؛ لفردين موجودين بوجود واحدًجممعا

 ،من الطبيعتنيّ لكل فرد و بكون املجمع اثنني بام هو مصداقّ ال يرض،الطبيعتني
 لوحدة الطبيعتني ،حتى عىل القول بالطبائع كام ال خيفىً أصال ملا كان جيديّإال و

 يف الصالة يف الدار ّيةالغصب وّيةوحدة الصالتّأن فكام  ً.جاادمها خارّاحتوًدا وجو
 كذلك وحدة ما وقع يف ،كوهنام طبيعتنيو دمهاّغري ضائر بتعدًدا املغصوبة وجو

للصالة ًدا غري ضائر بكونه فرًدا ات الصالة فيها وجوّاخلارج من خصوصي
ً منهيا للغصب فيكونًدا فر وبهًرا فيكون مأمو ًدا  فهو عىل وحدته وجو،عنهّ

 .)١(<  للطبيعتنيًيكون اثنني لكونه مصداقا

سا بيه ا ر وا: دسا   الك اجتماع األ
 : لبحث يف هذا التنبيه من جهتنيا

 ؟هل يشرتط يف موضوع بحث االجتامع ثبوت املالكني: األوىلاجلهة 
يف مقام ّ أنه  حيث ذكر،هذا االشرتاط جاء يف كلامت صاحب الكفاية

 :الثبوت
ً ثابتا حتى يف مورد )التحريم والوجوب( من احلكمنيّ لكل إن كان املناط

ّة موجودا حتيكون مالك الصال: أيـ االجتامع  مالك  و،ى يف املغصوبً
يكون من صغريات باب   ـإن كان يف الصالة وًاًالغصب أيضا موجود

فعىل  .)ومن هذه اجلهة تشرتك مسألة االجتامع مع مسألة التزاحم( ؛االجتامع
عىل القول باالمتناع و، ًالقول بجواز االجتامع يكون املجمع حمكوما بحكمني

إن كانا و،  طبق أقوى املالكني إن وجد األقوىًيكون املجمع حمكوما عىل
 .فيحكم بحكم آخر كالرباءة، متساويني يف املالك

                                                
 .١٥٤ص: كفاية األصول) ١(
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ّثابتا حت وًإن مل يكن املالك للحكمني مطلقاو مل : أيـ ى يف مورد االجتامع ً
 كان من صغرياتـ دون اآلخر  ٌ أو كان ألحدمها مالك، منهام ذا مالكٌيشء يكن

 .باب التعارض
ّالبد  ، عىل املالكًالاالجتامع أحد احلكمني مشتمّمادة كان يف  إن :ٍوحينئذ
 .هذا يف مقام الثبوت .من ترجيحه

ّن الدليلني الدالأحرز أ فإذا ،الداللة ويف مقام اإلثباتّأما   عىل احلكمني نيّ
ّنه عىل النحو أ ،اقّال تكرم الفس وأكرم العلامء:  مثل،بنحو العموم من وجه

ًك موجودا فيهام مطلقا حتى يف املجمعمل يكن املال(الثاين   يكون من باب )ً
 ،ّ مرجحيعمل فيه عمل املتعارضني من الرتجيح إن كان ألحدمها والتعارض

 مل يكن املالك :أي( ّنه عىل النحو الثاينأإن مل حيرز و، ّإال فالتخيري أو التساقطو
ًموجودا فيهام مطلقا حتى يف املجمع  ، املقتضينيفيكون من باب التزاحم بني )ً

 .)١( قانون التزاحم إىل فريجع
ّوأورد عليه املحقق النائيني  : وجهني ّ

ّإن اعتبار ثبوت املالك يف متعلقي : ّالوجه األول التحريم  واإلجيابّ
ّيوجب اختصاص النزاع بمذهب اإلمامية القائلني بتبعية األحكام للمالكات  ّ

  البحث عن جواز االجتامعّومعلوم أن ـ املفاسد ومن املصالح ـ ّالواقعية
ّامتناعه ال خيتص بمذهب اإلماميةو ّبل يعم مجيع املذاهب حتى مذهب ، ّ ّ

ّاألشعري املنكر لتبعية األحكام للمالكات الواقعية ّ ّرضورة أن املجمع ، ّ
ّماهية فال مناص من القول وًدا وجوًدا النهي إن كان واح وّملتعلقي األمر

إن كان و، ّألنه من التكليف املحال، ّشعريّباالمتناع حتى عىل مذهب األ
ّ بني تبعية األحكام للمالكات ٍبال فرق، فال مناص من القول باجلوازًدا ّمتعد

                                                
 .١٥٥ص: انظر كفاية األصول) ١(
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 .)١(ّعدم تبعيتها هلا وّالواقعية
ّن أل ً، أصال مورد للتعارضّقق ما ذكره يستلزم عدم حتّإن>: الوجه الثاين

 لعدم ؛افه من نفس الدليلنيانتفاء املالك يف أحد احلكمني ال يمكن استكش
تكاذهبام يف ّإنام  و،النهي وني ملالك األمرّتعلق من املّكليف وجدان  تكاذهبام

 يكون استكشاف أنمن ّالبد ف، احلرمة و أعني الوجوب،نفس مدلوليهام
 ،هو مع ندرته عىل فرض وجودهو ،ّ خارجي من دليل،انتفاء املالك يف أحدمها

 غري حكم  حكمه و،ةّحجة بالالّج اشتباه احلبل يوجب، ال يوجب التعارض
 .)٢(<  كام يظهر ذلك يف باب التعارض،التعارض

ّاخلوئي حسن اإليراد األولّالسيد و حيث ، أجاب عن اإليراد الثاينو، ّ
 ، بعينهيشءاآلخر عىل حرمة ذلك ال و،يشءدليل عىل وجوب ّ دل إذا>: قال

  عىل مالك الوجوبيشء ذلك المل يكونا متعارضني يف اشتامل وإن فالدليالن
ه يكفي يف دخوهلام يف باب التعارض تعارضهام يف نفس ّنأّ إال ،احلرمةو

 بالوجوب أو احلرمة يشء ذلك الّتصافتنافيهام يف الكشف عن ا و،مدلوليهام
ًم أحدمها عىل اآلخر تعيينا أو ختيرياِّ فإذا قد.ًواقعا  ّيةّج ذلك يف احلّ تعني،ً
 فال يكون هناك ما يكشف عن كون الفعل ، مدلوله بالفعليف ثبوت وّيةالفعل

عليه فال وجه العرتاض شيخنا األستاذ و ً، أصالًواجدا ملالك احلكم اآلخر
  يف املقام يف مالك التفرقة بني التزاحم+ عىل ما أفاده صاحب الكفاية +

ليه  ما أورده ع،نعم .ً أصال ال يبقى مورد للمعارضةأن يستلزم بأنّهالتعارض و
ًأوال  ّيةالنهي ال يدور مدار القول بتبع و النزاع يف مبحث اجتامع األمرّأن من ّ

عليه فال يبقى جمال ملا ذكره صاحب  وًاّاملفاسد متني جد واألحكام للمصالح
                                                

 .١٦٠ ص٢ج: لتقريراتأجود ا) ١(
 .١٦١ ص:املصدر السابق) ٢(
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 .)١(<الكفاية يف املقام
 ّحققنقاش املّأن  : ذكرحيث، صاحب الكفايةرأي الشهيد ّالسيد ه ّووج

 ّحقق بني ما ذكره املّ لفظيٍ تشابهّرده نشأ عن جمّكأن> ايةالنائيني لصاحب الكف
 األحكام ّيةبني مسألة تبع و املالكني يف املجمعّيةّاخلراساين من لزوم فعل

 .املفاسد للعباد وللمالكات بمعنى املصالح
ّفانه من املظنون قوي ّ اخلراساين من املالك يف املقام مل ّحقق مقصود املّنأًا ّ

ّإال كان من الواضح و، ّيةك يف مسألة التبعيكن هو املال  االجتامع ال مشكلة ّنأِ
مقصوده سنخ مالك ّإنام و، املفاسد و األحكام للمصالحّيةربط هلا بمسألة تبع

ّ كل أمر أو ّنإف، أي مبادئ احلكم، للحكم ال خيتلف فيه األشعري مع املعتزيل
إىل املوىل نفسه ال إىل لو كانت تلك املبادئ راجعة  و له من مبادئّهني البد

 ّكلإذ ، ًالال صالح فيها للعباد أص وّيةمّحتك وّيةلو كانت جزاف وبل، العبد
لو مل يكن فيه مصلحة و، غرض ال حمالة ومن منشأ من نشوئه ّحكم البد

 ملالك ًيكون جممعا وأن ّ املجمع البدّنأ: عى صاحب الكفايةّ فمد.ّكلفللم
 ، الداعية إىل النهيّيةاحليث و الداعية إىل األمرةّي للحيث: أي،مالك النهي واألمر

 ،النهي أو امتناعه فيه وعن إمكان اجتامع األمرٍئذ لكي ينفتح البحث عند
النهي  و الداعية إىل األمرّيةى يكون حال املجمع من حيث اشتامله عىل احليثّحت

 ناحية النهي فيه من و األمرّيةيبحث عن إمكان فعلو،  سائر املصاديقّعىل حد
 .)٢(<ّالتضاد

ّالسيد اإلمام اخلميني الرتابط بني التعارض ومسألة االجتامعوأنكر   حيث ،ّ
 مسألة اجتامع األمر وّ ال يوجد أي ارتباط بني مسألة التعارضأنّه :ذكر

                                                
 .١٦١، هامش ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .٦٠ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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املناط يف و، ّألن موضوع باب التعارض هو اخلربان املختلفان، النهيو
ّناك عريف ال عقيلاجلمع هو، ّاالختالف هو الفهم العريف ّأما يف مسألتنا هذه  و.ّ

ّاجلمع العقيل ليس من وجوه اجلمع يف باب التعارض حتى و، ّفاجلمع عقيل ّ
 .)١(يشتبه املجمع بني البابني

  إحراز مالك اجتامع األمر والنهيّيةكيف: اجلهة الثانية
النزاع يف  وّأن مورد اخلالف(: بيانمن  ّن صاحب الكفاية بعدما فرغإ

 ّالنهي ما إذا كان املجمع لعنواين متعلق األمر وألة جواز اجتامع األمرمس
، ) عنهاّالطبيعة املنهي و من الطبيعة املأمور هباّكل عىل مالك ًالنهي مشتمالو

لو علم ثبوت هذا : وحاصل ما ذكره،  اكتشاف املالكّيةرشع يف بيان كيف
ورد من موارد اخلالف من إمجاع أو غريه فذلك املّخاص املالك فيه من دليل 

أريد وّخاص ّما إذا مل يوجد دليل أ و،إشكالبال  يف مسألة جواز االجتامع
ّهو أنه قد يكون  واستفادته من نفس اخلطابني ففي استفادته منهام تفصيل

يف مقام بيان احلكم  ـ  من اخلطابني الشامل ملورد االجتامعّكليف  ـ اإلطالق
 ما ّكلّأن  :ألمر بفعل بعنوانه يف مقام بيانّأن خطاب ا:  بمعنى؛االقتضائي

خطاب النهي و، انطبق عليه عنوان املأمور به كاشف عن وجود املالك فيه
 عنه فهو واجد ملالك ّ مورد انطبق عليه عنوان املنهيّكلّأن  :مفاد إطالقه

  يف موارد اخلالف يف جواز اجتامع األمرً فيكون مورد اجتامعهام داخال،احلرمة
 .يالنهو

قد يكون مفاد إطالق اخلطابني ثبوت نفس احلكم الفعيل يف مورد  و
انطباق العنوان املنهي عنه فمورد انطباقهام يكون  وانطباق العنوان املأمور به
النهي بناء عىل القول باجلواز الستكشاف ثبوت  ومن موارد اجتامع األمر

                                                
 .١١٧ ص٢ج: ل اىل علم األصولهج الوصومنا) ١(
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 بكذب أحد اخلطابني ًجاّمنهام عىل القول املزبور إال إذا علم خارّ لكل املقتيض
 . منهام فيعامل معهام معاملة املتعارضنيّكلاملجمع مالك  ّأنه ليس يفو

 منهام يف بيان ّكلّوأما بناء عىل القول باالمتناع فاخلطابان الوارد إطالق 
 يشءّال يدل  وً ال يثبتان فيه معا،متنافيان باإلضافة إىل املجمع، احلكم الفعيل

كانت ّ كلام هّنأّفتلخص >:  قالّثم،  احلكم يف املجمعمنهام عىل ثبوت مالك
مل ّكلام  و،هناك داللة عىل ثبوت املقتيض يف احلكمني كان من مسألة االجتامع

 .)١(<...ًة عليه فهو من باب التعارض مطلقايكن هناك دالل
 : يمكن إثبات املالك بأحد طريقني بأنّه  األصفهاينّحققّوعلق عليه امل

النهي عىل املالك  و لدلييل األمرّيةبالداللة االلتزامّالتمسك : لّوالطريق األ
حيث قال يف بيان ،  عىل اخلطاب يف مورد االجتامعّيةبعد سقوط داللتهام املطابق

ّكالّن إ>: هذا الوجه
باملطابقة عىل ثبوت مضمونه من  ّيدل من الدليلني ً  

وعدم املانع من ، الرشطبااللتزام عىل ثبوت املقتيض و ّيدلو ،الوجوب واحلرمة
 ، فإذا كان أحد الدليلني أقوى.ملضمونه املطابقيًدا وعدم املزاحم وجو، التأثري

 ّعلة الّية عىل عدم متامّفيدل، خرعىل وجود مزاحم يف الوجود ملضمون اآلّدل 
 يف قبال ًةّحجعىل أزيد من ذلك ليكون  ّ يدل وال،من حيث فقد رشط التأثري

 ّية للداللة املطابقٌ تابعةّيةوالداللة االلتزام، خرقتيض يف اآلة عىل وجود املّجاحل
 ال ّيةّج يف األضعف عن احلّيةفسقوط الداللة املطابق، ًودليال ّيةّحجال ًدا وجو

 الداللة عىل عدم املزاحم يف ّردبل جم، ّيةيوجب سقوط مجيع دالالته االلتزام
 يف صورة ًراز املقتيض بقاءمتني إلح وهذا طريق، الوجود واملانع من التأثري

 .)٢(<ّيةوسقوط أحد الدليلني عن الفعل، االجتامع
 يف ٍالّ سيٍعىل أصل ٌّ مبنيهذا الكالم> ّأنب: الشهيدّالسيد وأورد عليه 

                                                
 .١٥٥ص: كفاية األصول) ١(
 .٥١٩ ص١ج: ة الدراية يف رشح الكفايةهناي) ٢(
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الصحيح و، ّيةّج يف احلّية للمطابقّية الداللة االلتزامّية هو عدم تبع،موارد كثرية
 .)١(<ً عىل ما ذكرناه مراراّيةهو التبع

حيث قال ، إلثبات املالك يف املجمعّادة بإطالق املّالتمسك : الطريق الثاين
املوىل الذي هو يف مقام احلكم احلقيقي الفعيل يكون يف ّأن الريب يف >: يف بيانه

 موضوع حكمه بعدم ّتقيدواملفروض عدم ، مقام بيان متام موضوع حكمه
ه موضوع احلكم الفعيل ّنحيث إن ه مّتقيد ّوأما ،ًلفظاًمثال اد مع الغصب ّاالحت

فهو ال يكاد ، ً حلكمه عقالّمضادمع املوضوع املحكوم بحكم ّحتاد بعدم اال
 ؛يف مقام التقييد املولويًفا كال عليه عرّ االتّيكون قرينة حافة باللفظ ليصح

 فتامم موضوع احلكم نفس ؛ًاّة مولويّال يوجب تقييد املادًقال  مفاد اهليئة عّتقيدف
 أو ملانع ّمضادملكان حكم  ً،قالوإن مل يكن هلا حكم ع، ة الصالة املطلقةطبيع

فاملوىل ، آخر من جهل أو نسيان فتكون املصلحة قائمة بذات الصالة املطلقة
ّأن  إذا ثبت لكنّه،  احلكمّيةوإن كان يف مقام بيان متام موضوع حكمه حال فعل

  فهي ذات املصلحة، هذه احلال هي متام املوضوع يفًطبيعة الصالة املطلقة لفظا
كال يف تقييد املوضوع عىل ّ من عدم إمكان االتَيف مجيع األحوال؛ ملا عرفت

 .)٢(<ّيةالربهان ّيةالقرينة العقل
يف ّادة هذا التقريب خيتلف عن إطالق املّأن  بالشهيدّالسيد وأورد عليه 

ًتقع موضوعا ّادة  املّنأ النائيني هو ّحققامل مرادّ ألن  النائيني؛ّحققمصطلح امل
 املحمولني ّبأن: هلذا كان جياب عنهو، املالك و احلكم:ملحمولني يف عرض واحد

 ّادة األصفهاين أراد تصوير إطالق املّحققاملّأن يف حني ؛ ّنيليسا عرضي وانّطولي
  بني الداللة عىل املالكّية للوجوب مع قبول الطولًاّتعلقمن حيث وقوعها م

                                                
 .٦٢ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٥١٩ ص١ج: ة الدراية يف رشح الكفايةهناي) ٢(



 ١٩١ ...............................  والنهي األمر أقسام جلميع والنهي األمر اجتامع ناعامت شمول

 .)١(جوبالداللة عىل الوو
 : يقال أن الصحيح يف اجلوابّأن : +  ذكرّثم
يكون له وجه فيام إذا كان املحذور يقتيض تقييد ّإنام هذا الكالم : ًالّأو >

ًيكون املحذور راجعا إىل  الذي  ال يف املقامًالالوجوب كام يف موارد العجز مث
الق الواجب للفرد  املحال هنا إطّنإف، مع بقاء اهليئة عىل إطالقهاّادة مدلول امل

 .بحسب الفرضّحرم امل
 ّافرتضنا بأنوّادة  قيود اهليئة ال ترجع إىل املّ بأنّسلمنا ولناّلو تنز: ًوثانيا
ّما الواجب فمطلق الفعل حتى الصادر أو ً،مثالبفرض القدرة ّمقيد الوجوب 

 الفعل ّتصاف يف اٌّشكنا يف املقام شك ّنإ:  مع ذلك قلنا،يف حاالت العجز
 الذي اإلطالقو، مالك واقع يف حال عدم الوجوب بكونه ذا مصلحةالو

ته يف ذلك ّفعلي وهو إطالق الوجوبّإنام ً دائام  باملالكّتصافيكشف عن اال
 ،ّتصاف بقيود الوجود ال قيود االّتقيدا تنفي الّفإهنّادة  ال إطالق امل،املورد

 .)٢(<بهّ التمسك عدم إمكان واملفروض سقوط إطالق اهليئةو

سابع بيه ا االت: ا جمع باختالف األقوال وا م ا   اختالف ح
 .احلاالت وّأن املجمع خيتلف حكمه باختالف األقوال: ذكر صاحب الكفاية

ّأنه ال خيلو؛ إما أن نقول يف املقام بجواز اجتامع األمر: بيان ذلك ، النهي وّ
ّعىل الثاين إما أن يقدم جانب  و.ّإما أن نقول بامتناعهو ّإما أن يقدم و، األمرّ ّ

ًإما أن يكون املجمع توصليا، عىل الثاين و.جانب النهي ّ ّ ّإما أن يكون و، ّ
ًعباديا ً إما أن يكون الفاعل ملتفتاعىل الثاين و.ّ ّإما أن ال يكون و،  إىل احلرمةّ
ّإما أن  وّعىل األخري إما أن يكون عدم التفاته إليها عن تقصري و. إليهاًملتفتا

                                                
 .٦٥ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 :  صورّففي املقام ست. صوريكون عن ق
ٍولكل صورة  : وفيام ييل حكم هذه الصور، ّ خاصٌ حكمّ

حكمهـا  : ـالنهـي ووهي أن نقـول بجـواز اجـتامع األمـرـ  األوىلالصورة 
ّالتوصليات ويف العبادات ؛ًحصول االمتثال بإتيان املجمع مطلقا وسقوط األمر ّ. 

ّأما يف التوصليات ّ فال ، ودها يف اخلارجّفألن الغرض منها رصف وج: ّ
ّيعترب فيها كيفية خاصة ّ. 
ّفألن املفروض عدم احتاد العبادة مع احلرام: ّوأما يف العبادات فارتكاب ، ّ

بل تنطبق عىل املجمع الطبيعة املأمور ، ال يوجب فسادها ـ كالغصب ـ احلرام
 .ًغاية األمر يستلزم معصيته للنهي أيضا، هبا

م جانب ّل بامتناع اجتامع األمر والنهي ويقدوهي أن نقوـ  الصورة الثانية
ّألن ، يةحكمها سقوط األمر بإتيان املجمع من دون ارتكاب معص : ـاألمر

ًاملفروض أنه ال هني يف املقام حتى يكون املجمع منهيا ّ ّ  . عنهّ
وهي أن نقول بامتناع اجتامع األمر والنهي وأن يكون ـ  الصورة الثالثة

ًاملجمع توصليا ّ ، حكمها سقوط األمر بإتيان املجمع : ـم جانب النهيّويقد، ّ
ّألن الغرض منه حيصل بمجرد وجوده  .ّلو كان يف ضمن فعل حمرم وّ

نقول بامتناع اجتامع األمر والنهي وأن يكون أن وهي ـ  الصورة الرابعة
 : ـ إىل احلرمةًم جانب النهي وأن يكون الفاعل ملتفتاّويقد، ًاّاملجمع عبادي

ّ وذلك ألن صحة العبادة تتوقف عىل أمور؛د العبادةحكمها فسا ّّ : 
 .ّ للتقربً أن يكون الفعل يف نفسه قابال.١
ّ أن يقصد املكلف التقرب به.٢ ّ. 
 .ًمبغوضا وً أن ال يكون صدوره منه قبيحا.٣

ّأما األمر األول ّألن الفعل يشتمل ، يف هذه الصورةًدا إن كان موجوو، ّ
ّإال أن األمر الثاين، ّ ألن يتقرب بهً قابالعىل املالك فيكون يف نفسه الثالث  وّ
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مع و،  للمأمور بهًال يكون مصداقاٍئذ ّألن املجمع عند، غري موجودين هنا
ًإىل أنه بام كان عاملاًفا ّااللتفات إىل احلرمة ال يمكن قصد التقرب به؛ مضا ّ 

 .ًمبغوضا وًباحلرمة فصدوره منه يكون قبيحا
ي أن نقول بامتناع اجتامع األمر والنهي وأن يكون وهـ  الصورة اخلامسة

ًعباديااملجمع  وأن يكون   إىل احلرمةًويقدم جانب النهي وأن ال يكون ملتفتا، ّ
ّذلك ألن األمر األول وحكمها فساد العبادة؛ : ـعدم التفاته إليها عن تقصري ّ 

ّكلف ويمكن أن يقصد امل، ّ للتقربًإن كان الفعل يف نفسه قابال والثاينو
ًإال أنه يعترب يف صحة العبادة أن ال يكون صدوره منه قبيحا، ّالتقرب به ّ ّ ّ 

 مّعلتّيتمكن من ال: أي ـ يف هذه الصورة كان جهله عن تقصريّألنه ، ًمبغوضاو
فإذن ،  للموىلًبل مبغوضا، ًيكون صدور الفعل منه قبيحاٍحينئذ و ـ ّعلمتمل يو

 .ال تكون العبادة صحيحة
وهي أن نقول بامتناع اجتامع األمر والنهي وأن يكون ـ  ادسةالصورة الس

ًعباديااملجمع  وأن يكون   إىل احلرمةًم جانب النهي وأن ال يكون ملتفتاّويقد، ّ
سقوط األمر بإتيان  وّحكمها صحة العبادة : ـعدم التفاته إليها عن قصور

 .املجمع

 المتناع الصالة يف املغصوب عىل القول باّصحةالبحث يف ختريج 

عىل القول بامتناع اجتامع األمر والنهي ّ أنه الصورة السادسة هيّأن : ّتقدم
ًعبادياوأن يكون املجمع   إىل احلرمةً ملتفتا م جانب النهي وأن ال يكونّويقد، ّ

 ّحكمها صحة العبادةّأن  ّتقدمو، وأن يكون عدم التفاته إليها عن قصور
 .سقوط األمر بإتيان املجمعو

 :  الصالة يف هذه احلالةّصحة خترجيات األعالم لوفيام ييل
ّن أل، وهو عـن طريـق قـصد املـالك، لصاحب الكفاية: ّولالتخريج األ
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 . العملّيةًبناء عىل كفاية قصد املالك يف عباد، ّاملفروض واجدية الصالة للمالك
ّفإنه يكفي لعبادية ، الطاعة وعن طريق قصد االمتثال: التخريج الثاين ّ

ٍفكل عبادة جامعة لألجزاء،  قيل بعدم كفاية قصد املالكإن والعمل ٍ ّ 
ّيصح التقرب هبا بقصد إطاعة األمر املتعلق هبا، الرشائط املعتربة فيهاو ّ هذا و، ّ

ٍالقصد يتمشى من اجلاهل عن قصور باملوضوع  .احلكم وّ
ً الّلوصول املالك إىل املكلف دخّأن عن طريق القول ب: التخريج الثالث

عىل و، ر هو املالك بوجوده العلمي ال الواقعيّفاملؤث، الفعل أو قبحهيف حسن 
 ّأما مفسدة الغصب، ً واصلة فهي مأمور هباالصالةّفلام كانت مصلحة ، هذا

ّألن ، ّ قدم النهيإن وفال أثر هلا ـ للجهل القصوري ـ فاملفروض عدم وصوهلا
 .ّتقدمهو بال أثر كام و، هو بحسب الواقعّإنام تقديمه 

قد وًرا إذا مل يلتفت إليها قصوّأما و>: وهذه التخرجيات أشار إليها بقوله
 ،ب بهّبام يصلح أن يتقرّ التقرب  فاألمر يسقط لقصد،قصد القربة بإتيانه

 ،ًرا ألجل اجلهل بحرمته قصو،ًالشتامله عىل املصلحة مع صدوره حسنا
له بناء عىل ًاال ثإن مل يكن امت وً فيسقط به قطعا،فيحصل به الغرض من األمر

  ال ملا هو،ًاملفاسد واقعا و األحكام ملا هو األقوى من جهات املصالحّيةتبع
 يف قـّقـُح كام ، لكوهنام تابعني ملا علم منهام،للحسن أو القبحً فعال  منهاّاملؤثر

 .هّحمل
 العقل ال يرى ّ فإن؛يمكن أن يقال بحصول االمتثال مع ذلكّ أنه مع

ه ّإن مل تعم والطبيعة املأمور هبا سائر األفراد يف الوفاء بغرضبني  و بينهًتفاوتا
 .)١(< لوجود املانع ال لعدم املقتيضلكنّهبام هي مأمور هبا 

  النائيني يف وجه هذا التفصيلّحققوهو ما ذكره امل: التخريج الرابع
                                                

 .١٥٧ص: كفاية األصول) ١(
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ة عن صاحب ّتقدم املةكام يف التخرجيات الثالث ـ لكن ال بناء عىل االمتناعو
 .بل بناء عىل القول باجلواز ـ فايةالك

ّ احتاديالّانضاممي  الرتكيب ّنأ وبناء عىل جواز االجتامع: بيان ذلك ن أو، ّ
يكون  أن يشرتطّفإنه ، ه يوجد حمذور التزاحمّنأّإال ، ّال يوجد حمذور التضاد

ّصة مع احلرمة ال تكون هذه احلو، ًرشعا وًالاملقدورة عقّصة  األمر باحلّتعلقم
ال و ،ّالشرتاط القدرة يف متعلق األمر ،ًّافال يمكن األمر هبا ال عرضي، ورةمقد

 ،ّرتتب ال  النائيني يف بحثّحققّ تقدم من املً عىل مبنىً بناءّرتتببنحو ال وًّاطولي
يعقل ّإنام و، النهي و يف موارد اجتامع األمرّرتتبحيث بنى عىل عدم إمكان ال

 كام ال يمكن االجتزاء به بلحاظ املالك، نيّين الوجوديّ يف املتضادّرتتبال
 ّنإفحيث ، لو فرض إمكان اكتشافه مع سقوط األمرّ ألنه به؛ّ التقرب قصدو

هكذا و، بّهو يمنع عن التقر وّ فاعيلٌفيوجد فيه قبح، ّكلفعىل املّحمرم املورد 
بل ، التعارضوّتضاد ًيف صورة العلم باحلرمة ال يقع الفعل صحيحا ال لل

ّما مع اجلهل باحلرمة أو، بّال التقر و بنحو ال يمكن فيه إحراز األمرللتزاحم
 ّتقدمز احلكمني املتزامحني عىل ما ّبصورة تنج ّخيتص التزاحم ّنإفحيث 

 إشكالكام ال ،  يف بحوث التزاحم فال مانع من شمول األمر للموردًالّمفص
 .)١( الباملجمع وهو الصالة يف الغصب كام يف املثّ التقرب ّصحةيف 

جلواز  ّوليقال باجلواز باملالك األ أن ٌّهو مبني عىلو: التخريج اخلامس
ً النهي عنوانا وإن انطبقا عىل ّتعلق األمر غري مّتعلقوهو كون م( االجتامع

 هون الرتكيب بني عنواين املأمور بوهو أن يك( أو املالك الثاين )وجود واحد
ّ احتاديًا الّ عنه انضامميّواملنهي ه يف فرض العلم باحلرمة سوف تبطل ّنإحيث  )ًاّ

 بل لعدم إمكان، ا افرتضنا اجلوازّ ألن،العبادة يف مورد االجتامع ال لعدم األمر
                                                

 .٤٣٤ ص١ج: صولفوائد األ) ١(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ١٩٦

، ً بناء عىل اقتضاء النهي لفساد العبادة،ًقبح الفعل خارجا ومع النهيّالتقرب 
من ّرب  التققصدٍئذ ى عندّ إذ يتأت، هذا املحذور يرتفع مع اجلهل باحلرمةّنإف

ّجامعا لرشائط صح وً فيقع مصداقا للمأمور به،ّكلفامل  .تهً
أحسن وجه لتخريج > :بأنّه عىل هذا التخريج +الشهيد ّالسيد ّعلق وقد 

 .)١(<الفتوى املشهورة

 
طبيق األ كروهة: ّولا   العبادات ا

 :  العبادات املكروهة عىل ثالثة أقسامّإن
 : من قبيل،ال يوجد له بدل وذاته وّتعلق به النهي بعنوانهي: ّولالقسم األ

 .النوافل املبتدئة يف بعض األوقات وصوم يوم عاشوراء
كالنهي عن ، يوجد له البدل وق به النهي بعنوانه وذاتهّيتعل: القسم الثاين

 .مّالصالة يف احلام
ًودا أو مالزم بل بام هو جمامع معه وج، النهي ال بذاتهبه ق ّيتعل: القسم الثالث

ًبناء عىل كون النهي عنها ألجل ،  الصالة يف مواضع التهمة:من قبيل، ًله خارجا
 : وفيام ييل تفصيل البحث يف هذه األقسام، ّاحتادها مع الكون يف مواضعها

ي يتعل: ّالقسم األول ا
ّ

  بدل ال  وذاته وق به ا بعنوانه
وقد ،  ـصوم عاشوراء: ومثالهـ  أقسام العبادات املكروهةّأهم وهذا من 

، مع كون تركه أرجحو، ًذهب املشهور عىل وقوع صوم يوم عاشوراء صحيحا
فيكون الفعل والرتك لصوم ،  عىل الرتك^ّاألئمة كام يظهر من مداومة 

 يشءالنهي ب وّال من قبيل تعلق األمر، ّعاشوراء من قبيل املستحبني املتزامحني
                                                

 .٣٨ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ّتعلق األمر و، ًلكونه عبادة ق بفعل هذا الصومّلاألمر قد تعّن أل ذلكو، واحد
فيدخل يف ، ×ّمية بعد قتل اإلمام احلسني أ قد التزم به بنو ًاللكونه عم برتكه

يف ّأهم الرتك لو مل يكن  ووحيكم بالتخيري بني الفعل، صغريات باب التزاحم
ّإال فيتعني األو، البني ً  راجحاه كانّنحيث إ، ً كان اآلخر يقع صحيحاإنوّهم ّ

 .ًموافقا للغرض وًواجدا للمالكو
 صوم عاشوراء ليس من قبيل اجتامع االستحبابّأن : ّ يتضحوهبذا

 .تركه ومها فعل الصومو، ّنيبل من قبيل التزاحم بني املستحب، الكراهةو
 .)١(وتبعه عىل ذلك صاحب الكفاية، لشيخ األنصارياهذا ما ذكره 

ال يعقل : ه صاحب الكفاية بام حاصله عىل ما ذكر النائينيّحققأورد املو
ّالراجع إىل عدم قدرة املكلف  ،إن كان يف مرحلة االمتثالّ ألنه ؛التزاحم يف املقام

فجعل االستحباب ، الرتك متناقضان وفالفعل ،عىل امتثال كال التكليفني
 .ًختيريا حتصيل للحاصلو، ًلكليهام تعيينا طلب للنقيضني

 االنكسار بني املالكني ويقع الكرسّإنه ف، وإن كان يف مرحلة اجلعل
فأين التزاحم ، فاإلباحة  مل يكنفإن، يصدر احلكم طبق املالك الغالب منهامو

 . )٢(؟استحباب الرتك وبني استحباب الفعل
ق ّ لو كان متعل:بأنّه النائيني ّحقق ذكره املّ عاماخلوئيّالسيد وقد أجاب 

ّفال مانع من تعلق ، ّ احلصة فردانكان لنقيض تلكو، ّاألمر حصة من الطبيعة
األمر ّ ألن ،ما نحن فيه من هذا القبيل و،بأحد النقيضني هلا وّاألمر باحلصة

 ـ ال بمطلق اإلمساك ـ ق باإلمساك فيه بقصد القربةّبصوم عاشوراء قد تعل
اآلخر اإلمساك ال و، ًترك اإلمساك رأسا: أحدمها، ق فردانّلنقيض هذا املتعلو

                                                
 .١٦٣ص: ؛ كفاية األصول١٣٠ص: انظر، مطارح األنظار) ١(
 .١٧٣ ص٢ج: أجود التقريرات) ٢(
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 ّوأما، ّميةأّلكن ترك الصوم هو املأمور به ملصلحة خمالفة بني ، بقصد القربة
ٍاإلمساك بال قصد فليس بمأمور به ّفام ذكره املريزا من استحالة تعلق األمر ، ٍ
 بل املورد من باب التزاحم، غري صحيح، ًبكال الطرفني لكونه طلبا للنقيضني

ّكام هو احلال يف كل مورد يكون للضدين ثالثـ  ٍ يكون املرجع  ٍينئذحو ـ ّ
 .)١(قاعدة باب التزاحم

، مّما ذكره صاحب الكفاية بام تقد  بعد أن أورد عىل النائينيّحقق املّ إنّثم
ّ يف اتصاف العبادة املكروهة يف هذا شكالّأن اإل: حاصله، ى جلواب آخرّتصد

ّنشأ من الغفلة عن أن متعلق النهي فيها غري متعلق األمرّإنام القسم  ّ  ّفإن، ّ
ّألن التعبد هبا ، ّ هو التعبد هبا ّمتعلق النهي و،ّمتعلق األمر هو ذات العبادة ّ

فال يلزم اجتامعهام  ،لعنهم اهللا ّاملوافقة لبني أمية وملا فيه من املشاهبة ؛ عنهٌّمنهي
 . واحديشءيف 

ّلكن ، ق بذات العبادةّ األمر بصوم عاشوراء متعلّإن:  قال ما حاصلهّثم
ِالتعبد هبذه العبادة ملا فيه من املشاهبة لألعداءق بّالنهي متعل ، قّفاختلف املتعل، ّ

ًلكن النهي ملا كان تنزهييا ّ ّفإنه ال يكون مانعا من التعبد بمتعلقه، ّّ ّ ً بل جيوز ، ّ
 اجتامع إشكالفارتفع ، ّاإلتيان بتلك العبادة بداعي األمر املتعلق بذاهتا

 .)٢(روهةهذا القسم من العبادات املكّالضدين يف 
 :  عن االستدالل بالعبادات املكروهة بوجهني العراقيّحققوأجاب امل
عىل  ّيدل النهي عنهو، ّ صوم يوم عاشوراء مستحبّنأ: ّولالوجه األ

 .ّية الثوابّأقل
ّالنهي متعلـق بإيقاعـه يف هـذا و، ق بالصومّ األمر قد تعلّنأ: الوجه الثاين

                                                
 .١٧٣ ص٢ج: انظر هامش أجود التقريرات) ١(
 .٤٣٩ ص٢ج:  فوائد األصول؛١٧٤ص ٢ج: أجود التقريرات) ٢(
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... فيام ال بدل هلا مـن العبـادات، عمن>: وهذا ما ذكره بقوله، ّالظرف اخلاص
ّ فيها إما من احلمل عىل أقلّالبدف الرجحـان أو رصف النهـي عـن  و الثوابّيةّ

نظري النهي عن إيقاع جوهر ، ظاهره إىل إيقاع العبادة يف األوقات املخصوصة
 ،بجعل املبغوض كينونة العبادة يف وقـت كـذا ال نفـسها، نفيس يف مكان قذر

ّرجحانه املقوم لعبادي و العملّية مع حمبوبّيةاملبغوضى ال ينايف ّحت  .)١(<تهّ
 الكراهة إشكاليف عالج  الصحيح> ّفقد رأى أن +الشهيد الصدر ّأما 

 نظري القسم ّيةحتمل هذه النواهي عىل اإلرشاد أن :يف هذا القسم من العبادات
 ، األيـام بل يصوم بعـضّ كله ال يصوم الدهرً عادةّكلف املّنأ بلحاظ ،ّولاأل

 ؛ً ثوابـاّأقـلّ ألنـه ؛ام ال يوم عاشوراءّ لإلرشاد إىل صوم سائر األي،فريد النهي
مـع  ،ّ احلـاممِّال تصل يف وِّ حاله يف مثل صل، هناًعمال وً خارجاّكلففحال امل

 .)٢(< حالّكل يف العبادة عىل ّيةاملحبوب و األمرّيةفعل
 ّحقق صاحب الكفاية وامله ناقش فيام ذكرأنبعد  + الروحاينّالسيد ّأما 

بل ،  النهي يف املقام ليس عىل حقيقتهّأن: ّ يقال يف حلهأن ّاملتعني>: النائيني قال
 .ًهو أكثر ثواباّ مما  ترك هذا الفرد ألجل اإلتيان بغريهّيةولوهو إرشاد أل

ــك ــان ذل ــصومّأن: بي ــثال ـ  ال ــستحب ـ ًم ــوم ّم ــو العم ــسه بنح  يف نف
 ّأنّإال ، ال بـدل لـه و بذاتـهٌّ مـستحبٍ يومّكلصوم  ّأن :بمعنى، ّاالستغراقي

ّبعض هذه األفراد قد حتف بـه بعـض اخلـصوصيات التـي توجـب نقـصان 
  يبقـى عـىل اسـتحبابهلكنّهو،  عليه سائر األفراد األخرىّثوابه عام ومصلحته

ه ّنـأبـام  و.ً فعالّمن هذا الباب صوم يوم عاشوراء فهو مستحب و.رجحانهو
ّإنام  وام السنةّني اإلتيان بجميع أفراد الصوم يف مجيع أيّكلفاملليس من متعارف 

ه النهـي إىل الفـرد ّيوجـ،  أسـبوع أو نحـو ذلـكّكـلكيـوم يف ،  ببعضهاىيؤت
                                                

 .٤٢٨ ص٢ـ١ج: هناية األفكار) ١(
 .٨٤ ص٣ ج:  يف علم األصولبحوث) ٢(
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 اإلتيان بغري هذا الفـرد ّيةولأوإىل ًدا ة ثوابه إرشاّاملحفوف باحلزازة املوجبة لقل
 .)١(< عنهًبدال

ّ حل منه يفّالبد ّ مما لكنّه، ف الظاهركان خالوإن ّ احلل هذاّأن  ذكر ّثم
إىل رجوع النهي إىل ّ احلل ومرجع هذا،  لسالمته عن اخلدشة،شكالاإل

 .نيّكلف املزامحة بحسب عادة املّحققترجيح سائر األفراد لت
نا التزمنا يف الفقه عدم استحباب صوم يوم عاشوراء ّنأمع >:  قالّثم

 ناظرة إىل  )٢( روايات املنعّأنذكرنا و، ترشيعّ ألنه بل هو حرام، تهّبخصوصي
 .)٣(<هذا املعنى فقط

شوراء   األقوال  صوم 
ال بأس بذكر األقوال ، بعد بيان حكم هذا القسم من العبادات املكروهة

 : ةمخساألقوال فيه ّن حيث إ، يف صوم عاشوراء

 حرمة صوم عاشوراء: ّولالقول األ
لذلك بعدد من ّواستدل ، صاحب احلدائقالقول هذا  إىل وقد ذهب

حيث ، م الأ سواء عىل وجه احلزن : أي،ًالروايات الظاهرة يف التحريم مطلقا
 .)٤(< أظهر ظاهرً، داللة هذه األخبار عىل التحريم مطلقاّوباجلملة فإن...>: قال

ي ّتأخروجزم بعض م>: اخلونساري حيث قالّالسيد وكذلك ذهب إليه 
عىل االستحباب ّ دل ًومحال ملا، صوص الناهيةًين باحلرمة ترجيحا للنّتأخرامل

                                                
 .١٢٦ ص٢ج: منتقى األصول) ١(
 وسـائل ٧ إىل ٣األحاديث من ، باب صوم عرفة وعاشوراء، ١٤٦ ص٤ج: انظر الكايف) ٢(

 .من من أبواب الصوم املندوب، ٤١، الباب٣٣٩ ص٧ج: الشيعة
 .١٢٦ ص٢ج: منتقى األصول) ٣(
 .٣٧٦ ص١٣ج: احلدائق الناظرة) ٤(
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ً هذا أقرب خصوصا مع مالحظة خرب عبد اهللا بن ّأن:  والظاهر؛ّيةعىل التق
 دخلت عليه يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون:  قال×عن الصادق ، سنان

 ّيا ابن رسول اهللا مم: فقلت، دموعه تنحدر كاللؤلؤ املتساقط و،ظاهر احلزن
س ّأن علمت أما  ؟ أنتٍ  غفلةَأو:  فقال يل؟عينيك كى اهللا ال أب،بكاؤك ا
وم× :  قال يل؟دي فام قولك يف صومهّيا سي: فقلت ؟ أصيب  مثل هذا ا

ييت شميت،صمه من غ ت عل صوم يوم كمال ، وأفطره من غ   ،ًوال 
ة ساعة   ن إفطارك بعد صالة الع  ك ّ فإنه ، من ماءٍو وقت  ذ ا

ل وم  ك ا من ذ
ّ

يجاء عن آل رسول اهللا  شفت ’ت ا لحمة  وان ا
 .)١(ك ّالترب صوم هذا السائل مل يكن بعنوانّأن :  من املعلومّ فإن.<عنهم

 ً مطلقااستحباب صوم عاشوراء: القول الثاين

تحباب صوم يوم اس إىل  فذهب+اخلوئي ّالسيد اختار هذا القول 
بعد أن ، ة عىل احلرمةّ الداليث طرح مجيع الرواياتح، ةعاشوراء بال كراهي

  ذهبلكنّهو، فبقيت روايات االستحباب بال معارض، ل يف أسانيدهاشكأ
 يف حرمة إشكالال >: حيث قال، ك والفرحّحرمة الصوم بعنوان التربإىل 

ّصوم هذا اليوم بعنوان التيمن والتربك والفرح والرسور كام يفعله أجالف آل  ّ
ّطغاة من بني أميةزياد وال ً من غري حاجة إىل ورود نص أبدا،ُ بل هو من أعظم ، ّ

ُوهو الذي أشري ، ّفإنه ينبئ عن خبث فاعله وخلل يف مذهبه ودينه، ّاملحرمات

ّإليه يف بعض النصوص املتقدمة من أن أجر  ّه مع ابن مرجانة الذي ليس هو إالّ
. عن يف زيارة عاشوراءّ للٌن هم موردويكون من األشياع واألتباع الذي، النار

 . الكالم كام ال خيفىّحمل عن ٌبل هو خارج، وهذا واضح ال سرتة عليه
ًا اليوم إما قضاء أو ندبا والّوأما نفس الصوم يف هذ ً ًسيام حزناّ فال ينبغي ، ّ

                                                
 .٢٢٧ ص٢ج: جامع املدارك) ١(
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 .)١(< عن احلرمة حسبام عرفتًال فض،ّالتأمل يف جوازه من غري كراهة
 .ّية بالكراهّية أفتى يف رسالته العمل+ي اخلوئّالسيد ّأن ومن املعلوم ب

 االستحباب عىل وجه احلزن: القول الثالث
ًمجعا بني ، ّحققامل وابن إدريس وًوقد ذهب إليه صاحب اجلواهر تبعا للشيخ

عىل وجه احلزن ملصاب  ومجاعة بأن يكونصنّف ده املّقي>: حيث قال، الروايات
ه أن يمنع ّينبغي لوليّ مما ذلك اليوم وما جرى عليه يف ×ة د شباب أهل اجلنّّسي

ال أن يكون عىل ، عن ذلك اليومًضال ف، نفسه عن الطعام والرشاب طول عمره
وبذلك مجع الشيخان ،  وأتباعهمّيةكام يصنعه بنو أم، رشكوالّ التربك جهة

 ّكلوعىل ... ة للنهي عن صومهّتضمنوغريمها بني ما سمعت وبني النصوص امل
 .)٢(<ام عىل الوجه الذي ذكره األصحابّواز صومه سيحال فال ريب يف ج

 كراهة صوم عاشوراء: القول الرابع
 ً، ففي مواضع أيضا،ة الثوابّبمعنى قل  املكروه منهّوأما>: قال اليزدي

 .)٣(<منها صوم عاشوراء
ة ّى بحوايش ثلّاليزدي حمشّللسيد  كتاب العروة الوثقى ّأن: ومن الواضح

يم واخلوئي والشاهرودي والكلبايكاين واخلميني من فقهاء العرص كاحلك
ّالسيد منهم عىل كالم  ٌأحدّعلق ومع ذلك مل ي، رسارهمأس اهللا ّقدواألراكي 

ًوليس منه رصف اإلمساك فيه حزنا >:  حيث قال+الشاهرودي ّ إال اليزدي
 .وهو القول بالكراهة، هلذا الرأيفيظهر موافقتهم ، )٤(<إىل العرص

                                                
 سـامحة آيـة اهللا : تـأليف، كتاب الـصوم،لسيد اخلوئيل ،املستند يف رشح العروة الوثقى) ١(

 .٣١٧ ص٢٢ج: الشهيد الشيخ مرتىض الربوجردي
 .١٠٧ـ١٠٥ ص١٧ج: جواهر الكالم) ٢(
 .٣٧٣ص: العروة الوثقى) ٣(
 .٧١ ص٢ج: املصدر السابق) ٤(
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 استحباب اإلمساك إىل العرص: القول اخلامس
 : ن ذهب إليهّومم
وصوم ... والندب من الصوم>  ـّحقق الشهيد الثاين يف رشح قول امل.١

صومه ّأن أشار بقوله عىل وجه احلزن إىل >: قال ـ <عاشوراء عىل وجه احلزن
ًليس صوما معتربا رشعا ً ، صومه مرتوكّن  الصوم؛ ألّيةبل هو إمساك بدون ن، ً

صمه من غ (: ×ه عىل ذلك قول الصادق ّوينب، ه الروايةكام وردت ب
ييت شميت، ت ن فطرك بعد الع، وافطره من غ  فهو عبارة عن ، )و

وينبغي أن يكون اإلمساك ، ًترك املفطرات اشتغاال عنها باحلزن واملصيبة
 .)١(<عبادةّ ألنه ّيةاملذكور بالن

 ـ ً<وعاشوراء حزنا>: يف القواعدمة ّيف رشح قول العال ـ  الكركيّحقق امل.٢
ًأي صومه ليس صوما معتربا رشعا>: قال ً  الصوم؛ ّيةبل هو اإلمساك بدون ن، ً

العرص  اإلمساك فيه إىل بعد ّفيستحب، صومه مرتوك كام وردت به الروايةّن أل
 .)٢(<×ً رسورا بقتل احلسني ، لعنهم اهللاّيةصومه شعار بني أمو، ًحزنا

ّ صوم يوم عاشوراء حزنا ال تربّيستحب>:  قالّمة احليلّ العال.٣ ّ ألنه ًكا؛ً
،  صلوات اهللا عليهّدي شباب أهل اجلنة احلسني بن عيلّيوم قتل أحد سي

غي فينب، ^وجرت فيه أعظم املصائب عىل أهل البيت ، وهتك حرمته
 .ّاحلزن فيه برتك األكل واملالذ

بل يفطر بعد ، مصوم ذلك اليوّ يتم ينبغي أن الّ فإنه إذا عرفت هذا
، صومه مرتوك بنزول شهر رمضانّأن : × ملا روي عن الصادق ،العرص

 .)٣(<واملرتوك بدعة
                                                

 .٧٨ ص٢ج: مسالك األفهام) ١(
 .٨٦ ص٣ج: صدجامع املقا) ٢(
 .١٩٢ ص٦ج:  تذكر ة الفقهاء)٣(
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ا ما تعل :القسم ا
ّ

دل وجد  ا   ق به ا بعنوانه وذاته و
وقد أجاب صاحب الكفاية عن ، مّكالنهي عن الصالة يف احلام وذلك

 : النهي عن هذه العبادات بوجهني
 ّولذكره يف القسم األ الذي  وجه النهي جيري فيه البيانّأن: لّوالوجه األ

، مع األمر هباّ احلامم  يفالصالةالنهي عن ّأن : بمعنى، طابق النعل بالنعل
أو مالزمة لرتكها فيه جيعل ّ احلامم  يفالصالةٍيستكشف انطباق عنوان عىل ترك 

 .الرتك أرجح من الفعل
ّ أقلية إىلًدا  كونه إرشا النهي حيمل عىلّأن: الوجه الثاين ثواب هذا الفرد ّ

العمل قد يصري ّفإن ، ةّاص اخلّيةباخلصوصّ تشخصه عن سائر األفراد بسبب
ّ احلامم ببعض اخلصوصيات كالكون يفّ تشخصه بسببًبا ثوا و مصلحةّأقل

ببعض آخر من ّ تشخصه بسببًبا كام قد يصري أكثر ثوا، بالنسبة إىل الصالة
 .كالكون يف املسجد،  بسببهاّيةفيه مزاخلصوصيات فتحدث 

  تكونّأهناالكراهة يف العبادة بمعنى ّأن هذا الوجه يبتني عىل القول ب ّلكن
 .ً ثواباّأقل

الث تعلق ا به ال بذاتهما  :القسم ا
ّ

  
ً بام هو جمامع معه وجودا أو مالزم له خارجاّأي تعلق  :من قبيل، وذلك ً

ّبناء عىل كون النهي عنها ألجل احتادها ، تهمةالنهي عن الصالة يف مواضع ال ً
 .مع الكون يف مواضعها

 :  بوجهنيشكالهذه اإلّ حيل يمكن أنّ أنه وقد ذكر صاحب الكفاية
 أو املالزم ّتحد بالعنوان املًاّتعلقأن يكون النهي يف احلقيقة م: ّولالوجه األ
 ّتعلقفيختلف م، ازاملج ونسبة النهي إىل املأمور به بالعرضو، مع املأمور به

 .ًاّيكون النهي عىل هذا الوجه عىل حقيقته مولويو،  النهيّتعلقاألمر عن م



 ٢٠٥ ...............................  والنهي األمر أقسام جلميع والنهي األمر اجتامع امتناع شمول

 اإلتيان بغري هذا الفرد ّيةوّأولإىل ًدا أن يكون النهي إرشا: الوجه الثاين
التي يبتيل هبا و،  مع الفردّتحدعن احلزازة املوجودة يف املالزم أو املًرا فرا

 . ال حمالةّكلفامل
 .النهي و بناء عىل القول بجواز اجتامع األمرهذا

ً  كان العنوان ذو احلزازة مالزمافإن، ا بناء عىل القول بامتناع االجتامعّمأ
 إذا كانّأما  و.كام ال خيفى،  كال الوجهنيشكالاإلّ حل  جرى يف،للمأمور به

 لعدم ؛النهي و األمرّتعلقمّحتاد  ال،ّول فيه الوجه األِ مل جير،مع املأمور بهًا ّمتحد
يكون املورد من  و.املفروضّ ألنه ،املعنونّ تعدد العنوان يستلزمّ تعدد ّبأنالقول 

اته ّ يكون من خصوصي،العنوان املنطبق عىل املأمور بهّن أل، القسم الثاين
 .ثوابهّ وقلة املستلزمة لنقصان مصلحته

املراد و، الثواب ّقلةإىل ًدا  من كون النهي إرشاّتقدم فيه ما ّيتأتىف، وعليه
ّ أقلية بالكراهة  .)١(ّ املولويّثواب ال النهي التنزهييالّ

من ، ّولحاله حال القسم األّأن  ب: النائيني عن هذا القسمّحققأجاب امل
ّإن كانت منهيا عنها إال  والعبادة عىل القول باالمتناعّأن  ً ٍالنهي عن حصة ّأن ّ ّ

ٍخاصة ال يوجب تقييد املأمور به بغريها  ًما مل يكن حتريميا أو كان مسوقا لبيان ّ ً ّ
ال هو و، ّ ال حتريمي،ّ تنزهييّ النهي هنا مولويّأن: ومن املعلوم ...ّاملانعية

، ّهو ال ينايف رخصة تطبيق املأمور به عىل تلك احلصةو، ّيةإرشاد إىل بيان املانع
ًتعلقا  مالصالةفكان األمر بطبيعة ، ًيكون هذا التطبيق مرجوحا، غاية األمر ّ

ّقا بحصة خاصة من حصصهاّالنهي التنزهيي متعلو، برصف وجودها ٍّ ّملا و، ً
ّكان تنزهييا فهو متضمن للرتخيص يف هذا التطبيق ً ًإال أنه يكون مرجوحا ، ّ ّ ّ

 .)٢(ّباإلضافة إىل غري هذه احلصة
                                                

 .١٦٥ص: انظر كفاية األصول) ١(
 .١٠٦ ص٢ج: أجود التقريرات) ٢(
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ا طبيق ا رام إ االضطرار: ا   ا
 كام يف الدخول، وي الرشحاحلرام يف مطا إىل  البحث يف االضطرارّتقدم

ويف املقام نقترص عىل نقل األقوال يف حكم اخلروج من ، األرض املغصوبةإىل 
واألقوال يف هذه ، األرض املغصوبة فيام لو كان االضطرار بسوء االختيار

 : وهي، املسألة مخسة

 ًروج من هذا املكان حرام رشعااخل: ّولالقول األ
ّالسيد ختار هذا القول او .يف ملك الغري ّترصفّ ألنه ؛والسبب يف حرمته

 .)١(<ًال يكون واجبا وّ  فعيل ّأقواها أنه حرام>: حيث قال، +اخلميني 

ّثم استدل عىل ذلك بام حاصله ّأن الترصف يف األرض املغصوبة : ّ ّ
 .ًال يكون واجبا وّباخلروج منه حرام فعيل
 اخلروج من ّفلعدم دليل عىل وجوب الترصف بعنوان: ّأما عدم الوجوب

ّاألرض املغصوبة أو التخلص عن الغصب أو رد املال إىل صاحبه أو ترك  ّ
 .ّالترصف يف مال الغري

ّفألن األحكام املتعلقة بالعناوين الكلية فعلية عىل : ًعالّوأما حرمته ف ّ ّ ّ ّ
ّعناوينها من غري حلاظ حاالت كل واحد من املكلفني فاحلكم بعدم جواز . ّ

ٍ عىل عنوانه غري مقيدٌّري فعيلّالترصف يف مال الغ ، نعم.  بحال من األحوالّ
عه فال ّأما مو، ّالعقل حيكم بمعذورية العاجز إذا طرأ عليه ال بسوء اختياره

 .)٢(يف املخالفةًرا يراه معذو

 حرام واخلروج واجب: القول الثاين
ه ّفألن ّأما وجوب اخلروج، ّفعيل ـ الواجب واحلرام ـ كال احلكمنيو

                                                
 .١٤٣ ص٢ج: م األصولمناهج الوصول اىل عل) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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ٍلواجب هو الكون يف خارج  ّمقدمةهو واجب بنفسه أو و، من الغصبّختلص 

االمتناع ّأن ّقد تقرر و ...ّترصفه ّفألن ّأما حرمة اخلروجو، ملك الغري
 ا هذّ إن:وقال الشيخ األنصاري. ًخطابا وًباالختيار ال ينايف االختيار عقابا

 .)١(<ّالعالمةعن أيب هاشم عىل ما نسب إليه > ٌّالقول حمكي

 اخلروج واجب بالوجوب الفعيل: القول الثالث

وهذا القول ، حرام بالنهي السابقّ أنه مع، ّ فعيلاخلروج واجبّأن  :أي
ـ ق النهيّه كان قد تعلّإن: الوجه يف ذلك و.اختاره صاحب الفصول  ـ قبل الدخول 

ّأحد الترصفات املنهيّألنه ، باخلروج هذا ّأن ّإال ،  عنها يف مال الغري بدون إذنهّ
هو و، ختلية املكان وهو اآلن مأمور باخلروجو، النهي قد سقط بعد الدخول

ّوجوب فعيل نفيس أو ّ  .)٢(الغري  للكون يف خارج ملكّمقدمة ًّ غريي ٌ

 ّاخلروج واجب بالوجوب الرشعي: القول الرابع

ّأن اخلروج واجب :  وحاصله+األنصاري  وهو ما اختاره الشيخ
ّواستدل عليه بأن التخلص عن ، ب عىل اخلروجَوال يعاق، بالوجوب الرشعي ّّ

ٌ أن اخلروج ختلصّشكال و، ًرشعاوًقال  عٌالغصب واجب ّ بل ،  عن الغصبّ
 .)٣( ًفيكون واجبا، ّال سبيل إليه إال اخلروج

ًوقواه املحقق النائيني بناء ّ ّ  عىل عدم كون املقام من صغريات قاعدة ّ
ولكن لو بنينا عىل كون املقام >: ّثم قال، )االمتناع باالختيار ال ينايف االختيار(

ّمن صغريات تلك القاعدة فاحلق ما عليه املحقق اخلراساين من أنه ليس  ّ ّ ّ
                                                

 .١٦٨:  كفاية األصول؛١٥٣ص: مطارح األنظار) ١(
 .١٣٨ص: الفصول الغروية) ٢(
 .١٥٤ـ١٥٣ص: مطارح األنظار) ٣(
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ًال منهيا و بهٍبمأمور  .)١(< عنه مع كونه يعاقب عليهّ

 سقوط النهي السابق عنه باالضطرار: القول اخلامس

النهي قد سقط ّلكن هذا ، عنه بالنهي السابقّ منهي ّأن اخلروج: أي
لكنّه الزم ، ًفيكون اخلروج معصية للنهي السابق، بحدوث االضطرار إليه

ًأما كونه معصية ... املحذورينّعقل من باب األخذ بأقلبحكم ال ّفألن  ّ
االمتناع ّن أل، ال يرفع استحقاق العقاب ـ  أسقط اخلطابإنو ـ االضطرار

 .)٢(ختاره صاحب الكفايةاول وهذا الق .ًباالختيار ال ينايف االختيار عقابا

الث طبيق ا غصوب: ا لباس ا صالة  ا   ا

ويف املقام يقع البحث يف ،  البحث يف الصالة يف املكان املغصوبّتقدم
 : الفرع مسألتان ويف هذا .الصالة يف اللباس املغصوب

 يكون اللباس املغصوب هو الساتر أن :األوىلاملسألة 

فلو كان ،  يف الصالة واجبٌالسرت جزءّبأن : سألةيف املّرب البطالن ـُقوقد 
 فيلزم اجتامع األمر، ًا يف املغصوبّترصف لكونه ،ًباللباس املغصوب كان حراما

 .النهي يف فعل واحدو
 كان فإن، ّما الصالة يف اللباس املغصوبأو>: +اخلوئي ّالسيد قال 

ّوذلك ألن السرت  ، فيها اجتامع األمر والنهيّحقق يت،بالفعلًرا اللباس سات
ما يمنع ّ بكل ّحقق يت الذياملعترب يف الصالة ليس كالسرت عن الناظر املحرتم

بل ، خ بالطني ونحو ذلكّظر من الظلمة والدخول يف املاء والتلطعن الن
د «: × لقوله ،من قبيل الثوباملأمور به يف الصالة عنوان لبس ما يكون 

                                                
 .٤٤٧ ص٢ج: فوائد األصول) ١(
 .١٦٨ص: كفاية األصول) ٢(
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ا ثو
ً

 .)١(»س به عورته

 املورد ليس من ّألن>، ّ غري تامٌ تقريببأنّه: + الشهيدّالسيد ه وأورد علي
ًليس جزءا  و للصالةٌالتسرت بحسب احلقيقة قيدّ ألن موارد مسألة االجتامع؛

بل عىل ، يف القيود األمر ال ينبسط عىل القيدو،  االستقبالّية قيدّمنها عىل حد
ّ فيكون التسرت خارجا عن مصب، فحسبّتقيدال الدليل عىل و .الصالة األمر بً

ًه لو كان جزءا ّنأ : ـ التسرتّية عن إثبات جزئّدلة إىل قصور األًمضافاـ ذلك 
ًنه قد ال يكون ملتفتا إليهأ مع وضوح ّ قريبٍلكان جيب إتيانه عىل وجه ال  وّ
 عىل اشرتاط إباحة الساتر ّيّتعبد ٌم إمجاعُفلو مل يق، َجيب إتيانه مع قصد القربة

 .)٢(< الصالة يف الساتر املغصوبّصحةلقاعدة  ا كان مقتىض

   يف بطالن الصالة يف +ّهذا وقد تأمل الشيخ عبد الكريم اليزدي 
ّإىل أن املحرم هو اللبسًرا نظ، اللباس املغصوب ّ صىل أو مل ٌهو حاصل و،ّ

آخر غري ذلك ًفا ّبل سائر االنتقاالت ليست ترص السجود ووالركوع، ّيصل
ًلك إال تغيري اهليئة تبعاإذ ليس يف ذ، اللبس فلم تكن ،  لتغيري هيئات الالبسّ

ًحمرماًفا ّ ترصّيةاألفعال الصالت  .)٣( آخر غري ما كان عليه قبل الصالةّ

ّ قبل الصالة إال ًإن كان حاصال واللبس>: ّوأورد عليه الشيخ املظفر بأن
 كوهنا ال خترج عنـ  ّية احلركات االنتقالًخصوصاـ  ّيةّأن األفعال الصالت

ّلو بواسطة حركة البدن من حيز إىل  وبمعنى نقله، يف املغصوبًفا ّترص
 .)٤(<ّحيز

                                                
 .١٢٦ ص٢ج: دراسات يف علم األصول) ١(
 .٤٨ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٤٧ص: كتاب الصالة للشيخ عبد الكريم اليزدي) ٣(
 .١٠٣ ص٤ج: رّأصول املظف) ٤(
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 آخرال يكون اللباس هو الساتر بل أمر  أن :املسألة الثانية
 األوىل املـسألة ّهـو يعـمو ـ ب بطالن الصالة فيها بالتقريب التايلّوقد قر

بل بلحاظ الفعل ،  السرتالنهي ال بلحاظ و لزوم اجتامع األمر:وحاصله ـ ًأيضا
 تستوجب ّيةهذه األفعال الصالتّ ألن ؛سجود وركوع و نفسه من قيامّالصاليت

القيام  والسجود و إذ الركوع، فيهّترصفال وحتريك الثوب أو الساتر املغصوب
ّمها علة حتريك اللباس املغصوب فلو كان اهلـوي و،النهوض وّتستلزم اهلوي ّ 

ًعلة احلرام حرام أيضاّ ألن  االجتامع بلحاظهام؛ًالنهوض أجزاء للصالة لزمو ّ ،
 نفـس ّقيـل بـأن، الـسجود و من الركـوعٌمتان ملا هو جزءّام مقدّهنألو فرض و

ِّعلة لتحريك الثوب أو طيهً أيضا السجود والركوع ٌتـرصفهو  وّ هـذا  و. فيـهّ
 .غريه كام ال خيفى وّالبيان لو تم فال يفرق فيه بني الساتر املغصوب

ّتامة ّ ليست علة ّيةاألفعال الصالت> ّبأن: +الشهيد ّالسيد  عليه وأورد
 يف ّترصف هذا التحريك ّنأحتى لو فرضنا  ـ لتحريك اللباس املغصوب

 ليس متام ّاهلوي والسجود أو النهوض و الركوعّردجمّ ألن ـّحمرم  والغصب
لثوب عىل  من إبقاء اّأقلُبل هناك أجزاء أخرى له ال ،  الثوبّركالسبب يف حت

 هذا الفرع ّنأّ يتضح هكذاو، السجود وعدم فصله عنه حني الركوع والبدن
 .)١(<خارج عن مسألة االجتامع

رابع طبيق ا ن يقت فيها  إحدى العزائم: ا صالة    فساد ا
 امتناع األمر والنهي يف جزء من :والوجه يف ذلك،  حكم الفقهاءهكذا

ال ّ أنه بداهة>: حيث قال + النائيني ّحققوهذا ما ذكره امل، أجزاء الصالة
 الجتامع األمر والنهي ،إطالقه مع النهي عن جزئه  به عىلّكلفيمكن بقاء امل

عن اجلزء ال حمالة يوجب تقييد املأمور به بام  فالنهي، بذلك اجلزء وهو حمال
                                                

 .٤٨ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ّالسورة العزيمة يلزم النقصان وخلو لو اقترص عىل قراءةٍحينئذ و، عداه
وعىل كال ، ّيةالزيادة العمد يلزمً أيضا ولو قرأ غريها،  عن السورةالصالة

 يف صورة ّوأما ، فواضحيف صورة النقصانّأما ، التقديرين تبطل الصالة
 تكون موجبة للبطالن إذا أتى هبا بقصد ّيةالزيادة املباحة العمدّن الزيادة فأل

ٍحينئذ  نارِالقيستلزم ّ أنه إىل ًفامضا، ّية العمدّحرمةك بالزيادة املفام ظنّ، ّيةاجلزئ

 .)١(<وهو موجب آخر للبطالن

س ا طبيق ا اء ا: ا وضوء با غصوبّبطالن ا    أو ا
 أو ّرضاحلكم ببطالن الوضوء فيام إذا كان باملاء امل إىل ذهب بعض الفقهاء

 .بناء عىل امتناع اجتامع األمر والنهي، املغصوب
 ّإذا حتمل الرضر>: يف العروة الوثقىي اليزد الطباطبائيّالسيد قال 

وجب ، نحوه وّفإن كان الرضر يف املقدمات من حتصيل املاء، اغتسل وّتوضأو
 .)٢(< بطل،إن كان يف استعامل املاء يف أحدمها و.ّصح والوضوء أو الغسل

ً منهيا ّيةما إذا كانت نفس الطهارة املائ>: الكلبايكاينّالسيد وقال  عنها بأن ّ
بناء عىل ، ًوهذا باطل قطعا ،ًباأو كان املاء مغصوًا ّمرضاملاء له  املكان استع

 .ّ كام هو احلق،امتناع اجتامع األمر والنهي يف موضوع واحد
يشء بأن يكون هذا ال، العنوانّ تعدد  بناء عىل جواز االجتامع بلحاظّوأما
 ّلقتع مً فباعتبار كونه وضوء، بحكمني باعتبار عنواننيًحمكوما اخلارجي

العنوان ّ تعدد ّألن ؛كذلكً أيضا  للنهي فهوّتعلقمًبا  وباعتبار كونه غص،لألمر
ه من ّالواحد حيث إنيشء هذا الّأن   واملفروض،الواحد شيئنييشء ال جيعل ال

ًبا املبغوض حمبويشء  فكيف يصري ال،يكون مبغوض املوىل مصاديق الغصب
                                                

 .٩٨ ص٢ج: ي، تقرير الكاظمين النائيقّكتاب الصالة للمحق) ١(
 .)١٨(املسألة ، ّفصل التيمم، العروة الوثقى) ٢(
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 .)١(<ًباّى يمكن أن يكون مقرّله حت

طبيق ا م ترك رد: سادسا صالةّح سالم أثناء ا    جواب ا

 اجلواب يف أثناء الصالة من باب ّجعل مسألة رد إىل ذهب بعض الفقهاء
ّ ضده داللة األمر باجلواب هي النهي عنّن وذلك أل، اجتامع األمر والنهي

جيتمع النهي املذكور ٍحينئذ ف، فلو ترك اجلواب حال الصالة، وهو تركه، ّالعام
 .)٢(ر بالصالةمع األم

، م عليهّإذا سل>:  السالمّ بوجوب رد+ ّولهذا وقد أجاهبم الشهيد األ
ــتم بتحيــة فحيــوا بأحــسن منهــا أو ردوهــا{: لعمــوم قولــه تعــاىل ذا حي َو َ َ ُُ ْ َ َْ ِ َ َ ْ

ِ ِ
َ َُ

ٍ ِ ْ َ
ِ
َ{ 

 .والصالة غري منافية لذلك )٢٦: النساء(
م ّوالظاهر أهن، تيني بعدللخربين اآل،  اجلوازّردوظاهر كالم األصحاب جم

وبالغ . ّية من القواعد الرشعًويبقى الوجوب معلوما، تهّ رشعيأرادوا به بيان
 ّفقال تبطل الصالة لو اشتغل باألذكار ومل يرد، بعض األصحاب يف ذلك

 ّواألصح،  وهو من مرشب اجتامع األمر والنهي يف الصالة كام سبق.السالم
 .)٣(<هّعدم اإلبطال برتك رد

 ّلُ جّال ريب أن>:  ـّولبعد نقل كالم الشهيد األ ـ ال صاحب احلدائقوق
لألمر بذلك الذي هو ،  بل الوجوبّيةمناها ظاهرة يف املرشوعّاألخبار التي قد

،  يف الفقيهّيةقة سامعة وصحيحة حممد بن مسلم املروّحقيقة يف الوجوب يف موث

 .)٤(<ّيةععىل املرشوّ تدل وباقي األخبار، إىل اآليةًفا مضا
                                                

 .٢٤٣ص: ب الطهارة، للسيد الكلبايكاينكتا) ١(
 . ٢٤ ص٤ج: كرى الشيعة، الشهيد األولانظر ذ) ٢(
 .٢٤ ص٤ج: كرى الشيعة، الشهيد األولذ) ٣(
 .٨٠ ص٩ج: احلدائق الناظرة) ٤(
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رمة ضده ء  ّاقتضاء وجوب ا
ِ  

حثَوقع  ؟أو اله  ضدَ هل يقت حرمةٍء َ وجوبّأن  ُ ا
و :ضد باُرادو نا   شملٍا اص ضداو عامالّضد  اُ   ُرادو .ّا

ً سواء ،ه ضدِ حرمةِ انتفاءَ معِء اِ وجوبِ ثبوتُ استحالةِ:باالقتضاء
 ّأن أو من ،ِ اآلخرُهما عَ أحدّأن من ٍ ناشئةُنت هذه االستحالة

الزمة،ِ اآلخرُهما جزءَأحد نهماِ أو من ا   . ب
شهورو ن ِ، باالقتضاءُهو القول عامال ضد  اُا   :ِ  وجههَلفُاخت و

عضَفقال ِية العيِ ه بمالكّنإ :ُ ا بَهو و،ّ وجوبّن  أل،ٌ غر  ُ غَا
م حر   ؟ّية بالعيُ يقالَ فكيف،ِا

كُهّقد يوجو   عامال ضد اِ حرمةُ عِء اَ وجوبّبأن ً تارة: ذ
أثِمقام مُال عين ِ ا مِه    ضد اَ حرمةّأنفكما . اإلرادة وِ ا

ك وجوب، عنهُدّتبع عامال  ِبنفس عاماله  ضد عنُدّ يبعِء اُ كذ
وِتّّمقر هِتّيّرك وِ الفعلَه    .ه إ

 ؛هِ نقيضِ عن طلبٌ عبارةِء عن اَ اّبأن أخرى ًتارةو
كُفا  :َ يقالأن فصح، هو الفعلو، هِنقيض ِ عن طلبٌ عبارةِ عن ال
رّنإ   .ّالعام ضد عن اِ اُ عِ بالفعلَ األ

وجيهُردو ِول األِ  ا  .حقيقة ضد اِ حرمةِه ال ي بإثباتّنأ: ّ
وجيهو اِ ا ِرد إ َ يرجعّهأن : ا سميةّ ضافا إ ،  ال هذا 

ً
 ّأن

زجرُ معناهٍء عن َا   .هِ نقيضُ ال طلبُ عنهُ ا
عضَوقال زئيةِه بمالكّنإ :ُ ا ِ ا ضمّ وجوب؛ِنّ وا َ ألن ا بّ ر  ٌ ّ

  من
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نعِ الفعلِطلب كِ وا   .ِ عن ال
َوقد تقدم ثّ رِ داللةِ   وجوب  ِ األ  دعوى الُ إبطالِا

ّ
 ِب

وجوب حوِ ا   .  هذا ا
عضَوقال الزمةِه بمالكّنإ :ُ ا ك ألن؛ ا و بعدّ وذ رَ ا ه ِ أ

ستحيلِبالفعل كَصّ أن يرخُ  خيصُ وعدم،ِ  ال ساوقِ ال مُ  حر   . ا
واب َأن عدم: وا خيصّ كِ ال ساوقِ  ال مَ ثبوتُ  ، ٍ ح زا ّ إ

مُوهو كما يالئم ر كَ  ك يالئم،ِ ال ابُ كذ وجب،ِ الفعلَ إ  َ فال 
مِالستكشاف حر   . ا
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إذا وجب : ومفاده، ّمبحث الضدبالبحث يف كلامت األعالم ن هذا ِنوُع

 ّ فهل يقتيض ذلك النهي عن ضده؟،يشء

 
 :  من بيان بعض األمورّالبدقبل الدخول يف بحث املسألة 

ر األ   عنوان القاعدة عند القدماء: ّولاأل
من القواعد هي  <ّ ضدهاقتضاء وجوب اليشء حلرمة النهي عن>قاعدة ّإن 

ّأن  يف :فصل>ـهنا بَونَْحيث ع، )الذريعة(كتاب املرتىض يف ّالسيد التي بحثها 
وكذلك بحثها الشيخ الطويس يف  )١(<هّاألمر باليشء ليس بنهي عن ضد

وقد ، هّأنكر أصل داللة األمر عىل النهي عن ضدّ أنه :ويظهر منه، )ةّالعد(
فال ،  قبيل املعنىوليس من، النهي من مقولة القول واللفظّأن ه ذلك بّوج

 من العناية ٍبرضبّ إال ،ًعنه حقيقةّ منهي ّ أنهقبحه لمُ ما عّكليصدق عىل 
  عنٍ ليس بنهييشءاألمر بالّأن  :ذي أذهب إليهالو>: حيث قال ؛واملجاز

األمر ّأن  :يفـ اخرتناه  الذي  من جهة املعنى فعىل املذهبّوأما، ًلفظاّضده 
  ـعىل وجوب ذلك اليشءّ دل ،من حكيمًرا إذا كان صاد و ؛اإلجيابيقتيض 

 .)٢(<ًاكون تركه قبيحييقتيض أن 
ًوبعد أن فصل يف إنكار داللة األمر عىل ذلك لفظا وقبول داللته عىل ، ّ

ال جيوز أن ً أيضا ّأن مع هذا التفصيلّإال >: قال، ًىاملأمور به معنّضد قبح 
                                                

 .٨٥ ص١ج: ةالذريعة اىل أصول الرشيع) ١(
 .١٩٧ ص١ ج: ة يف أصول الفقهّالعد) ٢(
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 ّكلليس و، دون املعاينّألن النهي من صفات األقوال ، ّ عن ضدهً هنياّسمىي
ً منهيا يّلم قبحه سمـُما ع  . من املجازٍعىل رضبّ إال عنهّ

 قوا بني صيغة األمرّأهل اللغة فرّأن  : ما اخرتناهّصحةعىل  ّيدل والذي
: النهي قولهو،  افعل: قول القائل ملن دونه:صيغة األمر:  فقالوا،صيغة النهيو

ال ( ،)افعل(: يس يسمع من قولهلو، ة السمعّمها يدركان بحاس و،ال تفعل
لو كان كذلك لوجب ّألنه ،  من حيث اللفظًفال ينبغي أن يكون هنيا، )تفعل

 .)١(<قد علمنا خالف ذلكو،  كام يسمع لو مجع بني اللفظنيًأن يسمعا معا
 التفصيل بني داللة األمر عىل النهي : صاحب الرشائعّحققويظهر من امل

من جهة ّأما و>: حيث قال ؛ًلفظاّ ضده عن النهي وبني داللته ،ًىّعن ضده معن
إذا كان  هّضد و تركهّيةعىل كراه ّيدل  عىل وجه الوجوبيشءفاألمر بال املعنى

هذا ليس من داللة اللفظ يف ّأن ّإال ، الواجب تركه قبيحّن أل، واحدّضد له 
 .)٢(<يشء

ا ر ا راد من االقتضاء: األ   ا
وهو بمعنى ، ّالداللة اللفظية بأقسامها الثالثةوهو  ـ ّ لفظيًاالقتضاء تارة

 ُوأخرى ـ؟ّ ضده هل يقتيض النهي عن:يشءفمعنى األمر بال، الكشف والداللة
 : ثالثةئوله مناش، ًّايكون االقتضاء عقلي

 يقتيض حرمة يشءّ أن وجوب ال:بمعنى، ّ العينية أن يكون بمالك: ّاألول
ّالضد؛ ألن الوجوب نفسه عني حرمة الضد ّفتكون احلرمة ثابتة بمجرد ، ّّ

 <أقم الصالة> فقوله ؛نفسه ويشءللزم التفكيك بني الّإال  و،ثبوت الوجوب
 .<حيرم ترك الصالة> :عني

                                                
 .١٩٧ ص١  ج: املصدر السابق)١(
 .٧٣ ص:)طبع قديم(معارج األصول ) ٢(
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 يشءبحيث يكون وجوب ال، ّاجلزئية وّأن يكون بمالك التضمن: الثاين
 لكونه ًفيكون االقتضاء ثابتا، من طلب الفعل وّمن النهي عن الضدًبا ّمرك

ً تضمنياًالمدلو ّ َ تضمن ذلك النهييشء بحيث إذا ثبت وجوب ال،ّ ّ عن الضد؛ ّ
 .ّألنه جزء املدلول

 ّبحيث يكون الالزم العقيل، التالزم وأن يكون بمالك املالزمة: الثالث
ّهو النهي عن ضده العام أو اخلاص يشءلوجوب ال ّ  فإذا ثبت الوجوب، ّ

 .الزمة بينهامّحيكم العقل بحرمة الضد عىل أساس املٍحينئذ ف
ّالعليةد من االقتضاء يف املقام هو املراّأن : )١(قد ذكر صاحب الكفايةو ّ 

 :أي، بحيث يلزم من أحدمها اآلخر، اللزوم العقيل بني طرفني أي، والتأثري
ّفإن ترك الصالة إذا ، ّبني حتريمه ضدهو يشءاللزوم العقيل بني إجياب الشارع ل

 وعىل هذا األساس يدخل، ًن يكون فعلها واجبا فمن املستحيل أًمل يكن حمرما
 .ّيةيف بحث املالزمات العقل البحث يف املقام

استحالة ثبوت وجوب اليشء مع االقتضاء يف املقام هو  :وبعبارة أخرى
هذه املسألة تكون ّأن  :وعىل هذا األساس ذكر األعالمّ ضده انتفاء حرمة

األمر (  االقتضاء يف عنوان البحث منّقلنا بأن املراد  فيام إذا ّية عقلّيةأصول
إرادة النهي  و هو املالزمة بني إرادة الوجوب)ّ يقتيض النهي عن ضدهيشءبال

ّأما لو قلنا بأن املراد منو، ّعن ضده  االقتضاء هو داللة األمر سواء أكانت  ّ
 .)٢(ّيةُأصول ّيةتكون املسألة لفظ، ّية أو التزامّيةنّ أو تضمّيةمطابق

ّأن هذه املسألة ليست من املباحث : األمر الثاين>: +اخلوئي د ّالسيقال 
ّاللفظية؛ لوضوح أن املراد من األمر العنوان األعم من اللفظي ّ ّ ّاللبي وّ ّ، 

                                                
 .٨١ص: كفاية األصول) ١(
 .٩ ص٢ج: الشيخ جعفر السبحاين، ىل مباحث األصولإانظر إرشاد العقول ) ٢(
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ذكرها يف و، ّبل هي من املباحث العقلية، نحوه واملستكشف من اإلمجاع
ّاملباحث اللفظية لكون الغالب يف األوامر كوهنا لفظية ّ>)١(. 

: حيث قال، ّية جعلها من املسائل الفقه+د اخلميني ّ السيلكن
ّالصحيح أهنا من القواعد الفقهية> ّ ألن تعريف القاعدة الفقهية؛ّ  ما :هووـ  ّ

ّيشتمل عىل حكم كيل ٍال خيتص بباب، ّ   ـ دون كتابٍ أو بكتاب، دون بابّ
ّألة أن هو واضح بعد أن كان املختار يف عنوان املسو، ّ عىل حرمة الضدٌصادق

لذلك ال يمكن إيكال تطبيق  وّ يقتيض النهي عن ضده أو ال؟يشءاألمر بال
بل هو من وظيفة املجتهد كام يف سائر ، ّهذه املسألة عىل مصاديقها إىل املقلد

ما أكثر نظائرها  و،وال نأبى مع ذلك عن ذكرها يف األصول .ّالقواعد الفقهية
 .)٢(<ًاملذكورة يف األصول أيضا

ر ا ضد: الثاأل راد من ا   ّا

ّ واآلخر أصويلّأحدمها فلسفي، له اصطالحانّضد ال ّأما االصطالح ، ُ
، املنافرة و آخر متام املعاندةٍ الذي له مع وجودّاألمر الوجودي الفلسفي فهو

ّولذا عرف الشيخ املظف  ٍان املتعاقبان عىل موضوعّالوجودي>: امّبأهنّر الضدين ّ
ل ّل أحدمها عىل تعقّتعقّ يتوقف وال، هام فيهاجتامعّتصور وال ي، واحد
، والفضيلة والرذيلة، والسواد والبياض،  من قبيل احلرارة والربودة)٣(<اآلخر
 .ة والثقلّواخلف، ر واجلبنّوالتهو

ّوأما يف االصطالح األصويل فيشمل نقيض ، املنايف و مطلق املعاند:فهو، ُّ
 . ّالعدمي وّ من األمر الوجوديّأعم، يشءال

                                                
 .١٧٨ ص٢ ج:  األصول علمدراسات يف) ١(
 .٤٣٢ ص١ ج: نوار األصولأ) ٢(
 .٥٦ص: رّاملنطق، الشيخ املظف) ٣(
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 .املنايف و مطلق املعاند: أي،األصويلّضد  هو ال:يف املقامّضد واملراد من ال
 ىلإو، النقيض:  أي،هو الرتك و<ّعامّضد > إىلّضد ون الّويقسم األصولي

 .ّهو مطلق املعاند الوجودي و<ّخاصّضد >
وهذا املنايف عىل ،  ال جيتمع معهاٌ ومعاندٍيوجد هلا منافًمثال  فالصالة 

 : صورتني
 النوم واألكل : من قبيل،ًاّ وجوديًاأن يكون املنايف للصالة أمر: األوىل

ويطلق عىل هذا ،  التي ال جتتمع مع الصالةّيةونحوه من األمور الوجود
 .ّاصاخلّضد القسم بال

ّأن يكون املنايف واملعاند للصالة أمرا عدمي: الثانية ويطلق ، وهو الرتك، ًاً
 . الصالةوهو ترك، ّالعامّضد عليه بال

ّالضد :  وهو عىل قسمنييشء هو مطلق ما يعاند ال:ّصويلّ الضد األ،إذن
ّاخلاص للواجب هو ّضد وال>: +الشهيد ّالسيد قال ؛ ّاصّالضد اخلو، ّالعام

، ّيكون التقابل بينهام تقابل التضاد و،ال جيتمع معه الذي ّذلك األمر الوجودي
 ،اإلجياب وبني الواجب بالسلب وينههو ما يكون التقابل بّعام الّضد بينام ال

 .)١(< النقيض:أي
 ٌمستلزمّاص  اخلّققحتّأن : فهوّعام والّاص اخلّضد وجه التسمية بالّأما 

 وجود اإلنسان ّحيث إن، احليوان وكاإلنسان، دون العكسّعام  الّحققلت
ّاص اخلّضد ففي املقام وجود ال،  لوجود احليوان دون العكسٌمستلزم

:  أي،كرتك إزالة النجاسة دون العكسّعام الّضد  الّحققلزم لتكالصالة مست
، ترك املأمور به هو :ّعامالّضد فال، ترك اإلزالة ال يستلزم وجود الصالة

 .مطلق املعاند الوجودي هو :ّاصاخلّضد الو
                                                

 .٢٩١ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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: إىل مسألتني؛ موضوع إحدامهاّضد مسألة الّنحل وعىل هذا التقسيم ت
 .ّاصاخلّضد ال: ىموضوع األخرو، ّعامالّضد ال

ّ ضده  يقتيض النهي عنيشءهل األمر بال: األوىلفيقال يف حتديد املسألة 
 فهل هو هني عن ،»ّصل صالة الظهر«: إذا قال املوىل: ًمثال أم ال؟ّعام ال

:  بمعنى،للصالةّعام ّضد الصالة  فرتك ؛»ال ترتك الصالة«: ه قالّتركها؟ كأن
 . عن تركهاٌياألمر هبا هنو، معاند لفعلهاّأنه 

؟ ّاصاخلّ ضده  هل يقتيض النهي عنيشءاألمر بالّأن هي : واملسألة الثانية
 ٍّ وجوديٍ فعلّكل عن ٌفهل هو هني» أزل النجاسة عن املسجد«: فإذا قال املوىل

 يف املسجد ّال تصل وأزل النجاسة: ه قالّ كالصالة يف املسجد؟ فكأن،يعاندها
فلو أمر الشارع  .بكال املعنينيّضد الكالم هو ال ّحملو، عند االبتالء باإلزالة

 ٌّضد اشتغل بالصالة التي هي ّكلفاملّأن وفرضنا ، بإزالة النجاسة عن املسجد
، ّاصاخلّ ضده األمر باليشء يقتيض النهي عنّأن فبناء عىل ، لإلزالةّخاص 

 .كام سيأيت بيانه، وفاسدة، ًاتكون الصالة حرام

رابع ر ا راد من : األ رمةا وجوب وا   ا

، هو جعل الوجوب من قبل املوىل :املراد من الوجوب يف هذه املسألة
 .كجعل الشارع وجوب الصالة والصوم ونحو ذلك

 ّ إنً:مثال ؛ّ اجلعل الرشعي حلرمة الضد:واملراد باحلرمة يف هذه املسألة
، لصالة حرمة ترك اّيةفهو يقتيض باملالزمة العقل، الشارع إذا أمر بإزالة الصالة

فهو يقتيض حرمة الصالة التي ، وإذا أمر الشارع باإلزالة .ّالعامّضد كام يف ال
 .ّاصها اخلّهي ضد

 : ويقع البحث يف مقامني
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 .)١(ّالعامّ ضده اقتضاء وجوب اليشء حلرمة: ّولاملقام األ
 .ّاصاخلّ ضده اقتضاء وجوب اليشء حلرمة: املقام الثاين

                                                
ّومن اجلدير بالذكر أن السيد الشهيد  )١( ّ قدم البحث يف الضد العام يف احللقـة الثالثـة، +ّ ّ ّ

ّأما يف البحث اخلارج فقدم البحث يف الضد اخلاص أوال ثـم عقبـه بالبحـث عـن الـضد  ّ ّّ ّ ًّ ّ ّ
 .ّالعام
ّتقديم البحث عن الـضد العـام >وىل هو َاأل: ّق السيد حممود اهلاشمي عىل ذلك بقولهّوعل ّ

ّأوال ـ كام فعله السيد اخلوئي يف الدراسات ـ ال ّبتناء أدلة اقتضاء األمر بـيشء للنهـي عـن ًّ
ّضده اخلاص ّ عىل ثبوت ذلك بالنسبة للضد العـام يف املرتبـة الـسابقة،ّ ، أضـواء وآراء (.<ّ

 .)٢٩٥ ص١ ج: ىل كتاب بحوث يف علم األصولتعليقات ع
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وهذا القول ، ّ يقتيض حرمة ضدهيشءإجياب : ّولاأل ؛ويف املسألة قوالن
 ّ ال يقتيض حرمة ضدهيشءإجياب : ثاين وال.ّهو املعروف بني األصوليني

 يف توجيه هذا االقتضاء عىل ثالثةاختلفوا باالقتضاء ّثم إن القائلني 
ّعني النهي عن ضده العام يشءّأن األمر بال: فزعم البعض، مسالك ذهب و، ّ

ّبعض آخر إىل أنه يتضمنه ّ مركب من طلب ذلك يشءّبدعوى أن األمر بال، ّ
 : وإليك بيان هذه املسالك ،قال آخرون باالستلزامو، املنع عن تركه ويشءال

 
األمر معناه ّأن ب له ّواستدل +وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول 

 هو عني حتريم ترك ًالفاألمر بالصالة مث، هّوهو عني حتريم ضد، طلب الفعل
 األمر ّفيدل< ال ترتك الصالة> :هو عنيـ  ًالمثـ  <َأقم الصالة> ّأنو، الصالة

األمر ّأن  ّاحلق>: وهذا ما أشار إليه بقوله، بالصالة عىل حرمه تركها باملطابقة
 يف النهي بعدم الفعل و...بمعنى الرتكّعام الّ ضده  عن عني النهييشءبال
 .)١( <نفيه كام هو الظاهرو

 أن يكون الوجوبّتصور  لعدم إمكان ، فيه غرابةّيةمسلك العينّن حيث إو
 :  البعض توجيه هذه الدعوى بأحد تقريبنيلواعني احلرمة؛ لذا ح

ّ عني ضده العام يف مقايشءّأن وجوب ال: ّالتقريب األول م التأثري وليس ّ
                                                

 .٩٢ص: لفصول الغروية يف األصول الفقهيةا) ١(
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ّأما ، الوجوب هو البعث التحريكّ ألن وذلك ؛اإلرادة وعينه يف عامل احلكم
 أحدمها غري ّتعلقمّأن كام ، وأحدمها غري اآلخر، احلرمة فهي الزجر واملنع

فال ،  احلرمة هو الرتكّتعلقبينام م،  الوجوب هو الفعلّتعلقمّفإن ، اآلخر
 . أن يكون أحدمها عني اآلخرمكني

إرادة املوىل للوجوب بمعنى ّن أل، اختالفهام من جهة اإلرادة إىل ًضافام
 .كام هو واضح، إرادته للحرمة فهي بمعنى الزجرّأما ، البعث واإلرسال

يف ّعام الّ ضده  وجوب اليشء عنيّ إن:ّولكن صاحب هذا التقريب يقول
ة ترك تأثري وجوب الصالة ال يغاير تأثري حرمّأن  :بمعنى، مقام التأثري

هو عني ما  وّ وجوب الصالة يقرب نحو فعل الصالةّذلك ألنو، الصالة
ّيفعله النهي املتعلق بضدها العام ّ ّيقرب إىل ترك  النهي عن ترك الصالة ّ؛ ألنّ

فيكون ، ّأن ترك الرتك عبارة أخرى عن الفعل: من الواضحو، ترك الصالة
 .ّإىل فعل الصالة فيتحدانًبا ّالنهي مقر

ّاملبعدية فإن الوجوب يبعد عن ترك الصالة إىل ال بالنسبةوكذلك احل ّ ّّ ،
 فيكون النهي ،الرتكّ إال فعل الرتك ليسو، ّالنهي يبعد عن فعل ترك الصالةو

 .ّعن الرتك كالوجوب فيتحدانًدا ّمبع
 .يف مقام التأثريّعام الّ ضده  وجوب اليشء عني النهي عنإذن

ّعام الّ ضده  عني حرمةٍجياب يشءإّأن صحيح ّأنه : ونوقش هذا التقريب
والذي ـ املطلوب ّن أل، ولكن هذا ال يفيد يف إثبات املطلوب، يف مقام التأثري

الشارع إذا جعل ّأن نريد أن نثبت بّ أننا هو  ـالنزاع يف مقام اجلعل ّحملهو 
التأثري ّأن وليس حديثنا  ؟ّعامالّ ضده  آخر حلرمةٌوجوب يشء هل عنده جعل

 .دّ ال يبعمد أّ أو يبع،بّ ال يقرمب أّ أو يقر،يس بموجود لمموجود أ
ّضد  بحرمة الّ رشعيٍ املطلوب هو استكشاف حكمّإن :وبعبارة أخرى

فاملطلوب من وجوب الصالة ، ّ بفعل معنيّتعلق املاإلجيابمن نفس ّعام ال
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،  حرمة ترك الصالة:أي ،ّعامها الّ وهو حرمة ضدّ رشعيًمثال هو ثبوت حكم
غاية ما يثبته هذا ّن هذا املطلوب ال يثبت هبذا التقريب؛ ألّأن : واضحومن ال

 .يف مقام التأثري فقطّعام الّ ضده إجياب يشء هو عني حرمةّأن التقريب هو 
ّ عني ضده العام بلحاظ عامل املفهوم؛ يشءّأن إجياب ال: التقريب الثاين ّ

ال > ّكلفلشارع للمفإذا قال ا ؛ يعني طلب نقيضهيشءالنهي عن ال ّوذلك ألن
 نقيض الفعل هو ّنحيث إو، ّ فهذا يعني أنه يريد نقيض الرشب<ترشب اخلمر

 .<أطلب منك ترك رشب اخلمر> :فيصري املعنى، الرتك
ال ترتك >:  كام إذا قيل،يشءّوعىل هذا األساس إذا تعلق النهي برتك 

ال >  فيكون معنى، معناه طلب نقيضهٍيشءّفحيث إن النهي عن  ،<الصالة
إرادة عدم الرتك معناها إرادة و< أريد عدم ترك الصالة> :ّ بقوة<ترتك الصالة

 .<أريد فعل الصالة> : فيكون املعنى،الفعل
ّأن النهي املتعلق برتك : واحلاصل وإرادة الفعل هي ، إرادة فعله  يعنيٍيشءّ

، ّنفس األمر بالفعل؛ ألن إرادة فعل الصالة هي نفس األمر بفعل الصالة
 وهبذا، املفهوم وان يف املعنىّ متحدالنهي عن الرتك واألمرّأن عىل  ّيدل اوهذ

 .ّالعامّ ضده األمر باليشء عني النهي عنّن إ:  يقالأنّيصح 
 :  هذا التقريب بمناقشتنيقشونو

ّ حيث فرس النهي بطلب ،أشبه بالتسمية هذا التقريب ّنأ: األوىلاملناقشة 
له ، أمر الشارع بالصالةّأن : بمعنى ؛سري ذلكة يف تفّوال مشاح ،ّعامالّضد ال

 .<ال ترتك الصالة> : واآلخر<ّصل> :الفظان أحدمه
املطلوب يف املقام هو أن ّن البحث والنزاع يف املقام؛ أل ّحمل هذا ليس ّلكن

ها ّ وهو حرمة ضدّ رشعيٍثبوت حكمـ ًمثال ـ نستكشف من وجوب الصالة 
م ّولذلك مل يتوه>، التقريب ال يثبت ذلكوهذا ، أي حرمة ترك الصالةّعام ال

، ًعقابا لرتكه الواجب، عقابنيّتحق ّأحد حرمة ترك الصالة وأن تاركها يس



 ٢٢٧ .......................................................... ّالعام  ّضده حلرمة اليشء وجوب اقتضاء

 .)١(<ًوعقابا الرتكابه احلرام
طلب > ّعىل أن النهي عبارة عن ٌّ مبنيذا التقريبهّن أ :املناقشة الثانية

 ترك رشب هني الشارع عن رشب اخلمر بمعنى طلبّأن  : بمعنى<النقيض
ٍوهذا باطل وغري صحيح؛ ألن النهي عن يشء، اخلمر بل ،  ليس طلب تركه،ّ

وهذا ما ، ًال يف احللقة الثانيةّ بيانه مفصّتقدمكام ، النهي هو الزجر عن الفعل
 النهي عبارة عن اعتبار الزجر ّأنإذا قلنا ّأما و>:  بقوله+الشهيد ّالسيد ذكره 
فال حمالة يكون أحدمها غري ، اإلرسال ولبعثاألمر عبارة عن اعتبار اوًمثال 

 .)٢(<ّيةفال يعقل اقتضاء أحدمها لآلخر بنحو العين، اآلخر
ّعى؛ وذلك ألن طلب النقيض ّ من املدّهذا التقريب أخصّأن ًمضافا إىل 

يتناسب كذلك مع ، تناسب مع الوجوبيكام ، الذي هو إرادة الفعل
الوجوب واالستحباب عىل نحو ّ؛ ألن إرادة الفعل يف ًاالستحباب أيضا

أخرى ال تكون  وّاإلرادة تارة تكون إرادة لزوميةّأن : والفرق بينهام، واحد
ّوهذا يعني أن املدعى أخص من الربهان، ّلزومية ّ ّ. 

 
ّعام ّ يقتيض النهي عن ضده اليشءّأن األمر بال إىل ذهب صاحب املعامل. ١

ّبمعنى أن الوجوب مركب من شيئني، ّالتضمن وّبمالك اجلزئية  :أحدمها: ّ
النهي عن الرتك ّفإن  وعىل هذا األساس،  املنع عن تركه:اآلخر و،طلب الفعل

 .ّأي أنه مأخوذ فيه، يكون جزء مدلول األمر
االقتـضاء بنحـو ّأمـا و>:  يف بيان هذا املـسلك+الشهيد ّالسيد وبتعبري 

 عن طلب الفعل مع املنع مـن ً عىل أن يكون األمر عبارةٌهو موقوفن فّالتضم
                                                

 .٣٣٠ ص٢ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .٣١٦ ص٢ ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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يالئـم مـع ّفإنـه  ، طلـب الفعـل ال يقتـيض اإللـزامّرد جمـّأن:  بتقريب؛الرتك
املنـع عـن  و،يشءمـن الطلـب للـًبا ّمركأن يكون وّالبد ف، ً أيضااالستحباب

 .)١(< للنهي عن نقيضهيشء األمر بالّتضمنهو معنى  و،نقيضه
 ال يقتيض اإلجيابعىل وجه يشء األمر بالّأن  ّاحلق>: حب املعاملقال صا

يطلق ويراد به ... فقد ّعام الّوأما . وال معنىًلفظاّاص اخل هّالنهي عن ضد
: ويف موضع آخر قال، )٢(<ّتضمن عىل النهي عنه بال،األمر ّيدل وهذا .الرتك

  فصيغة األمر،كة من أمرين أحدمها املنع من الرتّمركب الوجوب ّيةماهّن إ>
 .)٣(<ذلك واضح و،ّتضمنة عىل النهي عن الرتك بالّة عىل الوجوب دالّالدال

  إجياب يشء يقتيض النهي عنّالذي يقول بأن ـ  املسلكهذا  عىلأوردو
ًبام تقدم سابقا ـ ّيةّتضمنبالداللة الّعام الّضده   يف بحث داللة األمر عىل )٤( ّ

ّ أن الوجوب مركب م: من،الوجوب من و،  الذي هو اجلنس<طلب الفعل> نّ
 الذي <طلب الفعل> ّبينام االستحباب مركب من، <عدم الرتخيص يف الرتك>

 .<الرتخيص يف الرتك>من و، هو اجلنس
 الطلب ّلكن وحقيقة الوجوب عبارة عن طلب الفعلّن إ :بعبارة أخرى

، ض ضميمة من فرّالبدف، ً أيضا اتّستحب امل  يف  ثابت طلب الفعلّن فقط؛ أل
 : يف هذه الضميمة احتامالنو

الوجوب ّأن بمعنى ، أن تكون الضميمة عبارة عن النهي: ّولاالحتامل األ
 ،طلب الفعل :فالوجوب، هو النهي  آخرٍعبارة عن طلب الفعل مع إضافة قيد

 .مع النهي عن الرتك
                                                

 . املصدر السابق)١(
 .٦٣ص: الذ املجتهدين، الشهيد الثاينمعامل الدين وم) ٢(
 .٦٤ص: املصدر السابق) ٣(
 .١١٥ ص١ج: قة الثالثةاحلل) ٤(
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كام هو ثابت يف الوجوب ثابت يف   النهيّبأن ،لكن يرد عىل هذا االحتامل
مع ثبوته يف الكراهة و، ً الكراهة تشتمل عىل النهي أيضاّفإن، ًلكراهة أيضاا

 فال يمكن أن ًإذا كان جنساو، الكراهة و للوجوبً شامالًيكون النهي جنسا
 ب حقيقة الوجوبّيلزم تركّإال  و،ة إىل طلب الفعلّيكون هو الضميمة املنضم

ب من ّ ال ترتكيشء ال حقيقةّنأواضح و، النهي ومها طلب الفعل، من جنسني
 .؛ إذن فهذا االحتامل باطلفصل وجنسني بل من جنس

، أن تكون الضميمة عبارة عن عدم الرتخيص يف الرتك: االحتامل الثاين
بخالف ، فالوجوب عبارة عن طلب الفعل مع عدم الرتخيص يف الرتك

هذا االحتامل هو  و.طلب الفعل مع الرتخيص يف الرتكّ فإنه االستحباب
 .يحالصح

هو  وّوجودي: ني أحدمهائ من جزّمركبالوجوب ّأن  :ّ يتضحوهبذا
عي ّال كام يد، هو عدم الرتخيص يف الرتك وّعدمي: ثانيهامو، طلب الفعل

ّن أل،  من طلب الفعل واملنع من الرتكّمركبالوجوب ّأن صاحب املعامل من 
 .املنع من الرتك جيتمع مع الكراهة

إضافة املنع من الرتك ّأن ب: الصحيح أن يقال ّإنامو>: +الشهيد ّالسيد قال 
 ّغري لزومي وّاملنع بنفسه كالطلب ينقسم إىل لزوميّفإن ، ً العقدة شيئا منّ حيل ال

 .)١(<احلرمة ومن تعديله بعدم الرتخيص يف الرتك ال املنعّالبد ف، كام يف الكراهة
ّ بأن الوجوب ليس إال: صاحب الكفاية عىل صاحب املعاملوأورد ً مرتبة ّ

 مرتبة الوجوب ّغري أن، ّليس بمركب وفالطلب بسيط، ًواحدة من الطلب
ٌألن الوجوب إما هو أمر، مرتبة أكيدة يف قبال االستحباب ّ ّإما هو  وّ اعتباريّ

ّيكية لكنّها بسيطة ال تركيب شك كانت تإن وّفإهنا  كان هو اإلرادةفإن، اإلرادة
                                                

 .٣١٦ ص٢ ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ًإن كان أمرا اعتبارياو، فيها ّمور االعتبارية كلها بسائطُفاأل ًّ ّفإن ، كيفام كان و.ّ
 . عليه باطل كذلكينـُفام ب، املبنى باطل

إذا كانت حقيقة الوجوب هي املرتبة ّأنه  ـ صاحب الكفاية ـ  ذكرّثم
فال ريب يف ، ق طلبهّ اآلمر إذا التفت إىل نقيض متعلّفإن، الشديدة من الطلب

 .ًموردا للنهي منه وًكونه مبغوضا له
وهذا . من لوازم املرتبة األكيدة ـ هو الرتكو ـ فكان النهي عن النقيض

ّيعني أن هذا اللزوم عقيل ّليس لزوما بينا باملعنى األخصو، ّ ًّ ً. 
ّ عىل مطلوبية ترك يشءوهذا هو دليل صاحب الكفاية عىل داللة األمر بال

ًبا ّوب إال طلّأنه ال يكون الوج: والتحقيق>: حيث قال، ّتركه باملالزمة العقلية
يف مقام ، نعم. من طلبنيًبا ّمرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ال مرك وًبسيطا

الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل (: ام يقالّتعيينها رب وحتديد تلك املرتبة
ًيتخيل منه أنه يذكر له حداو، )عن الرتكمع املنع  ّ ّ ّ. 

 ّمن خواصهبل ، ّمقوماته وفاملنع عن الرتك ليس من أجزاء الوجوب
ًبمعنى أنه لو التفت اآلمر إىل الرتك ملا كان راضيا، لوازمهو كان و،  به ال حمالةّ

 .)١(<ّيبغضه البتة

 
ٍ أن الشارع إذا أمر بفعل:بتقريب وذلك ّ فيستحيل أن يرخص يف ترك ذلك ّ

ّثم رخـص يف تركهـاًمثال أمر بالصالة إذا ّ ألنه الفعل يف نفس الوقت؛ يلـزم ، ّ
 مها متنافيان بلحاظ عامل املبادئو، )الرتخيص والوجوب( ّاجلمع بني الضدين

وعـىل هـذا األسـاس إذا كـان الرتخـيص  ؛ًاملالكات ويف عامل االمتثال أيضاو
ّ أن وجـوب :أي، هـو املطلـوبو، فالزم ذلك حرمة ترك الصالة، ًمستحيال

                                                
 .١٣٣ص: كفاية األصول) ١(
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ّ املنع عن الضد العام:بمعنى، ريم تركه أو املنع من الرتك يستلزم حتيشءال ّ. 
، ّ فيـستحيل أن يـرخص فيـهيشءّأن املوىل إذا أمـر بـ: ذا املسلكقش هون

ٌا ال نـسلم بـأن عـدم الرتخـيص مـساوقلكنّـ،  ال ريب فيـهٌمّ مسلٌوهذا أمر ّ ّ 
ّذلك ألن عـدم الرتخـيص  والتحريم؛من ّعدم الرتخيص أعم ّن أل، للتحريم

كذلك يتناسب   ـّ ألن التحريم يعني عدم الرتخيص ـام يتناسب مع التحريمك
ً فإن الوجوب معناه عدم الرتخيص أيضا،مع الوجوب ّ. 

املـوىل مل ّ لعل إذ،  ال يلزم من عدم الرتخيص يف الرتك حتريم الرتك:وعليه
وهذا يعنـي ، م ترك الصالةّومع ذلك مل حير، يصدر منه ترخيص برتك الصالة

ّهذا خيرجها عن كوهنا مالزمة؛ ألن و، هذه املالزمة ليست ثابتة عىل الدوامّأن 
هو ثبوت أحد املتالزمني عند ثبوت املالزم اآلخـر عـىل  معنى التالزم العقيل

 .نحو الدوام
ما قلنـاه  االقتضاء بنحو املالزمة فريد عليهّأما و>: +الشهيد ّالسيد قال 
االعتبـار  وملالزمة بلحاظ عـامل اجلعـلالواجب عىل القائل با ّمقدمةيف بحث 

 ،ّيـة بمبادئـه االختيارًللمـوىل فيكـون منوطـا ٌّ اختيـاريٌ االعتبار فعلّأن :من
 بنحـو ّولباالعتبـار األّ الغريي لو أريد دعوى حصول االعتبار الثاينٍحينئذ و

إن و، ّيةمن دون حصول مبادئه فهو خلف كونه من األفعال االختيار والتوليد
 فهذا إنشائهوّ الغريي  جلعل النهيً بنفسه يصبح داعياّولن االعتبار األأريد كو

بعد فرض ّ الغريي  من االعتبار الثاينّيةإذ ال فائدة عمل، واضح البطالنًأيضا 
ــار األ ــم وّولاالعتب ــون احلك ــريي ك ــوعاّ الغ ــيس موض ــستًل ّقال م

ــة ً    للطاع
 .)١(< كام هو واضحّيةالداعوو

ّومن مجيع ما تقدم يتض ّ ال يقتـيض النهـي عـن ضـده يشءّأن األمر بال: حّ
ّ ال بنحو العينية وال بنحو التضمن وال بنحو التالزم،ّالعام ّ. 

                                                
 .٣١٦ ص٢ ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 البغضوّ احلب بلحاظ عاملّأما و .االعتبار و بلحاظ عامل احلكمّ كلههذا
 للبغض ٍفعلّ حب اقتضاءّأن : + ّ السيد الشهيدالكراهة فذكر واإلرادةو

البغض من وّ احلب رة يف تفسريّ عىل الفروض املتصويبتني ّعامالّ ضده عن
 : ات هيّوهذه الفرضي، ّيةالنفس البرش

 العاطفة املوجودة ّنأ وً أصالّعى عدم وجود حبّأن يد: األوىل ّيةالفرض
ّ حب : يقال عنهٍيشء برتك ّتعلقهو عندما يو، لدى النفس هي عاطفة البغض

 .الفعل
اإلرادة عني  و بلحاظ عامل املالكيشء ضوء هذا التفسري يكون األمر بيفو

 .ّالعامّ ضده البغض عن
ا خالف ما نجده يف نفوسنا بالوجدان من ّبأهن ّيةوأورد عىل هذه الفرض

 .البغضوّ احلب وجود عاطفتي
وهي ، ة يف النفس عاطفة واحدة العاطفة املوجودّأن :  الثانيةّيةالفرض

  تضافعندماو، ًّا حبىّسمت ،نسب إىل فعل ما يالئم الطبعـُت وما تضافعند
 .ً بغضاّسمىتنسب إىل نقيضه تو

ّعام الّ ضده  عني النهي عن،يشء يكون األمر بّيةوعىل أساس هذه الفرض
 .ًأيضاالنفس بلحاظ عامل 

 :  باطلة ملا ييلّيةا فرضّبأهن أورد عليها + لكنّه
  مركزّنأو ،النفسالبغض يف وّاحلب ّ تعدد خالف الوجدان منّأهنا  .١

 .أخرى يكون الرتك والثقل يف العاطفة تارة يكون الفعل
التي  و ذات اإلضافةّيةالبغض من الصفات احلقيقوّ احلب عاطفةّأن  .٢

 كان هناك )الرتك والفعل(ان ّتعلقفإذا كان هناك م، ها قوامهاّتعلقيكون م
هو  و باملحبوبّتعلقاملّ احلب إحدامها :النفسصفتان يف  و،عاطفتان ال حمالة

 . بالرتك املبغوضّتعلقاآلخر البغض امل و،الفعل
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ن آام تنشلكنّه وّيةماه وًتان ذاتاّأن توجد عاطفتان مستقل:  الثالثةّيةالفرض
  بفعل ما فيه املصلحةّتعلق أحدمها ي،املالك ومن منشأ واحد هو املصلحة

 . بالبغضّسمىي و برتكهّتعلقاآلخر ي و،ّ باحلبّسمىيو
ّ ضده  النهي عنّتضمن ييشءاألمر بالّأن ب قائل تفيد الّيةهذه الفرضو

كام ال يوجد فيها ، األوىل ّيةليس فيه خمالفة للوجدان عىل نحو الفرضو، ّعامال
ل الباطني لإلنسان ّة التأمّه يبقى يف ذمّنأّإال ،  الثانيةّيةكام يف الفرضّ عقيل ٌحمذور

 ّيةيف هذه الفرضتان بالنحو املذكور ّلكي يرى هل تكون هناك عاطفتان عرضي
 تان كام يأيت؟ّام طوليّأم إهن

 بني العاطفتني ّية الثالثة مع افرتاض الطولّيةنفس الفرض:  الرابعةّيةالفرض
 اإلنسان ّأن باعتبار ،يف طوله والفعلّ حب د منّ بغض الرتك يتولّنإ: بأن يقال

 .ما يالئم قواه و لفوات حمبوبهّيتأمل ويبغض
  يستلزم النهي عنيشءاألمر بالّأن ة للقول ب هي النافعّيةوهذه الفرض

 .)١(ّالعامّضده 

 
 <...ّسواء كانت هذه االستحالة ناشئة عن أن أحدمها>: +قوله • 

ّ ثبوت وجوب اليشء مع انتفاء حرمة ضده سواء كان بنحو الداللة :يعني
ّاملطابقية أم التضم ّنية أم االلتزاميةّ ّ. 

املشهور يف وجه هذا االقتضاء فقال البعض واختلف >: +قوله • 
ً ووجه الغرابة هو ألن الوجوب غري التحريم جعال <ّبالعينية وهو غريب ّ

ّوإرادة ومالكا؛ ولذا فرس  .وا هذا القول بتفسريات أخرىً

 .ّيعني توجيه القول بالعينية< ه ذلك تارةّوقد يوج>: +قوله • 
                                                

 . يسريّترصف ب٣١٦ ص٢ ج: انظر بحوث يف علم األصول) ١(
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ّضه الذي هو الـضد العـام د عن نقيّ وجوب اليشء يبعّفإن>: +قوله •  ّ
ّ وليس أنه مركـب مـن شـيئني<ّبيته نحو الفعلّبنفس مقر ّبيـة نحـو ّ مـن مقر؛ّ

ّاملتعلق ومن مبع ّدية عن الضد العامّ ّ ّ فكلام اقرتب اإلنسان من ؛ّ ألهنام نقيضان،ّ
 .أحدمها، فهو يبتعد عن اآلخر بنفس الدرجة

لوجوب إبطال دعوى  يف بحث داللة األمر عىل اّتقدموقد >: +قوله • 
طلـب ّن أل، النهـي ومن طلب الفعلًبا ّمرك الوجوب ليس ّأن ّتقدم <الرتكب

كــذلك النهــي جــنس شــامل  وّستحباملــ والفعــل جــنس شــامل للواجــب
ومـن املعلـوم عـدم ، ً أيـضا،املكروه هو هنـيّن أل، املكروهات وماتّللمحر

 . من جنسنييشءب الّإمكان ترك

 
ّضد الـ و)النقـيض( ّعـامّمطلق املنايف بنحو يشمل الضد الّضد املراد بال• 

 ٌهلا أمرّاص اخلّضد الو، تركها و هو عدمهاًالللصالة مثّعام الّضد فال، ّاصاخل
 يشء استحالة ثبوت وجوب الـ:مرادهم باالقتضاءو، الرشب وّوجودي كاألكل

 .ّمع انتفاء حرمة ضده

واختلفوا ، ّعامالّ ضده  يقتيض حرمةيشءوب  وجّأن  إىلذهب املشهور• 
 ّيـةبمـالك اجلزئّإما و، ّبمالك العينية أي باملطابقةّإما ، يف توجيه هذا االقتضاء

 .النهي عن تركه ويشءبمالك املالزمة بني وجوب الّإما و، ّتضمنالو

فكيف يكون ، الوجوب مغاير للتحريمّأن  :ّيةأجيب عىل القائلني بالعين• 
 ؟عينه

يف ّعام الّ ضده  عني حرمة،ٍيشءّ بأن وجوب :ّيةهوا القول بالعينّجو• 
حرمة ّأن : ومرادهم هبذا هو، اإلرادة وال عينه يف عامل احلكم، مقام التأثري

ّ يبعد عن ضده اليشءكذلك وجوب ال، ّكام تبعد عنهّعام الّضد ال ُ بنفس ّعام ّ
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ّبيته نحو متعلقهّمقر  .حتريكه إليه وّ

 وحدة التأثري املذكور ّن ال يفي بإثبات املطلوب؛ فإبأنّه :وأورد عليهم• 
 عىل حرمة ًاللكن املطلوب إثباته هو داللة إجياب الصالة مثو، ّ مسلمٌأمر

 .وهذا التوجيه ال يثبت ذلك، تركها مطابقة

 النهي عن  ّنإ: قالوا، ّعامّ حلرمة ضده اليشءّلتوجيه عينية وجوب ال• 
األمر بالفعل عني النهي ّأن : ّفيصح، هو الفعل والرتك عبارة عن طلب نقيضه

 : وأورد عليه بام ييل، ّعامالّضد عن ال
ال و، ِّصل: ّأن طلب الصالة له لفظانو،  التسميةّردجم إىل يرجعّ أنه .١

 .النزاع ّحمل ليس لكنّه، ّهذا مسلمو، ترتك الصالة
َّري مسلم؛ هو غو، النهي عن فعل معناه طلب تركهّأن عىل ّ مبني ّ أنه.٢

 .جر عنهبل يعني الز،  ال يعني طلب تركهيشءّألن النهي عن 

 ّبمالك اجلزئيةّعام ّ يقتيض النهي عن ضده اليشء وجوب ّإن: قيل• 
 .املنع من الرتك و من طلب الفعلّمركبالوجوب ّأن له بّواستدل ، ّتضمنالو

ّألن  ًاملنع من الرتك ليس جزءا من مدلول الوجوب؛ّأن  ب:وأورد عليه
، مع ذلك ليس يف املكروه إلزامو،  يف باب املكروهاتٌ ثابتيشءالنهي عن 

 .عدم الرتخيص يف تركه وب الوجوب من طلب الفعلّيرتكّإنام و

ّ يقتيض النهي عن ضده العام بمالك املالزمةيشءّن وجوب إ: قيل•  ّ ،
 تركه؛ ّيستحيل أن يرخص يف، إجيابه و املوىل بعد أمره بالفعلّله بأنّواستدل 

 .عدم الرتخيص يف الرتك يساوق التحريمو، فينيمتنا ًيف ذلك مجعا بنيّن أل
، ّ إلزاميٍعدم الرتخيص يف الرتك يساوق ثبوت حكمّأن  ب:وأورد عليه

فال موجب ألن ، ًيالئم إجياب الفعل أيضا، هو كام يالئم حتريم ترك الفعلو
 .يستكشف من ذلك حتريم الرتك باخلصوص

 .ّالعامّ ضده  وجوب يشء ال يقتيض النهي عنّنإ: والنتيجة
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ّرشنا سابقا إىل أن األعالم اختلفوا يف أن األمر بيشء يقتيض النهي عن أ ّ ً
ّضده العام، عىل قولني  .عدم االقتضاء، واالقتضاء: ّ

ّوتقدم بيان القائلني باالقتضاء عىل أقوال ثالثة، إما الع ّينية أو التضمن أو ّ ّ
ّاالستلزام، وأن القول باالستلزام هو القول املعروف واملشهور بني األعالم، 

ّوإنام اخلالف بينهم يف أن هذه املالزمة هل  ّبنحو اللزوم البني باملعنى هي ّ
 : ّ باملعنى األعم، وفيام ييل بعض كلامت األعالم يف املقامّ البنيمّاألخص أ

حقق ا.١   ائّ رأي ا
ّ يقتيض النهي عن ضده العام،يشءّأن األمر ب: ّذهب املحقق النائيني إىل ّ، 

ّ، وقد قرب ذلك بأنه يكفي ّ باملعنى األخصّبمالك املالزمة بنحو اللزوم البني ّ
ّيف تصور املنع من الرتك تصور وجوب يشء  . بال حاجة إىل عناية زائدة،ّ

 وهو ،شبهة يف الوجه الثاين فال ،ّ وعىل تقدير التنزل عن ذلك:ّثم قال
 .)١(ّباملعنى األعم ّاللزوم البني

كفاية.٢    رأي صاحب ا
ّالنهي عن ضده العامو، حيث ذهب إىل املالزمة بني إجياب يشء بنحو ، ّ

ّأن الطلب الوجويب هو إرادة أكيدة، وال شبهة :  بتقريب؛ّاللزوم العقيل األعم
ّأن تأك  ّ، حيث إنّة الوجود أمر وجوديّ وشد،ة وجودهاّد اإلرادة معناه شدّ

 الزمه الرضا ّ، والطلب النديبّ والوجويبّالطلب مشرتك بني الطلب النديب
 أن ًّالزاميإً الزم كونه طلبا ّ فإن،ّ بخالف الطلب الوجويب،ذن يف الرتكواإل

                                                
 .٧ـ٦ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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 .يكون ال يرىض برتكه
ٌ أن املنع من الرتك الزم:ًوال خيفى أيضا ّ بني باملعنى األعم وليسّ ً  الزماّ

ًبينا  باملعنى ًناّ بيًه ليس الزماّنأّما أ .ّ غري بنيً، وال الزماّ باملعنى األخصّ
ّه كثريا ما يتصور اآلمر الطلب الوجويبّنألوضوح ف ّاألخص ّ ً ويأمر أمرا ً

ّا وال يتصور مفهوم املنع عن الرتك، والالزم البنيّلزاميإًا ّوجوبي ّ  باملعنى ً
ولذا تكون الداللة عليه ، ّره تصور امللزومّصو هو الذي يكفي يف تّاألخص

ّداللة التزامية، وليس من الالزم غري البني  إذ ال حيتاج إىل إقامة دليل عىل ،ّ
ّ كلزوم احلدوث للعامل وكوجوب املقدمة املرتشح هلا من وجوب ذهيا، ،لزومه ّ

ّفالبد وأن يكون من اللزوم البني ىل الرتك ه مع االلتفات إّنأّ باملعنى األعم وّ
 وقد أشار ، وهو مبغوض له، ال يرىض به ويمنع عنهبأنّهجيزم الشخص اآلمر 

ًبمعنى أنه لو التفت اآلمر إىل الرتك ملا كان راضيا به ال >:  إىل ذلك بقوله+ ّ
 .)١(<ّحمالة، وكان يبغضه البتة

ّإن بحثنا يف : ّوأورد عليه املحقق األصفهاين يف كالم طويل حاصله
ّيعية، ووزاهنا وزان اإلرادة التكوينية، فإن كان املراد من قولهاإلرادة الترش ّ :

ّ أنه يعترب يف )ّالشوق يف مورد الوجوب أشد منه يف مورد االستحباب(
زوم، فهذا صحيح، سواء يف املراد ّالوجوب وصول املصلحة إىل حد الل

ّن اإلرادة املؤثرة يف حتقأ:  كان املرادوإن. التكويني أو الترشيعي ّ   ق املراد هي يفّ
ّمورد الواجبات أشد وأقوى منها يف مورد املستحبات، فهذا باطل، ألن ما به  ّ ُّ

وال اختالف ... ّالتفاوت بني الواجب واملستحب هو الغرض وليس اإلرادة
 .يف مرتبة اإلرادة

ّ واملستحب ،لوجوب املرتبة الشديدة من اإلرادةلّنه ليس أ: واحلاصل
                                                

 .١٣٣ص: كفاية األصول) ١(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٢٣٨

ٍ، بل إن إرادة املريد إن تعلقت بأمر جااملرتبة الضعيفة منها ّ ئز الرتك عنده فهو ّ
ٍ تعلقت بأمر غري جائز الرتك عنده فهو الواجبّاملستحب، وإن ومن ... ّ

ّوإال فاإلرادة ...  وعدم جوازه يتبع الغرض منهيشءّأن جواز ترك ال: الواضح
ّكيفية نفسانية، والكيفيات النفسانية ليس هلا مراتب ّ ّ ّ)١(. 

و رأ.٣ سيد ا   ّي ا
 : إىل عدم االقتضاء، وناقش يف مجيع األقوال + ذهب لقد

ّأما القول األول ّ إن أريد من العينية بأنّه :ّ وهو القول بالعينية، فأورد عليهّ
ًأهنام يدالن عىل معنى ّ واحد وإنام االختالف بينهام يف التعبري فقط، فهذا مما ال ّّ ّ

أعني هبا كون  ـ ّنية يف مقام الثبوت والواقعوإن أريد هبا العي ...إشكال فيه
ّ أنه إن :فريد عليه ـ  عني النهي عن تركه يف ذلك املقام وبالعكس،ٍيشءاألمر ب

أريد من النهي عن الرتك، طلب تركه املنطبق عىل الفعل، إذ قد يراد من النهي 
هي ّ طلب تركه كام هو احلال يف تروك اإلحرام والصوم، فان هذا النيشءعن ال

ّمل ينشأ عن مبغوضية تلك األمور وقيام مفسدة إلزامية هبا، بل نشأ عن حمبوبية  ّ ّ
ًتركها وقيام مصلحة إلزامية به، وعليه مل يكن مثل هذا النهي هنيا حقيقيا ناشئا  ً ً ّ

ّفالنتيجة إذن هي أن القول بالعينية قول ال  ...ّعن مفسدة ملزمة يف متعلقه ّ
 .)٢(ّحمصل له

ّالداللة التضمنيةّوأما القول ب ّ بأن الوجوب أمر بسيط وعدم :، فأورد عليهّ
 .بهّترك

ّوأما القول بالداللة االلتزامية ّ دااليشء بأن يكون األمر بال:، فأورد عليهّ
  ً 

ّ بنحو البني للزومُسواء أريد منه ا ـ ّعىل النهي عن تركه بااللتزام، فإن اللزوم
                                                

 .٢٠٥ ص٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
 .٣٣٥ ص٢ ج: )ّع مؤسسة إحياء آثار السيد اخلوئيطب(حمارضات يف أصول الفقه ) ٢(
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ّوهو ما ال ينفك تصور (ّباملعنى األخص ّ أحد املتالزمني عن تصور اآلخر، ّ
ّكتصور العمى الذي ال ينفك عن تصور البرص، وكذا نحومها من امللكة  ّّ

 ،ّوهو ما إذا تصور اإلنسان كليهام(ّ باملعنى األعم للزوم أو بنحو ا)وعدمها
 من األقوال يف حقيقة األمر والنهي، يشءال ينطبق عىل  )أذعن باملالزمة بينهام

ّهنام اإلرادة والكراهة، والقول بأهنام البعث والزجر، والقول القول بأ: وهي ّ
ّبأهنام طلب الفعل وطلب الرتك، والقول باعتبار الالبدية واعتبار احلرمان ّ ّ. 

ً أنه لو أراد شيئا:ّنعم، هناك تالزم بني احلب والبغض، بمعنى  كره ،ّ
ّم، إال أنه ال ّ البني باملعنى األعللزوم هو بنحو اللزوموأبغض تركه، وهذا ا ّ ّ

ّربط له باملالزمة بني األمر والنهي، إال أن يقال بأن حقيقة األمر بال  إرادته يشءّ
ّبالشوق البالغ حد النصاب، وحقيقة النهي كراهية ال  مع البغض الشديد يشءّ

ّ ال قائل هبذا، ألن القائلني بأن ّد النصاب، سواء أبرز أو ال، لكنله البالغ ح ّ
 .نهي هي اإلرادة والكراهة يقولون باعتبار إبرازمهاحقيقة األمر وال

ّأن الداللة االلتزامية ساقطة، كسقوط التضمنية والعينية، وأن : ّوحتصل ّّ ّ ّّ
ّالقول بداللة األمر عىل النهي عن ضده العام باطل عىل مجيع الوجوه ّ)١(. 

ّهذا كله يف الضد العام ّ ّ. 
 
 

                                                
 .٣٣٥ ص٢ ج: حمارضات يف أصول الفقه) ١(
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اص ضداّأما و رمتِء اِ وجوبِ باقتضاءُ فقد يقالا  ِه بأحدِ 

ل   : د
ل ُول األُا كوو: ّ   : ّمقدمات من ٌنّهو 

  .ٌ  حرامِ  لواجب عامال ضد اّأن: األو
انية اص ضد اّأن: ا الزما لٌ    .ّالعام ضد 
ة ا الزم ّأن: ا لحرامٌ ما هو    . فهو حرامِ 

بطل لُو ارُ هذا ا ِمقدمت ِ بإن ارو، ّتقدمكما ، األو هّ ِ إن
ِقدمةا ة ّ ا ل،ِا   . عليهاَ إذ ال د

ا ل ا كو: ا ٍ من مقدماتٌنّوهو   أيضاّ
ً

 :  
َأن ترك: األو ضدينِ أحدّ ِ ا

ٌ مقدمةّ ضدّ   .ه 
انية َأن مقدمة: ا ّ واجبّ ك؛ٌ واجبةِ ا ضدُ وعليه ف اص ا   ا

  . واجبِلواجب
ة ا ضدُ تركَإذا وجب: ا اص ا ضدُوهو إيقاع، هُ نقيضَ حرم ا   ا

اص بت،ا ك ي ذ طلوبُ و   . ا
قدمة ستغ عن ا ِوقد  ةّ ا ت بإثباتِ ا ضدِ تركِ وجوبِ ون   ا

اص قق؛ا ُ ألن هذا  ّ مرةّ ةَ ا طلو  ُ و عدمِ، باالقتضاءِ من القولَ ا
ن ر ِ إ ضدِاأل اص با و  وجه ا تبِ و واضح. ّ ال ه كما ّنأ ِومن ا

ن رُال يم ك مع،ِه به مع حرمتُ األ رَ كذ  ِ الستحالة؛هِ بنقيضِ األ
رِثبوت قيضِ األ معا ِ با

ً
.  

قدمة َكما أن ا ّ انيةّ دَ ا وجوبَ بها إثباتُ ال نر يِ ا لمقدمة الغ  ِ ّ 
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راحل  مِ  مِ ا عل، بل ي ثبوتُ بما فيها   ِه بلحاظُ ا
بادئِم قدمة؛ ا ُ وعليه فهذه ا   . ثابتةّ

هم قيق: إذنوا قدمةِ حالُ  ِ ا  َأحدّ بأن : عليهاَرهنُ وقد ب. األوّ
ضدين ِا

انعُ وعدم،ه ضدِ عن وجودٌ مانعّ  العلةِ إجزاءُ أحدِ ا
ّ

بت،   ُفت
ُميةّمقد ضدينِ أحدِ عدمّ ِ ا

يانّ   . بهذا ا
يب هانُو وابِ  هذا ال   :  
واب ُ األولُا شبهة حلُلّ يتكفّ هانَيغِ ال صِ ا يان.ُ بها ال  :ُه و

َأن العلة ّ بةّ ر  ٌ ّ
قت و ط من ا انعِ وعدمِا سبب ؛ِ ا قت هو ا  ُفا

شح ي ي ُا ط،ُ منه األثرّ ِ  ترشحٌ دخيلُ وا ه،  من مقتضيِ األثرّ
انع ي يمنعُوا أثُ هو ا قت من ا ف؛ ا ُ ومن هنا يتو ّ

ِ  األثرُ وجود
قت ط  ا انعِ وعدمِوا شأ،ِ ا  و

ُ
قت ِ من عدمِ األثرُ عدم  ا

طِأو عدم كنهِ أو وجودِ ا انع، و ُ ا شأّ  ال ي
ُ

انعِ من وجود  إال  ِ ا
ّ

قتِ وجودِحالة َ ألن تأث؛ ا انعّ ِ إنما هو بمنعِ ا
لمقت عن ّ ه 

أث نعِ وجودِ عدمَ ومع،ِا ذا ا قت ال مع  انع ؛ِ ا َوهذا يع أن ا ّ 
ون ُإنما ي نّ َ مانعا إذا أم ً

قَ أن يعا ، َت  يمنع ا أث ه عن ا
َوأما إذا استحال ون، ه ُتّه استحالت مانعيَ أن يعاّ ا ال ي ا  ُو

 العلةِجزاءأه من ُعدم
ّ

.  
صالة:ِو هذا األساس ِا إلزالةّها ضدِ بوصفَ إذا الحظنا ا

ً 
جاسة سجدِا قتِ عن ا د أن ا  َ ا هو إرادةّ فُ  ِ ا

ّ
ستحيل،  ُ و

تم ف إرادةَِ معُ اإلزالةَعأن  ِ ا
ّ

لصالة َ أن مانعيةُ:وهذا معناه.   ّ ّ 
صالةِِاإلزالة ستحيلة عن ا ن،ٌ  ونُ فال يم  َها أحدُ عدمَ أن ي
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ِ العلةِجزاءأ
ّ

.  
ن شئت لصالةِ اإلرادةِِ وجودَه معّنإ: َ قلتَو  ٌ، منتظرةَ ال حالة 

لصالةَِها ال مقتِ عدمَومع   .ِه عن تأثً مانعةِلة اإلزاُ كونَفرضُ  
َ أن اإلزالةَنكرونُ تَ كيف:َفإن قيل ن َ مع،ٌ مانعةّ م ت و  ّ أنها 

صالةِ  الجتمعت معًمانعة فروض، ا نُ عدمُ وا كِ إ   ؟ ذ
واب انعية: ُن ا َأن ا ّ علّ انعُ ال  ً علةَ ا ّ

عل،ِ األثرِ لعدم  ُ و
انعَعدم ِ العلةِجزاءأ َ أحدِ ا

ّ
ألثر ُ إنما  مانعيةِ  ّ ِ  عن تأثِء اّ

د قت  تو انعيةَ وقد عرفت؛ األثرِا َ أن هذه ا ّ بتّ ُ إنما ت  ٍء ّ
ن تِباإل لمقتُ معا انعية. ه  ُوأما ا ّ ردّ ِ بمع  مانعّ  ِ وعدمِ ا

ن وجودِ االجتماعِإ ضدينـ  ِ  ا ِكما  ا
أثَفال دخلـ  ّ ا  ا  ،ِ 

قت ألحدذ م ما تمإ تمانعِ ا ع معِ ا طَ بهذا ا  وانت ،ِ ا
انع قت ِ عن تأثُا أثر[ ا

ّ
الةَأثر]  تمانعِ أحدِ  وجودَه ال   ِ ا

يجة.ِون اآلخر كُ ون َ أن وجود: ذ ضدينِ أحدّ ِ ا
  ،ه ضدِ عدمَ معّ

َميةّ وال مقد،ٍ واحدةٍرتبة نهماّ   . ب
وا اُبا اض:  ا َأن اف قدّ ِميةّ ا ستلزمّ ور، كما أُ  ه ْ ا نا إ
لقة سابقةِ ا   . فالحظِ ا

صحيح َ أن وجوب:ُوعليه فا اص ضدَ ال يقت حرمةٍء ّ   .ّه ا
ُوأما ثمرة حثّ لقة ـ  فِ هذا ا نا  ا سابقةِكما أ : ـ)١(ِ ا

مُشخيص صالةِِ ح ضادةِ ا واجبّ ا َم إذا اشتغل أهٍ  فّ ُ بها ا ّ
 

ك أيَوترك ذ ّ األهم، و زاحمَ آخرٍ واجبّ   . من هذا القبيلٍ 
                                                

 .ّاقتضاء وجوب اليشء حلرمة ضده: ، حتت عنوانيف بحث الدليل العقيل) ١(
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َ تعذرِفإذا قلنا باالقتضاء رُ ثبوتّ صالةِِ األ و  وجه با  ِ و
تب، فال تصح ّال ّ.  

م نقل باالقتضاء ذا  ر،ِو ِ صحت باأل
تّ   .ّ ال

صيغة مرةِ  صياغةَ أشملٍو ِ  باالقتضاءِ القولّنه أ:  هذه ا
عارضُيقع واجبَ دَ بُ ا ؛ ألن ِ ا ا ً ا ّ لّ   يدلِ من ا

ام مِباالل ر وردِ   نا  أصلُ اآلخر، فيكونِ  عل، وهذا ِ ا  ا
عارضُالك ر،ِ ا   . بنا كما 

ِوأما  القول َ فال تعارض؛ ألن مفادِ االقتضاءِ بعدمّ  من  ّ
ل س إال وجوبِا َ ل ّ

ورد  ِ وعدم بالقدرةٌِوطٌوجوب  وهو ،هِ 
زاحمِاالشتغال َ كما تقدم، وال تنا،ِ با   ِ من هذا القبيلِ وجوَ بّ

علِم   . ا
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 ّيةال بنحو العين، ّعامالّ ضده وجوب يشء ال يقتيض حرمةّأن ّتقدم ّ مما ّتبني

ّأن :  نرشع يف البحث يف املقام الثاين وهوفيام ييلو،  باملالزمة والّتضمنوال بال
 أم ال؟ّاص اخلّ ضده وجوب يشء هل يقتيض حرمة

هو األمر الوجودي الذي يعاند وجوده وجود  :ّاصاخلّضد البواملراد 
، ّأي يستحيل صدورمها عن املكلف، الواجب بحيث يستحيل اجتامعهام

ّ فإن ذلك يستوجب العجز عن ّضادجودي املّفحينام يأيت املكلف بالفعل الو
 .اإلتيان بالفعل الواجب

ّفإن الصالة تكون من الضد ، ًحينام يكون إنقاذ الغريق واجبا: ًمثال ّ
مثل ّاص ّالبحث فيه يقع حول حكم فعل الضد اخل و.ّاخلاص للواجب

ّن وجوب اإلنقاذ هل يقتيض حرمة ضده أ :بمعنى ؟ حرام أو الالصالة هل ّ
أو حينام يأمر املوىل بإزالة النجاسة من املسجد فهل يقتيض حرمة  ؟ّاصاخل

 الصالة؟
، ّاصاخلّ ضده وجوب يشء يقتيض حرمة: ّولاأل؛ يف املقام قوالن

ّ يقتيض حرمة ضده اخلاصيشءّ أن وجوب ال:حاصل هذا القولو إذا  :ًمثالف، ّ
ّحرم ضدها اخلاص، وجبت إزالة النجاسة عن املسجد  ٍمنافّ أي كل فعل ،ّ

 .ألحدمهاّ إال ّ بحيث ال يتسع، كالصالة مع ضيق وقتها،لإلزالة
 : بدليلني، ّاصاخلّ ضده وجوب اليشء يقتيض حرمةّأن عىل ّواستدل 

 
 : ّبيانه ضمن املقدمات التاليةو

ّحرمة الضد العام أي النقيض: األوىلّاملقدمة   ،واجبةفإذا كانت الصالة  ؛ّ
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 .حرم نقيضها أي تركها
ّأن الضد اخلاص مالزم للضد العام يف الوجود: ّاملقدمة الثانية ّ ّّ ّأنه : بمعنى ؛ّ

ّإذا وجد الضد اخلاص  ّيستلزم وجود الضد العام أي النقيضّفإنه ّ فإذا ترك ، ّ
وهو وجود فعل آخر أن ّعام الّضد فيلزم وجود ال،  إزالة النجاسةّكلفامل

 ....لوس أو امليش النوم أو اجل: من قبيل،ّكلفيشتغل به امل
ّفالضد  ؛الزم للحرام يف الوجود فهو حرامّكل ما هو م: ّاملقدمة الثالثة

ّللضد العام ه مالزمّنحيث إّاخلاص  فإذا ، مالزم لفعل احلرام ّاصاخلّضد فال، ّ
ً ااميشء مالزم له يكون حرّ فكل  ـاألوىل ّقدمةبناء عىل امل ـ حرم ترك اإلزالة

ّ ألن احلرمة ترسي من أحد ،ما هو مالزم للحرام فهو حرامّن  وذلك أل؛ًأيضا
 . أن يكون املتالزمان متسانخني يف احلكمرضورة ،املتالزمني إىل اآلخر

، أن يكونا متوافقني يف احلكمّ البد  املتالزمني يف الوجودّإن :بعبارة أخرى
ّ لكل ّأنبناء عىل  ،ني حكمٍّ يكون لكل من املتالزمّوذلك ألن املفروض أن

 ّفإما أن، خالفه اآلخر يف احلكم وًفلو كان أحد املتالزمني واجبا ،واقعة حكم
التكليف و فيلزم طلب املتناقضني، يكون حكم املالزم اآلخر هو احلرمة

ّإما أن يكون حكم املالزم اآلخر هو و، التكليف باملحال إىل باإلضافة، املحال
ّألنه ملا كان حكم ، ًهذا حمال أيضاو،  أو اإلباحةاالستحباب أو الكراهة ّ

ّلكن ، ّالعقل حيكم بالبديتهو، ّأحدمها الوجوب فالشارع غري مرخص يف تركه
االستحباب أو الكراهة أو  ـ اآلخر الذي فرض حكمه أحد األحكام الثالثة

ًفهو مرخص رشعا يف تركه ـ اإلباحة فيلزم ، العقل حاكم بجواز الرتك وّ
 احلركة وجواز السكون يف ةيّ حيكم بالبدأنمن قبيل ،  يف حكم العقلالتناقض

ّفرضنا أن ترك الصالة  وهذا حمال؛ فإذا كانت اإلزالة واجبةو، نفس الوقت
ّمالزم هلا فيستحيل أن يتصف ترك الصالة بحكم خمالف للوجوب؛ ألن ترك  ّ

ًالصالة إذا كان حراما أو مستحبا ّ معناه أنه إما جيب فهذا، ً أو مباحاً أو مكروهاّ ّ
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ّفعل الصالة عىل املكلف أو يستحب ّكلها ال يمكن أن  و، أو يكره أو يباحّ
فاملوىل إذا  ؛ّ ألن املفروض ضيق القدرة عنها،جتتمع مع وجوب اإلزالة

ًرشعهام معا  ٌهو تكليفو، عدم القدرة وّ فهذا معناه إلقاء املكلف يف العجز،ّ
 .مستحيل

 . أن يكون املتالزمان متوافقني يف احلكمّدالبّأنه : ّ يتضح وهبذا
ّ ضده  يقتيض حرمة، وجوب يشءّنأ: ّقدماتوالنتيجة من هذه امل

ّضد الصالة مالزمة للّن أل، حرم فعل الصالة، فإذا وجبت اإلزالة ؛ّاصاخل
املالزم ّن حيث إو ـ األوىل ّقدمةوهو حرام بحسب امل ـ أي ترك اإلزالةّعام ال

 .م الصالة وهو املطلوبفتحر، للحرام حرام
 : نوقش هذا الدليل بمناقشتنيو

ّتقدم من إنكار حرمة   وذلك ملا،األوىل ّقدمة املّيةعدم متام: األوىلاملناقشة 
ّالضد العام وهو ترك ّعام ها الّاألمر باإلزالة ال يقتيض حرمة ضدّ فإن وعليه ؛ّ

 .اإلزالة
ّوهي كل ما هو مالزم للحرام  ـ ّ املقدمة الثالثةّيةعدم متام: املناقشة الثانية

ًلعدم قيام الدليل عليها ال وجدانا وال برهانا ـ يف الوجود فهو حرام ً. 
ّ هو أن مالزم احلرام ال يمكن أن يتصف بحكم :وأقىص ما يمكن أن يقال ّ

ّألن املتالزمني يف الوجود ال يمكن للموىل أن جيعل أحدمها ، خمالف للحرام
ّ؛ ألنه يعني طلب ًأو مباحاًا ّمستحب أو ًأو مكروهاًبا وجيعل اآلخر واج، ًحراما

 .عن امتثالهًضال  ف،هو مستحيل جعله وّاجلمع بني احلكمني املتضادين
بل يكفي يف ، لعدم الدليل عليه، مالزم احلرام حرامّأن  هذا ال يعني ّلكن

ال وًبا فال يكون واج، ال يكون فيه حكم آخر خمالفن املالزم للحرام أ
ًأي يكفي أن يكون خاليا عن احلكم متاما، ًال مباحا وًال مكروها وًّامستحب ً ،

 .ًمعقول ثبوته رشعا وّوخلوه عن احلكم أمر ممكن يف نفسه
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 من ٌفكيف ختلو واقعة، ّ رشعيٌوفيها حكمّ إال ٍما من واقعة: إن قيل
ّالبد  ف،املالزم للحرام بأحد األحكام اخلمسةّ يتصف أنّ البد  وعليه؛احلكم

ًواجبا أو حراما أو ّ إما أن يكون ًا أو مكروهاّمستحبً  ً أو مباحا؟ً
ّما من واقعة إال( هذه الكربى ّإن: اجلواب  صحيحة )ّ رشعيفيها حكم وٍ

من وجود مالك يف تلك الواقعة لكي يكون فيها ّالبد ف، ا ليست بال مالكلكنّه
 : ثةاملالك ال خيلو من أحد فروض ثالّأن : ومن الواضح، ّ رشعيحكم

ّأن يكون املالك هو تبعية األحكام الرشعية للمصالح: ّولالفرض األ ّ 
ّمن جهة أنه إذا رأى العقل ، ّعىل مسلك العدلية، املفاسد غري املزامحةو

 .يستكشف احلكم الرشعي يف الواقعة بقانون املالزمةّ التامة املصلحة
ّي لتحقق اع املالك هو رضورة جعل الشارع الدأن يكون: الفرض الثاين

 .والداعي هو احلكم، غرضه
ّأن يكون املالك هو لزوم خروج املكلف من احلرية يف : الفرض الثالث

 . من هذه الفروض يف املتالزمنييشء ال يوجد لكن .ّكل واقعة
ّأما الفرض األول ّفألنه ال دليل عىل أنه لو كان للمالزم مالك ف: ّ أن  وّالبدّ

فام هي املصلحة جلعل ، ًن القعود واجبافلو كا، يكون ملالزمه مالك كذلك
 الوجوب لرتك القيام؟

ّفألن جعل احلكم للمالزم كاف للداعوية إىل حتقق : ّوأما الفرض الثاين ّّ ٍ

 .ال حاجة جلعل املالزم اآلخر من هذه اجلهةو، غرض املوىل
ّفألنه ال حرية للمكلف يف مورد املتالزمني يف فرض : ّوأما الفرض الثالث ّ

ّال يبقى املكلف ، ّفإنه مع جعل الوجوب للقعود، كم ألحدمهاجعل احل
ّمتحريا يف حكم القيام حتى حيتاج إىل جعل حكم الوجوب لرتكه ً ّ. 

جلعله  ،بعد جعل احلكم ألحد املتالزمني ّأنه ال مالك: ّيتضحوهبذا 
، يف املقام غري منطبقة ـ واقعة حكمّ لكل :وهي ـ فالكربى. للمالزم اآلخر
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 .)١(الثالثة ّقدمةفتسقط امل
ّ هني عن الضد يشءّبطالن هذا الدليل إلثبات أن األمر بال: عليه نستنتجو

 .ّاصاخل

 
 :  التاليةّقدمات من املّمكونوهو 

ّفإن عدم  ؛ّلفعل الضد اآلخرّمقدمة ّترك أحد الضدين : األوىلّاملقدمة 
ّ الضدين وترك أحد، لإلزالةّضد الصالة ّن أل اإلزالة؛ ّحققلت ّمقدمةالصالة 

 .اآلخرّضد  الّحققلت ّمقدمة
 ّكام تقدم ذلك يف بحث الوجوب؛ ّمقدمة الواجب واجبة: ّاملقدمة الثانية

عليه يكون ترك الصالة و، ًبناء عىل القول باملالزمة بينهام رشعاـ ّالغريي 
ّ ألنه مقدمة لت،ًواجبا  . اإلزالة الواجبةّحققّ

 يشءّبناء عىل أن وجوب ال ؛إذا وجب يشء حرم نقيضه: ّدمة الثالثةاملق
ّيقتيض النهي عن ضده العام ، فيحرم نقيضه، ً ترك الصالة واجباّنحيث إو، ّ

فيكون فعل الصالة ، نقيض ترك الصالة هو فعل الصالةّأن  من الواضحو
 .هو املطلوبو، ًحراما

  تانّالحظتان مهم
 :  مالحظتني+الشهيد ّالسيد الدليل ذكر قبل الولوج يف مناقشة هذا 

 الثالثة  ّقدمة االستدالل عىل املّتوقفعدم : األوىلاملالحظة 
الثالثة واالكتفاء  ّقدمةهو إمكان االستغناء عن امل: حاصل هذه املالحظة

األمر باليشء يقتيض ّأن وهو ،  والثانية لتحقيق املطلوباألوىل ّقدمتنيبامل

                                                
 .١٥١ ص٣ ج: انظر حتقيق األصول) ١(
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 .ّاصاخلّ ضده حرمة
 األوىل ّقدمة بامل،ه يكفي يف االستدالل عىل املطلوبّنأ: قريب ذلكوت

ّن ترك أحد الضدين مقدمة حلصول الضد اآلخرأوهي ( ّ ّ  ّقدمةامل كذلك )ّ
ّأن اإلزالة إذا : فتكون النتيجة )ّوهي كون مقدمة الواجب واجبة( الثانية

ه لو مل يرتك ّألن ـ اإلزالة ـ ّفيكون ترك الصالة مقدمة حلصوهلا، كانت واجبة
ّوحيث إن املقدمة لإلزالة ترك ، ّاشتغل هبا مل يتحقق منه فعل اإلزالة والصالة ّ

   ترك الصالةّأن ا ثبت ّومل، الواجب واجبة ّمقدمةّن أل، الصالة فهي واجبة
ثبات املطلوب وهو فهو يكفي إل، واجب ـ لإلزالةّخاص ّضد الذي هو ـ 

ّألنه مل، ّاصاخلّضد حرمة ال فيستحيل أن يؤمر ، ًترك الصالة واجباا كان ّ
ًال عىل وجه الرتتب وال مطلقا، بالصالة ّ. 

ّهم  برتك األًأي مرشوطا( ّرتتبّوأما عدم إمكان األمر بالصالة بنحو ال
 التكليف بفعل الصالة : أي،ه يلزم التكليف بالنقيضنيّألنف )وهو اإلزالة

: وبعبارة أخرى، مستحيلوهو  ـ لإلزالة ّمقدمةلكوهنا  ـ والتكليف برتكها
 يف حال فعلها : أي،هبا يف حال عصيان ترك الصالةًرا تكون الصالة مأمو

ٌ مما يعني أهنا مأمور،ّاملحرم ّ ؛ للزوم ًهذا مستحيل أيضاو،  هبا يف حال حرمتهاّ
 .ًالتناقض أيضا والتهافت

ًأما أنه ال يمكن أن يأمر الشارع بالصالة مطلقا ّ ذلك للزوم اجتامع ف ،ّ
 .ًأيضاًبا فعل الصالة واجوًبا لنقيضني؛ إذ يكون ترك الصالة واجا

 الثانية ّقدمةحتقيق حال امل: املالحظة الثانية

ّاملقدمة الثانية تفيد أن مقدمة الواجب واجبة الواجب  ّمقدمة يراد بًفتارة .ّّ
 بمعنى ،اإلجياب وعىل مستوى عامل اجلعلّ الغريي واجبة بالوجوبكوهنا 

 .ذهيا وّ للمالزمة بني املقدمة،ّ جمعول عىل املقدمةّعي رشوجود وجوب
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يف عامل املبادئ  ّمقدمةللّ الغريي إثبات الوجوب ّقدمةوأخرى يراد هبذه امل
ًأن اليشء إذا كان واجبا فهو حمبوب لدى املوىل: بمعنى، فقط متة ّفتكون مقد، ّ

ّحب ذي املقدمة الزمه حب املّأن أي ، حمبوبة ومرادة للموىل أو إرادة ، ّقدمةّّ
ّذي املقدمة يستلزم إرادة املقدمة ّ. 

ّللمقدمة عىل مستوى عامل ّ الغريي وهو إثبات الوجوب ـ ّوالنحو األول
وإذا ، الواجب ّمقدمةل فيه ويقال بعدم وجوب شكقد يست ـ اإلجياباجلعل و
 ّمقدمةالذي هو  ـ فال يكون ترك الصالة، الواجب واجبة ّمقدمةمل تكن 

املطلوب وهو حرمة ّ يتم وبذلك ال، ى حيرم فعل الصالةّحت، ًواجباـ  لإلزالة
 .ّاصاخلّضد ال

ت الواجب ليس ّمقدمةّأن  بّسلمنا حتى لو : يقول+الشهيد ّالسيد  ّلكن
وهو  ـ  النحو الثاينّلكنو، اإلجيابيف عامل اجلعل وّ الغريي واجبة بالوجوب

ّن إ إذ ،ّمسلم بالوجدان ـ دئ فقطيف عامل املبا ّمقدمةللّ الغريي إثبات الوجوب
 ّمقدمةوإذا كانت ،  حمبوبة ومرادة للموىلّمقدمتهًاليشء إذا كان واجبا فتكون 

  ـإلزالة النجاسة ّمقدمةالذي هو  ـ يكون ترك الصالةٍحينئذ ف، الواجب حمبوبة
 الوجوب ّتعلقوعىل هذا ال يمكن ، ًايكون فعل الصالة حرامو، ًاواجب

 ،ّرتتبولو بنحو ال  بالصالةّتعلقاألمر إذا ّن ؛ ألّرتتب نحو البالصالة ولو عىل
ًوإذا كان فعل الصالة حمبوبا فهو ،  فعل الصالة لدى املوىلّيةيكشف عن حمبوب

ًحمبوبا أيضا ـ لإلزالة ّمقدمةالذي هو  ـ  من كون ترك الصالةّتقدمينايف ما  ً ،
وهو حمال كام هو ، ركهاومها فعل الصالة وت، بالنقيضنيّ احلب ّتعلقفيلزم 
 .واضح

 هذه ّققيكفي يف حتّألنه ، صاحلة لالستدالل ّقدمةهذه املّأن : ّ يتضحوهبذا
إذن ، واملالكاتبادئ بلحاظ عامل امل ّمقدمةللّ الغريي ثبوت الوجوب ّقدمةامل

 . فيهاإشكالال  وّهذه املقدمة ثابتة
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قدمة األولاالستدالل  ضدين ( ّ ا ّأن ترك أحد ا ضد اآلخرّ ّمقدمة لفعل ا ّ(  
ترك أحد ّأن : هيو األوىلّ يف املقام هو حتقيق احلال يف املقدمة ّاملهمّإنام 

ّالبد  ّقدمةاحلال يف هذه املّ يتضح ولكي .ّلفعل الضد اآلخر ّمقدمةّالضدين 
 . مناقشتهّثممن عرض االستدالل عليها 

ّبأن وجود أحد الضدي :ّقدمةعىل هذا املّاستدل فقد  ن مانع عن وجود ّ
ًالضد اآلخر؛ الستحالة وجود الضدين معا ّ ّضد يرتفع ال، فإذا وجد أحدمها .ّ

ّوهذا يعني أن وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد اآلخر؛  .ًاآلخر حتام ّ ّ
ً لزم اجتامع الضدين معا، عن وجودهًإذ لو مل يكن مانعا  .هو مستحيل و،ّ

ّإن العلة: بيان ذلك  : ة من ثالثة أجزاءّمركبّ التامة ّ
 .وجود املقتيض: ّولاأل

 .وجود الرشط: الثاين
 .عدم املانع: الثالث

 ّاملامسة بني وجود النار واحلطبّأما ،  لإلحراقٍوجود النار مقتض :ًمثال
ّاملامسة مصححة لفاعلّن فهي رشط لتأثريها فيه؛ أل رطوبة احلطب ّأما ،  النارّيةّ

 ّفإذا متت هذه األجزاء الثالثة، ر يف احلطب تأثري الناّيةفهي مانعة عن فعل
ّفقد متت العلة )املقتيض والرشط وعدم املانع( وحصل ، ّوأثرت أثرهاّ التامة ّ

 .االحرتاق
ّفلكي يتحقق وجود ، ّجزاء العلةأ من  هوّفحيث إن عدم املانع، وعليه

ّملا و، عاآلخر عدم املانو، أحدمها وجود املقتيض له: ّ من توفر أمرينّالبدّالضد 
ّفيكون عدم الضد من أجزاء العلة؛ ألنه حيقق عدم ، ّكان املانع هو وجود ضده ّ ّّ

ّيثبت أن عدم الضدٍحينئذ و .املانع  ّمقدمة حلصول ـ ّبوصفه من أجزاء العلة ـ ّ
 .فيثبت املطلوب، ّوجود الضد اآلخرو

عليه و،  الصالة مانع من وجود اإلزالةّإن: ل التايلشكومتثيله باملقام بال
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وهذا هو عمدة ، وهو املطلوب، لوجود اإلزالة ّمقدمةيكون عدم الصالة 
ّاالستدالل عىل إثبات مقدمية عدم الضد  .ّ حلصول الضد اآلخر،ّّ

 :  بجوابنيأجيب عىل هذا االستداللو

 ّتقدمصيغة االستدالل املّحل : ّاجلواب األول
ّ عىل أن أحد الضدين بوجودهّتقدميبتني االستدالل امل ّ عن الضد ٌ مانعّ

ّلكن نجيب عىل ذلك بأن هذه املانعية غري صحيحة، اآلخر ّ يتوقف ذلك و.ّ
 : ّمقدمتنيعىل بيان 

ّإن العلة التي يت: األوىل ّقدمةامل  ّ هبا املعلول مركبة من املقتيضّحققّ
 : وهي كام ييل، عدم املانع والرشطو

وهو ، علول مبارشةّوهو السبب الذي يرتشح منه األثر أي امل: املقتيض. ١
ّبمثابة األم ّ عىل أساس أن املعلول متولد من املقتيض،ُ  ًلذا يكون املعلول مرتبة، ّ

ّمن وجود املقتيض النازلة وليس شيئا أجنبي  ،استحال تأثريه فيهّ وإال ،ًا عنهً
ّوذلك بناء عىل أساس أن املعلول عني الربط والتعلق بالعلة ّ فاحلرارة عني ، ّ

وهو  ،يشءّيف كل يشء  ّكللزم تأثري ّ وإال ،ّتتولد من صميم ذاهتاالربط بالنار و
 .باطل

ً املقتيض وال يكون مؤثرا يف املعلول ّية فاعلّيةّوهو املؤثر يف فعل:  الرشط.٢ ّ
 وبدون الرشط، ّ فمامسة احلطب للنار رشط يف تأثري املقتيض لإلحراق،مبارشة

 . اإلحراق وتوليد احلرارةمبارش يفال يكون للمقتيض تأثري  ـ ّاملامسةـ 
 .ّهو ما يمنع من تأثري املقتيض يف ترتب السبب: املانععدم  .٣

ّن ترتب األثر أو املعلول أو السببإ :ومن هنا يقال عىل وجود ّ يتوقف ّ
ً أوالّالبدإذا أردنا إحراق ورقة ف ً:مثالف، انتفاء املانع ووجود الرشط واملقتيض ّ 

 .م املانعمن وجود املقتيض والرشط وعد
ً عدم املانع بنفسه ال يكون مؤثرا يف يشّأن: ومن الواضح ّ؛ ألن العدم بام ءّ
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ّ ال يعقل أن يكون مؤثرا؛ ألن العدم ليس ب،هو ً ًحتى يكون مؤثرايشء ّ ّ وعىل ، ّ
ّهذا فعد عدم املانع من أجزاء العلة ّ أن وجوده مانع عن هو باعتبارّإنام ّ التامة ّ

عدم رطوبة احلطب ال يكون  :ًمثال .عدمه من أجزائهاّ ال أن ،تأثري املقتيض
ًمؤثرا  . النار وتأثريهاّيةمانع عن فاعلّألنه ، مع وجود املقتيض وهو النارّ إال ّ

ّ أو عدم ترتب األثر له أحد أسباب ّعلة النّأن انتفاء األثر ع: ّوهبذا يتضح
 : ثالثة

 ّحقق مل يت، ونحوهافإذا مل توجد النار ؛عدم وجود املقتيض: ّالسبب األول
 .اإلحراق

والقرب بني  ّاملامسة ّفإنه إذا مل حتصل ؛عدم وجود الرشط: السبب الثاين
 . االحرتاقّحقق فلن يت،الورقة والنار

كرطوبة الورقة ًدا ّفإنه إذا كان املانع موجو ؛وجود املانع: السبب الثالث
 .ّ فلن يتحقق األثر وهو اإلحراق،املانعة من احرتاقها

يف املعلول خيتلف ّ التامة ّ جزء من أجزاء العلةّكلّأن تأثري : ّ يتضحذاوهب
ّوأما تأثري ،  فيه يكون بنحو املبارشّ فإن تأثري املقتيض؛زء اآلخراجلعن تأثري 

 وعدم املانع بام هو ، املقتيضّية فاعلّيةبل هو يف فعل، الرشط فيه ال يكون كذلك
ًعدم ال يكون مؤثرا يف يش ًحتى يكون مؤثرايشء يس بّ؛ ألنه لءّ ّ ّإنام بل تأثريه ، ّ

 ّية فاعلّيةّفالرشط مؤثر يف فعل ؛ املقتيضّيةّهو بلحاظ أن وجوده مانع عن فاعل
 . تأثري املقتيضّية واملانع مانع عن فعل،ًاملقتيض مبارشة

 . املقتيضّيةّوعىل هذا فالرشط وعدم املانع كالمها من متمامت فاعل
اجلواب عىل هذا ّ يتضح ومنهـ عليه يف املقام ا ينبغي الرتكيز ّومم

بعد  أن يوجدّالبد  األثر ّققوجود املانع الذي يمنع من حتّأن : هوـ االستدالل 
، ّالرشط؛ ألن املانع هو الذي يمنع املقتيض من التأثري وفرض وجود املقتيض

 انعامل ّتمكنًهذا يعني أن يكون وجود املقتيض سابقا عىل وجود املانع لكي يو
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 .من منع تأثري املقتيض
ٌ متقدمّن املقتيضإ :وبعبارة أخرى ّ عىل الرشط؛ ألن الرشط من ً رتبةّ

ّمتمامت فاعلي ّفالبد من افرتاض وجود املقتيض يف املرتبة السابقة حتى ، تهّ ّ
ًيكون متمام هلا ّإنام ّفمامسة احلطب للنار  .ّيةّفال يتصف الرشط بالرشطّ وإال ،ّ
ّ ألهنا نسبة بني احلطب والنار ومتقومة هبام ،مع وجود النار ّيةّتتصف بالرشط ّ

ًذاتا وحقيقة ّإنام ّ كام أن رطوبة احلطب ، وال يعقل وجودها بدون وجودهيام،ً
فال موضوع ّ وإال ّ مع فرض وجود الرشط وهو املامسة يف املقامّيةّتتصف باملانع

 .ّتها وال معنى التصافها هباّملانعي
، ً وإن كانت معارصة زمناًرتبةّ التامة ّ أجزاء العلةّيةطول ّ يتضحّتقدما ّومم

ّكام أنه اتضح بذلك استحالة اتصاف الرشط بالرشط ّ يف ظرف ثبوت ّ إال ّيةّ
فال معنى ّ وإال ، إذا كانت النار موجودةّيةّتتصف بالرشطّإنام ّ فاملامسة ؛املقتيض

 ظرف وجود املقتيض يفّ إال ّيةّوكذلك اتصاف املانع باملانع، ًلكوهنا رشطا
ّ إال ّيةّالرطوبة يف اجلسم القابل لالحرتاق ال تتصف باملانع ً:مثال .ًوالرشط معا

ٍحينئذ ّيف ظرف وجود النار ومماستها مع ذلك اجلسم فيكون عدم االحرتاق 

ّوأما إذا مل تكن النار موجودة أو كانت ومل تكن مماسة ، ًمستندا إىل وجود املانع ّ
من قبيل ما ، يمكن أن يستند عدم االحرتاق إىل وجود املانعفال ، مع اجلسم

ّإذا فرضنا أن النار موجودة واجلسم القابل لالحرتاق مماس هبا ومع ذلك مل  ّ
 وبعد الفحص يظهر لنا .ّففي مثل ذلك نفتش عن سبب ذلك وما هو، حيرتق

نع وهي التي مت، ّأن سببه وجود املانع وهو الرطوبة املوجودة يف ذلك اجلسم
 وإذا ،ًفيكون عدمه مستندا إىل وجود املانع، عن احرتاقه وجتعله غري قابل له

ً اجلسم املذكور مل يكن مماسا هلاّكانت النار موجودة ولكن فعدم احرتاقه ، ّ
ً وال يعقل أن يكون مستندا إىل وجود ،ّمستند إىل انتفاء الرشط وهو املامسة

 .املانع
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فهذا يكشف عن ، ّأن املقتيض غري موجودإذا افرتضنا ّأنه : ّ يتضحوهبذا
ًهذا املانع ال يسمى مانعاّأن  ّن ّال يكون عدمه من أجزاء العلة؛ وذلك أل وّ

  لعدم وجود املقتيض،ّاألثر ال يتحققّفإن ، أم الًدا املانع سواء كان موجو
 .وليس ألجل وجود املانع

فرض وجود املقتيض ن أنّفالبد ، املانع إىل  األثرّقق عدم حتناسندأإذن إذا 
ًأوال ّمما يعني أن املقتيض، ّ فإذا كانا ،  من تعارصمها يف الوجودّالبداملانع  وّ

كان عدمه من أجزاء  و، عن تأثري املقتيضًكان املانع مانعاًدا متعارصين وجو
 .ّالعلة

ـ بأن كان وجود املقتيض ال جيتمع مع املانع ـ ّوأما إذا مل يكونا متعارصين 
 .ّعدمه ليس من أجزاء العلة وّمانعية هذا املانعّأن : فينتج، ّانعيةفلن حتصل امل

 نقول يف اجلواب عىل هذا االستدالل الذي ناّقدمتن املانت هاتّوإذا تبي
ّضد  اإلزالة بوصفها ّإن: اآلخرّضد لل ّمقدمةّ الضدين ترك أحدّأن يقول 

زالة عدم لكي يكون عدم اإل، للصالة ال يمكن أن تكون مانعة من الصالة
 ،ً أيضاّذلك ألن فرض املانع يعني وجود املقتيضو، )١( الصالةّحققمانع لت

املقتيض للصالة أو ّأن : ومن الواضح، ّتقدمكام ، الشرتاط التعارص بينهام
د الصالة فال مقتيض لوجودها ِرُ إذا مل يّكلفاملّن ّلإلزالة هو إرادة املكلف؛ أل

 ً.أصال
ه ال يريد ّنأفالزم ذلك ، ّ املكلف اإلزالةوعىل هذا األساس إذا أراد

ًالصالة؛ ألن الضدين ال يمكن اجتامعهام معا  ّكلفإذ مع فرض إرادة امل، ّّ
وإذا ، ٍ املقتيض للصالة منتفّأنأي ، إرادة الصالة منتفيةّأن لإلزالة فهذا يعني 

                                                
 ّفرضـت أن، هـذا املوضـع مـن احللقـة الثالثـة يف +د الـشهيد ّ عبارة السيّال خيفى أن) ١(

 فعـل ّحيـث فرضـنا أن، ًلنا به سابقاّوهو خالف ما مث،  املانع من فعل الصالةياإلزالة ه
 .لكن ال ضري يف ذلك، الصالة هو املانع من اإلزالة
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 ّ فال يمكن أن يفرض عدم اإلزالة من أجزاء العلةًاكان مقتيض الصالة منتفي
ر أثره فيام إذا كان املقتيض ّيؤث )وهو اإلزالة باملثال( ّلفعل الصالة؛ ألن املانع

 ّكلفهو إرادة املو( واحلال عدم وجود املقتيض للصالة، ًللصالة موجودا
 .وعليه فال تكون اإلزالة مانعة من تأثري املقتيض )بحسب الفرض

ّإن املقتيض للصالة هو إرادة املكلف :بعبارة أخرى  إذا أراد الصالةف، ّ
  إذا مل يرد الصالةّوأما،  الصالةّققلعدم وجود ما يمنع حت، فسوف تقع الصالة

  اإلزالةّوأما، فالصالة منتفية النتفاء املقتيض، ًفال يكون املقتيض هلا موجودا
   عدمهاّأن و، ّ هلا يف ذلك لكي يقال أن وجودها مانع من الصالةّيةفال مدخل

 .ّ العلة للصالةمن أجزاء ـ اإلزالةـ 

  ودفعإشكال

ّ لو قلنا أن عدم الضد ليس من أجزاء العلة:فحاصله، شكالاإلّأما  ّ ال  وّ
ّفهذا يعني إمكان اجتامع الضدين ، اآلخرّضد  من وجود الًيكون وجوده مانعا

 .هو مستحيلو، ًمعا
، اإلزالة ليست مانعة من وجود الصالة ّأن:  لو قلناّتقدمففي املثال امل

ّ من ذلك إمكان اجتامع الصالة واإلزالة يف وقت واحد وهو حمال ألنه فيلزم
اجتامع الصالة واإلزالة يف وقت واحد ّن حيث إو، ينّمن اجتامع الضد

ّهذا يعني أن عدم و، أن تكون اإلزالة معدومة حني الصالةّفالبد ، مستحيل
ة للصالة أو ّفيكون عدم اإلزالة مقدم، عليه وجود الصالةّ يتوقف ّاإلزالة مما
 .ّجزء العلة

ّإن للامنعية معنيني: واجلواب ّ: 
كام يف الرطوبة ، ّاملانعية بمعنى ما يمنع املقتيض من التأثري: ّولاملعنى األ
 يكون عدمه ّيةهذا املعنى من املانعّأن ومن الواضح ، من تأثريها التي متنع النار
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 لكن يشرتط فيه ؛قتيضيف ترتيب األثر للمًيال أي يكون دخ، ّمن أجزاء العلة
ّ ألنه لو مل يكن املانع ،لوجود املقتيض يف الوجودًا أن يكون املانع معارص

ّللمقتيض يف الوجود مل يتصف هذا املانع بأن عدمه مانع من التأثريًا معارص ّ ،
 املعلول واألثر يف هذه احلالة نتيجة عدم وجود املقتيض أو عدم ّققعدم حتّن أل

 .ً بيانه آنفاّتقدمكام ، وجود املانع إىل تندوال يس، وجود الرشط
هذا التامنع ال و، ّالتضاد يف الوجود وّاملانعية بمعنى التامنع: املعنى الثاين
ّيف العلية؛ وذلك ألن التامنع بني الضدين ًيال يكون عدمه دخ ّ ّ هو الستحالة ّإنام ّ

 .يف الوجودّ الضدين اجتامع
ّ ألهنام الصالة متانع يف الوجود وزالةيوجد بني اإل، ّتقدمففي املثال امل

كام لو ، موجود ـ ّكلفوهو إرادة امل ـ املقتيض ألحدمهاّأن فرض  فلو، انّضد
 ففي هذه احلالة يكون هذا املقتيض للصالة، ّاملكلف أراد الصالةّأن فرضنا 

الصالة هي ّأن  ال، ّمع توفر الرشط هو املانع من وجود اإلزالة )ّكلفإرادة امل(
ّانع من وجود اإلزالة؛ ألنه مع وجود املقتيض للصالة تكون اإلزالة منتفية امل

 .بسبب عدم وجود املقتيض هلا
ّوهذا يعني أن الضدين يف رتبة واحدة بحيث ال طولية ّ ال  وّال تقدم وّ

ّأن أي ، ّمها يف رتبة واحدة عرضيةّإنام و، ّال توقف ألحدمها عىل اآلخر وّتأخر
ففي نفس الوقت ويف رتبة واحدة ، رادة نحو الصالةإ  إذا حدثت لهّكلفامل

فعدم اإلزالة ووجود الصالة يف ، ًتكون هذه اإلرادة للصالة سببا لعدم اإلزالة
 ّمقدمةام يف رتبة واحدة فال يكون عدم اإلزالة ّهنحيث إو، رتبة واحدة

ة رتبة ّتقدمللصالة كانت اإلزالة م ّمقدمةإذا كان عدم اإلزالة ّألنه ، للصالة
 .وهو خلف كوهنام يف رتبة واحدة، عىل الصالة

ّفإنه مقدمة ، هو املقتيضّإنام يف طول اآلخر  وّ الذي يكون مقدمة،نعم ّ
ّعدمه من أجزاء العلة لوجود الضد اآلخرو، ّلوجود الضد ّ. 
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 لزوم الدور: ب الثايناجلوا
ن عدم لو كا: وحاصله، )١( يف احللقة الثانيةّتقدمو، ّ نقيضٌوهذا جواب

ّالضد مقدمة للضد اآلخر ّ ّفحيث إن املقدمية من الطرفني، ّ ّ ّفيكون عدم الضد ، ّ
ّاآلخر مقدمة للضد األول ّ ًفيلزم أن يكون الضد األول معلوال، ّ ّ ّ لعدم الضد ّ

ًبينام يكون الضد الثاين معلوال، الثاين ّ للضد األولّ  يشءّهذا يعني أن الو، ّ
ًقدمامت وًمعلوال وّالواحد يكون علة ًمتأخرا وّ  .وهو الدور املحال، ّ
ّن الضد األول بام إ :بعبارة أخرى ّ ّالضد و، ّ عىل عدم الضد الثاينّتوقفه مّنأّ

ّ عىل عدم الضد األولّتوقفالثاين م ّ فيكون الضد األول م،ّ   عىل عدمًاّتوقفّ
ّعدم الضد األول> ّأي عىل وجود الضد األول فيتوقف عىل نفسه< ّ ّ  .هو دورو، ّ

كذلك ،  للصالةّعلةّلو كان عدم اإلزالة علة أو جزء : ي املثال السابقفف
ٍ علةّعدم الصالة علة وجزء ّاملقدمية من وّلإلزالة؛ ألن التامنع ّ فيلزم ، الطرفني ّ

ً اّوكذلك عدم اإلزالة متوقف،  عىل عدم اإلزالةًاّأن يكون وجود الصالة متوقف
ّعىل فعل الصالة؛ ألنه بفعل الصالة يتحق ّ وبحذف احلد ،ق عدم اإلزالةّ

عىل وجود ف ّ وجود الصالة متوقّأن: ينتج، األوسط أو العامل املشرتك
 اليشء عىل ّتوقفوهو ،  عىل ترك اإلزالةّتوقفترك اإلزالة مّأن و، الصالة

ّمن الواضح أن توقف الو، نقسه  .ٌ عىل نفسه دور حماليشءّ
ّهي أن : والنتيجة، ّاصّعدم الدليل عىل حرمة الضد اخل: ّ يتضحوهبذا

ّ ال يقتيض النهي عن الضد اخلاصيشءوجوب  ّ. 

 
ّكان أهم وًبا ّتظهر الثمرة يف هذا البحث فيام لو كان أحد الضدين واج

 ٍة لواجبّضادحيث يمكن تشخيص حكم الصالة امل، ّمن الضد اآلخرًكا مال
                                                

 .٢٨٩ص: احللقة الثانية) ١(
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ري الصالة من وكذلك يف تشخيص حكم غ، ّهملو اشتغل هبا وترك األّأهم 
 عن امتثاهلام ّكلفمع ضيق قدرة امل، الواجبات األخرى إذا فرض هلا مزاحم

 .ًمعا يف آن واحد
  ـّ فوريٌا واجبّ؛ ألهنّ أهمّأهنامع  ـ  األمر باإلزالةّكلف املفلو عىص

 فهل تكون صالته صحيحة أم باطلة؟، ّصىلو
، ّ اخلاصّ يقتيض النهي عن ضدهٍيشءّإن قلنا بأن وجوب : واجلواب

فلو أتى بالصالة  ؛فتحرم، ّفوجوب اإلزالة األهم يقتيض النهي عن الصالة
مع عدم و، ّعنها؛ فال يتعلق األمر هبا يف هذه احلالة ٌّ منهيّ ألهنا،فتكون باطلة

؛ وذلك لعدم ّرتتب للواجب ولو عىل نحو الًهبا فال تقع مصداقاًرا كوهنا مأمو
عىل القول باالقتضاء ّألنه ، ّرتتبنحو ال األمر بالصالة ولو بّتعلقإمكان 

أتى به من الصالة ال يكون  وما،  األمر هباّتعلقوعليه فال ي، عنها ًّا منهيتكون
 هوحيث ال أمر هبذ، فرع وجود األمراالمتثال ّن ًمصداقا للمأمور به؛ أل

 ً.باطالمن الصالة فيكون ما أتى به ، الصالة
ّوأما إن بنينا عىل أن وجوب ال ّ ال يقتيض النهي عن ضده اخلاصءيشّ ّ ،

 ال داللة فيه لكنّه، ّإن كان أهموـ يف هذه احلالة ـ  األمر بوجوب اإلزالةّفإن 
 فلو عىص، ّرتتبًا بالصالة عىل نحو الّتعلقفيبقى األمر م، عىل حرمة الصالة

وتكون ، هبا ٌرمأموّ ألهنا ّصىل لكانت صالته صحيحة؛ و اإلزالةّكلفامل
 ّكلفاملّتحق  يس،نعم .وتقع صحيحة وجمزية، واجب املأمور به للًمصداقا

 .العقوبة لعصيانه األمر باإلزالة
حالة من هذا ّ لكل وشاملّعام ل شكغ هذه الثمرة بيولو أردنا أن نص

كام يف الواجبات ، بني واجبني يف مقام االمتثالّتضاد وهي ما لو وقع ال  ـالقبيل
ّإذا بنينا عىل أن  :فنقول ـ ّولمن األّأهم وكان ، رمها اآلخ أحد إذا زاحمّيةالعباد

ّ يقتيض النهي عن ضده اخلاصٍيشءوجوب  ففي هذه احلالة يقع التعارض ، ّ
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 ذلكو، وعىل وجوب اإلزالة ـ ًمثال ـ ّبني الدليلني الدالني عىل وجوب الصالة
ّإما ـ ًيضا أّيدل ّفإنه ، ّكام يدل باملطابقة عىل وجوب اإلزالة ّألن األمر باإلزالة

ّبالداللة املطابقية أو التضمنية أو االلتزامية ّ  ٌّضدّ ألهنا عىل حرمة الصالة ـ ّّ
 .لإلزالةّخاص 

ا داللة عىل مهاحدإً أيضا األمر بالصالة له داللتانّ فإن ومن جهة أخرى
 واألخرى داللة وجوب الصالة عىل حرمة اإلزالة، وجوب الصالة باملطابقة

وعليه يقع التنايف بني املدلول ، ّية أو االلتزامّيةّتضمن أو الّيةابقبالداللة املطّإما 
هذا و، ّمها مع املدلول اآلخر الدال عىل احلرمةاحدإّالدال عىل الوجوب يف 

الدليلني هو  والتنايف بني اجلعلنيو، اجلعلني و من نفس األمرينٌالتنايف ناشئ
التعارض من اجلمع وعىل هذا األساس جيب تطبيق قواعد  .مالك التعارض

 .العريف أو الرتجيح أو التخيري أو التساقط
ّوأما إذا بنينا عىل أن وجوب  ّ ال يقتيض النهي عن ضده اخلاصٍيشءّ ففي ، ّ

ّهذه احلالة ال يقع التعارض بني الدليلني؛ ألن الدليل يف كل منهام ال يثبت  ّ
ٌأكثر من وجوب متعلقه وال يكون له داللة لكن و، هّد أخرى عىل حتريم ضّ

 فإنوعليه  ؛ لفرض التزاحم بينهام،ً ال يستطيع امتثاهلام معاّكلفاملّن حيث إ
ّكان كال الدليلني متساويني يف األمهية ،  برتك اآلخرً منهام مرشوطاّكلفيكون ، ّ

ّإذا كان أحدمها أهم ّأما ، ّ منهام مأمور به عىل نحو الرتتب من اجلانبنيّكلأي 
ّاألقل أمهية خراآلو، ًمطلقا من اآلخر ّ ً  مرشوطاّففي هذه احلالة يكون املهم، ّ

 .ّبعصيان األهم
ّمبحث الرتتب مرتبط ومتفرّأن : ّ يتضحومن هنا ، ّع عىل مبحث الضدّ

 سوف يدخل املتزامحان يف باب التعارض وال إذا قلنا باالقتضاءّ ألنه ذلك
فيدخل الدليالن يف  إذا قلنا بعدم االقتضاء ّوأما،  يف هذه احلالةّرتتبالّيصح 

ّاخلاصة به من تقديم  ق أحكامهّوتطب، يّرتتب األمر الّباب التزاحم ويصح
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 . بعصيان اآلخرًالواجبني مرشوطامن ّكل ّاألهم أو كون 
 .عىل القول بعدم االقتضاءّ إال لهاّ ال يمكن تعقّرتتبفكرة الّأن : واحلاصل

ّضد ال يقتيض حرمة الّأنه ّتبني  و،ّوهبذا ينتهي الكالم عن مبحث الضد
 .ّالعامّضد وال حرمة الّاص اخل

 
 ال معنى : أي<ومع عدم وجود املقتيض ال معنى هلذا املنع>: +قوله • 

ًأن ننسب عدم األثر إىل وجود املانع؛ ألن املانع يسمى مانعا  ، إذا وجد املقتيضّّ
ّوإال إذا مل يوجد املقتيض ال نسم  .ًيه مانعاّ

 بعد <وعىل هذا األساس إذا ال حظنا الصالة بوصفها>: +ه قول• 
ّالفراغ من بيان املقدمتني رشع يف بيان النتيجة املرتتبة عىل هاتني املقدمتني ّ ّ . 

ّ يفرض أن +ّ هنا السيد الشهيد <ًا لإلزالةّبوصفها ضد>: +قوله • 
 يف املثال، وال ّاإلزالة هي املانع من الصالة، ال أن الصالة هي املانع، فهو تغيري

 . يف تقريب املطلبّيرض

ّ البد أن : أي<مع وجود اإلرادة للصالة ال حالة منتظرة>: +قوله • 
ّتتحقق الصالة، وال تتحقق اإلزالة ّ. 

ّوأما املانعية بمعنى جمرد التامنع وعدم إمكان االجتامع يف >: +قوله •  ّ ّ
 .)التامنع(عىل  عطف تفسري )عدم إمكان االجتامع يف الوجود( <الوجود

 من قبيل السواد <ّكام يف الضدين فال دخل هلام يف التأثري>: +قوله • 
 يف وجود اآلخر، بل متى ما وجد املقتيض ًارّ، فليس أحدمها مؤثًوالبياض مثال

 .ّألحدمها فهو يتحقق

ّ أي أن املتامنعني يف <ّألن املتامنعني هبذا املعنى مع الرشط>: +قوله • 
 .ّلسواد والبياض، إذا حتقق املقتيض ألحدمها فهو يوجدالوجود فقط كا
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ّيف وجود أحد الضدين مع عدم ضده اآلخر يف رتبة واحدة>: +قوله •  ّ> 
ّ أن أحد الضدين يؤث:بمعنى ّ واحدة، أما ٍر يف وجود اآلخر فيام إذا كانا يف رتبةّّ

ًإذا اختلفت الرتبة فال يكون عدم أحدمها متقدما  .رّ وعلة لوجود اآلخّ

ّوعليه فالصحيح أن وجوب يشء ال يقتيض حرمة ضده >: +قوله •  ّ
ّ كام أن األمر باليشء ال يقتيض حرمة ضده العام<ّاخلاص ّ ّ. 

 كام يف < واجب آخر مزاحم من هذا القبيلّأيوكذلك >: +قوله • 
 .ّولمن األّأهم وكان ، ها اآلخر أحد إذا زاحمّيةالواجبات العباد

هو وجوب مرشوط  ... من الدليلنيّكل مفادّن أل>: +قوله • 
 .األبحاث السابقةيف  <ّتقدمكام  ...بالقدرة

 
، بمسلك التالزمّاص ّ حلرمة ضده اخليشءعىل اقتضاء وجوب الّاستدل • 

، للواجب حرامّعام ّالضد الّأن : األوىل، ّن من ثالث مقدماتّهو يتكوو
 .مالزم احلرام حرامّأن : الثالثةو، ّالعامّضد ّاص مالزم للّالضد اخلّأن : الثانيةو

ثبات ّألن إ، الثالثة ّقدمةيمكن االستغناء عن امل: الشهيدّالسيد قال • 
ٍاخلاص كافّضد وجوب ترك ال  . لتحقيق املطلوبّ

ّ بأن وجود أحد الضدين مانع من وجود األوىل ّقدمةعىل املّاستدل •  ّ
ّمية ترك أحد ّفيثبت بذلك مقد، ّ أحد أجزاء العلةعدم املانعو، ّاصّضده اخل

ّالضدين لوجود ضده ّ. 

ّال يف حالة وجود  ال ينشأ من وجود املانع إيشء عدم الّنأوأجيب ب• 
 .املقتيض

ّ مانعا من وجود ضده )الصالة( ّضدال يمكن إنكار كون ال: قيل•  ً
 .؛ الستحالة اجتامعه معه يف الوجود)ِاإلزالة( ّاصاخل
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ما يمنع املقتيض من التأثري كالرطوبة : امّأوهل،  للامنع معنينيّبأن: وأجيب
 كالسواد بالنسبة ّاملنافر الوجودي: ثانيهامو، تأثري النار يف اإلحراق إىل بالنسبة

 .ّول من اإلزالة باملعنى األًالصالة ليست مانعةو، للبياض

، ّود ضدهلوج ّمقدمةّ الضدين عىل استحالة أن يكون عدم أحدّاستدل • 
 .بلزوم الدور

 تقع ،الصالة( ّاألمر باإلزالة يقتيض النهي عن ضدهاّأن عىل القول ب• 
ّال يمكن تعلق األمر هبا حتى بنحو ، ّالصالة باطلة؛ إذ بعد تعلق النهي هبا

ّتصح الصالة؛ لألمر ، ًبناء عىل عدم االقتضاءو، ّ كي تصح بواسطتهّرتتبال
 .زالةيف حال ترك اإل، ي هباّرتتبال

: بصيغتها الشاملة، ّ حرمة ضدهيشءثمرة البحث عن اقتضاء وجوب ال• 
ْأزل>و، <ِّصل> عىل القول باالقتضاء يقع التعارض بني دلييل الواجبنيّأنه  َ> 

ّ كالّ؛ ألنًالمث
ًمنهام يدل التزاما عىل حرمة مورد اآلخر  ً  فيتنافيان يف أصل ، ّ

ّارض؛ ألن مفاد كل من الدليلنيال تع، عىل القول بعدم االقتضاءو، اجلعل ّ 
 .ّعدم االشتغال باملزاحم األهم وً مرشوطا بالقدرةوجوب مورده
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ّضد حرمة الّضد  من الدليل الثاين عىل اقتضاء األمر بالاألوىل ّقدمةامل
وفيام ييل عرض ، اآلخرّضد لالفعل  مةّمقدّ الضدين ترك أحدّأن : ّاصاخل

 .ت عىل بطالهنامبعض الرباهني التي أقي
، نستذكر تقريب االستدالل عليها،  لرباهني إبطاهلاّتعرضوقبل ال

ٌال ريب يف أن كل واحد من الضدين مانع: وحاصله ّ ّ عدم و،  عن وجود اآلخرّ
ّاملانع من أجزاء العلة التي هي مقدمة عىل املعلول ّ ّم أحد الضدين املانع فعد، ّ

ّعن وجود الضد اآلخر مقدم رتبة عىل وجود الضد اآلخر ّ ّفهو مقدمة لوجود ، ّ
 .ّالضد اآلخر

 .)١(ّالعضدي وّوهذا ما ذكره الشيخ األنصاري عن احلاجبي
 : ماييل ّقدمةومن الرباهني التي ذكرت يف إبطال هذه امل

هان األ نافرة ب: ّولال ضدين ا وجودتقت عدمّ ا    اجتماعهما  ا
 ّاملعاندة بني الضدين وّأن املنافرة: وحاصله،  صاحب الكفايةهوهو ما ذكر

ّفكل منهام يمنع اآلخر ، الوجود وّيقتيض عدم اجتامعهام يف مقام التحققّإنام 
ّأما عدم  و.ويستحيل اجتامعهام يف الوجود يف زمان واحد، ّعن التحقق

بل مها يف مرتبة واحدة من دون أن ،  بينهاموجود اآلخر فال منافاة وأحدمها
ًيكون يف البني ما يقتيض التقدم كي يكون عدم أحدمها متقدما ّ  عىل وجود ّ

 .اآلخر
                                                

 .١١٧ص: ح األنظارمطار) ١(
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ّمقتىض مضادهتام استحالة اجتامعهام و، ّالسواد متضادان والبياض: ًمثال
، عدم البياض فال منافاة بينهام وّأما وجود السواد و.يف الوجود يف زمان واحد

، بل بينهام كامل املالءمة بحيث وجود السواد يستلزم عدم البياض بالرضورة
عدم البياض يف مرتبة واحدة من دون أن يكون يف البني ما  ووادفوجود الس

 من قبيل ،ّيقتيض تقدم عدم البياض عىل وجود السواد كي يكون عدم البياض
 .)١(ّعدم املانع للسواد ليكون من مقدمات وجوده

 ّغاية ما يقتضيه املالءمة بني الضد> ّبأن: ّصفهاينّيه املحقق األوأورد عل
ّنقيض ضده هي املقارنة الزمانية بني الضدو ّاملقارنة الزمانية ال و، عدم اآلخر وّّ

ّالعليةّتنايف التقدم ب ّ كام أن التقدم الزماين ال ينايف ،أو بالطبع ّ ّالعليةّ  .)٢(<ًأيضا ّ

ا هان ا ت: ال قض با   ناقضا

ّاملتضادين  وال فرق بني املتناقضني: ًوهو لصاحب الكفاية أيضا وحاصله
 ؛ فيهام عىل السواءامهيكذلك لثبوت مالو، يف استحالة اجتامعهام يف الوجود

ّرضورة أن وجود ، ّأن أحد النقيضني يكون يف رتبة عدم اآلخر: ومن املعلوم
ّألن عدم ، ّمن دون تقدم بينهام )أي عدم عدمه( يف رتبة عدم نقيضه ـ ًمثال ـ زيد

ّعليه فليس جمرد وجود و،  عىل نفسه حماليشءّتقدم الو، عدمه نفس وجوده
ّ ملقدمية عدم أحدمها لثبوت اآلخرًاملعاندة بني شيئني مستلزما ّال لكان عدم إو، ّ

ًأحد النقيضني مقدما  .)٣(هو باطل كام هو واضحو،  عىل النقيض اآلخرّ
، بمنع كون النقيضني يف رتبة واحدة> ّاإلمام اخلمينيّوأجاب عنه السيد 

ّألن نقيض كل  فنقيض البياض يف املرتبة رفعه عىل أن يكون القيد ،  رفعهيشءّ
                                                

 .١٢٩ص: كفاية األصول) ١(
 .٤٢٥ ص١ ج: )طبع قديم(راية يف رشح الكفاية هناية الد) ٢(
 .١٣٠ص: كفاية األصول) ٣(
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ّفإذا مل يصدق كون املعلول يف رتبة علته صدق عدم ، للمسلوب ال للسلب
ّكونه يف رتبتها بنحو السلب التحصييل مفاد اهللية املركبة ّ لب أو بنحو الس، ّ

ّاملحمويل للمقيد عىل أن يكون القيد للمسلوب إن كذب كون عدمه يف و، ّ
ال كون العدم ، ّ املعلول يف رتبة العلة عدم كونه يف رتبتها فنقيض كون، رتبتها

 .يف رتبتها
ًوأما لزوم كون الضدين يف رتبة واحدة فهو أوضح فسادا ّ ّألنه يمتنع ، ّ

ّفلو فرض أن  ؛ّط للرتبة العقلية يف ذلكال ربو، ّاجتامعهام يف الوجود اخلارجي
ّكان اجتامعهام الوجودي يف موضوع واحد  ً،قالالرتبة ع فاالسواد خمتل والبياض

 .)١(<!هو فيه؟ الذي  سواد لبياض يف املوضوعّيةّفهل ترى إمكان عل، ًحماال

الث هان ا ور: ال   زوم ا

إذا كان ين ّ الضد عدم أحدّإن: ًوهو لصاحب الكفاية أيضا وحاصله
 كان وجود أحد، تهّجزاء علأفيكون من  عدم املانعّ أنه لآلخر من باب ّمقدمة

ّ يتوقف  كامهمانع عىل يشء عدم الّتوقفل، ًلعدم اآلخر أيضا ّمقدمةّالضدين 
، عىل وجود اآلخرًفا ّتوقفيكون عدم أحدمها م، ه عىل عدم مانعيشءنفس ال

 .)٢(فيلزم الدور الباطل، هّدعىل عدم ضّ يتوقف  وجود اآلخرّأنكام 
ّوأجاب عنه املحقق االصفهاين بأن توقف فعل الضد عىل تركه قضاء  ّ ّ ّّ

ّحلق الرشطية ّلكنّه ال علية يف طرف العدم، ّ ّإذ ال علية يف األعدام؛ مع أن ، ّ ّ ّ
 .)٣( ترك الرتك بل مالزم لهًاالفعل ليس مطابق

ما حكاه الشيخ  الدور عىل إشكال اخلونساري عن ّحققوأجاب امل
                                                

 .١٢ ص٢ ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ١(
 .١٣٠ص: كفاية األصول )٢(
 .٤٢٨ ص١ج: )طبع قديم( هناية الدراية يف رشح الكفاية )٣(
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ّ بأن اتصاف الضد املوجود باملانع+األنصاري  ّ ّ عن الضد املعدوم ّيةّ
ّمستحيل؛ ملا تقدم من أن اتصاف املانع باملانع  فرع ثبوت املقتيض والرشط ّيةّّ

ً له معلالّ والضد املعدوم ال مقتيض،ّاملتمم له  . املحال حمالّ بأن مقتىضّ
ّأن وجود الضد املوج: ونتيجة ذلك ّعىل عدم الضد املعدوم من ّ يتوقف ودّ

ّ وأما الضد املعدوم فهو ال،ّباب توقف املعلول عىل عدم مانعه عىل ّ يتوقف ّ
، ًإذا كان البياض موجودا يف موضوع :ًمثال ؛ فإذن ال دور،ّعدم الضد املوجود

ّوجوده فيه عىل عدم وجود السواد من باب توقف املعلول ّ يتوقف فال حمالة
عىل عدم ّ يتوقف ّوأما وجود السواد املعدوم فيه فيستحيل أن، انععىل عدم امل

ّالستحالة اتصاف البياض ، عىل عدم املانعيشء ّالبياض فيه من باب توقف ال
 وال يمكن افرتاض ،ّ عن وجود السواد ألنه فرع ثبوت املقتيض للسوادّيةباملانع

 .)١(ل املحال حماّ ألن مقتيض،ثبوت املقتيض له يف هذه احلالة
ّبأن : ّنساري يف دفع الدورّه املحقق اخلوّوأجاب صاحب الكفاية عام أفاد

ّما ذكره املحقق اخلونساري ّإال أن حمذور ،  الدورإشكاليرفع به كان إن  وّ ّ
ّألن صالحية استناد العدم إىل وجود ،  عىل حالهٍ عىل نفسه باقيشءّتوقف ال ّ

ٍ بكون وجود الضد يف رتبةٍرّالضد فيام إذا فرض وجود املقتيض نوع إقرا  ٍ سابقةّ
ّيمتنع أن يستند وجود الضد إىل عدم الضد ٍحينئذ  و،ّعىل عدم الضد اآلخر ّ
عىل ًفا  موقويشءّإال يلزم أن يكون املوقوف عليه الو، ّاآلخر املتأخر عنه رتبة

ّألنه يستلزم تقدم ال، هو حمالو، يشءذلك ال  .)٢(نفسه  عىليشءّ

رابع هان ا    األصفهاّحقق اه ذكر ما:ال
ّن يف املاديات أربع عللأ: وحاصله ّ يف املجردات فليس هبخالف، رشطني وّ

                                                
 .١٠٥ص: مطارح األنظار) ١(
 .١٣١ص: كفاية األصول) ٢(
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ّإال العلة الفاعلية ّ ّالعلة الغائية وّ ّ : 
ّالعلة الفاعلية  .هي التي يكون منها الوجود: ّ
ّوالعلة الغائية  .ّهي التي من أجلها حتقق الوجود: ّ
ّوالعلة املادية  .هي اجلنس :ّ

ّعلة الصوريةوال ّ  .هي الفصل :ّ
ّما يتمم فاعلية الفاعل: والرشطان مها ّما يتمم قابلية القابلو، ّ  ذلكو، ّ

ّألن الوجود يف األمور املادية بحاجة إىل الفاعل ُ  فلو وجد الفاعل، القابل وّ
، ّابتيل بامنع فاألثر ال يتحقق ولو وجد القابلو، ّ مل يؤثر أثره،ًكان ناقصاو
 .ّ يف الطرفني يتحقق األثرّبتوفر الرشطو

ّإن العلة املادية هي اجلنس: نقول وننظر يف األمر، ٍوحينئذ ّ ّالعلة و، ّ
ّعدم الضد اآلخر ال هو جنس للضد اآلخرو، ّالصورية هي الفصل ال هو  وّ

ّ أيضا غري متصورة للعدمّيةّوالعلة الغائ .فصل له ّألن العلة الغائية هي املنشأ ، ً ّ ّ
 ّألن الفاعل، ّ للضد اآلخرًالّعقل أن يكون عدم الضد فاعال يو، ّللفاعلية

ّالعلة الفاعلية للضد اآلخر هو مقتيض وجود ذاك الضدو ّ ّ فال يكون عدم ، ّ
ّعىل أن الفاعلية .ّ للضد اآلخرًالّأحد الضدين فاع منوطة  ـ ّأو تتميم الفاعلية ـ ّ

ًؤثراالعدم ال يمكن أن يكون مو، منشأ لألثر و يكون هناك أثربأن ّ. 
ّعدم وجود أية نسبة علّ يتضح وهبذا ٍيةّ ّمعلولية بني الضد كالبياض وّ ّ 

أن تكون النسبة بينهام هي نسبة ّ إال فال يبقى .السوادّعدم الضد كعدم و
ّن الرشط إما هو حيث إو،  رشط لوجود البياضالسوادفعدم ، االشرتاط ّ

ّمتمم لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل ّّ ّإما جيعل الفاعل املقتيض : أي، ّ
ًمؤثرا ّعدم الضد ال يمكن ّأن : ّلكن من الواضح،  لألثرًالأو جيعل القابل قاب، ّ

ّأن يكون متمام لفاعلية الضد اآلخر ّ ً ّملا تقدم من أن الضد اآلخر ليس فاع، ّ  ًالّّ
ّأن العدم ال يكون مؤث إىل ًمضافا، ّللضد ًرا كام تقدم أيضاّ ًّ. 
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ّون عدم الضد متمام لقابلية املبقي صورة أن يك ً ّ ، ّلوجود الضد اآلخر ّحلّ
ّألنه إن أريد من قابلية امل، ًهذا أيضا حمالو ُ  لوجود كال ًالأن يكون قاب ّحلّ

ًالضدين معا ّفإن هذه القابلية   ألحدمهاًالُ أريد أن يكون قابإنو، فهذا حمال ّ ّ
ّمن غري حاجة إىل املتمم وموجودة بالذات ٍ)١(. 

  
 : قوالنوفيها

قام: ّولالقول األ   وجود ثمرة  ا
 يشءاقتضاء األمر بـ ّضد ّأن ثمرة بحث ال إىل ذهب أصحاب هذا القول

 : تظهر يف فرعني ـ هّللنهي عن ضد
ٍ مضيق مع واجبٌهو فيام إذا تزاحم واجب: ّولالفرع األ  كام ،ّ آخر موسعّ

ّيف وقت مضيق مزامحة لواجب من  )ّ املوسعالواجب( إذا أوقعت الصالة
ّأن  يف إشكالال ٍحينئذ ّفإنه ،  يف جزء من الوقتّيةالواجبات كاإلزالة الفور

ّاملوسع إذا زامحه املضيق ّقدم املضيق لكون وجوبه، أو زوحم به، ّ  .ًّا فعليّ
لو فرض ، ّاصاخلّ ضده بناء عىل اقتضاء األمر باإلزالة للنهي عنٍحينئذ و

ِاملكلف مل يأتّأن  فهل ، ّبل أتى باملوسع أي أتى بالصالة، ّ باملضيق وهو اإلزالةّ
 صالته صحيحة أم ال؟

ّ ضده  يقتيض النهي عنيشءبناء عىل كون األمر بّ أنه  يفإشكالال : فقيل
ّفإن الصالة املوس، ّاصاخل  ّألهنا عبادة وقعت حال كوهنا، عة تكون فاسدةّ

ًمنهيا  ّوأما لو قلنا بعدم اقتضاء  . يقتيض الفسادًاّن غرييلو كا والنهيو، عنهاّ
ٍفإن هذه الصالة تقع صحيحة حينئذ، هّ النهي عن ضديشءاألمر ب ّ. 

 )إنقاذ الغريق( أحدمها: ّهو فيام إذا تزاحم واجبان مضيقانو: الفرع الثاين
                                                

 .١٨٧ ص٢ ج: )طبع جديد( ة يف رشح الكفايةانظر هناية الدراي) ١(
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إنقاذ (ّهم ّلو قدم األ :ٍحينئذ و)الصالة التي ضاق وقتها(ّأهم من اآلخر 
،  يف باب التزاحمّعىل املهمّهم بقانون تقديم األ )الصالة( ّعىل املهم )الغريق

 .إشكالفال 
ّلكن لو فرض أنه قدم املهم ّ يف مثل ، إنقاذ الغريق ترك وّفصىل، ّ العباديّ

 هل تقع صالته صحيحة؟، ذلك
ّفإن ، ّ ضده يقتيض النهي عنيشءاألمر بالّأن ه بناء عىل ّإن: يقالً أيضا وهنا
ّفإن صالته تقع ، ّوأما بناء عىل القول بعدم االقتضاء .قع باطلةصالته ت
الشهيد وغريهم ّالسيد و الثمرة ذهب إليها صاحب الكفاية هوهذ، صحيحة

 .)١(أرسارهماهللا س ّقد

ا مرة: القول ا ار ا   إن

لكن بوجوه ، ةّتقدمإنكار الثمرة امل إىل حيث ذهب أصحاب هذا القول
 :  لبعض كلامت املنكرين هلذه الثمرةّعرضتوفيام ييل ن، خمتلفة
كام عن  ـ ةّتقدمأورد عىل هذه الثمرة املفقد ؛ & )٢(الشيخ البهائي. ١

                                                
 ٥ج: )تقرير الشيخ عبد الساتر( ؛ بحوث يف علم األصول١٣٤ص: انظر كفاية األصول) ١(

 .٣٧٥ص
ّهو هباء الدين وامللة حممد بن احلسني بن عبـد الـصمد اجلبعـي العـاميل: يالشيخ البهائ) ٢( ّ ّ ّ 

ّنسبة إىل احلارث اهلمداين أحد خواص أ، ّاحلارثي ) ـ هـ٩٥٣(لد سنة ُو. ×مري املؤمنني ّ
ّحتـى إذا بـذ ، وكانت عليه خمايـل النبـوغ. انتقل مع أبيه إىل إيران وهو صغري. يف بعلبك

ّفوضـت إليـه أمـور الـرشيعة وويل ، ّأقرانه يف خمتلف العلوم التي تعلمهـا وبلـغ الـذروة
ّثـم ، الثـني سـنةثم زهد هبذه املشيخة فرتكها وساح يف البلدان ث» شيخ اإلسالم«منصب 

فن يف مدينـة ُود) ـ ه١٠٣١(ّتويف عام . م فأبدع فيهاصنّف يف خمتلف العلو. عاد إىل إيران
 ؛٥٦ ص٧ج:  روضـات اجلنّـات؛٩٧ـ٨٨ ص٥ج: انظر رياض العلامء (.ّمشهد املقدسة

 .)٨٩ ص٢ج: الكنى واأللقاب
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ٌبأن العبادة باطلة:  ـ)ُزبدة األصول( كتابه ّ مطلقا حتّ ى عىل القول بعدم داللة ً
ّذلك ألن العبادة تتوقف عىل قصد و، فالثمرة منتفية، ّاألمر للنهي عن الضد ّ

ّصحة العبادة مرشوطة بتعلق األمر هبا فعّ فإن وعىل هذا األساس، مراأل ً الّ
ال ، ّبني ضده ومع وقوع التزاحم بينهء يف صورة األمر بيشو، ُحتى يقصد

ّيوجد أمر بالضد ًالستحالة تعلق األمر بالضدين معا، ٌ ّ ّفالضد اآلخر غري ، ّ
مع عدم األمر به  و،ّ يدل عىل النهي عنه أو مليشءّسواء دل األمر بال، مأمور به

ّصحة العبادة مرشوطة بتعلق األمر هبا و،ًلكونه عبادة، ًيكون فاسدا وهذا ما ، ّ
 :بدعوى، أنكر الثمرةّ أنه &وعن البهائي >: صاحب الكفاية بقولهإليه أشار 

، بل يكفي عدم األمر به، ّضدال حيتاج يف استنتاج الفساد إىل النهي عن الّأنه 
 .)١(<ة إىل األمرالحتياج العباد

ُالسيد الكفاية وُ صاحب الشيخ البهائيأورد عىلو ّ أن املعترب يف :اخلوئي ّ
ّبل قصد القربة بأي وجه حتقق، ّصحة العبادة ليس خصوص قصد األمر ٍ ّ ،

ًكأن يؤتى به بقصد كونه حمبوبا له أو ، ًفيكفي اإلتيان بالعمل مضافا إىل املوىل
 .ّعىل هذا فالثمرة مرتتبة و؛ب منهالقر وبداعي حتصيل الثواب عليه

،  للموىلّية الرجحان واملحبوبّرديكفي جمّ أنه وفيه>: قال صاحب الكفاية
بناء عىل عدم حرمته يكون ّضد وال، كام ال خيفى، ب به منهّأن يتقرّ يصح كي

مع ، ً به فعالّتعلقارتفاع األمر املّ إال ال يوجب  ـعىل هذاـ   املزامحةّفإن، كذلك
أو غريها ، ّيةكام هو مذهب العدل،  عىل ما هو عليه من مالكه من املصلحةبقائه

ته ّوعدم حدوث ما يوجب مبغوضي، كام هو مذهب األشاعرة، كانيشء  ّأي
 .)٢(<بناء عىل االقتضاء، به كام حدثّ التقرب ّيةوخروجه عن قابل

 هيّأن الن:  بتقريب،حيث أنكر الثمرة بوجه آخر، + النائيني ّحققامل. ٢
                                                

 .١٣٣ص: كفاية األصول) ١(
 .٣٣٩ ص٢ج: أصول الفقهظر حمارضات يف ؛ ان١٣٣ص: كفاية األصول) ٢(
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ّألنه ال يكشف عن وجود مفسدة يف ، عن العبادة ال يقتيض فسادهاّالغريي 
ًفيكون املنهي عنه باقياٍحينئذ و، ّاملنهي عنه   عىل ما هو عليه من املصلحةّ

ّاملحبوبية الذاتيةو : وهذا ما أشار إليه بقوله .ّفيمكن التقرب به إذا كان عبادة، ّ
 ّه تامّنأ ملا عرفت من ،احم يف الصورتني الفرد املزّصحةمن االلتزام بّالبد >

ً منهيا ى بناء عىل كونهّاملالك حت حث النهي عن ملا ستعرف يف ب ،ً أيضاعنهّ
 هو النهيّإنام بالعبادة ّ التقرب  النهي املانع عنّأن من  ،  تعاىلالعبادة إن شاء اهللا

ه ليكشف ّلقتعال ينشأ من مفسدة يف مّ الغريي النهيّن  أل؛ّال الغرييّالنفيس 
 ّيلّالتوص ويّتعبدك عرفت يف مبحث الّنأبام  و، مالك األمرّيةعن عدم متام

 ّيدل  إذ مل،عدم اشرتاطها بقصد األمر و العبادةّصحةكفاية قصد املالك يف 
ّأما  و،بالعمل يف وقوعه عبادةّ التقرب  عىل اعتبار أزيد من قصدّ رشعيدليل

 ،هو بحكم العقلّإنام  فّيةاعي القربغريه من الدو وتطبيقه عىل قصد األمر
بنظر العقل من قصد األمر ّ التقرب ن مل يكن أقوى يف حصولإقصد املالك و

  الفرد املزاحمّصحة الكالم ّحمل األقوى يف ّأنتعرف  من كونه مثله ّأقلفال 
 .)١(< إذا مل يكن كذلكّعامًضال ف ،ّ الغرييًا عنه بالنهيّلو بنينا عىل كونه منهيو

 : بام ييلحممد الروحاينّالسيد رد عليه وأو
ًأوال> العمل إذا فرض ّن أل ذلك وه هنا؛ّقق قصد املصلحة ال يمكن حتّأن: ّ

ًديا كونه عبا ً عىل العمل بقيد كونه عبادياّرتتبيّ مما كانت املصلحةّ ذات ّ أما ،ّ
 . عليه املصلحةّرتتبالعمل فال ت

لعدم ،  إىل اإلتيان بالعملًاعيا املصلحة ألن يكون دّترتبفال يصلح ، وعليه
 .الحقبوجوده العيني  وسابقالداعي ما كان بوجوده العلمي و، ه عليهّترتب

، إذ ال مصلحة فيه،  يؤتى بالعمل بداعي املصلحةأنال يمكن : وباجلملة
                                                

 .٢٥ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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 ّقق فقصد املصلحة يف طول حت، عىل العمل العباديّرتتببل املصلحة ت
 الثواب أو الفرار ّترتبظري اإلتيان بالعمل بداعي فهو ن،  هلاّقق ال حمّيةالعباد

 بيان ذلك يف مبحث ّتقدمكام ،  هلاّققيف طول العبادة ال حمّفإنه ، من العقاب
 .التوصيل ويّتعبدال

 ّتقدمملا ، ًباّفهو ال يكون مقر  قصد املصلحةّققلو فرض إمكان حت: ًوثانيا
اإلتيان بالعمل و، وىل بنحو ارتباط ارتباط العمل باملّيةبّه يعترب يف املقرّنأمن 

لعدم  ؛ًباّ فال يكون العمل مقر، املصلحة عليه ال يرتبط باملوىلّترتبألجل 
 .ربطه باملوىل

 إذ املالك،  النائيني من إنكار الثمرةّحققوعىل هذا ال يستقيم ما أفاده امل
 . النهي بالعملّتعلق مع ّحققهو ال يتو، ّيةّليس إال املحبوبّاملصحح 

ل اخلطب ما عرفت من االلتزام بعدم اقتضاء األمر ّيسه الذي ولكن
 التي هي عمدة أساس ّيةمّألجل إنكار دعوى املقدّما إ، ّ ضده النهي عنٍيشءب

 .)١(<ّقدمةمن جهة إنكار وجوب املّأما  و،القول باالقتضاء
، قدس اهللا أرسارمها النائيني ّحقق فقد تبع املاإلمام اخلمينيّالسيد  ّوأما

ّإما : ّ فإن اقتضاء النهي للفساد]أي الثمرة[ ويمكن إنكارها>: حيث قال
ّأو ألجل أن اإلتيان بمتعلق النهي خمالفة ، ّألجل كشفه عن مفسدة يف املتعلق ّ

ًفال يمكن أن يقع مقربا، مبعد عن ساحته وللموىل النهي فيام نحن فيه ال و، ّ
ّحة امللزمة يف الضد ّبل العقل حيكم بتحقق املصل، يكشف عن املفسدة

 .لعدم املزامحة بني املقتضيات، املزاحم
 للمأمور به يشءيكون من جهة مالزمة  الذي ّالنهي االستلزامي :ًأيضاو

، فال يوجب الفساد، للبعد عن ساحة املوىلًبا ّباألمر املقدمي ال يكون موج
                                                

 .٣٦٢ ص٢ ج: منتقى األصول) ١(
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 .)١(<فالثمرة ساقطة

 
ر ب أ .١ صالة  ّداء دين حالو دار األ    وقتهاّأول و ا

 ّأولودار األمر بينه وبني الصالة يف ، وقت الدين وطالبه الدائنّ حل لو
األمر بيشء ّأن لوه بّوعل،  وقتهاّأولٍحكموا ببطالن الصالة حينئذ يف ، وقتها

األمر ّن أل>:  الكركي بقولهّحققح بذلك املّكام رص، ّ ضدهيقتيض النهي عن
، والنهي يف العبادة يقتيض الفساد، ّ ضده عىل الفور يقتيض النهي عنباألداء

 ؛ كالماألوىلويف >:  نظر فيه بقولهّثم )٢(<األصول يفّتبني  ّقدمتني من املّوكل
الذي ّعام الّضد  وهو ال، النهي عن ترك األداء: الذي يقتيض األمر باألداءّفإن

 .)٣(<ًكالصالة مثال فال ّاصاخلّضد الّأما ، يه أهل النظر النقيضّيسم

ة من شخص×و طلب اإلمام  .٢ ز    ا

ِين {: لقوله تعاىل، ًحيث حكموا بوجوب دفعها إليه إمجاعا ها ا َيا  َ ََ

م ر من رسول وأو األ ْآمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا ا ُ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِ
َ ْ ُ َ ََ ََ ُ ُ ُ  .)٥٩: النساء (}َ

اختاره الشيخان وأبو الصالح ، فقيل ال جيزي،  لو أخرجها بنفسهّوأما
له يف ّوعل، اج وأكثر القائلني بوجوب دفعها إىل اإلمام ابتداءّوابن الرب

والنهي يف ، ّ ضدهاألمر باليشء يستلزم النهي عنّن أل>: اإليضاح بقوله
 .)٤(< عنهّعىل فساد املنهي ّيدل العبادات

                                                
 .٢١ ص٢ ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ١(
 .١٣ ـ١٢ ص٥ج: جامع املقاصد) ٢(
 .١٣ ص٥ج: املصدر السابق) ٣(
 .٢٠٢ ص١ج: إيضاح الفوائد) ٤(
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شه .٣ وم ال أ   د أو سجدة ّو  ا

د الركوع ّولكن تعم، د أو سجدة فذكر قبل الركوعّهلو نيس املأموم التش
 يف البيان ّولله الشهيد األّوعل، حكموا ببطالن صالته، قبل إتيانه باملنيس

 ،فإن ركع مع اإلمام قبله بطلت صالته>:  الكركي يف رسائله بقولهّحققوامل
عن  عنه عن املأمور به؛ إذ األمر باليشء يقتيض النهي ّالمتناع إجزاء املنهي

 .)١(<هّضد

ر ا .٤ ن معإذا أ وديعة   فظ ا   ّود 

 فقد ،أودعتك مايل عىل أن حتفظه يف هذا املوضع: لو قال أحد لشخص
ّأن ل ذلك بّوعل،  بجواز حفظه يف مثل ذلك املكان)٢(أفتى الشيخ يف املبسوط

بخالف ما لو ، إطالق كالمه يقتيض رضاه بحفظ ماله يف مثل ذلك املكان
فال جيوز حفظه يف غري املكان؛ حيث ال حيتمل ، ال خترجه من هذا املكان: قال

 .ٍكالمه ذلك حينئذ

ل ّوعل، وحكم بالتسوية بني الصورتني،  يف املختلفّالعالمةولكن خالفه 
ّن والوجه عندي التسوية بني املسألتني؛ أل>: +قال ، ذلك هبذه القاعدة

ة فأمره بكونه يف ّكوان متضادواأل. هّاألمر باليشء يستلزم النهي عن ضد
 .)٣(<فتساويا،  يستلزم النهي عن الكون يف غري ذلك املوضع،ّموضع معني

الذي ّعام الّضد ال ال، ّاصاخلّضد هو الّضد مراده من الّأن : ومن الواضح
 .ًهو ترك حفظ املال رأسا

                                                
 .١٤٥ص:  ورسائل الكركي؛٢٤٧ص :ّالشيخ حممد احلسون: البيان الشهيد األول، حتقيق) ١(
 .١٤١ـ١٤٠ ص٤ج: املبسوط )٢(
 .٦٧ ص٦ج: خمتلف الشيعة) ٣(



 ٢٧٩ .........................................................................................  ّتفصيلية بحوث

رأة تطوّحج .٥  من غ إذن زوجهاّ ا
ً

  

ّبأن  األردبييل ّحققله املّوعل، عدم جوازه يف اإلرشاد بّالعالمةفقد حكم 
؛ حيث ّالعالمةواستظهر ذلك من كالم ، ّ ضدهاألمر بيشء يقتيض النهي عن

، ه عليها واجبّحقّن ٌبإذن زوجها ظاهر؛ ألّ إال عّ التطوّحجعدم جواز >: قال
  وما يستلزم ترك الواجب، وال جيوز إسقاط الواجب باملندوب، يفوتّجوباحل

األمر ّأن ويفهم منه . ًم فيه خالفالوال نع: يف املنتهىصنّف  قال امل.فهو حرام
 .)١(<هّباليشء يستلزم النهي عن ضد

  قبل صالة االحتياطّ ص و .٦

ًفرضا كان ، ً مطلقااحكموا ببطالهن، قبل اإلتيان بصالة االحتياطّ صىل لو
 لو>: يث قالح، ّضد ذلك بقاعدة الّولل الشهيد األّوعل، ًما أتى به أو نفال

ًفرضا كان أو نفال، االحتياط غريه بطل قبلّصىل   عىل الصالة السابقة ّترتب، ً
 .)٢(<وهو عبادة، ّ ضده تقتيض النهي عنّيةالفورّن أو ال؛ أل

ف .٧ م ي رفع اِإذا  اء  وضوء معا ا جاسة وا
ً

  

ِسا بعني النجاسة ومل يكفّلو كان البدن أو الثوب متنج  ام املاء لغسلهً
مريد الصالة هل جيوز له رصف ذلك املاء يف ّأن  فوقع الكالم ؛ًوللوضوء معا

 الوضوء واالكتفاء به للصالة من غري إزالة النجاسة؟
 شكاله اإلّووج ،ٍ يف إجزاء الوضوء حينئذ للصالةّالعالمةل شكوقد أ
عن الوضوء؛ ّ منهي ّ أنهينشأ من: أقول>: ني يف اإليضاح بقولهّحققابنه فخر امل

  والنهي،هّ واألمر باليشء يستلزم النهي عن ضد،مأمور بغسل النجاسة هّنأل
                                                

 .١٠٣ ص٦ج: ع الفائدةجمم) ١(
 .٢٢٨ص: الذكرى) ٢(
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 .)١(<العبادات عىل الفساد يف ّيدل
 الكركي عىل استدالله هبذه القاعدة يف املقام بدعوى عدم ّحققوأورد امل

: ًال ذلك بقولهّ معل؛ةّاصاستلزام األمر باليشء النهي عن مطلق األضداد اخل
وهو مطلق الرتك الذي هو النقيض ، ّالعامّ ضده لزم النهي عنيستّإنام ه ّألن>

ّ يتم فال، ر يف األصولّكام هو مقرّاصة ال مطلق األضداد اخل، عند أهل النظر
 .)٣(  الشهيد الثاينشكال وقد وافقه يف هذا اإل.)٢(<الدليل

وس .٨ واجب الفوري وا ر ب ا   عّو دار األ
 األردبييل ّحققح املّكام رص،  هبذه القاعدةًالّع معلّفحكموا ببطالن املوس

األمر باليشء ّأن  : ما ثبت يف األصولّ مرةودليله ما أرشنا إليه غري>: بقوله
، وال غبار فيهام، وهو عن العبادة مفسدها، ّاصاخلّ ضده يستلزم النهي عن

 .)٤(<ل يف دليلهامّكام يظهر بالتأم
 . املقام الستقصائهاح ال يسم كثرية هلذا القاعدةّيةوهناك تطبيقات فقه

                                                
 .٦٧ ص١ج: إيضاح الفوائد) ١(
 .٤٧٨ ص١ج: جامع املقاصد) ٢(
 .١١٩ص: روض اجلنان) ٣(
 .١١٤ ص٩ج: جممع الفائدة والربهان) ٤(



 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٣(  

 
  

 الفرق بني هذه املسألة ومسألة امتناع اجتامع األمر والنهي. ١

 املراد من االقتضاء .٢

 يف بيان أقسام النهي  .٣

 املراد من البطالن .٤





 
 
 
 
 
 
 
 

لبطالن رمة     اقتضاء ا
َن اأ  شكال  َتعلق اّ ّ

لة بالعبادةِ عا  ٍط إ ًدا إرشاِ أو با
شف، أو مانع طالنُي طِ بفقدِ عن ا انعِ أو وجودِ ا ّنما  و. ا

م رمةُا يفِ  ا ِية ا طالنِاقتضائ وّ ِ  جوازِبمع عدم  العبادةِها 
لةِطالن و، االمتثالِ بها  مقامِاالكتفاء عا ِترتب ِبمع عدم  ا

ّ 
  : فهنا مبحثان؛  عليهاِاألثر
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 : البحث يف هذه املسألة ينبغي توضيح بعض األمور قبل الولوج يف

 
 البحث يف مسألة االجتامع يدور لكونان تّمتحد هاتان املسألتان فهل

البحث عن النهي يف  و؟ه أم الالنهي عن يشء هل يوجب زوال أمرّأن حول 
ً العبادة مصداقا  عدم وقوع: أي ـلنهي يقتيض بطالهناهل ا، عن العبادة
 . وهذه هي نفس اجلهة املبحوث عنها يف مسألة االجتامع؟أم الـ للمأمور به 

وخالصة ما ،  بحث هذا األمر يف مسألة اجتامع األمر والنهيّتقدموقد 
 : ذا األمر ما ييل من بيانات األعالم يف هّتقدم

،  التفرقة بني املسألتني بحسب املوضوع+ صاحب القوانني حاول .١
 ما إذا كان هناك أمر باجلامع وهني عن : موضوع مسألة النهي عن العبادةّوأن

هو ما إذا كان هناك عنوانان ف موضوع مسألة االجتامع ّوأما، فرد من أفراده
 .)١(لصالة كالغصب وا، من وجهٌ وخصوصٌومبينهام عم

 .املسألتني تفرتقان يف املوضوع واجلهةّأن :  إىل النائيني ذهبّحققامل. ٢
ّأما اختالفهام يف املوضوع فألن موضوع البحث يف مسألة اجتامع األمر  ّ

كانت النسبة بني  والنهي بعنوان آخر وّ هو ما إذا تعلق األمر بعنوان:والنهي
 هو :يف مسألة النهي عن العبادةوموضوع البحث ، العنوانني العموم من وجه

ّما إذا تعلق النهي ببعض ما تعلق األمر به عىل وجه تكون النسبة بني املتعلقني  ّ ّ
 .العموم املطلق

                                                
 .١٤٠ ص١ج: ولانظر قوانني األص) ١(
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ّفألن جهة البحث يف مسألة اجتامع  ّوأما الفرق بينهام من حيث اجلهة
ّالنهي هو احتاد املتعلقني واألمر العبادة اجلهة يف مسألة النهي عن ّأما ، عدمه وّ
 .)١( اقتضاء النهي للفسادفهي

ّأن الفرق بينهام يف أن الفساد يف مسألة  : إىل العراقيّحققامل  ذهب.٣ ّ
ّال مدار النهي بوجوده الواقعي النفس ، االجتامع يدور مدار العلم بالنهي

 ـ عىل االقتضاء ـ ّفإن الفساد فيها،  بخالفه يف مسألة النهي عن العبادة،ّاألمري
 .)٢(عدمه وًدار وجود النهي واقعايدور م
 المتياز إحدى املسألتني عن ّيةّأن النقطة الرئيس: اخلوئي ذكرّالسيد  .٤

 ّ ألن ـ ّيةّأن جهة البحث يف مسألة اقتضاء النهي للبطالن كربو: األخرى هي
عبادة وفسادها وعدم الهو ثبوت املالزمة بني النهي عن ّإنام املبحوث عنه فيها 

 النهي ّتعلقوهي ، بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى، ملالزمةثبوت هذه ا
 عىل القول باالمتناع ورساية ّفإهنا ؛ّيةمسألة االجتامع فهي صغروّأما  ـ بالعبادة

تكون من إحدى صغرياهتا ، ه إىل ما ينطبق عليه املأمور بهّتعلقالنهي من م
 . )٣(ومصاديقها دون القول اآلخر

، الفارق بني املسألتني يف املحمولّأن  : إىل ذهب+ الشهيد الصدر .٥
 النهي هل ينايف األمر كحكم ّنأة االجتامع عبارة عن ل املحمول يف مسأّنإف

 احلرمة هل ّنأ  أم ال؟ واملحمول يف مسألة اقتضاء النهي للبطالن هوّتكليفي
 .)٤(خر وأحدمها غري اآل؟ أم الّوضعي كحكم ّصحةتنايف ال

                                                
 .٤٥٤ ص٢ج: فوائد األصول) ١(
 .٤٥٠ ص٢ج: هناية األفكار) ٢(
 .١٦٦  ص٤ج: حمارضا ت يف أصول الفقه) ٣(
 .٥٥ ص٢ج: بحوث يف علم األصول) ٤(
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 .)١(ّية وليست لفظّية هذه املسألة عقلوعىل هذا األساس اعتربت

 
لكن ، ص عنوان املسألة باقتضاء احلرمة للبطالنّ خصصنّفاملّأن ال خيفى 

 من ّعم يف األبل وقع البحث بني األعالم،  باحلرمة فقطّأصل املسألة ال ختتص
 البحث يف بحثه اخلارج +ولذا عنون ، بام يشمل النهي الكراهتي، احلرمة

 .ص النهي باحلرمة فقطّومل خيص، باقتضاء النهي للفساد
،  ينبغي بيان أقسام النهي،ل أفضلشكوألجل الفائدة وتوضيح البحث ب

 : امه نيقسم إىل حيث ينقسم النهي

وي )أ( و   ّا ا

 : هيو، دةّم متعدوهو عىل أقسا
 ال لذاته بل لكونه ٍيشءّوهو النهي املتوجه ل: ّ الغرييّ النهي املولوي.١

ّأي أن النهي توجه، ّمقدمة لغريه املبغوض ً  ال باألصالة بل تبعا، مايشء ل ّ
من قبيل النهي ، ً أحياناّلذلك يدعى النهي التبعيو،  آخريشءّلتوجه النهي ل

ّفإن النهي عن الصالة يف هذا املورد ليس ، ةعن الصالة يف األرض املغصوب
ّمل يتوجه إىل الصالة لذاهتا بل لكوهنا حاصلة يف أرض  و الصالةّيةملبغوض

ّمما جيعلها ترص، مغصوبة ّيدعى النهي املقدمي و، يف أرض الغري دون إذنهًفا ّ
ٍل مقدمة لعملّشكباعتباره ي  .كام يدعى النهي العريض، ّ حمرمّ

  الذي يكون مفاده احلرمةّهو النهي املولوي: ّ النفيسّيالنهي املولو .٢

                                                
 : والثـاين،ةّعقليـكوهنا  :لّاألو، وقع اخلالف بني األعالم يف هذه املسألة عىل أقوال ثالثة) ١(

 .ةّ يف البحوث التفصيلي ذلك، كام سيأيت تفصيلةّة عقليّ لفظي: والثالث،ةّلفظي
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 :  وله قسامن،ّاملنع اإللزامي عن ارتكاب متعلق النهيو
 عن وجود منقصةًا هو النهي الذي يكون تعبريو: ّ النهي التنزهيي.أ

ًفيكون متعلق النهي بذلك مكروها، ّحزازة يف متعلقهو التعبري عنه و، ّ
ّته عىل تعلق إرادة الشارع بتنزهدالل إىل إشارةبالتنزهيي  ّع املكلف عن ّترف وّ

 .ّارتكاب متعلقه
ّوتارة يتعلق بتطبيق طبيعة املأمور به عىل حصة خاصة ّ التي هي فرد  وّ

ّعن مرجوحية امتثال ًا ّيكون النهي معربٍحينئذ و، حقيقة للطبيعة املأمور هبا
 هي باإلضافةّإنام ّجوحية ّن هذه املرأّإال ، ّاألمر بالطبيعة بواسطة تلك احلصة

سائر حصص الطبيعة املأمور هبا من قبيل النهي عن صالة الفريضة يف إىل 
هو عن تطبيق طبيعة الصالة املأمور هبا يف ضمن ّإنام ّفإن هذا النهي ، ّاحلامم

 .ّهذه احلصة
ًوقد يكون النهي التنزهيي متعلقا ّبه من أول األمر ًرا  بذات فعل ليس مأموّ

ّكالنهي عن التخيل يف ،  طبيعة مأمور هباإطارال بواسطة وقوعه يف  وال بنفسه
 .مواطن اللعن

ّكيفية تعلقه  وّوهو قد يكون من جهة متعلق النهي: ّ النهي التحريمي.ب ّ
 .كقد يكون من جهة املال و،بالعهدة

ًأن يكون نفسيا: ّواألول ّ باعتبار أن متعلق النهي مطلوب بذاته عىل ّ ّ
ّن املطلوب هو ما يرتتب عىل متعلق النهيأ ال ،ّاملكلف ّ يكون حتصيل  و،ّ

ًمتعلق النهي وسيلة لتحقق آثاره املطلوبة ذاتا ّ  من جهة املالك ًّا كام يكون نفسي،ّ
ّن مالك النهي عن املتعلق ناشئ عن مفسدة يف ذات املتعلقأبمعنى  ّ ّ ال أنه ،ّ

ك با { : من قبيل قوله تعاىل،ّناشئ عن مفسدة يف آثار املتعلق ِيا  ال  ِ
ْ

ِ
ْ ُ َ ُ

ك لظلم عظيم ٌإن ا ٌِ َ ْ ُ َ َ ْ ّ فإن متعلق النهي)١٣: لقامن (}ِ هو ترك الرشك  وّ
ّن مالك النهي عن الرشك هو املفسدة العظيمة الناشئة عن أكام ، ًمطلوب ذاتا
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 .العظيمهللا نفس الرشك با
ًأن يكون نفسيا: والثاين  أيمن اجلهة الثانية ّ غريي هّنأّ إال األوىل من اجلهة ّ

ّفإن متعلق النهي، »ال تكذب «: من قبيل؛من جهة املالك هو ترك الكذب  وّ
 كام ، ال عىل نفس الكذب،ّن املالك ناشئ عن آثار الكذبأّ إال ،مطلوب بذاته

 .هو واضح

  اإلرشاديا  )ب(
قسم وين .بطالنه وفساد العمل إىل ّكلفهو النهي الذي سيق هلداية املو

 :ىلإكذلك 
 ،ّصحةال يشء عن ّيةمانع إىل ًداإرشاالذي يكون  اإلرشادي النهي .١

 . الصالةّصحة لبس ما ال يؤكل يف ّيةكامنع
ال > كام لو قال،  يشءّيةرشط إىل ًالذي يكون إرشادا اإلرشادي النهي .٢

 . البيعّصحة الكيل يف ّيةرشط إىل إرشاد فهو <تبع بال كيل

ر  اعّلر    ال
 النزاع ّحملالتحريمي داخل يف ّ النفيس ّ وال كالم يف أن النهيإشكالال 

يف : يف النهي التنزهيي؟ الثاين: ّاألول،  والكالم يف موردينشكالاإلّإنام و
 .حيث وقع البحث واخلالف بني األعالم فيهام، النهي الغريي

، الثة للبحث يف هذه النقطة يف احللقة الثّتعرض مل ي+الشهيد ّالسيد و
 . يف آخر البحثّية اهللا تعاىل يف البحوث التفصيل إن شاء لهّتعرضون

وال يشمل ،  بالنهي املولويّالبحث يف املقام خمتصّ فإن  حالّوعىل أي
كالنهي عن ،  وفساد العملّيةاملانع إىل ً الذي يكون إرشادااإلرشاديالنهي 

ال  لنهي يقتيض الفسادمثل هذا اّن وذلك أل، ًالصالة فيام ال يؤكل حلمه مثال
ًحيث كان هنيا إرشاديا فهو يكشف عن ّألنه ، حمالة وبال خالف بني األعالم ً
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 .وعليه فال معنى للبحث فيه، الفساد
ّ إىل رشطية االستقبال ًامفاده إرشاد  يكون<ّال تصل لغري القبلة>: فلو ورد

ّعية النجاسة  فهو إرشاد إىل مان<ّال تصل يف النجس>: وكذا يف مثل، يف الصالة
 .ّمن صحة الصالة

 أو وجد املانع ً)كرشط استقبال القبلة مثال( ففي احلالتني إذا فقد الرشط
 املأمور به  ّكشف ذلك عن عدم حتقق )كاستعامل الثوب النجس يف الصالة(

ّألن املأيت، ًعىل الوجه املطلوب رشعا  فال جيزي ، للمأمور بهًاقا به ليس مصدّ
 ّهذا واضح؛ ألن إجزاء غري املأمور به عىل وجههو، ًالال يكون امتثا وعنه

 .ّاحلكم بصحته عىل خالف القاعدةو
 ،فمفاد النهي اإلرشادي هو البطالن عند فقد الرشط أو وجود املانع، وعليه

 .ّهذا مما ال خالف فيهو
د من النهي كونه ي وهو كيف نستف، هناك بحث صغروي آخر،نعم

، الشهيد يف احللقةّالسيد  له ّتعرضبحث مل يوهذا ال، الفساد إىل ًإرشادا
 .ّية اهللا تعاىل يف البحوث التفصيل إن شاء لهّتعرضوسن

 
وتارة ، يشء األثر املطلوب من الّترتبهو عدم : البطالن يف املقامباملراد 

 .فيقال املعاملة باطلة،  وأخرى توصف به املعاملة،توصف به العبادة
عدم إجزائه عن  و بهّ العبادات يقتيض عدم كفاية الفعل املأيتوالبطالن يف

ّهذا ما يستوجب اإلعادة أو القضاء لو كان الفعل العبادي مما و، املأمور به
 ملوضوع وجوب ًحاِّفيكون احلكم بالبطالن منق، جتب فيه اإلعادة أو القضاء

 .اإلعادة أو القضاء
ّأي أن ، ّترتب األثر عىل املعاملةهو عدم : واملراد بالبطالن يف املعامالت
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فحينام حيكم ، ّالبطالن يكشف عن أن الشارع يعترب هذه املعاملة كالعدم
ّفهذا يعني أن البيع الغرري ال يرتتب عليه أثر البيع، الشارع ببطالن بيع الغرر ّ 

 .البيع مل يكنّأن فك ـ االنتقال ووهو النقلـ 
وقد وقع اخلالف ، ّصحة يقابل الالبطالن املرادف للفسادّأن : وال خيفى
 واإلعادةسقاط القضاء إوهل هي بمعنى التامم أم بمعنى ، ّصحةيف املراد من ال

 ذلكوسيأيت تفصيل ،  به يف اخلارجّأم بمعنى انطباق املأمور به عىل الفرد املأيت
 .ّيةيف البحوث التفصيل

 
ًبالعبادة أو املعاملة إرشادا إىل  ّتعلقالنهي املّأن  يف ّشكال >: +قوله • 

صالة ل{:  اإلرشاد من قبيل قوله تعاىل.<رشط أو مانع ِأقم ا َِ ِ
َ

شمسـ وك ا ْد ِ
ُ   ِ إُِ

ليل ِغسق ا
ْ

ِ
َ ّ رشطية الوقت للصالة  إىلٌ إرشاد}َ ن كنتم {: قوله تعاىلو، ّ ْو ُ ْ ُ ْ

ِ
َ

ُجنبا فاطهروا َ ً ُ ر «: ×ّأن قوله  كام ،ّ إىل رشطية الطهارةٌ إرشاد}ُ َال تصل  و ّ

مه ّ وبر ما ال يؤكل حلمه للصالةّية إىل مانعٌإرشاد» ما ال يؤ  َ. 



 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٤(  

 
 حرمة العبادة متنع إطالق األمر: ّاملالك األول 

 تهاّ بالعبادة كاشف عن مبغوضيّتعلقالنهي امل: املالك الثاين 

 ة العبادة تستلزم حكم العقل بقبح اإلتيان هباحرم: املالك الثالث 

 ة عىل املالكاتّرتتباختالف النتائج امل 
 ّولة عىل املالك األّرتتبالنتائج امل 
 ة عىل املالك الثاينّرتتبالنتائج امل 
 ة عىل املالك الثالثّرتتبالنتائج امل  





 
 
 

طالن العبادة رمة    اقتضاء ا
عروف وا

ُ
نهم  رمةأ ب َن ا نو،  العبادةَ بطالن تقتّ  أن ُم

ون ك ألحدَي تِ ذ ال ةِ ا ا   : ا
ُولاأل رِإطالق عن ُ تمنعّأنها: ّ با  خطاِ األ

ً
ِتعلقًال دو

ّ
 ِالمتناع ؛ها

ِِمع خروج و،االجتماع صداقاه عن كون ه 
ً

لواجب زي عنهِ  هو و،  ال 
طالن   .مع ا

ا شفّأنها: ا لموً مبغوضة العبادةِِ عن كونُ ت ِو،   ها مع كون
ستحيلًمبغوضة قربُ  ُ ا   . بهاّ

الث ستوجبّأنها: ا مُ  ِتعلق بمِاإلتيان ِ بقبحِ العقلَ ح
ّ

ِ، ها ه كون
ً مبعدةًمعصية ؛ّ و ستحيلَمع و عن ا قربُه  ُ ا   . بالعبادةّ

ت ال تلفِتّ تماميِ  تقديرُوهذه ا   :هاُ نتاُها 
يجة الكُفن ِول األِ ا تص ّ شمل،  بالعبادةال  واجبُبل  وصَ ا  ّ ا

أيضا
ً
تص و. مال  رمةِ بالعا شمل،  با هلَ حالةُبل   أيضاِ ا

ً
ال  و.

رمةتص فسيةِ با شمل، ّ ا ةُبل  َ الغ  أيضاّ
ً
.  

يجة الكُون تصِ ا ا  ةُ قصدُإذ ال يعت،  بالعبادة ا   ِ القر
م وها؛ِغ رمة ِالعا هل، با ُألن من  قربُيمكن ًها مبغوضةَ كونّ   .ّه ا

يجة الكُون الثِ ا تصِ ا ِ تنجزِفرض و بالعبادةِ 
رمةّ  . ا

أيضا و
ً

ف با تص يّألن ؛ّا وضو  الغ س  ل
ً

ست ًقال  ّ
 

خالفةِ بقبحِ العقلِم َتقدمكما ،  ا وجوبِ  مبحثّ يِ ا   .ّ الغ
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، بطالهنا وّأن النهي عن العبادة يقتيض فسادها: املعروف بني األصوليني

ّأن وذكروا <  يوم العيدال تصمو، صم«أو » ّ يف احلاممِّال تصلو، ِّصل>:  كقوله
 : أحد املالكات الثالثة التالية إىل  ذلكّمرد

 
شموله  وة العبادة متنع من إطالق األمر حرمّأن: حاصل هذا املالك

للزم  ،ت هبا احلرمةّتعلقًلو كان األمر شامال للعبادة التي ّ ألنه وذلك، للعبادة
: كام لو قيل، ً وهو عنوان الصالة مثال، واحدٍالنهي بعنوان واجتامع األمر

ّال تصل يف احلاممو، ّصل> األصل عدم اجتامع األمر ّن وذلك أل،  وهو ممتنع<ّ
 .ةّتقدمات املّ النظر عن اخلصوصيّ بغض، واحدٍالنهي يف يشءو

 وهي الصالة يف، ت هبا احلرمةّتعلقًوإذا كان األمر ساقطا عن العبادة التي 
ّ هبا يف حال تعلق احلرمة هبا عن ّأيتخترج الصالة املٍحينئذ ف، كام يف املثالّاحلامم 

 للمأمور ًمصداقا ن يكونأّ البد ّ للواجب؛ ألن مصداق الواجبًكوهنا مصداقا
وعىل ،  لسقوطهـّ احلامم وهي الصالة يف ـ ّاحلال أنه ال يوجد أمر بالعبادةو، به

يف ّ احلامم وهي الصالة يف ـ ت هباّتعلقهذا األساس سوف تقع العبادة التي 
مور به حيتاج إىل وإجزاء غري املأ، االمتثال فرع وجود األمرّن باطلة؛ أل ـ املثال

 .ّ؛ ألنه يكون من باب إجزاء غري املأمور به عن املأمور بهّدليل خاص
 تهاّ وهو حمبوبي،ن طريق املالكع عنها ّيمكن تصحيح العبادة املنهي: إن قيل

 العبادة حمبوبة للموىل كام هو واضح؟ّن وذلك أل، للموىل
 وذلك ؛ّيةال يمكن تصحيح الصالة من طريق املالك واملحبوب: اجلواب

، ّوإذا سقط األمر الذي هو مدلول مطابقي، لألمرّ التزامي لولاملالك مدّن أل
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 .ّية للداللة املطابقّية الداللة االلتزامّيةلتبع، ًيسقط املدلول االلتزامي أيضا
ّيتعني اإلعادة أو و، ت هبا احلرمةّتعلقبطالن العبادة التي ّ يتضح ّتقدما ّومم

ًالقضاء؛ ألن الذمة مشغولة بالتكليف يقينا  اإلتيان يف فراغها بعد ّشكيو، ّّ
 . عنهاّبالعبادة املنهي

ٍ  النهي بعبادةّتعلقه مع ّنإ>:  بقوله+وهذا ما ذكره الشهيد الصدر 
بعد سقوط و، النهي و لعدم إمكان اجتامع األمر،يسقط األمر عنها ال حمالة

 عنها من ّاملنهيّصة املصلحة يف احل وحيرز ثبوت املالك أن األمر ال يمكن
 األمر بالداللة ّتعلقيستكشف من نفس ّإنام  مالك الواجب ّنإف، دةالعبا

 ّنأ مع إحراز املالك ال حيرزو، ّيةهي تسقط بعد سقوط املطابق و،ّيةااللتزام
 فال يمكن ،ّمةبراءة الذ و لسقوط الوجوبً عنها تكون موجبةّاملنهيّصة احل

هذا نتيجة و، ّاليقيني يستدعي الفراغ ّكان الشغل اليقيني أن االجتزاء هبا بعد
 .)١(<احلكم ببطالن العبادة

 
ّتها لدى املوىل؛ وذلك ألن احلرمة ّيّن حرمة العبادة تكشف عن مبغوضإ
ّاملبغوضية يف اليشء املحر ووجود املفسدة تعني وإذا كانت ، كام هو واضح، مّ

تقع ٍحينئذ ف، بّاملوىل؛ وإذا مل يمكن التقر إىل هباّ التقرب مبغوضة فال يمكن
فال ، ومع عدم إمكان قصد القربة، ّباطلة؛ ألن قصد القربة رشط يف العبادة

 .فتبطل، ًيكون ما وقع عبادة
ّ بعد توجه النهي ّكلف املّنإ>:  بقوله+الشهيد ّالسيد  إليه أشاروهذا ما 

وصول ّ ألن ،ّ إهليّ بقصد قريبّفعل العبادييأيت بال أن ًإليه يكون عاجزا من
بالتايل عن كون العبادة مبغوضة  و، مبادئ النهيّيةالنهي إليه يكشف عن متام

                                                
 .١١٣ ص ٣ ج: بحوث يف علم األصول ) ١(
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 النهي ّتعلقذلك ملا  لوال  إذ،كون تركها أرجح عند املوىل من فعلها وبالفعل
يؤتى بالفعل ألجله  أن  يستحيلّية الفعلّيةمع إحراز املبغوضو، الفعيل هبا

ُيعقل فيام لو فرض ّإنام  اإلتيان بفعل ألجل املوىل ّنإف، اىلتع  حال املوىل مع ّنأُ
 حاله مع الرتك كان هو ّنألو فرض ّأما  و،الفعل أحسن من حاله مع عدمه

 .يؤتى به ألجله أن األفضل فال يعقل
ً قد أصبح مبغوضا بالفعل للموىل ّ الفعل العباديّنأويف املقام قد فرضنا 

يؤتى  أن فال يعقل،  املوىل عند الرتك أحسن من حاله عند الفعلفيكون حال
 فال تقع العبادة ،من قصد القربةّ التمكن هذا يعني عدمو، به ألجل خاطره

 .)١(<صحيحة

 
حيكم العقل  ٍحينئذف، ت بالعبادةّتعلقاحلرمة إذا ّأن : حاصل هذا املالك

وإذا كان ، معصية للموىلّحرم  باليشء املاإلتيانّبقبح اإلتيان هبا؛ وذلك ألن 
ّفال يمكن التقرب به إىل املوىل؛ وهذا يعني عدم إمكان حتقق ، اليشء معصية ّ

بطل ما يف، فال يكون ما وقع عبادة، إمكان قصد القربة ومع عدم ؛قصد القربة
 .ّ حتققهاّ ألن قصد القربة رشط يف،أتى به

 
عىل تقدير ، ت هبا احلرمةّتعلق إذاوهذه املالكات التي تثبت بطالن العبادة 

 : وبيان ذلك، ّمتاميتها ختتلف نتائجها

تائج ا الك األّتبا   ّولة  ا
عبادة متنع حرمة الّأن  يقول بالذي ـ ّاألولة عىل املالك ّرتتبمن النتائج امل

                                                
 .١١٥ ص٣ ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 : ما ييل ـ شموله للعبادة ومن إطالق األمر
 ّ التوصيلبل يشمل الواجب، يّتعبدبالواجب ال ّخيتص البطالن ال ّ إن.١

لسقوطه ، عدم وجود األمر  يف البطالنّولنتيجة املالك األّن ًأيضا؛ وذلك أل
و الزم عدم وجود األمر هّأن : ومن الواضح، ة بالفعلّتعلقبسبب احلرمة امل

ّا أم توصّيّتعبد سواء كان ّكلفالذي يأيت به امل بطالن الفعل  ّ مروذلك ملا، ًّاليً
فيبطل ما ، األمر ساقط يف املقامّن حيث إو،  االمتثال فرع وجود األمرّأنمن 

 . سواء كان عبادة أم ال،ّكلف املهأتى ب
ه وجهل  احلرمة بالعبادةّتعلق بّكلف البطالن يشمل صوريت علم املّ إن.٢

 احلرمة بالعبادة يستلزم سقوط ّتعلق ّألن وذلك ؛ً احلرمة بالعبادة أيضاّتعلقب
، العبادة إذا سقط عنها األمر فهي باطلةّأن : ومن الواضح، ًاألمر به واقعا

 وجهله ببطالن العبادة التي هإذ ال ربط بني علم،  أم الّكلفسواء علم به امل
 ً.سقط عنها األمر واقعا

 كام يف حالة النهي عن الصالة يف( ّية يشمل احلرمة النفس البطالنّإن .٣
 النهي عن الصالة يف املسجد :من قبيل( ّيةويشمل كذلك احلرمة الغري )ّاحلامم

ترك ّن ؛ ألّ غرييٌالنهي عن الصالة هنيّن وذلك أل )الذي وقعت فيه نجاسة
ّ احلرمة الغريية تعني العلةّ وأن،زالةلإل ّمقدمةالصالة  أو اجلزء األخري ة ّ التامّ

ّهذا يوجب مبغوضية املقدمة و؛ّقدمة فتحرم املللحراممنها  وإذا كانت ، ّ
ّاملبغوضية  وّللزم اجتامع املحبوبيةّإال و، فال يشملها األمر مبغوضة ّقدمةامل

 .هو مستحيل و،ًمعا

تائج ا اّتبا الك ا   ة  ا
 فال ،تها لدى املوىلّي مبغوضحرمة بالعبادة تكشف عنّأن املالك الثاين هو 

 :ة عليه هيّرتتبومن النتائج امل، فتقع باطلة، يمكن قصد القربة



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٢٩٨

ّات وال يشمل التوصلياتّبالعبادي ّخيتصه ّإن. ١ مالك البطالن ّن وذلك أل، ّ
 يف ّحققهذا املالك يتّأن : ومن الواضح، باملبغوضّ التقرب هو عدم إمكان

فال  اتّليّ يف التوصّوأما،  فيها قصد القربة التي يشرتطّيةالواجبات العباد
 .ات باطلةّيّ التوصلفال تقع وعىل هذا األساس، يشرتط فيها قصد القربة

ّوذلك ألن عدم إمكان ، دون اجلهل،  بصورة العلم فقطّه خمتصّ إن.٢
ومن ، ّكلفزة عىل املّفيام إذا كانت احلرمة منجهو ّالتقرب باملبغوض 

يف حالة اجلهل ّأما ،  باحلرمةّكلفبعد علم املّ إال ّحققال يتز ّالتنجّأن : الواضح
 قصد ّكلفّفيمكن أن يتأتى من امل، ّباحلرمة فال تكون احلرمة متنجزة عليه

ّالقربة؛ ألنه ال يعتقد بوجود املبغوضية بالعبادة التي يأيت هبا  . جلهله بحرمتها،ّ
ّوذلك ألن احلرمة الغريية  )١(ّاحلرمة الغريية وّيشمل احلرمة النفسيةّنه إ .٣ ّ

ّتعني حرمة املقدمة التي تكون علة أو جزء العلة للحرام ّ ّ فإن وعىل هذا، ّ
ّاملبغوض للموىل يستلزم مبغوضية مقدمتهّ النفيس احلرام  ّقدمةوإذا كانت امل، ّ

يستلزم كوهنا  ّقدمة األمر باملّتعلقّ األمر هبا؛ ألن ّتعلقفال يمكن  مبغوضة
 .هو حمالو،  واحديشءّاملحبوبية عىل  وّفيلزم اجتامع املبغوضية ،ًحمبوبة أيضا

تائج ا الثّتبا الك ا   ة  ا
، حرمة العبادة تستلزم حكم العقل بقبح اإلتيان هباّأن هو : املالك الثالث

 : ومن نتائج هذا املالك ما ييل
ّ هذا املالك خيتص بالعبادات دون التوصلياتّ إن.١ ّ الك يف املّن أل، ّ

ومن ، ّالبطالن يف هذه احلالة هو عدم إمكان التقرب بام هو معصية قبيحة
 التي يشرتط فيها قصد ّيةّتعبديف الواجبات الّ يتم املوىلإىل ّ التقرب ّأنالواضح 

ّيف التوصليات فال يشرتط قصد القربةّأما ، القربة   يف اخلارجإيقاعها ّردبل جم، ّ
                                                

 .يف احللقة الثالثة +ّهذه النتيجة يتعرض هلا املصنف ) ١(
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 . امتثاهلاّصحةيكفي يف 
 ؛دون اجلهل، العلم باحلرمة فقط يف صورة ّخيتص هذا املالك ّنإ. ٢

ها ّنجزوت،  احلرمةّنجزفرع ت ّوذلك ألن حكم العقل بقبح الفعل لكونه معصية
فال   باحلرمةّكلفّأما مع عدم علم املو،  والعلم هباّكلفامل إىل فرع وصوهلا

فيمكنه أن يأيت ، ّكلفّوعىل هذا فال تكون احلرمة فعلية عىل امل،  عليهّنجزتت
 .ًويقع الفعل صحيحا بقصد القربة

 ؛ّية وال يشمل احلرمة الغريّيةباحلرمة النفس ّخيتص هذا املالك ّإن. ٣
ًفقط هو الذي يقع موضوعا حلكم العقل بقبح ّ النفيس ّوذلك ألن الواجب

ّاحلرمة الغريية فال حيكم العقل بقبح خمالفته مستقالّأما ، املخالفة مة  عن احلر ً ّ
 .بّ قبيحة لكي يمنع قصد التقرّحرمةامل ّقدمةوعليه فال تكون امل، ّيةالنفس

ّأن املالك األول أعم من املالك الثاين والثالث: ّ يتضحّتقدما ّومم ّ الثاين و، ّ
ًأعم من الثالث أيضا ّ. 

 
  قوله<ًدليالوًبا  األمر خطاإطالق متنع من ّأهنا: ّولاأل>: +قوله • 

النهي عن الصالة إذا ّأن : بمعنى» ًخطابا«عطف تفسري عىل قوله  ً<ليالد>
 اخلطاب بالوجوب ال ّأنعىل  ّيدل فهو، يف املسجد كانت النجاسة موجودة

 . احلرمةّتعلق التي هي م،يشمل الصالة حالة وجود النجاسة يف املسجد

 ويشمل <بّيمكنه التقر من جيهل كوهنا مبغوضةّن أل>: +قوله • 
 .ّتقدمًأيضا كام ّ الغريي واجبال





 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٥(  

 
 ّتعلق احلرمة بالعبادة بكاملها .١

 ّتعلق احلرمة بجزء من أجزاء العبادة .٢

 احلرمة والنهي بالرشط ّتعلق .٣

 ّبحث تفصييل يف أقسام تعلق النهي بالعبادة ّ 





 
 
 
 
 
 

ضنا أن حرمة َثم إذا اف ّ ِّ َفإن تعلق، هاَ بطالن تقت العبادة ت ّ
لبالعبادةِ ا َن تعلقو، ّها فهو ما تقدمِ ب زئّ زء؛ َلُها بطِت   هذا ا

َألن جزء ك الفردَ إذا اقت اَطلو،  عبادة العبادةِّ  من ِ  ذ
زء ٍأما إذا أ بفرد و.ا رمِ غَ آخرّ  ٍ زءّ ب صحِ من ا ر ُ ا ّ

م يلزم   إذا 
كرا لجزءِرمن هذا ا ذورِ  ِِمن قبيل،  آخرٌ  ادة ز عض  ا بطلة   ا

  .العبادات
رمة ن تعلقت ا ُو ّ

ط طَظرُ نِ با ن ؛ إ ا ه ِ  نفسَفإن 
وطَطلو، بطلـ  ِوضوءـ  ًعبادة بعُ ا ال و، هِ ب

ّ
ن هناك  م ي

ٌِوجب طالن طالن وه  وطِال  ُأما األول . ا ّ ِِ فلعدمّ ، دةه عبا كون
ا فألن عباديةو َأما ا ّ ّ وطّ َها عباديةِ ال تقت بنفسِ ا طّ  ِ ا
طّ قرٍ به  وجهِ اإلتيانَزومو َ؛ ألن ا س داخالَالقيد وّ تً ل  َ 

ر ف ِاأل تعلقّ ا ِا
ّ

وط قيد وِ با ِا   .هل  )١( ّكما تقدم، ّ
 

                                                
 .ّقاعدة تنوع القيود وأحكامها: حتت عنوان، ضمن بحوث الدليل العقيل،  احللقة الثانية)١(
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 ّتعلق وتارة ت، بجزء منهاّتعلق وتارة ت،ملها بالعبادة بكاّتعلقاحلرمة تارة ت

 :  وفيام ييل تفصيل هذه احلاالت؛العبادةبرشط يف 

 
أو حرمة الصالة يف األرض ، كام يف حرمة صوم يوم عاشوراءوذلك 

ت بكامل صوم يوم عاشوراء وبكامل ّتعلقفاحلرمة يف هذه احلالة ، املغصوبة
ن ّهذه احلالة هي القدر املتيقّأن : ومن الواضح، يف األرض املغصوبةالصالة 

 . احلرمة هباتّتعلقفيام لو ، من بطالن العبادة

 
القراءة ّفإن ، سور العزائم األربع يف الصالةمن قبيل حرمة قراءة وذلك 

ويف هذه احلالة ، ء من الصالةهو جزّحرم  عنه واملّواملنهي، جزء من الصالة
أم ، ّهل يقتيض النهي املتعلق باجلزء البطالن للجزء فقط: السؤال التايلنطرح 

ًللمركب أيضا وله  ؟ّ
ّن حرمة إففي هذه احلالة ف، احلرمة تقتيض البطالنّأن بناء عىل : واجلواب

ة الصالّن حيث إ، عبادةّ ألن جزء العبادة ،ً أيضاّكلاجلزء تقتيض بطالن ال
 بطل جزء منها فإذا ؛ّوكل جزء منها عبادة ...قراءة وسجود وّمركبة من ركوع

ّألن اجلزء إذا كان حمر، ّيبطل الكل ّوإذا بطل اجلزء فال يتحقق ، فهو باطل ًامّ
ّ ألن املركب ال يتحقق،ّاملركب  .ينتفي بانتفاء أحد أجزائه وبتامم أجزائهّ إال ّّ

ضمن ّحرم  أعاد ذلك اجلزء املّكلفاملّأن   لو:ويف املقام ينبثق هذا السؤال
،  كام لو قرأ سورة أخرى غري العزائم بعد أن قرأ إحدى العزائم،فرد آخر مباح

 أم ال؟ً أيضا فهل تبطل الصالة
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قراءة سورة أخرى  ـ هذه الزيادةّأن  هو هوحاصل، فيه تفصيل: واجلواب
ّ فإن زيادته ،يادة الركنكام يف ز، إن كانت موجبة للبطالن ـ ًغري العزائم مثال

ففي هذه احلالة تبطل الصالة ولن ينفع تكرار اجلزء ،  موجبة للبطالنًمطلقا
 . مباحٍضمن فرد

، ً مثالًكام لو مل يكن الزائد ركنا، إذا مل تكن هذه الزيادة موجبة للبطالنّأما 
ّففي هذه احلالة تقع العبادة صحيحة لتحقق املركب ضمن أجزائه املباحة ّ. 

 
فهل يقتيض ذلك بطالن ، رشط من رشائط العبادةبت احلرمة ّتعلقلو 

 .فيه تفصيل بني كون الرشط عبادة وبني عدم كون الرشط عبادة العبادة أم ال؟
فإذا كان ،  كان الرشط عبادة كالوضوء الذي هو رشط يف الصالةفإذا

، ّصىل وّفإذا توضأ ؛عن الوضوءّ منهي وّكان املاء يرض به فه وًاإلنسان مريضا
إذ  ؛ّ لعدم حتقق رشطه،بتبعه يبطل املرشوط وففي هذه الصورة يبطل الرشط

 .املأمور به وّمع عدم حتقق الرشط ال يقع املرشوط عىل الوجه املطلوب
ّفإن ، من قبيل طهارة اللباس حال الصالة،  إذا مل يكن الرشط عبادةّوأما

ل الثوب النجس باملاء كنّه ليس عبادة؛ فلو غسل وطهارة اللباس رشط
ّألنه ال يشرتط فيه قصد ، فال يبطل الرشط الذي هو طهارة اللباس املغصوب

فال ، ًال يبطل املرشوط به أيضا وويف هذا الصورة ال يبطل الرشط، القربة
 .تبطل الصالة

 .فال وجه للبطالن، ّأما عدم بطالن الرشط فلعدم كون الرشط عبادة
ّا عدم بطالن املرشوط فألن املركبّوأم ًإن كان يف نفسه عباديا وّ لكن ، ّ

  عبادةّركبًهذا ال يلزم أن يكون رشطه عبادة أيضا ؛ إذ ال مالزمة بني كون امل
ً عبادياّركبإذ قد يكون امل، ّبني عبادية رشطهو ، رشطه فال يكون عبادةّأما  ّ

 .ّحتققه وفيكفي حصوله، قربةوإذا مل يكن الرشط عبادة فال يشرتط فيه قصد ال
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 بجميع ّتعلقمّ أنه ال يعني  ـكالصالةـ  ّركباألمر باملّأن إىل ًفا مضا
 .الرشط هو السرت،  ففي مثال الصالة عن سرت.ّتقدمملا ، ّركبرشائط ذلك امل

ّ األمر باملركب ّففي هذه احلالة نجد أن، فلو غسل ثوبه باملاء املغصوب
 ذات الصالة :أي(  بذات الفعلّتعلقمّ نفيس ٍأمرّ ينحل إىل ٍيشءاملرشوط ب

ّالتقيد  وّبحيث يكون املقيد )كالصالة عن سرت( ّإىل أمر بتقيده بالرشطو ً)مثال
فاملأمور به هو كون ، عن األمر ًجا مع كون القيد خار،داخلني حتت األمر

 ـ سرتكوهنا عن  ـ ّفالتقيد، ّ مقيدة بكوهنا بالسرتّأهنابمعنى ، الصالة عن سرت
ّفهو مقدمة ، هو نفس السرت وهو لبس الثوب وّأما القيدو، هو اجلزء منها

ّحلصول التقيد؛ ألنه ال يمكن حصول الصالة عن سرت من طريق لبس ّ إال ّ
ال  وفال يقتيض النهي عنها بطالهنا ّواملقدمة إذا مل تكن عبادة يف نفسها، الثوب

ّ الغريي مع النهيّ النفيس  األمر؛ إلمكان اجتامعًبطالن ما هو مرشوط هبا أيضا
ّعن املقدمة غري العبادية ّ. 

 )كالسرت يف الصالة( ت به احلرمة هو الرشطّتعلقالذي ّن إ :بعبارة أخرى
 الصالة عن :أي املرشوط( وما هو عبادة يف نفسه، وهو ليس عبادة يف نفسه

ن وال لبطال، وعليه فال وجه لبطالن الرشط،  به احلرمةّتعلقمل ت )سرت
 .املرشوط

 
ّ فإن ؛الصالةك <من قبيل الزيادة املبطلة لبعض العبادات>: +قوله • 
 الزيادة يف بعض ،نعم .يف بعض احلاالتًا ّمرضالتكرار فيها يكون  والزيادة

تكرار صالة الطواف ّفإن ، ّجمن قبيل احل،  ال تكون مبطلةاألخرىالعبادات 
 . ً اهلدي ليس مبطالأوفيه 
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،  البحث يف اقتضاء احلرمة للبطالنّحملّ النهي االرشادي خارج عن ّنإ• 

حقيقة هذا النهي هو بطالن العبادة أو املعاملة الفاقدة لرشط أو الواجدة ّن أل
 .للبحث عن اقتضائه للبطالنٍحينئذ فال معنى ، ملانع

معنى و، عدم جواز االكتفاء هبا يف مقام االمتثال: معنى بطالن العبادة• 
 . األثر عليهاّترتبعدم : بطالن املعاملة

يمكن أن يكون ذلك ألحد و،  احلرمة تقتيض بطالن العبادةّاملعروف أن• 
 .مالكات ثالثة

 عىل هذا ّرتتبي و.هاّتعلقاحلرمة متنع من اطالق دليل األمر ملّأن : ًالّأو• 
 .ّبل يشمل الواجب التوصيل، ّ البطالن ال خيتص بالعبادةّأن: ًالّأو، املالك

 .بل يشمل اجلاهل باحلرمة، بالعلم ّخيتصال ّأنه : ًثانيا

ّاملالك الثاين للبطالن هو أن احلرمة تكشف عن مبغوضية العبادة للموىل•  ّ، 
اختصاص البطالن بالعبادة دون : ًالّأو :ّويرتتب عليه، هباّ التقرب فيستحيل
ًالتوصيل؛ ثانياالواجب  شمول  :ًثالثا .اختصاص البطالن بالعلم باحلرمة: ّ

 .ّالبطالن للحرمة الغريية

، ّحرمة العبادة املّتعلقاملالك الثالث للبطالن قبح العقل باالتيان بم• 
 .بالعامل باحلرمةو، ّباحلرمة النفسيةو، اختصاص البطالن بالعبادة: ّويرتتب عليه

، ُالنهي عن العبادة بكاملها: ّولاأل، الثة أنواعالنهي عن العبادة عىل ث• 
 .النهي عن رشط العبادة: الثالث، النهي عن جزء العبادة: الثاين

 ّوأما ،ّتبطل العبادة إذا تعلق التحريم بجزئها إذا اقترص عىل ذلك اجلزء• 
ٍن الكل يصح حينئذإف، ّإذا أتى بفرد آخر غري حمرم من اجلزء ّ ّ إذا مل يلزم من ، ّ

 . من قبيل الزيادة املبطلة للعبادة،رار اجلزء حمذور آخرتك
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بطلت و، َبطل بالنهي عنه، إن كان الرشط يف نفسه عبادة كالوضوء• 
مل يكن الرشط عبادة كسرت العورة وإن ، ًالعبادة املرشوطة به تبعا لذلك

 .ال لبطالن العبادةو، فال موجب لبطالنه، باملغصوب



 ٣٠٩ ...................................................... بالعبادة النهي ّتعلق أقسام  يف تفصييل بحث

 

 

 : ّي يتعلق هبا النهي عىل أقسام وهيتالعبادة ال

أن يتعلق ا بتمام العبادة: ّاألولالقسم 
ّ

  

ّام احليض، وتقدم يف ّ النهي عن الصالة يف أي:وهذا القسم من قبيل
 .ّالبحث أن حكم هذا القسم هو بطالن العبادة، عىل القول بالبطالن

ا تعلق ا: القسم ا
ّ

زء العبادة    

 النهي عن قراءة العزائم يف الصالة، وقد ذهب صاحب :من قبيلوهو 
 .ّألن جزء العبادة عبادة ،نهي عن جزء العبادة يوجب بطالهناالّالكفاية إىل أن 

 .إذا تداركه، مع عدم وجود حمذور آخر كالزيادة ونحوهاّنعم، تصح العبادة فيام 
عىل البطالن،  ّيدل النهي عن جزء العبادةّأن  ّلكن املحقق النائيني ذهب إىل

ّأن اجلزء املنهي: عىل ذلك بام حاصلهّواستدل  ّ عنه إما أن يؤخذ فيه العدد ّ
ِاخلاص كالسورة بناء عىل حرمة الق ّران، وإما أن ال يؤخذ فيه عدد خاصّ ّ. 

ّأما األول ّفالنهي املتعلق به يقتيض فساد العبادة ال حمالة، ألنه إن مل يأت: ّ ّ 
غريه كانت العبادة باطلة، لعدم اإلتيان بجزئها، وإن مل يقترص عليه وأتى بغريه 

 .رانِتبطل العبادة، للزوم الق
 :  لوجهني،ّفالنهي املتعلق به يقتيض فساد العبادة: ّوأما الثاين

ِأن دليل احلرمة خيصص دليل جواز الق: ّاألول ّ  عنه، ّران بغري الفرد املنهيّ
 .الةفيحرم القران ال حم

عليه و .ّأن حتريم اجلزء يستلزم أخذ العبادة باإلضافة إليه برشط ال: الثاين
 : فالعبادة املذكورة تبطل من جهات ثالث، وهي
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ّ عن صحة العبادة، إذ ال يراد باملانع سوى ما أخذ ً كون اجلزء مانعا.١
 .عدمه فيها، فمع وجوده تبطل العبادة

 .لة كونه زيادة يف الفريضة، وهي مبط.٢
ّ خروجه عن أدلة جواز مطلق التكلم يف العبادة، الختصاصها بغري .٣ ّ

ّالفرد املحرم، فيندرج الفرد املحرم يف عموم أدلة مبطلية التكلم ّّ ّ ّ)١(. 
ه كيف صدر هذا ّنأوال أدري >:  بقوله+ّ السيد الشهيد ّوعلق عليه

 اجلزء يوجب  حتريم هذاّنأُ ما أفيد من ّنإ ف؛ مع جاللة قدره+الكالم منه 
ً هذا اجلزء ال يقع مصداقا ّنأ هذا ال يعني ّنأّ إال ،تقييد الواجب بغريه صحيح

ّ وال يعني كونه مانعا من صحة الواجب،للواجب ً>)٢(. 

ّوأجاب السيد اخلوئي عىل ما ذكره املحقق النائيني ّ  ًبناء عىل القول بجواز> :ّ
ّالقران يف العبادة وعدم كونه مانعا عن صح ً كام هو املفروض مل تكن حرمة تها ِ

اجلزء يف نفسها موجبة لبطالهنا ما مل يكن هناك موجب آخر له، والوجه يف 
 يف  ِ القران ّذلك واضح، وهو أن حرمة اجلزء يف نفسها ال توجب اعتبار عدم

ًصحة العبادة ليكون القران مانعا عنها، كيف ف ِن مانعية القران يف العبادة إّ ّ ّ
: ّعدم اقرتان جزء بمثله يف صحة تلك العبادة، ومن املعلومعبارة عن اعتبار 

ّأن حرمة جزء ال تستلزم ذلك، رضورة أن اعتباره حيتاج إىل مؤونة زائدة فال  ّ
ّيكفي يف اعتباره جمرد حرمته ومبغوضي ّ ال يرتتب عليها إالفإذن. تهّ بطالن  ّ

 ّ العبادة، إالنفسه وعدم جواز االقتصار به يف مقام االمتثال دون بطالن أصل
 .)٣(<إذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة

                                                
 .٤٦٥ ص٢ج: فوائد األصول) ١(
 .١٢٢ ص٣ ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .١٥١ ص٤ ج: )يحياء آثار السيد اخلوئإسة ّسؤع مطب( ىف أصول الفقه حمارضات) ٣(



 ٣١١ ...................................................... بالعبادة النهي ّتعلق أقسام  يف تفصييل بحث

الث ط العبادة: القسم ا تعلق ا 
ّ

  

 ّأن النهي عن الرشط ال يوجب بطالن العبادة،: ذهب صاحب الكفاية إىل
ًعبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده املستلزم نفس الرشط ّإال فيام كان  ً

 .)١(لفساد املرشوط به

 يشءالصالة املرشوطة بالطهارة، فإذا وقع النهي عن من قبيل وذلك 
ق بالوضوء، كالنهي عن الوضوء باملاء النجس أو املغصوب، اقتىض ّيتعل

 .ٍفساده إن وقع بذلك املاء، وحينئذ يفسد رشط الصالة، فيفسد املرشوط

ًوأضاف السيد اخلوئي صورة أخرى ًوهي ما إذا كان سرت العورة رشطا  :ّ
ًصحة الصالة، وتعلق النهي بلبس احلرير فيها، فكان الرشط مقيدال ّ بعدم  ّّ

ّاحلرير، فلو سرت العورة باحلرير أصبحت الصالة فاقدة للرشط، ألن  » السرت«ً
 .واالختالف باالعتبار، فالصالة فاسدة» رـّالتست«عني 

 .ّ غري عباديمًا أّفرق يف ذلك بني كون الرشط عباديوعىل هذا فال 

ٍ لو كان الرشط عبارة عن األثر احلاصل من فعل، كاشرتاط الصالة نعم، ً
باس وهي حتصل بغسل الثوب، فالرشط هو الطهارة ال الغسل، بطهارة الل

ًفلو تعلق النهي بالغسل مل تفسد الصالة، ألن ما تعلق به النهي ليس رشطا  ّّ ّ
 .)٢(ّللعبادة، وما هو رشط هلا مل يتعلق به النهي

رابع وصف:القسم ا  تعلق ا با
ّ

لعبادة الزم     ا
ّ باعتبار أن هذا ،ًمثل هذا الوصف يكون مساوقا للنهي عن موصوفهو

ًالوصف متحد معه خارجا وال يكون له وجود بدون وجوده، وعليه فال  ّ
                                                

 .١٨٥ص: كفاية األصول) ١(
 .١٥٤ ص٤ ج: )د اخلوئيّحياء آثار السيإسة ّسؤع مطب(حمارضات ىف أصول الفقه ) ٢(
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ًا عنه واآلخر مأمورا به، الستحالة كون ّيعقل أن يكون أحدمها منهي  يشءً
ًواحد مصداقا هلام معا، ومثال ّن النهي عن إف،  بالقراءةواإلخفاتاجلهر :  ذلكً

ّال حمالة يكون هنيا حقيقة عن القراءة اجلهرية، أي عن ـ ًمثال ـ اجلهر بالقراءة  ً ً
ّهذه احلصة اخلاصة،  ّال وجود للجهر بدون القراءة، كام أنه ال وجود ّألنه ّ

هر بالقراءة  يف اخلارج، فال يعقل أن يكون اجلإلخفاتللقراءة بدون اجلهر أو ا
ّا حصة خاصة من مطلق القراءة، فالنهي عن ّهنألًا عنه دون نفس القراءة، ّمنهي ّ

 .ّاجلهر هبا هني عن تلك احلصة ال حمالة
ة، يرجع إىل النهي عن العباداإلخفات ّأن النهي عن اجلهر أو : واحلاصل

 .)١(ّوهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد اخلوئي

س ا لا: القسم ا فارق  وصف ا   عبادة عن ا
،  صاحب الكفايةإليههب ذوهذا القسم ال يوجب فساد العبادة، كام 

 النهي عنه ال يرسي إىل ّ كام يف القسم اخلامس فإنًإذا كان مفارقا>: حيث قال
ّاملوصوف إال فيام إذا احت ّ وأما بناء عىل ،ًد معه وجودا بناء عىل امتناع االجتامعّ

  ّ املتعلق  النهي  هذا حال. كام عرفت يف املسألة السابقة، إليهاجلواز فال يرسي
 .باجلزء أو الرشط أو الوصف

ّوأما النهي عن العبادة ألجل أحد هذه األمور فحاله حال النهي عن 
كان النهي : وبعبارة أخرىـ ّأحدها إن كان من قبيل الوصف بحال املتعلق 

وإن ، و احلقيقة والوصف بحالهوإن كان النهي عنها عىل نحـ عنها بالعرض 
ّإال أنه من قبيل الواسطة يف الثبوت ال العروض، كان بواسطة أحدها  كان ،ّ

 .)٢(<ّحاله حال النهي يف القسم األول
                                                

 .١٦٠ ص٤ ج: ، حمارضات ىف أصول الفقه١٨٥ص : انظر كفاية األصول) ١(
 .١٨٥ ص:)ع آل البيتطب(كفاية األصول ) ٢(
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 وداخل يف ،خارج عن مسألتنا هذههذا القسم >: ّوقال السيد اخلوئي
ّمسألة اجتامع األمر والنهي املتقدمة، وذلك ألن هذا الوصف إن كا ًن متحدا ّ ّ

مع موصوفه يف مورد االلتقاء واالجتامع فال مناص من القول باالمتناع، 
ًوإن كان غري متحد معه وجودا فيه ومل . ٍوعندئذ يدخل يف كربى مسألتنا هذه ّ

 فال مناص من القول باجلواز، ،نقل برساية احلكم من أحدمها إىل اآلخر
ًوعندئذ ال يكون داخال فيها ٍ>)١(. 

                                                
 .١٦٠ ص٤ ج: حمارضات ىف أصول الفقه) ١(





 
 
 
 

)٢٠٦(  

 
  املعاملة بالسببّإذا تعلقت حرمة : األوىلاجلهة 

  ّبباملسب ّإذا تعلقت حرمة املعاملة: ثانيةالاجلهة 
 ته وبطالنهّب يعني مبغوضيّحتريم املسب: ّالوجه األول 
 فّأن يكون للمتعاملني القدرة عىل الترص: الوجه الثاين 

 تهاّصححتريم املعاملة يقتيض القول ب 

 ّث تفصيليةوبح 
ّ هل مسألة اقتضاء النهي للفساد مسألة لفظية أم عقلية)١( ّ 
  األصل يف املسألة)٢(
 ّ املراد من الصحة والفساد)٣(
  النهي عن املعاملة)٤(
ّاالستدالل بالنص عىل أن النهي عن املعاملة يقتيض البطالن) ٥( ّ 
 يّ كيفية التمييز بني النهي اإلرشادي والتكليف)٦(

 





 
 

طالن رمة  لة اقتضاء ا عا    ا
ل و
ّ

لةُل عا سببُ ا سب وِ إ ا رمةو، با ُتعلق تً تارةُا ّ
سبب  ِ با

سببأخرى بو تعلق فإن، ّا
ّ

سبب عروف ت با فا
ُ

 ال ّأنها َّ األصوَ ب
طالن ونأن َ بَ إذ ال منافاة،َتقت ا شاءَ ي  مبغوضاُالعقد وُ اإل

ً
 

َتبن يأو سّ   .ُهضمون وُهّب عليه 
تعلقن و

ّ
سب لةِأي بمضمونـ  ِبّت با عا ي ِ ا وصلُيراد ا ُ ا ّ 

ه بالعقد واسطةِ باعتبار،ِإ ِه فعال با
لمً ِف 

ّ
ي و ي س ّأثرا  ا  ً

ً
فقد ـ 

طالنّبأن ُيقال ك يقت ا وجهَ ذ   :  
ُولاأل مّأن: ّ حر َية يع مبغوضَ هذا ا سبّ مليكأي ، بّ ا  َا
وردٍبعوض يعِ   واضحو، ً مثالِ ا شارعّأن: ِمن ا نَ ا  أن ُ يبغضَ إذا 
تقل لكَت ُية  سلعةّ ي فال يِ ا لمش مأن ُلَعقُ  كَ   ُعدم و، بذ

م ك عبارةِا طالنٌ بذ   . أخرى عن ا
واب  تملك ّأن: وا

ّ
لسلعة ي  ش فِا ُ يتو ّ

ن   ر   : أ
اد: هماُأحد تُإ ل ا لسببِعا   .هو العقد و،ِ 

شارعُجعل: ُواآلخر لمضمونِ ا ون و.ِ  و مُ غرضُقد ي تعلق ا
ّ

ا 
ً

سبِبإعدام رِب من ناحية ا ِول األِ األ ً خاصةّ  ِه من ناحيةِال بإعدام ،ّ
ر اِاأل رأن من َفال مانع،  ا سبَم  لّ ا تعا  ُعل وِب  ا
ضمونِبنفس ِقق ِر  تقديَه ا

سببّ   . ا
ا ُحققه اَما ذكر: ا ائ من ّ مّأن ا حر  َرج اُساوق َ هذا ا

ك ا الِه  نقلِ سلطنتَسلب وِ ا  حاُ فيصبح،ِ ا
ُ

صغَ حال  ِ، ا
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لةّ ال تصحِرج اَمعو عا   . ا
واب   :   معنيانٍ  شخصَرج اّأن: ُوا

وضُرجا: هماُأحد م بم، ا ِِ نفوذِ بعدمِع ا الت   .ه معا
يُرجا: اآلخرو   .هِ بمع منع، ا

دفإن مّأن َ أر حر ساوقَ ا ع األَرج اُ  ِول با ُأول فهو ّ مّ  .ِ ا
ن  دو ساوقّنأ َأر ه 

ُ
سل ا فهو  ع ا ه با
ّ

ن م و.ٌم  هذا ّأن :َن قالَل
تبع وضَرج اُس مّأن ُفالظاهر،  ا ر سبَ  طالنِبّ ا  ،َ ال يقت ا

نا  حلقة، ّصحةبل قد يقت ا   . سابقةٍكما أ



 ٣١٩ ............................................................... املعاملة لبطالن احلرمة اقتضاء يف .٢

 
 :  جزئني إىلًقالتنقسم ع ّأهنال املعاملة نجد ّعندما نحل

ًبا  يكون سباإلنشاء الذي العقد أووهو ،  األثرّترتبالسبب يف : ّولاأل
ًرشعيا  .لةّ لرتتب األثر الرشعي املطلوب من املعامّ

 من ّيةوهو انتقال امللك،  عىل السببّرتتبوهو األثر امل، ّاملسبب: الثاين
 ً.املشرتي كام يف البيع مثال إىل البائع

 :  احلرمة باملعاملة عىل نحوينّتعلق ّإن: ذلك نقولّتبني وإذا 
 إىل  حرمة البيع وقت النداء: من قبيل، احلرمة بالسببّتعلق: ّولالنحو األ
ِين آمنوا  َيا{: كام يف قوله تعاىل، صالة اجلمعة ُها ا ََ َ َ

ِلصالة من يوم إذ ِا نودي  ْ َ ْ ِ ِِ َ ُ

معة فاسعوا إ ِا ْ َ َْ َ
ِ ُ ُ يع ْ َ ذكر ا وذروا ا ْ َ ْ ُ َ َ ِ ِِ

ة ّتعلقاحلرمة مّ فإن )٩: اجلمعة( }ْ
 يف االنشغال عن صالة ًا والقبول الذي يكون سبباإلجياببنفس العقد وهو 

 ّيةوليس املبغوض نفس امللك، وهذا السبب هو املبغوض لدى املوىل ،اجلمعة
 .بّالتي هي املسب

 إىل  حرمة بيع املصحف:من قبيل ؛ّب احلرمة باملسبّتعلق: النحو الثاين
 بنفس ّتعلقومل ت، الكافر إىل  املصحفّية بنفس ملكّتعلقفاحلرمة ت ؛الكافر

 .السبب وهو العقد
احلرمة  :تقتيض بطالن املعاملة ّأهيام: يلوعىل هذا يطرح السؤال التا

 ب؟ّة باملسبّتعلق احلرمة املأم، ة بالسببّتعلقامل
 : من البحث يف جهتنيّالبد  ،اجلوابّ يتضح ولكي

 
فاملشهور بني ، ت احلرمة بالسبب كام يف حرمة البيع وقت النداءّتعلق إذا 
ّأن حرمة السبب ال تقتيض بطالن  ـ ًأيضا فصنّاملوهو خمتار  ـ نيّاألصولي
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 ّمع ذلك حيكم بصحتهو،  لدى املوىلًاملعاملة؛ إذ قد يكون السبب مبغوضا
ّترتب األثر الرشعي املطلوب منه؛ لعدم وجود أي ونفوذهو  مالزمة بني أن ّ

ّوبني مبغوضية املسبب، ًيكون السبب مبغوضا للموىل ثال املعروف كام يف امل، ّ
ّأنت عيل كظهر > وهو قول الرجل لزوجته، ّفسبب الظهار حمرم، وهو الظهار

هو انفصال و، ب عليه األثرّالشارع رتّفإن ،  ولكن مع حرمة هذا السبب<يّأم
 .إذن حرمة السبب ال تبطل املعاملة .ّالزوجني فيام إذا مل يكفر عن ذلك

 
، الكافر للعبد املسلمّ متلك  حرمةأو، الكافر إىل كام يف حرمة بيع املصحف

ّن حرمة املسبب تقتيض بطالن املعاملة؛إقد يقال  ويف هذه اجلهة  : لوجهني ّ

وجه األول سب: ّا م ا طالنهّب يع مبغوضيّر   ته و
ّن حرمة املسبإ ّب يعني مبغوضية املوىل هلذا املسببّ الشارع ّن إ :أي، ّ

ب ّإذا كان املسبو، االنتقال والنقل وّحصول التملك وّيبغض ترتب األثر
 األثر عىل السبب والعقد؛ ّرتتبفمن املستحيل أن حيكم الشارع ب ًمبغوضا

ًفهو يكشف عن كونه حمبوبا ،  هذا السببّصحةّألنه لو حكم الشارع بنفوذ و
ّيلزم اجتامع املبغوضية وعدم ف، ته لدى املوىلّوعدم مبغوضي، للموىلًدا ومرا

كام لو اشرتى الكافر  ـ ّيةاحلكم بانتقال امللكّفإن ،  يف يشء واحدّيةاملبغوض
 ّتعلقّ فإن ومن جهة أخرى، تهّيعني عدم مبغوضي ـ املصحف من املسلم

اجتامع  يلزمف، تهّصحف يعني مبغوضيم الكافر للّيةب وهو ملكّاحلرمة باملسب
 وعىل هذا األساس، وهو مستحيل، واحد  يف يشءّيةوضوعدم املبغ ّيةاملبغوض

عدم ّأن  ومن الواضح، ب تكشف عن عدم حكم الشارع بهّحرمة املسبّفإن 
 .بّب يعني بطالن املسبّحكم الشارع باملسب

ّثم إن السيد الشهيد قد أشار بقوله ّ  بمضمون املعاملة التي يراد :أي>: ّ
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 إىل < لهًّاتسبيبيًرا أث وّلواسطة للمكلفباً فعال ّالتوصل إليه بالعقد باعتباره
ّ يف أصل إمكانية تعلق النهي باملسببٍوجود شبهة ّّ. 

ّيتوقف   ـًمثالـ ّ متلك املشرتي للسلعة يف البيع ّنأ: أورد عىل هذا الوجهو
 :ر أمرينّعىل توف

 اإلجياب : أي،وهو العقد، املشرتيوإنشاء املعاملة من قبل البائع : ّاألول
 .والقبول

 بعد صدور ّية امللك: أي،ّأن حيكم الشارع بتحقق مضمون املعاملة: الثاين
، املشرتيوالقبول من قبل البائع  واإلجياب ّققّفإنه إذا حت؛  والقبولاإلجياب

األثر ّيرتتب ٍحينئذ ف، جعله عىل هذا العقد وّوحكم الشارع برتتب األثر
 . للبائعّية امللكوحتصل

ّأن  وأ، والقبولأ اإلجيابّيتحقق مل   األمر كام لوّوأما إذا انتفى أحد هذين
، كام يف حالة وقوع العقد عن إكراه، ّالشارع مل حيكم برتتب األثر عىل العقد

لن ٍحينئذ ف، إكراهإذا كان عن  أثر العقد ّرتتبالشارع مل حيكم بّن حيث إ
 . البائع للسلعةّية ملكّحقق ومل تت، نقل وانتقالّحققيت

 : ب عىل نحوينّ حتريم الشارع للمسبّإن:  نقولذلكّتبني إذا 
ًا بإعدام ّتعلقأن يكون غرض املوىل من هذا التحريم م: ّولاألالنحو 

 .فيحرم عىل املتعاملني إجياد السبب، ّاملسبب من ناحية السبب وهو العقد
الشارع وإن كان ال يريد إجياد السبب والعقد من  ّ فإنويف هذه احلالة

لكنّه عىل الرغم من ذلك لو و،  يف إجيادهّيةمفسدة ومبغوضلوجود ، الطرفني
وإن عىص   ـًمثالـ  ّيةّاملسبب أي امللك ّرتتبحكم ب، أوجد املتعامالن العقد
 .املتعامالن بإجياد السبب

 املشرتي ّيةوهو ملك، ّب املسبّحققأن يكون غرض املوىل أن ال يت: النحو الثاين
املشرتي ّ متلك عدمّ إما ومها« ي للسلعة له علتاناملشرتّ متلك لكن انعدام، للسلعة
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 الشارع  لعدم جعل،ّحققك ال يتّالتملّأن ّإما  و،السبب غري موجودّأن ألجل 
 ت السبب ال أجعل املضمون؟ّحقق حتى لو :الشارع يقولّأن  بمعنى ،ّيةللملك

أن يبغض ّ البد ّاملسببهل الشارع إذا أبغض  :لءوعىل هذا األساس نتسا
 ؟أو يكفي بغض أحدمها ـ ّاملسببالسبب و ـ الطرفنيكال 

 أنا :فيقول، ّاملسببيبغض السبب أو ّ إما بغض أحدمهاي يكف: واجلواب
 . وحيكم باحلرمة،ًاملشرتي للسلعة مطلقاّ متلك ال أريد

 األثر فيام إذا وجد ّترتبعدم   ال يالزمّاملسبب حرمة ّأن: ومن الواضح
 ّترتب وّصحة السبب حيكم بّقق ولكن إذا حت،ّاملسببإذ قد يبغض ، السبب
 .ّاملسبب

فلو ، يبغض جميئه ّألنه ،ي معِ ال تأت:أن يقول األب البنه: مثال ذلك
  إذ، فهل يبغضه؟ كال، فوجد األب االبن معه،سافر األب وخرج االبن وراءه

.  األمر وبني ترتيب األثر بعد جميئهّأولًال مالزمة بني أن يكون مبغضا له من 
ت ّترصف باملاء املغصوب ولكن إذا ّترصف ال ت:الشارع  يقولأنوهذا من قبيل 

 . حيث ال مالزمة بني األمرين؛أحكم بطهارة الثوب
 ّقق إذا حت:أن ال مالزمة بني أن نبغض اليشء وبني أن نقول: ّ يتضحوهبذا

 هذا الوجه لعدم وجود ّيةم متامدعّ يتضح  وهبذا.ّرتتبً أيضا يّاملسببسببه ف
 . السببّقق حتاإذ األثر ّترتب وبني ً مبغوضاّاملسببمالزمة بني كون 

حتريمه ال  وّاملسببهني الشارع عن >: الشهيد بقولهّالسيد وهذا ما ذكر 
ًكا  مالّكلفبني اعتبار كون امل و إذ ال تنايف بني اعتبار التحريم،يوجب زواله

بني االعتبارين ليست  النسبة ّنأ لوضوح ،ال بنحو التناقض، ّاملسببإلجياد 
سهل ـ بام هو اعتبار ـ  االعتبار ّنإفّتضاد ال بنحو الو، نسبة الوجود إىل العدم

يف املقام ال يوجد  و،يكون بلحاظ آثارهاّإنام بني االعتبارات ّتضاد ال و،ونةؤامل
 استحقاق أثره ّول األّنإف، ّيةبني أثر اعتبار امللك وبني أثر اعتبار التحريمّتضاد 
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ّتضاد ال  و،االنتقال و حصول النقلأثرهالثاين  و،قاب عىل تقدير املخالفةالع
 ّكلف املّنأفيلحظ ، ًراّبني هذين االعتبارين حتى تصوّتضاد بل ال ، بينهام

 .)١(< ال يفعله أن لكن يطلب منه و،مالك له ويشءعىل ّمسلط 

ا وجه ا ف: ا ل القدرة  ا لمتعا ون    ّأن ي
 ّحققهو ما ذكره امل  للبطالنّاملسببللقول باقتضاء النهي عن  ثاينالوجه ال

 أن : عىل املعاملةّاملسبب وّترتب األثر  من مجلة رشائطّنأ: وحاصله، النائيني
 .املثمن وّالقدرة عىل الترصف يف الثمن والوالية ويكون للمتعاملني السلطنة

 .ّاملسبب وّ كشف ذلك عن عدم حتقق األثر،فإذا فقد هذا الرشط
   مفقود هذا الرشطّأن فهذا يعني  ،ّاملسببّويف املقام إذا تعلق النهي ب

 ّالقدرة عىل الترصف يف الثمن والوالية ووهو كون املتعاملني هلم السلطنةـ 
املالك ممنوع من ّأن  فهذا يعني ّاملسببا ينهى عن ّالشارع ملّن أل ـ املثمنو

بذلك و، الية عىل نقل املال إىل الغريالو والسلطنة وقدرةمسلوب ال وّالترصف
،  عليه تكون املعاملة منه فاسدةًاورجفإذا كان حم، عليه كالصغريًرا وجيكون حم

 .ّاملسببهو معنى بطالن املعاملة بالنهي عن و، ّبمعنى عدم ترتب األثر عليها
 املوجد وهي بنفس املنشأّلو تعلق الن>:  النائيني بقولهّحققوهذا ما ذكره امل

ال قدرة عليه يف و، عن حتت سلطانهٍحينئذ  خلروج املنشأ ، الفسادتيضهو يقف
 .)٢(<املانع الترشيعي كاملانع العقيلو، رشيععامل الت
 ّ معنيهه الشارع عىل شخصّر الذي يوجْجّن احلأ: قش الوجه الثاينونو

 :  له معنيان،الوالية والسلطنة وويسلب منه القدرة
 أجرىوإذا ،  عدم نفوذ معامالته:بمعنى، ضعير الوجاحل: ّولاملعنى األ

                                                
 .١٣١ ص٣ ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٤٧٢ ص٢ ج: فوائد االصول) ٢(
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 .كمعاملة الصغري، معاملة فهي باطلة
 .ً جيوز له رشعا إنشاء املعامالتّ أنه ال:بمعنى، ر التكليفيجاحل: املعنى الثاين

فهو وإن كان بمعنى  رجّفإن أريد من حتريم املعاملة املعنى األول من احل
هو غري و، ر حيتاج إثباته إىل دليلجحل هذا املعنى من اّلكن، بطالن املعاملة

مل يرد فيه دليل  ـ وهو هني الشارع عن املعاملة ـ مقامناّن موجود؛ وذلك أل
 . الوضعيرجّخاص عىل داللته عىل احل

 يف السلعة عىل مقتىض القاعدة من ّترصفوعىل هذا األساس يبقى ال
 .القدرة عىل املال وّالتسلط

املجنون  والسفيه ولوضعي عىل الصغرير اج هو احلً الثابت رشعا،نعم
ّباألدلة اخلاصة ّ. 

ًبمعنى أنه ال جيوز له رشعا ، ر التكليفيجاحل ـ وإن أريد املعنى الثاين ّ
 ال لكنّهو، ّفإن معنى النهي هو املنع الرشعي، ّفهذا مسلم به ـ إنشاء املعامالت

 . النقل واالنتقالّققيستلزم فساد املعاملة وعدم حت
بطالن ّالنهي عن املسبب يقتيض ّأن عدم وجود دليل عىل : حّ يتضوهبذا

ًكام أن النهي عن السبب ال يقتيض البطالن أيضا، املعاملة ّ. 

 
النهي عن ّأن هبا عىل ّدل ـُ است التيّدلة ناقش األفصنّاملّأن  :ّتقدمّ مما ّتبني

النهي عن ّأن  :مطلب آخر وهو إىل  أشاروبعد ذلك، املعاملة يقتيض البطالن
ّعن عدم فسادها؛ وذلك ألن حتريم ًضال  ف، املعاملةّصحةعىل  ّيدل املعاملة

من رشائط التكليف الرشعي ّأن : ومن الواضح، ّ رشعيٌاملعاملة هو تكليف
ىل ع ً قادراّكلففإذا مل يكن امل . تكليفّكلكام هو احلال يف  ،ّالقدرة عىل متعلقه

ّالتكليف غري املقدور؛ ألن إليه ّ يتوجه فمن املحال أن،  التكليفقّتعلم
 ً.حمال عقال التكليف بغري املقدور
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ًللزم أن يكون سالبا لقدرة ، ويف املقام لو كان حتريم املعاملة يقتيض بطالنه
النكاح يف  وفلو كان صوم يوم النحر .ًمع عدم قدرته يكون لغواو، ّاملكلف

ّالعدة مما ال يتمك ّ ٍ يكون النهي عنهام لغوا؛ لتعلقه بأمر،ّن املكلف من إتياهنامّ ّ ً 
 يكشف عن نفوذ السبب ّاملسبب مإذن حتري،  وهو مستحيل،غري مقدور

 . املعاملةّصحةمعنى نفوذ السبب هو ّأن ومن الواضح ، ًرشعا
وسيأيت تفصيله ومناقشاته يف البحوث  ،وهذا القول حكي عن أيب حنيفة

 .ّيةالتفصيل

 
 عطف <العقد> <... والعقداإلنشاءإذ ال منافاة بني أن يكون >: +قوله • 

 .»اإلنشاء«تفسري عىل 

ًبالواسطة وأثرا ً فعال باعتباره... ّاملسببت بّتعلقوإن >: +قوله • 
 اإلحراقّأن  الثوب مع إحراقاملوىل يمكنه أن ينهاك عن ّأن  :من قبيل <ًتسبيبيا

 بوضع ّقدماتئ املّهتيّإنام النار هي التي حترق الثوب وأنت  ّنأل، فعل النار
ًفإحراق الثوب وإن مل يكن فعال مبارشا للم، الثوب يف النار  ّ ولكنّكلفً

 السبب داخل يف قدرة ّ فحيث إن؛بالسببإليه ّ التوصل  يمكنهّكلفامل
 .ّاملسبب يمكن للموىل أن ينهى عن ،ّكلفامل

 . ً مثالّيةهو امللكو <ارع للمضمونواآلخر جعل الش>: +قوله • 

 وهو انتقال الثمن < األثرّترتبوبطالن املعاملة بمعنى عدم >: +قوله • 
 . واملثمن إىل املشرتي،إىل البائع

 
 مضمون :ّاملسبباملراد بو، القبول واإلجياب: أي،  العقد:املراد بالسبب• 

 . العوضني يف عقد البيعّيةكانتقال ملك، بالعقد إليه ّ التوصل الذي يراداملعاملة
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 . حتريم سبب املعاملة ال يقتيض البطالنّاملعروف أن• 

 هذا ّبأن،  لبطالهناّاملسببّاستدل عىل اقتضاء حتريم املعاملة بمعنى • 
وضني كانتقال الع ،ّاملسببحتريم ّأن  :بمعنى، ّاملسببّالتحريم يعني مبغوضية 

فال يعقل أن حيكم ،  يبغض هذا االنتقال ّيعني أن الشارعـ  ًالمثـ يف عقد البيع 
 .عدم احلكم به عبارة أخرى عن بطالنهو، به

، عىل أمرينّيتوقف  ـ ك املشرتي للسلعةّكتمل ـ ّاملسببّأن وأجيب ب
جعل الشارع : ثانيهامو )القبول واإلجياب( املتعاملني للسبب إجياد: أحدمها

 ّاملسببًا باعدام ّتعلققد يكون غرض الشارع مو، ّحكمه بامللكية ومضمونلل
 عىل ّاملسببفال مانع من حتريمه ، دون الثاين، ّ خاصةّولمن ناحية األمر األ

 . السببّققجعله للمضمون عىل تقدير حتو، املتعاملني

ر عىل جيساوق احل، ّاملسببّإن حتريم املعاملة بمعنى : قال النائيني• 
 .ر تبطل املعاملةجمع احلو، سلب سلطنته عىل نقل املال والكامل

بمعنى عدم ، ر الوضعيجاحل: مهاأحد، ر معنينيحجّ بأن لل:وأجيب• 
،  من املعاملةّكلفبمعنى منع امل، ر التكليفيجاحل: ثانيهامو، نفوذ املعاملة

نى ر باملعجحتريم املعاملة يساوق احلّأن فإن أريد ، معاقبته عىل إيقاعهاو
 لكنّه، ّفهو مسلم، يساوقه باملعنى الثاينّ أنه أريدوإن ، ّفهو أول الكالم، ّاألول

 .ر الوضعيجال يستتبع احل

بل قد ،  ال يقتيض البطالنّاملسببحتريم املعاملة بمعنى ّأن الظاهر • 
ّال إذا كان مقدورا للمكلفإ يشءالشارع ال ينهى عن ّ ألن ،ّصحةيقتيض ال ًّ ،

ّال إًال يكون مقدورا  ـ كتمليك العوضني يف عقد البيع ـ ّسبباملّواضح أن و
عدم و،  التمليكّقق لو كانت باطلة لزم إمكان حتإذ املعاملة؛ ّصحةمع احلكم ب

 .ًكونه مقدورا
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ّ أن هذه املسألة لفظيةاختلف األعالم يف ّ لفظية عقلية؟م أ،ّ عقليةمأ ،ّ  ويف ّ

 : املقام أقوال ثالثة

سألة لفظّأنها: ّولالقول األ   ّية 
وقد ذكر صاحب ،  العراقيّحققوهذا القول ذهب إليه صاحب الكفاية وامل

ّن من األقوال يف املسألة قول بداللة النهي عىل أ: هوو ،الكفاية الوجه يف ذلك
بني احلرمة التي هي  وائل منكر للمالزمة بني الفسادّمع أن الق، الفساد يف املعاملة

ّا لكان الالزم أن ال يعد هذا من األقوالّفلو كان البحث فيها عقلي، مفاد النهي ً، 
 .)١(ّألنه خارج عن نطاق البحث

ّاملحقق العراقي ّواستدل  يف عنوان » االقتضاء«ّ بأن املراد من عىل ذلكّ
 باعتبار كشف النهي عن عدم ،ثبات هو االقتضاء بحسب مقام اإل:البحث

ّرضورة أنه ال ، ال االقتضاء بحسب مقام الثبوت، ّمالك األمر يف متعلقه
 .)٢(ّانتفاء مالك األمر يف متعلقه ويشءبني حرمة الًقال مالزمة ع

ا سألة عقلّأنها: القول ا   ّية 
ئي اخلوّالسيد  النائيني وّحققذلك الشيخ األنصاري وامل إىل ن ذهبّومم

 .رسارهمأس اهللا ّقد
ّإن املسألة ال ينبغي أن تعد من مباحث األلفاظ>: قال الشيخ األنصاري ُ ّ، 

                                                
 .١٥٨ص: كفاية األصول) ١(
 .٤٥٢ ص٢ج: هناية األفكار) ٢(
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 ّتعلقهي موجودة بني مفاد النهي املّإنام ّفإن هذه املالزمة عىل تقدير ثبوهتا 
ّإنام عىل تقدير عدمها  و،ّية بالصيغة اللفظًالإن مل يكن ذلك النهي مدلو ويشءب

 .)١(<ها بني املعنينيهي حيكم بانتفائ
ّن املسألة ليست من مباحث أ>:  عىل ذلك النائينيّحققاملّواستدل 

ً خصوصا، ّيكون عن املالزمات العقلية لألحكامّإنام بل البحث فيها ، األلفاظ
املالك  وّن الفساد يدور مدار عدم األمرأبناء عىل ما هو التحقيق عندنا من 

ّفانه ال دخل للفظ ،  عن اجلواهريكُ ح فيه عدم األمر كاميال يكفو، ًمعا ّ
 من استكشاف عدمه يف العبادة من ّالبد ٌّ تكوينيٌّ واقعيٌأمربل املالك ، باملالك

 النظرفساد مع قطع ال ي بنفسه ال يكفالنهي و.عىل ما سيأيت بياهنا، ّمقدمات
 النهيك، فظ أو مل يكنسواء كان مدلول الل، عن عدم املالكًفا عن كونه كاش

 .)٢(<العقل وملستفاد من اإلمجاعا
احلاكم بثبوت املالزمة بني ّن فأل>:  عىل ذلك بقولهّاخلوئيّالسيد ّواستدل 

، ً بباب األلفاظ أبدااال صلة هلو، هو العقلّإنام عدمه  وفسادها وحرمة عبادة
ه ّنأرضورة ، ّ لفظيٍ لدليلًالنزاع بام إذا كانت احلرمة مدلوال ّخيتصمن هنا ال و

  بني كون احلرمة مستفادة من اللفظ،فرق يف إدراك العقل املالزمة أو عدمهاال ي
 .أو من غريه

 ّقلة القضايا املست:أحدمها: لنيشك عىل ّية القضايا العقلّنإ: وبكلمة أخرى
 ّ النتيجة عىل تلك القضايا ال نحتاج إىل ضمّترتب يف ّأن : بمعنى،ّيةالعقل

ٍمقدمة  ،هذا معنى استقالهلاو، ثبات النتيجة بنفسهال إلّبل هي تتكف، ّيةخارج ّ
 غري ّية القضايا العقل:وثانيهام .نيّالتقبيح العقلي وهي كمباحث التحسنيو

ٍمقدمةّ ضم  النتيجة عليها نحتاج إىلّترتب يف ّأن : بمعنى،ّقلةاملست  .ّيةخارج ّ
                                                

 .١٥٨ص: )مطبع قدي(مطارح األنظار ) ١(
 .٤٥٥ ص٢ ج: فوائد االصول) ٢(
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 كمبحث ّية العقلاالستلزامهي كمباحث  و،هذا هو معنى عدم استقالهلاو
احلاكم يف هذه املسائل هو ّفإن ، ما شاكلهامو، ّضدمبحث الو، الواجب مةّمقد

إجياب  ويشءه يدرك وجود املالزمة بني إجياب ّنأرضورة ، العقل ال غريه
مسألتنا هذه من هذا و، هكذاو، ّ ضدهحرمة ويشءبني وجوب و، ّمقدمته
 .)١(< القبيل

الث سألة عقلّأنها: القول ا   ّية لفظّية 
ّولذا غري عنوان  ؛+اإلمام اخلميني ّالسيد هذا القول  إىل بن ذهّومم

 هل يشءّإن النهي عن ال«: فقال، االقتضاء إىل الكشف والبحث من الداللة
ّكي يعم الدالالت اللفظية» يكشف عن فساده؟ : حيث قال، ّيةالعقلم اللواز وّ

سب ّحتى ينا، ّاللفظي وّ تعميم عنوان البحث بحيث يشمل العقيلاألوىل>
ّفإهنم تشبثوا، استدالالت القوم ، ّ بالعقلية:أخرىو، ّ بالداللة العرفية:تارة ّ

ًفجعله ممحضا يف عهدة [بل مع جعله كذلك يبقى ،  يف أحدمها غري مناسبّ
ّفلو متحض يف العقلية لبقي البحث عن الداللة اللفظية، بحث آخر]  األصويل ّ ّ 

 .)٢(<ّفظية كذلكال لو، ّفاملسألة ليست عقلية حمضة، بالعكسو

 
 : يقع البحث يف مقامني

قام األ سألة اقتضاء ا عن العبادةاألصل : ّولا    
، ّيةاألصولعن مقتىض األصل يف املسألة  :ًويبحث يف هذا املقام تارة

 . ّ يف املسألة الفرعيةاألصلعن مقتىض : أخرىو
ّن أل، ل عليهَّال يوجد أصل يعو: لوا فقاّيةيف املسألة األصولاألصل ّأما 

                                                
 .٤ ص٥ ج: )يطبع دار اهلاد(حمارضات يف أصول الفقه ) ١(
 .١٥٠ ص٢ ج: مناهج الوصول إىل علم األصول) ٢(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٣٣٠

 فإنوعىل هذا ،  ال حمالةّيةفهي أزل، ّيةمالزمة واقعّ إهنا حيثهذه املالزمة 
العقل ال ّأن  فرضنا فإنوعىل هذا ، فالّإال و، فهي ثابتة منذ األزل، كانت ثابتة

يف ّ عميل فال أصل، كنا يف ثبوهتاشكو،  املالزمة وال بعدمهاهحيكم بثبوت هذ
، لو كانت ثابتة فهي ثابتة من األزلّ ألهنا لبني يقتيض ثبوهتا أو عدم ثبوهتا؛ا

ًوليست هلا حالة سابقة ال وجودا وال ، فهي كذلكـ مل تكن ثابتة لو  :أي  ـّإالو
ّ أنه ال خيفى>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله،  يف بقائهاّشكًعدما لكي ي

 كان ، نعم. يف داللة النهي عىل الفسادّشكل عليه لو ّال أصل يف املسألة يعو
 الفساد لو مل يكن هناك إطالق أو عموم يقتيض ّيةاألصل يف املسألة الفرع

 كام ، مع النهي عنها، لعدم األمر هبا،العبادة فكذلكّأما و . يف املعاملةّصحةال
 .)١(<ال خيفى

  ـ عنهاّملنهي العبادة اّصحة يف ّشكوهو الـ  ّ املسألة الفرعيةاألصل يفّوأما 
ّأما و>:  حيث قال،األصل فيها هو الفسادّأن  :ذكر صاحب الكفايةفقد 

 .)٢(< كام ال خيفى، مع النهي عنها، لعدم األمر هبا،العبادة فكذلك
 هو ّصحة يف الّشكّن األصل اجلاري فيها لدى الإ : النائينيّحققوقال امل

ّإال يف موارد األصل الثانوي، قاعدة االشتغال  .)٣( ًقاعدة الفراغ مثال ك،ّ
ٍوذهب املحقق األصفهاين إىل تفصيل ّ ّأنه لو كانت املسألة عقلية: حاصله ّ ّ 

الفساد فمقتىض األصل يف  وّوقع البحث عن املالزمة العقلية بني النهيو
ّأن العمل املأيت به مقرب أو ال؟ فيٍحينئذ  ّشكإذ ي، العبادة هو الفساد ّ  يف ّشكّ
 .مةقاعدة االشتغال حمك و؛ّالعمل املنهي عنهّفراغ ذمته بإتيانه 

                                                
 .١٨٤ص: كفاية األصول) ١(
 .١٨٤ص: كفاية األصول) ٢(
 .٢١٢ ص٢ج: أجود التقريرات) ٣(
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ّوأما لو كانت املسألة لفظية ّبأن كان النزاع يف أن النهي ظاهر يف اإلرشاد  ـ ّ
ّإىل مانعية املنهي عنه  يف ّشكفال ـ ّ أو هو ظاهر يف احلرمة التكليفية فقط؟،ّ

ّ يف مانعية املنهي عنهّشكالعبادة يرجع إىل ال ارد دوران فيكون املورد من مو، ّ
الرباءة و، ّهو الصحة دون الفسادٍحينئذ األصل و، األكثر وّاألمر بني األقل

 .)١(دون االشتغال
ّذهب السيد اإلمام اخلمينيو  يف فساد العبادة إن كان ّشكّ إىل أن ال+ ّ

 إىل ّشكفلريجع ال ـ ّكام يف النهي عن الضد ـ بعد الفراغ عن إحراز املالك
إن  و.ّفاألصل يقتيض الصحة، هو جمرى الرباءةو، ادةّمانعية النهي عن العب

ّلتوقف صحة العبادة عىل ، ّ يف حتقق املالك فاألصل يقتيض الفسادّشككان ال ّ
مع عدمه و، األمر ال جيتمع مع النهي يف عنوان واحدو، إحراز األمر أو املالك

 . )٢(ال طريق إلحراز املالك

ا قام ا سألة اقتضاء ا: ا لة األصل   عا    عن ا

ال أصل يف ّ أنه :فقال صاحب الكفاية، ّيةبالنسبة للمسألة األصولّأما 
 يف ّتقدم بالتقريب امل، يف داللة النهي عىل الفسادّشكل عليه لو ّاملسألة يعو

 .)٣(العبادة
األصل العميل ّأن ذكر صاحب الكفاية  فّيةبالنسبة للمسألة الفرعّأما 

 .)٤( يف املعاملةّصحةجد إطالق أو عموم يقتيض الُا وإذّإال ، يقتيض الفساد
 والشبهات ّيةل بني الشبهات املوضوعّ النائيني فقد فصّحققاملّأما 

                                                
 .٥٩٠ ص١ ج: )طبع قديم( هناية الدراية يف رشح الكفاية )١(
 .١٥٧ ص٢ج: مناهج الوصول) ٢(
 .١٨٤ص: كفاية األصول) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٣٣٢

مع ّألنه ، ّأن األصل يف املعاملة هو الفساد إىل  ذهبّيةففي املوضوع، ّيةاحلكم
ٍّء كل ٍحينئذ فاألصل بقاو، ّ يف ترتب األثر عليهاّشك املعاملة يّصحة يف ّشكال

 املقتضية ّيةيمكن وجود القاعدة الثانوّ أنه كام. من العوضني عىل ملك مالكه
 . يف عمل الغريّصحةكأصالة ال،  يف املعاملة كذلكّصحةلل

 النائيني ّحققفذكر امل  ـ يف احلكمّشك ال:أيـ  ّيةا يف الشبهات احلكمّمأ
واألكثر  ّ األقلاملسألة تدخل يف كربى مسألة دوران األمر بنيّأن  +

املرجع هو أصالة ّفإن ،  آخرّية يشء أو رشطّية يف جزئّشككام إذا ، ّنياالرتباطي
 .)١(الرباءة

 
 : ويقع الكالم يف مقامني

قام األ راد من ا: ّولا    والفساد  العباداتّصحةا

، ّيةالتاممهي يف العبادة  ّصحةمعنى الّأن  إىل + صاحب الكفايةذهب 
 وصفان اعتباريان ّتكلمالفساد عند امل وّصحةالّأن ال شبهة يف >: حيث قال

 بمعنى سقوط ّصحة الّوأما ،عدمها و به مع املأمور بهّأيتينتزعان من مطابقة امل
اإلعادة عند الفقيه فهي من لوازم اإلتيان باملأمور به باألمر الواقعي  والقضاء

 ،ً يعقل ثبوت اإلعادة أو القضاء معه جزماحيث ال يكاد ،ًقال عّويلاأل
 جمعول بنفسه أو بتبع ّإن كان ليس بحكم وضعي و هبذا املعنى فيهّصحةفال

 العقل   بهّيستقلّ مما بل،  مّوهـُنتزع كام تـُ اعتباري يٍليس بأمرّ أنه ّإال، تكليف
كان  وًعوالام يكون جمّيف غريه فالسقوط رب و، باستحقاق املثوبة بهّكام يستقل

 كام عرفت يف ، مع ثبوت املقتيض لثبوهتام، عىل العبادًةمنّوًفا احلكم به ختفي

                                                
 .٢١٢ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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الفساد فيه حكمني  وّصحة فيكون ال،ام حيكم بثبوهتامّ كام رب،مسألة اإلجزاء
 .)١(<نيّ ال وصفني انتزاعي،جمعولني

ّن حيثية القضاءأ: ّصفهاينّوأورد عليه املحقق األ  موافقة الرشيعة وّ
ّا ليست من لوازم التاممية بالدقةغريمهو ّتي يتم هبا ّبل هي من احليثيات ال، ّ

ّحقيقة التاممية حيث ال رافع للتاممية إال التاممية من حيث إسقاط القضاء أو  ّ ّّ
 . )٢(ّالالزم ليس من متمامت معنى ملزومهو، غريمها ومن حيث موافقة األمر

ّوأجاب عنه السيد اخلوئي ًاقعيةّللتاممية و> ّ بأن:ّ ً مستقلةّ ّجامعية   هيّ
 موافقة الرشيعة وّفلها واقعية قطع النظر عن إسقاط القضاء، الرشائط واألجزاء

ّ إال من آثار التامميةاألمورليست هذه و، غريمهاو  .)٣(<لوازمها وّ

ّوأنكر السيد اخلميني مساوقة الصحة ّ : بدعوى، النقصان والفساد للتامم وّ
ّإنه «: فيقال لإلنسان الفاقد لبعض األعضاء، ًالباّأن النقص بحسب األجزاء غ

، الفساد وّ بخالف الصحة،امللكة وفبينهام تقابل العدم. التامم مقابلهو، »ناقص
ّفإن الصحة يستعمل غال ّيف الكيفيات املزاجية أو الشبيهة هبا؛ًبا ّ مقابلها  وّ

ّالفساد بمعنى كيفية وجودية عارضة لل لفة لطبيعته خما و، منافرة ملزاجه،يشءّ
ّالنوعية؛ فبني الصحة ّالفساد تقابل التضاد لو سلم كون الصحة وجودية وّ ّ ّّ)٤(. 

ّالفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان لل وّالصحةف  ،ّ يف الوجود اخلارجييشءّ
 .)٥(ّبينهام تقابل التضادو

                                                
 .١٨٣ص: )طبع آل البيت(كفاية األصول ) ١(
 .٥٩ـ٥٨ ص١ج: هناية الدراية) ٢(
 .١٣٦ـ١٣٥ ص١ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٣(
 .٥٤ ص٢ج: مناهج الوصول) ٤(
 .١٤٤ـ١٤٣ ص١ج: سابقاملصدر ال) ٥(
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ا قام ا راد من ا: ا التّصحةا عا    والفساد  ا

 كام يف )١(ّية يف املعامالت بمعنى التاممّصحةالّأن  إىل ذهب صاحب الكفاية
ً هل جمعولة رشعا أم منتزعة من انطباق ّأهنالكن وقع اخلالف يف ، العبادات

 : ويف املقام أقوال ثالثة ؟املعاملة عىل مصداقها اخلارجي

 ً جمعولة رشعاّأهنا: ّولالقول األ

 ّأهنامالت بام املعا>: حيث قال، اخلوئيّالسيد اختاره هذا القول و
 ،أفرادها ّتعددد اإلمضاء بّ فبطبيعة احلال يتعد،موضوعات لإلمضاء الرشعي

ّ احللية ً:مثال .ّ مستقلفرد منها إمضاءّ لكل فيثبت ُأحل ا {يف قوله تعاىل ّ َ َ

يع َا ْ َ  ّيةفرد منه حلّ لكل  فتثبت، البيعأفرادبانحالل ّنحل ت )٢٧٥: البقرة (}ْ
ّاحلليبوطة ب غري مرّقلةمست  . هذا من ناحية.هكذاو،  الثابتة لفرد آخر منهةّ

 الفساد يف باب املعامالت معنى وّصحة ال نعقل للاّنأ :من ناحية أخرىو
العمومات  وعدم إمضائه من جهة شمول اإلطالقات وإمضاء الشارع هلاّإال 

انت  كإنمعاملة واقعة يف اخلارج من البيع أو نحوه ّفكل ، عدم شموهلا وهلا
ّإال  و،ّعموماهتا فهي حمكومة بالصحة و اإلمضاءّأدلةمشمولة إلطالقات 

بحكم الشارع ّ إال  فيهاّصحةعىل هذا الضوء ال يمكن تفسري الو، فبالفساد
بعدم حكم الشارع ّ إال ه ال يمكن تفسري الفساد فيهاّنأكام ، برتتيب األثر عليها

 ًقع يف اخلارج صحيح رشعا ليس هذا البيع الواّأنعىل اجلملة فمعنى  و.بذلك
، ّيةحصول امللك واالنتقال وهو النقل و،حكم الشارع برتتيب األثر عليهّإال 
 .)٢(<عدم حكمه بذلكّ إال ًه ال معنى لفساده رشعاّنأكام 

                                                
 .١٨٢ص: كفاية األصول) ١(
 .١٢ ص٥ ج: )يطبع دار اهلاد(حمارضات يف أصول الفقه ) ٢(
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  املعاملة منتزعة من انطباقها عىل اخلارجّصحة: القول الثاين
 املعاملة ّصحة ّأنحيث ذكر ، + النائيني ّحققوهذا القول خمتار امل

، منتزعة من انطباقها بكامل أجزائها ورشائطها عىل املعاملة الواقعة يف اخلارج
، ًرشعا عىل البيع الواقع فيه البيع منتزعة من انطباق البيع املمىض ّصحة :ًمثال

عدم  وهو انطباق املأمور بهّإنام الفساد  وّ بالصحةّتصافمناط اال>: حيث قال
 .)١(<جود اخلارجيانطباقه عىل املو

 ّية واملعامالت اجلزئّيةّالتفصيل بني املعامالت الكل: القول الثالث
 املأخوذة يف لسان ّيةحاصل هذا القول هو التفصيل بني املعامالت الكل

وبني املعامالت ، ة كالبيع واإلجارة والنكاح ونحوهامطلقات الكتاب والسنّ
املعامالت ( ّصحة بالاألوىل افّتصاّن حيث إ،  الواقعة يف اخلارجّيةاجلزئ
املعامالت ( ّصحة الثانية بالّتصافاّأما ، ًهو من حيث إمضائها رشعا )ّيةالكل

 ّصحةّأن  :ومعنى ذلك،  عليهاّيةّفهو بمعنى انطباق املعامالت الكل )ّيةاجلزئ
 ّأهنا فهي بمعنى ّية املعامالت اجلزئّصحةّأما ، ً جمعولة رشعاّيةاملعامالت الكل

 . عىل مصداقها اخلارجيّيةعة من انطباق املعاملة الكلمنتز
  األثر عىل معاملةّترتب> ّنإ: اختار هذا القول صاحب الكفاية حيث قال

جعله ملا كان  لوال ّ أنه رضورة،لو إمضاء وترتيبه عليها وهو بجعل الشارعّأنه 
 ّةي معاملة شخص ّكل ّصحة ،نعم>:  قالّثم < ألصالة الفساد، عليهّرتتبي

 كام هو ،عدمهوًبا ألجل انطباقها مع ما هو املجعول سبّ إال فسادها ليسو
 به بالوجوب أو ّأيت املّتصافاّأن  رضورة ، من األحكامّيةاحلال يف التكليف

 .)٢(<النطباقه مع ما هو الواجب أو احلرامّ إال احلرمة أو غريمها ليس
                                                

 .٣٩١ ص١ ج: لتقريراتأجود ا) ١(
 .١٨٤ص: كفاية األصول) ٢(
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 : لاقوأوفيه 

لة يقت الفساد عن ا: ّولاأل القول عا   ا
 الظاهر من ّبأن :عليهّ واستدل ،الربوجرديّالسيد هذا القول  إىل ذهب

للمعاملة ّن ذلك ألو، ّالنواهي املتعلقة باملعامالت هو املنع عن ترتيب األثر
 ّيةأي امللك(، ّمرتبة املسبباتو )أي الصيغة( مرتبة األسباب: ثالث مراتب

، اتّاملسببة عىل ّرتتب املّيةالعقالئ وّيةمرتبة اآلثار الرشع و)نحومها وّيةالزوجو
ّأن وال خيفى > .نحو ذلكو )الوطيو، املثمن و يف الثمنّترصفجواز ال(من 

، بل هي آالت، ًليست مقصودة بالذات و هلا عند العرفّيةاألسباب ال نفس
ملطلوب بل ا،  غري مقصودة باألصالةّية اعتبارأمورا ّفإهنّكذا املسببات و

ّفإذا جاء النهي عن املعاملة دل عىل املنع عن ، املقصود هلم هو األثر وبالذات
 .)١(<هذا هو الفسادو، ترتيب األثر

 ،ًالنهي عن املعاملة يقتيض الفساد أيضاّأن  إىل  االيرواينّحققوذهب امل
ّ ملا كانت األدلة يف أبواب املعامالت:بأنّهعىل ذلك ّواستدل  ًيةإمضائ  ّ   الّ

يع{مثل ّأن و، ّتأسيسية َأحل ا ا َْ َ ْ ُ َ
ِأوفوا بالعقودو{ )٢٧٥: البقرة (} ُ ُ ْ

ِ
ُ ْ َ

{ 
ًية املعامالت تكليفاّنحومها تفيد حل و)١: املائدة( ّعام ًوضعا بنحو ال وّ

ٍفإنه إذا ورد النهي عن معاملة ـ ال االستغراقي ـ املجموعي  ّدل عىل حرمتها وّ
ّ احللية مل تبق، ّيةّيتها التكليفّسقطت حلو ًمل تكن موردا لإلمضاء من  وّالوضعيةّ

فالنهي عن املعاملة يفيد فسادها من جهة داللته عىل عدم ... قبل الشارع
 .)٢(ًكوهنا موردا لإلمضاء

                                                
 .٢٨٩ص: هناية األصول) ١(
 .٢٥٣ ص١ ج: هناية النهاية يف رشح الكفاية )٢(
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ا لة يقت ا: القول ا عا   ّصحةا عن ا
 عىل ّ الدال النهيّإن>: حيث قال، هذا القول صاحب الكفاية إىل ذهب

فسادها  وبني حرمتهاًفا ال عر وًلعدم املالزمة فيها لغة، تها ال يقتيض الفسادحرم
ة بنفس املعاملة بام هو فعل باملبارشة أو بام هو فعل ّتعلقكانت احلرمة م، ًأصال

ّ وذهب إىل هذا القول أيضا السيد الشهيد .)١(ً< مثالّية عليه امللكّرتتبي ً+)٢(. 

الث تعلقا ا: القول ا
ّ

يب أو   س سبببال    ال يقت الفسادّا
 ّاملسببًا بالتسبيب أو ّتعلقالنهي إذا كان مّن أ: حاصل هذا التفصيل هو

عىل  ّيدل فهو ال  بالسببًاّتعلقإذا كان النهي مّأما ، فهو ال يقتيض الفساد
وهذا التفصيل حكاه الشيخ األنصاري عن أيب حنيفة ،  وال عىل الفسادّصحةال

 .)٣(هو حممد بن احلسن تلميذ أيب حنيفةوالشيباين و
ّأنه كام يشرتط قدرة املكلف يف متعلق :  وحاصله، االستدالل عليهّتقدمو ّ ّ
فال يمكن النهي عن الطريان يف اهلواء؛ لعدم قدرة ، فكذلك يف النهي، األمر

ّالعبادة صحيحتان قبل تعلق النهي لكانتا  وّفلوال أن املعاملة، ّاملكلف عليه
 أن تكونا مقدورتني قبل ّالبدف، امعنهّفال يصح زجره ، ورتني للعبدغري مقد

ّتعلق النهي هبا؛ ليصح الزجر عنهام ّإال ال يصحو، ّ ّ . 
ّأن احلق : والتحقيق>: حيث قال، +اإلمام اخلميني ّالسيد ووافقهام  ّ

ّمعهام يف املعامالت إذا أحرزنا أن النهي تكليفي  إىل فساده؛ إذ ّ ال إرشاديّ
ّذ يتمحض ظهوره يف الفسادحينئ ّهذا إذا مل نقل بأن النهي إذا تعلق بمعاملة . ٍ ّ

، ّ يدل عىل الفساد يف نظر العقالء، ترتيب اآلثار املطلوبة عليهاّيةألجل مبغوض
                                                

 .١٨٩ص: كفاية األصول) ١(
 .١٨٨ ص١ ج: )طبع جديد(ديدة لألصول املعامل اجل) ٢(
 .٤١١ ص٢ج: ؛ األحكام لآلمدي١٦٦ص: )ع قديمطب( انظر مطارح األنظار) ٣(
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 .)١(<يسقط قوهلامو، ّإال يصري نظري اإلرشاد إىل الفسادو
ال سبب ّنه  أ:اخلوئي عىل ما حكي عن أيب حنيفة بام حاصلهّالسيد وأجاب 

 هلذه األلفاظ ّوال واقع موضوعي، ب وال تسبيب يف باب املعامالتّوال مسب
، شناهاّلنا املعامالت وفتّا إذا حلّ ألن؛ هلا تعبريات ال حمتوىّردهي جمّإنام و، ةّاصاخل

 : عنرصينّ إال فال نجد فيها
عامل  ونحومها يف ّية والزوجّية كاعتبار امللكّاالعتبار النفساين: ّولاأل

 .الذهن واالعتبار
واملعاملة اسم ملجموع ،  أو فعلٍ من قول،إبرازه يف اخلارج بمربز ما: الثاين

 لوضوح ،ب وال تسبيبّفليس هنا سبب وال مسب، ز بالكرسِز بالفتح واملربَاملرب
 يربزها ّثم ،ًتها لزيد مثال يف عامل االعتبار والنفسّمن قام ببيع داره يعترب ملكيّأن 

والبيع اسم ، فليس هنا يشء غري ذلك،  أو فعلٍرج بمربز ما من قوليف اخلا
 أو ّية أو الزوجّية األثر الرشعي كامللكّوأما، ز بالكرسِز بالفتح واملربَملجموع املرب

 ّاملسببفهو من آثار املعاملة ونسبته إليها نسبة احلكم إىل املوضوع ال ، نحوها
ٍوحينئذ فالنهي عن ، هلذا التفصيلّموضوعي وعىل هذا فال واقع ، إىل السبب

ز ِز بالفتح الذي هو فعل البايع مبارشة أو املربَه املربّأن يكون مصبّ إما املعاملة
 ّوأما، ًز معاِز واملربَومها املرب، ًبالكرس وهو أيضا فعله كذلك أو جمموع األمرين

للموىل ّري  اختيافعلّ ألهنا فال معنى له،  وإجيادهاّية الرشعّيةالنهي عن امللك
 .)٢( فال يعقل النهي عنها،وليست بيد غريه وحتت قدرته، مبارشة

رابع فصيل ب : القول ا سببا سببّا    وا
ّن النهي إذا تعلق باملسبب اقتىض فساد املعاملةأ: حاصل هذا القول ّ ّأما و، ّ

                                                
 .٨٨ ص٢ ج: هتذيب األصول) ١(
 .٣٨ ص٥ج: حمارضات يف أصول الفقه) ٢(
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لعدم التالزم بني ، فقوا عىل عدم اقتضائه لهّفقد ات ق بالسببّالنهي املتعل
 .فساد املنشأ و اإلنشاءّيةغوضمب

 يف الرشح بيان استدالله ّتقدمو،  النائينيّحقققد اختار هذا القول املو
 ّيفيد ممنوعية وقوع هذه املعاملةّ أنه بام ّالنهي التحريمي ّنأ: صهّوملخ، عليه

، يشءلطنة عىل الفهو مسلوب الس، يغةسلب قدرة املالك عىل إجراء الصو
  أن يكون املنشئّيةوهو رشط ّ من رشوط صحة املعاملةفينتفي الرشط الثاين

يكون ف ، ذا سلطة عىل ما جيري عليه العقد)الذي هو املالك أو وكيله(للعقد 
 .ور عليه ملا يملكه يف عدم التأثريحجكبيع امل

ًه فرع عىل ذلك فروعا فقهّ إنّثم  : منها، ّيةَّ

ّن ؛ ألّية الواجبات املجانتسامل الفقهاء عىل فساد اإلجارة عىل: ّولالفرع األ
ال ـ تعاىل  وله تباركًكا لكونه مملوـ  بعد خروج العمل عن سلطانه ّكلفملا

 .نحوها ويمكنه متليكه من الغري بإجارة

 بنذره يكون ّكلفاملّ فإن الصدقةحكمهم ببطالن منذور : الفرع الثاين
 .افية لهاته املنّترصف ما ينايف الوفاء بنذره فال تنفذ ّكلعن ًرا وجحم

 إذا اشرتط يف ضمن عقدّ خاصة حكمهم بفساد معاملة: الفرع الثالث
اشرتط عىل املشرتي عدم بيعها من  وعدمها كام إذا باع زيد دارهّخارجي 

من البيع ًرا وجالرشط املزبور لوجوب الوفاء به جيعل املشرتي حمّ فإن عمرو
رتكة مع املقام يف املالك  إىل غري ذلك من املوارد املشًاملزبور فال يكون نافذا

 عليه فساد ّرتتب عنها املّكلفر املحج املوىل عن معاملة ي استلزام هن أعني به
 .)١( ًرشعا األثر عليها ّترتبعدم  وتلك املعاملة

                                                
 .٤٠٥ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
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  ه عن مملوكسألت>: × الباقر  أيب جعفر زرارة عنيحة هو صحّوالنص

ّتزوج بغري إذن سيده نهما وإن شاء أجازه، ّذاك إ سيده: فقال، ّ  .ّن شاء فرق ب
أصحاهبام  وّخعيإبراهيم الن وّإن احلكم بن عتيبة تعاىلهللا أصلحك ا: قلت

ّال حيل إجازة السيد له وّإن أصل النكاح فاسد: يقولون فقال أبو جعفر . ّ
م يعص اهللا: ×  .)١(<فإذا أجاز فهو  جائز، ّسيدهع ّإنما ، ّإنه 

ّن النكاح لو كان مما حرمه اهللاّدل بظاهره عىل أ>: ةقال صاحب الكفاي ّ ّ 
 .)٢(<ًتعاىل عليه كان فاسدا

ّد إلذن سيده بإنه ّ علل عدم فساد نكاح العبد الفاق×ّأن اإلمام : بمعنى ّ
 ،تعاىل و تبارك هللاًعصياناّهذا التعليل يقتيض فساد كل ما يكون  و،مل يعص اهللا

ّ أن فعل املحرم عصيان له تعاىلّشكال و  .فهو فاسد، ّ
لوجود ،  هذا االستداللّيةالصحيح عدم متامّأن  ذكر + فصنّامل لكن

 وعىل،  العصيان الوضعي ال التكليفيإرادة ّ عديدة يف الرواية تعنيقرائن
 : قرائنومن هذه ال، االستداللّ يتم وعليه فال،  يف ذلكاإلمجالّاألقل 

، دهّ سيإذنج بغري ّه تزوّنأّن غاية ما فرض يف السؤال أ>: األوىلالقرينة 
ًمنعه عن ذلك منعا تكليفيا وده كان قد هناهّ سيّنأى لو فرض ّفحت محل ً أيضا ،ً

يكون  وأن ّالبدبل ،  خالف الظاهرّيةعىل املعصية التكليفّالسيد معصية 
 .مل يأذن به و يكن يميض هذا الزواجده ملّ سيّنأ وّاملقصود املعصية الوضعية

يكون  وأن ّالبدف، العصيان الوضعيّالسيد فإذا كان املقصود من عصيان 
ه جعل يف قبال ّنأ باعتبار ،العصيان الوضعيً أيضا املقصود من عصيان اهللا

                                                
 ).١( حديث رقم ٢٤الباب ، ١١٤ ص٢١ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٨٨ص: صولكفاية األ) ٢(
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 عصيانهغاية األمر عدم  ،دهّعىص سيّإنام  وه مل يعص اهللاّنإ :فقيل ،ّالسيدعصيان 
ًيةّ تعاىل أمىض قانون النكاح كل اهللاّنأاعتبار هللا يكون ب ده يكون ّعصيانه لسي و،ّ

 .)١(<باعتبار عدم إمضائه لشخص هذا النكاح

ٌّفإن هذا نص، ) أجاز فهو له جائزذافإ( ×قول اإلمام : القرينة الثانية  يف ّ
ّن املنع الذي أو، املنع وترفع املحذور ّأن اإلجازة يف هذا الفعل بعد إيقاعه

كام عرفت ، هو املنع الوضعي ال التكليفيّإنام  تفع باإلجازة بعد إيقاع الفعلير
 .ّقدمةيف امل

 ٍئذحينو، أن حيمل عىل الوضعي وّالبدّللسيد وعليه فالعصيان بالنسبة 
 الظهور ّفيختل، كام عرفت، ًعىل الوضعي أيضاهللا أن حيمل عصيان ا وّالبد

 .االستداللّ يتم الو، ّالثاين املدعى
 ّ أن هذا العبد مل يعص اهللا×قد فرض يف كالم اإلمام  ّنهأ: لقرينة الثالثةا

 فيلتئم، فإذا محلنا العصيان عىل العصيان الوضعي ٍئذحينو، ّعىص سيدهّإنام و
ٍ أقر هذا الفعل عىل وجهّن اهللا ألّفإنه مل يعص اهللا، معنى الرواية ّأما  و،ّ كيلّ
ّفألن سيده مل يقر هذ دّعصيان السي ّ  .ا الفعل كام عرفتّ

فال يلتئم معنى الرواية ، ّوأما إذا محلنا العصيان عىل العصيان التكليفي
  هللاًأن يكون عاصيا وّالبدف ًتكليفاّالسيد ّألن هذا العبد إذا عىص ، ٍئذحين

 .تعاىلهللا ّحمرم بحكم اّالسيد ّألن عصيان ، ًتكليفا
 ّأنه إذا محل عصيان اهللا األوىلّنك قد عرفت يف القرينة أ: القرينة الرابعة

عىل ّالسيد محل عصيان و، ًعليه أيضاّالسيد فينبغي محل عصيان  ّعىل التكليفي
ّأن : نسألٍحينئذ و، هذا الفعل قبل إيقاعّالسيد يستدعي صدور هني من ، ذلك

  ينهى؟يشءّعن أي ، قبل إيقاع الفعلّالسيد 
                                                

 .١٣٣ ص٣ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ّإنه ينهى عن املسبب: فإن قيل  ّحققّ يقع املسبب ليتّ أنه مل:فاملفروض، ّ
ّمع أنه قد فرض حتققه يف الرواية، دّعصيان السي ّ. 

ر عليه جّبمعنى أنه حي، ينهاه عن أصل إنشاء العقدّالسيد ّن إ: وإن قيل
ّألنه ، ًلو أنشأ العبد ذلك ال يكون عاصياففي مثله ، ظ بإنشاء هذا العقدّالتلف

 .ّدّال دليل عىل تسلط املوىل عىل عبده إىل هذا احل
ًفبهذا يثبت أن فرض كون العبد عاصيا يعني كون املراد من ، ّ لسيدهّ

 .ّإال ملا التأم املعنى كام عرفتو، هو العصيان الوضعي ال التكليفي العصيان
 تعاىل عليه ّعىل الوضعي تعني محل عصيان اهللاّالسيد مل عصيان ـُوإذا ح

 الستدالل هبذه الروايةبذلك يبطل او، ّالظهور الثاين املدعىّيختل ف، ًأيضا
 . املولوي عن املعاملة يقتيض الفسادالنهيّعىل أن ، أمثاهلاو

ّن هذه القرائن تعني كون املراد من العصيان أ: واحلاصل هو العصيان ّإنام ّ
ّ أنه ال :معناهو، إلمجال الروايةًبا ّفال أقل من كونه موج ّلو تنزلناو، الوضعي

 .)١(يمكن االستدالل هبا

 
ًيكون النهي هنيا عن عنوان ينطبق  :تارةالنهي ّأن :  يف املقامفصنّاملذكر 

ًا بحسب ّتعلقيكون النهي م: أخرى و،مثل النهي عن الغصب، عىل العبادة
 .كالنهي عن الصالة أو النهي عن الركوع، دليله بنفس عنوان العبادة

  ـالنهي عن الغصبك، ينطبق عىل العبادةالذي وهو النهي  ـ ّولالقسم األو
 النهي ّنأ ّيةّول مقتىض القاعدة األّنإف، ّية يف ظهور النهي يف املولوإشكالال ف

 .خبارمستعمل بداعي الزجر ال بداعي اإل
بحسب دليله بنفس عنوان  ّتعلقاملالنهي وهو  ـ ّما يف القسم الثاينأ

                                                
 .١٣٣ ص٣ج:  انظر بحوث يف علم األصول)١(
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 : صورفيه فتوجد  ـ أو النهي عن الركوعكالنهي عن الصالة ، العبادة
 من ّيةًا بأصل العبادة ال بخصوصّتعلق النهي ميكون أن :األوىلالصورة 
 من محل ّالبدهنا و ً،مثالمن قبيل النهي عن صوم يوم عاشوراء ، خصوصياهتا

م ّذلك لدخوله يف قاعدة ورود النهي يف مورد توه و،النهي عىل اإلرشاد
ّ يرتقٌ مطلب،ا عبادةّهنإ من حيث  العبادةّنإف، األمر  فيحمل ، يؤمر بهأنب ُ

 .عىل اإلرشاد إىل عدم األمر
يستكشف  وًعدم ظهوره يف اإلرشاد فأيضا يعلم وولو فرض إمجال النهي

ًه لو كان إرشادا إىل ّنإف، النهي وعدم وجود األمر بناء عىل امتناع اجتامع األمر
، مع األمرً أيضا م فهو ال جيتمعلو كان للتحري و،عدم األمر ثبت املطلوب

 .لةّالربهان الرابع للبطالن بصيغته املعدّ األقل فيجري عىل
ات ّ من خصوصيّية بخصوصًاّتعلقيكون النهي م  أن:الصورة الثانية

ات التي ّ من اخلصوصيّيةتكون تلك اخلصوص والعبادة كجزئها أو رشطها
مثل ما إذا ورد النهي ، ًطا للعبادةًكوهنا جزءا أو رشـ ء النهي  جميلوال ـ  مّيتوه

ّه ال صالة إال ّنأ ّيةافرتض ارتكازوّيت عن فاحتة الكتاب يف الصالة عىل امل
 .بفاحتة الكتاب

ّ توهم  يف موردٌهنيّفإنه ، ًال يكون النهي ظاهرا يف التحريمً أيضا وهنا
أو ، ًو رشطاًه ليس جزءا أّنأعليه  ّيدل بل غاية ما، عىل البطالن ّيدل  فال،األمر
 كام ،النهي التحريمي وًدا بني النهي اإلرشاديّمرد وًال يكون جممبأنّهيقال 
 .ّتقدم

، ب ثبوت األمر هباّ ال يرتقّية النهي بخصوصّتعلقي  أن:الصورة الثالثة
 ال يكون النهي يف موردٍحينئذ و، مثل النهي عن اإلتيان بسورة ثانية يف الصالة

  األوامرّنإف، ّية من محله عىل اإلرشاد إىل املانعّالبدلكن مع هذا ، األمرّتوهم 
 تكون ظاهرة يف اإلرشاد إىل ّركبات املّت بخصوصيّتعلقالنواهي إذا و
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ًمر باإلتيان بالسورة يف الصالة يكون ظاهرا فاأل، ّية أو املانعّيةاجلزئ وّيةالرشط
 ّنأرشاد إىل ًالنهي عن تكرار السورة يكون ظاهرا يف اإلو،  السورةّيةيف جزئ

 .)١( الصالةّصحةالتكرار مانع عن 
 

                                                
 .١٢٤ ص٣ج: بحوث يف علم االصول) ١(
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 أقسام الدليل العقيل: ّولاألمر األ 

 ّ املستقل الدليل العقيل . ١
 ّالدليل العقيل غري املستقل . ٢

 وأقسامهاحلكم العقيل: األمر الثاين  
 لنظري والعميل عند املشهورالفرق بني العقل ا 
 مدركات العقل النظري إىل  العقل العميلترجوع مدركا 

 املفسدة واملصلحة: األمر الثالث 





 
 

الزمة م  بُا شارع و  العقل  ح م ا    ح
مُمّيقس   :  العق إ قسمُ ا
م: هماُأحد ظريُا ونُهو إدراك و،ّ ا  واقعاُ ما ي

ً
.  

م: ُواآلخر ب ُهو إدراك و، العمُا ب أو ما ال ي  أن ما ي
  .يقع

حليلو ا إ األَ رجوعُ نالحظِا ِول ا صفةٌإدراكّ ألنه ،ّ  ٍ 
ٍيةواقع ب ّنأ : و،ِ  الفعلّ ب،ُسنُهو ا وَ يقعأنه ي هو  و أو ال ي

  .القبح
 هذا نعرفو

ُ
سنّأن   يدرِتانّ واقعيِ صفتانَالقبح وَ ا

ُ
هما 

صفاتَ سائرُكما يدرك، العقل ور وِ ا واقعِاأل  ِتلفانّ أنهما َغ، ّية ا
ِِعنها  اقتضائ ا عمليهما بذات ّهما جر ً

ا
ً

ورّ معين أل ِا خالفا 
ً ً

واقع ِية ا ّ 
  .األخرى

نِ هذا األساسو مّنإ :َ يقالأن ُ يم ظري هو إدراكَ ا ُ ا ّ 
ور واقعِاأل ِية ا ِّ ا ال ال تقت بذات ها جر

ً
اّ عملي

ً
اّ معين

ً
مو،   َا

ورُ هو إدراكالعم واقعِ األ ِية ا ِّ ك ال تقت بذات  ُدخلو .ها ذ
لمصلحةِ العقلُإدراك فسدةِ وِ  ما ظريِ  ا صلحةّن  أل؛ّ ا  َا

ِ ست بذات لجري العمًها مقتضيةل م تص و،ّ   من  العمُا
سنِبإدراك ِالعقل   .القبح وِ ا
تو س

ّ
الزمةُم  من ِ القسمِ  هذينَ بِ فيما ي عن ا

م م وّ العقِا شارعِح   . ا
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 ّية من القضايا العقل حكم الشارع و  العقل  حكم املالزمة بنيالبحث يف 

هذه املسألة مل ّأن : ومن اجلدير بالذكر، هو آخر مسألة يف بحث الدليل العقيل
فقد ، حثت يف ثنايا أبحاث أخرىُبّإنام و، ّستقلث ميبحثها األعالم يف بح

ى به هل ّقبح الفعل املتجرّأن  بمناسبة ،يّبحثها بعض األعالم يف بحث التجر
ّستقال مًا فقد عقد هلا بحث+الشهيد ّالسيد ّأما  .)١(ًيستلزم حرمته رشعا؟

 ً . 
 : ّيةوقبل الولوج يف البحث ينبغي تقديم عدد من األمور التمهيد

 
 :  احلكم الرشعي ينقسم إىل قسمني إلثبات الدليل العقيلّنأ ّتقدم

حيتاج يف استنباط وهو الذي ال  ،ّ املستقلالدليل العقيل: ّولالقسم األ
متي القياس ّا مقدتتكون كلّإنام و، ةّرشعي ّمقدمةّ ضم  إىلاحلكم الرشعي

ويف هذه ، تنيّ عقليكربى وصغرى من نيتفّالستنباط احلكم الرشعي مؤل
 . العقل عن الرشع يف استنباط احلكم الرشعيّستقلياحلالة 

، ّيةت العقلّستقالأو املّ املستقل  الدليل العقيل:ويطلق عىل هذا القسم
 : يف استنباطه للحكم الرشعيعن الرشعّمستقل ّ أنه :بمعنى

ّن حيث إو، ع بوجوبه ما حكم العقل بحسنه حكم الرشّكلّأن فإذا قلنا 
 ما ّكل:  تقولأو، ًرشعا الصدق  وجوب:ينتج، الصدق حيكم العقل بحسنه

الكذب حيكم العقل ّن حيث إو، حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته
 .الكذبالشارع حيكم بحرمة  ّأن :ينتج، بقبحه

                                                
 ٢ج: ؛ مصباح األصول٦٠ ص٢ج: ل؛ فوائد األصو٣٦ ص٢ج: انظر أجود التقريرات) ١(

 .٢٦ص



 ٣٤٩ ...........................................................  الشارع وحكم  العقل  حكم  بني املالزمة

 كربى و<حكم العقل بقبح الكذب >وهيففي هذا القياس لدينا صغرى 
حكم > : والنتيجة<حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمتهّكلام > وهي

، ّةرشعي  الّيةعقلالكربى  و الصغرىّأنومن الواضح < الشارع بحرمة الكذب
أو ، وبني حكم الشارع بالوجوب بمعنى املالزمة بني حكم العقل باحلسن

 .املالزمة بني حكم العقل بالقبح وبني حكم الشارع باحلرمة
الزمة هو لزوم حكم الشارع بوجوب يشء أو واملقصود من هذه امل

 .حرمته عىل طبق إدراك العقل بحسن اليشء أو حرمته
وهو الذي حيتاج يف استنباطه ، ّستقلالدليل العقيل غري امل: القسم الثاين
فتكون النتيجة ، ّيةالعقل ّقدمةامل إىل ّةرشعي ّمقدمةّ ضم  إىلللحكم الرشعي

لذا أطلق ، الرشع وشرتك يف توليدها العقلاحلاصلة من قياس االستنباط قد ا
 قياس ّ تألفكام لو، ّيةت غري العقلّستقالاملأو ، ّستقل الدليل العقيل غري امل:عليه

 يستلزم وجوب يشءال وجوب ّأن> : وهي،ّيةمها عقلاحدإ ّمقدمتني من ٍاستنباط
 :جةفتكون النتي ،<الصالة واجبة> : وهي،ّة رشعيالثانية ّقدمةوامل <ّمقدمته

 .للصالة واجب ّمقدمة الوضوء الذي هو ّأن :أي< الصالة واجبة ّمقدمة>
 كربىو< وجوب الصالة> ّألفنا قياس استنباط فيه صغرى: بعبارة أخرى

بينام ، ّ رشعيالصغرى حكمو< ّمقدمته يستلزم وجوب يشءوجوب ال>
الدليل بف منهام ّالدليل الذي يتألأطلق عىل ّ أنه ال خيفى و.ّالكربى حكم عقيل

غري >بـالقسم ي هذا ّوسم، ّيةالعقل ّقدمةألجل تغليب جانب املالعقيل 
بل ،  وحده يف الوصول إىل النتيجةّستقلالعقل مل يّن أل ؛<ّيةت العقلّستقالامل

 .القياسّ مقدمتي استعان بحكم الرشع يف إحدى
ت غري ّستقالأو املّ املستقل وقد انتهى البحث عن الدليل العقيل غري

ّ املستقل  وهو الدليل العقيلّولولذا يقع الكالم يف املقام يف القسم األ، ّيةلالعق
 يتناولحيث ، ل يف مسألة املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشعّالذي يتمث
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البحث يف هذه املسألة حول مدى إدراك العقل للمالزمة بني إدراك احلسن 
 .والقبح وبني حكم الشارع بالوجوب أو احلرمة

املراد من املالزمة املذكورة هو لزوم حكم الشارع عىل طبق ّأن  :فىوال خي
،  بحيث يستحيل عدم حكم الشارع عىل طبق احلكم العقيل،إدراك العقل

 .ّعلةكاستحالة وجود املعلول من دون 

 
، دركّفالعقل إما أن يدرك أو ال ي، حكم العقل هو اإلدراكّأن ال خيفى 

  العقل بنحو اجلزم من قبلاملراد من اإلدراك العقيل هو احلكم الذي يصدرو
 يطلق عليههو ما و،  فيه إىل العقل نفسهوالذي يستنداليقني  والقطعو

ّباملستقالت العقلية  ما ّكل بأنّه حكمه ّثم أو قبحه يشءكحكم العقل بحسن ، ّ
 .حكم به العقل حكم به الرشع عىل طبقه

 هذا ّتعلق مّلكن، واحد ـ الذي هو احلكم العقيل ـ اإلدراكّأن الريب 
 : قسمني إىل اإلدراك ينقسم
، ًموجودا وًما يكون واقعاوهو إدراك ، اإلدراك النظري :ّولالقسم األ

 .ّيسمى بالعقل النظري أو احلكم النظريو
عمل أو ما ُما ينبغي أن ي وهو إدراك العقل ،اإلدراك العميل :القسم الثاين

 .ّيسمى بالعقل العميل أو احلكم العميلو، عملُ ينبغي أن يال
فال يوجد ، املقسم هو إدراك العقل وليس نفس العقلّأن  :ّ يتضحوبذلك
وهو تارة ،  واحدٌبل املوجود عقل، ّ واآلخر عميلّمها نظريأحد، لدينا عقالن

 .عملُ وتارة يدرك ما من شأنه أن ي،ًيدرك ما يكون واقعا
 يعتمدان عىل العقل النظري يف املسائل النظرية التي ّتكلمفالفيلسوف وامل

ّ باملعنى األعم، وكذلك اإلهليات باملعنى األخص الذي  عنها باإلهلياتَّيعرب ّ
الفقيه ّأما ، يمكن للعبد أن يعرف إهله وصفاته وأفعاله بواسطة العقل
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عمل وما ال ُالعقل العميل يف معرفة ما ينبغي أن ي إىل واألخالقي فهام يرجعان
 .عملُينبغي أن ي

الفرق بني العقل النظري والعميل عند املشهور يكمن ّأن  :ّ يتضحّتقدم ّمما
 التي تكون وظيفة العقل ّيةَ كان املدرك من األمور الواقعفإن، َيف نفس املدرك

 كإدراك وجود الصانع ،علمُينبغي أن يّ مما وكان،  عنهاّفيها هي الكشف التام
وإن ، طلق عىل هذا القسم من املدركات بالعقل النظريُأ، هوصفاته وأفعال

يطلق عىل هذا القسم من املدركات ٍحينئذ ف، عملُينبغي أن يّ مما كان املدرك
 .فعل أو قبحه كإدراك العقل حلسن، بالعقل العميل

ظري إ  العقل العمترجوع مدر ت العقل ا   مدر
 ّأهنانجد  مدركات العقل العميل لّحلحينام نّ أننا +الشهيد ّالسيد ذكر 

ّن إدراك العقل العميل ملا ينبغي ؛ وذلك ألترجع إىل مدركات العقل النظري
ّفة واقعية يف  العقل يدرك وجود صّيعني أن، عملال ينبغي أن يما أو أن يعمل 

ً قبيحاالفعل إذا كان ّأما ، فعل فهو ينبغي أن يًفالفعل إذا كان حسنا، الفعل
ًأن الفعل تارة يكون حسناأي ، يفعلغي أن فهو ال ينب ، ًأخرى يكون قبيحا وّ

ّالقبح صفتان واقعيتان يتصف هبام الفعل واحلسنّأن  :ّ يتضحوعليه ّأما ، ّ
هو و، ًموجود واقعا وإدراك ملا هو كائنفهو إدراك العقل هلاتني الصفتني 

ما يكون راك معنى العقل النظري هو إدّأن  من ّتقدم ملا ،النظري لعقلمعنى ا
 .ً وموجوداًواقعا

هبام ّ يتصف القبح صفتان واقعيتان واحلسن صفتيّأن  :ّ يتضحوهبذا
وهو الذي ،  من الوجود اخلارجيّعمبمعنى واقع األمر األ، الفعل يف الواقع

 .القبح من مدركات العقل العميلولذا يكون احلسن ،  عنه بنفس األمرَّيعرب
، واقعّإن العقل النظري إدراك ملا هو : قيلوقد >: +قال الشهيد الصدر 

ّ ألن ؛ّ ولعل األحسن تغيري التعبري.يقعوالعقل العميل إدراك ملا ينبغي أن 
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اإلدراك ملا ّ إال ّ فإن العقل ليس له شأنواقع؛ًالعقل العميل أيضا إدراك ملا هو 
واحلسن والقبح ، الوجودهو واقع وثابت يف لوح الواقع األوسع من لوح 

 .)١(<أمران ثابتان يف لوح الواقعًأيضا 
هو الفعل  فالقبحّأما ، ّاحلسن هو الفعل الذي يستحق املدحاملراد من ف

ّالذي يستحق الذم فإذا كان ، ّتعلقان بالفعلي احلسن والقبحّأن وهذا يعني ، ّ
ّيستحق  و،الفاعل قبل  منأن يعمل وأن يفعلينبغي  ّ مماًالفعل حسنا فهو

 . اإلحسان والوفاء بالوعد والصدق ونحو ذلك:من قبيل ،املدح عليهالفاعل 
 ّيستحقو،  من الفاعلرصدأن يال ينبغي ف ًقبيحاالفعل ّأما إذا كان و

 .ونحومهاالكذب  الظلم واخليانة و:من قبيل ،ّ الذم عليهالفاعل
 النظر عن بقطع للفعل صفتان ـ أي احلسن والقبح ـ صفتانالوهاتان 

 .د موانعوجود حاالت تزاحم أو وجو
ّالصفات الواقعية  والقبح كغريمها من األمور واحلسنّأن ال خيفى و

 . يف نقطةّية األمور الواقع خيتلفان عناملكنّه، ّاحلقيقية
 نيصفت احلسن والقبح  فهي كونّيةنقطة االشرتاك مع األمور الواقعّأما 

،  الفاعلمنأن يصدرا قبل  و يف اخلارجإجيادمهاأي هلام واقع قبل ، نيّواقعيت
يف الفعل ذاته قبل صدوره من العقل يدرك احلسن والقبح ّأن  :ومن الواضح

 .موجود وهذا إدراك ملا هو كائنو، الفاعل
العقل حيكم ّأن  هو :ّ سائر األمور الواقعية األخرىمع ونقطة اختالفهام

ّينبغي أال يقع الفعل و،  من الفاعلصدرينبغي أن يهذا الفعل احلسن ّأن ب
 .ك ملا ينبغي أو ال ينبغي أن يقعهذا إدراو،  من الفاعلالقبيح

   ّالقبح يشرتكان مع سائر األمور الواقعية وّإن احلسن :بعبارة أخرى
                                                

 .٤٠٠ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ّمن األمور الواقعية ام ّبأهن ـ ّاستحالة اجتامع النقيضني أو الضدين أو املثلنيكـ 
ّور الواقعية خيتلفان عن غريمها من األم )القبح واحلسن( لكنّهام و.ّاحلقيقية

ًليا عمًام يقتضيان جرياّبأهن ً معيناّ ّفإن احلسن املتعلق بفعل يقتيض ،  عىل طبقهامّ ّ
ًليا  عمًجريا  .بينام القبح يقتيض عدم صدوره، هو صدورهوّ

 من كوهنا ّتوهمليس كام يًقال  عّيةّجاملراد باحل>:  االصفهاينّحقققال امل
إذ ليس شأن العاقلة ، قل النظريالعقل العميل يف قبال حكم الع مفاد حكم

وليس تفاوت ، يف سائر القوى وال بعث وال زجر من العاقلة ل كامّ التعقّالإ
بل ، ة العاقلةّالعقل العميل من حيث ما هو وظيفة القو العقل النظري مع

فاملدرك إذا كان له مساس بالعمل وكان ينبغي أن يؤتى به ، التفاوت باملدرك
ًأوال  .)١(<ًاّ نظرييّسمعلم ُينبغي أن يّ مما وإذا كان، ًّا عمليًّاقلي عًحكام يّسم ّ

باالختالف بني ّ إال وليس االختالف بني العقلني>: رّوقال الشيخ املظف
مثل  ـ فعلُفعل أو ال يُينبغي أن يّمما  )بالفتح( كَاملدر فإن كان، املدركات

ّ مما وإن كان املدرك. <ًّاعمليًقال ع>  إدراكهّسمىفي ـ الظلم حسن العدل وقبح
  ـ الذي ال عالقة له بالعمل< أعظم من اجلزءّالكل>: مثل قوهلم ـ علمُينبغي أن ي

 .<ًاّنظريًقال ع> إدراكه ّسمىفي
أن  ينبغيّمما يشء الّأن إدراك ّ إال ليس ـ عىل هذا ـ ومعنى حكم العقل

ّأن  عنىبمّ إال وليس للعقل إنشاء بعث وزجر وال أمر وهني. رتكُفعل أو يُي
نفسه  حلدوث اإلرادة يفًبا أي يكون سب، هذا اإلدراك يدعو العقل إىل العمل

 .للعمل وفعل ما ينبغي
 .)٢(< هي مدركات العقل العميل وآراؤهّيةاملراد من األحكام العقل نإذ

                                                
 .٢٧١ ص٢ج: ةهناية الدراية يف رشح الكفاي) ١(
 .٢٧٨ ص٢ج: أصول املظفر) ٢(
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ّاملفسدة يف احلكم النظري؛ ألن املصلحة  وويدخل إدراك العقل للمصلحة
ّخيتص احلكم العميل من العقل بإدراك و، لعميلليست بذاهتا مقتضية للجري ا

 .القبح واحلسن

 
ّن األحكام الرشعية تابعة للمصالحأ : يف أبحاث سابقةّتقدم املفاسد يف  وّ
 هلذه ً طبقاّ رشعيّفالفعل إذا كان فيه مصلحة فسوف يتعلق به حكم .ّمتعلقاهتا
إن  و،ّتعلق هبا الوجوبفسوف ي، ة وكبريةّمهماملصلحة فإن كانت ، املصلحة

 .ّتعلق هبا االستحبابفي ةيّبدرجة كبرية من األمهكن مل ت
ًيتعلق به التحريم أو الكراهة تبعا فمفسدة الفعل ّوأما إذا كان يف لدرجة  ّ

ًواجدا مفسدة أو كان ال مصلحة و الفعل ّأما إذا مل يكن يف و. املفسدةةيّوأمه
 .ً مباحا الفعلفسوف يكون،  بدرجة واحدةللمصلحة واملفسدة

ّاملفسدة من األمور الواقعية التي يتصف هبا  وّأن املصلحة :ّ يتضحوهبذا ّ
ًليا  عمًاملصلحة ال تقتضيان بذاتيهام جريا ولكن هذه املفسدة و،الفعل عىل ّ

وكذلك ، جيب أن تقع أو ينبغي أن تقعمصلحة   ّليس كلّ ألنه وذلك، طبقهام
بل يرتبط ذلك بمالحظة ، أن ال تقعينبغي جيب أن ال تقع أو سدة ّليس كل مف

وال ، ّكل مصلحة ّكلففالشارع ال يوجب عىل امل، جعلهب والشارعوتقدير 
ٌأن اجلعل فعل من ّتقدموذلك ملا ؛  مفسدةّكلم ّحير له عفيج، موىلللّ اختياري ّ

 بذاتيهام ال املفسدة واملصلحةّأن  :ّ يتضحهبذاو، شوقه وّتعلقت إرادتهإذا 
للجعل من اإلرادة  و من وجود الشوقّالبدبل ، التحريم واإلجيابيقتضيان 
 .قبل املوىل

 يكشف باملالزمة عن وجود فهو، التحريم والوجوب إذا جعل املوىل ،نعم
 .ّاملفسدة يف متعلقيهام واملصلحة
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  العقلوظيفةاملفسدة من  و إدراك املصلحةوعىل هذا األساس يكون
ـ املصلحة واملفسدة ـ ال يدخالن  و،واقع وما هو موجوديدرك ّنه النظري؛ أل

ّهام ال يستتبعان جريا عملييبذاتّ ألهنام  العميل؛يف مدركات العقل  .عىل وفقهامًا ً
ّألهنام يقتضيان وذلك  مدركات العقل العميل؛ فهام منالقبح  واحلسنّأما 

 عقلبالتحليل إىل ال ـ احلسن والقبح ـ رجعاإن و، اجلري العميل عىل طبقهام
ٌصفتان واقعيتان هلام وجودّ أهنام باعتبار، ًالنظري أيضا  يف عامل الواقعّ واقعي ّ

 . بقطع النظر عن صدورمها من الفاعل أو عدم صدورمها منه،نفس األمرو
يقع و، حكم الشارع وعن املالزمة بني حكم العقلفيام ييل يقع البحث و

 :يف مقامني
 .الزمة بني احلكم النظري للعقل مع حكم الشارعامل :ّاملقام األول
 .مع حكم الشارعلعقل لاملالزمة بني احلكم العميل  :املقام الثاين

 
ما إدراك  أي: <ًما يكون واقعاوهو إدراك ، احلكم النظري>: +قوله • 

قيضني ستحالة اجتامع الن ا: من قبيل،ويف نفس األمر يف عامل الواقع ًيكون ثابتا
 .واستحالة الدور

 .لعمُينبغي أن ي أي: <ن يقعه ينبغي أّنأوهي >: +قوله • 

 رجوع : أي<ّولاأل إىل  نالحظ رجوع الثاينوبالتحليل>: +قوله • 
 .احلكم النظري إىل احلكم العميل

 <ّيةاألمور الواقع> <ّية الواقعسائر الصفات واألمورو>: +قوله • 
 .»الصفات«عطف تفسري عىل 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٨(  

  
 ّمقدمة 

 العقل النظري قد يدرك املصلحة واملفسدة 
 





 
 
 
 
 
 

ظري م ا الزمة ب ا شارع وّا م ا   ح
مّنأ  شكال  عَ األح َية ا لمصالحٌ تابعةّ فاسد وِ   ّنأ و،ِا

الك لم ما تم َ ا ِّ خصوصي ب وانعَدّر و،هِائط وهات  عن ِ عن ا
أث م،ِا ن  ِعلة الِ 

ّ
امة ِ ا اعية ّ لمو إ جعلِا مِ    ِ ا

كمت،هِطبق ِ وفقا 
ً

نِ هذا األساسو ؛ه تعا م ا ّ نظرِ فمن ا
ً

 أن
ض الكِ العقلَ إدراكَنف ك ا ظري  ِ ا لّ ِ  ب ، هشؤون وهخصوصيات

ك ِ مثلو مُستكشفُ ذ الةّ اُ ا مَ ال  ّ استكشافا  ً
اّي

ً
أي ، 

ِعلة من الِباالنتقال
ّ

علول   . إ ا
نو اضّل ِحقق اُ صعبَ هذا االف

احيةّ واقعِ من ا ِية ا  ٍ  كثّ
ضيق؛ِمن األحيان سانِشعور وِ العقل دائرةِِ  دودبأنّه ِ اإل ، ّطالع االُ 

ر ي ُاأل عل ا
ُ

تمل ا ُه   
ً

ونأن  ِ  بعضُالعّه االطَفات قد َ ي
ات وقفِن صلحةُفقد يدرك،  ا زمهكنو،   فعلَ ا دةُ ال    ً
زاحمّ أيِ وجودِعدم وهاِتّمدى أهمي وهاِبدرجت اٍ  زمو،   م   ما 
ل ك ال ب   .االستكشاف  يتمذ
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وجود املصلحة  بكمحي  النظريالعقلّأن  :نا يف البحثّمن املوارد التي هتم
 إدراك هل توجد مالزمة بني : وهو،السؤالهذا طرح يٍحينئذ ف،  املفسدةأو

  احلرمة؟أوبني حكم الرشع بالوجوب  و املفسدةأوالعقل لوجود املصلحة 
ّأن م ّنسلّأننا  :حاصلها ّمقدمةينبغي تقديم  هذا السؤال ىلوقبل اإلجابة ع

،  عنه باملالكَّهذا ما يعربو، اهتاّاملفاسد يف متعلق واألحكام تابعة للمصالح
جلعل ّ التامة ّعلةاملصالح واملفاسد املوجودة يف األفعال تكون بمثابة ال وهذه

ّألن احلكم معلول للمصلحة مع ما يرتبط هبا من ، املوىل للحكم الرشعي
ًفإن الشارع جيعل احلكم وفقا، انتفاء املوانع وّحتقق الرشائط هو ما  و حلكمتهّ

أي االستدالل عىل وجود املعلول من خالل وجود ، ّدليل اللميّيسمى بال
 .ّالعلة

ر سائر الرشوط وارتفاع ّفالفعل إذا كانت فيه مصلحة كبرية مع توف
، جلعل احلكم الرشعي بوجوب ذلك الفعلّ التامة ّعلةفيكون بحكم ال، املوانع

   ّوإال، يف أن جيعل احلكم عىل طبق املصلحة واملالك ًاقتضاء حلكمته وعدله
يلزم تفويت املصلحة عىل ـ أي لو مل جيعل املوىل احلكم عىل طبق املصلحة ـ 

 .ورمحته بعبادهتقديره  ولطفه و وهو ينايف حكمته،العبد

 
ّن العقل النظري تارة يدرك وجود املصلحة أو املفسدة يف الفعل أو إ

 من ًفإن مل يدرك شيئا .أخرى ال يدرك ذلكو، ّلفّ املتعلق لفعل املكيشءال
وإن أدرك املصلحة أو  .ً الكالم جزماّحملن عاملصلحة أو املفسدة فهذا خارج 
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بني  وفيحكم باملالزمة بني إدراك العقل، ّاملفسدة مع كل الرشوط املعتربة
 .حكم الشارع

العقل يمكن أن  ّنأل، ّية من الناحية النظرًاممكنوإن كان هذا األمر ّأن ّإال 
واملصلحة يف   ما هو دخيل يف مالك احلكم أي يدرك متام املالكّكليدرك 

 ما هو دخيل يف املصلحة من رشائط وعدم ّكل ويدرك كذلك ّالفعل املعني
ويف مثل ، وجود املوانع التي متنع املصلحة من التأثري وعدم وجود مزاحم هلا

بني حكم  و بني إدراك العقلحيكم باملالزمةهذه احلالة يمكن للعقل أن 
ّثم إن ت«: +قال الشهيد الصدر ؛ الشارع ّيل دليل عقيل عىل احلكم شكّ

ًالرشعي تارة يكون مقتنصا من العقل  ، العميلُوأخرى من العقل ، النظريً
ّبمعنى إدراك ما هو علة ، ّية واملعلوليةّ باب العل...إىلّوالقسم األول يرجع 

ّاحلكم مثال ومالكه التام ًا ثبوت احلكم الرشعي يف مورد إدراك ّيفيستكشف مل، ً
ّأن يستقل يف  وحكم العقل الراجع إىل هذا الباب يمكن .العقل لذلك املالك

ّ فظهر أن أحكام العقل النظري قد تستقل يف إثبات ؛إثبات احلكم الرشعي ّ
 .)١(<ّرشعي حكم

ّولكن هذا االفرتاض صعب التحقق من الناحية الواقعية ّ ثري من  يف كّ
عىل ّ يتوقف حكم الشارع وّن استكشاف املالزمة بني حكم العقلألاألحيان؛ 

ّأن يكون العقل مدركا لوجود مصلحة وأن تكون تلك املصلحة مهم ة وكبرية ً
ًللعقل أن يكون مدركا جلميع الرشوط الدخيلة يف تلك ّالبد وكذلك ، ًاّجد

ي متنع من تأثري املصلحة يف ًومدركا كذلك النتفاء مجيع املوانع الت، املصلحة
 .مقتضاها

يف البرشي للعقل  ّغري متيرس األمور مجيع هذهإدراك ّأن  :من الواضحو
ما له ّ بكل العقل البرشي قارص عن اإلحاطةّن  وذلك ألكثري من األحيان؛

                                                
 .٤٠٢ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .دخل يف احلكم الرشعي
، ما هو مانع وّغري حميط بكل ما هو رشطما يكون ًبا غال فالعقل البرشي

لع ّلكن العقل غري مط،  املصلحة يف احلكم الرشعيّققام يوجد مانع من حتّلربف
هذا و،  املصلحة وهو جيهل بذلك الرشطّترتبأو يوجد رشط يف ، عليها

 ألمر بدورهاوهذا ، املفاسد و للمصالحإدراك العقلجيعلنا نحتمل اخلطأ يف 
وعىل هذا ، واملفسدة باملصلحة اجلزم و عن القطعأن نكون بعيدينًبا جيعلنا غال
 بني إدراك العقل للمصلحة أو املفسدة يف الفعل ّفال تتحقق املالزمةاألساس 

 إدراك ّصحةاجلزم بلعدم وذلك ؛ وبني احلكم الرشعي عىل طبق إدراك العقل
لن ف،  إدراك العقل للمصلحة واملفسدةّصحةبنقطع  وإذا مل نجزمو، العقل

 . نستكشف حكم الشارعأنال يمكن ايل بالتو، ّيتيرس لنا احلكم باملالزمة

 
ال ّ أنه ال خيفى <حكم الشارعواملالزمة بني احلكم النظري >: +قوله • 
 املوجود هو عقل بل، ّاآلخر عميل وّ نظريلإلنسان عقالن أحدمها يوجد
  بحكمّتعلق إذا و بالعقل النظريأطلق عليهّ واقعي مرأب ّتعلق إذا لكنّه، واحد

 . بالعقل العميلأطلق عليهّيل عم

أي عن <ويف مثل ذلك يستكشف احلكم الرشعي ال حمالة>: +قوله • 
 . واحلكم الرشعي معلولّعلةاملالك ّن  أل؛ إىل املعلولّعلةطريق االنتقال من ال

 يف ّية من الناحية الواقعّحقق هذا االفرتاض صعب التّولكن>: +قوله • 
الع ّ حمدود االطبأنّهالعقل ولشعور اإلنسان لضيق دائرة  <األحيان كثري من

يف مقام  × اإلمام الصادق ّولذلك احتج، دين اهللا ال يصاب بالعقلّأن و
 فلم اكتفى : قال. القتل: قال؟ أم الزناّالقتل أشدّأن مناقشة أيب حنيفة 

 من ّ أم البول؟ البول أشدّ املني:ّام أشدّأهي، ًبشاهدين واشرتط أربعا يف الزنا
 أين قياسك يا : يقول اإلمام،ة دون البولّ بمرّ النجاسة حيث يطهر املنيحيث
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 فلامذا إذا خرج من اإلنسان بول يغسل املوضع ّأبا حنيفة إذا كان البول أشد
 : يقول اإلمام يف آخر املطافّثم... ّ كله يغسل البدنّفقط وإذا خرج منه مني
 قال أنا ؛ من قاس إبليسّأول ّإن ف، الدين إذا قيس حمقّيا أبا حنيفة ال تقس فإن

 النار أرشف من الطني ّ وحيث إن،خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني
 .)١( من قاس إبليسّأولّ ألنه فال تقس

 <يتهاّمدى أمه> <يتهاّأمهبمدى  و ال جيزم عادة بدرجتهاّلكنه>: +قوله • 
 .»بدرجتها«عطف تفسري عىل قوله 

 

                                                
 .٥٨ ص١ج: انظر الكايف) ١(





 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٩(  

 
 عقالئيان؟تان أم جمعوالنّاحلسن والقبح صفتان واقعي ّ 

 ّالقبح جمعوالن عقالئيان وّ القول بأن احلسنمناقشة 
 العقل هو احلاكم ال العقالءّأن الوجدان يشهد ب .١
 احلاكم هو العقلّأن التجربة تشهد ب .٢

 البحث يف املالزمة 

 حلسن والقبحّبحث تفصييل يف ا  





 
 

م العم الزمة ب ا شارع وا م ا   ح
رجع َعرفنا أن  مّ سنّ العمِ ا رانو، القبح وِ إ ا ِأنهما أ

ّ 
ِواقعيان

 يدرّ
ُ

خولَقبلو .هما العقل ديثِ ا الزمةِ  ا ب ِ عن ا  ي
مةَأن نقول ِ عن واقعيةً  نِ هذينّ ر لة ؛ األ ًفإن  احثّ َ فَ من ا ّ 
سن ِ عقالئِهما حكمِ بوصفَالقبح وَا

عول،ّ  ِ من قبلِ أي 
 تبعاِالعقالء

ً
ون ا يدر صالحَ  لنوعَمفاسد وَ من  يِ  فما ،  ال

صلحةَيرون علونًه  ك  ه حسناَ كذ
ً

ك ًه مفسدةَما يرونو،   كذ
ه قبيحاَعلون

ً
ُم و. عاتِهما عن غّ ِ العقالئيةِهما من ال  ُفاقّ اتّ

عُتطابق و عليهماِالعقالء وضوحِهم   صالحِهما؛  فاسد وِ ا  ِا
  .هماِال تدعو إ جعل

فس  وجداناٌ خاطئُوهذا ا
ً

ة و وجدانّ أما .ر  ّبأن ٍ فهو قاضُا
ظر ِ بقطعٌ ثابتِ الظلمَقبح ن،ٍ جاعلّ أيِ عن جعلِا نِ كإ م   . ا

ةّأما و جر لحوظّن فألُا ُا عدمّخارجي َ ا ً
ِية تبع سنّ  ِالقبح وِ ا

فاسد وِلمصالح ون؛ِا صلحةُ فقد ت َِ أِ  القبيحُ ا فسدة   من ا
سانُ فقتل.هِ  قبحُ العقالءُفقّ هذا يتَمع و،فيه ِ ِ  ألجلٍ إ  استخراج

صوصٍدواء سانُبه إنقاذ  يتمِه من قلبٍ  وتِ إ وحظِ من ا  من َ إذا 
ة صِزاو فاسد وِالح ا صلحة،  فقطِا فسدةُ أُفا  هذا ال َمعو،  من ا
سن ً. عقالٌقبيح وٌ هذا ظلمّأن  ٌ أحدشك سا إذن ُالقبح وُفا  ل

لمصالحِتابع فاسد وِ  تةٍ بصورةِا ما واقع،ٍ  ٌية بل   تلت مع ّ
صالح فاسد وِا  معها أحياناُتلف وِ من األحيانٍ  كثِا

ً
.  
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شهورو الزمة:ناِ علمائَ بُا مَ بُ ا م العق العمِ ا  ِ وا
مِ إ استحالةَوهناك من ذهب. ّا شارعِ ح واردِ ا مِ    ِ ا

سنّ العقّالعم  والقبح، فهذان اِ با
ّ

  .اهان
ا االّمأ

ّ
ُ األولُاه شارعَب قرَ فقدّ َ بأن ا  ،همُدّ وسيِ العقالءُ أحدّ

ن  ،هِ وقبحٍء ِ حسنـ بما هم عقالء ـ  َ متطابقُ العقالءَفإذا 
ون َفالبد أن ي شارعّ َ داخال ضمنُ ا ك أيضاً  ذ

ً
.  

حقيق ً أننا تارة:ُوا لّ سنُ نتعا نهما ِ بوصفِ والقبحِ مع ا ر  ِأ
ّواقعي

 يدرِ
ُ

عولِهما العقل، وأخرى بوصف ّ عقالئِهما 
يةِ  ً ر

  .ةّ العامِحلمصال
ِفع األول ب:ّ لتقر ذكورِ ال مع  َ ألن العقالء،ِ ا بما هم ـ  ّ

ونُيّإنما ـ عقالء  سنَدر شارع وال شك،َ والقبحَ ا َ  أن ا  ُ يدركّ
ك، و مّنما ذ علّنأ  ُا عيُه هل  ّ حكما  ً

ِا  طبق
ً

  هما أو ال؟
ا دإ :و ا  استكشافَن أر

ُ
م  ما أدرِ بلحاظّ اِ ا

َ
ه 

صالحُالعقالء حسْ ال دعتِةّ العامِ من ا قبيح، فهذا ِهم إ ا  وا
استكشاف

ٌ
م لح مّ اِ  ظري ال العمّ العقِ با ّ ا ّ ألن ،ّ

صلحةُه هو إدراكَمناط لحسنَ وال دخل،ِ ا د. فيهِ والقبحِ  ن أر  َ و
استكشاف

ُ
م م ِ بلحاظّا ِ ا سنِ وجعلِ العقالءِح  َهم ا

ك، إذ ال برهانَرّ فال م،َوالقبح زومَ  شارعٍ جعلِ صدورِ    ِ من ا
علُيماثل  ما 

ُ
  .ه العقالء

وأما اال
ّ ا فقد قُاهّ  ا

ُ
شارعَ بأن جعلَبر م ِ ا وردِلح    ِ

م سنِ العقلِح كفاية؛ٌ لغوِ والقبحِ با سنِ  إلداِ والقبحِ ا  ِنة 
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ة سؤو ِوا حركيةّ ّ وا ّ.  
رد كُو َ أن حسن:  ذ يانةَ وقبحِ األمانةّ نا ـ ًمثال ـ  ِ ا ن  و

بطنان ةً درجةِس سؤو ِ من ا حركيةّ ِ وا ّ مَ غ،ّ َ أن ح شارعّ   ِ ا
شوءِطبق ِهما يؤدي إ  الكّ لحسنَ آخرٍ  و ُ وهو طاعة،ِ والقبحِ   ا

ك تتأُومعصيت ذ ه، و
ّ

ةُد سؤو ُ ا حركيةّ ُ وا ّ ن،ّ و مهتمَ فإذا  ا ّ ا
ً

مَ أٍ بدرجةّ العمِ العقلِ واجباتِفظ ما تقتضيه األح  ُ ُ العمليةّ ّ 
م،هاُنفس الها، وِ  طبقَ ح

ّ
  . فال

ك يتضح ذ ُو الزمةّنأ :ّ مَ بَه ال  مّ العمّ العقِ ا  ِ وح
شارع ن،هِ  طبقِا مِ عدمَ وَه وال ب شارعِ ح ه، ف ِ  طبقِ ا

اال
ّ

   .ّ تامُ غِاه
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 قسمي الدليل العقيل هو الدليل العقيل  أحدّأن : يف بداية هذا البحثّتقدم

حيتاج يف  وهو الذي ال ،ّيةت العقلّستقال امل: والذي يطلق عليه،ّاملستقل
ّ مقدمتي اتتكون كلّإنام و ،ّةرشعي ّمقدمةّ ضم  إىلاستنباط احلكم الرشعي

 .تنيّالقياس الستنباط احلكم الرشعي عقلي
 ّيةت العقلّستقال باملّسمىمدركات العقل العميل والتي تّأن  :ً أيضاّتقدمو

العقل العميل إذا أدرك حسن يشء أو قبحه ّن أل،  احلسن والقبحّيةهي قض
 .فهو يقتيض اجلري العميل عىل وفقه

 التي ال ّيةت العقلّستقالًميل وإن كانت مجيعا من املّأما مدركات العقل الع
 ما مل ّرشعي إلثبات حكم> ّأهنا ال تكفيّإال ،  إليهاّةرشعي ّمقدمةّ ضم حتتاج إىل

ًينضم إليها حكم عقيل نظري سواء كان حكام منطبقا عىل فعل العبد ً ّ ّ  كحكم ،ّ
ّفإنه بحاجة إىل ضم حكم العقل ال، ًالعقل بقبح الكذب مثال نظري باملالزمة ّ

ًأو كان متعلقا بفعل املوىل كحكمه بقبح ، بني حكم العقل وحكم الرشع ّ
ّبضم حكمه النظري ّ إال ّرشعي ّفإنه ال يستنبط منه حكم، ًتكليف العاجز مثال

 .)١(<باستحالة صدور القبيح من املوىل
العقل لو أدرك حسن يشء أو ّأن  :وعىل هذا األساس يأيت سؤال وهو

ً يلزم عقال حكم الشارع بوجوب ذلك اليشء احلسن أو حرمة قبحه فهل
 ًاليشء القبيح عقال؟

 ما ّكلّأن  :فبناء عىل املالزمة وهي، الصدق حيكم العقل بحسنه ً:مثالف
، ًرشعا الصدق  وجوب:ينتج، حكم العقل بحسنه حكم الرشع بوجوبه

                                                
 .٤٠٤ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ما حكم ّلكّأن فبناء عىل ، الكذب حيكم العقل بقبحهّأن وكذلك لو قلنا ب
 .الكذب حيكم الشارع بحرمتهّأن  :ينتج العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته

وعىل هذا يقع البحث يف املالزمة بني حكم العقل العميل باحلسن أو 
 .القبح وبني حكم الشارع

 يف ّمقدمةمن تقديم ّ البد ولوج يف البحث يف املالزمة املذكورةقبل الو
 ّيةمن الصفات الواقعمها احلسن والقبح هل ّأن  النزاع الدائر بني األعالم يف

 كاستحالة التسلسل واستحالة ،الثابتة لألفعال بذاهتا من دون جعل العقالء
ّأن بمعنى ، أمران اعتباريان جمعوالن من قبل العقالءّ أهنام أم، اجتامع النقيضني

د  أحّاحلسن والقبح عبارة عن تطابق آراء العقالء مجيعهم من دون أن يشذ
ال ينبغي ّ مما امّعاقل حيكم بقبح اخليانة والكذب ونحوها وأهنّفكل ، منهم

ينبغي ّ مما امّوكذلك حيكم بحسن الوفاء بالوعد والصدق ونحوها وأهن، فعلهام
 .يف البحث الالحقّ يتضح وهذا ما، أن يفعل

 
 : يف املسألة قوالن

واقع: ّولاألول الق ور ا سن والقبح من األ   ّيةا
 الثابتة لألفعال بذاهتا من ّيةاحلسن والقبح من الصفات الواقعّأن  :أي

 ّية األخرى كقضّيةنظري إدراك العقل لسائر القضايا الواقع، دون جعل العقالء
 احلسن ّأن الفرق بينهام ،نعم .استحالة التسلسل واستحالة اجتامع النقيضني

 بخالف سائر،  عىل طبقهامًاّمعين ًّا عمليًاسلوك وًايستتبعان موقفقبح وال
ّه للقضايا العقلية الواقعيةاتإدراك  ال ونحوها التياجتامع النقيضني  كاستحالة ّ

ًعملياًفا موق وًكاستتبع سلوت من  احلسن والقبح ّيةت قضلذلك كانو، ّ
 .ت العقل النظريمن مدركالقضايا األخرى مدركات العقل العميل بينام ا



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٣٧٢

ّ أن الظلم :بمعنى، والظلم قبيح ،حسنالعدل ّأن  :بذاتهفالعقل يدرك 
ّبخالف العدل فإنه ، ًعقال ٌ قبيح،سلوك وبام يستتبعه من موقف وبواقعه
 ً. عقالٌحسن ،ّ عميلبام يقتضيه من سلوك وبواقعه

املعصية من  والطاعةف، قبح املعصية و حسن الطاعة األمر يفوهكذا
 .نفس األمر و التي هلا ثبوت يف عامل الواقعّور الواقعيةاألم

ّلكذب والصدق فإهنام بذاهتام يتصفان باحلسناوهكذا  بقطع ، القبح وّ
 .املوانعوالنظر عن حاالت التزاحم 

الصدق والعدل ّن العقل السليم يدرك حسن وهذا ما نلمسه بالوجدان بأ
 .ب واخليانة ونحوها وكذلك يدرك قبح الظلم والكذ،واألمانة ونحوها

ُ دور العقل فيها دور املدرك ّيةّإهنا قضايا واقع>: +قال الشهيد الصدر 
 ّ غاية األمر أن هذه القضايا.األخرى ّيةّلكاشف عىل حد القضايا النظرا

نظري مقوالت اإلمكان ، ّ حتققها بنفسها ال بوجودها اخلارجيّيةقضايا واقع
 .)١(<عقل النظريواالستحالة واالمتناع من مدركات ال

 مالفعل الفالين هل هو ظلم أّأن  :أي،  الصغرى يفّشك قد حيصل ال،نعم
يك ليس يف الكربى وهي شكهذا التّأن  : وهل هو عدل أم ال؟ وال خيفى؟ال

، ّية الكربى عىل املصاديق اخلارجهيف تطبيق هذّإنام حسن العدل وقبح الظلم و
 . كالمناّحملوهو خارج عن 

االقول  جعولة من قبل العقالء: ا ور ا سن والقبح من األ   ا

 من ة املجعولّالقبح من األمور االعتبارية وّ ذهب البعض إىل أن احلسن
ّ أن العقالء اتفقوا فيام بينهم عىل حسن :بمعنى، قبل العقالء قبح والعدل ّ

فاليشء الذي يرون ، ّ يف اليشء املعنيوجود املصلحة أو املفسدةألجل  الظلم؛
                                                

 .٤٠ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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اليشء الذي يرون فيه مفسدة ّأما ، فيه مصلحة حيكمون بحسن فعله
ّللتشفي؛ ألن رضب اليتيم   حيكمون بقبحمّمن قبيل أهن، فيحكمون بقبح فعله ّ

ّ ألن يف حني حيكمون بحسن رضب اليتيم فيام إذا كان للتأديب؛، فيه مفسدة
،  بالقبحال وّ ال يتصف باحلسن يف واقعه الرضب فهونفس ّأماو، فيه مصلحة

إذا كانت فيه مصلحة أو القبح وصفان جيعلهام العقالء عىل الفعل  و احلسنبل
 .سدةمف

عىل أساسها باحلسن املفسدة التي حيكم العقالء  و املصلحةاملراد منو
 .بقاء النوعوًمثال كحفظ النظام ،  هي مصلحة النوع البرشيوالقبح
،  اإلحسان أو الصدقفعلمن ي يمدحونّأن العقالء  :ّيتضح ّتقدما ّومم

ّألن وعليه فالسبب يف حسن العدل هو ، الكذب و من يفعل اخليانةونّيذمو
ّ ألن فاعله مذموم لدى هو الظلم السبب يف قبحو، فاعله ممدوح عند العقالء

ة من قبيل مصلحة ّالعاماملدح هو رعاية املصلحة  وّالذمالوجه يف و؛ العقالء
 .النوع البرشي و وجود املفسدة عىل النظامأو، أو النوع البرشي، حفظ النظام

 ّالعقالء يف كل زمانقبل ّمتفق عليهام من حكم العقل باحلسن والقبح و
  باختالف الناسفيختلف حكمهاّألحكام العقالئية ا ّيةبقّأما ، مكانو
 اختالفهمّيؤثر عىل وهو ما ، التقاليد والعادات واألمكنة وزمنةاختالف األو

 .كذلكاملفاسد بنظر العقالء أو يف خفائها  ويف تشخيص املصالح
الداخلة يف األحكام  ّيةفمن املدركات العقل>: صفهاين األّحقققال امل

ة تارة ّالعقالء املسام  الرأي املشرتك بنيئ املأخوذة من بادّية العملّيةالعقل
 ،العدل واإلحسان  حسنّيةقض :بالقضايا املشهورة وأخرى باآلراء املحمودة

 .)١(<لظلم والعدوانوقبح ا
                                                

 .٣١١ ص٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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ناقشة  شهد ب: األوا وجدان  م ال العقالءّأن ا ا   العقل هو ا

باحلسن والقبح حيكم  الذي ّنالوجدان يشهد بأّأن  :حاصل هذه املناقشة
قبح الظلم بقطع النظر عن  ويحكم بحسن العدلف،  ال غري العقلهو
فكام حيكم باستحالة اجتامع ، صدورمها من اإلنسان وودمها يف اخلارجوج

 إىل من دون احلاجة، الدور والتسلسل كذلك حيكم بحسن العدل وقبح الظلم
ّمجرد أن يلتفت إىل كونه  بإمكان املمكنفكام حيكم العقل ب ؛برهان ودليل

قبح كذلك حيكم باحلسن وال، وقع يف اخلارج أم ال وسواء صدر، ًممكنا
 .لألفعال

 وليس ذاك، قبل أن خيلق اهللا تعاىل اإلنسان يف اخلارجاحلكم ثابت وهذا 
 .عامل األمر وّألنه موجود يف الواقعّإال 

إدراك ذلك األمر الواقعي والكشف ّ إال يف ذلك فليسدور العقالء ّأما 
 .نحوها وعاداهتم وّباتفاقهمعنه بواسطة عقوهلم وليس 

انية ناقشة ا شهد با: ا ة  م هو العقل ّأن جر ا   ا
ات وجودامل مفردات جمموعة من نستقرئ  حينامّننا أ:حاصل هذه املناقشة

احلكم  حيكم بحسنها أو بقبحها من دون أن يكون ذلك  العقلّأن :نجدّاقعية الو
ً فلو كان املناط يف احلسن والقبح تابعا .صلحة أو مفسدة فيهالوجود م ًتابعا

ًم العقالء بحسن الفعل الذي يكون واجدا ملصلحة َ حلك،ةللمصلحة واملفسد
الفعل واجد ملصلحة أكرب من ّأن ولكن مع ، أكثر من املفسدة املوجود فيه

ّهذا يدل عىل أن و، دّالعقالء حيكمون بقبح ذلك اليشء بال تردّأن املفسدة نجد  ّ
 فعل يف نفسهمها صفتان للّإنام و، املفاسد ولمصالح تابعني لاليسالقبح  واحلسن

 .ّ وصفان واقعيان حيكم هبام العقلاحلسن والقبحّأن وهذا يعني ، ذاتهو
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من املفسدة املوجودة لو فرضنا وجود مصلحة يف القبيح أكثر  :مثال ذلك
كام لو ، كان قتل إنسان واحد فيه مصلحة إنقاذ شخصني من املوتكام لو ، فيه

اء خمصوص من قلبه  حياة الشخصني عىل استخراج دوّتوقفّأن فرضنا 
املصلحة يف قتله أكرب ّأن ففي هذه احلالة نجد ، موتهإىل  ّؤديل الذي يشكبال

ًال نجد أحدا من العقالء يقول بحسن ذلك عىل الرغم من لكن و، من املفسدة
مع ما فيه من املصلحة املفرتضة  بل حيكمون بقبح قتله، قتل ذلك اإلنسان

لنفس املحرتمة يف اّألن قتل ذلك هو  يف ّوالرس، وهي إنقاذ حياة شخصني
 .ًهو قبيح ذاتا ونفسه ظلم

ّوهذا يكفي للرد عىل ما ذكر من كوهنام جمعولني عقالئيني ّ. 

 
هو  حيكم هبام والذي، ّالقبح أمران واقعيان وّ أن احلسنّتقدمّ مما ّتبني

ومن ،  أن يفعلنبغييال ما  و،فعل ملا ينبغي أن ييدركّ أنه أي ،العقل العميل
 إذا حكم العقل العميل بحسن :بمعنى، املالزمةهنا نرشع يف البحث يف حال 

 : انّاجتاهيف املقام كم الشارع بوجوبه أو حرمته؟ حي هلف  أو قبحهيشء
ثبوت املالزمة بني عوا ّحيث اد، وهو للمشهور ،ثبوت املالزمة: ّاألول

 .حكم الشارع وحكم العقل العميل
الذين ّالسيد اخلوئي ني كّحققوهو لبعض امل ،ستحالة املالزمةا: الثاين

 . استحالة حكم الشارع عىل طبق ما حكم به العقل العميل إىل ذهبوا

اهاال
ّ

الزمة: ّول األ   ثبوت ا
فإذا ، ّأحد العقالء بل سيد العقالءهو ّبأن الشارع  ّول األّجتاهاالّقرب 

، ّن الشارع واحد منهمحيث إف، بحه أو قيشءحسن عىل العقالء تطابقت آراء 
 . معهم يف هذا احلكمً داخالأن يكونّفالبد ، ّبل سيدهم
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ّ أن حكمهم باحلسن أو هو  الفرق بني حكم العقالء وحكم الشارع،نعم
 أو اإلجيابيعني ف بذلك حكم الشارعّأما ،  إدراكهم لذلكيعنيبالقبح 
 .التحريم

 ّ مرحلكم املولوي عىل طبقه فقد إمكان اّوأما>: صفهاين األّحقققال امل
ّأن ًأيضا  ّ مروقد، نشاء بداعي جعل الداعياإل التكليف املولوي هوّأن  ًمرارا

ّ إال ً عموماّكلف مّ تقدير ولكلّعىل أي ًالتكليف ال يمكن أن يكون داعيا
 ّوحيث إن، وعىل خمالفته من العقاب  عىل موافقته من الثوابّرتتببلحاظ ما ي
 ّوالظلم يوجب استحقاق الذم، املدح العدل يوجب استحقاقّأن املفروض 

، الدعوة من قبل الشارع بام هو عاقل  يفٍ فهو كاف،عند العقالء ومنهم الشارع
 .)١(<من قبله وال جمال جلعل الداعي بعد ثبوت الداعي

ّاالجتاه األول غري تام ّنأ: والتحقيق ّ هذا به أصحاب ّ استدل ماّ ألن ّ
 ّأمران واقعياناحلسن والقبح ّأن  سواء بنينا عىل ،ن املوافقة عليهال يمك ّجتاهاال

  .ةّاملفاسد العام وللمصالحان تابعان ّجمعوالن عقالئيّ أهنام أو، يدركهام العقل

 انّاحلسن والقبح أمران واقعيّأن بطالن استدالل املشهور بناء عىل 
ان يدركهام ّ واقعياحلسن والقبح أمرانّأن بطالن استدالهلم بناء عىل ّأما 

ً أيضا فالزمه ّالقبح الواقعيني وّألن العقالء إذا كانوا يدركون احلسن ف،العقل
 .همّبل سيد، ّ ألنه من العقالء،ًهلام أيضاًكا أن يكون الشارع مدر

 عاة بني حكم العقالء وحكم الشارع ال تنفع يف املقامّاملدّأن املالزمة ّإال 
 احلكم املطلوب هو أن نستكشفّن ألوذلك  ؛ الكالمّحملليست هي و

احلال ال يمكن استكشاف احلكم و، القبح والرشعي من خالل إدراك احلسن
املالزمة بني إدراك  بّسلمنالو الرشعي من خالل إدراك احلسن والقبح حتى 

                                                
 .٣٢١ ص٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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 ًليس تابعاالرشعي احلكم ّأن  :ه من الواضحّإدراك الشارع؛ ألن والعقالء
توجد و، ّ من توفرهاّالبدرشوط توجد ّإنام و، بحّملجرد وجود احلسن أو الق

إن شاء مل جيعله؛  وّثم إن شاء الشارع جعل احلكم، ارتفاعها من ّالبدموانع 
ٌألن احلكم جعل ًليس قهريا وللشارع ٌّ اختياريٌهو فعل و، من الشارعّ  . عليهّ

 القبح ودعوى املالزمة بني إدراك العقالء للحسنّ فإن وعىل هذا األساس
ال يمكن االستدالل عىل املالزمة و، ةّغري تامني حكم الشارع عىل طبقهام بو

من خالل بني حكم الشارع عىل طبقهام  والقبح وبني إدراك العقالء للحسن
يعني كشف ّإدراك الشارع؛ ألن إدراك العقالء  واملالزمة بني إدراك العقالء

بحسب  ّيانأمران واقع احلسن والقبح ّ ألناحلسن والقبح عن العقالء
إجياب الشارع ال يلزم منه  ٍيف يشءالقبح  وّجمرد وجود احلسنو، الفرض

 والتحريم عىل اإلجيابجيعل الشارع بل قد ، ًجزمالذلك اليشء أو حتريمه 
 .ذلك اليشء وقد ال جيعل
 ،ال يمكن املساعدة عليهّ مما وهذا االستدالل>: +قال الشهيد الصدر 

 هو الذيان ثابتان يف لوح الواقع ّبح أمران واقعياحلسن والقّأن  من ّتقدمملا 
 وحكم العقالء ال يراد به ،ّني ترشيعيأمرين وليسا ،أوسع من لوح الوجود

 . ال ترشيعهم هلا،ايا نفس األمريةسوى إدراكهم هلذه القض
 مع مرشب هؤالء احلكامء فال موجب لدعوى ً لو فرض ذلك جرياّثم

ّإنام حكمهم ّن  أل،ّتضمنعن الًضال  ف،املالزمة بني حكمهم وحكم الشارع
 ،صوهنا حلفظ نظامهمّيصدر عنهم باعتبار وقوعه يف طريق املصالح التي يشخ

ً  ملزم بأن يكون تابعاّ فأي، عن دائرة تلك املصالحٌوالشارع سبحانه خارج
 .)١(<؟صونه ألنفسهمّ يشخالذيألحكامهم وللنظام 

                                                
 .٥٨ ص٤ج: يف علم األصولبحوث ) ١(
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إدراك و، نّاواقعيام أمران ّهنيث إحالقبح  وّأن احلسن :ّ يتضحّتقدما ّومم
ّالشارع هلام ال يدل عىل وجود حكم للشارع يف موردمها  والعقل والعقالء

ّ ألن احلكم جعل من الشارع ،قد ال حيكم والشارعبل قد حيكم ، ًجزما
 .ًاّ قهريًا وليس أمرباختياره

 احلسن والقبح أمران جمعوالنّأن بطالن استدالل املشهور بناء عىل 
ّ حكامن عقالئيان احلسن والقبحّأن بطالن استدالل املشهور بناء عىل ا ّأم

، ّاملفاسد العامة واالعتبار العقالئي التابع للمصالح وّال واقعية هلام قبل اجلعل
 :فيوجد يف املقام احتامالن

أن يكون املقصود هو استكشاف حكم الشارع من طريق  :ّولاالحتامل األ
 بني حكم الشارع بالوجوبو، القبح و العقالء باحلسن املالزمة بني حكمإثبات

 .القبح واملفاسد التي يدركها العقالء يف احلسن واحلرمة من خالل املصالحو
 و القبحأباحلسن باحلكم عىل األشياء العقالء السبب الذي يدعو ّ أن :أي

 بلحاظ يشء القبيحاملفسدة يف الجود واليشء احلسن ووجود املصلحة يف هو 
  عن املصلحةًاالقبح كاشف و حكمهم باحلسنفيكون، النظام وع البرشيالنو

 املفسدة واملصلحةوبذلك نثبت حكم الشارع لوجود املالزمة بني ، املفسدةو
 .بني حكم الشارعو

 ّثم استكشاف املصلحة واملفسدة ومن ّ إن:واجلواب عىل هذا االحتامل
ًري وليس استكشافا من كان من خالل العقل النظّإنام ثبوت احلكم الرشعي 

 إىل اناملفسدة يرجع واملصلحةّأن  من ّتقدموذلك ملا ، طريق العقل العميل
ً كااملفسدة ال تقتضيان بذاهتام سلو وّفإن املصلحة، مدركات العقل النظري

ً معيناًجرياو ّ. 
ً سابقا صعوبة استكشاف احلكم الرشعي من طريق العقل ّتقدموقد 

ر رشائطها وارتفاع ّ أن حيكم العقل بوجود املصلحة وتوفمن البعيدّألنه ، النظري
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 .العه عىل مجيع هذه األمورّ العقل البرشي وعدم اطّيةدوذلك ملحدو، موانعها
ّ إدراك كل هذه اخلصوصياتال يمكنهـ عن العقالء ًضال فـ العقل ف ّ 

ّالرشائط؛ ألنه حمدود االطالع بال  واملوانع وّاحليثياتو  . يف ذلكّشكّ
ومن ، املدرك يف العقل النظري هو املصلحة واملفسدةّأن  إىل ًمضافاهذا 
، آخر يشءالقبح  وإدراك احلسنإدراك املصلحة واملفسدة يشء وّأن  :الواضح

  بينام إدراك املصلحة،ون العقل العميلؤالقبح من ش وّفإن إدراك احلسن
 . العقل النظريشؤوناملفسدة من و

قصود استكشاف حكم الشارع من نفس يكون املأن  :االحتامل الثاين
، حكمهم باحلسن والقبح وبقطع النظر عن إدراكهم للمصالح واملفاسد

يالزمه حكم  فهذا احلكم ،ًالعقالء إذا حكموا بحسن الصدق مثالّأن  :بمعنى
 . العقالء بل هو رئيسهم أحدالشارعّن أل، الشارع بالوجوب

، ال دليل عليها وة ال برهانهذه املالزمّأن  :واجلواب عىل هذا االحتامل
أن حيكم عىل وفق ما ً دائام كون الشارع أحد العقالء أو رئيسهم ال يالزمّن أل

نجد يف بل ، املوانعانتفاء  وأخرىر أمور ّتوفّ؛ ألنه يشرتط حكم عليه العقالء
ّن أل،  من معامالهتمًابطل كثريفي، العقالءالشارع خيالف ّأن كثري من األحيان 

 الشارع بحسب تشخيصه ّصون مصلحة يف هذه املعاملة ولكنّد يشخالعقالء ق
، وهذا هو مقتىض كون الشارع رئيس العقالء، صحيحةيراها غري هذه املعاملة 

ّفلكونه رئيسا يعني أن يكون اط  .العه عىل أمور كثرية ختفى عىل العقالءً

ا اه ا اال
ّ

الزمة:    استحالة ا
،  بني حكم العقل وحكم الشارعالة املالزمةذهب إىل استحالثاين ّالجتاه ا

لشارع عىل حيكم اأن بحسن يشء أو قبحه فيستحيل فإذا حكم العقل العميل 
وإذا لزم القبيح من اجلعل ، ًوهي قبيحة عقال ،ّلزوم اللغويةلذلك  و،طبقه

 ً.فيكون اجلعل مستحيال
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 ّفكلب ذلك بأن جعل الشارع هو ألجل إجياد الداعي لدى املّوقد قر
ّأن العقل ومن املعلوم ،  هناهّبام أمره الشارع واالجتناب عام وحتريكه لإلتيان
 وحتريكه ّكلف إجياد الداعي لدى امل يفيكفي ، أو بقبحهيشءإذا حكم بحسن 
ّ؛ ألن حكم العقل حه الشارعّ قبّ واالجتناب عام،نه العقلّلإلتيان بام حس

ًلياعمًكا  سلوبعالقبح يستت وباحلسن ً معيناّ  .حكم العقل حسب ما يقتضيه ّ
، ّكلفًوعىل هذا األساس إذا كان حكم العقل موجدا للداعي لدى امل

 يف نفس ذلك الفعل ّكلف بإجياد الداعي لدى امللشارعيكون حكم اٍحينئذ ف
 .ًكون لغوا وبال فائدةوي ،حتصيل احلاصلمن ، نه الشارعّالذي حس

احلسن والقبح فرع ثبوت >: حيث قال، ّوهذا ما ذهب إليه السيد اخلوئي
 ال ٌ مولوي يف هذه املرتبة لغوّ رشعيوثبوت حكم، احلكم الرشعي املولوي

ّستقال يكون م،ّ وهو الباعث والزاجر الداخيل،إذ العقل، أثر له
فمعه ، بذلك ً  

حكم  لوال هّنأ لوضوح ؛ومع عدمه ال فائدة فيه، ال حاجة إىل احلكم املولوي
 خوف من ّكلف عبده عىل العصيان ملا حصل للم عقاب املوىلّصحةالعقل ب
وهلذه اجلهة محلوا األوامر الواردة يف مقام ، ً وملا امتثل التكاليف أصال،العقاب

 .)١(<ّيةاإلطاعة عىل اإلرشاد دون املولو

  الثاينّجتاهمناقشة اال
أو حسن الصدق  وّأن حكم العقل بقبح الكذباه بّورد عىل هذا االجتُأ

يوجد إن كان و، قبح اخليانة وسن العدل أو حسن األمانةح وبقبح الظلم
ّن إ: لكن عىل الرغم من ذلك نقول، طبقه عىل ّحرك للتّكلفالداعي لدى امل

ذلك  وّبالوجوب أو احلرمة يف ذاك املورد ال يلزم منه اللغوية؛ حكم الشارع
، اإلدانة وّيةسؤولامل وّكلفلتحريك املآخر ًكا ّألن حكم الشارع يوجد مال

                                                
 .٣٣ ص٣ج: دراسات يف علم األصول )١(
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عىل هذا األساس و، االمتثال حلكم الشارع و الطاعة مالكهذا املالك هوو
 .ّفيه مالكان للتحركًمثال يكون حكم الشارع بوجوب الصدق 

 ّ احلسن يقتيض التحركالفعلو،  يف نفسهٌ حسن الصدقّإن :ّولاملالك األ
 . ملا يقتضيه الصدقًالسلوك العميل وفقاو

ا ّ الشارع ملّطاعة للموىل؛ ألنصدق مالك  يف وجوب الّإن :املالك الثاين
ً متعلقاحكم بوجوب الصدق صار حكمه فيحكم العقل بحسن  و لتكليفهّ

 .قبح خمالفته وإطاعته
ّأن حكم الشارع يوجب تأكد  :ّ يتضحوهبذا  .ّية واملسؤولّكلف للمّيةّحركاملّ

رب  أكٍ بحفظ أحكام العقل العميل بدرجةّهيتمان الشارع إذا كّ فإن وعليه
 ن مٌ يوجد مانعفال، ّية واملسؤولّيةّحركاملّمما يقتضيه حكم العقل العميل من 

 .وفق ما حكم به العقلجعل حكم عىل 
 الشارع ّأنا دعوى املالزمة فبطالهنا من جهة ّمأ>: +قال الشهيد الصدر 

تارة يكون غرضه يف مقام حفظ الفعل احلسن وترك الفعل القبيح بنفس درجة 
 أو قبحه واستحقاق هّ الذاتية الثابتة يف الفعل من ناحية حسنّيةّحركمل واّيةاحلافظ

وأخرى يكون غرضه يف حصول مرتبة ،  والعقاب عليهّاملدح والثواب أو الذم
 ال موجب ّولفعىل األ،  وأرفع من ذلك بحيث يكون له اهتامم أكربّأشد

 احلكم  عىل وزان ذلكّ رشعيته وجعل حكمّالفرتاض إعامل املوىل ملولوي
ى من ّوعىل الثاين فال حمالة يتصد. دهّيرشد إىل حكم العقل ويؤكّإنام و ،العقيل

ته واألمر بذلك الفعل احلسن أو ّ واالهتامم إىل إعامل مولويّيةأجل مزيد احلافظ
وتشخيص هذه املرتبة من االهتامم قد يكون عىل . ًرشعاالنهي عن الفعل القبيح 

 ال ّية وعقالئّية ذوقٍ أو عىل أساس مناسباتّ رشعيٍأساس استظهار من دليل
 .)١(<التعويل عليها ما مل تبلغ مرتبة اجلزم واليقني يمكن

                                                
 .٥٨ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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اال
ّ

الث الزمة:اه ا ن ا    إ
وهو املالزمة بني حكم العقل ( ّولاهني األّ االجتّصحة عدم ّتقدمّ مما ّتبني

بني حكم العقل  املالزمةوهو استحالة ( اه الثاينّوال االجت، )وحكم الرشع
 ).وحكم الشارع

ال  وًال سلبا، عدم املالزمة بني احلكمنيوهو  الثالث ّجتاهّيتعني االوهبذا 
ًرشعيا ًحكام جيعل أنالشارع يمكن ّأن وهذا يعني ، ًإجيابا  عىل وفق ما أدركه ّ

 . يمكن أن ال جيعل ذلكو، قبح والعقل من حسن
ً  من حسن أو قبح كبريا املوىل بمدركات العقل العميلغرضفإذا كان 

، ّيةّكان يقتضيها حسن الفعل أو قبحه من حمركّ مما  يكون أقوىٍبنحوًدا وشدي
يربز تلك لكي  ًّا رشعيًجعال ويصدر ّمولويتهففي هذه احلالة يعمل املوىل 

بإجياد الداعي  اهتامم املوىل ت درجةإن كانو، احلفظ والدرجة من االهتامم
املرتبة التي  و للدرجةٍ مساويةٍ ومرتبةٍالفعل بدرجة نحو ّحرك للتّكلفلدى امل

ال ففي هذه احلالة ،  نحو الفعلّحركالتيقتضيها حسن الفعل أو قبحه من 
 عىل طبق حكم العقل بحسن الفعل ّ رشعيعل حكمجلّ املوىل مولويته يعمل

 أمر أو هنى عن الفعل ففي هذه إذاو، حكم العقلب يكتفيّإنام و، أو قبحه
ً كون الفعل حسنا أو قبيحا ذاتا ًا إىلّيأو هنيه إرشاد الشارع أمركون يس، احلالة ً ً

 .ال أكثر
ٍلكونه حسنا عقال كاف أداء األمانةّ أن فلو فرضنا ً لدى يف إجياد الداعي  ً

ففي هذه احلالة ال موجب ،  لتحقيق غرض املوىلٍكاف و نحوهّحركللت ّكلفامل
 .عي لوجوب أداء األمانةته جلعل احلكم الرشّمولوياملوىل إلعامل 

حسن أداء األمانة ليست الدرجة التي كان يقتضيها ّأن رضنا فلو ّأما 
يقتضيه احلكم العقيل بحسن ّ مما ّكافية بغرض املوىل لكون غرضه أقوى وأشد

 بوجوب ّ رشعيته جلعل حكمّمولوي املوىل ففي هذه احلالة يعمل، أداء األمانة
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 .أداء األمانة
ويقع البحث بعد ذلك يف ، ّيةاملالزمات العقلالم حول نختم الكوهبذا 

 .كربى الدليل العقيل عنها بَّيعرب الدليل العقيل التي ّيةّحج

 
ّالباحثني فرس احلسن والقبح بوصفهام حكمني ّفإن مجلة من >: +قوله • 
 .ما تطابق عليه العقالء أي من املشهورات <ّنيعقالئي

 . للنوع البرشي أي مفسدة< كذلكرونه مفسدةوما ي>: +قوله • 

ّزمها عن غريمها من الترشيعات العقالئية اتّومتي>: +قوله •  فاق العقالء ّ
ّ يتميز احلسن والقبح عن غريمها من األحكام <عليهام وتطابقهام عىل ترشيعهام

ّالعقالئية هو تطابق اآلراء العقالئية عليهام ّ بخالف الترشيعات العقالئية ّ
 .خرى فقد ختتلف من جمتمع إىل آخراأل

فإذا كان العقالء متطابقني بام هم عقالء عىل حسن يشء >: +قوله • 
ّ حيثية التطابق نشأت من عقالئي: يعني <وقبحه  .تهم ال من طريق آخرّ

بصورة فاحلسن والقبح إذن ليسا تابعني للمصالح واملفاسد >: +قوله • 
 .فقطفاسد  أي ليسا تابعني للمصالح وامل<بحتة

 هو إدراك املصلحة وال دخل للحسن والقبح  مناطهّنأل>: +قوله • 
 مناط االستكشاف املذكور وهو استكشاف احلكم الرشعي من ّن أل:أي <فيه

 .املذكور، وال دخل للحسن والقبح يف االستكشاف احلكم العقيل النظري

عميل ال مالزمة بني احلكم العقيل الّ أنه ّ يتضحوبذلك>: +قوله • 
 .ّول األّجتاه يف االكام< وحكم الشارع عىل طبقه

وال مالزمة بني احلكم العقيل العميل وبني عدم حكم الشارع  >+قوله 
 . الثاينّجتاه كام يف اال<عىل طبقه
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إدراك : واحلكم النظري هو، ّعميل وّنظري: ىلإينقسم احلكم العقيل • 

ًي ال تقتيض بذاهتا جريا عملياّاألمور الواقعية الت  وجود مصلحة أو كإدراكه، ًّ
ّإدراك األمور الواقعية التي تقتيض   هو:واحلكم العميل، مفسدة يف الفعل
ًبذاهتا جريا عمليا  .كادراك العقل حسن الفعل أو قبحه، ًّ

فمن املمكن أن ، املفاسد وّ األحكام الرشعية تابعة للمصالحّنإ :قالوا• 
، ه عن املوانعّردجتو، ّ العقل النظري املالك بكل رشائطهنفرتض إدراك

ّفيستكشف بذلك احلكم الرشعي استكشافا ملي  .ًاً

ً بأن هذا االفرتاض مقبول نظريا؛+الشهيد ّالسيد أورد عليه •   لكنّه وّّ
ًمما جيعل اإلنسان حيتمل غالبا، ً واقعا؛ لضيق دائرة العقلّحققصعب الت قد ّ أنه ّ

ّمع عدم القطع بكل ذلك ال و، ّ عىل بعض خصوصيات الفعلّطالعفاته اال
 .ّيتم استكشاف احلكم الرشعي

ًالقبح حكامن جمعوالن من قبل العقالء تبعا ملا يدركونه  واحلسن: قيل• 
ّيتميزان عن بقية األحكام العقالئو، املفاسد ومن املصالح فاق العقالء ّبات ّيةّ

 فالوجدان .جتربة وً خاطئ وجداناأنّهب +الشهيد ّالسيد  وأورد عليه ،عليهام
، كإمكان املمكن، ّعن جعل أي جاعل ّ بأن الظلم ثابت بقطع النظرٍقاض

 .املفاسد والقبح للمصالح وّالتجربة تثبت عدم تبعية احلسنو

 ّاحلكم الرشعي بأن وعىل املالزمة بني حكم العقل العميلّاستدل • 
 يشءطابقني بام هم عقالء عىل حسن ن كان العقالء متفإ، ّالشارع سيد العقالء

وعليه فيلزم حكم ، ً ضمن ذلك أيضاًالأن يكون الشارع داخّالبد ف، أو قبحه
 .الشارع بوجوبه أو حتريمه

ه عىل هذا البناء ال معنى ملوافقة الشارع للعقالء سوى ّنوأورد عليه بأ• 
ّأن ّ أنه  يثبتلكن هذا الو، ًه يدرك أيضا ثبوت صفتي احلسن أو القبح لألفعالَ
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ًجيعل حكام ترشيعيا عىل طبقهام؛ ّ ن أريد به استكشاف حكم الشارع إ ّ ألنهً
 للحكم ٌفهذا استكشاف، املفاسد وبلحاظ ما أدركه العقالء من املصالح

أريد به استكشاف احلكم وإن ، الرشعي بحكم العقل النظري ال العميل
ر ّفال مرب،  العقالءالقبح يثبتان لألفعال بحكم واحلسنّأن الرشعي بلحاظ 

 .لذلك؛ إذ ال دليل عىل لزوم صدور جعل من الشارع يامثل ما جيعله العقالء

احلكم الرشعي  وعىل استحالة املالزمة بني حكم العقل العميلّاستدل • 
ّبأن العقالء إذا حكموا بحسن فعل أو قبحه ال يمكن أن حيكم الشارع ، َ

ّالغرض منه هو بعث املكلف نحو  ّن أل،ّبوجوبه أو حرمته؛ للزوم اللغوية
 إىل بال حاجة،  لتحقيق هذا الغرضٍحكم العقل كافو، الفعل أو زجره عنه

 .حكم الشارع

، ًالقبح اخليانة مث ومانةحكم العقل العميل بحسن األّأن وأورد عليه ب• 
د ِحكم الشارع طبقهام يوجّأن ّال إ، اإلدانة وّيةّحركن استبطن درجة من املإو

 ّيةّحركد املّفتتأك، معصيته وهو طاعة املوىلو، القبح وآخر للحسنًمالكا 
ً كان املوىل مهتام بحفظ حكم العقل العميل بدرجة فإذا .اإلدانةو ّ مما أكربّ

 .ٍئذّوال لغوية حين، حكم عىل طبقه،  نفسهاّيةتقتضيه األحكام العمل

حكم  ويل ال مالزمة بني حكم العقل العمّبأنه +الشهيد ّالسيد انتهى • 
 .بني عدم حكم الشارع عىل طبقه وال بينهو، الشارع عىل طبقه
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ن من هذين املعنيني موضع اوقد وقع اثن  ـ ثالثةٍالقبح معان وللحسن

 : ـ وهيثالث فقد وقع موضع خالفاملعنى الّأما ، نيّتكلمفاق الفالسفة واملّات
، مةوالقبح بمعنى عدم املالو، احلسن بمعنى املالءمة للطبع :ّولاملعنى األ

أو هذا ، ذلك املنظر قبيح و،هذا املنظر حسن مجيلّن إ :من قبيل أن نقول
 . أو غري مالئم،اليشء مالئم للطبعّأن  :أي، ذلك قبيح و،الصوت حسن

من قبيل ، القبح بمعنى عدم الكاملو،  الكاملاحلسن بمعنى :املعنى الثاين
 ،العلم فيه كامل للنفسّأن  :بمعنى، اجلهل قبيحّن إ و، العلم حسنّنإ :أن يقال

 .بخالف اجلهل
يؤمنون  املعتزلة وفاألشاعرة، فاقّان موضع االتّتقدموهذا املعنيان امل

 .ضع اخلالفً؛ خالفا للمعنى الثالث، فهو مو بإمكان إدراك العقل هلامًمجيعا
 أنينبغي ّ مما  أو ذاكيشءهذا الّأن  :احلسن بمعنى إدراك: املعنى الثالث

، بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقالء بام هم عقالء، يفعل
 .القبح بخالفهو

يقابله ما  و»العقل العميل«يطلق عليه  الذي هو، واإلدراك باملعنى الثالث
، أعظم من اجلزءّ الكل ّأن : كإدراك العقل،ّتقدمكام » ّالعقل النظري «ـ بّسمىي

العقل ّأن  يف ثنايا الرشح بّتقدمو، ال يرتفعان و النقيضني ال جيتمعانّنأو
ام خيتلفان بلحاظ لكنّه،  للعقلًاحدان يف كوهنام إدراكّالنظري والعميل يت

ّ مما إن كانو ،ّي بالعقل النظريّعلم سمُينبغي أن يّ مما فإن كان،  إدراكهامّتعلقم
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 .)١( ي بالعقل العميلّعمل سمُبغي أن يين
ـ باملعنى شاعرة يف كون احلسن والقبح  واألّيةوقع اخلالف بني العدلوقد 
 فقد األشاعرةّأما ، انّذاتيّ أهنام  إىلّيةذهبت العدل ؟ّني رشعي أمّني ذاتيالثالث ـ

 :وإليك بيان النظريتني، انّرشعيّ أهنام  إىلذهبوا

ظر س: األو ةّا   انّيعقل والقبح نا
 الفعل الصادر منّأن ب: وهناّيفرس والقبح احلسن ةعقلي القائلني بّإن

 ّكل عن ّردإذا نظر إليه العقل وجت، ًأو ممكناًبا سواء أكان واج، الفاعل املختار
ه جيب أن ّأو بقبحه وأن، فعلُه جيب أن يّبحسنه وأنّ إما ّستقلالعقل يّفإن ، يشء

 النظر عن ّأو بغض،  عليه من املصالح واملفاسدّرتتب يّ النظر عامّبغض ،رتكُي
ال حاجة إليها يف ّ مما  هذه الضامئمّكل ّفإن، موافقته لغرض الفاعل أو خمالفته

 ـ عند اللحاظـ ّتامة  ّعلةنفس الفعل ّأن فك، قضاء العقل باحلسن والقبح
 .حلكم العقل باحلسن أو القبح

ًأدلة نيّتحسني والتقبيح العقليأقام القائلون بالو العقل ّأن  عىل ً ساطعةّ
. ينويزجر عن الثا، ّولفيبعث إىل األ، حسن بعض األفعال وقبحها يدرك

 :  ثالثةةّدلأ يف هذا املقام عىل ونحن نقترص

 بداهة العقل: ّولالدليل األ
،  للعقل العميلّية وقبحها من األحكام البدهياألفعال احلكم بحسن ّإن

وإذا عرض العدل ، إنسان جيد من نفسه حسن العدل وقبح الظلم ّفكل
،  عن الظلمًراّ إىل العدل وتنفً جيد يف نفسه نزوعا،والظلم عىل وجدانه وعقله

 .ات األمرينّ من مشتقّفعال التي تعدوهكذا سائر األ
                                                

:  احلكيميالسيد حممد تق، ة للفقه املقارنّ؛ األصول العام١٨ ص٢ج: رّصول املظفأانظر ) ١(
 .٢٦٨ص
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ان للعلم ّومها عقلي>: بقوله،  الطويس إىل ذلك الدليلّحققوقد أشار امل
 .)١(<ن وقبح الظلم من غري رشعبحسن اإلحسا
ا نعلم بالرضورة حسن بعض األشياء ّإن>:  بقولهّاحليل ّالعالمةوأوضحه 

 عاقل جيزم بحسن اإلحسان ّكل ّفإن، رشعالوقبح بعضها من غري نظر إىل 
ال ّ رضوري وهذا حكم،  عليهّوبقبح اإلساءة والظلم ويذم، ويمدح عليه

حلكم الربامهة واملالحدة به من غري ، عمن الرشًدا وليس مستفا، ّشكيقبل ال
 .)٢(<اعرتاف منهم بالرشائع

ومن تابعهم من  ّيةذهبت اإلمام>:  ـيف كتاب آخر ـ ّاحليل ّالعالمةوقال 
، من األفعال ما هو معلوم احلسن والقبح برضورة العقلّأن إىل ، املعتزلة

 يف ّشك يعاقل الّفكل ، ّوقبح الكذب الضار، كعلمنا بحسن الصدق النافع
، وليس جزمه هبذا احلكم بأدون من اجلزم بافتقار املمكن إىل السبب، ذلك

 ومنها ما هو معلوم باالكتساب، متساوية، واحديشء األشياء املساوية لّأن و
ومنها ما  .وقبح الكذب النافع، ّكحسن الصدق الضار، أو قبيح ، حسنّأنه 

 . كالعبادات،لرشع عنه فيكشف ا، قبحهيعجز العقل عن العلم بحسنه أو
وال يقيض العقل بحسن ، انّ رشعي احلسن والقبحّإن: وقالت األشاعرة

 ،نه فهو حسنّوما حس، الرشعبل القايض بذلك هو ، بقبحهوال ، منهاء يش
 .)٣(<حه فهو قبيحّوما قب

 ً لو ثبتا رشعاًانتفاؤمها مطلقا: الثاينالدليل 

 لو ثبتا ًوالنتفائهام مطلقا>: وله الطويس بقّحققهذا الدليل أشار إليه امل

                                                
 .٤١٨ص: آلميلآية اهللا حسن زاده ا: ، حتقيقّمة احليلّشف املراد، العالك) ١(
 .ملصدر السابق ا)٢(
 .٥٤ص: قيق السيد حممود املرعيشحت، ّمة احليلّالعال، الرسالة السعدية) ٣(
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ً  رشعاام لو ثبتاّإهن>: وتقريره:  يف رشحه بقولهّالعالمةوقد أوضحه . )١(<ًرشعا
 ً. وال عقالًمل يثبتا ال رشعا

 مل نحكم بقبحًقال  لو مل نعلم حسن بعض األشياء وقبحها عاّأن: توضيحه
 ءفإذا أخربنا عن يش .ً كبرياًاّتعاىل عن ذلك علو ،فجاز وقوعه من اهللا، الكذب

،  مل نجزم بحسنه،حسنّ أنه يشءوإذا أخربنا عن  . مل نجزم بقبحه،ه قبيحّأن
النتفاء ، زنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن احلسنّوجلو، الكذب لتجويز

 .)٢(<عىل هذا التقرير حكمته تعاىل
 قعن طريّإال لو مل نعرف حسن األفعال وقبحها ّأنه  :الدليلوخالصة 

ال حيصل لنا العلم ، قبيحالصدق حسن والكذب : قالوافإذا ، األنبياءإخبار 
 .ًكاذباإذ نحتمل أن يكون املخرب ، ّيةالقضبصدق 

 شهادته ّإن: فنقول، ه سبحانه شهد عىل صدق مقالة أنبيائهّولو قيل إن
 فمن أين نعلم صدقهم يف كالمهم هذا؟، طريقهمعن ّ إال مل تصل إلينا سبحانه

 ؟ال يكذب ـ والعياذ باهللا ـ سبحانهّ أنه من أين نعلمّ أننا :ًا إىل ذلكمضاف
 حسنـ بء  يشّكلقبل  ـ باستقالل العقلّ إال فهذه االحتامالت ال تندفع

 .ه عن القبحّوأنه سبحانه منز، الصدق وقبح الكذب
ملا قبح ، لو كان احلسن والقبح باعتبار السمع ال غري>: ّاحليل ّالعالمةقال 

ولو كان كذلك ملا قبح منه تعاىل إظهار املعجزات عىل يد ، يشءاهللا تعاىل من 
أظهر املعجزة يشء  ّ أيّفإن، ةّ باب معرفة النبوّوجتويز ذلك يسد، الكاذبني
ة ال يمكن تصديقه مع جتويز إظهار املعجزة عىل يد الكاذب ّعاء النبوّعقيب اد

 .)٣(<ةّيف دعوى النبو
                                                

 .٤١٨ص: )حتقيق اآلميل( كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد) ١(
 . املصدر السابق)٢(
 .٨٤ص: ّمة احليلّ وكشف الصدق، العال ّ قهنج احل) ٣(
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 الكريم احلسن والقبح يف القرآن 
 الذكر احلكيم يف بعض املوارد عىل حسن بعض األفعال بقضاء ّحيتج

، وقبحهيشء الفطرة صاحلة لدرك حسن الّأن م ّ يسلٍعىل وجه، الفطرة وقبحها
 : ويقول،  يف قضائهً صادقاًخذ وجدان اإلنسان قاضياّيت ولذلك
صال{. ١ ِين آمنوا وعملوا ا عل ا ِأم 

ُ
ِ َ ُ ََ َ َْ ُ َ ْ َ

ِحاتـ مفسدين  األرض أم َ  ْ َ
ِ ْ َ ْ

ِ َ ِ ِ
ْ َُ ْ

لفجار متق  ِعل ا
ُ ْ َْ َ ِ ُ ُ َ ْ  .)٢٨: ص (}َ

مجرم{. ٢ مسلم  نجعل ا َأ َِ ِ
ْ ُْ ُْ َْ

ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ
 .)٣٥: القلم( }

ُهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان{. ٣ َ ْ َ ْ
ِ ِ
ْ ْ

ِ ِ ُ َ َ ْ  .)٦٠: الرمحن(} َ
ال ه ّوأن،  وجدان اإلنسانالتمييز بني احلسن والقبح إىل فهذه اآليات حتيل

 .واملسلمني واملجرمني، قنيّالتسوية بني املفسدين واملتّيصح 
وإيتاء ذي ، وهناك آيات أخرى تأمر باملعروف كالعدل واإلحسان

املخاطب ّأن م ّوتنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي عىل نحو تسل، القربى
ّأن وك، ف عىل املوضوعّعر وال حيتاج إىل الرشع بغية التّيةذات يعرفهام معرفة

 : يقول سبحانه، جيده اإلنسان بفطرته د ماّالرشع يؤك
ن عن الفحشاءِ {. ١ يتاءِ ذي القر و ر بالعدل واإلحسان و َإن ا يأ ْْ َ ْ َْ ُْ ْ ْ

ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُْ ِ ِ ِِ ِ

ْ ُ ْ َ
ِ

م تذكرون م لعل منكر وا يعظ َوا ُ ُُ َ ََ َُ ْ َْ ََ َ
ِ ِ

ْ َْ ْ ِ
ُ  .)٩٠: النحل(} ْ

طن{. ٢ ما حرم ر الفواحش ما ظهر منها وما  َقل إ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ َْ ِ َ
ِ َ ََ ْ َ ِ

ْ  .)٣٣: األعراف( }ُ

منكر{ .٣ نهاهم عن ا معروف و رهم با ِيأ ِ
َ ْ ْ ُْ َ ُْ َْ ُ َ َ ُ َْ َْ ُ ُِ ِ

ْ
 .)١٥٧: األعراف( }

د بعمل املرشكني حينام ينسبون بعض أعامهلم املنكرة ّوهناك آية أخرى تند
وبذلك ، عملهم فحشاء واهللا ال يأمر هباّأن  عليهم بّوهو يرد، حانهإىل أمره سب

حيث ، ه عن ارتكاب القبائح واملنكراتّنزاهللا مّأن م قضاء الوجدان عىل ّسل
رنا بها قل إن {: تعاىليقول  وا وجدنا عليها آباءنا وا أ علوا فاحشة قا ذا  َو َ َ َ َ

ِ
ْ َ َُ َ ُ َ َ ُ

ِ
َ َ َ ًَ َ َ ََ ََ ُ َ ْ َْ ِ ِ

ر بالفحشاءَِا  َال يأ ْ َ ْ
ِ ُ ُ ْ  .)١٣٥: آل عمران (}َ
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انية ة ا ظر   ّعيانسن والقبح ا: ّا
ك حسن ادرإالعقل عاجز عن ّأن ني إىل ّتكلمذهبت األشاعرة من امل

 :  منهاّدلة من األٍوا بعددّواستدل، وقبحها األفعال

  اثنانامني ملا اختلف فيهّلو كانا بدهيي: ّولاألالدليل 

حكمه  حيكم به العقل ملا كان فرق بنيّ مما قضية احلسن والقبحلو كانت 
الفرق موجود  ّ ولكن.اجلزءأعظم من ّ الكل ّأن وبني حكمه بّيةيف هذه القض

 .)١(ّولاالختالف يف األ إذ احلكم الثاين ال خيتلف فيه اثنان مع وقوع، ًطعاق
ع ّيف القياس تتمت ّيةاليقينّالست القضايا ّأن : حاصلهبام  الدليلهذا قش ونو

، املتواترات، تّااحلدسي، تّاالتجريبي، املشاهدات، ياتّولاأل: بالبداهة هي
ّ الكل :فهناك فرق بني قولنا، ومن الواضح وجود التفاوت بني أقسامها. اتّالفطري

، اتّيّول من األّولفاأل! نور القمر مستفاد من الشمس: وقولنا، أعظم من اجلزء
 . بالبداهةّوجود التفاوت ال يرضّأن وبذلك يظهر  ،تاحلدسياوالثاين من 

ّتصور إىل وجود االختالف بني ًبا  سبب التفاوت فريجع غالّوأما
ّ الكل :ومع ذلك فقولنا، ّحكم بدهيي، ّعلة ممكن حيتاج إىل ّكل ً:مثال، مفرداهتا

وسبب االختالف يرجع إىل ظهور مفردات ، ّبدهييًأيضا ، اجلزء أعظم من
واجلزء ّ الكل ً ظهورا منّأقل ّعلةاإلمكان واحلاجة والّن إ ف،ّول األالثاين دون

 ً وخفاءًاملفردات من حيث الظهور واخلفاء يورث ظهورا فاختالف، والعظم
 .ًأيضا ّركبيف امل

ال  ّية ليست من األمور البدهيّأهناغاية ما يثبته الدليل ّن إذلك ف إىل ًمضافا
 .)٢(ّية ليست من األمور العقلّأهنا

                                                
 .٢٨٧ ص٢ج: رّانظر أصول املظف) ١(
 .٤١٩ص: د يف رشح جتريد االعتقادكشف املرا) ٢(
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 ،من املشهورات ـ كام قلنا ـ  احلسن والقبحّية قضّنأل>: رّوقال الشيخ املظف
، فال مالزمة بينهام، اتّات اليقينيّيّولمن األ، أعظم من اجلزءّ الكل ّأن ّيةوقض

حيكم به العقل ّ مما األوىل ّيةى يلزم من كون القضّوليس مها من باب واحد حت
وينبغي أن نذكر مجيع الفروق بني ،  الثانيةةّيال يكون فرق بينها وبني القضن أ

 بطالن قياس إحدامها ًفيكون أكثر وضوحا، اتّيّولاملشهورات هذه وبني األ
 : نذكر منها اثنني، ًوذكر فروقا ،)١(<عىل األخرى

واحلاكم يف ، العقل العميل،  احلاكم يف قضايا التأديباتّنأ: ّاألول>
 .النظري يات العقلّولاأل

يات ّولواأل، تطابق آراء العقالءّ إال  ال واقع هلاّية التأديبّية القضّنأ: الثاين
 .)٢(<ّواقع خارجي هلا

حسن العدل وقبح ّأن  ب+ر ّلكن يالحظ عىل ما ذكره الشيخ املظف
بل مها من القضايا التي ، الشهرةّ إال  هلاّيةالظلم ليسا من القضايا التي ال واقع

 .ّتقدم كام ّيةهلا واقع

 الكذب النافع ليس بقبيح: الثاينالدليل 

 من يد ظامل ّلكان الكذب املفيض إىل ختليص نبي، ًلو كان الكذب قبيحا
م ّفاملقد، أعدائه من يد ّحيسن ختليص النبيّألنه ، باطلوالتايل ، ًأيضا ًقبيحا

 .)٣(مثله
 أرجح من الصدق فيكون تركه أقبح من ّختليص النبيّأن  >:ونوقش

 أدنى القبيحني وهو الكذب الشتامله عىل املصلحة فيجب ارتكاب، الكذب
                                                

 .٢٨٧ ص٢ج: رّأصول املظف) ١(
 . املصدر السابق)٢(
 .٤٢٠ص: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد) ٣(
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 .)١(<العظيمة الراجحة عىل الصدق

 وعد بالكذبلا: الثالثالدليل 
، سن منه الصدق بإيفاء الوعدُفإن ح، ً غداّلو قال اإلنسان ألكذبن: قالوا

 . فيحسن الكذبًقبح كان الصدق قبيحاوإن ، الكذب لزم حسن
ّألنه ، نيَبْذِالك يلزم حسن أحد، ًغدا ّبنألكذ: اإلنسانإذا قال  :هتوضيح

 ّحققالكذب امل فيكون هذا، ًن العمل بوعده جيب عليه أن يكذب غداُسَإن ح
وبالتايل يلزم ، بالوعدوإن قبح العمل  .ً أيضاًحسنا، للعمل بالوعد احلسن

 لكنّه ًفام أخرب به وإن كان بذاته صادقا، ًصادقا ًأن خيرب خربا ـ إن أخرب ـ عليه
يكون ّإنام و، كاذبخرب ّأنه ّتصور واملخاطب ي ،كاذب بالقياس إىل ما وعد به

ولو أخرب عن صدق ، صادق لو أخرب بخرب كاذب ال ما إذا أخرب بخرب ًصادقا
 .وعدبالنسبة إىل ما ًبا  كاذّيعد

 مراده من الكذب هوّأن كام ، ومراده من الصدق هو اإلخبار عن كذب
 .ًكاذبا ً بالنسبة إىل ما وعد خرباّالذي يعد، صدقاإلخبار عن 

،  أشبه باللغز من الدليلبأنّه : عىل هذا االستداللّاحليل ّالعالمةأورد و
 ًإذا كذب يف الغد فعل شيئاّألنه ، جيب عليه ترك الكذب يف غدّ أنه حيث ذكر

من وجوه احلسن  دووجه واح، فيه جهتا قبح وهو العزم عىل الكذب وفعله
ة العزم والكذب ومها وجها ّرك الكذب يكون قد ترك ثموإذا ت، وهو الصدق

 .)٢( وهو الكذبمن وجوه القبحًدا  واحًوفعل وجها، حسن
 أخرى ّأدلةهنالك ّأن  ًعلام، اإلطالةعاة لعدم ا مرّدلةونكتفي هبذه األ

 .هاّحملوقد نوقشت يف ، ّنيهبا املنكرون للتحسني والتقبيح العقليّ استدل ةّتعددم
                                                

 . املصدر السابق)١(
 .٤٢١ص:  املصدر السابق)٢(
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رام .١ نة  ا   حرمة اإل

ّ استدل حيث،  بحكم العقل بقبح ذلكاحلرام ّمقدماتعىل حرمة ّاستدل 
يـصنعه ّ أنه  يعلمّممنحتريم بيع اخلشب حكم العقل عىل  ب+اخلميني ّالسيد 

م العقل بقبح إعانة الغـري عـىل معـصية املـوىل َحك>: حيث قال، وهًصنام ونح
وكذا األمر به واإلغراء نحوه ، ًإتيان املنكر قبيح عقالّن أفكام ، وإتيان مبغوضه

موجب السـتحقاق ًقال  كذلك هتيئة أسبابه واإلعانة عىل فاعله قبيح ع،قبيح
 اجلرم وإن  معنيلة جلعل اجلزاء عىلّ متكفّيةوهلذا كانت القوانني العرف، العقوبة

 أسبابه وساعده ّأهي السارق عىل رسقته وٌ أعان أحدفلو، يف أصلهًكا مل يكن رشي
 .)١(<ّية يف نظر العقل والعقالء ويف القوانني اجلزائًيكون جمرما، هّمقدماتيف 

ه  .٢ يم تأديبا وحرمته لغ ب ا جواز 
ً

  
ــا وحكمــحكــم الفقهــاء ب ــه ال واًاســتحباب رضب اليتــيم تأديب  بحرمت

ذكـر كـام ،  وقبح الثـاينّوللذلك بحكم العقل بحسن األا وّستدلواللتأديب؛ 
ًبـا  حكم العقل بحسن رضب اليتيم تأديّفإن>: اخلوئي؛ حيث قالّالسيد  ذلك

يرجـع إىل حكـم العقـل ّإنـام ه ّإحسان له وعدل يف حقـّ أنه وملصلحته باعتبار
 فيه ترجع إىل اجلهة ّيةفاجلهة التعليل، النطباقه عليه، بحسن العدل واإلحسان

ب والتأديـب إىل حكمـه لرجوع حكـم العقـل بحـسن الـرض ً نظراّيةالتقييد
قـبح رضب اليتـيم ال بوكـذا الكـالم يف حكمـه ، بحسن اإلحـسان والعـدل

 فتكـون اجلهـة ،يرجـع إىل حكمـه بقـبح الظلـمّإنام ّ فإنه ًللتأديب لكونه ظلام
وهاتان القضيتان أعني حـسن ، ّية هي بعينها اجلهة التقييدّية يف القضّيةالتعليل

مورد بحكم العقل بحسن ّ لكل  األساس مها، وقبح الظلم،العدل واإلحسان
                                                

 .١٦٢ ص١ج: املكاسب املحرمة) ١(
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 .)١(<أو قبحهيشء 

س .٣   ّتحق حرمة مدح غ ا

جعله يف عداد املكاسب ّأنه و ّالعالمة حكاه الشيخ األعظم عن هذا الدليل
 .له بحكم العقل بقبح ذلكّ وعلّحرمةامل

الوجوه املذكورة ّأن  الظاهر ّولكن>: اخلوئي بقولهّالسيد ولكن ناقش فيه 
ّتحق ال حيكم بقبح مدح من ال يسّفإنه  العقلّأما  ،فاملصنّعىل مقصود ّتدل  ال

، بقبحها العقل ّستقليّ مما  ما مل ينطبق عليه عنوان آخرّويلاملدح بعنوانه األ
 .)٢(<كتقوية الظامل وإهانة املظلوم ونحومها

ل  الظن .٤ عو صيل العلمّحرمة ا    مع القدرة  

مع ، ّ حكم العقل بقبح التعويل يف دخول الوقت عىل الظنإىلد الفقهاء استن
ال جيوز >: قال يف التذكرة. ّالعالمةكام جاء يف كالم ، القدرة عىل حتصيل العلم

لقضاء العقل بقبح ،  مع القدرة عىل العلمّالتعويل يف دخول الوقت عىل الظن
فإن ، عه األمنن مّمن سلوك ما يتيقّ التمكن سلوك طريق ال يؤمن معه الرضر مع

 .)٣(< لوجود التكليف بالفعل، عىل االجتهادّ املبنيّر العلم اكتفى بالظنّتعذ

وعيّشك بما ّعبدحرمة ا .٥   تهّ  

 واالستدالل لذلك بحكم ،تهّ يف مرشوعيّشك بام ّتعبداحلكم بحرمة ال
ّ احللية ّنأل، واإلباحةّ احلل  ومنعه عن جريان أصالة،العقل بقبح ذلك إلباحة واّ
 .يّاملسببم عىل األصل ّ واألصل السببي مقد، بدليلهامّتعبديف طول جواز ال

                                                
 .٤٢ ص٢ج: كتاب النكاح) ١(
 .١٣٩ ص٢ج: مصباح الفقاهة) ٢(
 .٣٨١ ص٢ج: ة الفقهاءتذكر) ٣(
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 يف ّشك للً وإن كان مستتبعاّية يف املرشوعّشكوال>:  النائينيّحقققال امل
 بقبح ّ العقل يستقل،ّية يف املرشوعّشكبنفس الّ أنه ّإال، تهّيّ به وحلّتعبدحرمة ال

 .ّفال تصل النوبة إىل أصالة احلل، ع بحرمته به املالزم حلكم الشارّتعبدال
 يف ّشكهو الّإنام  ّتعبدموضوع حكم العقل بقبح ال :بعبارة أخرى

ّ احللية  يفّشكهو الّإنام ّ احلل وموضوع أصالة، ّيةاملرشوع  عن ّيةواحلرمة املسببّ
وبعد جريان األصل السببي وهو حكم العقل بقبح ، ّية يف املرشوعّشكال
 .)١(<ّمن أصالة احلل يّاملسبب لألصل ٌ ال يبقى جمال،ّشك ال عندّتعبدال

فجواز  .٦ وّت و ّ غ ا يم  توقف  مال ا
ّ

   حفظه عليه
 ٍلو فرض املعروف عىل وجه>:  بقولهنصاريكام أشار إليه الشيخ األ

اليتيم من اهلالك الذي يعلم رجحانه عىل  كحفظ ـ ً العقل بحسنه مطلقاّستقلي
املبارشة بمقدار يندفع به ّ صح  ـ يف مال الغري بغري إذنهّرصفتمفسدة ال
ّ أنه ّإال، أحدّ لكل يهّأو فرض عىل وجه يفهم من دليله جواز تصد، الرضورة

 .)٢(< من احلاكمّمتكنخرج ما لو 
استقالل ّ صح لوّ أنه ال خيفى عليك>:  األصفهاين يف حاشيتهّحققوقال امل

 العقل بحسنه ّستقلإذ ما ي، ه يف عرض واحدالعقل بحسنه لكان الفقيه وغري
بة ّالكالم يف والية العدول مرتّأن مع ، بمبارشة الفقيه وإذنهًقال م عّغري متقو

مه من حيث ّلعدم تقو، ً أيضابل ال جمال فيه لوالية الفقيه، عىل والية الفقيه
 ّأنمع ،  النيابةّأدلة ب×حتى يقوم الفقيه مقامه ، ×ي اإلمام ّحسنه بتصد

عىل ّ يتوقف الّ أنه ّإالًقال  بحسن ملزم عًحفظ اليتيم من اهلالك وإن كان حسنا
 من ّتمكن مّكلبل هو كاليتيم الذي ال مال له جيب عىل ،  يف مالهّترصفال

                                                
 .٣١٧ ص١ج: اب الصالة بتقرير الكاظميكت) ١(
 .جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم، ٥٦٣ ص٣ج: املكاسب) ٢(
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مال اليتيم لزم ّ إال  لو مل يكن ما حيفظ به،نعم .حفظه ولو ببذل املال من نفسه
 .)١(<عىّ من املدّوهو أخص،  فيهّترصفحفظه بال

جس .٧ صنمّحرمة بيع ا   ّيةمة لغرض ترتيب آثار ا

 +ميني اإلمام اخلذكر كام ، لذلك باستقالل العقل بقبح ذلكّاستدل 
 عليها ّرتتب يف حرمة بيعها وبطالنه يف الصور التي يشكالال ينبغي اإل>: ّأنه

بل ، تهّ عليه عبادة األوثان ومبغوضيّرتتب الستقالل العقل بقبح ما ي،احلرام
 .)٢(< عليه عبادة غري اهللا تعاىلّرتتبقبح تنفيذ البيع وإجياب الوفاء بالعقد امل

م العقل .٨ ح    استحباب ا

 ملا فيه من الفوائد ،ل الفقهاء استحباب النكاح بحكم العقل بحسنهّحيث عل
:  بقوله+كام ذكر ذلك صاحب اجلواهر ، ّيةواألغراض واملصالح العقالئ

، بمن تاقت ّخيتصوال ، ًإبقاء النوع يقتيض إرادة النكاح مطلقاّأن  ومن املعلوم>
واالستعانة بالزوجة عىل أمور ،  عنهاّوإىل ما فيه من اخلالص من الوحدة املنهي

واألغراض ، ة عليهّرتتبال خيفى حسنه من األمور املّ مما وغري ذلك، الدين
، يف حصوهلاًبا ار كونه سبيف حسنه باعتبٍحينئذ فال ريب ، واملصالح احلاصلة به

ة عليه من ّرتتبلكون األغراض امل، ًرشعاًا ّمستحبٍحينئذ فيكون ،  لوجودهاّعلةو
رضورة ، ًرشعايستلزم استحبابه ًقال حسن النكاح عّأن عىل ، ّيةاألغراض الرشع

وحكم  .للمطابقة، استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الرشع بذلك
 .)٣(<حكيمّألنه ، لهًبا ومطلوًا دالشارع يستلزم كونه مرا

                                                
 .طبع أنوار اهلدى، ٤٠٣ ص٢ج: حاشية املكاسب) ١(
 .١٦٢ ص١ج: املكاسب املحرمة) ٢(
 .١٩ ص٢٩ج: جواهر الكالم) ٣(
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  ّحجية الدليل العقيل  ّدون الظنيّالقطعي ّ

 يف حجية العقلةّث تفصيليوبح ّ ّ 
  العقل يف اللغة واالصطالح)١(
  يف تعريف الدليل العقيلاألعالم كلامت )٢(
  الدليل العقيليفّني واألخباريني ّ النزاع بني األصولي)٣(
ّ يف حجية العقلاألعالمكلامت ) ٤( ّ 
 ّتطبيقات فقهية ) ٥(

 





 
 

ل العق ّحجية ا ّ  
ل نّ العقُا  ظنياَ إن 

ً اجة ّ ل إ ٍفهو  ال و، ِهتّيّحج  ٍد
ل ِيةّحج  َد ن قطعي و.ّية العقلِ الظنونّ ّأما إذا  اّ

ً
 من ٌةّحجفهو  

ِيةّحج ِأجل   . القطعّ
ِيةّحج ِ بعدمُم القولهِبعض إ َسبُو لِ القطعّ اشئ من ا  ِ ا

َيةّحجّألن ،  معقولُه غِهو بظاهرو، ّالعق  ٍ قابلةُ غّ الطرِ القطعّ
ك نِالنف بَ عنه مهما  ه َ توجيهِاألعالم ُ بعضَحاولمن هنا  و.ُه س

ثبوتا
ً

ل و ك و، ّوضوإ   طر منِ القطعِ بدعوى   َ يفرضبأنذ
وضوعًدا  قي العقِ القطعُدمع مِ  جعولِ ا  ِ القطعَفمع،  ا

مالعق ً منجزاُ القطعَكون  ال ح ّ .  
رد كُو   :  ذ
ًأوال َن القطعأ: ّ ي يؤخذّ العقّ وضوعُ عدمُ ا مِه   هل   ا

مُهو القطع جعولِ با عل؟،ِ ا ُولاأل و أو با ّألن ،  االستحالةُ واضحّ

جعولَقطعال ساوقِ با جعولَ ثبوتِ القاطعِ  نظرُ   َفكيف، ً فعالِ ا
َ يصدقأن ُيعقل ساوقّبأنه ّ ا فال تنطبقّوأما ؟هَ انتفاءُ   عليه هذه ُ ا

ُإذ قد يصدق، االستحالة علُ القاطعّ ِ فعليةِ بعدمِ با جعولّ ن و،  ا ّل

صديق ك هنا خالفَا  بذ
ُ

فروض فروض،  ا َألن ا لُام قيّ  ّ العقِ ا
الكِ تمامِ ثبوت ّالقط مِ ا لح صديقُ يعقلَفكيف،    ِبإناطة ُ ا

م   ؟ آخرِ بقيدِا
لمة وجزةٍو فإ ٍ:  َن ا ّ ن قاطعاّ  إذا 

ً
بوتًقال  ع  ِ تمامِب
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الك مِا لح ن،   ًقال  عَ ما قطعِ بغِهبإناطت َقّ يصدأن ُفال يم

ن قاطعاو، بوتهب ذا 
ً

بوتًقال  ع الكِب مِ ا لح وو،   ن    ال ٍل
الكأ بُزم ٌنه  س هذا القطع،  فيهِ القيودِ بعضَ دخلُتملو، ّ تامّ  ُفل
لٍ عنايةِبذل إ ٍبال حاجة هِ  نفسًةّحج و إ   طره منِ  

  .ّوضو
وثانيا
ً

َن القطعأ:   دائماّ ال يؤدي العقّ
ً

مِثبوت إ  ل قد ب،  ا
ستدلِمن قبيل، نفيه إ ّؤديي رِ به  استحالة ما  ضدِ األ  ِينّ با
شأن؟ُفماذا يقال، ّتب الِو  وجهو ض و بهذا ا و أ ُهل يف ّن ا

مُعل ستحيلَ ا هن وصلت َم  حق َ ا لُ االستحالةإ  ٍ بد
رغم عق ه؟ِ ا    من استحا

صحيح  َنعّن اأ : إذنُفا
ً

ِيةّحج عن  لّ   القط العقِ ا
ةٍال بصورة،  معقولُغ ل وٍ، مبا  إ ّ الطرِه من القطعِال بتحو

وضو   .ّا
ن القائل َول ِ حجيةِ بعدمّ ّ لّ لةّ العقِ ا ندوا إ   من ٍ اس

روايات ِ ال نددت بالعملِا
ِ باألدلةّ

ّ
ِدت  عدمأّ العقلية، و ّ

 ِ قبول
ٍأي عمل

اف مبِ غّ يتِ بأهلِ  االع سنةَ ا ك من األ و ذ   . و
صحيح رواياتأ :ُوا ِن ا ذكورةّ نما ُ فيها  ما يَ ال داللةَ ا ، و ّد ّ

ور ِ بصدد نعِها بصددُ فبعض؛أخرى ٍأ لِ ا عو رأي ِ من ا   ا
وِواالستحسان ك من الظنونِ و  ِ بيانِها بصددُعضّ العقلية، وِ ذ

والية ِ كون طاِا  
ً

ِ  صحة عضّ ِ  جوازِ عدمِ بيانِها بصددُ العبادة، و
اف ِ عن األدلةِاالن

ّ
عية ِ ا وجّ  رأساِهّ وا

ً
ّ العقلية، ِ إ االستدالالت
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وجأمع  ّن ا ِ إ األدلةَهّ
ّ

عية ِ ا اّ ولً كث  ِ القطعِ حصولَ دونُ ما 
الّ العقِمن االستدالل ِ)١(ِ أبانِ  روايةُ، كما هو ا واردة  ِ  دية ا

رأةِأصابع   . ا
حث ت ا هذا ي لُو تم،ّ العقِ  ا ك  ذ مُ و   َ ا

ِ األدلةِمباحث
ّ

لقة ةِ من ا ا   . ا
ن وعَوقد  اسعُ ا وم ا انية ِ فيها  ا ادى ا  ع من 

ن، ١٣٩٧  الفراغَو
ُ

الثِوم  ا نِ ا   .١٣٩٧ رجب ِ من شهرَ والع
ة ا لقة ا زء األول من ا ما ذكرناه يتم ا ّو ا ،ّ زء ا تلوه ا  و

لقة  تمل به هذه ا ي ت ، وهو  مباحث إا  األصولن شاء اهللا تعا
  .ّالعملية

تهل أن يتقبل منا هذو و سبحانه ن ّ ا راضيه، بلطفهاّ وفقنا   و
ّ

، 
مد هللا أوالو ًا   ً. وآخراّ

                                                
 .٢٩٩ ص٧ج : الكايف) ١(
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 : قسمني إىل البحث فيه ينقسمّأن ذكرنا يف بداية البحث يف الدليل العقيل 

وهو البحث عن القضايا التي حيكم ، هو البحث الصغروي ّولالقسم األ
 باملالزمة بني هالتكليف مرشوط بالقدرة أو حكمّأن هبا العقل كحكمه ب

نحوها من القضايا التي فرغنا من البحث و ّمقدمتهوجوب اليشء ووجوب 
 .فيها

ويف املقام نبحث عن القسم الثاين من مباحث الدليل العقيل وهو البحث 
ّية هذه القواعد العقليةّحج عن أي البحث،  الدليل العقيلّيةّحجعن   ةّتقدمامل ّ

 ة أم ال؟ّحج ّية من القضايا العقلّتقدمما فهل ، ّهذا بحث كربويو
ـ ًعقال ـ  ّكلففإذا قطع امل . الدليل العقيلّيةّحجني عدم ّخبارياأل إىل سبُن

ة هو خصوص القطع ّجاحلّإنام و، ةّحجقطعه هذا ليس بّفإن ، ّ رشعيبحكم
 املراد ّبأنعلم ُينبغي أن ي>: +قال الشهيد الصدر  ؛ةاملأخوذ من الكتاب والسنّ

 ٌبل حكم، )١(ّسفيبمعناها الفل ة العاقلةّ ليس هو حكم القوّباحلكم العقيل
 .ةليقني غري مستند إىل كتاب أو سنّيصدره العقل عىل نحو اجلزم وا

 ّ رشعي التي يراد استنباط حكمّية العقلباألحكامالنزاع خمصوص ّأن كام 
ة ال احلكم العقيل الواقع يف مبادئ التصديق منها يف عرض الكتاب والسنّ

 الكتاب ّيةّحج ّنأ اجلميع وته عندّيّحج يف إشكالإذ ال ، ةبالكتاب والسنّ
                                                

ّالكليـة واملـدرك لألحكـام الصطالح الفلـسفي هـو املبـدأ للتـصديقات ّفإن العقل يف ا) ١(
ّوهو قوة خاصة يف النفس تدرك التصديقات والتصورات اّالعامة،  ّ ّلكليـة يف قبـال قـوى ّ

در  صـُ؛ رشح أصول الكـايف٤٨ ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن: ينظر. النفس األخرى
 .٢٢٣ ص:ةّلدين الشريازي، الطبعة احلجريا
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وال احلكم العقيل الواقع ، ّيةوأن تنتهي إىل استدالل وقناعة عقلّالبد ة والسنّ
 بحسب تعبري ّية ويف مرحلة معلوالت األحكام الرشعالسنّةيف طول الكتاب و

 كحكم العقل بوجوب االمتثال وإطاعة احلكم وقبح + النائيني ّحققامل
 .)١(<معصيته

 
الدليل العقيل الذي يمكن من خالله معرفة احلكم ّأن من املعلوم 

ٍ دليل ظنّي، ودليل قطعي:قسمني إىل الرشعي ينقسم ٍ. 
من قبيل القياس ، مل يبلغ درجة القطعالذي أي ، يالدليل العقيل الظنّّأما 

دليل عىل  إىل تاجوهذا القسم من الدليل العقيل حي، واالستحسان ونحومها
واألصل عند ، ي الدليل العقيل الظنّّيةّحجوال يوجد لدينا دليل عىل ، تهّيّحج

 الدليل ّيةّحج إىل السنّة ذهب علامء ،نعم .ّيةّج هو عدم احلّيةّج يف احلّشكال
 .ي كالقياس واالستحسان وغريمهاظنّالعقيل ال

ًوأما إن كان الدليل العقيل قطعيا ّ ته ّيّحج إىل مها يذهبد أحففيه قوالن ّ
 .ّيةّجعدم احل إىل واآلخر

ل العق القطّيةّحج: ّولالقول األ    ا
ّأن ته باعتبار ّيّحجوا عىل ّواستدل، نيّوهذا القول ذهب إليه مجيع األصولي

ّية عن القطع ّج سلب احلويستحيل،  ال تقبل اجلعلّيةته ذاتّيّحجة وّحجالقطع 
 . يف أوائل احللقة الثالثةّتقدم كام منشؤهمهام كان  ومهام كان نوعه

، ًعقالال شبهة يف وجوب العمل عىل وفق القطع > قال صاحب الكفاية
 التكليف الفعيل فيام ّنجزلتًبا وكونه موج، ًجزمااحلركة عىل طبقه  ولزوم

، ًقصورا فيام أخطأ ًوعذرا، خمالفته والعقاب عىل ّالذم أصاب باستحقاق
                                                

 .١٢٠ـ١٩٩ ص٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .)١(<وتأثريه يف ذلك الزم
وهو من لوازم ، ًاملراد من لزوم متابعة القطع عقال>: اخلوئيّالسيد وقال 

ه ّتعلق وهكذا مّيةّن اإلدراك من األمور التكوينإف، ّية ال اجلعلّيةالقطع القهر
ّفان كال، وهو استحالة العقاب عىل تقدير موافقته وإمكانه عىل تقدير خمالفته ّ

 ً  
 ٌ القطع حكمّيةّحجّن أ :ّتلخص ف،رشيعيمن األمرين غري قابل للجعل الت

 .)٢(<فال تكون جمعولة، ومن لوازم القطع هبذا املعنى، ّنظريّعقيل 

ا ل العق القطّيةّحجعدم : القول ا    ا

ّية ّحج قالوا بعدم حيث، نيّخباريوهذا القول ذهب إليه مجلة من األ
ا حصل القطع وعليه إذ، نّيظعن الدليل العقيل الًضال فالقطعي الدليل العقيل 

ذلك ة عىل ثبوت ّحجفهذا القطع ال يكون ، عن طريق العقلباحلكم الرشعي 
 .بهاحلكم املقطوع 

الستحالة  غري معقول؛  القطع أمرّيةّحجعدم ّأن  بهذا القول عىل أوردو
ل جاعل ب من قةوليست جمعول،  لهّية القطع ذاتّيةّحجّن ؛ ألّية عنهّجاحلسلب 

 ّتقدمكام ،  عن القطعّيةّجوعليه فال يعقل انفكاك احل، سلبها عنهلكي يمكن 
 .يف مباحث القطع يف أوائل احللقة الثالثة

 عن القطع يعني لزوم التناقض يف نظر ّيةّجسلب احلّن إ :بعبارة أخرى
فهو يرى قطعه هبذا التكليف ، ّ رشعيً عقال بتكليفّكلففلو قطع امل، القاطع

ا هنى الشارع عن هذا القطع وحكم بعدم وجود ذلك فإذ، ً واقعاًاّحققمت
ذلك وألجل ، للزم اجتامع وجود التكليف وعدمه يف نظر القاطع، التكليف

                                                
 .٢٥٨ص: كفاية األصول) ١(
، مــصباح ٤٥ص: ؛ وانظــر مبــاين االســتنباط١٥ ص٤ج: دراســات يف علــم األصــول )٢(

 .١٧ ص٢ج: األصول
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 يف البحث ّل آخر كام سنبنيشكني بّخباري البعض توجيه مقالة األحاولفقد 
 .الالحق

اتوجيه    القول ا
ويل يق حتني وذلك من طرّخباري بعض األعالم توجيه مقالة األحاول
ّكونه قطعا طريقيالقطع من   عدم القطع وذلك بأخذ )١(ّ إىل قطع موضوعيًاً

                                                
 إىل حكم أو موضـوع ذي حكـم بحيـث ال ً رصفاً هو الذي يكون طريقاّالقطع الطريقي) ١(

 اخلمـر حـرام ّ أن فـإذا ورد، قـه بنظـر الـشارعّ ومل يؤخذ يف متعلًدخل له يف احلكم رشعا
 فعلمـت بـأن اخلمـر ،ّق باحلكم الكـيلّ سواء تعلّفقطعك هنا قطع طريقي، والبول نجس

 احلكـم ّإذ الفـرض أن،  هذا اإلنـاء مخـرّ فعلمت أن،ّ أو باملوضوع اخلارجي،ًحرام رشعا
 عـىل ّ احلكـم الكـيلّومل يالحـظ الـشارع يف مقـام جعلـه إال، ّالعنوان الـواقعي ب عىلّرت

 . والقطع طريق إليه عند العقلّاملوضوع الكيل
 يف اخلطاب ويكون له دخل يف احلكم أو يف ً فهو الذي يكون مأخوذاّا القطع املوضوعيّأم

 . بعضها ممكن وبعضها مستحيل، وهو عىل أقسام كثرية،موضوعه
 باحلكم أو بموضـوع ًقاّتعل مًا أن يكون قطعاّ القطع املأخوذ يف املوضوع إمّنأ: توضيحهو

 لعـني ًا أن يقـع موضـوعاّلـني إمـّوعىل التقديرين األو، ذي حكم أو بموضوع بال حكم
 ًه أو موضـوعاّ لـضدً ملثله أو موضوعاًق به أو بموضوعه أو يقع موضوعاّاحلكم الذي تعل

 .ة منها مستحيلة وثالثة منها ممكنةّست، فصارت األقسام تسعة، خلالفه
 لـنفس ً املستحيلة فهي أن يؤخذ القطع باحلكم أو بموضوع ذي حكم موضوعاةّا الستّأم

ا الثالثـة املمكنـة فهـي أن يؤخـذ ّوأم، هّ حلكم مثله أو حلكم ضدًذلك احلكم أو موضوعا
أو يؤخـذ القطـع ، القطع باحلكم أو بموضوع ذي حكـم يف موضـوع حكـم خمـالف لـه

 :ثلة األقساما أمّأم .ّبموضوع بال حكم يف موضوع أي حكم كان
 إذا : كـام إذا ورد، يف موضوع عني ذلك احلكـمً كان القطع باحلكم مأخوذا إذا ما:لّفاألو

 السـتلزامه ؛ وهـذا باطـل.علمت بوجوب اجلمعة فهي جتب عليك بعني ذلك الوجوب
 .ف عىل الوجوبّ والعلم به يتوق،ف عىل العلم بهّ الوجوب يتوقّ فإن،الدور

 إذا علمـت بوجـوب : كام لـو قـال، ملثل ذلكًع باحلكم موضوعاهو ما كان القط :والثاين



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٠٨

ّفإذا حتقق احلكم الرشعي عن غري طريق العقل ، العقيل يف احلكم الرشعي
 العقل فال احلكم الرشعي من طريقإن حصل و، ّفيؤخذ به لتحقق القيد

ّيمكن األخذ به؛ ألن قيده مل يتحقق ً متحققافال يكون موضوعه، ّ مع انتفاء  و،ّ
ًليا ال يكون فع و ال يوجد احلكم،موضوع احلكم أو بعض قيوده ًال منجزاوّ ّ. 

  ثابتّجاحل إىل  الوجوب الرشعي للسفر:من قبيل أن يقول الشارعوذلك 
 عدم القطع العقيل يف موضوع أخذحيث ، إذا حصل من طريق العقلّإال 

 من طريق ّجاحل إىل وجوب السفر بّكلفوعىل هذا إذا قطع امل، وجوب السفر
طريقة حتويل القطع من ّأن وال خيفى ، ًالعقل فال يكون وجوب السفر ثابتا

                                                                                                              
 : أحـدمها: الجـتامع املثلـني؛وهـذا باطـل، صالة اجلمعة فهي جتب عليك بوجوب آخر

 .ق هو بالقطعّ الوجوب الذي تعل: واآلخر،ق به القطعّالوجوب الذي تعل
 علمت بوجوب  إذا: كام لو قال، ذلكّ حلكم ضدًما كان القطع باحلكم موضوعا :الثالث

ين الوجوب واحلرمـة يف موضـوع ّ الجتامع الضد؛وهذا باطل، مةّاجلمعة فهي عليك حمر
 .واحد
 إذا : كـام لـو قـال،قـهّ يف موضوع حكم خمالف ملتعلًما كان القطع باحلكم مأخوذا :الرابع

وهذا من قبيل القطـع املوضـوعي ، ق بدرهمّعلمت بوجوب اجلمعة جيب عليك التصد
 .املمكن

 يف موضـوع ً هي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مـأخوذا:مس والسادس والسابعاخلا
م بعـني حرمتـه ّة مائع فهو حمـرّ إذا علمت بخمري:ه، كام لو قالّنفس ذلك أو مثله أو ضد

 .ينّ للدور واجتامع املثلني والضد؛السابقة أو بمثلها أو هو واجب، وهذا الثالثة مستحيلة
 إذا علمت :كام لو قال،  خمالفٍ يف موضوع حكمًوضوع مأخوذاما كان القطع بامل :الثامن
 . وهذا ممكن.ق بدرهمّ وجب عليك التصد،ة مائعّبخمري
 : كام لو قـال، حكم كانّ يف موضوع أيًما كان القطع بموضوع بال حكم مأخوذا :التاسع

ىل العلم  عًباّ بناء عىل كون احلكم مرت، جيب عليك االجتناب عنه، هذا بولّإذا علمت بأن
 ّإالًأيـضا  ّ االنقسام إىل الطريقي واملوضوعي جيري يف الظـنّ إنّ ثم.بالبولية ال عىل الواقع

 .٢٢٢ص: انظر اصطالحات األصول.  له مزيد بحث ذكرناه حتت عنوانهّأن
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األحكام ّن وذلك أل،  فيهاإشكالاملوضوعي معقولة وال  إىل الطريقي
 ويمكن أن جيعل احلكم عىل ذات اليشء كام يف ، باختيار الشارعّيةالرشع

بكونه ّقيد عل حكمه عىل اليشء امل جيأنوكذلك يمكن ، القطع الطريقي
 .كام يف القطع املوضوعي،  بهًمقطوعا

 أن يكون الشارع قد أخذ يف موضوعات ً ثبوتا يمكنهّأن :ّ يتضحوهبذا
ّية عن القطع ّج سلب احلوينتج، األحكام عدم القطع هبا من طريق العقل

 .ّاألخباريونهذا ما يرمي إليه و، احلاصل من طريق العقل

قالة األّتقدموجيه امناقشة ا   ّخبار 
إىل ّ طريقي  حتويل القطع العقيل منني منّخباريأورد عىل مقالة األ

 : ما ييلّموضوعي 
يف موضوع احلكم ًدا ّأن أخذ عدم القطع العقيل قي :األوىلاملناقشة 

 يف ويف احلكم الرشعي املجعول أ عدم القطع أخذأن يراد به ّ إما الرشعي
 ي بمعنى اجلعل؟احلكم الرشع

: بأن يقول،  يف احلكم الرشعي بمعنى املجعول عدم القطعفإن أريد أخذ
ّجز بحق املكلفالفعيل منّإن احلكم الرشعي  ّ ال يكون قد قطع ن رشط أب لكن ّ
 الذي ّكلف املّذلك ألن وهذا غري معقول يف نفسه؛ّأن ّإال ، به من طريق العقل

 ّ بحقهّرى أن احلكم الرشعي جمعوللعقل ياطريق باحلكم الرشعي من يقطع 
ّفكيف يصدق بأن،  عليهّمنجزو ّيلفعو ًليا  ليس فع هذا احلكمّ ًليس منجزاوّ  !؟ّ

بعد ثبوت احلكم الرشعي ّ ألنه وهذا يعني لزوم التناقض يف نظر القاطع؛
 .ًّا فعلي الوجوب الفعيل ليسّالفعيل بنظره كيف يقول له الشارع إن

ّإن : بأن يقال،  يف احلكم الرشعي بمعنى اجلعل عدم القطعوإن أريد أخذ
ًليا  ليس فعذا اجلعل العقل فه إذا قطع باجلعل من طريقّكلفامل ال  وّيف حقهّ

ًمنجزا  . عليهّ
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 من ّال يلزم منه املحذور املتقدم وهذا معقول يف نفسهّأن  :ومن الواضح
ّ؛ ألنه يمكن للمكلف أن يصدق بذلكالتناقض يف نظر القاطع غري ّن ؛ ألّّ

 إذا كان نفي يشء آخر غري ّوأما، املعقول هو نفي اليشء الذي حصل بالقطع
ما يف خصوص   مستحيلّأنهّإال  . فيهإشكال به القطع فهو معقول وال ّتعلقما 

ّذلك ألنه يؤدي إىل اخللف و؛نحن فيه ّ. 
فهذا ،  إذا قطع باحلكم الرشعي من طريق العقلّكلف املّإن :توضيح ذلك

ّ يف مالك احلكم الرشعي؛ ألن ّيةله مدخلما  مجيع  العقل قد الحظّ أنيعني
 ّيةله مدخل ما مجيعمع موضوع احلكم  أن يالحظبعد ّ إال يشءالعقل ال حيكم ب

 إدراكه يعني يشءّ أن حكم العقل بىمعنهذا و، ّكل ما هو خارج عنه وفيه
 للقاطعيف كف وإذا كان كذلك، لتامم املالك املفروض يف هذا احلكم الرشعي

ّاحلكم مقيد بقيد آخر غري ما الحظه ّأن بّ يصدق بوجود متام املالك للحكم أن
 . العقلعندثبوت متام املالك للحكم فرض خلف ه ّفإن! العقل؟ أدركهو

 إذا قطع باحلكم الرشعي من طريق العقل ففي ّكلفاملّإن  :بعبارة أخرى
 .الك للحكم أو ال بتامم املًأن يكون العقل قاطعاّ إما هذه احلالة

ّ يصدق القاطع الٍحينئذ ف،  بتامم املالك للحكمً قاطعا العقلفإن كان
ّبوجود قيد آخر قد علق عليه هذا احلكم؛ ألن   ،بتامم املالكقاطع ّ أنه املفروضّ

ٍ يعني أن هذا القيد منتفوهذا مع عدم تصديقه بوجود قيد آخر و، ً جزماّ
 .اجلعل ّيةيعني فعلسوف يكون قطعه باجلعل 

في هذه احلالة ال يكون ف،  بتامم املالك للحكمًقاطعاالعقل وإن مل يكن 
ًقطعياالدليل العقيل   آخر وراء ما الحظه يشءحيتمل وجود العقل حيث ّن أل، ّ

، القطع إىل وصولهمع عدم و، مل يصل إىل القطع العقل ّفهذا يعني أن، أدركهو
ًقطعيافال يكون هذا الدليل  سوف ّ ألنه ة يف نفسه؛ّحجكون ال يوعليه ف، ّ

 .ّتقدمة كام ّحجوهو ليس ب الدليل العقيل الظنّي يكون من
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املوضوعي لو  إىل ة حتويل القطع من الطريقياول حمّإن :املناقشة الثانية
كام لو ، ًا بثبوت احلكم الرشعيّتعلقفيام لو كان القطع العقيل مّ تتم ت فهيّمت

 القطع ّتعلقيف حالة ّ تتم وال، ّجاحلىل  إً عقال بوجوب السفرّكلفقطع امل
ّلو فرضنا أننا قلنا باستحالة ثبوت احلكمني كام ، العقيل بنفي احلكم الرشعي

ّفإن هذه االستحالة عقلية، ّلو عىل وجه الرتتب وّاملتضادين هي تنفي ثبوت و، ّ
ة فالالزم أن حيكم الشارع ّحجفإذا مل يكن الدليل العقيل . احلكم الرشعي

بالتايل حيكم  و،ّ ثبوت هذه االستحالة؛ ألن الدليل عليها كان من العقلبعدم
 .وهذا غري معقول، ّبلزوم األخذ باحلكمني املتضادين

 ّرتتبين ولو عىل وجه الّلو قطع العقل باستحالة األمر بالضد :مثال ذلك
ّا ببيان أنّب صاحب الكفاية هذه االستحالة عقليّوقد قر  تقييد أحدمها بعدم ً

فيام إذا عزم عىل عصيان ، ينّطلب اجلمع بني الضد إىل ّؤديصيان اآلخر يع
  طلب اجلمع بنيّأن :ومن الواضح، ًاألمرين معا أو عزم عىل عصيان أحدمها

 جيعل احلكم املستحيل يفأن ففي هذه احلالة يمكن للموىل ، مستحيلّالضدين 
ع احلكم جعل الشارّأن ومن الواضح ، من وصلت إليه االستحالةّحق 

 .ال يلتزم به أحدّ عقيل وصلت إليه االستحالة بدليل منّ حق املستحيل يف
ة يف نفسه من ّحجالدليل العقيل القطعي ّأن هو ّ أن الصحيح :ّوهبذا يتبني

ّية ّجبسلب احلًوال يمكن املنع عنه رشعا ال بصورة مبارشة ، ّية القطعّحجباب 
وال من طريق حتويله من ، ّام تقدمّالردع عن العمل به؛ ألنه مستحيل ك وعنه

 .يف احلكم الرشعيًدا بمعنى أخذ عدمه قي، املوضوعي إىل القطع الطريقي

ل العق ل األخبار  عدم حجية ا ّد ّ ّ  
 ّية الدليل العقيل القطعيّحجّاألخباريون عىل عدم به ّاستدل الدليل الذي 

ّل باألدلة العقليةّ نددت بالعمالتيالروايات من ّ عدة عبارة عن  يف استنباط ّ
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ما كانت ّإال ، دة يف الوقت ذاته عىل عدم قبول األعاملّمؤك، احلكم الرشعي
  .^ يصدر من أهل البيت مبتنية عىل ما

دليل العقل؛  إىل عىل عدم جواز العمل باحلكم الرشعي املستند ّيدل وهذا
تند عليها  وهذه الروايات التي اس.^ّألنه طريق آخر غري أهل البيت 

 : ون عىل طوائف ثالثّخبارياأل
، دين اهللا تعاىل ال يصاب بالعقولّأن ة عىل ّ الدالالروايات :األوىلالطائفة 

 .)١(»ال يصاب بالعقولهللا ّإن دين ا«: × هكقول
رشط قبول األعامل والية أهل ّأن ة عىل ّ الدالالروايات :الطائفة الثانية

ًكثرية جداوهي روايات ، ^البيت  ب «: × فعن اإلمام الباقر، ً أيضاّ
س صالة: اإلسالم   ة و ا ز صوم وّجا وا والية وا  .)٢(»ا

ففي احلديث ،  قيست حمق الدينإذا السنّة ّأنما ورد من  :الطائفة الثالثة
 سأل أبانّأن  ورد × الصادق ماماإل بن تغلب مع بانأة ّالذي ينقل قص

 املرأة أصابع من ًإصبعا عىل الرجل فيام لو قطع  عن الدية الثابتة× األمام
: × فأجاب  إصبعني   قطع  سأله عنّثم، اإلبلب ع من : × فأجاب

ون من  ب  :× فأجاب أصابع سأله عن قطع ثالث ّثم، اإلبلب ع
 أبانفاستغرب ، جتب عرشون: × فأجاب أربع سأله عن قطع ّثم، ثالثون

 يف األربع مع قطع اإلصبعنييف يتساوى قطع  كإذ، األخريمن هذا اجلواب 
ا قد  هذا احلكم كنّّنإ: × لإلمام أبان قال ّثم، اإلبلوجوب عرشين من 

: × قال أبان ّيف ردو،  الذي جاء به شيطانّنإ :ا نقولكنّ وسمعناه يف العراق
سنةو،  بالقياسأخذتك ّنإ أبان يا ًمهال ست إذا ّا ينُ ق  .)٣(ق ا

                                                
 .١٤، احلديث٥٧ ص١ج: الكايف) ١(
 .١٠احلديث ،  من أبواب مقدمة العبادات١باب ١ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٦احلديث، ٢٩٩ ص٧ج: الكايف) ٣(
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ّالروايات دلت عىل أن أي ّأن :واحلاصل ّ  عمل ال يكون مصدره أهل ّ
 ً. فال يكون مقبوال^البيت 

رواياتّخبارمناقشة استدالل األ    با
 من نيّخباريعى األّ مدة عىلّحجّن الروايات التي استندوا إليها ليست إ
 : ملا ييلذلك و، ّية الدليل العقيل القطعيّحجعدم 

 كالقياس ظنّيوالتي تنهى عن احلكم العقيل ال األوىلبالنسبة للطائفة ّأما 
ّنحو ذلك من األدلة العقلية الظنية وواملصالح املرسلة وغريهااالستحسان و ّ ّ ،

الدليل العقيل  إىل نظرهاّإنام و، الدليل العقيل القطعي إىل  ناظرةتفهي ليس
ًيادليل العقل إن كان ظنّأن قلنا بّ أننا ّتقدم وقد ،ظنّيال ة يف ّحج فهو ليس ّ

عىل عدم ًيال فتكون هذه الروايات دل. ّيتهّحجبل حيتاج إىل دليل عىل ، نفسه
ّية ملثل هذه الظنون العقليةّجثبوت احل ّ. 
ّتدل عىل أن الوالية رشط لقبول العمل الطائفة الثانية والتي ّوأما ّصحة  وّ

،  أو الالعبادة صحيحةّأن   ليس يفكالمناّن أل،  عن املقامّيةهي أجنبف، العبادة
،  هذه الروايات ال تنهى عن العمل بالقطع الذي حيصل من طريق العقلنإذ
 قبل من صاحبهُفهو ال ي، تهّيّالعمل مهام كانت درجته وأمهّأن عىل ّ تدل ّإنامو

  .^إذا اقرتن بوالية أهل البيت ّإال 
ّاألدلة العقليةاألخذ بالروايات التي متنع من وهي  الثالثة الطائفة ّوأما ّ ،

 من طلب ّالبد ّبأنهحيث تفيد ، السنّةفهي بصدد النهي عن ترك الكتاب و
ًالسنّة أوال و تعاىل من الكتابحكم اهللا يمكن ٍحينئذ وإذا مل يوجد فيهام ف، ّ

ّاألدلة العقلية إىل هّلتوجا  السنّةالكتاب و إىل  الرجوعّ أنالوجه يف ذلك هوو. ّ
؛  بصورة رسيعةّيةن القضايا العقلًصري سببا لعدم حصول القطع مي ما ًكثريا

كام نلمس ، ّملالك مع كل ما أخذ فيهلتامم اّألن العقل قد خيطئ يف اكتشافه 
 استغرب أبانّأن  نجد حيث، رواية أبان الواردة يف دية أصابع املرأةذلك من 
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  أصابع ثالثنيمع كون دية الثالثًدينارا  تكون دية األربع أصابع عرشين أن
من استدالله بعقله عىل احلكم من شأ استغرابه هذا نّأن  الواضح ومن، ًدينارا

ًدون أن يرجع فيه أوال  .^ إىل أهل البيت ّ
املنع من األخذ بدليل العقل عىل ّ تدل ّأن الروايات ال :ّ يتضحوهبذا

 .القطعي

 
ّال دليل عىل حجية الظنون العقلية>: +قوله •  ّ ّ ال خيفى أن الدليل <ّ

ّلرشعي قام عىل حجية بعض الظنون، من قبيل الظنا ّ  احلاصل من خرب الثقة، ّ
ّعىل حجية الدليل العقيل الظنّي ّيدل  هذا الدليل الّلكن ّ. 

ّونسب إىل بعضهم القول بعدم حجية القطع الناش>: +قوله •   من ئّ
ّ عدم حجية القطع باحلكم أي: <الدليل العقيل وهو بظاهره غري معقول ّ

 بظاهره ملا ذكرناه من ًالناشئ من الدليل العقيل، وعدم كونه مقبوالالرشعي 
ّأن سلب احلجية عن القطع مستحيل ّ ّ. 

 النظر ّ بغضً<ومن هنا حاول بعض األعالم توجيهه ثبوتا>: +قوله • 
 .ّعن أنه يوجد عندنا دليل عليه يف مقام اإلثبات أو ال

ًويرد عىل ذلك أوال>: +قوله •  عقيل الذي يؤخذ عدمه يف ّأن القطع ال: ّ
 هذا الرتديد من <موضوع احلكم هل هو القطع باحلكم املجعول أو باجلعل

ّالسيد الشهيد من باب التشقيق، ألن مرادهم القطع باجلعل ال املجعول؛ ألن  ّ ّ
ّ يف احلكم املجعول يف موضوع، ألنه أخذه فيه معناه سلب ًاخذ قيدؤالقطع ال ي

ّالقطع حجي  .ته وهو حمالّ

اآلخر  القيد < احلكم بقيد آخربإناطةفكيف يعقل التصديق >: +قوله • 
ّ عدم حجية القطع باجلعل احلاصل من الدليل العقيلهو ّ. 

 : بمعنى<ينّ به عىل استحالة األمر بالضدّمن قبيل ما يستدل>: +قوله • 
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 ومها ،ّ باجلمع بني الضديناألمر يلزم ،باإلزالةّأنه يف حالة عدم االشتغال 
 . كام يف املثال، والصالة،زالة النجاسة من املسجدإ

احلكم  إىل  ناظرةّأهنا بمعنى <ّيةونحو ذلك من الظنون العقل>: +قوله • 
 .الدليل العقيل القطعي إىل  فقط الظنّيالعقيل ال

 
دليل إلثبات  إىل  حيتاجظنّيوال، ّقطعي وّظنّي إىل الدليل العقيلينقسم • 

ّية الظنون العقليةّحجال دليل عىل و، ّيتهّحج ًإذا كان قطعياّأما و، ّ ة ّحجفهو ، ّ
 .ّية القطعّحجمن أجل 

هو و،  من الدليل العقيلئّية القطع الناشّحجبعضهم عدم  إىل نسب• 
ّية القطع الطريقي ذاتية لهّحجّبظاهره غري معقول؛ ألن  ّ. 

ّوجهوا ذلك بدعوى حتويل القطع من طريقيو ذلك بأن و، ّموضوعي إىل ّ
 .ًيفرض عدم القطع العقيل قيدا يف موضوع احلكم املجعول

، القطع العقيل يف موضوع احلكم يستحيل أن يؤخذ عدم بأنّهوأجيب • 
ّن أل، فهذا واضح االستحالة< املجعول> باحلكم الفعيل  ن كان هو القطعإّألنه 

، ّهذه الفعليةيساوق يف نظر القاطع ثبوت ، ًال مثّجّالقطع بفعلية وجوب احل
 .يلزم من ذلك التناقض يف نظر القاطعوعليه ف

فاجلواب ، ًقيدا يف موضوع احلكم  عدم القطع العقيل باجلعلوإن كان
 :عليه

ًأوال فال ، ّ املالك بتامم خصوصياتهّحققأن يقطع بتّما إ ّن القاطع باجلعلأ :ّ
ن فيكو، ّلكي يصدق به، حيتمل وجود رشط آخر كعدم القطع من العقل

فمن الواضح ، املالك متام ّحققمل يكن بتوإن ، ًالًلغوا ومستحيٍحينئذ ترشيعه 
ّيته بتحويله من الطريقيةّحج حيتاج لسلب  حتىةّحجليس القطع  هذاّأن   إىل ّ

 .ّاملوضوعية
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 إىل لّلكي نتوص، ثبوت احلكم إىل ً دائامّالقطع العقيل ال يؤديّأن  :ًوثانيا
ًه قد يؤدي أحياناّبل إن، فكرة التحويلنفي ثبوته ب كداللته عىل ، نفي احلكم إىل ّ

 املوىل ّ أنفكرة التحويلالزم و، ّلو عىل نحو الرتتب وّاستحالة األمر بالضدين
 االستحالة بدليل إليهّجيعل احلكم املستحيل وحيكم بثبوته يف حق من وصلت 

 .هو واضح البطالنو، عىل الرغم من استحالته، ّعقيل

 .ّية الدليل العقيلّحجهبا عىل عدم  الروايات ببعضّاستدل • 

العتامد املنع من اإىل تشري ّ ألهنا ّة عىل املدعى؛ّليست دال اّبأهنوأجيب • 
 ّصحةلوالية رشط يف اّأن ّتبني  ّأهنا أو،  ونحو ذلكعىل الرأي واالستحسان

الرجوع  و،ّ الرشعيةّدلةالنهي عن االنرصاف عن األ إىل  تشريأو، العبادة
ّاألدلة العقلية إىل بارشةم  يمنعًكثريا ما  ّيةّاألدلة الرشع إىل ّ التوجهّباعتبار أن، ّ

 .العقيلحصول القطع من االستدالل 
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لغة.١    العقل  ا

فهو ًعقل يعقل عقال . نقيض اجلهل: العقل>: <العني>قال الفراهيدي يف 
وهو والعقل ، هو ما يفهم من العقل: ويقال. ما تعقله يف فؤادك: واملعقول. عاقل
 .)١(<ًعدمت معقوال أي ما يفهم منك من ذهن أو عقل: كام تقول، واحد

العني والقاف والالم أصل واحد : عقل>: <املعجم>وقال ابن فارس يف 
من ذلك ، احلبسةعظمه عىل حبسة يف اليشء أو ما يقارب  ّيدل، ردّمنقاس مط

 نقل عبارة الفراهيدي ّثم. )٢(<العقل وهو احلابس عن ذميم القول والفعل
 .ةّتقدمامل

 واجلمع، احلمقّضد ر والنهى جاحل: العقل>: <اللسان>وقال ابن منظور يف 
مأخوذ من عقلت البعري إذا ، ورجل عاقل هو اجلامع ألمره ورأيه... عقول

أخذ من ، ها عن هواهاّ حيبس نفسه ويردالعاقل الذي: وقيل، مجعت قوائمه
. ما تعقله بقلبك: واملعقول. قوهلم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكالم

 .)٣(<...ما له معقول أي عقل: يقال، العقل: واملعقول
العلم بصفات األشياء من : العقل>: <القاموس>وقال الفريوز آبادي يف 

أو ، ينّ الرشّم بخري اخلريين ورشأو العل، حسنها وقبحها وكامهلا ونقصاهنا
                                                

 .١٥٩ ص١ج: كتاب العني) ١(
 ).عقل(ّمادة . ٦٩ ص٤ج: معجم مقاييس اللغة) ٢(
 .٤٥٨ ص١١ج: لسان العرب) ٣(
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 جمتمعة يف ٍوملعان، ة هبا يكون التمييز بني القبح واحلسنّمطلق ألمور أو لقو
 يستتب هبا األغراض واملصالح وهليئة حممودة ّمقدمات يكون ب،الذهن

 به تدرك النفس العلوم ّ روحاينٌنورّ أنه ّواحلق. لإلنسان يف حركاته وكالمه
 . )١(<...ةّي والنظرّيةالرضور

 الذي يزجر عن ّولالعقل هو العلم األ>: <الفروق>وقال أبو هالل يف 
العقل يمنع : وقال بعضهم.  من كان زاجره أقوى كان أعقلّوكل، القبائح

ه فمنعه من ّعقل البعري إذا شد: وهو من قولك، صاحبه عن الوقوع يف القبيح
ومن ... العقل احلفظ: موقال بعضه. أن يثور؛ وهلذا ال يوصف اهللا تعاىل به

مل يستعمل ّ أنه ّإال، حافظ: كام يقال له، ّإن اهللا عاقل: هذا الوجه جيوز أن يقال
 إذا وجد له ّوعقل الصبي، العاقل يفيد معنى احلرص واحلبس: وقيل. فيه ذلك

 .)٢(<من املعارف ما يفارق به حدود الصبيان
ر ج يف العقل هو احلّأن األصل :ّ اتضحومن خالل كلامت اللغويني أعاله

 .والنهي واحلابس لصاحبه عن الوقوع يف اخلطأ واحلمق

 العقل اصطالحا.٢
ً

  
 خيتلف ىفله عند احلكامء معن، ٍللعقل معان كثرية ختتلف باختالف العلوم

وسوف نشري . وهكذا، ومها خيتلفان عنه عند علامء األصول، ًّاعن معناه قرآني
ّونفصل الكالم ، ل خمترصشكوعند احلكامء بإىل معنى العقل يف القرآن الكريم 

 . البحثّحمليف معناه عند علامء األصول باعتباره 

ًأوال  العقل يف االصطالح القرآين: ّ
 ّكلّإنام و،  يف القرآن الكريم بصيغة االسم<العقل> ِمل تأت لفظة

                                                
 .١٨ ص٤ج: لقاموس املحيطا) ١(
 .٣٦٧ ـ ٣٦٦ص: وق اللغويةالفر) ٢(
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أ هبا إدراك ّة يتهيّوالعقل قو. استعامالت القرآن الكريم هلا كان بصيغة الفعل
ُوكأنه نور يقذف يف القلب، ّيةالعلوم النظر ّفإن ، ّوبه يستعد إلدراك األشياء، ّ

ِسميانُالغافل عن العلوم والنائم ي ة مع فقد ّني باعتبار وجود هذه القوَ عاقلّ
ّوكام أن احلياة هبا يتهيأ اجلسم للحركات االختيار، العلوم  واإلدراكات ّيةّ
ويمكن . ّية احليوانات للعلوم النظرأ بعضّفكذلك العقل به يتهي، ّاحلسية

، تشبيه ذلك باملرآة التي تفارق غريها من األجسام يف حكاية الصورة واأللوان
ة يف استعدادها النكشاف ّفنسبة هذه القو. ت للرؤيةّ هبا استعدّيةلصفة غريز

 .اتّالعلوم كنسبة املرآة إىل صورة األلوان ونسبة العني إىل صور املرئي
ّإن احلس> :ببيان آخر والعلوم ال تستنتج وال ، ّ املتغريّ ال ينال غري اجلزئيّ

ًفإن الترشيح مثال ، بةّوهي غري حمسوسة وال جمر، ّيةتستعمل غري القضايا الكل ّ
 فيها ّيعطي للحس، ًينال من اإلنسان أفرادا معدودين قليلني أو كثريينّإنام 

ًمشاهدة أن هلذا اإلنسان قلبا وكبدا مثال ً ً صل من تكرارها عدد من وحي، ّ
 إنسان فله قلب ّكل(:  يف قولناّوذلك غري احلكم الكيل،  أو يكثرّاملشاهدة يقل

 والتجربة ّفلو اقترصنا يف االعتامد والتعويل عىل ما يستفاد من احلس )أو كبد
ّلنا إدراك كيلّ يتم مل، ات من رأسّمن غري ركون عىل العقلي، فحسب  وال فكر ّ

 يف موارد ّفكام يمكن التعويل أو يلزم عىل احلس. ّمي وال بحث علّفطري
ّكذلك التعويل يف ما خيص بالقو،  هباّخيص  .)١(<ّيةة العقلّ

 واملدرك هلذه األحكام ّية هو املبدأ هلذه التصديقات الكل:ومرادنا بالعقل
 .اإلنسان معه يشء شأنه هذا الشأنّأن وال ريب ، ةّالعام

ّ من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق عىل ُ العقل يطلق عىل اإلدراكنإذ
، ّ والباطل يف النظرياتّما جبل اهللا سبحانه اإلنسان عليه من إدراك احلق

حيث خلقه اهللا سبحانه خلقة ، اتّ يف العمليّ واملنافع واملضارّواخلري والرش
                                                

 .٤١ ص١ج: د كامل احليدريّمة السيّالعال، اللباب يف تفسري الكتاب: نظرا) ١(
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ّ جهزه بحواسّثم، ّيدرك نفسه يف أول وجوده  ظاهرة يدرك هبا ظواهر ّ
ط نفسه مع األشياء بترت هبا ّيةرى باطنة يدرك معاين روحوبأخ، األشياء

 ّثم. والبغض والرجاء واخلوف ونحو ذلكّ واحلب اخلارجة عنها كاإلرادة
فيقيض فيها يف ، ّيترصف فيها بالرتتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم
ّالنظريات واألمور اخلارجة عن مرحلة العمل قضاء نظري ويف العمليات ، ًاً

ًكل ذلك جريا عىل املجرى الذي، ًّا املربوطة بالعمل قضاء عمليواألمور ّ 
 .وهذا هو العقل، ّيةله فطرته األصلّتشخصه 

ة ّالعقل يقال للقو>: ًا يقول الراغب يف املفرداتّويف معنى العقل قرآني
. ة عقلّويقال للعلم الذي يستفيده اإلنسان بتلك القو، ئة لقبول العلمّاملتهي

سموع وال ينفع  العقل عقالن؛ :×  املؤمننيوهلذا قال أمري مطبوع و
م يك مطبوع سموع نوع،إذا  شمس وضوء الع  وإىل .  كما ال ينفع ضوء ا

ما خلق اهللا خلقا : بقوله’ أشار ّولاأل
ً

رم عليه من العقل وإىل الثاين .  أ
ئا :أشار بقوله ما كسب أحد ش

ً
ه عن ّ أفضل من عقل يهديه إ هدى أو يرد

 ّ موضع ذمّوكل< العاملونّ إال وما يعقلها>:  بقولهّيوهذا العقل هو املعن. دىر
ِين {:  نحوّولار بعدم العقل فإشارة إىل الثاين دون األّاهللا فيه الكف َومثل ا ُ َ َ َ

نعق ِي  ُفروا كمثل ا َِ ْ َ
ِ

َ ََ ُ عقلون{: إىل قوله }َ هم ال  م   َصم ب ُ
ِ ْ َ ُ ُ ُْ َ ٌ ْ ٌ ْ ونحو  }ُ

 موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إىل ّوكل، ن اآلياتذلك م
 .)١(<ّولاأل

 وبه ،األصل يف معنى العقل العقد واإلمساك>: <امليزان> يف ّالعالمةوقال 
ة التي ّوالقو، ًوما أدركه عقال، ًيعقد عليه عقالًكا ي إدراك اإلنسان إدراّسم

 ّز هبا بني اخلري والرشّاإلنسان يمي هبا ّترصف إحدى القوى التي يّأهنايزعم 
ويقابله اجلنون والسفه واحلمق واجلهل باعتبارات ، ً والباطل عقالّواحلق

                                                
 .٣٤٢ـ ٣٤١ص: ريب القرآن مفردات غ)١(



ّحجية  ٤٢١ .................................................................................... العقيل الدليل ّ

 فيه عقد ّولفظ العقل عىل ما عرفت يطلق عىل اإلدراك من حيث إن ...خمتلفة
 ّعىل ما جبل اهللا سبحانه اإلنسان عليه من إدراك احلق، القلب بالتصديق

لكن  ... يف العملياتّ واملنافع واملضارّواخلري والرش، اتوالباطل يف النظري
ط بعض القوى عىل اإلنسان بغلبته عىل سائر القوى كالشهوة ّام تسلّرب

فخرج اإلنسان هبا عن رصاط ، فهّوالغضب فأبطل حكم الباقي أو ضع
 فيه عىل ّذا العامل العقيلفلم يعمل ه، االعتدال إىل أودية اإلفراط والتفريط

 ....هسالمت
ف العقل بام ينتفع به اإلنسان يف ّيعرّفإنه ، وعىل هذا جرى كالمه تعاىل

 عىل هذا ِوإذا مل جير، دينه ويركب به هداه إىل حقائق املعارف وصالح العمل
: قال تعاىل،  الدنيوي فقطّوإن عمل يف اخلري والرش، ً عقالّسمىاملجرى فال ي

سمع أو { و كنا  وا  َوقا ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َْ سعَ ِعقل ما كنا  أصحاب ا ِ ِِ
َ ْ َ

ِ
ُ َ ُ ْأفلم {: وقال تعاىل. }ْ َ َ َ

ها ال  سمعون بها فإ عقلون بها أو آذان  هم قلوب  تكون  وا  األرض  َس َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ
َ ُ ُ ُ َ ُ

ِ ِ
َ ٌ َ ََ ٌْ َ َْ َ

ِ ِْ ْ ِْ
َ ْ

ِ ُ

صدور ع القلوب ال  ا ن  ِع األبصار ول ِ
ُ ُ َِ

ُ َُ ْ َ َ َْ ْ َْ َْ ِ ُ َ يات كام ترى فاآل. }ْ
والسمع يف ،  اإلنسان بالقيام عليه بنفسهّستقلتستعمل العقل يف العلم الذي ي

: وقال تعاىل، اإلدراك الذي يستعني فيه بغريه مع سالمة الفطرة يف مجيع ذلك
فسه{ لة إبراهيم إال من سفه  ن  ُومن يرغب  َ َ َْ َ ِ ْ َ ْ ْ َ

ِ َِ ِْ ِ َِ َْ َ َُ ّوقد مر أن اآلية بمنزلة ، }َ ّ
نُ عالعقل ما: × لقوله ؛ النقيضعكس ر  . )١(<بد به ا

لإلنسان ّ يتم ّأن املراد بالعقل يف كالمه تعاىل هو اإلدراك الذي: لّفتحص
م آياته {: وبه يظهر معنى قوله سبحانه، مع سالمه فطرته ِك ي ا ل ِكذ ِ َ ُْ ُ َ َُ ُ َ َ َ

عقلون م  َلعل ُُ َ
ِ ْ َ ْ للعقل  ّمقدمةوالعلم ، العلمّم  يتفبالبيان، )٢٤٢: البقرة (}َ

عقلها إال {: ووسيلة إليه كام قال تعاىل ِلناس وما  ها  ِوتلك األمثال ن
َ َ َ ُُ

ِ ْ َ َ َِ ِْ
ِ

َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ

ِمون َالعا ُ َ  .)٤٣: العنكبوت (}ْ
                                                

 .٢٥٠ـ ٢٤٧ ص٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 العقل باصطالح الفالسفة: ًثانيا

ًذاتا وفعالّادة  عن املّجردُيطلق العقل عند الفالسفة عىل املوجود امل وقد . ً
أن يكون ّ إما اجلوهر>: فقال،  عند تقسيمه للجوهر& ّاحليل ّالعالمةفه ّعر

ّحمال
ّأن يكون حاالّ إما والثاين، ةّ املادّولفاأل، أو ال ً  

،  الصورةّولواأل، أو ال ً  
ّا من احلالّمركبأن يكون ّ إما والثاين ّ إما والثاين،  اجلسمّولواأل،  أو الّحل واملً

 .)١(<والثاين العقل،  النفسّولواأل، ًا بالبدن أو القّتعلأن يكون م
ّ للجوهر نعرف أن العقل املذكور يف كالمه ّالعالمةومن خالل تقسيم 

ّيات؛ ألن هذا ّوالذي به ندرك الكل، غري العقل الذي هو أحد قوى النفس
وقسيم ، ة من قواهاّال قو، ومباين هلا، العقل املذكور يف التقسيم قسيم للنفس

 .ًيشء ال يكون قسام منهال
 ّوليس له أي، ةّ عن املادّردهو جوهر جم: العقل>: وجاء يف أصول الفلسفة

 .)٢(<ةّ باملادّ فعيل أوّ ذايتّتعلق
ّوقد يطلق العقل عند الفالسفة ويراد به القو كام أشار ، ة املدركة يف النفسُ

ل مشرتك بني لفظ العق>: حيث قال،  يف رشح التجريدّاحليل ّالعالمةإىل ذلك 
 .)٣(<ًيف ذاته وفعله معاّادة  عن املّجرد وبني املوجود املّيةقوى النفس اإلنسان

 : ّأن للعقل معنيني عند الفالسفة: لّفتحص
ّبحيث يكون ال حاال، ًذاتاّادة  عن املّجرداجلوهر امل :ّولاأل

ّحمالوال ، فيها ً  
  ً 

فهو ليس ، ٍك مستغن عنهاوعىل مستوى الفعل فهو كذل، ًا هباّتعلقوال م، هلا
 .التي هي عبارة عن البدنّادة  التي حتتاج يف أفعاهلا إىل املّيةكالنفس اإلنسان

                                                
 .٢٥ص: اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد) ١(
 .٥١٣ ص٢ج: مة الطباطبائيّالعال، أصول الفلسفة واملنهج الواقعي) ٢(
 .٢٥١: ّمة احليلّالعال، رشح التجريد) ٣(
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وتدبري ، ّيةّة العاقلة التي هي أداة النفس يف إدراك األمور الكلّالقو :الثاين
 .ّ وعميلّ وهو الذي ينقسم إىل نظري،ّية واألخروّيةأمورها الدنيو

 امء األصولالعقل عند عل: ًثالثا
كثر احلديث لدى علامء األصول حول العقل واعتباره من القواعد التي 

ّأن كلامهتم يف ّإال ، ّيةيستند إليها الفقيه يف جماالت استنباط األحكام الرشع
 يف كثري ّيةّحجويف بعضها خلط بني العقل كمصدر لل، حتديد املراد منه خمتلفة

وبني كونه ،  أو الوظيفةّعي الكيلمن األصول املنتجة للحكم الرشعي الفر
 ّيةّل الكّيةًأصال بنفسه يصلح أن يقع كربى لقياس استنباط األحكام الفرع

 . سواءّ عىل حدالسنّةكالكتاب و
ة أبواب ملا أسموه بدليل ّوالعامّاصة ُوقد عقدت يف كتب بعض علامء اخل

دليل وعند فحص هذه األبواب جتد املعروض فيها التامس العقل ك، العقل
ًك جتده دليال عىل األصل ّ؛ أي أنّيةعىل ما ينتج الوظائف أو األحكام الظاهر

 .)١(بنفسه أصل منتج هلاّ أنه ال، نتجامل
ة عن الواجبات ّ العقل عىل براءة الذمّدل>: يقول الغزايل يف املستصفى

، ^وسقوط احلرج عن اخللق يف احلركات والسكنات قبل بعثة الرسل 
، وانتفاء األحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، زاتوتأييدهم باملعج

وعبارة الغزايل واضحة يف . )٢(<ونحن عىل استصحاب ذلك إىل أن يرد السمع
والرباءة كام هو معلوم أصل منتج ،  عىل الرباءةّدلةّأن العقل عنده هنا من األ

 .فهو دليل عىل األصل ال دليل عىل الوظيفة مبارشة، للوظيفة
ه ّوفرس، دليل العقل>:  يف حدائقه& الشيخ يوسف البحراين وقال

                                                
 ).ّترصفب. (٢٧٩ص: السيد حممد تقي احلكيم، قارنة للفقه املّاألصول العام: نظرا) ١(
 .١٢٧ ص١ج: الغزايل، املستصفى) ٢(
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ه ّوثالث فرس، وآخرون قرصوه عىل الثاين،  بالرباءة واالستصحابٌبعض
 ّيةورابع بعد الرباءة األصل، بلحن اخلطاب وفحوى اخلطاب ودليل اخلطاب

واستلزام ، الواجب ّمقدمةواالستصحاب بالتالزم بني احلكمني املندرج فيه 
 .)١(<ّيةوالداللة االلتزام، ّاصاخلّ ضده  باليشء النهي عناألمر

هو خصوص ما ، ل من كالمه هذا بدليل العقل كأصلّصتحوالذي ي
صاله من حيث تشخيص الصغريات ّوإن كان ات، صل بالتالزم بني احلكمنيّيت
ن ما يصلح منها أل. الباقي منها فحسابه حساب ما ذكره الغزايل وغريهّأما ، له

 ً.صاليكون أ
هو ، ّيةالذي يرتبط ببحوثنا هذه من املدركات العقلّ فإن  حالّوعىل أي

 . باحلكم الرشعي مبارشةّتعلقاإلدراك الذي ي

 
يف تعريف  <هداية املسرتشدين> يف &قال الشيخ حممد تقي الرازي 

سواء حكم به ، ّ رشعيط منه حكمستنبُيّ عقيل  حكمّكل>: ّبأنهالدليل العقيل 
ًبا ّرتتأو كان حكم العقل به م، ه عىل حكم الرشعّترتب من دون ًالعقل استقالال

 عىل ذلك احلكم العقيل ّرتتب يّثم ،عىل ثبوت حكم آخر ولو من جهة الرشع
 .)٢(<... آخرّ رشعيحكم

ل به إىل ّتوصُيّ عقيل دليل العقل هو حكم>: &وقال الشيخ األنصاري 
 .)٣(<ّ رشعيكمح

 ّكل: ـكام هو املشهور ـ الدليل العقيل >: & األصفهاين ّحققوقال امل
                                                

 .٤٠ ص١ج: ق البحراينّاملحق، احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة) ١(
 .٤٩٦ ص٣ج: شدين، الشيخ حممد تقي الرازيهداية املسرت) ٢(
 .١١ ص٣ج: فرائد األصول، الشيخ األنصاري) ٣(
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 لواواملتد>: وقال يف موضع آخر. )١(<ّ رشعيل به إىل حكمّتوصُيّ عقيل حكم
 ل به إىل حكمّتوصُيّ عقيل ٌإذعانّ أنه  منَ ما سمعت:يف تعريف الدليل العقيل

 .)٢(<ّرشعي
ّاملحقق القميوقال   إىل ل بهَيوصّ عقيل  حكمّكلهو > الدليل العقيل ّنإ :ّ

 .)٣(<العلم باحلكم الرشعي إىل وينتقل من العلم باحلكم العقيل، احلكم الرشعي
 حكم للعقل يوجب القطع باحلكم ّكل>: بأنّهر ّفه الشيخ املظفّوعر

 .)٤(< هبا إىل العلم القطعي باحلكم الرشعيّيتوصل ّية عقلّية قضّكل الرشعي أو
 ّية قضّكل>: ّبأنه ـ ّتقدمكام  ـ  الدليل العقيل+الشهيد ّالسيد ّرف وع

 .<ّ رشعيُويمكن أن يستنبط منها حكم يدركها العقل
 أدركت بواسطة العقل النظري ّية قضّكلّأن ومن اجلدير بالذكر التذكري ب

ّأو العقل العميل تعترب دليال عقلي  فيام إذا أمكن أن نيّاألصوليًا باصطالح ً
فام يثبت بواسطة العقل ، ّ رشعي أو نفي حكمّ رشعينبط منها حكميست

، ّ حلرمة ضدهيشءكاستلزام وجوب ، ّيةالنظري من قبيل االستلزامات العقل
 العقيل لواقع اإلدراكّفإن هذا ، ّ لوجوب مقدمتهيشءاستلزام وجوب و

 ّدمةمقت إليه ّ فيام إذا انضمّ رشعياملالزمة يمكن أن يساهم يف استنباط حكم
 .أخرى

، ّحرمة ضده ويشء العقل النظري للمالزمة بني وجوب إدراكوكذلك 
ًليا عمًفا  وإن كان ال يقتيض موقاإلدراكفهذا   ملا هو مقتىض ذلك ًمطابقاّ

 ّمقدمة فيام إذا ضممنا إليه ّ رشعي يساهم يف استنباط حكملكنّه، اإلدراك
                                                

 .٢٩٤ ص١ج: خ حممد حسني الغروي األصفهاينلشي، دراية يف رشح الكفايةهناية ال) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
ّنقال عن األصول العام .٢ص: قوانني األصول) ٣(  .٢٨١ص: ة للفقه املقارنً
 .١٣٣ ص٣ج: رّأصول املظف) ٤(
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فيثبت بذلك ، ًالهي قيام الدليل الرشعي عىل وجوب الصالة مثو، أخرى
 .ّ رشعيوهو حكم، للصالةّضد حرمة ال
  فهو من قبيل إدراك، ّيةت العقلّستقال يثبت بواسطة العقل العميل املماّأما 

ًليا عمًفا  موق ّفإن هذا اإلدراك يستتبع، حسن العدل والعقل لقبح الظلم ّ
 .أخرى ّمقدمة ملقتضاه دون احلاجة إىل انضامم ًمطابقا

 
 فكرة االعتامد عىل الدليل النقيل فقط يف استنباط ةّخباريت املدرسة األتبنّ

ظواهر الكتاب  واإلمجاع وورفضوا العقل، ّيةّتعبد الّيةاألحكام الفرع
 .ّواالجتهاد املصطلح عن دائرة الرشعيات

بادي اسرت حممد رشيف اإلوكان من أبرز دعاهتا الشيخ حممد أمني بن
ّألف عند جماورته للبلدين مك و)ـه١٠٣٣ّاملتوىف عام ( األخباري  ّة املكرمةّ

 : مها، كتابني يف هذا املجال، رةّاملدينة املنوو
 .ّيةالفوائد املك. ١
 .ّيةالفوائد املدن. ٢

ّأما و، ُ ال تعدو مخسة أسسةّخباريُواألسس التي قامت عليها املدرسة األ
ُأما تلك األسس فهي و،  إليهاة أو راجعّيةُ أمور جزئيهّإنام ء ذلك فما ورا ّ

 : عبارة عن
ّ ظواهر الكتاب إال بعد ورود التفسري عن أئمة أهل البيت ّيةّحجعدم . ١ ّ

ّلطرو و، ًالّملا ورد من األحاديث الناهية عن تفسري القرآن بالرأي أو ؛^
 .ًخصوصه ثانيا وّمقيدات عىل عمومه وّخمصصات

عدم املالزمة بني حكم  وّيةُ حكم العقل يف املسائل األصولّيةّحجنفي . ٢
 .ال أساس له <ّن ما حكم به العقل حكم به الرشعأ>و، النقل والعقل
 .املنقول وّ اإلمجاع من دون فرق بني املحصلّيةّحجنفي . ٣
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 األربعة من ّيةّ صدور كل ما ورد يف الكتب احلديثّيةّادعاء قطع. ٤
فال حيتاج الفقيه إىل دراسة ، الهتامم أصحاهبا بتلك الروايات، الروايات

 كام قام به ابن طاووس، سنادها أو تقسيمها إىل األقسام األربعة املشهورةأ
 .ّتبعه العالمةو

، دليل من السنّة عىل حكم املوضوع ّيدل ّالتوقف عن احلكم إذا مل. ٥
 .االحتياط يف مقام العملو

ّثم إن املحدث الشيخ ّ  صالح السامهيجي الذي هو أحد ّبن احلاجهللا  عبد اّ
 التي ال ّيةّألف رسالة يف املسائل الرضور، ني يف القرن الثاين عرشّخبارياأل

قد ذكر يف تلك الرسالة الفروق و، الفروع وُغنى عنها يف مرحلتي األصول
ّبني األصولي قد نقلها صاحب الروضات و، فبلغت األربعني، نيّخبارياأل ونيُ

 .)١(ةّخباريس األّمد أمني مؤس ترمجة حميف
إليك بعض الفروق  و، ذكرهاّتقدمهي ما ّ املهمة ُواألسس الفارقة

 : قال، ُاألخرى
ّإن األدلة عند األصوليني أربعة. ١ ُ ّ دليل  واإلمجاع والسنّة والكتاب: ّ
 .بل بعضهم يقترص عىل الثاين، ّني ختترص باألولنيّخباريلكنّها عند األو، العقل
ّاألصوليون جيو. ٢ ، زون العمل بالظنون يف نفس احلكم الرشعيُ

ّخباريون ال يعولون إال عىل العلماألو ّإال أن العلم عندهم قطعي. ّ ّ ، ّ واقعيّ
 .ز فيه اخلطأ عادةو جيالو، مها ما وصال عن املعصومو، ّأصيل ّعاديو

ّاألصولي. ٣ ون إىل ّريخبااألو، ّون يقسمون األخبار إىل األربعة املشهورةُ
 .ضعيف وصحيح

ّاألصولي. ٤ ّون يفرسون األقسام األربعة للحديث بام هو املعروف يف علم ُ
ّون يفرسون الصحيح باملحفوف بالقرائن التي توجب ّخبارياألو، الدراية

                                                
 .٤٥ص:  عن رسائل أصولية للشيخ جعفر السبحاينً، نقال١٢٧ ص١ج: اتروضات اجلنّ) ١(
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 . عن ذلكٍالضعيف بام هو عارو، العلم بالصدور عن املعصوم
ّاألصولي. ٥ ون ّخبارياألو، ّلدمق وجمتهد: ون حيرصون الناس يف صنفنيُ

ّإن الناس كلهم مقلدون للمعصوم: يقولون ّ ىل املجتهد ال جيوز هلم الرجوع إ وّ
 .ّيتضحكام س. )١(بغري حديث صحيح رصيح

لعلامء ّعام ار الّالتي إىل  بالنسبةّيةّقللون األّني يمثّخبارياألّأن وال خيفى 
ظواهر  واإلمجاع وعقل الّيةّحج الذين آمنوا بانفتاح باب االجتهاد وّيةاإلمام

ل كبري شكني قد انحرسوا بّخبارياألّأن ويمكن القول ب. الكتاب منذ أمد بعيد
 .يف العرص احلارض

 بعد ظهورها يف القرن الثاين عرش ةّخباري املدرسة األّأنومن املعلوم 
ّ حتى تبدًال طويّاهلجري مل تستمر د مجعها يف نفس القرن ومل يصمدوا أمام ّ

ّ يف أفكارها عن احلشوية عند ةّخباريوتفرتق املدرسة األ .نيّوليمناقشات األص
ًني مطلقا ال يؤمنون بالقول ّخباريعلامء األّفإن ، بل ال قياس بينهام، اجلمهور

أعضاء أو إمكان ملسه أو مصافحته  و سبحانه جوارحّأن هللا وبالتجسيم
 .)٢(ّحانه كام ذهبت إىل ذلك احلشويةسب

 بنيً مع أهل احلديث أيضا فال يوجد ةّخباريسة األوكذلك ال تلتقي املدر
 ّالقبح الرشعيني و من يقول بمقالة األشعري يف احلسنةّخباريأعالم األ

ّذلك هو تصدي أئمة  والسبب يف. القبح وإنكار دور العقل يف إدراك احلسنو ّ
ّ لبيان كل ما يتعلق بحقائق الدين^أهل البيت  األمر الذي أغنى ، أحكامه وّ

 .حفظهم من اخلطأ يف مثل هذه األمور والبحث مؤونة عهمأتبا
أصحاب «:  يف خصوص أصحاب احلديث+ّقال السيد املرعيش النجفي 

 نبذوا حكم العقلو، احلديث يطلق تارة عىل مجاعة قرصوا النظر عىل األحاديث
                                                

 . ٤٥ص:  للشيخ جعفر السبحاين،ائل أصوليةانظر رس) ١(
 .١٥٥ ص٢ج: انظر امللل والنحل) ٢(
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يقال هلم و، ظواهره من املتشاهبات وجعلوا نصوص الكتابو، اإلمجاعو
الشيخ و، االسرتاباديكاألمني ، ّهم عدة كثرية يف أصحابناو، ً أيضاةّخبارياأل

 ّاملتوىف سنة( )١(ّكمحمد بن أيب ذئبّيف العامة و، غريه من علامء البحرين وخلف
يقال هلم و، غريهم وسعيد بن أيب عروبةو، قفيزائدة بن قدامة الثو، )هـ١٥٩

ًاحلشوية أيضا جواز  منها، ئبحتكى من أصحاب احلديث من أهل السنّة غرا و.ّ
ُبظواهر كلامت نسبت معانيها هللاًأخذا ، رؤيته وّجتسمه  العني و تعاىل كاليدٍ

ّتنزهت ساحة ّ مما غريهاو، ّاملنظورية وّالناظرية وء املجي واالستواء والسمعو
ًوا كبرياّتعاىل عل وقدسه منها ّأما أصحاب احلديث من أصحابنا فلم يتفو و.ً هوا ّ

 .بأمثال هذه املقاالت
، صه يف احلديثّختص وّوتارة يطلق أصحاب احلديث عىل من كان مهه

 .)٢(<تنقيح أسانيده وضبطه وّبحيث توغل يف مجعه

درسة األ خ ا   ّةخبارتار
ّم املحدث الشيخ حممد أمني األسرتّمقدمته ون ويفّخبارييذهب األ بادي اّ

 من جاء بعد عرصهم من و^ّني جلميع أصحاب األئمة ّخباريشمول األإىل 
 .ّأكابر املحدثني كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق وغريمها

، ني عىل طبقة الشيخ الصدوقّتقدمني املّخباري اسم األاالسرتاباديويطلق 
كام ، أستاذه عيل بن إبراهيمو، ّحممد بن يعقوب الكلينيو، أبيه عيل بن بابويهو

ُأنه يرجع التقسيم املعروف لعلامء الشيعة إىل  ني إىل العصور ّخباريأ وّصولينيأّ
، النحل ونسب الترصيح بذلك إىل مثل الشهرستاين يف املللو، ةّتقدمامل
ّالعالمة احليل يف هناية األصول و،الرشيف اجلرجاين يف رشح املواقفو قال ؛ ّ

                                                
 .٣٩٢ ص٩ج: رشح املواقف )١(
 .١٦٨ ص١ج : ّ رشح إحقاق احلق) ٢(
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 .)١(»...ّبعضها أخبارية و... بعضها معتزلةّيةفصارت اإلمام«: الشهرستاين
 يعتقدون ّيةاألخبار...«: ) القرن التاسع:ت( الرشيف اجلرجاينّالسيد وقال 

 .)٢(»ر ما ورد به األخبار املتشاهبةظاه
ّ عن العالمة احليل قولهاالسرتاباديونقل  ّني يعولون عىل ّخباريّن األإ :ّ

 .الفروع وأخبار اآلحاد يف األصول
 بل )٣(االسرتاباديكالم  وّوقد نقل الشيخ احلر العاميل التقسيم املذكور

ّأن رئيس األخباريني هو النبي«كثر من ذلك فذكر ذهب إىل أ ّ ّثم األئم، ’ ّ ة ّ
كانوا يعملون يف األحكام ّإنام و، ّ؛ ألهنم ما كانوا يعملون باالجتهاد^

ّثم خواص أصحاهب، ًباألخبار قطعا  .)٤(»ّثم باقي شيعتهم يف زماهنم، مّ
ّ املحدث البحراين صاحب احلدائق ذهب إىل أن هذا التقّأنّإال  سيم ّ

ّتم عىل يد املحدث حادث قد   .)٥(االسرتاباديّ
ّهو أن املحدث  الصحيحّأن ّإال  ّ هو أول من طرح األخباريةاالسرتاباديّ ّ 

 .ّيةز هبا عن املدرسة األصولّتتميي ّ آرائها اخلاصة التّوبني
، نيّخباري كانوا من األّيةمامّ هل قدماء حمدثي الشيعة اإل: السؤال هوّلكن

 ؟االسرتاباديث ّذلك املحدعى ّكام اد
ّ عدم صحة ما ّأوهلام إىلذهب ؛ وقع خالف يف ذلك عىل قولني :واجلواب

 إىل فكانوا يرجعون، ^ّ باعتبار قرب أصحاب األئمة ،االسرتاباديذكره 
ذلك لعدم  ومل تكن هذه املسائل مطروحة آنذاك؛و،  مبارشة^ة ّاألئم

                                                
 .٦٥ ص١ج: امللل والنحل) ١(
 .٤٤ص: الفوائد املدنية) ٢(
 .٣٧١ص: العاميل ّ احلر،ّالفوائد الطوسية) ٣(
 .٤٤٦ص: املصدر السابق) ٤(
 .١١٧ص: لؤلؤة البحرين) ٥(
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 .عملهم باالجتهاد باملعنى املصطلح
ّحقق حممد تقي األصفهاين قول املي   ـصاحب هداية املسرتشدين ـ +ّ

، ّإن علامء الشيعة قد كانوا من قديم الزمان عىل صنفني: فإن قلت«: حيث قال
إن  وّإنه: قلت .غريها وّ كام أشار إليه العالمة يف النهايةّأصويل وّمن أخباري

ّون من علامئنا أيضا عىل صنفني من أخبارية يعّتقدمكان امل ملون بمتون ً
ّإال أنه مل تكن طريقتهم ما زعمه هؤالء، األخبار  بل مل يكن االختالف بينهم، ّ

ّصولية إال يف سعة الباع يف التفريعات الفقهيةبني األو ة النظر يف تقرير ّقوو، ّّ
فقد كانت طائفة منهم .  عليها االقتدار عىل تفريع الفروعو، ّالقواعد الكلية

ي عن مضامني ّمل تكن طريقتهم التعدو، خباررواة األ وأرباب النصوص
 ًبل كانوا يفتون غالبا عىل طبق ما يروون، موارد النصوص والروايات

 مل يكن كثري منهم من أهل النظرو، حيكمون عىل وفق متون األخبارو
البحث  وطائفة منهم أرباب النظر و.ةّخباريهم املعروفون باأل و...ّالتعمقو

 كالعامين، ون منهمّهم األصولي وار عىل تأصيل األصولهلم االقتد ويف املسائل
أنت إذا  و...الشيخ الطويسو، ّسيدنا املرتىضو، شيخنا املفيد وسكايفاإلو

ًتأملت ال جتد فرقا بني الطريقتني ّإال من جهة كون هؤالء أرباب التحقيق يف ، ّ
 تفريع الفروع عىلو، أصحاب النظر الدقيق يف استنباط املقاصد واملطالب

 أكثروا من بيان الفروعو، النظر وّلذا اتسعت دائرهتم يف البحث والقواعد؛
ّتعدوا عن متون األخبار إىل ما يستفاد منها بالفحوى أو بطريق  واملسائلو

 ة من امللكةّبتلك القو ـ ًغالبا ـ ّئك املحدثون ليسوالأوو، االلتزام أو غريمها
ّذلك التمكن من الفنو  .)١(»اتظواهر الرواي؛ فلذا اقترصوا عىل ّ

؛ ^ّ جلميع أصحاب األئمة ًال ليس شام+ّن كالمه أ :ومن الواضح
                                                

 .^آل البيت ّمؤسسة ، ٤٨٣ص: هداية املسرتشدين) ١(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٣٢

 إىل كام هو احلال بالنسبة، الفقاهة و منهم من هو يف أعىل درجات العلمّنأل
  عليهمبريد العجيل الذين أثنى وّحممد بن مسلم وأيب بصري وزرارة بن أعني

نبط «: فقال ـ يف حديث له ـ ×اإلمام الصادق  س ن أحد  وال هؤالء ما 
ين، هذا سابقون و، حرامه و  حالل اهللا×أمناء أ  وّهؤالء حفاظ ا هم ا

نا  ا نا  اآلخرة، نياإ سابقون إ  .)١(»ا
ّبلغ أنك تقعد : قال ملعاذ بن مسلم النحوي«ّ أنه ×ًوورد أيضا عنه 

اس امع فتف ا  أن أسألك عن ذلك قبل أن أردتو، نعم : فقال معاذ. ا
فإذا عرفته ، ء ء الرجل فيسألني عن اليش فيجي، ّإين أقعد يف املسجد، أخرج

، ّحبكم وّء الرجل أعرفه بمودتكم جييو، باخلالف لكم أخربته بام يفعلون
جاء : فأقول، ال أدري من هو والرجل ال أعرفهء  جييو، ُفأخربه بام جاء منكم

: ل يلفقا. ُفأدخل قولكم فيام بني ذلك،  كذاجاء عن فالن وعن فالن كذا
فإ كذا أصنع، اصنع كذا

ّ>)٢(. 
ّوقد نقل يف حق سلامن قول الفضل بن شاذان أنه قال ما نشأ يف اإلسالم «: ّ

 .)٣(<ده أفقه من يونس بن عبد الرمحن بعٌال نشأ رجلو،  كان أفقه من سلامنٌرجل
ما «: ّمحاد بن عثامن قال واجّجوعن ابن أيب عمري عن عبد الرمحن بن احل

 .)٤(<ّ الشيعة أفقه من حممد بن مسلمكان أحد من
ام مع مالحظة ّالسيـ يشاركها يف املضمون ذاته ّ ومما ومن هذه الروايات

 أولئكمجيع ّأن عدم إمكان القول بّيتضح ـ  عنايتهم بأصحاهبم وّاهتامم األئمة
ّاملحدثني كانوا أقل شأنا مما عليه  والرواة ً ّ ّأهنم و، املجتهدون يف عرص الغيبةّ

                                                
 .٢١، ح من صفات القايض١١، ب١٤٤ ص٢٧ج :وسائل الشيعة) ١(
 .٣٦ من صفات القايض، ح١١، ب١٤٨ص: املصدر السابق) ٢(
 .٢٩ ح١٤٦ص: املصدر السابق) ٣(
 .٣٩٤ ص٤٧ج :بحار األنوار) ٤(
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 مل يكونوا من ّيةمامّقدماء حمدثي الشيعة اإلّأن فالصحيح ، قارصون عن التفريع
ّ كام رصح به املحقق النراقي من أن أصحاب األئمة ،نيّخبارياأل ّ ّ  مل يكونوا ^ّ

 .)١(^ّالسؤال من األئمة ّيرون رضورة الرجوع للقواعد العامة بعد إمكان 

وارد  الفا   ّخباراأل وّصوة ب األيا

 نقاط االختالف بني األصويلّأهم من  التقليد و مسألة االجتهادّتعد
ّ يف أن مسألة االجتهاد خمتصّشكوال ، األخباريو  ّلكن .ّيةيف املسائل الفرع ةّ

 .ّيتضحكام س، ً توسعة النزاع إىل العقائد أيضاحاولني ّخباريبعض األ
   البحراين يف كتابه منية املامرسنيائق الشيخ عبد اهللاب احلدحوقد نقل صا

 ّيةفموارد املسائل اخلالّأن يف أجوبة الشيخ ياسني عن الشيخ عبد البحراين ب
صاحب احلدائق رفض هذا  ّلكن؛ ًثالثني موردا وإىل أربعة تصل بني اجلانبني

غري  وةّهي مسائل غري جوهري ه من مسائل اخلالفّما عدّأن ب ًالقول معتربا
ّألن هذه املوارد ليست مما ، ّمهمة يف اخلالف املوجود ّخباريون به األ ّخيتصّ

 .)٢( ًني يشاركوهنم يف ذلك أيضاّصولي بعض األّبل إن، حسب
 ّفاألصويل أخباري، ّاخلالف بني الفريقني لفظيّأن  إىل ولذا ذهب البعض

ء يف بيان حقيقة قال الشيخ كاشف الغطا؛ ً أيضاّاألخباري هو أصويلّأن كام 
ّإن عقائدمها يف أصول الدين متحدة سواء«: الطرفني يف فروع الدين و، ّ

ّمرجعهام مجيعا إىل ما روي عن األئمة  األخباري و، ّفاملجتهد أخباري، ^ً
 .)٣(»الطاعنون هالكونو، فضالء الطرفني ناجونو، جمتهد

 ّهرياخلالف جوّأن  :إىل  العاميل وذهبّوخالف يف ذلك الشيخ احلر
                                                

 .٢٤٦: نديّأنيس املوح: انظر) ١(
 .١٧١ـ١٦٧ ص١ج :احلدائق النارضة) ٢(
 .٣٧ص ٧ج : عن الذريعةًالنق.  املبني يف تصويب املجتهدين ّ احلق) ٣(
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ّمعنوي ال لفظيو ّثم عد ثالث،  كام قيلّ قال بعد  و،ّ وعرشين مسألة خالفيةًاّ
ّ فإن بني كل ، عند الفريقنيّيةًهو وفقا لرأي األكثرّإنام ّإن ما ذكرناه >: ذلك ّ

ًمنهم اختالفا يف بعض اجلزئيات مذكورا يف   .)١(<هّحملًّ
 ةّخباريبني املدرسة األموارد اخلالف ّأهم  حال نشري فيام ييل إىل ّوعىل أي

 : ّيةواملدرسة األصول

 التقليد واالجتهاد: ّولاملورد األ

 ًاملسائل التي وقعت موردا للخالفّأهم التقليد من  وتعترب مسألة االجتهاد
ًون يرفضون أن يكون االجتهاد طريقا ّخباريفاأل، األصوليني ونيّخباريبني األ

 .ّصوليون فريون رضورة ذلكاألّأما ، ّللوصول إىل األحكام الرشعية
ّال اعتداد يف غري الرضوريات إال بحكم «: االسرتاباديّقال املحدث  ّ

 .)٢(»أو برواية حكمه أو فتواه، تواهاملعصوم أو ف
ًويف موضع آخر ذكر بأن املسائل الرشعية سواء كانت أصوال ّ ً أو فروعا ّ

ّ أن تستند إىل األخبار املروية عن األئمة األطهارّالبد جيوز العمل ال و، ^ ّ
ًبظن املجتهد مطلقا ّ )٣(. 

فانحرص ، ًني ال تقليد أيضاّخباريكام ال اجتهاد عند األ«: ًوقال أيضا
 .)٤(»^روايات عنهم ّالعمل يف غري رضوريات الدين يف ال

ّإن األصولي«: ّوقال الشيخ احلر العاميل ني يقولون بجواز االجتهاد يف ّ
 .ّون يقولون بعدم جواز العمل بغري النصّيخباراألو، بل وجوبه، األحكام

                                                
 .٤٥٠ـ٤٤٦: ّالفوائد الطوسية) ١(
 .٢٨ص: ّالفوائد املدنية) ٢(
 .١٢٨ص: املصدر السابق) ٣(
 .١٥٠ص: املصدر السابق) ٤(
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ّصوليون يقولون بجواز العمل بظن املجتهد بل بوجوبهاألو ، ال بغريه، ّ
 .)١(»دم جوازهون يقولون بعّخبارياألو

 نيّخباري األامن الوقوف عىل السبب الذي دعّالبد وعىل هذا األساس 
 .رفض التقليدإىل 

ني إىل رفض أن يكون ّباريخقبل معرفة األسباب التي دعت األلكن 
لبيان معنى  ّمقدمةينبغي تقديم ، ّيةًاالجتهاد طريقا الستنباط األحكام الرشع

ّقال املحقق احليل؛ ى لنا معرفة السبب لرفضهاالجتهاد لكي يتسنّ لالجتهاد «: ّ
 .ّعبارة عام يرادف القياس عند الشافعيّاص اخل. ّخاصوّعام : معنيان

 .)٢(<ّ بذل اجلهد يف استخراج األحكام الرشعية:اءاالجتهاد يف عرف الفقهو
ّ أن االجتهاد هو إثبات احلكم :ّقل عن السيد املرتىض يف الذريعةُون

 .)٣(الظنون وأو إثبات احلكم باألمارات، ّالرشعي فيام ال نص فيه
االجتهاد باملعنى الثاين وهو إثبات احلكم  رفضوا نيّخبارياألّأن  :والظاهر

يشهد لذلك هو ما ذكره الشيخ الكركي يف هداية  والذي، ظنونال وباألمارات
األبرار من قيام إمجاع األصحاب عىل بطالن االجتهاد هبذا الطريق املتعارف 

ّبني املتأخرين؛ ألنه طريق الع ّامة بعينه إال يف مسائل يسريةّ ّ)٤(. 
ّ أن التأمل يف كتب األصولي:ّوذكر الشيخ احلر العاميل ّ ملهم عّأن ني يثبت ّ

كام هو ظاهر ملن راجع كتاب ، املصالح املرسلة وّبالقياس مستنبط العلة
ّاملختلف للعالمة احليل والتذكرة ّ)٥(. 

                                                
 .٤٤٧ص: ّالفوائد الطوسية) ١(
 .١١٧ص: ولمعارج االص) ٢(
 .٢٩٥ص: الوافية) ٣(
 .١٩٢ص: هداية األبرار) ٤(
 .٤٥٧ص: ّالفوائد الطوسية) ٥(
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 :ّوقسم الفيض الكاشاين املجتهدين إىل قسمني
ال  والسنّة فقط و هم الذين يرجعون يف اجتهادهم إىل الكتاب:ّاألول

 .يتجاوزون حدود الثقلني
يف و، السنّة وجعون يف بعض اجتهاداهتم إىل الكتاب هم الذين ير:الثاينو

 .)١(عقوهلم وبعضها إىل آرائهم
ّن االجتهاد الذي يرفضه األخباريون ليس االجتهاد أ :ّ يتضحّتقدما ّومم ّ

، ّة الرشعيةّجبمعنى بذل اجلهد الستنباط احلكم الرشعي مع استناده إىل احل
ّ لتحصيل الظن باحلكم الرشعي املرفوض هو االجتهاد بمعنى بذل اجلهدّإنام و

 .املصالح املرسلة واالستحسان ومن الطرق غري املعتربة كالقياس
ّ تعويل املجتهد عىل الظن يف :ًون أيضاّخباريومن األمور التي رفضها األ

ني ّاألحكام مستدل والشرتاطهم حصول القطع يف العقائد، ّاألحكام الرشعية
وهلذا آمنوا ، ّهية عن العمل بالظنالروايات النا وبذلك بإطالق اآليات

ّكوهنا حمفوفة بالقرائن القطعية الدالة  وّبقطعية صدور روايات الكتب األربعة ّ
ّإال بالنص الرصيح ـ من جهة الداللة ـ ّكام أهنم ال يعملون، عىل الصدور ّ. 

أكثرهم يعملون ّن حيث إ ،فهي بعكس ذلك، نيّوجهة نظر األصوليّأما 
 الظن املعترب عندهم يقوم مقام العلم يف استنباط احلكم ّنإبل ، ّبالظن املعترب

 .الرشعي
األسباب التي  ـ نيّهو من أكابر األصوليو ـ ّوقد ذكر املحقق أمحد النراقي

نكتفي بذكر ، وذكر مخسة أسباب، رفض االجتهاد إىل نيّخبارياأل دعت
ّهو أن طريقة األصوليو، ّاألول منها السبب ّقائمة عىل الظن ني يف االستنباط ّ

 .ّة يف األحكام الرشعيةّحجّالظن غري و، ًغالبا
ّأنا نعلم بأن طريقة فقهاء اإلمامية قائمة :  أجاب عن ذلك بام حاصلهلكنّه ّ ّ

                                                
 .١٢٥ص: )رسالة طريق الصواب، عرش رسائل( رساله راه صواب ،ده رساله) ١(
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السنّة بام  وإىل زماننا عىل استنباط احلكم الرشعي من الكتاب ومنذ عهد قديم
ّنعلم أيضا أن مجيع املكلفني و،ّيفيد الظن ال القطع ّ  يف زمن احلضور أو بعده ً

 ً.الّهذا أو، ّهو ال يفيد أكثر من الظنو، كانوا يعملون بام يرويه هلم الرواة

فال طريق ، انسداد باب العلم بهو، ّنا نقطع ببقاء التكليفإ :ًوثانيا
ّحصيل األحكام إال من باب الظنلت ّ)١(. 

ًثم أضاف موضحا ّ أكمل له  و..ً.ال سبحانه أرسل إىل عباده رسوّبأن اهللا: ّ
 أمره بإيداع ما مل يظهره من ،ّ عز شأنه أن يقبضه إليههللاّملا أراد ا و...دينه

صار الناس إىل  ’ ّا قبض النبيّمل و...هكذا إىل القائمو، ّاألحكام إىل وصيه
ّفلذا أسسوا بعض ، ّفرقة مل يقولوا بكون األحكام خمزونة عند الويص: فرقتني

ة ّما ورد عن األئم و. مراجعات الناس إليهمالقواعد كالقياس للجواب عىل
 .يراد به هذا املعنى، ّ يف ذم االجتهاد^

بل كانوا يأخذون األحكام من ، ء من ذلك وفرقة مل حيتاجوا إىل يش
ٍكانت األخبار حينئذ و، يسمعون منهم إىل أن غاب الويص واألوصياء

، اشتباهات وحصلت إهباماتو، ضع احلديثُوو، ّجد الكذابةُوو، رةّمتكث
 ...ترجيحها وكان قد ورد من أوصياء خاتم الرسل قواعد لنقد األخبارو
بل ، ال حيصل بسهولةو،  شخصّكلالتمييز ليس عمل  وّرأوا أن ذلك النقدو

ًالتأمل اجتهادا وّسموا هذا الفحص و.فحص وّحيتاج إىل تأمل هذا و، ّ
 .)٢( ًالشخص جمتهدا

ّون هو االجتهاد املبتني عىل الظن ّخباريّن ما يرفضه األأ :ّ يتضحّتقدما ّومم
ففعل «: ّهذا ما أشار إليه والده املوىل حممد مهدي النراقي بقوله و.غري املعترب

                                                
 . بحث االجتهاد والتقليد٢٥٧ـ٢٥٦ص: مناهج األحكام) ١(
 .٢٧١ص: مناهج األحكام) ٢(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٣٨

إن كان  وجهحجقول  ولسعي يف درك األحكام من قول اهللاّاملجتهد ليس إال ا
 .)١(دركه عليهاّ يتوقف ّمقدماتذلك بمعونة 

ّثم أورد األخبار الدالة عىل امل ج جنع من أخذ األحكام من غري طريق احلّ
ّإنا ال ننكر لزوم أخذ «: أضافو، لزوم الرجوع إىل رواة األخبار و^

ّإال أن ذلك يستدعي وجود ، ^األحكام عنهم  استفراغ اجلهد؛  وّمقدماتّ
، ّداملقي واملطلقو، ّاصاخلوّعام يف أحاديثهم الو، ّألن أمرهم صعب مستصعب

 من استفراغ اجلهد الستنباط ّالبدف، املنسوخ ولناسخاو، املتشابه واملحكمو
ّفهل ثمة قائل من بني أهل االجتهاد بأخذ احلكم من غري ، األحكام منها

 .)٢(»!ّج االهلية؟جاحل
 ،ّيةّتعبدالتقليد من األحكام ال وّإن االجتهاد«: وقال الشيخ كاشف الغطاء

ّإن االجتهاد من املناصب الرشعيةو معرتف ، احد بلسانهاملنكر لذلك جو، ّ
 .)٣(»قوله خمالف لعملهو، بجنانه

معنى االجتهاد عبارة ّأن ّاجلميع متفقون عىل ّأن وعىل هذا األساس نجد 
 اخلالف يف حتديد ّلكنو، ّة الرشعيةّجعن استفراغ الوسع يف حتصيل احل

ّخباري يدعي أنه ناقل لرأي املعصومفاأل، ةّجمصداق احل ، ّالناس مقلدة هلم وّ
ينقلون للناس ما ينكشف هلم نتيجة  املجتهدينّن إون فيقولون ّاألصوليا ّأم

لو كان ما ينقله ّ أنه  هو:والشاهد عىل ذلك، ّلفهمهم الشخيص من النص
ملا حصل خالف يف ، ّ الرصيح الذي يمثل رأي املعصومّ من النص،املجتهد

 ً.ذلك أصال
                                                

 .٢٤٣ص: أنيس املجتهدين) ١(
 .ملصدر السابقا) ٢(
 .٤٣ص: كشف الغطاء) ٣(
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ورد  العلوم الالزمة يف االستنباط:  الثاينا

، ّصولينيني واألّخباريهو املورد الثاين من موارد اخلالف بني األوهذا 
ّ حيث ذكر أن املوضع الثاين من ، املوىل أمحد النراقي:ه عىل ذلكّن نبّومم

 املنطق وّ االستنباط كالعلوم األدبيةّمقدماتمواضع اخلالف هو يف ضبط 
عدم و ،ون ال يرون رضورهتا يف االجتهادّخباريفاأل، الرجال واألصولو

 .)١(ه عليهاّتوقفني حيث يرون ّبخالف األصولي، ّتوقفه عليها
ّ أن أكثر األصولي:ًوذكر أيضا ًني متفقون عىل أن يكون املجتهد متقنا ّ ّ

، موارد اإلمجاع والرجال واألصول واملنطق والتفسري واللغة ولعلوم احلديث
ّأما األخباري فان  .)٢(ه ال يشرتط غري املعرفة باحلديثّ

ني املوىل ّاألصولي ونيّخباريّرصح هبذا املوضع من اخلالف بني األوقد 
ًحممد مهدي النراقي أيضا يف  ني ّخباريّإن أكثر األ«: ًال قائ<أنيس املجتهدين>ّ

ّذهبوا إىل أنه ال يتوقف ّ إن :الوابل ق ـ ّقدماتامل  ـء من ذلك االجتهاد عىل يش ّ
فهم و، ًفمن سمع آية أو حديثا : األمريلأوإطاعة  والثابت وجوب إطاعة اهللا

 جيب عليه العمل بمقتىض ،كام يفهم مراد غريهم من كالمه، مرادهم منهام
 ّ العقليةّقدماتهذا الفهم عىل ما ذكره املجتهدون من املّ يتوقف الو، فهمه

ّالتفحص يف  واألخبار وال يلزم عليه العلم بسائر اآلياتو، ّاللغوية وّالنقليةو
فال جيب عىل من ليس بامهر يف علم ... ّض أو خمصص أم اله معارّأنه هل ل
ّحميطا بعامه، احلديث ما ليس له  وما له معارض، ّمقيده ومطلقه، ّخاصه وً
ما ليس  وما هو مطابق للواقع، ّما مل يصدر تقية وّما صدر تقية، معارض

ّال عارفا بوجوه الرتاجيح االجتهاديةو، كذلك  ًال مقتدرا عىلو، املنقولة وً
                                                

 .٢٥٦ص: مناهج األحكام) ١(
 .٢٦٤ص: املصدر السابق) ٢(
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ّبل كل ما يفهمه يعمل به ، الرتجيح عند التعارض أن يرجع إىل من هو كذلك
ّثم نقل أدلتهم ، )١(»فهمه يسأله من غريهما ال يو، من غري لزوم تقليد لغريه ّ

 .ناقشها وعىل ذلك
الرجال فهي مثار جدل ال بني  وّوأما سائر العلوم األخرى غري األصول

 .فسهمني أنّالعلامء فحسب بل بني األصولي
والعمدة «:  يف بيان ما حيتاج إليه الفقيه من العلوم+ّقال السيد اخلوئي 

أحدمها : علامن، اعدهاقو وّعليه االجتهاد بعد معرفة اللغة العربيةّ يتوقف فيام
 .)٢(»ثانيهام علم الرجال و...علم األصول

 وجه حاجة االجتهاد إىل علم األصول

 بيان السبب يف احلاجة إىل علم  يف+ّقال املوىل حممد مهدي النراقي 
ّ ألن تدوينه بعد عرص األئمة  ال حاجة إليهّبأنهالقول >: األصول يف االستنباط ّ

قدماء األصحاب مع كوهنم  وًمل يكن متعارفا بني رواة أحاديثهمو ^
ًفإن كثريا من ، ال خيفى ضعفه... مستنبطني لألحكام منها وعاملني باألخبار ّ

السنّة كاالستصحاب املستنبط من  وستنبطة من الكتابّصولية مالقواعد األ
عدم جواز التكليف فوق و، أصل الرباءةو، ّشكقاعدة عدم نقض اليقني بال

ّكثري منها يثبت مدلوهلا برباهني قاطعة تلقتها العقول  و.غري ذلك والوسع
 .أمثاله واألوىل كالقياس بطريق ،ال يمكن إنكارها وبالقبول

ّتعلق بتحقيق معاين األلفاظ مثل ثبوت احلقيقة يّبة إما وما ليس هبذه املثا
أو ال ... ّللمرة أو التكرارو، كون األمر للوجوب أو غريهو، عدمه وّالرشعية
النهي عن  واملأمور به ّمقدمةء هل يقتيض وجوب   األمر باليش:مثل، ّيتعلق به

                                                
 .٢٤٣ص: أنيس املجتهدين) ١(
 .٢٥ص: االجتهاد والتقليد، التنقيح) ٢(
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 .غري ذلك وّضده؟
ًفام كان من القسم األول مل يكن حمتاجا إليه  ّالقدماء؛ ألن  وعند الرواةّ

 .حقائقها كانت معلومة عندهم؛ لعدم تغيري العرف يف زماهنم ومعاين األلفاظ
ًوما كان من القسم الثاين فبعضه أيضا كان هلم غنى عن حتقيقه؛ لظهوره ً  

ّما يتعلق  و خرب الواحدّيةّحج؛ كأمثال ذلك والتواتر واألمارات وهلم بالقرائن
علموه من كالمهم كام يظهر من  و^ّ حكمه من األئمة ّبعضه مما صدرو، به

 الناسخو، االستصحابو، ّتعارض األدلةو، ّكحكم ما ال نص فيه، األخبار
 القياسو، التقليد واإلفتاءو، ّاصاخلوّعام الو، املتشابه واملحكمو، املنسوخو
 األصحاب وكان الرواةو، ّفإن مجيع ذلك قد كان يف عرصهم... االستحسانو

ّإال أهنم لقطعهم به مل يكونوا حمتاجني إىل زيادة بحث، ني بحكمهعامل ، تنازع وّ
ّأما يف أمثال زماننا فاالحتياج إىل و، ّبعضه مل خيطر بباهلم حتى يسألوا عنهو

ن عدم إمكاو، األمارات وفقد القرائنو، ّالقسمني ظاهر؛ لتغري العرف
 .)١(»ّاالستنباط بدون التمسك هبام

ّالتأمل يعطي أنه ليست قاعدة  «:روقال يف موضع آخ ّصولية عند الشيعة أّ
 .)٢(»^ّإليهم من األئمة هي يف احلقيقة ملقاة  وّإال

علينا إلقاء (ًتعليقا عىل احلديث املعروف  ـ ّولذا يقول الشيخ احلر العاميل
ّإنه ال يفهم من احلديث املذكور إال أن القاعدة «ـ : )عليكم التفريع واألصول ّ ّ

ّأن النص الو،  جيوز العمل هبا يف مجيع أفرادها^ة املنصوصة عنهم ّيّالكل ّعام ّ
ّأنه ال جيب االقتصار عىل النص اخلو، كان يف احلكم عىل مجيع أفراده ال و، ّاصّ

ّاالستنباط؛ إذ ال يفهم منه إال  ويشمل هذا احلديث مجيع أقسام االجتهاد
                                                

 .٢٤٩ص: أنيس املجتهدين) ١(
 .٢٤٣ص: املصدر السابق) ٢(
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 .)١(»ةّخاص ^ّ األئمة يناالرخصة يف التفريع عىل األصول التي يلقيها إل
علينا أن :  قالوا^ّإهنم  ً:الّأو«: وقال الفيض الكاشاين حول هذا احلديث

بل فيه تنبيه عىل النهي ، ًعليكم أن تضعوا أصوال: مل يقولوا و.نلقي األصول
 .ّفال جيوز لنا التفريع إال عىل أصوهلم، عن ذلك كام يشعر به تقديم الظرف

ّية ّديثني أن نعمد إىل ما ألقوه إلينا من األحكام الكلّإن املراد باحل :ًوثانيا
ذلك مثل قوهلم  و...ال التي اختلفت مواردها، ّالتي تكون مواردها متحدة

ق أبدا با: ^ ن تنقضه بيق آخرو، ّشكًال تنقض ا  .)٢(»ل
تأسيسها  وّ أن تأصيل األصول:واستظهر صاحب احلدائق من احلديث

 .)٣(ٍذلك ألحد غريهم ّ حيقالو، ^ّمنحرص باألئمة 
ّصولية ني يف املسائل األّخبارياأل ونيّالفرق بني األصوليّ يتضح ّتقدما ّومم

بخالف ، ّخباري ال يعول عليهافاأل، ^التي ال ترجع إىل كالم املعصومني 
ّاألصويل فانه يعول عىل ذلك إن دل عىل ذلك الظن املعترب ّّ ّ. 

 لوجه حاجة االجتهاد إىل علم الرجا

علم الرجال من املسائل التي وقع فيها النزاع  إىل مسألة حاجة االجتهاد
ّني أنفسهم أيضا قبل أن يكون خالفا بني األصوليّبني األصولي ً  نيً

ّفإن من األصولي، نيّخبارياألو من نامذج هذا و، ني من ال يرى رضورة ذلكّ
ّوىل حممد حيث ذهب الوالد امل، ّاخلالف ما ذهب إليه الفاضالن النراقيان

فيام ذهب ولده املوىل أمحد إىل ، )٤( رضورة علم الرجال يف االجتهادمهدي إىل
                                                

 .٤٦٦ص: ةّالفوائد الطوسي) ١(
 .٧ص:  املبني ّ احلق) ٢(
 .١٣٣ ص١ج :دائقاحل) ٣(
 .٢٥٣ـ٢٥٠ص: دينّأنيس املوح: انظر) ٤(
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ّإن أكثر األصولي«: حيث قال، عكس ذلك ّمتسكوا بأن و، ني اشرتطوهاّ ّ
ّاالجتهاد بدون التمسك باألحاديث غري متصور ّليس كل حديث مما جيوز و، ّ ّ

ّهنم من الكذابنيّالعمل به؛ إذ كثري من الرواة نقل يف حقهم أ  يف ّشكال و، ّ
 .»وجود رواية الكذب

ون لنفي احلاجة إىل علم ّخباريّت مما ذكره األإشكاالّثم استعرض ثالثة 
ّإن االحتياج إىل علم الرجال ليس إال ملعرفة حال «: وبعد ذلك قال، الرجال ّ

ّزم حينئذ النظر يف أنه هل حيتاج إىل معرفة حاهلم يف العمفالال، الرواة ل هبذه ٍ
ًثم ناقشها منتهيا إىل القول ، قد نقل عىل ذلك مخسة وجوه و»األخبار أم ال؟ ّ

ّ موجبة حلصول الظن  األخبار املأخوذة يف الكتب املعتربة من أصحابنا«ّبأن 
 .)١(»ة ال يفيد مالحظة أحوال رجالهما يف غري الكتب املعتربو، ًمطلقا
ّباحلديث بوجود الظن أو  هو االكتفاء يف األخذ + رأيهّأن  :ّيتضحف

ّهذا الوصف مما و، ال حاجة ملراجعة علم الرجال واالطمئنان بصدوره
ليس عىل و، ّبعض املصادر احلديثية األخرى و به الكتب األربعةّتتصف

ّ من جهته إال يف عدهم أخبار الكتب األربعة قطعية إشكالني من ّخبارياأل ّ ّ
 .الصدور

ّن غالب األحكام إ«:  إىل علم الرجال يف احلاجة+ّوذكر السيد اخلوئي 
عىل ذلك إن قلنا  و.^ّالرشعية تستفاد من األخبار املأثورة عن أهل البيت 

ّبأن األخبار املدونة يف الكتب األربعة مقطوعة الصدور ّهنا مما نطمئنأأو ، ّ ّ ّ 
هذا  و،سنادهاأمل يناقشوا يف  وّبصدورها ألن األصحاب عملوا عىل طبقها

فقد اسرتحنا من علم الرجال؛ لعدم مساس ، نان بالصدوريفيد االطمئ
حيث ، +ّاحلاجة إىل معرفة أحوال الرواة كام سلك ذلك املحقق اهلمداين 

                                                
 .٢٧٤ـ٢٧١ص: مناهج األحكام) ١(
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... ّها بالصحة املطلوبةّتصافليس املدار عندنا يف جواز العمل بالرواية ا: قال
 إن كان بواسطةو، بل املدار عىل وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية

ّالقرائن اخلارجية التي عمدهتا كوهنا مدونة يف الكتب األربعة أو مأخوذة من  ّ
إىل أن .. .عدم إعراضهم عنهاو، األصول املعتربة مع اعتناء األصحاب هبا

 سرييت عىل ت اإلشارة إليه جرتّتقدمألجل ما و:  ـّاملحقق اهلمداينـ  قال
 .)١(»ترك الفحص عن حاهلم

، ًني أيضاّبل يشمل بعض األصولي، نيّخباريألًفاخلالف ليس منحرصا با
ّإال أن النتيجة واحدة، ّإن مل يوافقوهم فيام متسكوا به لذلكو ّ. 

ني إىل رضورة علم الرجال من جهة ّخباريهناك من ذهب من األ، نعم
ّلغوية ( ّني ال يدعون ذلكّخباريّإن األ«: ّفقد قال الشيخ احلر العاميل، أخرى

  ـًخصوصا املصنّفني ـ حوال الرجالأّقون بأن ّهم يصدو ! كيف؟)علم الرجال
ّأحوال الرواة من مجلة املرجحات و، من مجلة القرائن عىل ثبوت األخبار

 .)٢(»نيّخباريّء الرجال كلهم من األعلام واملنصوصة

 ّعدد أدلة االستنباط: املورد الثالث

ًدا للنزاع بني قعت مورواملوارد التي ّأهم ّ حتديد أدلة االستنباط من ّإن
انحصار الدليل باألخبار فقط؛ يف حني  إىل ون ذهبواّخباريفاأل، الفريقني

 العقلو السنّةو الكتاب: هي،  االستنباط أربعةّأدلةّأن  إىل ّصوليونذهب األ
 .اإلمجاعو

ال مدرك ... نيّخباريعند قدماء أصحابنا األ«: االسرتاباديّقال املحدث 
ّلألحكام الرشعية النظري ّة فرعية كانت أو أصليّ ّإال أحاديث العرتة ، ةّ

                                                
 .٢٥ص: االجتهاد والتقليد، التنقيح) ١(
 .٤٤٥ص: ّالفوائد الطوسية) ٢(
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 .)١(»الطاهرة
 ،السنّة و،الكتاب: ّاألدلة عند املجتهدين أربعة«: وقال صاحب احلدائق

 .االستصحاب وّدليل العقل الذي هو عبارة عن الرباءة األصلية و،اإلمجاعو
ّني فاألوالن خاصةّخباريند األّأما عو ّ«)٢(. 

 : ّيف األدلة األربعة  واألصوليني األخبارينيّأدلةوإليك 

 الكتاب: ّولالدليل األ

األحكام  الكتاب يف استنباطإىل  ّيون إىل جواز االستنادصولذهب األ
ّ الكتاب بوجود اخلرب املفرس ّيةّحجتقييد  إىل ّاألخباريون فذهبواّأما ، ّالرشعية
ّهنم حيرصون تفسري الكتاب بالنبيأبمعنى  ،للكتاب  من ^ّاألئمة  و’ ّ

 .بعده
 باإلضافة، آيات األحكام يف القرآن قليلةّأن  :ن اخلطب هوّلكن الذي هيو

ّإال أن ، ّورود الروايات املفرسة هلاإىل   ّيةّحج عدم ي األخباري همشكلةّ
جيوز استظهار األحكام وال االحتجاج بظواهر  فال، ًظواهر الكتاب مطلقا

 .األصول أم غريهاالكتاب يف مجيع املجاالت سواء يف الفروع أم 
ّني ثم ّخباريّ قد يتوجه إىل األًال سؤااالسرتاباديذكر  وعىل هذا األساس

ني ّخباريكيف عملكم معارش األ: السؤال التاسع أن يقال«: فقال، أجاب عليه
ِأوفوا بالعقود{: ّيف الظواهر القرآنية مثل قوله تعاىل ُ ُ ْ

ِ
ُ ْ َ

: قوله تعاىلو) ١: املائدة (}
ست{ ُأو ال ْ َ ْ َ

س  ؟)٤٣: النساء (}َاءُم ال
نحن نوجب الفحص عن أحواهلا بالرجوع إىل كالم : وجوابه أن يقال

ّإال أوجبنا  وعلمنا حقيقة احلال هبا وإذا ظفر باملقصودو، ^العرتة الطاهرة 
                                                

 .٤٠ص: ّالفوائد املدنية) ١(
 .١٦٧ ص١ج :احلدائق النارضة) ٢(
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 .)١(»ّالتثبتو، ّالتوقف
فالذي وقفنا عليه من كالم ، ونخباريّأما األ...«: وقال صاحب احلدائق

ّطلقا حتى مثل ٍء منه م فمنهم من منع فهم يش، تفريط و ما بني إفراطّمتأخرهيم ً
َقل هو اهللا{ ُ ْ ٌ أحدُ َ َ

،  عليهمٍسري من أصحاب العصمة صلوات اهللاّإال بتف، }
ّمنهم من جوز ذلك حتى كاد يدو ّ  يف تأويل ^عي املشاركة ألهل العصمة ّ
ّأن األخبار متعارضة من التحقيق يف املقام و«: ّثم قال »...ّحل مبهامته والتهشكم

ًإال أن أخبار املنع أكثر عددا، متصادمة من الطرفني واجلانبني ّ  .)٢(»أرصح داللة و ّ
ّعقبها بكالم للشيخ الطويس قسم فيها و، ّ نقل عدة روايات يف املقامّثم  ّ

 :معاين القرآن إىل أربعة أقسام
ّفال جيوز ألحد تكلف ا، بالعلم بههللا  اّما اختص :أحدها  .لقول فيهٍ
ب هبا خوط وّفكل من عرف اللغة، ًما يكون ظاهره مطابقا ملعناه :وثانيها

قتلوا اَوال{: مثل قوله، عرف معناه  
ُ ُ ْ فس ال حرم اهللا إالَ

ّ
ِ

َ َ
ِ

َ قْ َ با ْ ِ{ 
 .)١٥١: األنعام(

: مثل قوله، ًالّما هو جممل ال ينبئ ظاهره عن املراد به مفص :وثالثها
يموا{ ُأ ِ

َ
صال  .)٧٢: األنعام (َ}ة ا

يمكن أن يكون و، ًما كان اللفظ مشرتكا بني معنيني فام زاد عليهام :رابعها
ًكل واحد منهام مرادا بعض ما هللا ّن مراد اإّفانه ال ينبغي أن يقدم أحد فيقول ، ّ

ّحيتمله إال بقول نبي أو إمام معصوم ّ. 
ٍثم أيد الشيخ كالمه برواية عن أمري املؤمنني ّ  ورد فيها تقسيم كالمه × ّ

ّقسم ال يعرفه إال من و، العامل وقسم يعرفه اجلاهل: سبحانه إىل ثالثة أقسام
                                                

 .١٦٤ص: ّالفوائد املدنية) ١(
 .٣٢ ـ٢٦ ص١ج :احلدائق النارضة) ٢(
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ّصح متييزه ممن رشح اهللا وّلطف حسه وصفا ذهنه قسم ال و،  صدره لإلسالمّ
 .الراسخون يف العلم وأنبياؤه وّيعرفه إال اهللا

 +الم الشيخ القسم الثاين من ك«: قال صاحب احلدائق بعد نقل هذا
هو و، العامل وهو الذي يعرفه اجلاهلو،  عليهّهو األول من كالمه صلوات اهللا

ّهذا مما ال ريب يف صحة االستدالل بهو، ما كان حمكم الداللة املانع و، ّ
 .)١(»مكابر

ّوقال املحقق النراقي يف التمسك بظواهر الكتاب ذهب املجتهدون «: ّ
ّة إىل أن كل آية كان من الظّكاف ، ّيفرسو، واهر أو النصوص جيوز أن يعمل بهّ

ّخالفا لألخباريني، ّهو احلقو، أثر وّإن مل يرد به نصو ّإنه ال :  يقولون ّهنمإف، ً
ٍّنفرس بدون نص من املعصومّأن ال و، ء من القرآن جيوز لنا أن نعمل بيش ّ«. 

ّثم استدل عىل ذلك بأمور ّ: 
ها {: نحو، ًابا لنا خطالترصيح يف كثري من اآليات بكونه :منها َيا  َ

ِين آمنواَي{و) ١٠٦: املائدة (}ُاسّا ها ا ُا  ََ َ َ
ِا ولِإنم{ و)٢١: البقرة( } م ـَ ُي ُ

 ّيةّحجثبوت  وًبعد ثبوت كونه خطابا لنا و.أمثاهلا و)٥٥: املائدة (}اهللا
ىل جيب علينا العمل بمراده ع،  سبحانهوجوب طاعة اهللاو، ّاألصول اللفظية
 .مقتىض األصول

ًاألخبار املشهورة املرصحة بكون القرآن نورا لنا :ومنها  ًمنارا وًالدلي وّ
 .ًهاديا وًالسبيو

كحديث الثقلني ، بهوالعمل ّاألخبار املشهورة اآلمرة بالتمسك  :ومنها
 .املتواتر بني الفريقني

ًثم ذكر أمورا هي يف و، ّاعلم أن هذه املسألة قليلة اجلدوى«: أخرى فقال ّ
                                                

 .٣٢ـ٢٦ ص١ج :احلدائق النارضة) ١(
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ّمل يكن للغري مرجح و، تقديم اخلرب املوافق لظاهر القرآن إذا تعارض مع غريه
ّآخر عىل بعض األقوال؛ إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو األصول إال ورد يف  ّ

بل انعقد اإلمجاع عىل ، بياهنا أو يف احلكم املوافق هلا خرب أو أخبار كثرية
ّمع أن جل آيات األصول، أكثرها ّمما تعلق احلكم فيها  ـ ّبل كلهاـ روع الف وّ ّ

 .)١(» بعد أخذ تفصيلها من األخبارّال يمكن العمل هبا إال، بأمور جمملة

 ّالسنة: الدليل الثاين

ال خالف فيه بني ّ مما وهذا املقدار، ّ من أدلة األحكامالسنّةّأن  ّشكال 
حاديث الكتب أّأن ون من ّخبارياأل  فيام ذهب إليه  اخلالفّلكن، الفريقني

 .ّاألربعة قطعية الصدور
ًيون فقد ذهب أكثرهم إىل لزوم مالحظة سند األخبار مطلقا صولّأما األ ّ

 .سواء كانت يف الكتب األربعة أو غريها
العمل بخرب  إىل نّوحيث ذهب األصولي، ّواخلالف اآلخر يف دليلية السنّة

كام يكتفون يف الداللة ، ّاصّ الظن اخلّيةّحجالثقة أو اخلرب الصحيح لقوهلم ب
 .بالظهور
باخلرب الرصيح القطعي من حيث ّ إال ون فهم ال يعملونّخبارياألّأما 
ّهنم يشرتطون يف احلديث إعليه فو، ّذلك لعدم عملهم بمطلق الظن والداللة؛

 .ًالداللة معا و الصدورّأن يكون قطعي
  فتاوهيم مل يعتمدوا يف ـنيّخباريأي األـ  ّإهنم«: االسرتاباديقال 

ّأحكامهم إال عىل دالالت واضحة صارت قطعية بمعونة القرائن احلالية أو و ّ ّ
ال يف  وال يف كتاب اهللا، ^تلك القرائن وافرة يف كالم أهل البيت  و،ّاملقالية

االحتياط عند ظهور خطاب يكون  وّأوجبوا التوقف و...’كالم رسوله 
                                                

 .١٥٩ص: مناهج األحكام) ١(
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 .)١(»بهات يف نفس األحكاممن باب الشّ؛ ألنه ّسنده أو داللته غري قطعي

 اإلمجاع: الدليل الثالث
ّستقال مًالاإلمجاع ليس دليّأن من الواضح 

ني ّ بنفسه عند األصولي ً 
 .× لكشفه عن رأي املعصوم ًالّعد دليّإنام و، نيّخباريواأل

وعدم  ّصالحيته إىل ّدليليته يرجع وية اإلمجاعّحجومنشأ اخلالف يف 
ّعدم قابلية  إىل ونّخباريفذهب األ، عصومته للكشف عن رأي املّصالحي

 .اإلمجاع للكشف عن رأي املعصوم
ّأما اإلمجاع بمعنى «: قال.  من ذلك مورديناالسرتاباديوقد استثنى 

ًاتفاق اثنني فصاعدا عىل حكم برشط أن يعلم دخول املعصوم يف مجلتهم علام  ً ّ
ًإمجاليا ّفهو من اصطالح مجع من متأخري، ّ ّ اعرتف املحقق قدو،  أصحابناّ
: أنا أقولو«: ّثم قال ، من الفروض غري الثابتةّبأنهّغريه من املحققني  وّاحليل

فرتجيحه عىل ، ًالعىل تقدير تسليم ثبوته يرجع إىل خرب ينسب إىل املعصوم إمجا
ّ كام جرت به عادة املتأخرين من أصحابنا غري ًالاألخبار املنسوبة إليه تفصي

 : ًا من أصحابنا أطلقوا لفظ اإلمجاع عىل معنيني آخرينّاعلم أن مجع و.معقول
ترك االفتاء و، ني عىل االفتاء بروايةّخباريّاتفاق مجع من قدمائنا األ :ّاألول

ّواإلمجاع هبذا املعنى معترب عندي؛ ألنه قرينة عىل ورود  .برواية واردة بخالفها
 .ّال من باب التقية، ّما عملوا به من باب بيان احلق

بل ، ّحممد بن يعقوب الكليني وني كالصدوقنيّخباريإفتاء مجع من األ :اينالث
ّإن زعم العالمة أنه ليس منهمو، ّنه منهم عند التحقيقإف، ًالشيخ الطويس أيضا ّ... 

ّهذا أيضا معترب عندي؛ ألن فيه داللة قطعو ّية عادية عىل وصول نص إليهمً ّ ّ«)٢(. 
                                                

 .٤٠ص: ّالفوائد املدنية) ١(
 .١٣٥ ـ١٣٤ص: املصدر السابق) ٢(
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فهو يف «: ّن القسم األول منهام ع»العوائد«وقال الفاضل النراقي يف 
فهو ، ّبل من شواهد صحة اخلرب أو رجحانه، ّاحلقيقة ليس من أدلة احلكم

ال كشف فيه عن و، فهو من القرائن العتبار اخلرب، ّخارج عن حمط الكالم
إن ذكره املجتهدون يف الكتب  وّإن اإلمجاع«: يف احلدائق و)١(»قول املعصوم

ّإال أنك تراهم يف مقام التحقيق يف الكتب ، ّ األدلةّعدوه يف مجلة وّيةصولاأل ّ
، وجود مدلوله وّينازعون يف حتققهو، حصوله وّاالستداللية يناقشون يف ثبوته

، ّح الكتب االستدالليةّكام ال خيفى عىل من تصف، ّيةّ أثره بالكلّمحلحتى يض
 .)٢(»نحوها واملدارك واملسالك وكاملعترب

ست ّاملتسامل عليه بني األصحاب قد«ّن إ: لتنقيحاخلوئي يف اّالسيد وقال 
غريمها من األسباب املزيلة للعقل ناقض  والسكر وّأن اإلغامء :أرسارهم

 .اإلمجاع املنقوالن عن مجع غفري والعمدة يف ذلك هو التساملو، كالنوم
ّإال أن خمالفتهام غري ، الوسائل وّ توقف يف ذلك صاحبا احلدائق،نعم ّ

ّملا مر غري مرة من أن االتفاق بام هو كذلك مما ال اعتبار به ،ّمرضة لإلمجاع ّ ّ ّ ّإنام  وّ
، ّ من اتفاقاهتم×املدار عىل حصول القطع أو االطمئنان بقول املعصوم 

ّحيث إنا نطمئنو ّ من اتفاق األصحاب قد× بقوله ّ ست أرسارهم يف ّ
ّنه أ: +مداين ّقد ذكر املحقق اهلوـ : ّثم قال ـ باعهّتافال مناص من ، املسألة

ّقلام يوجد يف األحكام الرشعية مورد يمكن استكشاف قول اإلمام   أو ×ّ
ّكام أنه قلام يمكن اال، ّوجود دليل معترب من اتفاق األصحاب مثل املقام  ّطالعّ

 .)٣(»لكثرة ناقليه كام فيام نحن فيهعىل اإلمجاع 
                                                

 .٦٩٠ص: ّعوائد األيام) ١(
 .١٦٨ ص١ج :احلدائق النارضة) ٢(
 .٤٨٩ ص٣ج :)الطهارة(التنقيح ) ٣(
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 : غري معترب وّوقسم الفيض الكاشاين اإلمجاع إىل معترب
ّ هو ما اتفقت عليه مجيع األم:ّألولوا ّ من دون أن يشذ ّيةة أو مجيع اإلمامّ

مثل هذا و، الدين أو املذهب الذي يثبت بالتواترّ رضوري كام يف، عنها أحد
ّالسنّة؛ لعدم اتفاق األم واإلمجاع ال يمكن فرض خمالفته للكتاب ة عىل مثل ّ

 .هذا األمر
مثل هذا اإلمجاع ال  و. أو املذهبّاألمة هو ما ذهب إليه أكثر :والثاين

 .)١(هو يف احلقيقة ليس بإمجاعو،  باخلرب الواحدًالبل منقو، ًيكون متواترا
ّ أن اتفاق القدماء +ّوقد ذكر السيد الربوجردي  ًعىل مسألة يعد إمجاعا ّ ّ

 .)٢( ًمعتربا
ًاخلالف يف اإلمجاع ليس خالفا جوهريا؛ ألّأن  :ّ يتضحّتقدما ّومم  مرادّن ًّ

 عىل ًل وهو ما كان مشتمالّ اإلمجاع هو اإلمجاع املحصّيةّحجني من ّاألصولي
ّلذا علل املحقق النراقي رفض و، ًقول املعصوم أو رأيه أو رضاه قطعا ّ

ّحيث إهنم رأوا العامة ، ألجل الغفلة عن املراد «ّبأنهني لإلمجاع ّخبارياأل ّ
ٍ النظر عن كون واحد منهم يريدون إمجاع العلامء مع قطعو، ّحيتجون باإلمجاع

ّني من اخلاصة ّشاهدوا األصوليو، ّته نفس االتفاقّيّحجًمعصوما فجعلوا 
زعموا و، اختلط وًأيضا يدور عىل ألسنتهم لفظ اإلمجاع فاشتبه عليهم األمر

ّأهنم يريدون أيضا ما أراد العامة لذا ترى  وته؛ّيّحجنفوا و، فشنّعوا عليهم، ًّ
ّمتأخري ّاقترصوا عىل الرد؛ لعدم  وّ كفوا ألسنتهم عن ذلك املقالنيّخباري األّ

ّأو نفي الفائدة عنه؛ ألنه إذا اشرتط يف ، أو عدم إمكان العلم به، وقوعه
 .)٣(»تهّيّحجاإلمجاع العلم بدخول املعصوم أو قوله فال يمكن نفي 

                                                
 .١٢٧ص: رساله راه صواب/ ده رساله) ١(
 .٢٨٧ص: )ّللسيد الربوجردي(صول الفقه أ يف تقريرات) ٢(
 .١٩٦ص: مناهج األحكام) ٣(
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 العقل: رابعالالدليل 
ّيون أن من مجلة األدلة الستنباط األحكاصولذكر األ ّ  هو ّيةم الرشعّ

بينهم يقع يف   النزاعّحملو، ون عىل خالف ذلكّخبارياألو، الدليل العقيل
 :جهات ثالث

 احلرمة وحكم العقل بالوجوب: األوىلاجلهة 
ًخالفا  ـ ّالقبح العقليني وني وإن كانوا يؤمنون باحلسنّخباري األّإن

ّإال أهنم مع ذلك ال يرون احلرمة ـ لألشاعرة قال ، ّينيالوجوب الذات وّ
، ّالقبح الذاتيان واحلسن: إحدامها: هنا مسألتان«: االسرتاباديّاملحدث 

ّأال ترى أن  .بني املسألتني بون بعيد و...ّاحلرمة الذاتيان واألخرى الوجوبو
ّكثريا من القبائح العقلية ليس بحرام يف الرشيعة نقيضه ليس بواجب يف و، ً

، ينسب فاعله إىل السفهو،  احلكيم عنهمعنى القبيح العقيل ما ينفرو، الرشيعة
 .)١(»ّاملحقق الطويس يف بعض تصانيفهعىل ما ذكره 

بمعنى  ـ كالعدل ـ ّإن حسن بعض األفعال«: وقال الشيخ حسني الكركي
 ـ كالظلم ـ قبح بعضهاو، الثواب يف نظر العقالء واستحقاق فاعله املدح

به العقول عند من ال يعرف ّمما تشهد ، العقاب وّبمعنى استحقاق فاعله الذم
ّاعلم أنه كام أن احلسنو ... بالصانعّال يقر والرشائع كذلك ، ّالقبح عقليان وّ

لذلك جاز و، اعتبارات وٍبل لوجوه، ّلكنّهام ليسا ذاتيني واحلرمة وّاحلل
ّالرشع كاشف عام و، ً حراما يف أخرى، يف رشيعةًالء حال فيكون اليش، هلامّتبد
 .)٢(»حرمته وّدراك حلهإب العقل ّستقلال ي

ني عدم ّخباريٍنسب إىل غري واحد من أصحابنا األُي>: قال الشيخ األنصاريو
                                                

 .املصدر السابق) ١(
 .٢٥٢ـ٢٥٠ص: هداية األبرار) ٢(
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ّاالعتامد عىل القطع احلاصل من املقدمات العقلية القطعية غري الرضورية ّ ّ لكثرة ، ّ
 .)١(< منهايشءفال يمكن الركون إىل ، الغلط فيها ووقوع االشتباه

ال اعتبار بام إذا ّ أنه نيّخباريإىل بعض األنسب >: وقال صاحب الكفاية
بل ، مراجعة كلامهتم ال تساعد عىل هذه النسبةّأن ّإال ، ّية عقلّمقدماتكان ب

ّتكون إما يف مقام منع املالزمة بني حكم العقل ّإنام ا ّأهنو، تشهد بكذهبا
كام ينادي به بأعىل صوته ما حكي عن ، حكم الرشع بوجوبه ويشءبوجوب 

 ّقدماتّإما يف مقام عدم جواز االعتامد عىل املو،  الصدر يف باب املالزمةّالسيد
ّال تفيد إال الظنّألهنا ، ّيةالعقل ّكام هو رصيح الشيخ املحدث األمني ، ّ

ًفلزوم اتباع القطع مطلقا، كيف كان و...االسرتابادي ة عىل خذاّصحة املؤ وّ
ال يكاد خيفى عىل ّمما ، ًال عقكذا ترتيب سائر آثاره عليهو، خمالفته عند إصابته

 .)٢(< عن فاضلًالعاقل فض
 ّيةاألحكام الرشعّن أل، اخلالف يف املقام ليس له أثر واضحّأن والظاهر 

 وعليه فال أثر،  بالدليل الرشعيايمكن إثباهت، التي يمكن أن تثبت بالعقل
 .للخالف يف هذه اجلهةّعميل 

ّأما ما يسمى «: حيث قال، + ّ وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد الصدر ّ
ّاملحدثون يف أنه هل يسوغ العمل به  وبالدليل العقيل الذي اختلف املجتهدون ّ

ًلكن مل نجد حكام واحدا و يسوغ العمل بهّبأنهإن كنّا نؤمن  وفنحن، أو ال ً 
ّبل كل ما يثبت بالدليل العقيل ، إثباته عىل الدليل العقيل هبذا املعنىّيتوقف 

 .)٣(»ٍ نفس الوقت بكتاب أو سنّةت يففهو ثاب
                                                

 .٥١ ص١ج: فرائد األصول )١(
 .٢٧٠ص: كفاية األصول) ٢(
 .٩٨ص: الفتاوى الواضحة) ٣(
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  القياس:اجلهة الثانية
 :للقياس اصطالحان

ّالقياس هو الذي خيضع النصوص الرشعية للعقلّأن  :ّولاالصطالح األ ُ ،
 وعىل هذا األساس يكون .ُ وما خالف العقل ترك،ُفام وافق العقل أخذ به

، ّية من خالل العقل لألحكام الرشعّيةًاإلنسان قادرا عىل معرفة العلل الواقع
ّفيكون العقل هو املقياس لصحة النصوص الرشعية ّ. 

 ^ة أهل البيت ّر منه أئمّوهذا االصطالح من القياس هو الذي حذ
ّ الذي قال ببطالنه وحرمته؛ ألنه يؤدي إىل حمق ×اإلمام الصادق  ّامالسي ّ

 :× قلت أليب عبد اهللا: قال، ويف الرواية عن أبان، الرشيعة ومسخ أحكامها
ة من اإلبل :قال ؟ًع اصبعا من أصابع امرأة كم فيهاما تقول يف رجل قط  .ع

ون: قطع اثنني؟ قال: قلت قطع : قلت .ثالثون: قطع ثالثة؟ قال: قلت .ع
ون: ًأربعا؟ قال ن ًيقطع ثالثا فيكون عليه ثالثو! سبحان اهللا: ُقلت .ع

 ّممنغنا ونحن بالعراق فنربأ ّإن هذا كان يبل! ًويقطع أربعا فيكون عليه عرشون
م رسول !  يا أبانًمهال :×فقال  .ّإن الذي قاله الشيطان: قال ونقول هذا ح

ية فإذا ب «:’اهللا  رجل إ ثلث ا رأة تعاقل ا رأة ّإن ا لث رجعت ا لغت ا
صف ست ، ّإنك أخذت بالقياس! يا أبان. إ ا سنة إذا ق ُوا ينّ  .)١(<ق ا

أنا  ـ ×اإلمام الصادق  ـ دخلت عىل جعفر بن حممد«: يعُوقال ابن مج
هذا رجل :  قال؟من هذا معك: فقال البن أيب ليىل، وابن أيب ليىل وأبو حنيفة

ين برأيه: قال.  يف أمر الدينله برص ونفاذ ر ا س أ لعله يق
ّ

يا :  إىل أن قال.!..
                                                

الناهيـة ت وقد بلغت الروايـا.  من أبواب صفات القايض٦، باب١٨ج: وسائل الشيعة) ١(
فات القـايض مـن كتـاب يف الباب السادس من أبـواب صـ» بلفظ القياس«عن القياس 

كام بلغت الروايات الـواردة يف نفـس البـاب  وعرشين رواية، ًا فقط أربع١٨ج: الوسائل
 .ًاملذكور الرادعة عن الرأي يف الدين وهو بمعنى القياس أيضا عرش روايات
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ين ّأول :  قال’ّأن رسول اهللا : ّحدث أ عن جدي! نعمان ر ا من قاس أ
س أنا خ منه خلقت من نار (: اسجد آلدم فقال: قال اهللا تعا، برأيه إبل

ين برأيه قرنه )وخلقته من ط س ،فمن قاس ا  اهللا تعا يوم القيامة بإبل
 .)١(<ّألنه اتبعه بالقياس

هما أعظم ّأي:  ـكام يف رواية ابن شربمة ـ ×  الصادقاإلمامّثم قال له 
زناقتل  فس أو ا ّفإن اهللا عز وجل قبل  قتل : قال .قتل النفس: قال ؟ا ّ

م يقبل  فس شاهدين و زنا ا  إال ا
ّ

عة صالة أم : ّأيهما أعظم: ّثم قال .أر ا
صوم صالةفما بال ا: قال .الصالة: قال ؟ا صوم وال تق ا  ؟ائض تق ا

ك قياسك ك يقوم   .)٢(<ين برأيكق اهللا وال تقس اّتا؟ ُفكيف و

 .نيخباريني واألّإذن هذا القسم من القياس ال خالف يف بطالنه بني األصولي
عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف  :االصطالح الثاين للقياس

 :وأركانه أربعة .)٣(ّالعلة املستنبطة من حكم األصل
 .وهو املقيس عليه :األصل
 .وهو املقيس :والفرع

 .بار الرشعي عىل األصلوهو االعت :واحلكم
وهي اجلهة املشرتكة بينهام التي بنى الشارع حكمه عليها يف  :ّعلةوال
االعتامد عىل القياس بكال قسميه يف  إىل وقد ذهب أهل السنّة ،األصل

ّكام الرشعية كاحلدود والكفاراتاستنباط األح ّودليلهم هو أن األدلة الدالة ، ّ ّ ّ
                                                

اإلحكـام البـن ؛ ٢٧، ٢٦، ٢٥صـفات القـايض، ح مـن ٦، باب١٨ج: ئل الشيعةوسا) ١(
 ١ج:  وجممع الزوائـد؛٦٠ـ٥٣ ص١ج: عنيّعالم املوقأ و؛ وما بعدها٧٨٠ ص٢ ج:حزم
 .١٧٩ص

 . من أبواب صفات القايض٦ ، باب١٨ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٤ ص٣ج: لآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام) ٣(
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فقرصها عىل ، ّمها مجيع األحكام الرشعية بعمولوا القياس تتنّيةّحجعىل 
 .ّبعض األحكام ختصيص بال خمصص

ّ واضحة؛ ألن الوصول إىل معرفة علة السنّةواملناقشة فيام ذهب إليه أهل  ّ
 :احلكم الرشعي عىل نحوين

ّأن تكون معرفة احلكم يقينية قطعية :ّولاأل ّ. 
 .ةيأن تكون معرفة احلكم ظنّ :الثاين

ّ عرفنا علة احلكم الرشعي من طريق قطعيإذاّأننا  :ّواحلق  ّكام إذا نص، ّ
ّالشارع عىل علة احلكم بالداللة املطابقية أو االلتزام قياس (  كمفهوم املوافقةّيةّ

ّأو عرفنا العلة من ، )كمفهوم الرشط أو احلرص(  أو مفهوم املخالفة)ّيةاألولو
ً كأن يكون صدق كالم الشارع متوقفا ع،ّطريق آخر قطعي ًأو رشعا أو ًال قّ

ّلغة عىل كون هذا األمر علة للحكم ّ أو قطعنا بمقصود املتكلم حيث يستبعد ،ً
ّفإن عرفنا العلة الواقعية للحكم  .ّأو يقطع بعدم إرادة كون اليشء الفالين علة ّ

ًفاحلكم يكون دائرا مدار علته سعة وضيقا، ّمن أي طريق كان ً وهذا أمر . ًّ
 .ّعلول عن علتهّالستحالة ختلف امل ،واضح

 من طريق السرب ّعلةكام إذا عرفنا ال، ةي احلكم ظنّّعلةإذا كانت ّأما 
ّأو سالمة العلة عن النقيض واط، أو إثبات املناسبة للحكم، والتقسيم راد ّ

ّالعلة مع احلكم أو اط  ّيفيد الظنّ مما ُأو غري هذه األمور، ّراد العلة وانعكاسهاّ
ففي مثل هذه احلاالت ال جيوز العمل هبذا ، اديرّبوجود العلة عىل أكثر التق

ّ استنادا إىل الظنّ رشعيمن قبيل استنباط حكمّ ألنه القياس؛ ة وهو ّج غري احلً
 .كام هو واضح، باطل

ّوذكر املحدث السيد نعم إن نفوا  وّ أن أكثر األصحاب: اجلزائرية اهللاّ
ّ إال أهنم نصوا عىل ،أنواعه وقياس املساواة ّ منصوص  وّيةاألولوياس  قّيةّحجّ

ّجعلومها مناطا لألحكام الرشعيةو، ّالعلة نحن قد أكثرنا من الدالئل يف و، ً
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ّعىل أهنام ال و، ةّجاالستبصار عىل نفيهام من احل ورشحينا عىل التهذيب
ع األحاديث ّتتب وّمن تأملو:  ـّثم قال ـ يصلحان للداللة عىل األحكام

سسوا فال تق: ^الواردة يف قوهلم  ّإن أول من قاس إبل ّثم أورد ... .)١(ّ
ّوبعد ذلك ذكر أن استفادة حتريم الرضب من  .ّبعض األخبار الذامة للقياس

هم{: قوله تعاىل قل  ُفال  َ َْ ُ ا أفَ
ُ

بل ، ّيةاألولوليس من قياس ) ٢٣: االرساء (}
 من يسمع هذا اللفظ يفهم منه حتريم ّكلّفإن ، ًلداللة اللفظ عليه عرفا

 .)٢(ّيةاألولوًإن مل يكن عارفا بقياس  وبالرض

  إثبات أصول الدين بالعقل:اجلهة الثالثة

فـيام يـرتبط  نيّخبـاريني واألّسـبق اخلـالف بـني األصـوليـ فـيام ـ ّتبـني 
ّوأمـا النـزاع واخلـالف بيـنهام يف . ّباالستدالل بالعقل عىل األحكام الـرشعية
ّ مــن كلــامت املحــدث فــاملالحظ، االســتدالل بالعقــل عــىل أصــول الــدين

، ة فقطّإمكان االستدالل به إلثبات النبو و العقلّيةّحجّ أنه يرى االسرتابادي
 : ّحيث قسم آراء العقل إىل قسمني،  من االعتقادات األخرىادون غريه

ًقسم يكون متهيده مادة الفكر فيه بل صورته أيضا من جانب أصحاب  > ّ
 .وقسم ال يكون كذلك، العصمة

ّألنه معصوم عن ، مقبول عند اهللا تعاىل مرغوب إليه :ّولفالقسم األ
 .لكثرة وقوع اخلطأ فيه، غري مقبول :والقسم الثاين .اخلطأ

ّ رسالته عىل األمة إما أنه من باب بعد االطالع عىل ’ّوإثبات النبي  ّ ّ ّ ُ

أو من ، معجزته حيصل القطع بدعواه بطريق احلدس كام يفهم من األحاديث
ّواستخراج الرعية الفروع من القواعد الكل، من النظر والفكرالقسم املقبول   ّيةّ

                                                
 .٢٨٨ ص٢ج :بحار األنوار) ١(
 .١٩٠ ص١ج :اهنينور الرب: انظر) ٢(



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٥٨

 .)١(< من هذا القسم املقبول^ّاملتلقاة منهم 
ّوقد قسم أيضا العلوم النظرية قسمني ً قريبة ّمادة قسم ينتهي إىل : ّ

 .أكثر أبواب املنطق واحلساب وومن هذا القسم علم اهلندسة، اإلحساس
 ّيةمن هذا القسم احلكمة اإلهلو، ة اإلحساسبعيدّمادة وقسم ينتهي إىل 

ّاملسائل النظرية الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم الكالمو، ّيةالطبيعو بعض  وّ
ّال عاصم يف مثل هذه املوارد إال التمسو، القواعد املذكورة يف كتب املنطق ك ّ

 .)٢(^بكالم املعصومني 
ّوذكر أيضا أن طريقة األ مدوا فيام ليس من ّني هي أهنم مل يعتّخباريً

ّرضوريات الدين من املسائل الكالمية غريها من  وّالفقهية وّيةصولاأل وّ
ّاألمور الدينية إال عىل الصحيحة الرصحية املروية   .)٣(^عن العرتة الطاهرة ّّ

ّوالشيخ احلر العاميل مع قوله ، )٤(ووافقه عىل ذلك الفيض الكاشاين
ّبصحة التمسك بالدليل العقيل إلثبات اإلفادة من  و الدليل السمعيّيةّحج ّ

ّفقد رصح أن التتب، دليل العقل يف االعتقاد ّ ّع أثبت أن كل ّ ّعقلية تقام  ّمقدمةّ
ّعىل أصل من أصول الدين أو عقيدة من العقائد فإن ثمة  ّنصا موجودا يدل ّ ً ً ّ

 .)٥( ًعليها أيضا
 ]ابادياالسرتّاملحدث  أي[ واملستفاد من كالمه>: األنصاريقال الشيخ 

ًما يكون مباديه قريبة من  ويف غري املحسوسات، ة إدراكات العقليّحجعدم 
 ....إذا مل تتوافق عليها العقول، اإلحساس

                                                
 .١٥٤ص: الفوائد املدنية) ١(
 .١٢٩ص: املصدر السابق) ٢(
 .٤٩ص: املصدر السابق) ٣(
 .١٢٥ـ١١٧ص: رساله راه صواب/ ده رساله) ٤(
 .٤٣٦ص: ّالفوائد الطوسية) ٥(
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ّمنهم السيد املحدث : ّ تأخر عنهّممنٍوقد استحسن ما ذكره غري واحد  ّ
ن وافقهام عىل ذلك ّومم ...اجلزائري يف أوائل رشح التهذيب عىل ما حكي عنه

ّاملحدث البحراين يف مقدمات احلدائق: ملةيف اجل يشري إىل ما ذكرنا من ّمما و ...ّ
 .)١(< لهٍدر يف رشح الوافية يف مجلة كالمّالصّالسيد قبل هؤالء ما ذكره 

ّأن اخلالف منهم ليس يف و، النسبة كاذبةّأن  صاحب الكفاية يرى ّلكن
 .)٢(يف الصغرىّإنام  وّية الدليل العقيلّحجكربى 

ً ما نص عليه املحدث النوري أيضاوهذا ّ  :فقد قال يف مجلة كالم له طويل، َّ
ُإن ما ن> ّية القطع احلاصل من ّحج من إنكارهم نيّخبارياألسب إىل أصحابنا ّ

قد اشتهرت هذه النسبة يف عرصنا بني  و.خالف ما يظهر من كلامهتم، العقل
ألعظم تهار كالم الشيخ ااألصل يف هذا االشو، طبقات أهل العلم

نقله عن ّإنام و، مل يكن عنده كتاب الفوائدّألنه ، لكنّه معذور و...األنصاري
ّكذا ما نقله عن السيد و، ّني حممد تقي األصفهاين عىل املعاملّحققامل حاشية فخر

 .)٣(<اجلزائري كام ال خيفى عىل من راجعهام
، )قطعال( ناها يف كتابنالّفص، ّوقد استدلوا بطوائف ثالث من الروايات

 .)٤(املصدر املذكور إىل  نحيل البحثولذا
 سائر االعتقادات بحصول وم يكتفون يف أصول الدينّهنإن فّواألصوليّأما 

األخبار وال يشرتطون قيام الدليل  ولو من الروايات والقطع واالطمئنان
ًإال أهنم يعتربون يف الوقت نفسه الدليل الكالمي طريقا مثبتا ألصول ، العقيل ً ّ ّ

                                                
 .٥٥ـ٥٤ ص١ج: فرائد األصول) ١(
 .٢٧٠ص: كفاية األصول) ٢(
 .٣١٨ـ ٣٠٣ ص٩ج: مستدرك الوسائل) ٣(
 كـامل ّيدالس ًتقريرا ألبحاث املرجع الديني، ّدراسة يف حجيته وأقسامه وأحكامه ،القطع) ٤(

 .٤٠٥ص: ّحممود نعمة اجليايش: بقلم، احليدري
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 رضورةو،  االجتهادّيةبل يرى البعض منهم رضورة علم الكالم يف عمل، عقائدال
 .إملام املجتهد به

ّوقد ذهب املحقق النراقي إىل عد علم الكالم من   االجتهاد فقال ّمقدماتّ
ّ يتوقف معرفة الكالم قدر ما: اخلامس«: عليه علم الكالمّ يتوقف يف عداد ما

 ّمصدقهمو،  باعث األنبياءّبأنه و،ّالسلبيةو ّبوتيةصفاته الثو، عليه العلم بالشارع
 .)١(»...باملعجزات

 
ائّحققتفصيل ا     ا

ّ النائيني فصل بني الترصف يف نفس القطعّحققامل ّالترصف يف متعلقه وّ ّ ،
ىل القطع ّال ترتب األثر ع: لشارع أن يقوللليس ف ،أجاز الثاين وّفمنع األول

ّية القطع ذاتيةّحجّألن ، السنّة وباحلكم احلاصل من غري الكتاب  يمكن لكنو، ّ
ٍكل حكم من أحكام الكتاب: أن يقول وجب عليك ترتيب ، السنّة قطعت به وّ

 .األثر عىل قطعك به
ٍ مراده يف املقام مقدمات ثالثوقد ذكر لتقريب  : ًاّ

ٍبحكم يف موضوع نفس ذلك ّإنه ال يمكن أخذ القطع  :األوىلّاملقدمة 
ّألن القطع طريق إىل متعلقه بالذات،  الستلزامه الدور،احلكم فالقطع بحكم  .ّ

ّفاحلكم متقدم يف  ؛ االنكشاف عىل املنكشفّتوقف، ّ عىل حتقق احلكمّتوقفم
 احلكم عن ّتأخرفلو أخذ القطع يف موضوع احلكم لزم ، الرتبة عىل القطع

 .هذا هو الدورو، القطع
استحالة ّأن  ـ ّالتوصيل وّيف بحث التعبدي ـ ّه قد تقررّإن :ّدمة الثانيةاملق

، امللكة والتقابل بينهام من قبيل العدمّن أل، التقييد تستلزم استحالة اإلطالق
                                                

 . بحث رشوط االجتهاد٢٥٠ص: دينّأنيس املوح) ١(
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ٍفكل مورد ال يكون قاب فال يكون هناك ،  للتقييد فهو غري قابل لإلطالقًالّ
 .وال إطالق تقييد

ّعية مهملة باإلضافة إىل علم املكلفّإن األحكام الرش :نتيجةال ، جهله وّ
ّألن تقييدها بالعلم هبا غري ممكن بمقتىض املقدمة  إطالقها بالنسبة إىل و، األوىلّ

ّألن املالك ، فتكون مهملة. الثانية ّقدمةاجلهل هبا غري ممكن بمقتىض امل والعلم
 ّإما أنو،  به من تقييدهّالبدف ّإما أن يكون يف جعل احلكم خلصوص العامل به

ّ تقدم يف املقدمتني لكن،  من تعميمهّالبدف اجلاهل و من العاملّعميكون يف األ ّ
 ّملا كان اإلمهال يف مقام الثبوت غري معقولو، اإلطالق وعدم إمكان التقييد

 : ام ييلهو ما ذكره فيو،  من عالجّالبدف
ُويا ي ثانًالّن للشارع يف مثل هذه املوارد جعإ :ّاملقدمة الثالثة ّ عنه بمتمم َّعربًّ

 ّأو يعمم به احلكم، ّفيسمى بنتيجة التقييد ّ يقيد به احلكم بالعلمّفإما أن، اجلعل
ّألن متعلق اجلعل األول ، ورال يلزم الد ٍحينئذ و...اإلطالقّفيسمى بنتيجة  ّ ّ

، ّمتعلق الثاين هو التقييد بالعامل أو اإلطالقو، هو احلكم عىل نحو اإلمهال
 .ّير املتعلقني ال يلزم الدورمع تغاو

 تقييده بالعلم يف مورد اجلهر ووقد وقع يف الرشيعة ختصيص احلكم
ّبمقتىض األدلة  ـ نلتزم فيهام بنتيجة التقييدو، اإلمتام والقرص واإلخفاتو

ّبمقتىض العمومات الدالة ، ّأما يف غريمها فيؤخذ بنتيجة اإلطالق ـ ّالرشعية
ّعىل أن األحكام الرشعية  .اجلاهل و مشرتكة بني العاملّ

   ّ من املمكن تقييد احلكم بالقطع احلاصل من سبب خاصّأن: فظهر
املنع من العمل بالقطع باحلكم و، ّعن طريق متمم اجلعل ـ السنّة وكالكتابـ 

ّإال أن الكالم يف وقوع ذلك يف الرشيعة ...ذلكاحلاصل من غري   مورده ّفإن، ّ
ًقليل جدا  .)١(عىل ما يظهر من رواية أبان، ياسمن القكالقطع احلاصل ، ّ

                                                
 .٥٧ـ٥٦ ص٢ج: ًالصولانظر مصباح ا) ١(
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ل سيد  إش و  اّا ائّحققا     ا
ّوأما ما ذكره يف  .ّ فهو تاماألوىلّما ذكره من املقدمة : ّقال السيد اخلوئي

، ّفهو غري تام، استحالة التقييد تستلزم استحالة اإلطالق ّ أن:ّاملقدمة الثانية من
اإلطالق عبارة عن ّن أل، امللكة وإن كان من تقابل العدم وّألن التقابل بينهام

ّال يعترب يف التقابل املذكور القابلية يف كل ّ أنه ّإال،  لهًالعدم التقييد فيام كان قاب ّ
اإلنسان غري قابل ّأن : أال ترى. ّبل تكفي القابلية يف اجلملة، مورد بشخصه

ه بالعجز عنه ّتصافاّصح  يمع ذلكو، ًال بالقدرة عىل الطريان مثّتصافلال
ّليس ذلك إال لكفاية القابلية يف اجلملةو، هو عاجز عن الطريان: فيقال ّأن و، ّ

 مل إنو، بالنسبة إىل بعض األشياء و بالقدرة يف اجلملةّتصافاإلنسان قابل لال
 .ًيكن قادرا عىل خصوص الطريان

ت من ملا عرف،  تقييد احلكم بالعلم به مستحيلّنحيث إ، ويف املقام
، الستلزامه الدور كذلك، ًتقييده باجلهل به أيضا حمالو، استلزامه الدور

بال حاجة إىل ، ّاجلهل ال حمالة يف اجلعل األويل وًفيكون مطلقا بالنسبة إىل العلم
يستحيل منعه عن العمل ، ّقطع به املكلف وإذا كان كذلكو .ّمتمم اجلعل

ًالستلزامه اجتامع الضدين اعتقادا، بقطعه  . يف صورة اإلصابةًمطلقاو، ً مطلقاّ
ّوقد ظهر بام ذكرناه فساد ما ذكره من صحة أخذ القطع باحلكم :  قالّثم

ًيف موضوعه رشطا أو مانعا بتتميم اجلعل  ّويل عىل كون اجلعل األّتوقفمّألنه ، ً
 .قد عرفت كونه بنحو اإلطالق و.بنحو اإلمهال

 اإلخفات وكم يف موارد اجلهرالعلم مأخوذ يف احلّأن  : منما ذكرهّوأما 
 .التامم والقرصو

ّإذ غاية ما يستفاد من األدلة هو إجزاء أحدمها ،  األمر ليس كذلكّنأ :ففيه
ال اختصاص احلكم ، إجزاء التامم عن القرص عند اجلهل باحلكمو، عن اآلخر

يف مقام االمتثال باجلهر يف موضع اإلخفات أو  ـ  اجتزاء الشارعّفإن، بالعامل
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العنوان املذكور ّأن  ،ّيدل عليه و.ّال يدل عىل اختصاص احلكم بالعامل ـ لعكسا
 .يف الرواية هو اجلهر فيام ينبغي فيه اإلخفات أو اإلخفات فيام ينبغي فيه اجلهر

ًهذا التعبري ظاهر يف ثبوت احلكم األويل للجاهل أيضاو ّيؤيده تسامل الفقهاء  و.ّ
للعقاب عند املخالفة فيام إذا كان جهله عن ّتحق اجلاهل باحلكمني مسّأن عىل 

ال معنى لكون اجلاهل ، عىل تقدير اختصاص احلكم بالعاملّفإنه ، تقصري
ًمستحقا للعقاب ّ. 

 ما ذكره من ثبوت املنع عن العمل بالقطع احلاصل من القياس بروايةّأما و
 :ففيه، أبان

 . عليهااالعتامدّ يصح فال،  رواية أبان ضعيفة السندّنأ ً:الّأو
 يظهر منها كونه ،نعم. ًه ال داللة هلا عىل كونه قاطعا باحلكمّنأ :ًوثانيا
 الذي جاء به ّنقول إنو، ا نسمع ذلك بالكوفةكنّ«: حيث قال، ًمطمئنا به

 .»شيطان
ه ليس فيها داللة عىل املنع عن العمل بالقطع عىل تقدير حصوله ّنأ :ًوثالثا

، قطعه خمالف لهّأن و، عه ببيان الواقع قد أزال قط× اإلمام ّفإن، ألبان
ًفق كثريا يف املحاورات العرفية أيضاّذلك يتو ،  ألحديشءام حيصل القطع بّفرب، ًّ

، يذكر الدليل عليهو،  له الواقعّفيبني، قطعه خمالف للواقعّأن ويرى صاحبه 
 .)١(  العمل بالقطع عىل تقدير بقائهال للمنع عن، ّركبليزول قطعه أي جهله امل

    العراّحققتفصيل ا

 ال يكون القطع احلاصل بأن، التعذير وّ العراقي فصل بني التنجيزّحققامل
ًمن املقدمات العقلية معذرا ّ ّ يفرق بني القطع الناشئ يمكن أن>: ّقال ما نصه، ّ

ّعن تقصري املكلف يف مقدمات حصول قطعه ّيف جهة معذريته ، بني غريه وّ
                                                

 .٦٠ـ٥٩ ص٢ج: ًانظر مصباح االصول) ١(
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ّبدعوى عدم معذورية من يقرص يف مقدمات قطعه ،عند خمالفة قطعه للواقع ّ ّ ،
ّخصوصا إذا كان كذلك من جهة اخلوض يف املقدمات العقلية التي هني عن  ّ ً

ّلكن مثل هذه اجلهة غري مرتبطة بجهة منجزيتهو، اخلوض فيها ّيته حلكم ّعل وّ
ّإذ ال تالزم بني عدم معذورية قطعه ذلك ، العقل بوجوب احلركة عىل وفقه

ّبني عدم منجزيته يف مقام إثبات االشتغال بالتكليف وّققه عن الواقععند حت ّ 
 ...ًال بأس أيضا بااللتزام هبذا املقدارو، ّصحة الردع عن العمل عىل وفقهو
يمكن أن حيمل  و بل... ّ القائل بعدم اعتبار قطع القطاعّلعله إىل ما ذكرنا نظرو

 .)١(<...نيّخبارياألًعليه أيضا مقالة 
ّأما من حيث ، ّيةّنجزّليس للشارع الترصف يف القطع من حيث امله ّ أنأي

كام هنى عن استطراق ، ّ معنييشء يمنع من استطراق بأن، ّاملعذرية فيمكنه ذلك
ٍال يكون القطع احلاصل عن طريق قد هنى عن استطراقه  ٍحينئذو، القياس

 ً.عذرا
ومن هنا >: يث قالح،  +حممد الروحاين ّالسيد وهذا التفصيل وافقه عليه 

 هذا ـ  القطعّيةّحج الراجعة إىل نفي نيّخبارياأله يمكن تصحيح دعوى ّنأ: يظهر
رجاعها إىل نفي إب ـ  فراجع صدر كالمهنيّخبارياألاحتمله الشيخ يف مراد ّمما 

إذ ، وهي دعوى ال بأس هبا، السنّة القطع احلاصل من غري الكتاب وّيةمعذور
وكثرة وقوع ، الدين ال يصاب بالعقولّأن ة عىل ّ الدالةبعد ورود الروايات الكثري

ال حيكم العقل والعقالء ،  إذا كانت مدركة من طريق العقلاألحكاماخلطأ يف 
 ّقدمات يف املًاّونه مقرصّبل يعد، السنّة القاطع من غري طريق الكتاب وّيةبمعذور

 .)٢(< وإن مل يمكن نفي وجوب اإلطاعة يف حال قطعه، عقابهّفيصح
                                                

 .٤٤ ص٣ج، ١ق: هناية األفكار) ١(
 .١١٩ ص٤ج: ًمنتقى األصول) ٢(
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تنج .١ دن ا رةسّجواز االكتفاء بغسل ا اريّ  اء ا     ا

ً مرةس بغسله يف املاء اجلاريّتطهري البدن املتنج بهل جيوز االكتفاء ؟ ّ
 ّ لردّيةولوله صاحب اجلواهر بتنقيح املالك القطعي ومفهوم األّاستدل 

ً مرةالبدن النجسد يف االجتزاء بغسل ّصاحب احلدائق؛ حيث ترد  واحدة يف ّ
ث البحراين ّ قد يظهر من حدائق املحد،نعم >:املاء اجلاري؛ قال يف اجلواهر

، الختصاص الصحيح بالثوب، للبدن د يف االجتزاء بذلك بالنسبةّنوع ترد
 .)١(<ّية القطعّيةولوللقطع باملساواة واأل، ًاّوهو ضعيف جد

ًأوالوال خيفى  : قال، صحيح حممد بن مسلم، مقصودة من الصحيحّأن  :ّ
ن  : قال؟ عن الثوب يصيبه البول×سألت أبا عبد اهللا > ر اغسله  ا

 .)٢(< واحدةّفمرة ٍ جارٍفإن غسلته  ماء، رت
وثانيا
ً
 به يف هذا الفرع حاصل بحكم العقل البدهيي ّالقطع املستدلّأن  :

ومن هنا حيتاج إىل . الثوب جيذب الرطوبة النجسةّن ؛ ألّية القطعّيةولوباأل
ة ّفتزول بالغسل مر، بخالف البدن؛ حيث ال تنفذ فيه النجاسة، العرص

ة يف ّس عىل كفاية غسله مرّ يف الثوب املتنجّالنصّ دل فإذا. بالفحوى القطعي
 .ّية القطعّيةولوعىل كفايته يف البدن النجس باأل ّيدل ،املاء اجلاري

صوص .٢ مر  حرمتّيةإلغاء ا   ه عن ا
ل لذلك ّكام عل، اعّ مسكر حتى الفقّكل عن اخلمر إىل ّية اخلصوصىلغُت

 اخلمر اسمّأن ًبناء عىل >:  عنوان اخلمر بقولهّيةيف اجلواهر بالقطع بعد خصوص
اع الذي ّ حتى يف الفقّيةللقطع بعدم اخلصوص، أو عىل اإلحلاق به، مسكرّلكل 

                                                
 .١٩٥ ص٦ج: جواهر الكالم) ١(
 .١ح، ١٠٠٢ ص١ج: وسائل الشيعة) ٢(
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 .)١(<هو مخر جمهول واستصغره الناس
بعد إلغاء ، بالقطع يف كالمه من قبيل تنقيح املالك القطعيواالستدالل 

احلكم ورسيانه إىل غري ؛ بدعوى القطع بمالك ّ عن مورد النصّيةاخلصوص
 .ّالنصمورد 

ة بدفع أي .٣ ز قودّجواز أداء ا   ٍ نقد من ا
ت ّوإن دل، يف أداء الزكاة ـ مغري الدره ـ  دفع سائر النقودوازّجو

ل ّكام عل،  لهّيةًال بالقطع بعدم خصوصَّبالدرهم؛ معل عىل الدفع النصوص
ر ئاخلوئي إلثبات جواز أداء الزكاة بدفع غري الدرهم من ساّالسيد بذلك 
ل يف أداء زكاة األمتعة بدفع ما يعادهلا يف القيمة من سائر شكبعد ما أ ،النقود

ل شكموباجلملة فدفع القيمة بام كان من قبيل العروض >: األمتعة؛ حيث قال
 ال ريب ،نعم. شكالي يف غاية اإلّفالتعدّإال وـ ّ يتم وال ـ  إمجاعّ فإن تم.ًاّدج

 ،ّه النصّتضمني إىل سائر النقود وعدم االختصاص بالدرهم وإن ّيف التعد
 .)٢(< يف زكاة الفطرةّتقدم كام ّيةللقطع بعدم اخلصوص

ملالك واالستدالل بالقطع يف كالم هذا االستدالل من قبيل تنقيح ا
 .القطعي

مام والق إ حال األداء .٤ ر با اف األ   ان
 ّتعلقال حال ، إناطة وجوب القرص واإلمتام بحال األداء: األخرىسألة امل

 .الوجوب
 يف ّسأصالة املتلبله صاحب اجلواهر بالقطع احلاصل بقرينة ّ استدل فقد

إلمتام والقرص صاحب اجلواهر بالقطع بانرصاف األمر باّ استدل احلال؛ حيث
                                                

 .٤٦٧ ص٣٦ج: جواهر الكالم) ١(
 .٢٨٣ ص١ج: كتاب اخلمس) ٢(
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ّا عىل من ادّإىل احلارض واملسافر حال أداء الصالة؛ رد عى ظهوره يف حال ً
 واحتامل إرادة املسافر حال الوجوب من ذلك اإلطالق>: وجوهبا؛ حيث قال

بل يبقى عىل مقتىض إطالق اإلمتام عىل احلارض املراد منه ، ٍئذفال يشمل حينـ 
: ^للقطع بانرصاف قوهلم ، ى إليهال ينبغي أن يصغ ـ ً أيضاحال الوجوب

 ّحققواملسافر يقرص إىل إرادة احلضور والسفر حال أداء الصالة لتّ يتم احلارض
فلو ، بل هو حقيقة يف نحو ذلك، ب الشارع احلكمني عليهّاملوضوع الذي رت

 يف الزمن السابق عىل زمن صدور الفعل ً أو مسافراًأريد منه من كان حارضا
 .)١(< كام هو واضحً قطعاًكان جمازا

وهو يرجع . ّوهذا القطع حاصل بالتبادر الناشئ من ارتكاز العرف العام
صاحب ّ استدل إىل تنقيح موضوع احلكم وهو املسافر واحلارض؛ حيث

 .اجلواهر بالقطع بانرصافهام إىل إرادة احلارض واملسافر حال األداء

لفظ  .٥    مفهوم الغناءّخاص ال دخل 
 لفظ ّيةحب اجلواهر من االستدالل بالقطع بعدم مدخلجاء يف كالم صا

للقطع بعدم >: ل لذلك بقولهّته؛ حيث علّيف مفهوم الغناء وماهيّخاص 
 لفظ ّللصوت بأيّ خاصة ّيةكيفّ أنه  خصوص ألفاظ فيه؛ ملا عرفتّيةمدخل

 . )٢(<كان

م العقل بوجوب ا .٦   لمالزمة ّقدمةح
أو باملالزمة بني وجوهبا وبني  ّقدمةحكم العقل بوجوب امل: ومن املسائل

؛ أي ّالعامّ ضده وباملالزمة بني وجوب فعل يشء وبني حرمة، وجوب ذهيا
 .تركه

                                                
 .٣٥٤ ص١٤ج: المجواهر الك) ١(
 .٤٦ ص٢٢ج: املصدر السابق) ٢(
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م العقل بقبحه  .٧   حرمة الظلم 
حكم العقل بقبح الظلم واملعصية وبلزوم الطاعة وحسن : ومن املسائل

ما ورد ّ فكل .ّيةمات العقلّك من الواجبات واملحرالعدل واإلحسان وغري ذل
 .ٌإرشاد إىل ذلكـ  من األمر والنهي يف خطاباته ـمن الشارع 



 
 
 

 
 القاسم اخلوئي د أيبّ للسي،)تقريرات درس النائيني (أجود التقريرات .١

 .هـ١٤١٠، ^، قم ، مطبعة أهل البيت ٢ ط،)هـ١٤١٣ :ت(
 لسيف الدين عيل بن أيب عيل بن حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام .٢

 دار ً؛ أيضاهـ١٣٠٥ بريوت، دار الكتب العلمية، ،)هـ٦٣١ :ت(مدي اآل
 .هـ١٤٠٦، الكتاب العريب

 . القاهرة،مطبعة العاصمة،  البن حزم،اإلحكام .٣
، دار الصادق ، الشيخ جعفر السبحاينإرشاد العقول إىل مباحث األصول .٤

 .للنرش
 وت، بري،)هـ١٢٥٠ :ت(، حممد بن عيل بن حممد الشوكاين إرشاد الفحول .٥

 .هـ١٣٩٩ ،دار املعرفة
ـ  ـه١٤١٣، ٥ ط، عيل املشكيني، طبع ونرش اهلادي،اصطالحات األصول .٦

 .ش١٣٧١
د حممد ّمدخل إىل دارسة الفقه املقارن، السي، ّاألصول العامة للفقه املقارن .٧

 ،الثانية  الطبعة، للطباعة والنرش^سة آل البيت ّمؤس، تقي احلكيم
 .م١٩٧٩

 . طبع اسامعيليان،)١٣٨٣: ت(،  رضا املظفرالشيخ حممد، أصول الفقه .٨
: ّ، السيد حممد حسني الطباطبائي، تعليقأصول الفلسفة واملنهج الواقعي .٩

ّد عامر أبو رغيف، مؤسّالسي: الشيخ مرتىض مطهري، ترمجة سة أم القرى ّ
 .هـ، بريوت ـ لبنان١٤٢٢، ٢للتحقيق والنرش، ط
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د ّ، للسياألصول، تعليقات عىل كتاب بحوث يف علم أضواء وآراء .١٠
 .حممود اهلاشمي

دار العلم م، ١٩٨٠، ٥ط، )١٤١٠: ت(، خري الدين الزركيل ، عالماأل .١١
 . لبنانـ بريوت ،للماليني

، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني .١٢
مكتبة الكليات األزهرية، ، طه عبد الرؤوف سعد :دراسة وحتقيق

 .م١٩٦٨ ـ هـ١٣٨٨ ـ مرص، القاهرة
منشورات مكتبة جامع ، ، الشيخ حممد بن احلسن الطويساالقتصاد .١٣

 .ـه١٤٠٠ ،چهلستون
 العظمى سامحة آية اهللاألستاذ ًتقريرا ألبحاث شيخنا ، أنوار األصول .١٤

 .أمحد القديس، الشيخ نارص مكارم الشريازي
 قم، ،)هـ١٤١٢ :ت(د روح اهللا اإلمام اخلميني ّ للسي،أنوار اهلداية .١٥

 .هـ١٤١٣سة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، ّسمؤ
، مركز الطباعة والنرش ّ املوىل حممد مهدي النراقي،أنيس املجتهدين .١٦

  .هـ١٤٣٠التابع ملكتب االعالم االسالمي، 
: حتقيق،  حممد بن احلسن،إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد .١٧

 والشيخ، شتهارديوالشيخ عيل پناه اال،  حسني املوسوي الكرمايندّالسي
 .ـه١٣٨٧،  عبد الرحيم الربوجردي

  .طهران ،ّ، العالمة املجليساألنواراجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار بحار .١٨
د ّ، مباحث احلجج واألصول العملية، السيبحوث يف علم األصول .١٩

 ًحممود اهلاشمي، تقريرا ألبحاث الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر،
 .م١٩٩٧، ٢للدراسات اإلسالمية، طمركز الغدير 

 . الشيخ عبد الساتر: تقرير،بحوث يف علم األصول .٢٠



 ٤٧١ ................................................................................................... املصادر

: ت (للشيخ هاشم اآلميل، )تقريرات درس العراقي (بدائع األفكار .٢١
 . املطبعة العلمية، النجف،)هـ١٤١٣

الشيخ : حممد بن مجال الدين مكي العاميل، حتقيق  الشهيد األول،البيان .٢٢
 .ّحممد احلسون

ّ لإلمام حمب الدين أيب فيض السيد ،وس من جواهر القاموستاج العر .٢٣
 عيل :حممد مرتىض احلسيني الواسطي الزبيدي احلنفي، دراسة وحتقيق

 ـ  ه١٤١٤ ، بريوت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،شريي
 .م١٩٩٤

، الشيخ الوحيد اخلراساين، تقرير السيد عيل امليالين، نرش حتقيق األصول .٢٤
 .قائقاحل

 ، احلسن بن يوسف احليل، حجري، مكتبة الرضوية إلحياءتذكرة الفقهاء .٢٥
 .اآلثار اجلعفرية، بدون تاريخ

 ،ّ املرجع الديني السيد كامل احليدري بحوث يف علم النفس،،الرتبية الروحية .٢٦
 .م٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣

 سالمي التابعةسة النرش اإلّ مؤس،تعليقة الشيخ زارعي عىل كفاية األصول .٢٧
 .هـ١٤٢٩، سني، قمّعة املدرجلام

د حممود اهلاشمي، إسامعيليان، الطبعة ّ، السيتعليقة عىل احللقة الثالثة .٢٨
 .م١٩٨٦ ـهـ ١٤٠٦ ،الثانية

سة ّمؤس: حتقيق ونرش، لروزدريعيل ا، تقريرات آية اهللا املجدد الشريازي .٢٩
 .ـ ه١٤٠٩، ّ قم املرشفة،اث إلحياء الرت^آل البيت 

 ،سة أنصاريان، قمّ مؤس،ّ للسيد الربوجردي،تقريرات يف أصول الفقه .٣٠
 .ـه١٤١٢

، أبو القاسم عيل أكرب املوسوي اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى .٣١
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  .هـ١٤١٨سة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، قم، ّمؤس
 .هـ١٤١٣ ،د عبد األعىل السبزواريّ، السيهتذيب األصول .٣٢
 جعفر السبحاين، :ريقرت، روح اهللا املوسوي اخلميني، هتذيب األصول .٣٣

 .هـ١٣٨٢مكتبة إسامعيليان، قم، 
 ،حسني بن مجال الدين اخلوانساري،  يف رشح املخترص النافعجامع املدارك .٣٤

 .ش١٣٥٥ ،٢ط، مكتبة الصدوق  طهران، عيل أكرب الغفاري: حتقيق
سة آل البيت  ّمؤس:  ونرشحتقيق، عيل بن احلسني الكركي، جامع املقاصد .٣٥

 .ـه١٤٠٨،  املرشفة قم، إلحياء الرتاث^
، )١٤١٠: ت (تقرير بحث السيد اخلميني للنگرودي، جواهر األصول .٣٦

 ـ هـ١٤١٨،  اخلمينياإلمامسة تنظيم ونرش آثار ّمؤس:  ونرشحتقيق
 .سة العروجّمؤس: املطبعةش، ١٣٧٦

، مجال الدين حسن بن يوسف، اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد .٣٧
، ٥، انتشارات بيدار، طحمسن بيدارفر: مة احليل، حتقيق وتعليقّالعال

 .ش، قم١٣٧١
الشيخ عباس : حتقيق، )١٣٦١: ت (الشيخ األصفهاين، حاشية املكاسب .٣٨

 .أنوار اهلدى: نرش، علميةالاملطبعة هـ، ١٤١٨، حممد آل سباع القطيفي
 د حسني الربوجردي،ّ السي:، تقريرات احلائري اليزدي، بقلمة يف الفقهّاحلج .٣٩

 .صفهانأسة الرسالة، ّمؤس
، البحراين ّ، املحقق يوسفاحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة .٤٠

يران، إـ  قمسة النرش اإلسالمي، ّمؤس، حممد تقي اإليرواين:  حتقيق
 .ش١٣٦٣

ق اخلراساين ّاألستاذ األعظم املحق) كفاية(تعليقة عىل  ،حقائق األصول .٤١
د حمسن ّالسي ق األوحدي علم الرشيعة ومرجع الشيعةّاملحق، +



 ٤٧٣ ................................................................................................... املصادر

 . قم،مكتبة بصرييت منشورات، +الطباطبائي احلكيم 
صدر املتأهلني الشريازي، احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة،  .٤٢

ّصححه وعلق عليه حسن زاده آميل، منشورات مصطفوي، قم ّ. 
د الشهيد حممد باقر الصدر، جممع الفكر اإلسالمي، ّ، السياحللقة الثالثة .٤٣

 . يليانسة إسامعّمؤس
،  ٢ط حممد باقر الصدر، دار الكتاب، ، السيد الشهيداحللقة الثانية .٤٤

 .لبنانـ   بريوتهـ،١٤٠٦
، السيد اخلوئي، تقرير السيد عيل الشاهرودي، دراسات يف علم األصول .٤٥

 .م١٩٨٨سة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، ّمؤس
  . هبمن٢٢  مكتبة، الشيخ عبد الكريم احلائري،)درر األصول( درر الفوائد .٤٦
 ـه١٤٢٩ ،٢ط، الشيخ جواد التربيزي ،دروس يف مسائل علم األصول .٤٧

 .ش١٣٨٧ ـ
 أليب القاسم عيل بن احلسني املوسوي ،الذريعة إىل أصول الرشيعة .٤٨

 مطبعة جامعة ،)هـ٤٢٦ :ت()  اهلدىمالسيد املرتىض عل(املعروف بـ
 .ش١٣٦٣طهران، 

مد بن مكي العاميل، ، الشهيد األول حمذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة .٤٩
 .هـ١٤١٨ إلحياء الرتاث، قم، ^سة آل البيت ّ مؤس:حتقيق

  .×سة االمام الصادق ّ، نرش مؤس، للشيخ جعفر السبحاينرسائل أصولية .٥٠
الشيخ عيل بن احلسني، مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش  ،رسائل الكركي .٥١

 .ـه١٤٠٩النجفي، مطبعة اخليام، قم، 
حتقيق ،  السيد حممود املرعيش:ّمة احليل، حتقيقّ، العالالرسالة السعدية .٥٢

عبد احلسني :  إخراج وتعليق وحتقيق،السيد حممود املرعيش: إرشاف و
 .قمهـ، ١٤١٠، قةّالطبعة األوىل املحق، حممد عيل بقال
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مركز : حتقيق، الشهيد الثاين، رشاد األذهانإروض اجلنان يف رشح  .٥٣
 .قم، نرش بوستان كتاب هـ،١٤٢٢، سالميةبحاث والدراسات اإلاأل

  اخلوانساري،زا حممد باقرريامل ،روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات .٥٤
  .هـ١٣٩٢قم، 

 .هـ١٤١٢ ،اإلسالمي النرش سةّمؤس  الطباطبائي، عيل للسيد ،املسائل رياض .٥٥
، السيد حممد صادق الروحاين، مدرسة االمام الصادق زبدة األصول .٥٦

 .هـ١٤١٢، ×
ّإدريس حممد بن منصور احليل، مؤس، ابن الرسائر .٥٧ سة النرش اإلسالمي ّ

 . هـ١٤١٠، ٢التابعة جلامعة املدرسني، قم، ط
 عبد :، حتقيقّ احليلق نجم الدين جعفر بن احلسنّاملحق ،رشائع اإلسالم .٥٨

 . هـ١٤٠٨، ٢سة إسامعيليان، قم، طّاحلسني حممد عيل، مؤس
متكلم الشيعة  النقليةمة يف العلوم العقلية وّلعال، اّرشح إحقاق احلق .٥٩

، القايض السيد نور اهللا احلسيني املرعيش التسرتي نابغة الفضل واألدب
السيد :  تصحيح،السيد شهاب الدين املرعيش النجفي: تعليقوحتقيق 

 .يرانإ ـقم ، مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي، إبراهيم امليانجي
: م الشريازي، تصحيح، صدر الدين حممد بن إبراهيرشح أصول الكايف .٦٠

ش، ١٣٦٦ مطالعات وحتقيقات فرهنگي، ةسّحممد خواجوي، مؤس
 .ّ الطبعة احلجرية،طهران

ّ، العالمة احليلرشح التجريد .٦١  .، طبع قم املقدسةّ
 األعظم سامحة آية اهللا ذاألستا تقريرا ألبحاث، رشح العروة الوثقى .٦٢

 حة آية اهللاسام: ، تأليف+السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي  العظمى
، إحياء آثار اإلمام اخلوئي سةّمؤس، السيد حممد رضا املوسوي اخللخايل

 . قمـإيران ، م٢٠٠٥ ـ   ه١٤٢٦، الطبعة الثانية



 ٤٧٥ ................................................................................................... املصادر

التابعة جلامعة  سة النرش اإلسالميّمؤس، رشح املخترص يف األصول .٦٣
 .سني بقم املرشفةّاملدر

شيخ حسن زادة  آية اهللا ال:، احلكيم السبزواري، حتقيقرشح املنظومة .٦٤
 . هـ١٤١٦، سة أم القرىّاآلميل، مؤس

 .ّ، السيد عيل اجلرجاين، طبع القسطنطينيةرشح املواقف .٦٥
د كامل احليدري، ّ السيملرجع الدينيًتقريرا لدروس ا، رشح هناية احلكمة .٦٦

 .  الشيخ عيل محود العبادي، دار فراقد:بقلم
نهاوندي، طهران، ّ الشيخ موىل عيل بن موىل فتح اهللا ال،صول األحرشيت .٦٧

 .ش١٣٢٠اخلالفة ،  دار
ّالدكتور إبراهيم بيومي : ّ، ابن سينا، راجعه وقدم له، اإلهلياتالشفاء .٦٨

 .األب قنوايت، سعيد زايد، مل تذكر سنة الطبع: مدكور، حتقيق األستاذين
،  إسامعيل بن محاد اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح .٦٩

ـ دار العلم للماليني بريوت : نرش، رعطاالأمحد عبد الغفور : حتقيق
 .م١٩٨٧ ـ  ه١٤٠٧ ،الطبعة الرابعة، لبنان

 :ت( لشيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس ،ة يف أصول الفقهّالعد .٧٠
 .١٤١٧ ،حتقيق حممد رضا األنصاري القمي، مطبعة ستارة، قم، )هـ٤٦٠

 ، السيد مرتىض احلسيني اليزديعناية األصول يف رشح كفاية األصول .٧١
 منشورات الفريوز ،١٣٨٦ـ ١٣٨٥الفريوز آبادي، الطبعة السابعة، 

 .آبادي، قم
مركز النرش التابع : ، أمحد بن حممد مهدي النراقي، طبع ونرشعوائد األيام .٧٢

 .ش١٣٧٥ هـ ـ١٤١٧ملكتب اإلعالم اإلسالمي، 
 :تقديموحتقيق ، )٨٨٠نحو : ت (ابن أيب مجهور األحسائي، يلعوايل الآل .٧٣

، احلاج آقا جمتبى العراقي:  حتقيق،الدين النجفي املرعيشالسيد شهاب 
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 . قم،مطبعة سيد الشهداء، م١٩٨٣ ـ هـ١٤٠٣
هـ، ١٧٥ـ ١٠٠ليل بن أمحد الفراهيدي ، أليب عبد الرمحن اخلالعني .٧٤

 .الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي: حتقيق
، نرش دار  الصدر باقرحممد، ^ ًالفتاوى الواضحة وفقا ملذهب أهل البيت .٧٥

 .هـ١٤٠٣التعارف للمطبوعات، بريوت، 
الشيخ  ، للشيخ األعظم أستاذ الفقهاء واملجتهدينفرائد األصول .٧٦

 جلنة حتقيق تراث :إعداد وحتقيق، مرتىض بن حممد أمني األنصاري
 .ش١٣٧٧ ـ هـ١٤١٩ جممع الفكر اإلسالمي، ، قم،األعظم الشيخ

ني األصفهاين، الطبعة احلجرية، من ، الشيخ حممد حسالفصول الغروية .٧٧
 .هـ١٤٠٤منشورات دار إحياء العلوم اإلسالمية، 

هـ، ١٤٠٩حممد عيل الكاظمي، : ، املريزا النائيني، تقريرفوائد األصول .٧٨
 .سني بقمّسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرّمؤس

 .هـ١٤٠٣ ،قم ، العلمية املطبعة ، العاميل للحر، ّالفوائد الطوسية .٧٩
 جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي الشافعي ،القاموس املحيط .٨٠

 .م١٩٩٩ ـ هـ١٤٢٠ لبنان،  ـ دار الكتب العلمية، بريوتالفريوزآبادي،
 السيد كامل احليدري، املرجع الدينييته وأقسامه، ّ، دراسة يف حجالقطع .٨١

 .تقرير الشيخ حممود نعمة اجليايش
، ١٢٨٧ ،كتبة العلمية اإلسالمية امل،)قوانني األصول (القوانني املحكمة .٨٢

 .أبو القاسم القمي
، أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني،  دار الكتب اإلسالمية، الكايف .٨٣

 .هـ، طهران ـ إيران١٤٠٧، ٤ط
املطبعة  الشيخ جواد القيومي،: حتقيق، ، البن قولويهكامل الزيارات .٨٤

 .سة النرش االسالميّمؤس
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 السيد اخلوئي، تقرير السيد حممد ى، سامحة آية اهللا العظم ّكتاب احلج .٨٥
 .سة إحياء آثار اإلمام اخلوئيّ مؤس،رضا املوسوي اخللخايل

، ش١٣٦٤، )١٤١٣ :ت (اخلوئيأبو القاسم السيد ، كتاب اخلمس .٨٦
 . قم،املطبعة العلمية

، درس آية اهللا العظمى املريزا حممد حسني النائينيل ًا تقرير،كتاب الصالة .٨٧
سة ّمؤس: حتقيق ونرش،  الشيخ حممد عيل الكاظميآية اهللا املحقق: املقرر

 .ـه١٤١١، سني بقم املرشفةّالتابعة جلامعة املدر سالميالنرش اإل
، مستند العروة الوثقى، حمارضات زعيم احلوزة العلمية آية كتاب الزكاة .٨٨

ة اإلسالم ّمة حجّالعال: د أبو القاسم اخلوئي، املؤلفّ السيىاهللا العظم
 .قم ،، املطبعة العلميةهـ١٤١٣ ،رتىض الربوجرديواملسلمني الشيخ م

، دفرت التبليغات االسالمي،  للشيخ عبد الكريم اليزدي،كتاب الصالة .٨٩
 .قم املقدسة

، املطبعة العلمية، ١٣٦٤ لطفي، :أبو القاسم اخلوئي، نرش ،كتاب الصوم .٩٠
 .قم

 ،سامحة آية اهللا الشهيد الشيخ مرتىض الربوجردي: ، تأليفكتاب الصوم .٩١
 . إلحياء الرتاث^ سة آل البيتّ مؤس: ونرشطبع

 دار اهلادي، مطبعة صدر، قم، : أبو القاسم اخلوئي، نرش،كتاب الطهارة .٩٢
 .هـ١٤١٠الطبعة الثالثة، 

دار القرآن : نرش، )١٤١٤: ت (، السيد الگلپايگاينكتاب الطهارة .٩٣
 . إيرانـ قم ،الكريم للعناية بطبعه ونرش علومه

 ^ سة آل البيتّ مؤس:نصاري، طبع ونرش، مرتىض األكتاب الطهارة .٩٤
 .إلحياء الرتاث

 .مهدوي أصفهان: جعفر كاشف الغطاء، طبع ونرش، )ق.ط (كشف الغطاء .٩٥
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ّ العالمة احليل، حتقيق وتعليقكشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، .٩٦ ّ :
ّاألستاذ آية اهللا الشيخ حسن زادة اآلميل، مؤسسة النرش اإلسالمي بقم 

 .ّة السابعة املنقحةّاملرشفة، الطبع
سة آل ّ مؤس:نرش وحتقيقحممد كاظم اخلراساين، اآلخوند ، كفاية األصول .٩٧

 .هـ١٤١٢، قم، نسة أنصارياّ مؤسً أيضا؛هـ١٤٠٩، قم، ^البيت 
 . طهران،مكتبة الصدر:  نرشالقمي، عباس، الكنى واأللقاب .٩٨
من خمطوطات : نرش، )١١٨٦: ت( املحقق البحراين، لؤلؤة البحرين .٩٩

 . مركز الفقيه العاميل إلحياء الرتاثموقع
، ّ السيد كامل احليدرياملرجع الديني، اللباب يف تفسري الكتاب .١٠٠

 .م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤
  ، إيرانـ قم ،أدب احلوزة: نرش، حممد بن كرم،   ابن منظور،لسان العرب .١٠١

 .ش١٣٦٣ ــه١٤٠٥
 : ونرشحتقيق، ، تقرير بحث الربوجردي للسيد اخلمينيملحات األصول .١٠٢

، ش١٣٧٩ ـ هـ١٤٢١،  قم،سة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلمينيّسمؤ
 .سة العروجّمطبعة مؤس

 ً، السيد كاظم احلائري، تقريرا ألبحاث آية اهللا العظمىمباحث األصول .١٠٣
 .هـ١٤٠٧املؤلف، : السيد حممد باقر الصدر، النارش

مكتب آية اهللا : نرش، الشيخ حممد إسحاق الفياض، املباحث األصولية .١٠٤
 .مى الشيخ حممد إسحاق الفياضالعظ

، الفخر الرازي، حتقيق ّهليات والطبيعياتاملباحث املرشقية يف علم اإل .١٠٥
 .هـ ١٤٢٨حممد املعتصم باهللا البغدادي، ذوي القربى، قم، : وتعليق

لسيد أبو القاسم الكوكبي، ، للسيد اخلوئي، تقرير امباين االستنباط .١٠٦
  .ـه١٣٨٦ ،طبع يف مطبعة اآلداب
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، السيد حممد تقي الكشفي: حتقيق،  حممد بن احلسن الطويس،املبسوط .١٠٧
 .مل تذكر سنة الطبع، املكتبة املرتضوية إيران :نرش

، ٢ّالسيد أمحد احلسيني، ط: ، الشيخ الطرحيي، حتقيقجممع البحرين .١٠٨
 .ّمكتب النرش الثقافة اإلسالمية: ش، نرش١٣٦٧ ـ ١٤٠٨

 .هـ١٤٠٨ ، لبنان ـ، بريوتّ دار الكتب العربية،)اهليثمي (جممع الزوائد .١٠٩
،  أمحد بن حممد األردبييل، رشح إرشاد األذهانجممع الفائدة والربهان .١١٠

، وحسني اليزدي ،وشيخ عيل پناه االشتهاردي ،جمتبى العراقي: حتقيق
 .١٤٠٣ ،جامعة املدرسني يف احلوزة العلمية  قم املرشفة: نرش

 .هـ ١٤١٣ ،^ البيت ألهل العاملي املجمع للربقي،، املحاسن .١١١
 ملحمد ،)تقريرات بحث املحقق اخلوئي (حمارضات يف أصول الفقه .١١٢

 .هـ١٤١٠إسحاق الفياض، دار اهلادي للمطبوعات، قم ، 
، السيد اخلوئي، تقرير الشيخ إسحاق حمارضات يف أصول الفقه .١١٣

 .ش١٣٥٧ّالفياض، مؤسسة أنصاريان، قم، الطبعة الرابعة، 
سة النرش ّمؤس: طبع ونرش احلسن بن يوسف احليل، ،خمتلف الشيعة .١١٤

 . هـ١٤١٦اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، 
 زين الدين بن عيل بن أمحد، ّالعاميل الشهيد الثاين ،مسالك األفهام .١١٥

 .هـ١٤١٦سة دار املعارف اإلسالمية، قم، ّمؤس
حسني النوري الطربيس، طبع  ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل .١١٦

 . هـ١٤٠٨ بريوت، ، إلحياء الرتاث^  البيتسة آلّمؤس: ونرش
 .هـ١٤١٧وهـ ١٤١٣ ،، الغزايل، دار الكتب العلمية، بريوتاملستصفى .١١٧
هـ، ١٤٠٤، )١٣٩٠: ت (السيد حمسن احلكيم، مستمسك العروة .١١٨

 . إيرانـ قم ،منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي
 دار اهلادي، مطبعة :رش ن،، للسيد اخلوئياملستند يف رشح العروة الوثقى .١١٩
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 .هـ١٤١٠صدر، قم، الطبعة الثالثة، 
 ،)هـ١٤١٣ :ت(للسيد أيب القاسم املوسوي اخلوئي  ،مصباح األصول .١٢٠

 .هـ١٤١٧مطبعة العلمية، قم، 
ً، الشيح حممد عيل التوحيدي، تقريرا ألبحاث السيد مصباح الفقاهة .١٢١

 . قةّاألوىل املحقالطبعة  قم، ،مكتبة الداوري: اخلوئي، النارش
  مكتبة الصدر،،)هـ١٣٢٢ :ت( للفقيه آقا رضا اهلمداين ،مصباح الفقيه .١٢٢

 .الطبعة احلجرية
، الشيخ أيب القاسم الكالنرت، الطبعة احلجرية، من مطارح األنظار .١٢٣

 .^سة آل البيت ّمنشورات مؤس
 .هـ١٤٠٣ ،^سة آل البيت ّ، مؤسّق احليلّ، املحقمعارج األصول .١٢٤
، )١٤٠٠: ت (لسيد حممد باقر الصدرا، املعامل اجلديدة لألصول .١٢٥

،  النجف األرشف،مطبعة النعامن، م١٩٧٥ ـ ١٣٩٥، الثانية: الطبعة
 . طهران،مكتبة النجاح: نرش

سة ّ، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاين، مؤسمعامل الدين يف األصول .١٢٦
 .هـ١٤٠٦ ،النرش اإلسالمي

 البرصي أليب احلسني حممد بن عيل بن الطيب ،املعتمد يف أصول الفقه .١٢٧
  .املعتزيل

، الرباين البريجندي، املعجم التطبيقي للقواعد األصولية يف فقه االمامية .١٢٨
 .حممد حسن، مكتب االعالم االسالمي يف احلوزة العلمية، قم

 احلاوي لكتاب أيب هالل العسكري وجزء من معجم الفروق اللغوية .١٢٩
المي سة النرش اإلسّحتقيق مؤس د نور الدين اجلزائري،ّكتاب السي

 .سني بقمّالتابعة جلامعة املدر
سة املعارف ّ، حممد احلسيني، مؤسمعجم املصطلحات األصولية .١٣٠
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 .للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل
، حتقيق ) ٣٩٥: ت(، أليب احلسني بن فارس معجم مقاييس اللغة .١٣١

عبد السالم حممد هارون، مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، : وضبط
 . هـ١٤٠٤

أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، طبع  ،ب القرآنمفردات غري .١٣٢
 .لبنانـ  دار الفكر، بريوت :ونرش

الشيخ جمتبى املوحدي، : ، املحقق العراقي، حتقيقمقاالت األصول .١٣٣
هـ، جممع الفكر ١٤٢٠السيد منذر احلكيم، الطبعة األوىل املحققة، 

 .اإلسالمي، قم
 .هـ١٤١٥ للشيخ مرتىض األنصاري، ،املكاسب .١٣٤
 املؤمتر العاملي : نرش وحتقيق األنصاري،مرتىض بن حممد أمني ،املكاسب .١٣٥

 . هـ١٤١٥للشيخ األعظم األنصاري، قم، 
 . هـ١٣٦٨ ، الشهرستاين ، مطبعة حجازي القاهرة امللل والنحل .١٣٦
 ،عيل أكرب الغفاري: حتقيق،   حممد بن عيل الصدوق،من ال حيرضه الفقيه .١٣٧

الطبعة ، زة العلمية يف قم املقدسةسني يف احلوّمنشورات مجاعة املدر
 .مل تذكر سنة الطبع، الثانية

 :ت(، أمحد بن حممد مهدي أيب ذر النراقي، مناهج األحكام واألصول .١٣٨
 . الطبعة احلجرية، طهران،)هـ١٤٠٩

 :ت( للسيد اإلمام اخلميني ،مناهج الوصول إىل علم األصول .١٣٩
 .هـ١٤١٤قم، سة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، ّ مؤس،)هـ١٤٠٩

 الشهيد السيد عبد :، السيد حممد الروحاين، تأليفمنتقى األصول .١٤٠
 .هـ١٤١٦، ة احلكيم، مطبعة اهلادي، الطبعة الثانيالصاحب

: ت(، حسن بن عيل أصغر املوسوي البجنوردي، منتهى األصول .١٤١
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 .)هـ١٣٧٩
سة دار الكتاب، قم ّج، مؤسّ، السيد حممد جعفر املرومنتهى الدراية .١٤٢

 .املرشفة
 .م١٩٨٠لبنان، ـ حممد رضا املظفر، دار التعارف، بريوت الشيخ ، املنطق .١٤٣
السيد عبد   آية اهللا العظمى ،يف بيان احلالل واحلرام مهذب األحكام .١٤٤

 .سة املنارّمؤس، األعىل املوسوي السبزواري
 ،)هـ١٤١٣ :ت( للسيد أيب القاسم اخلوئي ،موسوعة اإلمام اخلوئي .١٤٥

 .اخلوئي، قمسة إحياء آثار اإلمام ّمؤس
 حممد حسني الطباطبائي، منشورات ّالسيد ،امليزان يف تفسري القرآن .١٤٦

  .هـ١٤٢١، ٦ إيران، طـسني يف احلوزة العلمية يف قم ّمجاعة املدر
للشيخ حسني عيل ): د الربوجرديّتقريرات السي (هناية األصول .١٤٧

 .هـ١٣٧٥مكتبة املصطفوي، قم، . املنتظري
سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّراقي، مؤسق العّ، املحقهناية األفكار .١٤٨

 .هـ١٤٠٥سني بقم املرشفة، ّاملدر
ّ، السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسهناية احلكمة .١٤٩  سة النرش اإلسالميّ

 .ش١٣٢ ـهـ ١٤٠٤سني بقم املقدسة، ّالتابعة جلامعة املدر
 ،، الشيخ حممد حسني األصفهاين، انتشارات مهدويهناية الدراية .١٥٠

 .أصفهان
 ، مجال الدين عبد الرحيم اآلسنويهناية السؤول برشح منهاج األصول .١٥١

 .هـ١٣٤٣ ،، عامل الكتب، القاهرة)هـ٧٧٢ :ت(
ّ احلاج مريزا عيل اإليرواين النجفي، قم ، ،هناية النهاية يف رشح الكفاية .١٥٢

 . ش ١٣٧٠اإلعالم اإلسالمي ،  مكتب
 .ي، قم، انتشارات قدس حممدّمة احليلّ للعال،هناية الوصول .١٥٣



 ٤٨٣ ................................................................................................... املصادر

مة ّالعال( ّ، احلسن بن يوسف املطهر احليل وكشف الصدقّهنج احلق .١٥٤
 .هـ١٣٢١ ، الشيخ عني اهللا احلسني: حتقيق،)ّاحليل

 .، جممع الذخائر اإلسالميةّمة احليلّ للعال،هنج املسرتشدين .١٥٥
مة املحدث ّللعال أنيس الوحيد يف رشح التوحيد و، أنور الرباهني .١٥٦

سة ّمؤسـ، ه١١١٢ـ١٠٥٠ ملوسوي اجلزائريالسيد نعمة اهللا ا، اجلليل
 .سةّسني بقم املقدّالتابعة جلامعة املدر، سالميالنرش اإل

حسني بن شهاب الدين ، ^ هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار .١٥٧
 :، أرشف عىل التصحيح واملقابلة)هـ١٠٧٦ :ت(العاميل الكركي 

 .م١٩٧٧ ، العراق ـرؤوف مجال الدين، بغداد
  احلجرية،بعةطال،  للشيخ حممد تقي اإلصفهاين،سرتشدينهداية امل .١٥٨

 .^سة آل البيت ّمنشورات مؤس
 .هـ١٤١٢ ،اإلسالمي الفكر جممع التوين، للفاضل، الوافية .١٥٩
 ّ، حممد بن احلسن احلروسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة .١٦٠

 .هـ، قم١٤١٤، ^ سة آل البيت إلحياء الرتاثّالعاميل، مؤس





 
 

 
)١٩٤(  

ّداللة األوامر االضطرارية والظاهرية عىل اإلجزاء ّ 
 ٨...................................ّوالظاهرية ّيةاألضطرار األوامر تعريف
 ٩.........................................................اإلجزاء تعريف
 ١١..............................................املسألة يف ّاللفظي األصل

 ١٢.......ّالعقلية باملالزمة الواقعي األمر سقوط عىل ّيدل ّاالضطراري مراأل
 ١٤......................................................ّالنص عىل تعليق

)١٩٥(  
ًة األوامر االضطرارية عىل اإلجزاء عقالدالل ّ 

 ٢٠............................العذر ّطرو ّبمجرد ّاالضطراري األمر ثبوت
ًمقيدا ّاالضطراري األمر كان إذا  ٢٢...........الوقت متام يف العذر باستمرار ّ

 ٢٥......................................................ّالنص عىل تعليق
 ٢٧.......................................................ّتقدم ما خالصة

 ّبحوث تفصيلية
 ٢٨.........................................الثبوت مرحلة :األوىل املرحلة
 ٣٠.........................................اإلثبات مرحلة :الثانية املرحلة

 ٣١..................إذا ارتفع االضطرار يف أثناء الوقت: الصورة األوىل
ّالوجوه املذكورة لتقييد األمر االضطراري لألمر االختياري ّ.......٣١ 

ّأدلة بدلية األمر االضطراري: ّالوجه األول ّ ّ......................٣١ 
 ٣٤......ّظاهر األمر االضطراري هو التعيني ال التخيري: الوجه الثاين



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٨٦

 ٣٨...............ّاإلطالق املقامي يف دليل االضطرار: الوجه الثالث
ّتقيد األمر االختياري باألمر االضطراري: الوجه الرابع ّ ّ ..........٣٨ 

 ٤١......................... ّإذا استمر العذر متام الوقت: الصورة الثانية
 ٤١..............اقتضاء الدليل االجتهادي عىل القضاء: اجلهة األوىل
 ٤٢......................مقتىض األصل العميل يف املقام: اجلهة الثانية

)١٩٦(  
ًداللة األوامر الظاهرية عىل اإلجزاء عقال ّ 

 ٥٠.......<ّالسببية مسلك>ً عقال الواقعي عن الظاهري األمر إجزاء :ّاألول القول
 ٥٢................................................ّمناقشة القول األول

ّاألحكام الظاهرية أحكام طريقية: املناقشة األوىل ّ.................٥٢ 
ّاملصلحة السلوكية تفي بقدر ما يفوت من مصلحة : املناقشة الثانية

 ٥٥..........................................................الواقع
ّاحلجية ّأدلة أساس عىل اإلجزاء :الثاين القول  ٥٧......ّالواقعية األحكام ّأدلة عىل ّ

 ٦٠................................................مناقشة القول الثاين
 ٦٢......................................................ّالنص عىل تعليق

 ٦٤..............................................................اخلالصة
 ّبحث تفصييل

 ن الواقعييف إجزاء احلكم الظاهري ع
ّحجية بيان يف :األوىل اجلهة  ٦٥............الواقع يف تأثريها ومدى االمارات ّ

ّالطريقية والكاشفية لألمارات بدون أن تكون دخيلة يف : ّالتفسري األول ّ
 ٦٥.......................................................ًالواقع أصال

ّالسببية واملوضوعية لألمارات التي هلا تأثري يف الواقع: التفسري الثاين ّ..٦٦ 
 ٦٦.......................ّالسببية املنسوبة إىل األشاعرة: ّالقول األول



 ٤٨٧ .................................................................................................. الفهرس

 ٦٦..........................ّالسببية املنسوبة إىل املعتزلة: القول الثاين
ّالسببية بمعنى املصلحةالسلوكية: القول الثالث ّ...................٦٧ 

 ٦٨.......................ّمناقشة اإلمام اخلميني للمصلحة السلوكية
ّحجية مفاد :الثانية اجلهة  ٦٩...............................ّالعملية األصول ّ

 ٦٩........................واردة عىل مقالة صاحب الكفايةاملناقشات ال
 ٧٤.........................................املسألة يف األقوال :الثالثة اجلهة

)١٩٧(  
 ر والنهيامتناع اجتامع األم

 ٨٠..........................................املسألة عنوان يف :ّاألول األمر
 ٨١...........................النزاع عنوان يف الواحد من املراد :الثاين األمر

 ٨٢...................والنهي األمر اجتامع استحالة يف السبب :الثالث ألمرا
 ٨٥......................................................ّالنص عىل تعليق

)١٩٨(  
 ُخترج األمر والنهي عن االجتامع عىل يشء واحداخلصوصيات التي 

 ٩٥............منها ّمعينة ّبحصة ّمتعلق والنهي بالطبيعة ّمتعلق األمر :األوىل
 ٩٦......................................ّالتحقيق يف اخلصوصية األوىل

ّحتقيق السيد الشهيد يف القول األول ّ..............................٩٨ 
 ٩٩.............................................ّمسلك املحقق النائيني

 ١٠٠.....................ّنائيني واملسلك املتقدمالفارق بني مسلك ال
 ١٠٢.........................ّحتقيق السيد الشهيد يف مسلك النائيني

 ١٠٤....................ًمصداقا ّاحتادمها مع ًمفهوما العنوانني تغاير :الثانية
ًتعدد العنوان يوجب تعدد املعنون خارجا: ّاألول ّ ّ..................١٠٤ 

ّارتفاع املشكلة عىل كال املسلكني بناء عىل الوجه األول ً..........١٠٥ 
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ّمناقشة السيد الشهيد للوجه األول ّ............................١٠٦ 
ًأن تعدد العنوان يكفي وإن كان املعنون واحدا: الثاين ّّ..............١٠٧ 

ّالوجه األول يدفع التنايف بالتقريب األول ال الثاين ّ..............١١٠ 
 ١١١.....................الوجه الثاين ال يدفع املحذور بتقريبه الثاين

 ١١٢.....................ًزمانا ّالفعلية يف والنهي األمر يتعارص مل ذاإ :الثالثة
ّالثمرة الفقهية املرتتبة عىل اخلصوصية الثالثة ّّ....................١١٤ 

 ١١٦.......................ّية الثالثةّمناقشة السيد الشهيد للخصوص
 ١١٦....................................................ّالنص عىل تعليق

 ١١٩.....................................................ّتقدم ما خالصة
)١٩٩(  

 حكم اخلروج من األرض املغصوبة
 ١٢٨...........املغصوبة األرض من اخلروج مشكلة ّحلل املطروحة الوجوه

 ١٢٨..........................ّما ذكره املحقق األصفهاين: ّالوجه األول
 ١٣١............ّختصيص دليل حرمة الترصف يف الغصب: الوجه الثاين

 ١٣٢......................................خمتار املصنّف: الوجه الثالث
 ١٣٦....................................................ّالنص عىل تعليق

)٢٠٠(  
 شمول امتناع اجتامع األمر والنهي جلميع أقسام األمر والنهي

 ١٤٤.................................والنهي األمر عاجتام بحث من الثمرة
 ١٤٥...........ًالثمرة األوىل بناء عىل القول بامتناع اجتامع األمر والنهي

 ١٤٦...يف مورد االجتامعّيف صحة أو فساد امتثال الواجب : الثمرة الثانية
ًالكالم فيام إذا كان الواجب توصليا ّ ّ...............................١٤٧ 

ًالكالم فيام إذا كان الواجب تعبديا ّ ّ................................١٤٨ 



 ٤٨٩ .................................................................................................. الفهرس

 ١٤٩.............................................................تنبيهان
 ١٥٠....................................................ّالنص عىل تعليق

 ١٥١.....................................................ّتقدم ما خالصة
 بحوث تفصيلية

 ١٥٤............................والنهي األمر اجتامع مسألة يف األقوال )١(
 ١٥٤..........................ًامتناع األمر والنهي مطلقا: ّالقول األول

 ١٥٥.......................ّاألحكام اخلمسة متضادة: ّاملقدمة األوىل
ّاألحكام تتعلق بفعل املكلف: ّاملقدمة الثانية ّ....................١٥٨ 
ّتعدد العنوان ال يوجب تعدد املعنون: ّاملقدمة الثالثة ّ............١٦١ 

ّلكل موجود بوجود واحد ماهية واحدة: ّاملقدمة الرابعة ّ........١٦١ 
 ١٦٣................................ ّيع هذه املقدماتالنتيجة من مج

 ١٦٣...........................جواز اجتامع األمر والنهي: القول الثاين
ّللمحقق القمي: ّالوجه األول ّ.................................١٦٤ 
 ١٦٥.وقوع االجتامع يف الرشيعة بني الوجوب والكراهة: الوجه الثاين

 ١٦٦.........العرف يرى إمكان اجتامع األمر والنهي: الوجه الثالث
ًالتفصيل باجلواز عقال واالمتناع عرفا: القول الثالث ً...............١٦٧ 
 ١٦٨..........................ّتفصيل آخر للسيد اخلوئي: القول الرابع

 ١٦٩...........................والنهي األمر اجتامع مسألة يف بيهاتتن )٢(
 ١٦٩.....الفرق بني مسألة االجتامع واقتضاء النهي الفساد: ّالتنبيه األول

ّن املسألتني تفرتقان من حيث املوضوع واجلهةأ: ّرأي املحقق النائيني
..............................................................١٧٠ 

 ١٧٠..........................................ّرأي املحقق العراقي
 ١٧٠............................................ّرأي السيد اخلوئي



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٩٠

 ١٧١...........................................ّرأي السيد اخلميني
 ١٧١..........................................حتقيق الشهيد الصدر

ّهل املسألة أصولية أم فقهية أم كالمي: التنبيه الثاين ّ ّة أم من املبادئ التصديقيةّ
.................................................................١٧٢ 

ّأهنا من املسائل الكالمية: ّالقول األول ّ.........................١٧٢ 
ّأهنا من املبادئ األحكامية: القول الثاين ّ........................١٧٤ 

ّأهنا من املبادئ التصديقية لعلم األصول: القول الثالث ّ.........١٧٥ 
ّأهنا مسألة أصولية: القول الرابع ّ...............................١٧٥ 

ّأهنا من املسائل الفقهية: القول اخلامس ّ.........................١٧٧ 
ّهل مسألة االجتامع عقلية أم لفظية؟: التنبيه الثالث ّ................١٧٨ 

 ١٨٠.................................ّقيق السيد الشهيد يف املسألةحت
 ١٨١...................اعتبار املندوحة وعدمها يف املسألة: التنبيه الرابع

 ١٨٣ّقول بتعلق األحكام بالطبائععدم ابتناء النزاع عىل ال: التنبيه اخلامس
 ١٨٤........................مالك اجتامع األمر والنهي: دسالتنبيه السا

 ١٨٤......هل يشرتط يف موضوع بحث االجتامع ثبوت: اجلهة األوىل
 ١٨٨............ّكيفية إحراز مالك اجتامع األمر والنهي: اجلهة الثانية

 ١٩١..اختالف حكم املجمع باختالف األقوال واحلاالت: التنبيه السابع
 ١٩٣ّالبحث يف ختريج صحة الصالة يف املغصوب عىل القول باالمتناع

 ١٩٦.................................................ّفقهية تطبيقات )٣(
 ١٩٦................................العبادات املكروهة: ّالتطبيق األول
 ١٩٦.......ّالذي يتعلق به النهي بعنوانه وذاته وال بدل له: ّالقسم األول

 ٢٠٠........................................ صوم عاشوراءاألقوال يف
 ٢٠٠............................حرمة صوم عاشوراء: ّالقول األول



 ٤٩١ .................................................................................................. الفهرس

 ٢٠١..................ًاستحباب صوم عاشوراء مطلقا: القول الثاين
 ٢٠٢.....................االستحباب عىل وجه احلزن: القول الثالث
 ٢٠٢............................كراهة صوم عاشوراء: القول الرابع

 ٢٠٣..................حباب اإلمساك إىل العرصاست: القول اخلامس
 ٢٠٤.......ّما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ويوجد له البدل: القسم الثاين

 ٢٠٤...........................ذاتهّما تعلق النهي به ال ب: القسم الثالث
 ٢٠٦...............................االضطرار إىل احلرام: التطبيق الثاين

 ٢٠٦...............ًاخلروج من هذا املكان حرام رشعا: ّالقول األول
 ٢٠٦...........................اخلروج واجب وحرام: القول الثاين

 ٢٠٧................اخلروج واجب بالوجوب الفعيل: القول الثالث
 ٢٠٧...............ّاخلروج واجب بالوجوب الرشعي: القول الرابع

 ٢٠٨...........سقوط النهي السابق عنه باالضطرار: القول اخلامس
 ٢٠٨......................الصالة يف اللباس املغصوب: التطبيق الثالث

 ٢٠٨...........أن يكون اللباس املغصوب هو الساتر: املسألة األوىل
 ٢١٠........أن ال يكون اللباس هو الساتر بل أمر آخر: املسألة الثانية

 ٢١٠....فساد الصالة ملن يقترص فيها عىل إحدى العزائم: التطبيق الرابع
 ٢١١..........ّبطالن الوضوء باملاء املرض أو املغصوب: التطبيق اخلامس

 ٢١٢........ّحكم ترك رد جواب السالم أثناء الصالة: التطبيق السادس
)٢٠١(  

 ّاقتضاء وجوب اليشء حلرمة ضده
 ٢١٧........................................................متهيدية أمور

 ٢١٧..........................عنوان القاعدة عند القدماء: ّاألمر األول
 ٢١٨...................................املراد من االقتضاء: األمر الثاين



 ٣ ج ـ رشح احللقة الثالثة ـ الدليل العقيل ......................................................... ٤٩٢

 ٢٢٠.....................................ّاملراد من الضد: األمر الثالث
 ٢٢٢..........................املراد من الوجوب واحلرمة: األمر الرابع

 ّام األولاملق
ّاقتضاء وجوب اليشء حلرمة ضده العام ّ 

 ٢٢٤...............ّالعام ّضده عن النهي عني اليشء وجوب :ّاألول املسلك
 ٢٢٧...................نقيضه عن النهي ّيتضمن ءبيش األمر :الثاين املسلك
 ٢٣٠...............ّالعام ّضده عن النهي يستلزم بيشء األمر :الثالث املسلك

 ٢٣٣....................................................ّالنص عىل تعليق
 ٢٣٤.......................................ّالعام ّالضد يف البحث خالصة

 بحث إضايف يف أقوال األعالم يف املقام
 ٢٣٦...........................................ّرأي املحقق النائيني. ١
 ٢٣٦..........................................رأي صاحب الكفاية. ٢
 ٢٣٨............................................ّرأي السيد اخلوئي. ٣

)٢٠٢(  
 املقام الثاين

ّاقتضاء وجوب اليشء حلرمة ضده اخلاص ّ 
 ٢٤٧...................................االستلزام أو التالزم :ّاألول الدليل
 ٢٥١........................................ّميةّاملقد مسلك :الثاين الدليل

 ٢٥١...............................................ّمالحظتان مهمتان
ّعدم توقف االستدالل عىل املقدمة الثالثة: املالحظة األوىل ّ......٢٥١ 
 ٢٥٢......................ّحتقيق حال املقدمة الثانية: املالحظة الثانية

ّأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد (ّاالستدالل عىل املقدمة األول  ّ ّ ّ٢٥٤ 
ّحل صيغة االستدالل املتقدم: ّاجلواب األول ّ...................٢٥٥ 



 ٤٩٣ .................................................................................................. الفهرس

 ٢٥٩.................................................إشكال ودفع
 ٢٦١....................................لزوم الدور: اجلواب الثاين

 ٢٦١........................................................البحث ثمرة
 ٢٦٤....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٢٦٥.....................................اخلاص ّالضد يف البحث خالصة
 ّبحوث تفصيلية

 ٢٦٧........................األوىل ّاملقدمة إبطال عىل ّالدالة الرباهني يف )١(
 ٢٦٧قتيض عدم اجتامعهام يف الوجودّاملنافرة بني الضدين ت: ّالربهان األول
 ٢٦٨................................النقض باملتناقضني: الربهان الثاين

 ٢٦٩......................................لزوم الدور: الربهان الثالث
 ٢٧٠........................ّما ذكره املحقق األصفهاين: الربهان الرابع

 ٢٧٢.........................................ّالضد يف البحث ثمرة يف )٢(
 ٢٧٢................................ وجود ثمرة يف املقام:ّالقول األول
 ٢٧٣........................................إنكار الثمرة: القول الثاين

 ٢٧٧..........................................ّالضد مبحث تطبيقات )٣(
ّلو دار األمر بني أداء دين حال وبني الصالة يف أول وقتها. ١ ّ..........٢٧٧ 
 ٢٧٧........................ الزكاة من شخص×لو طلب اإلمام . ٢
 ٢٧٨...............................ّ املأموم التشهد أو سجدةلو نيس. ٣
 ٢٧٨...................ّإذا أمر الودعي بحفظ الوديعة يف مكان معني. ٤
ًحج املرأة تطوعا من غري إذن زوجها. ٥ ّ ّ...........................٢٧٩ 
 ٢٧٩...................................ّلو صىل قبل صالة االحتياط. ٦
ًإذا مل يكف املاء لرفع النجاسة والوضوء معا. ٧ ِ....................٢٧٩ 
 ٢٨٠.....................ّلو دار األمر بني الواجب الفوري واملوسع. ٨
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)٢٠٣(  
 اقتضاء احلرمة للبطالن

 ٢٨٤...........والنهي األمر اجتامع تناعام ومسألة املسألة هذه بني الفرق .١
 ٢٨٦وفساده بطالنه وبني يشء عن النهي بني العقيل التالزم االقتضاء من املراد .٢
 ٢٨٦..............................................النهي أقسام بيان يف .٣

 ٢٨٦................................................ّالنهي املولوي) أ(
 ٢٨٨...........................................النهي اإلرشادي) ب(

 ٢٨٨.................................................نزاعّحترير حمل ال
 ٢٨٩...................................................بالبطالن املراد .٤

 ٢٩٠....................................................ّالنص عىل تعليق
)٢٠٤(  

 اقتضاء احلرمة لبطالن العبادة. ١
 ٢٩٤..........................األمر إطالق متنع العبادة حرمة :ّاألول املالك
 ٢٩٥.............ّبغوضيتهام عن كاشف بالعبادة ّاملتعلق النهي :الثاين املالك
 ٢٩٦.......هبا اإلتيان بقبح العقل حكم تستلزم العبادة حرمة :الثالث املالك

 ٢٩٦.................................املالكات عىل ّاملرتتبة النتائج اختالف
ّالنتائج املرتتبة عىل املالك األول ّ...................................٢٩٦ 
 ٢٩٧....................................ّالنتائج املرتتبة عىل املالك الثاين

 ٢٩٨..................................ّالنتائج املرتتبة عىل املالك الثالث
 ٢٩٩....................................................ّالنص عىل تعليق

)٢٠٥(  
ّكيفية تعلق احلر  مة بالعبادةّ

 ٣٠٤......................................بكاملها بالعبادة احلرمة ّتعلق .١



 ٤٩٥ .................................................................................................. الفهرس

 ٣٠٤...............................العبادة أجزاء من بجزء احلرمة ّتعلق .٢
 ٣٠٥......................................بالرشط والنهي احلرمة ّتعلق .٣

 ٣٠٦....................................................ّالنص عىل تعليق
 ٣٠٧......................العبادة لبطالن احلرمة اقتضاء يف البحث خالصة

 دةّبحث تفصييل يف أقسام تعلق النهي بالعبا
 ٣٠٩.........................ّأن يتعلق النهي بتامم العبادة: ّالقسم األول
 ٣٠٩............................بادةّتعلق النهي بجزء الع: القسم الثاين

 ٣١١..........................ّتعلق النهي برشط العبادة: القسم الثالث
 ٣١١................ّتعلق النهي بالوصف املالزم للعبادة: القسم الرابع

 ٣١٢................النهي عن الوصف املفارق للعبادة: القسم اخلامس
)٢٠٦(  

 يف اقتضاء احلرمة لبطالن املعاملة. ٢
 ٣١٩........................بالسبب املعاملة حرمة ّتعلقت إذا :األوىل اجلهة
 ٣٢٠........................ّباملسبب املعاملة حرمة ّتعلقت إذا :الثانية اجلهة

ّريم املسبب يعني مبغوضيته وبطالنهحت: ّالوجه األول ّ..............٣٢٠ 
 ٣٢٣............ّأن يكون للمتعاملني القدرة عىل الترصف: الوجه الثاين

 ٣٢٤..................................اّبصحته القول يقتيض املعاملة حتريم
 ٣٢٥....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٢٥......................املعاملة لبطالن احلرمة اقتضاء يف البحث خالصة
 ّبحوث تفصيلية

 ٣٢٧.............ّعقلية أم ّلفظية مسألة للفساد النهي اقتضاء مسألة هل )١(
ّأهنا مسألة لفظية: ّالقول األول ّ....................................٣٢٧ 
ّأهنا مسألة عقلية: القول الثاين ّ.....................................٣٢٧ 
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ّأهنا مسألة عقلية لفظية: القول الثالث ّ ّ.............................٣٢٩ 
 ٣٢٩...............................................ةاملسأل يف األصل )٢(

 ٣٢٩............األصل يف مسألة اقتضاء النهي عن العبادة: ّاملقام األول
 ٣٣١............األصل يف مسألة اقتضاء النهي عن املعاملة: املقام الثاين

 ٣٣٢........................................والفساد ّالصحة من املراد )٣(
 ٣٣٢................ّاملراد من الصحة والفساد يف العبادات: ّاملقام األول
 ٣٣٤................ّاملراد من الصحة والفساد يف املعامالت: املقام الثاين

ًأهنا جمعولة رشعا: ّالقول األول ّ................................٣٣٤ 
 ٣٣٥.....ّصحة املعاملة منتزعة من انطباقها عىل اخلارج: القول الثاين

ّالتفصيل بني املعامالت الكلية واملعامالت اجلزئية: القول الثالث ّ ّ٣٣٥ 
 ٣٣٦...............................................املعاملة نع النهي )٤(

 ٣٣٦.....................النهي عن املعاملة يقتيض الفساد: ّالقول األول
 ٣٣٧.....................ّالنهي عن املعاملة يقتيض الصحة: القول الثاين

ّالنهي املتعلق بالتسبيب أو املسبب ال يقتيض الفساد: القول الثالث ّ..٣٣٧ 
 ٣٣٨.......................ّالتفصيل بني املسبب والسبب: القول الرابع

 ٣٤٠.......البطالن يقتيض املعاملة عن النهي ّأن عىل ّبالنص داللاالست )٥(
 ٣٤٢.....................والتكليفي اإلرشادي النهي بني التمييز ّكيفية )٦(

)٢٠٧(  
  ـ أمور متهيدية ـ وحكم الشارع  العقل  حكم املالزمة بني

 ٣٤٨.....................................العقيل الدليل أقسام :ّاألول األمر
 ٣٥٠...................................وأقسامه العقيل احلكم :الثاين األمر

 ٣٥١..........رجوع مدركات العقل العميل إىل مدركات العقل النظري
 ٣٥٤.....................................واملفسدة املصلحة :الثالث األمر



 ٤٩٧ .................................................................................................. الفهرس

 ٣٥٥....................................................ّالنص عىل تعليق
)٢٠٨(  

  املالزمة بني احلكم النظري وحكم الشارع
 ٣٦٠..............................................................ّمقدمة
 ٣٦٠............................واملفسدة املصلحة يدرك قد النظري العقل
 ٣٦٢....................................................ّالنص عىل تعليق

)٢٠٩(  
 حتقيق حال املالزمة بني حكم العقل العميل وحكم الشارع

 ٣٧١.................ان؟ّعقالئي جمعوالن أم ّواقعيتان صفتان والقبح احلسن
 ٣٧١...................ّاحلسن والقبح من األمور الواقعية: ّالقول األول
 ٣٧٢...احلسن والقبح من األمور املجعولة من قبل العقالء: القول الثاين

 ٣٧٤...................ّعقالئيان جمعوالن والقبح احلسن ّبأن لقولا مناقشة
 ٣٧٤....ّالوجدان يشهد بأن العقل هو احلاكم ال العقالء: املناقشة األوىل
 ٣٧٤................ّ التجربة تشهد بأن احلاكم هو العقل:املناقشة الثانية

 ٣٧٥...................................................املالزمة يف البحث
ّاالجتاه األول  ٣٧٥.....................................ثبوت املالزمة: ّ

ّبطالن استدالل املشهور بناء عىل أن احلسن والقبح أمران واقعيان ّ٣٧٦ 
ّبطالن استدالل املشهور بناء عىل أن احلسن والقبح أمران جمعوالن

..............................................................٣٧٨ 
 ٣٧٩....................................استحالة املالزمة: ّاالجتاه الثاين

 ٣٨٠...........................................ّمناقشة االجتاه الثاين
 ٣٨٢....................................الزمةإمكان امل: ّاالجتاه الثالث

 ٣٨٣....................................................ّالنص عىل تعليق
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 ٣٨٤...........................................املالزمة يف البحث خالصة
 ّفصيلية يف احلسن والقبحبحوث ت

 ٣٨٦.............ّرشعيان؟ أم ّعقليان والقبح احلسن ّأن يف ّنظري بحث )١(
 ٣٨٧.............................ّاحلسن والقبح عقليان: ّالنظرية األوىل

 ٣٨٧....................................بداهة العقل: ّالدليل األول
ًانتفاؤمها مطلقا لو ثبتا رشعا: الدليل الثاين ً.....................٣٨٨ 

 ٣٩٠...............................لقرآن الكريماحلسن والقبح يف ا
 ٣٩١............................ّاحلسن والقبح رشعيان: ّالنظرية الثانية

 ٣٩١.............ّلو كانا بدهييني ملا اختلف فيهام اثنان: ّالدليل األول
 ٣٩٢........................الكذب النافع ليس بقبيح: الدليل الثاين

 ٣٩٣................................الوعد بالكذب: الدليل الثالث
 ٣٩٤.................................................ّفقهية تطبيقات )٢(

 ٣٩٤......................................حرمة اإلعانة عىل احلرام. ١
 ٣٩٤........................ًجواز رضب اليتيم تأديبا وحرمته لغريه. ٢
 ٣٩٥....................................ّحرمة مدح غري املستحق له. ٣
 ٣٩٥...........ّحرمة التعويل عىل الظن مع القدرة عىل حتصيل العلم. ٤
ّة التعبد بام شك يف مرشوعيتهحرم. ٥ ّّ.............................٣٩٥ 
ّجواز ترصف غري الويل يف مال اليتيم لو توقف حفظه عليه. ٦ ّ ّ......٣٩٦ 
 ٣٩٧.................ّ آثار الصنميةّحرمة بيع املجسمة لغرض ترتيب. ٧
 ٣٩٧................................استحباب النكاح بحكم العقل. ٨

)٢١٠(  
ّحجية الدليل العقيل ّ 

ّحجية  ٤٠٥..............................الظنّي دون القطعي العقيل الدليل ّ



 ٤٩٩ .................................................................................................. الفهرس

ّحجية الدليل العقيل القطعي: ّالقول األول ّ........................٤٠٥ 
ّجية الدليل العقيل القطعيعدم ح: القول الثاين ّ....................٤٠٦ 

 ٤٠٧...............................................توجيه القول الثاين
ّمناقشة التوجيه املتقدم ملقالة األخباريني ّ...........................٤٠٩ 

ّدليل األخباريني عىل عدم حجية الدليل العقيل ّ ّ....................٤١١ 
 ٤١٣............................ّمناقشة استدالل األخباريني بالروايات

 ٤١٤....................................................ّالنص عىل تعليق
 ٤١٥.....................................................البحث خالصة

ّبحوث تفصيلية يف حجية العقل ّّ 
 ٤١٧.....................................واالصطالح اللغة يف العقل )١(

 ٤١٧................................................العقل يف اللغة. ١
 ٤١٨..............................................ًالعقل اصطالحا. ٢

ًأوال  ٤١٨............................. االصطالح القرآينالعقل يف: ّ
 ٤٢٢...............................العقل باصطالح الفالسفة: ًثانيا
 ٤٢٣................................العقل عند علامء األصول: ًثالثا

 ٤٢٤..........................العقيل الدليل تعريف يف األعالم كلامت )٢(
 ٤٢٦...............العقيل الدليل يف ّواألخباريني ّاألصوليني بني النزاع )٣(

 ٤٢٩.........................................ّتاريخ املدرسة األخبارية
ّاملوارد اخلالفية بني األصوليني واألخباريني ّ.......................٤٣٣ 

 ٤٣٤...............................االجتهاد والتقليد: ّاملورد األول
 ٤٣٩......................العلوم الالزمة يف االستنباط: املورد الثاين

 ٤٤٠......................وجه حاجة االجتهاد إىل علم األصول     
 ٤٤٢.......................وجه حاجة االجتهاد إىل علم الرجال     
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 ٤٤٤.............................ّعدد أدلة االستنباط: املورد الثالث
 ٤٤٥.....................................الكتاب: ّالدليل األول     
 ٤٤٨........................................السنّة: الدليل الثاين     
 ٤٤٩.....................................اإلمجاع: الدليل الثالث     
 ٤٥٢.......................................العقل: الدليل الرابع     

 ٤٥٢.............حكم العقل بالوجوب واحلرمة: اجلهة األوىل          
 ٤٥٤....................................القياس: اجلهة الثانية          
 ٤٥٧.................إثبات أصول الدين بالعقل: اجلهة الثالثة          

ّحجية يف األعالم كلامت )٤(  ٤٦٠..................................العقل ّ
 ٤٦٠........................................... ّتفصيل املحقق النائيني

ّإشكال السيد اخلوئي عىل املحقق النائيني ّ ..........................٤٦٢ 
 ٤٦٣........................................... ّتفصيل املحقق العراقي

 ٤٦٥.................................................ّفقهية تطبيقات )٥(
ّجواز االكتفاء بغسل البدن املتنجس مرة يف املاء اجلاري. ١ ّ.........٤٦٥ 
 ٤٦٥..........................ّإلغاء اخلصوصية عن اخلمر يف حرمته. ٢
ٍجواز أداء الزكاة بدفع أي نقد من النقود. ٣ ّ.......................٤٦٦ 
 ٤٦٦...................القرص إىل حال األداءانرصاف األمر بالتامم و. ٤
 ٤٦٧..........................ّال دخل للفظ خاص يف مفهوم الغناء. ٥
 ٤٦٧.........................ّحكم العقل بوجوب املقدمة للمالزمة. ٦
 ٤٦٨...............................حرمة الظلم حلكم العقل بقبحه. ٧

 ٤٦٩.............................................................املصادر
 ٤٨٥............................................................الفهرس

 


