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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم
على حممد وآله الطاهرين  ،واللعن الدائم على
أعدائهم أمجني
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املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل محمد و آهل الطيبني الطاهرين،
وبعد ..
ال خيفى تطور مباحث عمل ا ألصول بعد أآنظار كوكبة من العلامء العظام ،
اكملشاخي احملققني الثالثة  :الاصفهاين  ،والعرايق  ،و النائيين (رمحهم هللا وشكر
سعهيم) ومن جاء بعدمه  ،اكلس يد اخلويئ  ،والشهيد الصدر  ،والس يد الروحاين
صاحب املنتقى (رمحهم هللا وشكر سعهيم)  ،وهذا ما جعل احلوزة حباجة ماسة
اىل وضع كتاب جامع ألمه ا ألنظار يف مرحةل السطح العليا  ،ليكون قنطرة معدة
لتلقي ا ألنظار املعمقة وادلقيقة اليت تطرح يف مرحةل البحث اخلارج  ،وقد اهمت مجةل
لك فضهل وعىل هللا تعاىل
من أآهل الفضل بوضع مناجه لسد هذه احلاجة  ،و ل
أآجره  ،غري أآين وجدت أآن ا ألفضل من لك ما قدم هو تقدمي مهنج حيتوي عىل
أآنظار الس يد اخلويئ (رمحه هللا) ،بعبارة خمترصة دقيقة  ،ألن أآنظاره (رمحه هللا)
تمتزي بعدة أآمور:
1ـ ادلقة والعمق  ،حىت قال بعض أآاكبر العرص (حفظه هللا)  :ان الفقيه هو
من يس توعب أآنظار الس يد اخلويئ (رمحه هللا)  ،ويكون قادر ًا عىل موافقهتا أآو
خمالفهتا ابدلليل.
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2ـ السهوةل والوضوح  ،وندرة وقوع التدافع فهيا  ،وتسلسلها طبيعي ًا.
3ـ حمورية أآنظار ا ألعالم  ،فان أآغلب البحوث تدور رحاها يف يومنا احلايل
حول التجربة ا ألصولية املباركة اليت قدهما هذا الفقيه العظمي.
4ـ الشمولية  ،مع حذف الاحامتالت و املباحث غري النافعة أآو ذات الفائدة
احملدودة.
وحيث انين كنت أآخلص أآنظار الس يد اخلويئ (رمحه هللا) أآايم حضوري درس
ا ألس تاذ احملقق الش يخ عيل اجلزيري (دامت أآايم افاضاته ) يف ا ألصول من بداية
دورته املباركة اىل حبث الاس تصحاب  ،واكن (حفظه هللا) يراعي دورة الس يد
اخلويئ (قده) ا ألخرية واملسجةل وسائر ادلورات  ،وكنت أآراعي ذكل مع كيفية
تقرير الش يخ ا ألس تاذ (حفظه هللا) ألنظار الس يد اخلويئ (رمحه هللا) و تقريرات
حبث الس يد اخلويئ (رمحه هللا) ؛ فقد تشك عندي كتاب كبري جامع مجليع ما
طرحه الس يد اخلويئ (رمحه هللا) يف دروسه و تقريرات أآحباثه  ،وبعد مدة ر أآيت
من النافع جد ًا أآن أآعيد النظر يف الكتاب  ،ألقدمه لطالب عمل ا ألصول  ،لعهل
يكون مساهامً يف سد احلاجة  ،وحمقق ًا للغرض  ،وال يفوتين شكر أآيخ سامحة
الش يخ الفاضل سلامن امجليعة(حفظه هللا) ملراجعته اللغوية للكتاب.
أآرجو من هللا تعاىل أآن يتقبل هذا اجلهد املتواضع  ،و أآن ينفع به يف ادلارين انه
جواد كرمي.
حيدر الس ندي
الثامن من شهر رمضان املبارك  1439من الهجرة املباركة
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ال شك يف اش امتل الرشيعة عىل أآحاكم الزامية حيمك العقل بوجوب اخلروج
عن عهدهتا  ،وليست يه معلومة ابلرضورة  ،فان أآكرثها نظري حيتاج اىل مبادئ
توصل اىل معرفهتا  ،وعمل ا ألصول هو املتكفل ابلبحث عن هذه املبادئ  ،وتنقسم
مسائهل اىل أآربعة أآقسام :
القسم ا ألول  :ما توصل اىل اجلزم والقطع الوجداين ابحلمك الرشعي  ،ويه
مباحث الاس تلزامات  ،كبحث مقدمة الواجب.
القسم الثاين  :ما يوصل اىل احلمك الرشعي التعبدي  ،والبحث فيه اترة يكون
ً
صغرواي بعد التسلمي ابلكربى  ،كام يف حتديد ظهور صيغة (افعل) اليت تقع يه
كربى يف نفسها ،وتقع صغرى حلجية الظهور  ،وجحية الظهور مسلمة ؛ لبناء
العقالء وامضاء الشارع لها عىل ما يه عليه  ،ومل خيتلف يف جحيهتا  ،لهذا يه
خارجة عن مسائل عمل ا ألصول  ،و أآخرى يكون ً
كربواي ،وهو ما يبحث فيه عن
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ثبوت احلجية وتندرج فيه مباحث احلجج  ،و مهنا البحث عن جحية ظهور
الكتاب بل لك الكم ابلنس بة اىل غري املقصود ابالفهام  ،فتأأمل .
ويدخل فيه مباحث التعارض والرتاجيح ؛ ألن البحث فهيا عن جحية أآحد
املتعارضني  ،كام يدخل فيه جحية الظن الانسدادي عىل الكشف .
القسم الثالث  :ما حيدد الوظيفة العملية الرشعية عند فقد ما يوصل اىل احلمك
الرشعي وجدا ًان أآو تعبد ًا  ،وهو البحث عن ا ألصول العملية الرشعية .
القسم الرابع  :ما يبحث عن حتديد املوقف العميل اذلي قرره العقل عند فقد
الوظيفة العملية الرشعية  ،وهو البحث عن ا ألصول العملية العقلية  ،ويدخل فيه
البحث عن الظن الانسدادي عىل القول ابحلكومة .
ويتضح مما تقدم أآن غاية عمل ا ألصول دراسة املبادئ اليت حتدد الوظيفة الفعلية
اما ابلعمل ابحلمك الرشعي وجدا ًان أآو تعبد ًا أآو بتحديد الوظيفة العملية رشع ًا أآو عق ًال
 ،كام يرتتب عليه أآمران :
1ـ عدم حصة ادراج مسائل الاس تلزامات يف مباحث ا أللفاظ  ،كام فعل
املتقدمون.
2ـ عدم حصة ادراج ا ألصول العملية العقلية يف مباحث ا ألصول العملية
الرشعية  ،كام فعل ا ألصوليون .
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وحيث ان هذه ادلروس عىل نسق ترتيب كتاب الكفاية  ،والاهامتم بكيفية
ترتيب ا ألحباث فيه تطويل ؛ فلن نالحظ يف ترتيب مسائل هذا الكتاب ا ألمرين
السابقني.
تعريف علم األصول :
وهو العمل ابلقواعد اليت تقع بنفسها يف طريق اس تنباط ا ألحاكم اللكية االلهية ،
من دون حاجة اىل مضمية كربى أآو صغرى أآصولية أآخرى الهيا .
ويكشف هذا التعريف عن وجود ركزيتني البد من توفرهام لتكون املسأأةل
أآصولية:
الركزية ا ألوىل  :أآن يكون التوصل هبا اىل احلمك الرشعي عىل حنو التوس يط ال
التطبيق  ،وهبذا خترج القواعد الفقهية اليت يه أآحاكم لكية مس تنبطة تطبق عىل
مواردها اخلاصة .
فان قلت  :يلزم خروج مباحث ا ألصول العملية الرشعية  ،والعقلية  ،أآما
ا ألوىل ف ألهنا أآحاكم لكية تطبق عىل مواردها  ،و أآما الثانية ف ألهنا ال يتوصل هبا
اىل حمك رشعي .
قلت  :ليس املراد ابالس تنباط يف التعريف اثبات احلمك وجدا ًان أآو تعبد ًا ،
وامنا املراد االثبات التنجزيي والتعذيري  ،وهو شامل مجليع ا ألقسام ا ألربعة
املبحوث عهنا يف ا ألصول .
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الفرق بني القاعدة األصولية والفقهية:
وهبذا يتضح وجه الفرق بني القاعدة ا ألصولية وبني القاعدة الفقهية  ،وهو أآن
القاعدة الفقهية لو قلنا جبرايهنا يف الش هبات احلمكية جتري تطبيق ًا ال توس يط ًا  ،عىل
أآن الصحيح أآنه ال يشء مهنا جيري يف الش هبات احلمكية  ،وهذا وجه آخر .وما ذكر
احملقق النائيين (رمحه هللا)من أآن الفرق يف أآن القاعدة ا ألصولية ال تلقى بنفسها اىل
العايم خبالف الفقهية ؛ غري اتم ؛ ألن بعض القواعد الفقهية ال تلقى بنفسها اىل
العايم  ،كقاعدة اس تحباب العمل البالغ عليه الثواب  ،بناء عىل دالةل أآخبار (من
بلغ) عليه ؛ لعدم قدرة العايم عىل حتديد موارد القاعدة وتطبيقها علهيا  ،وكقاعدة
نفوذ لك رشط ال خيالف الكتاب والس نة  ،فان العايم ال قدرة هل عىل تشخيص
مصداق الرشط اخملالف أآو غري اخملالف .
الركزية الثانية  :أآن تكون القاعدة اكفية يف الاس تنباط من دون حاجة اىل مض
قاعدة أآصولية أآخرى  .وهبذه الركزية خترج مسائل اللغة والرجال واملنطق  ،فاهنا
وان اكنت تقع يف طريق الاس تنباط اال أآهنا حتتاج يف ايصالها اىل حتديد الوظيفة
العملية ؛ اىل مض كربى أآصولية .
كام خترج ـ أآيض ًاـ بعض املسائل املبحوثة يف عمل اللغة  ،اكملش تق،
والصحيح وا ألمع  ،ووضع أآدوات العموم ؛ اذ البحث فهيا عن وضع مادة أآو هيئة ،
وال يرتتب عىل جمرد حتديد ذكل اس تنباط احلمك الرشعي بدون مض مسأأةل أآصولية.
نعم  ،ألهنا تقع يف طريق الاس تنباط ومل تبحث يف عمل آخر ؛حبهثا ا ألصوليون هنا.
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فان قلت  :يلزم خروج مسأأةل اس تحاةل اجامتع ا ألمر والهنيي ؛ اذ عىل القول
ابالس تحاةل ال يرتتب اال عدم فعلية احلمكني  ،و البد من تطبيق قواعد ابب
التعارض لتحديد احلمك الرشعي.
قلت  :يكفي توفر الركزية يف املسأأةل عىل أآحد حممتالهتا  ،واال يلزم خروج كثري
من مسائل عمل ا ألصول  ،مكسأأةل جحية خرب الواحد اليت ال يرتتب علهيا أآثر عىل
القول بعدم احلجية .
فان قلت  :يلزم خروج مسأأةل الضد ؛ ألنه ال يرتتب احلمك عىل جمرد ثبوت
املالزمة بني وجوب يشء وحرمة ضده ؛ ألن ا ألثر ان اكن حرمة الضد  ،فهيي
غريية ال تصلح نتيجة فقهية  .وان اكنت فساد الضد فهيي حباجة اىل مض كربى
أآصولية  ،ويه املالزمة بني احلرمة والفساد.
قلت  :يأأيت ما تقدم من كفاية ترتب أآثر عىل أآحد حممتيل املسأأةل  ،فانه عىل
القول بعدم املالزمة تثبت حصة الضد العبادي.
ضرورة وجود موضوع لكل علم :
ذهب املشهور اىل رضورة وجود موضوع جامع ملوضوعات املسائل لك عمل،
وغاية ما اس تدل به أآن الغرض من لك عمل واحد  ،وحيث ان الواحد ال يصدر
من الكثري  ،فالبد من وجود جامع واحد ذايت بني مسائل العمل الكثرية واخملتلفة يف
املوضوعات واحملموالت .
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ويالحظ عليه :
1ـ أآن قاعدة الواحد ـ وان سلمت يف خصوص الفواعل الطبيعيةـ ال تثبت
رضورة وجود موضوع للعمل ؛ ألن الغرض ان اكن واحد ًا خشصي ًا فعلته واحدة ،
ويه مجموع املسائل  ،ال لك مسأأةل مسأأةل.
وان اكن نوعي ًا أآمكن القول بأأن لك مسأأةل عةل لفرد من أآفراد الغرض  ،فال
تفي القاعدة الثبات املوضوع الواحد مجليع املسائل  .وان اكن انزتاعي ًا فالقاعدة ال
جتري يف الواحد الانزتاعي  ،والغرض املرتتب عىل العمل واحد عنواين ال حقيقي ،
كصون الفكر عن اخلطأأ يف املنطق  ،والاقتدار عىل الاس تنباط يف ا ألصول.
2ـ أآن الغرض ال يرتتب عىل الوجود النفس ا ألمري للمسائل  ،وهذا بدهييي ،
واال لزم حصول الغرض ملن عنده كتب يف عمل ا ألصول ـ مث ًال ـ دون معرفة ما فهيا
 ،وامنا يرتتب عىل معرفة نسب املسائل  ،و ثبوت احملموالت للموضوعات  ،وعليه
البد من البحث عن جامع يف املعرفة أآو بني النسب  ،ال املوضوعات .
3ـ ان محموالت بعض العلوم من الاعتبار التابع لفرض الفارض اب ألصاةل أآو
ابلتبع  ،وعليه لو سمل ترتب الغرض عىل مسائل العمل ،فال يعقل أآن يكون عن
جامع مقويل  ،ليكون اكشف ًا عن عةل واحدة بقاعدة الس نخية املعمتد علهيا يف قاعدة
الواحد ؛ اذ ال جامع مقويل بني الاعتبارات  ،كام ال جامع بني الاعتباري
والتكويين.
4ـ أآن بعض العلوم ختتلف موضوعاهتا من مسأأةل اىل أآخرى  ،كام يف الفقه ؛
فان املوضوع يف بعضها وجودي  ،و يف البعض الخر عديم  ،و ا ألول قد يكون
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من مقوةل اجلوهر  ،و قد يكون من املقوالت العرضية  ،وال جامع بني الوجود ،
والعدم وبني املقوالت العالية.
فاملتحصل  :عدم ادلليل عىل رضورة وجود موضوع فارد لك عمل بل ادلليل
عىل العدم  ،ويتضح هبذا أآن وحدة العمل بوحدة الغرض ؛ ال املوضوع.
فان قلت  :لو مل يكن للعمل موضوع للزم عدم اماكن متيزي العلوم  ،و لزم
تداخل مسائلها.
قلت  :يتحقق المتيزي بدونه  ،أآما يف مقام التعمل ـ ليك يمتكن املتعمل من قصد
العمل ـ فانه ميكن أآن ميزي العمل ابحملموالت  ،اكلقول بأأن عمل الفقه ما تكون محموالته
حكامً رشعي ًا  ،أآو ا ألغراض اكلقول بأأن ا ألصول ما يوحقق القدرة عىل الاس تنباط،
أآو تعداد املسائل  ،اكلقول بأأن عمل ا ألصول ما يبحث عن ا ألقسام ا ألربعة املتقدمة،
أآو املوضوع ان وجد .
و أآما يف مقام التدوين ومجع املسائل وجعلها علامً مس تقال؛ ف ألن التدوين ملا
اكن مع ًال اختيار ًاي فال حماةل هل غرض  ،والغرض ينقسم اىل قسمني :
ا ألول  :ا ألمر اخلاريج املرتتب عىل تعمل املسائل  ،كصون الفكر املرتتب عىل
تعمل مسائل عمل املزيان  ،وهنا ال حماةل يالحظ املدون املسائل اليت حتقق الغرض
فيدرهجا يف العمل ،وان مل يكن لها موضوع مشرتك.
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الثاين  :العمل بأأحوال موضوع خاص  ،اكلعمل بأأحوال اللكمة أآو الوجود  ،وهنا
يكون للعمل موضوع  ،و به ميتاز عن غريه  ،مفا قيل من متايز العلوم طر ًا ابملوضوع
يف غري حمهل.
تعريف املوضوع :
عرفوا موضوع العمل بأأنه ما يبحث يف العمل عن عوارضه اذلاتية  ،واملراد
بـ(العرض) مقابل ذايت ابب اللكيات امخلس  ،وهو يشمل مطلق ما يلحق
اليشء ،فيشمل ذايت ابب الربهان  ،بل مطلق ما يلحق اذلات ولو اكن من ا ألمور
الاعتبارية غري املتأأصةل.
وقيد (اذلايت) الخراج بعض العوارض اليت ال يبحث يف العلوم عن ثبوهتا
للموضوع .
بيان ذكل  :ان العرض اترة يعرض اذلات بال واسطة  ،و أآخرى يعرضه
بواسطة  ،وعىل الثاين اترة الواسطة داخلية  ،و أآخرى خارجية  ،وعىل ا ألول اما
مساوية ويه الفصل  ،أآو أآمع ويه اجلنس  ،وعىل الثاين فاما مسا لو  ،واما أآمع ،
واما أآخص واما مباين  ،فا ألعراض س بعة  ،اتفق عىل ذاتية اثنني مهنا  ،وهام ما
يعرض بال واسطة ـ وما يعرض بواسطة داخيل مسا لو  ،و اتفقوا عىل عدم ذاتية
اثنني  ،وهام ما يعرض بواسطة خارج مباين  ،وما يعرض بواسطة خاريج أآمع ،
واختلفوا يف البايق .
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وحيث ان املعروف بيهنم أآن العرض بواسطة خارج أآخص أآو داخيل أآمع ؛
من ا ألعراض الغريبة ؛ آشك علهيم بأأن أآغلب مسائل العمل محموالهتا ابلنس بة اىل
موضوع العمل كذكل ؛ ألهنا تعرضه بواسطة موضوع املسأأةل  ،وهو أآخص يف أآكرث
املسائل  ،كام يف عروض الرفع لللكمة بواسطة الفاعل  ،وهو أآخص من موضوع
النحو  ،أآو تعرضها بواسطة ما هو أآمع  ،كام يف احلمك بوجوب املقدمة اذلي ال
اختصاص هل اب ألمر الصادر منه تعاىل  ،والثابت اب ألدةل ا ألربعة  ،فيكون ثبوته
ملوضوع عمل ا ألصول بناء عىل أآنه ا ألدةل ا ألربعة بواسطة أآمع .
والصحيح  :أآن منشأأ هذا االشاكل الالزتام بأأن البحث يف لك عمل عن
العوارض اذلاتية  ،وعد ما يعرض بواسطة أآمر أآمع أآو خارج أآخص من ا ألعراض
الغريبة  ،وال وجه ذلكل من عقل أآو نقل  ،وامنا املدار عىل أآن يكون لتحقيق
املسأأةل دخل يف الغرض اذلي ألجهل دون العمل  ،ولو اكن احملمول غريب ًا عن موضوع
العمل وموضوع املسأأةل .
موضوع علم األصول :
قيل موضوع عمل ا ألصول ا ألدةل ا ألربعة اما بوصف ادلليلية ـ كام يظهر من
احملقق القمي (رمحه هللا) ـ أآو من ذاتهيا بدون وصف ادلليلية كام الزتم به صاحب
الفصول (رمحه هللا).
و يرد عىل ا ألول :
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1ـ أآن ما يبحث عنه عمل ا ألصول اما ما يوصل اىل اليقني ابحلمك وهو
الاس تلزامات  ،ويه آأجنبية عن ا ألدةل ا ألربعة ؛ اذ اجلهة املبحوث عنه فهيا
املالزمة ثبو ًات ونفي ًا .
واما ما يوصل اىل احلمك تعبد ًا  ،وهو مباحث ا أللفاظ  ،واحلجج  ،ويه
آأجنبية ـ أآيض ًا ـ ألن البحث يف مباحث ا أللفاظ عام  .نعم  ،الغرض ا ألصويل
ينحرص اب أللفاظ الواردة يف الكتاب والس نة .
فان قلت  :البحث يف احلجج ـ كام ذكر الش يخ (رمحه هللا)ـ حبث يف أآن
الس نة هل تثبت هبا أآم ال  ،وهذا من عوارضها  ،نظري البحث عن جحية خرب
الواحد  ،فانه حبث عن أآن الس نة هل تثبت به أآم ال؟
قلت  :يرد عليه :
أآو ًال  :أآنه لو مت يف خرب الواحد فال يمت يف الشهرة وجحية الظن الانسدادي
من ابب الكشف ؛ ألن ثبوت احلجية يف هذين املوردين فيه كشف عن الواقع ،
ال الس نة.
واثني ًا :أآنه غري اتم حىت يف خرب الواحد ؛ فان من الواحض أآنه ليس مراد الش يخ
(رمحه هللا)ثبوت الس نة واقع ًا ؛ ألن عةل وجود الس نة ارادة املعصوم  ،و خرب
الواحد جمرد حاك عهنا.
كام انه ليس مراده أآن يكون خرب الواحد واسطة يف الثبوت العلمي احلقيقي ؛
ألن اخلرب الواحد ما ال يفيد علامً  ،ولو أآفاد علامً حفجيته من ابب العمل .
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وامنا مراده (رمحه هللا) الثبوت التعبدي  ،وهو راجع للخرب  ،سواء فرسانه
جبعل الطريقية ـ كام هو اخملتار ـ أآو جعل احلمك املامثل أآو التنجزي والتعذير  ،وذكل
ألن العربة ابجلهة املبحوث عهنا  ،ويه ليست أآن الس نة هل تنكشف خبرب الواحد
أآم ال اذ ال شك يف قابليهتا ذلكل  ،و امنا هجة البحث يه هل أآن خرب الواحد
اكشف أآو ال  ،و تضايف اكشفية خرب الواحد مع منكشفية الس نة وتاكفؤهام قوة
وفع ًال ؛ ال جيعل البحث يف جحية خرب الواحد حبث ًا عن منكشفية الس نة به ؛ اذ
العربة جبهة البحث امللحوظة  ،ال مبا ميكن أآن يؤول اليه البحث .
2ـ لزوم خروج أآكرث املسائل عن عمل ا ألصول  ،مكباحث احلجج  ،والتعارض
اليت يبحث فهيا عن ادلليلية  ،فتكون حبث ًا عن ثبوت املوضوع  ،ال عن عوارضه ،
وكذكل ا ألصول العملية اليت يبحث فهيا عن الوظيفة املقررة  ،ال عن عرض من
عوارض ا ألدةل .
ومنه يظهر وجه اخللل يف الثاين  .فالصحيح عدم وجود موضوع لعمل ا ألصول
،ال مبع ى اجلامع اذلايت ملوضوعات املسائل كام الزتم يف الكفاية ؛ ملا عرفت من أآنه ال
جامع ذايت بيهنا  ،وال ا ألدةل ا ألربعة  ،و ان اكن من الرضوري وجود موضوع فهو
عنوان انزتاعي  ،وهو ما يصح أآن يقع مس ً
تقال يف طريق الاس تنباط .

الوضع
والالكم فيه يف هجات أآربع :
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هل داللة األلفاظ ذاتية ؟
اجلهة ا ألوىل  :يف دالةل اللفظ هل يه ذاتية أآو جعلية ؟
فقد نسب اىل الصرييم القول ابدلالةل اذلاتية  ،فان أآريد ابذلاتية ثبوت مناس بة
ذاتية توجب انفهام املع ى عند سامع اللفظ بال دخاةل يشء آخر ؛ فهو خالف
الوجدان  ،وان اكن املراد أآن للوضع دخاةل اال أآن الواضع يضع اللفظ ملناس بة بينه
وبني املع ى يالحظها حال الوضع ؛ فكذكل .
وان اكن املراد السابق بدون أآخذ حلاظ الواضع للمناس بة الثابتة يف نفس
ا ألمر  ،ويه السبب للوضع ؛ ففيه  :أآنه بال دليل سوى ختيل لزوم الرتجيح بال
مرحج  ،ويندفع أآو ًال  :بأأن الرتجيح بال مرحج ليس مس تحي ًال اكلرتحج بال مرحج ،
وال قبح فيه مع حتقق الغرض بأأحدى املتساوايت .واثني ًا  :لو سلمنا اس تحاةل
الرتجيح بال مرحج  ،فال يشرتط يف املرحج أآن يكون هجة ذاتية بل ميكن القول بأأن
ادلليل عىل عدم املناس بة اذلاتية بني مجيع ا أللفاظ واملعاين موجود  ،اذ يلزم من
ذكل حتقق املناس بة اذلاتية بني املتضادين من املعاين  ،وذكل لوجود مشرتاكت
لفظية تطلق عىل املتضادين مثل لفظي (جون) و (قرء) .
من الواضع ؟
اجلهة الثانية  :يف الواضع هل هو هللا أآم البرش ؟
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اختار احملقق النائيين (رمحه هللا) أآن هللا هو الواضع  ،واس تدل بأأن الوضع
واسطة بني التكوين احملض والاعتبار احملض  ،وهو ما يكون اباللهام منه تعاىل ،
وذلا ال يمتكن امجلاعة الكثرية من تأأسيس لغة فكيف ابلواحد؟! ولو وجد واضع
برشي واحد لنقل يف التوارخي  ،وما نقل عن ي رعرب غري اثبت ؛ ألنه قيل بوجود
اللغة العربية قبهل  ،وهو نقلها اىل من ال حيس هنا.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :عدم معقولية واسطة بني التكوين والاعتبار؛ اذ يدور ا ألمر بني التحقق
خارج ًا وبني عدم التحقق .
واثني ًا  :أآن الوضع وان اكن الهام ًا منه تعاىل اال أآن االلهام موجود يف لك يشء
حىت التكوينيات  ،فال يدل عىل التوسط.
واثلث ًا  :ما ذكره من عدم قدرة امجلاعة الكثرية عىل تأأسيس لغة ال يعني أآن هللا
هو الواضع ؛ اذ قد يكون الناس عىل حنو التدرجي  ،ألن احلاجة تقتيض ذكل،
وهذا هو املشاهد .
ورابع ًا :أآن عدم نقل التوارخي ألن الواضع جامعة غري معينة عىل حنو التدرجي .
فتحصل أآن الواضع هو البرش ابلهام من هللا تعاىل  ،والوضع تدرجيي حسب
عروض احلاجة.
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حقيقة الوضع :
اجلهة الثالثة  :حقيقة الوضع .
يف حقيقة الوضع تصوران:
ا ألول  :أآهنا من س نخ ا ألمور الواقعية  ،مبع ى أآهنا من ا ألمور النفس أآمرية ؛
ألهنا مالزمة بني طبيعي اللفظ واملع ى  ،اكملالزمة املوجودة بني الزوجية وا ألربعة.
نعم  ،ختتلف يف كوهنا يف طول اجلعل  ،ال مبع ى كوهنا موجودة خارج ًا  ،اذ املوجود
اما اجلوهر أآو العرض  ،والوضع ليس مهنام  :أآما عدم كونه من اجلوهر ف ألنه ال
يندرج مضن قسم من أآقسامه امخلسة.
و أآما عدم كونه من العرض فلوهجني:
 -1العرض يوجد خارج ًا يف موضوع  ،والوضع متعلق بطبيعة اللفظ واملع ى ،
وال حتقق هل خارج ًا.
 -2العرض يقوم مبوجود  ،وبعض معاين ا أللفاظ اليت يتعلق هبا الوضع عدم أآو
عدميات.
وفيه  :أآن املالزمة وان اكنت متحققة عند العامل ابلوضع  ،اال أآهنا يف طول
الوضع  ،وليست هو .
الثاين  :ما عليه الأكرث من أآهنا حقيقة اعتبارية  ،وفيه عدة آراء :
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الر أآي ا ألول :اعتبار اللفظ وجو ًدا تزنيلي ًا للمع ى يف وعاء الاعتبار  ،اكعتبار
الزوجية واملكل عرف ًا  ،والفقاع مخر ًا رشع ًا  ،وهذا مع ى ما يف املنطق من أآن
للوجود مراتب  ،ومهنا الوجود اللفظي.
ويرد عليه :
أآو ًال :أآن الاعتبار هبذا املع ى معلية دقيقة ال تنسجم مع عفوية الوضع الصادر
من االنسان البدايئ و ا ألطفال .
واثني ًا  :أآنه ال حاجة اىل التزنيل مع حتقق الغرض من الوضع ـ وهو التفهمي ـ
بدونه.
فان يف املع ى .
فان قلت  :من يس تعمل اللفظ ينظر اليه عىل أآنه ل
قلت  :هذا حصيح  ،ولكنه يرتبط مبرحةل الاس تعامل  ،والالكم يف حقيقة
الوضع  ،و يه مبزنةل صنع املرآة  ،والاس تعامل مبزنةل النظر الهيا.
الر أآي الثاين  :وضع اللفظ عىل املع ى نظري وضع العالمات عىل الطرق
لتحديد املسافة والاجتاه  ،ولكنه ابالعتبار  ،فيكون نفس الوضع هو املعترب
واملوضوع من الواضع .
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :ما يرد عىل سابقه من أآن الاعتبار هبذا املع ى معلية دقيقة ال تنسجم مع
عفوية الوضع الصادر من االنسان البدايئ و ا ألطفال.
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واثني ًا  :لزوم كون املع ى موضوع ًا عليه ال هل  ،فال يكون ً
داال عليه  ،نظري وضع
عالمة الطريق عىل الطريق لدلالةل عىل املسافة .
الر أآي الثالث  :أآهنا التعهد والالزتام النفيس ابلتلكم بلفظ خاص عند ارادة
املع ى  ،1وهذا هو الصحيح ؛ ألنه املطابق ملع ى الوضع وهو اجلعل واالقرار ،
ويشهد هل شاهدان :
 -1أآنه منسجم مع الغرض من اللغة  ،فان االنسان مدين حيتاج اىل الاجامتع،
والاجامتع يس تدعي التفهمي والتفهم  ،وال تكفي االشارة فيه يف احملسوسات فض ًال
عن غريها  ،فالبد من وضع ا أللفاظ  ،و الوضع ال يفيد الغرض اال اذا اكن الزتام ًا
وتعهد ًا ابلتلكم ابللفظ اخملصوص عند ارادة املع ى اخملصوص  ،و أآما أآنس اذلهن
ابملع ى وانتقاهل اليه عند سامع اللفظ ؛ مفن آاثر التعهد .
 -2الوجدان يف وضع ا ألعالم الشخصية  ،فان ا ألب أآو ًال يتصور املع ى
واللفظ  ،مث يلزتم بأأنه اذا قصد تفهمي الودل يتلفظ ابالمس املنتخب هل.
ويرتتب عىل ذكل أآمران :
ا ألول  :أآن الوضع يدور مدار القصد  ،و ادلالةل الوضعية يه ادلالةل
التصديقية  ،ال التصورية.
 1ـ وهو مسلك املال علي النهاوندي يف كتابه تشريح األصول و الشيخ احلائري يف كتاب الدرر و آغا رضا
االصفهاني يف كتاب وقاية األذهان  ،و ذكرت له صيغة إجيابية  ،وهي خمتار السيد اخلوئي (رمحه
اهلل)  ،وله صيغة سلبية يف تشريح األصول  ،وهي  ( :أن يتعهد بأن ال يأتي باللفظ إال حينما يقصد
تفهيم املعنى) أو ( عدم قصد املعنى إال عند ذكر اللفظ) .
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الثاين  :أآن لك مس تعمل واضع ؛ ألنه يتعهد ابس تعامل اللفظ يف املع ى ؛ اذ
متعلق تعهد لك متلكم تلكمه هو ال تلكم غريه  ،وامنا يقال بواضع أآول للس بق فقط.
والتعهد قد يكون ابتدائي ًا وقد يكون انش ئ ًا من كرثة الاس تعامل  ،بأأن يكون
مع القرينة يف أآول ا ألمر  ،مث يبلغ حد ًا يكون التباين يف الاس تعامل بال قرينة ،
وهبذا الاعتبار ينقسم الوضع اىل تعييين  ،و تعيين .
دفع اإلشكاالت الواردة على مسلك التعهد:
وقد أآوردت عىل القول ابلتعهد عدة اشاكالت مهنا:
االشاكل ا ألول  :ان التعهد بتفهمي املع ى عند ذكر اللفظ فرع صالحية اللفظ
للتفهمي  ،ويه فرع الوضع  ،فلو اكن الوضع هو التعهد لزم تقدم املتأأخر .
ويندفع  :بأأنه ال يشرتط يف التعهد صالحية اللفظ للتفهمي حال التعهد ليكون
التعهد نفسه متأأخر ًا  ،بل يكفي كون اللفظ كذكل حال الاس تعامل  ،وصالحيته
حال الاس تعامل ابلتعهد نفسه .
االشاكل الثاين  :ان التبادر من عالمات الوضع  ،وهو حيصل حىت من سامع
اللفظ من غري ذي الشعور  ،وهذا يدل عىل أآن املع ى الوضعي غري التعهد .ويندفع:
بأأن التبادر بسبب ا ألنس وليس الوضع  ،ويكشف عنه ألنه سبب السبب.
االشاكل الثالث  :ان املتعهد يلزتم ابرادة املع ى املوضوع هل عند اس تعامل
اللفظ ،فيكون تعهده متأأخر ًا عن الوضع.ويندفع  :بأأن التعهد ال يتوقف اال عىل
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تصور اللفظ واملع ى  .نعم  ،يف غري الواضع ا ألول يتصور املس تعملون تعهد ا ألول ،
و يسريون عىل هنج تعهده  ،ولكن تعهدمه يتعلق ابس تعامهلم فيكون وضع ًا يف
نفسه.
تقسيم الوضع
اجلهة الرابعة  :تقس اميت الوضع:
وقد ذكروا للوضع تقس اميت :
التقس مي ا ألول :ابعتبار اللفظ  ،فان الوضع يتوقف عىل تصور اللفظ  ،فان
اكن تفصيلي ًا يتصور فيه اللفظ بوحدته الشخصية ؛ فالوضع خشيص  ،سواء
الحظه الواضع مبادته و هيئته كام يف أآسامء ا ألشخاص وا ألجناس  ،أآو مبادته وان
اكنت مضن هيئة ما كام يف مواد املش تقات  ،واال نوعي يتصور فيه عنوان حييك
ا ألفراد كعنوان (ما اكن عىل وزن فاعل)  ،ويوضع اللفظ للمحيك  ،وهو الهيئات
املندجمة مع املواد يف اللحاظ اذلهين.
التقس مي الثاين  :تقس ميه بلحاظ املع ى اىل أآقسامه ا ألربعة املعروفة  ،فان الوضع
يتوقف عىل تصور املع ى ولو اجام ًال بواسطة عنوان حيكيه  ،و املع ى هو ذات
املفهوم بدون قيد كونه متصور ًا  ،وهو قد يكون لكي ًا  ،وقد يكون جزئي ًا ،
واملوضوع هل قد يكون ذات املتصور  ،وقد يكون غريه جبعل املفهوم املتصور مشرياً
اليه ،فا ألقسام املتصورة أآربعة :
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 -1الوضع اخلاص واملوضوع هل خاص  ،وهو ما اكن فيه املع ى املوضوع هل
جزئي ًا  ،وهو املتصور يف الوضع  ،أكسامء ا ألشخاص .
 -2الوضع العام واملوضوع هل عام  ،وهو ما اكن فيه املع ى املوضوع هل عام ًا ،
وهو املتصور يف الوضع  ،أكسامء ا ألجناس .
 -3الوضع العام واملوضوع هل اخلاص  ،وهو ما اكن املع ى املوضوع هل خاص ًا ،
واملع ى املتصور يف الوضع عام ًا مشري ًا اليه  ،ومنه عىل املشهور وضع احلروف .
 -4الوضع اخلاص واملوضوع هل العام  ،وهو ما اكن فيه املع ى املوضوع هل عام ًا،
واملع ى املتصور يف الوضع خاص ًا مشريا اىل العام .
إمكان األقسام :
والرابع مس تحيل ؛ ألن الواضع ان تصور اخلاص مع اخلصوصية مل يصلح
عنوا ًان للعام  ،وان أآلغى اخلصوصية صار من القسم الثاين  ،غايته تصور الواضع
املع ى اجام ًال  ،وال ش هبة يف اماكن ا ألول والثاين  ،وال يف الوقوع يف أآسامء
ا ألشخاص و ا ألجناس  ،وقيل ابس تحاةل الثالث ؛ ألن املفهوم ال حييك اال عن
نفسه  ،سواء اكن لكي ًا أآو جزئي ًا  ،واملفهوم العام حييك هجة الاشرتاك يف
اخلاص،وال حييك ما به الامتياز مع أآنه مقوم هل .ويدفعه  :أآن املقصود ابلعام غري
املفهوم املاهوي والانزتاعي املنزتع من هجة الاشرتاك فقط  ،وامنا املفهوم املنزتع من
اجملموع  ،مكفهوم الشخص والفرد أآو ما ينطبق عليه املفهوم  ،ولهذا مشل ا ألمر
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ابكرام االنسان ا ألفراد ؛ ألن املقصود اكرام ما يصدق عليه االنسان  ،وهو الفرد
خبصوصياته.
وقوع القسم الثالث يف احلروف وما شاهبها:
وقد ذهب املشهور اىل وقوعه يف وضع احلروف وما شاهبها  ،وخالف يف ذكل
جامعة مهنم صاحب الكفاية(رمحه هللا)  ،حيث ذهب اىل أآنه من القسم الثاين ،
وحتقيق الالكم يف ذكل يف مقامني:
حقيقة املعنى احلريف :
املقام ا ألول  :بيان مع ى احلروف.
وفيه أآقوال :
القول ا ألول  :مل توضع ملع ى  ،وامنا يه كعالمات االعراب لبيان كيفية ارادة
املدخول  ،ككونه مبتد أآ أآو فاع ًال أآو مفعو ًال.
وفيه  :أآنه غري اتم حىت يف املقيس عليه ؛ اذ كيف جيمع بني عدم وجود مع ى
يف العالمات مع كوهنا تدل عىل كيفية ارادة املدخول؟! ان هذا من قبيل امجلع بني
النقيضني.
فالصحيح وجود مع ى وضعت هل احلروف  ،وعالمات االعراب .
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القول الثاين  :ما نسب اىل احملقق الريض (رمحه هللا) واتبعه صاحب
الكفاية(رمحه هللا) من احتاد املع ى الامسي مع احلريف  ،مع الاختالف يف اللحاظ
 ،فال فرق يف املع ى املوضوع هل بني لكمة (الابتداء) و (من) اال يف حلاظ ا ألول
ابللحاظ الاس تقاليل  ،والثاين ابللحاظ اليل يف مرحةل الاس تعامل  ،وهو ما
يوجب عدم حصة اس تعامل أآحدهام ماكن الخر  ،وذكر صاحب الكفاية أآنه
يس تحيل أآخذ اللحاظ يف املوضوع فيه واملس تعمل فيه  2؛ لوجوه:
1ـ لزوم تعلق الوجود ابلوجود  ،فانه اذا اكن مع ى (من) يتقوم ابللحاظ اليل
لزم يف مقام الاس تعامل املتوقف عىل اللحاظ حلاظ اللحاظ  ،فان اكان واحد ًا تقدم
اليشء عىل نفسه  ،و ان اكان متعددين تعلق الوجود ابلوجود  ،عىل أآنه خالف
وجدان وحدة اللحاظ يف الاس تعامل.
2ـ لزوم كون املع ى ذهني ًا ال يقبل الانطباق عىل اخلارج.
3ـ لزوم أآن يكون املع ى الامسي خاص ًا لتقيده ابللحاظ الاس تقاليل.
فاملوضوع هل يف ا ألسامء واحلروف واحد وهو ذات املع ى  .نعم  ،يعرض اللحاظ
املمزي يف مرحةل الاس تعامل؛حيث اشرتط الواضع ذكل فهيا ، 3ال مبع ى الرشط
 2ـ ما يف الكفاية هو أن املعنى واحد يف احلروف واألمساء املوازية هلا ؛ إذ لو كان جزئيّاً كانت جزئيته
بالوجود  ،فلو كان اخلارجي ففيه أوالً :أن الوضع لذات املفهوم  ،وثانياً:لزم أن يكون املوضوع له
جزئياً حقيقيّاً  ،مع أن احلروف تستعمل يف معاني كليّة بال جتوز  ،و إن كان الذهين فهو اللحاظ ،
وتأتي الوجوه الثالثة .
3

ـ ال خيفى أن صاحب الكفاية (رمحه اهلل) مل يذكر فيها اشرتاط الواضع  ،إمنا قال  ( :الفرق

بينهما إمنا هو يف اختصاص كل منهما بوضع  ،حيث إنه وضع االسم لرياد منه معناه مبا هو ويف

30

دروس يف علم األصول

املصطلح يف املعامالت لريد عدم ادلليل عىل لزوم اتباعه  ،و أآن خمالفته لو اكنت
حمرمة توجب امث ًا فقط  ،ال خطأأ الاس تعامل ؛ وامنا مبع ى ختصيص الواضع العلقة
الوضعية حبال دون حال.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :لو اكن املع ى واحد ًا مع تقييد الوضع للزم حصة اس تعامل أآحدهام يف
موضع الخر جماز ًا  ،فهو أآوىل من سائر موارد اجملاز يف الصحة  ،مع أآنه غلط.
واثني ًا  :لو اكن الفرق منحرص ًا يف اللحاظ اليل حال الاس تعامل ؛ لتحولت
بعض ا ألسامء اىل حروف ؛ للحاظها آةل  ،اكلتبني يف قوهل تعاىل  { :لكوا و ارشبوا
حىت يتبني لمك اخليط ا ألبيض ، }...حيث أآخذ طريق ًا اىل طلوع الفجر  ،مع عدم
دخالته يف احلرمة ؛ ألن مناط احلروف اللحاظ اليل حال الاس تعامل  .هذا ،
مضاف ًا اىل أآن ما اش هتر من أآن احلروف ملحوظة ابللحاظ اليل ال أآساس هل ؛اذ
قد تكون يه املقصودة ابالس تقالل يف مقام التفهمي  ،كام لو سأأل السائل من أآين
أآسافر ؟ فأأجابه املسؤول من املدينة املنورة  ،بل هو الغالب عند العرف ؛حيث
نفسه  ،واحلروف لرياد منه معناه ال كذلك  ،بل هو حاله لغريه  ...فاالختالف بني االسم
واحلروف يف الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما يف موضع اآلخر  ،و إن اتفقا فيما له
الوضع)  ،ولكن اختلف األعالم يف مراده  ،وذكر احملقق النائيين واالصفهاني (رمحهما اهلل) اشرتاط
الواضع تفسرياً له  ،وتوجد احتماالت أخرى  ،منها ما ذكره السيد اخلوئي (رمحه اهلل) هنا والسيد
الروحاني (رمحه اهلل) يف املنتقى  ،وذكره الشهيد الصدر (رمحه اهلل) يف دفع مناقشة احملقق النائيين ،
وهو أن يكون اللحاظ قيدًا يف الوضع ال املعنى املوضوع له  ،ومنها أن يكون اللحاظ على حنو احلصة
التوأم  ،وهي ـ حسب تعبريات احملقق العراقي ـ ما كان القيد والتقيد خارجني  ،ولكن املأخوذ
احلصة املقارنة .
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يراد معرفة خصوصيات املفاهمي الامسية  ،كحال الركوب  ،وهناية العمل  ،وحنو
ذكل.
القول الرابع  :أآن مع ى احلروف يباين مع ى ا ألسامء ذا ًات وحقيقة  ،وهو الصحيح
 ،وعليه الوجدان  ،وفيه مساكل :
املسكل ا ألول  :ما سلكه احملقق النائيين (رمحه هللا) من أآن ا ألسامء معان
اخطارية  ،و احلروف اجيادية  ،واملقصود أآن للمعاين الامسية وجود ًا مس تق ًال
متقرر ًا يف عامل املفاهمي  ،مكفاهمي اجلواهر وا ألعراض  ،فان العرض يف اخلارج قامئ
ابجلوهر  ،ويف اذلهن مس تقل عن مفهوم اجلوهر  ،وكذكل املفاهمي الاعتبارية
والانزتاعية  ،فهذه املفاهمي تأأيت اىل اذلهن مس تقةل  ،ولو اكنت لوحدها  ،وليست
يف مجةل  ،و أآما احلروف فهيي يف اذلهن اكلعرض يف اخلارج متقومة مبفاهمي أآخرى ال
يتصورها اذلهن اال مضن غريها ؛ ألهنا يف نفسها معان قامئة بغريها  ،ولهذا ال ختطر
يف اذلهن اال مع ما يقوهما  ،وحيث ان املعاين الامسية موجودة يف اذلهن مس تقةل
فال يوجدها اللفظ  .نعم  ،ال ترتبط ملاكن اس تقاللها  ،فاحتاج املتلكم يف مقام
التفهمي اىل روابط  ،ويه املعاين اليت وضعت لها احلروف  ،فاحلروف حتقق
الربط،وال توجب اخطار مفهومه  ،واال مل يتحقق الغرض مهنا  ،ولهذا يه معان
اجيادية  ،فهيي ال واقع لها وراء الربط الالكيم اذلي ال حتقق هل قبل الرتكيب
الالكيم يف مقام الاس تعامل  ،ولهذا تلحظ آةل لغريها  ،وال تلحظ مس تقةل  ،فهيي
ابلنس بة اىل املعاين الامسية اكالس تعامل ابلنس بة اىل املع ى  ،وقد أآشارت اىل ذكل
الرواية املنسوبة اىل أآمري املؤمنني (عليه السالم)" :احلرف ما أآوجد مع ى يف غريه".
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ويالحظ عليه :
أآو ًال  :أآن االجيادية مبع ى حتقيق واقع الربط يف الرتكيب الالكيم مع عدم وجود
مع ى قبل ذكل يف اذلهن ؛ غري حصيحة  ،فان احلروف تفيد الربط ؛ دلاللهتا عىل
معانهيا املوضوعة لها .نعم  ،متتاز معانهيا بعدم الاس تقالل  ،جفعل املع ى مردد ًا بني
خطاراي فيكون مس تق ًال أآو ا ً
ً
جياداي فيكون غري مس تقل ؛ غري اتم ؛ ألن
أآن يكون ا
احلرف غري اخطاري وغري مس تقل.
واثني ًا  :ان القول بأأن معاىن احلروف ال تلحظ مس تقةل غري حصيح  ،وقد تقدم
بيان ما فيه يف نقاش القول الثاين  ،ففرق بني كون املع ى غري مس تقل وكونه
ملحوظ ًا بلحاظ غري مس تقل  ،ومالك احلرفية ا ألول ال الثاين  ،وهبذا تعرف النظر
يف قول احملقق النائيين (رمحه هللا) بأأن مجيع ما يكون النظر اليه آلي ًا يش به معاين
احلروف  ،اكلعناوين اللكية املأأخوذة عىل حنو املشريية للموضوعات واملتعلقات .
فتحصل أآن احلروف اك ألسامء بال فرق  ،اال من هجة كوهنا معاين غري
مس تقةل،وهذا غري منطبق عىل العناوين املشرية.
املسكل الثاين  :ما نسب اىل احملقق الاصفهاين(رمحه هللا) من وضع احلروف
للنسب والروابط غري املس تقةل يف الوجود (الوجود الرابط)،ال ملفهوهما ؛ ألنه
مس تقل  ،وليس نس بة ابمحلل الشايع  ،وامنا للواقع اذلي هو عىل حنو الوجود ال
يف نفسه  ،يف مقابل وجود الواجب واجلوهر والعرض  ،حيث توجد نفس ية ،
ولهذا يتحقق الربط ابحلروف بني املعاين  ،واذلي يدل عىل وجود الرابط خارج ًا
أآننا قد نعمل بتحقق اجلوهر والعرض  ،و نشك يف ثبوت العرض للجوهر  ،واملعلوم
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غري املشكوك  ،وهو موجود ال يف نفسه  ،واال اكن مفاد (اجلدار أآبيض ) ليس
ثبوت يشء ليشء  ،و امنا ثبوت أآمور ثالثة  ،فالبد من روابط بيهنا  ،وهكذا اىل
ما ال هناية.
ويالحظ عليه أآمور :
ا ألمر ا ألول  :أآنه ال وجود للنسب خارج ًا ؛ اذ ال دليل اال اختالف متعلق
الشك واليقني  ،اذ فيه أآو ًال  :النقض ابلطبيعي اذلي هو عني الفرد ،وقد يشك فيه
مع اليقني ابلفرد  ،كام يف رؤية الش بح من بعيد  ،أآو يتيقن به ويشك يف الفرد ،
كام يف العمل بوجود انسان مردد بني معرو وبكر .واثني ًا  :أآن تعدد متعلق الشك
واليقني ذهن ًا ال يكشف عن التعدد اخلاريج ؛ الماكن انزتاع الكثري من الواحد،
فيكون الواحد مشكواكً من هجة عنوان  ،ومتيقن ًا من هجة آخر  ،واملقام كذكل ،
حيث يتيقن بثبوت طبيعي العرض  ،ويشك يف كونه احلصة اخلاصة للجوهر .
بل ميكن ذكر دليل عىل عدم وجوده  ،وهو أآن املوجود اما واجب أآو ممكن،
واملمكن اما جوهر أآو عرض  ،والرابط ليس مهنا.
ا ألمر الثاين  :لو سلمنا وجود الرابط خارج ًا اال أآن ا أللفاظ موضوعة للمعاين ال
برشط عن اخلارج واذلهن ؛ لعدم قابلية املوجود اخلاريج للحضور اذلهين يف
مقام التفهمي .
ا ألمر الثالث :لو سلمنا اماكن الوضع للموجود اخلاريج،و وجود النسب ؛
فاحلروف مل توضع لها ؛ لصحة اس تعاملها بدون جتوز يف مورد عدم وجود النسب ،
كام يف (الوجود اثبت هلل ولزيد  ،وليس اثبت ًا للعدم  ،و االماكن ليس اثبت ًا
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لالمتناع) ؛اذ مع ى الالم واحد  ،مع عدم النس بة فهيا بني الوجود والواجب ،
وزيد ووجوده  ،وعدم الثبوت والعدم أآو املفاهمي الاعتبارية خارج ًا .
املسكل الثالث :ما ذهب اليه احملقق العرايق(رمحه هللا) من وضع احلروف
ل ألعراض النسبية  ،ويه عند أآهل املعقول  ( :ا ألين  ،و املىت  ،واالضافة  ،و
الوضع  ،واجلدة  ،والفعل  ،و الانفعال)  ،ومتتاز عن المك والكيف يف حاجهتا اىل
موضوعني  ،كام متتاز عن الرابط بوجود نفيس لها  ،ومتتاز عن اجلوهر حباجهتا اىل
املوضوع  ،وحاجة الوضع دعت للوضع لها كغريها  ،واكن نصيهبا احلروف  ،ونصيب
الروابط الهيئات املركبة واملش تقات  ،ونصيب ا ألسامء اجلواهر والمك والكيف ؛ اذ
مل يبق اال ا ألعراض النسبية  ،واحلروف بعد الفحص مل توضع لغريها  ،فتكون
موضوع ًا لها  ،مفع ى (يف)  :ا ألين الظريف  ،و (من)  :ا ألين الابتدايئ ،وهكذا .
وبعبارة أآخرى  :اذا قلت (رست من البرصة اىل الكوفة) دل الالكم عىل النس بة
اخلربية  ،وعىل الابتداء ابلبرصة  ،والانهتاء ابلكوفة  ،وهنا عرضان هلام موضوعان
 ،وليسا مفاد هيئة امجلةل اخلربية  ،فيكوانن مفاد احلرفني.
وال فرق يف ذكل بني احلروف ادلاخةل عىل الرتكيب الناقص و ادلاخةل عىل
التام  ،كحروف المتين والرتيج والتشبيه.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :حصة اس تعاملها مع عدم العرض النس ي  ،كام يف صفات
الواجب،والاعتبارايت  ،والانزتاعيات  ،و املعدومات ؛ بال عناية  ،ولو اكنت
موضوعة لها ملا حص.
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واثني ًا  :ان العرض ـ ولو اكن نسبي ًا ـ مس تقل يف نفسه يف عامل املفاهمي ،
واملع ى احلريف غري مس تقل.
واثلث ًا  :قوهل بوضع الهيئات و املش تقات للنسب ؛يرد عليه ما يرد عىل املسكل
السابق.
املسكل الرابع  :وهو اخملتار  ،وهو ان معاين احلروف تباين معاين ما يوازهيا من
ا ألسامء  ،فان احلروف قسامن:
1ـ يدخل عىل الرتكيب الناقص كـ (اىل  ،من  ،عىل) ،وهو موضوع لتضييق
املعاين الامسية وتقييدها مبا هو خارج عن حقيقهتا  ،ومثهل الهيئات الناقصة  ،فاذا
أآراد املتلكم بيان رؤية طبيعي النار يقول (ر أآيت انر ًا ) ،و اذا أآراد أآن يبني حصة
خاصة يقول ( ر أآيت انر ًا يف يوم امجلعة يف البيت عىل سقفه)  ،وكذكل اذا أآراد أآن
خيرب عن قدوم غالم خاص جاء ابلالم أآو هيئة انقصة  ،فيقول ( :جاء غالم لزيد ،
أآو غالم زيد) وال نظر اىل النسب و ا ألعراض النسبية املتحققة خارج ًا  ،اذ
التضييق يكون للمفهوم سواء اكن هل وجود خاريج أآو ال  ،وسواء اكنت احلصة
املفادة غري املوجودة ممكنة أآو ال  ،وهذا مع ى تعريف احلرف بأأنه (:ما دل عىل مع ى
قامئ ابلغري) ،فان الامس قابل للرساين يف مجيع ا ألفراد واحلصص  ،ولكن احلرف
يضيقه وجيعهل منطبق ًا عىل فرد دون آخر أآو حصة دون أآخرى  ،ودليل وضع
احلروف وما شاهبها للتضييق أآنه لوال وضعها كذكل مل يفد التضييق  ،ألن ا ألسامء
مطلقة موضوعة عىل حنو الالبرشط  ،و تفسري الوضع ابلتعهد يس تدعي وضع
لكامت للتضييق فامي اذا أآراد املتلكم تفهمي احلصة اخلاصة  ،اذ مع عدم ادلال عىل
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التضييق يتعهد الواضع بذكر احلروف و توابعها عند ارادة احلصة  ،فهذه مثرة من
مثرات مسكل التعهد.
وهبذا تعرف وجه حصة اس تعامل احلروف يف صفات الواجب  ،و
الاعتبارايت ،والانزتاعيات اليت ال وجود لها خارج ًا ؛ فان احلروف تفيد
التضييق،وهو صادق يف مجيع هذه املوارد  .كام تعرف املع ى ادلقيق الجيادية
احلروف  ،وهو احداث التضييق  ،وليس مبع ى حتقيق واقع الربط يف الرتكيب
الالكيم مع عدم وجود مع ى قبل ذكل يف اذلهن .
ً
فتلخص  :أآن مع ى احلرف ليس مس ً
خطاراي  ،ولكنه مفهوم
تقال  ،فال يكون ا
ل
حاك  ،فمل يوضع للوجود الرابط وا ألعراض النسبية  ،و هل مفهوم قبل الالكم
،فليس ا ً
جياداي ابملع ى اذلي صوره املسكل ا ألول  ،و يفيد التضييق حىت لغري
اجلواهر وا ألعراض ،خالف ًا للمسكل الثالث  ،ويشهد للمختار الوجدان ،وحصة
اس تعامل احلروف يف صفات الواجب ،وغريها مما ال يوجد فيه نسب و روابط و
أآعراض نسبية ،و اقتضاء تفسري الوضع ابلتعهد  ،و بطالن سائر املساكل.
2ـ احلروف ادلاخةل عىل امجلل التامة ،كحروف المتين والنداء  ،وهذه وضعت
البراز أآمر نفساين غري قصد احلاكية  ،فهيي نظري امجلل االنشائية عىل اخملتار ،خالف ًا
للمشهور القائل بوضعها الجياد املع ى خارج ًا  ،مفا عن احملقق النائيين(رمحه هللا) من
كوهنا اجيادية ؛غري اتم  ،اذ معانهيا مكعاين امجلل االنشائية اثبتة قبل مقام الالكم ،
والالكم فهيا مربز.
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نوع وضع احلروف :
املقام الثاين  :يف نوع وضع احلروف  ،وقد اتضح مما تقدم أآنه من (الوضع العام
واملوضوع هل اخلاص)  ،أآما القسم ا ألول من احلروف  :فلعدم وضعها ملفهوم
التضييق الامسي  ،وامنا لواقعه ابمحلل الشايع  ،و هو مصاديق كثرية غري متناهية
 ،فالبد من أآخذ عنوان التضييق العريض مشري ًا يف معلية الوضع  ،اذ ال جامع
مقويل ملصاديقه  ،و الالكم هو الالكم يف الهيئات ا ألفرادية و الناقصة .
و أآما القسم الثاين  :ف ألهنا مل توضع ملفهوم المتين والرتيج وحنوهام أآو مفهوم
ابراز هذه املعاين ؛ ألهنا مس تقةل ،وال ترادف أآسامؤها احلروف ؛ وامنا لواقع
املعاين وهو مصاديق غري متناهية يس تحيل معها الوضع اخلاص  ،فال حماةل يتصور
الواضع مفهوم ًا عرضي ًا عام ًا مكفهوم ابراز املع ى اخلاص.

اإلخبار و اإلنشاء
أآفاد صاحب الكفاية (رمحه هللا) أآنه ليس من البعيد 4أآن يكون الفرق بني امجلل
االنشائية واخلربية ـ كام يف ( بعت ) اخلربية و (بعت) االنشائية ـ اكلفرق بني
 4ـ ذهب (رمحه اهلل) إىل استحالة أخذ اللحاظ اآللي واالستقاللي يف املوضوع له يف األمساء واحلروف ،
وعرب هنا بقوله ( :ال يبعد أن يكون االختالف يف اخلرب واالنشاء كذلك  ،فيكون اخلرب موضوعاً
ليستعمل يف حكاية ثبوت معناه يف موطنه  ،و اإلنشاء ليستعمل يف قصد حتققه وثبوته  ،و إن اتفقا
فيما استعمل فيه ،فتأمل )  ،وال خيفى وجود املساحمة يف تعبريه  ،فإنه يف مقام بيان خروج
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احلروف و ا ألسامء  ،بأأن يكون الفرق يف مقام الاس تعامل  ،بعدم دخل قصد
احلاكية واالخبار يف املع ى املوضوع هلام  ،و أآخذهام قيد ًا يف الوضع  ،أآما من حيث
املادة ف ألن معناها طبيعة البيع عىل حنو الالبرشط  ،و أآما من حيث الهيئة ف ألن
مفادها نس بة اجياد املادة اىل املتلكم  .نعم  ،ادلاعي قد يكون االجياد خارج ًا يف وعاء
الاعتبار  ،وقد يكون احلاكية .
وما ذكره مبين عىل ر أآي املشهور يف حقيقة اخلرب و االنشاء  ،من كون اخلربية
تعين الوضع حلاكية ثبوت النس بة أآو عدم ثبوهتا  ،واالنشائية انشاء الوجود االنشايئ
أآو قل :اجياده  ،والصحيح أآن امجلةل اخلربية موضوعة البراز قصد احلاكية عن
الثبوت أآو النفي يف الواقع ال للحاكية عن النس بة ثبو ًات ونفي ًا  ،ويدل عىل ذكل
أآمور:
1ـ لو اكنت امجلةل اخلربية موضوعة حلاكية ثبوت النس بة أآو عدم ثبوهتا ،
ألفادت التصديق ابلثبوت أآو النفي خارج ًا و لو ظن ًا  ،مع أآهنا ال تفيد اال التصديق
بقصد احلاكية  ،فتكون موضوعة للقصد ،و اال لزم لغوية الوضع.
فان قلت  :ولكن عند االخبار نتصور الثبوت والنفي.
قلت  :بسبب ا ألنس اذلهين  ،وادلالةل التصورية ليست أآثر الوضع عىل اخملتار.

احلكاية و اإلنشاء عن املوضوع له  ،ولكنه عرب بقوله ( :فيكون اخلرب موضوعاً ليستعمل يف حكاية
ثبوت معناه يف موطنه  ،و اإلنشاء ليستعمل يف قصد حتققه وثبوته)  ،وحق العبارة  ( :ليستعمل
حلكاية ثبوت معناه  ...لقصد حتققه وثبوته ).
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2ـ ان حقيقة الوضع التعهد  ،وهو يتعلق ابلفعل الاختياري  ،وهو القصد،
وليس ثبوت النس بة أآو نفهيا يف الواقع .
3ـ هناكل موارد ال يوجد فهيا نس بة خارج ًا أآص ًال  ،كام يف (:رشيك الباري
ممتنع) ؛ اذ ال حتقق للمنتس بني فكيف تثبت النس بة5؟!
فان قلت  :ولكن قد ال يكون هناك قصد للحاكية واقع ًا  ،كام لو اكن املتلكم
يف مقام السخرية أآو الهزل أآو االرشاد أآو المتثيل .
قلت  :غاية ما يرتتب أآن الالكم عىل خالف التعهد  ،وادلالةل حمفوظة مع عدم
القرينة االثباتية عىل عدم قصد احلاكية  ،ومعها ينكشف أآن ادلاعي ابراز أآمر آخر
غري قصد احلاكية .
وهبذا ينكشف أآن املدلول الوضعي للجمةل اخلربية ال يقبل الصدق والكذب ؛
ألنه ابراز ألمر نفيس كام يف امجلل االنشائية  .نعم  ،ما أآبرز قصد االخبار عنه قد
يكون مطابق ًا  ،ولكنه ليس املع ى الوضعي  ،بال فرق بني كون االبراز ابلفعل أآو
ابللفظ  ،جبمةل امسية  ،أآو فعلية .
و أآما االنشائية  :فليست موضوعة لالجياد  ،ألن ما يوجد ان اكن الوجود
احلقيقي فبطالنه من الرضورايت ؛ اذ هو ال يوجد اال بعلهل  ،وليس مهنا ا أللفاظ
 ،وان اكن الوجود الاعتباري عند خشص املعترب فيدفعه أآن علته الاعتبار
النفيس  ،و اللفظ ـ أآيض ًا ـ ليس من علهل  ،وان اكن املراد الوجود الاعتباري
 5ـ نقله الشهيد الصدر(رمحه اهلل) عنه  ،كما يف حبوث يف علم األصول  :ج  1ص .265
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الرشعي فهو وان حتقق بعد التلفظ اال أآنه اتبع الس تعامل اللفظ يف معناه،وهو حمل
الالكم.
عىل أآن بعض امجلل االنشائية ال اعتبار فهيا  ،كجمل المتين والاس تفهام ،
فالصحيح أآهنا موضوعة البراز قصد غري احلاكية عن اخلارج  ،مفتعلق املربز ال
يرتبط ابخلارج  ،و لهذا يدور أآمر متعلقه بني الوجود والعدم  ،ال املطابقة للخارج
وعدهما  ،مفا ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) من وحدة املع ى غري اتم  ،و يؤكد
ذكل عدم حصة اس تعامل امجلةل الامسية يف مقام الطلب اكس تعامل الفعلية ؛ اذ هو
من ا ألغالط  ،وهو يكشف عن اختالف املوضوع هل يف امجلل االنشائية و اخلربية
الامسية .6

أمساء اإلشارة والضمائر
ذكر يف الكفاية أآنه ميكن أآن يقال بال جمازفة بأأن املوضوع هل يف أآسامء االشارة
والضامئر مع ى عام دون أآخذ االشارة  ،و يف أآسامء االشارة وبعض الضامئر
كضمري الغائب أآو التخاطب يف املع ى املوضوع هل املفرد املذكر دون أآخذ االشارة و
التخاطب فيه ليكون خاص ًا هبا .
6

ـ تعرض (رمحه اهلل) يف مصباح األصول ج 1ص  84الختالف األلفاظ وضعاً من حيث اإلنشاء

واالخبار  ،فبعضها متمحض يف اإلنشاء  ،كصيغة (افعل)  ،وبعضها متمحض يف اإلخبار  ،كاجلملة
االمسية  ،وأشار املقرر إىل أنه غفلة عن خمتاره  ،وهو صحة اإلنشاء بها للمادة  ،كما يف (أنت طالق)
 ،وبعضها مشرتك  ،كاجلملة اخلربية الفعلية بصيغة املضارع و املاضي .
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فان قلت  :ولكن نس تفيد اخلصوصية مهنا  ،فهيي ليست مس تعمةل يف موضع
املفرد املذكر  ،بل تدل عىل تشخصه.
قلت  :التشخص واخلصوصية تس تفاد يف مقام اس تعامل ا أللفاظ والاشارة
هبا،نظري ما تقدم يف احلروف .
ويالحظ عليه  :أآنه لو مت يف احلروف ال يمت يف املقام ؛ اذ حلاظ املع ى البد منه
يف مقام الاس تعامل  ،فميكن الاس تغناء به عن تقييد املوضوع به  ،و أآما خصوصية
االشارة ـ مث ًال ـ فهيي ليست الزمة يف الاس تعامل  ،فكيف يس تغ ى عهنا يف املع ى
املوضوع هل ؟!
و من الواحض أآن االشارة املأأخوذة ليست مبع ى دالةل اللفظ ،كام اذا
قيل(:تقدمت االشارة اليه  ،أآو أآشار يف الكمه اىل كذا) ؛ لوجودها يف مجيع
ا أللفاظ ،ال يف خصوص أآسامء االشارة  ،فيكون املراد وضع اللفظ لقصد تفهمي و
اقع املع ى  ،اكملفرد املذكر  ،ال املفهوم بقيد االشارة خارج ًا ابليد أآو الر أآس وحنو
ذكل  ،أآو قصد تفهمي معناه بقيد التخاطب  ،ولهذا ال يرادف ( هذا) الفرد
املذكر ،و ال مع ى هل بال اشارة  ،فيكون وضعه من الوضع العام واملوضوع هل
اخلاص.
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استعمال اللفظ يف املعنى اجملازي
وقع اخلالف يف مالك الاس تعامل اجملازي فهل هو الطبع أآو اذن الواضع بعد
وجود مناس بة ؟ و اختار صاحب الكفاية (رمحه هللا) ا ألول  ،7وذهب املشهور
اىل الثاين  ،وحتقيق ذكل يتوقف عىل وجود جماز يف الاس تعامالت العرفية ،
واحنصار الواضع يف خشص  ،والكهام غري اثبت  :أآما ا ألول ف ألن اللفظ دامئ ًا
مس تعمل فامي وضع هل  ،وليس التجوز يف اللكمة  ،وامنا يف تطبيق املع ى عىل غري
فرده احلقيقي  ،ويدل عليه الاختالف وجدا ًان بني (زيد مجيل الوجه ) و (زيد مقر)
يف افادة الثاين املبالغة املطابقة ملقتىض احلال  ،مع أآنه عىل املشهور املع ى املس تعمل
فيه واحد  ،ونظريه ما ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) من دالةل " ال صالة جلار
املسجد اال يف املسجد" عىل املبالغة ؛ ألنه اس تعامل يف نفي احلقيقة ابدعاء أآن نفي
صفة الكامل منه  ،واملبالغة ليست من الكذب  .و أآما الثاين ف ألنه عىل اخملتار ال
ينحرص الواضع بواحد  ،بل عىل مسكل التعهد لك مس تعمل واضع  ،والواضع كام
يتعهد ابس تعامل اللفظ بال قرينة عند ارادة مع ى خاص  ،قد يتعهد ابس تعامل اللفظ
مع القرينة عند ارادة مع ى آخر  ،لوجود مناس بة  ،غايته يكون الوضع نوعي ًا ؛لعدم
احنصار القرائن واملناس بات.
واحلاصل هو أآنه بعد اناكر ا ألمرين ال جمال لهذا البحث.
7

ـ واستدل له صاحب الكفاية بالوجدان  ،وجواز استعمال اللفظ وإرادة مثله يف املهمل ،فيقال ( :ديز

الذي تلفظت به مهمل ) وهو من االستعمال  ،وليس من اإلجياد  ،مع أن املهمل بال وضع.
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إطالق اللفظ وإرادة شخصه و صنفه ونوعه و مثله:
اترة يس تخدم اللفظ حاكي ًا  ،وهو الاس تعامل  ،و أآخرى الجياده  ،وهو
االطالق االجيادي  ،وجعل منه اطالق اللفظ وارادة خشصه و صنفه ونوعه و
مثهل  ،ورفض احملقق اخلراساين (رمحه هللا) أآن يكون ارادة املثل منه  ،و جيوز
فامي عداه النحوان  :أآما يف اطالق اللفظ وارادة نوعه وصنفه ف ألن النوع والصنف
يوجدان ابلفرد  ،فميكن أآن جيعل الفرد حاكي ًا عهنام  ،وميكن أآن يقصد حتقيقهام به
ويكون احلمك عليه ابعتباره مصداقا هلام  ،والظاهر ا ألول  ،بل يف بعض املوارد ال
يكون اال حاكي ًا كام يف ( رضب يف ( رضب زيد ) فعل ماض ) .
و أآما يف اطالق اللفظ وارادة مثهل ف ألنه من جعل فرد مرآة لفرد آخر ،
وهو ال يكون مصداق ًا هل ليحمك عليه مبا هو كذكل .
و أآما اطالق اللفظ و ارادة خشصه فذهب صاحب الفصول (رمحه هللا) اىل
اس تحالته ؛ ألنه ان اكن حاكي ًا عن نفسه حتقق يف القضية ثالثة أآطراف لوجود
حميك يف املوضوع ،اال أآنه يلزم أآن يكون اليشء الواحد حاكي ًا وحمكي ًا وهو من
اجامتع املتضايفني املس تحيل  ،و ان مل يكن حاكي ًا بأأن اكن نفس اللفظ يف ( زيد ـ
َ
تلفظت به ـ لفظ ) املوضوع ؛ لزم تشك مجةل من حيث املع ى من طرفني
اذلي
فقط  ،و دفع الكمه احملقق اخلراساين (رمحه هللا) بأأنه ميكن اختيار أآنه من ابب
الاس تعامل وال يلزم اجامتع املتضايفني احملال الختالف اجلهة  ،فهو ـ مث ًال ـ دال
بلحاظ كونه متلفظ ًا ومدلول بلحاظ كونه مراد ًا  ،كام ميكن اختيار أآنه من االجياد وال
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يلزم تركب امجلةل من طرفني  ،ألن احملمول يف (زيد لفظ) ذايت  ،وليس عرضي ًا كام
يف (رضب فعل ل
ماض)  ،وفيه يكفي ثبوت املوضوع لصحة احلمك بال حاجة اىل
احلاكية  ،خبالف العريض  ،فان ( رضب ) يف مجةل (رضب فعل ل
ماض) لو مل
جيعل حاكي ًا كذبت امجلةل ؛ ألنه فهيا مبتد أآ.
و حتقيق الالكم يف ذكل يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف حصة اطالق اللفظ وارادة خشصه و صنفه ونوعه و مثهل .
وقد عرفت وجود القول ابلصحة اال يف ارادة الشخص  ،حيث خالف صاحب
الفصول  ،وانقشه احملقق اخلراساين (رمحه هللا).
ويالحظ عىل مناقش ته  :أآنه جعل دالةل اللفظ مبع ى الكشف عن كونه مراد ًا ،
ويه وان اكنت موجودة يف لك فعل اختياري ـ اكلقيام والقعود ـ اال أآهنا ليست
املقصودة يف حمل البحث ؛ اذ املقصود كون اللفظ مربز ًا للمع ى فاني ًا فيه ابلوضع.
و أآما جواب احملقق االصفهاين (رمحه هللا) وهو أآن بعض أآقسام التضايف ليس
من التقابل كحب الشخص لنفسه اذلي جيعلها حمبة وحمبوبة  ،ومن كون هللا دا ًال
عىل ذاته بذاته  ،ففيه  :أآنه حصيح يف نفسه ولكن ادلالةل الوضعية من القسم
املتقابل ؛ ألهنا من الس ببية  ،وال يكون اليشء سبب ًا ومسبب ًا يف آن واحد.
وبعبارة أآخرى  :دالةل اللفظ الوضعية تفيد الفنائية يف املع ى بنحو يلحظ اللفظ
آةل  ،فلو اكن هو احمليك أآيض ًا اجمتع اللحاظ اليل و الاس تقاليل يف واحد  ،وهو
حمال  ،و أآما دالةل هللا تعاىل عىل ذاته فهيي مبع ى الظهور ال الفنائية.
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فتحصل حصته مبع ى االطالق االجيادي  ،وال يلزم تكون القضية من طرفني
فقط ؛ ملا ذكره احملقق اخلراساين (رمحه هللا).
املقام الثاين  :يف حتقيق نوع االطالق .
أآما اطالق اللفظ وارادة خشصه فليس من الاس تعامل  ،الس تحاةل فناء
الشخص يف خشصه  ،وهذا املناسب ـ أآيض ًا ـ حلمكة الوضع  ،فهيي التفهمي جبعل
اللفظ فاني ًا يف املع ى بعد عدم وفاء الفعل بتحقيق الغرض  ،وهذه احلمكة غري
متوفرة مع ارادة تفهمي اللفظ نفسه ؛ اذ يكفي القاؤه بال حاجة اىل توس يط يشء
الحضاره.
و أآما اطالق اللفظ وارادة نوعه فليس ـ أآيض ًا ـ من الاس تعامل ؛ اذ نفس
النوع ملقى ولكن ابلفرد ليحمك عليه  ،وما تقدم عن احملقق اخلراساين (رمحه هللا)
من عدم اماكن االطالق االجيادي يف ( رضب فعل ماض) لعدم مشول خشص
اللفظ يف القضية ألنه مبتد أآ ؛ فعجيب منه ؛ ألن كون الفرد الواقع يف امجلةل مبتد أآ ال
ينفي احلمك عليه بأأنه فعل ماض بعد جتريده عن املع ى احلديث.
و أآما اطالق اللفظ و ارادة صنفه و مثهل كام يف (زيد يف رضب زيد فاعل ) ،
فقد يقال هو من الاس تعامل لتكرر اللفظ  ،فأأحدهام ل
حاك ،فان اكن املراد من
ا ألول الصنف  ،فهو من ارادة الصنف،وان اكن الشخص فهو من ارادة الشخص.
و لكن الصحيح أآنه ليس من الاس تعامل ؛ ألن الصنف و املثل هنا ميكن أآن
حيرض بنفسه بال حاجة اىل دال آخر  .نعم  ،حيث ان املتلكم ال يريد النوع وامنا
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الصنف أآو املثل ؛ يأأيت حبرف للتضييق ـ عىل ما تقدم يف مع ى احلروف ـ فيقول
(يف رضب زيد) .

هل األلفاظ
موضوعة للمعاني مباهي أم مباهي مرادة؟
أقسام الداللة :
تنقسم ادلالةل اىل ثالثة أآقسام:
ا ألول  :التصورية  ،ويه احلاصةل من سامع اللفظ ولو من فاقد للشعور  ،فال
تنفك حىت مع نصب القرينة املتصةل عىل ارادة غري املع ى الوضعي.
الثانية  :التفهميية  ،ويه ادلالةل عىل ارادة التفهمي ابالس تعامل  ،وتسمى
التصديقية  ،لتصديق اخملاطب ابرادة املتلكم التفهمي ،ويه تكون مع كون املتلكم ذا
التفات و شعور مع عدم اتصال قرينة أآو ما يصلح للقرينية عىل اخلالف .
الثالثة  :اجلدية  ،ويه دالةل اللفظ عىل ارادة املتلكم ملا قصد تفهميه جد ًا  ،و
يه تتوقف عالوة عىل ما تقدم يف سابقهتا عىل عدم القرينة املنفصةل.
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وال شك يف عدم وضع اللفظ للثالثة  ،وان اكنت اثبتة ببناء العقالء  ،وقد
نسب اىل ابن سينا و احملقق الطويس (رمحهام هللا) القول ابلوضع للثانية ، 8فتكون
االرادة جزء ًا من املع ى املوضوع هل  ،وذكل للمتيزي بني اللفظ اذلي يدل عىل متام
املع ى وجزئه أآو ذاته والزمه  ،و املفرد واملركب  ،فيكون اس تخدام اللفظ بال ارادة
جماز ًا  ،كام لو اكن املتلكم يف مقام االهيام  ،ويلزم أآن يكون وضع مجيع ا أللفاظ من
العام واملوضوع هل اخلاص  ،ألن املقصود واقع االرادة ال مفهوهما اذلي ليس ارادة
ابمحلل الشايع  ،وواقع االرادة خاص.
و اختار احملقق اخلراساين (رمحه هللا) الوضع للمع ى مبا هو ،بدون دخل
االرادة فيه  ،لوجوه ثالثة:
1ـ لزوم تقدم املتأأخر يف الاس تعامل ؛ ألنه متأأخر عن املع ى اذلي يراد تفهميه
 ،واملع ى متأأخر عىل تقدير أآخذ ارادة التفهمي ابالس تعامل فيه عىل الاس تعامل تأأخر
ِّ
املتعلق ابملتعلق .

 8ـ حبث الوضع و اإلرادة له أحناء :
1ـ داللة اللفظ على حتقق اإلرادة خارج ًا أو كون الداللة التصديقية أثرًا للوضع .
2ـ تقييد العلقة الوضعية باإلرادة خارج ًا يف مرحلة االستعمال.
3ـ دخل اإلرادة يف املعنى املوضوع له اللفظ.
وما حبثه صاحب الكفاية (رمحه اهلل) النحو الثالث  ،ومل خيالفه السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف
النتيجة هنا  ،و لكن تعرض للبحث وفق النحو األول  ،وبني أن نتيجة صاحب الكفاية يف الثالث ال
تنايف كون الداللة التصديقية وضعية  ،ألخذ اإلرادة يف العلقة الوضعية يف البحث الثاني.
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2ـ أآن ا ألش ياء احملكية خارج ًا جمردة عن االرادة  ،فان الثابت لزيد ـ مث ًال ـ
القيام بدون قيد كونه مراد ًا  ،فلو وضعت ا أللفاظ بقيد االرادة لزم عدم انطباق
املعاين عىل اخلارج اال ابلتجريد دامئ ًا.
3ـ أآن يكون الوضع دامئ ًا من الوضع العام واملوضوع هل اخلاص.
و رتب عىل ذكل أآن ادلالةل التصديقية ليست وضعية.
و وجه (رمحه هللا) ما نسب اىل العلمني بأأن املقصود أآن ادلالةل التصديقية ال
تكون موجودة اال مع وجود االرادة ؛ ألنه عامل الثبوت  ،وعامل ادلالةل و االثبات
فرعه  ،ويف موارد انكشاف عدم االرادة نلزتم ابنتفاء التصديقية و بقاء التصورية.
ويالحظ عليه  :عدم حصة وضع ا أللفاظ للمعاين من حيث يه  ،أآما عىل
اخملتار من تفسري الوضع ابلتعهد فواحض ؛ ألن التعهد هو الالزتام ابرادة املع ى عند
اس تعامل اللفظ  ،فتكون ادلالةل التصديقية أآثر الوضع  ،ال التصورية .
فان قلت  :ملاذا نفهم املع ى من غري املريد؟
قلت  :بسبب ا ألنس اذلهين احلاصل من كرثة الاس تعامل وحنوه  ،وال عالقة هل
ابملع ى الوضعي.
و أآما عىل غري اخملتار ف ألن حمكة الوضع التفهمي اببراز املقاصد  ،والوضع لأكرث
من ذكل لغو.
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و أآما الوجوه اليت ذكرها احملقق اخلراساين (رمحه هللا) ملنع دخل االرادة ؛ فهيي
متنع أآخذ االرادة يف املع ى املوضوع هل  ،ال أآخذها قيد ًا يف الوضع  ،ويكفي أآخذها
كذكل يف جعل ادلالةل التصديقية وضعية  ،وهذا هو رصحي الكم العلمني  ،فراجع.

وضع املركبات
املقصود من وضع املركب وضع مجموع االجزاء من املادة والهيئة  ،فانه ال الكم
يف وضع لك من (زيد)  ،ومادة (شاعر) و هيئته  ،و هيئة مجةل (زيد شاعر) عىل
حدة  ،وامنا الالكم يف وضع اجملموع بوضع واحد ـ أآيض ًا ـ والصحيح عدم الوضع ؛
لوهجني :
1ـ حتقق الغرض بوضع االجزاء ؛ اذ معه يتحقق ابراز قصد احلاكية أآو أآي
قصد آخر ابمجلةل  ،فيكون وضع املركب عبث ًا.
2ـ لزوم افادة امجلةل للمع ى مرتني وهو خالف الوجدان  ،ألن االجزاء تفيد
ما يفيده اجملموع .
مفا يف اللغة من وجود جماز مركب  ،وهو اس تعامل اجملموع يف غري ما وضع هل؛
ليس حصيح ًا لعدم وجود مع ى وضعي للمركب  ،نعم يصح يف املركب التشبيه
والكناية  ،كام يف { :مثلهم مكثل اذلي اس توقد انراً} ،و " أآراك تقدم رج ًال وتؤخر
أآخرى " .
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الوضع النوعي والشخصي
ذكر مجةل من ا ألعالم ـ ومهنم احملقق اخلراساين(رمحه هللا)ـ أآن وضع الهيئة
نوعي واملادة خشيص  ،و ليس املراد ابلشخيص وضع خشص اللفظ امللفوظ ؛ ألنه
غري متناه  ،ومبجرد أآن يلفظ يترصم وينعدم وال يعاد ليس تعمل فامي وضع هل  ،وامنا
املقصود وضع لفظ معني ابملادة والهيئة ملع ى  ،وهو اجلامع بني ا ألشخاص  ،و أآما
النوعي فانه اجلامع بني ا ألنواع  ،كهيئة امس الفاعل اجلامعة بني ضارب وقاتل و
شارب  ،ويه أآنواع ؛ خمتلفة الختالف املواد.
وقد آشك عىل التفريق بني املادة والهيئة يف الوضع ؛ بعدم الفرق  ،فانه اذا
اكن مالك خشصية وضع املادة اختالف املواد ؛ فهذا موجود يف الهيئة الختالف
الهيئات ،وان اكن مالك نوعية وضع الهيئة أآهنا ال برشط ابلنس بة اىل املواد؛ فهذا
موجود يف املادة  ،فاهنا ال برشط عن الهيئات  ،والكهام ال يتحقق بدون الخر.
ودفع االشاكل احملقق الاصفهاين(رمحه هللا) بأأن املادة ميكن تصورها بال حاجة
اىل توس يط يشء آخر  ،فيوضع اللفظ لها وهذا مع ى خشصية وضعها  ،و أآما الهيئة
فال ميكن تصورها اال بعنوان مشري  ،كعنوان (ما اكن عىل وزن كذا) أآو بتصور
فرد و وضعه وما ماثهل للمع ى  ،وهذا مع ى نوعية الوضع.
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عالمات احلقيقة واجملاز
ذكرت للوضع عالمات:
1ـ التبادر  ،وهو انس باق املع ى اىل اذلهن مبجرد تصور اللفظ بال قرينة ،
ووجه داللته عىل الوضع أآن الانس باق حيتاج اىل عةل  ،وليس ذات اللفظ ـ كام
تقدم ـ وال القرينة ـ كام هو الفرض ـ فيتعني أآن يكون الوضع .
فان قلت  :التبادر فرع العمل ابلوضع  ،فاذا اكن سبب العمل لزم ادلور.
قلت  :دفعه يف الكفاية بوهجني:
ا ألول  :أآن عةل عمل اجلاهل التبادر عند العامل.
الثاين  :أآن العمل الفعيل ابلوضع متوقف عىل التبادر املتوقف عىل العمل
الارتاكزي  ،وهو ما اكن موجود ًا يف النفس مع عدم الالتفات اليه ،فريجع اليه
ملعرفة حدود وسعة املع ى تفصي ًال .
كيفية معرفة املعنى يف زمن صدور النص:
والتبادر يدل عىل الوضع يف زمنه  .نعم؛ مبقتىض أآصاةل عدم النقل أآو
الاس تصحاب القهقري احلجة عند العقالء يف خصوص اللغة ؛ ميكن اثبات الوضع
يف زمن صدور النص مع تقدمه ،ولو قيل بثبوت أآصل تعبدي يثبت احلقيقة  ،كام
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هو املنسوب اىل الس يد املرتىض (رمحه هللا) أآمكن اثبات احلقيقة فامي اس تعمل فيه
اللفظ يف زمن صدور النص بال حاجة اىل التبادر و أآصاةل عدم النقل.
هذا مع احراز املع ى املس تعمل فيه اللفظ  ،وبدونه من هجة احامتل القرينة ،
فال ينفع التبادر  ،و أآصاةل عدم القرينة ال جتري ؛ ألهنا ان اكنت أآص ًال تعبد ًاي وهو
الاس تصحاب ؛ فال جتري لوهجني:
ا ألول  :ان دليل التعبد فامي اذا اكن املس تصحب حكامً رشعي ًا أآو موضوع ًا هل
حمك رشعي  ،وال يرتتب عىل عدم القرينة اال ظهور املع ى  ،و هو ليس كذكل.
الثاين  :ان الزم عدم القرينة ظهور الالكم  ،وهو الزم عقيل .
وان اكن املرتكز فالقدر املتيقن منه مورد احراز املع ى و الشك يف املراد
اجلدي  ،ال ما اذا عمل املراد وشك يف حنو الاس تعامل.
2ـ عدم حصة السلب  ،أآو حصة امحلل  ،وعكسه عالمة اجملاز.9
والصحيح عدم كونه عالمة للوضع ؛ ألن امحلل اما أآويل أآو شايع صناعي ،
ومالك ا ألول الاحتاد اذلايت والاختالف املفهويم  ،كام يف ( االنسان حيوان
انطق)  ،فان الفرق بيهنام ابالجامل والتفصيل  ،أآو كام يف ( شعري شعري ) مبع ى
9

ـ ذكروا يف كيفية داللة صحة احلمل األولي على الوضع أن املقصود جعل اللفظ الذي ال حيرز معناه

حمموالً بال قرينة على لفظ حيرز معناه وسعته  ،كما يف ( احليوان الناطق إنسان)  ،ومع عدم الشعور
بالعناية يف احلمل أو الشعور بعدم صحة السلب ؛ يتضح وحدة املعنى الوضعي  .وذكروا يف داللة
احلمل الشايع أن املقصود محل اللفظ الذي يشك يف مشوله على الفرد املشكوك  ،كحمل الصعيد على
الرتاب اخلالص  ،أو محل الكلي املشكوك على فرد مبا هو مصداق لكلي معلوم .
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ما اكن هو احلايل  ،وهو يدل عىل احتاد اذلات يف املعنيني فقط  ،وال عالقة هل
بنحو اس تعامل اللفظ .
ومالك الثاين الاحتاد الوجودي والتغاير املفهويم  ،والاحتاد قد يكون مع كون
ما يف اخلارج وجود ًا للمحمول واملوضوع ابذلات  ،كام يف محل الطبيعة عىل الفرد
نظري (زيد انسان)  ،أآو وجود ًا ألحدهام ابذلات و للخر ابلعرض  ،كام يف محل
العنوان املنزتع عىل معروضه نظري ( زيد قامئ)  ،أآو وجود ًا لغريهام ابذلات وهلام
ابلعرض  ،كام يف ( الاكتب متحرك ا ألصابع) حيث يكون وجود العنوان املنزتع
ابلعرض يف الطرفني .
ولكن حيث ان لك ما ابلعرض يرجع اىل ما ابذلات ؛ فان القسمني ا ألخريين
يرجعان اىل ا ألول  ،مفرجع (الاكتب متحرك ا ألصابع) اىل محلني من قبيل محل
الطبيعي عىل فرده  ،و هام ( الصفة املوجودة يف فالن الكتابة ) و ( الصفة الثانية
املوجودة هل حترك ا ألصابع) ووجود (فالن) اثبت هل املبد أآ ابلعرض  ،و القسم ا ألول
غاية ما يدل عليه احتاد املعنيني وجود ًا  ،و أآما حنو اس تعامل اللفظ فهيام فليس
منظور ًا اليه.
وهبذا اتضح ما يف تقرير حبث بعض ا ألعاظم من أآن عمل من يريد معرفة املع ى
بصحة امحلل اذلايت يكشف عن أآن املع ى اذلي يعلمه تفصي ًال من (البرش) ـ مث ًال ـ
هو ما يعلمه اجام ًال من لفظ االنسان  ،و علمه بصحة امحلل الشايع يكشف عن
أآن املع ى اذلي يعلمه تفصي ًال من ( حترك ا ألصابع ) ـ مث ًال ـ متحد مع ما يعلمه
اجام ًال من لفظ الكتابة احتاد اللكي بفرده.
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و قد اس تث ى محل احلد عىل احملدود كام يف ( االنسان حيوان انطق) بدعوى
اختالفهام يف االجامل والتفصيل  ،ويالحظ عليه :
أآو ًال  :ما تقدم من عدم نظر امحللني اىل حنو الاس تعامل  ،نعم لو وجدت قرينة
عىل أآن الاس تعامل حقيقي اكلتبادر دل الاحتاد عىل الوضع  ،ولكن هذا خرج عن
عالمية حصة امحلل.
واثني ًا  :ال وجه للتفريق بني امحلل اذلايت يف احلد وبينه يف غريه كام يف ( الغيث
مطر) 10ألن العقل يدرك ابلرضورة مع حصة طريقية الاحتاد اذلايت اىل الوضع أآن
لفظ احملدود ينحل عق ًال اىل ما يدل عليه احلد.
واثلث ًا  :ان عالمية حصة امحلل فرع احراز الاحتاد  ،لتوقف امحلل عليه ،
والاحتاد ال يدرك اال اباللتفات التفصييل اىل طرفيه  ،وال يتحقق ابدراك أآحدهام
ارتاكز ًا.
3ـ الاطراد.
ويف املراد منه احامتالت:
ا ألول  :كرثة الاس تعامل  ،11وفيه أآنه اذا حص الاس تعامل اجملازي يف مورد حص
فيه دامئ ًا.
10

ـ ال خيفى احنفاظ املغايرة االعتبارية فيهما  ،ولوالها ملا صح احلمل  ،إال أن من احملتمل نظر

بعض األعاظم إىل دخل اإلمجال يف املعنى املوضوع له  ،وبهذا حنرز اختالف املعنى.
11

ـ أشكل عليه صاحب الفصول والشيخ (رمحهما اهلل) مبا ذكره السيد اخلوئي(رمحه اهلل)  ،وحاول

صاحب الكفاية (رمحه اهلل) دفعه بوجهني  ،املرضي عنده منهما أن املناسبة املصححة للمجاز طبيعي
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الثاين  :ما عن احملقق االصفهاين ( رمحه هللا) وهو تكرار التطبيق ،مبع ى أآن
اطالق اللكي عىل فرد يعمل بأأنه ليس مع ى اللكي بل تطبيق عليه مع مشول
التطبيق لك ما اشرتك معه يف اخلصوصية اليت حيمتل وضع اللفظ لها يدل عىل
احلقيقة  ،كام يف اس تعامل االنسان يف زيد و فامي شاركه يف احليوانية الناطقية  ،فان
هذا يكشف عن أآن مع ى االنسان احليوان الناطق  ،و أآما اذا مل يس تعمل فامي ماثهل
املناسبة ال اخلاصة كاملشابهة يف الشجاعة فقط  ،و نوع املشابهة ال يُصحح اطراد االستعمال اجملازي ،
وهلذا ال يصح استعمال األسد يف النعامة للمشابهة يف اجلسمية  ،فإذا اطرد االستعمال كشف عن
احلقيقة  ،ومل يُقبل منه ذلك أوالً  :ألن املصحح ليس مطلق املناسبة  .وثانياً  :ألن عدم اطراد
االستعمال ال يدل على اجملازية ؛ الحتمال وضع اللفظ حلصة خاصة من الطبيعي الذي مل يطرد فيه
االستعمال.
وهلذا حاول بعض األصوليني ذكر تقريبات أخرى لالطراد منها:
 1ـ صحة االستعمال يف كل مورد يشابه املورد الذي استعمل فيه اللفظ يف اخلصوصية احملتمل
الوضع هلا  ،فلو أ طلق لفظ اإلنسان على زيد وشككنا هل من جهة أنه حيوان ناطق فيكون حقيقة أو
من جهة أخرى فيكون جمازاً  ،فإطالق اإلنسان على كل فرد يشارك زيدًا يف احليوانية الناطقية يدل
على احلقيقة ؛ ألن مناسبات اجملاز حمدودة وليست مطردة  ،وقد فسر بعض علماء األصول مراد
صاحب الكفاية (رمحه اهلل) بهذا التقريب  ،وهو اطراد يف تطبيق اللفظ يف مجيع موارد احليثية
احملتمل وضع اللفظ هلا.
 2ـ صحة االستعمال يف مورد ال توجد فيه املناسبة احملتمل اتكاء اجملاز عليها  ،و فرقه عن
سابقه يف أن عالمة احلقيقة هناك صحة االستعمال يف كل مورد فيه اخلصوصية احملتمل وضع اللفظ هلا
 ،وأما هنا فهي استعمال اللفظ يف املورد الفاقد للخصوصية اليت حيتمل استناد اجملاز إليها على تقدير
ثبوته فتأمل  .وقد يكون هذا يف احلقيقة اطرادًا يف تبادر املعنى مع عدم القرينة  ،وهو منقح لصغرى
التبادر من حاق اللفظ كما ذكر الشهيد الصدر يف حبوثه ج 1ص .169
 3ـ شيوع االستعمال بال قرينة  ،ألنه وإن صح االستعمال اجملازي بال قرينة  ،إال أنه ليس
شائعاً.
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 ،اكطالق لفظ ا ألسد ـ اذلي حيمتل وضعه للشجاع ـ عىل الرجل الشجاع  ،وعدم
حصة اطالقه عىل المنةل الشجاعة  ،فان هذا يكشف عن أآن الشجاعة مع ى جمازي.
وفيه  :أآن عدم التطبيق عىل المنةل الشجاعة ال يكشف عن عدم وضع ا ألسد
للشجاع و أآن اس تعامهل يف الرجل الشجاع جماز  ،اذ لعهل موضوع حلصة خاصة من
الشجاع تشمل الرجل الشجاع.
الثالث  :وهو الصحيح  ،وهو اس تعامل اللفظ يف مجيع املوارد حىت اخلالية من
املناس بات اليت حيمتل اتاكء اجملاز علهيا  ،فانه ال حيمتل استناد الانس باق فهيا اىل
القرينة  ،لفرض عدهما  ،فيتعني كونه ابلوضع  ،وهذه يه الطريقة الغالبة للعمل
ابلوضع ؛ لندرة ترصحي الواضع  ،وتوقف التبادر عىل العمل.

تعارض األحوال
والصحيح فيه ما ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) من أآن للفظ أآحوا ًال مخسة ،
ويه (التجوز والاشرتاك و التخصيص والنقل واالضامر)  ،واملتبع فامي اذا دار
ا ألمر بيهنا وبني احلقيقة  ،وفامي اذا دار ا ألمر بيهنا دون أآن تكون احلقيقة طرف ًا؛
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الظهور  ،وما ذكر من وجه لتقدمي أآحدها اكالشرتاك عىل اجملاز أآو النقل جمرد
اس تحسان  ،فال وجه الطاةل الالكم يف ذكل أآص ًال.12

 12ـ هذا البحث من األحباث املهمة جدًّا  ،وحقه أن يعنون بعنوان (األصول اللفظية)  ،كما فعل الشيخ
املظفر ( رمحه اهلل) يف أصوله ج  1ص  ، 24وهو يستحق البسط والتطويل  ،غري أن السيد اخلوئي
(رمحه اهلل) اختصره كثريًا  ،هلذا من املفيد أن نعرض ما يبني اجلو العام هلذا البحث :
قسم صاحب الكفاية (رمحه اهلل) األحوال إىل قسمني:
القسم األول  :دوران األمر بني أحد األحوال اخلمسة وبني احلقيقة  ،وفيها صور مخس .و فيه
نواجه سؤالني:
السؤال األول  :يعقل دوران األمر بني احلقيقة واجملاز واإلضمار الذي هو جماز يف استعمال
اهليئة  ،ولكن كيف يعقل دوران األمر بني احلقيقة وبني االشرتاك أو النقل ـ وأخيه االرجتال ـ أو
التخصيص مع أن االستعمال حقيقي فيها على رأي صاحب الكفاية؟ وقد حاول من جاء بعده توجيه
كالمه.
السؤال الثاني  :ما هو املوقف العملي يف هذا الدوران؟
وذكرت مواقف ثالثة:
 1ـ تقديم احلقيقة مع عدم قرينة صارفة عن املعنى احلقيقي  ،و هو رأي صاحب الكفاية (رمحه
اهلل) وبهذا يكون األصل إرادة املعنى احلقيقي عند الدوران بينه وبني غريه.
2ـ تقديم الظاهر ولو كان غري املعنى احلقيقي.
3ـ التفصيل  ،ففي حال الظهور يؤخذ به  ،ومع عدمه فاألصل إرادة املعنى احلقيقي عند الدوران
بني احلقيقة و اجملاز واإلضمار  ،و جريان أصالة عدم النقل أو التغري عند دوران األمر بني احلقيقة
والنقل أو االرجتال أو االشرتاك  ،و أصالة العموم عند الشك بني احلقيقة والتقييد  .وذهب بعض
األعالم إىل اإلمجال يف دوران األمر بني احلقيقة واالشرتاك ومنهم سيد املنتقى (رمحه اهلل) خالفاً
للمحقق العراقي (رمحه اهلل) على ما يف املقاالت ج 1ص .126
ثم إذا أحرز الظهور وشك هل هو نوعي جتري أصالة التطابق بني ظهور الشخص وظهور النوع.

دروس يف علم األصول

58

احلقيقة الشرعية
والالكم فهيا يف هجتني :
اجلهة ا ألوىل  :يف حنو حتقق الوضع يف زمن الشارع عىل القول ابلثبوت.
تقدم أآن الوضع ينقسم اىل قسمني
القسم ا ألول  :تعييين  ،و هل معنيان:
1ـ ما ينص فيه عىل الوضع  ،وثبوت احلقيقة به ممنوع  ،اذ مل ينقل  ،ولو اكن
لبان ونقل ابلتواتر .

القسم الثاني  :أن يدور األمر مع عدم كون احلقيقة طرف ًا يف جهة فقط  ،وهنا ذكر صاحب الكفاية
(رمحه اهلل) أن وجوه التقديم املذكورة استحسانية ظنية ال عربة بها واملدار مدار الظهور و إال يلزم
اإلمجال  ،ولكن ينبغي التأمل فيها فلو دار األمر ـ مثالً ـ يف ( الطواف بالبيت صالة) بني االشرتاك
فتكون الصالة مشرتكة بني الصالة الشرعية و الدعاء وبني النقل بأن تكون موضوعة للصالة الشرعية مع
هجر املعنى األول  ،فقد يقال بأن أصالة الثبات يف اللغة تعني االشرتاك  ،ألن طبيعة األمور تقتضي أن
يتحقق االشرتاك أوالً ثم النقل  ،فالشك يف النقل شك يف حدوث تغري زائد يف اللغة وأصالة الثبات
تدفعه.
واحلاصل هو  :إن هذا البحث من أهم البحوث اليت ترتتب عليها مثرات كثرية يف عملية
االستنباط.
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2ـ ما ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) وهو الوضع بنفس الاس تعامل  ،وال يرد
عليه ما يرد عىل سابقه  ،غري أآن الالكم يف اماكنه و وقوعه وكونه عىل حنو احلقيقة
أآو اجملاز:
أآما االماكن فقد أآنكره احملقق النائيين(رمحه هللا) للزوم اجامتع اللحاظ اليل و
الاس تقاليل.13
و التحقيق  :تقدم الوضع عىل مسلكنا ومسكل املشهور عىل الاس تعامل  :أآما
عىل اخملتار ف ألن الالزتام بقصد املع ى عند اس تعامل اللفظ سابق عىل ابراز
الالزتام مبا يدل عىل الوضع مبارشة ـ لكمة (وضعت ) ـ أآو اباللزتام وهو
الاس تعامل،فهنا فعالن ال فعل واحد.
و أآما عىل املشهور ف ألن الاعتبار مقدم عىل الاس تعامل ومع تأأخر
الاس تعامل عن الوضع ال جيمتع اللحاظان يف واحد  ،ولو سلمنا اجامتع الوضع و
الاس تعامل يف واحد مل جيمتع اللحاظان  ،ألن الصحيح حلاظ اللفظ مس تق ًال ال آلي ًا
حال الاس تعامل خالف ًا للمشهور  ،فان املتلكم كام يالحظ املع ى يالحظ
خصوصيات ا أللفاظ الصادرة منه.
و أآما الوقوع  :فال ينبغي الشك فيه  ،بل لعهل كثري بني العرف والعقالء يف
وضع الاعالم الشخصية واملعاين املس تحدثة .
13

ـ قرره يف احملاضرات و مصباح األصول بنحو يكون االجتماع يف نفس حلاظ اللفظ  ،فإن الوضع

يقتضي حلاظ اللفظ مستقلّاً و االستعمال يقتضي حلاظه آليّاً  ،وقُرر يف عدة كتب أصولية بنحو يكون
االجتماع يف حكاية اللفظ  ،فاحلكاية تكون مغفولة و ملحوظة باالستقالل يف آن واحد.
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و أآما حنو اس تعامهل  :ففيه قوالن  ،فقد اختار صاحب الكفاية (رمحه هللا)
عدم كونه حقيقة لعدم الوضع قبهل  ،وعدم اجملازية لتأأخرها عن الوضع حيث تتوقف
عىل مناس بة مع املع ى املوضوع هل  ،وال تنحرص حصة الاس تعامل يف احلقيقة واجملاز
كام تقدم يف اطالق اللفظ وارادة نوعه أآو صنفه أآو مثهل .
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :ما تقدم من عدم كون اطالق اللفظ وارادة نوعه أآو صنفه أآو مثهل من
الاس تعامل.
واثني ًا  :ما تقدم من كون الوضع سابق ًا عىل االبراز ابالس تعامل  ،فيكون
الاس تعامل عن وضع .
واثلث ًا  :لو سلمنا أآن الوضع اكملعامالت يتقوم ابالبراز  ،فيكفي يف الاس تعامل
احلقيقي كون الوضع معه وليس متأأخر ًا عنه .
و هبذا يتضح حصة قول صاحب الكفاية (رمحه هللا) " :فدعوى الوضع التعييين
يف ا أللفاظ يف لسان الشارع هكذا قريبة جداً ومدعي القطع هبا غري جمازف قطع ًا ،
ويدل عليه تبادر املعاين الرشعية مهنا يف حماوراته مث يؤيد ذكل بعدم وجود عالقة
معتربة بني املعاين الرشعية واللغوية يف بعض املوارد".
دفع اشكال صاحب الكفاية (رمحه اهلل):
أآشك صاحب الكفاية (رمحه هللا) عىل الاس تدالل ابلتبادر املتقدم يف الكمه
عىل ثبوت احلقيقة ؛ بأأنه اتم لو مل تكن املعاين الرشعية موجودة بأألفاظها قبل زمن
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الني  ،و أآضاف الهيا الني ( صىل هللا عليه وآهل ) قيود ًا خاصة توجب اختالف ما
حيقق املع ى ال الوضع ملع ى جديد  ،كام يقال يف املعامالت  ،وبعض النصوص تدل
عىل ذكل.
ويدفع االشاكل:
أآو ًال  :بأأن وجود املعاين سابق ًا ال يثبت أآهنا تسمى بنفس ا أللفاظ اليت جرت
عىل لسان الشارع  ،وتعبري الشارع عهنا ألجل احلاكية مع اختالف اللغة كام يف
القصص القرآين ،مفالك احلقيقة الرشعية وضع اللفظ للمع ى يف زمن الشارع  ،و ال
يرض وجود املع ى سابق ًا مع تسميته بأأسامء أآخرى.
فان قلت  :يه موجودة عند العرب اب أللفاظ اجلارية عىل لسان الشارع.
قلت  :هو ممكن  ،ولكن ال شاهد عليه .
فان قلت  :الشاهد الايت اليت عربت يف مقام احلاكية عن السابقني هبذه
ا أللفاظ كقوهل تعاىل { :و أآوصاين ابلصالة والزاكة ما دمت حي ًا}.
قلت  :غاية ما تدل عليه وجود املع ى  ،وال تدل عىل وجود املع ى اب أللفاظ ،
نعم فهم املعارصون للني (صىل هللا عليه وآهل) املعاين الرشعية مهنا لس بق جراينه
عىل لسان الني فهيا.
واثني ًا  :ترتيب مثرة هذا البحث ـ ويه محل ا أللفاظ عىل املعاين الرشعية ـ
حىت لو قلنا بثبوت احلقيقة اللغوية  ،ووجود ا ألسامء يف املعاين قبل زمن الشارع،
فان املهم هو نفي حتقق احلقيقة بعد الشارع.
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القسم الثاين  :التعيين  ،وهو احلاصل بكرثة الاس تعامل.
و ال جمال الناكر حصول الوضع به يف زمن الني (صىل هللا عليه وآهل) و زمن
ا ألمئة (علهيم السالم)  ،الس امي زمن الصادقني (علهيام السالم) خصوص ًا يف مثل
الصالة  ،ولو مبعونة ا ألتباع  ،اذ القول بتحققه من كرثة الاس تعامل يف لسان الني
(صىل هللا عليه وآهل) مشك جد ًا  ،اال أآنه يكفي ثبوت احلقيقة املترشعية يف زمن
الني مبعونة أآتباعه أآو يف زمن ا ألمئة (علهيم السالم) لرتتب المثرة ـ كام سوف يأأيت ـ
ولعل هذا وجه قول صاحب الكفاية ( فتأأمل) .14
فتحصل أآن ثبوت الوضع ابالس تعامل قريب جد ًا  ،وبكرثته قطعي  ،وان مل يكن
حقيقة رشعية حبسب الاصطالح.
اجلهة الثانية  :يف مثرة البحث  .قال جامعة مهنم صاحب الكفاية(رمحه هللا) :
تظهر المثرة يف محل ا أللفاظ عىل املعاين الرشعية عند الشك يف املراد عىل الثبوت
 ،واال عىل اللغوية  ،وتوقف آخرون بناء عىل عدم الثبوت ؛ لصريورة املعاين
الرشعية جمازات مشهورة  ،واملشهور عىل التوقف فامي اذا دار احلال بني احلقيقة
واجملاز املشهور بعد عدم ثبوت أآصاةل احلقيقة تعبد ًا .والصحيح تبع ًا للمحقق
النائيين(رمحه هللا) عدم المثرة ال من هجة عدم حصة الكربى  ،وامنا من هجة عدم
حتقق الصغرى اذ ال شك يف أآن املراد املعاين الرشعية عىل لك تقدير بعد نقل
أآلفاظ الكتاب و الرواايت النبوية بواسطة ا ألمئة(علهيم السالم) املتأأخرين ويف
زماهنم حتققت احلقيقة املترشعية عىل تقدير عدم حتقق الرشعية.
 14ـ الكفاية ص .37
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الصحيح واألعم
هل أآسامء العبادات واملعامالت موضوعة خلصوص الصحيح أآم ل ألمع؟
وقبل بيان ذكل ينبغي المتهيد بأأمور :
ارتباط البحث مبسألة احلقيقة الشرعية:
ا ألمر ا ألول  :ال شك يف جراينه عىل القول ابحلقيقة الرشعية  ،وهل جيري
عىل القول بعدم الثبوت؟ اجلواب  :جيري  :أآما بناء عىل كون اس تعامل الشارع جمازاً
؛ ف ألن البحث سوف يكون عن القرينة العامة يف اس تعامل الشارع هل تقتيض
امحلل عىل أآحدهام فيحتاج الخر اىل قرينة خاصة ؟ و أآما بناء عىل كونه حقيقي ًا
عىل حنو تعدد ادلال واملدلول  ،فان البحث يف ادلال الخر هل قصد به متام
االجزاء والرشائط أآم ا ألمع؟
معنى الصحة :
ا ألمر الثاين  :الصحة مبع ى متامية االجزاء والرشائط  ،و أآما تعريفها ابسقاط
ا ألداء والقضاء  ،أآو موافقة املأأمور به ، 15فهو تعريف ابلالزم.
 15ـ أو ما ترتب عليه األثر.
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و ما ذكره احملقق االصفهاين(رمحه هللا) من أآن الامتمية ال تلحظ يف حال املركب
نفسه ـ واال اكن الفاسد حصيح ًا لوجود مجيع أآجزائه يف نفسه ـ وامنا تلحظ ابلنس بة
اىل يشء  ،وهو اسقاط ا ألداء والقضاء  ،أآو موافقة املأأمور به  ،فتكون هذه
احليثيات مقومة لها وان اكنت الزمة  ،ألن الزم املاهية قد يقوم حتصل احلقيقة  ،كام
يف الفصل الالزم للجنس واحملصل هل  ،غري اتم  ،اذ فيه خلط بني متامية اليشء يف
نفسه مبع ى وجدانه مجليع ما يعترب فيه  ،وبني الامتمية بلحاظ الغرض والغاية ،وترتب
الغرض عىل اليشء متأأخر عنه  ،و أآما ما ذكره يف الفصل و اجلنس  ،ففيه  :أآن
الزم اليشء املتأأخر عنه ال يقوم حقيقته  ،بال فرق بني الزم الوجود واملاهية ،
والفصل ال يقوم حقيقة اجلنس  ،وامنا هو حيققه  ،وهو من هجة التحقق الزم
للجنس.
و يتضح من تعريف الصحة أآمور :
1ـ أآن الصحة ال تكون يف البس يط.
2ـ أآهنا اضافية  ،فصالة املسافر اتمة ابلركعتني  ،وصالة احلارض ليست اتمة
هبام.
3ـ تقدم الصحة املبحوث عهنا عىل الصحة بلحاظ ا ألثر  ،فالصحة الفعلية مبع ى
انطباق املأأمور به عىل املأأيت به ؛ خارجة عن حمل البحث ؛ ألهنا فرع ا ألمر بيامن
الصحة املبحوث عهنا عىل القول ابلوضع للصحيح داخةل يف املسمى السابق عىل
ا ألمر س بق املتعلق عىل امل ِّ
تعلق  ،وكذكل احلال يف لك عنوان متأأخر عن ا ألمر.
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مشول اإلجزاء والشرائط:
ا ألمر الثالث  :ادلاخل يف املسمى بناء عىل الوضع للصحيح لك االجزاء
ورشائط املأأمور به ،وما نسب اىل الش يخ (رمحه هللا) من خروج الرشائط  ،ألهنا
يف رتبة متأأخرة عىل املقتيض ـ ويه االجزاء ـ فال جتمتع معه يف املسمى  ،مدفوع :
بأأنه ال مينع الوضع للمجموع ؛ اذ التأأخر يف الوجود ال يوجب التأأخر يف التسمية.
نعم  ،ما هل دخل يف الصحة دون أآخذه يف املأأمور به ـ كقصد القربة بناء عىل
اس تحاةل أآخذه يف املتعلق وعدم املزامحة  ،وعدم تعلق الهنيي ـ خارج  ،ال لوجود
طولية بيهنا وبني املسمى ـ اذ الصحة معها فرع حتقق املسمى  ،ألنه اذا حتقق
مسمى الصالة مث ًال يهنيى عنه أآو يزامح أآو يتقرب به ،16ألنه ميكن وضع الامس
للمجموع وان اكن بني بعض أآجزائه طولية  ،والغريب فرض حتقق املسمى قبلها مع
أآهنا مقومة هل عىل القول بدخولها  ،فهذا من جعل املدعي دلي ًالـ و امنا ألن العرف
يفهم خروهجا من املسمى.
يف تصوير اجلامع على القولني:
ا ألمر الرابع  :البد من تصوير جامع عىل القولني سواء اكن وضع ا ألسامء من
العام واملوضوع هل العام أآو العام واملوضوع هل اخلاص  .نعم  ،عىل الثاين يكفي جامع

 16ـ كما عن احملقق النائيين (رمحه اهلل) .
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عريض  ،يشار به اىل ا ألفراد  ،اذ ال ميكن تعدد الوضع بعددها بعد عدم تناههيا ،
ولكن الصحيح أآهنا من أآسامء ا ألجناس ووضعها من ا ألول.
وذهب احملقق النائيين(رمحه هللا) اىل عدم احلاجة اىل تصوير جامع  ،ألن اللفظ
موضوع للمرتبة العليا  ،و اس تعاملها يف سائر املراتب الصحيحة أآو يف ا ألمع من ابب
ادعاء أآن ما ليس من املرتبة العليا مهنا أآو لالشرتاك يف ا ألثر يف الصحيحة أآو الهيئة
يف ا ألمع  ،نظري املعاجني اليت تس تعمل أآسامؤها يف الناقص تزني ًال  ،نعم اس تث ى
القرص والامتم  ،فالبد من تصوير جامع بيهنام  ،ويرتتب عىل ذكل بطالن مثرة
اخلالف  ،ألهنا جواز المتسك ابالطالق عىل الوضع ل ألمع  ،وحيث اكن اللفظ
موضوع ًا للمرتبة العالية لعدم احراز التزنيل واملساحمة يف مقام الاس تعامل  ،فيكون
اللفظ مجم ًال .
وفيه :
أآو ًال  :أآنه خالف وجدان عدم الفرق بني الاس تعامل يف املرتبة العالية وغريها.
واثني ًا  :ال يغين عن تصوير اجلامع ؛ ألن املرتبة العالية لها عدة أآفراد  ،ففي
صالة الصبح بنحو خيتلف عن صالة الظهر  ،ويف صالة الايت بنحو خيتلف عن
اليومية .وهبذا يتضح الفرق بني أآسامء العبادات واملعامالت واملعاجني اليت لها
مرتبة عالية معينة.
واثلث ًا  :أآن المثرة ترتتب فامي اذا أآحرز ـ مث ًال ـ ارادة صالة اخملتار  ،ولكن شك
يف دخل قيد زائد  ،فيدفع بعد صدق املراد الاس تعاميل ابالطالق .نعم  ،اذا شك
يف تزنيل صالة املضطر أآيض ًا ال ميكن المتسك  ،وحص الكمه (رمحه هللا).
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وحيث انه البد من تصوير اجلامع فان اس تحال بني الصحيحة تعني الوضع
ل ألمع والعكس هو العكس  ،واختار يف الكفاية اماكن تصوير اجلامع للصحيحي
دون ا ألمعي  ،والصحيح العكس .
فالالكم يف مقامني:
تصور اجلامع بني األفراد الصحيحة
املقام ا ألول  :تصوير اجلامع بني ا ألفراد الصحيحة.
وقد ذكرت عدة تصويرات:
التصوير ا ألول  :ما ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) من رضورة وجود جامع
بس يط مقويل واحد متحد مع االجزاء ؛ ألن هناكل أآثر ًا واحد ًا لها  ،كـ(الهنيي عن
الفحشاء واملنكر ) ،وهو ال يصدر اال عن واحد  ،وليس ا ألفراد مبا يه متكرثة ،
فالحماةل يوجد جامع واحد بس يط خاريج متحد هبا  ،وا ألثر الواحد مفقود يف
ا ألمع.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :أآن قاعدة الواحد اتمة يف الواحد الشخيص  ،وا ألثر واحد ابلنوع .
واثني ًا  :سلمنا لكن ا ألثر كعنوان (الهنيي عن الفحشاء واملنكر ) ليس جامع ًا
مقولي ًا  ،وامنا هو عنوان منزتع من ترك الفحشاء  ،ويه أآعامل متعددة خمتلفة.
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و اثلث ًا  :ا ألثر ال يرتتب عىل اجلامع بدون اخلصوصيات ؛ ألنه أآثر للصحة ،
ويه ختتلف ابختالف اخلصوصيات يف احلاالت اخملتلفة.
ورابع ًا  :ال يعقل احتاد الواحد البس يط اب ألجزاء الكثرية املتباينة بامتم اذلات.
خامس ًا  :ان اكن املوضوع هل عنوان (ما يرتتب عليه ا ألثر) اكلنايه عن
الفحشاء ؛ لزم الرتادف  ،وان اكن الواقع بأأن يكون العنوان مشري ًا اىل ا ألفراد لزم
كون الوضع من الوضع العام واملوضوع هل اخلاص  ،17والكهام غري واقع ل يقين ًا.
سادس ًا  :أآن الوجدان عىل أآن ا ألسامء لنفس االجزاء  ،وهو ما يفهمه
املترشعة  ،وليس لعنوان بس يط متحد هبا جمهول يعرف بربهان فلسفي  ،فهذا ليس
جامع ًا عرفي ًا.
سابع ًا  :ما يرتتب عليه ا ألثر الصحيح فع ًال هو ما مل يتعلق به هنيي  ،ومل يزامح،
وما اكن مع قصد القربة  ،وتقدم خروج هذه القيود يقين ًا عن املسمى.
التصوير الثاين  :ما عن احملقق العرايق (رمحه هللا) 18من وجود احامتل اثلث
للجامع بني الصحيح  ،وهو الوجود الساري يف مجيع ا ألفراد وان تركبت من
مقوالت متباينة ال يوجد لها جامع مقويل  ،غري أآهنا مجموعة ابلوجود املأأخوذ حمدود ًا
17

ـ ويوجد احتمال ثالث هو األقرب إىل عبارة صاحب الكفاية (رمحه اهلل) مل يتعرض له السيد

اخلوئي(رمحه اهلل) يف املصباح  ،وتعرض له يف احملاضرات بقوله  ( :إن أريد باملعنون ما يكون
جامعاً بني األفراد اخلارجية ليكون صدقه عليها صدق الطبيعة على أفرادها فقد عرفت أنه ال دليل
عليه) ج  1ص  ، 150وال خيفى أن ما يفهم من كالمه (رمحه اهلل) أكثر من عدم الدليل عليه  ،وهو
وجود دليل على عدمه  ،وهو ما عرضناه بعنوان (رابعاً).
 18ـ مقاالت األصول ج 1ص.40
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من انحية القةل بتحقق ا ألراكن عىل سعهتا  ،و من انحية الزايدة ال برشط  ،ولهذا
يصدق املسمى اخلاريج عىل مجيع ا ألفراد الصحيحة مع اختالف ما تش متل عليه
قل أآو كرث.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :أآنه ال يعقل وجود جامع وجودي للمقوالت املتباينة  ،وارادة حتقق
الوجود لها ال يوجب وحدهتا حقيقة  ،واال لتوحدت مجيع املوجودات .
واثني ًا  :سلمنا اال أآن املرتكز املترشعي عىل أآن مثل الصالة امس لنفس االجزاء
والرشائط ال الوجود الواحد البس يط الساري فهيا.
واثلث ًا  :أآن ا أللفاظ وضعت للمفاهمي ال الوجود اخلاريج .
التصوير الثالث  :ما عن احملقق االصفهاين (رمحه هللا) من حلاظ املع ى مهبامً
لينطبق عىل مجيع ا ألفراد املتباينة أآجزاؤها بامتم اذلات واخملتلفة يف العدد  ،ألن
املاهية عكس الوجود لكام ضعفت اكنت أآكرث سعة من حيث الصدق  ،ويلحظ
املع ى مضن عنوان ال ينفك عن مجيع املوارد كعنوان (النايه عن الفحشاء ) ويوضع
هل اللفظ ،وهو املتبادر من أآلفاظ العبادات  ،و هو واقع يف العرف  ،ففي امخلر
يلحظ املع ى مهبامً  ،ولهذا يصدق عىل لك فرد مع اختالف مواد تكونه و مراتب
الاساكر.
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مث ذكر أآن ما ذكر يف تصوير اجلامع بني ا ألفراد الصحيحة من عنوان جامع ـ وهو
الهنيي عن الفحشاء ـ جيري يف تصوير اجلامع بني ا ألفراد ا ألمع بال فرق لوجود
جامع  ،وهو اقتضاء الهنيي  ،ال فعليته.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :أآن املاهية الاعتبارية ليست مهبمة  ،بل متعينة عند خمرتعها اذلي يريد
وضع اللفظ لها  .نعم  ،يكون الاهبام من حيث الانطباق عىل اخلارج بسبب
اختالف العوارض اخلارجية .
واثني ًا  :أآن ما يف اخلارج مركب من مقوالت ال جامع مقويل لها فلو اكن لها
جامع فهو انزتاعي  ،ولكن وضع اللفظ هل خالف الوجدان املترشعي  ،اذ املسمى
اذلي تعلق ا ألمر به عندمه نفس االجزاء املقيدة بقيود خاصة وليس عنوا ًان بس يط ًا
عرضي ًا  ،مفن الغيب ادعاؤه أآن املتبادر عرف ًا من الصالة معل مهبم  ،و أآما امخلر
فهو موضوع لعنوان عريض وال مانع من ذكل فيه .
واثلث ًا  :ما ذكره من اماكن تصوير اجلامع ابلهنيي الفعيل عن الفحشاء بني
ا ألفراد الصحيحة  ،و أآنه ميكن التصوير كذكل ل ألمع ؛ ممنوع مبا تقدم من أآن فعلية
الهنيي تتوقف عىل حتقق ما يعمل بعدم دخهل يف املسمى ،كقصد القربة يف العبادة.
واحلاصل  :هو أآن امجلاع البس يط غري حصيح ؛ ألنه ان اكن مقولي ًا فهو غري
معقول  ،وان اكن انزتاعي ًا فيعمل عدم الوضع هل.
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يف تصوير اجلامع على القول بالوضع لألعم
املقام الثاين  :يف تصوير اجلامع عىل القول ابلوضع ل ألمع.
وذكرت فيه عدة تقريبات :
التقريب ا ألول  :ما عن احملقق القمي (رمحه هللا) من الوضع خلصوص ا ألراكن ،
ويه  ( :التكبرية  ،الركوع  ،السجود  ،الطهارة ) ،وغريها داخل يف املأأمور به ال
املسمى .
واشك عليه ثالثة اشاكالت :
1ـ انه ان اكن املراد عدم دخل غري ا ألراكن مطلق ًا صار االطالق عىل الصحيح
املش متل عىل غريها ؛ جماز ًا  ،وان اكن املراد عدم دخولها مع العدم و دخولها مع
الوجود ؛ فهو غري معقول ؛ لتقوم املاهية بأأجزاهئا  ،وال يكون اليشء مقوم ًا لها حال
الوجود فقط  ،والتشكيك الصادق عىل الواجد والفاقد ال ندرك حقيقته يف الوجود
 ،ويف املاهية معقول يف البس يطة  ،ال املركبة من جنس وفصل  ،والصالة وحنوها
مركبة .
وفيه أآان خنتار الثاين  ،وال حمذور فيه ؛ ألن الصالة ـ مث ًال ـ مركب اعتباري اتبع
العتبار املعترب  ،وليس حقيقي ًا ألجزائه ارتباط واقعي ال يعقل فيه التبدل وعدم
تعني املاهية من حيث االجزاء  ،ولرتدد املاهية الاعتبارية عند العرف أآمثةل كثرية
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اكدلار واللكمة واحللوى والكتاب والالكم  ،فال ربط لهذا بقبول الوجود واملاهية
للتشكيك أآو عدم قبوهل .
2ـ ان ل ألراكن مراتب متعددة  ،فالبد من تصوير جامع لها .
وفيه  :أآن املاهيات الاعتبارية  ،كام ميكن أآن ترتدد من حيث المك كذكل ميكن
من حيث كيفية لك جزء .
3ـ انه ال شك يف صدق الصالة بال جتوز عىل الفرد اجلامع مجليع االجزاء
والرشائط اال أآحد ا ألراكن  ،وعدم الصدق مع فقد البقية  ،وان وجدت ا ألراكن.
وفيه  :منع صدق الصالة مع فقد ركن ؛ دلالةل ا ألخبار  ،ومنع عدم صدق
الصالة مع حتقق ا ألراكن وفقد غريها  ،كيف ويصح ذكل من النايس؟!
والصحيح ما عليه احملقق القمي (رمحه هللا) وال يرد يشء من هذه االشاكالت؛
اذ ميكن وضع اللفظ لواقع ما حيكيه عنوان أآحد ما فيه أآحد مراتب اجامتع ا ألراكن ،
وهو جامع مجليع موارد حتققها مع اختالف مراتهبا  ،وهو برشط من حيث ا ألراكن ال
برشط يشء من حيث غريها.19

19

ـ و من باب الكالم جير الكالم حبث السيد اخلوئي(رمحه اهلل) هنا ما يستفاد من األخبار يف باب

الصالة  ،فذ كر أنه مبقتضى األدلة التالية يتقوم املسمى بـ ( التكبرية  ،الركوع  ،السجود  ،الطهور ،
املواالة  ،الرتتيب):
 1ـ ما دل على أن افتتاح الصالة بالتكبرية  ،كصحيحة حممد بن مسلم الوسائل ب  1من أبواب
تكبرية اإلحرام  ،ومعناه ال حتدث الصالة بدونها  ،وما دل على إعادة الصالة عند نسيان التكبرية
كصحيح زرارة الوسائل ب  2من أبواب تكبرية اإلحرام.
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التقريب الثاين  :ما نسب اىل املشهور  ،وهو معظم االجزاء  ،وانقشه يف
الكفاية بلزوم جمازية الاس تعامل يف الك  ،و أآن املوضوع هل واقع املعظم ال عنوانه
واال لزم الرتادف بل وترادف احلج والصالة وسائر املركبات  ،والواقع مردد ؛ ألن
اجلزء قد يكون مع املعظم فيكون داخ ًال  ،وقد ال يكون فيكون خارج ًا  ،بل اذا
حتقق الك يرتدد ادلاخل واخلارج .
و يدفع االشاكالن مبا تقدم من كون املعاين أآمور ًا اعتبارية أآخذت ال برشط
ابلنس بة اىل ما زاد عن املعظم حبيث يكون املوضوع هل املعظم عىل سبيل البدل ،
2ـ ما دل على أن الصالة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود  ،وهي صحيحة احلليب أو حسنته
الوسائل ب  9من أبواب الركوع والسجود  ،وهي حصرت الصالة فيها  ،وتقيد مبا ورد يف التكبرية.
3ـ املرتكز املتشرعي يف املواالة و الرتتيب  ،ذكرهما يف الدورة األخرية  ،ويف احملاضرات ج 1ص
. 168
فإن قلت  :ورد يف التسليم أن ختام الصالة به  ،فيكون كالتكبرية ركناً.
قلت  :ولكنه مل يذكر يف استثناء (ال تعاد)  ،وعدم ذكر التكبرية ألنه ال صالة بدونها  ،واحلديث
ناظر إىل حكم الصالة بعد حتققها.
وكونه خمرجاً وبدونه يلزم وقوع احلدث فيها ممنوع  ،ألن خمرجيته فرع جزئيته ،وهي مرفوعة
حال النسيان بـ(ال تعاد)  ،والقول بأن خمرجية احلدث يف فرض رفع السالم يوجب كون صدور
احلدث واقعاً يف رتبة سابقة على اخلروج  ،فيكون يف الصالة وهو يبطلها  ،مدفوع بأن املدار مدار
التقدم الزماني يف األحكام ال الرتيب  ،هذا مضافاً إىا أن املنايف املطلق مبطل من جهة قطعه للصالة ،
وال يكون قاطع ًا إال إذا وقع بني جزأين  ،وبعد رفع السالم بـ(ال تعاد) ال يكون كذلك.
فإن قلت  :ذكر يف احلديث الوقت والقبلة .
قلت  :يقطع بعدم دخل الوقت يف املسمى  ،وهلذا يصدق على القضائية وغري املوقتة كالنافلة ،
واألمر كذلك يف القبلة.
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فهذا التقريب يف نفسه معقول  ،لوال ما دل عىل حصة الصالة مع االتيان اب ألراكن
فقط وان أآخل املصيل نس يا ًان أآو عن هجل قصوري مبا هو أآكرث مهنا من االجزاء
والرشائط  ،وهو ما يعني التقريب ا ألول .
التقريب الثالث :أآن يكون الامس موضوع ًا ملا يصدق عليه عرف ًا الامس  ،فاذا
صدق عمل حتقق اجلامع املسمى .
وفيه  :أآنه ان اكن املراد أآن وجود املسمى اتبع للصدق العريف ؛ فهو ابطل ؛
ألن الصدق العريف اتبع لوجود املسمى  ،و ان اكن املراد أآن الصدق العريف
اكشف عن حتقق املسمى ؛ فهو حصيح  ،ولكن ال يبني ما هو املسمى  ،فالبد من
الرجوع اىل احدى النظريتني السابقتني يف تفسريه.20
والنتيجة يه الوضع ل ألمع بعد امتناع تصوير جامع ل ألفراد الصحيحة فقط  ،و
يؤيد ذكل التبادر .
 20ـ ذكر يف الكفاية حماوالت أخرى :
 1ـ الوضع للمفهوم مبا هو مبهم كوضع لفظ زيد ملا هو مبهم من حيث العمر وعدد اإلجزاء  ،وهلذا
لو قطعت يداه يبقى وضع االسم له  ،وترجع إىل احدى النظريتني األوليني لو كان املقصود اجلامع
املركب .
 2ـ الوضع خلصوص الصحيح  ،و االستعمال يف غريه على حنو اجملاز العقلي ثم حتقق الوضع
لغري الصحيح أيض ًا .
 3ـ الوضع للصحيح ولكن ليس حبده بالدقة  ،نظري وضع املرت مع عدم أخذ ( 100سم ) بالدقة
فيصدق على ( 101أو  99سم) عرفاً  ،ودمج فيها صاحب الكفاية نفس البيان املتقدم يف احملاولة
السابقة عليها .
وال خيفى أن احملاولة الثانية نتيجتها االشرتاك  ،فال ترتتب مثرة البحث عليها  ،ولعله هلذا
ولدمج صاحب الكفاية احملاولة الثالثة يف الثانية مل يتعرض السيد اخلوئي (رمحه اهلل)هلما.
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مثرة البحث :
ا ألمر اخلامس :يف مثرة البحث.
ذكروا هل مثرات :
المثرة ا ألوىل  :ترتبط اب ألصل العميل لو وصلت النوبة اليه  ،ويه جراين الرباءة
عىل القول ابلوضع ل ألمع والاش تغال عىل القول ابلوضع للصحيح ؛ ألن الشك يف
احملصل للصحيح  ،اذ حنمتل عدم صدق الصالة عىل الفاقد.
وذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل تعني الاش تغال عىل قول الصحيحي ،
و أآما عىل ا ألمعي فيدور ا ألمر مدار املوقف يف حبث جراين الرباءة عند دوران
ا ألمر بني ا ألقل و الأكرث الارتباطيني  ،والصحيح دوران البحث مداره عىل
القولني  ..أآما عىل قول ا ألمعي فللعمل االجاميل بتعلق تلكيف مردد بني االطالق
والتقييد  ،فتجري الرباءة عن التقييد دون االطالق  ،ألنه توسعة .نعم  ،لو قيل
بعدم حتقق الاحنالل احلقيقي و احلمكي جتري الاش تغال .
و أآما عىل قول الصحيحي ف ألن اجلامع اما مركب أآو بس يط ..
فعىل ا ألول  :يكون املطلوب احلقيقي واقع املركب ال عنوان الصالة  ،والامس
وضع لتفهميه  ،وهو يدور بني ا ألقل والأكرث  ،والتقيد ابلأكرث فيه لكفة زائدة  ،فيأأيت
البيان السابق.
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وعىل الثاين  :حفيث أآنه متحد ابملركب ـ كام هو ر أآي صاحب الكفاية ـ فهو
يدور بني ا ألقل والأكرث  ،فتجري فيه الرباءة عن التقيد ابلأكرث  .نعم  ،لو اكن أآثر ًا
للمركب وهل وجود منحاز اكن الشك يف احملصل  ،فتجري الاش تغال  ،ومثهل اذا
اكن عنوا ًان منزتع ًا من املركب كعنوان الصحيح  ،ولكن تعلق الطلب ابلعنوان
الانزتاعي ابطل ؛ اذ ال وجود هل وراء منشأأ انزتاعه  ،بل بعض العناوين الانزتاعية
متأأخرة عن انطباق متعلق ا ألمر عىل املأأيت به  ،كعنوان الصحة  ،فيس تحيل أآن
يكون املسمى نفسه اذلي تعلق به ا ألمر  ،فلو ورد ما ظاهره ا ألمر به فالبد من
تأأويهل ابرادة املنشأأ .
وحيث تقدم قيد الاس تقالل يف ضابطة املسأأةل ا ألصولية  ،فان هذه المثرة اليت
تتوقف عىل حبث كربى جراين الرباءة عند دوران ا ألمر بني ا ألقل و الأكرث جتعل
هذه البحث من املبادئ ال املسائل ا ألصولية.
المثرة الثانية  :جواز المتسك ابالطالق عىل القول ابلوضع ل ألمع خاصة  ،لعدم
احراز املراد الاس تعاميل عىل القول ابلوضع للصحيح  ،والاطالق فرع احراز
انطباق العنوان املأأخوذ يف ادلليل عىل الفرد  ،والشك يف مطابقة املراد اجلدي
للمراد الاس تعاميل احملرز  ،وهبذا يعمل عدم اماكن المتسك ابالطالق عىل القول
اب ألمع عند الشك يف مقومية اجلزء املشكوك للمسمى.
هذا يف االطالق اللفظي  ،و أآما املقايم فال ترتتب فيه مثرة جلواز المتسك به
حىت عىل القول ابلوضع خلصوص الصحيح.
وقد أآشك عىل هذه المثرة ابشاكلني:
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1ـ ان الصحة قيد عىل لك حال حىت عىل القول ابلوضع ل ألمع ؛ ألن املوىل
يريد خصوص الصحيح جد ًا  ،واخلالف يف املسمى فقط  ،فال يسع المتسك
ابالطالق ؛ ألنه انظر اىل متعلق التلكيف  ،وهو خصوص الصحيح .
و يدفعه  :ما تقدم من عدم أآخذ الصحة يف متعلق ا ألمر  ،وامنا املأأخوذ نفس
االجزاء والرشائط  ،وحيث حيرز الصدق عىل الفاقد  ،ويشك يف ارادته ،
الحامتل أآخذ املركب ا ألقل برشط يشء ؛ فيمتسك ابالطالق لنفي التقيد.
2ـ عدم وجود أآمر عبادي يف مقام البيان ليمتسك ابطالقه عىل القول اب ألمع.
و يدفعه  :كفاية اماكن الورود  ،مع حتقق الورود يف الكتاب والس نة كام يف {
كتب عليمك الصيام } و" يتشهد فهيام "  ،و أآما أآدةل التقييد و التخصيص فهيي قرينة
عىل حتديد املراد  ،وال ينايف كون املطلق والعام يف مقام البيان.
وحيث تقدم قيد الاس تقالل يف ضابطة املسأأةل ا ألصولية ؛ فان هذه المثرة اليت
تتوقف عىل تطبيق االطالق ـ ويه منقحة لصغراه ـ جتعل هذا البحث من
املبادئ ال املسائل ا ألصولية.
نعم  ،رمبا قيل برتتب حمك عىل هذا البحث عىل حنو الاس تقالل يف:
المثرة الثالثة  :اشرتاط تأأخر ماكن صالة املر أآة عن ماكن صالة الرجل أآو عدم
احملاذاة  ،فانه خيتص ابلصحيحة عىل القول ابلصحيح  ،وال ترض صالة املر أآة
الفاسدة يف جوار الرجل.
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وهذه المثرة ان حصت ال تنفع  ،ألهنا تطبيق النتاج حمك جزيئ خمتص بفرع ،
و ال يكفي جلعل املسأأةل أآصولية  ،مع أآن القائل ابلصحيح ال يقصد الوضع للصحيح
من مجيع اجلهات حىت ما يعمل عدم أآخذه يف املسمى  ،كعدم الهنيي أآو املزامحة
وقصد القربة  ،وقد يكون الفساد ابحملاذاة  ،ألهنا من قبيل قصد القربة  ،فال يكون
البحث فهيا مرتبط ًا مبسأأةل الصحيح و ا ألمع.
المثرة الرابعة  :النذر  ،كنذر الصالة مث ًال  ،فان الوفاء ال يتحقق اال
ابلصحيح عىل القول ابلوضع هل خاصة.
وفهيا :
1ـ لزوم كون مجيع مسائل العلوم ـ بل واملوضوعات اخلارجية ـ من مسائل عمل
ا ألصول .
2ـ أآهنا تطبيقية  ،ال توس يطية .
3ـ أآن النذر اتبع لقصد الناذر.
4ـ ترب أآ اذلمة عىل القول ابلوضع للصحيح حىت لو اكن العمل فاسد ًا  ،فامي اذا
اكن االخالل مبا يعمل عدم دخهل يف املسمى عند القائل ابلوضع للصحيح خاصة
كقصد القربة.
الكالم يف أسامي املعامالت:
وهو يف هجتني:
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ا ألوىل  :يف ما ذكر من أآن اخلالف مبين عىل الوضع ل ألس باب  ،اذ املسبب
يدور أآمره بني الوجود والعدم  ،فانه مبين عىل اجيادية املع ى ابللفظ  ،وهو ـ كام
تقدم ـ بال أآساس  ،والصحيح أآن االنشاء هو مجموع الاعتبار والابراز مبربز قويل
أآو فعيل ؛ لوضوح عدم صدق البيع مبجرد القصد النفيس  ،و عدم الصدق مع قصد
الهبة و التلفظ ابلبيع غفةل  ،وحصته مبع ى امضاء العقالء والرشع هل  ،فيدور بني
الصحة والفساد  ،و أآما االمضاء العقاليئ و الرشعي فليسا املسبب؛ رضورة أآن
املعامةل امس لفعل املتعامل  ،وهام فعل الشارع والعقالء  ،واال يف فرض اجياب زيد
بيع ادلار و قبول معرو يكون البيع فع ًال للعقالء والشارع ال هلام.
الثانية  :يف جراين مثرة اماكن المتسك ابالطالق فهيا عىل القول ابلوضع ل ألمع
خاصة .والصحيح عدم ترتب المثرة  ،وهو ما عليه املشهور حيث يمتسكون
ابالطالق حىت عىل القول ابلوضع للصحيح؛ لوهجني:
الوجه ا ألول  :عدم كون الشارع خمرتع ًا لها  .نعم  ،هو أآمىض بعضها مطلق ًا أآو
مضن قيود  ،ومل ميض البعض الخر  ،فلو شك يف اعتبار قيد عند الشارع مع
احراز الصحة العرفية ؛ أآمكن المتسك ابالطالق حىت عىل القول ابلوضع للصحيح
العريف  .نعم  ،ال ميكن المتسك مع الشك يف دخاةل قيد يف الصحة العرفية.
الوجه الثاين  :حىت لو أآحرزان ترصف الشارع يف معامةل ما وشككنا يف اعتبار
قيد فهيا ؛ ميكن المتسك ابالطالق ؛ ألن لسان االمضاء وارد يف الصحيح العريف
واال لاكن لغو ًا ؛ ألن املفاد حينئذ ( املمىض رشع ًا ممىض رشع ًا).
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وقد يشك عليه :بأأنه اتم لو اكنت أآدةل االمضاء انظرة اىل ا ألس باب  ،و أآما لو
اكنت انظرة اىل املسببات لظهور ا ألدةل و لو لقرينة ـ ككون احلرمة واحللية ل ألثر ال
اجراء الصيغة يف { أآحل هللا البيع وحرم الراب} أآو قابلية املسبب للوفاء وهو االمتام
ال الصيغة يف { أآوفوا ابلعقود} أآو كون الس نة نفس العلقة الزوجية ال الصيغة يف "
الناكح سنيت" ـ فال يصح المتسك ابالطالق  ،ألن امضاء املسبب ليس امضاء
لك أآس بابه اال يف حالتني:
1ـ وحدة السبب ؛ للغوية االمضاء للمسبب فقط.
2ـ تعدد السبب مع احراز املساواة  ،فيكون عدم امضاء الك لغو ًا و البعض
املعني ترجيح ًا بال مرحج  ،و غري املعني غري معقول ألنه ال ماهية هل وال هوية.21
ولكن أآس باب املعامالت متفاوتة ويوجد بيهنا قدر متيقن وهو الصيغة العربية ـ
مث ًال ـ فيقترص عليه.
ودفع احملقق النائيين (رمحه هللا) االشاكل بأأن صيغ املعامالت ليست عةل حمققة
لها  ،ليكون هناك يشء متحقق ًا خارج ًا وهو املسبب وهل أآس باب خمتلفة الوجود ،
واالرادة تتعلق ابلسبب ألنه الفعل الاختياري وابلتبع للمسبب التوليدي  ،ليقال
بأأن امضاء املسبب ال يالزم امضاء مجيع ا ألس باب  ،وامنا يه آالت حلقيقة واحدة
ويه املعامةل  ،وامضاء املعامةل املطلق يقتيض جوازها بأأي آةل حتققت.

21

ـ وذكر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) أن يف بعض عبارات السيد اخلوئي (رمحه اهلل) استبعاد هذا

االحتمال للغوية أيضاً.

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

81

وفيه  :أآن تغيري التعبري ال يغري من واقع ا ألمر ما دام االمضاء ليس ل ألس باب
أآو الالت  ،وامنا للمعامةل  ،وال مالزمة بني امضاء املعامةل وامضاء مجيع آالهتا.
والصحيح يف ادلفع هو  :عدم ورود االشاكل عىل مبناان يف االنشاء وعىل مب ى
املشهور ..
أآما عىل مبناان  :ف ألننا ـ كام تقدم ـ ال نرى اجيادية االنشاء  ،واالنشاء مجموع
الاعتبار النفيس و االبراز  ،و املعامةل امس للمجموع ال للسبب خاصة واملسبب
خاصة  ،ودليل االمضاء املتعلق هبام مطلق  ،فميكن المتسك به اال مع الشك يف
الصحة العرفية.
و أآما عىل املشهور  :ف ألن يف املقصود ابملسبب بدو ًا احامتالت أآربعة.
1ـ الاعتبار النفيس الشخيص ،اكعتبار البائع الكتاب ملاكً للمشرتي.
2ـ الوجود االنشايئ  ،احلاصل ابللفظ .
3ـ االمضاء العقاليئ.
4ـ االمضاء الرشعي.
و الرابع ليس املسبب اذلي يتعلق به االمضاء الرشعي  ،و اال تعلق االمضاء
الرشعي بنفسه  ،والبقية يعقل تعلق االمضاء الرشعي هبا  ،ونتيجهتا جواز المتسك
ابالطالق بلحاظ ا ألس باب :
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أآما ا ألول  :ف ألن املسبب ليس واحد ًا ابلشخص وهل أآس باب  ،وامنا هو متعدد
بعدد ا ألس باب  ،فاطالق االمضاء لك مسبب يقتيض امضاء سببه  ،وقد اعرتف
صاحب االشاكل بأأن امضاء املسبب يدل عىل امضاء السبب املتحد.
و أآما الثاين  :ف ألنه يتعدد بتعدد اللفظ  ،ولك وجود انشايئ سببه  ،فيكون
اطالق امضاء الوجود االنشايئ امضاء لك ا ألس باب.
و أآما الثالث  :ف ألن امضاء العرف يتعدد بتعدد ا ألس باب اللفظية والفعلية ،
فامضاء ما ميضيه العرف امضاء لسببه يف لك مورد  ،نعم اذا شك يف حصة معامةل
عرف ًا مل يسع المتسك ابالطالق.
تذييل:
اذا لوحظ الواجب املركب اىل يشء فاما أآن يكون آأجنبي ًا عنه ـ سواء اكن
راحج ًا اكدلعاء يف أآايم رمضان من دون أآن يوجب مزية يف الصوم  ،أآو ال كقيام
معرو حال صالة زيد ـ واما أآن يكون هل ارتباط به  ،وهو عىل أآحناء ثالثة:
1ـ أآن يكون داخ ًال بنحو اجلزئية  ،فيكون متعلق ًا ل ألمر بنفسه.
2ـ أآن يكون داخ ًال بنحو الرشطية  ،فيكون خارج ًا من املأأمور به  ،والتقييد به
داخ ًال.
3ـ أآن ال يكون جزء ًا أآو رشط ًا  ،وامنا يكون الواجب ظرف ًا هل وهو يوجب مزية
فيه .
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و ال اشاكل يف دخول النحو ا ألول يف حمل البحث  ،وخروج النحو الثالث ،
كام تقدم احامتل عدم دخول النحو الثاين  ،وتقدم بيان ضعفه.

االشرتاك
وهو ممكن عىل املشهور يف الوضع ؛ اذ عىل اخملتار يلزم نقض التعهد ا ألول ،
والوضع ألحد املعنيني أآو ألحدها عىل سبيل البدل ؛ يفيد فائدته ؛ لعدم تعدد
الوضع .ويفرتقان يف اجامل الثاين  ،احملوج للقرينة  ،واملوجب للجمع امتثا ًال.
ومنع اس تعامهل يف التزنيل اما ألنه تطويل أآو موجب لالجامل ؛ غري مسموع ؛
اذ ال تنحرص القرينة يف اللفظية اليت ال فائدة مهنا اال تبيني املشرتك  ،واالجامل قد
يكون متعلق ًا للغرض  ،كام يف املتشاهبات .وما ذكر من أآن منشأأه امجلع بني اللغات
ممكن يف امجلةل ؛ لعدم انطباقه عىل ا ألعالم الشخصية.

استعمال اللفظ يف أكثر من معنى
منع اماكنه مبع ى كون االطالق الواحد اكالس تعاملني  ،ألنه متوقف عىل احملال
 ،وهو اجامتع اللحاظني املس تقليني ؛ مدفوع ابلوجدان يف القضااي  ،واملقارنة بني
الفعلني الصادرين مع ًا ومهنا تصور املتضادين يف آن واحد  ،وابلربهان ؛ لعدم كون
الصور مواد مت أل فراغ النفس اجملردة.

84

دروس يف علم األصول

و أآما لزوم وجود ماهية خشصية بوجودين يف آن واحد لتوقف الاس تعامل عىل
افناء اللفظ كام يف الكفاية ؛ مفمنوع صغرى ؛ اذ ال يمت اال عىل القول بأأن الوضع
تزنيل وجود اللفظ مزنةل وجود املع ى وهو مرفوض  ،مضاف ًا اىل منع توقف
الاس تعامل عىل الافناء واغفال اللفظ .
و أآما تفصيل صاحب املعامل (رمحه هللا) بني املفرد وغريه مع الالزتام ابحلقيقة
يف غريه  ،فان اكن بلحاظ دالةل الهيئة عىل تعدد املدخول املس تعمل يف أآكرث من
مع ى  ،فهو غري مراد هل (رمحه هللا)  ،ألنه من اس تعامل املادة يف أآكرث من مع ى مع
افادة التعدد بدال آخر نظري ( عرشاتن) وهو ال جيوز اس تعامل املادة املفردة يف
أآكرث من مع ى  ،وان اكن بلحاظ أآن هيئة التثنية وامجلع موضوعة الفادة تعدد طبيعة
املادة املدخوةل  ،يف فرض اس تعاملها يف مع ى واحد  ،ولهذا دخلت عىل ا ألعالم
الشخصية  ،ففيه  :أآهنا موضوعة الفادة تعدد مدخولها  ،فال تفيد اال التكرث يف فرد
الطبيعة املس تعمةل مفا هو ادلال عىل تعدد الطبيعة ؟!
و أآما دخولها عىل ا ألعالم الشخصية مفؤول ابملسمى  ،وهو جماز .
ومثهل يف الفساد التفصيل بني املشرتك وبني اس تعامل اللفظ يف احلقيقة واجملاز؛
اذ ال يشرتط يف الثاين وجود قرينة صارفة عن أآصل املع ى احلقيقي ليلزم احملال ،
بل يكفي الصارفة عن ارادته وحده .
فتعني القول ابالماكن ؛ لعدم متامية وجود املانع  ،ال ملا دل عىل أآن للقرآن
بطو ًان  ،فان املراد هبا املعاين الالزمة وامللزومة لزوم ًا خيفى عىل غري املعصوم (عليه
السالم).
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وهو جماز عىل اخملتار؛ خملالفته التعهد  ،وعىل غريه يبتين عىل أآخذ قيد الوحدة
يف املع ى املوضوع هل  ،وعىل هذين املسلكني هو خالف الظاهر للمجازية ،
وكذكل عىل غري هذين املسلكني  ،ألنه خالف املعهود  ،هذا يف دوران ا ألمر بني
ارادة مع ى واحد أآو أآكرث  ،أآما مع اجلزم ابرادة أآكرث من مع ى والشك يف ارادة
الاس تقالل أآو اجملموع ؛ فال يوجد أآصل لفظي  ،واملرجع هو العميل .

املشتق
حترير حمل النزاع برسم مقدمات :
ا ألوىل  :اطالق وصف اليشء بلحاظ حال التلبس حقيقة يف احلال وامليض
والاس تقبال  ،وابملس تقبيل حال الالكم جماز  ،واخلالف يف وصف اذلات أآو
غريها حال الالكم ابملنقيض.
الثانية  :املش تق ا ألصويل ما يصح وقوعه وصف ًا  ،ويبقى املوصوف بعد زواهل ،
فتكون النس بة بينه وبني املش تق النحوي عىل حنو العموم واخلصوص من وجه ،
ويؤيد ذكل ما ذكره خفر احملققني والشهيد الثاين (رمحهام هللا) من ابتناء حمك املرضعة
الثانية عىل حمل البحث مع كون املوضوع جامد ًا ً
حنواي .
الثالثة  :الالكم يف مدلول الهيئة وضع ًا خلصوص املتلبس أآو ا ألمع  ،فيشمل
اذلايت وغريه  ،والواقعيات وغريها ؛ ألن وضع الهيئات نوعي  ،وبذكل يظهر اندفاع
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اخراج الزمان ملالزمة انقضاء املبد أآ النقضاء اذلات  ،ووهجه  :أآن املوضوع هل فيه
هو اجلامع بينه وبني امس املاكن  ..أآما عىل اخملتار يف الاشرتاك فظاهر  ،و أآما عىل
املشهور فللزوم اللغوية من الاشرتاك ثبو ًات  ،وعدم الاكشف عنه اثبا ًات اال
الاس تعامل ا ألمع .
الرابعة  :التلبس والانقضاء يف لك مورد حبس به ؛ الختالف خصوصية مدلول
املادة فعلي ًة وقو ًة  ،أآو مدلول الهيئة اكمس الةل املوجب لظهور املبد أآ يف الشأأنية ،
ففي مثل (مفتاح) ال ينفى التلبس اال بزوال الصالحية للفتح .
وهبذا ظهر وجه بطالن اخراج احملقق النائيين (رمحه هللا) أآسامء الالت من
حمل البحث  .و أآما احتجاج صاحب الفصول(رمحه هللا) عىل اخراج امس املفعول
بكونه موضوع ًا ملن وقع عليه الفعل  ،وهو ال ميكن زواهل واال لزم الانقالب ،
مفمنوع:
أآو ًال  :ابلنقض ابمس الفاعل .
واثني ًا  :ابحلل  ،فان امس املفعول مل يوضع للموجود اخلاريج  ،وال للمقيد به،
واال ملا اس تقامت القضية السالبة  ،والختلف مفهوم امس املفعول يف امجلةل الصادقة
والاكذبة .
اخلامسة  :ليس املراد ابحلال يف العنوان زمان النطق  ،لالتفاق عىل خروج
الزمان عن مدلول ا ألسامء  ،وامنا املراد حال التلبس .
السادسة  :ال أآصل يرجع اليه يف حتديد املع ى املوضوع هل مع عدم ادلليل ،كام
أآفاد يف الكفاية ؛ ألن ا أللفاظ موضوعة للمعاين املتباينة  ،و أآصاةل عدم مالحظة
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اخلصوص ـ مضاف ًا اىل أآهنا ال تثبت الوضع للعام ـ معارضة بأأصاةل عدم مالحظة
العموم .و أآما ا ألصل الفقهيي فقد فصل فيه يف الكفاية بني ثبوت احلمك حال التلبس
مث زوال الوصف بعد ذكل  ،وبني زوال الوصف مث صدور احلمك ؛ جبراين
الاس تصحاب يف ا ألول والرباءة يف الثاين  .والصحيح عدم الفرق  ،أآما عىل اخملتار
من عدم جراين الاس تصحاب يف الش هبات احلمكية ؛ فواحض  ،و أآما عىل املشهور
ف ألن الشك انشئ من الش هبة املفهومية  ،وفيه ال حيرز وحدة القضية املتيقنة و
املشكوكة.
األقوال املوجودة يف املسألة :
يوجد يف املسأأةل عدة أآقاول أآمهها :
القول ا ألول  :أآنه حقيقة يف خصوص املتلبس.
القول الثاين  :أآنه حقيقة يف ا ألمع .و أآما تفصيالت املتأأخرين فسبهبا تومه
اختالف مع ى املش تق ابختالف مباديه وحاالته  ،وقد تقدم فساد ذكل .22
حتقيق البحث :
أآما ثبو ًات  :فالبحث حول الوضع ل ألمع أآو خصوص املتلبس حمال عىل القول
ابلبساطة والرتكب ؛ خالف ًا للمريزا (رمحه هللا) اذلي ذهب اىل تعني الوضع
 22ـ يف املقدمة الثالثة والرابعة .
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ل ألخص عىل القول ابلبساطة  ،ول ألمع عىل الرتكب يف أآحد قوليه  ،وابلوضع
ل ألخص عىل القولني يف اثنهيام .
أآما عىل القول ابلبساطة  :ف ألن مع ى املش تق ليس عني مع ى املبد أآ  ،ولوال
ذكل ما حص اس تعامهل فامي انقىض عنه التلبس أآو سوف يتلبس ؛ جماز ًا  .ودفع هذا
النقض بكون الصحيح بقاء اذلات كام ترى ؛ خلروج اذلات عن مدلول املش تق
عىل القول ابلبساطة ابلتفسري املرزايئ .
و أآما عىل القول ابلرتكب  :فالماكن اجلامع بني الفاقد للصفة ابلفعل والواجد لها
كذكل  ،كعنوان(من اتصف هبذا الوصف) عىل أآنه تقدم عدم اشرتاط اجلامع
احلقيقي يف الوضع  ،وكفاية الانزتاعي  ،كوضع اللكمة ملا تركب من حرفني فأأكرث .
و أآما اثبا ًات  :فالصحيح أآنه حقيقة يف خصوص املتلبس .
أدلة الوضع خلصوص املتلبس :
ويدل عليه :
أآو ًال  :التبادر  ،حىت يف غري العربية  ،وليس من امحلل ؛ لتحققه عند سامع
املش تق وحده .
واثني ًا  :حصة السلب  ،وهو راجع اىل ا ألول ؛ اذ به يشخص مع ى املسلوب
عرف ًا .
واثلث ًا  :ارتاكز تضاد املش تقات اليت تتضاد مبدهئا .
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ويؤيد اخملتار معل الفقهاء فمل يوجبوا النفقة ملن اكنت زوجة  ،وليس هذا
دلي ًال؛لالتفاق عليه حىت من قبل ا ألمعي  ،فيحمتل فيه دليل خاص  ،ولو مل حنمتل
مستند ًا اال الظهور العريف ملا أآمكن الاس تدالل به ؛ ألنه خاص ابلفقهاء ،
واملطلوب اثبات ذكل يف اللغة.
أدلة الوضع لألعم :
وقد اس تدل للوضع ل ألمع بعدة أآدةل :
ا ألول  :منافاة الوضع خلصوص املتلبس حلمكته  ،الس تعامهل غالب ًا يف ا ألمع .
وفيه  :منع الصغرى اذ الغالب اس تعامهل يف ا ألخص بلحاظ حال التلبس،
نظري اس تعامل الفعل املايض يف احلاكية عن املس تقبيل  ،ويكفي احامتل ذكل  .ومنع
الكربى لعدم منافاة غلبة الاس تعامل اجملازي حلمكة الوضع  ،فان املدار يف كرثة
الاس تعامل ـ حقيقي ًا اكن أآو ً
جمازاي ـ حاجة املس تعمل  ،وقد يكون ملع ى حقيقي
مكع ى (القمر) مناس بات كثرية حيتاج املس تعمل لتفهميها أآكرث من املع ى احلقيقي.
الثاين  :ابتناء حد السارق والزاين عىل الوضع ل ألمع .
وفيه  :أآن دليل حدهام متضمن حلمك س يق عىل هنج القضية احلقيقية  ،والزم
أآخذ املوضوع مفروض الوجود فهيا ؛فعلية التلبس  ،وهو ينايف الانقضاء.نعم،عنوان
التلبس يف مثل هذه املوارد مبع ى احلدوث ما مل يطر أآ مزيل  ،كام يف عنوان اجلنب.

90

دروس يف علم األصول

الثالث  :اس تدالل املعصوم (عليه السالم) عىل عدم أآهلية املتلبس ابلرشك
لالمامة حىت بعد الانقضاء ؛ بأية العهد.
وفيه  :أآن الية يف مقام بيان حمك الظامل عىل هنج القضية احلقيقية  ،فالتلبس
فهيا معلوم  ،وزواهل غري معقول  ،وكون االمامة مقام خالفة الني والهداية العامة
بقاء فقط.
يقتيض عدم دخل عنوان الشك يف عدم ا ألهلية حدو ًاث  ،ال ً
وميكن تقريب دالةل الية ـ عىل مانعية الرشك بل مطلق اذلنب حدو ًاث ـ مع
القول ابلوضع خلصوص املتلبس ؛ابالطالق ا ألزماين للحمك  ،أآو ابس تفادة مناس بة
الظمل حدو ًاث لعدم أآهلية االمامة؛ مما دل عىل عدم أآهلية احملدود المامة الصالة .
مناقشة الفخر الرازي :
وقد قرب الرازي دالةل الية عىل عدم أآهلية من تقدم عىل أآمري املؤمنني (عليه
السالم) بثالثة تقريبات :
ا ألول  :أآبدية احلمك الثابت حال الرشك .
الثاين  :اطالق الظمل يشمل الباطن وال طريق الحراز عدمه اال العصمة ،
ويه مفقودة فمين تقدم اجامع ًا.
الثالث  :صدق الظامل عىل لك من صدر عنه اذلنب وان زال التلبس.
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و أآورد عليه  :النقض مبن نذر عدم السالم عىل مرشك  ،فانه ال حينث لو سمل
عىل من أآسمل بعد الرشك  ،وبأأن التائب من الظمل ليس ظامل ًا  ،و أآن املراد ابالمامة
النبوة  ،فالرشك ولو حدو ًاث مانع فهيا .
أآقول  :الكمه أآجني عن تقرير دالةل الية ابملرة ..أآما النقض :ف ألنه قياس مع
الفارق ؛ ملناس بة احلدوث يف ترتب حمك الية  ،مضاف ًا اىل تبعية النذر لقصد
الناذر .
و أآما عدم صدق الظامل عىل التائب  :ف ألن الاس تدالل ال ينبين عىل انطباق
عنوان الظامل عىل لك من صدر عنه الظمل ليقال بعدم الصدق عىل التائب  ،وامنا
هو ينبين عىل أآن احلمك بعدم ا ألهلية يناس بة جمرد احلدوث.
مثرة البحث :
ترتتب المثرة 23يف موردين :

23

ـ أنكر السيد اخلوئي (رمحه اهلل) ترتب مثرة على هذا البحث يف غري الدورة السادسة ؛ ألن كون

األحكام منشأة على نهج القضية احلقيقية يقتضي اشرتاط التلبس  ،سواء قلنا بأن التلبس شرط لصدق
العنوان للوضع خلصوص املتلبس أم ال  .نعم  ،بعض األحكام يكفي حدوث التلبس فيها لرتتب احلكم
كما يف عنوان السارق والزاني  ،والبعض اآلخر يدور مدار التلبس حدوثاً وبقاءً  ،كما يف حكم املسافر
املتفق على ارتفاعه حتى عند من يقول بالوضع لألعم  ،واملرتكز العريف على الثاني  ،وال يصار إىل
األول إال بقرينة  ،كمناسبة احلكم للموضوع .
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بقاء ؛فان
ا ألول  :ما اذا أآحرزان دوران احلمك مدار العنوان الاش تقايق حدو ًاث و ً
حتديد مع ى املش تق أآصل لفظي يرجع اليه عند الشك  ،وهو مقدم عىل
الاس تصحاب .
الثاين  :ما لو اكن موضوع احلمك مركب ًا من مش تق وزال التلبس ابملبد أآ  ،كام يف
مسأأةل ارضاع الزوجة الكبرية للرضيعة  ،فان ثبوت احلرمة فهيا ينبين عىل الوضع
ل ألمع.
وترتب المثرة ال يوجب اندراج هذه املسأأةل يف أآحباث عمل ا ألصول؛ حلاجهتا اىل
مض قاعدة أآصولية،كحجية االطالق  ،فالبحث فهيا اكلبحث يف مدلول لكمة
(الصعيد) .
تنبيهات املشتق :
بساطة و تركب املش تق:
التنبيه ا ألول  :يف بساطة املش تق وتركبه  ،وقد طرحه املناطقة يف حبث
التعريف  ،وانتقل اىل ا ألصول  ،واملقصود منه البحث عهنام حتلي ًال ال
ادرآاكً؛لوضوح الفرق بني البس يط واملركب  ،فال حيمتل اخلالف فيه  ،مضاف ًا اىل
أآن املدار فيه فهم العرف  ،فال يناسب الاس تدالل عىل البساطة ابلربهان ‘كام
سوف يأأيت .
واملشهور قوالن :
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ا ألول  :أآنه بس يط  ،مبع ى املبد أآ  ،والفرق يف حلاظه ال برشط ،ولهذا يقبل
امحلل خبالف املبد أآ .
الثاين  :الرتكب من مفهوم اليشء واملبد أآ  ،و ال حنمتل الالزتام ابلرتكب من واقع
اليشء ؛ للزوم اختالف املورد ابختالف موضوع املش تق يف القضية .
والصحيح هو الثاين  ،وقد اس تدل ل ألول بوجوه :
ا ألول  :ما اعمتده الس يد الرشيف من برهان السرب والتقس مي  ،وحاصهل  :أآن
املش تق اما مركب من واقع اليشء أآو مفهومه أآو بس يط وا ألوالن ابطالن فيتعني
الثالث  ..أآما بطالن ا ألول فللزوم انقالب القصية املمكنة اىل رضورية  .وبتقريب
اثن  :للزوم أآخذ النوع يف الفصل أآو دخول النوع يف اخلاصة .
و أآما بطالن الثاين  :فللزوم تقوم الفصل ابلعرض العام يف قضية (االنسان
انطق) ،وال يتقوم اذلايت ابلعرض.
و أآجيب عن احملذور يف التقدير الثاين بأأن الناطق ليس اال خاصة أآقميت مقام
الفصل لتعذره  ،والوجه يف ذكل أآنه اما من التلكم فهو كيف مسموع  ،واما من
االدراك فهو كيف نفساين  .هذا  ،مضاف ًا اىل أآن معرفة الفصل احلقيقي ال تكون
اال للمطلع عىل احلقائق  ،وهو خالقها  .فأأخذ مفهوم اليشء ال يس تلزم اال أآخذ
العرض العام يف اخلاصة  ،وال حمذور فيه .
و أآورد عليه املريزا النائييت (رمحه هللا) ابيرادين :
ا ألول  :أآن الناطق فصل مبع ى صاحب النفس الناطقة .
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وفيه  :أآنه دعوى بال دليل .
الثاين  :بقاء االشاكل؛ لكون مفهوم اليشء العام جنس ًا  ،وذكل لصدقه عىل
مجيع ا ألش ياء ؛ اذ ال يعقل وجود جنس ال يعرضه اليشء مث يعرضه  ،خبالف
العرض العام اذلي هو خاصة للجنس  ،فيلزم دخول اجلنس يف الفصل  ،وهو
حمال؛ للزوم انقالب الفصل نوع ًا  ،أآو دخوهل يف اخلاصة ـ ان قلنا بأأن الناطق
ليس فص ًال ـ وهو حمال للزوم دخول اذلايت يف العريض .
وفيه  :أآن مفهوم اليشء العام لو اكن جنس ًا لاكن جامع ًا مقولي ًا  ،والتايل ابطل
فاملقدم مثهل .
أآما بطالن التايل  :ف ألن اليشء يقال عىل الواجب واملمكن واملمتنع  ،وعىل
التكويين والانزتاعي والاعتباري  ،وعىل اجلوهر والعرض مبقوالته التسع املتباينة
فامي بيهنا بامتم اذلات وال جامع مقويل بني هذه ا ألش ياء .
وعىل عكس قول املريزا ـ بأأن دليل الس يد الرشيف اتم حىت لو اكن الناطق
خاصة ـ ميكن أآن نقول بأأن دليهل ليس اتم ًا وال حمذور يف دخول مفهوم اليشء يف
الناطق حىت لو اكن مفهوم اليشء جنس ًا واكن الناطق فص ًال حقيقي ًا ؛ ألن هذه
احملاذير ادلقيقة ال يدركها اذلهن العريف الواضع ل أللفاظ .
الثاين  :ما اعمتده صاحب الفصول(رمحه هللا)  ،وحاصهل  :لو اكن مفهوم
اليشء داخال يف املش تق للزم انقالب قضية (االنسان اكتب) من االماكن اىل
الرضورة .

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

95

وفيه  :أآن احملمول حصة خاصة من اليشء  ،وهو املقيد ابلكتابة  ،ورضورة
ثبوت مطلق اليشء ال تنايف اس تحاةل ثبوت بعض حصصه ،فض ًال عن اماكهنا .
الثالث  :ما اعمتده يف الكفاية من لزوم تكرر املوصوف .
وفيه  :عدم تكرر خشص املوصوف ،وذلا ال يأأىب العرف الترصحي مبا يرتكب منه
املش تق .
الرابع  :ما اعمتده احملقق النائيين (رمحه هللا) من لزوم بناء املش تقات ،
الس تلزام الرتكب ألخذ النس بة  ،فتكون املش تقات مشاهبة للحروف .
وفيه :
أآو ًال  :ابلنقض اب ألفعال .
واثني ًا  :ابحلل بأأن املوجب للبناء مشاهبة متام مدلول احلروف ال اجلزء  ،و
املشابه مفاد الهيئة دون املادة يف املش تقات .
اخلامس  :ما أآفاده احملقق النائيين (رمحه هللا) ـ أآيض ًا ـ من أآن ادلاعي للقول
ابلرتكب تصحيح امحلل  ،وهو يصح عىل القول ابلبساطة ؛ ألن وجود العرض يف
نفسه عني وجوده لغريه  ،واذا لوحظ مع موضوعه يكون مش تق ًا قاب ًال للحمل .
ويرد عليه :
أآو ًال  :أآن حصة امحلل تتوقف عىل هجة احتاد  ،وال احتاد بني اجلوهر والعرض .
والقول بأأن الاحتاد يف امحلل ا ألويل يف املفهوم ويف الشايع يف الوجود  ،و الثاين
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موجود يف محل العرض ؛ ممنوع ألان ال نتعقل احتاد اجلوهر ابلعرض  .نعم ،وجود
العرض يف نفسه متحد مع وجوده لغريه .
واثني ًا  :سلمنا  ،اال أآنه خاص ابحملمول املقويل  ،وال جيري يف الاعتبارايت
والانزتاعيات  ،والعدميات ؛ لعدم الوجود لها حىت يقال بثبوت حيثيتني هل .
واثلث ًا  :عدم جراينه يف محل امس الزمان واملاكن ؛ ألن القامئ ابملوضوع العرض
دوهنام .
ورابع ًا  :لو حص فغايته تصحيح محل العرض عىل معروضه  ،مفا هو املصحح
محلل النعت عىل النعت؟!
والالزتام ابلرتكب يف النقوض السابقة دون سواها ؛خالف الوجدان  .وهبذا
يتضح اماكنية قلب هذا الاس تدالل وجعهل دلي ًال عىل الرتكب  ،اذ لوال أآخذ مفهوم
اليشء يف املش تق ملا حص محهل املتوقف عىل هجة الاحتاد  .فالربهان والوجدان عىل
تركب املش تق .
مث أآن احملقق ا ألصفهاين (رمحه هللا) أآنكر تركب املش تق من مفهوم اليشء ،
وذهب اىل تركبه من أآمر مهبم حىت عن هجة احتاده مع املوضوع ،كام يف (ا ألبيض
أآبيض)  ،ولهذا يقبل الانطباق عىل الواجب ،واملمكن بأأقسامه واملعدومات  .وقد
تقدم يف حبث الصحيح وا ألمع عدم الضري يف أآخذ مفهوم مهبم يف مدلول اللكمة ،
ويكفي فيه املعرف  ،اكالساكر يف امخلر املهبم من حيث اللون وكيفية االعداد.
وفيه  :أآن هذا املفهوم املهبم العام عني مفهوم اليشء اذلي ال أآمع منه.
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الفرق بني املش تق واملبد أآ :
التنبيه الثاين  :ذكر الفالسفة أآن الفرق بني املش تق واملبد أآ يف كون ا ألول
ملحوظ ًا( ال برشط) والثاين بـ(رشط ال)  ،والالكم يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف تفسري (ال برشط)  ،وقد ذكرت ثالثة تفسريات :
ا ألول  :ما يظهر من الفصول من أآن املراد بـ (البرشط) املذكور يف ابب
االطالق .
و أآورد عليه صاحب الفصول  :ابلنقض مبثل (الفرس بيع) فانه ال يصح حىت لو
لوحظ ال برشط عن أآي قيد اكلعربية واملاضوية  ،والنقض حصيح اال أآن التفسري
غري اتم .
الثاين  :ما يف الكفاية من أآن املراد بـ (البرشط) اذلاتية مبع ى عدم الاابء عن
امحلل  .وفيه  :أآن الفرق بني املش تق واملبد أآ من هذه اجلهة أآمر ظاهر يدركه حىت
الصبيان  ،فهو مس تدرك  ،فا ألجدر بيان ما خيفى  ،وهو اجلامع و هجة الاشرتاك.
الثالث  :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا)  :من وجود حيثيتني واقعيتني
للموجود العريض الواحد  ،وهام حيثية وجوده يف نفسه وحيثية وجوده لغريه ،
وحلاظ برشط ال وهو حلاظ العرض ابحليثية ا ألوىل  ،وحلاظه ال برشط هو حلاظه
ابلثانية  .وهذا هو الصحيح ويشهد هل أآهنم فرقوا بذكل بني املادة واجلنس  ،وبني
الفصل والصورة.
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املقام الثاين  :قد تقدم وجه عدم حصة التفريق اذلي ذكره احملقق النائيين (رمحه
هللا ) من هجات أآربع  ،والصحيح أآن مفهوهمام خمتلف فال حاجة للتفريق بيهنام .
معنى قيام املشتق باحملل :
التنبيه الثالث  :ذكر يف الفصول أآنه البد من قيام املش تق ابملوضوع بأأي حنو
من أآحناء القيام  .و حيث ان القيام يتوقف عىل املغايرة أآشك ا ألمر يف محل
الصفات اذلاتية عىل الواجب ؛ ملاكن العينية .
و أآجيب بكفاية املغايرة املفهومية  ،و أآن املقصود بقيام الصفة ابذلات وجداهنا
لها  ،وثبوته يف مورد العينية أآوىل .
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مادة األمر
والالكم فيه يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف مادة ا ألمر  ،وفيه هجات :
اجلهة ا ألوىل  :اختلف يف معناها عىل أآقول :
ا ألول  :أآهنا مشرتك بني عدة معان  ،أآوصلها البعض اىل مخسة عرش مع ى .
وفيه  :عدم اس تعامل ا ألمر يف مفهوم أآكرث املعاين اليت ذكرت فذكرها يف املعاين
من اشتباه املفهوم ابملصداق  .هذا،مضاف ًا اىل عدم تبادرها من مادة ا ألمر .
الثاين  :أآهنا مشرتك لفظي اما بني الطلب والشأأن كام يف الفصول  ،واما بني
الطلب واليشء ـ كام يف الكفايةـ.
وهو مردود من وهجني :
الوجه ا ألول  :أآنه ال جامع بني املع ى احلديث وغري احلديث .
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الوجه الثاين  :أآن اختالف امجلع اكشف عن تعدد الوضع .
الثالث  :أآن هلام مع ى واحد ًا  ،اما الواقعة اليت لها أآمهية ـ كام عند املريزا
النائيين (رمحه هللا) ـ أآو ما يصلح أآن يطلب تكوين ًا أآو ترشيع ًا كام عند احملقق
الاصفهاين (رمحه هللا).
ويرد عىل خمتار النائيين (رمحه هللا) حصة الترصحي بعدم ا ألمهية .
واملناسب للمختار يف حقيقة الوضع واالنشاء ؛ جعل ا ألمر مبع ى اعتبار الفعل
يف عهدة امللكف و ابرازه.24
اعتبار العلو واالستعالء يف مفهوم األمر :
اجلهة الثانية  :الظاهر اعتبار العلو يف مفهوم ا ألمر ؛ للتبادر  ،وحصة السلب.
و أآما الاس تعالء فان اكن مبع ى اظهار اجلربوت فهو غري معترب  ،وذلا يصدق
ا ألمر مع خفض اجلناح .
وان اكن مبع ى اعامل الس يادة فالظاهر اعتباره مع العلو لصحة السلب كام يف
قضية بريرة .وليس الاس تعالء وحده مقوم ًا ملفهوم ا ألمر  ،أآو عىل سبيل البدل ،
وقول العرف ملن قال ألبيه أآمرتك( :كيف تأأمر أآابك؟) ؛عىل سبيل اجملاز.
 3ـ كان خمتاره (رمحه اهلل) يف الدورات السابقة على اخلامسة اشرتاك مادة األمر بني الطلب يف اجلملة
والشيء يف اجلملة  ،وذلك ألنه ليس كل طلب أمراً وإمنا خصوص التشريعي منه  ،فال يقال :أمرت
العلم مبعنى طلبته  ،كما إنه ال يطلق األمر على كل شيء  ،وإمنا على شيء خاص  ،فال يقال :رأيت
أمراً  ،مبعنى رأيت إنسان ًا  ،ويصح أن يقال  :رأيت شيئاً .
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كيفية داللة املادة على الوجوب :
اجلهة الثالثة  :ال الكم يف دالةل ا ألمر عىل الوجوب ،ويف منشأأ هذه ادلالةل
أآقوال :
ا ألول  :أآهنا ابلوضع  ،وعليه املشهور قدمي ًا وحديث ًا .وهو مردود نقض ًا ً
وحال..
أآما نقض ًا  :فللزوم جمازية اطالق ا ألمر عىل الطلب النديب ،كام يف  ( :أآمرين
ريب ابعفاء اللحية ،وقص الشوارب) ،ولزوم التناقض يف مثل ( أآمرين س يدي
بفعل كذا  ،مث رخص يل ).
و أآما ً
حال  :فلام عرفت من أآن ا ألمر موضوع لدلالةل عىل اعتبار الفعل يف عهدة
امللكف  ،وابرازه.
الثاين :أآهنا ابالطالق  .اختاره يف الفصول  ،وتبعه احملقق العرايق (رمحه هللا).
ويرده  :أآنه ينبين عىل الوضع للجامع بني الوجوب والندب  ،وقد عرفت وضعه
لغري ذكل .
الثالث  :أآهنا حبمك العقل  ،مبع ى اس تقالل العقل بلزوم االتيان مبا جعهل املوىل
يف العهدة ما مل يرخص يف تركه  ،وهو الصحيح.
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الطلب واإلرادة
اجلهة الرابعة  :ذهب ا ألشاعرة اىل مغايرة مفهوم الطلب لالرادة  ،وذهب
صاحب الكفاية (رمحه هللا) اىل احتاد الطلب االنشايئ مع االرادة االنشائية ،
والطلب احلقيقي مع االرادة احلقيقية  ،و أآن منشأأ تومه ا ألشاعرة انرصاف لفظ
(الطلب) عند االطالق لالنشايئ  ،وانرصاف لفظ (االرادة) عند االطالق
للحقيقية .
واحلق  :أآن مفهوم الطلب مغاير ملفهوم االرادة  ،وال يصدق لك واحد مهنام
عىل مصاديق الخر  ،والوجه يف ذكل  :أآن الطلب هو السعي لتحصيل ما جيزم
حبصوهل ابلسعي  ،فهو من مقوةل ا ألفعال  ،و أآما االرادة فهيي الشوق املؤكد  ،وقد
توجد يف أآعىل مراتهبا وال يوجد الطلب تاكس ًال أآو ملانع  ،فهيي من مقوةل الكيف
املباينة بامتم اذلات ملقوةل الفعل  ،فال يصدقان عىل واحد .
الكالم النفسي :
مث ان غرض صاحب الكفاية (رمحه هللا) من اثبات الاحتاد نفي الالكم
النفيس  ،اال أآنه ال مالزمة بني القول ابلتغاير ـ كام هو اخملتار ـ و القول ابلالكم
النفيس املنفي ابلوجدان يف امجلل اخلربية واالنشائية  ،واملنشأأ للقول به عدة
ش هبات :
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الش هبة ا ألوىل  :لزوم اتصاف القدمي ابحلادث  ،وبتقرير آخر  :لزوم حدوث
اذلات لعينيهتا مع الصفات  ،وهو ال يتناسب مع مبنامه القائل ابلزايدة .
واجلواب  :أآن الالكم صفة فعلية  ،واقعها الفعل  ،ولهذا يصح سلهبا وتعليقها
عىل املشيئة .
الش هبة الثانية  :أآن املتلكم ـ اكذلائق ـ من قام به املبد أآ ال من أآوجده  .وبتقرير
آخر  :ظاهر املش تق أآن قيام املبد أآ ابذلات قيام ًا وصفي ًا  ،وهو غري ظاهر من
مذههبم .
اجلواب  :املتلكم من صدر منه الالكم  ،ال من حل فيه  ،واال يلزم عدم حصة
وصفنا بأأننا متلكمون ابلالكم اللفظي .
الش هبة الثالثة  :وجدان تزوير الالكم يف النفس قبل التلفظ .
اجلواب  :أآن تزوير النفس مسمل  ،ولكنه ليس الالكم النفيس ؛لس بقه عىل
ا ألفعال الاختيارية طر ًا ،كتخطيط املهندس  ،فهل يلزم ابلتخطيط النفيس؟!
الش هبة الرابعة  :محلهم بعض الايت و الرواايت والعبارات أآو الاس تدالل
بظهورها ؛عىل الالكم النفيس  ،كقوهل تعاىل {و أآرسوا القول أآو اهجروا به }  ،وقول
القائل ( :يف النفس الكم ال أآبوح به).
اجلواب  :أآما عن الية فباحامتل ارادة كامتن النوااي  ،كام يف قوهل تعاىل {ان
تبدوا ما يف أآنفسمك أآو ختفوه}  ،أآو ارادة الالكم املكتوم نسبي ًا  ،وان اكن ملفوظ ًا .
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و أآما عن قول القائل ( :يف النفس الكم ال أآبوح به) ؛ ف ألن الالكم املراد ليس ما
يسمى ابلنفيس ملا تقدم من وجوده يف لك فعل اختياري .

اجلرب واالختيار
يف ا ألفعال املنسوبة اىل العباد أآربعة أآقوال :
القول ا ألول  :أآهنا مفوضة للعباد  ،فتصدر عهنم بنحو الاختيار والاس تقالل ،
و هو املنسوب اىل املعزتةل  .واحتج هل بأأن عةل حاجة املمكن اىل العةل احلدوث
وبعده يس تغين عهنا  ،ألن الوجود الثاين ليس حدو ًاث .
وفيه  :أآن عةل احلاجة االماكن  ،ويه حمفوظة يف الوجود الثاين  ،وقد وردت
أآخبار كثرية يف ذم هذا القول  ،و أآطلقت عىل أآحصابه "جموس هذه ا ألمة"
الس تلزامه تعدد الفاعل املس تقل  ،وهو االهل عند اجملوس .
القول الثاين  :أآهنا فعل هللا والعباد حمل لها ال يفعلوهنا بقدرة واختيار مؤثرين ،
وهو مذهب ا ألشاعرة .
و احتج هل حبجج كثرية مهنا :
احلجة ا ألوىل  :تعلق االرادة ا ألزلية اليت ال تتخلف ابلفعل أآو الرتك.
اجلواب :
أآو ًال  :مبنع االرادة ا ألزلية  ،ألن االرادة صفة فعلية .
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واثني ًا  :سلمنا لكن مننع تعلقها بغري فعل املريد  ،كتعلق ارادة هللا جبعل العبد
ً
حمال أآو غري حمل ليشء ما  ،أآو منع التأأثري .
احلجة الثانية  :لزوم انقالب عمل هللا هج ًال .
واجلواب :
أآو ًال  :ابلنقض بأأفعال هللا .
واثني ًا  :بأأن العمل يتعلق ابملعلوم عىل ما هو عليه  ،وليس هل تأأثري يف املعلوم .
القول الثالث  :صدور ا ألفعال من العباد مس بوق ابرادة حاصةل قهر ًا فهيم ،
وهو للفالسفة و اختاره صاحب الكفاية  ،و أآرص عليه احملقق الاصفهاين (رمحهام
هللا)  ،وهو اكلقول الثاين اال أآنه يثبت تأأثري ًا لالرادة .
واحتجوا عىل ذكل  ،بأأن االرادة عةل اتمة لتحقق الفعل  ،ويه خاضعة
لقانون (اليشء ما مل جيب مل يوجد)  ،فهيي واجبة التحقق لتحقق علهتا التامة  ،واال
يلزم الانفاكك بني العةل واملعلول .
وفيه :أآن ما ينهتيي اىل ما ليس ابالختيار فليس ابالختيار ،وال يكون مصحح ًا
عق ًال للثواب والعقاب  ،وان مسي يف اللغة ف رع ًال ار ً
اداي.
القول الرابع  :وهو احلق  ،و حاصهل  :أآن ا ألفعال صادرة ابالختيار ال عىل وجه
التفويض  ،وامنا عىل وجه المتكني  ،ومع ى صدورها اختيار ًا أآن االرادة وان اكنت
خاضعة لقانون العلية وتوجد قهر ًا ابرادة هللا  ،اال أآهنا ليست عةل اتمة للفعل  ،بل
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يتوسط بيهنا وبينه اختيار اعامل القدرة أآو عدم اعاملها  ،فا ألفعال الاختيارية خارجة
عن قانون العةل واملعلول.
و أآورد احملقق الاصفهاين (رمحه هللا )عىل توسط الاختيار من وجوه :
ا ألول  :نقل الالكم اىل الاختيار  ،حفاهل حال االرادة عند الفالسفة  ،فال
فرق اال يف التسمية .
وفيه  :أآن الاختيار فعل وليس صفه  ،والفعل ال حيتاج اىل عةل  ،وامنا حيتاج
اىل فاعل  ،وهو النفس .
الثاين  :أآن النفس تفعل بتوسط القوى الباطنية والظاهرية  ،وال فعل مبارش
لها يسمى الاختيار .
وفيه  :منع عدم وجود فعل يصدر من النفس مبارشة  ،كيف والنية والعزم
من ا ألفعال املبارشة؟!
الثالث :أآن الفعل بعد اختياره رضوري التحقق ،فأأي فرق بني هذا القول وما
عليه الفالسفة ؟!
وفيه  :أآن الفرق من هجة نفس االرادة والاختيار  ،فان االرادة ليست
اختيارية خبالف الاختيار  ،و رضورة الفعل ابالختيار ال تنايف الاختيار عقا ًاب .
ولو اكن جمرد صدور الفعل عن ارادة قهرية مصحح ًا للعقاب  ،لصح العقاب
عىل الفعل املرتتب عىل حاةل قهرية اكرجتاف اليد ـ مث ًال ـ  ،اذ ال فرق بيهنام حبمك
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العقل اال يف تسمية ا ألول لغ ًة بـ(الفعل االرادي)  ،فلو ترتب عقاب فيه لاكن ينبغي
أآن يكون لواضع اللغة.
الرابع  :لو اكنت اختيارية ا ألفعال تتقوم بتوسط الاختيار  ،للزم توسطه يف
أآفعال هللا تعاىل  ،وهو حمال  ،ألنه اما عني اذلات أآو غريها  ،وا ألول ابطل
حلدوثه ،والثاين ابطل ؛ للزومه حلول احلادث يف اذلات.
وفيه  :أآن احلرص غري اتم  ،فان الاختيار كسائر أآفعاهل احلادثة قامئ ابذلات قيام
الفعل ابلفاعل .
خترجيات اجلربية للعقاب :
وللتفيص من اشاكل قبح العقاب ويوجد ألحصاب القول الثاين والثالث ـ اذلي
أآشارت اليه الرواايت ـ عدة طرق :
الطريق ا ألول  :ما سلكه ا ألشعري من كون العقاب عىل الكسب  ،وقد دلت
بعض الايت عىل ذكل .
وفيه  :دالةل بعض الايت عىل ترتب العقاب عىل العمل  ،فيكون املراد به
دفع ًا للتناقض  ،مضاف ًا اىل نقل الالكم اىل الكسب .
الطريق الثانية  :ما سلكه الباقالين من كونه عىل املعصية ال العمل .
وفيه  :أآن عنوان املعصية منزتع من خمالفة ترشيع هللا عز وجل  ،واجلرب عىل
اخملالفة جرب علهيا.
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الطريق الثالثة  :ما سلكه ا ألشاعرة من أآن قبح العقاب مبين عىل التحسني
والتقبيح العقليني  ،وهام ممنوعان ؛ لوهجني :
1ـ أآن العقل ال حمك هل  ،ولو اكن هل حمك بقبح الظمل فليس صغراه فعل املاكل
احلقيقي .
2ـ أآن العقل أآحقر من أآن حيمك عىل هللا ؛ اذ ال سلطان هل .
وفيه :منع الوهجني ..
أآما ا ألول  :ف ألنه يلزم من كرباه سد ابب اثبات صدق دعوى النبوة ،
والمتسك ابلعادة ال ينفع قبل حتققها  .ويف صغراه اخللط بني الظمل والغصب .
و أآما الثاين  :ف ألن املراد ابلعقل النظري املس تقل يف ادراك وجود الباري
وصفاته اليت ليس فهيا ما يقتيض فعل القبيح؛ وليس العميل .
ولو سلمنا هذا الطريق يف تصحيح عقاب اخلالق للعبد فكيف يصحح عقاب
العبد للعبد ؟!
الطريق الرابعة  :ما سلكه الفالسفة من أآن العقاب لكون العمل صادر ًا عن
ارادة من العبد.
وفيه  :ما تقدم من انهتاء االرادة اىل االرادة ا ألزلية الواجبة .
الطريق اخلامسة :ما سلكه الفالسفة أآيض ًا و اختاره صاحب ا ألسفار واحملقق
اخلراساين (رمحهام هللا) من كون العقاب من التبعات اذلاتية للعمل  ،وليس فع ًال
اخ ً
تياراي هلل عز وجل .
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وفيه  :أآنه خمالف لرصحي مجةل كثرية من الايت  ،ومس تلزم لسد ابب العفو ،
وغري انفع يف تصحيح عقاب العبد للعبد .
تفسري املراد باألمر بني األمرين :
اتضح مما تقدم القول احلق ـ برها ًانـ وهو صدور ا ألفعال ابالختيار  ،ال عىل
وجه التفويض  ،وامنا عىل وجه المتكني  ،وهو اذلي بينه املعصومون (علهيم
السالم) فامي روي عهنم" :ال جرب وال تفويض  ،امنا أآمر بني أآمرين  ،ومزنةل بني
مزنلتني" وميكن أآن نوحض ذكل برضب أآمثةل ثالثة :
املثال ا ألول  :ما لو وجدت لرجل يد مرتعشة ال يس يطر علهيا  ،فربط فهيا
رجل آخر سكين ًا  ،وابرتعاشها غري الاختياري قتل رج ًال اثلث ًا مربوط ًا جبانب اليد ،
فان العقل ال ينسب القتل هنا اىل الرجل اذلي ترتعش يده  ،وهذا هو حال العبد
عند اجملربة.
املثال الثاين  :أآن يعطي رجل سكين ًا لخر  ،وهو يعمل أآنه يريد أآن يقتل هبا
اثلث ًا  ،مث يقوم ابلقتل  ،فان العقل ال يس ند القتل اىل معطي السكني  ،وامنا يس ند
اليه احداث القدرة حفسب  ،وهذا حال العبد عند املفوضة .
املثال الثالث  :أآن يسلط رجل الكهرابء عىل يد رجل آخر مشلوةل  ،فيمتكن
من حتريكها ويقتل هبا اثلث ًا مع قدرة الرجل ا ألول عىل قطع االتصال  ،وعلمه املس بق
ابلعزم عىل القتل ،فان العقل حيمك بنس بة الفعل اىل االثنني عىل حنو الاس تقالل ،
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و أآما ما يقتضيه االس ناد الالكيم فنس بة اخلري اىل ا ألول والرش اىل الثاين  ،وهذا
حال العبد عىل اخملتار .

صيغة األمر
املقام الثاين  :يف صيغة ا ألمر  ،والالكم فهيا يف هجات :
اجلهة ا ألوىل  :يف مدلول صيغة ا ألمر  ،وفهيا أآقوال:
القول ا ألول  :أآهنا حقيقة يف عدة معان مهنا الطلب والهتديد والتعجزي
والاس هتزاء  .وما ذكره يف الكفاية من احامتل اس تعامل الصيغة يف مجيع املوارد يف
مع ى واحد مع اختالف ادلاعي  ،يناسب ر أآي املشهور يف حقيقة االنشاء  ،وال
يناسب اخملتار .
القول الثاين  :ما اختاره يف الكفاية من أآن مدلولها انشاء الطلب للتبادر.
وفيه  :مضاف ًا اىل أآنه مبين عىل املشهور يف االنشاء ؛عدم قابلية الطلب هل .
القول الثالث  :اعتبار الفعل يف عهدة امللكف  ،وهو اخملتار  ،ويشهد هل
موافقته للمختار يف الانشاء  ،والتبادر  ،وعدم قبول العقالء الاعتذار عند اخملالفة
ابحامتل التعجزي أآو الهتديد أآو غريهام.
اجلهة الثانية  :يف داللهتا عىل الوجوب وتشخيص منشأأها .
وفهيا أآقوال :
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القول ا ألول  :ما ذهب اليه صاحب الكفاية من داللهتا وضع ًا للتبادر  ،و أآكده
بسرية العقالء عىل ذم من خالفه وعدم قبول اعتذاره ابحامتل الندب .
وفيه :تسلمي ا ألمرين  ،ولكن الالكم يف منش هئام هل هو الوضع أآو العقل .
القول الثاين :داللهتا عىل الوجوب ابالطالق  ،وتقريبه يف مقدمات :
ا ألوىل  :يشرتك الوجوب و الاس تحباب يف كونه ارادة وميتاز ابلشدة .
الثانية  :املرتبة الشديدة يف احلقائق املشككة متتاز بنفس حقيقهتا ،خبالف
الضعيفة .
الثالثة  :أآن االطالق يف احلقائق املشككة يقتيض ارادة املرتبة الشديدة لعدم
حاجهتا اىل بيان زائد وراء اللفظ املبني لنفس احلقيقة .
ويف مجيع املقدمات نظر :
أآما ا ألوىل  :مفن عدة وجوه :
ا ألول  :أآن الوجوب والاس تحباب فعالن اختياراين للمرشع  ،وليسا وصفني.
الثاين  :سلمنا ذكل يف غري ا ألحاكم الرشعية  ،ولكن مننعه فهيا ؛ ألن ارادة
هللا عز وجل ليست الشوق املؤكد  ،بل يه اما العمل ابلنظام التام أآو املشيئة
واالحداث و اعامل القدرة وال يقبل يشء من ذكل الشدة والضعف.
الثالث  :سلمنا أآهنا الشوق املؤكد  ،لكن ارادته ل ألحاكم ليست كذكل لعدم
عود مصاحلها هل عز وجل  ،فهيي اك ألوامر االرشادية غري القابةل للشدة والضعف .

114

دروس يف علم األصول

و أآما الثانية  :ف ألن املرتبة الشديدة يف احلقائق املشككة ممكنة  ،ولك ممكن
زوج تركي فللمرتبة الشديدة حد  ،و الضعيفة متتاز بنفسها أآيض ًا .
و أآما الثالثة  :ف ألن هذا التطبيق ليس عرفي ًا  ،واال للزم دالةل لك لفظة
ابالطالق عىل ارادة أآشد املراتب  ،وهو كام ترى .
القول الثالث  :داللهتا عىل الوجوب حبمك العقل وهو الصحيح املوافق للمختار
يف حقيقة االنشاء اذلي يتحقق ابراز الاعتبار فيه اب ألمر مادة وصيغة وبغريه ،
كقوهل تعاىل {وهلل عىل الناس جح البيت} .
ويرتتب عىل اخملتار اماكن المتسك ابلصيغة الثبات الوجوب فامي لو ورد
ا ألمر متعلق ًا بأأفعال نعمل بأأن بعضها مس تحبة  ،لتحقق موضوع حمك العقل  ،وال
ميكن اثباته عىل القول ا ألول للزوم اس تعامل اللفظ يف أآكرث من مع ى  ،وهو غري
عريف ال يصار اليه بال قرينة .
اجلهة الثالثة  :يف امجلةل اخلربية .
ويه عىل أآقسام :
1ـ امجلةل الفعلية اليت جاء فهيا فعل مضارع  ،سواء اكنت فعلية عند النحاة أآم
ال  ،كقوهل تعاىل {واملطلقات يرتبصن بأأنفسهن} ،ويه تس تعمل يف الطلب مطلق ًا .
2ـ امجلةل اخلربية اليت يكون ادلال فهيا عىل الطلب فع ًال ماضي ًا  ،كقوهل تعاىل
{ومن دخهل اكن آمن ًا} ،ويه تس تعمل يف الطلب اذا اكنت رشطية أآو يف قوهتا ،
كـ"من تلكم يف صالته آأعاد".
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2ـ امجلةل الامسية اليت يكون ادلال عىل الطلب فهيا املش تق و مادته يه
املتعلق كـ( أآنت قامئ) اذا أآريد القيام  .ويه ال تس تعمل يف الطلب مطلق ًا .
اذا عرفت هذا فالبحث يف ثالث نواح :
الناحية ا ألوىل  :يف املس تعمل فيه  .وقد ذكر صاحب الكفاية أآنه واحد ،
ولكن ادلاعي اترة احلاكية و أآخرى التحريك والبعث .
فان قلت  :يلزم جراين أآحاكم امجلةل اخلربية  ،فتتصف ابلكذب والصدق.
قلت  :ال جتري  ،ألهنا عىل حنو الكناية  ،واملقصود هبا جد ًا االخبار عن ا ألمر.
والصحيح  :اختالف املس تعمل فيه  ،فان اختالف ادلاعي موجب الختالف
املع ى عىل اخملتار يف حقيقة الوضع .
الناحية الثانية  :يف داللهتا عىل الوجوب  .والصحيح أآهنا تدل عليه حبمك العقل
دلاللهتا عىل الطلب .
الناحية الثالثة  :يف كون داللهتا آكد .
ذهب صاحب الكفاية اىل أآن داللهتا عىل الوجوب أآقوى من امجلل املش متةل
عىل ا ألمر ؛ ألهنا تدل عىل بلوغ شوق المر حد ًا جعهل خيرب عن حتقق الفعل من
العبد  ،و لو مل يوجب ذكل التأأكد فال أآقل من كونه معين ًا الحامتل الوجوب ،
فيصري قرينة ألحد املعاين اجملازية .
وفيه :
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أآو ًال  :أآنه مبين عىل أآن امجلل اخلربية مس تعمةل يف مع ى واحد حىت فامي يراد
مهنا الطلب  ،وتقدم فساده.
واثني ًا  :لو اكن االخبار عن حتقق املطلوب موجب ًا الس تفادة الوجوب جلرى
ذكل يف مثل (زيد قامئ) مع أآن اس تعاملها يف الطلب غلط .
اثلث ًا  :أآن املناس بة بني النكتة اليت ذكرها وبني اس تفادة الوجوب دقيقة ختفى
عىل اذلهن العريف .

التعبدي و التوصلي
للتوصيل اطالقان :
ا ألول  :ما يسقط مبجرد حتققه  ،ولو بفعل الغري أآو بغري ارادة واختيار أآو مضن
الفرد احملرم  ،وليس ملقابهل اصطالح خاص .
الثاين  :ما ال يعترب يف سقوطه قصد القربة  ،ويقابهل التعبدي  ،وضابطة الفرق
بيهنام أآن التوصيل هبذا املع ى تعلق به ا ألمر ملصلحة خشصية أآو نوعية تقوم به ومل
يكن ألجل اظهار اخلضوع والعبودية  ،و أآما التعبدي فهو ما اكن ا ألمر به ألجل
اظهار ذكل  .والنس بة بني االطالقني من وجه .
اذا عرفت هذا فالالكم يف مسأألتني :
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دوران الواجب بني كونه توصليّاً باملعنى األول أو ال :
املسأأةل ا ألوىل  :يف الشك يف كون الواجب توصلي ًا ابملع ى ا ألول أآو ال  .وفهيا
فروع :
الفرع ا ألول  :فامي لو شككنا يف كون الواجب يسقط بفعل الغري أآو ال  .وقد
نسب اىل املشهور أآن مقتىض ا ألصل اللفظي التوصلية  ،و الصحيح اقتضاؤه لعدم
سقوط الواجب بفعل الغري ؛ ألن كون الواجب بنحو يسقط بفعل الغري يتصور
عىل ثالثة أآحناء :
ا ألول  :أآن يكون اجلامع بني فعل العبد املعني وفعل غريه  ،وهو غري معقول ؛
ألنه من التلكيف بني الفعل الاختياري وبني غريه  ،ولو سلمنا اماكنه فا ألصل
اللفظي يقتيض املبارشة ؛ ألن مرجعه اىل دوران ا ألمر بني التعيني والتخيري ،
وا ألصل يقتيض التعيينية  ،ألن التخيري حيتاج اىل بيان زائد .
الثاين  :أآن يكون اجلامع بني فعل العبد املعني و بني استنابته غريه ذلكل الفعل
 ،وهو معقول ؛ ألن الاستنابة فعل اختياري ؛ اال أآن وقوعه غري حممتل للزوم حتقق
الامتثال مبجرد الاستنابة  ،وهو غري حممتل حبسب فرض املسأأةل  ،وعىل تقدير
احامتهل جيري فيه ما تقدم يف سابقه.
الثالث :أآن يكون وجوبه مرشوط ًا بعدم اتيان الغري به  ،وهو معقول  ،وحممتل
فقهي ًا ؛ بل واقع كام يف وجوب القضاء عىل الودل الأكرب  ،وهو شبيه ابلواجب
الكفايئ  ،وليس منه لعدم صدق الامتثال عىل فعل الغري  ،وميتاز عن سابقيه
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بكون الوجوب فهيام مطلق ًا  ،ولكن تردد املتعلق بني اجلامع أآو خصوص الفعل
املبارش ،وفيه حيمتل الاشرتاط  ،ومقتىض ا ألصل عدمه  ،وهو مساوق العتبار
املبارشة .
و أآما مقتىض ا ألصل العميل  :حفيث اكن احملمتل هو النحو الثالث  ،وهو من
موارد دوران الواجب بني االطالق والاشرتاط  ،فالبد من بيان مقتىض القاعدة
يف ذكل  ،وحاصهل :
ان يف دوران الوجوب بني االطالق والاشرتاط صورتني :
ا ألوىل  :أآن نعمل بتوجه التلكيف اىل جامعة  ،ونشك يف توهجه اىل أآخرى
للشك يف اعتبار قيد يوجد يف امجلاعة ا ألوىل و ال يوجد يف الثانية من حني
وجودمه  ،كام لو علمنا بوجوب حضور امجلعة عىل الرجال وشككنا يف النساء .
واملرجع هو الرباءة للشك يف حدوث الوجوب من ا ألول .
الثانية  :أآن نعمل بثبوت التلكيف يف حاةل  ،مث نشك يف ارتفاعه الرتفاع تكل
احلاةل اليت حنمتل دخلها فيه  ،مكن شك يف بقاء وجوب زاكة الفطرة ليةل العيد بعد
أآن تربع هبا غريه عنه .
ومقتىض ا ألصل العميل اس تصحاب التلكيف بناء عىل جراينه يف الش هبات
احلمكية  ،و قاعدة الاش تغال بناء عىل عدم جراينه فهيا ؛ ألن امللكف حيرز
التلكيف ويشك يف سقوطه  ،والاش تغال اليقيين يس تدعي الفراغ اليقيين.
واذا تنقح هذا فاعمل أآن ما حنن فيه داخل يف الصورة الثانية .
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مث انه ال فرق فامي حنن فيه بني كون التلكيف متوهج ًا اىل خشص معني وبني كونه
متوهج ًا اىل صنف  ،ومن هنا حمكنا يف الفقه بعدم كفاية حتنيط الصي للميت
لالطالق اللفظي وقاعدة الاش تغال املفيدين للمبارشة.
الفرع الثاين  :لو شككنا يف لزوم صدور الفعل عن اختيار أآو كفاية وقوعه ولو
من غري ارادة واختيار.
والصحيح فيه اقتضاء ا ألصل اللفظي للتوصلية  ،واقتضاء ا ألصل العميل الرباءة
عىل العكس من الفرع السابق  ..أآما اقتضاء ا ألصل اللفظي ذلكل ف ألن احامتل
التوصلية هنا ينشأأ من احامتل تعلق التلكيف ابجلامع بني املقدور وغريه  ،وهو ممكن
ثبو ًات يكشف عنه االطالق  ،والتلكيف ابجلامع بني فعل امللكف و بني فعل غريه
ال مع ى هل  ،فليس امتناعه ـ املتقدم منا ـ المتناع التلكيف ابجلامع بني املقدور وغري
املقدور .
و أآما اقتضاء ا ألصل العميل للرباءة ف ألن يف تقيد الفعل بصدوره عن اختيار
لكفة زائدة مشكوكة  ،فتنفى ابلرباءة  .وال جتري الرباءة عن االطالق ؛ ألن فيه
توسعة  ،ورفعها خالف الامتنان .
وقد ذهب جامعة اىل أآن ا ألصل اللفظي ينفي التوصلية  ،وهلم يف ذكل وجوه :
الوجه ا ألول  :انرصاف الفعل اىل الاختياري منه .
و فيه  :منع الانرصاف يف مدلول املادة ؛ لصدقها فامي لو صدر الفعل عن
غفةل ،و ذلا ال هتافت يف قول القائل ( :انم بغري ارادة)  ،ويف مدلول الهيئة دلخولها
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عىل ا ألفعال الاختيارية وعىل الصفات وا ألفعال اليت حتل يف فاعلها اللغوي بغري
ارادة فيقال  ( :أآحب زيد) و (مات زيد).
نعم ال ينكر تقوم بعض ا ألفعال ابلقصد اكلتعظمي واالحسان واالكرام  ،اال أآن
ذكل دلخول القصد يف املع ى وضع ًا ال من هجة الانرصاف  ،وخاص اب ألفعال
القصدية  ،وال جيري يف لك فعل كام يزمع املس تدل.
الوجه الثاين  :ما اعمتده احملقق النائيين (رمحه هللا) من دخاةل القدرة يف ذات
اخلطاب  ،فال يتعلق اال ابحلصة املقدورة.
ويرد عليه يف املب ى والبناء  ..أآما املب ى ف ألن التلكيف ليس البعث
والتحريك ،كام أآفاد  ،وامنا اعتبار الفعل يف عهدة امللكف  ،فتكون القدرة رشط ًا يف
حصة التلكيف عق ًال .
و أآما البناء  :ف ألننا لو سلمنا املب ى فال مانع من تعلق التلكيف ابجلامع  ،ألنه
مقدور.
الوجه الثالث  :للمحقق النائيين ـ أآيض ًا ـ وحاصهل  :أآن الواجب هو خصوص
املش متل عىل احلسن الفاعيل  ،وما صدر بغري اختيار ليس كذكل .
ويرد عليه نقض ًا ابلواجبات التوصلية اليت مل يؤخذ فهيا قصد القربة ً .
وحال  :بأأن
املقدار اذلي حيمك به العقل هو اش امتل التلكيف عىل مصلحة.
الفرع الثالث  :لو شككنا يف سقوط التلكيف ابالتيان ابلفرد احملرم  .ولهذا
الشك صوراتن :
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الصورة ا ألوىل  :أآن يكون الفرد متحد ًا مع احملرم  ،اكل َغسل يف الوضوء
ابملغصوب .
ويف هذه الصورة ان علمنا بسقوط ا ألمر ـ كام يف التطهري من اخلبث ابملاء
املغصوب ـ فال حبث  ،ويستند السقوط حينئذ اىل حتقق الغرض ال الامتثال
؛لعدم اجامتع ا ألمر والهنيي .
و أآما اذا مل حيصل العمل مفقتىض االطالق وا ألصل العميل عدم السقوط؛دلخوهل
يف سقوط ا ألمر بغري متعلقه .
الصورة الثانية  :أآن يكون الفرد احملرم منضم ًا اىل املأأيت به بعنوان الامتثال ،
كام يف الوقوف حال القراءة عىل ا ألرض املغصوبة .ويأأيت الالكم عهنا مفص ًال يف
مسأأةل اجامتع ا ألمر والهنيي .
دوران الواجب بني التوصليّة والتعبدية :
املسأأةل الثانية  :يف دوران الواجب بني كونه توصلي ًا ابملع ى الثاين أآو ً
تعبداي ،
والالكم يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف مقتىض ا ألصل اللفظي .
والالكم اترة يف أآخذ قصد القربة مبع ى امتثال ا ألمر  ،و أآخرى يف قصد القربة
مبع ى قصد احملبوبية واملصلحة أآو كون المر أآه ًال للعبادة  ،وغري ذكل من ادلواعي
االلهية..
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أآما ابلنس بة اىل أآخذ قصد الامتثال فلعل املشهور عىل عدم حصة المتسك
ابالطالق الثبات التوصلية؛ الس تحاةل تقيد املتعلق بقصد امتثال ا ألمر  ،فيس تحيل
االطالق  ،ألن التقابل بيهنام من تقابل العدم وامللكة .
و احتجوا الس تحاةل التقييد بوجوه  ،وملا اكن النظر فهيا مشرتاكً لزم قبل
اس تعراضها وبيان وجه النظر فهيا ؛ رمس مقدمات :
املقدمة ا ألوىل  :ان الواجبات املركبة العبادية ميكن أآن تكون عىل ثالثة أآحناء :
النحو ا ألول  :أآن تكون مركبة من اجزاء ورشائط لكها عبادية .
النحو الثاين  :أآن تكون مركبة من اجزاء عبادية ورشائط توصلية  ،كام هو
احلال يف أآكرث الواجبات العبادية  ،من قبيل الصالة  ،فان التكبري والقراءة والركوع
والسجود عبادات  ،و أآما الطهارة من اخلبث والتقيد ابلطهارة من احلدث فهيي
توصلية .
النحو الثالث  :أآن تكون مركبة من اجزاء بعضها توصلية وبعضها تعبدية ،
وهذا النحو ال مصداق هل يف الواجبات ا ألولية  ،اال أآن وقوعه وارد يف الواجبات
العرضية  ،كام يف نذر مجموع الصالة و اعطاء هدية.
املقدمة الثانية  :ان ا ألمر املتعلق ابملركبات ينحل اىل أآوامر بعدد أآجزاهئا ،
وا ألمر الضمين مقيد بلحوق ما يتبعه من االجزاء وس بق ما يتقدم عليه مهنا  ،فال
ميكن االتيان ابجلزء بداعي أآمره اال مع البناء عىل االتيان بسائر االجزاء  ،و اال
يلزم الترشيع.
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املقدمة الثالثة  :ان ما ذكر يف املقدمتني السابقتني خاص اب ألجزاء العرضية ،
وال جيري يف الطولية  ،كقصد امتثال ا ألمر ،ألنه اذا تعلق ا ألمر ابملركب من ركوع
وجسود وقصد الامتثال يتحقق اجلزء الثالث قهر ًا مبجرد االتيان ابجلز أآين ا ألولني
بقصد امتثال ا ألمر  ،وهبذا يظهر أآن اجلزء الطويل توصيل دامئ ًا .
اذا عرفت هذا نأأيت للوجوه اليت ذكرت الثبات اس تحاةل أآخذ قصد الامتثال يف
املتعلق:
الوجه ا ألول  :وهو للمريزا النائيين (رمحه هللا) وحاصهل  :أآن لك قيد يف
املتعلق اذا اكن غري اختياري فالبد من أآخذه مفروض الوجود وقيد ًا يف الوجوب ،
واال يلزم التلكيف بغري املقدور  ،وا ألمر من أآفعال املوىل وليس فع ًال اخ ً
تياراي
للعبد  ،فلو أآخذ يف املتعلق فالبد من أآخذه مفروض الوجود  ،ولكن أآخذه كذكل
حمال لوهجني :
1ـ لزوم اخللف ؛ ألن المر متصد الجياد ا ألمر  ،فالبد أآن يفرض معدوم ًا ،
وال جيمتع هذا مع كون ا ألمر مفروض الوجود .
2ـ لزوم ادلور  ،وهو توقف فعلية ا ألمر عىل نفسه .
وما أآورده بعض ا ألساطني من كون قصد امتثال ا ألمر فع ًال اخ ً
تياراي  ،وهو
من رشوط الفعل العبادي  ،اكالس تقبال والطهارة وا ألمر يبعث حنو رشوط
الواجب كام يبعث حنو أآجزائه مدفوع بأأن الكم املريزا يف نفس ا ألمر ال قصده .
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والصحيح يف االيراد أآن يقال :غاية ما أآفاده(رمحه هللا) خروج ا ألمر عن
الاختيار فالبد من أآخذه مفروض الوجود عق ًال  ،وهذا غري اتم  ،ألن ا ألمر مل
يتعلق اب ألمر  ،وامنا ابملقيد به  ،وال يلزم من تعلقه به التلكيف مبا ال يطاق  ،ألن
ا ألمر و ان اكن فعل املوىل اال أآنه متحقق ابنشائه اب ألمر ابملقيد.
الوجه الثاين  :ـ ما ذكره املريزا أآيض ًا وهو ـ لزوم تعلق قصد ا ألمر بقصد
ا ألمر  ،فيكون متأأخر ًا عن نفسه .
وفيه  :أآن قصد ا ألمر جزء توصيل  ،فال جيب قصده .
الوجه الثالث :ما يف الكفاية من لزوم عدم قدرة العبد عىل االتيان ابلعمل اال
عىل وجه الترشيع  ،وذكل ألن ا ألمر متعلق ابملركب اكلصالة ـ مث ًال ـ وقصد
الامتثال  ،وا ألمر ابملركب يدعو المتثال متعلقه حفسب  ،وليس هو االتيان
بأأجزاء الصالة بقصد القربة  ،فاالتيان هبا كذكل بال أآمر  ،فهو ترشيع.
وفيه:عدم لزوم االتيان ابلعمل بقصد امتثال ا ألمر املتعلق ابملركب(الاس تقاليل)
 ،وكفاية االتيان اب ألجزاء بقصد امتثال ا ألمر الضمين  ،والقدرة عليه متحققة حال
الامتثال  ،وال يلزم قصد امتثال ا ألمر بقصد ا ألمر؛ ألنه توصيل  ،وكون قصد ا ألمر
يف طول سائر االجزاء ال مينع من تعلق ا ألمر ابملركب مهنا  ،كيف ؟! وقد عرفت
ما هو أآعظم من ذكل وهو وضع الامس للمركب من العةل واملعلول .
الوجه الرابع  :للمحقق االصفهاين (رمحه هللا) وحاصهل  :لزوم اخللف  ،وهو
دخول قصد الامتثال يف املتعلق لفرض أآخذه فيه  ،وخروجه لفرض وجوب
االتيان ابملتعلق بقصد الامتثال .
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وفيه  :أآن وجوب االتيان ابملتعلق بقصد امتثال ا ألمر ال يعين تعلق ا ألمر
الاس تقاليل بذات املتعلق بدون قصد الامتثال  ،ألن املقصود اب ألمر هنا ا ألمر
الضمين  ،فال خلف .
الوجه اخلامس  :ـ وهو للمحق ا ألصفهاين أآيض ًا ـ لزوم أآن يكون ا ألمر ابعث ًا
اىل كونه ابعث ًا  ،ألن مع ى قصد ا ألمر أآن يكون ا ألمر هو الباعث  ،فلو أآخذ يف
متعلق ا ألمر لاكن ا ألمر ابعث ًا اليه يف مضن ابعثيته حنو اجملموع  ،و هو من كون
اليشء عةل لعلية نفسه وهو حمال  ،ككون اليشء عةل لنفسه .
وفيه  :عدم وجوب قصد ا ألمر املتعلق ابملركب  ،فهو ليس حمراكً  ،وا ألمر
الضمين املتعلق بذات العمل هو احملرك حنو متعلقه  ،وا ألمر الضمين املتعلق بقصد
القربة حيرك حنو داعوية ا ألمر الضمين ا ألول  ،وال يلزم امتثاهل بقصد الامتثال ،
ألنه توصيل .
و أآما قوهلم بأأن التقابل بني االطالق والتقييد تقابل العدم وامللكة وامتناع الثاين
يوجب امتناع ا ألول فهو ممنوع صغرى و كربى..
أآما منع الصغرى  :ف ألن التقابل بيهنام وان اكن كذكل اثبا ًات اال أآن املانع اذلي
ذكروه ثبويت ال اثبايت  ،و يف مقام الثبوت التقابل عىل حنو التضاد  ،ألن المر
البد هل من مالحظة موضوع أآمره ومالحظة خصوصياته  ،فاما أآخذها أآو رفضها ،
ويس تحيل االهامل يف الواقع  ،وهبذا يتضح أآن الضدين يف املقام ال اثلث هلام.
و أآما الكربى  :ف ألن القابلية املأأخوذة يف عدم امللكة يف لكامت الفالسفة ا ألمع
من الشخصية والصنفية والنوعية واجلنس ية  ،فلوال كفاية قابلية النوع واجلنس ،

126

دروس يف علم األصول

بل وكفاية قابلية املوضوع لنوع الوصف ملا حص متثيلهم بـوصف العقرب ابلعمى  ،و
ملا حص وصفنا بأأان جاهلون بذات هللا عز وجل وعاجزون عن محل اجلبل  ،فيكفي
قابلية موضوع ادلليل لنوع التقييد  ،وان مل يقبل التقييد بشخص قصد الامتثال
ليتصف ابالطالق .
وال خيفى أآن نفي اس تحاةل التقييد يقتيض اماكنية المتسك ابالطالق الثبات
عدم دخاةل قصد الامتثال  ،ولكن بعد احراز كون املتلكم يف مقام البيان  ،و أآما لو
حمكنا ابالس تحاةل  ،وقلنا بأأن التقابل بني االطالق والتقييد تقابل العدم وامللكة ،
فيتعني االطالق برها ًان  ،وان أآحرزان عدم كون املتلكم يف مقام البيان .
و أآما احامتل أآخذ سائر ادلواعي االلهية فقد ذهب صاحب الكفاية و املريزا
النائيين(رمحهام هللا) اىل عدم اماكن المتسك ابالطالق لنفيه ،واس تدل عىل ذكل
بدليلني
ادلليل ا ألول  :ـ ما ذكره املريزا (رمحه هللا) ـ ان أآخذ هذه ادلواعي يف املتعلق
ممتنع ؛ ألن ادلاعي منشأأ ارادة العبد  ،وهو خارج عن الاختيار  ،فال يتعلق به
ا ألمر.
ويرد عليه نقض ًا  :بأأخذ قصد امتثال ا ألمر مبمتم اجلعل وما يفيد فائدة التقييد ،
مع أآنه من ادلواعي اخلارجة عن الاختيار ً ،
وحال :بأأن ادلاعي هو القصد  ،وهو
فعل اختياري مبارش للنفس  ،ولهذا تعلق به التلكيف  ،و قد حرمت بعض
ادلواعي اكلرايء .
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ادلليل الثاين  :ان المتسك اب ألصل اللفظي فرع الشك يف دخل هذه ادلواعي،
وحنن ـ وان قلنا ابماكن أآخذها يف املتعلق ـ نقطع بعدم أآخذها  .وذكر لتخرجي القطع
عدة وجوه :
1ـ ما يف الكفاية من أآان نقطع ابجزاء الصالة بدون قصد غري امتثال ا ألمر ،
فال حيمتل دخاةل غريه اكحملبوبية و التقرب .
وفيه :أآنه ينفي دخل سائر ادلواعي خبصوصها  ،وال ينفي دخل اجلامع.
2ـ أآان نقطع بصحة صالة من صىل بقصد القربة دون سائر ادلواعي  ،ولو اكن
اجلامع داخ ًال ملا حصت لعدم ا ألمر هبا  ،فاالتيان هبا كذكل ترشيع. 25
وفيه :ما تقدم من احنالل ا ألمر ابملركب اىل أآوامر مضنية  ،فيتعلق ا ألمر
الضمين بذات العمل  ،فيمتكن امللكف من االتيان به بقصد أآمره الضمين .
3ـ أآن امتناع أآخذ قصد الامتثال يوجب امتناع أآخذ اجملموع منه ومن سائر
ادلواعي .
وفيه  :أآن االطالق ليس مجع القيود بل رفضها .
فتحصل اماكن أآخذ قصد الامتثال أآو قصد سائر ادلواعي أآو اجلامع بيهنا ،
وعدم البيان اثبا ًات يكشف عن نفي الاشرتاط ثبو ًات .
حماوالت استفادة نتيجة التقييد على القول باالستحالة :
 25ـ راجع احملاضرات ج  2ص .181
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وللقائلني ابالس تحاةل عدة س بل الس تفادة نتيجة التقييد:
السبيل ا ألول  :ما نسب للمجدد الشريازي (رمحه هللا) من أآن للموىل أآن
يقيد مطلوبه بالزم قصد الامتثال أآو غريه من ادلواعي القربية  ،أكن ال يكون
صدور العمل عن داع نفيس .
و أآورد عليه املريزا (رمحه هللا) لزوم حصة العمل مبجرد االتيان به ال عن داع
نفيس وال عن داع غريي  ،وهذا الفرض وان اكن حما ًال اال أآنه ال يلزتم به فقيه .
ويندفع  :بأأنه ال مانع من سلوك هذا الطريق ؛ لعدم فوات غرض املوىل بسبب
اس تحاةل هذا الفرض .
السبيل الثاين  :ما اختاره املريزا (رمحه هللا) وهو المتسك مبمتم اجلعل  ،وذكل
جبعل أآمرين أآحدهام متعلق بذات العمل والخر مبتعلق ا ألول بداعي أآمره  .وقد
تعرض هل يف الكفاية و أآورد عليه بأأن ا ألمر ا ألول ان سقط مبجرد االتيان مبتعلقه
سقط ا ألمر الثاين الرتفاع موضوعه  ،وان مل يسقط اال ابالتيان به بداعي أآمره ،
كفى حمك العقل بوجوب ما حيصل به الغرض و يلغو الثاين .
وفيه  :أآان خنتار الشق الثاين و تكون فائدة ا ألمر الثاين الكشف عن عدم
سقوط ا ألول مبجرد االتيان مبتعلقه .
السبيل الثالث  :أآن خيرب املوىل بأأن غرضه ال يتحقق اال بقصد القربة  ،فان
العقل كام يس تقل بلزوم امتثال أآمر املوىل  ،يس تقل بلزوم حتصيل غرضه .
دعوى استفادة التعبدية باألصل اللفظي :
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ذهب جامعة اىل أآن ا ألصل يقتيض التعبدية مهنم صاحب املدارك والش يخ
الكبري (رمحهام هللا)  ،وهلم يف ذكل أآدةل :
ادلليل ا ألول  :أآن غرض املوىل من ا ألمر اجياد ادلاعي  ،وحتصيل غرضه
واجب عق ًال  ،وال يتحقق اال ابالتيان ابلفعل بقصد الامتثال  ،ألن عدم االتيان به
كذكل مساوق لعدم حمركية ا ألمر .
وفيه  :أآن ما حيمك به العقل وجوب حتصيل الغرض القامئ بفعل العبد  ،ال
الغرض القامئ بفعل املوىل  ،لعدم القدرة عليه  ،واجياد ادلاعي من الثاين ال ا ألول ،
وال خيفى أآن الغرض ليس اجياد ادلاعوية الفعلية لتخلفها يف العصاة  ،بل الشأأنية
بوجودها العلمي  ،ويتحقق معلولها اخلاريج مبجرد صدور ا ألمر  ،فاجياب حتصيهل
عىل العبد من اجياب حتصيل احلاصل .
ادلليل الثاين  :قوهل تعاىل {وما أآمروا اال ليعبدوا هللا خملصني هل ادلين } بتقريب
 :أآن الية حرصت ما آمر به العباد يف عبادة هللا واالخالص هل  ،وال جيوز
اخلروج اال مبخصص .
وفيه :
أآو ًال  :أآن املراد ابلعبادة يف الية ونظائرها التدين ابلعبودية هلل واعتقاد اململوكية
هل  ،فهيي يف مقام حرص ذكل يف هللا عز وجل بقرينة الس ياق  ،وليست يف مقام
حرص ا ألوامر يف العبادية.
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والعبادة لغري هللا هبذا املع ى منافية للتوحيد  ،ولهذا حص توبيخ من يعتقد
بأألوهية ا ألصنام سواء جاء اب ألعامل املربزة من صالة وذحب وحنوهام أآم ال .
واثني ًا  :لو اكنت الية يف مقام حرص ا ألوامر يف العبادية للزم ختصيص الأكرث
املس هتجن .
ادلليل الثالث  :ما ورد عن الني (صىل هللا عليه وآهل ) " :امنا ا ألعامل
ابلنيات" بتقريب  :أآنه دل عىل اشرتاط النية يف لك معل ،وال جيوز اخلروج اال
مبخصص.
وفيه :
أآو ًال  :أآن الظاهر منه أآن ا ألعامل اليت يصح أآن تقع عىل وهجني  :حسن وقبيح
وال تقع حس نة اال بقصد وهجها ،أآو أآن الثواب منوط ابلنية .
واثني ًا  :لو سلمنا ظهورها يف حرص ا ألوامر فالبد من رفع اليد عنه للزوم
ختصيص الأكرث .
املقام الثاين  :يف مقتىض ا ألصل العميل .
ويرجع اليه مع عدم وجود أآصل لفظي  ،اما لثبوت الواجب بدليل لي  ،أآو
لعدم اكامتل مقدمات احلمكة يف ادلليل اللفظي  ،أآو من هجة امتناع التقييد بقيد
القربة .
والصحيح يف املقام أآنه البد من مالحظة اماكن تقييد املتعلق بقصد الامتثال،
فعىل اخملتار من اماكنه يف ا ألمر ا ألول جتري الرباءة كام هو احلال عند الشك يف
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أآي جزء أآو رشط؛الندراج املقام يف كربى دوران ا ألمر بني ا ألقل والأكرث
الارتباطيني  ،وسوف يأأيت الالكم يف هذه الكربى ان شاء هللا .
و أآما عىل مسكل املريزا (رمحه هللا) من اماكن تقييد متعلق ا ألمر الثاين؛
فكذكل  ،مع فارق  ،وهو اننا جنري الرباءة عن تضييق التقييد  ،وهو عن تضييق
نتيجته .
و أآما عىل القول ابالمتناع فقد ذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا) 26اىل عدم
جراين الرباءة العقلية و الرشعية و جراين قاعدة الاش تغال ؛للشك يف حصول
غرض املوىل  .وقياس الشك يف دخل قصد الامتثال ابلشك يف جزئية السورة ـ
مث ًال ـ يف غري حمهل لعدم اماكن وضع ا ألول فال يرفع ابلرباءة الرشعية .
ويرد عليه  :أآن ما حيمك العقل بتحصيهل الغرض الواصل  ،واال يلزم عدم اماكن
اجراء الرباءة حىت فامي بيد الشارع وضعه  ،ألن الرباءة تنفي فيه التلكيف  ،وال
تثبت حصول الغرض ابلفاقد .

دوران األمر بني االستحباب والتقية
لو صدر أآمر نعمل بأأن املأأمور به فيه ليس واجب ًا  ،واكن كذكل عند العامة ؛
فهل حيمل عىل التقية أآو الاس تحباب أآو حيمك ابالجامل؟
26

ـ يف حبث دوران األمر بني األقل و األكثر االرتباطيني فرق (رمحه اهلل) بني الرباءة العقلية وبني

الرباءة الشرعية وذهب إىل جريان الثانية.
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والتحقيق اجامهل عىل مب ى املشهور يف كيفية دالةل ا ألمر عىل الوجوب  ،لرتدده
بني عدم ارادة الطلب  ،وبني ارادته جد ًا يف ظرف التقية  ،و بني ارادته مطلق ًا
اس تحبا ًاب  ،وال معني .27
ومحهل عىل الاس تحباب عىل اخملتار دلالةل الصيغة عىل جعل الفعل يف العهدة
مع علمنا ابلرتخيص  .هذا اذا مل يكن ادلليل بلسان اثبات حمك وضعي  ،واال ـ كام
يف "املذي منه الوضوء" ـ خرج عن مسأألتنا يف مدلوهل املطابقي  ،ودخل يف مدلوهل
الالزتايم  ،ولكن ال جمال للحمل عىل الاس تحباب حىت عىل اخملتار؛ ألن دالةل
مثل هذا اللسان عىل الاس تحباب ليست عرفية  ،فيحمل عىل التقية .

دوران األمر بني النفسي والغريي
والصحيح أآن ا ألصل اللفظي يقتيض كون الواجب نفس ي ًا؛لوجود اطالقني
يقتضيان ذكل :
27

ـ وقد مثل السيد (رمحه اهلل) بقوله تعاىل { :وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له }.ولو مثل مبثل

صحيحة ابن يقطني الوارد فيها األمر بالصالة على الصيب قبل أن يعقل ؛ألصاب ؛لعدم احتمال التقية
يف الكتاب .
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أآحدهام  :اطالق الهيئة  ،وهو يقتيض عدم تقيد الوجوب بوجوب يشء آخر
 ،والزم ذكل كونه نفس ي ًا .
واثنهيام :اطالق مادة الواجب اذلي حنمتل كون واجبنا املشكوك مقدمة هل ،
فان اثبات حصته مطلق ًا ـ سواء تقدم عليه واجبنا املشكوك أآو ال ـ يثبت ابملالزمة
كون واجبنا املشكوك نفس ي ًا  ،وال يرد اشاكل عدم ثبوت النفس ية ابالطالقني اال
ابملالزمة  ،ألن االطالق من ا ألصول اللفظية احلجة يف لوازهما .

دوران األمر بني الواجبني
1ـ دوران األمر بني التعيني والتخيري .
اذا قلنا بأأن الوجوب التخيريي مرشوط برتك العدل ؛ مفقتىض ا ألصل النايف
للرشط التعيينية  ،واذا قلنا ـ كام هو اخملتار ،ويأأيت بيانه ـ هو متعلق ابجلامع ؛
فاالطالق ال يعني أآحدهام  ،اال أآن ظهور العناوين يف املوضوعية يقتيض ظهور
ا ألمر يف التعيني .
2ـ دوران األمر بني العيين والكفائي .
والظاهر االتفاق عىل اقتضاء ا ألصل اللفظي للعينية  ،والوجه خيتلف
ابختالف املساكل يف حقيقة الكفايئ  ،وهام مسلاكن  :ا ألول  :أآنه واجب عيين
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مرشوط برتك الخرين  ،ومقتىض ا ألصل عدم تقيد الوجوب ثبو ًات لعدم ذكر
الرشط اثبا ًات .الثاين  :أآنه خيتلف عن العيين يف املوضوع مع االتفاق يف اطالق
الوجوب والواجب  ،فان اخملاطب فيه طبيعي امللكف  ،وليس لك فرد فرد .
ومقتىض ظهور توجه اخلطاب اىل فرد بعينه يف كونه موضوع ًا بشخصه العينية.فعىل
املسكل اخملتار يف التخيريي و الكفايئ تثبت التعيينية والعينية بأأصاةل احرتازية
القيود.

األمر عقيب احلظر
قيل يدل عىل الوجوب وقيل االابحة  ،وقيل التبعية ملا قبل الهنيي ان علق
عىل زوال عةل الهنيي كام يف {اذا حللمت فاصطادوا}  ،و اال يأأيت اخلالف يف دالهل
عىل الوجوب أآو االابحة  ،والصحيح االجامل  ،الحتفاف ا ألمر مبا يصلح للقرينية .
ومستند ا ألول هو أآن ا ألمر موضوع للوجوب وا ألصل احلقيقة عند الشك ،
ويف املقدمتني نظر ؛ ملا عرفت ـ سابق ًا ـ من أآن الوجوب يس تفاد حبمك العقل  ،و
لعدم وجود أآصاةل للحقيقة بل ما عليه العقالء ا ألخذ ابلظاهر  ،ولو اكن جماز ًا ،
وترك غري الظاهر  ،ولو اكن حقيقة  .وما حنن فيه من الثاين الحتفاف الالكم مبا
يصلح للقرينية .
ومستند الثاين دعوى كونه قرينة عامة عىل االابحة .
وفيه :عدم ثبوت ذكل  ،وهبذا ظهر وجه النظر يف الثالث .
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هل يدل األمر على املرة والتكرار ؟
اختلفوا يف ذكل  ،والصحيح عدم ادلالةل  ،ألن هيئته تدل عىل جعل الفعل
يف العهدة  ،واملادة تدل عىل ذات الطبيعة املعراة عن لك قيد  .نعم ،االطالق يفيد
نتيجة املرة  ،ألن مقتضاه حصول املتعلق ابلفرد ا ألول  ،فيجزي حبمك العقل  ،كام
أآن ا ألصل العميل ـ و هو الرباءة عن ضيق التلكيف ابلفرد الثاين ـ يفيد نتيجهتا .
وهبذا يتضح أآنه ال جمال لتبديل الامتثال ابمتثال آخر ؛ ألن ا ألمر سقط
ابتيان العبد لفرد من الطبيعة  .ويتضح ـ أآيض ًا ـ وجه النظر يف تفصيل صاحب
الكفاية (رمحه هللا) بني حتقق الغرض ا ألقىص وبني عدم حتققه  ،فال يصح التبديل
يف ا ألول دون الثاين  ،فان الامتثال مالزم حلصول الغرض املوجب لسقوط ا ألمر؛
ألن الانطباق قهري و االجزاء عقيل  .و أآما متثيهل لصورة جواز التبديل مبا لو أآمر
الوادل ودله ابحضار ماء  ،فأأحرضه الودل ومل يرشبه الوادل فهو أآجني  ،ألن ما فرضه
غرض ًا ـ وهو الارتواء ـ ليس غرض ًا لفعل الودل لرتتبه عىل فعل الوادل  ،و أآما الغرض
من فعل الودل فهو المتكن من الارتواء وهو حاصل  .نعم  ،اذا أآريق املاء قبل
الرشب حمك العقل بوجوب احضار ماء آخر ؛ لوجوب حتصيل غرض املوىل مع
العمل به .
فان قلت  :ورد حكامن يندرجان يف تبديل الامتثال  ،وهام اعادة صالة
الايت مادامت ابقية  ،واعادة الصالة جامعة .
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قلت  :أآما احلمك ا ألول فهو من امتثال أآمر جديد  ،و أآما احلمك الثاين فهو وان
احمتل فيه ذكل بدو ًا خصوص ًا يف لسان "وجعلها الفريضة ان شاء" اال أآن الظواهر
الرشعية ال مرسح لها يف مقابل الرباهني العقلية  ،فيجب تأأويلها ابمحلل عىل
الاس تحباب أآو القضاء ان ورد يف ادلليل عنوان الفريضة .

هل األمر يدل على الفور أو الرتاخي ؟
الالكم يف هجات :
اجلهة ا ألوىل  :يف حترير حمل الزناع .
الواجبات قسامن  :مؤقتة وغري مؤقتة  ،وهو املوسع  ،وا ألول اما زمان وجوبه
مساو لزمانه كصوم هنار رمضان ،واما أآزيد اكلصلوات اليومية  ،وحمل البحث هو
الواجب غري املؤقت أآو املؤقت بزمان أآقل من زمان وجوبه  ،اذ ال جمال للبحث
يف البايق .
اجلهة الثانية  :يف بيان مقتىض ا ألصل .
والصحيح عدم وجود أآصل يقتيض أآحدهام  ..أآما ا ألصل اللفظي  :فلام تقدم من
عدم داللته مادة وهيئة عىل يشء مهنام  .و أآما ا ألصل العميل :فهو يقتيض الرباءة عن
اعتبار التقييد بيشء مهنام.
اجلهة الثالثة  :ان مقتىض ا ألصلني يفيد فائدة الرتايخ  ،ألن طلب الطبيعة من
دون قيد يقتيض انطباق املأأمور به عىل الفرد املأأيت به يف الن الثاين  ،فكأن العبد
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خمري  ،كام أآن يف الفورية لكفة زائدة  ،ونفهيا ابلرباءة ـ اذا وصلت النوبة الهيا ـ
يقتيض جواز التأأخري.
نعم  ،يس تث ى من ذكل ما اذا احمتل فوات الواجب ابلتأأخري حلمك العقل
بوجوب املبادرة  ،ومن هنا قلنا بوجوب الصالة قبل النوم اذا احمتل امللكف بعد
دخول وقهتا فواهتا لو انم .
اجلهة الرابعة  :الفورية عىل أآحناء :
1ـ أآن تكون قيد ًا بنحو وحدة املوضوع  ،بنحو لو فاتت يتعذر حتصيل
الغرض من الواجب  ،وقد اس تظهران ذكل من أآدةل رد السالم  ،ذلهاب عنوان
الرد املأأخوذ يف الية عرف ًا ابلرتايخ  ،وصريورة التحية جديدة حينئذ .
2ـ أآن تكون قيد ًا بنحو تعدد املطلوب  ،ولكن يف لك آن آن بنحو لو مل يأأت
ابلفعل يف الن ا ألول وجب فور ًا يف الثاين وهكذا  ،كام هو احلل يف وجوب تطهري
املسجد ورد ادلين .
3ـ أآن تكون قيد ًا بنحو تعدد املطلوب يف الن ا ألول فقط  ،فان فاتت اكن
الواجب موسع ًا .
وا ألصل اللفظي كام ال يقتيض أآصل الفورية  ،فهو ال يقتيض هذه ا ألحناء
واخلصوصيات .
اجلهة اخلامسة  :ال دالةل يف قوهل تعاىل{وسارعوا اىل مغفرة من ربمك} وقوهل
تعاىل {فاستبقوا اخلريات}  ،عىل وجوب الفورية ؛ لثالثة وجوه:
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ا ألول  :ان املقصود ابملسارعة يف الية ا ألوىل السعي عاج ًال لتحصيل التوبة ،و
هو مما حيمك به العقل  ،وال حاجة اىل التأأويل حبملها عىل املسارعة حنو موجباهتا ،
ويه ا ألعامل  .و مورد الاستباق يف الية الثانية الواجب و املس تحب الكفائيان ،
وهو مما يس تقل العقل حبس نه  ،وليس مورده العيين  ،فهام آأجنبيتان عن املقام .
الثاين  :ان ظاهر التعبري بـ(اخلريات) و(املغفرة) االرشاد ال كون اليتني يف
مقام اعامل املولوية .
الثالث :لو سلمنا كوهنام مولويتني فالبد من امحلل عىل الاس تحباب  ،واال يلزم
ختصيص الأكرث ؛ ألن املس تحبات من اخلريات وموجبات املغفرة بل تأأثري بعضها ،
كزايرة احلسني (عليه السالم) أآقوى من تأأثري بعض الواجبات ـ كرد السالم ـ
وكثري من الواجبات نعمل بعدم وجوهبا فور ًا .

اإلجزاء
وال بد من متهيد مقدمات :
املقدمة ا ألوىل  :يف رشح عنوان املسأأةل وهو(هل االتيان ابملأأمور به عىل وهجه
يقتيض االجزاء) برشح أآلفاظه  ،ويه :
ا ألول  :الوجه  .وفيه احامتالت:
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أآـ الكيفية املعتربة رشع ًا  ،و أآورد عليه يف الكفاية  :أآو ًال  :لزوم خروج العبادات
بناء عىل عدم اماكن أآخذ قصد القربة يف متعلقها  ،لبطالهنا ابلكيفية الرشعية
بدون قصد الامتثال املأأخوذ عق ًال  .واثني ًا  :بأأنه مس تدرك لالس تغناء عنه بقيد
(املأأمور به).
ب ـ نية الوجه  .و أآورد عليه يف الكفاية  :أآو ًال  :بعدم اعتبارها عند املعظم .
واثني ًا  :بلزوم خروج املعامالت  .واثلث ًا  :بعدم وجود مزية لهذا الرشط تس تدعي
ذكره دون سواه .
ج ـ الكيفية اليت ينبغي أآن يؤىت ابلعمل عىل حنوها رشع ًا أآو عق ًال  ،وعمل وهجه
من االيراد عىل السابقني .
الثاين  :الاقتضاء  .واملراد به ما يش به التأأثري والعلية  ،ألن االتيان ابلواجب ال
يسقط أآمره  .نعم  ،حبصول الغرض ينهتيي أآمد ا ألمر  ،ألن الغرض منه حتقيق فعل
الغري  ،وقد حصل ابالمتثال  ،و ال مع ى لبقائه بال عةل .
الثالث  :الاجزاء .واملراد به معناه اللغوي  ،وهو الكفاية  ،غاية ا ألمر أآن ما
جيزى عنه خيتلف ابختالف املوارد .
املقدمة الثانية :قد يتومه أآن البحث يف هذه املسأأةل عني البحث يف مسأأةل املرة
والتكرار  ،بدعوى موافقة االجزاء للقول ابملرة  ،وموافقة عدمه للقول ابلتكرار.
ويندفع بأأن املبحوث عنه يف الثانية تعيني متعلق ا ألمر  ،وهو حبث لفظي  ،و أآما يف
ا ألوىل فبعد الفراغ عن تعيينه يبحث عن أآن االتيان به عىل وهجه هل جيزي أآم ال؟
وهو حبث عقيل .
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املقدمة الثالثة  :قد يتومه أآن البحث يف هذه املسأأةل عني البحث يف مسأأةل
تبعية القضاء ل ألداء بدعوى أآن القول ابلتبعية يوافق عدم االجزاء  ،والقول بعدم
التبعية يوافقه  ،فتكون النس بة يه العموم واخلصوص املطلق .
ويدفعه  :ـ مضاف ًا اىل أآن البحث يف ا ألوىل عن املالزمة  ،و هو عقيل كام
تقدم  ،و أآما البحث يف الثانية فعن دالةل ا ألمر عىل تعدد املطلوب أآو عدهما و هو
لفظي ـ أآن موضوع ا ألوىل وجودي  ،وموضوع الثانية عديم  ،فكيف تتحد
املسأألتان ؟!
اذا عرفت هذا فالبحث يف ثالثة مقامات :
إجزاء اإلتيان باملأمور به على وجهه عن نفس أمره :
املقام ا ألول  :اجزاء االتيان ابملأأمور به عىل وهجه عن نفس أآمره.
والصحيح عدم احلاجة لعقد البحث يف هذا املقام لوضوح أآن االتيان ابملأأمور
به موجب حلصول الغرض املساوق لوقوع ا ألمر  ،ومل ينقل اخلالف اال عن بعض
العامة  ،و النس بة مل تثبت  ،ولو ثبتت ال عربة به.
إجزاء اإلتيان باملأمور به االضطراري عن األمر االختياري :
املقام الثاين  :يف اجزاء االتيان ابملأأمور به الاضطراري عن ا ألمر الاختياري .
والالكم فيه يف فرعني :
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الفرع ا ألول  :يف اجزاء االتيان ابملأأمور به الاضطراري عن ا ألمر الاختياري
فامي لو ارتفع العذر املوجب حلدوث ا ألمر الاضطراري يف الوقت  ،كام لو صىل
فاقد املاء ابلتميم  ،مث حرضه املاء يف الوقت.
وقبل البحث يف حمك هذا الفرع نذكر متهيدين :
المتهيد ا ألول  :البحث يف اجزاء الاضطراري عن االعادة ال يعقل اال اذا اكن
موضوع ا ألمر الاضطراري العذر أآثناء العمل ال املس توعب لامتم الوقت  .والقطع
ابستيعاب العذر يف أآول الوقت ال جيعل املأأيت به مأأمور ًا به اب ألمر الاضطراري اذا
انكشف اخلالف عىل القول بدخاةل العذر املس توعب يف املوضوع .
واس تصحاب بقاء العذر اىل آخر الوقت  ،مث انكشاف اخلالف فيه  ،يدخل
البحث يف املسأأةل الالحقة .
المتهيد الثاين  :أآن الصالة خارجة عن الالكم يف هذا الفرع  .للزوم وجوب
أآكرث من مخس صلوات يف اليوم عىل تقدير القول بعدم االجزاء  .وهذا الوجه مع
ما دل عىل مرشوعية الصالة ابلكيفية اليت يراها العامة  ،هام املوجبان للحمك ابجزاء
الصالة عن تقية  ،و لوالهام حلمكنا بعدم االجزاء حىت لو قبلنا كرباه  ،ألن البحث
يف املقام فامي لو اكن ا ألمر الاضطراري انش ئ ًا من مصلحة الواقع ال عن مصلحة
أآخرى  ،كحفظ النفس والعرض واملال  ،ألجنبية هذه املصاحل عن مصلحة الواقع ،
فال مقتيض لالجزاء.
اذا عرفت هذا فاعمل أآن صاحب الكفاية ( رمحه هللا) حبث هذا الفرع اترة
من الناحية الثبوتية  ،و أآخرى من الناحية االثباتية ..
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حبث اجزاء الفعل الاضطراري من الناحية الثبوتية :
فذكر يف ا ألوىل أآن ا ألمر الاضطراري يتصور عىل أآربعة أآحناء:
1ـ أآن يكون متعلقة وافي ًا بامتم مالك ا ألمر الاختياري  ،يف ظرف الاضطرار،
كوفاء صالة القرص مبالك التامة يف ظرف السفر .
2ـ أآن يكون وافي ًا ابلبعض والبايق غري ملزم .
3ـ أآن يكون وافي ًا ابلبعض والبايق ملزم متعذر الاستيفاء.
4ـ أآن يكون وافي ًا ببعض املالك والبايق ملزم ممكن الاستيفاء .
وحمك (رمحه هللا) يف النحوين ا ألولني ابالجزاء  ،وكذكل يف الثالث  ،للزوم
قبح ا ألمر الاضطراري  ،عىل تقدير عدم االجزاء  ،ألنه مفوت للمالك  ،اال أآن
تكون مصلحة املبادرة أآرحج  .وحمك يف الرابع بعدم االجزاء وبعدم حصة ا ألمر تعيين ًا
ابلعمل الاضطراري  ،بل البد من التخيري بني الصالة الاختيارية بعد ارتفاع العذر
وبني امجلع بني العمل الاضطراري حال العذر والاختياري بعد ارتفاعه.
ويتجه عىل ما ذكره يف النحو الثالث  :أآن مصلحة املبادرة مس تحبة فكيف
حيمتل رحجهنا عىل الواجبة اليت تفوت؟! ويتجه عىل ما ذكره يف النحو الرابع أآن ا ألمر
فيه ان اكن متعلق ًا ابلفعل الاضطراري والاختياري عىل حنو التعيني  ،فهو واحض
الفساد جلواز البقاء اىل ارتفاع العذر مث االتيان ابلعمل الاختياري  ،وان اكن عىل
حنو التخيري اذلي ذكره (رمحه هللا)لزم التخيري بني ا ألقل والأكرث  ،وهو غري
معقول ،فوجود ا ألمر الاضطراري يكشف عن وفاء متعلقه بامتم املالك  ،فينحرص
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ا ألمر الاضطراري ثبو ًات يف حنوين فقط وهام :أآن يكون وافي ًا بامتم املالك  ،و أآن
يكون وافي ًا ابلبعض  ،والبايق غري ملزم  ،وهام يقتضيان االجزاء  ،فاملالزمة بني
االتيان والاجزاء اثبتة ثبو ًات.
حبث اجزاء الفعل الاضطراري من الناحية االثباتية :
و أآما الالكم يف مرحةل االثبات فهو يف هجتني :
اجلهة ا ألوىل  :فامي اذا اكن الاضطرار بغري اختيار  .وحيث يوجد أآمران
أآحدهام اضطراري والخر اختياري ؛ فان وجد اطالق ل ألول دون الثاين أآخذ به ،
وقضيته االجزاء  ،و ان انعكس ا ألمر أآخذ ابلثاين وقضيته عدم االجزاء  ،وان
اكان مطلقني قدم دليل الاضطراري ؛ للحكومة.
اجلهة الثانية  :فامي اذا اكن الاضطرار ابالختيار .
وحمكه ان قلنا جبواز التعجزيـ كام ورد يف التقية ـ عني ما تقدم ؛ ألن نفس
دليل جوازه يثبت وفاء الاضطراري بامتم املصلحة امللزمة  ،واال يلزم الرتخيص يف
تفويت الغرض االلزايم  ،وهو قبيح .
وان قلنا بعدم اجلواز فال دليل عىل اش امتل الفعل الاضطراري عىل املصلحة ،
ماء فتميموا} عن مثهل  ،فيتعني الصرب اىل ارتفاع العذر ،
النرصاف مثل{فمل جتدوا ً
ألداء الوظيفة الاختيارية .
ولوال أآن "الصالة ال ترتك حبال" لقلنا  :بأأن من أآراق املاء وال يمتكن من
حتصيهل ال يمتكن من الصالة لعدم قدرته عىل الطهارة (وال صالة اال بطهور) أآما
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املائية فلفقد املاء  ،و أآما الرتابية فالنرصاف دليل التميم عنه  .اال أآن مض " ال ترتك
الصالة حبال " اىل "ال صالة اال بطهور" و تعذر املاء ؛ يكشف عن مرشوعية
التميم يف حقه ،فال يكون حاهل كحال املسجون الفاقد للطهورين.
مقتضى األصل العملي :
اذا مل يوجد اطالق دللييل الاضطراري والاختياري تصل النوبة اىل ا ألصل
العميل  ،وقد ذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا) اىل أآنه الرباءة عن االعادة ،
واعرتض عليه بعض ا ألعاظم (رمحه هللا) بأأن املورد من دوران ا ألمر بني التعيني
والتخيري  ،وهو يقتيض التعيني.
والصحيح  :أآن املرجع يف دوران ا ألمر بني التعيني والتخيري هو الرباءة خالف ًا
للمشهور ،ولوال ذكل ملا جرت الرباءة يف دوران ا ألمر بني ا ألقل و أالكرث  ،ألن
مرجعه اليه للعمل ابجزاء الأكرث  ،فلو وجب ا ألقل فليس عىل حنو التعيني .نعم ،
يس تث ى موردان :
1ـ الشك يف احلجية .
2ـ موارد الزتامح .
تنبيهان :
التنبيه ا ألول  :ال موضوع لالجزاء اال عىل القول جبواز البدار ذلوي ا ألعذار ،
والظاهر من أآدةل الصالة وما يف حمكها من الواجبات املؤقتة بوقت أآوسع مما
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يكفي ألداهئا  ،عدم جواز البدار  ،وذكل ألن مقتىض االطالق كون املطلوب
وجود الطبيعة بني احلدين  ،وال فرق بني ا ألفراد الطولية والعرضية  ،يف كون تعذر
بعضها ال يوجب تعذر الطبيعة  ،وا ألمر الاضطراري متوقف عىل تعذر االتيان
ابملأأمور به اب ألمر الاختياري  ،وهو غري متعذر الماكن االتيان به يف الوقت بعد
ارتفاع العذر  ،وهبذا يتضح عدم وجود اطالق يف أآدةل التميم ابلنس بة اىل من يمتكن
من الطهارة املائية يف الوقت  .ويتضح ـ أآيض ًاـ عدم اماكن المتسك ابلرباءة لنفي
االعادة بعد ارتفاع العذر للعمل بعدم ا ألمر الاضطراري  ،و عدم امتثال الاختياري.
التنبيه الثاين  :ذكران أآن البحث عن االجزاء فرع وجود أآمر ابلعمل الناقص
حال الاضطرار ،فهل ميكن اثبات هذا ا ألمر اب ألدةل العامة كحديث الرفع الكبري و
أآدةل قاعدة امليسور ؟
الصحيح عدم االماكن  ..أآما حديث الرفع ف ألنه يرفع التلكيف ابلعمل الاكمل،
وال يثبت التلكيف ابلناقص  .و أآما أآدةل قاعدة امليسور فلضعف الس ند  ،وقصور
ادلالةل من هجة أآن موضوعها ا ألمر ابمليسور من املركب  ،واتم املركب مقدور ،
حبسب الفرض .
الفرع الثاين  :فامي لو ارتفع العذر املوجب حلدوث ا ألمر الاضطراري خارج
الوقت .وقد ادعى املريزا النائيين (رمحه هللا) لزوم االجزاء ثبو ًات حمتج ًا بأأن القيد
املتعذر ان اكن دخي ًال يف املالك مطلق ًا ـ اكلطهارة من احلدث عىل املشهور
ويس تفاد من "ال صالة اال بطهور" ـ فال أآمر اب ألداء ليبحث عن اجزائه  ،ألنه مع
القيد تلكيف مبا ال يطاق  ،وبدونه بال مالك  ،وان اكن دخي ًال يف املالك حاةل
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ماء
القدرة عليه فقط ـ اكلطهارة املائية ويس تفاد ذكل من قوهل تعاىل {فان مل جتدوا ً
فتميموا}فالبد من ا ألمر ابلفاقد لوجدانه للمالك  ،وال يبقى جمال ل ألمر ابلقضاء ،
لعدم الفوت .
ويرد عليه  :أآن ا ألمر ابلعمل الفاقد وان اكن ال يصح اال مع املالك امللزم  ،اال
أآن وجدانه كذكل أآمع من كون مالكه عني مالك العمل الاختياري أآو بد ًال عنه ،
أآو جزء ًا منه والبايق يلزم استيفاؤه أآو يس تحب  ،وهو امنا يقتيض االجزاء لو مل
يبق مقدار يلزم استيفاؤه .
نعم  ،لو اكن املوىل يف مقام بيان متام الوظيفة الفعلية  ،مفقتىض االطالق
املقايم دلليل ا ألمر الاضطراري ؛ االجزاء ؛ ألنه يدل عىل وفائه بامتم املالك أآو
بدهل أآو البعض مع كون البايق غري الزايم .وحيث ان القضاء بأأمر جديد فا ألصل
العميل يقتيض االجزاء أآيض ًا .
إجزاء اإلتيان باملأمور به ظاهراً عن الواقع :
حترير حمل النزاع :
وينبغي يف حترير حمل الزناع مالحظة ثالثة أآمور :
ا ألمر ا ألول  :خيتص البحث ابلش هبات احلمكية  ،ألنه ال وجه لالجزاء اال
الس ببية  ،ويه ابطةل يف املوضوعات حىت عند القائل هبا .
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ا ألمر الثاين  :خيتص البحث مبا اذا انكشف خطأأ احلمك الظاهري ظن ًا  ،اذ ال
خالف يف عدم اجزاء ما انكشف خطؤه يقين ًا .
ا ألمر الثالث  :خيتص البحث مبا اذا وجد حمك ظاهري حقيقة  ،وال يشمل ما
اذا تومه وجوده  ،كام لو اعمتد عىل خرب ابعتقاد أآن راويه فالن الثقة مث اتضح أآنه
اشتبه يف التطبيق  ،و أآن الراوي فالن غري الثقة  ،اذ ال حمك ظاهري ليبحث عن
اجزائه .
اذا عرفت هذا فاعمل أآن ا ألقوال يف املقام أآربعة  :اثلهثا التفصيل بني ا ألمارات
فال جتزي  ،وا ألصول فتجزي  ،وهو خرية الكفاية  ،و رابعها التفصيل بني القول
ابلطريقية فال يثبت االجزاء  ،وبني القول ابلس ببية فيثبت االجزاء يف امجلةل ،
وهو الصحيح .
نفي اإلجزاء على القول بالطريقية :
أآما عدم االجزاء عىل القول ابلطريقية ـ وهو احلق ـ ف ألن احلمك اثبت يف حق
العامل واجلاهل  ،واذا مل يعمل به امللكف ومل يأأت مبتعلقه مل حيصل غرضه .
فان قلت  :حمل الالكم فامي اذا انكشف اخلالف حبجة ظنية رشعية  ،فلامذا
يلزم العبد ابالعادة أآو القضاء مع أآن احلجة اليت انكشف هبا اخلالف اكحلجة السابقة
اليت معل عىل طبقها من هجة وجود احامتل اخلالف  ،واعتبارهام يف ظرفهام.
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قلت  :احامتل اخلالف يف احلجة الثانية واحامتل موافقة احلجة ا ألوىل أآلغيا
ابعتبار احلجة الثانية علامً  ،فيكون معهل السابق غري مطابق للواقع تعبد ًا .
فان قلت  :مل ترص الثانية جحة اال بعد قياهما  ،فيلزم العمل هبا الحق ًا  ،أآما
قبل قياهما فالعمل ينبغي أآن يكون موافق ًا ل ألوىل ؛ ألهنا احلجة .
قلت  :جحية الثانية وان حدثت عند قياهما اال أآن مدلولها الكشف عن احلمك
الواقعي  ،وهو واحد اثبت يف حق اجلاهل والعامل  ،فهيي تكشف عن كون العمل
املوافق ل ألوىل خمالف ًا للواقع .
إثبات اإلجزاء على القول بالسببية :
و أآما ثبوت االجزاء عىل القول ابلس ببية  ،حفيث ان يف الس ببية مساكل
فينبغي اس تعراضها  ،مث بيان ما يقتضيه لك مسكل مهنا :
املسكل ا ألول  :املنسوب ل ألشاعرة  ،وحاصهل  :عدم وجود حمك يف الواقع
البتة  ،وامنا جيعل احلمك يف حق لك واحد عند قيام احلجة اجهتاد ًا أآو تقليد ًا  .و هو
يقتيض االجزاء  ،اذ ال حمك ظاهري عىل هذا املسكل  ،وال يعقل انكشاف
اخلالف  ،وهو ابطل ثبو ًات و اثبا ًات .
املسكل الثاين  :للمعزتةل  ،وحاصهل  :وجود حمك واقعي غري أآنه يطر أآ عليه
عنوان اثنوي يوجب تبدهل  ،وذكل العنوان هو قيام احلجة عىل خالفه ،وهو
يقتيض االجزاء ؛ لصريورة املأأيت به مأأمور ًا اب ألمر الواقعي  ،فالبحث فيه خارج
عن اجزاء احلمك الظاهري كسابقه .وهو وان أآمكن ثبو ًات ملعقولية حدوث مصلحة
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عند قيام احلجة فيتعدد موطن املصلحة يف الواقع بعد أآن اكن منحرص ًا يف املأأمور به
اب ألمر ا ألول اال أآنه ابطل اثبا ًات  ،لعدم ادلليل عىل هذه الس ببية  ،بل ادلليل عىل
عدهما وهو الرواايت املس تفيضة ـ اليت ادعي تواترها ـ ادلاةل عىل اشرتاك ا ألحاكم
الفعلية بني اجلاهل والعامل.
ودليل ا ألمارة ال يكشف عن حدوث مصلحة يف الواقع  ،ألنه امضايئ  .نعم
،قد يغري الشارع يف رشوط جحية احلجة العقالئية.
املسكل الثالث  :املصلحة السلوكية  ،أآو التعويضية والضامنية  ،وحاصهل  :ان
جعل الطرق وا ألمارات واحلجج وان اكن حيصل الغرض يف موارد  ،اال أآنه مفوت
وموقع للعبد يف املفسدة يف موارد أآخرى  ،ومقتىض عدل الشارع ضامن الرضر و
تعويض ما يفوت بسبب سلوك ا ألمارة  ،وما يقتضيه العدل أآن يكون يف سلوك
احلجج وا ألمارات تعويض ما فات  ،وهو خيتلف مقدار ًا ابختالف املوارد  ،وذكر
املريزا (رمحه هللا) أآن الس ببية هبذا املع ى قد تقتيض االجزاء عن االعادة والقضاء،
كام لو اكن سلوك ا ألمارة و اتباع احلجج مس متر ًا اىل آخر العمر  ،وقد تقتيض
االجزاء عن االعادة فقط ،كام لو اكن مس متراً اىل هناية الوقت  ،وقد ال تقتيض
االجزاء من ر أآ لس  ،كام لو اكن سلوك احلجة مبقدار أآول الوقت .
والصحيح اقتضاؤها لالجزاء عن القضاء حىت يف الصورة الثانية  ،ألن وجوب
الواجبات املؤقتة يف الرشيعة واحد متعلق بعمل واحد مقيد ابلوقت  ،وليس يف
البني وجوابن متعلق أآحدهام بأأصل العمل والخر بكونه يف الوقت ـ ولهذا الزتمنا
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بأأن وجوب القضاء بأأمر جديد ـ فيكون سلوك ا ألمارة معوض ًا ملصلحة الصالة يف
الوقت  ،فال قضاء .
وهذه الس ببية أآوىل ابالماكن من سابقهتا  ،اال أآنه ال دليل علهيا  ،بل ادلليل
عىل عدهما..
أآما أآنه ال دليل علهيا  :ف ألن مستند القائلني هبا يتكون من مقدمتني :
ا ألوىل  :أآن فوت املصلحة و ترتب املفسدة بسبب جعل احلجج .
الثانية  :وجوب تعويض العبد عن لك ما فات بسبب اجلعل .
ويف املقدمتني نظر بل منع..
أآما ا ألوىل  :ف ألن فوت املصلحة ال يكون منتس ب ًا اىل ترشيع احلجج اال اذا اكن
ترشيعها سبب ًا لعدم حصول العمل املطابق ابلواقع  ،وهو اندر التحقق جد ًا  ،اذ قد
ال يتحقق العمل ابلواقع حىت مع سؤال املعصوم (عليه السالم)  ،الماكن خطأأ
السائل أآو كون اجلواب يف مقام التقية  ،وغري ذكل .
و أآما الثانية  :ف ألن اذلي يقيض به العقل وجوب مصلحة يف فعل املوىل  ،بعد
الكرس والانكسار  ،وال يلزم رجوعها للعبد  ،ولهذا ال مينع العقل من ترشيع جحية
ا ألمارات اذا اكن فهيا مصلحة عامة كسهوةل الترشيع ويرس ادلين  ،وان ترتب عىل
ذكل مفسدة عىل ملكف ممتكن من حتصيل العمل ابلواقع يف لك وقت .
و أآما ادلليل عىل عدهما  :ف ألهنا تس تلزم التصويب اخلفي  ،وذكل ألن اس تتباع
ا ألمارة للتعويض  ،يقتيض ا ألمر ابلعمل الواقعي تعيين ًا يف فرض العمل ابلواقع  ،و
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التخيري بني العمل الواقعي أآو الظاهري يف فرض اجلهل ابلواقع  ،اذ ال مع ى ل ألمر
ابلواقعي تعيين ًا بعد أآن اكن سلوك ا ألمارة معوض ًا عن مالكه ،وهذا خالف قاعدة
الاشرتاك .
مناقشة صاحب الكفاية (رمحه اهلل) :
قسم صاحب الكفاية (رمحه هللا) ا ألحاكم الظاهرية اىل قسمني :
ا ألول  :ما هل نظر اىل الواقع  ،اك ألمارات  ،و حمك فيه بعدم االجزاء  ،ألنه
ليس بد ًال عن الواقع وال مغري ًا هل  ،و املفروض انكشاف اخلالف  ،و فوات الواقع.
الثاين  :ما ليس فيه نظر اىل الواقع  ،بل اكن جمرد وظيفة تعبدية يف فرض
الشك  ،كقاعدة الطهارة واحلل و الاس تصحاب ـ بناء عىل خمتاره (رمحه هللا) من
كونه وظيفة تعبدية مقررة لشك املس بوق ابليقني  ،واجملعول فيه حمك مماثل أآو
خمالف للواقع  ،وال يوصف ابلصدق والكذب اك ألمارات  ،لعدم احلاكية فيه ـ .
وحمك يف هذا القسم ابالجزاء  ،ألن جعهل مبع ى تقرير الوظيفة التعبدية حاةل
الشك  ،فيكون حا ِّكامً عىل دليل الاشرتاط وموسع ًا دلائرة الرشطية  ،فيكون املأأيت
به حال الشك واجد ًا للرشط وجدا ًان  ،وانكشاف اخلالف حينئذ ال يس تلزم وقوع
العمل فاقد ًا هل  ،بعد أآن اكن الرشط ا ألمع من الواقعي والظاهري .
ويرد عليه :
أآو ًال  :النقض بأأمور :
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1ـ يلزمه احلمك ابلصحة فامي اذا توضأأ امللكف أآو اغتسل مباء حمك بطهارته
استناد ًا اىل ا ألصل  ،مث عمل ابلنجاسة .
2ـ يلزمه احلمك بطهارة املغسول مباء اعمتد يف طهارته عىل ا ألصل مث انكشف
اخلالف .
3ـ يلزمه احلمك بطهارة ماليق النجس اذلي حمك بطهارته حال املالقاة اعامتد ًا
عىل ا ألصل .
4ـ احلمك بصحة رشاء عني اعمتد عىل الاس تصحاب فيه يف اثبات ملكية البائع
مث انكشف اخلالف.
نعم احلمك ابلصحة يف الصالة يستند اىل دليل خاص عىل خالف القاعدة ،
وهو قاعدة (ال تعاد) ويه خاصة ابلصالة من هجة  ،وشامةل لالخالل الواقع عن
نس يان وهجل قصوري من غري امخلسة املذكورة يف الاس تثناء.
واثني ًا  :ابحلل  ،فان احلمك الظاهري حقيقته الفرض والتقدير  ،فال ينايف
الواقعي وجيمتع معه  ،من دون لزوم اجامتع املثلني أآو الضدين أآو النقيضني  ،فاذا
انكشف الواقع تنجز  ،وحمك العقل بلزوم امتثاهل.
ودعوى التنايف من هجة مبد أآ احلمك  ،مدفوعة بأأن مالك الظاهري يف نفس
جعهل ال يف متعلقه  ،ومثلها دعوى التنايف يف البعث والتحريك ؛ لعدم وصول
احلمكني مع ًا .
فان قلت :فأأين حكومة ا ألصل؟
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قلنا  :يه حكومة ظاهرية تزول ابنكشاف الواقع .
مقتضى القاعدة عند الشك يف حنو جعل احلكم الظاهري :
فصل صاحب الكفاية (رمحه هللا) بني القضاء و بني ا ألداء  ،حفمك ابلرباءة يف
ا ألول  ،ألنه شك يف أآمر جديد عىل الصحيح  ،و ابالش تغال يف الثاين  .والصحيح
يف االعادة مالحظة املساكل يف الس ببية  ،28فان دار ا ألمر بني جعل احلجج عىل
حنو الطريقية  ،وبني جعلها عىل حنو الس ببية ابملع ى الثالث  ،فاملرجع هو
الاش تغال أآما عىل الطريقية فواحض  ،و أآما عىل الس ببية  ،ف ألهنا ال تعوض اال ما
فات  ،وهو أآول الوقت حسب الفرض  .وان دار بني الطريقية والس ببية ابملع ى
ا ألول فالقاعدة تقتيض االجزاء  ،للرباءة عن التلكيف احملمتل عىل تقدير الطريقية ،
ووجود عمل اجاميل ال مينع من جراين ا ألصل  ،لتشلكه بعد االتيان بأأحد طرفيه .
فان قلت  :اس تصحاب لكي الوجوب اجلامع بني الفرد القصري  ،وبني الطويل
مقدم عىل الرباءة .
قلت  :ال جيري اس تصحاب اللكي من القسم الثاين خلصوصية يف املقام  ،فان
لكي الوجوب ال وجود هل اال يف مضن أآفراده وال حنمتل وجوب أآحد من هذين

28

ـ ال خيفى أنه (رمحه اهلل)حكم بالرباءة مطلقاً يف مصباح األصول  ،ألنه بعد اإلتيان بالعمل وإن

تشكل عنده علم إمجالي إما بوجوب ما أتى به أو الفرد الذي دلت عليه األمارة الثانية  ،إال أن هذا
العلم ليس منجزًا لتشكله بعد اإلتيان بأحد الطرفني  ،فتجري الرباءة يف الثاني بال معارض .
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الفردين أآما القصري ف ألننا حنرز وجدا ًان ارتفاعه ابالمتثال  ،و أآما الطويل ف ألننا حنرز
تعبد ًا عدم حدوثه .
ولو سلمنا اس تصحاب بقاء الوجوب فهو ال يثبت وجوب الفرد الخر ،
فتقع املعارضة بينه حيث يثبت الوجوب وبني الرباءة عن وجوبه  ،وبعد التساقط
جتري الرباءة العقلية .
وان دار بني الطريقية والس ببية ابملع ى الثاين فان اكن دليل احلمك الواقعي
مطلق ًا يقتيض عدم تقيده بعدم قيام احلجة أآخذ به  ،واكن مقتضاه عدم االجزاء ،
واال جرى فيه ما تقدم يف الفرض السابق.
تنبيهات اإلجزاء :
التنبيه ا ألول  :اترة يقوم احلمك الظاهري عىل وجوب فعل غري الواجب
الواقعي  ،و أآخرى عىل جزئية يشء أآو رشطيته أآو مانعية يشء منه  ،وقد ذهب
صاحب الكفاية (رمحه هللا)اىل خروج الصورة ا ألوىل عن حمل البحث لعدم اماكن
القول ابالجزاء حىت عىل الس ببية ابملع ى ا ألول  ،اذ غاية ما يرتتب عىل قيام احلجة
عىل فعل ـ بناء علهيا ـ اعتبار وجوبه  ،أآما كونه واجد ًا ملصلحة يتدارك هبا مصلحة
الواقع فال  ،اذ أآحد الفعلني أآجني عن الخر .
والصحيح  :دخولها ؛ ألنه اذا اكن دلليل احلمك الظاهري دالةل مطابقية عىل
ثبوت الوجوب للفعل  ،ودالةل الزتامية عىل نفي كون الواجب غريه  ،فتكون ادلالةل
الثانية املنتس بة اىل الشارع سبب ًا يف جعل حمك خلصوص ما قامت عليه ا ألمارة عىل
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الس ببية ابملع ى ا ألول  ،و تبدل الواقع عىل الس ببية ابملع ى الثاين وتفويت املصلحة
عىل الس ببية ابملع ى الثالث  .و اذا مل يكن دلليهل دالةل الزتامية ابلنحو املتقدم  ،فهو
خارج ال ملا ذكره صاحب الكفاية  ،بل لكون مفادها آأجنبي ًا ليس هل نظر اىل
اثبات أآو نفي احلمك الواقعي  ،فال جيزي عنه .
التنبيه الثاين  :قد عرفت أآن مقتىض القاعدة يف ابب ا ألحاكم الظاهرية عدم
االجزاء  ،و ال فرق يف ذكل بني نفس العامل وبني خشص آخر  ،فال جيوز أآن
يقتدي من يشرتط االطالق يف ماء الوضوء مبن تميم ابملضاف اعامتد ًا عىل جحة اتمة
يف نظره  .نعم  ،خرج من ذكل موردان دلليل خاص :
ا ألول  :الصالة ان وقع االخالل فهيا من غري امخلسة املس تثناة يف حديث (ال
تعاد)  ،ومن غري ترك تكبرية االحرام  ،لعدم حتقق الصالة حينئذ. 29
الثاين  :الناكح والطالق  ،ويدل عىل ذكل فهيام السرية القطعية  ،ويف الناكح
ا ألخبار ادلاةل عىل أآن"لك قوم ناكح" .
و ادعي خروج موردين آخرين :
املورد ا ألول  :ابب الطهارة مطلق ًا أآو خصوص طهارة اخملالفني  .للسرية
املترشعية عىل عدم اجتناهبم  ،مع أآهنم ال يعتربون يف التطهري ما نعتربه من
رشوط ،وقد سكت املعصومون (علهيم السالم) ومل يردعوا عهنا.

 29ـ وتقدم عنه ذلك يف الرتتيب واملواالة أيض ًا .
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وفيه  :أآن السرية ابلوصف املذكور مسلمة اال أآن توجهيها ال ينحرص يف كون
احلمك الظاهري الثابت هلم جمز ًاي ابالضافة الينا واقع ًا  ،اذ فيه عدة احامتالت :
1ـ الاستناد اىل أآن غيبة املسمل مطلق ًا من املطهرات .
وفيه :أآن كون الغيبة من املطهرات مرشوط برشوط ال تنطبق بامتهما عىل
املقام ،والبحث موكول اىل الفقه .
2ـ ما ذهب اليه الفقيه اهلمداين(رمحه هللا) من أآن املتنجس ال ينجس ،
وادعى أآنه لو قيل انه ينجس للزم تنجس العامل بأأرسه .
وفيه  :مناقشة موكوةل اىل الفقه .
3ـ الاستناد اىل قاعدة الطهارة  ،أآو الاس تصحاب ؛ فان اخملالف كام نعمل
بعروض النجاسة عليه نعمل بعروض الطهارة  ،ومع توارد احلالتني وهجل اترخيهيام
تصل النوبة اىل قاعدة الطهارة  ،واذا علمت حالهتم السابقة واكنت الطهارة فيجري
اس تصحاهبا  ،وهذان املوردان هام القدر املتيقن من السرية.
املورد الثاين  :صالة امجلاعة  ،فيجوز ملن يرى وجوب السورة والتسبيحات
ا ألربع أآن يقتدي مبن ال يرى وجوهبام .
والصحيح التفصيل بني صورتني :
ا ألوىل  :االخالل مبا يوجب البطالن واقع ًا  ،اكملس تثنيات يف حديث (ال
تعاد) واحلمك فهيا هو عدم االجزاء من دون فرق بني الش هبة احلمكية أآو
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املوضوعية ،كام لو شك االمام يف نومه و أآحرز الطهارة تعبد ًا  ،و أآحرز املأأموم نوم
االمام وجدا ًان .
الثانية  :االخالل مبا ال يوجب البطالن كذكل  ،مكثال السورة
والتسبيحات ،واحلمك فهيا هو االجزاء  ،ولكن جيب عىل املأأموم قراءة السورة بناء
عىل بدلية قراءة االمام عن قراءته  ،وجيب عليه االتيان ابلتسبيحات  ،ألن تسبيح
االمام ليس بد ًال وال مسقط ًا .
التنبيه الثالث  :ما ذكرانه سابق ًا يقتيض عدم االجزاء مطلق ًا من دون تفصيل
بني العبادات واملعامالت اال اذا قام دليل خاص  ،وقد ادعى املريزا النائيين(رمحه
هللا) وجود اجامع عىل االجزاء يف العبادات  ،وجزم بعدم االجزاء يف املعامالت
مع بقاء املوضوع  ،وتردد يف صورة عدم بقائه كام لو اشرتى طعام ًا مبعاطاة  ،وبعد
تلف العوضني أآو اتالفهام قامت جحة عىل عدم حصهتا  ،للرتدد يف مشول االجامع لها.
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :أآن هذه املسأأةل مس تحدثة  ،ومل تعنون يف كتب القدماء.
واثني ًا  :لو سلمنا وجود اجامع  ،فهو ال يكشف عن تلقي احلمك من املعصوم
(عليه السالم) الحامتل الاستناد فيه اىل الس ببية املنسوبة اىل بعض االمامية.
واثلث ًا  :حيث ان مقتىض القاعدة عدم االجزاء فال ينبغي رفع اليد عنه اال
بدليل رشعي  ،و االجامع اذلي يرتدد يف مشوهل ليس دلي ًال  ،فال موجب للرتدد
يف عدم االجزاء يف الصورة الثانية للمعامالت.
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مقدمة الواجب
والالكم فهيا يس تدعي متهيد أآمور:
معنى الوجوب املبحوث عنه:
ا ألمر ا ألول  :يف مع ى الوجوب املبحوث عنه .
ال يراد به العقيل ؛ لوضوحه  ،فال مع ى للبحث عنه  ،وال العريض مبع ى
حصة اس ناد وجوب ذي املقدمة الهيا بواسطة يف العروض ،ألن البحث ليس
لغو ًاي ،وال القصدي امللتفت اليه لغفةل كثري من املوايل عن مقدمات الفعل حال
اجيابه  ،وامنا يراد به التبعي الارتاكزي.
يف أن املسألة أصولية عقلية غري مستقلة:
ا ألمر الثاين  :يف أآن املسأأةل أآصولية عقلية غري مس تقةل.
القول بكوهنا الكمية ألهنا عقلية مدفوع بأأن جمرد ذكل غري اكف يف ادراهجا يف
عمل الالكم  ،ألن ما يبحث فيه خصوص ما يتصل ابملبد أآ واملعاد .نعم ،ميكن
حتريرها بنحو يوجب اندراهجا فيه كـ( أآن هللا عز وجل اذا طلب شيئ ًا فهل هو
طالب مقدمته؟)  ،اال أآن املوجب لالندراج اجلهة الفعلية للتحرير  ،ويه ( أآن
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طلب اليشء من أآي طالب هل يالزم طلب املقدمة ) ال الشأأنية  ،ومثهل القول
بأأهنا من املبادئ الاحاكمية  ،و القول بأأهنا فقهيه..
أآما ا ألول فلعدم معقولية قسم من املبادئ خارج عن التصورية والتصديقية ،
و أآما الثاين فليس ملا ذكره املريزا النائيين (رمحه هللا) من أآن رشط املسأأةل الفقهية ،
أآن يكون موضوعها خاص ًا وهو غري منطبق علهيا ؛ اذ ال دليل عىل هذا الرشط
بل ادلليل عىل خالفه؛ اذ ما أآكرث العناوين العامة اليت يه موضوع ملسائل فقهية ،
كطاعة ا ألب والوفاء ابلنذر والرشط يف مضن العقد وغريها .
بل ألن اجلهة املبحوث عهنا يه املالزمة بني الطلبني و أآما الوجوب فهو ـ
وان عنون القدماء به املسأأةل ـ من نتاجئها اكالس تحباب  ،والبحث عن املالزمة
ليس حبث ًا عن احلمك الرشعي .
والصحيح  :أآهنا أآصولية النطباق ضابطة ا ألصول علهيا  ،وعقلية ال لفظية ـ
وان أآومهت عبارة صاحب املعامل ذكل ـ ألن البحث يف املالزمة وان ثبت حمك ذي
املقدمة من غري دليل لفظي  .نعم  ،البد من مض تعلق ا ألمر بذي املقدمة ليك
يس تنبط مهنا  ،فهيي غري مس تقةل .
تقسيمات املقدمة :
ا ألمر الثالث :يف تقس اميت املقدمة .
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التقس مي ا ألول  :تقس ميها اىل داخلية  ،ويه االجزاء  ،وخارجية ابملع ى ا ألمع
الشامةل للقيود اليت يدخل فهيا التقيد وخيرج القيد ،اكلطهارة يف الصالة  ،وخارجية
ابملع ى ا ألخص اكلسفر للحج  .وال الكم يف دخول ا ألخريتني يف البحث  ،وامنا
الالكم يف ا ألوىل  ،وفيه هجات :
اجلهة ا ألوىل  :ال شك يف انطباق عنوان املقدمة اذ مالكها التوقف وهو
التقدم ،ولهذا عدوا من أآقسام التقدم التقدم الطبعي  ،ومثلوا هل بتقدم اجلزء عىل
الك .
اجلهة الثانية  :مقتيض الوجوب الغريي هو التوقف ال التقدم  ،وحيث انه
يتقوم ابملغايرة  ،وال مغايرة بني الك وا ألجزاء  ،فاملقتيض فهيا مفقود .
اجلهة الثالثة :ذهب صاحب الكفاية(رمحه هللا) اىل وجود مانع من ثبوت
الوجوب الغريي لها  ،وهو لزوم اجامتع الوجوب الضمين الثابت ابنبساط الوجوب
النفيس عىل الك والوجوب الغريي  ،وهو من اجامتع املثلني  .وال يندفع احملذور
بتعدد العنوان  ،ألن العنوان هنا حيثية تعليلية  ،والوجوب اثبت للمقدمة ابمحلل
الشايع .
ويندفع  :بزوال الاجامتع ابالنداكك  ،ولهذا جوزان اجامتع الوجوب النفيس
والغريي لصاليت الظهر واملغرب اللتني هام مقدمة للعرص والعشاء  ،وما ذكر يف منع
الانداكك من عدم معقوليته يف الواجبني الطوليني ال دليل عليه بل ادلليل عىل
عدمه يف املوجودات العينية والاعتبارات..
أآما العينية  :فاكنداكك النورين .
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و أآما الاعتبارية  :فاكنداكك الوجوبني اذا تعلق النذر بواجب  ،مع أآن وجوب
الوفاء ابلنذر فرع وجوب متعلقه  .فتحصل أآن االجزاء مقدمة بال مقتض لوجوهبا
وال مانع .
التقس مي الثاين  :يف تقس ميها اىل مقدمة وجوب وعمل وحصة ووجود  ،وال
اشاكل يف حصة هذا التقس مي  ،وا ألوالن خارجان عن حمل البحث..
أآما مقدمة الوجوب  :ف ألنه ال وجوب قبلها  ،وبعد حتققها ال يعقل طلهبا  ،من
دون فرق بني كوهنا متقدمة أآو مقارنة أآو متأأخرة .نعم  ،ميكن أآن جتب من غري هجة
وجوب ذهيا.
و أآما مقدمة العمل :فهيي وان وجبت عق ًال ـ لقاعدة الاش تغال ـ اال أآن الواجب
ال يتوقف علهيا  ،مفن صىل اىل اجلهات ا ألربع لتحصيل العمل ابالمتثال فاما أآن
تكون صالته هجة القبةل وهذا هو الواجب  ،و أآما اىل غري هجهتا فهيي أآجنبية ال
يتوقف علهيا الواجب  .و اما ا ألخريان فال ينبغي الشك يف دخوهلام  ،والقول
بتداخل هذين القسمني ابطل فان مقدمة الوجود ليست رشط ًا يف الصحة  ،فلو
متكن امللكف من الامتثال بدوهنا لصح معهل .
التقس مي الثالث  :يف تقس ميها اىل عقلية ورشعية وعادية  .وال الكم يف دخول
ا ألولني يف البحث وهام راجعان اىل ا ألخريين يف التقس مي السابق  ،و أآما الثالث فان
اكن املراد منه ما جرت العادة عليه مع اماكن حتقق الواجب بدونه فهو خارج لعدم
التوقف يف البني  ،وان اكن املراد ما ميتنع حتقق الواجب بدونه عادة رجع اىل القسم
ا ألول .
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التقس مي الرابع  :يف تقس ميها اىل مقارنة ومتقدمة ومتأأخرة  .وال اشاكل يف دخول
ا ألولني يف حمل البحث  ،و أآما الثالث فقد وقع حبث يف اماكنه  .فقد يقال
ابس تحالته من هجة أآن املقدمة من الرشوط  ،ويه من اجزاء العةل املقارنة زما ًان و
املتقدمة رتبة  ،فميتنع تأأخرها واال يلزم تأأثري املعدوم .وقد وسع صاحب الكفاية
(رمحه هللا) االشاكل للرشط املتقدم ؛ لنفس النكتة لوضوح انرصام وجود الرشط
حال حتقق املرشوط  ،وهو غريب فان تأأثري املتقدم يف املتأأخر جائز يف
التكوينيات فض ًال عن الترشيعيات  ،كام يف تأأثري اخلطوات املتقدمة يف الوصول اىل
املقصد  ،ولعل الش هبة دخلت عليه من قول أآهل املعقول بلزوم تقارن العةل
واملعلول  ،ومرادمه خاص ابلعلل التامة  ،وليس شام ًال للمعدات اليت يتقارن
ا ألخري مهنا حفسب مع املعلول  .و أآغرب من هذا دفع االشاكل ابلقول بأأن املمتنع
تأأثري الرشط املتأأخر ال اشرتاط املتأأخر  ،و أآنه يصح جعل املتأأخر بوصف التأأخر
رشط ًا ،اذ مرجعه اىل أآن املعدوم بوصف كونه معدوم ًا ميكن أآن يؤثر  ،و أآن املؤثر ال
يقبل أآن يكون معدوم ًا  ،ولكن املعدوم يقبل أآن يكون مؤثر ًا .
الشرط املتأخر :
وحتقيق البحث بنحو يكون شام ًال لرشوط احلمك تلكيفي ًا اكن أآو وضعي ًا
يقتيض الالكم يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف الرشط املتأأخر للمأأمور به .
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وقد ذكر املريزا (رمحه هللا)عدم جراين االشاكل فيه النبساط الوجوب
النفيس عليه اكنبساطه عىل اجلزء  ،فيكون حمكه حمكَه  ،وال اشاكل يف جواز
تأأخر اجلزء .
ويرد عليه :
أآو ًال  :أآن ا ألمر ابملقيد ال ينبسط عىل القيد  ،وامنا ادلاخل يف متعلقه خصوص
املقيد والتقيد  ،ويشهد ذلكل أآن القيد قد يكون غري مقدور  ،اكلوقت والقبةل يف
الصالة .
واثني ًا  :أآن هذا خالف ما ذهب اليه من خروج اجلزء عن حمل الزناع ،
التصافه ابلوجوب النفيس خبالف القيد .
والصحيح يف دفع االشاكل أآن يقال بأأن الرشط يف ا ألحاكم ليس مبع ى ما هل
دخل يف التأأثري  ،بل مبع ى القيد احملصص للطبيعة  ،نظري قيد الطهارة يف الصالة ،
فان املؤثر يف حتقق الصالة ارادة العبد  ،وليس للطهارة تأأثري فهيا  ،ومرجع أآخذها ـ
أكخذ غسل الليةل الالحقة يف حصة صوم املس تحاضة  ،عىل القول به ـ اىل أآن
ا ألمر متعلق حبصة خاصة من الطبيعة  ،و من الظاهر قابلية حتصص الطبيعة
ابملتقدم واملقارن واملتأأخر .وهو هبذا املع ى واقع  ،كام يف اجزاء املركب الاعتباري
املرشوط وجوب أآجزائه الضمين بتعقب اجلزء ا ألخري  ،وكام يف الواجبني
املرتابطني الذلين اشرتط يف أآوهلام حلوق الثاين  ،كعمرة المتتع وجحها .
املقام الثاين  :يف الرشط املتأأخر للحمك تلكيفي ًا اكن أآو وضعي ًا  .وقد أآجاب
صاحب الكفاية (قده) عن االشاكل فيه بأأن الرشط هو الوجود اللحاظي املقارن ،
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ألن احلمك ـ سواء اكن الاعتبار أآو االرادة ـ أآمر نفساين  ،وهو ال يتأأثر اال بأأمر
نفساين  .و أآورد عليه املريزا (رمحه هللا) بأأنه اتم يف القضااي اخلارجية  ،ومرحةل
االنشاء من القضااي احلقيقية دون مرحةل الفعلية .
والصحيح اماكنه بل ووقوعه..
أآما ا ألول  :ف ألن املانع ان اكن حمك العقل بعدم تأأخر العةل للمعلول ؛ ففيه :أآن
رشوط ا ألحاكم رشوط لغوية أآي :مبع ى ربط احلمك هبا وجعهل عىل تقديرها ،
وليست رشوط ًا ابملع ى املعقول  ،اذ ال تأأثري لها يف وجود احلمك  ،وامنا هو اتبع
لالعتبار  .وان اكن لزوم اخللف من حتقق احلمك ابلفعل قبل الرشط يف القضية
احلقيقية ألن املوضوع فهيا أآخذ عىل حنو رصف الوجود؛ ففيه :أآن فرض املوضوع
وان اقتىض دوران فعلية احلمك مدار فعلية املوضوع  ،اال أآن فرض الوجود بيد
املعترب  ،وقد يكون مس تقبلي ًا  ،فالبد من حتقق احلمك يف الزمن السابق  ،واال يلزم
اخللف.
و أآما الثاين  :ففي العرفيات  ،كتقدمي طعام ما يف املأأمت برشط حضور اجمللس،
ووقف ماء املسجد ملن يريد الصالة فيه  ،واذن صاحب امحلام ابالس تحامم لك
من يدفع مقدار ًا من املال عند اخلروج ،ويف الرشعيات اكملركبات التدرجيية
املرشوطة ببقاء الرشوط العامة وبعض الرشوط اخلاصة.
و أآما اثبا ًات مفقتىض ظهور القيود يف الفعلية أآخذ الرشط مقار ًان  ،وال يرفع اليد
عن ذكل اال بدليل خاص .
فان قلت :كيف الزتممت بكون االجازة رشط ًا متأأخر ًا مع عدم ادلليل اخلاص؟
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قلت  :املراد ابدلليل اخلاص ا ألمع من خصوصية ادلليل وخصوصية املورد
اليت تقتيض يف عقد الفضويل كون االجازة رشط ًا متأأخر ًا عىل مقتىض القاعدة ،
لصحة اس ناد الفعل الاعتباري اىل اجملزي حقيقة خبالف التكويين .
الواجب املطلق واملشروط :
والبد من متهيد أآمور :
ا ألول  :ليس املقصود من االطالق والاشرتاط مع ى خاص ًا  ،وامنا املراد مهنام
املع ى اللغوي  ،فا ألول مبع ى االرسال ومنه الطالق  ،والثاين مبع ى التقييد والربط،
وهام متقابالن.
الثاين  :االطالق والتقييد أآمران اضافيان  ،فقد يكون الواجب مطلق ًا من هجة
ومقيد ًا من أآخرى  ،ويكون واجب آخر عىل عكسه .
الثالث  :ليس املراد ابالطالق معناه احلقيقي اذ لك واجب يف الرشيعة مقيد ،
ولو ابلرشوط العامة.
الرابع  :ا ألصوليون وان عربوا ابلواجب املطلق واملرشوط اال أآن مرادمه من
ذكل الوجوب املطلق واملرشوط.
اذا اتضحت هذه ا ألمور نقول :
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املشهور هو أآن القيد يف املرشوط يرجع اىل الهيئة  ،وهذا هو ظاهر امجلةل
الرشطية  ،ألن مفادها تعليق مجةل عىل مجةل  ،ونسب اىل الش يخ ا ألعظم (رمحه
هللا) يف مطارح ا ألنظار القول برجوع القيود اىل املادة .30
وما استند اليه يف منع رجوع القيود اىل مفاد الهيئة يرجع اىل هجتني:
اجلهة ا ألوىل  :اس تحاةل تقييد الهيئة  ،ويه املوجودة يف تقريرات الش يخ (رمحه
هللا) ،وذكر لها أآدةل :
ادلليل ا ألول :ما يف التقريرات  ،من أآن التقييد يطر أآ عىل املفاهمي اللكية ،
ومفاد الهيئة حريف جزيئ .
وفيه  :أآنه تقدم أآن غالب احلروف وضعت لتضييق املعاين الامسية  ،ورجوع
القيد اىل الهيئة أآجني عن سعة املعاين احلرفية وضيقها  ،فان املشهور القائل برجوع
القيود اىل الهيئات حيمتل يف مقصومه ثالثة احامتالت :
1ـ رجوع القيود اىل االنشاء  ،وهذا ظاهر الفساد  ،ألن االنشاء ابراز ا ألمر
الاعتباري  ،وهو يدور بني الوجود والعدم.

 30ـ ويف صحة هذه النسبة حبث؛ ألمرين :
األول  :استدالل الشيخ على عدم صحة التعليق يف العقود باإلمجاع  ،ولو كان يرى وجود حمذور
ثبوتي يف التعليق ملا استند إىل اإلمجاع .
الثاني  :أنه استثنى من التعليق الباطل موردين  :الوصية والعتق املعلق على املوت  ،وال يصح هذا
االستثناء مع استحالة التعليق.
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2ـ رجوعها اىل قصد االبراز  ،وفيه ما يف سابقه  ،وتشرتك اخلربية مع
االنشائية يف ذكل  ،فليست القيود راجعة فهيا اىل االخبار  ،وال اىل قصد احلاكية.
3ـ رجوعها اىل املعترب  ،اكمللكية يف البيع والوجوب واحلرمة يف ا ألوامر
والنوايه  ،واملعترب أآمر لكي يقبل التقييد.31
ادلليل الثاين  :ما اعمتده املريزا النائيين (رمحه هللا) وهو ان مفاد الهيئة مع ى
حريف ومن خصوصياته أآنه مغفول عنه ال يلحظ اس تقال ًال  ،والتقييد ال يعقل اال
مبالحظة ما يقع فيه التقييد عىل حنو الاس تقالل .
وفيه :
أآو ًال  :فساد املب ى  ،بل كثري ًا ما يكون مصب النظر املع ى احلريف  ،كام يف
قول السائل  :أآين صليت ؟
واثني ًا :أآن امجلل االنشائية يراد هبا ابراز الاعتبار النفيس  ،وهو قابل ألن
يلحظ مس ً
تقال .
31

ـ وقد أورد شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) على هذه املناقشة اليت ذكرها (رمحه اهلل) يف دورته

األخرية ،بأن الوجوب عنده(رمحه اهلل) هو جعل الفعل يف العهدة  ،وهو مفاد اهليئة  ،فكيف أرجع
القيد إليه ثم قال  :إن تقييد اهليئة أجنيب عن سعة املعنى احلريف وضيقه ؟! فالسؤال عن تقييد مفاد
اهليئةـ وهو معنى جزئي ـ باق على حاله .
وله (قده) جوابان آخران يف دورته الثالثة (مصباح األصول) واخلامسة (احملاضرات) وهما :
1ـ أن االشرتاط مبعنى التعليق ال التقييد.
2ـ أن املعنى احلريف كلي يف نفسه .
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ادلليل الثالث  :و هو العمدة  ،وحاصهل  :أآن نس بة االنشاء اىل املنشأأ نس بة
االجياد اىل الوجود  ،فهام يشء واحد  ،والفرق بيهنام اعتباري  ،ولو تعددا للزم
التسلسل؛ ألن االجياد موجود  ،فلوجوده اجياد  ،وهكذا  ،واذا احتد االنشاء
واملنشأأ  ،فال يعقل أآن يتحقق االنشاء اال مع حتقق املنشأأ واال يلزم التفكيك بني
اليشء ونفسه.
و أآورد عليه يف الكفاية  :بأأن هذا اتم مع اطالق االنشاء  ،أآما اذا اكن عىل
تقدير  ،فال بد و أآن يتأأخر املنشأأ  ،واال يلزم التفكيك املذكور  ،وانشاء الطلب
عىل تقدير ممكن .
وفيه  :أآن البحث ثبويت يف اماكن االنشاء عىل تقدير  ،وليس اثباتي ًا متفرع ًا
عىل االماكن املذكور  ،مفا ذكره (رمحه هللا) ال خيلو من ش هبة املصادرة.
والصحيح أآن هذا ادلليل ال دافع هل عىل مب ى املشهور يف االنشاء  ،و أآما عىل
اخملتار من أآن حقيقته ابراز الاعتبار النفساين  ،فال مانع من تقييد املعترب أآي
متعلق الاعتبار  ،فان املعلق يف الوصيةـ ويه خري شاهد عىل املطلوب ـ ليس
االنشاء (االبراز) ،وال املنشأأ (الاعتبار النفساين)بل متعلق االنشاء  ،وهو امللكية،
ومثلها التدبري  .نعم  ،قام االجامع عىل مبطلية التعليق يف ابب العقود و االيقاعات
 ،اال يف الوصية والتدبري  ،و أآما يف انشاء الوجوب  ،فال مانع منه من عقل أآو
رشع.
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وتقرير اجلواب بوجه آخر 32هو :أآن هذا ادلليل مبين عىل أآن االنشاء هو
االجياد عىل ما ب ى عليه املشهور ،و أآن املنشأأ يف ابب املعامالت وااليقاعات هو
امللكية واحلرية...اخل  ،ويف ابب ا ألوامر الوجوب عىل اخلالف يف حقيقته ـ هل هو
االرادة أآو جعل الفعل يف العهدة ـ والكهام غري اتم :
أآما ا ألول  :فلام عرفت من أآن ا أللفاظ ليست سبب ًا  ،و أآن االنشاء ليس اال
االبراز.
و أآما الثاين :ف ألن املنشأأ هو املع ى  ،وهو متحقق عند الاس تعامل  ،واملع ى يف
قول الس يد لعبده (اشرت اللنب) ليس اال قصد االبراز  ،وقد حتقق فاالنشاء واملنشأأ
متحققان عند التلكم.
فان قلت  :ال ش هبة يف وجود مجل انشائية مش متةل عىل التعليق يف
الرشعيات كـ(ان اس تطعت حفج  ،وان شهدت الشهر فصم) واذا مل يرجع القيد اىل
االنشاء واملنشأأ فاىل أآي يشء يرجع؟
قلت  :ال يرجع اىل مفاد املادة وال اىل مفاد الهيئة وال اىل املادة املنتس بة ،
وامنا يرجع اىل متعلق مفاد الهيئة  ،فاذا قال املوىل ( :صل اذا زالت الشمس )
فالقيد وهو الزوال ليس راجع ًا اىل مفاد املادة وهو الصالة  ،وال اىل مفاد الهيئة
وهو ابراز الوجوب  ،وال اىل املنشأأ وهو قصد االبراز  ،وامنا هو راجع اىل متعلق
32

ـ وقد ذكر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) أن هذه نظرية جديدة متكاملة مل يربزها السيد (رمحه اهلل)

وال املقررون بالنحو الوايف  ،وهي ختتلف عن نظرية املشهور ونظرية الشيخ (رمحه اهلل)  ،وهلا شواهد
يف كلمات السيد اخلوئي (رمحه اهلل) .
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االنشاء وهو الوجوب  ،وكذا احلال يف االنشاء يف ابب املعامالت  ،فاذا قال
املويص ( :ان مت فكل كتايب) مل يكن القيد راجع ًا اىل الكتاب وال اىل ابراز امللكية
 ،وال لقصد ابرازها  ،وامنا هو راجع اىل متعلق مفاد الهيئة وهو امللكية .
فان قلت  :كيف يعقل حتقق الاعتبار فع ًال مع كون املعترب أآمر ًا متأأخر ًا ،
وكيف يوجد ا ألمر التعليقي مع عدم وجود طرفه ؟!
قلت  :ذكل مباكن من االماكن يف التكوينيات  ،فكيف يف
الاعتبارايت؟!فالعمل وهو صفة نفس ية يوجد ابلفعل مع أآن متعلقه ابلعرض قد
يكون وجوده مس تقبلي ًا .
ودليل ما ذكرانه الوجدان  ،ولنا عليه شاهدان :
ا ألول  :مالحظة امجلةل اخلربية  ،فاهنا تنقسم اىل مطلقة ومرشوطة ،
اكالنشائية  ،والقيد يف املرشوطة فهيا ال يرجع اىل االخبار  ،وامنا اىل متعلق
االخبار ،وهو ذوابن الثلج عىل تقدير يف قوكل (:اذا طلعت الشمس غد ًا ذاب
الثلج)  ،فكذكل ا ألمر يف االنشائيات.
الثاين :قيام االجامع عىل حصة التعليق يف الوصية والتدبري  ،وال ميكن خترجي
ذكل ابرجاع القيود اىل املادة  ،اذ تقييد املوىص به واملدبر بني الفساد  ،ألن
املوىص به وان جاز التعليق فيه اذا اكن منفعة  ،اال أآنه ليس كذكل اذا اكن عين ًا ،
ألن ا ألعيان اخلارجية ال تقبل التعليق ابلزمان  ،وما يقبهل ا ألمر احلديث  ،و أآما
املدبر فهو دامئ ًا عني خارجية .
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و ال ميكن خترجي ذكل ـ أآيض ًا ـ ابرجاع القيود اىل مفاد الهيئة  ،ألنه ـ كام
عرفت ـ االنشاء  ،وهو ابراز الاعتبار النفساين  ،وهو متحقق مبجرد الاس تعامل ،
فينحرص التخرجي فامي ذكران  ،ومن املعلوم أآن حال ابب الوصية والتدبري كحال
سائر امجلل االنشائية.
فان قلت  :هذا خالف ر أآي املشهور  ،فال يكون انتصار ًا هلم.
قلت  :حيث اننا نوافقهم يف رجوع القيود اىل الوجوب  ،اعتربان ما ذكرانه
انتصار ًا هلم  .نعم،الفرق بيننا وبيهنم يف أآهنم اعتربوا الوجوب مفاد الهيئة  ،وحنن نراه
متعلق مفادها  ،و أآما مفادها فهو ابراز ذكل الوجوب ـ والوجوب هو جعل الفعل
يف العهدة ـ ال نفس جعهل واعتباره.
اجلهة الثاين  :يف لزوم رجوع القيود اىل املادة حىت لو أآمكن تقييد الهيئة .
واس تدل عىل ذكل بأأن العاقل اذا التفت اىل فعل فاما أآن ال يتعلق به طلبه
أآو يتعلق  ،وا ألول خارج عن حمل الالكم  ،وعىل الثاين  :فاما أآن يتعلق مطلق ًا أآو
يتعلق به عند حصول قيد  ،وا ألول خارج عن حمل الالكم  .وعىل الثاين  :اما أآن
يكون القيد خارج ًا عن الاختيار أآو ال  .والثاين اما أآن يكون مفروض الوجود
اكلزواج ابلنس بة اىل وجوب النفقة  ،واما أآن ال يكون اكلطهارة يف الصالة  ،و
الطلب فعيل يف مجيع التقادير وجدا ًان  ،وامنا املقيد هو املطلوب .
وفيه  :أآن القول بأأن الطلب فعيل عىل مجيع التقادير حيمتل فيه أآربعة معاين:
ا ألول  :فعلية الشوق  ،وهذا مسمل  ،ولكن الالكم يف ا ألمور الاعتبارية.
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الثاين :فعلية االرادة .وهو مسمل يف ارادة فعل املريد  ،ولكن الكمنا يف ارادة
فعل الغري  ،واالرادة املتعلقة بفعل الغري يه نفس الترشيع  ،ألن فعل الغري اما غري
مقدور  ،كفعل العبد ابلنس بة اىل مثهل  ،أآو يلزم منه اجلرب أآو امتناع املعصية  ،كام
يف فعل العبد ابلنس بة اىل الباري تعاىل  ،مفا اش هتر من تقس مي االرادة اىل تكوينية
وترشيعية عىل غري وهجه.
الثالث :فعلية الاعتبار و االبراز  ،وقد عرفت حصة ذكل اال أآنه ال يس تلزم
فعلية متعلق مفاده ـ وهو الوجوب ـ لتكون القيود راجعة اىل املادة .
الرابع  :فعلية الوجوب  .وهو ممنوع خملالفة العقل  ،الس تلزامه حتصيل مقدماته
فع ًال عق ًال أآو عق ًال ورشع ًا وال يقول بذكل حىت الش يخ (رمحه هللا)  ،والوجدان
القايض بأأن املصلحة اذا اكنت فعلية تعلق الطلب مطلق ًا  ،واذا اكنت عىل تقدير
تعلق الطلب عىل ذكل التقدير اكلسلمي اذلي يطلب ادلواء عىل تقدير املرض .
وبعبارة أآخرى  :اذا مل تكن املصلحة فعلية  ،فال مع ى جلعل الوجوب املطلق،
ألنه لغو ال يصدر من احلكمي ابلوجدان  ،فاحلمك كام يتبع املالك يف أآصل وجوده
يتبعه يف قيوده  ،33و للظهور  ،فان ظاهر امجلةل الرشطية ـ انشائية اكنت أآو
خربية ـ تعليق مجةل جبمةل وهو وجوب الصالة يف (اذا زالت الشمس فصل) مث ًال.
تنبيهات :

 33ـ وال خيفى أن هذا وجه آخر وهو برهاني ال وجداني  ،وإن عرب (رمحه اهلل) عنه بالوجداني.
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1ـ ال فرق يف ما ذكرانه من برهان عىل عدم فعلية الوجوب قبل حتقق الرشط
بني القول بتبعية ا ألحاكم للمصاحل وبني عدم القول ابلتبعية  ،كام ال فرق ـ أآيض ًا ـ
بني القول بثبوت املصاحل يف املتعلق أآو يف نفس ا ألحاكم  ،التفاق امجليع عىل وجود
مصاحل يف أآفعاهل تعاىل  ،وامنا اخلالف يف كوهنا غاايت لفعهل تعاىل .
2ـ قد جتب مقدمات الوجوب غري الفعيل  ،كام يف املقدمات املفوتة  ،ال
لوجوب ذهيا فع ًال  ،وامنا حلمك العقل بوجوب حفظ مالك املوىل امللزم  ،وسوف
يأأيت تفصيل ذكل .
3ـ ذهب صاحب املعامل (رمحه هللا)اىل خروج مقدمات الواجب املرشوط
عن البحث وهو ممنوع  ،ألن مالك البحث موجود فهيا كام يف مقدمات املطلق ،
وكونه عىل تقدير ال يرض .
4ـ مقدمات الوجوب خارجة عن البحث  ..أآما عىل املشهور فواحض اذ ال
وجوب قبلها ذلي املقدمة  ،فال جمال لرتحش الوجوب علهيا  ،و أآما عىل مسكل
الش يخ (رمحه هللا) ف ألن الوجوب وان اكن فعلي ًا قبلها اال أآهنا أآخذت مفروضة
الوجوب  ،اكلسفر لوجوب القرص .
5ـ معرفة كيفية العبادة واجبة ابالتفاق  ،وامنا الالكم يف س نخ الوجوب ،
فاحملقق ا ألردبييل ـ ومن تبعه كصاحب املدارك والكفاية وغريهام (رمحهم هللا ) ـ عىل
الوجوب الرشعي ؛ متساكً مبا دل عىل احلض عىل التعمل  ،والصحيح أآنه طريقي
حيمك به العقل من أآجل اخلروج من عهدة التلكيف  ،وحتصيل املؤمن.
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املنجز واملعلق :
قسم صاحب الفصول (رمحه هللا) الواجب اىل مطلق ومرشوط  ،وقسم
ا ألول اىل منجز ـ الواجب فيه اكلوجوب حايل ـ ومعلق ـ الواجب فيه اس تقبايل ـ
وذكر الش يخ (رمحه هللا)عدم معقولية قسم اثلث يسمى ابملعلق وراء املطلق
واملرشوط  ،ولكن ما انكره هو املرشوط عند املشهور  ،واملعلق هو املرشوط
عنده فاخلالف يف التسمية .
و أآورد عليه يف الكفاية عدم وجود مثرة يف هذا التقس مي ؛ اذ املطلوب خترجي
وجوب املقدمات املفوتة  ،وهو من آاثر حالية الوجوب ال اس تقبالية الواجب .
ويرد عليه  :ترتب دفع تومه ارتباط تقيد الواجب بزمان وتقيد الوجوب بذكل
الزمان  ،ومن هنا قد يقع االشاكل يف وجوب حتصيل املقدمات قبل زمان
الواجب  ،فأأراد صاحب الفصول (رمحه هللا) دفع هذا التومه من خالل بيان عدم
وجود هذا الارتباط  .نعم  ،جعهل املعلق من أآقسام املطلق يف غري حمهل ،
والصحيح أآنه مرشوط يندرج يف قسم املرشوط ابلرشط املتأأخر اذلي يكون
املتعلق فيه اس تقبالي ًا  ،اذ ال ميكن أآن يكون الوجوب مطلق ًا مع تعلقه مبا هو
مرشوط ابلزمان املتأأخر لعدم القدرة عىل الرشط  ،وقد تقدم أآن الرشط غري
املقدور يكون دخي ًال يف الوجوب أآيض ًا  ،واال يلزم حتصيهل مع عدم القدرة عليه .
وقد ذهب اىل لك من امتناعه ووجوبه و اماكنه ذاهب  ،فالالكم يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف امتناعه .
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واحتج القائلون به بوجوه:
الوجه ا ألول  :أآنه ال فرق بني االرادة الترشيعية و التكوينية اال يف املتعلق ،
وحيث ان الثانية ال ينفك عهنا املراد ـ وهو التحريك ـ فكذكل ا ألوىل ال ينفك فهيا
االجياب عن التحرك  ،وعليه يس تحيل اجياب ا ألمر الاس تقبايل .
و منع يف الكفاية احلمك ابمتناع الانفاكك يف املقيس عليه واملقيس ..
أآما ا ألول ف ألننا ندرك ابلوجدان انفاكك املراد عن التكوينية  ،كام يف ا ألمور
املتوقفة عىل مقدمات  ،اكلكون يف كربالء  ،وليس قطع الطريق الهيا انش ئ ًا من
ارادة السفر ؛ ألن فيه مشقة و ارادته لو اكنت ف ألجل الكون يف كربالء .
ومقصودمه من تعريف االرادة ابلشوق املؤكد املس تتبع حلركة العضالت أآحد
معنيني :
1ـ أآهنا احملرك حنو املراد  ،وهذا أآمع من كوهنا حمراكً حنو حركة املراد أآو
مقدماته  ،فان ذكل لكه يف طريق املراد .
2ـ بيان درجة الشوق اذلي يسمى ارادة  ،ويه اليت من شأأهنا حتريك
العضالت لو اكن املراد فعلي ًا  ،ويشهد ذلكل وجدان ارادة ا ألمر املس تقبل اذلي
ليس هل مقدمات  ،كام يف شوق الصامئ لالفطار .
و أآما الثاين  ،ف ألن حتقق املراد يف الترشيعية حاصل ابرادة العبد  ،ويه فرع
تصور ا ألمر املقتيض لوجود ادلاعي  ،وهذا يقتيض فاص ًال زماني ًا.
والصحيح يف االيراد أآن يقال بأأن االرادة الترشيعية حيمتل فهيا ثالثة معان:
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ا ألول  :الشوق  ،وتعلقه ابملتأأخر معقول ابلوجدان  ،كام يف شوق الصامئ
لالفطار  ،ودخول اجلنة  ،مضاف ًا اىل أآنه ليس عةل اتمة حلركة العضالت كام تقدم .
الثاين  :الاختيار واعامل االرادة  ،و ال يعقل تعلقه ابملتأأخر  ،ألنه غري مقدور
فكيف تعمل االرادة فيه ؟! ولكن هذا املع ى خارج عن املقام اذ ال يوجد اعامل
لالرادة يف فعل الغري يف املوىل احلقيقي والعريف .نعم  ،املوىل احلقيقي قادر عىل
اجياد الفعل عن الغري ابجياد ا ألس باب  ،ولكن هذا أآجني عن تعلق ارادته ابلفعل
مبارشة .
الثالث :الطلب والوجوب الاعتباري  ،وميكن تعلقه ابملتأأخر  ،ألنه اتبع
العتبار املعترب  ،و جمرد تسميته اصطالح ًا ابالرادة الترشيعية ال يوجب جراين
أآحاكم االرادة التكوينية عليه .
الوجه الثاين  :ما يف الكفاية من أآن املتأأخر غري مقدور  ،والتلكيف ال يكون
اال ابملقدور .
وفيه  :كفاية القدرة وقت الامتثال  ،وال دليل عىل اعتبارها وقت التعلق .34
الوجه الثالث  :ما اعمتده احملقق النائيين(رمحه هللا) من أآن القيد اخلارج عن
الاختيار البد من أآخذه مفروض الوجود  ،فيتوقف الوجوب الفعيل عليه ،
والزمان غري اختياري .

34

ـ وال خيفى عدم ورود هذا اإلشكال على مبنى السيد اخلوئي (رمحه اهلل) القائل بدخالة القدرة يف

التنجز فقط .
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وفيه  :أآن القيد كام ميكن أآن يؤخذ مفروض الوجود مقار ًان أآو متقدم ًا ميكن أآن
يؤخذ كذكل متأأخر ًا  ،وتأأخر احلمك عن قيوده اليت أآخذت مفروضة الوجود رتي ،
و أآما التقدم والتأأخر الزماين فتابعان العتبار املعترب .
املقام الثاين :يف وجوبه.
وقد يس تدل عليه بأأحد وهجني:
ا ألول  :أآن التلكيف بداعي اجياد ادلاعي حنو الامتثال  ،فالبد أآن يتقدم
الوجوب عىل الواجب مبقدار يمتكن امللكف من العمل به .
وفيه  :أآنه خاص ابحلمك املنشأأ عىل هنج اخلارجية وال جيري يف احلقيقية اليت
يكون للحمك فهيا مرحلتان  ،ويكفي العمل مبرحةل االنشاء الجياد ادلاعي حنو الامتثال
من حني حتقق الفعلية  ،وا ألحاكم الرشعية جمعوةل عىل هنج احلقيقية .
الثاين  :ما اعمتده يف الفصول من توقف وجوب املقدمات املفوتة عليه  ،فلو
أآنكر لزم جواز ترك الواجب برتكها.
وفيه  :ما س يأأيت قريب ًا من عدم توقف خترجي وجوهبا عىل ثبوت الواجب
املعلق .فتحصل مما تقدم عدم الامتناع وعدم الوجوب  ،فيكون ممكن ًا .
هذا حبسب عامل الثبوت  ،و أآما حبسب عامل االثبات حفيث ان املعلق متوقف
عىل تأأخر الرشط  ،وهو خالف ظاهر ادلليل ـ كام تقدم ـ فال يصار اليه اال مع
ادلليل  ،وهو موجود فامي دل عىل اشرتاط احلج ابالس تطاعة وصوم رمضان بشهادة
الشهر .
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املقدمات املفوتة:
وال خيفى أآن وجوب حتصيل املقدمات اليت لو مل يؤت هبا لفات الواجب يف
ظرفه أآو وجوب حفظها اىل وقت ذهيا عىل القول ابماكن املعلق وقيام ادلليل عليه،
أآو القول بوجوبه ال حيتاج اىل حبث  ،سواء قلنا بوجوب املقدمات رشع ًا أآو عق ًال ،
اذ ال الكم يف حمك العقل بالبدية االتيان ابملقدمات أآو احلفاظ علهيا اذا توقفت
علهيا القدرة املعتربة عىل الواجب املأأخوذة عىل حنو االطالق  ،اذ املدار يف حمك
العقل عىل فعلية الوجوب  ،ويه متحققة .
نعم  ،ال حيمك العقل بوجوب ذكل فامي اذا اكنت املقدمات حتقق القدرة املعتربة
يف ظرف العمل  ،فيجوز تفويهتا اختيار ًا قبل جميء وقت العمل  ،بل و بعده ،
وذلا جازت مقاربة الزوجة ملن يعمل بعدم متكنه من حتصيل املاء للغسل بعد دخول
وقت الصالة.
و أآما اذا قيل ابمتناع املعلق  ،أآو مل يدل ادلليل عليه أآو دل ادلليل عىل عدمه،
سواء اكن خاص ًا ـ كام يف وجوب الطهارة املائية يف الوضوء ـ أآو عام ًا ـ كام يف
الصي اذلي يعمل بأأنه لو مل يتعمل قبل البلوغ س يفوته الواجب بعده ـ فينبغي أآن يقع
البحث يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف غري التعمل من املقدمات .
و فيه ثبو ًات صور :
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الصورة ا ألوىل  :أآن ال تكون القدرة دخيةل يف املالك  ،كام يف حفظ بيضة
االسالم  ،أآو حفظ ودل املوىل  ،وال الكم يف لزوم حتصيل املقدمات يف هذه
الصورة  ،وذكل لفعلية املالك يف ظرفه  ،والعقل ـ كام حيمك بلزوم طاعة املوىل ـ
حيمك بلزوم حتصيل أآغراض املوىل  ،وتعجزي النفس قبل زمان الواجب موجب
لرفع التلكيف  ،دون اس تحقاق العقاب  ،ألن الاضطرار بسوء الاختيار ينايف
التلكيف خطا ًاب و ال ينافيه عقا ًاب .
نعم  ،ال جيب حتصيل القدرة أآو احلفاظ علهيا فامي اذا أآخذ يف الوجوب رشط
ومل يتحقق ذكل الرشط  ،ولهذا جاز التعجزي عن اذلهاب اىل احلج قبل حتقق
الاس تطاعة الرشعية .
وال يكشف حمك العقل هنا عن حمك الشارع بوجوب املقدمة ـ خالف ًا للش يخ
النائيين (رمحه هللا) ـ للزوم اللغوية  .نعم  ،لو اكن العقل مدراكً للمالك التام اس تقام
ما ذكر .
الصورة الثانية  :أآن تكون القدرة املطلقة ـ ولو قبل زمان الواجب ـ دخيةل يف
املالك  ،وحمكها حمك سابقهتا .نعم ،ال حتقق للمالك هنا يف صورة عدم حتقق
مطلق القدرة .
الصورة الثالثة  :أآن تكون القدرة دخيةل يف املالك اذا حتققت يف وقت
الواجب  ،وهنا ال جيب حتصيل القدرة قبل وقت الواجب  ،وجيوز تفويهتا  ،ومثلها
احلرض والسفر ابلنس بة اىل وجوب القرص والامتم و الطهارة املائية ابلنس بة اىل
الصالة يف الرشعيات  ،واملرض ابلنس بة اىل تناول ادلواء يف العرفيات .
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وقد فصل احملقق النائيين (رمحه هللا) يف ابب الطهارة املائية بني حفظ
الوضوء و بني حفظ املاء  ،فقال بوجوب الثاين دون ا ألول ؛ للنص.
وفيه  :أآن النص وارد يف جواز امجلاع بعد الوقت مع العمل بعدم المتكن من
حتصيل الطهارة بعده  ،وهو عىل خالف القاعدة  ،ولهذا يقترص عىل مورده  ،فال
جيري فامي اذا عمل امللكف أآنه لو انم الحتمل و لن يمتكن من حتصيل الطهارة .
هذا لكه اذا عمل حال دخل القدرة  ،وقد عرفت عدم توقف وجوب حتصيل
املقدمات عىل ثبوت الواجب املعلق  ،و أآما اذا مل يعمل ذكل فيجري حمك الصورة
الثالثة  ،اذ ال اكشف عن املالك اال ا ألمر ـ عىل ما سوف يأأيت تفصيهل يف حبث
الضد ـ واملفروض عدمه  ،فال حيمك العقل بقبح ترك املقدمة لقبح املعصية أآو
تفويت املالك لعدم ا ألمر بعد تفويت املقدمة و عدم احراز املالك الحامتل دخل
القدرة يف املالك يف وقت الواجب  .ومنه يتضح وجه حمك جامعة ـ ومهنم صاحب
العروة (رمحه هللا) ـ جبواز النوم قبل وقت الصالة مع العمل بعدم الاستيقاظ  ،فان
القدرة اما مأأخوذة يف وقت الواجب أآو ال يعمل كيفية دخلها فيه .
فان قلت  :ولكن جيب عليه القضاء وهو فرع الفوت  ،وحيث مل يفت
الواجب لعدم توجه ا ألمر حال النوم  ،تعني فوت املالك .
قلت  :يف الصالة مالك ويف كوهنا يف الوقت اخلاص مالك آخر  ،و ألجهل
اذا اكن امللكف مستيقظ ًا ال جيوز النوم املفوت ملصلحة الوقت  ،والثاين ال ميكن
تداركه بعد الوقت  ،و ا ألول مسمل لكنه ال يقتيض البقاء عىل الاستيقاظ كام هو
واحض  ،لتيرس حتصيهل بعد الوقت .
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و أآما اثبا ًات حفيث ال طريق الس تكشاف املالك اال اطالق ا ألمر فان عمل من
اخلارج اش امتل الواجب عىل مالك ملزم يف ظرفه  ،حمك العقل بوجوب حتصيل
املقدمات واال مل حيمك اال بعد احراز فعلية الوجوب .
املقام الثاين  :يف التعمل .
وفيه صور :
الصورة ا ألوىل  :أآن ال يتوقف عىل التعمل وجود الواجب أآو احراز امتثاهل ،
كام يف البلوغ أآول الوقت  ،فانه ال يفوته الواجب اذا ترك البالغ التعمل قبل زمانه .
وحمكها عدم وجوب التعمل ألنه ليس من املقدمات املفوتة .
الصورة الثانية  :أآن يتوقف عليه المتيزي أآو احراز الامتثال تفصي ًال فقط ،
مكن يسافر اىل ماكن ال يعمل هل وظيفته فيه القرص أآو الامتم  ،واكن ممتكن ًا من امجلع
فانه يمتكن من الصالة واحراز الامتثال اجام ًال  ،ويتوقف الامتثال التفصييل عىل
التعمل  .وحمكها كسابقهتا  ،اذ ال يوجد مقتض للوجوب  ،ودعوى تقدم الامتثال
التفصييل عىل االجاميل ال شاهد علهيا .
الصورة الثالثة  :أآن يتوقف احراز أآصل الامتثال عليه  ،مكثال الصورة السابقة
يف ضيق الوقت  .وحمكها وجوب التعمل حلمك العقل بوجوب دفع الرضر ابخلروج
عن عهدة التلكيف املعلوم.
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الصورة الرابعة  :أآن يتوقف وجود الواجب عليه  ،كغري العريب اذلي تتوقف
قراءته عىل تعمل القرآن  ،أآو من يلزم من تركه للتعمل الغفةل املعجزة عن التلكيف ،
والالكم يف هذه الصورة اترة يف مقام الثبوت و أآخرى يف مقام االثبات..
أآما ا ألول  :فالالكم يف التعمل اكلالكم يف غريه من املقدمات وقد تقدم تفصيهل.
و أآما الثاين  :فالظاهر من أآدةل وجوب التعمل كقوهل " :هال تعلمت" عدم
دخاةل العمل يف املالك و أآنه فعيل حىت يف حق اجلاهل  ،و لكن هذا خاص
ابلبالغ،و أآما الصي فقد ذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل أآنه اكلبالغ حمتج ًا بأأن
وجوب التعمل مبالك حفظ غرض املوىل  ،وهو وجوب عقيل فال ميكن رفعه
حبديث رفع القمل  ،الختصاصه برفع التلكيف الرشعي .
والصحيح عدم الوجوب  ،ألن العقل حيمك ابلوجوب مع احراز عدم دخاةل
القدرة يف املالك  ،و ال طريق الحراز ذكل اثبا ًات اال بأأدةل وجوب التعمل  ،ويه
خاصة ابلبالغ.
وقد اتضح مما تقدم أآن موجبات التعمل ثالثة :
1ـ الطاعة  ،وموردها ما اذا اكن التعمل مقدمة المتثال الواجب الفعيل .
2ـ حتصيل الغرض  ،ومورده ما اذا توقف امتثال الواجب الاس تقبايل التام
عىل التعمل  ،فانه ال أآمر فع ًال  ،فال حيمك العقل ابلوجوب من ابب الطاعة  ،وامنا
من ابب حتصيل املالك.
3ـ وجوب دفع الرضر  ،ومورده ما لو توقف احراز الامتثال عىل التعمل.
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وال خيفى أآن احلديث يف وجوب التعمل ال يشمل لك ا ألحاكم الرشعية ،
وامنا هو خاص مبا يبتيل به امللكف  ،فال يشمل أآحاكم الرجل ابلنس بة اىل املر أآة
أآو العكس  ،أآو ما يعمل امللكف بعدم الابتالء به من أآحاكم جنسه .نعم ،لو لزم
من ترك تعلمها ومذاكرهتا اندراسها وجب تعلمها وجو ًاب كفائي ًا؛ لوجوب حفظ
الرشع ،ولهذا جيب الاجهتاد.
ولو شك امللكف يف الابتالء فقد يقال بعدم وجوب التعمل؛ الس تصحاب عدم
الابتالء يف املس تقبل  ،ورمبا تذكر موانع لهذا الاس تصحاب :
ا ألول  :ما ذكره صاحب اجلواهر (رمحه هللا) من أآن مورد الاس تصحاب
حالية الشك و س بق اليقني  ،واملقام ابلعكس .
ويندفع :
أآو ًال  :بأأن العربة بس بق املتيقن عىل املشكوك  ،و أآما صفة الشك واليقني فال
يلزم تقدم أآحدهام عىل الخر بل الغالب تقارهنام  ،وقد يتقدم الشك عىل اليقني مع
كون املشكوك متأأخر ًا  ،مكن شك يف عداةل خشص مث تظافرت الشهادات عىل
عدالته قبل الشك بنحو أآوجبت اليقني  ،فهنا جيري الاس تصحاب لتقدم املتيقن ،
وان اكن اليقني متأأخر ًا .
واثني ًا  :ان مورد الرواايت وان اكن تقدم اليقني عىل الشك اال أآن خصوصية
املورد ال ختصص الوارد بعد معوم العةل  ،ويه أآن اليقني ال يرفع ابلشك الشامل
لصورة كون اليقني حالي ًا والشك اس تقبالي ًا .
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الثاين  :ما ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) من أآن الاس تصحاب ال جيري اال
اذا اكن احلمك مرتتب ًا عىل عنوان واقعي فيثبت ذكل العنوان به أآو ينتفي  ،ويف املقام
حمك العقل بوجوب دفع الرضر احملمتل موضوعه الاحامتل وهو ابق بعد
الاس تصحاب .
ويندفع  :بأأان حنرز عدم الابتالء تعبد ًا بعد نفيه ابالس تصحاب  ،ومع احراز
العدم ال يبقى الاحامتل  ،وبعبارة أآخرى  :حمك العقل بوجوب دفع الرضر معلق
عىل عدم التأأمني  ،وهو متحقق يف املقام ابالس تصحاب .
الثالث  :أآن غالب الشاكني يف الابتالء يف املس تقبل يعمل اجام ًال ابالبتالء
ببعض املوارد اليت ال يعرف حمكها  ،والعمل االجاميل مانع من جراين
الاس تصحاب ،ألن جراينه يف مجيع املوارد خالف املعلوم  ،ويف بعضها ترجيح بال
مرحج .
الرابع  :ابتالؤه حبامك وهو اطالق ا ألمر ابلتعمل.
وا ألخريان اتمان فيلحق حمك الشك ابالبتالء ابليقني به .
تنبيه  :نسب اىل الش يخ ا ألعظم(رمحه هللا) فسق اترك تعمل أآحاكم الشك
والسهو يف الصالة  ،ونسب احملقق النائيين(رمحه هللا)ذكل اىل سهو جامع الفتاوى
اذ املوجب للفسق اما الوجوب النفيس ـ كام ذهب احملقق ا ألردبييل (رمحه
هللا)وجامعة ـ واما التجري و اما خلصوصية فهيا وهو عمل عامة امللكفني ابالبتالء هبا
و اما لوجود نصوص أآوجبت تعلمها ؛ والك كام ترى..
أآما ا ألول  :ف ألن التعمل واجب طريقي وخمالفته ال تس تتبع عقوبة بعنوانه .
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و أآما الثاين  :ف ألنه (رمحه هللا) ال يرى يف التجري قبح ًا فاعلي ًا  ،ولو اكن فيه
ذكل فهو يوجب العقاب ال الفسق.
و أآما الثالث  :ف ألن وجوب التعمل اما مبناط حفظ غرض املوىل أآو دفع الرضر
احملمتل  ،وهو عقيل  ،وخمالفة حمك العقل ال توجب الفسق .
و أآما الرابع  :ف ألنه جمرد دعوى .
والصحيح  :احلمك ابلفسق عىل القول ابلوجوب الطريقي خملالفة الرشيعة
املش متةل عىل ا ألحاكم الواقعية والظاهرية  ،وعدم الفسق عىل القول ابلوجوب
االرشادي ؛ اذ ال احنراف عن جادة الرشيعة واقع ًا أآو ظاهر ًا .نعم ،ال تثبت
العداةل؛ ،ألهنا ليست اجلري املطلق عىل جادة الرشيعة  ،ولو اكن اتفاقي ًا ؛ بل
اجلري اذلي يكون عن وازع ديين  ،واترك التعمل ليس كذكل بل حاهل حال من
خيالف العمل االجاميل املنجز ابرتاكب احد أآطرافه فتنكشف حليته.
تردد القيد بني رجوعه للهيئة أو املادة:
لو تردد القيد بني رجوعه للامدة فيجب حتصيهل أآو الهيئة ـ عىل املشهور من
اماكن رجوعه للهيئة ـ فال جيب  ،فالالكم فيه يف مقامني:
املقام ا ألول  :فامي يقتضيه ا ألصل اللفظي.
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وقد وقع فيه اخلالف  ،فقدم الش يخ واحملقق النائيين (رمحهام هللا) اطالق
الهيئة  ،وحكام برجوع القيد اىل املادة ،وقدم صاحب الكفاية (رمحه هللا)اطالق
املادة ،وال خيفى أآن البحث يف القيد املقدور اذلي ميكن أآن يؤخذ يف الواجب دون
الوجوب  ،والكم الش يخ (رمحه هللا) مبين عىل التزنل عن امتناع رجوع القيد
للهيئة.
وقد احتج الش يخ (رمحه هللا) بدليلني:
ادلليل ا ألول  :وهل تقريران:
ا ألول  :وهو املناسب لشأأنه (رمحه هللا) وحاصهل  :أآن اطالق الهيئة مشويل
واطالق املادة بديل  ،فاذا دار ا ألمر بني تقييد واحد مهنام  ،وقع التعارض العريض
 ،والتقدم للشمويل ألنه أآقوى  ،ولوال ا ألقوائية ملا قدم العام عىل املطلق  ،مع أآنه
من املسلامت.
وصغراه مسلمة  ،و أآما الكربى فال دليل علهيا  ،فان التقدمي يف ابب التعارض
ل ألظهرية  ،ودعوى أآظهرية الشمويل ممنوعة  .والقول بأأنه  ( :لوال ا ألقوائية ملا قدم
العام عىل املطلق) ممنوع  ،فان تقدمي العام ألن داللته وضعية منجزة خبالف املطلق
اذلي يستند اىل مقدمات احلمكة  ،فيقدم العام ألنه بيان ولو اكن بدلي ًا عىل املطلق
ً
تنجزياي.
ولو اكن
الثاين  :ما تقتضيه عبارته (رمحه هللا)يف حبث التعارض  ،وحاصهل  :تقدمي
الشمويل عىل البديل ألنه تنجزيي خبالف البديل.
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وفيه  :أآن دالةل الهيئة عىل االطالق الشمويل وثبوت احلمك عىل لك تقدير
ليس ابلوضع  ،وامنا مبقدمات احلمكة .
ادلليل الثاين  :أآن تقييد الهيئة يس تلزم تضييق املادة  ،فان تقييد وجوب
الصالة ابلزوال يس تلزم وقوع الصالة قبهل ال عىل صفة املطلوبية  ،وهذا مسا لو
لتقييد املادة  ،و أآما تقييد املادة فهو ال يس تلزم تقييد الهيئة  ،فيكون الرتدد يف
رجوع القيد اىل املادة أآو الهيئة تردد ًا يف حتقق تقييدين وذكل اذا رجع القيد اىل
الهيئة  ،أآو تقييد واحد وذكل فامي اذا رجع اىل املادة  ،والثاين مقدم ؛ ألن التقييد
الزائد خمالف ل ألصل.
و أآورد عليه يف الكفاية بأأنه اتم يف املنفصل حيث ينعقد الظهور يف االطالق ،
و أآما املتصل حفيث انه مينع من انعقاد االطالق فال توجد خمالفة للظهور فامي اذا قدم
تقييد الهيئة .وعليه ،يكون القيد املتصل مجم ًال  ،و أآما املنفصل فريجع اىل املادة.
وقد انترص احملقق النائيين(رمحه هللا) للش يخ حفمك برجوع القيد للامدة مطلق ًا ،
وذكل ألن املتصل ال يصلح للقرينية فال مينع من انعقاد االطالق وذكل ألن القيد
املتصل يف املقام يشك يف سعته  ،ويوجد قدر متيقن فيه  ،وهو تقييد خصوص
املادة فيقترص عليه.
ويالحظ عليه  :أآنه مكون من كربى ،ويه :انه اذا اكن هناكل عمل اجاميل
بثبوت حمك ألحد ش يئني  ،وعمل أآن ثبوته لطرف بعينه مس تلزم لثبوته للخر احنل
ذكل العمل اىل تفصييل وشك بدوي  ،ويه اتمة ال الكم فهيا.
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وصغرى  ،ويه  :ان تقييد الهيئة مس تلزم لتقييد املادة فاذا دار ا ألمر بني
رجوع القيد اىل احداهام فنعمل تفصي ًال بتقيد املادة ونشك بدو ًا يف تقييد الهيئة ،ألن
النس بة بني التقييدين نس بة الاقل والأكرث  ،فتقييد املادة أآقل و تقييد الهيئة أآكرث .
ويه ممنوعة  :فان حلاظ رجوع القيد اىل املادة يغاير حلاظ رجوعه اىل الهيئة ،
فا ألول يعين أآخذ القيد مفروض الوجود يف اجلعل  ،والثاين يعين تعلق الوجوب
ابحلصة  ،والنس بة بيهنام يه العموم من وجه فقد يس تلزم تقييد الهيئة تقييد املادة
كام يف املثال املتقدم  ،وقد ال يس تلزم كام لو قال املوىل (اذا مقت فتصدق)  ،فان
الوجوب مقيد ابلقيام  ،و أآما الواجب فليس مقيد ًا به ولهذا يتحقق الامتثال فامي لو
قام امللكف مث جلس وتصدق.
مث ان احملقق النائيين (رمحه هللا) اس تدل عىل مب ى الش يخ(رمحه هللا)و خمتاره
بعدة أآدةل:
ادلليل ا ألول  :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من أآن تقدمي الشمويل ال
يس تلزم رفع احلمك عن بعض أآفراد البديل خبالف العكس  ،فلو قال املوىل (ال تكرم
فاسق ًا و أآكرم عامل ًا) وقع التعارض يف العامل الفاسق  ،و حيث ان الثاين متعلق بفرد ما
من ا ألول  ،فتقدمي ا ألول عليه ال يوجب اال عدم جواز تطبيق متعلق ا ألمر فيه
عىل العامل العادل  ،خبالف تقدمي الثاين  ،فانه يوجب رفع اليد عن احلمك الثابت
ملورد التعارض .
وفيه :
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أآو ًال  :أآن كون تقدمي أآحدهام موجب ًا لرفع احلمك عن بعض أآفراد الخر دون
العكس ليس موجب ًا لتقدمي الخر عليه يف ابب التعارض  ،بل املوجب ذلكل هو
ا ألظهرية .
واثني ًا  :لو سلمنا الكربى فالصغرى ممنوعة  ،ألن تقدمي الشمويل موجب لرفع
اليد عن احلمك املس تفاد ابملدلول الالزتايم عن بعض أآفراد البديل  ،وهو جواز
التطبيق عىل مورد املعارضة .
ادلليل الثاين :ـ ما ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) أآيض ًا وحاصهل ـ ان توقف
االطالق البديل عىل ورود احلمك عىل الطبيعة وكون املتلكم يف مقام البيان وعدم
ذكر القيد واحراز اس تواء مجيع ا ألفراد يف املالك  ،وتوقف الشمويل عىل الثالث
الول دون احراز الاس تواء ؛ يوجب ـ مع احامتل تقدمي الشمويل يف اجملمع ـ عدم
انعقاد االطالق البديل وانعقاد الشمويل  ،فيكون التعبري ابلتقدمي جماز ًا .
وفيه  :أآن ما ذكر اتم يف التخيري العقيل  ،و أآما التخيري الرشعي املس تفاد من
املدلول الالزتايم فهو بنفسه يدل عىل تساوي ا ألفراد  .نعم ،قد يكون بني ا ألفراد
تفاضل يف املالك من غري اجلهة امللزمة  ،ولكن هذا ال مينع من انعقاد الاطالق.
ادلليل الثالث  :ما ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) ـ أآيض ًا ـ وحاصهل  :أآن
االطالق البديل يشرتط فيه أآن ال يوجد مانع من التطبيق عىل الفرد  ،واحامتل
مشول الشمويل للمجمع مانع.
وفيه  :أآنه راجع اىل السابق فان التساوي تعبري آخر عن عدم املانع  ،وقد
عرفت ما فيه.
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ولو سلمنا أآقوائية الشمويل مل يكن ذكل جمد ًاي يف املقام ؛ اذ ا ألقوائية توجب
التقدمي يف تعارض الاكشفني  ،ويف املقام ال تعارض بني الاكشفني عن مراد املتلكم
كام يف اخلربين املتعارضني ابلعرض  .نعم ،علمنا من اخلارج تقيد أآحدهام .
والصحيح يف املقام  :أآن القيد املردد ان اكن متص ًال منع من انعقاد االطالقني
 ،فال تصل النوبة للتعارض  ،وان اكن منفص ًال فال تعارض بني االطالقني بل
حاهلام حال ( أآكرم العلامء  ،ومص يوم ًا من رجب) فامي لو عمل أآن أآحدهام غري مقصود
 ،فهل يلزتم أآحد بتقييد الثاين حبجة أآنه بديل؟!
بل ال موجب لتقييد االطالق فامي لو دار ا ألمر بني تقييده أآو ختصيص العام
كام يف أ(آكرم لك عامل  ،ومص يوم ًا من رجب ) وعلمنا اما بتخصيص ا ألول أآو تقييد
الثاين .بل لو علمنا بوجود قيد اما راجع اىل دليل حامك أآو حمكوم  ،ال يسعنا ارجاعه
اىل احملكوم ،وذكل ألن التقدمي يف ادلالالت اللفظية مبالك قوة الكشف عند
تاكذب الاكشفني عن مراد املتلكم وهو مفقود.
الواجب النفسي والغريي:
وفرق يف الكفاية بيهنام بأأن النفيس ما اكن مالكه احلسن اذلايت  ،وان اكن
مقدمة لواجب آخر  ،والغريي ما اكن مالكه املقدمية وان اكن حس ن ًا يف ذاته .
ويرد عليه :
أآو ًال  :ـ ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من ـ أآن حسن ا ألفعال ان اكن
انش ئ ًا مما يرتتب علهيا من مصاحل  ،لزم اندراج الواجبات النفس ية يف الغريية  ،وان
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اكن اثبت ًا يف نفسه بقطع النظر عام يرتتب عليه مل يوجد واجب ممتحض يف
النفس ية ،ألن ما يسمى ابلنفيس فيه مالاكن  :نفيس ومقديم  ،كصالة الظهر اليت
فهيا مالك نفيس ومالك مقديم لصالة العرص  ،و اجزاء احلج اكلطواف اذلي فيه
مالك مقديم لصالته والسعي  ،فال يكون لهذا التقس مي واقع أآص ًال.
واثني ًا  :دعوى احلسن اذلايت يف مجيع الواجبات النفس ية ال واقع لها  ،اذ
حسن أآكرث الواجبات النفس ية مبا تش متل عليه من مصاحل  ،بداهة أآنه ال فرق بني
ترك الألك والرشب يف شهر رمضان وبني تركهام يف غريه .نعم  ،ا ألمر اب ألول
يكشف عن وجود املالك فيه  ،واحلسن العقيل الثابت لالطاعة أآجني  ،ألنه يف
طول ا ألمر .
و فرق بيهنام يف لكامت املتقدمني عىل صاحب الكفاية (رمحه هللا) بأأن النفيس
ما وجب ال لواجب آخر  ،والغريي ما وجب لواجب آخر واعرتض عليه بلزوم
احنصار النفيس يف املعرفة  ،ألن حس هنا يف نفسها حبمك العقل  ،و أآما سائر
الواجبات النفس ية فهيي كذكل ملا فهيا من املصاحل امللزمة .
و أآجيب بأأن املصاحل ليست واجبة لعدم القدرة علهيا  ،و أآورد عليه يف الكفاية
كفاية القدرة مع الواسطة يف حصة التلكيف  ،واال ملا تعلق التلكيف ابلتحرير
والتطهري والزتوجي  ،ألن ترتب املسبب فهيا بيد الشارع .
وذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) يف دفعه  :أآن نس بة املصاحل اىل ا ألفعال ليست
نس بة املتودل اىل السبب التام لتكون مقدورة ابلقدرة عىل سبهبا  ،وذكل ألن تأأثري
فعل العبد يف حتقيق املصلحة مرشوط مبا هو خارج عن القدرة  ،نظري تأأثري رشب
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ادلواء عىل الشفاء و وضع البذر يف الرتاب يف ظهور الشجرة  ،فان ا ألول مرشوط
ابمتصاص البدن  ،والثاين بوجود الهواء والنور  ،وهام غري مقدورين.
ويرد عليه  :أآن للواجب غرض ًا قريب ًا وغرض ًا بعيد ًا  ،والكهام الزايم  ،وفعل
امللكف سبب اتم للغرض القريب دون البعيد  ،وهذا جار يف املثالني العرفيني
الذلين ذكرهام  ،فان لتناول ادلواء غرض ًا قريب ًا  ،وهو هتيئة اجلسد المتصاص
ادلواء ،وهو حيصل ابلتناول  ،وغرض ًا بعيد ًا وهو الشفاء  ،وكذا الالكم يف مثال
وضع البذرة يف الرتاب  ،فاشاكل دخول الواجب النفيس بناء عىل وجوب املصاحل
يف الغريي ؛ عىل حاهل.
ولكن حيث ان الوجوب ال ينصب عىل الغاايت القريبة وان اكنت ملزمة
وداعية اىل اعتبار ا ألفعال يف العهدة ؛ فال ينطبق عىل الواجبات النفس ية تعريف
الغريي  ،والرس يف عدم وجوب املصاحل اشرتاط ثالثة أآمور يف متعلق التلكيف:
1ـ اش امتهل عىل مصلحة.
2ـ القدرة .
3ـ أآن يكون قاب ًال للفهم العريف  ،و املصاحل غري مفهومة للعرف .
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نفي القسم الثالث:
وقد قيل بوجود قسم اثلث أآطلق عليه الواجب للغري ،وهو املقدمات املفوتة،
فاهنا ليست واجب ًا ً
غرياي؛ لعدم ترحش وجوهبا من وجوب ذي املقدمة النفيس لعدم
ثبوته  ،وال نفس ي ًا  ،لعدم اس تحقاق العقاب عىل تركها  ،وامنا العقاب عىل ترك
ذهيا.
ووجود هذا القسم يتوقف عىل أآمرين:
ا ألول  :امتناع الواجب املعلق  ،اذ عىل القول ابالماكن يكون وجوهبا ً
غرياي .
الثاين  :أآن الوجوب الغريي مرتحش من النفيس ونسبته اليه نس بة املعلول اىل
العةل.
وقد عرفت فساد ا ألول واماكن املعلق بل وقوعه  ،و أآما الثاين ففساده ظاهر
رضورة أآن الوجوب الغريي فعل اختياري للموىل  ،وكام ميكن للموىل اعتباره يف
ظرف وجوب ذي املقدمة  ،ميكنه اعتباره قبهل .
تقسيم الواجب إىل األصلي والتبعي:
وا ألصلية والتبعية اترة بلحاظ عامل الثبوت و أآخرى بلحاظ عامل االثبات..
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فا ألصيل يف عامل الثبوت ما تعلقت به االرادة عىل وجه الاس تقالل  ،والتبعي
ما تعلقت به االرادة بتبع الاس تقاليل  ،بأأن اكن مغفو ًال عنه تفصي ًال ومراد ًا عىل
حنو االجامل والارتاكز.
و أآما يف عامل االثبات فا ألصيل ما تعلقت ارادة االفادة به يف الالكم  ،والتبعي
خبالفه  ،و ميتاز التقس مي يف االثبات عن التقس مي يف الثبوت بأأمرين :
1ـ ال شك يف انقسام الغريي اىل ا ألصيل والتبعي الثبوتيني  ،فان المر قد
يلتفت اىل املقدمات فتكون واجب ًا أآصلي ًا  ،وقد يغفل عهنا أآو جيهل توقف الواجب
علهيا فتكون تبعي ًة  ،وهذا خبالف النفيس املطلوب يف نفسه لقيام الغرض به  ،فانه
ال يعقل غفةل المر عنه  ،فهو أآصيل دامئ ًا  ،و أآما االثبايتان فيجراين يف النفيس
أآيض ًا.
2ـ ال يعقل قسم اثلث للثبوتيني  ،ويعقل ذكل يف االثباتيني  ،وذكل فامي لو مل
يكن الواجب مورد ًا لالفادة ابلالكم  ،اكملس تكشف بدليل لي  .وال أآثر يرتتب
عىل هذا البحث  ،واذا اكن هناكل أآثر فا ألصل عند الشك هو التبعية اذا اكن
التبعي هو ما مل تتعلق به االرادة املس تقةل.
الشك يف واجب هل هو غريي أو نفسي؟
والالكم اترة يف مقتىض ا ألصل اللفظي و أآخرى يف مقتىض العميل.ز
أآما مقتىض ا ألول  :فالصحيح وجود اطالقني يقتضيان النفس ية :
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ا ألول  :اطالق دليل وجوب املشكوك  ،فانه يقتيض ثبوت الوجوب  ،سواء
ثبت وجوب يشء آخر أآم ال ،وهو اتم عند املشهور سواء اكن ادلال عىل الوجوب
مع ى امسي ًا أآو حرفي ًا  ،وعىل مب ى الش يخ (رمحه هللا) يف ا ألول دون الثاين اذ ال
يعقل التقييد عنده فال يعقل االطالق.
الثاين  :اطالق الواجب اذلي حنمتل أآن املشكوك مقدمة هل  ،فانه يدل عىل
ثبوته سواء جئنا ابملشكوك أآم ال  ،وهبذا ينتفي اشرتاطه ابملشكوك  ،وبنفي
الاشرتاط تثبت النفس ية فيه ،لالحنصار ،وا ألصل اللفظي يثبت اللوازم .
و أآما مقتىض الثاين  :فهو خيتلف ابختالف صور الشك ا ألربع التالية :
الصورة ا ألوىل  :أآن يدور ا ألمر بني كون املشكوك واجب ًا نفس ي ًا فعلي ًا أآو واجب ًا
لواجب مس تقبيل غري فعيل  ،مكن عمل بوجوب الوضوء ولكن شك هل هو واجب
نفيس للنذر  ،أآو غريي للصالة اليت مل يدخل وقهتا  ،و جتري فهيا الرباءة ألن
الشك يف التلكيف  ،وجمرد العمل ابلوجوب عىل تقدير دخول وقت النفيس غري
اكف يف التنجزي.
الصورة الثانية  :أآن يدور ا ألمر بني كون املشكوك واجب ًا نفس ي ًا فعلي ًا أآو واجب ًا
لواجب فعيل  ،كام لو نذر وتردد نذره بني الوضوء أآو صالة الليل  ،فيجب الوضوء
لها  ،و ال الكم يف وجوب الوضوء للعمل التفصييل  ،وامنا البحث يف جراين الرباءة
عن وجوب صالة الليل  ،فقد يقال بأأن العمل االجاميل بوجوب اما الوضوء أآو
الصالة مانع من جرايهنا  ،وقد يقال بعدم مانعيته ألنه من الشك بني ا ألقل والأكرث
للعمل بوجوب الوضوء عىل لك حال  ،فتجري يف الأكرث وهو وجوب الصالة ،
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وقد رحج بعضهم ا ألول حبجة أآن الاحنالل يف موارد ا ألقل والأكرث يشرتط فيه
س نخية املعلوم ابالجامل للمعلوم ابلتفصيل  ،و هذا الرشط مفقود يف املقام  ،فان
اذلي يعمل به ابلتفصيل وجوب الوضوء اجلامع بني الغريي والنفيس  ،واذلي يعمل به
ابالجامل املردد بني النفيس والغريي.
والصحيح  :أآن ما ذكر رشط يف الاحنالل احلقيقي  ،وحنن ال ندعيه يف املقام
وال يف موارد دوران ا ألمر بني ا ألقل والأكرث الارتباطيني لعدم توفر هذا الرشط
فهيا  ،فان املعلوم فهيا ابالجامل مردد بني برشط يشء أآو برشط ال  ،و أآما املعلوم
ابلتفصيل فهو ا ألقل ال برشط  ،والثاين وان انطبق عىل ا ألولني اال أآهنام مغايران يف
عامل تعلق العمل.
نعم  ،املدعى يف مسأألتنا ويف موارد دوران ا ألمر بني ا ألقل والأكرث
الارتباطيني هو الاحنالل احلمكي  ،فان منجزية العمل االجاميل لوجوب املوافقة
القطعية فرع عدم وجود مؤمن يف ا ألطراف بسبب سقوط ا ألصول املؤمنة
ابلتعارض  ،ويف مسأألتنا ال تتعارض ا ألصول ؛ اذ ال ميكن اجراؤها يف الوضوء ؛
للعمل بوجوبه واس تحقاق العقاب عىل تركه أآو عىل التس بيب للعصيان برتكه عىل
لك تقدير  ،فتجري يف الطرف الخر بال معارض  .كام ال تعارض يف مسأأةل
دوران ا ألمر بني ا ألقل والأكرث الارتباطيني لعدم جرايهنا يف االطالق  ،ألنه
توسعة وال منة يف رفعها  ،فتجري يف التقييد بال معارض.
الصورة الثالثة  :أآن يعمل بوجوب فعلني ويشك يف تقيد أآحدهام ابلخر مع العمل
بامتثلهام من حيث االطالق والاشرتاط من بقية اجلهات  ،فيدور أآمر املشكوك يف
كونه نفس ي ًا أآو ً
غرياي بني الوجوب النفيس الفعيل وبني الغريي لواجب فعيل  ،مكن
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شك بني نذر الوضوء و قراءة القرآن مس تقلني مطلق ًا أآو نذر القراءة عن وضوء
مطلق ًا أآو مكن شك أآنه نذرهام يف ظرف خاص اكلثلث ا ألخري من الليل وقد دخل
الوقت ،وال ينبغي البحث يف وجوب الوضوء والقراءة للعمل التفصييل بوجوهبام مع ًا،
وامنا ينبغي البحث يف وجوب تقدمي الوضوء عىل القراءة للشك يف تقيدها به  ،وقد
ذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل جواز تقدمي القراءة استناد ًا اىل أآصاةل الرباءة
عن القييد.
وفيه :أآهنا معارضة ابلرباءة عن الوجوب النفيس للوضوء للعمل اما بوجوب
الوضوء نفس ي ًا أآو ً
غرياي ـ و أآنه قيد للصالة ـ ولك واحد مهنام مشكوك وجمرى للرباءة
لوال املعارضة  ،فتجري قاعدة الاحتياط ومقتضاها تقدمي الوضوء.
الصورة الرابعة  :أآن يعمل بوجوب فعلني ويشك يف تقيد أآحدهام ابلخر مع
عدم العمل بامتثلهام من حيث االطالق والاشرتاط من بقية اجلهات  ،مكن عمل أآنه اما
نذر الوضوء مطلق ًا أآو قراءة القرآن عن وضوء يقع يف الثلث ا ألخري من الليل ،
فوجوب الوضوء ان اكن نفس ي ًا فهو مطلق فعيل  ،وان اكن ً
غرياي حيمتل أآن يكون
اكلقراءة مقيد ًا ابلوقت  .وهنا يشك امللكف يف تقييد القراءة ابلوضوء  ،ويف وجوبه
قبل الوقت  ،ويف وجوب االتيان به عىل من توضأأ قبهل  ،وذكر احملقق النائيين
(رمحه هللا) جراين الرباءة يف مجيع ذكل  ،ونتيجهتا عىل الرتتيب اجزاء القراءة
بدون وضوء  ،وغريية الوضوء  ،وكون امللكف خمري ًا بني االتيان به قبل دخول
الوقت أآو بعده.
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ويالحظ عليه  :أآن وجوب الوضوء عىل تقدير كونه نفس ي ًا اما مقيد مبا قبل
الوقت أآو مطلق ..فعىل ا ألول ال جتري الرباءة عن تقيد القراءة ابلوضوء  ،ملعارضهتا
ابلرباءة عن الوجوب النفيس بسبب العمل االجاميل التدرجيي املنجز اما بوجوب
الوضوء ابلوجوب النفيس أآو ابلوجوب الغريي  ،ونتيجة ذكل وجوب الوضوء قبل
الوقت فان بقي اىل الوقت أآجز أآ عن الوضوء بعده واال وجب الوضوء أآيض ًا
احتياط ًا.وعىل الثاين ال مع ى جلراين الرباءة عن وجوب الوضوء قبل الوقت للعمل
بعدم تقيد الوضوء به ،وبعد الوقت ال جتري للعمل بوجوبه اما نفس ي ًا أآو ً
غرياي  ،وال
ميكن نفي احملمتلني ابلرباءة ملاكن منجزية العمل.
نعم  ،ما ذكره(رمحه هللا) من جراين الرباءة فامي اذا توضأأ قبل الوقت وشك
يف وجوب اعادته بعده من هجة الشك يف تقيد القراءة ابلوضوء املقيد مبا بعد الوقت
اتم  ،وذكل ألن املعلوم اما الوجوب النفيس  ،وعىل تقديره فهو غري مقيد ابلوقت ،
واما الغريي  ،فيجب االتيان ابلقراءة معه  ،أآما وجوب كون الوضوء واقع ًا بعد
الوقت مفشكوك وليس طرف ًا للعمل االجاميل فتجري عنه الرباءة .فتحصل أآن املرجع
يف مجيع الصور هو الاحتياط ماعدا ا ألوىل .35
35

ـ هكذا ينبغي أن يقرر ما ذكره السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف بعض دوراته  ،و ذكر شيخنا األستاذ

(أيده اهلل) أن حبثه (رمحه اهلل) يف املقام مشوش  ،والسبب عدم تبيني اجلهة املنوعة للصور  ،والذي
يظهر مبالحظة ما تعرض له من صور وجود جهتني:
اجلهة األول  :مالحظة وجوب الواجب النفسي الذي حنتمل كون املشكوك مقدمة له  ،وهو
يتصور على أحناء :
1ـ أن يكون منجزاً غري فعلي .
2ـ أن يكون فعليّ ًا غري منجز .
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3ـ أن يكون فعليّاً منجزاً .
4ـ أن ال يكون فعليّ ًا وال منجزًا .
5ـ أن يكون جمهول الفعلية معلوم التنجيز .
 6ـ عكس السابقة  .وامللحوظ يف هذه اجلهة نفس الوجوب  ،وقد تعرض (رمحه اهلل) للصور
الثالث األول من هذه الست .
اجلهة الثانية  :مالحظة حال الواجب املشكوك من حيث اإلطالق والتقييد على تقدير النفسية
والغريية  ،واملتصور ست عشرة صورة  :ألن الواجب املشكوك على تقدير كونه نفسيّ ًا على أربعة
أحناء :أن يكون مطلقاً  ،أن يكون مقيداً بقبل الوقت  ،أن يكون مقيداً بدخول الوقت  ،أن يكون
جمهوالً  ،وهي بعينها جارية على تقدير كونه غرييّاً فاجملموع ست عشرة صورة :
1ـ نفسي مطلق أو غريي مطلق .
2ـ نفسي مطلق أو غريي جمهول .
3ـ نفسي مطلق أو غريي قبل الوقت .
4ـ نفسي مطلق أو غريي بعد الوقت .
5ـ نفسي قبل الوقت أو غريي قبل الوقت .
6ـ نفسي قبل الوقت أو غريي بعد الوقت.
7ـ نفسي قبل الوقت أو غريي مطلق.
8ـ نفسي قبل الوقت أو غريي جمهول
9ـ نفسي بعد الوقت أو غريي بعد الوقت .
10ـ نفسي بعد الوقت أو غريي قبل الوقت .
11ـ نفسي بعد الوقت أو غريي مطلق .
12ـ نفسي بعد الوقت أو غريي جمهول .
13ـ نفسي جمهول أو غريي جمهول .
14ـ نفسي جمهول أو غريي قبل الوقت.
15ـ نفسي جمهول أو غريي قبل الوقت .
16ـ نفسي جمهول أو غريي مطلق.
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آثار الواجب النفسي والغريي :
والالكم يف أآربع مسائل :
ا ألوىل  :يف العقاب عىل النفيس  ،وال الكم يف اس تحقاق عاصيه العقاب ،
ألنه ممترد خارج عن زي العبودية  ،وهاتك ملواله  ،وظامل هل  ،وذكل موضوع حلمك
العقل ابس تحقاق العقاب.

وامللحوظ يف هذه اجلهة الواجب أما الوجوب فمطلق  ،و تندرج صورها ضمن الصورة األوىل من صور
اجلهة األوىل .
وقد تعرض السيد اخلوئي (رمحه اهلل) جلملة من هذه الصور  ،فقد تعرض لصور توافق حال
الواجب املشكوك من حيث اإلطالق والتقييد واجلهالة  ،وهي أربع  ،كما تعرض حلكم كون أحدهما
جمهوالً وهي مثان  ،كما تعرض حلكم ثالث صور خيتلف حال الواجب فيها على تقدير كونه نفسيّاً
عن حاله على تقدير كونه غرييّ ًا  ،وهي :
1ـ أن يكون املشكوك مردداً بني كونه نفسيّاً مقيداً بوقوعه قبل الوقت  ،أو غرييّاً مقيداً بوقوعه
بعده  .وحكم بوجوب اإلتيان باملشكوك مرتني  ،للعلم اإلمجالي بوجوب الوضوء قبل الوقت أو وجوبه
بعده  ،فيوجد تكليفان حمتمالن ال مؤمن منهما  ،واملنجز لوجوب املوافقة ليس نفس العلم بل االحتمال
مع عدم املؤمن .
 2ـ أن يكون املشكوك مردداً بني النفسي املطلق أو الغريي املشروط بدخول الوقت بنحو يكون
الوقت قيدًا للواجب  ،وحكمها كفاية الوضوء بعد الوقت .
 3ـ أن يكون املشكوك كالوضوء ـ مث ًال ـ مرددًا بني النفسي املقيد بقبل الوقت أو الغريي املطلق ـ أي
الذي هو مقدمة للصالة مثالً املقيدة ببعد الوقت ـ فيكفي حتققه ولو قبل وقت النفسي  ،وذلك ألن
الوضوء وإن مل يكن مصداقاً للواجب الغريي قبل وقت النفسي  ،إال أنه مسقط للتكليف إما ألنه
حمصل للغرض كما هو مبنى احملقق االصفهاني (رمحه اهلل) أو رافع للموضوع كما هو مبنى املشهور .
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الثانية  :يف العقاب عىل الغريي  ،والصحيح أآن تركه ال يوجب عقا ًاب  ،وامنا
العقاب عىل ترك النفيس فقط  ،ألن املدار فيه عىل هتك املوىل وهو مفقود فيه ،
ويشهد ذلكل أآن العقل ال يفرق بني االتيان ابملقدمات وترك الواجب  ،وبني ترك
املقدمات والواجب  ،ألن املدار عىل عنوان هتك املوىل وظلمه  ،وهو يف
املوردين واحد  ،ولهذا ال حيمك العقل بأأن من ترك الواجب النفيس اذلي هل أآلف
مقدمة هاتك ملواله أآكرث ممن يرتك ذكل الواجب فامي اذا مل يتوقف اال عىل مقدمة
واحدة .
الثالثة  :يف الثواب عىل النفيس  ،وال الكم يف اس تحقاق العبد هل مبع ى أآن
وضع الثواب فيه ليس قبيح ًا  ،ولكن مع ذكل قيل بوقوع خالف بني املشهور
والش يخ املفيد (رمحه هللا) يف الاس تحقاق  ،واملقطوع به أآن مراد الش يخ من نفيه
نفي الوجوب  ،اذ العبد مكل هلل وليس اك ألجري املس تحق بعد العمل  ،ومراد
املشهور من اثباته نفي القبح  ،فاخلالف لفظي  ،وليس فامي ذكرانه .
الرابعة  :يف الثواب عىل الغريي ،والصحيح أآنه اكلنفيس  ،فان كون العبد أآه ًال
للتفضل ابلثواب منوط ابالنقياد وهو متحقق يف الغريي اكلنفيس  ،و الشاهد عىل
ذكل هو أآن العقل يفرق بني من حيصل املقدمة المتثال أآمر مواله وبني من حيصلها
لغرض دنيوي مث ميتثل الواجب اذا اتفق المتكن منه  ،فريى ا ألول منقاد ًا يف
املقدمات أآه ًال للثواب علهيا دون الثاين  ،وليس الثواب عىل النفيس  ،ولهذا حيمك
العقل ابالس تحقاق يف مورد حتصيل املقدمات لالمتثال  ،وان اتفق العجز عن
النفيس بعد ذكل  ،فالصحيح ترتب اس تحقاق ثوابني  ،مع االتيان ابلنفيس
ومقدماته بداعي التوصل اليه خالف ًا لصاحب الكفاية واحملقق النائيين (رمحهام هللا).
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دفع إشكالني:
االشاكل ا ألول  :يرتبط برتتب الثواب عىل بعض املقدمات اكلطهارات
الثالث ،مع أآن ا ألمر هبا غريي  .وقد عرفت وجه اجلواب عنه  ،وهو حتقق مناط
اس تحقاق الثواب فيه اكلنفيس.
االشاكل الثاين :يرتبط بعبادية الطهارات الثالث  ،فان وجوب املقدمات
توصيل الغرض منه التوصل اىل الواجب النفيس  ،مضاف ًا اىل أآن الطهارات مقدمة
مبا يه عبادة فيتعلق هبا الوجوب الغريي عىل هذا الوصف  ،واملتعلق متقدم عىل
املوضوع يف عامل االنشاء فال يكون منشأأ لعباديهتا  .مفا هو املنشأأ لها ؟
وذكر يف مقام اجلواب عدة أآجوبة:
اجلواب ا ألول  :ما يف الكفاية من أآهنا وان وجبت ً
غرياي اال أآهنا مطلوبة ـ أآيض ًاـ
عىل حنو الاس تحباب وعباديهتا من الثاين .
و أآورد عليه احملقق النائيين (رمحه هللا) وجوه ًا ثالثة:
ا ألول  :أآنه أآخص من املدعى اذ ال دليل عىل مطلوبية اس تحباب التميم.
وفيه  :اس تفادة ذكل من قوهل (عليه السالم)" :الرتاب أآحد الطهورين " ،مع
مض ما دل عىل اس تحباب الطهور يف نفسه كقوهل تعاىل {:ان هللا حيب التوابني
وحيب املتطهرين}.
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الثاين  :أآن ا ألحاكم متضادة فال جيمتع الوجوب والاس تحباب  .وعليه  ،البد
من الانداكك  ،فال يكون االتيان هبا بقصد الاس تحباب حمقق ًا لالنقياد لعدمه.
وفيه :أآن الانداكك ال يوجب زوال الاس تحباب  ،بل زوال حده  ،اذ يتودل
منه حمك اثلث جامع خلصائص املندكني  ،وهو يف املقام وجوب نفيس  ،هذا عىل
القول بأأن الفرق بني الاس تحباب والوجوب ابلشدة والضعف  ،و أآما عىل اخملتار
من كوهنام طلب ًا وميتاز الاس تحباب ابقرتانه ابلرتخيص  ،فال انداكك حقيقة بل
يزول الرتخيص  ،فيحمك العقل ابلوجوب  ،فيكون بقاء الطلب النفيس أآظهر.
الثالث :أآن هذا الوجه أآخص من املدعى من هجة أآنه يصحح العبادية يف حق
من قصد الاس تحباب  ،و أآكرث الناس غافلون عنه فبأأي يشء تصحح عبادية
طهاراهتم؟!بل ان البعض منكر هل ـ اجهتاد ًا أآو تقليد ًا ـ مع اجلزم بصحة طهاراهتم.
و أآجاب عنه يف الكفاية بأأن قصد ا ألمر الاس تحبايب متحقق مضن ًا  ،مع الغفةل
عنه بقصد متعلق الوجوب الغريي ؛ ألن املتعلقني واحد .
وفيه  :عدم معقولية حتقق املقدمة املتقومة بقصد ا ألمر الاس تحبايب مع الغفةل
عنه من ر أآس  ،ولو اكن جمرد احتاد متعلق ا ألمر الغريي مع الاس تحبايب اكف ًا يف
حتقق قصد الثاين بقصد ا ألول للزم حصة صالة الظهر عند قصد التوصل هبا اىل
االتيان ابلعرص مع الغفةل التامة عن قصد أآمرها النفيس  ،وهو رضوري الفساد.
اجلواب الثاين  :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا)  :من أآن الطهارات الثالث
رشوط يف حصة الصالة فينبسط علهيا ا ألمر النفيس ابلصالة  ،وبذكل تكون عبادة
اك ألجزاء.
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وفيه  :أآن ا ألمر ابلصالة ال ينبسط عىل الطهارات  ،وامنا ينبسط عىل االجزاء
والتقيد ابلطهارات  ،واال مل يبق فرق بني اجلزء والرشط  ،ولهذا جاز أآن يكون
القيد غري مقدور اكلزوال  ،ومل جيز ذكل يف اجلزء.
اجلواب الثالث :وهو الصحيح وهو ان االشاكل يف عبادية الطهارات الثالث
مبين عىل مقدمات ثالث:
ا ألوىل  :أآنه واجب غريي  ،والغريي ال مالك فيه.
الثانية  :أآن ما ال مالك فيه ال يكون حمبو ًاب.
الثالثة  :أآن ما ال يكون حمبو ًاب ال يكون مقر ًاب.
والثالثة ممنوعة ؛ اذ يكفي يف كون العمل مقر ًاب اضافته اىل املوىل  ،وان مل يكن
هناكل أآمر  ،وال يشرتط يف االضافة كون نفس العمل حمبو ًاب بل يكفي أآن يكون
العمل موص ًال ملا هو احملبوب  ،وهبذا تصح طهارة الغافل عن ا ألمر الاس تحبايب ،
وتقع عبادة  ،اذا قصد التوصل هبا اىل املطلوب النفيس  ،لتحقق قصد التقرب
بذكل.نعم ،لو جاء اب ألجزاء ال بقصد التوصل ال تقع حصيحة  ،ألن ما هو مقدمة
عبادة  ،وهو مل حيققها.واحلاصل  :ميكن حتقق العبادية بقصد نفس ا ألمر
الاس تحبايب يف امللتفت  ،وبقصد التوصل اىل النفيس يف الغافل  ،فاالشاكل
مندفع.
فرعان يرتبطان مبا تقدم :
الفرع ا ألول  :لو تطهر العبد قبل وقت الواجب النفيس  .وفيه صوراتن:
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ا ألوىل  :أآن يكون ذكل بداعي ا ألمر الاس تحبايب  ،وال الكم يف الصحة بناء
عىل الاس تحباب  ،وهو الصحيح.
الثانية  :أآن يكون ذكل بداعي التوصل اىل الواجب النفيس ،وقد يتومه
البطالن ألنه ال أآمر ابلتوصل قبل الوقت.
ولكن الصحيح التفصيل بني الوضوء والغسل وبني التميم ،ابلقول ابلصحة يف
ا ألولني ـ دون ا ألخري..
أآما احلمك ابلصحة يف ا ألولني ف ألنه يكفي يف وقوعهام بنحو قريب اضافهتام اىل
املوىل  ،ويتحقق االضافة بقصد التوصل هبام اىل الواجب النفي  ،ولو بعد الوقت ،
من دون حاجة اىل وجود أآمر هبام .
و أآما احلمك بعدم حصة ا ألخري :فلورود النص اخلاص  ،اذلي اس تفاد منه الفقهاء
عدم جواز البدار ذلوي ا ألعذار  ،والبحث فيه موكول اىل الفقه.
الفرع الثاين  :لو تطهر العبد بعد دخول وقت الواجب النفيس .
و فيه ثالث صور :
الصورة ا ألوىل  :أآن يتطهر بداعي الاس تحباب النفيس  ،وقد يقال يف حصته
اشاكل  ،ألن الاس تحباب من ا ألحاكم امخلسة  ،ويه متضادة فال جيمتع مع
الوجوب الغريي  ،فالبد من الانداكك ـ كام تقدم عن احملقق النائيين (رمحه هللا) ـ
ومع الانداكك ال يبقى الاس تحباب  .و أآجاب الس يد الزيدي(رمحه هللا) بعدم وجود
مانع من الاجامتع مع اختالف اجلهة كام يف موارد اجامتع ا ألمر والهنيي.
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ويف جوابه منع ألن جواز الاجامتع فامي اذا اكن متعلقا احلمكني حيثيتني
تقييديتني  ،بأأن يكون التعلق بعنوانني متعددين خارج ًا  ،وهنا متعلق الوجوب
الغريي واقع املقدمة ابمحلل الشايع  ،وهو متحد مع متعلق الاس تحباب .
والصحيح يف اجلواب  :ما تقدم من عدم زوال الطلب النفيس من ر أآس  ،وامنا
يزول الرتخيص ابلرتك.
الصورة الثانية  :أآن يتطهر بداعي التوصل اىل الصالة  ،وال الكم يف الصحة ،
اال يف التميم فانه ال يصح يف أآول الوقت لورود الهنيي عن املبادرة ذلوي ا ألعذار.
الصورة الثالثة  :أآن يتطهر بداعي التوصل  ،وحيول بينه وبني الواجب النفيس
حائل أآو يرصفه عنه صارف ش يطاين  ،وحمكها عىل القول بأأن الواجب مطلق
املقدمة هو الصحة  ،لوجود الوجوب الغريي وقد قصد  ،و أآما عىل القول بأأهنا
خصوص املوصةل فرمبا يشك يف احلمك من هجة أآن الطهارة مل تقع موصةل فمل يتعلق
هبا الوجوب ،ولكن قد عرفت أآن الصحيح هو احلمك ابلصحة لكفاية اضافهتا اىل
املوىل يف عباديهتا  ،وال يشرتط وجود ا ألمر الفعيل يف ذكل .
األقوال يف املسألة:
واملهم مهنا مخسة  :اثلهثا التفصيل بني حال ارادة العبد االتيان بذهيا وعدمه  ،و
رابعها التفصيل بني ما يقصد به التوصل ذلهيا وغريه  ،و خامسها التفصيل بني
املوصةل وغريها.
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وقد وقع اخلالف يف نس بة القول الثالث اىل صاحب املعامل (رمحه هللا) ،
ولكن ذكل يظهر من عبارته يف مسأأةل الضد حيث قال ( :ان الوجوب يف حال
كون امللكف مريداً للفعل املتوقف عليه) .وكيف اكن فاالشاكل فيه ظاهر  ،ألن ذا
املقدمة يف حاةل عدم ارادة العبد هل اما غري مأأمور به  ،واما مأأمور به..وا ألول
خالف الفرض  ،اذ يلزم منه أآن يكون وجوب ذي املقدمة اتبع ًا الرادة العبد ،
والثاين يلزم منه احلمك بوجوب املقدمة ؛ ملاكن املالزمة اليت يذهب الهيا صاحب
هذا التفصيل .
و أآما الرابع فهو املنسوب اىل الش يخ (رمحه هللا) يف املطارح ويوجد يف حبث
النية من طهارته ما يشهد لهذه النس بة  .وميتاز هذا التفصيل عن سابقه برجوع قيد
ارادة التوصل اىل الوجوب يف السابق واىل الواجب فيه .
و أآورد عليه يف الكفاية بأأن سعة احلمك وضيقه فرع سعة وضيق املالك ،
واملالك لوجوب املقدمة هو توقف االتيان بذي املقدمة علهيا وعدم اماكن حتققه
بدوهنا ،وبعبارة أآخرى  :املالك هو كون املقدمة ممكنة للعبد من امتثال النفيس ،
وذكل متحقق يف مطلق املقدمة ،فالتقييد بال موجب.
وقد ذكر توجهيان لهذا التقييد:
ا ألول  :أآن املقدمة واجبة من هجة مقدميهتا  ،والفعل ال يقع متصف ًا ابلوجوب
اال اذا قصد العنوان اذلي مت اجيابه به ،وهو املقدمية والتوصل يف املقام  ،نعم قد
حيصل الغرض اذا اكن الواجب توصلي ًا وان مل يتحقق الامتثال  ،كام يف تطهري
الثوب ال بغرض التوصل اىل امتثال الصالة .
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و أآورد عليه احملققان صاحب الكفاية و النائيين (رمحهام هللا) بأأن الوجوب
يتعلق بواقع املقدمة ابمحلل الشايع  ،ألنه هو اذلي يتوقف عليه الواجب النفيس ،
فمل يتعلق ابملقدمة بوصف مقدميهتا  ،ليك جيب قصد التوصل يف حتقق الامتثال.
مفا ذكر اتم يف الواجبات القصدية اليت يؤخذ العنوان فهيا يف املتعلق  ،وال يتحقق
اال بقصدها كام يف ا ألمر ابلتعظمي اذلي ال يتحقق مبطلق القيام  ،وامنا القيام بقصد
التعظمي  ،وليس مهنا حمل البحث.
الثاين :ما ذكره احملقق الاصفهاين (رمحه هللا) وهو يعمتد عىل مقدمتني :
ا ألوىل  :أآن احليثيات التعليلية ختتلف عن التقييدية يف ا ألحاكم الرشعية ،
دون العقلية من دون فرق بني ا ألحاكم النظرية والعملية  ،حفمك العقل ابس تحاةل
يشء للزوم التسلسل هو حمك ابس تحاةل التسلسل نفسه  ،كام أآن حمكه حبسن
اعطاء املنعم هدية  ،ألنه شكر حمك حبسن نفس شكر املنعم  ،وملا اكن وجوب
املقدمة حبمك العقل وحيثيته التعليلية يه التوصل  ،فيكون نفس التوصل هو
متعلق احلمك  ،فتكون املقدمية حيثية تقييدية.
الثانية  :أآن التلكيف ال يتعلق اال ابملقدور  ،واملقدور من لك فعل ما وقع عن
قصد  ،و أآما ما ال يقع عن قصد فغري مقدور  ،وعليه يكون متعلق الوجوب الغريي
هو املقدمة اليت قصد هبا التوصل  ،و أآما ما وقع بدون قصد فهو وان حقق الغرض
اال أآنه ليس مطابق ًا ملتعلق ا ألمر فال ينطبق عليه عنوان الامتثال.
وللمناقشة يف املقدمتني جمال ..أآما ا ألوىل  :ف ألن احليثيات التعليلية وان اكنت
راجعة اىل التقييدية اال أآن وجوبنا رشعي ال عقيل  .نعم ،الاكشف عنه حمك العقل
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ابملالزمة  ،والعقل عارف مبالك الوجوب وهو التوقف  ،و التوقف شامل لطبيعي
املقدمة .
و أآما الثانية  :ف ألن احلصة اليت حتصل عن غري قصد وان اكنت غري مقدورة ،
اال أآن ذكل ال يعني تعلق الوجوب خبصوص احلصة الواقعة عن قصد  ،اذ يوجد
فرض اثلث  ،وهو تعلقه ابجلامع  ،واجلامع بني املقدور وغريه مقدور  ،ولوال ذكل
لبطلت التاكليف املتعلقة ابلطبائع ألن بعض أآفرادها غري مقدور اكلصالة عىل
الشمس مث ًال  .نعم  ،ما ذكره (رمحه هللا)يمت يف القدرة املأأخوذة يف لسان ادلليل ،
فانه ال طريق اىل اس تكشاف وجود املالك يف احلصة غري املقدورة فال يتعلق ا ألمر
هبا وال ابجلامع بيهنا وبني املقدورة  ،والالكم يف وجوب املقدمة  ،وهو منكشف
حبمك العقل اذلي جيزم بوجود املالك يف غري املقدورة ـ أآيض ًا ـ.
تفسريات كالم الشيخ (رمحه اهلل):
مث انه قد فرس الكم الش يخ (رمحه هللا) بعدة تفسريات :
التفسري ا ألول  :ما تقدم وقد عرفت ما فيه.
التفسري الثاين :ـ ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) وحاصهل ـ ان الواجب هو
مطلق املقدمة ولو مل يقصد هبا التوصل  ،نعم الثواب ال يرتتب اال عىل ما قصد به
التوصل  ،وهو حصيح يف نفسه ـ كام تقدم ـ ولكنه ليس تفصي ًال يف وجوب
املقدمة.
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التفسري الثالث :ـ ما نقهل احملقق النائيين (رمحه هللا) عن الس يد محمد
الاصفهاين (رمحه هللا) ـ ان مراد الش يخ (رمحه هللا) أآن قصد التوصل رشط
لسقوط حرمة احملرم اذلي يقع مقدمة لواجب ال يقل أآمهية يف ابب الزتامح.
وفيه  :أآن املزامحة اثبتة بني احملرم النفيس وبني الواجب النفيس ال الغريي ،
ولهذا يه اثبتة حىت لو مل نقل بوجوب املقدمة.
و مع أآمهية الواجب ال مع ى للهنيي عن املقدمة الواقعة يف طريقه من دون فرق
بني ما قصد هبا التوصل  ،وما مل يقصد .نعم ،مع عدم القصد يكون العبد متجر ًاي .
و أآما ما ال يكون واقع ًا يف طريق الواجب من احملرم  ،فهو حرام  ،ألن املوجب
لرفع احلرمة هو التوقف  ،واملفروض عدمه .نعم  ،مع قصد التوصل و اتفاق عدم
حتقق الواجب يعذر امللكف عىل مجيع املباين  ،و أآما مع عدم قصد التوصل فال .
ورمبا يقال بظهور مثرة هذا التفصيل يف موارد :
ا ألول  :الزتامح ،فان ما ترتفع حرمته من املقدمات احملرمة للواجب اذلي ال يقل
أآمهية هو خصوص املوصل ـ عىل القول بعدم املالزمة ـ وما قصد هبا التوصل ـ عىل
هذا التفصيل ـ ومطلق املقدمة عىل القول ابملالزمة مطلق ًا .
الثاين :ـ ما يف التقريرات وهو ـ موارد الاحتياط املس تلزم للتكرار اكلصالة
اىل اجلهات ا ألربع اذا أآيت ابلبعض  ،مع عدم قصد امجليع  ،فقد يقال بعدم حصة
الصالة وان طابقت الواقع عىل هذا التفصيل لعدم الوجوب مع عدم قصد التوصل.
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وفيه  :أآن االتيان ابمجليع مقدمة علمية ال وجودية  ،ألن املطابق للواقع مما كرره
احملتاط هو الواجب  ،و غريه أآجني ال يتوقف عليه وجود الواجب  ،ووجوبه ـ كام
تقدم ـ من ابب قاعدة الاش تغال ال التوقف .
نعم  ،قد يقال بوجود اشاكل عىل القول ابعتبار عدم القدرة عىل الامتثال
العلمي يف حصة الامتثال الاحامتيل  ،و أآن بيهنام طولية  ،و لكن هذا لو مت فهو
خارج عن حمل البحث.
الثالث  :ـ ما يف التقريرات أآيض ًا وهو ـ عدم جواز ادلخول يف غاية اذا قصد
ابلغسل غريها من الغاايت عىل هذا التفصيل  ،والوجه هو :ان ما يكون للغاية
ا ألخرى فرد آخر من الطهارة  ،وهو مل يتحقق  ،و أآما الوضوء فلماكن احتاد حقيقته
جيوز مطلق ًا.
وفيه  :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من عدم احامتل أآحد لتعدد الغسل
بتعدد غاايته.نعم ،احملمتل تعدده بتعدد أآس بابه  ،فال يرتتب مثرة هنا.
و أآما اخلامس :فهو خمتار الفصول  ،و هو احلق  .وقد نوقش بعدة مناقشات :
ا ألوىل  :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من لزوم ادلور أآو التسلسل أآما
لزوم ا ألول ف ألن وجوب املوصةل يس تلزم وجوب ذي املقدمة لتوقف حتقق
املقدمة املتقيدة اباليصال عىل حتقق الواجب النفيس  ،فيكون وجوب النفيس
مرتحش ًا من الغريي مع أآن وجوب الغريي مرتحش منه  ،و أآما الثاين ف ألن املقدمة
املوصةل تنحل اىل ذات املقدمة وقيد االيصال  ،ولك واحد مهنام مقدمة للك فهل
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الواجب بلحاظ الك هو ذات املقدمة أآو املقدمة املوصةل ؟ عىل ا ألول يلزم
اخللف ،وعىل الثاين ننقل الالكم اىل االجزاء وهكذا.
ويندفع ا ألول  :بأأن ما يتوقف عىل الوجوب النفيس هو الوجوب الغريي
للمقدمة  ،وما يتوقف عىل الوجوب الغريي هو الوجوب الغريي للواجب النفيس،
فال دور.
ويدفع الثاين :عدم ثبوت الوجوب الغريي ل ألجزاء  ،مضاف ًا اىل أآن من يقول
بوجوب املوصةل ال يريد أآخذ االيصال قيد ًا يف املتعلق  ،وامنا يريد االشارة اىل أآن
الواجب من املقدمات خصوص ما اكن مبزنةل العةل التامة أآو اجلزء ا ألخري مهنا  ،فال
دور وال تسلسل أآص ًال.
الثانية  :ما عن الخوند (رمحه هللا)يف الكفاية ووافقه احملقق النائيين(رمحه هللا)
من أآن مالك وجوب املقدمة ان اكن التوقف فهو يشمل غري املوصةل  ،وان اكن
الرتتب فيختص اب ألس باب التوليدية  ،كام عن صاحب املعامل (رمحه هللا).
وفهيا  :وجود احامتل اثلث  ،وهو االيصال  ،فيختص الوجوب ابحلصة التو أآم
لتحقق الواجب .
الثالثة :ما يف الكفاية ـ أآيض ًاـ من أآن الغرض من وجوب املقدمة المتكني  ،وهو
حيصل مبطلق املقدمة.
وفهيا  :ـ مضاف ًا اىل أآنه يلزم جواز ترك املقدمات وترك ذهيا  ،لعدم وجوب
حتصيل القدرةـ أآن المتكني حاصل ابلمتكن من املقدمات قبل فعل املقدمات  ،مع
أآن الغرض البد أآن يكون حاص ًال هبا .
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الرابعة  :ما يف الكفاية ـ أآيض ًاـ من أآن امللكف لو جاء ابملقدمة ومل يتحقق ذوها
بعد  ،فهل يبقى الوجوب الغريي أآو يسقط؟ عىل ا ألول يلزم التكرار  ،وعىل الثاين
يلزم سقوط ا ألمر بال موجبه املنحرص يف الطاعة و العصيان و ارتفاع املوضوع،
مفن عدم لزوم التكرار يس تكشف تعلق الوجوب مبطلق املقدمة.
وفهيا  :أآو ًال  :النقض مبا يقع من اجزاء املركب قبل متامه  .واثني ًا  :احلل بأأان
خنتار سقوط ا ألمر للعصيان لعدم حتقق الغرض بعد أآن اكن الواجب هو احلصة
اليت يقع بعدها ذو املقدمة  ،فتحقق الواجب النفيس مبزنةل الرشط املتأأخر  ،وان مل
يكن كذكل ابدلقة .
أدلة اختصاص الوجوب باملوصلة :
وقد اس تدل صاحب الفصول (رمحه هللا)بأأدةل :
ا ألول :الوجدان  ،فان لك من طلب شيئ ًا اش تاق اىل خصوص املقدمات اليت
يقع بعدها ذكل اليشء فقط .
و أآورد عليه يف الكفاية  :بأأن الوجدان يقيض بأأن مالك الوجوب هو المتكن
فال خيتص الشوق ابملوصةل  ،وقد عرفت ما فيه .
الثاين :أآن العقل جيوز ترصحي المر بعدم ارادة غري املوصةل  ،وال جيوز ذكل
يف املوصةل أآو ا ألمع  ،وهذا يدل عىل الاختصاص.
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و أآورد عليه يف الكفاية  :بأأن عدم جتويز العقل شامل لغري املوصةل بعد أآن اكن
املالك هو المتكني .وفيه  :ـ مضاف ًا اىل ما عرفت من فساد جعل المتكني هو
املناط ـ أآنه خالف الوجدان.
الثالث :الربهان  ،و حاصهل هو  :ان الوجوب فعل اختياري حيتاج اىل
املصحح واال يكون لغو ًا  ،فالبد و أآن يكون اتبع ًا للمالك سعة وضيق ًا  ،وحيث ان
الغرض من الوجوب الغريي التوصل للنفيس  ،فال يكون شام ًال لغري املوصةل من
املقدمات.
و أآورد عليه يف الكفاية :
أآو ًال :مبنع الصغرى حيث ذكر أآن الغرض هو المتكني  ،وقد عرفت ما فيه.
واثني ًا  :مبنع الكربى حيث ذكر أآن الوجدان قاض بأأن من أآحب شيئ ًا و أآوجبه
لغاية  ،ومل تقع الغاية بعد االتيان به  ،فانه يقع حمبو ًاب عىل صفة الوجوب.
وفيه  :عدم معقولية وقوعها عىل صفة الوجوب بعد أآن اكن املناط خاص ًا
ابملوصةل  ،فتحقق الواجب النفيس اكشف عن وجوب املقدمات وعدم حتققه
اكشف عن عدم وجوهبا.
الرابع  :ـ ما نسب للس يد الزيدي (رمحه هللا) من ـ حصة هنيي املوىل عن
املقدمة غري املوصةل  ،بل هذا واقع فامي لو توقف انقاذ غريق عىل الغصب  ،فان
الهنيي عن الغصب يرتفع يف خصوص الترصف املوصل اىل االنقاذ  ،وال يصح أآن
مينع عن املوصةل  ،وهذا دليل عىل أآن الوجوب خيتص هبا.
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و أآورد عليه يف الكفاية :
أآو ًال :بأأن عدم اتصاف غري املوصةل ابلوجوب لوجود مانع وهو احلرمة  ،فال
يدل عىل عدم الوجوب فامي لو اكنت مباحة  ،لوجود املناط وهو المتكني .
واثني ًا :ال يصح أآن يهنيى املوىل عن املقدمات غري املوصةل للزوم أآحد حمذورين:
1ـ طلب احلاصل ؛ ألن جواز املقدمة موقوف حينئذ عىل حتقق ذهيا  ،اذ به
تكون املقدمة موصةل  ،وحيث أآن وجوب ذي املقدمة يتوقف عىل جواز
املقدمة ،ألنه مرشوط ابلقدرة وبدون جواز املقدمة ال قدرة للعبد  ،فيكون وجوب
ذي املقدمة متوقف ًا عىل حتقق اجلواز املتوقف عىل نفس ذي املقدمة  ،فيكون ا ألمر
ابالنقاذ ـ مث ًال ـ متوقف ًا عىل حتقق االنقاذ .
2ـ جواز ترك الواجب  ،ألن جواز املقدمة موقوف عىل االتيان به ،
فيجوز عدم االتيان به من ر أآس لتحرم املقدمة  ،فال يكون العبد قادر ًا عىل االتيان
بذهيا فيسقط وجوبه لعدم القدرة عليه  ،وال جيب حتصيل القدرة .
وفيه خلط بني كون االيصال رشط ًا يف وجوب ذي املقدمة وجواز املقدمة ،
وبني كونه رشط ًا يف الواجب  ،أآي متعلق الوجوب الغريي  ،وهو مراد من يقول
بوجوب خصوص املوصةل  ،فان اجلواز متعلق ابملقدمة اليت يتحقق بعدها
الواجب ،ال املقيدة بذكل  ،ويه مقدورة  ،فال جيوز ترك ذي املقدمة مع القدرة
عليه ابلقدرة عىل مقدمته  ،كام ال يتوقف ا ألمر بذي املقدمة عىل حتقق ذي
املقدمة  ،ألن ا ألمر به وان توقف عىل جواز املقدمة اال أآن جواز املقدمة ليس
متوقف ًا عىل حتقق ذي املقدمة .
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خمتار احملقق النائيين:
مث ان للمحقق النائيين (رمحه هللا) الكم ًا يف املقام اختاره فرار ًا من القول
ابختصاص الوجوب ابملوصةل ألنه يس تلزم ادلور أآو التسلسل  ،و من القول
بوجوب مطلق املقدمة ؛ ألنه حمال من وجوه :
1ـ عدم املصحح الختصاص املوصةل ابملالك.
2ـ الوجدان القايض يف فرض وقوع احملرم مقدمة لواجب ال يقل أآمهية
ابس تحقاق اذلم عىل ارتاكب املقدمة بدون االتيان ابلواجب .
3ـ امتناع االطالق بعد امتناع التقييد ألن التقابل بيهنام عنده (رمحه هللا)
تقابل العدم وامللكة.
4ـ لزوم التفكيك بني وجوب املقدمة ووجوب ذهيا يف االطالق والتقييد.
وحاصل الكمه :اثبات الوجوب للمقدمة حال االيصال مبمتم اجلعل بنحو ال
يكون االيصال قيد ًا يف الوجوب والواجب  .وبذكل وافق صاحب احلاش ية(رمحه
هللا)  ،ولكن خالفه يف نقطة ويه فامي اذا وقع احملرم مقدمة لواجب ال يقل أآمهية ،
فقد حمك صاحب احلاش ية بثبوت حرمة ترتبية معلقة عىل عصيان الوجوب الغريي
املتعلق ابملقدمة  ،ومنع ذكل احملقق النائيين (رمحه هللا) ألن الزتامح بني احلرمة
النفس ية للمقدمة والواجب النفيس ال الغريي  ،فأأثبت حرمة مرتتبة عىل ترك
الواجب النفيس.
ويف الكمه مواضع للنظر :
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1ـ ما عرفت من عدم لزوم حمذور عىل القول بوجوب خصوص املوصةل .
2ـ ما عرفت يف حبث التعبدي والتوصيل من أآن امتناع التقييد بقيد ال
يس تلزم امتناع االطالق بذكل القيد.
3ـ ان الرتتب وان اكن حصيح ًا وجمرد اماكنه اكف يف وقوعه اال أآن تطبيقه يف
املقام يف غري حمهل  ،وذكل ألن حرمة املقدمة اذا اكنت مرشوطة بعصيان الواجب
اذلي ال يقل أآمهية  ،فوجوهبا مرشوط بطاعته ؛ اذ لو اكن الواجب طبيعي املقدمة
واحملرم املقدمة برشط العصيان يلزم اجامتع ا ألمر والهنيي يف واحد  ،وهو حمال.
واذا اكن الواجب الغريي معلق ًا عىل عدم العصيان نسأأل عن الواجب اذلي ال
يقل أآمهية وهو ذو املقدمة  ،فهل وجوبه معلق عىل عدم عصيانه أآو مطلق ؟ عىل
ا ألول يلزم حتصيل احلاصل  ،وعىل الثاين يلزم التفكيك بني الوجوب الغريي
والنفيس يف االطالق والتقييد مع أآن ا ألول مرتحش من الثاين.
مثرة القول باالختصاص باملوصلة :
ذكر يف الفصول أآن مثرة هذا التفصيل تظهر يف حصة العبادة املزامحة بواجب
أآمه عىل القول ابالختصاص  ،وفسادها عىل القول ابلعموم  .وذكل بناء عىل أآمور :
1ـ مقدمية ترك الضد لفعل الخر.
2ـ اقتضاء ا ألمر ابليشء الهنيي عن ضده العام .
3ـ الهنيي الغريي ـ اكلنفيس ـ يقتيض الفساد.
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فانه حينئذ يقال  :جيب ترك غري ا ألمه مقدمة ل ألمه  ،واذا وجب الرتك حرم
الفعل  ،واذا حرم فسد  ،وهذا البيان ال جيري فامي اذا اكن الواجب خصوص
املقدمة املوصةل  ،ألن ما يكون متعلق ًا للوجوب (املقدمة املوصةل) و هو ـ مث ًال ـ
ترك الصالة اخلاص املوصل لالنقاذ  ،فيتعلق الهنيي بضده العام وهو (ترك ترك
الصالة املوصل )  ،وليس هو نفس فعل الصالة بل مالزم هل  ،ألنه يتحقق اترة
ابلصالة  ،و أآخرى بغريها  ،كام لو ترك الصالة واالنقاذ مع ًا  ،فال تكون نفس
الصالة متعلق ًا للهنيي ليك حيمك ابلفساد.
و أآورد عليه الش يخ (رمحه هللا) :عدم ترتب المثرة للزوم الفساد عىل املبنيني ،
ألن الفعل ليس نقيض ًا وضد ًا عام ًا للرتك بل نقيض لك يشء رفعه ونقيض الرتك
(ترك الرتك) .نعم ،الفعل مصداق للنقيض سواء قلنا بوجوب مطلق املقدمة أآو
خصوص املوصةل  .نعم ،عىل ا ألول ينحرص املصداق يف واحد وعىل الثاين يتعدد .
فاذا اكنت الصالة مصداق ًا لـ(ترك الرتك املوصل )كرتك الصالة واالنقاذ مع ًا ،
رست الهيا احلرمة  ،فتكون فاسدة .
ويرد عليه :
أآو ًال  :أآنه جعل الصالة مصداق ًا لعدم ترك الصالة  ،وهذا من جعل الوجود
مصداق ًا للعدم  ،وهو حمال .
واثني ًا  :ساوى بني حال الصالة ابلنس بة اىل (ترك الصالة) وبني (ترك الصالة
املوصل) مع أآن حالها ابلنس بة اىل ا ألول هو التناقض  ،ولهذا ال جيمتعان وال
يرتفعان ،واملراد من نقيض لك يشء رفعه واقع الرفع و مصداقه أآي ما يرفع به
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اليشء  ،والرتك يرفع ابلفعل  ،وليس املراد أآن نقيض الرتك (ترك الرتك) ونقيض
ترك الرتك (ترك ترك الرتك) وهكذا  ،واال مل يكن الوجود نقيض ًا للعدم وهو كام
ترى وعليه يكون الهنيي متعلق ًا بنفس الصالة .
و أآما حالها ابلنس بة اىل الثاين فليس كذكل  ،ولهذا ميكن ارتفاعهام فامي لو مل
يصل العبد ويف نفس الوقت ال يرتك الصالة تراكً موص ًال  ،كام لو اش تغل ابلبيع
وترك االنقاذ  ،فاذا مل تكن الصالة نقيض ًا مل يتعلق الهنيي هبا عىل القول بوجوب
خصوص املوصةل  ،فال تكون فاسدة  ،وهبذا تصح المثرة  ،اال أآهنا ال تنفع الدراج
هذا البحث يف عمل ا ألصول لوهجني :
1ـ عدم اس تقالل هذه املسأأةل يف الاس تنباط حيث احتجنا اىل مض ثالث
مسائل أآخرى .
2ـ عدم حصة بعض هذه املسائل يف نفسها .
وقد تقدم ظهور المثرة فامي لو توقف الواجب ا ألمه عىل مقدمة حمرمة .
مثرات البحث يف مسألة مقدمات الواجب:
تقدم احلديث يف مثرة البحث  ،وفامي تقدم كفاية الثبات ترتب المثرة  ،غري أآن
العلامء ذكروا مثرات أآخر :
المثرة ا ألوىل  :ما يف الكفاية  ،ويه نفس الوجوب فانه حمك رشعي  ،واثباته
مقصود.
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وفهيا  :أآنه غريي ال حمركية هل وال عقاب عىل تركه.
المثرة الثانية  :اماكن التقرب ابملقدمة عىل تقدير الوجوب.
وفهيا  :أآن التقرب يكفي فيه اضافة العمل اىل املوىل  ،ويكفي يف حصة االضافة
كون العمل مقدمة للمطلوب  ،وال يلزم تعلق ا ألمر به.
المثرة الثالثة  :اماكن الوفاء ابلنذر املتعلق بواجب رشعي مطلق .
ويه ممنوعة؛ لوهجني:
ا ألول  :أآن احلمك جبواز تطبيق هذا النذر عىل املقدمة جزيئ  ،ال يصلح مثرة
للمسأأةل ا ألصولية .
الثاين  :ألان لو قلنا بوجوب املقدمة فهو خمتص ابملوصةل  ،ويه ال تتحقق اال
بتحقق النفيس  ،ومع حتققه حيصل الوفاء فال جمال لتطبيقه عىل الغريي .
المثرة الرابعة  :حتقق الفسق فامي لو اكن لواجب مقدمات كثرية ؛ اذ برتكها
يتحقق االرصار عىل الصغائر .
وترتهبا مبين عىل مقدمات:
ا ألوىل  :أآن يكون ترك الواجب النفيس من الصغائر  ،واال اكن تركه اكفي ًا
للحمك ابلفسق .
الثانية  :أآن اترك الصغرية ليس فاسق ًا  ،وهذه ممنوعة  ،فان العداةل يه
الاس تقامة عىل جادة الرشيعة والفسق هو اخلروج عهنا ويتحقق ابلصغرية .
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الثالثة  :أآن ترك املقدمات الكثري حمقق لالرصار مطلق ًا سواء اكنت بيهنام طولية
أآو عرضية  ،وهذه املقدمة ممنوعة ألن مفهوم االرصار ال يتحقق اال ابخملالفة مرة بعد
أآخرى  ،ولهذا ال يصدق االرصار عىل من نظر اىل نساء آأجنبيات متعددات مرة
واحدة.
ولو سلمنا هذه املقدمات مل ال ترتتب هذه المثرة  ،ولو ترتبت مل تنفع لبحث
املسأأةل يف ا ألصول..
أآما ا ألول  :ف ألن ترك الواجب الغريي ليس معصية يف نفسه  ،وراء معصية
ترك النفيس  ،فال يتحقق الفسق .
و أآما الثاين  :ف ألن املسأأةل ا ألصولية ما يس تنبط مهنا حمك لكي عىل حنو
الاس تقالل  ،واحلمك هنا ابلفسق مس تفاد من دليل آخر  ،وامنا وقعت مقدمة
الواجب يف طريق تطبيقه .
المثرة اخلامسة  :حرمة أآخذ ا ألجرة علهيا .
ويه ممنوعة..
أآو ًال :ألنه مل يثبت حرمة أآخذ ا ألجرة عىل الواجبات بعنوان كوهنا واجبة  ،فاهنا
اما عبادية  ،وحرمة أآخذ ا ألجرة عىل القائل هبا ملنافاة ذكل للتقرب  ،واما غري
عبادية ومن قال ابملنع مفن هجة منافاة االلزام لمتليك الغري  ،والكهام ممنوع.
والصحيح أآن النس بة بني وجوب اليشء وحرمة أآخذ ا ألجرة عليه يه العموم
من وجه فقد جيب اليشء وجتوز ا ألجرة عليه  ،كام يف الصناعات الواجبة ابلوجوب
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الكفايئ  ،وقد جيب وحيرم أآخذ ا ألجرة عليه  ،كام يف جتهزي امليت للعمل بأأن الشارع
ال جيزي ذكل فيه  ،وقد ال جيب اليشء وحيرم أآخذ ا ألجرة عليه ،كام يف ا ألذان
كذكل.
واثني ًا  :ألن املسأأةل ا ألصولية ما يس تنبط مهنا حمك لكي عىل حنو الاس تقالل ،
واحلمك هنا و هو حرمة أآخذ ا ألجرة عىل الواجبات مل يس تنبط من مسأألتنا .نعم،
يه واقعة يف طريق تطبيقه .
المثرة السادسة  :اختالف حمك املقدمة ـ احملرمة يف نفسها ـ اليت يتوقف علهيا
فعل الواجب ؛ ابختالف القول يف وجوب مقدمة الواجب ،فعىل القول بعدم
الوجوب تكون حمرمة فقط  ،وعىل القول ابلوجوب مفع جواز الاجامتع تتصف
ابحلمكني  ،واال وقع التعارض وتثبت املقدم مهنام .
و أآورد صاحب الكفاية (رمحه هللا)علهيا من ثالث هجات:
ا ألوىل  :حىت لو قلنا جبواز الاجامتع فال يسعنا ذكل يف املقام  ،ألن املصحح
لالجامتع تعدد العنوان  ،و اجملمع يف حمل البحث واحد ألن ما يتعلق به الوجوب
واقع املقدمة ابمحلل الشايع  ،وكونه مقدمة حيثية تعليلية  ،فيكون الفرض داخ ًال يف
الهنيي عن العبادات واملعامالت .
وفيه  :أآان نسمل أآن املتعلق هو املقدمة ابمحلل الشايع  ،ولكن ليس هو الوجود
اخلاريج بل العنوان اللكي ؛ ألن الواجب النفيس ال يتوقف عىل فرد جزيئ من
املقدمة  ،رضورة أآن احلج ـ مث ًال ـ ال يتوقف اال عىل لكي قطع املسافة اذلي هل
مصاديق متعددة يتحقق التوصل اىل احلج بأأهيا .وعليه ،جيوز أآن يكون ادلخول يف
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مكل الغري حرام ًا ألنه غصب  ،وواجب ًا بعنوان الوصول للغريق  ،واختالف متعلق
احلمكني بكون أآحدهام احلصة والخر الطبيعة؛ اكف يف جواز الاجامتع .
الثانية  :لو سلمنا جبواز الاجامتع  ،مع ذكل ال جيمتع الوجوب والتحرمي  ،ألنه
مع احنصار املقدمة يقع الزتامح لضيق قدرة امللكف  ،والثابت هو ا ألمه من احلمكني
فقط ،ومع عدم الاحنصار فال يتعلق الوجوب الغريي اال ابملقدمات غري احملرمة .
وفيه  :أآان خنتار الشق الثاين ويقع الاجامتع  ،لوجود مالك املقدمية يف احملرم ،
فال موجب لتخصيص الوجوب بغريها عىل القول جبواز الاجامتع .
الثالثة  :أآنه ال فرق بني القول بوجوب املقدمة والقول بعدم الوجوب يف اماكن
التوصل ابملقدمة احملرمة التوصلية  ،وكذكل اذا اكنت عبادية  ،وقلنا جبواز
الاجامتع  ،اذ يكفي اضافة املقدمة اىل املوىل يف التقرب من دون حاجة اىل وجود
أآمر ،و أآما اذا قلنا بعدم جواز الاجامتع فهيي فاسدة من دون فرق بني القول
ابلوجوب والقول بعدم الوجوب  ،فال مثرة ترتتب من هذه اجلهة .
مقتضى األصل العملي :
ذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا)اىل عدم وجود أآصل معيل يف املقام يرجع
اليه يف املسأأةل ا ألصولية  ،ألن املالزمة أآزلية وليست أآمر ًا حاد ًاث ليك يس تصحب
عدهما .
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و أآما املسأأةل الفقهية فا ألصل عدم الوجوب  ،والكمه (رمحه هللا)ا ألول متني
 ،و أآما الثاين مفخدوش ألن ا ألصل اما الرباءة واما الاس تصحاب  ،والكهام ال جيري
لعدم ترتب عقاب عىل الغريي لتنفيه الرباءة العقلية  ،كام ال منة يف نفيه لتنفيه
الرشعية  ،كام انه ال أآثر لالس تصحاب بعد حمك العقل بوجوب املقدمة .
حتقيق أصل البحث:
اس تدل عىل وجوب املقدمة بأأدةل :
ا ألول  :ما نسب اىل ا ألشاعرة من لزوم اجياب مجيع املقدمات  ،واال يلزم
جواز تركها  ،ومع الرتك ان بقي التلكيف فهو تلكيف مبا ال يطاق  ،وان مل يبق لزم
تقيد الوجوب ابملقدمات  ،فينقلب املطلق مرشوط ًا.
وفيه  :أآن املصحح للتلكيف هو القدرة ولو مع الواسطة  ،ويه حمفوظة يف
املقام ابلقدرة عىل املقدمات  ،فال يلزم من عدم وجوب املقدمات التلكيف بغري
املقدور .وعليه  ،حيمك العقل بتحصيل املقدمات حتصي ًال للنفيس  ،ومع عدم
االتيان هبا يكون امللكف عاصي ًا ل ألمر النفيس  ،مس تحق ًا للعقاب عليه .
الثاين :ما يف الكفاية من ثبوت وجوب بعض املقدمات رشع ًا وعرف ًا  ،مثل
قوهل تعاىل  {:اذا مقمت اىل الصالة فاغسلوا وجوهمك و أآيديمك اىل املرافق  } . . .وقوهل
( عليه السالم )  " :اغسل ثوبك من أآبوال ما ال يؤلك محله " وما شألك ذكل ،
وال شك يف كوهنا مش متةل عىل مالك  ،ليس عني مالك النفيس  ،واال يلزم أآن
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تكون واجبات نفس ية  ،فيتعني يف املقدمية  ،وحال املقدمات واحد  ،فيثبت
الوجوب يف امجليع.
وفيه  :ان ا ألوامر يف هذه املوارد ليست مولوية  ،وامنا يه ارشاد اىل
مقدميهتا أآو حمك العقل بلزوم االتيان هبا لو اكنت مقدميهتا واحضة  ،والقايض بذكل
العرف ويشهد هل أآمران :
1ـ ورود ا ألمر اب ألجزاء مع أآن تعلق ا ألمر الغريي هبا مس تحيل.
2ـ ورود ا ألمر ابلرشائط يف ابب املعامالت  ،كام يف {و أآشهدوا ذوي عدل
 }...مع أآن االشهاد ليس واجب ًا مو ً
لواي .
الثالث :ما يف الكفاية أآيض ًا  ،و أآوحضه احملقق النائيين (رمحه هللا)بقضاء
الوجدان بأأن من أآراد شيئ ًا ابالرادة التكوينية فانه يريد مقدمته  ،وحال الرشعية
كحال التكوينية .
وفيه  :ان أآيد ابلرشعية الشوق النفساين فهو أآجني عن املقام  ،ألن الالكم
يف احلمك وهو فعل اختياري للحامك  ،وان أآريد الاختيار  ،فتعلقه بفعل الغري حمال
أآو مس تلزم للجرب  ،وان أآريد املالزمة يف احلمك فالوجدان شاهد عىل خالف ذكل
رضورة أآن المر قد يكون غري ملتفت اىل املقدمات حال صب احلمك أآو ال يعمل
بأأصل املقدمية .
عىل أآنه ال يوجد مقتض جلعل الوجوب مع حمك العقل بالبدية االتيان .مث لو
قلنا بوجوب املقدمة فالالكم يف اس تحباب مقدمة املس تحب هو الالكم فهيا .
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مقدمة احلرام:
وقد جعلها احملقق النائيين (رمحه هللا) عىل ثالثة أآقسام :
ا ألول  :ا ألس باب التوليدية ،ويه اليت ال تدخل االرادة بيهنا وبني املسبب ،
كقطع الرقبة ابلنس بة للقتل .وحمكها احلرمة النفس ية  ،بل الهنيي الوارد عىل املسبب
وارد علهيا  ،ألهنا يه املقدورة .
الثاين  :ا ألس باب غري التوليدية  ،اذا قصد هبا التوصل للحرام  ،وقد حمك
حبرمهتا  ،ولكن تردد يف كون احلرمة غريية أآو نفس ية للتجري.
الثالث :ا ألس باب غري التوليدية  ،واليت مل يقصد هبا التوصل للحرام  .وحمك
بعدم املوجب للحمك ابحلرمة  ،ألنه منحرص يف كون املقدمة عةل اتمة أآو قصد
التوصل للحرام  ،والكهام منتف .
والتحقيق :أآن احملرم يف القسم ا ألول هو املسبب  ،للقدرة عليه ابلقدرة عىل
سببه  ،ويكفي ذكل عند العقل يف حصة التلكيف.
نعم  ،حرمة السبب الغريية اتبعة للقول بوجوب املقدمة ؛ ألنه مع لزوم ترك
املسبب جيب ترك مقدمته  ،ويه ترك السبب  ،و مع وجوب ترك السبب حيرم
االتيان به  ،مفع نفي الوجوب الغريي تنتفي احلرمة الغريية.
و أآما القسم الثاين  :فال موجب للقول ابحلرمة فيه حىت لو قلنا بوجوب
املقدمة ،لقدرة العبد عىل ترك احلرام حىت بعد حتقق املقدمة  ،و أآما احلرمة النفس ية
من ابب التجري فسوف يأأيت الالكم فهيا ان شاء هللا.
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و أآما القسم الثالث  :فهو كام أآفاد.
والالكم يف مقدمة املكروه اكلالكم يف مقدمة احلرام .

مسألة الضد
وحتقيق الالكم فهيا يس تدعي رمس مقدمات :
املقدمة ا ألوىل  :عنون املتقدمون البحث بـعنوان ( ا ألمر ابليشء هل يقتيض
الهنيي عن ضده؟) وهو مومه ابختصاص البحث مبا اذا اكن الوجوب مس تفاد ًا من
دليل لفظي  ،وليس ا ألمر كذكل .
املقدمة الثانية  :مسأأةل الضد أآصولية عقلية..
أآما كوهنا أآصولية  :ف ألهنا عىل القول ابالقتضاء وان احتاجت اىل مض قاعدة
(اقتضاء الهنيي عن العبادة للفساد )  ،اال أآهنا عىل القول بعدم الاقتضاء ال حتتاج
الهيا يف احلمك بصحة العبادة اليت تقع ضد ًا للواجب  ،ويكفي يف كون املسأأةل أآصولية
اس تقاللها عىل أآحد ا ألقوال  ،اذ لوال ذكل خلرجت مجةل من مسائل عمل ا ألصول،
مكسأأةل خرب الواحد اليت ال تقع يف طريق الاس تنباط اال عىل القول حبجيته .
و أآما أآهنا عقلية  :ف ألن اجلهة املبحوث عهنا يه املالزمة  ،ويه ثبو ًات ونفي ًا من
مدراكت العقل .
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املقدمة الثالثة  :املراد ابالقتضاء ما يعم العينية  ،ويه أآحد ا ألقوال ـ كام
س تعرف ـ وليس املقصود املع ى الاصطاليح  ،اذلي هو فرع الغريية  ،واملراد
ابلضد ا ألمع من املصطلح  ،ألن البحث يف مقامني  ،أآحدهام اقتضاء وجوب يشء
للهنيي عن ضده العام  ،وهو الرتك العديم  ،والضد املصطلح وجودي .
اذا عرفت هذا فالالكم يف مقامني:
البحث يف الضد اخلاص:
املقام ا ألول  :يف الضد اخلاص .
وللقائلني ابالقتضاء دليالن .
ادلليل ا ألول  :مبين عىل مقدمات :
ا ألوىل  :أآن وجود الضد مانع من وجود الضد الخر.
الثانية  :أآن عدم املانع من املقدمات  ،ألنه من اجزاء العةل.
الثالثة :مقدمة الواجب واجبة .
الرابعة  :أآن ا ألمر ابليشء يقتيض الهنيي عن ضده العام وهو الرتك  .وعىل هذه
املقدمات يكون لك ضد لواجب حرام ًا  ،ألنه يتوقف وجود الواجب عىل عدم
هذا الضد  ،فيكون عدمه واجب ًا ً
غرياي  ،فيحرم وجوده.
وقد أآورد عىل املقدمة ا ألوىل عدة مناقشات :
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املناقشة ا ألوىل :ـ للمحقق النائيين (رمحه هللا)  ،ويه مبنية عىل مقدمة انتفع
(رمحه هللا) مهنا يف عدة موارد  ،و حاصلها ـ ان وجود املعلول يتوقف عىل وجود
مجيع اجزاء العةل مع اختالف تأأثري لك واحد مهنا  ،فتأأثري املقتيض هو ترحش
الفعل ،وتأأثر الرشط تصحيح فاعلية املقتيض  ،وتأأثري عدم املانع مبع ى مزامحة
وجوده للمقتيض يف التأأثري  ،اذ ال يعقل أآن يكون العدم جزء ًا ليشء ما .
ومن ذكل يتضح أآن عدم الفعل عند عدم املقتيض يستند اىل عدم املقتيض ال
اىل عدم الرشط وال اىل وجود املانع  ،و عند وجود املقتيض يستند اىل عدم
الرشط وان اكن املانع موجود ًا ،وعند وجود املقتيض والرشط يستند اىل املانع ،
فتأأثري الرطوبة يف عدم االحراق ـ مث ًال ـ ال يكون اال بعد حتقق النار واملامسة.
ويرتتب عىل ذكل عدم اتصاف وجود الضد بكونه مانع ًا اال مع حتقق املقتيض
والرشط للضد املمنوع  ،وهذا حمال ألنه يس تلزم وجود املقتيض للضدين  ،وهو
حمال  ،ألن مقتيض احملال حمال  ،وهذا ابلنس بة اىل ارادة واحد يف غاية الوضوح
الس تحاةل حتقق املقتيض هلام منه  ،وهو ارادة الضدين  ،اكلصالة واالزاةل يف آن
واحد  ،وكذكل احلال ابلنس بة اىل اراديت اثنني  ،فان احداهام تكون مغلوبة
فتسقط عن صفة الاقتضاء  ،الس تحاةل اقتضاء احملال وغري املقدور  ،فال تتصف
ا ألخرى بكوهنا مانع ًا  ،ولو اكنت املامنعة املوجودة بني الضدين تقتيض توقف أآحدهام
عىل عدم الخر  ،للزم مثل ذكل يف النقيضني  ،وفساده غين عن البيان.
ويرد علهيا :
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أآو ًال  :النقض مبانعية املانع عند وجود املقتيض والرشط  ،فان الرطوبة اما
مضادة لالحرتاق أآو ال  ،فعىل ا ألول يس تحيل ثبوت املقتيض لالحراق مع مقتيض
الرطوبة  ،اذ يلزم حتقق مقتيض الضدين  ،وعىل الثاين ال موجب للامنعية  ،ألهنا
من هجة مضادة املانع ألثر املقتيض  ،وال مضادة حسب الفرض.
واثني ًا :ابحلل  ،فان املمتنع وجود املقتيض للضدين بقيد الاجامتع والاقرتان ،
و أآما وجودهام ال بقيد الاجامتع فليس حما ًال  .وعليه ،ال مانع من أآن يكون أآحد
الضدين مانع ًا من حتقق الخر  ،الماكن حتقق مقتض لك واحد مهنام يف نفسه ال
بقيد الاقرتان .
واثلث ًا :ال يلزم من احلمك بتوقف أآحد الضدين عىل عدم الخر احلمك بتوقف
أآحد النقيضني عىل عدم الخر  ،رضورة أآن التوقف فرع املغايرة  ،وال مغايرة بني
العدم وعدم نقيضه ،فلو ثبت التوقف لزم توقف اليشء عىل نفسه  ،واملغايرة
املفهومية ال تنفع يف رفع احملذور .
املناقشة الثانية  :للمحقق النائيين (رمحه هللا) أآيض ًا  ،و حاصلها :
ان عدم الضد مستند اىل مقتيض الضد الخر ال اىل نفسه  ،وذكل ألن
الصور املعقوةل ثالث :
ا ألوىل  :عدم حتقق املقتيض ألحد الضدين ،وهنا عدم ما ال مقتيض هل بسبب
عدم مقتضيه  ،ال وجود الضد الخر  ،اذ كيف مينع املانع معدوم ًا ال يوجد مقتض هل
أآص ًال.
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الثانية  :عدم حتقق املقتيض هلام  ،وهنا عدهمام ألجل عدم املقتيض  ،اذ كيف
يكون العدم للامنع  ،وهو معدوم ال يوجد مقتض هل .
الثالثة  :حتقق املقتيض لك من الضدين  ،وهنا اما أآن يكوان متساويني  ،فال
حتقق ألي واحد من الضدين  ،وعدم التحقق بسبب مانعية املقتيض لتأأثري املقتيض
الخر  ،وليس ملانعية نفس الضد  ،واما أآن يكون أآحدهام أآقوى فيتحقق مقتضاه،
ويكون هو املانع من تأأثري مقتيض الضد الخر ،وميكن أآن نقرب ذكل بتقابل
اراديت خشص النقاذ خشصني أآو بقوتني احداهام هجة املرشق وا ألخرى هجة املغرب،
مفع التساوي يكون املانع نفس القوتني ال احلركتني لعدم حتققهام  ،ومع أآقوائية
أآحدهام يتحقق أآثرها  ،وعدم حتقق حركة القوة ا ألضعف ألجل علية القوة ا ألقوى ،
ألهنا يف نفسها مانعة من تأأثريها ملاكن قوهتا وضعف مزامحها  ،فليس الضد مانع ًا يف
أآي صورة من هذه الصور  ،وهذه املناقشة اتمة .
املناقشة الثالثة  :ما يف الكفاية  ،من أآن املنافرة بني الضدين  ،وليس بني
وجود الضد وعدم الخر  ،بل بيهنام غاية املالمئة  ،فيكوانن يف رتبة واحدة  ،فال
يوجد بيهنام ما يقتيض تقدم أآحدهام  ،كام هو احلال بني النقيض ونقيضه .
وقد فرس الكمه بعدة تفسريات مهنا :
التفسري ا ألول  :أآن وجود الضد يف مرتبة عدم ضده  ،ألن بيهنام متام املالمئة ،
واملتالمئان متحدان يف الرتبة .
وفيه  :ما ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) من أآن املالمئة ال توجب احتاد
الرتبة ،ولهذا يه حمفوظة بني العةل واملعلول مع اختالف رتبهتام.
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التفسري الثاين  :أآن وجود الضد متحد مع عدم الخر يف الرتبة مبقتىض
املساواة  ،وذكل ألن وجود لك يشء يف رتبة عدمه  ،كام أآن وجود لك ضد يف
رتبة ضده  ،فمبقتىض املساواة يكون عدم اليشء يف رتبة ضده .
وفيه  :أآن املساواة جتري يف الزمانيات  ،وال جتري يف الرتب  ،فال يقال ما مع
العةل متقدم وما مع املعلول متأأخر  ،لعدم مناط التأأخر والتقدم الرتي  ،ألن للتقدم
والتأأخر مناط ًا البد من حتققه للحمك هبام  .وعليه ال ميكن القول بأأن كون وجود
الضد ـ اذلي هو يف رتبة الضد الخر ـ يف رتبة عدمه يس تدعي أآن يكون الضد
الخر يف رتبة عدمه  ،ألن مالك التقدم الرتي قد ال يكون موجود ًا بني اليشء
وعدمه  ،ولكن يكون موجود ًا بني عدمه ووجود الضد  ،أآي يكون بني أآحد
املتحدين يف الرتبة وبني يشء اثلث فقط  ،و لهذا ال نقول بتأأخر عدم املعلول عن
العةل  ،ألن مناط التقدم هو الرتحش الوجودي  ،وهو موجود بني وجود املعلول
ووجود العةل وليس بني ما هو يف رتبة وجود املعلول ـ أآعين عدم املعلول ـ والعةل .
التفسري الثالث :أآن وجود أآحد الضدين يف رتبة عدم الخر  ،وذكل ألن
املنافرة بني الضدين ال تقتيض تقدم عدم أآحد الضدين عىل وجود الخر  ،وامنا
تقتيض اس تحاةل اجامتع الضدين يف الرتبة  ،كام تقتيض اس تحاةل الاجامتع يف
ً
رضوراي يف رتبة الضد الخر  ،واال يلزم ارتفاع
الوجود  ،فيكون عدم الضد
النقيضني أآو اجامتع الضدين  ،كيف ؟! واملنافرة يف التناقض أآشد  ،ورفع أآحدهام
يف رتبة ثبوت الخر .
وفيه  :أآنه مبين عىل أآصل فاسد  ،وهو أآن مناط اس تحاةل اجامتع الضدين
الاحتاد يف الرتبة اكلزمان  ،فرتتفع الاس تحاةل مع تعددها  ،والصحيح أآن مناط
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الاس تحاةل الاحتاد يف الوجود  ،ألن التضاد من صفات الوجود اخلاريج فال جيمتع
الضدان يف الوجود الواحد حىت لو تعددت الرتبة  ،وذلا مل يذكروا وحدة الرتبة يف
رشوط التضاد  ،وعليه فاملنافرة بني الضدين ال تقتيض اال اس تحاةل اجامتعهام يف
الوجود  ،وهذا يقتيض رضورة عدم أآحدهام اذا وجد الخر  ،ال رضورة عدم
أآحدهام يف رتبة وجود الخر  ،فاملنافرة الوجودية ال تدل عىل احتادهام يف الرتبة ،
و أآما التناقض فعدم التقدم والتأأخر فهيام بني وجود أآحدهام وعدم الخر لعدم
االثنينية  ،فال يقاس عليه التضاد.
والصحيح  :أآن التقدم والتأأخر يف الرتبة حيتاج اىل مناط  ،وهو مفقود بني
الضد وعدم الخر  ،فتثبت املعية  ،ألهنا ال حتتاج اىل مصحح ثبويت خالف ًا للمحقق
النائيين (رمحه هللا).
املناقشة الرابعة  :ذكرها احملقق اخلراساين (رمحه هللا) ـ أآيض ًا ـ و حاصلها  :أآن
مقدمية عدم أآحد الضدين للخر مس تلزمة لدلور  ،وذكل ألن الامتنع بني الضدين
لو اكن يقتيض توقف وجود الضد عىل عدم ضده توقف املعلول عىل عدم املانع ،
لاكن مقتضي ًا لتوقف عدم الضد عىل وجود ضده توقف عدم املعلول عىل وجود
املانع .
و أآورد عليه ـ كام يف الكفاية ـ بأأن توقف وجود الضد عىل عدم الخر فعيل ،
فان اليشء ال يوجد اال بعد حتقق علته التامة  ،ومهنا عدم املانع  ،و أآما عدم الضد
فتوقفه عىل وجود املانع معلق عىل وجود املقتيض والرشط  ،واال استند العدم اىل
عدم املقتيض أآو عدم الرشط  ،و حيث حيمتل أآن يكون عدم حتقق الضد لعدم
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املقتيض دامئ ًا من هجة تعلق ارادة الواحد ا ألزلية املوجبة مجليع ا ألش ياء بأأحد
الضدين دون الخر  ،أآو قهر ارادة ا ألقوى املريد ألحد الضدين الرادة ا ألضعف
للضد الخر  ،فمل يثبت توقف عدم الضد عىل وجود املانع ليلزم ادلور .
ودفعه يف الكفاية  :بأأنه ال خيلو حال مقتيض الضد الخر من أآن يكون
مس تحي ًال أآو ممكن ًا ..و عىل ا ألول هو معدوم  ،فال يعقل أآن يكون مانع ًا للضد
املعدوم  ،وعىل الثاين يكون من املمكن استناد عدم الضد اىل وجود املانع  ،فيكون
ادلور ممكن ًا  ،وهو واحض الفساد.
وميكن أآن يقرر الاعرتاض بنحو أآمنت و أآخرص  ،وهو  :ان استناد عدم الضد
اىل وجود الضد الخر متوقف عىل فرض حمال  ،وهو فرض حتقق مقتيض ورشط
الضد املمنوع  ،ووجه كونه حما ًال هو ان الفعلني املتضادين  :اما أآن يالحظا
ابالضافة اىل خشص واحد  ،أآو ابالضافة اىل خشصني ..فعىل ا ألول يكون عدم ما
مل يوجد مهنام مستند ًا اىل عدم تعلق االرادة به  ،فعدمه لعدم مقتضيه  ،ال لوجود
املانع  ،وعىل الثاين يستند عدمه اىل عدم الرشط  ،أآعين به عدم القدرة عىل
االجياد مع تعلق االرادة القوية خبالفه.
ويالحظ عليه  :أآن التسلمي ابس تحاةل استناد عدم أآحد الضدين اىل وجود
الخر  ،مس تلزم لنفي توقف أآحد الضدين عىل عدم الخر  ،ألنه اذا مل يكن وجود
الضد مانع ًا عن ضده وموجب ًا لتحقق عدمه  ،فكيف يقال بأأن عدمه مقدمة
لوجوده؟!
واحلاصل بطالن مقدمية عدم الضد اخلاص لوجود الخر .
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مناقشة احملقق اخلوانساري(رمحه اهلل):
وذهب احملقق اخلوانساري (رمحه هللا) اىل التفصيل بني الضد املوجود فعدمه
مقدمة لضده  ،وبني الضد املعدوم فعدمه ليس مقدمة  ،ونسب هذا التفصيل اىل
الش يخ ا ألنصاري(رمحه هللا) .ووهجه :أآن مقدمية عدم الضد من هجة توقف قابلية
احملل عليه  ،وهذا خاص ابملوجود  ،و ال جيري يف املعدوم .
ويرد عليه  :أآنه مبين عىل أآن حاجة املعلول اىل العةل تنحرص يف احلدوث ،
ولهذا اكن وجود الضد متوقف ًا عىل ارتفاع الضد املوجود واملس تغين يف بقائه عن
العةل  ،و أآما اذا قلنا حباجة املعلول يف البقاء اىل العةل ـ كام هو التحقيق ؛ملاكن
اماكنه اذلايت املالزم هل ـ فالضد املعدوم ان مل يوجد مقتيض حدوثه يف الن الثاين
أآو رشطه  ،فعدم الضد مستند اىل عدم املقتىض أآو عدم الرشط ال لوجود
املانع.وان وجدا ومع ذكل مل يتحقق فذكل مستند اىل مقتيض بقاء الضد املوجود يف
الن الثاين  ،من دون فرق بني ا ألفعال الاختيارية  ،و املوجودات التكوينية.
بقاء اىل العةل خالف ما نشاهده من فناء
فان قلت  :القول بأأن املعلول حمتاج ً
العةل وبقاء املعلول يف كثري من املوارد  ،مكوت البناء وبقاء ال ِّبناء  ،وموت املزارع
وبقاء الزرع  ،بل يلزم منه اماكن اجامتع الضدين  ،ألن املانع لو اكن هو املقتيض
والرشط للزم جواز اجامتع اللون ا ألمحر يف نفس ماكن ا ألخرض اذا مات واضع
اللون ا ألخرض  ،ألن مقتضيه وهو املانع من وجود الضد الخر مفقود .
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قلت  :البناء والزارع وواضع اللون معدات وليست يه عةل البقاء  ،و أآما علل
البقاء فأأمور أآخرى موجودة  ،ويه اليت ندعي مانعيهتا لوجود الضد الخر .
و أآما املقدمة الثانية  :ففهيا أآننا لو سلمنا توقف وجود الضد عىل عدم الخر ،
اال أآن الواجب من املقدمات ما اكن موص ًال وترك الضد ال يوصل اىل حتقيق الضد
الخر  ،اذ قد يرتك العبد الصالة ويف نفس الوقت ال يش تغل ابالزاةل.
و أآما املقدمة الثالثة  :فقد تقدم بطالهنا يف حبث مقدمة الواجب  ،وهذا نفي
للكربى .
و أآما املقدمة الرابعة  :فسوف يأأيت حتقيق الالكم فهيا يف املقام الثاين  ،و أآن
الصحيح عدم ثبوهتا .
ادلليل الثاين  :وهو يتكون من مقدمتني:
املقدمة ا ألوىل  :وجود الضد مالزم لعدم ضده  .ويه اتمة؛ اذ ال يعقل وجود
الضدين مع ًا .
املقدمة الثانية  :ـ ويه مبزنةل الكربى ـ لك متالزمني بيهنام توافق يف احلمك ،
فعدم الضد واجب اذا اكن الضد الخر واجب ًا  ،اذ لو اكن حمرم ًا لزم التلكيف بغري
املقدور  ،وحيث أآن مالك كون ا ألمر ابليشء يقتيض الهنيي عن ضده هو
الاس تلزام  ،و هو حمفوظ يف الضدين الذلين ال اثلث هلام وفامي هلام اثلث  ،فال وجه
للتفصيل بيهنام بتسلمي املالزمة يف ا ألولني دون الثانيني.
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ويرد علهيا  :أآن حمذور التلكيف بغري املقدور غاية ما يثبت عدم اختالفهام يف
احلمك بنحو يكون أآحدهام الزايم الرتك والخر الزايم الفعل  ،وال يثبت الاحتاد
فيه  ،بل هو يقتيض عدم االتفاق يف احلمك  ،ألن وجوب أآحد املتالزمني اكف يف
التحرك اىل الخر  ،جفعل الوجوب للخر لغو  ،واجياب أآحدهام غاية ما يدل عليه
جعل نفس ذكل الفعل يف العهدة وال يدل عىل جعل مالزمه كذكل أآص ًال  ،من
دون فرق بني كون الالزم الضد اذلي ال اثلث هل أآو النقيض أآو امللكة  ،فض ًال
عن أآن يكون ً
داال ابللزوم البني ابملع ى ا ألمع فض ًال عن اللزوم البني ابملع ى
ا ألخص.
شبهة الكعيب :
وحاصلها  :أآن ترك احملرم يف اخلارج يتوقف عىل حتقق فعل من ا ألفعال
الوجودية الس تحاةل خلو امللكف من فعل اختياري  ،اذ لو ترك مجيع غري احملرم وقع
فيه ال حماةل  ،وحيث أآن احلادث يتوقف يف حدوثه وبقائه عىل املؤثر  ،فرتك احلرام
بقاء يتوقف عىل فعل غريه ،فيكون الاش تغال بغري احلرام واجب ًا لرتك
حدو ًاث و ً
احلرام يف مجيع الانت  .فينتفي املباح ؛ لوجوب امجليع ً
غرياي .
وفهيا  :أآن القول بوجوب ا ألفعال الاختيارية املباحة ان اكن من هجة توقف
ترك الضد عىل وجود الخر َ
توقف عدم املعلول عىل املانع ملاكن املنافاة بني
الضدين  ،ففيه ما عرفت مفص ًال من عدم مانعية الضد للخر ،وامنا املانع عدم
ارادته أآو ارادة الضد  ،فال يتوقف تركه عىل وجوده  ،بل قد يكون لعدم مقتضيه
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أآو لوجود مقتيض الخر ،وان اكن من هجة الاس تلزام فقد تقدم أآن احلمك ال
يرسي من أآحد املتالزمني اىل الخر  .نعم  ،لو عمل امللكف أآنه لو مل يش تغل بغري
احلرام لوقع فيه ابختياره ؛ وجب عليه الاش تغال بغريه  ،ولكن هذا الوجوب عقيل
ال رشعي.
البحث يف الضد العام:
املقام الثاين  :يف الضد العام .
وقد رصح احملقق النائيين (رمحه هللا) ابالتفاق عىل الاقتضاء  ،وامنا الالكم يف
خترجي ذكل  ،وفيه أآقوال:
القول ا ألول  :أآن ا ألمر ابليشء يدل عىل حرمة الضد العام ابملطابقة .
وفيه  :أآنه ان أآريد حصة التعبري عن طلب الفعل ابلهنيي عن الرتك  ،فهو حق
بل هو واقع يف الرشع والعرف وعىل أآلس نة الفقهاء  ،ولكنه خارج عن حمل
البحث ،وان أآريد أآن طلب اليشء عني الهنيي عن ضده فامي لو اكن املراد ابلهنيي
طلب الرتك  ،كام يف الهنيي عن املفطرات وتروك االحرام ؛ ففيه  :أآن مرد البحث
حينئذ اىل أآن ا ألمر ابليشء هل يقتيض طلب ترك تركه؟ وهذا حبث عن
الواحضات ألن ترك الرتك هو عني الفعل  ،وان أآريد أآن طلب اليشء عني الزجر
عن تركه  ،فهو واحض الفساد  ،ألن مرجعه اىل كون ا ألمر عني الهنيي مع اختالفهام
يف املبد أآ ـ فان مبد أآ ا ألمر املصلحة ومبد أآ الهنيي املفسدة ـ واملنهتيى ـ فان امتثال
ا ألمر ابالتيان وامتثال الهنيي ابلرتك ـ واحلقيقة فان ا ألمر جعل الفعل يف العهدة
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والهنيي جعل احلرمان والرتك فهيا ـ والالزم ـ فان الزم ا ألمر حمبة املتعلق  ،والزم
الهنيي مبغوضيته ـ .
القول الثاين  :أآنه ابلتضمن  .وفيه أآنه مبين عىل أآن الهنيي عن الرتك جزء من
مدلول ا ألمر  ،وهو فاسد ،ألن مدلول ا ألمر بس يط سواء اكنت حقيقته االرادة أآو
حمك العقل أآو الاعتبار واالبراز  ،ولو سلمنا تركبه فال ميكن أآن يكون الهنيي جزء ًا
من ا ألمر ؛ لنفس الوجه املتقدم دلفع الاحامتل ا ألخري يف القول السابق .
القول الثالث :أآنه يدل عليه ابدلالةل الالزتامية ابللزوم البني ابملع ى ا ألخص أآو
ا ألمع  .وهو فاسد لعدم اللزوم البني ابملع ى ا ألخص  ،ألنه رمبا غفل المر بيشء
عن تركه  ،فكيف يطلبه ؟! ولعدم اللزوم البني ابملع ى ا ألمع ـ أآيض ًا ـ بل وعدم
اللزوم من ر أآس  ،ألن منشأأ ا ألمر والهنيي املصلحة واملفسدة  ،وقد يكون يف وجود
اليشء مصلحة  ،وال يوجد يف تركه مفسدة  ،فال جتعل احلرمة لعدم مقتضهيا  ،كام
ان جعل الوجوب ال ينحل بنفسه اىل جعل الفعل يف العهدة وجعل حرمان تركه
فهيا .
هذا ان اكن املراد ابحلرمة النفس ية  ،و أآما اذا اكن املراد مهنا الغريية فهيي غري
اثبتة لعدم املقدمية  ،وللغوية التحرمي عىل تقدير التسلمي هبا.
مثرة البحث :
واملعروف أآهنا فساد العبادة اذا توفر فهيا رشطان :
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1ـ أآن يزامحها واجب أآمه ً
عباداي اكن أآو توصلي ًا .
2ـ أآن يكون املزامح مضيق ًا أآو ً
فوراي .
فانه يقال حينئذ ان ا ألمر ابملزامح يقتيض الهنيي عهنا ،والهنيي عهنا يقتيض
الفساد ،و أآما عىل القول بأأن ا ألمر ابليشء ال يقتيض الهنيي عن ضده فهيي حصيحة.
و ذكرت مناقش تان متعاكس تان:
املناقشة ا ألوىل  :للش يخ الهبايئ (رمحه هللا) ونتيجهتا فساد العبادة عىل
القولني ،وذكل ألن العبادة وان مل تكن مهني ًا عهنا عىل القول بعدم الاقتضاء  ،اال
أآنه ال يصح ا ألمر هبا ؛ للزوم ا ألمر ابلضدين  ،فتقع فاسدة من هذه اجلهة.
ويه مدفوعة من وهجني :
ا ألول  :أآهنا مبنية عىل اشرتاط قصد ا ألمر يف حصة العبادة  ،وقد تقدم كفاية
اضافة العمل اىل املوىل  ،و يكفي املالك يف حصة االضافة.
الثاين  :أآن ا ألمر ابليشء امنا مينع من ا ألمر العريض ابلضد  ،وال مينع من
الطويل ـ كام سوف يأأيت ان شاء هللا ـ ويكفي يف ترتب المثرة احلمك ابلفساد عىل
القول ابالقتضاء والصحة عىل القول بعدم الاقتضاء وجواز الرتتب .
املناقشة الثانية  :مجلاعة مهنم احملقق النائيين (رمحه هللا) ونتيجهتا حصة العبادة
عىل القولني  ،وذكل ألن الهنيي عىل القول ابالقتضاء غريي  ،والغريي ال يقتيض
الفساد.
والتحقيق يقتيض الالكم يف مقامني :
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املقام ا ألول  :يف العبادة املوسعة ،كام لو اكنت الصالة يف أآول الوقت و
زامحها واجب أآمه فوري أآو مضيق.
واحمليك عن احملقق الكريك (رمحه هللا) ظهور المثرة فيه لصحة العبادة عىل
القول بعدم الاقتضاء  ،وفسادها عىل القول به..
أآما وجه الصحة يف ا ألول ف ألن ا ألمر تعلق بطبيعة الصالة بني احلدين ،
ألن االطالق رفض القيود ال مجعها  ،و يكفي يف حصة تعلق ا ألمر هبا القدرة عىل
فرد بني احلدين  ،ولوال ذكل ملا حص ا ألمر بأأي طبيعة ألن لك طبيعة ال ختلو عن
أآفراد غري مقدورة  ،اكلصالة يف الشمس  .وعليه ،اذا جاء امللكف ابلفرد املزامح
يكون معهل حصيح ًا ل ألمر ابلطبيعة  ،ويه منطبقة عىل الفرد ً
قهراي اذ ال موجب
لعدم الانطباق اال تقييد الطبيعة للهنيي عن الفرد  ،والهنيي منتف حسب الفرض
لعدم القول ابالقتضاء  ،و بعد الانطباق يثبت االجزاء عق ًال .
و أآما الفساد عىل الثاين ف ألن الهنيي عن احلصة ال جيمتع مع ا ألمر ابلطبيعة ،
ألن املمنوع رشع ًا اكملمنوع عق ًال  ،فالبد من تقييد الطبيعة بغريه  ،فال يقع متعلق ًا
ل ألمر .
و أآورد عليه احملقق النائيين (رمحه هللا) بأأن حصة الصالة عىل القول بعدم
الاقتضاء مبنية عىل أآن دخاةل القدرة يف التلكيف من هجة حمك العقل بقبح تلكيف
العاجز  ،وحيث ال جعز للقدرة عىل الطبيعة ابلقدرة عىل بعض أآفرادها  ،فيتعلق
ا ألمر ابلطبيعة عىل سعهتا .
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و الصحيح هو ان اشرتاط القدرة من هجة اقتضاء ذات اخلطاب  ،والتلكيف
بغري املقدور يف نفسه غري معقول حىت عند ا ألشعري اذلي جيزي القبيح عىل هللا
تعاىل ،والوجه يف ذكل هو ان حقيقة التلكيف التحريك  ،وهو ال يعقل اال حيث
يعقل التحرك  .وعليه  ،فال يصح التلكيف ابلطبيعة اليت ال يقدر العبد عىل مجيع
أآفرادها  ،وخيتص التلكيف اب ألفراد املقدورة  ،فال يكون الفرد املزامح مصداق ًا
للمأأمور به  ،فيقع فاسد ًا اذا اشرتطنا يف حصة العبادة تعلق ا ألمر هبا ،و أآما اذا مل
نشرتط ذكل فهيي حصيحة عىل القول ابالقتضاء وعدمه ؛ لكفاية املالك يف التقرب،
مع عدم مانعية الهنيي الغريي عنه .
و يف لك من حمكه ابلصحة ـ عىل ر أآي املشهور يف دخاةل القدرة ـ والفساد ـ
عىل ر أآيه ـ فهيا نظر..
أآما ا ألول ف ألنه خمالف ملبانيه من هجتني :
اجلهة ا ألوىل  :أآن الصالة يف أآول الوقت غري مقدورة؛ ملاكن الزتامح  ،فال
يصح التلكيف هبا اال عىل حنو الواجب املعلق بأأن يكون الوجوب اثبت ًا يف الن
الثاين مث الثالث والرابع  ،وهكذا  ،وهو ال يقول ابلواجب املعلق .
اجلهة الثانية  :أآن الصالة يف أآول الوقت ملا اكنت مزامحة  ،فهيي غري مقدورة
وتقييد الواجب هبا حمال  ،فميتنع االطالق  ،فكيف حمك بصحة الصالة من هجة
انطباق املأأمور به عىل الفرد املزامح؟!
و أآما الثاين ف ألنه خمدوش من حيث املب ى  ،ألن حقيقة التلكيف ليس البعث
والتحريك يف الوجوب  ،وامنا جعل الفعل يف العهدة  ،ولوال حمك العقل بقبح
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تلكيف العاجز مل يكن ذلاك اجلعل أآي اقتضاء الشرتاط القدرة  .وخمدوش ـ أآيض ًا ـ
من حيث البناء ؛ ألنه لو سلمنا ابملب ى فغاية ما يقتيض كون املتعلق مقدور ًا ،
واملتعلق هنا الطبيعة  ،ويه مقدورة ابلقدرة عىل بعض أآفرادها.
وهبذا يتضح اماكن تصحيح الصالة اب ألمر العريض .
وقد ذكر طريقان آخران لتصحيحها حىت عىل القول ابالقتضاء :
الطريق ا ألول  :املالك  .فان الصالة املزامحة وان مل تكن متعلق ًا ل ألمر عىل
القول ابالقتضاء  ،اال أآهنا واجدة للمالك  ،فميكن االتيان هبا بداعي مالكها  ،وتقع
حصيحة  ،وقد سكل احملقق النائيين (رمحه هللا) هذا الطريق اعامتد ًا عىل مقدمات
ثالث:
1ـ مبزنةل الصغرى ،ويه وجدان العبادة املزامحة للمالك.
2ـ مبزنةل الكربى  ،ويه كفاية قصد املالك يف حصة العبادة.
3ـ عدم مانعية الهنيي الغريي عن التقرب  .وال الكم يف حصة املقدمة الثانية ،
وقد تقدم الالكم فهيا يف حبث التعبدي والتوصيل  ،كام ال الكم يف حصة الثالثة ،
ألن املانع ما ينشأأ من مبغوضية يف املتعلق  ،وهو الهنيي النفيس دون الغريي اذلي
ال يكون متعلقه مبغوض ًا يف نفسه  ،وامنا من هجة كون عدمه مقدمة لواجب أآمه
مضيق  ،مفا ينبغي حبثه املقدمة ا ألوىل  ،وقد ذكر الثباهتا وجوه :
الوجه ا ألول  :ما يف الكفاية من اليقني ابس تواء حال العبادة املزامحة اب ألمه
وغريها  ،و أآن عدم ا ألمر امنا هو من هجة وجود املانع.
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وفيه  :ما عرفت من أآن ا ألمر هو الاكشف عن املالك الزتام ًا بتوسط حمك
العقل بقبح التلكيف بال مالك  ،ومع عدمه ليس للعقل أآن جيزم بوجوده ،اذ جيزي
العقل عدم املالك من ر أآس مع وجود املانع .
الوجه الثاين  :المتسك ابدلالةل الالزتامية  .بتقريب أآن ا ألمر ابلصالة ـ مث ًال ـ هل
داللتان :
1ـ مطابقية  ،ويه طلب الطبيعة عىل حنو االطالق .
2ـ الزتامية  ،ويه وجود املالك عىل حنو االطالق  .و غاية ما حيمك به العقل
حال املزامحة و وجود الهنيي عن الفرد تقييد ادلالةل ا ألوىل  ،وسقوطها عن احلجية
و ال يوجب سقوط الثانية اذ حالها حال ادلالةل التضمنية اليت ال تسقط مع سقوط
املطابقية .
وفيه  :أآن القول بعدم تبعية ادلالةل الالزتامية للمطابقية غري اتم ؛ اذ يرد عليه
ابلنقض واحلل :
أآما النقض فمبوارد :
املورد ا ألول  :فامي لو اكنت العني بيد زيد فشهد بينة عىل أآهنا لعمرو وشهدت
أآخرى أآهنا لبكر  ،فان مقتىض القول بعدم التبعية أآن تنزتع العني من زيد  ،مبقتىض
البينة  ،وال قائل بذكل .
املورد الثاين  :لو اكنت العني يف يد معرو وقامت البينة عىل أآهنا لزيد و قال
زيد :ليست يل ؛ فانه جيب نزع العني من يد معرو عىل القول بعدم التبعية.
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املورد الثالث  :لو شهدت بينة عىل مالقاة يد لبول  ،وعلمنا بعدم املالقاة؛فان
مقتىض القول بعدم التبعية بقاء املدلول الالزتايم  ،وهو النجاسة .
املورد الرابع  :فامي لو اكنت العني بيد زيد فشهد شاهد أآهنا لعمرو وشاهد آخر
أآهنا لبكر ؛ فهنا ال ميكن القول حبجية املدلول الالزتايم  ،ونزع العني من زيد ،
مبقتىض البينة  ،مع عدم جحية املطابقي .
و أآما احلل ف ألن املدلول الالزتايم دامئ ًا مساو للمطابقي  ،مفن أآخرب عن دخول
زيد النار ال خيرب اباللزتام عن مطلق الاحرتاق  ،وامنا عن الاحرتاق اخلاص
املسبب عن دخول النار  ،واذا أآمر املوىل بيشء  ،ال يدل ا ألمر عىل اش امتل ذكل
اليشء مطلق ًا عىل املالك  ،وامنا يدل عىل اش امتهل من هجة تعلق ا ألمر  ،وملا اكن
علامء املزيان يف مقام بيان أآصل ثبوت املدلول الالزتايم ال حتديده ابدلقة ؛ قالوا:
من أآخرب عن دخول خشص النار فقد أآخرب عن احرتاقه  ،وادلقة تقتيض ما ذكرانه.
وعليه مفىت سقط املدلول املطابقي عن احلجية ال حماةل يسقط الالزتايم معه أآيض ًا ،
فان من أآخرب عن جناسة اليد الزتام ًا ابالخبار عن مالقاهتا للبول؛ خيرب عن جناسة
خاصة  ،ويه احلاصةل ابملالقاة املذكورة  ،ومع سقوط احلجية عن االخبار عهنا ال
مع ى للحمك بثبوت النجاسة احلاصةل مهنا .
الوجه الثالث :ما سلكه احملقق النائيين (رمحه هللا)من أآن أآخذ القدرة يف لسان
ادلليل يكشف عن دخالهتا يف املالك  ،كام يف آية احلج والوضوء  ،واملقصود من
عدم وجدان املاء يف الثانية عدم المتكن من الاس تعامل بقرينة ذكر املريض  ،ففي
مثل هاتني اليتني نس تفيد عدم املصلحة حال العجز  ،فال ميكن تصحيح العبادة ـ
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اكلوضوء ـ ولو عىل حنو الرتتب  ،وهذا خبالف ما لو مل تؤخذ القدرة يف لسان
ادلليل فانه يكشف عن عدم دخالهتا يف املالك  ،وحيث ان العمدة يف العبادة
املزامحة هو الصالة  ،ومل يؤخذ يف دلهيا القدرة  ،فهيي واجدة للمالك حال عدم
القدرة.
فان قلت  :مجيع أآدةل العبادات قد أآخذت فهيا القدرة اما حبمك العقل البني بقبح
التلكيف  ،أآو القتضاء ذات التلكيف لها  ،و ذكر القدرة يف بعضها لفظ ًا دون
البعض ليس بفارق.
قلت  :الفرق يف أآن دخاةل القدرة ـ من قبل العقل أآو اقتضاء ذات اخلطاب ـ
متأأخرة عن ا ألمر تأأخر احلمك عن املوضوع  ،أآو املقتىض ـ ابلفتح ـ عن املقتيض ـ
ابلكرس ـ و ا ألمر متأأخر عن وجدان املتعلق ومفاد املادة للمالك  ،فال يكوانن
مقيدين هل يف هذه الرتبة  ،و اطالق املادة من حيث وجداهنا للمالك يكشف
عن اطالق املالك ملاكن التطابق بني االثبات والثبوت  ،و أآما أآخذها لفظ ًا من
قبل المر فاكشف عن تقييد نفس املتعلق الاكشف عن تقيد املالك ابحلصة
املقدورة  ،ملاكن التطابق بني مقام االثبات والثبوت .
ويالحظ عليه :
أآو ًال  :أآن يف مراده من قوهل بأأن عدم تقييد املتعلق يف مرتبة وجدانه للمالك
اثبا ًات يس تكشف منه اطالق املالك ثبو ًات احامتلني :
ا ألول  :أآن يكون املراد أآن اطالق املتعلق يف هذه الرتبة يكشف عن اطالق
املالك .وفيه  :أآنه فرع احراز كون املوىل يف مقام بيان ما يقوم به املالك  ،وال
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طريق الحراز ذكل  ،فان المر العريف غالب ًا ال يلتفت اىل املالك أآص ًال ،فال
اطالق لعدم توفر مقدمات احلمكة  ،ولو سلمنا كونه يف مقام البيان مل ينعقد
للمتعلق اطالق كذكل  ،الحتفاف الالكم مبا يصلح للقرينية وهو حمك العقل أآو
اقتضاء ذات اخلطاب للقدرة  ،فيحمتل تقيد املالك ابلقدرة  ،وعدم بيان ذكل اثبا ًات
لالعامتد عىل هذه القرينة .
وقوهل (رمحه هللا) :بعدم صالحية حمك العقل ابعتبار القدرة أآو اقتضاء ذات
اخلطاب لها لبيان تقيد املادة يف مرتبة املالك هبا  ،لتأأخرهام  .غري اتم عىل مسلكه
من أآن اعتبار القدرة مقتىض ذات اخلطاب  ،وعىل مسكل من يرى حمك العقل
ابعتبار القدرة مقيد ًا ملتعلق حمك الشارع  ،وذكل ألن انقسام الفعل اىل املقدور
وغريه من الانقسامات ا ألولية السابقة عىل تعلق ا ألمر فلو اكن املوىل يريد احلصة
املقدورة فقط  ،فليس دور اقتضاء ذات اخلطاب للقدرة أآو حمك العقل اال االبراز ،
وال حمذور يف تأأخر املربز ـ ابلفتح ـ عن املربز ـ ابلكرس ـ بل ا ألمر كذكل دامئ ًا ،
وعليه ال مانع من أآن يعمتد املوىل عىل هذا الاقتضاء يف مقام بيان تقيد متعلق
اعتباره  .مث ان الاكشف عن اطالق املالك تعلق االرادة اجلدية ابلطبيعة املطلقة،
واملفروض عىل مسلكه (رمحه هللا) تعلقها ابملقدور  ،فاين الاكشف عن املالك يف
احلصة املزامحة؟!
نعم ،بناء عىل اخملتار من أآن القدرة اثبتة حبمك العقل  ،ويه قيد يف موضوعه
وهو وجوب الامتثال  ،وال يوجب تقيد متعلق احلمك الرشعي  ،ال يصلح هذا
احلمك لبيان تقيد متعلق احلمك الرشعي  ،فلو شك يف مشول املالك لغري املقدور
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أآمكن المتسك ابالطالق اذا أآحرز كون املتلكم يف مقام البيان  ،ولكن قد عرفت
أآنه ال طريق اىل احراز ذكل .
الثاين  :أآن يكون املراد اس تكشاف وجود املالك ا ًان من ا ألمر مبطلق الطبيعة ـ
كام هو رصحي عبارته ـ وهذا ال يتوقف عىل كون املتلكم يف مقام البيان .
وفيه  :ان تعلق ا ألمر امنا يكشف عن املالك ـ كام هو الصحيح عىل مسكل
العدلية ـ يف ظرف ثبوته  ،و أآما اذا مل يكن اثبت ًا ـ للعجز من ا ألول  ،أآو اكن ساقط ًا
لطروه ـ فال كشف  ،وحيث ان ا ألمر ـ عىل مسلكه (رمحه هللا) من اقتضاء ذات
اخلطاب للقدرة ـ متعلق خبصوص احلصة املقدورة  ،فال يكشف عن ثبوت املالك
يف غريها رضورة أآن املعلول ال يكشف عن علته اال مبقداره  ،فثبوت احلمك يف
املقدور يكشف عن ثبوت املالك فيه حفسب .
واثني ًا  :أآن ما ذكره (رمحه هللا) من عدم اماكن تصحيح الوضوء فامي اذا اكنت
الوظيفة يه التميم حىت عىل حنو الرتتب  ،لعدم جراينه فامي اذا اكنت القدرة مأأخوذة
يف لسان ادلليل غري اتم  ،وسوف يأأيت حتقيق ذكل يف حبث الرتتب  ،و أآن
الصحيح جراينه من دون فرق بني كون القدرة مأأخوذة يف لسان ادلليل أآو ال .
الطريق الثاين  :المتسك اب ألمر الطويل  ،وهذا الطريق حصيح  ،كام سوف
يأأيت ان شاء هللا .
املقام الثاين  :يف العبادة املضيقة .
وال مناص فيه من القول بعدم تعلق ا ألمر هبا  ،ألنه مع تعلق ا ألمر ابلضد
ا ألمه يلزم ا ألمر ابلضدين  ،وهو حمال  ،ولكن ميكن تصحيحها اب ألمر الطويل .
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وهبذا يتضح وجود هجة اختالف وهجة اشرتاك بني املقامني:
أآما هجة الاختالف  :فهيي اماكن تصحيح العبادة املزامحة يف املقام ا ألول
اب ألمر العريض عىل القول بعدم الاقتضاء  ،ألنه ال تنايف بني فعلية ا ألمر ابلصالة ،
واالزاةل مع ًا  ،وامنا التنايف بني فرد الصالة املزامح لالزاةل  ،وهو ليس متعلق ًا ل ألمر ،
وعدم اماكن ذكل يف املقام الثاين  ،ولهذا ال جتري المثرة اليت ذكرها احملقق الثاين
(رمحه هللا) فيه.
و أآما هجة الاشرتاك  :فهيي اماكن تصحيح الصالة اب ألمر الطويل الرتتي فهيام
عىل القول ابالقتضاء .نعم ،ال حاجة اليه يف املقام ا ألول عىل القول بعدم الاقتضاء .

مسألة الرتتب
وقد ذكرت هذه املسأأةل دلفع ايراد الش يخ الهبايئ (رمحه هللا) عىل حصة العبادة
املزامحة اب ألمه  ،حيث تقدم عنه احلمك بفسادها لعدم ا ألمر هبا حىت عىل القول
بعدم الاقتضاء يف املسأأةل املتقدمة  .ولعل أآول من تنبه لها الش يخ الكبري (رمحه
هللا)اذ به خرج حصة عبادة أآكرث الناس املزامحة بواجبات أآمه  ،أكداء ادلين وحنوه
 ،وهبذا يتضح وجه أآمهيهتا .
متهيدات :
و قبل اخلوض فهيا نذكر عدة متهيدات :
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المتهيد ا ألول  :حمل احلاجة اىل الرتتب.
يف مزامحة العبادة للواجب ا ألمه صور :
الصورة ا ألوىل :أآن يكوان موسعني ،ويه خارجة عن حمل البحث اذ ميكن
تصحيح العبادة اب ألمر العريض بعد عدم الزتامح لعدم املضادة .
الصورة الثانية  :أآن يكون ا ألمه موسع ًا فقط  ،وحالها حال سابقهتا .
الصورة الثالثة  :أآن يكوان مضيقني ،وهذه يه القدر املتيقن من حمل احلاجة
اىل حبث الرتتب  ،اذ ال ميكن تصحيح العبادة فهيا اب ألمر العريض وال ابملالك  ،كام
تقدم يف مثرة البحث السابق.
الصورة الرابعة  :أآن يكون ا ألمه مضيق ًا فقط  ،وقد ذهب احملقق النائيين (رمحه
هللا) اىل ثبوت احلاجة فهيا اىل الرتتب اذا مل نمتكن من تصحيح العبادة ابملالك ،
والتحقيق أآن ثبوت احلاجة فهيا اىل الرتتب يتوقف عىل أآمرين :
1ـ أآن يقال بأأن امتناع التقييد يس تلزم امتناع االطالق  ،وحيث ان تقييد
العبادة ابحلصة املزامحة اب ألمه ممتنع ـ للزوم التلكيف مبا ال يطاق ـ فاالطالق ممتنع .
2ـ معقولية الواجب املعلق  ،فان تعلق التلكيف ابملوسع يف زمان املزامحة امنا
هو عىل حنو الواجب املعلق  .وحيث تقدم فساد ا ألول  ،و أآن الصحيح تعني
االطالق مع اس تحاةل التقييد  ،ومعناه رفض القيود و تعلق الطلب بذات الطبيعة
بني احلدين  ،فال حاجة للرتتب يف هذه الصورة الماكن التصحيح اب ألمر العريض
وفاق ًا للمحقق الكريك (رمحه هللا)كام تقدم تفصيهل .
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وال خيفى أآن مفاد الرتتب يف الصورة الثالثة اثبات أآصل ا ألمر  ،ومفاده يف
الرابعة اثبات اطالق ا ألمر  ،فان أآصهل معلوم حىت لو مل يكن الرتتب معقو ًال.نعم،
يقع الزتامح ـ بناء عىل اس تحاةل االطالق مع اس تحاةل التقييد ـ بني اطالق الواجب
املوسع  ،وخطاب املضيق  ،اذ ال ميكن امجلع بيهنام يف الفعلية .
المتهيد الثاين  :مسأأةل الرتتب عقلية ألن البحث فهيا عن اماكن الرتتب ،
واحلامك بذكل العقل  ،وال دخل للفظ أآبد ًا.
المتهيد الثالث  :اماكن الرتتب اكف يف وقوعه  ،دلوران ا ألمر فيه بني رفع
اليد عن أآصل ا ألمر ابملهم  ،ورفع اليد عن اطالقه  ،والرضورة تقدر بقدرها  ،اذ
ال موجب لرفع اليد عن أآصل ا ألمر مع اندفاع احملذور برفع اليد عن اطالقه.
وبعبارة أآخرى  :الواجب ا ألمه حمفوظ من هجة أآصل اخلطاب واطالقه  ،و أآما
املهم فأأصل ا ألمر به حمرز  ،و أآما اطالقه فيتوقف عىل وجود املقتيض وعدم املانع ،
والثاين مفقود بيان ذكل  :لو وقع الزتامح بني اليومية وبني الايت مث ًال  ،واكنت
ا ألوىل أآمه  ،فان عدم تقيد الايت بعصيان ا ألمر ابليومية اذلي هو من
الانقسامات ا ألولية هل مقتض لالطالق  ،ولكن ضيق قدرة امللكف عىل امجلع مانع
منه  ،وحيث خيتص هذا املانع بصورة الاش تغال اب ألمه  ،فاالطالق اثبت حال
العصيان ألن املانع مفقود  ،ومن هنا يظهر أآن اماكنه يقتيض الالزتام به يف مجيع
املوارد  ،وهبذا يظهر وجه النظر يف تفصيل الش يخ ا ألعظم (رمحه هللا) حيث منع
الرتتب يف املقام  ،و الزتم به يف تعارض ا ألمارتني عىل القول ابلس ببية.
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المتهيد الرابع :خص احملقق النائيين (رمحه هللا) حمل البحث مبا اذا اكن
املزتاحامن مرشوطني ابلقدرة العقلية دون ما اذا اكن احدهام مرشوط ًا ابلرشعية ،
ألن هجة البحث يف الرتتب عن مانعية ا ألمر مبا ال يقل أآمهية عن أآصل ا ألمر أآو
اطالقه  ،وحيث ان البحث عن وجود املانع فرع احراز املقتيض  ،فال جيري
الرتتب فامي اذا اكن أآحدهام مرشوط ًا ابلرشعية ؛لس ببني:
ا ألول  :أآن أآخذ القدرة يف لسان ادلليل  ،يكشف عن دخلها يف املالك  ،فال
مالك للمرشوط ابلقدرة الرشعية حال املزامحة فال أآمر  ،ليبحث عن وجود املانع ،
وهذا البيان ال جيري يف املرشوط ابلعقلية  ،فللبحث عن وجود املانع جمال فيه.
وفيه :
أآو ًال  :النقض ابملرشوطني ابلعقلية  ،اذا ال أآمر مع عدم القدرة  ،ألن املرشوط
عدم عند عدم رشطه  ،ومع عدم ا ألمر ال اكشف عن املالك  ،وال مع ى للبحث
عن وجود املانع مع عدم احراز املقتيض  ،كام ال مع ى هل مع احراز العدم.
واثني ًا  :احلل بأأن احملذور يف املرشوط ابلعقلية ويف املرشوط ابلرشعية واحد،
وهو عدم تلكيف العاجز  ،واخمللص من احملذور واحد  ،فان اطالق املهم يكشف
عن وجود املقتيض سواء اكن مرشوط ًا ابلعقلية أآو الرشعية  ،فاذا ثبت أآن احملذور
خاص بصورة امتثال ا ألمه  ،فال مانع من المتسك ابالطالق يف صورة عصيانه ،
ويكون االطالق نفسه اكشف ًا عن املالك  ،ولو اكن احراز املالك رشط ًا يف حصة
المتسك ابالطالق لزم ادلور اذ ال اكشف عن املالك اال هو.
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الثاين  :هو أآن نفس ا ألمر اب ألمه معجز عن املرشوط ابلرشعية  ،وا ألمر ابملهم
اثبت يف ظرف عصيانه  ،وهذا خبالف املرشوط ابلعقلية فان املعجز عنه امتثال
ا ألمر ابملهم ال نفس ا ألمر به  ،ففي حاةل العصيان يكون اثبت ًا.
وفيه  :أآن ا ألمر اب ألمه ال يعجز عن املهم  ،بل املعجز نفس الامتثال  ،حفال
املرشوط ابلرشعية كحال املرشوط ابلعقلية من هذه اجلهة .نعم  ،الهنيي عن الفعل
الصادق عىل املهم معجز  ،فلو قلنا بأأن ا ألمر ابليشء يقتيض الهنيي عن ضده
اخلاص صار نفس ا ألمر معجز ًا .
مث انه (قده) رتب عىل الكمه عدم جراين الرتتب يف فرعني:
الفرع ا ألول  :عدم اماكن تصحيح الوضوء يف موارد ا ألمر ابلتميم  ،ألخذ
القدرة الرشعية فيه مبع ى المتكن من اس تعامل املاء عق ًال ورشع ًا.
الفرع الثاين  :اذا دار ا ألمر بني رصف املاء يف الوضوء أآو الغسل و بني التميم
ورصفه يف تطهري الثوب والبدن  ،ألن التصحيح اما ابملالك واملفروض ال مالك
ألخذ القدرة رشع ًا ،واما ابلرتتب  ،وفيه  :أآن عصيان ا ألمه ال حيدث يف املهم مالاكً
بعد أآن مل يكن مش مت ًال عليه بسبب العجز .
وقد اتضح مما تقدم ما يف الكمه (رمحه هللا)يف الفرع ا ألول  ،و أآن الصحيح
جراين الرتتب  ،و أآما الفرع الثاين فالصحيح عدم جراين الرتتب ال ملا ذكر بل لوجه
آخر و حاصهل  :أآن الرتتب خيتص ابلزتامح الواقع بني التلكيفني املس تقلني  ،و يف
هذا الفرع التلكيف واحد متعلق ابلصالة املركبة  ،والقدرة عليه ابلقدرة عىل مجيع
االجزاء والرشائط  ،ومقتىض القاعدة سقوط هذا التلكيف ابلعجز عن البعض .
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مث انه (رمحه هللا) نسب اىل صاحب العروة (رمحه هللا) احلمك بصحة الوضوء،
و جزم بأأنه ال وجه للحمك هبا  ،و النس بة غري حصيحة  ،وللحمك ابلصحة وجه وهو
ا ألمر الرتتي ولكن ليس يف ا ألمر الضمين  ،ملا عرفت من اختصاص الرتتب
ابلتاكليف املس تقةل  ،وامنا يف ا ألمر الاس تحبايب  ،فان الوضوء يف نفسه عبادة
مس تحبة .
إمكان الرتتب :
وقد اس تدل عىل اماكنه بأأدةل:
ادلليل ا ألول  :الوجدان  ،فاان ال جند مانع ًا من توجه تلكيفني طوليني
ابملتضادين  ،وقصور القدرة عىل امجلع ليس مانع ًا لعدم تعلق تلكيف بعنوانه  ،بل
لو فرض حتقق امجلع مل يقع الفعالن متعلقني ل ألمر لتقيد أآحدهام بعصيان الخر ،
ولك واحد من الفعلني مقدور اما مطلق ًا أآو يف ظرف عصيان الخر.
ادلليل الثاين  :ادلليل االين  ،و هو الوقوع عرف ًا ورشع ًا ..أآما عرف ًا ففامي اذا أآمر
ا ألب الابن ابذلهاب اىل املدرسة أآو املكوث يف البيت عىل تقدير عدم اذلهاب ،
و أآما رشع ًا ففي فروع كثرية مهنا  :ما اذا وجب قصد االقامة عىل املسافر فعىص ومل
يقصد  ،فانه جيب عليه القرص واالفطار مع عدم اماكن اجامتع وظيفة القرص مع
قصد االقامة.
ادلليل الثالث :اللمي  ،و بيانه مضن هجات يتضح هبا ـ ان شاء هللا ـ حمل
البحث واماكن الرتتب:
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اجلهة ا ألوىل  :يف بيان أآمرين :
ا ألمر ا ألول :تعلق التلكيف ابملهم يف الن الثاين ال يتوقف عىل اماكن الرتتب
فامي اذا اكن ا ألمه آني ًا ؛ لوضوح اماكنه بعد سقوط ا ألمر اب ألمه  ،فهذا الفرض خارج
عن حمل البحث الختصاصه مبا ال ميكن اثبات ا ألمر ابملهم فع ًال اال عىل القول
ابلرتتب.
نعم  ،يف الن ا ألول يكون تعلق ا ألمر ابملهم فع ًال متوقف ًا عىل اماكن الرتتب،
فلو اكن املهم آني ًا ـ أآيض ًا ـ مل يعقل تعلق التلكيف به اال يف الن ا ألول عىل القول
ابلرتتب  ،النتفاء موضوعه يف الن الثاين  ،ولزوم التلكيف بغري املقدور يف ا ألول
اذا مل يقيد بعصيان ا ألمه.
ا ألمر الثاين  :املزتاحامن التدرجييان داخالن يف حمل الالكم بال اشاكل،
والرشط هو حدوث املعصية وبقاؤها يف مجيع أآزمنة امتثال املهم  ،فان تقيد أآحد
التلكيفني بعصيان الخر هل حنوان:
ا ألول  :أآن يقيد حبدوث العصيان يف الن ا ألول.
الثاين  :أآن يقيد ابحلدوث و البقاء يف مجيع الانت.
واملرجع يف حتديد أآهيام دليل نفس الاشرتاط  ،وهو اعتبار القدرة  ،وملا اكنت
بقاء فرشط عصيان ا ألمه كذكل  ،ومن هنا يظهر النظر يف
القدرة معتربة حدو ًاث و ً
قول بعض منكري الرتتب  :بلزوم فعلية التلكيفني مطلق ًا  ،ووجه النظر  :أآن املهم
ال يصري مطلق ًا حبدوث عصيان ا ألمه  ،بل هو مرشوط ببقاء العصيان عىل حنو
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الرشط املتأأخر ـ اذلي عرفت جوازه بل وقوعه ـ .نعم ،ملا اكن مذهب احملقق
النائيين (رمحه هللا) اس تحاةل الرشط املتأأخر فالرشط عنده تعقب العصيان يف
الانت الالحقة  ،ولكن عرفت أآن احلامك ابلتقييد هو العقل  ،والعقل يرى أآن ما هل
دخل يف التلكيف نفس القدرة ال عنوان التعقب .
اجلهة الثانية  :يف ا ألحاكم املنشأأة عىل هنج القضية احلقيقية  ،يتقدم زمان
الاعتبار عىل املعترب غالب ًا  ،ألن االنشاء ال يتوقف عىل وجود املوضوع خبالف
فعلية احلمك  ،فان قلنا ابس تحاةل الواجب املعلق احتد زمان الفعلية مع زمان الواجب
اذلي هو ظرف حتقق الطاعة واملعصية  ،وهذا الالكم جار يف املزتامحني عىل حد
سواء.
وحيث ان فعلية املهم املقارنة مع الواجب املهم زما ًان مرشوطة بعصيان ا ألمه
املقارن لزمان الواجب ا ألمه زما ًان  ،وذكل الشرتاط عصيان ا ألمه يف فعلية املهم
فال ميكن أآن تتقدم الفعلية عىل العصيان أآو تتأأخر  ،فان زمان فعلية املهم وا ألمه
واحد ألن مقارن املقارن يف الزمان مقارن.
وتقدم فعلية خطاب ا ألمه عىل عصيانه ألنه عةل  ،وتقدم عصيان ا ألمه عىل
فعلية املهم ألنه رشط  ،ال يوجب تقدم فعلية خطاب ا ألمه عىل فعلية املهم
مبرتبتني؛ ألن مناط التقدم والتأأخر ابلرتبة و الطبع ذايت  ،فال يتحققان اال فامي
يكون فيه املناط وهو مفقود بني نفس ا ألمر اب ألمه و ا ألمر ابملهم  ،وقد تقدم
تفصيل ذكل يف حبث الضد  ،وهبذا يتضح أآن املقصود من كون ا ألمر ابملهم يف
طول ا ألمر اب ألمه ليس املقصود منه التأأخر يف الرتبة  ،وامنا املقصود تأأخره رتبة عن
مقارنه وهو العصيان.
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هذا عىل القول ابس تحاةل الواجب املعلق والرشط املتأأخر  ،و أآما عىل القول
ابالماكن فال مانع من تقدم زمان فعلية الوجوب عىل زمان الواجب اذلي هو
ظرف الطاعة و املعصية  ،وتومه اس تحاةل الرتتب اذ يلزم فعلية وجوب املهم لتحقق
رشطه املتأأخر  ،و هو عصيان ا ألمه يف ظرفه املتأأخر فيجمتع التلكيفان مدفوع  :بأأن
مالك اس تحاةل الرتتب ليس اجامتع خطابني يف زمان واحد اذ البد من الاجامتع يف
الرتتب سواء قلنا ابماكن الواجب املعلق أآو قلنا ابس تحالته ؛رضورة أآن القول
بثبوت فعلية املهم بعد سقوط ا ألمه خالف اخلطاب الرتتي  ،وخارج عن حمل
الالكم بعد االتفاق عىل اماكنه .
وامنا املالك هو ختيل أآن اجامتع فعلية التلكيفني يس تلزم طلب امجلع بني
الضدين  ،ودفع هذا التخيل يثبت ابماكن الرتتب حىت عىل القول ابماكن الواجب
املعلق .
اجلهة الثالثة  :يس تحيل تقيد متعلق الطلب ابلوجود أآو العدم اذ يلزم من ذكل
اما طلب امجلع بني النقيضني أآو طلب حتصيل احلاصل  ،فال حماةل يكون متعلق
الطلب اجلامع بيهنام فيكون ا ألمر اثبت ًا يف حال وجود املتعلق وعدمه ويف حال
امتثاهل وعصيانه  .نعم  ،ثبوت ا ألمر يف هذه ا ألحوال عىل مسكل احملقق النائيين
(رمحه هللا) من هجة أآن سقوط التلكيف فرع سقوط القدرة عىل متعلقه  ،ويه
موجودة حال الفعل والرتك  ،ألن اختيار الفعل ال يوجب عدم القدرة عىل الرتك ،
وكذكل اختيار الرتك ال يوجب عدم القدرة عىل الفعل  ،ال ابالطالق اللحاظي ،
ألن التقابل بني االطالق والتقييد عنده تقابل العدم وامللكة فاذا اس تحال أآحدهام
اس تحال الخر ـ وال مبمتم اجلعل ـ ألن احملذور ليس من هجة اس تحاةل حلاظهام
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ليتوصل اىل نتيجهتام جبعل اثن  ،وامنا من هجة اس تلزام التقييد لطلب حتصيل
احلاصل أآو لطلب امجلع بني النقيضني  ،واالطالق مس تلزم للمحذورين  ،و أآما
ثبوت ا ألمر عىل اخملتار فباالطالق اللحاظي  ،وذكل ألن التقابل بني االطالق
والتقييد تقابل الضدين الذلين ال اثلث هلام اذ ال ميكن االهامل يف الواقع  ،ومع ى
االطالق ليس مجع القيود لريد احملذوران بل رفضها و تعلق ا ألمر بذات الطبيعة
الثابتة حال الفعل والرتك .
والنتيجة عىل مسكل احملقق النائيين(رمحه هللا) واخملتار ثبوت ا ألمر اب ألمه
حال عصيانه وفعلية املهم  ،وال يس تلزم ذكل طلب امجلع بني الضدين  ،ألن بيهنام
طولية  ،ال ميكن بسبهبام أآن يقع متعلقاهام بوصف املطلوبية لو فرض حتققهام مع ًا ،
اذ حتقق املهم بوصف املطلوبية مع حتقق ا ألمه اما من هجة عدم ا ألمه ـ وهذا مجع
للنقيضني ـ واما من هجة عدم اشرتاطه بعصيان ا ألمه ـ وهذا خلف ـ فاملقام عىل
طرف نقيض مع طلب امجلع بني الضدين.
نعم  ،طلب امجلع بني الضدين فامي اذا وجد أآمر واحد متعلق ابمجلع  ،أآو وجد
أآمران متعلقان بفعلني ومقيد لك واحد مهنام مبتعلق الخر  ،أآو يكون أآحدهام مقيد ًا
حبال امتثال الخر دون العكس  ،أآو يتعلق لك واحد مهنام عىل حنو االطالق ،
واملقام ملاكن الطولية ال يندرج مضن أآي صورة من هذه الصور ا ألربع اليت تعلق يف
أآولها الطلب بعنوان امجلع  ،ويف ما بعدها بواقعه :اما ابذلات كام يف الثانية ،والثالثة
أآو ابلعرض كام يف الرابعة.
اجلهة الرابعة  :ويه ا ألساس يف تشييد الرتتب ،و املطلوب فهيا بيان عدم
التنايف بني ا ألمرين املرتتبني ال يف عامل اجلعل ـ ألن ا ألحاكم أآمور اعتبارية وال تضاد
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وال مماثةل يف الاعتبارات ـ وال يف عامل املقتضيات ـ ابلفتح ـ  ،ألن ا ألحاكم ملا اكنت
جمعوةل عىل هنج القضية احلقيقية اليت ترجع رشطية الرشط فهيا اىل حتقق املوضوع ،
فاخلطاابت الرشعية ال تتكفل اثبات موضوعها أآو نفيه ،ويرتتب عىل ذكل عدم
منافاة ا ألمر ابملهم ل ألمه  ،ألن أآخذ عصيان ا ألمه يف موضوعه يقتيض أآن ال يكون
حمراكً حنوه  ،وامنا يكون فعلي ًا عىل تقدير حتققه  ،و أآما ا ألمر اب ألمه فهو وان اكن
حيرك حنو متعلقه اذلي ال ميكن امجلع بينه وبني متعلق املهم  ،اال أآنه بذكل يدعو اىل
هدم موضوع املهم  ،فيبعد عنه بلسان رفع املوضوع  ،فال يكون منافي ًا  .نعم  ،لو
اكن لك واحد مهنام مطلق ًا  ،أآو اكن خطاب املهم حيرك حنو حتقيق موضوعه ـ وهو
عصيان ا ألمه ـ وقعت املنافاة  ،ولكن ذكل خالف الفرض.
وبذكل يتضح عدم املنافاة بيهنام يف عامل املالك واالرادة اذ ال منافاة بني اش امتل
لك من الصالة املضيقة وازاةل النجاسة عن املسجد عىل مصلحة  .نعم  ،ضيق قدرة
امللكف عىل امجلع أآوجب الزتامح بيهنام  ،و حيث ان التنايف خيتص بفرض ا ألمر هبام
يف عرض واحد  ،دون فرض ا ألمر هبام عىل حنو الرتتب  ،فال مانع من ارادهتام مع ًا
يف زمان واحد عند عصيان ا ألمه ..أآما ارادة ا ألمه فلالطالق أآو عدم حتقق متعلقه،
و أآما املهم فلتحقق رشطه  ،وهو العصيان.
ووجه عدم املنافاة يف فرض ا ألمر الرتتي وفاء القدرة الواحدة مبتعلق التلكيفني
املرتتبني ابلضدين  ،وذكل ألن امللكف عىل تقدير اتيانه اب ألمه فهو غري ملكف ابملهم
لعدم حتقق رشطه  ،وعىل تقدير عصيان ا ألمه  ،فهو وان اكن ملكف ًا هبام اال أآن
تلكيفه بأأحدهام وهو املهم يبقى حىت بعد حتقق رشطه معلق ًا عىل العصيان  ،بنحو
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لو اتفق حتقق متعلقهيام مع ًا مل يقعا عىل وجه املطلوبية  ،ومن الواحض قدرة العبد عىل
رصف القدرة يف املهم بعد عصيان ا ألمه .
وهبذا يتضح أآن الرتتب ليس فقط ال يقتيض امجلع بني املتنافيني  ،بل هو يف
طرف النقيض مع طلب امجلع  ،وهذا هو الوجه يف اماكنه  ،ال تعليق طلب امجلع
عىل العصيان الاختياري  ،رضورة أآن طلب امجلع حمال مطلق ًا  ،ولو اكن معلق ًا عىل
أآمر اختياري  ،كصعود السطح أآو السفر وحنو ذكل .
مفا نسب اىل املريزا الكبري الشريازي (رمحه هللا)من أآن الوجه يف اماكنه مع
اس تلزامه طلب امجلع اماكنية ختلص امللكف من التلكيفني برتك العصيان الاختياري
املأأخوذ يف موضوع املهم يف غاية الغرابة  ،من هنا منع احملقق النائيين (رمحه هللا)
هذه النس بة  ،وقال ابس تحاةل صدور ذكل منه وا ألمر كام أآفاده (رمحه هللا).
صور اجتماع األمرين :
مث ان احملقق النائيين (رمحه هللا) تعرض لبعض صور اجامتع ا ألمرين  ،ويه :
الصورة ا ألوىل  :أآن جيمتع وجوب مطلق مع وجوب مرشوط برشط اختياري
أآو غري اختياري أآجني عن املطلق وموضوعه  ،أكن جيمتع وجوب أآداء ادلين
ووجوب الصالة بعد الزوال  ،فان لك واحد مهنام فعيل مع حتقق رشط الثاين ،
والتلكيف فهيام وان مل يتعلق ابمجلع بيهنام  ،اال أآن مأهل ذكل  ،فان أآمكن امجلع بيهنام ،
فك واحد مهنام فعيل واال دخال يف ابب الزتامح  ،ومع التساوي يثبت التخيري ،
ومع أآمهية أآحدهام قيد الخر بعدم االتيان به  ،ملا تقدم.
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الصورة الثانية  :أآن يكون أآحد التلكيفني بنفسه رافع ًا ملوضوع الخر  ،وهذه
الصورة خارجة عن حمل البحث لعدم اماكنية فعلية االثنني يف آن واحد بعد كون
وجود أآحد اخلطابني رافع ًا ملوضوع الخر  ،وقد ذكر احملقق النائيين ( رمحه هللا)
ذلكل فروع ًا كثرية:
1ـ وجوب أآداء ادلين ووجوب احلج املرشوط ابالس تطاعة  ،فان نفس ا ألمر
ابلوفاء مع عدم وجود ما يكفي ألداء ادلين واحلج رافع لالس تطاعة  ،وعليه لو عىص
العبد ومل يؤد دينه ال يكون جحه من جحة االسالم.
أآقول  :امنا يمت ما تفضل به (رمحه هللا)عىل املعروف من تفسري الاس تطاعة
ابلقدرة عق ًال ورشع ًا  ،و أآما بناء عىل اخملتار من تفسريها ابلمتكن من الزاد والراحةل
و أآمن الطريق  ،فالتلكيفان مزتاحامن وجيمتعان عىل حنو الرتتب  ،للمتكن من
الاس تطاعة هبذا املع ى عىل تقدير العصيان .
2ـ فامي لو مكل خشص عرشين من االبل  ،مث مكل بعد شهر عرشين أآخرى ،
فانه بعد مرور اثين عرش شهر ًا عىل ا ألوىل يكون نفس تعلق وجوب امخلس
ابخراج أآربعة مهنا مانع ًا من وجوب الزاكة.
أآقول  :هذا الفرع ال جيري فيه الرتتب  ،ال ملا ذكر  ،وامنا من هجة أآن نفس
تعلق امخلس ابلرحب حال ظهوره رافع ملوضوع الزاكة  ،وهو بلوغ النصاب سواء
ثبت احلمك التلكيفي بعد مرور احلول أآو ال بسبب عدم قدرة امللكف عىل اخراج
احلق مث ًال .
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3ـ فامي لو مكل العبد يف أآثناء الس نة مقدار ًا من الغالت ا ألربع يبلغ حد
النصاب  ،فوجب اخراج الزاكة ومقدارها العرش  ،فان نفس هذا الوجوب خيرج
العرش عن كونه فاض ًال عن املؤنة  ،و مينع من ثبوت وجوب امخلس فيه.
أآقول  :الالكم فيه هو الالكم يف سابقه  ،فان الرافع للموضوع احلمك الوضعي
ال التلكيفي .
4ـ ما اذا اكن امللكف مدين ًا بدين رصفه يف املؤنة مث مكل يف نفس الس نة ما
يساويه وحال عليه احلول  ،فان نفس اخلطاب بأأداء ادلين خيرج الرحب عن موضوع
امخلس.
أآقول  :الصحيح أآن نفس وجوب ادلين وثبوته مانع من حتقق موضوع امخلس ،
وليس وجوب ا ألداء  ،ولهذا ال جيب امخلس حىت لو مل يكن املاكل ملكف ًا بأأداء
ادلين ملانع من املوانع .
الصورة الثالثة  :أآن يكون أآحدهام ابمتثاهل رافع ًا ملوضوع الخر  ،وهذه الصورة
داخةل يف حمل البحث  ،وقد تقدم أآن التقييد فهيا ينايف امجلع بني املتعلقني .
أدلة القائلني باالستحالة :
وقد اس تدل عىل اس تحاةل الرتتب بوجوه :
الوجه ا ألول  :ما يف الكفاية من مطاردة لك واحد من الطلبني املتعلقني
بضدين يف آن واحد للخر  ،وذكل القتضاء لك طلب لتحقيق متعلقه مع ضيق
القدرة عن امجلع  ،والقول بعدم مطاردة ا ألمر ابملهم ل ألمر اب ألمه ملاكن تقيده
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بعصيانه ممنوع  ،اذ عدم مطاردته هل حال امتثال ا ألمه ال يعين عدم املطاردة حال
العصيان  ،مع أآنه يكفي يف الاس تحاةل مطاردة ا ألمر اب ألمه ل ألمر ابملهم .
أآقول  :هو غريب من احملقق اخلراساين (رمحه هللا) ملا عرفت من عدم
مطاردة لك من الطلبني للخر ..أآما عدم مطاردة ا ألمر ابملهم لطلب ا ألمه ف ألهنا
ال تعقل اال اذا اكن طلب املهم مطلق ًا  ،أآو مقيد ًا ولكنه يقتيض حتقيق موضوعه
والكهام منتف  ،و أآما عدم مطاردة ا ألمر اب ألمه لطلب املهم  ،ف ألنه وان حرك حنو
متعلقه املضاد ملتعلق املهم  ،اال أآنه بذكل حيرك حنو رفع املوضوع اذلي ال يقتيض
طلب املهم حتقيقه.
الوجه الثاين  :ما يف الكفاية ـ أآيض ًا ـ وهو لزوم تكرر العقاب  ،مع حمك العقل
ابلقبح يف فرض عدم القدرة عىل امجلع  ،وهو نفي للرتتب بطريق االن.
وفيه  :عدم احملذور يف ذكل اذ املوجب للعقاب املعصية  ،ويه تتحقق برتك
متعلق الطلبني املتكرر يف املقام والكهام مقدور  ،اذ ابماكن امللكف امتثال ا ألمه
كام ابماكنه امتثال املهم عىل تقدير عصيان ا ألمه  ،وليس العقاب عىل ترك امجلع غري
املأأمور به لعدم القدرة .
الوجه الثالث  :أآن الرتتب يس تلزم طلب امجلع بني الضدين  ،وهو حمال ،
ألن فعلية اخلطابني يف آن واحد تقتيض اجيادهام كذكل  ،ومثل هذين التلكيفني ال
ميكن جعلهام  ،اذ اجلعل بداعي التحريك والبعث  ،وهام ال يكوانن حنو املس تحيل.
وفيه  :ما عرفت من أآن الرتتب طرف نقيض مع طلب امجلع بني الضدين ،
و أآن طلب امجلع الزم لثالث صور ال يندرج الرتتب يف يشء مهنا  ،وهذا هو الوجه
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يف دفع احملذور ال اختالف الرتبة اذلي ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا)  ،اذ يرد
عليه :
أآو ًال :أآن احملال طلب امجلع بني الضدين يف زمان واحد  ،وجمرد الاختالف
يف الرتبة ال يرفع احملذور بعد عدم ترتب الاختالف يف الزمان عليه .
واثني ًا  :ما تقدم من أآن تقدم ا ألمر اب ألمه عىل عصيانه املتقدم عىل ا ألمر
ابملهم؛ ال يوجب تقدم ا ألمر ابملهم عىل ا ألمر اب ألمه رتبة  ،بعد عدم وجود مالك
التقدم بيهنام  ،وحيث عرفت اجلواب الصحيح عىل هذا الوجه فقد اتضح كل
اندفاعه سواء قيد ا ألمر ابملهم بعصيان ا ألمه أآو العزم عىل عصيانه كام ذكر الش يخ
الكبري (رمحه هللا)  ،ألن ا ألمر اب ألمه كام يقتيض عدم عصيانه كذكل يقتيض عدم
العزم عىل عصيانه  .نعم  ،املب ى يف نفسه غري اتم ألن الاشرتاط قد ثبت حبمك
العقل والعقل يقيض بثبوت ا ألمر ابملهم يف حاةل عدم االتيان اب ألمه لثبوت القدرة
عليه حينئذ  ،ال حال العزم عىل العصيان .
الوجه الرابع  :أآن العصيان ان اكن رشط ًا مقار ًان  ،مل جيمتع طلبان فعليان يف آن
واحد  ،لسقوط ا ألمر اب ألمه ابلعصيان  ،فيكون ثبوت ا ألمر ابملهم بعد سقوط
ا ألمر اب ألمه  ،وهذا خارج عن حبث الرتتب اذ ال الكم يف اماكنه .
وان اكن العصيان أآو ما ينزتع منه ـ وهو وصف امللكف بأأنه عاص فامي بعد ـ
رشط ًا متأأخر ًا لزم طلب امجلع بني الضدين لفعلية املهم لتحقق رشطه يف ظرفه
املتأأخر  ،وا ألمه ؛ لعدم حتقق عصيانه فع ًال  ،وهو حمال .
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وفيه  :أآن خنتار الشق ا ألول  ،وال يلزم من ذكل عدم اجامتعهام يف الفعلية ،
ألن العصيان ليس مسقط ًا للتلكيف  ،وامنا املسقط كونه بال غرض اما الستيفاء
غرضه أآو لعدم القدرة عىل الاستيفاء ..أآما كون ا ألخريين مسقطني ف ألن الغرض
مبزنةل العةل للتلكيف  ،ويس تحيل بقاء املعلول بال عةل و أآما عدم كون ا ألول
مسقط ًا فلام تقدم يف اجلهة الثالثة من ادلليل الثالث عىل الرتتب من أآن ثبوت ا ألمر
حال الامتثال والعصيان ؛رضوري  ،و لو سقط ا ألمر حال الامتثال والعصيان
فال أآمر عندئ لذ لميتثهل امللكف أآو يعصيه  .نعم  ،اس مترار العصيان اىل زمان ال
يمتكن فيه امللكف من الامتثال يسقط التلكيف من هجة عدم القدرة عىل الامتثال
 ،وهبذا يتضح أآن ا ألمه ال يسقط بعصيانه يف الن ا ألول ؛ لعدم جعز امللكف عنه ،
كام أآن ترجيح تركه ال يسلب القدرة عىل فعهل  ،واال مل يكن مقدور ًا من ا ألول،
ونتيجة ذكل ثبوت ا ألمر اب ألمه حال عصيانه و االتيان ابملهم  :اما ابالطالق ـ كام
هو اخملتار ـ أآومن هجة أآن سقوط ا ألمر فرع عدم القدرة عىل املتعلق  ،ويه
موجودة حال العصيان  ،كام هو خمتار احملقق النائيين (رمحه هللا) وقد تقدم بيان
ذكل  .كام لنا اختيار الشق الثاين  ،وال يلزم طلب امجلع بني الضدين ملا عرفت
من معاندة الرتتب لهذا الالزم املزعوم.
تنبيهات الرتتب :
التنبيه ا ألول  :سوف يأأيت ـ ان شاء هللا يف حبث الرباءة والاش تغال ـ عدم
اختصاص حديث (ال تعاد) ابلنايس ومشوهل اجلاهل القارص  ،و أآما املقرص فقد
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تسامل ا ألحصاب قدمي ًا وحديث ًا عىل عدم حصة عبادته واس تحقاقه العقاب عىل ترك
الواقع وخمالفته  ،ولكن اس تث ى املشهور من عدم الصحة فرضني :
الفرض ا ألول  :اجلهر يف موضع االخفات أآو العكس .
الفرض الثاين :القرص يف موضع الامتم مطلق ًا  ،والعكس يف خصوص املقمي .
وحمك ابس تحقاق العقاب فهيام  ،وقد ذكر يف وجه امجلع بني الصحة واس تحقاق
العقاب خترجيان:
ا ألول  :ما ذكره الش يخ الكبري (رمحه هللا) من الالزتام ابلرتتب بدعوى ا ألمر
ابتدا ًء ابجلهر ـ مث ًال ـ و ا ألمر ابالخفات عىل تقدير عصيان ا ألول  .و منعه الش يخ
ا ألعظم (رمحه هللا) مبنع الكربى  ،وقد عرفت مما تقدم ما يرد عليه  ،مضاف ًا اىل أآنه
كام ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) خمالف ملا ذهب اليه من الالزتام ابلرتتب يف
املتعارضني عىل القول ابلس ببية .
وللمحقق النائيين (رمحه هللا) بعد تسلميه ابلكربى ثالثة ايرادات :
1ـ عدم كون املقام من موارد الرتتب من هجة أآن التضاد فيه دامئي يوجب
التعارض  ،والرتتب خيتص ابلزتامح اذلي يكون فيه التضاد اتفاقي ًا.
وما ذكره من التفريق بني مورد الزتامح والتعارض اتم  ،اال أآنه حرص جراين
الرتتب يف الزتامح يف غري حمهل  ،فان مالك جراينه توقف رفع حمذور طلب الضدين
عليه  ،مفىت ما حتقق هذا املالك جرى الرتتب وان اكن بني الطلبني تعارض.نعم،يف
الزتامح يكفي اطالق املزتامحني يف جراينه  ،و أآما يف التعارض حفيث أآن القاعدة
ا ألولية فهيام يه التساقط  ،فال يكفي اطالقهام بل البد من دليل عىل وقوعه بيهنام ،
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وللش يخ الكبري (رمحه هللا) أآن يس تدل عليه اثبا ًات ابلرواايت الصحاح ادلاةل عىل
الصحة يف الفرضني .
2ـ عدم كون املقام من موارد الرتتب من هجة اختصاص الرتتب ابلضدين
الذلين هلام اثلث  ،واملقام من الضدين الذلين ال اثلث هلام  ،وفهيام يتحقق الخر
بعصيان أآحدهام فال مع ى ل ألمر به عىل هذا التقدير ألنه من طلب احلاصل.
وفيه  :أآنه اتم لو اكن املأأمور نفس اجلهر والاخفات والقرص والتام  ،ولكن
املأأمور به هو القراءة الاخفاتية  ،والقراءة اجلهرية  ،والصالة متام ًا والصالة قرص ًا ،
وهام من الضدين الذلين هلام اثلث  ،فان ابماكن امللكف ترك ذكل والاش تغال
بثالث .
3ـ عدم كون املقام من موارد الرتتب من هجة لغوية جعل ا ألمر الرتتي لعدم
اماكن وصوهل اىل الفعلية  ،والوجه يف ذكل هو اشرتاطه برتك ا ألول عن هجل ،
والرتك كذكل ال حيقق عنوان العصيان املأأخوذ يف ا ألمر الرتتي  ،فال حماةل خيتص
الرتتب بفرض تنجز التلكيف ا ألول غري املنطبق عىل املقام.
وفيه :أآن الرشط يف الرتتب املصحح لفعلية التلكيفني يف آن واحد مل يرد يف آية
وال رواية ليقال بأأن الوارد يف لسان ادلليل هو عنوان العصيان وهو ال ينطبق عىل
املقام  ،بل احلامك به العقل رفع ًا حملذور التلكيف بغري املقدور  ،وكام حيمك العقل يف
ظرف العصيان بثبوت ا ألمر الرتتي  ،وانتفاء احملذور  ،كذكل حيمك يف ظرف عدم
االتيان.
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الثاين  :ما ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) من وجود مصلحتني متضادتني
يف لك من القراءة اجلهرية والقراءة االخفاتية يف حاةل اجلهل  ،ويتفرع عىل ذكل عدم
وجوب االعادة لو انكشف اخلالف يف الوقت لتحقق الاستيفاء ،و أآما العقاب مفن
هجة التقصري وعدم فائدة االعادة .
وفيه  :أآن املضادة امنا تكون بني ا ألفعال اخلارجية  ،ال بني املالاكت  ،اذ ال
يعقل التضاد بني املصلحتني مع اماكن امجلع بني الفعلني  ،مضاف ًا اىل أآنه اما أآن
يكون بني مصلحة أآصل الصالة ومصلحة خصوص اجلهر أآو الامتم ارتباط أآو
ال..فعىل ا ألول ال ميكن احلمك ابلصحة يف الفرضني  ،وعىل الثاين يلزم تعدد العقاب
عىل تقدير ترك الصالة من ر أآس وهذا خالف الرضورة .
والصحيح يف ذكل  :أآن احلمك الثانيـ وهو اس تحقاق العقاب ـ ال أآساس هل ،
لعدم وجود اجامع  ،وعىل تقدير وجوده فهو ليس اكشف ًا عن قول املعصوم ألنه عىل
مسأأةل عقلية ال رشعية  ،ويدل عىل عدم ثبوته أآن اجلاهل بوجوب الامتم واجلهر
لو صىل قرص ًا أآو اخفا ًات  ،وحتقق منه قصد القربة  ،فاما أآن حيمك بصحة صالته
بعد انكشاف احلال أآو ال ..فعىل ا ألول يكون احلمك ابلصحة اما ألنه واجب تعيين ،
فال يس تحق العقاب عىل ترك غري الواجب أآو أآحد عديل التخيريي  ،وترك العدل
الخر فيه ال يوجب العقاب  .وعىل الثاين يكون الواجب تعين ًا يف حاةل اجلهل
ابلصالة عن متام أآو هجر  ،وهذا خالف ما دل عىل الصحة  ،ففي حصيحة زرارة :
" ان اكن جاه ًال أآو انس ي ًا أآو غاف ًال أآو اكن ال يدري فال يشء عليه وقد متت
صالته"  :وقوهل" :وقد متت صالته" يدل عىل موافقة املأأيت به للمطلوب والزم
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ذكل عدم اعتبار اجلهر يف صالة الصبح يف مورد اجلهل والنس يان  ،فأأي واجب
قد ترك ليرتتب اس تحقاق العقاب؟!
التنبيه الثاين  :ان اذلي أآدخلنا يف حبث الرتتب هو تصحيح العبادة املزامحة ،
ومورد احلاجة اليه ـ كام تقدم ـ فامي اذا اكنت العبادة مضيقة وعدم وجود طريق
للتصحيح اال ا ألمر الرتتي  ،فال حاجة للبحث فيه يف املوسعة  ،الماكن التصحيح
اب ألمر العريض.
نعم  ،حصة املوسعة ابلعريض عىل اخملتار من أآن اس تحاةل التقيد ال تس تلزم
اس تحاةل االطالق  ،واال فال جمال للتصحيح اب ألمر العريض  ،ولهذا ب ى احملقق
النائيين (رمحه هللا) عىل اماكن التصحيح اب ألمر الرتتي ال العريض  ،الختصاص
ا ألمر يف املوسعة ابلفرد املقدور من هجة اقتضاء ذات التلكيف للقدرة  ،فال يكون
االطالق اثبت ًا اال حال عصيان ا ألمه  ،و قد تقدم ما يف املب ى اذ ال حيمك العقل
ابشرتاط القدرة اال يف مرحةل الطاعة والامتثال.
التنبيه الثالث  :ما تقدم من أآن حديث الرتتب انظر اىل صورة عمل امللكف
بتوجه التلكيف اب ألمه قبل الرشوع يف امتثال املهم ؛ و أآما اذا عمل بعد الرشوع فيه
فقد ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) أآن يف املقام صوتني :
1ـ أآن يكون املهم مما ال حيرم قطعه  ،و فهيا تكون حصة املهم مبنية عىل
الرتتب .
2ـ أآن يكون مما حيرم قطعه .
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فان اكن الواجب ا ألمه اثبت ًا بدليل لي كام اذا رشع امللكف يف الصالة  ،فعمل
بوجود جناسة يف املسجد فال حاجة للرتتب لتصحيح العبادة  ،وذكل ألن دليل
ا ألمه ـ فض ًال عن فوريته هو ـ االجامع ويقترص فيه عىل القدر املتيقن  ،وهو فرض
عدم الابتالء بواجب حيرم قطعه ،وان اكن هل اطالق  ،كام يف وجوب حفظ
النفس توقفت الصحة عليه رضورة سقوط وجوب االمتام حال مزامحة ا ألمه .
وفيه :أآن حرمة قطع الصالة ال دليل علهيا اال االجامع  ،وعىل تقدير جحيته
فالقدر املتيقن منه فرض عدم الابتالء بواجب آخر  ،وعليه ال موجب لتقدمي
حرمة القطع عىل االزاةل بعد عدم احراز ا ألمهية بيهنام  ،فيكون امللكف خمري ًا ،
وتفصيل ذكل يف حمهل.
التنبيه الرابع  :يف حمك فروع  ،ا ألصل فهيا ما ذكره صاحب الفصول (رمحه
هللا).
الفرع ا ألول  :حمك الوضوء أآو الغسل ابملغصوب هو البطالن  ،وال يعقل
تصحيحه ابلرتتب ألن احملرم ال يكون مصداق ًا للواجب  ،ومثهل تكفني امليت
التوصيل يف املغصوب .
الفرع الثاين :حمك الوضوء أآو الغسل ابملاء املباح يف االانء املغصوب ،وفيه
صور :
ا ألوىل  :أآن يتوضأأ أآو يغتسل ارمتاس ًا بنحو يكون نفس الوضوء أآو الغسل
ترصف ًا يف النية  .وحمكها البطالن  ،لنفس الوجه املتقدم يف الفرع السابق.
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الثانية  :أآن يغرف من النية غرفة اكفية لامتم الوضوء أآو الغسل  ،وليس عنده
ماء آخر  .وحمكها وجوب التميم من هجة فقدان املاء  ،ألن املقصود من عدم
ماء } ا ألمع من التكويين والترشيعي .نعم  ،لو
الوجدان يف قوهل تعاىل { :فمل جتدوا ً
عىص واغرتف جتب الطهارة املائية لتبدل املوضوع  ،ومثهل ما اذا توقف حتصيل
املاء املباح عىل اجتيازه ل ألرض املغصوبة.
الثالثة  :أآن يغرف من النية غرفة اكفية لامتم الوضوء أآو الغسل  ،و عنده ماء
آخر اكف للطهارة .وحمكها وجوب الوضوء  .نعم  ،اذا اس تعمل ما يف املغصوب
بسوء اختياره يكون آمث ًا من هجة الغصب.
الرابعة  :أآن يغرف من النية غرفة غري اكفية لامتم الوضوء أآو الغسل  ،وليس
عنده ماء آخر  ،وقد حمك احملقق النائيين (رمحه هللا) ببطالن الوضوء لوهجني :
الوجه ا ألول  :أآن امللكف حباجة اىل الغرفة الثانية والثالثة وهكذا المتام
الطهارة ،وحرمة ذكل توجب عدم قدرته عىل اس تعامل املاء حىت بعد الغرفة
ا ألوىل ،فتكون وظيفته التميم.
وفيه :أآن املعترب من وجدان املاء النحو احملقق للقدرة عىل الوضوء أآو الغسل
وحيث ان الواجب تدرجيي فالنحو املعترب هو الوجدان التدرجيي  ،وهو يتحقق
ابلعصيان التدرجيي  ،اذ ال يلزم القدرة عىل متام اجزاء الواجب التدرجيي يف الن
ا ألول  ،ولهذا جتب الصالة من حني الزوال مع أآن العبد ال يمتكن من اتيان الركعة
الرابعة يف ذكل الن  ،و لوال ذكل للزم خمالفة ما قام عليه االجامع يف موارد مهنا:
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1ـ عدم وجوب الوضوء فامي لو اكن عند امللكف ثلج ال يمتكن من أآخذ ما
يكفي لامتم الوضوء منه دفعة واحدة.
2ـ عدم وجوب الوضوء فامي لو اكن عند امللكف نبع ال يمتكن من أآخذ ما يكفي
لامتم الوضوء منه دفعة واحدة.
3ـ عدم وجوب الوضوء عىل من وجد عنده ما يكفي لغسل البعض  ،وعمل
بأأن خشص ًا سوف يعطيه ما يكفي المتام الطهارة برشط اس تعامل ما عنده فهيا .
4ـ عدم وجوب الوضوء عىل من أآابح هل خشص اس تعامل ما يكفي لغسل
الوجه فقط ،وعمل بأأن املاكل أآو غريه سوف يبيح هل ما يكفي المتام الطهارة اذا
ترصف يف ا ألول .
الوجه الثاين  :يشرتط يف الرتتب احراز وجود املالك يف املهم  ،وال طريق
لالحراز اال االطالق  ،واالطالق ال يثبت يف املرشوط ابلقدرة الرشعية ،
اكلوضوء ؛ لعدم املالك حال فقدان املاء .
وفيه  :أآنه ال دليل عىل لزوم احراز املالك يف جراين الرتتب  ،واال مل جير
حىت يف املرشوط ابلقدرة العقلية  ،وامنا املطلوب وجود االطالق  ،وهو الاكشف
عن املالك  ،واالطالق موجود يف حال عصيان ا ألمه.
واحلاصل  :هو أآن وظيفة امللكف ابلفعل يه التميم  ،ولكن لو عىص و أآمت
الوضوء أآو الغسل ؛ اكنت طهارته املائية حصيحة .
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الفرع الثالث  :الوضوء أآو الغسل ابملاء املباح يف االانء املصنوع من اذلهب
والفضة ،وال اشاكل يف حصة الطهارة عىل القول ابختصاص حرمة اس تعامليه ابلألك
والرشب حىت لو انطبق الاس تعامل عىل نفس الطهارة  ،و أآما عىل القول ابحلرمة
مطلق ًا فتأأيت الصور املتقدمة يف الفرع السابق والالكم فهيا هو الالكم .
الفرع الرابع  :ما لو وقع الوضوء يف الفضاء املغصوب  ،والصحيح فيه التفصيل
بني حتقق املسح فيه وحتقق الغسل  ،فيبطل الوضوء يف ا ألول دون الثاين..
أآما وجه البطالن يف ا ألول ف ألن حقيقة املسح مرور املاحس عىل املمسوح مع
املامسة  ،وهو بنفسه مصداق للترصف يف الفضاء وليس الترصف مقدمة هل .
و أآما وجه الصحة يف الثاين ف ألن حقيقة الغسل جراين املاء وانتقاهل من جزء
اىل جزء و أآما صب املاء وحتريكه عىل العضو مفقدمة هل  ،وحرمة املقدمة ال توجب
بطالن الوضوء.

يف التزاحم والفرق بينه وبني التعارض
وتوضيحه مضن هجات :
اجلهة ا ألوىل  :يف بيان حقيقة الزتامح .
وهو قسامن :
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ا ألول ماليك  :فان لك فعل يش متل عىل مصلحة ومفسدة  ،والبد من جعل
احلمك وفق ًا للغالب مهنام يف احلمكة  ،كام يف امخلر وامليرس ـ {فهيام امث كبري ومنافع
للناس وامثهام آأكرب} ـ وهو خارج عن غرض ا ألصويل  ،ألن وظيفة العبد تنحرص يف
طاعة املوىل بعد صدور احلمك وان اكن عن غفةل عام يزامح مالكه أآو عن جحم
املزامح ،كام يف املوىل العريف  ،عىل أآنه تقدم مرار ًا أآن العبد ال طريق هل اىل املالك
اال أآمر املوىل وهنيه  ،فال جمال هل للبحث عن مرحجات هذا الباب .
مث ان هذا البحث خاص مبذهب العدلية  ،أآما ا ألشاعرة حفيث ينكرون أآصل
املالك  ،فال تزامح عندمه هبذا املع ى .
الثاين الزتامح الامتثايل  :والبد فيه من رشطني :
1ـ العمل بثبوت حمكني  ،وهبذا امتاز عن ابب التعارض  ،والعمل بعدم حمكني
يف الثاين اما جلهة عقلية ـ لكزوم تعلق احلمكني ابلنقيضني ـ أآو رشعية ـ اكلعمل بعدم
وجوب أآكرث من مخس صلوات يف يوم امجلعةـ.
2ـ أآن ال يقدر امللكف عىل امتثال احلمكني .
منشأ التزاحم :
اجلهة الثانية  :يف منشأأ الزتامح .
ذكر املريزا (رمحه هللا) أآن الزتامح اترة يكون من هجة عدم القدرة  ،و أآخرى
ال من هجة عدم القدرة..
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أآما ا ألول فهل مناىشء مخسة :
1ـ وحدة زمان املتعلقني املتضادين  ،كام يف انقاذ الغريقني ،الماكن امجلع مع
اختالف الزمانني .
2ـ قصور قدرة العبد  ،كام اذا دار ا ألمر بني القيام يف الركعة ا ألوىل أآو الثانية
مع ضيق قدرة العبد عىل االتيان هبام مع ًا .
3ـ تالزم الفعلني يف حق بعض امللكفني مع تضاد حمكهام  ،اكس تقبال القبةل
ألهل املدينة املنورة مع اس تدابر الشامل ،فلو حرم اس تدابر الشامل وقع الزتامح يف
حق أآهل املدينة.
4ـ احتاد متعلق الفعلني وجود ًا  ،كام يف موارد اجامتع ا ألمر والهنيي عىل القول
ابجلواز.
5ـ توقف الواجب عىل مقدمة حمرمة .
وال يقع الزتامح اذا حتقق يشء من هذه امخلسة اال اذا اجمتع رشطان :
ا ألول  :أآن يكون وقوعها أآو وقوع أآحدها اتفاق ًا  ،واال يقع التعارض.
الثاين  :أآن يكون جعل احلمك عىل هنج احلقيقية  ،ألهنا يف قوة الرشطية  ،وال
مانع من جعل حمكني مقدرين يتفق اجامتع رشطي فعليهتام يف بعض املوارد ،
خبالف جعل احلمكني اللكيني عىل حنو اخلارجية  ،فانه غري معقول .
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أآما الثاين فكام لو مكل خشص النصاب اخلامس من االبل ،مث مكل بعد س تة
أآشهر انقة  ،فانه جيب عليه بعد س تة أآشهر مخس ش ياه  ،وبعد س تة أآشهر سوف
جيب عليه بنت خماض  ،ألنه حتقق هل النصاب السادس  ،وهو س تة وعرشين من
االبل قبل س نة  ،فيقع الزتامح بني احلمكني  ،ألنه قام ادلليل عىل أآن املال الواحد ال
يزىك يف س نة واحدة مرتني.
ويرد عىل الكمه (رمحه هللا):
أآو ًال  :أآنه ال مثرة من هذا التقس مي .
واثني ًا  :أآن الثاين مهنا راجع اىل ا ألول  ،ألن سبب ضيق القدرة هو التضاد .
واثلث ًا  :أآنه أآدرج املتضادين دامئ ًا يف التعارض  ،وهو ممنوع عىل اطالقه ،ألن
التعارض امنا هو بني اطالق أآحدهام و أآصل وجود الخر  ،وهو يتحقق يف الضدين
الذلين ال اثلث هلام  ،ألنه ال ميكن ا ألمر هبام مطلق ًا للزوم التلكيف مبا ال يطاق  ،وال
عىل وجه الرتتب  ،ألنه مع عصيان أآحدهام يكون الخر حاص ًال  ،فل ألمر به
حتصيل للحاصل.
و أآما يف الضدين الذلين هلام اثلث  ،حفيث تقدم اماكن طلهبام عىل وجه الرتتب
فال يندرج طلهبام يف ابب التعارض وان اكن التضاد بيهنام دامئ ًا  ،فميكن للموىل أآن
يأأمر العبد ابجللوس عىل تقدير عصيان ا ألمر ابلقيام .
ورابع ًا  :أآنه حمك بأأن مورد الاحتاد الوجودي بناء عىل جواز اجامتع ا ألمر
والهنيي داخل يف ابب الزتامح  ،وهو اتم فامي اذا مل يكن للعبد مندوحة  ،واال مل
يندرج يف ابب الزتامح .
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وخامس ًا  :ان ادراجه ملثال الزاكة يف الزتامح يف غري حمهل  ،ألن قيام ادلليل عىل
أآن املال الواحد ال يزىك مرتني يف العام الواحد يوجب العمل بكذب أآحدهام  ،فهو
من التعارض ابلعرض  ،نظري التعارض الواقع بني وجوب الظهر وامجلعة يف يوم
امجلعة للعمل بعدم وجوب أآكرث من مخس صلوات يف اليوم والليةل .
اجلهة الثالثة  :يف بيان حقيقة التعارض.
وهو تاكذب ادلليلني يف مقام كشفهام بسبب تضاد أآو تناقض املدلولني يف مقام
اجلعل ابذلات أآو ابلعرض  ،ففيه جيزم بعدم تعلق اجلعل ابحلمكني  .نعم  ،يف مورد
التضاد حنمتل عدم جعل احلمكني  ،و أآما يف مورد التناقض ،فنجزم بصدق أآحدهام
الس تحاةل ارتفاع النقيضني .
اجلهة الرابعة  :يف الفرق بني الزتامح والتعارض .
وهو يف عدة نواح :
الناحية ا ألوىل  :أآن التعارض يف مرحةل اجلعل  ،من هجة التنايف بني احلمكني
ولو عرض ًا  ،و أآما الزتامح فهو يف مرحةل الفعلية  ،اذ ال حمذور يف جعل احلمكني فيه
عىل هنج احلقيقية .
الناحية الثانية  :أآن التعارض جيري يف املس تحبات  ،خبالف الزتامح  ،ألن
العبد مرخص يف ترك امجلع فهيا .
الناحية الثالثة  :أآن التعارض ال خيتص مبلكف دون ملكف  ،وال حبال دون
أآخرى  ،والزتامح أآمر عريض يتفق لبعض امللكفني.
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الناحية الرابعة  :أآن تقدمي أآحد املتعارضني يقتيض التكذيب العميل للخر ،
خبالف الزتامح .
الناحية اخلامسة  :أآن التعارض بني اليقينيني غري جائز  ،خبالفه يف الزتامح .
الناحية السادسة  :مقتىض القاعدة ا ألولية .
الناحية السابعة  :يف املرحجات .
وبعد لك هذه النوايح ال يتصور الشك بني البابني ليك يبحث عن ا ألصل
عند الشك هل هو الزتامح أآو التعارض  ،وحص ما ذكره املريزا (رمحه هللا) من أآن
ذكل يش به القول بأأن ا ألصل يف ا ألش ياء هل يه الطهارة أآو البطالن يف العقد
الفضويل .36
اجلهة اخلامسة  :يف مقتىض القاعدة ا ألولية يف البابني .
أآما يف التعارض فهيي التساقط ألن مشول دليل احلجية هلام تعبد ابملتنافيني ،
و ألحدهام املعني ترجيح بال مرحج  ،وغري املعني ال ماهية هل وال هوية  .نعم  ،اذا
دل دليل عىل ا ألخذ بأأحدهام تعيين ًا أآو ختيري ًا أآخذ به  ،وقد ورد يف اخلربين
املتعارضني الرتجيح ببعض املرحجات .
و أآما يف الزتامح مفقتىض القاعدة هو التخيري مع تساوي املالكني  ،ألن العقل
يس تقل بأأن العبد خمري ابمتثال أآي التلكيفني الفعليني املتساويني بعد القدرة عىل لك
واحد مهنام يف نفسه  ،والعجز عن امجلع بيهنام  ،وقد عرفت يف حبث الرتتب عدم
 36ـ أجود التقريرات  :ج  1ص .325
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تعلق التلكيف ابمجلع  ،مفا هو متعلق للتلكيف لك واحد من الفعلني وهو مقدور ،
وما هو غري مقدور ـ وهو امجلع ـ ليس متعلق ًا للتلكيف  ،فال مانع من فعلية
التلكيفني  .نعم  ،العبد معذور يف عدم االتيان مبتعلق الك التلكيفني  ،لو امتثل
أآحدهام وترك الخر  ،وليس هذا التخيري من انقالب الوظيفة التعينية يف مورد
الزتامح اىل التخيري  ،وامنا هو من حمك العقل بكون العبد معذور ًا يف ترك
أآحدهام.37
اجلهة السادسة  :يف مرحجات البابني .
أآما يف ابب التعارض فالصحيح احنصارهام يف (موافقة الكتاب  ،وخمالفة
العامة) ،واملستند هو حصيحة القطب الراوندي عن الصادق (عليه السالم ) " :اذا
ورد عليمك حديثان خمتلفان فاعرضوهام عىل كتاب هللا  ،مفا وافق كتاب هللا خفذوه،
وما خالف كتاب هللا فردوه  ،فان مل جتدوه يف كتاب هللا فاعرضوه عىل آأخبار العامة
 ،مفا وافق أآخبارمه فذروه وما خالف أآخبارمه خفذوه".
واملقصود مبوافقة الكتاب موافقة معومه  ،ألن خمالفة اخلرب للكتاب عىل حنو
التباين والعموم من وجه  ،توجب سقوطه عن احلجية لقوهلم (علهيم السالم)" :ما
خالف قول ربنا مل نقهل"  ،فال يكون صاحل ًا للمعارضة  ،نعم اخملالف لعموم القرآين
عىل حنو معارضة اخلاص للعام يف نفسه جحة لوال املعارض  ،جلزمنا بصدور
خمصصات و مقيدات للكتاب عهنم (علهيم السالم) ،فيكون مرجوح ًا لهذه اخملالفة .
37

ـ الظاهر أن هذا مبين على دخل القدرة يف مرحلة التنجز فحسب  ،خالفاً ملا هو قوام الرتتب من

دخل القدرة يف الفعلية .
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واملقصود مبخالفة العامة  :أآن اخلرب املوافق لفتاوهيم فيه قرينة تكشف عن
صدوره عىل وجه التقية  ،وليست املوافقة يف نفسها موهن ًا للرواية ودلي ًال عىل
بطالهنا  ،ألن كثري ًا من فتاوهيم حق  ،وهو اذلي يقتضيه العقل يف لك فرقة ليست
عىل احلق وتنتسب اليه  ،وقد ورد ذكل عن أآمري املؤمنني (عليه السالم).
و ما قيل من الرتجيح ابلشهرة وا ألعدلية وا ألفقهية وا ألورعية وا ألصدقية  ،ففي
غري حمهل..
أآما الشهرة  ،فالستناد القائل هبا اىل املقبوةل واملرفوعة ،وا ألوىل غري اتمة من
هجة الس ند  ،ألن معر بن حنظةل مل يرد فيه توثيق  ،اال ما جاء يف رواية الوقت
ويه مروية عنه ،ومن هجة ادلالةل  ،ألن املراد ابلشهرة فهيا املع ى اللغوي وهو
الوضوح والظهور ومنه شهر الس يف  ،ولهذا وصف االمام(عليه السالم) املشهور
بأأنه مجمع عليه  ،وعلل تقدميه بأأنه ال ريب فيه  ،مث عقب ذكل بقول رسول هللا
(صىل هللا عليه وآهل)  " :أآمر بني رشده فيتبع"  ،وليس مقصود املس تدل ابلشهرة
هذا املع ى  ،ونفس هذه املناقشة ادلاللية واردة عىل الثانية مضاف ًا اىل أآهنا بلغت يف
ضعف س ندها حد ًا انقش فيه من ليس من د أآبه املناقشة يف ا ألسانيد .
و أآما الرتجيح بصفات الراوي  ،فهو وارد يف املقبوةل واملرفوعة والثانية عرفت
حال س ندها  ،و أآما ا ألوىل ـ مفضاف ًا اىل اخلدشة يف الس ند ـ مل ترد املرحجات
ابلصفات فهيا اال يف ترجيح احلمكني .هذا ،مع أآن الرتجيح ابلصفات امنا ينفع مع
احتاد الواسطة  ،و أآما مع تعددها ـ كام هو احلال يف زمانناـ فال  ،ألنه قد يكون
الراوي ا ألول يف ا ألوىل أآعدل ـ مث ًال ـ ويكون الراوي الثاين يف الثانية أآفقه .
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مرجحات باب التزاحم :
و أآما يف ابب الزتامح فقد ذكر عدة مرحجات :
املرحج ا ألول  :عدم وجود بدل  ،وتفصيل ذكل أآن البدل عىل قسمني :
القسم ا ألول  :البدل الاختياري  ،و هل نوعان من املوارد:
النوع ا ألول  :موارد التخيري العقيل  ،كام اذا تزامح واجب مضيق مع موسع ،
وقد حمك املريزا (رمحه هللا) بتقدمي املضيق ولو اكن املوسع أآمه مبراتب تطبيق ًا لهذا
املرحج  ،كام يف صورة تعارض الفريضة يف أآول الوقت مع رد السالم.
النوع الثاين  :موارد التخيري الرشعي  ،كام لو وجد ما ًال ال يكفي للنفقة عىل
الزوجة و اطعام س تني مسكين ًا وقد وجب الفعالن  ،وقد ذكر املريزا (رمحه هللا)
هنا عني ما ذكره يف النوع السابق .
وما ذكره من تعني الواجب املضيق والتعييين حصيح  ،ولكن ليس من ابب
ترجيح أآحد املزتامحني لعدم الزتامح أآص ًال  ،ألن الزتامح فامي اذا ضاقت القدرة عن
امجلع بنحو يؤدي رصفها يف أآحد الواجبني ـ مث ًال ـ اىل العجز عن الخر  ،وليس
احلال كذكل يف هذين النوعني..
أآما النوع ا ألول ف ألن الواجب يف املوسع هو الطبيعة بني احلدين  ،ويه ال
تزامح املضيق  ،وامنا يزامحه بعض أآفرادها  ،ولكهنا غري متعلق للطلب .
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و أآما النوع الثاين ف ألن حقيقة التخيري الرشعي يه تعلق الوجوب بأأحد
اخلصال ،ولك عدل مهنا مصداق للمتعلق حفسب  ،فيأأيت البيان السابق يف النوع
ا ألول.
القسم الثاين  :البدل الاضطراري  ،وقد ذكر هل املريزا (رمحه هللا) موردين :
املورد ا ألول  :ما اكن الواجب اذلي ال بدل هل فيه ً
غرياي ،وقد ذكر هل تطبيقني:
التطبيق ا ألول  :ما لو احنرص املاء فامي ال يكفي للتطهري من اخلبث واحلدث ،
وحمك (رمحه هللا)هنا بتقدمي الطهارة اخلبثية  ،لعدم وجود بدل اضطراري لها .
التطبيق الثاين  :ما اذا تضيق الوقت فمل يسع للوضوء وايقاع متام الصالة يف
الوقت  ،وحمك (رمحه هللا) بتقدمي الوقت تقدمي ًا ملا ليس هل بدل عىل ما هل بدل ،
فيجب التميم والصالة يف الوقت .
مث أآعرتض عىل نفسه  :بأأن للوقت بد ًال اضطر ً
اراي مقرر ًا بقاعدة (من أآدرك) ،
ودفع الاعرتاض  :بأأن قاعدة (من أآدرك) خاصة مبن تضيق عليه الوقت بغري
اختيار ،لتقوم االدراك بكون املدرك ـ ابلفتح ـ قد ابتعد عن املدرك ـ ابلكرس ـ بغري
اختيار  ،ولهذا ال يقال ( أآدرك املوىل عبده البق) اذا اكن حارض ًا عنده .
ويرد عىل ما ذكره يف التطبيق ا ألول :
أآو ًال  :أآن وجوب الوضوء و وجوب التطهري ليسا اس تقالليني نفس يني  ،بل
هام مضنيان  ،وا ألمر هبام ارشاد اىل الرشطية ،فال يقع الزتامح بيهنام .
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واثني ًا  :لو سلمنا وقوع الزتامح يف البني  ،فهو بني الصالة عن وضوء والصالة
ابلثوب الطاهر  ،والكهام مما هل بدل  ..فان بدل ا ألوىل الصالة عن تميم  ،وبدل
الثانية الصالة عار ًاي عىل املشهور  ،والصالة يف الثوب النجس عىل الصحيح.
واثلث ًا  :ان دوران ا ألمر بني الصالة عن وضوء وبني الصالة ابلثوب الطاهر
عن تميم ليس من موارد الزتامح  ،ألنه امنا يكون يف صورة وجود وجوبني يتعلق لك
واحد مهنام بفعل  ،وال يمتكن العبد من االتيان هبام  ،واملقام ليس كذكل  ،لثبوت
وجوب واحد متعلق ابملركب  ،ومقتىض القاعدة عند العجز عن بعض االجزاء
والرشائط سقوط ا ألمر  ،ولكن حيث علمنا بدليل أآن الصالة ال تسقط حبال ،
فيقع التعارض بني دليل رشط طهارة اللباس ودليل اشرتاط الوضوء  ،ومقتىض
القاعدة تساقط ادلليلني  ،اال أآننا حيث علمنا بعدم سقوط االثنني  ،فتصل النوبة
اىل التخيري  ،وا ألحوط أآن يصيل يف ثوب طاهر ابلتميم رعاية لقول من ذهب اىل
تعيني ذكل.38
ويالحظ عىل ما ذكره(رمحه هللا) يف التطبيق الثاين  ،أآن ما أآفىت به وان اكن
حق ًا  ،ولكن ليس مستنده ما ذكر (رمحه هللا )  ،ألن املورد ليس من موارد الزتامح
كام عرفت يف مناقشة التطبيق السابق  ،وامنا الوجه أآن ذكل مقتىض امجلع بني أآدةل
أآربعة  ،ويه ما دل عىل وجوب الصالة  ،وما دل عىل اعتبار تقيدها ابلوقت ،
وما دل عىل اعتبار تقيدها ابلطهارة املائية  ،وما دل عىل أآن رشطية الطهارة املائية
38

ـ وظاهر هذا الكالم عدم وجود من قال بتعني الصالة يف الثوب النجس عن وضوء  ،ولكن نقل املريزا

(رمحه اهلل) وجود قائل بذلك  .ثم إن الفرق بني اإليراد األول والثالث يف أن األول ينفي اندراج املقام
يف التزاحم لنكتة كون األمر يف الطهارتني إرشاديّ ًا  ،والثاني ينفي ذلك بنكتة عدم تعدد الوجوب.
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يف الصالة خاصة ابلمتكن من اس تعامل املاء و توسعة رشطية الطهارة اىل ما يعم
الرتابية  ،فان مقتىض هذه ا ألدةل وجوب االتيان ابلصالة يف الوقت عن طهارة
مائية ان اكن امللكف ممتكن ًا  ،واال فعن طهارة ترابية  ،ولو كنا والثالثة ا ألوىل
حلمكنا بسقوط املركب ؛ للعجز عن االتيان جبميع أآجزائه ورشائطه.
فان قلت  :ولكن يوجد دليل خامس  ،وهو "من أآدرك ركعة واحدة من
الوقت فقد أآدرك متام الصالة " ،ومفاده وجوب ايقاع ركعة من الصالة يف الوقت
عن طهارة مائية.
قلت  :هذا ادلليل يدل عىل أآنه من مل يمتكن اضطرار ًا من ادراك متام الصالة
يف الوقت ميكنه ادراك متام الوقت ابدراك ركعة فيه  ،و ال يدل عىل توسعة الوقت
و جواز التأأخري حىت لو وقع بعض الصالة خارج الوقت برشط ادراك ركعة ،
واملفروض يف املقام اماكن اتيان الصالة بامتهما يف الوقت.
فان قلت  :ولكن املوضوع هو مطلق االدراك  ،فلامذا قيدمت االدراك بكونه عن
فوت غري اختياري؟!
قلت  :من مفهوم االدراك  ،فانه الوصول بعد التفلت  ،و لهذا يقال ( أآدرك
العبد البق)  ،وال يقال ( أآدركه) اذا اكن حارض ًا عنده .
مناقشة احملدث البحراني :
مث ان احملدث الش يخ حسني آل عصفور البحراين (رمحه هللا) قد ذهب اىل
تعني الوضوء مع المتكن من ايقاع ركعة يف الوقت  ،و عدم مرشوعية التميم حىت لو
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متكن امللكف من االتيان بامتم الصالة يف الوقت ما دام غري قادر عىل ادراك ركعة
يف الوقت عن طهارة مائية  ،ومسنت ده (رمحه هللا) هو عدم كون ضيق الوقت
من مسوغات التميم ؛ ألن دليل مرشوعية التميم ـ وهو قوهل تعاىل{ :فمل جتدوا ماء
فتميموا } ـ أآخذ عدم وجدان املاء  ،واملفروض يف ضيق الوقت وجدانه .
أآقول  :أآما قوهل بتعني الوضوء والصالة مع ادراك ركعة  ،ففيه :ما عرفت من
أآن أآخبار (من أآدرك) ال تدل عىل اجزاء ذكل لمتكن امللكف من ايقاع متام الصالة
يف الوقت .و أآما قوهل  :بعدم كون ضيق الوقت من املسوغات  ،ففيه  :ما عرفت
مرار ًا من أآن موضوع التميم عدم المتكن من اس تعامل املاء عق ًال ورشع ًا وال ينحرص
يف عدم وجدان املاء لقرينة داخلية ويه ذكر املريض  ،و خارجية ويه ا ألخبار ،
ومن ضاق عليه الوقت غري ممتكن من اس تعامل املاء رشع ًا .
املورد الثاين  :ما اكن الواجب اذلي ال بدل هل فيه نفس ي ًا  ،كام لو مل يكف املاء
لوضوء الفريضة  ،وانقاذ النفس احملرتمة  ،وال الكم يف وجوب حفظ النفس ،
ولكن ليس ترجيح ًا ملا البدل هل  ،وامنا لوجود مرحجني  :ا ألمهية  ،وكون وجوب
حفظ النفس مرشوط ًا ابلقدرة العقلية ووجوب الوضوء مرشوط ًا ابلقدرة الرشعية.
فتحصل أآن املرحج ا ألول اذلي ذكره املريزا (رمحه هللا) ال أآساس هل .
املرحج الثاين  :أآن يكون الواجب مرشوط ًا ابلقدرة العقلية ومزامحه مرشوط ًا
ابلرشعية  .وقد وقع الالكم يف وجه التقدمي  ،فذهب املريزا (رمحه هللا) اىل خلو
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املرشوط ابلقدرة الرشعية من املالك  39فيكون تقدمي املرشوط ابلقدرة العقلية من
ابب تقدمي ما هل مالك عىل ما ال مالك هل  ،ورتب عىل ذكل :
أآو ًال  :امتناع جراين الرتتب لو اكن ا ألمه مرشوط ًا ابلقدرة العقلية  ،ألن
امللكف  ،وان قدر عىل املهم بعد عصيانه اال أآنه ال مالك هل  ،وبعبارة أآخرى :
نفس ا ألمر اب ألمه ال الاش تغال به معجز عن املرشوط ابلقدرة الرشعية ،
واملفروض أآنه مل يسقط قبل امتثاهل  ،40وقد مر بيان ذكل قريب ًا .
واثني ًا  :تقدمي املرشوط ابلقدرة العقلية ولو اكن املرشوط ابلقدرة الرشطية أآمه،
وهذا ظاهر ألنه من تقدمي ما هل مالك عىل ما ال مالك هل.
واثلث ًا  :ال فرق يف الرتجيح بني أآن يكون املرشوط ابلقدرة العقلية مقار ًان
للمرشوط ابلقدرة الرشعية أآو سابق ًا أآو الحق ًا هل .
وما ذكره من وجه للرتجيح غري اتم :
أآو ًال  :ألن البحث عام ال خيتص ابلعدلية القائلني بتبعية ا ألحاكم للمالاكت.
واثني ًا  :ال اكشف عن املالك اال ا ألمر  ،فان تعلق أآمران ابلواجبني فاملورد من
تزامح واجبني واجدين للمالك  ،وان تعلق بأأحدهام دون الخر فال تزامح أآص ًال.
39

ـ هذا ما ذكره السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف أوجد التقريرات ويف حبوثه ،ويف فوائد األصول أن

الوجه هو معجزيّة املشروط بالقدرة العقلية عن املشروط بالقدرة الشرعية  ،ألن أخذ القدرة يف لسان دليل
املشروط بالقدرة الشرعية كما يف احلج والوضوء ظاهر عرفاً يف أخذ القدرة مبعنى عدم تعلق األمر بالضد
 ،وهلذا فإن أي واجب ـ مهما كانت أهميته منخفضة ـ يقدم على وجوب احلج  ،ومثل هذا البيان ال
يدفع مبا ذكره السيد (رمحه اهلل)  .نعم  ،ينبغي البحث يف صحة استظهار ذلك عرف ًا .
 40ـ وبعد سقوطه يثبت األمر باملهم .ولكن هذا من التعاقب الوجودي  ،ال الرتتب .
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و أآما قوهل  :ابمتناع جراين الرتتب بيهنام  ،فقد عرفت وجه النظر فيه يف حبث
الرتتب  ،فقد ذكران أآن املوجب لعجز العبد عن الوضوء ليس ا ألمر ابنقاذ النفس
احملرتمة  ،وامنا الاش تغال ابالنقاذ .
والصحيح يف وجه التقدمي  41أآن الزتامح بيهنام من تزامح املنجز واملعلق ،
فيقدم املنجز ، 42فان املرشوط ابلقدرة الرشعية معلق عىل عدم امتثال املرشوط
ابلعقلية  ،ألنه بعد رصف املاء يف انقاذ النفس احملرتمة ال يكون العبد قادر ًا عىل
الوضوء  ،فال يكون ملكف ًا به .
تزامح املرشوطني ابلقدرة الرشعية :
ولو اكن الزتامح بني مرشوطني ابلقدرة الرشعية ففيه 43صوراتن :
41

ـ عبارات السيد (رمحه اهلل) خمتلفة يف املقام  ،ففي حبث التعارض من املصباح نفى أن يكون هلذا

امل رجح أساس  ،ويف هذا املوضع ظاهر صدر كالمه وجود تزاحم  ،ولكن صرح يف ذيل كالمه بعدم
وجوده  ،وأما يف دورته األخرية يف الدرس رقم  265 :فظاهر كالمه أن التزاحم موجود وهو يف صدد
بيان وجه التقديم .
42

ـ وهلذه القاعدة موارد كثرية منها ما يأتي ـ إن شاء اهلل ـ يف حبث العام من أنه إذا وجد فردان

وكانت فردية أحدهما للعام معلقة على عدم فردية اآلخر  ،وفردية اآلخر منجزة  ،حيكم بثبوت فردية
الثاني للعام دون األول  .ومنها ما لو توضأ مباء مشكوك الطهارة  ،فإن مقتضى استصحاب بقاء احلدث
احلكم بعدم صحة الوضوء  ،ولكن حيث أن مقتضى أصالة الطهارة رفع الشك يف جناسة املاء
واالستصحاب معلق على هذا الشك  ،فتجري أصالة الطاهرة وحيكم بصحة الوضوء .
43

ـ ال خيلو حبث املسألة يف مصباح األصول من بعض التشويش وهلذا ننقل ما جاء يف فوائد األصول

والدورة األخرية املسجلة للسيد اخلوئي (رمحه اهلل) فقد جاء بيان مطلب املريزا (رمحه اهلل) يف فوائد
األصول بالنحو التالي  :إذا كان املتزامحان مشروطني بالقدرة الشرعية فإن كان زمان أحدهما قبل
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اآلخر قدم  ،ومع التقارن يقدم ما فيه مزيّة كاحلج على النذر  ،ومع فقد املزية يقدم ما كان خطابه
سابقاً كما لو كان إنشاء نذر صوم يوم اخلميس مقدماً على إنشاء نذر تلبية دعوة مؤمن فيه ألجل إدخال
السرور عليه  ،ومع تقارن زمان اخلطابني احلكم التخيري  ،وهو شرعي.
وإن كان املتزامحان مشروطني بالقدرة العقلية فالتخيري عقلي  .ثم بني الفرق بني القول بالتخيري
العقلي والقول بالتخيري الشرعي  ،وأنه يظهر يف فروع وذكر منها فرعني :
1ـ وحدة العقاب وتعدده .
2ـ أن العبد لو احتمل أهمية أحدهما تدخل املسألة يف دوران األمر بني التعيني والتخيري على
القول بالتخيري الشرعي .
وجاء بيان السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف دورته املسجلة يف الدرس ()274بالنحو التالي  :إذا كان
املتزامحان مشروطني بالقدرة الشرعية ،ففيه صور  ،والرابعة منها أن حيتمل أهمية أحدهما بعينه،
وحكم فيها بتقديم حمتمل األهمية  ،أما على القول بالتخيري العقلي وهو الصحيح  ،فألن الشك يف
مساواته يساوق الشك يف عروض التقييد  ،وهو مرفوع باإلطالق  .وبهذا يندفع توهم  :أن املسألة داخلة
يف دوران األمر بني التعيني والتخيري و املرجع فيه الرباءة  ،فإن الرباءة ال جتري لوجود احلاكم .
وأما على القول بالتخيري الشرعي فألنه ال وجه للتخيري إال توهم جريان الرباءة عن التعيني  ،وهو
فاسد ؛ لو جود حاكمني عليها
احلاكم األول  :األصل اللفظي .
احلاكم الثاني  :استصحاب عدم انقالب الوجوب التعييين إىل ختيريي .
واألصل اللفظي على القول بالتخيري الشرعي مركب من اإلطالق املقتضي للتعيني واإلطالق األحوالي
بلحاظ حال التزاحم  ،وأما على القول بالتخيري العقلي فينتفي الرتتب واشرتاط ترك املزاحم.
وإذا كان املتزامحان مشروطني بالقدرة العقلية ففيه صور :
األوىل :أن يعلم التساوي بينهما كما لو غرق مؤمنان أو تنجس مسجدان وحكمها التخيري عقالً ،
لسقوط اإلطالق لعدم القدرة على اجلمع مع عدم املزية يف أحدهما  .وقد حكم املريزا بكون التخيري عقلياً
هنا خالفاً حلكمه يف املشروطني بالشرعية  ،والفرق ظاهر لدخل القدرة الشرعية يف املالك  ،ومع عدم
القدر إال على أحدهما ال يوجد إال مالك واحد  ،خبالفه يف املشروط بالعقلية  ،وتعدد املالك يقتضي
تعدد اجلعل .
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الصورة ا ألوىل  :أآن يكون أآحدهام سابق ًا زما ًان  ،اكلزتامح بني صالة املغرب عن
وضوء  ،وبني صالة الصبح عن وضوء  ،لعدم كفاية املاء هلام  .وحمكها  :تقدمي
السابق زما ًان لفعلية وجوبه دون الالحق  .وحيث أآن القدرة رشط يف التلكيف فال
جيب حتصيلها لعدم فعلية الوجوب قبلها  ،وهبذا يتضح تقدمي السابق حىت لو اكن
الالحق مساو ًاي أآو أآمه مبراتب .44
وهنا فرعان :

وال فرق يف حكم العقل بالتخيري بني تقارن الواجبني أو تأخر أحدهما ؛ ألن املالك عقالً قبح معصية
التكليف الفعلي للموىل و الوجوب يف الفرض فعلي وإن كان الواجب معلقاً غري حال وال بني أن يكون
الواجب املتأخر وجوبه أيضاً متأخرًا كما لو قلنا باستحالة الواجب املعلق أو قلنا باإلمكان و مل يدل
دليل على تقدم الوجوب  ،فإن العقل حيكم هنا بالتخيري بني صرف القدرة للواجب املتقدم أو حفظها
المتثال ما سوف جيب  ،وبهذا يتضح أن حكم العقل بالتخيري شامل ملا لو تزاحم مالكان متساويان أو
تزاحم واجب مع مالك ال يقل أهمية عن مالك ذلك الواجب  ،ألن العقل ال يفرق يف ثبوت حق املوىل
بني امتثال األحكام اإللزامية أو حتصيل أغراضه اإللزامية  ،نعم لو مل حيرز املالك يف املتأخر كما لو
قيل (ال طريق إليه إال األمر وهو منتف) قدم السابق زمان ًا .
أقول  :ومل نقف على باقي تسجيالت درسه ـ رمحه اهلل ـ يف هذا البحث  .نعم ذكر شيخنا
األستاذ احملقق علي اجلزيري (حفظه اهلل ) أنه ال جمال إلناطة احلكم يف املتزامحني املشروطني بالقدرة
العقلية مع احتمال أهمية أحدهما بعينه باخلالف يف حقيقة التخيري لعدم وجود قائل بالتخيري الشرعي
فيهما كما عرفت .
 44ـ تقدم أن الوجه فيه أن القدرة املأخوذة يف الصالة عن طهارة مائية وجدان املاء حال القيام للصالة ال
قبل ذلك  ،وإال حكم العقل حبفظ القدرة كما يف الفرض لقبح تفويت غرض املوىل يف اآلن ويف ظرفه
املستقبلي .
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الفرع ا ألول  :ما لو نذر خشص اذلهاب اىل كربالء لزايرة س يد الشهداء (عليه
السالم) يف لك يوم عرفة قبل اس تقرار احلج يف عهدته  ،مث حصلت هل
الاس تطاعة فهل جيب عليه احلج؟
فيه خالف  ،فقد ذهب اىل عدم الوجوب صاحب اجلواهر(رمحه هللا) اذ بعد
وجوب اذلهاب للزايرة ال تتحقق الاس تطاعة  ،وهبذا خيرج الفرض عن الزتامح .
وذهب املريزا النائيين (رمحه هللا) اىل وجوب احلج لعدم انعقاد النذر  ،ألن
املس تفاد من أآدةل وجوب الوفاء به وبأأخويه اختصاصه مبا اذا مل يلزم من أآحدهام
حترمي احلالل وحتليل احلرام  ،والنذر يف املقام موجب ذلكل  ،وحيث ال ينعقد
النذر فالفرض خارج عن الزتامح  .وذهب صاحب العروة (رمحه هللا) اىل التفصيل
بني أآن يلزتم ابلزايرة من حني انعقاد النذر عىل حنو الواجب املعلق  ،وبني أآن
يكون الالزتام وامللزتم به يف يوم عرفة عىل حنو الواجب املرشوط  ،حفمك بتقدمي
الزايرة يف ا ألوىل لس بق وجوهبا عىل الاس تطاعة  ،وتقدمي احلج يف الثانية لعدم
رحجان النذر بعد س بق وجوب احلج عىل زمان املنذور ووجوبه .
والصحيح ما ذكر املريزا (رمحه هللا)  ،ألن دليل احلج وان أآخذ فيه
الاس تطاعة اال أآهنا فرست ابلزاد والراحةل و أآمن الطريق  ،فليست القدرة الرشعية
مبع ى أآن ال يلزم منه فعل حرام أآو ترك واجب .
ولو سلمنا أآهنا القدرة الرشعية فالبد من تقدمي احلج  ،ألن املقام ليس من
تزامح واجبني أآحدهام أآس بق زما ًان  ،ألن املتقدم وجوب الوفاء ابلنذر  ،و أآما
الواجب فهو يف عرض احلج  ،بل حىت الوجوب ليس متقدم ًا عىل مسكل احملقق
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النائيين (رمحه هللا) القائل ابس تحاةل الواجب املعلق  ،واذا اكن الواجبني يف
عرض واحد  ،وجب تقدمي احلج لوهجني :
1ـ لو اكن وجوب الوفاء ابلنذر مانع ًا من الاس تطاعة للزم اماكن ختلص مجيع
امللكفني من وجوب احلج بنذر أآي معل مس تحب يف يوم عرفة يف ماكن بعيد عن
املشاعر  ،وهذا ما نعمل ببطالنه للعمل بشدة اهامتم الشارع ابحلج حىت عده من
ا ألراكن واعترب اتركه اكفر ًا وخريه بني أآن ميوت هيود ًاي أآو نرصاني ًا .
2ـ أآن وجوب الوفاء ابلنذر مرشوط بأأن يكون متعلقه راحج ًا يف ظرف امتثاهل
ال حني النذر  ،ومتعلق النذر يف الفرض وان اكن راحج ًا حال النذر  ،ولكنه ليس
راحج ًا حال الامتثال ؛ اذ يلزم منه ترك احلج  ،فتحقق الاس تطاعة اكشف عن عدم
انعقاد النذر  ،فليس املقام من الزتامح يف يشء .
الفرع الثاين  :تعرض هل الس يد الزيدي (رمحه هللا )يف العروة  ،وهو  :ما لو
دار ا ألمر بني واجب فعيل متنجز اكنقاذ غريق وبني احلج  ،وفصل (رمحه هللا) فيه
بني أآن يكون وجوب الواجب الفعيل قبل حصول الاس تطاعة وبني كونه بعد
حصولها فيقدم الفعيل يف ا ألول  ،وا ألمه مهنام يف الثاين  ،والصحيح تقدمي
املرشوط ابلقدرة العقلية مهنام واحلج مرشوط ابلقدرة العقلية ،وان اكان مرشوطني
هبا قدم ا ألمه كام لو دار ا ألمر بني اذلهاب للحج أآو انقاذ النفس احملرتمة  ،قدم
الثاين وان اكن وجوبه بعد حصول الاس تطاعة .
نعم  ،يس تث ى من ذكل ما لو اكن امتثال الواجب الفعيل املرشوط ابلقدرة
الرشعية متقدم ًا زما ًان بنحو يكون مانع ًا من حتقق الاس تطاعة عىل حنو ادلفع ال

292

دروس يف علم األصول

الرفع ،كام لو نذر التصدق يف لك يوم بعرشة درامه بنحو لوال ذكل الجمتع عنده ما
حيقق الاس تطاعة  ،ففي هذا الفرض ينعقد النذر اذ ال يلزم منه حتليل احلرام لعدم
حتقق موضوع وجوب احلج .45
الصورة الثانية  :أآن يكوان متقارنني يف الزمان  ،وفهيا ثالثة فروض :
الفرض ا ألول  :أآن حنرز اس تواءهام  .وحيث ال جمال لسقوطهام مع ًا ـ ألنه قادر
عىل أآحدهام ـ وال لثبوهتام مع ًا ـ للعجز عن امجلع ـ وال لتعني أآحدهام ـ ألنه ترجيح بال
مرحج ـ فتكون الوظيفة يه التخيري .

 45ـ تعرض السيد (رمحه اهلل) يف دورته األخرية املسجلة لبيان فائدة وهي  :أن صاحب العروة (رمحه
اهلل) ذهب إىل أن الرجحان املعترب يف النذر ال خيتص بكون املتعلق املنذور راجحاً يف نفسه بل يشمل
الرجحان احلاصل بتعلق النذر  ،كما يف نذر الصوم يف السفر واإلحرام قبل امليقات  .وأورد عليه املريزا
(رمحه اهلل)إشكاالً ثبوتيّاً  ،وهو لزوم صحة تعلق النذر باحملرمات  .نعم  ،يف خصوص املوردين
السابقني يلتزم بصحة النذر للدليل اخلاص  .ويالحظ عليه  :أنه تام لو كان مراد صاحب العروة
(رمحه اهلل) الرجحان بتعلق وجوب الوفاء الذي هو فعل الشارع باملنذور  ،و هذا غري معقول للزوم الدور
ملكان تأخر تعلق الوجوب بالرجحان  ،فلو كان الرجحان فرع تعلق الوجوب لدار  ،ولكن مراده
الرجحان احلاصل بتعلق االلتزام النذري الذي هو فعل العبد باملنذور  ،وهذا ال حمذور فيه ثبوتاً  ،إذ
يعقل أن يكون الفعل فاقداً للمصلحة قبل االلتزام ويكون واجداً له بعده  ،بل هو واقع كما يف االلتزام
الشرطي أو العقدي يف إجارة األعمال ـ مثالً ـ .نعم  ،ال سبيل إىل معرفة رجحان العمل بااللتزام إال
ببيان الشارع  ،وهو مفقود يف غري املوردين السابقني  ،فالفرق بني العلمني (رمحهما اهلل) نظري حبت،
وهما متفقان يف النتيجة العملية .
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الفرض الثاين  :أآن حنرز أآمهية أآحدهام  .ويف التخيري أآو تقدمي ا ألمه خالف ،
ذهب املريزا (رمحه هللا) اىل ا ألول حمتج ًا بأأن تقدمي ا ألمه ليس اال من هجة أآن
مالكه أآقوى  ،و أآن العقل ال جيوز تقدمي غري ا ألقوى عليه  ،وهذا الوجه امنا جيري
يف املرشوطني ابلعقلية للعمل بثبوت املالك فهيام  ،و أآما يف املرشوطني ابلرشعية
حفيث نعمل وجود املالك يف أآحدهام فقط  ،وال طريق اىل تشخيصه  ،وجمرد
ا ألمهية ال تكشف ذكل اذ لعل املالك يف غري ا ألمه  ،فال وجه للزوم التقدمي.
الفرض الثالث :أآن حنمتل أآمهية أآحدهام .
وفيه صوراتن :
ا ألوىل  :أآن حنمتل أآمهية أآحدهام ال بعينه .
الثانية  :أآن حنمتل أآمهية أآحدهام املعني  ،ويظهر حمكهام عند املريزا مما تقدم ،
وهو التخيري بطريق ا ألولوية .
وهل التخيري عقيل أآو رشعي؟ اختار (رمحه هللا) الثاين لعدم اماكن توجه
اخلطاب اىل الواجبني لعدم القدرة عىل امجلع وال عىل أآحدهام املعني  ،ألنه ترجيح
بال مرحج  ،فال مناص من ا ألمر بأأحدهام غري املعني  ،ويكون التطبيق بيد
امللكف ،و هذا هو التخيري العقيل .
أآقول  :ما ذكره من التخيري يف فريض التساوي واحامتل كون أآحدهام أآمه ال
بعينه اتم  ،و أآما ما ذكره من التخيري يف فريض احراز أآمهية أآحدهام أآو احامتل
أآمهية أآحدهام بعينه  ،و ذهابه اىل كون التخيري عقلي ًا فغري اتم..
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أآما قوهل :ابلتخيري يف صورة احراز ا ألمهية  ،ف ألن ا ألمه واجد للقدرة العقلية
والرشعية مبع ى عدم ا ألمر برصف القدرة يف امتثال واجب آخر ..46
أآما وجدانه للعقلية فواحض  ،و أآما وجدانه للرشعية ف ألننا ال حنمتل ا ألمر برصف
القدرة يف امتثال الواجب غري ا ألمه  ،فان العقل جيزم بأأن الشارع اما يأأمر برصف
القدرة يف ا ألمه أآو خيري  .وعليه  ،جيزم بعدم ارتفاع القدرة الرشعية يف ا ألمه ،
فيكون واجد ًا للمالك  ،فيحمك العقل بعدم العذر يف تفويته .
وال خيفى أآن ما ذكره هنا من عدم الرتجيح اب ألمهية يف املزتامحني املرشوطني
ابلقدرة العقلية مناف ملا ذكره يف حاشيته عىل العروة ـ يف حبث ماكن املصيل ـ من
تقدمي الصالة يف املاكن اذلي يمتكن فيه املصيل من الركوع والسجود  ،فامي اذا دار
أآمر الصالة بني االتيان هبا يف ماكن يمتكن فيه من القيام فقط دون ركوع وجسود ،
وبني ماكن يمتكن فيه من الركوع والسجود فقط دون القيام  .وهو مناف ـ أآيض ًا ـ ملا
ذكره يف حبث القيام من تقدمي القيام  ،ألنه أآس بق زما ًان .
و أآما قوهل ابلتخيري يف صورة احامتل أآمهية أآحدهام بعينه ف ألن ا ألمر يدور فيه
بني تعيني حممتل ا ألمهية أآو التخيري بينه وبني الخر اذلي يعمل عدم آأمهيته يف فرض
التساوي يف مقام الامتثال  ،وقد بنينا عىل أآن ا ألصل يف دوران ا ألمر بني التعيني
والتخيري جراين الرباءة عن خصوصية التعيني اذا اكن ادلوران يف مقام اجلعل  ،و
الالزتام ابلتعيني اذا اكن ادلوران يف احلجية والامتثال كام هو املقام .
46

ـ ال خيفى أن هذا ال يتناسب مع تعريفه ( رمحه اهلل) للقدرة الشرعية  ،فقد فسرها بعدم االشتغال

بواجب ال يقل أهمية  ،ال عدم األمر بصرف القدرة .
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و أآما قوهل بأأن التخيري رشعي  ،ف ألن التخيري الرشعي حمك واحد  ،واملفروض
يف املقام وجود حمكني ملتعلقني  ،وغاية ما يوجب تومه انقالب الوجوبني اىل
واحد ضيق القدرة عن امجلع  ،ولكن عرفت يف حبث الرتتب أآن هذا ال مينع من
ثبوت أآصل الوجوبني  ،وامنا من اطالقهام  ،وتقدم هناك كفاية اماكن الرتتب يف
وقوعه ،وال فرق يف االماكن والوقوع بني كون الرتتب من طرف واحد أآو من
طرفني كام يف املتساويني  ،ألن النكتة واحدة  ،ويه ان املقتيض لثبوت ا ألمرين
موجود واملانع قصور القدرة  ،وهو خاص بصورة الاش تغال ابلخر  .نعم  ،ما ذكره
هنا يتوافق مع مبناه من عدم جراين الرتتب يف التلكيفني املزتامحني اذا اكان
مرشوطني ابلقدرة الرشعية  ،وِّنقاش نا هنا لبيان رفض املب ى  ،ويظهر الفرق بني
خمتاره(رمحه هللا) من كون التخيري رشعي ًا و بني خمتاران فامي لو ترك العبد الك
التلكيفني  ،فانه يس تحق عقا ًاب واحد ًا عىل ا ألول  ،ويس تحق عقابني عىل الثاين .
فان قيل  :وكيف يس تحق عقابني  ،وهو غري قادر عىل امجلع؟!
قلنا  :تقدم أآن مالك اس تحقاق العقاب هو القدرة عىل العصيانني  ،ويه
حاصةل يف البني .
تزامح املرشوطني ابلقدرة العقلية :
لو اكن املزتاحامن مرشوطني ابلقدرة العقلية ففي تزامحهام فروض :
الفرض ا ألول  :أآن حنرز اس تواءهام .
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وال ينبغي الشك يف التخيري  ،و هل هو عقيل ـ كام اختاره املريزا (رمحه هللا)
هنا خالف ًا خملتاره يف صورة كون املزتامحني مرشوطني ابلقدرة الرشعية ـ أآم
رشعي؟ التحقيق أآنه عقيل عىل القول ابماكن الرتتب  ،اذ التلكيف يتعلق بك
مهنام مرشوط ًا  ،ورشعي عىل القول بعدم اماكن الرتتب مطلق ًا أآو من الطرفني كام
يف املقام  ،لعدم اماكن تعلق خطابني مطلقني للزوم طلب امجلع للضدين  ،وال
مرشوطني بعدم االتيان ابلخر للزوم تعدد العقاب مع ضيق القدرة  .نعم  ،حيث
ان املالك متحقق فع ًال يف لك من الواجبني  ،فان العقل يس تكشف تعلق
التلكيف بأأحدهام ال بعينه  ،ألن تفويت املالك قبيح ال يصدر من احلكمي  ،وهذا
هو التخيري الرشعي .
الفرض الثاين  :أآن حنرز أآمهية أآحدهام  .فيقدم ا ألمه سواء اكن أآحدهام متقدم ًا
زما ًان أآو اكان متقارنني ..أآما مع التقارن وس بق ا ألمه ف ألن التلكيف اب ألمه معجز
مولوي دون التلكيف ابملهم وهذا واحض  ،و أآما مع س بق املهم فاحلمك واحض ـ أآيض ًا ـ
عىل القول ابماكن الواجب التعليقي  ،ألن الوجوب الثابت هل قبل زمان الواجب
معجز  ،و أآما عىل القول بعدم اماكن الواجب املعلق ف ألن الوجوب وان مل يكن
فعلي ًا قبل زمان الواجب ا ألمه املتأأخر  ،اال أآن العقل حيمك بوجوب حفظ القدرة هل
مع ادراكه لامتم املالك يف ظرفه  ،اذ ال شك يف وجوب ترك حفظ املال فامي لو دار
ا ألمر بني حفظه اليوم وحفظ النفس غد ًا .
الفرض الثالث :أآن حنمتل أآمهية أآحدهام  .وفيه صوراتن :
ا ألوىل  :أآن حنمتل أآمهية أآحدهام ال بعينه  .و يه ملحقة ابلتساوي.

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

297

الثانية  :أآن حنمتل أآمهية أآحدهام املعني .
و ب ى املريزا (رمحه هللا) حمك هذه الصورة عىل الاختالف يف التخيري يف
املقام  ،فان اكن رشعي ًا دخلت يف صغرايت دوران ا ألمر بني التعيني والتخيري ،
وان اكن عقلي ًا وجب تقدمي حممتل ا ألمهية دلوران حممتل ا ألمهية بني أآن يكون أآمه
واقع ًا فيجب االتيان به تعيين ًا  ،وبني أآن يكون مساو ًاي فيكون العبد خمري ًا بني
االتيان به أآو االتيان بعدهل  ،فيكون االتيان به مؤمن ًا جزم ًا  ،دون الخر .
ويرد عليه  :عدم ترتب أآثر معيل عىل جعهل للمسأأةل مبنية عىل اخلالف يف
التخيري  ،ألنه اختار يف دوران ا ألمر بني التعيني والتخيري الاش تغال  ،و لزوم
حممتل التعيني  .نعم  ،يظهر الفرق عىل اخملتار من جراين الرباءة  ،ولكن الصحيح
يف حمكها تعني حممتل ا ألمهية عىل الك القولني يف حقيقة التخيري .
أآما عىل القول بكونه عقلي ًا  ،ف ألن العقل امنا حيمك ابلتخيري اذا اكن امتثال أآي
واحد من العدلني موجب ًا للجزم اب ألمن  ،وامتثال ما جيزم بعدم آأمهيته ال يوجب
ذكل  ،الحامتل أآمهية الخر واقع ًا .
و أآما عىل القول ابلتخيري الرشعي ف ألن املسأأةل وان دخلت يف دوران ا ألمر
بني التعيني والتخيري  ،اال أآن ا ألصل يف هذا ادلوران اذا مل يكن يف مقام اجلعل
هو الاش تغال كام تقدم .
ان قلت  :امللكف هنا يشك يف أآصل لزوم تعني حممتل ا ألمهية  ،فيكون جمرى
للرباءة .
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قلت  :ليس جمرى الرباءة الشك يف أآصل التلكيف مطلق ًا  ،وامنا الشك كذكل
مع قصور بيان الشارع  ،ولهذا ال جتري الرباءة لو شك يف وجدان املاء بعد دخول
وقت الصالة  ،ولو شك يف وجدان املال للنفقة بعد الزواج  ،لعدم قصور بيان
الشارع  ،مع أآن الشك يف املوردين شك يف املوضوع هو القدرة .
فتحصل أآن الرتجيح بكون أآحد الواجبني مرشوط ًا ابلعقلية  ،والخر ابلرشعية
اكلسابق خارج عن ابب الزتامح  ،ألن االتيان ابملرشوط ابلعقلية رافع للتلكيف
املرشوط ابلرشعية لرفع موضوعه .
املرحج الثالث  :الس بق الزمين  .وقد اتضح مما تقدم أآنه ليس من املرحجات
الس تقالل العقل ابلتخيري يف فرض التساوي  ،وتقدمي ا ألمه  ،ولو اكن متأأخر ًا
زما ًان.
املرحج الرابع  :ا ألمهية  .وهو املرجع الوحيد  ،وقد عرفت وهجه ومورده مما
تقدم.
هل يقع التزاحم يف الواجبات الضمنية ؟
كام لو آمر العبد بواجب مركب من اجزاء ورشائط  ،ودار ا ألمر بني أآن
يرتك جزء ًا خبصوصه أآو أآن يرتك جزء ًا آخر من املركب  ،كام لو دار ا ألمر بني أآن
يصيل قامئ ًا مع االمياء للركوع والسجود وبني أآن يصيل جالس ًا معهام  ،وقد ذهب
املريزا النائيين (رمحه هللا) اىل دخول هذا الفرض يف ابب الزتامح  ،وان اكنت فتواه
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يف هذه املسأأةل خمتلفة  ،حفمك يف موضع بتقدمي القيام لس بقه  ،وحمك يف موضع آخر
بتقدمي الركوع والسجود ألمهيهتام .
والصحيح عدم دخوهل يف ابب الزتامح لتوقف الزتامح عىل توجه خطابني أآو ما
يف حمكهام ال ميكن امتثاهلام مع ًا  ،ويف املقام ال يوجد اال خطاب واحد متعلق
ابملركب  ،وال يزامح اليشء نفسه،ومقتىض القاعدة هو سقوط ا ألمر ابملركب لتوقف
حتققه عىل حتقيق مجيع االجزاء وهو غري مقدور  .نعم  ،علمنا عدم سقوط ا ألمر
ابلصالة للعجز عن بعض االجزاء بأأدةل أآربعة ويه  :الرضورة  ،واالجامع  ،وحفوى
رواية " :ال تدع الصالة حبال"  ،وحفوى ما دل عىل وجوب الصالة من جلوس
عىل من جعز عن القيام ووجوب الصالة عن اضطجاع عىل من جعز عن اجللوس ،
وعليه ففي املقام فرضان :
الفرض ا ألول  :أآن يدور ا ألمر بني جز أآين خمتلفني يف النوع  .وهنا جيب تقدمي
ما يقوم الصالة مطلق ًا  ،اذا دار ا ألمر بينه و بني ما يكون مقوم ًا حال وجوده ،
فيقدم الطهور والركوع والسجود عىل مثل القراءة .
وان اكان مقومني حال وجودهام خاصة ـ اكلقيام والقراءة ـ فان اكن دليلهام لبي ًا مل
تثبت جزئيهتام  ،ألن القدر املتقني منه غري صورة العجز عن امجلع بيهنام  ،وهذه
النتيجة يف قوة التساقط لعدم التعارض بيهنام  ،نعم لو وجد دليل خاص عىل عدم
سقوطهام مع ًا ـ كام هو يف ابب الصالة ـ تثبت نتيجة التخيري  ،اال أآن يقوم دليل
عىل اعتبار اخلصوصية وعدم التخيري  ،فيجب الاحتياط ابلتكرار .
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وان اكن دليل أآحدهام لبي ًا والخر لفظي ًا كام لو دار ا ألمر بني القيام الثابت
مبثل " من مل يقم صلبه فال صالة هل" والاس تقرار الثابت ابالجامع  ،قدم ما اكن
دليهل لفظي ًا لعدم ثبوت الخر  ،كام عرفت .
وان اكن دليلهام لفظي ًا فان اكن أآحدهام عام ًا والخر مطلق ًا قدم ا ألول  ،ألنه
بيان والبيان منجز ال يعارضه املطلق املعلق عىل عدم البيان  ،وان اكن ادلليالن
مطلقني رفع اليد عن اطالق لك واحد مهنام عند فعل الخر للمعارضة بني
اطالقهام و أآصل وجود الخر  ،والثاين أآقوى  ،فتكون النتيجة نتيجة التخيري  ،اال
أآن يقوم دليل عىل عدم التخيري  ،فيلزم الاحتياط ابلتكرار ،وان اكن ادلليالن
عامني  ،وقعت املعارضة بيهنام  ،فان وجد مرحج ألحدهام قدم  ،واال ثبت التخيري
ان قلنا به  ،وان قلنا ابلتساقط والرجوع اىل مقتىض ا ألصل العميل  ،فاالحتياط
للعمل االجاميل .47
الفرض الثاين  :اذا احتد اجلزآن يف النوع  ،كام لو دار ا ألمر بني القيام يف
ا ألوىل أآو الثانية  ،فال يعقل الزتامح و التعارض بيهنام  ،ألن دليلهيام واحد  ،والواحد
ال يزامح وال يعارض نفسه ،وال جيب االتيان هبام مع ًا لعدم القدرة  ،فاملرجع الرباءة
عن خصوصية أآحدهام  ،ويه تفيد نتيجة التخيري  .نعم  ،قام دليل يف خصوص
القيام من الصالة عىل تقدمي ا ألس بق  ،وهو حصيحة مجيل "اذا قوي فليقم " ادلال
بظاهره عىل وجوب لك فرد من القيام عند القدرة الفعلية عليه  ،فيجب القيام يف
ا ألوىل  ،واذا مل يكن قادر ًا يف الثانية فع ًال معل مبفهوم الصحيحة  ،و هذا ادلليل ـ
47

ـ ال خيفى أن هذا العلم مبين على وجود دليل خاص على عدم التساقط كما يف باب الصالة  ،وإال
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اذلي أآخرجنا عن مقتىض القاعدة وهو نتيجة التخيري ـ خاص ابلصالة وابلقيام
فهيا ،فال جيري يف غريها من املركبات  ،وال يف غري القيام من أآجزاهئا  .نعم  ،هو
عام من هجة أآنه يقتيض تقدمي القيام السابق سواء اكن يف ا ألوىل أآو الثانية أآو الثالثة
ـ عىل املتأأخر ـ سواء اكن يف الثانية أآو الثالثة أآو الرابعة .

أمر اآلمر مع العلم بانتفاء الشرط
ذكر صاحب الكفاية (رمحه هللا) أآنه حيمتل يف عنوان هذه املسأأةل أآن يكون
املراد به :
نشاء أآو فعلي ًة مع عمل المر ابنتفاء رشطه ؟
1ـ هل يعقل التلكيف ا ً
2ـ هل التلكيف مع عمل المر ابنتفاء رشطه ممكن ذا ًات و امتناعه من هجة عدم
الرشط أآو هو مس تحيل ذا ًات ؟
3ـ هل يصح انشاء التلكيف مع عمل المر بأأن رشط الفعلية لن يتحقق أآبد ًا؟
والاحامتل ا ألول حمكه واحض  ،فال حيتاج اىل عقد هذه املسأأةل  ،ألنه يساوق
البحث عن حتقق املعلول بال عةل  ،ومثهل الاحامتل الثاين ملاكن بداهة االماكن
اذلايت  ،و أآما الثالث فهو أآصلح من سابقيه  ،والصحيح فيه اجلواز جلواز أآن يكون
ا ألمر بداعي الامتحان وغريه .نعم ،ا ألمر بداعي الامتحان ليس حقيقي ًا  ،ولكن
البحث يف حصة االنشاء وعدمه .
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وذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) أآن ا ألمر ان اكن عىل هنج القضية اخلارجية
فال جيوز ا ألمر مع العمل ابنتفاء رشطه  ،ألن الرشط هو ما يعلمه المر والوجود
اخلاريج أآجني  ،وان اكن عىل هنج القضية احلقيقية فهو جائز  ،ألن الرشط فهيا
هو الوجود اخلاريج وال دخل لعمل المر أآو هجهل بتحقق الرشط يف احلمك  ،فليس
لهذه املسأأةل مع ى معقول .
و أآما ما اعترب مثرة لهذه املسأأةل وهو  :وجوب الكفارة عىل من أآلك يف هنار
شهر رمضان وهو يعمل أآنه سيسافر  ،أآو عىل من يسافر بعد أآلكه وان مل يعمل
ابلسفر  ،أآو عىل املر أآة اذا أآفطرت مث حاضت  ،فليس مرتتب ًا علهيا  ،وامنا هو
مرتتب عىل مسأأةل فقهية  ،ويه هل وجوب الصوم تلكيف واحد ممتد أآو تلكيفات
متعددة بعدد أآطراف الهنار ؟ وعىل ا ألول فهل جيب االمساك عالوة عىل من انتفى
يف حقه رشط وجوب الصوم ابالختيار  ،كام يف املسافر أآو مطلق ًا  ،كام يف
احلائض ،و جتب الكفارة عىل من خالفه؟
أآقول  :تنقيح البحث و حتقيقه يس تدعي الالكم يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف رشائط اجلعل .
والصحيح امتناع ا ألمر مع عمل المر ابنتفاهئا ،ألنه من امتناع املعلول مع عدم
العةل التامة  ،وما هو ظاهر الكم صاحب الكفاية (رمحه هللا)من أآن حمل البحث
عندمه رشائط اجلعل خمالف لظاهر الكهمم املس تفاد من المثرة اليت رتبوها .
و أآما حمكه(رمحه هللا) جبواز وقوع ما ذكره احامت ًال اثلث ًا يف الرشعيات والعرفيات
كام يف ا ألوامر الامتحانية اال أآنه جعهل أآمر ًا جماز ًاي  ،ألن احلقيقي ما اكن بداعي
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البعث والتحريك فهو حصيح اال أآن حبهثم للمسأأةل يف ا ألصول  ،وكذكل المثرة اليت
رتبوها علهيا يدالن عىل أآن البحث يف ا ألمر بداعي البعث والطلب  ،وليس يف
كون تسمية الاختبار أآمر ًا حقيقة أآو جماز ًا أآو غلط ًا يف اللغة.
املقام الثاين :يف رشائط الفعلية .
وهو اذلي ذكره صاحب الكفاية (رمحه هللا) احامت ًال اثلث ًا  ،وهو حمل البحث .
وما أآفاد احملقق النائيين (رمحه هللا) الثبات عدم وجود موضع للبحث يف هذه
املسأأةل سواء اكن ا ألمر عىل هنج القضية اخلارجية أآو احلقيقية  ،مدفوع  :بأأان خنتار
الاحامتل الثاين  ،وقوهل (رمحه هللا) :ال دخل لعمل المر يف موضوع احلمك حصيح ،
ولكن هذا ال يقتيض جواز ا ألمر مع العمل ابنتفاء رشط الفعلية  ،ألن احملذور ليس
انش ئ ًا من نظر المر اىل الوجود اخلاريج للرشط  ،بل هو من هجة اللغوية .
واذا عرفت حمل البحث وهجة االشاكل فاعمل  :أآن احلق فهيا هو التفصيل
بني كون ا ألمر موجب ًا لعدم حتقق املوضوع واكن الغرض منه ذكل  ،كام يف القصاص
واحلدود وادلايت والضامانت والكفارات  ،و بني ما اذا اكن عدم حتقق املوضوع من
انحية أآخرى  ،فيصح يف ا ألول النتفاء اللغوية دون الثاين بال فرق بني القضية
احلقيقية واخلارجية .
و أآما المثرة اليت رتبوها  ،فالصحيح أآهنا غري مرتتبة عىل اخلالف يف هذه
املسأأةل ،ألن وجوب الكفارة اتبع ملا يقتضيه ادلليل  ،وهو يدل عىل وجوهبا عىل من
وجب عليه االمساك و مل ميسك  ،وليس عىل من وجب عليه الصوم فمل يصم
فقط  ،ولهذا نلزتم ابلتفصيل بني من سيسافر وبني احلائض  ،لوجدان ادلليل عىل
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وجوب االمساك عىل ا ألول وعدم وجدانه يف احلائض  ،مع أآنه ال جيب الصوم يف
املوردين  ،ألنه مرشوط ابحلرض ـ عىل تفصيل ـ وبعدم احليض متام الوقت  ،والعمل
ابنتفاء الرشط عمل ابنتفاء املرشوط.

هل األمر يتعلق بالطبائع أو األفراد ؟
مل حيرر حمل الزناع يف هذه املسأأةل بشك جيل ؛ اذ ال حيمتل أآن يكون مراد
القائل ابلتعلق اب ألفراد املوجودات اخلارجية  ،ألنه من طلب احلاصل  ،وال حيمتل ـ
أآيض ًا ـ أآن يكون مراد القائل ابلتعلق ابلطبائع الطبائع من حيث يه بقطع النظر
عن الوجود  ،ألهنا من حيث يه ليست اال يه ،ال مطلوبة وال غري مطلوبة ،
والصحيح تعلقها ابلطبائع؛ للوجدان يف اراداتنا التكوينية وطلبنا .
مث ان احملقق النائيين (رمحه هللا) صور البحث مبني ًا عىل الزناع الفلسفي يف
وجود اللكي الطبيعي يف اخلارج  ،48مفن قال بوجوده قال بتعلق ا ألمر ابلطبائع ،
ومن أآنكر قال بتعلق ا ألمر اب ألفراد  ،ألن الطبائع ملا مل تكن موجودة يف اخلارج
فهيي غري مقدورة وال يعقل أآن يقوم هبا املالك .
وفرع (رمحه هللا) جواز اجامتع ا ألمر والهنيي عىل القول ابلتعلق ابلطبائع  ،و
عدم جوازه عىل القول ابلتعلق اب ألفراد  ،ألن احلمكني عىل ا ألول متعلقان ابلطبيعة
حفسب  ،وهام خمتلفان  ،وغري منصبني عىل املشخصات  ،ككون الصالة يف املاكن
48

ـ ذكر املريزا ذلك على حنو االحتمال يف فوائد األصول ثم استبعده  ،ألن من يقول بتعلق األفراد
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املغصوب  ،وكون الغصب ترصف ًا ابلقيام والسجود وحنو ذكل  ،فال يلزم الاجامتع ،
خبالفه عىل الثاين فان احلمك متعلق ابملشخصات ـ أآيض ًا ـ ألن الفرد هو الطبيعة
معها .
ويرد عىل تفريعه مثرة جواز اجامتع ا ألمر والهنيي وعدمه عىل هذه املسأأةل
ايرادان :
ا ألول  :هو ان تشخص لك ماهية بوجودها  ،وما عرب عنه ابملشخصات
ماهيات متشخصة بوجوداهتا املقارنة لوجود اجلوهر  ،فا ألمر ليس متعلق ًا هبا حىت
عىل القول بتعلق ا ألوامر اب ألفراد  ،لعدم تقوم الفردية هبا  .نعم  ،يه مالزمة
للطبيعة  ،اال أآنك عرفت أآن مالزم الواجب ال يلزم أآن يكون واجب ًا  .نعم  ،ال
يعقل أآن يكون متعلق ًا حلمك مضاد .
الثاين  :أآن البحث ليس خاص ًا اب ألحاكم املتعلقة ابملاهيات املتأأصةل  ،بل هو
شامل للمتعلقات ابالعتبارات  ،اكلصالة والناكح و أآمثال ذكل.
واخملتار يف حتريرها أآن يبحث عن هجة شبهية ابجلهة املبحوثة يف مقدمة
الواجب  ،ويه ان الطبائع ملا اكنت يف العادة جواهر  ،ويه ال تنفك عن
ا ألعراض  ،فهل طلب اجلوهر يس تلزم طلب ا ألعراض ابلطلب الارتاكزي التبعي
اذلي ال يرتتب عىل معصيته عقاب مس تقل أآو ال ؟
الصحيح عدم الاس تلزام حىت لو قلنا بأأن ا ألمر بذي املقدمة يس تلزم ا ألمر
ابملقدمة  ،لفقد املقتيض يف املقام  ،وهو التوصل .
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إذا نسخ الوجوب فما يثبت بعده؟
والالكم فهيا يف مقامني:
املقام ا ألول  :يف مقتىض ادلليل الاجهتادي  .وحيث انه دليل املنسوخ والنسخ
فال دالةل فهيام عىل يشء  ،اذ ا ألول يبني احلمك املنسوخ  ،والثاين يدل عىل الرفع ال
الوضع  .نعم  ،حيث نعمل بثبوت حمك يف لك واقعة فهو يدل اباللزتام عىل ثبوت
حمك ما.
املقام الثاين  :يف مقتىض ا ألصل العميل .والصحيح جراين الرباءة بقسمهيا عن
احامتل ثبوت حمك الزايم  .فان قلت  :جيري اس تصحاب اجلواز ؛ لرتكب الوجوب
منه ومن املنع من الرتك ،ونشك يف ارتفاعه بعد ارتفاع املنع أآو نعمل بثبوت اجلواز
ونشك ببقائه الحامتل حدوثه يف حمك آخر .قلت  :الوجوب اعتباري بس يط .
سلمنا اال أآن هذا من اس تصحاب ا ألحاكم اللكية  ،وهو ال جيري  .سلمنا  ،اال أآنه
من اس تصحاب اللكي من القسم الثالث  ،وهو ال جيري.

حقيقة الوجوب التخيريي
ال اشاكل يف اش امتل الرشيعة عىل وجوابت ختيريية  ،كوجوب خصال الكفارة،
ويف حتديد حقيقة الوجوب التخيريي ومتعلقه أآقوال :
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القول ا ألول  :ما نسب اىل املعزتةل وا ألشاعرة من كونه متعلق ًا بأأحد العدلني أآو
ا ألعدال  ،وهو ما يعمل هللا ابختيار العبد هل  ،أآو الواجب لك مهنام برشط اختيار
العبد هل.
وهو من السخافة مباكن خملالفته ظاهر التعبري بـ( أآو) يف دليل الوجوب
التخيريي  ،و لقاعدة الاشرتاك  ،بل يلزم منه أآن يكون امللكف الواحد خماطب ًا
ابلعدل ا ألول اترة  ،وابلعدل الثاين أآخرى  ،و عدم وجوب يشء مع عدم
الاختيار ،و عدم حتقق الامتثال ؛ لتوارده مع العصيان عىل موضوع واحد .
القول الثاين  :أآنه وجوابت متعددة متعلقة جبميع ا ألعدال  ،غايته أآن مصلحة
االرفاق تقتيض سقوط الوجوب املتعلق بسائر ا ألعدال  ،ولهذا وجب امجلع عىل
من ال يس تحق االرفاق.
ويرد عليه  :أآنه خمالف لظاهر التعبري بـ ( أآو) ويلزم منه تعدد العقاب يف فرض
موجب لسقوط آخر ،
ترك مجيع ا ألعدال  ،مع عدم معقولية أآن يكون امتثال أآمر
ً
واالرفاق ال يصحح ما ال يعقل  ،ولو اكنت مصلحته الزامية فهيي تقتيض عدم تعلق
الوجوب من ر أآس  ،كام يف مصلحة التسهيل املوجبة لعدم احلمك بنجاسة احلديد.
القول الثالث  :ما ذكره يف الكفاية من وجود فرضني :
ا ألول  :وحدة الغرض  ،وفيه يتعلق ا ألمر ابجلامع لعدم ترتبه عىل لك واحد
من العدلني أآو ا ألعدال  ،ألن الواحد ال يصدر اال عن واحد  ،فالتخيري فيه عقيل .

308

دروس يف علم األصول

الثاين :تعدد الغرض  ،وهنا يعقل جعل الوجوب التخيريي مع التعاند بنحو ال
ميكن امجلع  ،واال فالقاعدة تقتيض انشاء وجوب مس تقل لك عدل  ،ويكون
وجوب لك عدل من س نخ خاص يسقط ابالتيان مبتعلق عدهل  ،فالفرق بني
التخيريي وغريه ليس يف املتعلق  ،وامنا يف طبيعهتام.
ويف الكمه مواضع للنظر :
أآما ما ذكره يف الفرض ا ألول  ،ف ألن قاعدة الواحد موردها الشخيص ال
النوعي  ،ولو سلمنا وجود اجلامع فالبد و أآن يكون قاب ًال للفهم العريف و ليس
املس تكشف بقاعدة الواحد كذكل .
و أآما ما ذكره يف الفرض الثاين ففيه مضاف ًا اىل خمالفته لظاهر النص و للزوم
تعدد العقاب عند ترك ا ألعدال  ،ولزوم عدم حتقق الامتثال عند امجلع مع التضاد
املطلق ووجوب ا ألمر ابمجلع مع التضاد الرتتي أآن تضاد الغرضني مع اماكن اجامتع
الفعلني غري معقول .
القول الرابع  :أآن حقيقة الوجوب التخيريي اكلتعييين  ،والفرق يف املتعلق ،
فان التعييين متعلق ابلعناوين املتأأصةل ا ألمع من الاعتبارية  ،والتخيريي متعلق
ابلعنوان الانزتاعي ( أآحدهام أآو أآحدها )  ،وهبذا يتضح بطالن التخيري الرشعي ،
واذ ال دليل عليه وان اش هتر..
أآما احتاد احلقيقة ف ألن حقيقة الوجوب اعتبار الفعل يف العهدة .
و أآما كون متعلق التخيريي العنوان الانزتاعي  ،فلظهور التعبري بـ( أآو) يف كون
الواجب حيصل بأأي واحد من العدلني أآو ا ألعدال  ،مع عدم املانع ثبو ًات  ،اال ما
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يتومه من أآن الانزتاعيات مقرها النفس وال تقبل تعلق الطلب هبا  ،أآو أآن ا ألمر
اتبع للمصاحل وا ألمر الانزتاعي ال مصلحة فيه  ،أآو أآن العناوين الانزتاعية ال ميكن
حتقيقها خارج النفس  ،فهيي غري مقدورة فال يتعلق هبا ا ألمر  .ويدفع ا ألول قابلية
الانزتاعي لتعلق الصفات احلقيقية  ،اكلعمل بعداةل أآحد فردين مع عدم تعني املعلوم
يف الواقع  ،و احلمك أآمر فريض  ،والفرض ممكن يف املمتنعات  .ويدفع الثاين أآن
الاكشف عن موطن املالك بيان الشارع  ،وحيث ان ظاهر ادلليل تعلق احلمك
ابلعنوان الانزتاعي فهو يكشف عن كون لك عدل حمص ًال للمالك  .ويدفع الثالث
أآن القدرة رشط يف حصة العقاب  ،ال املتعلق  .ولو سلمنا دخل القدرة فهيي دخيةل
فامي يتحقق به الامتثال  ،و مصداق املتعلق .
التخيري بني األقل واألكثر :
يتفق يف العرفيات ما ظاهره التخيري بني ا ألقل والأكرث  ،بل ذكل واقع يف
الرشعيات  ،كذكر الركعة الثالثة والرابعة  ،والتخيري يف املواطن ا ألربعة  ،فتأأمل .
فهل هذه املوارد من التخيري بني ا ألقل والأكرث أآو من التخيري بني املتباينني ،
أآو ال يوجد ختيري أآص ًال ؟
ذكر يف الكفاية أآن ا ألقل اترة ال يكون هل حتقق سابق كام يف اجياد اخلط
ا ألطول دفعة واحدة  ،و ال اشاكل يف اماكن حتقق التخيري بني ا ألقل والأكرث هنا
اذ ال يتحقق الغرض بتحقق ا ألقل  ،و أآخرى يكون هل حتقق سابق عىل الأكرث ،
وهنا قد يتومه عدم اماكن التخيري بني ا ألقل والأكرث لتحقق الغرض اب ألقل
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وسقوط ا ألمر بذكل واال ملا دعا اليه  .ويندفع بأأخذ ا ألقل برشط ال املوجب لعدم
كون ا ألقل حمقق ًا للغرض مع الزائد .
أآقول  :ما ذكره (رمحه هللا) حصيح ولكنه يوجب كون التخيري بني املتباينني ،
وما ادعي أآنه من التخيري بني ا ألقل والأكرث يف الرشعيات ليس كذكل ..أآما التخيري
يف املواطن ا ألربعة ف ألن ا ألقل فيه ليس من النحو الثاين املتقدم عن صاحب
الكفاية (رمحه هللا) اذ ال يتحقق ا ألقل بامتمه قبل حتقق الأكرث  ،ألن التحليل
ابلتسلمي .و أآما ذكر الركعة الثالثة والرابعة ف ألن الواجب هو تسبيحة واحدة والزائد
مس تحب  ،وحتقيق ذكل يف الفقه .

الوجوب الكفائي
أآشك فهم الوجوب الكفايئ من هجتني :
اجلهة ا ألوىل  :أآن الوجوب متقوم ابملنع عن الرتك  ،واملنع عن الرتك غري مطلق
يف الوجوب الكفايئ جلواز تركه عند قيام البعض به ويه مبنية عىل تصور القدماء
حلقيقة الوجوب .
اجلهة الثانية  :أآن حقيقة الوجوب تعلقية ذات اضافة  ،ال تتحقق بدون
متعلقاهتا  ،وال يعقل تعددها مع وحدة ما تضاف اليه  ،و الوجوب يضاف اىل
المر  ،واملأأمور ـ وهو املوضوع يف الاصطالح ـ وامللكف به ـ وهو املتعلق يف
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الاصطالح ـ فكيف يعقل تعدد الوجوب الكفايئ وتوهجه اىل لك ملكف مع كون
املتعلق واحد ؟! وقد سلكوا يف حل ذكل طرق ًا :
الطريق ا ألول  :وحدة الوجوب واملوضوع واملتعلق  ،ألنه خطاب متوجه اىل
فرد معني عند هللا غري معني عندان .
وفيه  :أآو ًال  :أآنه خمالف لظهور دليل الوجوب الكفايئ يف توهجه اىل أآحد
امللكفني ال بعينه .
واثني ًا  :لو وجه اىل واحد مل ميكن احلمك ابلسقوط عند قيام غريه به  ،القتضاء
القاعدة للمبارشة.
ان قلت :نس تفيد السقوط من نفس دليل الوجوب الكفايئ .
قلت  :نس تفيده لتوهجه اىل امجليع  ،أآو قل اس تفادة ذكل أآمع من توهجه اىل
املعني .
واثلث ًا  :لزوم العبث لعدم قابلية التلكيف للتنجزي جلراين الرباءة عند الشك يف
توجه اخلطاب ألحد خبصوصه .
ورابع ًا  :أآن توجه التلكيف ألحد معني مع حصول الغرض بفعل الك ختصيص
بال خمصص .
الطريق الثاين  :أآنه وجوب واحد متوجه اىل مجموع امللكفني قياس ًا عىل الوجوب
املتعلق ابملركب  .نعم  ،الرتكب فيه موضوعي .
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وفيه  :أآنه يلزم عدم سقوط التلكيف بفعل البعض  ،وعدم قيام اجملموع
ابلواجب الكفايئ يف بعض املوارد  ،والالزتام بذكل يف البعض دون البعض الخر
خالف علمنا ابحتاد احلقيقة واملتعلق يف مجيع املوارد .
الطريق الثالث  :أآنه وجوابت موجه لك واحد مهنا اىل ملكف برشط ترك
البايق  .وفيه  :أآنه خالف ظاهر ادلليل يف كونه موهج ًا للجميع  ،و أآن الرتك ان اكن
مطلق الرتك لزم فعلية الوجوب عىل امجليع اذا ترك أآحد امللكفني ولو آ ًان ما  ،وان
اكن الرتك املطلق لزم عدم حتقق الوجوب فض ًال عن الامتثال فامي اذا أآمجع امجليع
عىل االتيان ابلفعل  ،و أآن التعدد خالف وحدة الغرض.
الطريق الرابع  :وهو الصحيح وهو انه واحد متوجه اىل عنوان أآحد امللكفني ،
اكلوجوب التخيريي  ،غايته أآن العنوان الانزتاعي فيه موضوع وليس متعلق ًا  ،وهذا
أآمر عريف  ،فان ا ألمر يتعدد عند تعدد الغرض ويتحد ابحتاده  ،فال يصح مع
وحدته جعل وجوابت متعددة  ،كام ال يعقل تعلق وجوب واحد ابمجليع  ،ألن
الوجوب حقيقة ذات تعلق  ،فال تتحد مع تعدد متعلقها  ،وال يصح تعلقه ابجملموع
مع حتقق الغرض بفعل البعض.
فرع :
ذكر احملقق النائيين(رمحه هللا) يف املقام فرع ًا نتبعه يف ذكره  ،وهو ما لو تميم
اثنان ووجد ماء يكفي ألحدهام  ،وحمك ببطالن تميمهام  ،ألن ا ألمر ابلوضوء يف
حق لك مهنام وان زامح ا ألمر به يف الخر فال يكون فعلي ًا ابلنس بة الهيام اال أآنه ال
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تزامح يف بطالن تميمهام  ،ألن بطالن التميم متوقف عىل المتكن من املاء عق ًال
ورشع ًا وهو حاصل هلام .
والصحيح بطالن تميمهام يف صورة عدم مبادرة واحد مهنام وبطالن الغالب يف
صورة مبادرهتام مع ًا  ،وعدم البطالن مع مبادرهتام وعدم الغلبة  ،وظهر بذكل عدم
التفكيك بني وجوب الوضوء وبطالن التميم  ،فان الية الكرمية تدل عىل عدم
انفاكك وجوب الوضوء عن بطالن التميم مبقتىض التقس مي  ،والالكم فامي اذا اكن
املاء مباح ًا هلام .

املوسع و املضيق
ينقسم الواجب اىل موقت يعترب فيه أآن يقع يف زمن خاص  ،واىل غريه ،
وينقسم الثاين اىل فوري وغري فوري  ،وينقسم ا ألول اىل مضيق يشرتط أآن يقع
يف زمان مساو للزمان اذلي حيتاجه أآداؤه  ،واىل موسع يشرتط وقوعه يف زمان
أآوسع  ،وقد يستشك يف لك مهنام..
أآما املضيق مفن هجة أآن االتيان به ملا اكن مطاوعة واس تجابة للوجوب فال بد
من تأأخره عن الوجوب و لو آان ما  .وفيه :
أآو ًال  :كفاية التأأخر الرتي  ،وال دليل عىل اشرتاط التأأخر الزماين .
واثني ًا  :سلمنا لزوم التأأخر الزماين  ،لكن ال مينع ذكل من جعل املضيق اعامتداً
عىل الواجب املعلق  .نعم لو قيل ابس تحالته أآشك املضيق مع التسلمي السابق.
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و أآما املوسع مفن هجة أآنه لو وجب من أآول الوقت ملا جاز تركه  ،وفيه  :أآن
الوجوب مل يتعلق ابلفرد الواقع يف أآول الوقت بل ابجلامع بني ا ألفراد العرضية و
الطولية  ،وال جيوز ترك اجلامع يف أآول الوقت  .وهذا االشاكل نظري ما تقدم يف
الوجوب التخيريي من عدم معقولية امجلع بني وجوب العدل وجواز تركه اىل بدل ،
واجلواب هو تعلقه ابجلامع  .نعم  ،اجلامع يف التخيريي بني أآفراد عرضية وهنا بني
ا ألفراد الطولية .

تبعيّة القضاء لألداء
هل دليل وجوب املوقت يقتيض القضاء خارج الوقت وهو املعرب عنه بتبعية
القضاء ل ألداء أآو يس تفاد بأأمر جديد  ،فيكون القضاء بغرض جديد ؟ فيه أآقوال:
اثلهثا التفصيل بني كون دليل التوقيت متص ًال فتثبت التبعية  ،وبني كونه منفص ًال
فال تثبت  .والصحيح عدم ثبوهتا مطلق ًا  ..أآما يف املتصل فواحض مبقتىض احرتازية
القيود  ،واذلي ينبغي أآن يبحث عنه هل دليل القضاء ينايف التقييد أآو ال؟ ألن
عدم اس تفادة القضاء بني  ،واال يلزم سقوط قاعدة احرتازية القيود من ر أآس .و أآما
يف املنفصل فلعدم الفرق بينه وبني املتصل اال يف كون الثاين رافع ًا ألصل الظهور
وهو رافع للحجية  ،وحاهلام يف الكشف عن كون املراد احلصة اخلاصة واحد.
وتومه أآن املنفصل عادة يدل عىل تعدد املطلوب ـ بوجود غرض قامئ بأأصل
العمل وآخر قامئ به يف الوقت  ،فاذا فات الثاين يبقى ا ألول ـ مدفوع بعدم داللته
عىل ذكل  ،واال يلزم تأأسيس فقه جديد اذ ال فرق بني التقييد ابلوقت أآو بغريه من
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القيود  ،اكلتقييد جبزء أآو رشط كجلسة الاسرتاحة يف الصالة أآو الطهارة فهيا  .نعم،
اذا وجد دليل يدل عىل تعدد املطلوب أآخذ به وجمرد وجود املطلق واملقيد املنفصل
ليس دلي ًال .
وقد اس تث ى صاحب الكفاية(رمحه هللا) صورة ما اذا اكن دليل أآصل الوجوب
مطلق ًا واكن دليل التوقيت منفص ًال ومل يكن هل اطالق  ،وحمك فهيا ابماكن الرجوع
اىل ا ألول واثبات الوجوب بعد الوقت .
وتفصيل ذكل  :أآن التوقيت اما أآن يكون بدليل متصل فال دالةل عىل
الوجوب بعد الوقت ان مل تكن عىل عدم الوجوب  ،و اما أآن يكون بدليل
منفصل وفيه صور :
1ـ أآن يكون دليل أآصل الوجوب مطلق ًا  ،وكذكل دليل التوقيت  ،وهنا يقدم
دليل التوقيت لتقدم اطالق القرينة عىل اطالق ذهيا.
2ـ أآن ال يكون ألي مهنام اطالق  ،فال دالةل ألي مهنام عىل الوجوب خارج
الوقت.
3ـ أآن يكون دليل التوقيت مطلق ًا خبالف دليل أآصل الوجوب  ،وتقدمي دليل
التوقيت هنا أآوىل من تقدميه يف الصورة ا ألوىل .
4ـ أآن يكون دليل أآصل الوجوب مطلق ًا  ،ودليل التوقيت مقيد ًا ابلقدرة ،
وهنا ان مل يمتكن العبد يف الوقت وجب العمل بعده اب ألول  ،ألنه مطلق حينئذ.
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5ـ أآن يكون دليل أآصل الوجوب مطلق ًا  ،ودليل التوقيت ال اطالق فيه ،
وحمكها حمك الرابعة .
6ـ أآن يكون دليل أآصل الوجوب غري مطلق  ،ودليل التوقيت مقيداً
ابلقدرة.وحمكها حمك الثانية .
وهذا التفصيل متني  ،ولكنه ليس تفصي ًال يف املسأأةل بل جار يف مجيع االجزاء
و القيود سواء اكنت الوقت أآو ال  ،اكالس تقبال  ،وما اس تثناه من هذه الصور
خارج عن الواجب املوقت اذ مرجعه اىل أآن التوقيت خاص بصورة القدرة أآو أآنه
ال دليل عىل ثبوته حاةل العجز  ،وان شئت قل يثبت الوجوب خارج الوقت فهيا
قضاء .
بدليل أآصل الوجوب  ،ولكنه ال يسمى ً
تنبيهان :
التنبيه ا ألول  :قد عرفت مقتىض ا ألصل اللفظي  ،وهو عدم دالةل أآصل
الوجوب والتوقيت عىل القضاء  ،مفا هو مقتىض ا ألصل العميل؟
الصحيح هو الرباءة  ،ألنه شك يف وجوب جديد  .وتومه جراين
الاس تصحاب الثبات الوجوب السابق فاسد  ،ألن املس تصحب ان اكن فرد
الوجوب فقد تبدل موضوعه  ،ألنه مقيد ابلوقت وقد زال  ،وال أآقل من الشك ،
وان اكن لكي الوجوب فهو من اللكي من القسم الثالث  ،للجزم ابرتفاع الفرد
ا ألول والشك يف حدوث فرد جديد وهو ال جيري.
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التنبيه الثاين  :لو خرج الوقت وشك امللكف هل أآىت ابلواجب يف الوقت أآو
ال ؟ واحلمك هو  :ان الشك ان اكن يف أآصل الوجوب أآمكن احرازه بقاعدة
احليلوةل ،وان اكن يف حصة املأأيت أآمكن احرازها بقاعدة الفراغ  ،وان مل جتر
القاعداتن ـ كام اذا اكن الشك يف الصحة مع احنفاظ صورة العمل  ،فان قاعدة
احليلوةل ال جتري  ،ألن الشك ليس يف الوجود  ،وقاعدة الفراغ ال جتري  ،ألن
الشك مع احنفاظ صورة العمل ويه ال حترز مطابقة العمل للواقع ـ توقف احلمك
عىل مسأألتنا  ،اذ جيب االتيان هبا اثنية بناء عىل التبعية للعمل ابش تغال اذلمة
والشك يف الفراغ  ،وال جيب ان قلنا بعدم التبعية  ،ألن القضاء بأأمر جديد مل
حيرز موضوعه  ،فتجري الرباءة  .ومن هنا يظهر أآن البحث يف هذه املسأأةل ممثر .

األمر باألمر
ما تقدم اكن يف دالةل ا ألمر فامي اذا تعلق بعمل  ،و أآما اذا تعلق اب ألمر  ،فيأأيت
يف املأأمور ا ألول ما تقدم  ،فهل املأأمور الثاين مأأمور للموىل  ،فيكون ا ألمر اب ألمر
ً
داال عىل طلب متعلق ا ألمر الثاين كام يدل عىل طلب صدور ا ألمر من املأأمور
ا ألول أآو ال ؟
الالكم يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف مقام الثبوت .
وا ألمر فيه عىل أآحناء :
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النحو ا ألول  :أآن يكون الغرض صدور ا ألمر من املأأمور ا ألول  ،كام يف ا ألمر
اب ألمر ابملعروف  ،فان املعروف مطلوب من املأأمور الثاين بغري هذا ا ألمر،
وحمكه ظاهر  ،وهو حتقق الغرض مبجرد صدور ا ألمر من املأأمور ا ألول .
النحو الثاين  :أآن يكون الغرض قامئ ًا بفعل املأأمور الثاين  ،ويكون أآمر ا ألول
ابصدار ا ألمر عىل حنو الطريقية  ،وواسطة يف التبليغ  .وحمكه ظاهر  ،ألن تعلق
الغرض بفعل الثاين جيعهل متعلق ًا حقيقة .
النحو الثالث  :أآن يتعلق الغرض ابنقياد املأأمور الثاين ل ألول ،فيكون قامئ ًا
ابالثنني .وحمكه اك ألول ؛ اذ قبل صدور ا ألمر من املأأمور ا ألول ال غرض يف فعل
الثاين .
املقام الثاين  :يف مقام االثبات .
والظاهر عرف ًا من ا ألمر اب ألمر النحو الثاين .ومثرة البحث مرشوعية عبادة
الصي لورود أآمر الابء أآو ا ألولياء بأأن يأأمروا صبياهنم ابلصالة ،كام يف رواية
احللي.

األمر بعد األمر
وفيه ثالث صور:
الصورة ا ألوىل  :أآن يعيد المر أآمره مع اضافة قيد يف املتعلق  .وهذه الصورة
خارجة عن حمل البحث.
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الصورة الثانية  :أآن يصدر أآمر ًا بفعل معلق ًا عىل رشط  ،مث يصدر آخر متعلق ًا
بنفس متعلق ا ألول  ،ولكنه معلق عىل رشط آخر .وهذه خارجة ـ أآيض ًا ـ ويأأيت
احلديث حولها ـ ان شاء هللا ـ يف املفاهمي يف حبث تداخل ا ألس باب واملسببات.
الصورة الثالثة  :أآن يأأمر بيشء مطلق ًا  ،مث يعيد ا ألمر كذكل  ،أآو يكون
الكهام معلق ًا عىل يشء واحد .وهذه حمل الالكم  ،والظاهر عرف ًا أآن الثاين
للتأأكيد؛لظهورهام يف رصف الوجود  ،وال يعقل تعدد ا ألمر املتعلق ابلرصف.
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مدلول النهي :
وفيه هجتان :
اجلهة ا ألوىل  :يف مع ى الهنيي  ،وفيه أآقوال :
القول ا ألول  :أآن حقيقته اك ألمر عبارة عن الطلب  ،والفرق يف املتعلق  ،ألن
ا ألمر متعلق ابلفعل  ،والهنيي ابلرتك  .وهو املشهور وخرية صاحب الكفاية (رمحه
هللا) و أآوردوا عليه ابيرادين:
1ـ أآن الرتك عدم وهو أآزيل غري مقدور  .وقد صار هذا سبب ًا جلعل أآحصاب
هذا القول متعلق الهنيي كف النفس  ،وهو وجودي.
و ذهب يف الكفاية اىل الاس تغناء عن هذا التعديل ،ألن العدم عدمان :أآزيل
ومس متر  ،والثاين مقدور  ،ولوال ذكل ما حص ا ألمر  ،ألن القدرة عىل اليشء
ابلقدرة عىل وجوده وعدمه.

324

دروس يف علم األصول

2ـ أآن الهنيي اك ألمر اتبع للمالك  ،وهام ال يتعلقان اال مبا فيه املالك  ،ومنشأأ
الفرق بيهنام ثبو ًات هو املالك  ،فان اكن املتعلق ذا مصلحة فاحلمك املناسب هو
الوجوب  ،وان اكن ذا مفسدة فاحلمك املناسب هو احلرمة  ،وحيث ان غالب
املوارد اليت يشك هل تعلق هبا الهنيي أآو طلب الرتك ذات مفسدة  ،فاحلمك اجملعول
فهيا احلرمة واملنشأأ فهيا الهنيي  .نعم ،قد يتفق وجود مصلحة يف الرتك  ،فيجعل
طلب الرتك والوجوب كام يف تروك االحرام والصوم .
القول الثاين  :ما ذهب اليه احملقق الاصفهاين واحملقق العرايق (رمحهام هللا)من
أآن متعلق الهنيي عني متعلق ا ألمر وهو الطبيعة  ،والفرق بيهنام يف كون الثاين بعث ًا
حنوها  ،وا ألول زجر ًا عهنا  ،ولهذا يصح القول بأأن ذات الطبيعة متعلق ل ألمر يف
وقت وللهنيي يف آخر  ،كام يف الصوم .
وهذا القول حسن يف نفسه اال أآنك عرفت يف حبث اخلرب و االنشاء أآهنام
يشرتاكن يف أآن مدلوهلام ابراز قصد التفهمي وميتاز ا ألول اببراز قصد احلاكية  ،ولهذا
ال يدل بنفسه عىل الصدق والكذب  ،ألن مطابقته للواقع وعدهما خارجة عن
مدلول اخلرب  ،والثاين اببراز يشء آخر خيتلف ابختالف املوارد  ،ففي ا ألوامر
اعتبار الفعل يف عهدة امللكف ويف النوايه اعتبار حرمان امللكف وابعاده عن
الفعل  ،ومن هنا يظهر وجه تسمية احلمك املس تفاد منه ابحلرمة  .و ال ينطبق ا ألمر
والهنيي عىل جمرد الاعتبار ما مل يتحقق االبراز  .وهبذا يتضح أآن البعث والزجر
ليسا مدلولني ل ألمر والهنيي  .نعم  ،هام ينطبقان علهيام انطباق املفهوم عىل املصداق.
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اجلهة الثانية  :يف تفسري الاختالف الواقع بني ا ألمر والهنيي يف مقام الامتثال
من هجة كفاية االتيان بفرد يف امتثال ا ألول  ،ورضورة ترك مجيع ا ألفراد يف امتثال
الثاين  .املعلوم واملرتكز يف وجدان العرف  .وقد ذكروا فيه عدة مناىشء :
املنشأأ ا ألول  :ما يف الكفاية  ،وهو اختالف املتعلق بتقريب أآن ا ألمر متعلق
ابلوجود والهنيي ابلعدم  ،وحيث أآن الطبيعة توجد بوجود فرد وال تنعدم اال ابنعدام
امجليع اختلفت كيفية الامتثال .
وفيه  :أآنه مبين عىل أآن نس بة الطبيعة اىل ا ألفراد نس بة ا ألب اىل ا ألبناء ،
وهو ابطل  ،وعىل بطالنه ال ميكن أآن يتعدد وجود الطبيعة بتعدد ا ألفراد وال
تنعدم اال ابنعدام مجيع ا ألفراد  ،اذ يلزم أآن يكون للطبيعة وجودات متعدد و عدم
واحد  ،مع أآن نقيض لك يشء رفعه  ،فاذا تعدد الوجود يتعدد النقيض .
املنشأأ الثاين  :ما ذكره احملقق الاصفهاين (رمحه هللا) من أآن الغالب يف ا ألوامر
أآن تكون املصلحة يف رصف الوجود اذلي يتحقق بأأول فرد  ،والغالب يف النوايه
أآن تكون املفسدة يف مجيع الوجودات  ،والغرض وان اكن ميكن ـ ثبو ًاتـ أآن يكون
قامئ ًا برصف الوجود أآو لك فرد من أآفراد الطبيعة أآو اجملموع أآو ابملسبب من مجموع
ا ألفراد والعنوان املتودل مهنا ـ ويتبع ا ألول حتقق الامتثال بأأول فرد ويتبع الثاين
تعدده بتعدد ا ألفراد  ،ويتبع ا ألخريين عدم حتقق الامتثال اال ابالتيان جبميع ا ألفراد ـ
اال أآن ارتاكز الغلبة يعني أآن املصلحة يف ا ألوامر قامئة برصف الوجود  ،واملفسدة
يف النوايه قامئة بك فرد  ،وال يصار اىل تعلق ا ألمر والهنيي بغري ذكل ـ اكمجليع يف
ا ألول  ،والرصف يف الثاين ـ اال بقرينة .
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وفيه  :أآنه مبين عىل مسكل العدلية من تبعية ا ألحاكم للمصاحل  ،والبحث أآمع.
املنشأأ الثالث :وهو الصحيح  ،و هو ان االطالق ال يقتيض اال عدم ارادة
حصة بعيهنا  ،و أآن الاختالف انشئ من القرينة  ،ويه ختتلف ابختالف املوارد ،
فقد تكون حكامً عقلي ًا  ،وقد تكون مناس بات احلمك واملوضوع .
ففي موارد ا ألمر حيث يتعلق الطلب ابلطبيعة  ،فان احملمتالت أآربعة  :أآن
يكون املع ى فهيا الطبيعة عىل حنو الرساين  ،أآو بعض ا ألفراد املعني أآو غري املعني،
أآو رصف الوجود ..وا ألول غري معقول ؛ ألنه تلكيف بغري املقدور  ،ومثهل الثاين
والثالث  ،ألن ارادة املعني ترجيح بال مرحج  ،وغري املعني ال ماهية هل وال هوية ،
فيتعني الرابع.
ويف موارد الهنيي توجد نفس هذه احملمتالت  ،اال أآن ارادة الرابع مهنا غري
معقوةل  ،ألنه حاصل حىت ألفسق الفساق  ،ومثهل الثاين والثالث لنفس ما تقدم ،
فيتعني ا ألول .
وال ختتص هذه القرينة ببايب ا ألمر والهنيي  ،فرمبا وجدت يف غريهام  ،كام يف
(جاءين رجل ) و(ال رجل يف ادلار ) فان القرينة قامئة عىل ارادة رصف الوجود من
ا ألول وارادة الطبيعة عىل حنو الرساين يف الثاين  ،ولهذا محلنا البيع يف قوهل تعاىل :
{و أآحل هللا البيع} عىل الطبيعة بنحو الرساين  ،ألنه ال منة يف ارادة رصف البيع ،
وارادة البعض ال سبيل اىل تعيني املراد فيه  ،أآو يلزم الرتجيح بال مرحج. 49
 49ـ إرادة مجيع األفراد هلا صورتان :
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نعم  ،نس تثين مورد ًا واحد ًا من ابب ا ألمر نلزتم فيه بأأن املطلوب مجيع
ا ألفراد ،وال حيصل الامتثال ابجياد فرد  ،وهو ما اذا تعلق ا ألمر ابلرتك  ،فيكون
اببه كباب الهنيي  ،فان جعل احلمك اجيا ًاب أآو حترمي ًا يتبع املالك  ،فاذا اكن مصلحة
فاحلمك هو الوجوب  ،واذا اكن مفسدة فهو احلرمة  ،ويرتتب عىل ذكل أآن املصلحة
اذا اكنت يف الرتك فاحلمك اجملعول هو وجوب الرتك  ،وما جيب تركه قد يكون
مس تق ًال ولعل منه الصوم وتروك االحرام ـ وقد يكون مضني ًا ـ ومنه ترك القهقهة و
الكم الديم ولبس احلرير يف الصالة  ،والرتك يف املوردين تعلق جبميع الرتوك ،
فال يتحقق الامتثال مع ترك أآحدها  ،وقرينة ذكل نفس ما تقدم يف ابب الهنيي .
مث ان ا ألمر املتعلق ابلرتك عىل ثالثة أآحناء :
النحو ا ألول  :أآن يتعلق بك فرد فرد من الطبيعة .
النحو الثاين  :أآن يتعلق ابجملموع .

الصورة األوىل  :إرادة اجلميع جبعل كل واحد منها موضوعاً مستقلّ ًا حلكم  ،وهو ما يسمى
باإلطالق االستغراقي  ،وهو يقتضي االحنالل وتعدد األحكام بعدد األفراد.
الصورة الثانية  :أن يكون اجلميع ملحوظاً مركباً له وحدة اعتبارية  ،ويكون التكليف املتعلق به
واحداً له امتثال واحد ومعصية واحدة  ،وعقاب واحد  ،ومورد األمر فيه قرينة عقلية تعني البدلية ،
ومورد النهي فيه قرينة تعني الشمولية وهي ما تقدمت يف األصل  ،وكالم السيد (رمحه اهلل) واف يف
مورد األمر  ،إال أنه ليس كذلك يف النهي  ،إذ عدم معقولية النهي على حنو البدلية  ،ألنه حاصل ال
يعني كونه على حنو الشمولية  ،إذ قد يكون على حنو اإلطالق اجملموعي .
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النحو الثالث  :أآن يؤمر برتك عنوان منزتع أآو متحصل من ترك امجليع ،
والفرق بسبب اختالف موطن املصلحة .
ولك حنو مهنا اترة يكون أآمر ًا اس تقاللي ًا برتك الطبيعة يف مجيع ا ألفراد ،
و أآخرى يكون مضني ًا  ..فان اكن ا ألمر اس تقاللي ًا ظهر الفرق بني هذه ا ألحناء يف
مسأألتني:
املسأأةل ا ألوىل  :لو اضطر امللكف اىل ارتاكب بعض ا ألفراد  ،فعىل النحو
ا ألول ال يسقط ا ألمر برتك البايق  ،الحنالل ا ألمر فيه اىل أآوامر بعدد ا ألفراد ،
ويسقط عىل النحوين الخرين..
أآما الثاين ف ألن املركب يتعذر حتقيقه بتعذر أآحد أآجزائه  ،فيسقط ا ألمر
للعجز عن متعلقه.
و أآما الثالث ف ألن املسبب ال يتحقق اال بتحقق السبب جبميع أآجزائه  ،وتعذر
جزء السبب يوجب العجز عن حتقيقه وحتقيق مسببه.
املسأأةل الثانية  :لو شك يف فرد هل هو مصداق للطبيعة اليت أآمر برتكها أآم ال،
فانه عىل ا ألول جتري الرباءة ألنه شك يف تلكيف زائد  ،وعىل الثالث جتري
الاش تغال ألنه شك يف احملصل  ،وعىل الثاين تدخل املسأأةل يف دوران ا ألمر بني
ا ألقل والأكرث الارتباطيني  ،واخملتار جراين الرباءة فيه .
وان اكن ا ألمر مضني ًا ظهر الفرق بني هذه ا ألحناء يف مسأألتني:
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املسأأةل ا ألوىل  :لو اضطر اىل ارتاكب بعض ما تعلق ا ألمر برتكه  ،اكلباكء يف
الصالة أآو لبس النجس  ،فعىل ا ألول ال جيوز ارتاكب سائر ما تعلق ا ألمر برتكه
من غري رضورة  ،ولو اكن فرد ًا آخر من الباكء أآو لبس النجس لالحناللية ،
والنتيجة وجوب تقليل أآفراد تكل الطبيعة ابملقدار املمكن  ،وعىل الثاين جيوز
ارتاكب غري ما اضطر اليه  ،ألن امجليع مطلوب بطلب واحد خشيص  ،ومع
الاضطرار اىل الفرد ا ألول ال يكون الفرد الثاين مانع ًا لعدم املقتيض ملانعيته  ،فال
جيب التقليل يف ا ألفراد اليت تعلق الهنيي برتكها البتة  ،و الالكم نفسه يأأيت عىل
الثالث ؛ لعدم اماكن حتقيق تقيد الصالة ابلعنوان املتحصل من مجموع الرتوك ،
بعد الاضطرار اىل عدم حتقيق تكل الرتوك .
وهل جيب تقليل شدة النجاسة أآو تقليل النجاسة حكامً عىل ا ألول ـ كام ذهب
صاحب العروة (رمحه هللا) ـ؟ الظاهر العدم  ،ألن تقليل النجاسة غري مقدور بعد
حمك الشارع بعدم ارتفاع جناسة البول اال بعد الغسةل الثانية  .و ألن النجاسة أآمر
اعتباري يدور أآمرها بني الوجود والعدم وال تقبل الاش تداد والضعف .
نعم  ،ميكن اعتبار اليشء الشديد  ،كام ورد يف جناسة الناصب  ،ومثهل ما
ورد يف بعض ا ألفعال أآهنا أآوجب من بعض وهذا من اختالف املعترب  ،وليس من
الاش تداد  ،ألنه حيتاج اىل حركة  ،ويه ال تقع يف الاعتبارايت. 50
 50ـ هكذا قرر مساحة الشيخ األستاذ (حفظه اهلل) كالم السيد اخلوئي (رمحه اهلل) و يف احملاضرات مل
يقبل (رمحه اهلل) كالم صاحب العروة (رمحه اهلل) لعدم متاميته من حيث الصغرى والكربى ..أما من
حيث الصغرى :فألن األحكام أمور اعتبارية ال تتصف بالشدة تارة والضعف أخرى  .نعم  ،موضوع
احلكم االعتباري هو تنجيس البول باملالقاة  ،ويرتفع احلكم بتحقق موضوع الطهارة وهو الغسل مرتني
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املسأأةل الثانية  :ما لو اشتبه ما جيب تركه موضوع ًا بغريه  ،كام لو شك يف ثوب
هل هو جنس أآو مما ال يؤلك أآم ال؟ فانه عىل ا ألول والثاين ان وجد أآصل حيرز به
حتقق الرشط أآو عدم حتققه ـ اكس تصحاب الطهارة أآو النجاسة أآو عدم كون اللباس
مما يؤلك ا ألزيل ـ فهو  ،واال دخل يف ا ألقل والأكرث الارتباطيني واملرجع فيه هو
الرباءة  .ودعوى اختالف ا ألول عن الثاين غري مسموعة اذ مرجع الشك فهيام اىل
الشك يف أآن الصالة املطلوبة مقيدة برتك لبس هذا الثوب أآو ذاك من دون فرق
بني أآن يكون الرتك مطلو ًاب عىل وجه الانفراد أآو عىل وجه جزء من الك املركب
منه ومن ترك آخر  .وعىل الثالث املرجع هو الاش تغال  ،كام هو احلال يف لك
مورد يشك فيه يف احملصل .

اجتماع األمر والنهي يف واحد
ومتهيد البحث يف هذه املسأأةل يف مقدمات:
املقدمة ا ألوىل  :يف حترير حمل الزناع .

 ،وعليه ال أثر للغسل مرة واحدة إذ بها ال يتحقق موضوع احلكم بالطهارة  .ولعل عدم ترتب األثر
سبب تعبري شيخنا االستاذ (حفظه اهلل) بعدم القدرة على تقليل النجاسة بالغسلة الواحدة  ،وأما من
حيث الكربى  :فألنه لو سلم قبول النجاسة للشدة تارة والضعف أخرى  ،ال دليل على وجوب التقليل
من حيث الكيف لنظر األدلة إىل املانعية الكمية  ،فهي تدل على االحنالل الكمي حبسب األفراد ال
الكيفي .
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ليس البحث يف جواز الاجامتع يف واحد ً
كربواي كام يظهر من العنوان  ،فان
اس تحالته بدهية  ،والعلوم وضعت لبحث النظرايت  ،وامنا البحث يف الواحد
العريف أآو ابلنظر البدوي اذا اكن هل عنواانن  ،فهل هو واحد حقيقة فيكون
الاجامتع ممتنع ًا أآم كثري و ان اتفق انطباق العنوانني عىل واح لد فال ميتنع أآن يتعلق
الهنيي بأأحد العنوانني وا ألمر ابلخر؟
املقدمة الثانية  :ليس املقصود ابلواحد اجلزيئ احلقيقي  ،فان امتناع الاجامتع
فيه ظاهر ال خيفى عىل العقالء فض ًال عن العلامء  ،وامنا املراد الواحد العريف ،
والبحث عن أآنه اذا اكن هل عنواانن هل يتعدد عق ًال أآم ال ؟ فالواحد عرف ًا وعق ًال
ال جيمتع فيه ا ألمر والهنيي وان مسي ابمسني  ،واملتعدد كذكل يتحقق فيه الاجامتع
وان مسي ابمس واحد  ،واحلديث يف صغرى أآن املتحد عرف ًا فامي اذا اكن هل عنواانن
هل يتعدد عق ًال أآم ال ؟
املقدمة الثالثة :يف الفرق بني هذه املسأأةل ومسأأةل اقتضاء الهنيي عن العبادة
للفساد.
والصحيح أآن هناكل امتياز ًا يف هجة البحث  ،فالبحث هنا ـ كام عرفت ـ
صغروي  ،و أآما البحث هناك فهو كربي يف حمك العمل من حيث الصحة والفساد
بعد الفراغ عن تعلق ا ألمر العبادي والهنيي به  ،بل الاختالف بيهنام ذايت لامتيزهام
يف املوضوع واحملمول والغرض واجلهة  ،وحىت يف احلمك .
وما ذكره صاحب الفصول (رمحه هللا) من أآن الفرق يف كون العنوان املتعلق
به ا ألمر خمتلف ًا ابذلات عن العنوان املتعلق به الهنيي يف حمل البحث  .نعم  ،قد
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يتفق اجامتعهام يف واحد  ،والنس بة بني العنوانني اترة من وجه و أآخرى ابلعموم
واخلصوص املطلقني وهو يتفق اندر ًا  ،بيامن متعلق ا ألمر هناك متحد حبسب احلقيقة
مع متعلق الهنيي  ،والفرق بيهنام يف االطالق والتقييد غري اتم :
أآو ًال  :لعموم البحث هناك ملا اكنت النس بة فيه بني املتعلقني العموم
واخلصوص من وجه كام يف (صل) و (ال تغصب).
واثني ًا  :بأأن العربة يف الاختالف بني املسائل بل العلوم ابجلهة  ،ال ابختالف
املوضوع واحملمول  ،والاختالف يف اجلهة متحقق بني املسأألتني .
وهبذا يتضح فساد ما ذكره بعضهم من أآن الفرق يف ادلليل  ،فهو هنا العقل
وهناك اللفظ  ،فانه ـ مضاف ًا اىل أآن البحث هناك ال خيتص ابلعبادة والهنيي الثابتني
بدليل لفظي ،وان اكن ظاهر عبارات القدماء ذكل  ،ولكن ال عربة هبذا الظهور ملا
س تعرف من معوم اجلهة املبحوث عهنا هناك ـ ال عربة ابالمتياز العريض مع وجود
الامتياز اذلايت .
املقدمة الرابعة  :نتيجة هذه املسأأةل تنقيح صغرى التعارض عىل القول بكون
الواحد اذلي هل عنواانن واحد ًا حقيقي ًا  ،للعمل بكذب أآحد دلييل ا ألمر والهنيي  ،و
صغرى الزتامح عىل القول بكونه متعدد ًا  ،كام لو اتفق مالزمة الواجب للمحرم.
املقدمة اخلامسة  :هذه املسأأةل أآصولية عقلية  ،وليست فقهية الكمية..
أآما كوهنا أآصولية  ،ف ألهنا تقع يف طريق اس تنباط احلمك الرشعي  ،وما ذكره
املريزا النائيين (رمحه هللا) من أآهنا من املبادئ التصديقية  ،ألهنا تنقح صغرى
التعارض أآو الزتامح ويمت الاس تنباط بضم احدى الكربتني ال هبا غري اتم اذ يكفي
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يف كون املسأأةل أآصولية أآن تقع نتيجهتا يف طريق الاس تنباط يف امجلةل  ،واملقام
كذكل اذ احلمك بصحة العبادة يرتتب عىل جمرد القول ابجلواز .51
و أآما كوهنا عقلية وليست لفظية ف ألن اجلهة املبحوث فهيا ـ كام عرفت ـ أآمع من
صورة ثبوت ا ألمر والهنيي أآو أآحدهام بدليل لفظي .
 51ـ ال حيتمل أن يكون مراد احملقق النائيين (رمحه اهلل) أن القاعدة ليست من مسائل علم األصول
لعدم وقوعها يف طريق االستنباط من رأس  ،فإن هذا خالف تقرير حبثه جدّاً  ،والظاهر أن مراده أنها
ليست كذلك لعدم وقوعها كربى يف قياس االستنباط  ،وما ذكره السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف املصباح
من كفاية القاعدة يف االستنباط على القول باجلواز ينفع لدفع اإلشكال على االحتمالني  .نعم  ،يبقى
إشكال آخر  ،وهو إ ن السيد اخلوئي (رمحه اهلل) أخذ يف القاعدة األصولية االستقالل  ،وليست القاعدة
كذلك على مجيع التقادير حلاجتها إما إىل مرجحات باب التعارض أو مرجحات باب التزاحم .
وقد ذكر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) أن احلكم بالصحة على القول باجلواز يتوقف على تطبيق
مرجحات باب التزاحم  ،فالبيان املوجود يف املصباح واحملاضرات على غري ما ينبغي  ،وما ينبغي أن
يقرر به كالمه (رمحه اهلل) هو  :إن القاعدة وإن احتاجت إىل قاعدة التعارض على القول باالمتناع  ،إال
أنها على القول باجلواز ال حتتاج إىل التزاحم يف استنباط احلكم بالصحة يف صورة وجود مندوحة ،
بيان ذلك :
ما جيتمع فيه العنوانان تارة توجد مندوحة لعدم ارتكابه  ،كأن يتمكن املكلف من الصالة يف غري
املكان املغصوب  ،و أخرى ال توجد  ..و يف الفرض األول ال تزاحم خبالف الثاني  ،فاحلكم بالصحة
يف األول يكفي فيه القول جبواز االجتماع وال يتوقف على جريان قاعدة التزاحم لعدم حتقق التزاحم
أص ًال .
أقول  :إن كان القول باجلواز يكفي يف احلكم بالصحة يف مورد وجود املندوحة  ،فهو كاف يف
مورد عدمها  ،وضم قاعدة التزاحم فقط إلثبات أن املكلف مطيع فقط على تقدير امتثال األهم أو
املساوي فقط  ،وعاص ومطيع على فرض امتثال املهم  ،وترك األهم  ،ويستحق عقوبتني على تقدير
ترك االثنني  ،وال يتوقف احلكم بالصحة بوجه على القول بتطبيق قاعدة التزاحم .
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و أآما عدم كوهنا فقهية  ،ف ألن نتيجهتا ليست بنفسها حكامً رشعي ًا .
و أآما عدم كوهنا الكمية فلعدم ارتباط هجة البحث ـ ويه هل الواحد اذلي هل
عنواانن متعدد حقيقة أآو ال ؟ ـ فهيا ابملبد أآ واملعاد  ،واماكن تصوير البحث فهيا
بنحو تندرج يف عمل الالكم ال يصحح الاندراج فع ًال  ،ألن املدار عىل اجلهة اليت
وقع فهيا البحث فع ًال .
وقد يقال  :يه من املبادئ ا ألحاكمية  ،ألن البحث فهيا عن أآن ا ألمر بيش
هل يس تلزم عدم الهنيي عنه أآم ال ؟ و أآن الهنيي عن يشء هل يس تلزم عدم ا ألمر
به أآم ال؟ فان قلنا ابالس تلزام فالنتيجة يه الامتناع  ،واال فاجلواز .
وفيه :
أآو ًال  :أآن املبادئ اما تصورية أآو تصديقية  ،وال يوجد قسم اثلث يف قباهلام .
واثني ًا  :أآن البحث يف املقام ليس عن الاس تلزام  ،فانه من فروع التضاد بني
ا ألحاكم  ،وهو واحض ال حيتاج اىل حبث  ،وامنا البحث يف رساية ا ألمر اىل متعلق
الهنيي ورساية الهنيي اىل متعلق ا ألمر. 52
املقدمة السادسة  :فصل البعض ابلقول جبواز الاجامتع حبمك العقل وعدم
اجلواز عرف ًا  ،و أآنت خبري بأأن املسأأةل ملا اكنت عقلية فال جمال فهيا للرجوع اىل
العرف .
52

ـ عرب السيد (رمحه اهلل) بذلك يف دروسه  ،مع أنه ال يتناسب مع ما كرره كثرياً من عدم وقوع

احلركة ـ ومنها السراية ـ يف االعتباريات .
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فان قلت :العرف يرى اجملمع واحد ًا وان تعدد عق ًال.
قلت  :ال عربة بنظره يف غري حتديد الظهورات .
فان قلت  :العرف يفهم من ا ألمر بطبيعة تنطبق عىل متعلق لعنوان مهنيي
عنه عدم مشول ا ألمر للمجمع .
قلت  :ال داعي لهذا التقييد ال من لفظ اذ املفروض عدمه  ،وال من عقل ،
ألن صاحب التفصيل يسمل ابجلواز عق ًال  ،ولو سلمنا التقييد فهو خارج عن حمل
البحث  ،ألن حمل البحث فامي اذا انطبق متعلق الهنيي وا ألمر عىل مصداق واحد ،
وهذا امنا يكون فامي اذا تعلق ا ألمر ابلطبيعة ال الطبيعة اليت ال ينطبق علهيا العنوان
اذلي تعلق به الهنيي  ،فانه عىل هذا التقرير ال أآمر أآص ًال .
املقدمة السابعة  :القدر املتيقن دخول النفس يني والعينيني والتعيينيني يف حمل
البحث  ،والصحيح دخول الغرييني والكفائيني دون التخرييني فيه .
أآما دخول الغرييني  ،ف ألهنام حمك رشعي عىل القول به  ،والفرق يف املبادئ ال
يؤثر يف اجلواز والامتناع  ،اذ املدار عىل حمك العقل جبواز اجامتع املبغوضية
واحملبوبية يف واحد وعدم اجلواز  ،و اماكن امتثال العبد فيه اب ألمر والهنيي وعدم
االماكن .
و أآما دخول الكفائيني ف ألن متعلق ا ألمر والهنيي فهيام عني متعلق العينيني ،
والفرق يف املوضوع لقيام املصلحة بفعل لكي امللكف يف ا ألولني  ،و بفعل لك واحد
من امللكفني يف ا ألخريين  ،وهجة امتناع الاجامتع حمفوظة فهيام  ،ويه عدم معقولية
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اجامتع احلب والبغض يف واحد  ،وعدم معقولية اتيان لكي امللكف ابجملمع وعدم
االتيان به .
و أآما خروج التخيرييني ف ألن مرجع الهنيي التخيريي اىل حرمة امجلع بني
العدلني أآو ا ألعدال أآو حرمة أآحدهام برشط الاجامتع  ،وحيث أآن متعلق ا ألمر
التخيريي عنوان أآحدهام  ،فال ميكن انطباق متعلق الهنيي وا ألمر فهيام عىل واحد .
املقدمة الثامنة  :اشرتط بعض العلامء وجود مندوحة للملكف يف حمل البحث،
اذ بدوهنا يكون امللكف عاجز ًا عن امتثال اخلطابني  ،و القدرة رشط اما يف اماكن
توجه اخلطاب ذا ًات أآو عق ًال  ،واما يف تنجزه عق ًال .
وفيه  :ـ مضاف ًا اىل النقض ابلعقل والمتيزي والالتفات فاهنا من الرشائط العامة
اكلقدرة  ،و مل يقع اخلالف يف عدم جواز الاجامتع يف اجملنون والصي غري املمزي
والغافل  ،ومل يشرتطها من اشرتط عدم املندوحة ـ أآن هجة البحث يلزم حبهثا حىت
عىل مذهب ا ألشعري القائل جبواز التلكيف بغري املقدور  ،ويه هل الواحد اذلي
هل عنواانن جيوز تعلق ا ألمر بأأحد عنوانيه والهنيي ابلخر أآم ال ؟ من قال ابجلواز
البد أآن يثبت أآن العنوان يوجب التعدد  ،وعدم رساية التلكيف من املتعلق اىل
الخر  ،والقائل بعدم اجلواز يكفيه انتفاء أآحدهام  .و ال نظر يف هذه اجلهة اىل
رشائط التلكيف.
املقدمة التاسعة  :يف عالقة املسأأةل مبسأأةل متعلق ا ألوامر والنوايه  .فقد ذكر
حنوان من الارتباط :
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ا ألول  :أآن البحث يف هذه املسأأةل متفرع عىل القول ابلتعلق ابلطبائع  ،اذ عليه
ميكن البحث عن مصداق الطبيعتني هل هو واحد أآو متعدد  .وال الكم يف
الامتناع عىل القول ابلتعلق اب ألفراد .
الثاين  :أآن اجلواز مبين عىل القول ابلتعلق ابلطبائع  ،والارتباط يف النحو
ا ألول يرجع اىل حتديد موضوع املسأأةل  ،ويف الثاين اىل املبادئ التصديقية لثبوت
احملمول .
والصحيح عدم حصة الارتباط ابلنحوين  :لعدم اس تلزام القول ابلتعلق اب ألفراد
للقول ابالمتناع اس تلزام ًا ظاهر ًا ال حيمتل معه القول ابجلواز  ،فال حاجة للبحث ،
بل للقول ابجلواز وجه  ،وهو ان تعدد العنوان يوجب تعدد املعنون  ،كام ان القول
ابلتعلق ابلطبائع ال يس تلزم القول ابجلواز كذكل  ،بل للقول ابالمتناع وهجان :
1ـ أآن يقال بأأن تعدد العنوان ال يوجب تعدد املعنون  ،كام يف زيد اذلي هو
واحد مع تعدد عناوينه اذلهنية ،والعربة بتعدد الوجود ال العنوان .
2ـ أآن يقال برساية لك واحد من ا ألمر والهنيي من متعلقه اىل ا ألفراد  ،فيكون
اجملمع الواحد مأأمور ًا به ومهني ًا عنه.
وللمحقق النائيين (رمحه هللا) توجيه لالرتباط حاصهل  :ان من احامتالت
البحث يف متعلق ا ألوامر والنوايه  ،أآن املتعلق عىل القول ابلتعلق ابلطبائع
املاهيات بنفسها دون أآمارات التشخص  ،وعىل القول ابلتعلق اب ألفراد املاهيات
و أآمارات التشخص ـ أآيض ًا ـ وعىل هذا القول ال يبقى جمال للبحث يف مسأأةل
الاجامتع  ،ألن املأأمور به من أآمارات تشخص املهنيي عنه  ،واملهنيي عنه من
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أآمارات تشخص املأأمور به  ،فان الصالة يف ا ألرض املغصوبة من أآمارات تشخص
هذه الصالة  ،كام أآن من أآمارات تشخص الغصب ابلصالة كونه واقع ًا مضن هذه
الصالة  ،فيلزم اجامتع ا ألمر والهنيي يف واحد .
و هو متني يف نفسه اال أآن املب ى هاكل ؛ اذ الصحيح تعلق ا ألمر والهنيي مبا
فيه املالك  ،فاذا اكن قامئ ًا بأأصل الطبيعة فال تعلق ابملشخصات .
فان قلت  :ال دليل عىل احنصار متعلق ا ألمر والهنيي مبا فيه املالك  ،ألن
حتقق املالك يف يشء اكف للتعلق ابملالزم هل .
قلت  :هذا وان ذهب اليه بعض العلامء اال أآنه هاكل ـ أآيض ًا ـ ال يصح بناء
مسأألتنا عليه  ،ملا عرفت ـ سابق ًا ـ من عدم وجود دليل عىل حمتية احتاد املتالزمني
يف احلمك  .نعم  ،ال خيتلفان يف احلمك االلزايم للزوم التلكيف بغري املقدور  .وهبذا
يتضح ارتباط مسأألتنا مبسأأةل أآخرى غري حتديد املتعلق  ،ويه  :هل يصح
اختالف املتالزمني يف احلمك االلزايم أآو ال ؟ والتالزم خمتص بصورة عدم
املندوحة ،و أآما مع املندوحة فال مالزمة بني أآمارات التشخص  ،ومهنا (الغصب)،
و الطبيعة اليت تعلق هبا ا ألمر. 53
53

ـ أقول  :قرر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) مطلب السيد اخلوئي (رمحه اهلل) بكيفية خمالفة ملا هو

موجود يف درسه  ،وذلك رعاية لروح البحث وما هو املقصود له (رمحه اهلل) .وقد سجلت على ما ذكره
(حفظه اهلل) أخرياً بأن هذا ال يربر ارتباط مسألتنا باملسألة اليت ذكرها  ،ألن االرتباط خاص بصورة
عدم املندوحة  ،وهذه الصورة خارجه عن البحث األصولي حسب مباني السيد (رمحه اهلل) الحتياج
القاعدة فيها إىل ضم كربى التزاحم على القول باجلواز  ،فهو بيان لالرتباط بني مسألة متعلق األمر
ومسألة غري أصولية  ،والغرض بيان االرتباط بني املسألة األصولية وبني مسألة متعلق األمر .
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املقدمة العارشة  :يف ارتباط املسأأةل مبسأأةل أآصاةل الوجود أآو املاهية  .فقد نقل
يف الفصول تومه أآن البحث يف جواز الاجامتع مبين عىل أآصاةل املاهية  ،ألن
الصالة يف ا ألرض املغصوبة ـ مث ًالـ لها ماهيتان  ،فيصح البحث عن جواز
الاجامتع  ،اذ للقول ابالجامتع جمال حينئذ  ،و أآما عىل القول بأأصاةل الوجود فال
جمال للبحث  ،ألن حقيقة اليشء يف وجوده والوجود واحد  ،و عليه ال يوجد وجه
للقول ابجلواز .
ويندفع  :بأأن املدار يف الوحدة والتعدد عىل النظر العقيل ال العريف  ،ومن
احملمتل أآن يرى العقل الواحد العريف اذلي هل عنواانن متعدد ًا  ،فيجوز الاجامتع ،
ومن احملمتل أآن يراه واحد ًا فال جيوز الاجامتع  ،ولهذا عقدت هذه املسأأةل  ،أآي :
ملالحظة حمك العقل يف ذكل .
املقدمة احلادية عرشة  :يف اشرتاط احراز ماليك ا ألمر والهنيي يف اجملمع يف حمل
البحث .
فقد خص صاحب الاكفية (رمحه هللا) حمل البحث بصورة احراز ماليك ا ألمر
والهنيي يف اجملمع  ،مث اس تطرد وبني الفرق بني مورد مسأألتنا وموردي التعارض
والزتامح  ،وحاصل الكمه (رمحه هللا) يف مقامني:
املقام ا ألول  :مقام الثبوت  ،وذكر (رمحه هللا) فيه أآن مجمع متعلقي ا ألمر والهنيي
فيه ثالثة احامتالت :
1ـ أآن ال يكون واجد ًا ملاليك احلمكني  ،وهنا ال يتحقق موضوع التعارض
والزتامح ومسأأةل اجامتع ا ألمر والهنيي  ،اذ ال يصح جعل واحد مهنام .
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2ـ أآن يكون واجد ًا ملاليك احلمكني  ،وهنا يتحقق موضوع مسأألتنا ،اذ ميكن
أآن يقال حينئذ بفعلية احلرمة والوجوب عىل القول ابجلواز  ،وفعلية أآحدهام ـ وهو
احلرمة ا ألوىل 54ـ أآو غريهام مع التساوي ؛ عىل القول ابالمتناع.
3ـ أآن يكون واجد ًا ملالك أآحدهام  ،وهنا ال يصح جعل الفاقد للمالك ،
حفمك هذا الاحامتل حمك ا ألول .
املقام الثاين  :مقام االثبات  ،وذكر (رمحه هللا) فيه أآنه اترة يدل دليل عىل
وجود املالك يف أآحد دلييل الوجوب واحلرمة فقط  ،فيقع التعارض لعدم اماكن
ثبوهتام يف الواقع  ،و أآخرى ال يدل ادلليل اخلاريج عىل ذكل وال يكون يف املقام اال
اطالق دلييل ا ألمر والهنيي  ،وفيه ثالثة حممتالت :
ا ألول  :أآن يكون اطالقا ادلليلني انظرين اىل بيان احلمك الاقتضايئ  ،وحمكه
بني اذ من الواحض عدم امتناع اجامتع مالك احلرمة والوجوب يف مورد  ،فال
تعارض بل املقام من تزامح املقتضيني  ،فريحج ا ألقوى حبسب مرحجات الزتامح ،
وان اكن أآضعف دلي ًال حبسب مرحجات التعارض.
الثاين  :أآن يكون أآحدهام انظر ًا للحمك الاقتضايئ  ،والخر انظر ًا اىل الفعيل ،
وحمكه بني ـ أآيض ًا ـ اذ من الواحض عدم امتناع أآن يكون احملرم الفعيل واجد ًا ملالك
الوجوب  ،أآو يكون الواجب الفعيل واجد ًا ملالك احلرمة.

54

ـ ذكر شيخنا (حفظه اهلل) أن مراد صاحب الكفاية (رمحه اهلل) أن هذه الصورة مورد التزاحم على

القول باالمتناع.
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الثالث  :أآن يكون اطالقا ادلليلني انظرين اىل بيان احلمك الفعيل  .وهذا
الاحامتل داخل يف مسأألتنا  ،فان قيل ابجلواز ثبت احلكامن مع ًا  ،اال اذا عمل كذب
أآحدهام  ،وان قيل ابالمتناع تقع املعارضة اذ ال يعقل اجامتع الوجوب واحلرمة
الفعليني يف واحد .
وغرضه من حرص حمل البحث ابحراز ماليك الوجوب واحلرمة خترجي حمك
املشهور بصحة العمل حىت عىل القول ابالمتناع وتقدمي الهنيي اذا جاء به امللكف
عن هجل قصوري  ،وذكل لوجود املالك فيه .
ويف الكمه مواضع للنظر ..
أآما ذهابه اىل اشرتاط املالك يف مورد اجامتع ا ألمر والهنيي ؛ ففيه  :أآن هجة
البحث يف مسأأةل الاجامتع هو ان الواحد اذلي هل عنواانن هل هو متعدد أآم ال ؟
ويه ال ختتص ابلقول بتبعية ا ألحاكم للمصاحل واملفاسد  ،فللبحث جمال عىل
مذهب ا ألشاعرة .
و أآما ذهابه اىل أآن مناط التعارض العمل بثبوت املالك يف أآحدهام ؛ ففيه  :أآن
مناط التعارض هو تنايف ادلليلني مبا هلام من املدلول من هجة الكشف عن الواقع يف
عامل اجلعل  ،وهو جيري عىل مذهب ا ألشاعرة .
و أآما فرضه كون ادلليلني انظرين اىل بيان احلمك الاقتضايئ  ،وقوهل جبواز
اجامتع احلمكني  ،ففيه :
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أآو ًال  :أآن البحث يف رساية لك من االنشاءين املتعلقني بواحد من أآحد عنوانيه
اىل الخر  ،وال مع ى لهذا البحث اذا مل يوجد اال اخباران.
واثني ًا  :أآنه خالف املتفامه العريف يف ا ألوامر والنوايه  ،وخارج عن وظيفة
الشارع  ،ومل نظفر بدليل واحد من الكتاب والس نة يف مقام بيان احلمك االنشايئ ،
فال فائدة من ذكر هذا التفصيل .
واثلث ًا  :أآن احلمك الاقتضايئ هو املالك املصحح للجعل وليس مطلق املصلحة
أآو املفسدة  ،بل املصلحة املوجبة للمحبوبية  ،واملفسدة املوجبة للمبغوضية  ،وال
يعقل اجامتعهام يف واحد بنحو يكون حمبو ًاب ومبغوض ًا يف آن واحد  ،والقائل ابجلواز
يف مسأأةل الاجامتع ال جيزي ذكل .
و أآما ذهابه اىل تطبيق مرحجات ابب الزتامح فامي اذا اكن ادلليالن يدالن عىل
ثبوت حمكني اقتضائيني ال ميكن امتثاهلام مع ًا ؛ ففيه  :أآن الزتامح امنا يقع بني ا ألحاكم
الفعلية مع العجز عن امجلع  ،و أآما التدافع بني املالاكت فاعامل الرتجيح فيه بيد
املوىل ال العبد .
و أآما قوهل بأأن ادلليلني قد يكوانن انظرين اىل احلمك الفعيل وتفصيهل فيه؛ففيه:
أآنه ان أآراد ابلفعيل املع ى املصطلح ففيه أآنه منوط بتحقق املوضوع  ،وادلليل
متكفل لبيان االنشاء  ،وهو قد يتقدم عىل الفعلية مئات الس نني  ،وان أآراد
فعليته عند املوىل ـ أآي انشاؤه وابرازه من قبهل ـ حتققت املعارضة مطلق ًا حىت عىل
القول ابجلواز ،ألن صاحبه ال يقول بثبوت حمكني يف واحد .

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

343

و أآما خترجيه ملا نسب اىل املشهور بل ادعي عليه االجامع ،كام يف مفتاح الكرامة
ففيه :
أآو ًال  :ان طريق احراز املالك منحرص يف ا ألمر  ،وهو مفقود عىل القول
ابالمتناع وتقدمي الهنيي .
واثني ًا  :ان املصلحة مغلوبة ابملفسدة بعد الكرس والانكسار حسب الفرض ،
فال ميكن التقرب هبا.
املقدمة الثانية عرشة  :يف مثرة البحث .
واملشهور حصة العبادة املنطبق علهيا عنوان حمرم عىل القول ابجلواز مطلق ًا .
وذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل الفساد فامي اذا صدرت من العامد العامل
ابحلرمة ؛ الحنصار املصحح يف ا ألمر العريض أآو الرتتي أآو املالك  ،والك مفقود..
أآما ا ألول ف ألن القدرة من مقتضيات ذات اخلطاب  ،ويفرع عىل ذكل
اختصاص ا ألمر املتعلق ابجلامع خبصوص احلصص املقدورة ،والعبادة املعنونة
بعنوان حمرم غري مقدورة.
و أآما الثاين  ،ف ألنه يف املقام ال خيرج عن كونه طلب ًا للحاصل أآو طلب ًا للجمع بني
الضدين  ،فان العنوان احملرم ـ اكلغصب مث ًال ـ اما أآن يتحقق بنفس العبادة ـ
اكلصالة مث ًال ـ أآو بغريها اذلي هو ضد للعبادة ال جيمتع معها  ..فعىل ا ألول يكون
مفاد ا ألمر الرتتي (اذا ارتكبت العنوان احملرم بفعل العبادة فافعل العبادة) وهذا
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طلب للحاصل  .وعىل الثاين يكون مفاد ا ألمر الرتتي (اذا كنت مرتكب ًا للعنوان
احملرم بغري العبادة املضاد لها فافعل العبادة) وهذا طلب للجمع بني الضدين.
و أآما الثالث ف ألن العبادة املتعنونة بعنوان حمرم وان اش متلت عىل مصلحة  ،اال
أآن الصحة تتوقف عىل احلسن الفاعيل  ،وهو مفقود  ،ألن وجود الصالة ابجياد
الغصب .
والصحيح  :حصهتا عىل القول ابجلواز لتوفر امجليع..
أآما ا ألول فللمناقشة فامي ذكره (رمحه هللا) كربى وصغرى ..أآما الكربى فلعدم
متاميهتا ـ كام تقدم يف املب ى وهو اقتضاء ذات اخلطاب للقدرة  ،والبناء  ،وهو ان
اجلامع عىل القول بأأن القدرة من مقتضيات التلكيف متعلق ابحلصة املقدورة
حفسب.و أآما الصغرى ف ألن العبادة املعنونة ابلعنوان احملرم مقدورة تكوين ًا ـ كام هو
ظاهر ـ وترشيع ًا ؛ ألن الهنيي متعلق بعنوان جماور للعنوان اذلي تعلق به ا ألمر ،
وهو ال يرسي من عنوانه اىل اجملاور عىل القول ابجلواز.
و أآما الثاين ف ألن العنوان املهنيي عنه منضم اليه العنوان العبادي  ،فال يكون
طلب العبادة عىل تقدير حتققه طلب ًا للحاصل لعدم كونه متحد ًا  ،و ال يكون طلب ًا
للضدين لعدم املعاندة .
و أآما الثالث ف ألن ما ذكره (رمحه هللا)من وجود العنوان احملرم والعنوان العبادي
ابجياد واحد غري اتم  ،ألن االجياد غري الوجود واال لزم توقف الوجود عىل املعدوم
أآو التسلسل  ،واذا تعدد الوجود يتعدد االجياد .
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و أآما عىل القول ابالمتناع فان قلنا بتقدم ا ألمر وسقوط الهنيي  ،فاحلمك ابلصحة
هنا أآوىل من احلمك ابلصحة عىل القول ابجلواز  ،وان قدمنا الهنيي وقلنا بسقوط
ا ألمر  ،فالالكم يف ثالث هجات :
اجلهة ا ألوىل  :يف العامل العامد .
وقد حمك فيه صاحب الكفاية (رمحه هللا) ابلصحة اذا اكن اجملمع توصلي ًا ،
وابلفساد اذا اكن ً
تعبداي..
أآما ا ألول  ،فلتحقق الغرض التوصيل حىت لو صدر عن اختيار فض ًال عن
صدوره يف مضن احملرم .
و أآما الثاين فالشرتاط قصد القربة  ،واجملمع حمرم فقط  ،وهو غري صاحل للتقرب.
والصحيح الفساد حىت فامي اذا اكن اجملمع توصلي ًا  ،ألنه غري مطلوب  ،وليس
مصداق ًا للواجب  ،وهذا مقتىض القاعدة فامي اذا تعارض دليال حمكني الزاميني من
وجه  ،وحمكنا بتقدمي الهنيي  ،وال خيرج عهنا اال بدليل خاص  ،كام يف تطهري
الثوب املتنجس.
اجلهة الثانية  :يف اجلاهل .
واملعروف الصحة مطلق ًا اذا اكن اجملمع توصلي ًا  ،والتفصيل بني املقرص والقارص
اذا اكن ً
تعبداي  ،وهو مذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا)..
أآما البطالن يف ا ألول ف ألن العمل الصادر مبغوض.
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و أآما الصحة يف ا ألول فلوهجني :
ا ألول  :وجدان اجملمع للمالك وقصده اكف.
الثاين  :ان ا ألمر موجود  ،وميكن قصده  ،والهنيي اجملهول ال أآثر هل  ،اما
الشرتاط الوصول يف تأأثري هجاته املقبحة  ،واما ألن تأأثريه الواقعي يوجب احلرمة
فقط  ،وال يوجب املبغوضية .
ويالحظ عىل ا ألول  :أآن املالك ال اكشف عنه اال ا ألمر واملفروض سقوطه،
ولو سمل وجوده فهو مضمحل يف مفسدة الهنيي املقدم  .كام يالحظ عىل الثاين  :أآما
حديث اشرتاط الوصول يف التأأثري فهو تصويب  .و أآما قصد ا ألمر فهو خالف
الفرض  .فالصحيح البطالن مطلق ًا يف التعبدي والتوصيل .
اجلهة الثالثة  :يف النايس .
والصحيح فيه التفصيل بني املعذور وغريه  ،لعدم حصة توجه اخلطاب للنايس
حكامً أآو موضوع ًا  ،فاجملمع ليس حمرم ًا  .نعم  ،اذا اكن النس يان انش ئ ًا عن عدم
املباالة ابدلين  ،يكون الفعل مبغوض ًا  ،وان مل يتوجه الهنيي اىل الفاعل  ،فال
صالحية هل للتقرب  .نعم  ،لو اكن اجملمع ً
تعبداي حص لتعلق ا ألمر وعدم مانعية
املبغوضية .
أدلة القول باالمتناع :
و أآحسن ما قيل لالس تدالل عىل الامتناع ما يف الكفاية  ،و هو مبين عىل
مقدمات :

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

347

ا ألوىل  :أآن ا ألحاكم الفعلية متضادة  ،ويس تحيل اجامتعها حىت عند من يرى
جواز التلكيف بغري املقدور  ،الناكره التحسني والتقبيح فقط ،وهو يصحح
التلكيف ابحملال  ،ال التلكيف احملال .
الثانية  :أآن متعلق التلكيف ما فيه املالك  ،وهو فعل امللكف اخلاريج  ،و
ليس الامس والعنوان  ،بنحو لو تلفظ امللكف أآو خطر يف ذهنه العنوان حتقق
الامتثال يف الواجبات و العصيان يف احملرمات .
الثالثة  :أآن تعدد العنوان ال يدل عىل تعدد املعنون  ،كيف؟! والواحد البس يط
من مجيع اجلهات  ،وهو الواجب معنون بعناوين متعددة  ،اكلعامل والقادر ،واخلالق
والرازق .
الرابعة  :أآن لك وجود اماكين واحد ماهية واحدة  ،وتتعدد املاهية بتعدد
الوجود  ،وهبذا يتضح اندفاع تفرع املسأأةل عىل اخلالف يف أآصاةل الوجود أآو
املاهية ،أآو عىل اخلالف يف تعدد وجود اجلنس والفصل يف اخلارج وعدم تعددهام.
واملتحصل من هذه املقدمات أآن مجمع عنوان احلرام والواجب واحد وتعدد
العنوان ال يدل عىل تعدد املعنون  ،فهل ماهية واحدة  ،ألن الوجود الواحد ال
تتعدد ماهيته  ،فميتنع اجامتع ا ألمر والهنيي فيه.
ومجيع املقدمات اليت ذكرها اتمة اال أآهنا ال تثبت الامتناع..
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أآما املقدمة ا ألوىل  :فان أآريد مهنا التضاد املصطلح ففساده ظاهر  ،ألن
التضاد من أآحاكم املقوالت احلقيقية  ،وا ألحاكم لكها من الاعتبارات  ،وان أآريد
مهنا التضاد اللغوي فهو حق لتعاند ا ألحاكم يف املبد أآ واملنهتيى.
و أآما املقدمة الثانية :فهيي من الواحضات لعدم الغرض يف اللفظ والعنوان .
نعم،التلفظ فعل للملكف  ،وقد يكون حمكوم ًا بواحد من ا ألحاكم التلكيفية امخلسة،
اال أآن الالكم يف الصالة ـ مث ًال ـ هل تعلق الوجوب ابمسها أآم ال ؟
و أآما املقدمة الرابعة  :ف ألن املاهية حد الوجود  ،وليس للوجود الواحد اال حد
واحد.
وامنا الالكم يف الثالثة  :فاهنا مع حصهتا غري اكفية  ،بل البد من اثبات أآن تعدد
العنوان يوجب وحدة املعنون  ،ألن البحث فامي حنن فيه ـ كام عرفت مرار ًا ـ حول
أآن الواحد اذلي هل عنواانن  ،هل هو واحد حقيقة أآم متعدد؟ وجمرد اماكن كون
املتعدد عنوا ًان واحد ًا حقيقة ال يثبت الوحدة .
كالم احملقق النائيين(رمحه اهلل):
و للش يخ النائيين(رمحه هللا) مناقشة يف اطالق هذه املقدمة انهتيى هبا اىل
جواز الاجامتع  ،و بيهنا يف مقدمات :
املقدمة ا ألوىل  :أآننا اذا الحظنا عنوانني من العناوين  ،فاما أآن تكون هجة
صدقهام عىل املصاديق واحدة أآو متعددة  ،وعىل الثاين فاما أآن يكون بني اجلهتني
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متام املغايرة أآو بعضها  ،وعىل الثاين فاما أآن تندرج مجيع أآفراد أآحدهام يف الخر أآو
ال  ،وهبذا تتحقق النسب ا ألربع .
املقدمة الثانية  :أآن نس بة العموم واخلصوص من وجه ال تتحقق بني جوهرين .
املقدمة الثالثة  :نس بة العموم واخلصوص من وجه لها موردان :
1ـ العناوين الاش تقاقية  ،اكلعامل والفاسق ،وهجة الصدق فهيام تعليلية وتركهبا
احتادي  ،فان ما ينطبق عليه أآحدهام هو بعينه منطبق الخر .
2ـ املبادئ الاش تقاقية  ،اكلعمل والفسق  ،وهجة الصدق فهيام تقيدية وتركهبام
انضاميم. 55

55

ـ أقول :هكذا قرر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) كالم املريزا (رمحه اهلل)  ،وميكن أن يقرر كالمه

بالنحو التالي:
املقدمة األوىل  :املعاني اليت تفهم من األلفاظ تارة تلحظ مبا أنها مدركات  ،وأخرى مبا أنها
منطبقة على املصاديق  ،وبهذا اللحاظ تعرضها النسب  .ثم املفاهيم إما هلا ما بإزاء وإما أن يكون ما
بإزائها منشأ انتزاعها  ،وعلى األول إما أن يكون ما بإزائها يف اخلارج وإما أن يكون يف عامل االعتبار،
وعلى األول إما أن يكون منشأ االنتزاع يف اخلارج أو يف عامل االعتبار .
وإذا الحظنا ع نوانني من العناوين فإما أن تكون جهة صدقهما على املصاديق واحدة أو متعددة ،
وعلى الثاني  ،فإما أن يكون بني اجلهتني متام املغايرة أو بعضها  ،وعلى الثاني فإما أن تندرج مجيع
أفراد أحدهما يف اآلخر أو ال  ،وبهذا تتحقق النسب األربع .
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املقدمة الرابعة  :أآن الواحد اذلي هل عنواانن تعلق الهنيي بأأحدهام وا ألمر ابلخر
ـ اكلصالة يف ا ألرض املغصوبة ـ عنواانه من قبيل املبادئ الاش تقاقية  ،ألهنام متعلق
التلكيف ومتعلق التلكيف ال يكون اال اخ ً
تياراي  ،والفعل الاختياري من املبادئ
الاش تقاقية  ،فالرتكب بيهنام انضاميم .
املقدمة اخلامسة  :أآن ا ألحاكم ال ترسي من متعلقاهتا اىل لوازهما ادلامئة فض ًال
عن االتفاقية.
ويف الكمه (رمحه هللا) مواضع للنظر :
املقدمة الثانية  :ال تتحقق نسبة العموم واخلصوص من وجه بني مبادئ االشتقاق مطلقاً كما ال
تتحقق بني جوهرين الستحالة أن يكون للواحد فصالن  ،ويشهد لذلك قوله (رمحه اهلل)  :بل النسبة
املذكورة تتحقق بني جوهر وعرضي كاحليوان واألبيض  ،أو بني عرضيني كاألبيض واحللو .
املقدمة الثالثة  :إذا كان العنوانان من العناوين االشتقاقية  ،كالعامل والفاسق فجهة الصدق فيهما
تعليلية  ،ألن صدق العنوان االشتقاقي على ذاتٍ معلول لقيام مبدأ االشتقاق بها  ،و الرتكب احتادي،
ألن ما ينطبق عليه أحدهما هو بعينه منطبق اآلخر  ،فيمتنع االجتماع .
املقدمة الرابعة  :مبادئ االشتقاق تارة من الصفات و أخرى من األفعال  ،والرتكب يف األوىل
انضمامي المتياز الوجودي  ،وأما الثانية فهي إما أن توجد بفعل واحد  ،أو بفعلني  ،والثاني تركبه
انضمامي للتغاير يف اإلجياد والوجود .واألول كذلك  ،ألن املبادئ مأخوذة على حنو بشرط ال  ،فال
ختتلف يف مجيع املوارد  ،وهي غري حملها وغري مقارنها  .فتكون جهة الصدق فيهما تقييديّة وتركبهما
انضمامي ،فالغصب ال يتحد مع الصالة  ،فتكون الصالة يف املغصوب مندرجة حتث حقيقتني  ،وهذا
معنى كون اجلهة تقييديّة  .وعليه ،يكون متعلق النهي مغايرًا ملتعلق األمر  .وعليه  ،خترج املسألة من
باب التعارض .
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1ـ أآنه جعل مالك التساوي وحدة هجة الصدق  ،وفيه أآن هذا مالك
الرتادف  ،ومالك التساوي التالزم بني هجيت الصدق يف العنوانني  ،كام يف عنوان
اماكن التلكم  ،واماكن الضحك .
2ـ أآنه أآخرج خصوص اجلوهرين من نس بة العموم واخلصوص من وجه ،
وفيه أآن الوجه اذلي جيري يف اجلوهرين جار يف العرضني والعرض واجلوهر أآيض ًا .
3ـ أآنه جعل تعدد العنوان اذا اكن من املبادئ موجب ًا لتعدد املعنون مطلق ًا .
وفيه  :منع االطالق فان العنوانني ان اكان من املاهيات املتأأصةل  ،فا ألمر كام ذكر ،
ألن لك وجود واحد حد ًا واحد ًا  ،فالربهان يكشف تعدد مجمع املاهيتني اللتني
تعلق ا ألمر بأأحدهام والهنيي اب ألخرى  .وان اكان انزتاعيني  ،فان اكن منشأأ الانزتاع
متعدد ًا فيمت ما ذكره (رمحه هللا) ـ أآيض ًا ـ ألن احلمك يتعلق ابملنشأأ لعدم وجود
العنوان الانزتاعي حقيقة  ،وهو متعدد  .وان اكن متحد ًا كام يف االكرام والغصب
فالبد من القول ابالمتناع ألن املتعلق واحد حقيقة  ،وان اكن أآحدهام من املاهيات
املتأأصةل والخر من الانزتاعيات  ،فان اكن العنوان الانزتاعي منزتع ًا من نفس
العنوان املتأأصل اذلي تعلق به احلمك املضاد ـ كام يف الوضوء مبال الغري بال اذن بناء
عىل أآن حقيقة الوضوء نفس الغسالت ـ امتنع الاجامتع  ،واال جاز  ،وهذا متام
الالكم يف كربى هذه املسأأةل .
تطبيقات :
التطبيق ا ألول  :الصالة يف املاكن املغصوب .
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وحصهتا تتفرع عىل القول ابجلواز  ،وحيث أآهنا عنوان مركب فالبد من مالحظة
أآجزاهئا وهل يه متحدة مع الغصب أآم ال  ،وا ألجزاء يه :
النية  :ويه وان اكنت فع ًال يف املاكن املغصوب اال أآهنا من أآفعال القلوب ،
ويه غري داخةل يف الترصف احملرم يف مال الغري  ،للجزم بأأن من فكر أآو أآراد أآو
حدث نفسه بيشء يف مكل غريه بال اذن ال يكون آمث ًا بسبهبا  ،و عقابه كعقاب من
دخل معه ومل يفعل شيئ ًا مهنا.
التكبرية والقراءة وا ألذاكر :ويه موجودات متأأصةل من الكيف املسموع ،
ولكهنا غري متحدة مع الغصب والترصف يف مكل الغري .
فان قلت  :هو حيرك الهواء ويوجد موجات صوتية  ،فيكون ترصف ًا يف مكل
الغري .
قلت  :وان أآحدث تغري ًا اال أآنه غري حمرم  :اما خلروجه عن الترصف العريف
وهو احملرم  ،أآو للجزم خبروجه عن احلمك كام فامي لو نفخ خشص يف ملكه أآو تلكم ،
فتحرك الهواء حفصل التغري يف مكل الغري .
القيام والركوع  :وهام موجودان متأأصالن من هيئة الوضع و ال يتحدان مع
احملرم  ،ألن الهيئة ليست ترصف ًا يف مكل الغري .
فان قلت  :القيام حيجب النور والهواء .
قلت  :هو كذكل اال أآنه ليس حمرم ًا للخروج موضوع ًا  ،أآو حكامً للسرية
املترشعية واالجامع .
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فان قلت  :املصيل ال يمتكن من اجياد هيئة الركوع اال ابلهوي  ،وهو ترصف .
قلت  :ولكنه ليس من اجزاء الصالة بل هو مقدمة  ،لعدم ادلليل عىل
اجلزئية  ،بل ادلليل عىل العدم  ،كام يف حصيحة اسامعيل التية يف قاعدة الفراغ
والتجاوز.
السجود  :وهو من هجة كونه هيئة اكلقيام والركوع  ،اال أآن تقومه ابالعامتد
يوجب احتاده ابملهنيي عنه  ،ألن الاعامتد من أآوحض مصاديق الترصف عرف ًا  ،وهبذا
تبطل الصالة  .نعم  ،اذا مل يكن فهيا جسود  ،كصالة امليت أآو املعذور حصت
الصالة  ،ومثهل لو اكن مجيع االجزاء يف املغصوب اال السجود .
التطبيق الثاين :الوضوء ابملاء املغصوب  ،وفيه صور :
الصورة ا ألوىل  :أآن يكون عن عمل ومعد .وال الكم يف البطالن  ،ألن
اس تعامل املاء نفسه متعلق للهنيي  ،فال ميكن أآن يتعلق به ا ألمر  ،وال يسقط
الواجب بفعل غريه اال بدليل وهو مفقود  ،و ألن احملرم مبغوض وغري صاحل
للتقرب ،والوضوء عبادة يشرتط فيه صالحية التقريب .
الصورة الثانية  :أآن يكون عن هجل تقصريي  ،وال ينبغي الشك يف احلمك
ابلبطالن  ،ألن اجلهل ال يرفع احلمك ال يف الواقع  ،لقاعدة الاشرتاك ـ و ارتفاع احلمك
ابجلهل تصويب ظاهر ـ وال يف الظاهر  ،لعدم مشول حديث الرفع للجاهل
املقرص ،عىل أآنه يكفي بقاء احلرمة واقع ًا يف البطالن.
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الصورة الثالثة  :أآن يكون عن هجل قصوري  .وما عليه املشهور بل ادعي
عليه االجامع يف مفتاح الكرامة احلمك ابلصحة  ،ومع ذكل ال حميص عن القول
ابلبطالن لوجود املقتيض وعدم املانع..
أآما املقتيض  :فهو ان القاعدة تقتيض البطالن  ،ألن اجلهل ال يرفع احلمك و
نفس الوضوء متعلق الهنيي  ،وا ألحاكم متضادة  ،وال يسقط الواجب بغريه .
و أآما عدم املانع :ف ألن ما يتومه مانع ًا أآحد أآمرين :
1ـ االجامع  .وفيه :أآن جمرد نقهل وعدم الوقوف عىل خمالف ال يكفي يف
حتصيهل؛ الحامتل وجود خمالف مل ينقل ر أآيه  ،ولو سمل حتصيهل فهو حممتل املدركية،
ألن بعض املشهور اس تدل ببعض الوجوه غري الناهضة عندان.
2ـ احراز املالك املدعى يف الكفاية  ،وقد عرفت أآنه ال طريق الحرازه اال
ا ألمر وهو مفقود.
الصورة الرابعة  :أآن يكون عن نس يان  .وفهيا حالتان:
ا ألوىل  :أآن يكون النس يان عن عذر  .وحمكها حصة الصالة لسقوط احلرمة
لعدم قدرة النايس عىل الامتثال  ،والغصب غري مبغوض حينئذ .
الثانية  :أآن ال يكون عن عذر  .وحمكها البطالن  ،ال لوجود الهنيي  ،لعدم
القدرة عىل الامتثال فال أآمر  ،وامنا ألجل أآن الفعل يصدر مبغوض ًا فيس تحق
امللكف عليه العقاب  ،ألن الاضطرار بسوء الاختيار ال ينايف الاختيار عقا ًاب وان
اكن ينافيه خطا ًاب .
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التطبيق الثالث :الوضوء مباء مباح يف النية املغصوبة  .وفيه صور :
الصورة ا ألوىل  :أآن يكون الوضوء ابس تعامل النية  ،أكن يصب املاء ابلنية
عىل أآطرافه أآو ارمتاس ًا  .وحمكها البطالن  ،ألن ما يتحقق به الوضوء متعلق للهنيي،
و مبغوض .
الصورة الثانية  :أآن يكون الترصف مقدمة للوضوء  .كام يف أآخذ املاء من
املغصوب ابانء مباح  ،وفهيا حالتان :
1ـ أآن ال ينحرص املاء يف املاء املوجود االانء املغصوب  .واحلمك هو حصة
الوضوء مع االمث .
أآما الصحة  ،ف ألنه مأأمور ابلوضوء لمتكنه من اس تعامل املاء املباح عق ًال
ورشع ًا  ،ومتعلق الهنيي ليس الوضوء نفسه أآو ما حيقق الوضوء ،و أآما االمث
فللغصب.
2ـ أآن ينحرص املاء يف املاء املوجود يف االانء املغصوب  ،وهنا يوجد
فرضان:
ا ألول :أآن يغرف بغرفة واحدة ما يكفي لامتم الوضوء  .وحمكه الصحة ألن
الوظيفة وان اكنت التميم قبل الغرف  ،اال أآهنا الوضوء بعده ملاكن القدرة .
الثاين :أآن يغرف ما ال يفي .ووظيفته قبل االكامل هو التميم  ،لتوقف الاكامل
عىل الترصف احملرم  ،والم أآمكل عصيا ًان عىل حنو التدرجي فالصحة مبنية عىل
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اخلالف يف جراين الرتتب فامي اكنت القدرة فيه عىل التدرجي  ،وقد عرفت أآنه
احلق.
التطبيق الرابع  :الوضوء بأنية اذلهب والفضة  .والبحث بناء عىل حرمة مجيع
الترصفات وعدم اختصاصها ابلألك والرشب  ،اذ ال الكم يف الصحة عىل
الاختصاص ،و تأأيت فيه مجيع الصور املتقدمة يف التطبيق السابق والالكم هو
الالكم.
فان قلت  :حمكمت بتحقق اس تعامل الصينية اذلهبية ـ مث ًالـ يف أاللك فامي اذا
وضع علهيا اانء خزيف فيه طعام و أآلك منه علهيا مع كوهنا مقدمة  ،فلامذا مل حتمكوا بأأن
الاغرتاف مهنا للوضوء اس تعامل لها يف الوضوء فتحمكون ابلبطالن؟!
قلت  :احملرم عىل القول ابالختصاص هو الاس تعامل يف الألك والرشب ،
وليس الألك والرشب يف آنية اذلهب والفضة  ،وا ألول صادق عىل الاس تعامل
املذكور يف السؤال  ،و أآما يف املقام فاحملرم هو الاس تعامل  ،وهو ال يتحد مع
الوضوء بل مقدمة هل .
مناقشة احملقق النائيين(رمحه اهلل):
وقد ذهب احملقق النائيين(رمحه هللا) اىل عدم الاحتاد يف التطبيقني ا ألخريين
مطلق ًا  ،ألن اس تعامل االانء املغصوب أآو املصنوع من اذلهب والفضة  ،ليس من
املقوالت املتأأصةل بل من ممتامهتا  ،ويه موجودة بوجود منحاز عن املقوةل ،
فاالس تعامل موجود بوجود منحاز عن الوضوء  .أآما كون الاس تعامل من ممتامت
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املقوةل ف ألن ممتم املقوةل عارض العارض  ،اكلشدة والضعف القامئني ابلبياض
والرسعة والبطء والابتداء والانهتاء القامئة ابحلركة  ،والاس تعامل وان اكن بنفسه
عرض ًا ومقوةل  ،اال أآن اضافته اىل االانء عارضة عليه  ،اكالبتداء فانه اضافة للحركة
اىل نقطة ال نقطة قبلها  ،فتكون عارضة للحركة ،ويه ال تعرض اجلوهر كام ال
تعرض االضافة عىل املاء أآو النية وامنا تعرض الاس تعامل  .و أآما عدم احتاد املقوةل
مع ممتمها فظاهر ألن هلام وجودان منحازان .
وفامي أآفاده نظر..
أآما الصغرى ف ألن الاس تعامل ليس من املقوالت وال من ممتامهتا  ،وامنا هو
عنوان انزتاعي  ،ويشهد ذلكل انزتاعه من املقوالت املتباينة  ،فان اس تعامل مال
الغري ينطبق عىل الألك واللعب واللبس  ،وحيث انه فعل حمكوم ابحلرمة فال يعقل
تعلق ا ألمر به أآو مبا ينطبق عليه المتناع اجامتعهام يف واحد .
و أآما الكربى فلمنع ما سامه ممتم املقوةل  ،فاالبتداء والانهتاء عنواانن منزتعان
من عدم وجود جزء قبل أآو بعد  ،والشدة والضعف من صفات الوجود ال املاهية،
فان للوجود مراتب  ،وكذا احلال يف الرسعة والبطء فاهنام مرتبتان من احلركة وليسا
زائدين علهيا .
التطبيق اخلامس :الوضوء عىل املقر املغصوب .كام لو وقف امللكف عىل فرش
مغصوب وتوضأأ مباء مباح يف آنية مباحة ،وفيه صوراتن:
الصورة ا ألوىل  :وجود املندوحة  .وحمكها حصة الوضوء لعدم احتاده مع
الغصب  ،وامنا هو مقارن  ،واحلمك ال يرسي اىل اللوازم فض ًال عن املقارن ،وال
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فرق يف ذكل بني العامل واجلاهل والنايس  .نعم  ،يثبت االمث يف مورد العمل واجلهل
التقصريي والنس يان ال لعذر .
الصورة الثانية  :عدم الندوحة  .وحمكها سقوط وجوب الوضوء  ،ألن
موضوعه المتكن من اس تعامل املاء عق ًال ورشع ًا وهو مفقود  ،نعم اذا عىص وجب
الوضوء للرتتب  ،مث ان لك ما تقدم يف التطبيق الثاين والثالث والرابع واخلامس
جيري يف الغسل أآيض ًا.
التطبيق السادس  :الوضوء يف الفضاء املغصوب  .وحمكها بطالن الوضوء ال
الحتاد الغسل فيه مع الغصب  ،ألن حقيقته ايصال املاء  ،وهو ليس مصداق ًا
للترصف يف مكل الغري  ،وامنا الحتاد املسح فيه مع الغصب  ،ألنه امرار املاحس عىل
املمسوح  ،وهذا متحد مع الترصف يف الفضاء  ،حفال املسح هنا حال السجود يف
التطبيق ا ألول  .نعم  ،ال يبطل يف صورة النس يان عن عذر ملا تقدم هناك .
وجيري يف االمث فيه التفصيل اجلاري يف الصورة ا ألوىل  .وقد اتضح عدم جراين
وجه بطالن الوضوء هنا يف الغسل .
التطبيق السابع  :الغسل يف الفضاء املغصوب  .وحمكه حمك الوضوء عىل املقر
املغصوب .
دليل من قال باجلواز :
اس تدل بعدة أآدةل :
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ادلليل ا ألول  :قياس اس تثنايئ ـ و هو أآحس هنا و أآمعها نفع ًا وهو ما تعرض هل
يف الكفاية ـ و حاصهل  :لو مل جيز اجامتع ا ألمر والهنيي مل جيمتع الوجوب مع
الكراهة و الاس تحباب واالابحة  ،ومل جيمتع الاس تحباب مع الكراهة واالابحة ،
ولكن التايل ابطل  ،فاملقدم مثهل .
وهو يتكون من مقدمات ويه ان الوقوع أآمارة االماكن  ،و أآن ا ألحاكم
امخلسة متضادة  ،و أآن حمك ا ألمثال فامي جيوز وما ال جيوز واحد  ،و وقوع اجامتع
الوجوب والكراهة والاس تحباب والكراهة  ،و العمدة اثبات ا ألخرية لوضوح ما
سواها  ،وقد ذكروا ذلكل موارد مهنا :
1ـ الصالة الواجبة أآو النافةل يف ادلار  ،فقد اجمتع فهيام الوجوب أآو
الاس تحباب واالابحة .
2ـ الصالة الواجبة أآو النافةل يف املسجد  ،فقد اجمتع فهيام الوجوب أآو
الاس تحباب مع الاس تحباب.
3ـ الصالة يف ا ألماكن املكروهة اكمحلام  ،فقد اجمتع فهيا الوجوب أآو
الاس تحباب مع الكراهة  ،ومن اجامتع الاس تحباب والكراهة النافةل املبتد أآة يف
بعض ا ألوقات  ،وصوم عاشوراء .
وقد أآجاب عنه صاحب الكفاية جبوابني :
ا ألول  :اجاميل  ،من وجوه :
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1ـ عدم تسلمي اجامتع ا ألحاكم يف هذه املوارد  ،ومقتىض ظاهر ا ألدةل جيب
تأأويهل ملصادمته الربهان .
2ـ أآن النس بة بني عنوان الصالة الواجبة أآو املس تحبة والصالة يف امحلام ـ
مث ًالـ نس بة العموم واخلصوص املطلق  ،و فهيام ال جيوز الاجامتع حىت عند القائل
ابجلواز ،فهام خارجان عن حمل البحث وداخالن يف مسأأةل الهنيي عن العبادة.
3ـ أآن مجةل من هذه املوارد ال بدل لها كصوم عاشوراء  ،اذ صوم غريه هل أآمر
خاص ما عدا العيدين  ،فال يقع بد ًال عنه  ،ومثهل النافةل املبتد أآة  ،والاجامتع فهيا
ابطل حىت عند القائل ابجلواز للزوم التلكيف مبا ال يطاق .
الثاين  :تفصييل  :وحاصهل أآن العبادات عىل ثالثة أآقسام :
القسم ا ألول  :ما يتعلق فيه الهنيي ابلعنوان املطلوب وليس هل بدل  ،كصوم
عاشوراء  ،فانه مس تحب لالجامع عىل حصته  ،و مكروه لرتك ا ألمئة (علهيم
السالم ) و أآحصاهبم هل  ،وحيث أآن العبادي يشرتط يف حصته أآن يكون مقر ًاب ،
فالبد من خترجي ذكل  ،اما ابلقول مبجازية الكراهة حبملها عىل اس تحباب الرتك
لتعنونه بعنوان حمبوب  ،أآو الس تحباب عنوان مالزم للرتك .
فان قلت  :أآين الكرس والانكسار؟!
قلت  :امنا يكون يف املصلحة واملفسدة القامئة بفعل واحد  ،و املقام ليس
كذكل  ،حفال املقام حال املس تحبني  ،نعم حيث ال ميكن امجلع يقع الزتامح  ،وهو
ليس بعزيز بني املس تحبات  ،غايته علمنا من الشارع ترجيح الرتك  ،كام يف صوم
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عاشوراء  .واما ابلقول بكون الكراهة ارشاد ًا اىل كون الرتك أآو مالزمه مس تحب ًا
فتكون اخبار ًا ال حكامً مو ً
لواي مبع ى اس تحباب الرتك  ،كام يف التخرجي ا ألول .
و أآورد املريزا النائيين (رمحه هللا) عليه ايرادين :
ا ألول :بتحقق الكرس والانكسار لعدم اختصاصه ابلفعل الواحد بل هل موارد
أآخرى  ،ويه النقيضان  ،والضدان الذلين ال اثلث هلام  ،واملتالزمان تالزم ًا دامئ ًا ،
فانه ال ميكن يف هذه املوارد طلب العنوانني تعيين ًا للزوم التلكيف ابحملال  ،وال
ختيري ًا يف ا ألولني ألنه حتصيل حاصل  ،ويف الثالث ألنه لغو  ،فيقع الكرس
والانكسار.
وما أآفاده اتم من حيث الكربى اال أآنه ال ينصب عىل املقام  ،ألن صوم
عاشوراء وتركه ليسا فع ًال واحد ًا كام هو واحض  ،وليسا متالزمني كام أآوحض  ،وال
نقيضني أآو ضدين ال اثلث هلام لوجود اثلث  ،و رابع  ،فان الصوم ليس مطلق
االمساك  ،بل بداعي التقرب  ،وتركه املس تحب ليس مطلق الرتك بل بداعي
خمالفة بين أآمية  ،والثالث هو االمساك ال بقصد القربة  ،والرابع هو تناول املفطر ال
بداعي خمالفة بين أآمية  .وعليه ليس املورد من موارد الكرس والانكسار بني
املصلحتني .
الثاين  :أآن متعلق ا ألمر يف صوم عاشوراء و النافةل املبتد أآة خيتلف عن الهنيي
الكراهيت  ،فان متعلق الهنيي هو التعبد بصوم عاشوراء لتعبد بين أآمية به  ،والتعبد
ابلنافةل بعد طلوع الشمس لتعبد عبده الشمس بعده  ،و أآما متعلق ا ألمر فذات
الصوم والصالة  ،فال يتحقق الانداكك  ،فهو نظري وجوب الصالة الاستئجارية

362

دروس يف علم األصول

املتعلق ابلصالة اليت طلبت من الغري اس تحبابي ًا ـ مث ًال ـ بداعي أآمرها  ،واال
بطلت االجارة لعدم فائدة املس تأأجر  ،وهذا خالف موارد النذر  ،اذلي يتعلق
الوجوب فهيا بنفس ما تعلق به ا ألمر الاس تحبايب ـ مث ًال ـ ال بوصفها مس تحبة ،
واال يلزم فامي لو نذر امللكف صالة الليل أآن ال يمتكن من الوفاء النقالب الصالة
واجبة ابلنذر  ،ولهذا يتحقق الانداكك يف النذر  ،فتكون العبادة املس تحبة واجبة.
وهبذا يتضح التخرجي الصحيح يف املقام للكراهة  ،وعدم حصة الاس تدالل بتحقق
الاس تحباب والكراهة فيه عىل جواز الاجامتع  ،الختالف املتعلق .
فان قلت  :يلزم جواز اجامتع ا ألمر مع الهنيي التحرميي  .قلت  :وان ارتفعت
مشلكة التضاد مبا ذكران  ،اال أآنه تبقى مشلكة لزوم جعز امللكف عن الامتثال ،
ألن املمنوع رشع ًا اكملمتنع عق ًال  ،وال وجود لهذه املشلكة يف اجامتع الوجوب أآو
الاس تحباب مع الكراهة  ،الش امتلها عىل الرتخيص.
و ما ذكره (رمحه هللا) من الفرق بني ابب االجارة عن النذر جبعل متعلق
ا ألمر يف االجارة العمل بداعي ا ألمر املتوجه اىل املنوب عنه  ،ومتعلق ا ألمر
النذري نفس متعلق ا ألمر و هو ذات العمل  ،وجعهل املقام من قبيل ا ألول غري
اتم؛ اذ فيه :
أآو ًال  :أآن متعلق ا ألمر املتوجه من قبل االجارة اىل النائب عني متعلق ا ألمر
الاس تحبايب فيتحقق الانداكك .
بيان ذكل :
ان ا ألوامر املتصورة يف مورد االجارة أآربعة  ،ويه :
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1ـ ا ألمر املتوجه اىل املنوب عنه املتعلق بعبادته  ،وهو خاص به  ،يسقط
بعجزه أآو موته  ،وال يفرق يف حصة االجارة بني وجوده ـكام يف النيابة عن من نيس
الريم ورجع اىل وطنه ـ وبني عدمه ـ كام يف النيابة عن امليت ـ وهبذا يتضح مباينة
هذا ا ألمر ل ألمر املتوجه اىل النائب يف االجارة موضوع ًا  ،فال ميكن دعوى
الانداكك.
2ـ ا ألمر املتوجه اىل خشص النائب املتعلق بعباداته  ،وهو خمالف ل ألول
موضوع ًا  ،ومتعلق ًا  ،وخمالف ل ألمر املتوجه للنائب يف الاجارة متعلق ًا  ،لتعلقه بفعل
املنوب عنه غايته ينوب عنه يف االتيان به خارج ًا  ،فهو أآجني عهنام.
3ـ ا ألمر املتوجه اىل النائب املتعلق ابتيان العبادة نيابة عن الغري  ،وهو متوجه
اىل لك ملكف  ،وهو خمتلف عن ا ألول متعلق ًا وموضوع ًا  ،وعن الثاين متعلق ًا ،
فهو أآجني عهنام.
4ـ ا ألمر املتوجه اىل النائب الناشئ من قبل االجارة املتعلق ابتيان العبادة عن
غريه .وهذا ا ألمر متحد مع الثالث متعلق ًا وموضوع ًا  ،فيتحقق الانداكك بيهنام
فيحصل أآمر واحد وجويب  ،والنائب يف االجارة ال يأأيت ابلعمل بداعي امتثال
ا ألمر املتوجه اىل املنوب عنه (ا ألول) الختصاصه ابملنوب عنه فال يكون داعي ًا
للنائب  ،ولهذا قلنا بعدم توقف حصة االجارة عىل وجوده ،ودليل النيابة ال يوجب
تزنيل النائب مبزنةل املنوب عنه بنحو يكون ادلليل املتوجه اليه متوهج ًا اىل املزنل
مزنلته  ،كام أآنه ال يأأيت به بداعي امتثال ا ألمر املتوجه اليه املتعلق بعباداته (الثاين)
ألنه يدعو اىل االتيان ابلعمل عن نفسه ويس تحيل أآن يدعو لالتيان به عن غريه.
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فيكون متعلق ا ألمر الناشئ من االجارة هو العمل بقصد امتثال ا ألمر املتوجه اىل
النائب ابتيان العبادة نيابة عن الغري (الثالث)  ،و ملا عرفت احتاد ا ألمرين (الثالث)
و(الرابع) متعلق ًا وموضوع ًا يتحقق الانداكك.
ومنشأأ قول املريزا (رمحه هللا) بتعلق ا ألمر يف االجارة ابلعمل بداعي ا ألمر
املتوجه اىل املنوب عنه  ،تصور توقف وقوع العمل عن الغري بقصد ا ألمر (ا ألول)
بسبب اغفال ا ألمر (الثالث)  ،وهبذا اتضح عدم الفرق بني مورد النذر واالجارة
من حيث الانداكك .
واثني ًا  :لو سلمنا أآن متعلق ا ألمر يف االجارة العمل بداعي ا ألمر املتوجه اىل
املنوب عنه  ،فيختلف عن متعلق ا ألمر الاس تحبايب املتعلق بذات العمل  ،فهو ال
ينطبق عىل املقام  ،ألن ما ذكره (رمحه هللا) من مغايرة متعلق ا ألمر والكراهة ال
ميكن قبوهل لعدة وجوه:
1ـ أآنه خالف املفروض يف املسأأةل  ،وهو وحدة املتعلقني .
2ـ أآنه خالف ظاهر أآدةل مثل صوم عاشوراء يف أآن املكروه ذات العمل ال
التعبد به .
3ـ فانه مبين عىل اس تحاةل أآخذ قصد القربة يف املتعلق  ،وقد عرفت اماكنه
اما اب ألمر ا ألول ـ كام هو اخملتار ـ أآو الثاين ـ كام هو خمتار الش يخ النائيين (رمحه
هللا) ـ  ،فيتحد املتعلقان يف التعبد .
4ـ ولو سلمنا عدم أآخذ قصد القربة يف متعلق ا ألمر  ،اال أآن الصوم مأأخوذ يف
متعلق الكراهة ؛ رضورة أآن املكروه ليس التعبد يف يوم عاشوراء بل حبصة خاصة
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من الصوم  ،ويه الصوم يف ذكل اليوم عن تعبد  ،فيتحد املتعلقان يف الصوم ،
فالصحيح ما يف الكفاية من خترجيني للكراهة يف هذا القسم.
القسم الثاين  :ما تعلق الهنيي فهيا بعنواهنا  ،واكن لها بدل  ،اكلصالة يف املاكن
املكروه  ،اكمحلام  .وذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا) اىل اماكن خترجي الكراهة
هنا مبا ذكره يف القسم السابق .
وفيه  :انه وان أآمكن ثبو ًات اال أآنه خمالف لظاهر ادلليل اثبا ًات  ،واملوجب لرفع
اليد عن الظاهر يف القسم السابق مفقود هنا  ،ألن ا ألمر متعلق ابلطبيعة  ،والهنيي
التزنهييي متعلق ابحلصة  ،وال مانع من اجامتعهام لتعدد املتعلق .
فان قلت  :ملاذا حيمك ابلتنايف بني ا ألمر املطلق  ،والهنيي التحرميي املقيد ،
وحيمل ا ألول عىل الثاين اذا أآمكن اجامتعهام ؟!
قلت  :ليس من هجة الوجوب املتعلق ابلطبيعة  ،والهنيي املتعلق ابحلصة ،
وامنا من هجة أآن االطالق يس تلزم الرتخيص يف تطبيق الطبيعة عىل مجيع ا ألفراد ،
وهو ال جيمتع مع حرمة بعضها  ،فيجمع بيهنام بذكل  ،وهذا التنايف خاص ابلهنيي
التحرميي  ،للمالمئة بني الكراهة وجواز التطبيق  ،غاية ما يف الباب أآن احلصة
تش متل عىل حزازة من هجة عدم مناس بة املاكن للتعبد  ،وان اكن يف نفسه ال حزازة
فيه توجب املنقصة فهيا ابلقياس اىل مصلحة الطبيعة ،وهذا هو التخرجي التصحيح .
القسم الثالث :ما تعلقت الكراهة فيه بغري عنوانه  ،وفيه صوراتن:
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الصورة ا ألوىل  :ما لو اكن متعلق الكراهة مالزم ًا للعبادة  ،وال شاهد فهيا عىل
جواز الاجامتع  ،ألن املفروض تعدد املتعلق.
الصورة الثانية  :ما لو تعلقت بعنوان منطبق عىل العبادة  ،ويه ليست بأأعظم
من تعلق ا ألمر بعنوانني بيهنام معوم وخصوص مطلق كام يف القسم الثاين  ،فاذا
جاز هناك جاز هنا بطريق أآوىل .
ادلليل الثاين :ما يف املعامل والكفاية من حمك العرف ابجلواز يف مثل ا ألمر
ابخلياطة والهنيي عن دخول دار .
وفيه :
أآو ًال  :أآن البحث يف وجود احتاد أآو انضامم بني العنوانني الذلين بيهنام تركب ،
وليس فامي يوجد بيهنام جمرد تعارص  ،كام يف مثال الاس تدالل.
واثني ًا  :العرف مرجع يف حتديد املفاهمي والظهورات فقط ،وليس مرجع ًا يف
املسائل العقلية.
ادلليل الثالث  :ما عن احملقق القمي (رمحه هللا) من أآن ا ألمر يتعلق ابلطبيعة،
والهنيي عن لك واحد من أآفرادها  ،وحيث ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعة فال مانع
من ا ألمر ابلطبيعة والهنيي عن فرد مهنا ..أآما عىل القول بعدم وجوب مقدمة
الواجب فواحض  ،و أآما عىل القول ابلوجوب ف ألن الفرد واجب بوجوب مقديم
وحرام حبرمة نفس ية  ،وال مانع من اجامتعهام .
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وفيه  :انتقاضه ابلواحد اذلي هل عنوان واحد أآو عنواانن بيهنام معوم وخصوص
مطلق  ،والزم ذكل عدم محل املطلق عىل املقيد لعدم التنايف بيهنام  ،واحلق أآن
الفرد ليس مقدمة للطبيعة لوجود الطبيعة والفرد بوجود واحد  ،فيلزم من حرمة
أآحدهام ووجوب الخر ؛ الاجامتع.
ادلليل الرابع :أآن الاجامتع مأأموري ال آمري ؛ ألن متعلق ا ألمر مغاير ملتعلق
الهنيي  ،وامنا اجمتعا بسوء اختيار العبد  .وفيه  :أآن ا ألمر ابلطبيعة يس تلزم
الرتخيص يف التطبيق عىل لك حصة  ،فيلزم أآن يكون المر قد مجع الرتخيص
والتحرمي يف واحد .
ادلليل اخلامس  :أآن ا ألحاكم متعلقة ابلصور اذلهنية  ،والصور متعددة فمل
جيمتع ا ألمر والهنيي يف واحد .وفيه  :أآن ا ألمر يتعلق بفعل امللكف  ،والصور ليست
فع ًال هل .
تنبيهات :
التنبيه ا ألول  :لو اضطر امللكف اىل احلرام  ،ففيه صوراتن :
الصورة ا ألوىل  :لو اضطر ال بسوء الاختيار  ،اكحملبوس يف املغصوب.
والالكم اترة يف احلمك التلكيفي و أآخرى يف الوضعي ..أآما احلمك التلكيفي فال
خالف وال ينبغي االشاكل يف جواز الترصف حلمك العقل ابشرتاط القدرة يف
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التلكيف ابحلرمة  ،و حلديث الرفع وما دل عىل أآن هللا عز وجل ما حرم شيئ ًا اال
و أآحهل ملن اضطر اليه .
و أآما احلمك الوضعي فاملشهور حصة العبادة ؛ ألن املقتيض وهو ا ألمر موجود ،
واملانع وهو احلرمة مفقود  ،وذهب احملقق النائيين(رمحه هللا) اىل الفساد  ،ألن
دليل احلرمة واذلي هو بلسان "فانه ال حيل دم امرئ مسمل وال ماهل اال بطيبة
نفسه" يثبت حرمة الترصف و أآن الفرد احملرم يف املغصوب ليس مصداق ًا للواجب ،
وا ألول حمك اثبايت ميكن رفعه حبديث الرفع  ،خبالف الثاين فانه رفع فال جيري فيه
حديث الرفع . 56ونتيجة ذكل أآن يكون فرد الترصف يف مال الغري بال اذن غري
مصداق للمأأمور به و ان مل تكن حمرم ًا  .نعم يس تث ى من هذه القاعدة الصالة ملا
دل عىل أآهنا ال ترتك حبال  ،فانه يثبت فردية الصالة يف املغصوب للواجب.57
 56ـ ما يف مصباح األصول ج  1ق  2ص  ،213هو إن االضطرار يرفع األول  ،و ال يرفع الثاني ألن رفع
احلرمة ليس علة لثبوت الوجوب للفرد  ،ألن وجود الضد (احلرمة )ليس علة لعدم اآلخر ( الوجوب )
ليكون رفعه علة لثبوته.
57

ـ ذكر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) يف تقرير كالم املريزا(رمحه اهلل) ما حاصله  :إن إطالق األمر

بالصالة  ،قد خصص بدليل لسانه ليس لسان (ال صالة يف املغصوب )وإمنا لسانه لسان "فإنه ال حيل
دم امرئ مسلم وال ماله إال بطيبة نفسه" وهو يدل على حكمني:
1ـ حرمة التصرف يف مال الغري .
 2ـ عدم وجوب الصالة يف مال الغري بغري طيبة نفسه  ،ألن الوجوب واحلرمة ضدان يف عرض
واحد فال ميكن اجتماعهما  .فإن قلت  :إذا كان عدم وجوب الصالة يف املغصوب معلوالً للحرمة  ،فإذا
ارتفعت احلرمة يرتفع املعلول  .قلت  :يسقط الوجوب جمليء احلرمة  ،ولكن سقوطه ليس معلوالً
للحرمة  ،ملا عرفت يف حبث الضد من أن الضد ال يكون علة لعدم اآلخر  ،وعدمه ليس مقدمة لوجود
اآلخر  .هذا من حيث القاعدة  ،وباب الصالة مستثنى للدليل اخلاص .
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ويالحظ عليه  :أآن احلمك الثاين اثبت ابدلالةل الالزتامية  ،فاذا سقط املدلول
املطابقي حبديث الرفع تبعته ادلالةل الالزتامية يف السقوط .
مث اذا جازت الصالة  ،فهل جيب عىل احملبوس أآن يصيل صالة اخملتار  ،أآو
يويم فهيا ؟ قيل ابلثاين ألن جوازها للرضورة والرضورة تقدر بقدرها  ،و أآورد عليه:
بأأن اجلسم هل وزن واحد ويشغل حزي ًا واحد ًا يف مجيع الهيئات  ،فتغيري الهيئة ليس
ترصف ًا زائد ًا  .و أآجاب املريزا(رمحه هللا) :بأأن هذا حصيح بنظر العقل ال العرف .
والصحيح :أآان نعمل بأأن الشارع املقدس ال مينعه من تغيري هيئته لئ ًال حيصل احلرج ،
فيكون حابس ًا هل بنحو أآشد من حبس احلابس هل يف املغصوب  ،فهو مباح هل أآن
يترصف فيه  ،كام يترصف يف املباح .
وما ذكره (رمحه اهلل) من عدم كون وجود الضد علة لعدم اآلخر حق ثبوتاً  ،إال أن خمتار املشهور
ليس مبنيّ اً على العلية الثبوتية  ،وإمنا هو مبين على أن داللة الدليل على حرمة التصرف يف مال الغري
بغري طيبة نفس ؛علة لداللته على عدم وجوب الفرد الواقع يف املغصوب  ،وإذا سقطت الداللة املطابقية
تسقط االلتزامية بالتبع إثبات ًا .
فإن قلت  :سقوط املدلول املطابقي بسبب االضطرار  ،فيدخل ضمن حديث الرفع الذي لسانه
لسان امتنان  ،وحيث ال يعقل االمتنان إال مع وجود مقتضي التكليف  ،فرفع احلرمة امتناناً يدل على
وجود مالكها يف املقام وهو املفسدة  ،فال تكون العبادة صاحلة للتقرب  ،وإن مل تكن منهياً عنها ،
وذلك الشتماهلا على املفسدة .
قلت  :ما مينع من التقرب املبغوضية  ،ال جمرد املفسدة  ،كيف ؟! و قد رخص الشارع فيها
بل قد يوجبها منة للعباد .
والفرق بني خمتار املشهور واملريزا يف باب الصالة يظهر فيما لو علم املسجون يف املغصوب ـ مثالًـ
بأنه لو انتظر سوف يتمكن من الصالة يف الوقت يف املباح فإن له أن يصلي على املشهور دون خمتار
املريزا .
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الصورة الثانية  :ما لو اكن الاضطرار بسوء الاختيار.
والالكم فهيا يف مقامني:
املقام ا ألول :يف بيان احلمك التلكيفي للخروج  .وفيه مخسة أآقوال :
القول ا ألول  :حرمة اخلروج  ،ألنه مصداق ملوضوع الهنيي  ،وجعزه عن
اجتناب الترصف مستند اىل سوء الاختيار  ،والامتناع ابالختيار ال ينايف
الاختيار خطا ًاب .
وفيه  :قبح التلكيف بغري املقدور  .نعم  ،حديث الاضطرار بسوء الاختيار ال
ينايف الاختيار عقا ًاب  ،لعدم مشول حديث الرفع للمضطر كذكل  ،ألن لسانه
امتناين ،كام ان العقالء ال يعذرونه  ،وحيمكون ابس تحقاق من أآلقى خشص ًا من
شاهق لذلم وان اكن ال يمتكن بعد القائه من منعه من الارتطام اب ألرض.
القول الثاين  :أآنه واجب وحرام  .ونسب اىل أآيب هامش اجلبايئ  ،وذهب اليه
احملقق القمي (رمحه هللا)  ،ومستنده وجود املقتيض للحمكني..
أآما الوجوب  :فلثبوت وجوب اخلروج النفيس  ،النطباق عنوان التخلية بني
املاكل وملكه أآو رد املال اىل صاحبه أآو أآداء ا ألمانة  ،وهذه العناوين واجبة
ابلوجوب النفيس  ،ولثبوت الوجوب الغريي  ،ألنه مقدمة لتحقق تكل العناوين ،
ومقدمة الواجب واجبة.
و أآما احلرمة  :فالنطباق عنوان الترصف يف مال الغري عليه  ،والاضطرار اىل
الترصف قد عرفت أآنه ال يرفعها.
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وهو أآوحض فساد ًا من سابقه:
أآو ًال  :ملنع الوجوب النفيس  ،لتحقق العناوين املذكورة ابخلطوة ا ألخرية دون ما
هو سابق علهيا  ،و ملنع الوجوب املقديم  ،كام عرفت يف حبث مقدمة الواجب.
واثني ًا  :ملنع مقتيض التحرمي ملا عرفت يف مناقشة القول ا ألول .
واثلث ًا  :ألان لو سلمنا وجود مقتيض احلرمة والوجوب  ،فال ميكن اجامتعهام
حىت عند ا ألشاعرة  ،ألهنام متضادان و متعلقهام واحد وهو اخلروج .
القول الثالث :أآنه حرام سابق ًا وواجب فع ًال  ،وسقوط احلرمة لالضطرار ،
ويس تحق العبد العقاب خملالفة الهنيي السابق  ،ألنه متعلق ابلترصف الالحق .وهو
خرية الفصول .
وفيه:
أآو ًال  :ما علمت من عدم وجود دليل عىل الوجوب  ،وسوف يأأيت تفصيل
ذكل ان شاء هللا.
واثني ًا  :أآن عدم تقارن زمان الوجوب والتحرمي ال يرفع غائةل امتناع الاجامتع
من حيث املبد أآ ومن حيث املنهتيى يف املوىل احلقيقي مع احتاد زمان الواجب
واحملرم  .نعم  ،يكفي يف رفعها تعدد زمان الواجب واحملرم وان احتد زمان احلمكني.
هذا يف ا ألحاكم التلكيفية .
و أآما الوضعية فيجوز يف يوم ا ألربعاء ـ مث ًال ـ اعتبار ملكية ادلار لزيد يف يوم
امخليس  ،مث اعتبار ملكية معرو لها يف نفس اليوم يوم امجلعة  ،ولهذا الزتمنا يف
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اجازة العقد الفضويل ـ وفاق ًا لصاحب الكفاية ـ ابلكشف احلمكي ابملع ى الثاين يف
مقابل ما اختاره الش يخ ا ألعظم(رمحه هللا) من كشف حمكي ،وقلنا فيه بـأأن زمان
اعتبار امللكية يف البيع الفضويل ـ مث ًالـ زمان االجازة  ،وزمان امللكية املعتربة
للمشرتي هو زمان العقد  ،وهو زمان ملكية البائع قبل االجازة .
وقد أآورد عليه احملقق النائيين (رمحه هللا) اترة ابلنقض ابالخبار فلو أآخرب زيد
يوم امخليس بأأنه سافر يف يوم ا ألربعاء مث أآخرب يف يوم امجلعة بأأنه مل يسافر يف يوم
ا ألربعاء اكن مكذ ًاب لنفسه  ،واختالف زمان االخبار ال يرفع التضاد  ،و اثنية :
ابلنقض اب ألحاكم التلكيفية فانه لو أآمر المر يوم السبت بصوم يوم االثنني مث هنيى
يوم ا ألحد عن صومه مل يكن امللكف قادر ًا عىل الامتثال  ،واثلثة  :ابحلل وهو ان
العربة يف التضاد وحدة زمان املتعلق ال احلمك فال يعقل جعل ملكيتني مس تقلتني
لشخصني يف زمان واحد عىل متعلق واحد  ،وان تعدد زمان االنشاء .
ويالحظ عليه  :أآن قياس الاعتبار ابالخبار كقياس احلمك الوضعي ابلتلكيفي
مع الفارق.
أآما القياس ا ألول  :ف ألن االخبار حاكية عن الواقع وهو ال يعقل أآن يكون
عىل حنوين  ،و أآما الاعتبار فهو جمرد فرض وليس من ا ألعراض اخلارجية وذلا
يتعلق ابللكي واملعدوم واملمتنع  ،فال يقع فيه التضاد .
و أآما القياس الثاين  :ف ألن تنايف ا ألحاكم التلكيفية ليس من هجة ذاهتا ملا عرفت
يف بطالن القياس السابق ،وامنا من هجة املبد أآ واملنهتيى ،ووحدة زمان املتعلق
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توجب التنايف يف ذكل  ،و أآما ا ألحاكم الوضعية حفيث اكن مالكه يف جعهل فيكفي
تعدد زمان اجلعل والاعتبار يف رفع التنايف .
فان قلت  :يلزمك جواز جعل ملكيتني مس تقلتني لشخصني عىل متعلق واحد
يف زمان واحد  ،بنحو يكون الزمان ظرف ًا للمعترب والاعتبار مع ًا .
قلت :ال يلزم ؛ ألن من لوازم اعتبار امللكية املس تقةل عدم جواز مزامحة
املاكل  ،وهو ال جيمتع مع اعتبار ملكية مس تقةل لشخص آخر .
القول الرابع  :أآن اخلروج واجب ال غري  ،وهو خرية الش يخ ا ألعظم و اتبعه
فيه احملقق النائيين(رمحهام هللا) واس تدل عىل ثبوت الوجوب بوجود املقتيض وعدم
املانع  ،أآما املقتيض فهو ان اخلروج يندرج حتت كربى وجوب رد املال ألههل  .و أآما
عدم املانع..فهو ان املانع املتصور هو رفع الوجوب 58بقاعدة (الاضطرار بسوء

58

ـ قرر شيخنا األستاذ (حفظه اهلل) كالم املريزا بهذا النحو  ،و ذكر أن ذلك هو املظنون من مراده

(رمحه اهلل) حبسب روح البحث ،ثم بعد أن عرض القول اخلامس قال  :وأشكل املريزا عليه بعدم
جريان قاعدة االضطرار لنفي احلرمة وذكر الوجوه اليت ذكرها املريزا مع نقاش السيد اخلوئي (رمحه
اهلل)هلا .وهذا ما يثري سؤاالً  :وهو ملاذا يصر املريزا على عدم نفي القاعدة للحرمة مع أنه يرى نفي
احلرمة أيضاً  ،وثبوتها ال مينع الوجوب لقوله جبواز االجتماع ؟
ويظهر من بعض األعالم أن غرض املريزا من نفي اندراج املقام يف القاعدة نفي العقاب على
اخلروج الذي يثبت بالقاعدة ألن ثبوته مينع من وجوبه .
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الاختيار ينايف الاختيار خطا ًاب ) واملورد ال يندرج فهيا  .وذكر ذلكل عدة أآمور يأأيت
التعرض لها يف القول اخلامس.59
وفيه  :ـ مضاف ًا اىل أآن اخلروج ليس واجب ًا ابلعنوان اخلاص وال بعنوان عام
منطبق عليه ..أآما ا ألول فواحض  ،و أآما الثاين ف ألن الصاحل ذلكل عنوان اخالء
املغصوب و أآداء ا ألمانة ورد املال ألههل  ،والسري يف املغصوب ضد لها وليس
مصداق ًا .نعم ،يتحقق بعد اخلطوة ا ألخرية من السري والكمنا يف حمك السري
اخلرويج ـ أآن املانع عن ثبوت وجوب اخلروج موجود  ،وهو حرمه الترصف يف
مال الغري بال اذنه .
ودعوى الوجوب املقديم خاطئة جد ًا  ،ألن اخلطوات مقدمة للكون خارج
ادلار  ،و هو مالزم لعنوان التخلص الواجب وليس عينه سواء اكن عنوان
التخلص و ً
جوداي أآو عدمي ًا ..أآما عىل ا ألول فلوضوح أآن عنوان التخلص غري عنوان
الكون يف اخلارج وليس لكي ًا طبيعي ًا منطبق ًا عليه  .و أآما الثاين فلوضوح أآن الكون
يف اخلارج عنوان وجودي وهو ال يكون عني العديم  ،وال مالزمة بني وجوب
يشء ووجوب مالزمه .
القول اخلامس  :ما ذهب اليه صاحب الكفاية (رمحه هللا)  ،وهو ان اخلروج
غري حمكوم بأأي حمك رشعي ،وامنا جيب حبمك العقل فرار ًا من العقاب ا ألشد  ،وهو
احلق..
59

ـ وقد ذكر السيد اخلوئي (رمحه اهلل) أن هذه الوجوه تامة يف الوجوب لو وجد املقتضي  ،وليست

تامة يف احلرمة  ،وقد أغفل املريزا (رمحه اهلل) دخول املورد يف القاعدة من هذه اجلهة  ،وهلذا قال
املقام يندرج فقط حتت كربى (وجوب رد املال إىل صاحبه).
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أآما وجه عدم الوجوب فهو عدم املقتيض ،ألن اخلروج ليس مصداق ًا لالخالء
وال مقدمة هل فهل يعقل أآن يكون وجود الضد مقدمة لتحقق ضده؟!
نعم  ،قد يتومه أآن عدم الضد مقدمة لضده وعرفت ما فيه يف حبث الضد .
و أآما وجه عدم احلرمة فالرتفاعها ابلعجز بعد حمك العقل ابخلروج حلرمة البقاء
 ،ويس تحق امللكف العقاب  ،ألن ارتفاع احلرمة بسبب الاضطرار احلاصل بسوء
الاختيار .
مناقشة احملقق النائيين (رمحه اهلل):
مث ان للمحقق النائيين (رمحه هللا) الكمني يف املقام :
الالكم ا ألول  :هو أآن الاستناد اىل قاعدة (الاضطرار بسوء الاختيار ال
ينايف الاختيار عقا ًاب وينافيه خطا ًاب) لنفي احلرمة يف غري حمهل  ،ألن املورد ليس
من موارد القاعدة لوجوه أآربعة :
ا ألول  :هو ان مورد القاعدة فامي اذا اكن الفعل واجد ًا للمالك يف ظرفه  ،اال
أآن حتصيهل متوقف عىل مقدمة اختيارية  ،بنحو لو تركها امللكف مل يمتكن من
الامتثال يف ظرفه  ،ففي حاةل الرتك اختيار ًا جتري القاعدة ويسقط التلكيف للعجز
دون العقاب  ،ألنه بسوء الاختيار  ،اكحلج غري الواجب قبل املومس الس تحاةل
الواجب املعلق  ،فان امللكف اذا مل يذهب بسوء الاختيار اىل املشاعر املقدسة
يف املومس جرت فيه القاعدة  ،وسقط وجوب احلج دون العقاب .
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وما حنن فيه ليس كذكل  ،ألن اخلروج من ا ألرض املغصوبة ـ اكلبقاء ـ أآمر
مقدور  ،فدخوهل يف ا ألرض املغصوبة مل يسلبه الاختيار  .نعم  ،هو مضطر
للغصب اما ابلبقاء أآو اخلروج والاضطرار للجامع ال يساوي الاضطرار اىل الفرد ،
وذلا من اضطر اىل رفع عطش همكل مباء أآو مخر ليس مضطر ًا اىل امخلر  ،ومن
أآكره عىل أآلك قرص جامع بني ملكه ومكل غريه ال يكون مكره ًا عىل أآلك مال غريه.
ويرد عليه  :أآن ختصيص قاعدة (الاضطرار) ابالمتناع التكويين دون الرشعي
بال وجه  ،فان احلمك فهيا اما عقيل أآو عقاليئ وهو عام  ،ومل ترد يف دليل لفظي
ليدعى انرصافه اىل الامتناع العقيل  ،وحيث حيرم البقاء عىل من دخل أآرض ًا
مغصوبة بال ريب فهو ال يمتكن من البقاء رشع ًا  ،فيكون مضطر ًا للخروج رشع ًا ،
وان مل يكن كذكل تكوين ًا.
الثاين  :أآن مورد القاعدة ما لو اكن الفعل واجد ًا للمالك قبل التعجزي  ،اكحلج
اذلي ال وجوب هل قبل املومس الس تحاةل الواجب التعليقي  ،ولكن فيه مصلحة ،
فلو جعز امللكف نفسه بعدم اذلهاب يكون مس تحق ًا للعقاب  ،وغري خماطب ابحلج
للعجز  ،وحمل الالكم ليس كذكل ألنه قبل ادلخول ال يتصف اخلروج بأأنه ذو
مصلحة  ،فادلخول ال يوجب تعذر حتصيل املالك املوجود فع ًال قبهل  ،بل هو
يوجب اتصاف اخلروج بكونه ذا مصلحة خالف ًا ملورد القاعدة.
الثالث  :أآن مورد القاعدة ما لو اكن الفعل مقدور ًا ففعل العبد ما أآوجب
العجز بسوء الاختيار  ،كام يف مثال احلج املقدور لو ذهب امللكف اىل ادلاير
املقدسة يف املومس  ،وحمل الالكم ليس كذكل ألنه قبل ادلخول ال يتصف اخلروج
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بأأنه مقدور فادلخول ال يوجب العجز عن اخلروج املقدور قبهل  ،بل هو يوجب
اتصاف اخلروج بكونه مقدور ًا خالف ًا ملورد القاعدة. 60
ويرد عليه وعىل سابقه  :أآن ما ذكره خيتص مبورد الاضطرار اىل ترك
الواجب ،و الالكم يف وجود مصحح التلكيف التحرميي ابخلروج  ،ويكفي فيه أآن
يكون واجد ًا للمالك ومقدور ًا ولو بواسطة ادلخول اذلي جيعل امللكف مضطر ًا
للخروج احملرم  ،والاضطرار اىل احلرام يتحقق ابرتاكب مقدمته اليت حتقق
الاضطرار اىل فعهل .
الرابع  :ال الكم يف وجوب اخلروج عق ًال  ،فيكون مقدور ًا اذ ال حيمك العقل
بوجوب غري املقدور  .وفيه  :أآن حمك العقل لتحقق القدرة العقلية ،واذلي ندعي
انتفاءه القدرة الرشعية  ،وحمك العقل ليس اتبع ًا لها  ،فانه حيمك ابرتاكب احلرام
الرشعي فرار ًا من احلرام ا ألشد .
الالكم الثاين  :لو تزنلنا وسلمنا بأأن الشارع ال يرىض ابلترصف يف مكل الغري
بغري اذنه ولو اكن حال اخلروج والتخلص من الغصب  ،كام هو ليس ببعيد  ،مفع
ذكل ال يكون اخلروج مورد ًا لقاعدة (الاضطرار) ألن الفعل اذلي يضطر به
امللكف اىل ترك واجب أآو فعل حرام فيه ثالث صور :
1ـ أآن يكون الفعل يف نفسه غري مبغوض و موجب ًا الرتفاع التلكيف لزوال
رشط من رشوطه  ،كام لو تناولت املر أآة ما أآوجب طرو احليض  ،فان فعلها
 60ـ وقد عد السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف بعض دوراته هذا الوجه تقريراً ثاني ًا للوجه الثاني.
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يقتيض ترك الصالة  .وهذا الفعل غري حمرم وال يس تحق امللكف عليه عقوبة  ،وال
عىل ترك التلكيف .
2ـ أآن يكون الفعل يف نفسه غري مبغوض و موجب ًا الرتاكب مبغوض عىل لك
حال  ،كام لو تناول ما يضطره اىل رشب امخلر حلفظ نفسه  ،وهذا الفعل
يس تحق عليه امللكف العقاب  ،ولكن اذا ارتكبه صار رشب امخلر مطلو ًاب عق ًال
ورشع ًا  ،وال يكون مبغوض ًا .
3ـ أآن يكون الفعل يف نفسه مبغوض ًا وموجب ًا الرتاكب مبغوض عىل لك حال
اكدلخول يف املغصوب اذلي هو مقدمة للخروج املبغوض حسب الفرض  ،وهنا
يكون ادلخول حرام ًا ابحلرمة النفس ية واملقدمية  ،و أآما اخلروج فيكون حمبو ًاب عق ًال
ورشع ًا .
واحلاصل  :ان ادلخول اما أآن يندرج مضن الصورة ا ألوىل أآو الثانية و حيرم
التس بيب اليه عىل الثاين دون ا ألول  ،وعىل الثاين تكون املقدمة حمرمة ابحلرمة
املقدمية فقط ان اكنت مباحة يف نفسها  ،واال تكون حمرمة ابحلرمة النفس ية ـ أآيض ًاـ
و أآما اخلروج فان اكن ملحق ًا ابلصورة ا ألوىل فهو واجب فقط  ،ألنه مصداق
للتخلية  ،وان اكن ملحق ًا ابلثانية فهو واجب غريي ألنه مقدمة للتخلية  ،وحرام
ألنه ترصف يف مكل الغري بال اذن  ،و الترصف كذكل حرام عىل لك تقدير عىل
الفرض  ،وعىل التقديرين غري داخل يف موضوع قاعدة (الاضطرار) .
و فيه مواضع للنظر :
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1ـ قوهل بوجوب اخلروج  .وقد عرفت ما فيه  ،فغاية ما يف الباب حمك العقل
بوجوبه ختلص ًا من أآشد احملذورين .
2ـ قوهل بوجوب رشب امخلر فقط يف الصورة الثانية  .فانه مبين عىل الوجوب
املقديم  ،وتقدم عدم ثبوته  ،ولو سلمنا الوجوب الغريي فال ينايف املبغوضية
النفس ية .
3ـ قوهل ابس تحقاق العقاب عىل التس بيب فقط يف الصورة الثانية  .اذ فيه أآن
املقدمة ان اكنت حمرمة يف نفسها اس تحق علهيا العقاب سواء اكنت مقدمة الرتاكب
حمرم آخر أآم ال  ،وان مل تكن حمرمة مل يعقل اس تحقاق العقاب علهيا مع عدم
مبغوضية رشب امخلر  ،فال مناص من الالزتام بأأن العقاب عىل نفس الرشب ،
لقاعدة (الاضطرار)  ،وقد عرفت أآن اتصافه ابلوجوب الغريي عىل القول به ال
ينايف مبغوضيته يف نفسه .
4ـ قوهل بأأن ادلخول اما مندرج مضن الصورة ا ألوىل أآو الثانية  .اذ فيه أآنه غري
مندرج فهيام ملا عرفت من عدم جود مقتيض الوجوب  ،ووجود مقتيض احلرمة ،
فتجري فيه القاعدة (الاضطرار)  ،ويه املانع من احلمك حبرمته.
املقام الثاين  :يف بيان احلمك الوضعي للصالة حال اخلروج .
وفيه ثالث صور :
الصورة ا ألوىل  :أآن ال يمتكن من الصالة بعد اخلروج ولو عىل حنو االمياء
ابلركوع والسجود  .وحمكها تعني الصالة حال اخلروج ..أآما عىل القول بأأن اخلروج
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واجب  :ف ألن الصالة مصداق للمأأمور به بال حزازة  .و أآما عىل القول بعدم
وجوب اخلروج  :فعىل القول جبواز اجامتع ا ألمر والهنيي ؛ ألن متعلق الهنيي أآو
املبغوض ـ عىل اخلالف ـ غري متعلق ا ألمر ،فاملقتيض موجود واملانع مفقود .
وعىل القول ابالمتناع وتقدمي الوجوب  :فاحلمك أآظهر  .وعىل القول بتقدمي الهنيي :
فالقاعدة وان اكنت تقتيض البطالن  ،اال أآنه ال حميص عن تقدمي الوجوب ورفع
اليد عن تقدمي احلرمة يف الصالة  ،ملا دل عىل أآن الصالة ال ترتك حبال خالف ًا
للمريزا (رمحه هللا).
مياء  ،كام لو اكن مريض ًا ال
الصورة الثانية  :أآن يمتكن من الصالة بعد اخلروج ا ً
يمتكن من ركوع اخملتار وجسوده .وحمكها  :التخيري العقيل عىل القول بوجوب
اخلروج ،أآو عدم وجوبه مع القول جبواز الاجامتع  ،أآو عدم اجلواز مع تقدمي
الوجوب .
وال خيفى أآن التخيري العقيل ال يكون اال مع تساوي العدلني أآو ا ألعدال  ،فلو
امتازت الصالة خارج املغصوب بيشء اكالس تقرار تعينت .
و أآما عىل القول بعدم وجوب اخلروج والامتناع وتقدمي الهنيي  :تعينت الصالة
خارج املغصوب  ،ألنه ال أآمر ابلصالة قبل اخلروج.
الصورة الثالثة  :أآن يمتكن من الصالة التامة بعد اخلروج .وحمكها تعني الصالة
خارج املغصوب  ،ألنه ال جيوز هل أآن يركع ويسجد اال ابالمياء  ،وبدلية االمياء
رشطها عدم المتكن من الركوع والسجود الاختياري يف متام الوقت  ،ال حني
التصدي لالمتثال  ،وهو منتف .
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التنبيه الثاين  :اذا انطبق متعلق ا ألمر والهنيي عىل واحد  ،فان قلنا جبواز
الاجامتع  ،واكنت هل مندوحة فال تزامح وال تعارض  ،وان قلنا ابجلواز  ،ومل تكن
هل مندوحة ؛وقع الزتامح بيهنام  ،لعدم القدرة عىل امجلع بني امتثال ا ألمر والهنيي.
وان قلنا ابالمتناع وقع التعارض  ،لعدم معقولية صدقهام مع ًا  ،فيتاكذب
ادلليالن  ،فان وجد دليل من اخلارج عىل الرتجيح ـ كام يف ابب الصالة ـ أآخذ به،
وان مل يوجد دليل من اخلارج مفا هو مقتىض القاعدة ؟ والتنبيه الثاين معقود لتعيني
مقتضاها  ،وقد وقع اخلالف يف مقتىض القاعدة  ،فقيل بتقدمي الهنيي  ،وذكر لتقدميه
عدة مرحجات :
املرحج ا ألول  :ويتكون من مقدمتني :
ا ألوىل :مبزنةل الصغرى  ،ويه  :ان اطالق الهنيي مشويل  ،واطالق ا ألمر
بديل.
ويه اتمة  ،كام تقدم يف أآول النوايه  ،وان اختلفوا يف منشأأ الفرق  ،والصحيح
أآنه للقرينة العقلية  ،ويه ان الهنيي عن فرد ما من الطبيعة حتصيل للحاصل ،
فيحمل عىل الشمول  ،وا ألمر جبميع أآفراد الطبيعة تلكيف بغري املقدور  ،فيحمل
عىل البدل.
الثانية  :مبزنةل الكربى  ،ويه  :ان االطالق الشمويل مقدم عىل البديل عند
التعارض .
واس تدل علهيا بأأدةل:
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ادلليل ا ألول  :ان تقييد الشمويل ترصف يف بعض مدلوهل  ،و أآما تقييد البديل
فترصف يف دائرة انطباقه  ،واذا دار ا ألمر بني هذين قدم الثاين .
وفيه :
أآو ًال  :أآن املرجع يف التقدمي نظر العرف  ،وهو قامئ عىل تقدمي النص وا ألظهر
عىل الظاهر  ،ال عىل ما ذكر من كربى تقدمي االطالق اذلي ال يس تلزم تقيده
الترصف يف بعض مدلوهل .
واثني ًا  :لو سلمنا الكربى فال نسمل الصغرى  ،دلالةل االطالق البديل عىل
الرتخيص يف تطبيق رصف الطبيعة عىل أآي فرد شاء العبد  ،والتقييد ترصف يف
هذا املدلول .
ادلليل الثاين  :ان كفاية االتيان بأأي فرد يف حتقق امتثال الطلب البديل ،
فرع احراز تساوي ا ألفراد  ،ألن التخيري فيه عقيل  ،والعقل ال حيمك ابلتخيري اال
مع التساوي  ،و هذا خبالف الشمويل الثابت مجليع ا ألفراد مع تفاوهتا ـ كام هو
ا ألغلب يف احملرمات كحرمة الكذب وقتل املؤمن ـ وعليه يصح المتسك ابالطالق
الشمويل يف اجملمع  ،دون البديل لتوقفه عىل احراز املساواة  ،وال ميكن احرازها
مع انطباق العنوان احملرم عليه .
وفيه :أآن البديل ملا دل عىل الرتخيص يف التطبيق عىل أآي فرد  ،فهذا
الرتخيص دليل املساواة  ،ولو توقف احرازها عىل دليل من اخلارج لسقط
االطالق يف كثري من املوارد اليت ال حنرز فهيا التساوي بني ا ألفراد من اخلارج ،
وهذا يس تلزم تأأسيس فقه جديد .
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ادلليل الثالث  :ان االطالق الشمويل تنجزيي واالطالق البديل تعليقي
يتوقف عىل عدم وجود مانع منه  ،وذلا ال جيوز المتسك ابطالق (صل) مع وجود
(ال صالة اال اىل القبةل)  ،ويف املقام يوجد مانع من المتسك ابالطالق البديل وهو
الهنيي عن الغصب .
وفيه :أآن دالةل مجيع االطالقات تعليقية  ،لتوقفها عىل عدم نصب قرينة ،
فاملانع املذكور متحقق يف االطالق الشمويل والبديل عىل حد سواء  ،للعمل بتقيد
أآحد االطالقني عىل القول ابالمتناع  ،لتاكذب االطالقني .
املرحج الثاين  :أآن الواجب مش متل عىل املصلحة واحملرم مش متل عىل املفسدة ،
ومع دوران ا ألمر بيهنام يقدم الثاين  ،ألن دفع املفسدة أآوىل .
وفيه :
أآو ًال  :منع الكربى اذ ال دليل عىل تقدمي دفع املفسدة .
و الاس تدالل عىل ذكل ابلسرية العقالئية يف غري حمهل  ،ألن سريهتم قامئة عىل
تقدمي ا ألمه  ،وذلا يقدمون عىل برت أآطرافهم ـ وهو رضر ابلغ ـ ألجل حفظ حياهتم
 ،مضاف ًا اىل أآن موردها املنافع واملضار الشخصية  ،فال تعم ا ألحاكم الرشعية ،
ألهنا اتبعة للمصاحل واملفاسد  ،وقد تكون يف الواجب حفظ بيضة ادلين  ،أآو منفعة
للنوع  ،وان اش متل عىل رضر خشيص  ،كام يف امخلس والزاكة .
واثني ًا  :لو سلمنا الكربى فهيي خمتصة ابلزتامح املتفرع عىل ادراك اش امتل اجملمع
عىل املفسدة واملصلحة مع ًا  ،وحمل الالكم ليس كذكل .
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املرحج الثالث  :هو ان الاس تقراء يفيد تقدمي الشارع جلانب احلرمة فامي اذا دار
ا ألمر بيهنا وبني الوجوب  ،كام يف حمكه بوجوب الاس تظهار عىل ذات العادة
العددية اذا جتاوز ادلم العدد دون العرشة  ،مع احامتل الاس مترار ووجوب الصالة
علهيا  ،و حمكه بوجوب اهراق املاءين الذلين يعمل بنجاسة أآحدهام والتميم .
ويالحظ عىل املورد ا ألول  :أآنه مبين عىل وجوب الاس تظهار اىل متام العرشة
وحرمة العبادة ذا ًات ال ترشيع ًا 61ولك ذكل حمل خالف  ،سلمنا  :لكن التقدمي فعل
ال يعمل وجه فلعهل رعاية لالس تصحاب  ،أآو تطبيق ًا لقاعدة االماكن .
ويالحظ عىل املورد الثاين  :أآن حرمة الوضوء ابلنجس ترشيعية  ،فال ينفعنا
تقدميها يف املقام  ،و حمكة وجوب الاهراق غيبية مع عدم بيان الشارع  ،ومقتىض
القاعدة الوضوء بأأحدهام مث الصالة  ،و غس يل املواضع اليت أآصاهبا املاء ا ألول
ابلثاين مث الوضوء منه واعادة الصالة وعدم مرشوعية التميم ورفعنا اليد عهنا
للنص ،وذلا يه ليست جارية يف غري مورده كام لو عمل بأأن أآحدهام مضاف  .ولو
سلمنا أآن الاس تظهار تقدمي للحرمة  ،وكذا وجوب االهراق اال أآن الاس تقراء
الناقص املفيد للظن فض ًال عن التام ال يتحقق مبوردين فقط .
فتحصل  :عدم وجود مرحج للهنيي  ،مفقتىض القاعدة اجراء أآحاكم التعارض
العامة  ،و مع عدم املرحج تصل النوبة ل ألصول العملية .
التنبيه الثالث :يف مقتىض ا ألصل العميل  ،وقد ذكر صاحب الكفاية (رمحه
هللا) أآن ا ألصل هو الرباءة عن احلرمة  ،ويرتتب عليه حصة العبادة  ،لعدم تقيد
 61ـ وخمتاره (رمحه اهلل) يف البحث الفقهي هو وجوب االستظهار يوم ًا وحرمة العبادة ذاتاً .
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الصالة بأأن ال يؤىت هبا يف املغصوب رشع ًا  ،بل عق ًال للزوم اجامتع الضدين  .وقد
يتومه أآن احلمك ابلصحة فرع جراين الرباءة يف دوران ا ألمر بني ا ألقل والأكرث
الارتباطيني  ،وهو فاسد ألن جراين الرباءة فيه دلفع احامتل التقيد الرشعي ،
وهو معلوم الانتفاء يف املقام للعمل بأأن التقييد حبمك العقل ال الرشع .
نعم  ،احلمك ابلبطالن مبين عىل القول مبانعية املبغوضية الواقعية من التقرب
وان مل تكن منجزة  ،الحراز املبغوضية والشك يف غالبيهتا  ،وال فرق يف ذكل بني
القول جبراين الرباءة يف ا ألقل والأكرث الارتباطيني وبني القول ابالش تغال.
ولنا عليه عدة تعليقات :
التعليق ا ألول  :حمكه ابلرجوع اىل الرباءة اتم  ،ألن الش هبة حمكية  ،غري
مقرونة ابلعمل االجاميل  ،وال جحة عىل احلرمة.
فان قلت  :احلجة موجودة  ،ويه اطالق دليل حرمة الغصب .
قلت  :هذا االطالق معارض ابطالق ا ألمر ابلعبادة .
التعليق الثاين  :نفي احلرمة ابلرباءة ال يثبت الصحة  ،ألن املانع عدم ا ألمر ،
والرباءة تنفي احلرمة ظاهر ًا حفسب  ،وال تنفي املانع من تعلق ا ألمر وهو احلرمة
واقع ًا .
فان قلت  :يكفي يف احلمك ابلصحة اثبات ا ألمر ظاهر ًا  ،والرباءة تتكفل ذكل .
قلت  :ال الكم يف الصحة مع احراز ا ألمر ظاهر ًا وذلا حمكنا بصحة العبادة
اليت دل عىل أآمرها خرب الثقة أآو الظهور أآو دلت ا ألمارة عىل حتقق رشطها  ،وامنا
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الالكم يف احراز ا ألمر ظاهر ًا ابلرباءة النافية للحرمة الظاهرية  ،فان ذكل ليس من
اللوازم الرشعية لنفي احلرمة  .نعم  ،لو ورد خرب ثقة يدل عىل نفهيا ثبت ا ألمر ،
ألن من أآخرب بيشء أآخرب بالزمه  ،فيكون مشمو ًال بدليل جحية اخلرب .
التعليق الثالث  :حيث ان حصة العبادة تتوقف عىل وجود ا ألمر و ال سبيل
اليه اال المتسك ابالطالق  ،واملفروض سقوطه ابلتعارض  ،فالبد يف المتسك
ابالطالق من نفي التقييد ولو ابلرباءة  ،والرجوع اىل الرباءة فرع جرايهنا يف موارد
ادلوران بني ا ألقل والأكرث الارتباطيني  ،مفا ذكر يف الكفاية من عدم ابتناء حصة
العبادة وفسادها عىل جراين الرباءة يف موارد ادلوران بني ا ألقل والأكرث
الارتباطيني يف غري حمهل .
التعليق الرابع  :حمكه(رمحه هللا) ابلبطالن عىل القول مبانعية املبغوضية الواقعية
وان مل تكن منجزة عن التقرب يف غري حمهل  ،ألن الالكم يف هذا التنبيه وسابقه
مبين عىل الامتناع  ،وعليه ال يوجد يف اجملمع اال مالك أآحدهام  ،وما أآفاده (رمحه
هللا) مبين عىل ما تقدم منه من أآن اجملمع يدخل يف الزتامح  ،وقد عرفت ما فيه.
التنبيه اخلامس  :أآحلق يف الكفاية تعدد االضافات بتعدد العنوان  ،ألن
اختالف االضافات يصحح اختالف احلمك  ،جلواز اش امتل بعض حصص الفعل
عىل مصلحة واش امتل البعض الخر عىل مفسدة  ،فاذا اجمتعا يكون احلمك مبني ًا
عىل اخلالف يف مسأألتنا  ،ومثل الختالفها بـ( أآكرم العلامء  ،وال تكرم الفساق) ،مث
أآورد عىل نفسه  :أآن الفقهاء مجيع ًا حىت القائل مهنم جبواز الاجامتع يدرجون املثال
يف التعارض  ،و أآجاب  :بأأن التعارض ابلعرض للعمل بوجود مالك واحد يف اجملمع .
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ويف مجيع ما أآفاد نظر :
أآما احلاقه (رمحه هللا) تعدد االضافات بتعدد العناوين ؛ ف ألن تعدد العنوان قد
يوجب تعدد اجملمع كام تقدم  ،خبالف تعدد االضافات  ،فانه ال يوجب تعدده اذ ال
حنمتل أآن يقول أآحد من العلامء أآن العامل الفاسق اثنان  ،أآو أآن اكرامه اكرامان  ،فال
مع ى لالحلاق.
و أآما متثيهل (رمحه هللا) بـ( آأكرم العلامء  ،وال تكرم الفساق) ؛ ف ألنه خارج عن
حمل البحث  ،ألن موضوع حمل البحث اجامتع ا ألمر والهنيي املأأموري بعد حصة
اجلعلني يف نفس هيام كام يف فرض وجود املندوحة واماكن امتثال ا ألمرين  ،وال
مندوحة يف املثال  ،ألن أ(آكرم العلامء ) اس تغرايق ينحل بعدد ا ألفراد  ،ومثهل (ال
تكرم الفساق) فيجمتعان يف العامل الفاسق وهو ممتنع  ،والصحيح المتثيل أ
بـ(آكرم
عامل ًا ،و ال تكرم الفساق) لمتكن امللكف من امثاهلام مع ًا برتك اكرام الفساق مطلق ًا
واكرام العامل العادل .
و أآما خترجيه (رمحه هللا) التفاق العلامء عىل التعارض يف مثاهل ابلعمل بوحدة
املالك ؛ ففيه :
أآو ًال  :أآن القائلني ابجلواز يف مسأألتنا و ابلتعارض يف املثال ليسوا مجيع ًا من
العدلية .
واثني ًا  :أآهنم كثريون ودعوى حصول العمل عندمه مجيع ًا بوحدة املالك خترص
ابلغيب .
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اقتضاء النهي للفساد
وقبل حتقيق الالكم فهيا منهد برمس مقدمات :
املقدمة ا ألوىل  :موضوع هذه املسأأةل هو ما لو قلنا ابالمتناع يف املسأأةل السابقة
وقدمنا الهنيي املتعلق ابلعبادة  ،فالبحث هناك صغروي  ،والبحث هنا كربوي .
املقدمة الثانية  :مسأألتنا أآصولية ألنه يس تنبط مهنا حمك رشعي لكي  ،وهو
البطالن  ،و عقلية  ،ألن هجة البحث فهيا يه املالزمة بني حرمة يشء وفساده
سواء اكنت احلرمة مس تفادة من دليل لفظي أآو لي  ،ولعل ادراج القدماء لها يف
مباحث ا أللفاظ مراعاة للغالب  ،وغري مس تقةل  ،62ألن العقل وان اس تقل يف
ادراك املالزمة بني الهنيي والفساد  ،اال أآنه ال يمتكن من اثبات احلمك بفساد يشء اال
بعد اثبات الهنيي عنه  ،وقد أآسقط ا ألصوليون البحث عن املس تقالت من مسائل
عمل ا ألصول الحنصار فائدهتا يف اثبات حمكني فقط وهام  :وجوب العدل وحرمة
الظمل  ،وال ميكن اثبات ما سواهام ابلعقل فقط  ،ألن غري العدل والظمل وان
اش متلت عىل هجات مقتضية للحمك اال أآهنا ليست عىل حنو العةل التامة  ،وحيمتل
وجود مزامح أآقوى فهيا .
املقدمة الثالثة  :الهنيي االرشادي خارج عن حمل البحث  ،ألنه اعالم عن
املانعية  ،وال مع ى للامنعية اال فساد العمل املهنيي عنه  ،فالفساد مس تفاد ابملطابقة،
62

ـ املستقلة تارة يراد بها ما يستقل العقل بادراك حقيقة فيها من دون بيان من الشارع  ،و أخرى
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وليس يف داللته عىل الفساد خالف  ،ليبحث عنه ،بل ا ألمر االرشادي اكلهنيي
االرشادي يف ذكل  ،اذ حقيقة ا ألمر االرشادي يه االعالم عن اجلزئية والرشطية،
وال مع ى جلزئية يشء ليشء اال انتفاء املركب عند انتفاء جزئه  ،كام ال مع ى
لرشطية يشء ليشء اال انتفاء املرشوط عند انتفاء رشطه .63
املقدمة الرابعة  :هنيي الكراهة قد يتعلق بذات العبادة  ،وقد يتعلق خبصوصية
لها  ،فان اكن متعلق ًا بذات العبادة دخل يف مسأألتنا  ،ألن املقتيض للفساد يف هنيي
احلرمة هو زوال صالحية العمل للتقرب  ،وبزواهل خيتل أآحد رشطي العبادة  ،وهو
جار يف هنيي الكراهة  ،اذ ال فرق بني متعلق الهنيي التحرميي والكراهة يف كونه
مبغوض ًا  ،ومطلق املبغوضية مانع من التقرب  ،وان اختلفت درجات املبغوضية .
وان اكن متعلق ًا خبصوصية من خصوصياهتا خرج عن مسأألتنا  ،وهو ال يقتيض
الفساد ابالتفاق  ،اذ املفروض وجود ا ألمر ابلطبيعة مع الرتخيص يف تطبيقها عىل
أآي فرد حىت الواجد للخصوصية املكروهة.
املقدمة اخلامسة  :الهنيي الغريي خارج عن حمل البحث  ،ألنه اما أآن يراد به ما
يتعلق ابملقدمات اليت يتوقف علهيا حمرم نفيس  ،أآو يراد به ما يتعلق ابملقدمات
اليت ييوقف علهيا ترك الواجب النفيس  ،عىل القول مبقدمية وجود أآحد الضدين
لعدم الخر..
 63ـ فائدة  :ال خيفى أن األصل يف األوامر والنواهي هو املولوية  ،ألنها مجل إنشائية  ،وألن ظاهر
خطاب املوىل للعبيد إعمال سيادته وممارسة مولويته وليس اإلعالم  ،ولكن يوجد أصل ثانوي يف بابي
املركبات االعتبارية واملعامالت  ،وهو االرشاد  ،إما إىل الشرطية أو اجلزئية أو املانعية أو الصحة
والفساد.
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وا ألول :ان اكنت املقدمات اعدادية  ،اكذلهاب للسوق املعد للراب  ،فال
موجب حلرمهتا  ،للمتكن من ترك احلرام بعد حتققها  ،وان اكنت من ا ألس باب
التوليدية فال يعقل حترميها  ،ألن حترميها مع حترمي ذهيا عبث  ،وان اكنت اعدادية
ولكن امللكف قصد هبا التوصل للمحرم فال ميكن أآن تقع عبادة حصيحة  ،حىت
عىل القول بعدم حرمة التجري ..أآما أآهنا ال تقع حصيحة فالختالل أآحد رشطي حصة
العبادة وهو صدورها بداعي التقرب  ،ألن الفرض صدورها بداعي التوصل
للحرام ،و أآما عدم حصهتا حىت عىل القول بعدم حرمة التجري  ،ف ألن وجه الفساد
ليس احلرمة  ،وامنا اختالل رشط صدورها عن العبد بداعي التقرب .
والثاين  :تفسد العبادة يف مورده  ،حىت عىل القول بعدم اقتضاء الهنيي
للفساد ،لفقد ا ألمر الاكشف عن املالك  ،ويشرتط يف حصة العبادة قصد ا ألمر أآو
املالك  ،فان ا ألمر ابلضد وان مل يقتض الهنيي عن ضده  ،اال أآنه يقتيض عدم ا ألمر
به واال يلزم تعلق أآمرين بضدين  ،وهو يف قوة ا ألمر ابمجلع بيهنام  ،وال اكشف عن
املالك اال ا ألمر  ،وهو مفقود .
نعم  ،لو قلنا ابماكن الرتتب تصح العبادة  ،والهنيي الغريي ال مينع من الصحة .
وعليه  ،فصحة العبادة يف مورد الهنيي الغريي (التبعي) ليست منوطة ابلبحث
يف مسأألتنا .
املقدمة السادسة  :املراد ابليشء يف العنوان  :العبادات واملعامالت .
واملقصود ابلعبادات  :ما لو أآمر به الشارع لاكن عبادة  ،كصوم العيدين  ،اذ ال
يعقل أآن يراد به العبادة ابلفعل  ،وال مطلق ما ميكن أآن يتعبد به  ،ألن ما هو
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عبادة ابلفعل ال يعقل تعلق الهنيي به  ،وكثري مما ميكن أآن يتعبد به كرشب املاء
ليس هل أآثر ليقع حصيح ًا اترة وفاسد ًا أآخرى .
واملراد ابملعامالت  :ا ألمع من العقود وااليقاعات  ،اذ ال موجب لتخصيصها
خبصوص العقود  ،كام جنزم بعدم ارادة الاصوليني للمع ى ا ألمع  ،الشامل ملثل
تطهري الثوب  ،التفاقهم عىل وقوع التطهري وان عىص امللكف مبخالفة الهنيي.
املقدمة السابعة  :يف املراد ابلفساد.
وهو مقابل الصحة  ،ويف كوهنام واقعيني أآو جمعولني أآقوال  ،اثلهثام ما عن
الكفاية من التفصيل بني ابب العبادات وبني ابب املعامالت ابحلمك ابلواقعية يف
ا ألول دون الثاين  .و رابعها ما عن احملقق النائيين (رمحه هللا) وهو التفصيل بني
الواقع و بني الظاهر ابحلمك ابلواقعية يف ا ألول يف البابني  ،و اجلعلية يف الثاين
كذكل  ،وهام العمدة ابلبحث هنا .
ووجه ما يف الكفاية أآن الصحة والفساد يف العبادات منزتعان من املطابقة
للمأأمور به و من عدهما و هام واقعيان  ،و أآما يف املعامالت فهام مبع ى ترتب ا ألثر
وعدمه وهام جمعوالن .
و أآورد عليه احملقق النائيين (رمحه هللا) بأأن الصحة والفساد وصفان للموجود
اخلاريج ولو فرض ًا  ،مفىت حتقق العمل فهو اما مطابق أآو غري مطابق  ،فا ألول
حمكوم ابلصحة سواء اكن عبادة أآو معامةل والثاين حمكوم ابلفساد كذكل  .ووجه ما
ذهب اليه احملقق النائيين (رمحه هللا) هو أآن الصحة والفساد الواقعيني وصفان
للموجود وهام مبع ى مطابقة أآو عدم مطابقة املأأيت به ملتعلق ا ألمر يف العبادات أآو
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املمىض يف املعامالت  ،و أآما الظاهراين فهام حمك الشارع مبطابقة املأأيت به استناد ًا
اىل ا ألمارات وا ألصول اجلارية يف املوضوعات للمأأمور به أآو املمىض واقع ًا ،و أآظهر
دليل يف اثبات احلمك ابملطابقة املذكورة دليل قاعدة التجاوز. 64
والتحقيق  :أآن لك من التفصيلني وهج ًا فان ما ذكره احملقق النائيين (رمحه
هللا) اتم يف العبادات  ،ألن العبادة ال توصف ابلصحة والفساد اال بعد التحقق ،
لعدم معقولية فرض وجودها للمر  ،كيف؟! والغرض اجياد ادلاعي حنو حتقيقها،
فالبد من فرض عدهما ومعه ال يعقل الوصف بأأحدهام  .نعم  ،الصحة والفساد
الظاهراين أآمران جمعوالن ألهنام مبع ى احلمك ابملطابقة كام عرفت .
و أآما ما ذكره احملقق اخلراساين (رمحه هللا) من اعتبارية الصحة والفساد يف
املعامالت  ،فتام ألن املعامةل موضوع للحمك واملوضوع يؤخذ مفروض الوجود ،
ويصب عليه احلمك ابالمضاء وترتب ا ألثر أآو بعدمه  ،و من ذكل ينزتع الصحة
والفساد فهام منزتعان من ا ألمر ال من املتحقق خارج ًا  ،نعم هذه حصة انشائية وهبذا
تعرف النظر فامي أآفاده (رمحه هللا) من كوهنا جمعوةل يف املعامالت بنحو لكي .
والصحة املقابةل للعيب خارجة عن البحث  ،ألن ا ألثر قد يرتتب عليه  ،ألنه
درجات  ،واذا ترتب عىل ما دون العالية مهنا الغرض امللزم اتصف العمل ابلصحة
ابملع ى املقابل للفساد  ،وان اكن معيب ًا وهذا ال جيري يف العبادة  ،اذ ال توجد
عبادة حصيحة ابملع ى املقابل للفساد وغري حصيحة ابملع ى املقابل للعيب.نعم،جيري
ذكل يف موارد خيار العيب يف املعامالت.
 64ـ وقد اختاره السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف الدورات السابقة على السادسة.
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والتقابل بني الصحة الواقعية والفساد من تقابل العدم وامللكة  ،ألن الصحة
مبع ى ترتب ا ألثر  ،والفساد مبع ى عدم ترتبه عام من شأأنه أآن يكون متصف ًا برتتب
أآثره  ،و أآما التقابل بني الصحة الظاهرية والفساد مفن التضاد ألهنام حكامن رشعيان
يتواردان عىل موضوع واحد وهو العمل اذلي هل أآثر .
هذا لكه يف الفساد الرشعي .و أآما الفساد العقيل يف موارد عدم اجزتاء العقل
ابلعمل يف مقام الامتثال كام يف مورد العمل بنقصان ركعة من صالة الصبح أآو
الظهر يف وقهتا ،فان قاعدة الفراغ ال جتري للمعارضة  ،و ال ينجز هذا العمل وجوب
القضاء واالعادة لعدم تعارض ا ألصول يف أآطرافه  ،جلراين الرباءة عن وجوب
القضاء بال معارض  ،ونتيجة ذكل حمك العقل ابعادة الظهر  ،و احلمك هنا ليس
واقعي ًا وال جمعو ًال رشعي ًا  ،وامنا هو حبمك العقل .
املقدمة الثامنة  :تش متل املعامةل عىل ثالثة أآمور :
1ـ ما يفعهل العبد  ،وهو ما يطلق عليه املشهور أآمس السبب.
2ـ امضاء العقالء  ،كحمكهم بتحقق النقل والانتقال وملكية املبيع يف البيع.
3ـ امضاء الشارع ،و املقصود ابملعامةل يف حمل البحث ا ألول  ،ألنه قابل هلام
دون ا ألخريين الذلين يدور أآمرهام بني الوجود والعدم .
املقدمة التاسعة  :يف تأأسيس ا ألصل .
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أآما يف املسأأةل ا ألصولية  :فال أآصل يقتيض اثبات املالزمة أآو نفهيا  ،وتومه
جراين أآصاةل العدم فاسد ألن املالزمة أآمر قدمي  ،و لو اكنت جمعوةل لبطل
التوحيد  .سلمنا ،اال أآن اثبات عدم اقتضاء الفساد هبا من ا ألصل املثبت.
و أآما يف املسأأةل الفقهية  :فقد يتومه بأأن حصة البحث عن املالزمة وعدهما فرع
عدم وجود معوم أآو اطالق يقتيض ذكل  ،اذ ال مرسح للبحث مع وجوده  ،وهو
تومه فاسد  ،ألن املالزمة لو ثبتت فهيي تقتيض التخصيص أآو التقييد  ،بل قد
يكون العام أآو املطلق موافق ًا ملا تقتضيه املالزمة أآو يقتضيه عدهما  ،ويكون للبحث
عن املالزمة وجه  ،ألنه يفيد دلي ًال آخر يصح الاستناد اليه  ،كام يف الراب اذلي
دل عىل فساده ا ألصل وادلليل اللفظي ومع ذكل يصح الاستناد اىل اقتضاء الهنيي
للفساد عىل تقدير ثبوت املالزمة .
وكيف اكن  ،فقد ذكر يف بعض نسخ الكفاية أآن مقتىض ا ألصل يف العبادات
هو الفساد ان اكن الشك يف أآصل املرشوعية ألهنا توقيفية  ،وان أآحرزان
املرشوعية فان اكنت الش هبة حمكية بأأن احمتلنا الفساد لرتك ما حنمتل جزئيته أآو
رشطيته أآو لفعل ما حنمتل مانعيته  ،فاحلمك مبين عىل جراين الرباءة يف دوران
ا ألمر بني ا ألقل والأكرث الارتباطيني  ،وان اكنت موضوعية كام لو شككنا يف
واجدية العمل لامتم رشائطه أآو ال فا ألصل هو الاش تغال اال اذا وجد أآصل رشعي
مقدم كقاعدة الفراغ أآو التجاوز  ،وقد وافقه احملقق النائيين (رمحه هللا).
ويف الكهمام نظر  :فان البحث يف حمك الشك يف حصة العبادة من هجة تعلق
الهنيي بناء عىل عدم ثبوت املالزمة  ،ولهذا أآبدل صاحب الكفاية (رمحه هللا) ما
تقدم بأأن ا ألصل يف املعامالت هو الفساد مع عدم اطالق أآو معوم يقتيض حصة
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املعامةل  ،والفساد يف العبادات مطلق ًا  ،وهو الصحيح ..أآما يف املعامالت فاحلمك
ابلفساد مع عدم االطالق والعموم ألصاةل عدم ترتب ا ألثر  ،واحلمك ابلصحة مع
وجوده لشمول دليل االمضاء للمحرم اذ ال منافاة بني الصحة واحلرمة فهيا..و أآما يف
العبادات  ،ف ألن حصة العبادة مرشوطة بقابليته للتقريب وصدورها مضافة اىل
املوىل  ،وا ألول منتف ألهنا مبغوضة  ،والثاين كذكل ألن االضافة اما اضافة
مطاوعة  ،ويه فرع ا ألمر وال أآمر  ،أآو اضافة غرض  ،وال دليل عليه مع عدم
ا ألمر .
بعد هذه املقدمات يقع الالكم يف مقامني :
اقتضاء النهي عن العبادة للفساد :
املقام ا ألول :يف اقتضاء الهنيي عن العبادة للفساد  .وقد ذكر يف الكفاية أآن يف
الهنيي املرتبط ابلعبادة صور ًا :
1ـ أآن يتعلق هبا  ،وحمك فهيا ابلفساد دلالةل الهنيي عىل املبغوضية  ،واملبغوض
ال يصلح للتقرب  ،وال يصدر بداعيه .
2ـ أآن يتعلق جبزهئا  .وحمك فهيا بفساد اجلزء دون العبادة اذا مل يقترص امللكف
عىل املهنيي عنه ،اذ الفساد من هجة النقيصة حينئذ  ،ومل يكن زايدة يف املركب و
الزايدة فيه توجب البطالن كام يف الصالة ..أآما فساد اجلزء ف ألنه عبادة فيجري فيه
ما تقدم يف الصورة السابقة  ،و أآما حصة العبادة فلعدم املقتيض للفساد.
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وذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل الفساد مطلق ًا  ،و ذكر ذلكل وجوه ًا :
الوجه ا ألول  :أآن احلمك ابلبطالن بناء عىل اعتبار عدد خمصوص يف اجلزء
اكلوحدة املعتربة يف السورة عىل القول بعدم جواز القران بني السورتني واحض  ،و
أآما عىل القول ابجلواز ف ألن غاية ما يدل عليه اجلواز جوازه بني مباحتني فال
يشمل القران بني حمرمة ومباحة  ،فيكون االتيان بسورة العزامئ مبط ًال لالخالل
ابلوحدة حىت عىل القول جبواز القران .
وفيه  :ال دليل عىل عدم جواز القران فض ًال عن االتفاق عىل أآن القران بني
املباحة واحملرمة مبطل  ،وجمرد الهنيي عن أآحد الفردين ال يس تلزم حرمة امجلع.
الوجه الثاين  :أآن حترمي اجلزء يس تلزم تقييد املركب و أآخذه برشط ال عنه ،
وهو أآقوى وجوهه  ،وبيانه  :أآن الهنيي املتعلق ابجلزء يوجب تقييد دليل اجلزئية ،
فان الصالة ـ مث ًال ـ حيث أآهنا مركب ارتباطي فوجوهبا ينحل اىل وجوابت بعدد
االجزاء  ،وليس الواجب فهيا اجلزء مطلق ًا بل برشط أآن يكون مس بوق ًا مبا رتب
قبهل  ،وملحوق ًا مبا رتب بعده  ،فاذا تعلق الهنيي بفرد من االجزاء ال يبقى اطالق
دليهل شام ًال هل واال يلزم اجامتع ا ألمر والهنيي  ،فالبد من تقييده بغري املهنيي عنه،
و اذا أآخذ املركب برشط ال عنه يكون وجوده مانع ًا  ،فيوجب البطالن.
وفيه  :أآن تقييد اجلزء وان اس تلزم تقييد املركب بغري املهنيي عنه  ،اال أآن
تقييد اجلزء اترة عىل حنو الرشط  ،فال يرض االتيان ابملهنيي عنه مع عدم النقيصة ،
و أآخرى عىل حنو املانع  ،كام يف جناسة الثوب أآو كونه من احلرير ابلنس بة اىل
الرجل يف الصالة  ،فيرض االتيان به وان مل تتحقق النقيصة  ،ومل يثبت احملقق
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النائيين (رمحه هللا) أآن الهنيي عن اجلزء يثبت التقييد ابلنحو الثاين .نعم  ،هو
كذكل يف الرايء لظهور دليهل يف املانعية .
الوجه الثالث  :أآن االتيان ابجلزء اثنية بعد الهنيي عنه يس تلزم الزايدة ويه
مبطةل  .ان قلت  :كيف تتحقق مع عدم قصد امللكف؟! قلت  :ال يشرتط القصد
يف حتققها ويكفي كون الزايدة من س نخ املزيد فيه.
وفيه  :ـ مضاف ًا اىل اختصاصه بباب الصالة ـ أآن الزايدة ان أآريد هبا العرفية
فهيي منتفية لتقوهما ابلقصد يف املركبات الاعتبارية  ،وان أآريد هبا التعبدية فهيي
خاصة ابلسجود وجتري يف الركوع اب ألولوية  ،ويف غريهام ال دليل عىل حتققها بال
قصد  ،ولهذا ال يرض القيام حال التشهد مث اجللوس  ،وان اكن القيام من س نخ
الصالة.
الوجه الرابع  :أآن سورة العزمية تدخل يف تعمد الالكم  ،وما دل عىل عدم عىل
بطالن الصالة بقراءة القران غري شامل لها  ،فتبقى حتت العموم الفوقاين ادلال
بطالن الصالة للالكم العمدي .
وفيه  :ـ مضاف ًا اىل اختصاصه بباب الصالة ـ أآنه مل يقم دليل عىل كون التلكم
العمدي مبط ًال  ،بل ادلليل عىل أآن تعمد الكم الدميني مبطل  ،وهو غري شامل
لقراءة القرآن .
3ـ أآن يتعلق الهنيي ابلرشط  .وفصل (رمحه هللا)يف الكفاية فهيا بني الرشط
التوصيل و التعبدي حفمك بعدم فساد الرشط فض ًال عن املركب يف ا ألول ألن
الغرض من التوصيل يتحقق مبجرد وجوده وان مل يكن صاحل ًا للتقرب أآو مل يأأت به
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بداعيه  ،والعمل العبادي ميكن أآن يكون مرشوط ًا برشط توصيل .وحمك بفساد
الرشط واملركب يف الثاين ..أآما فساد الرشط ف ألنه عبادة واحملرم ال يصلح للتقرب ،
وال يؤىت به بداعيه  .و أآما فساد املركب ف ألنه مرشوط ،واملرشوط عدم عند عدم
رشطه .
وذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) أآن الهنيي املولوي اترة يتعلق ابملركب املرشوط
كام لو قال املوىل (ال تصل فامي ال يؤلك محله) وحمكه واحض  ،وهو اقتضاء الفساد
لتعلقه بذات العبادة  ،وان أآومه التعلق ابلرشط  ،و أآخرى يتعلق ابلرشط وحمكه
عدم بطالن الرشط فض ًال عن املرشوط مطلق ًا  ،ألن رشوط العبادات دامئ ًا
توصلية  ،لالجامع عىل حصة صالة من غفل عن توفر رشوط الصالة  ،فبطالن
الصالة فامي اذا تعلق الهنيي ابلطهارات الثالث ليس من هجة كون الهنيي عن
الرشط موجب ًا للفساد  ،ألن ما هو عبادة فهيا الطهارات عىل حنو املصدر  ،وما هو
رشط الطهارات عىل حنو امس املصدر  ،ألنه البايق املقارن للمرشوط دون ا ألول ،
ويه هبذا النحو ليست عبادة .
ويف الكمه (رمحه هللا) مواضع للنظر :
املوضع ا ألول  :قوهل  :بأأن مجيع الرشوط توصلية  .ففيه  :أآن الوضوء و أآخويه
رشوط للصالة  ،ويه تعبدية  ،والقول بأأن الطهارة أآمر معنوي هل بقاء خبالف
ا ألفعال اخلارجية  ،مدفوع  :بأأن ظاهر ا ألدةل رشطية نفس ا ألفعال  ،و أآن لها بقاء،
واملراد ابلطهارة يف قوهل تعاىل { :وان كنمت جنب ًا فاطهروا} نفس الغسل ويشهد هل ـ
عالوة عىل أآن الغسل يسمى طهارةـ قوهل تعاىل { :حىت تغتسلوا} فالية مؤكدة
للمراد .
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املوضع الثاين  :اس تدالهل بأأن مجيع الرشوط توصلية ابالجامع عىل حصة صالة
من غفل عن توفر رشوط الصالة .ففيه :أآن منشأأ الصحة يف هذه املوارد هو كون
التقيد ابلرشط فهيا توصلي ًا  ،وهو جزء حتلييل وليس رشط ًا يف املركب العبادي ،
نعم الطهارة اخلبثية أآخذت رشط ًا يف الصالة  ،ويه مسببة عن الغَسل وان مل يكن
اختيار ًاي  ،ولهذا حمك بصحة الصالة لو حتقق الرشط ابلغَسل املهنيي عنه لعدم
تعلق الهنيي ابلرشط .
املوضع الثالث  :قوهل بأأن امس املصدر مسبب عن املصدر  .ففيه  :أآن بيهنام
عينية وامنا الاختالف ابالعتبار .
فالصحيح ما عليه صاحب الكفاية (رمحه هللا)  ،ووهجه  :أآن امس املركب
الاعتباري موضوع ل ألجزاء  ،وليس مهنا الرشوط  ،فالهنيي املتعلق به ال يتعلق
ابملركب أآو جبزئه .نعم ،اذا تعلق الهنيي ابلرشط العبادي يفسد فيفسد املركب
لوقوعه فاقد ًا للرشط .
4ـ أآن يتعلق الهنيي بوصف مالزم لها اكجلهر يف القراءة  .والعرف يرى فهيا
تعلق الهنيي بنفس امللزوم  ،فتدخل يف الهنيي عن املركب ان اكن الوصف مالزم ًا هل
أآو عن اجلزء ان اكن مالزم ًا للجزء .
5ـ أآن يتعلق بوصف مفارق  ،اكلهنيي عن الغصب عىل القول جبواز اجامتع
ا ألمر والهنيي  .واحلمك عدم الاقتضاء  ،ألن املهنيي عنه أآجني عن متعلق ا ألمر ،
والاجامتع موردي .
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اقتضاء النهي عن املعاملة للفساد :
املقام الثاين  :يف اقتضاء الهنيي عن املعامةل للفساد  .وفيه أآقوال اثلهثا ما يف
الكفاية من التفصيل بني الهنيي عن السبب فال يقتيض الصحة أآو الفساد  ،و بني
الهنيي عن املسبب أآو التس بيب فيقتيض الصحة..
أآما ا ألول اكلهنيي عن البيع يف الصالة ؛ ف ألنه وان اكن مبط ًال لها و مبطل
الصالة حمرم اال أآن احلرمة جتمتع مع الصحة والفساد  ،و أآما الثاين اكلهنيي عن ملكية
الاكفر للعبد املسمل  ،ف ألنه ال يعقل اال مع القدرة  ،ألهنا من الرشوط العامة
للتلكيف  ،والقدرة فرع الصحة  .و أآما الثالث اكلهنيي عن بيع اللكب بلسان "مثن
اللكب حست" اذلي مل يتعلق ابملسبب وذلا جازت هبته وملكيته ابالرث  ،ف ألنه
ال قدرة عىل التس بيب اىل امللكية بسبب خاص اال مع حصولها به.
و رابعها ما عن احملقق النائيين (رمحه هللا) من التفصيل بني السبب فال يدل
الهنيي عنه عىل الصحة أآو الفساد  ،وبني املسبب فيدل الهنيي عنه عىل الفساد..
أآما ا ألول اكلهنيي عن البيع وقت النداء  ،ف ألنه قد ينشأأ من مبغوضية يف االنشاء ملا
فيه من الانشغال عن الصالة دون ا ألثر املرتتب  ،و أآما الثاين ف ألن من رشوط
املعامةل عدم احلجر عىل املتعاملني والهنيي جحر  ،وذلا تسامل الفقهاء عىل عدم جواز
بيع املال اذلي تعلق به النذر ابلتصدق  ،أآو اذلي اشرتط يف عقد الزم عدم بيعه ،
و أآخذ ا ألجرة عىل الواجبات .
والتحقيق :يس تدعي رمس مقدمات :
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املقدمة ا ألوىل  :ا ألحاكم الرشعية تلكيفية و وضعية اعتبارية .
املقدمة الثانية  :ا ألمور الاعتبارية فعل مبارش للمعترب  ،وليست مسبب ًا عن
فعل الغري أآو عن أآمر تكويين.
املقدمة الثالثة  :ا ألحاكم جمعوةل عىل حنو القضية احلقيقية  ،وموضوعها مفروض
الوجود .
املقدمة الرابعة  :املوضوع وقيوده ليست أآس با ًاب للحمك وال رشوط ًا فيه بل
السبب ارادة املعترب .
املقدمة اخلامسة  :ال نعمل وهج ًا لتفريق الفقهاء بني موضوع احلمك أآو قيود
موضوعه يف ابب ا ألحاكم التلكيفية بتسميته رشط ًا  ،وبني موضوع احلمك أآو قيود
موضوعه يف ا ألحاكم الوضعية بتسميته سبب ًا  ،فقد عرفت أآنه ال س ببية وال رشطية
يف البني .
املقدمة السادسة  :تش متل املعامةل عىل أآمور أآربعة :
1ـ الاعتبار.
2ـ االبراز .
3ـ امضاء العقالء.
4ـ امضاء الشارع  .و ا ألول فعل نفساين للمتعاملني قامئ هبام  ،والثاين اظهار
هل  ،بقول أآو فعل وال يتحقق مفهوم املعامةل بدونه .
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وهبذا يظهر وجه النظر يف تفصيل صاحب الكفاية (رمحه هللا) ألنه مبين عىل
أآن يكون انشاء العقد أآو االيقاع سبب ًا للملكية أآو احلرية أآو الفراق مث ًال  ،مضاف ًا
اىل أآن املسبب ان أآريد به احلمك الرشعي ابمللكية فهو فعل الشارع فلو اكن مبغوض ًا
هل ملا حمك به الشارع  .وظهر ـ أآيض ًا ـ وجه النظر يف تفصيل احملقق النائيين (رمحه
هللا) بنفس ما تقدم  ،و أآما ما ذكره من اقتضاء الهنيي عن املسبب للفساد ألنه جحر،
ومعامةل احملجور ابطةل  ،و تسامل الفقهاء عىل اندراج الفروع الثالثة يف كربى
اشرتاط عدم احلجر املذكور ففيه :
أآو ًال  :أآن احلجر املانع هو الوضعي اذلي قد يس تفاد من الهنيي االرشادي اخلارج
عن حمل البحث ال التلكيفي اذلي بينه وبني الوضعي معوم وخصوص من وجه .
واثني ًا  :ال يشء من ا ألحاكم الثالثة اليت ذكرها (رمحه هللا) من فروع اشرتاط
عدم احلجر التلكيفي يف حصة املعامةل..
أآما بيع املنذور صدقته فانه ال تسامل عىل البطالن  ،والصحيح التفصيل بني
رشط الفعل فيصح البيع مع االمث  ،ألنه صدر من أآههل و وقع يف حمهل  ،وبني رشط
النتيجة فال يصح ال من هجة احلجر بل من هجة بيع ما ال ميكل.
و أآما بيع املال اذلي اشرتط يف عقد الزم عدم بيعه ؛ فكسابقه من هجة عدم
التسامل وحصة البيع مع االمث  .نعم  ،يثبت اخليار .
و أآما أآخذ ا ألجرة عىل الواجبات فوهجه حمك الشارع مبجانيهتا  ،واال لزم بطالن
املعامةل عىل الواجبات الكفائية.
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فالصحيح  :عدم معقولية تعلق الهنيي ابالمضاء ،ألنه ليس فعل امللكف  ،وما
يعقل تعلق الهنيي به  ،اما الاعتبار أآو االبراز أآو املركب مهنام  :وا ألول نعمل بعدم
تعلق الهنيي به  ،والثاين وان حتقق الهنيي عن بعض مصاديقه ـ اكالبراز يف الصالةـ
لكن تقدم يف مناقشة احملقق النائيين(رمحه هللا) أآن النس بة بني الهنيي التلكيفي
والوضعي يه العموم واخلصوص من وجه  .و الالكم يف الثالث اكلالكم يف الثاين.
بقي يشء  :وهو متسك القائلني ابالقتضاء وعدمه مبا دل عىل أآن العبد اذا
تزوج بدون اذن س يده مث أآجاز الس يد حص ناكحه ألنه عىص س يده ومل يعص هللا.
فقد قرب احملقق النائيين (رمحه هللا) داللهتا عىل الاقتضاء بأأن ظاهر التعليل
بطالن العقد فامي لو اكن العبد عاصي ًا هلل تعاىل .
ان قلت  :ولكنه عىص هللا بعصيان س يده .
قلت  :املعصية معصيتان  :ما ال يقبل الارتفاع  ،ويه خمالفة احلمك الرشعي
ا ألويل اذلي مل جيعل رعاية حلق الناس ،وما يقبل الارتفاع  ،ويه خمالفة احلمك
اذلي جعل رعاية حلق الناس  ،ومعصية هللا يف املقام من الثاين.
ان قلت  :ولكن ا ألخبار آأثبتت معصية الس يد ونفت معصية هللا.
قلت  :أآتبتت حدوث معصية الس يد املالزم حلدوث معصية هللا  ،ونفت
اس مترار معصية هللا بعد امضاء الس يد.
وقربت داللهتا عىل عدم الاقتضاء بأأن العبد عىص هللا تعاىل مبعصية الس يد ،
ومع ذكل حمكت ا ألخبار بصحة العقد .
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والصحيح  :آأجنبية هذه ا ألخبار عن املقام ألن الهنيي فهيا وضعي اذ ال دليل
عىل حرمة اعتبار الزوجية و االبراز ابملقدار احملقق للعقد عىل العبد مع عدم رضا
الس يد  .65ويالحظ عىل ما ذكر احملقق النائيين (رمحه هللا) ـ أآيض ًا ـ أآنه فكك بني
معصية الس يد وبني مع ى معصية هللا تعاىل  ،وهو خالف الظاهر جد ًا .

 65ـ بل الدليل على احللية وهو سرية العقالء القطعية.
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متهيدات:
ا ألول  :املفهوم يف اللغة لك ما يفهم سواء اكن منشؤه اللفظ أآو غريه  ،وسواء
اكن مطابقي ًا أآو الزتامي ًا  .ويف الاصطالح املدلول الالزتايم للالكم  ،وهو الالزم
البني ابملع ى ا ألخص  ،ووجه كونه بين ًا ابملع ى ا ألخص أآن اخملاطب قد يغفل عن
البني ابملع ى ا ألمع  ،فال ينتقل اليه مبجرد تصور ملزومه  ،وهذا يوجب عدم
انطباق املفهوم املس تفاد تبع ًا من دالةل نفس الالكم عىل كون العةل منحرصة .
و املنطوق هو لك مع ى يفهم من اللفظ ابملطابقة أآو القرينة العامة ،
اكالطالق ،أآو اخلاصة  ،كام يف ر أآيت أآسد ًا يريم.
الثاين  :خيرج هبذا التعريف عن املفهوم الاصطاليح أآمران :
1ـ الالزم غري البني لكزوم وجوب املقدمة عند وجوب ذهيا  ،ولزوم الهنيي
عن الضد عند ا ألمر بضده عىل القول ابملالزمة.
ودعوى عدم الفرق بني هذه املوارد واملفهوم املبحوث عنه من هجة اشرتاكها
يف كون املالزمة فهيا مستندة اىل مالك واقعي ككون الرشط عةل منفردة يف امجلةل
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الرشطية فال يكون التعريف مطرد ًا لعدم مشوهل لهذه اللوازم غري البينة خاطئة ،
لوجود فرق بني تبعية انفهام املنطوق النفهام املفهوم وبني التبعية يف تكل املوارد ،
وهو عدم احلاجة اىل مقدمة خارجية وراء دالةل املنطوق ابلوضع أآو القرينة عىل
اس تفادة املالك يف امجلل اليت ادعي أآن لها مفهوم ًا  ،وثبوت احلاجة الس تفادة املالك
يف تكل املوارد .
2ـ دالةل الاقتضاء والتنبيه واالشارة كدالةل اليتني الرشيفتني عىل كون أآقل
امحلل س تة أآشهر  ،ألن اللزوم فهيا ليس بين ًا أآص ًال خالف ًا للمحقق النائيين (رمحه
هللا) اذلي اعترب هذه ادلالالت من الالزم البني ابملع ى ا ألمع .
الثالث  :مسأألتنا أآصولية لوقوعها يف طريق الاس تنباط عىل حنو الاس تقالل ،
وال أآثر للبحث عن كوهنا لفظية أآو عقلية  ،مع اماكن القول بتوفر مالك ا ألوىل
فهيا من هجة دالةل اللفظ عىل مالك املفهوم وهو الاحنصار  ،وتوفر مالك الثانية ـ
أآيض ًا ـ من هجة أآن اللفظ يدل عىل املالك  ،و أآما املفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء
فبحمك العقل .
الرابع  :البحث يف هذه املسأأةل عن أآصل حتقق املفهوم ال عن جحيته بعد
التسلمي بتحققه ـ كام تومه عبارات املتقدمني ـ فان البحث يف مجيع مباحث ا أللفاظ
عن حتقق صغرايت الظهور بعد الفراغ عن ثبوت الكربى.
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مفهوم الشرط
متهيد :
الزناع يف دالةل امجلةل الرشطية عىل املفهوم فرع ارجاع القيود اىل مفاد الهيئة،
اذ عىل املسكل املنسوب اىل الش يخ (رمحه هللا) يكون مفاد (اذا جاء زيد
فأأكرمه)جيب عليك االكرام املقيد ابجمليء  ،و دالةل هذه امجلةل عىل عدم وجوب
االكرام غري املقيد ابجمليء مبنية عىل ثبوت املفهوم للجمةل والوصفية  ،ملا سوف يأأيت
ـ ان شاء هللا ـ من أآن املراد ابلوصف مطلق القيد وليس خصوص الوصف
املصطلح .
داللة اجلملة الشرطية على املفهوم على مسلك املشهور:
وقد ذكر املشهور أآن دالةل امجلةل الرشطية عىل املفهوم تتوقف عىل داللهتا
عىل أآن الرشط عةل منحرصة  ،ويرتتب عىل ذكل عدم ثبوت املفهوم يف احلاالت
التالية :
1ـ ما اذا اكن التقارن بني الرشط واجلزاء اتفاقي ًا  ،فان انتفاء أآحد االتفاقيني ال
يفيد انتفاء الخر .
2ـ ما اذا اكن الرشط معلو ًال للجزاء  ،فان انتفاء ذات املعلول ال يس تلزم انتفاء
ذات العةل  ،أآال ترى أآن عدم الكون ليس دلي ًال عىل عدم ذات الصانع .
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3ـ ما اذا اكن الرشط واجلزاء معلويل عةل اثلثة  ،فان انتفاء أآحدهام ال يس تلزم
انتفاء الخر الحامتل وجود املانع من أآحدهام فقط .
4ـ ما اذا مل يكن الرشط عةل منحرصة للجزاء.
وقد أآنكر صاحب الكفاية (رمحه هلل) داللهتا عىل الاحنصار  ،ولهذا أآنكر
املفهوم حمتج ًا بعدم التجوز والعناية يف اس تعاملها يف موارد عدم الاحنصار  ،كام يف
مجةل (اذا قطعت ر أآس معرو فس ميوت )  ،ولو اكنت هذه امجلةل تدل عىل املفهوم
دللت عىل أآنك لو أآحرقته أآو آألقيته من شاهق وغري ذكل فانه ال ميوت .
وحتقيق احلال يف داللهتا عىل املفهوم وعدهما حسب مسكل املشهور يس تدعي
البحث كام عرفت عن داللهتا عىل اللزوم العيل وكون الرشط عةل منحرصة :
أآما داللهتا عىل اللزوم وخروهجا من احلاةل ا ألوىل فبني فان ظاهر امجلةل
الرشطية وجود ترابط بني الرشط واجلزاء  ،واس تعاملها يف موارد التقارن االتفايق
من ا ألغالط الواحضة  ،وان حص فعىل حنو العناية.
و أآما داللهتا عىل كون الرشط عةل  ،فالصحيح أآهنا ال تدل عىل ذكل و
الشاهد عليه الاس تعامالت العرفية الكثرية اليت يكون فهيا الرشط معلو ًال من غري
عناية وجتوز ،وهبذا اتضح احلال يف داللهتا عىل كون الرشط عةل منفردة  .وما ذكر
احملقق النائيين (رمحه هللا) الثبات داللهتا عىل أآن الرشط عةل من دالةل جعل يشء
مقدم ًا وجعل يشء آخر مقدم ًا عىل التفريع  ،ومقتىض التطابق بني مقام االثبات
والثبوت تفرع اجلزاء يف الواقع  ،وحيث ان العةل متقدمة عىل املعلول فيه فيكون
الرشط عةل ممنوع  :نقض ًا ابملوارد العرفية الكثرية اليت تس تعمل فهيا امجلةل الرشطية
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فامي اذا اكن الرشط معلو ًال  ،و ً
حال بأأنه اتم لو اكن املتلكم يف مقام بيان الواقع ال
االخبار واالنشاء  ،اذلي يكفي حلفظ التطابق فيه تفرع قصد احلاكية يف اخلربية
وقصد االنشاء يف االنشائية عىل الرشط.
ولو سلمنا داللهتا عىل أآن الرشط عةل  ،فهل تدل عىل أآنه عةل منحرصة ؟
ذهب مجةل من احملققني اىل ذكل وذكروا هل وجوه ًا :
الوجه ا ألول  :أآهنا تدل ابلوضع  ،وفساده ظاهر اذ ال شك يف حصة اس تعامل
الرشطية فامي اذا اكن الرشط غري متحد  ،كام يف( :اذا أآمطرت السامء تبللت
ثيابك) بال عناية أآو جتوز.
الوجه الثاين  :المتسك ابطالق استناد اجلزاء اىل الرشط  ،وان قارن الرشط
أآو س بقه غريه  ،ولو اكن للجزاء عةل أآخرى مل يكن الرشط مؤثر ًا يف صوريت التقارن
والتقدم  ،الس تحاةل اجامتع علتني عىل معلول واحد وحتصيل احلاصل .
وفيه  :ان داللهتا عىل كون الرشط عةل للجزاء ممنوعة  ،وامنا املسمل داللهتا عىل
الرتابط بني الرشط واجلزاء.66
الوجه الثالث  :المتسك ابالطالق ابلنحو اذلي يمتسك به الثبات كون
66

ـ ال خيفى أن البحث يف األمر الثالث فرع التسليم بداللة الشرطية على علية الشرط .و هلذا عدل

مجلة ممن تأخر عن السيد اخلوئي (رمحه اهلل) إىل مناقشات أخرى كتوقف التمسك بهذا النحو من
اإلطالق على إحراز كون املتكلم يف مقام بيان متام ما هو املؤثر ال جمرد كون املقدم مؤثرًا .
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الوجوب تعييني ًا .
وفيه  :ما أآورده يف الكفاية من أآن قياس املقام ابقتضاء اطالق الصيغة لكون
الوجوب تعييني ًا مع الفارق  ،فان الوجوب التعييين والتخيريي خيتلفان ابلس نخ ،
و أآحدهام حيتاج اىل بيان زائد  ،فرتك البيان يعني ما ال حيتاج اىل بيان زائد مهنام ،
و أآما املقام فتأأثري العةل املنحرصة وتأأثري العةل غري املنحرصة من س نخ واحد  ،فال
ميتاز أآحدهام ابس تغنائه عن البيان الزائد ليكون االطالق معين ًا هل.
الوجه الرابع  :ما ذكره يف الكفاية وفصهل احملقق النائيين (رمحه هللا) .وهو
االطالق النايف للتقييد بـ( أآو)  ،وقرره احملقق النائيين (رمحه هللا) بأأن الرشوط
عىل حنوين:
ا ألول  :رشوط يتوقف علهيا وجود املوضوع يف اجلزاء عق ًال  ،مثل (اذا رزقت
ودل ًا فاختنه)  ،وهذا النحو خارج عن حمل البحث  ،ألن حاهل حال اللقب .
الثاين :الرشوط اليت ال يتوقف املوضوع يف اجلزاء علهيا عق ًال  ،مثل (اذا جاء
زيد فأأكرمه ) وهذا النحو هو اذلي وقع البحث يف أآنه يدل عىل املفهوم  ،والتقييد
هبذا الرشط ليس تكويني ًا  ،بل هو تقييد جعيل انشئ من ترشيع املوىل ،فان أآخذه
املوىل وعطف عليه قيد ًا آخر بـ(و) علمنا أآنه جزء الرشط  ،واال كشف هذا
االطالق عن أآنه رشط مس تقل  ،وعةل اتمة للجزاء  .وان أآخذه املوىل وعطف
عليه قيد ًا آخر بـ( أآو) علمنا أآن هل عد ًال  ،واال كشف هذا االطالق عن أآنه عةل
منحرصة  ،ورشط وحيد للجزاء  ،وهو املطلوب .
يرد عليه :
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أآو ًال  :النقض مبفهوم الوصف وغريه  ،اذ لو اكن لقيد العداةل املأأخوذة وصف ًا يف
مثل أ(آكرم عامل ًا عاد ًال) عدل  ،بنحو اكن ذكل الوصف الخر عةل مس تقةل لوجوب
االكرام لعطفه عليه بـ( أآو)  ،فعدم التقييد يكشف عن أآن العداةل يه العةل الوحيدة
لوجوب االكرام  ،وهذا يس تلزم داللهتا عىل املفهوم  ،واحلال أآنه ال ميكن الالزتام
بدالةل الوصف عىل املفهوم  ،كام ان النائيين ال يلزتم بداللته عىل املفهوم .
واثني ًا  :بأأن المتسك ابالطالق فرع احراز كون املتلكم يف مقام البيان من اجلهة
اليت يراد المتسك به لنفي القيد  ،فال يمت المتسك ابالطالق املذكور يف املقام اال اذا
ثبت أآن املتلكم يف مقام بيان مجيع ما هو مؤثر يف حمكه  ،وال طريق الثبات ذكل،
ولو قامت قرينة من اخلارج عىل ذكل ثبت املفهوم حىت يف مجةل الوصف واللقب.
فان قلت  :يلزممك رد االطالق النايف للتقييد بـ (و)  ،فينبغي التوقف يف
اثبات متامية ما ذكر يف القضية يف ترتب احلمك .
قلت  :بني االطالقني فرق  ،فان ظاهر امجلةل الرشطية كون املتلكم يف مقام
بيان املوضوع واحلمك وهذا اكف يف متامية االطالق النايف للتقييد بـ ( و) ألن وجود
قيد آخر هل دخل يف متامية املوضوع مناف ذلكل  ،خبالف وجود رشط آخر
مس تقل يف التأأثري .
هذا لكه عىل املشهور يف مفاد امجلةل اخلربية واالنشائية  ،و أآن املوضوع هل يف
ا ألوىل ادلالةل عىل ثبوت النس بة يف اخلارج واملوضوع هل يف الثانية اجياد املع ى
ابللفظ .وقد عرفت عدم متامية مجيع الوجوه اليت ذكرت لتخرجي دالةل امجلةل الرشطية
عىل املفهوم مع أآن داللهتا من ا ألمور الواحضة عند العرف .
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املسلك املختار يف إثبات املفهوم :
و أآما عىل اخملتار يف مفاد امجللتني فميكن خترجي ذكل فهيام..
أآما يف اخلربية كقوكل (اذا اكنت النار موقدة فالبيت دائف )؛ف ألن مفادها ادلالةل
عىل قصد احلاكية عىل تقدير حتقق الرشط  ،وبدون حتققه فال قصد ال أآنه ينتفي
كون البيت دافئ ًا  ،وعليه ال مرسح للقول بأأن دلفء البيت عل ًال متعددة فقد ال
تكون النار موقدة ومع ذكل يتحقق ادلفء  ،اذ ما علق عىل الرشط قصد احلاكية
ال كون البيت دافئ ًا .
و أآما يف االنشائية كقوكل (اذا جاء زيد فأأكرمه) ف ألن مفادها تعليق قصد ابراز
يشء يف النفس غري احلاكية  ،اكلوجوب يف االجياب عىل حتقق الرشط  ،ويف
حاةل عدم حتقق الرشط ينتفي قصد االبراز  ،وليس املعلق نفس الوجود لينتفي
عند الانتفاء .
وهبذا يتضح عدم توقف دالةل الرشطية عىل املفهوم عىل يشء مما ذكره
املشهور فهيي تدل عليه حىت لو اكن التقارن بني الرشط واجلزاء اتفاقي ًا كـ(اذا سافر
ا ألب فالودل مسافر ) ،ألن امجلةل ال تدل عىل الرتابط بني سفر ا ألب والودل ،
ليقال ال ترابط بيهنام  ،وامنا تدل عىل الرتابط بني سفر ا ألب وقصد حاكية سفر
الودل  ،والربط بيهنام جبعل املتلكم .ومما يدل عىل ثبوت املفهوم حصيحة أآيب بصري
سأألت أآاب عبد هللا (عليه السالم) عن الشاة تذحب ،فال تتحرك وهيراق مهنا دم
كثري عبيط؟ فقال " :ال تأألك ،ان علي ًا (عليه السالم) اكن يقول :اذا ركضت الرجل
أآو طرفت العني فك" .
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فان اس تدالل االمام (عليه السالم) يعمتد عىل ثبوت مفهوم امجلةل الرشطية ،
ألن مفاد املنطوق احللية ال احلرمة.
تنبيهات مفهوم الشرط :
التنبيه ا ألول :الرشط اترة بس يط  ،كام يف (ان جاء زيد فأأكرمه) و أآخرى مركب
من أآكرث من أآمر  ،كام يف (ان جاء زيد يوم امجلعة فأأكرمه) أآو ( ان جاء زيد واكن
جميئه يوم امجلعة فأأكرمه) ،ويكفي فهيا انتفاء أآحد اجلز أآين يف داللهتا عىل املفهوم ،
لكفاية انتفاء اجلزء يف انتفاء الرشط املركب .وال يلحق هبا ما اكن العطف فهيا
بـ( أآو) ،ألهنا تدل عىل أآن الرشط هو اجلامع بني العدلني  ،فيكفي حتقق أآحدهام يف
ثبوت حمك املنطوق  ،فالبد من انتفاهئام مع ًا النتفائه  ،ومهنا دالةل الية املرخصة يف
االفطار .
التنبيه الثاين  :اذا توقف اجلزاء عىل الرشط تكوين ًا كام يف ( اذا رزقت ودلاً
فاختنه) اكن انتفاء اجلزاء عند انتفاء الرشط عقلي ًا  ،وتسمى امجلةل ابلرشطية
املسوقة لتحقق املوضوع .وثبوت حمك آخر مماثل عىل تقدير الانتفاء أآجني عن
املنطوق واملفهوم اذ ال يعقل اجياب اخلتان عىل تقدير انتفاء الرشط  ،فانتفاء احلمك
فهيا من ابب السالبة ابنتفاء املوضوع  ،وتدخل فهيا آية النبأأ بناء عىل أآن املوضوع نبأأ
الفاسق  ،اذ ثبوت وجوب التبني خلرب العادل أآجني عهنا  .كام خترج مهنا آية النبأأ
بناء عىل أآن املوضوع هو النبأأ  ،وتدخل يف حمل البحث  ،وهو ما اكن للموضوع
املذكور يف القضية حالتان وعلق احلمك يف امجلةل عىل احداهام  ،و طبيعي النبأأ
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كذكل .ومن هنا يعمل خروج ابب ا ألوقاف والوصااي واالقرار والنذور وش هبها عن
حمل البحث  ،فان من وقف دار ًا عىل جامعة ـ مث ًال ـ نعمل بعدم مشول وقفه لغريمه
لكن ذكل ليس من املفهوم .
داللة اجلملة الشرطية على انتفاء سنخ احلكم :
ليس البحث يف انتفاء خشص احلمك  ،فانه اثبت عق ًال وان مل نقل بثبوت
املفهوم  ،وامنا الالكم يف دالةل امجلةل عىل انتفاء س نخ احلمك  ،فقد يستشك يف
ذكل  ،بأأن احلمك املذكور يف املطوق الشخص  ،فتدل الرشطية عىل انتفائه فقط
عند انتفاء الرشط  ،وخص الش يخ ا ألعظم (رمحه هللا) االشاكل مبا اذا اكن احلمك
املذكور يف اجلزاء مفاد ًا ابلهيئة دون املادة  ،ألن مدلول الهيئة مع ى حريف جزيئ ،
خبالف املادة  ،و منع التخصيص صاحب الكفاية (رمحه هللا) بأأن مع ى الهيئة عام
مكعاين أآسامء ا ألجناس  ،وما يتومه منه جزئية املع ى احلريف وهو حلاظ اللية غري
داخل يف املع ى املوضوع هل  ،واال دخل اللحاظ الاس تقاليل يف معاين ا ألسامء
و أآوجب جزئيهتا .
ودفعه احملقق النائيين (رمحه هللا) بأأن املعلق ليس مفاد الهيئة  ،ألنه مع ى
حريف جزيئ  ،وامنا املعلق نتيجة القضية املذكورة يف اجلزاء  ،وان شئت قل :املادة
املنتس بة اىل الوجود  ،ويكون املعلق حقيقة الوجوب خبالف ما اذا أآفيد احلمك
ابملادة كام يف (اذا جاء زيد وجب اكرامه)  ،فان املعلق فهيا املفهوم الفاين يف احلقيقة.
وفيه  :أآن جعل املعلق غري مفاد الهيئة خالف ظاهر امجلةل الرشطية .
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والصحيح  :أآن االشاكل مبين عىل املشهور يف االنشاء  ،وال مرسح هل عىل
اخملتار من كونه موضوع ًا لدلالةل عىل ابراز القصد النفساين  ،فهيي تدل عىل انتفاء
س نخ احلمك .
التنبيه الثالث  :اذا احتد الرشط وتعدد اجلزاء  ،ففيه صوراتن:
ا ألوىل  :أآن يتعدد اجلزاء لفظ ًا  ،كام يف ( ان جاء زيد فأأدخهل البيت و أآطعمه)
وحمكها داللهتا عىل انتفاء امجلع عند انتفاء الرشط  ،والوجه احناللية هذه امجلةل .
الثانية  :أآن يتعدد اجلزاء حكامً ال لفظ ًا  ،كام يف (اذا بلغ املاء قدر كر مل ينجسه
يشء )  ،ويف حمكها خالف فقد ذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل أآن مفهوهما
لكي  ،لتبعية املفهوم للمنطوق يف مجيع خصوصياته اال السلب والاجياب  ،وحيث
أآن املنطوق لكي اذ هو مبزنةل ( اذا بلغ املاء قدر كر مل ينجسه ادلم ) و(اذا بلغ املاء
قدر كر مل ينجسه البول ) وهكذا  ،فاملفهوم لكي أآيض ًا  .وما ذكره أآهل املزيان من
أآن نقيض املوجبة اللكية سالبة جزئية غري مسموع يف املقام اذلي يدور مدار
الظهورات العرفية وان مل يساعد علهيا الربهان.
والصحيح أآن مفهوهما قضية جزئية لظهورها عرف ًا يف ذكل ال ملا ذكره علامء
املزيان  ،ويشهد لظهورها يف ذكل عدة شواهد مهنا :
1ـ أآن من أآخرب بلكية غري مطابقة للواقع كام لو قال (خرج أآهل البدل) ومل
خيرج مهنم أآحد يف الواقع ال يراه العرف اكذ ًاب ومس تحق ًا للوم و العقاب من الشارع
بعدد أآفراد أآهل البدل  ،ألن الاحنالل وان اكن حق ًا اال أآنه بلحاظ ا ألفراد خارج ًا ال
بلحاظ مدلول القضية فانه واحد.
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2ـ أآن العرف ال يفهم من قضية (لو اجهتد فالن يف دراس ته مل يتفوق عليه
أآحد ) أآنه لو مل جيهتد يفوق عليه لك الناس حىت البهل وامحلقى  ،وامنا يفهم :فاقه
أآحد مهنم .
3ـ أآن العرف ال يفهم من قضية (اذا غضب ا ألمري مل حيرتم أآحد ًا ) أآنه لو مل
يغضب حيرتم امجليع حىت السفهاء واجملانني.
مث انه أآنكر بعضهم ترتب مثرة هذا اخلالف يف قوهل (عليه السالم) " :اذا بلغ
املاء قدر كر مل ينجسه يشء" بتقريب أآن املراد ابليشء ما هل قابلية التنجيس ،
وهو ا ألعيان النجسة  ،ويعمل ابرتاكز املترشعة أآو االجامع اشرتاك حمكها يف
التنجيس وعدمه  ،فاذا ثبت تنجيس أآحدها يثبت تنجيس امجليع.
وفيه  :أآن الارتاكز أآو االجامع قامئ عىل وحدة حمك ا ألعيان النجسة دون
املتنجسات  ،فثبوت جناسة املاء القليل املاليق للمتنجس ينبين عىل اخلالف يف
هذه املسأأةل .
التنبيه الرابع  :فامي اذا تعدد الرشط واحتد اجلزاء  ،كام لو قال املتلكم ( :اذا
خفي ا ألذان فقرص ) وقال أآيض ًا ( :اذا خفيت اجلدران فقرص) فانه يقع التنايف بني
منطوق لك واحدة مهنام ومفهوم ا ألخرى عىل القول بثبوت املفهوم للجمةل الرشطية،
وقد ذكروا يف عالجه وجوه ًا :
ا ألول  :ما نقهل يف الكفاية عن بعضهم من رفع اليد عن مفهوم أآحدهام بعينه .
ورده بعدم ادلليل عليه اال اذا اكن ما أآبقي عىل مفهومه أآظهر  ،ولكن عده عالج ًا
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من سهو القمل ؛ لعدم ارتفاع التنايف الواقع بني منطوق لك واحدة ومفهوم ا ألخرى
برفع اليد عن مفهوم احداهام .
الثاين  :رفع اليد عن املفهومني مع ًا  .فيحمتل ثبوت احلمك ـ كوجوب التقصري يف
املثال املتقدم ـ ألمر اثلث.
وفيه :
أآو ًال  :أآن املفهوم مدلول تبعي ال ميكن الترصف فيه مع عدم الترصف يف
املنطوق وابقائه ً
داال عىل اخلصوصية املس تتبعة للمفهوم.
واثني ًا  :أآن الرضورات تقدر بقدرها  ،مفع اماكن حل التنايف بأأحد الوجوه
التالية اليت حيافظ فهيا عىل أآصل ادلالةل عىل املفهوم  ،ال يسع المتسك هبذا الوجه.
الثالث :أآن يقيد مفهوم لك قضية مبنطوق ا ألخرى  ،ألن النس بة بيهنام نس بة
العموم واخلصوص املطلق  ،ونتيجته جعل الرشط اجلامع بني الرشطني سواء اكن
عرفي ًا أآو انزتاعي ًا  ،ومفهوهما عدم ثبوت اجلزاء عند انتفاء ا ألمرين وثبوته عند انتفاء
أآحدهام وثبوت الخر  .وهو ما ذكر صاحب الكفاية أآو ًال  ،و مقتضاه كام عرفت أآن
يكون الرشط القدر املشرتك  ،فال مع ى جلعل الرشط القدر املشرتك و اجلامع
وهج ًا مس ً
تقال كام وقع يف الكفاية.
و فيه  :أآن تقييد مفهوم لك قضية من دون املساس ابملنطوق ادلال عىل
اخلصوصية املس تتبعة للمفهوم غري ممكن كام عرفت.
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الرابع  :أآن يقيد اطالق لك من املنطوقني ابلخر ابلتقييد بـ (الواو)  ،فيجعل
الرشط املركب من ا ألمرين  .وخيتلف عن الوجه السابق من هجة املنطوق ومن
هجة املفهوم ..أآما من هجة املنطوق ف ألنه يدل عىل عدم وجوب القرص عند انتفاء
أآحدهام ألن الرشط هو املركب واملركب ينتفي ابنتفاء أآحد جزئيه  .و أآما من هجة
املفهوم ،ف ألنه يدل عىل بقاء احلمك ابلامتم حىت اذا انتفى أآحد ا ألمرين  ،وهو خمتار
احملقق النائيين (67رمحه هللا) حمتج ًا بأأن ظاهر لك قضية يف كون الرشط عةل
مس تقةل منحرصة  ،لهذا وقع التنايف بيهنام  ،اذ مع تقييد القضيتني بـ (و) أآو بـ ( أآو)
ال تنايف بيهنام  .وعليه  ،البد من رفع اليد عن أآحد االطالقني  ،وال معني
فيسقطان يف القضيتني للعمل االجاميل بعدم ارادة أآحدهام  ،فتصل النوبة ل ألصل
العميل  ،وهو اس تصحاب بقاء احلمك ـ وهو الامتم يف املثال ـ اىل أآن يتحقق
الرشطان مع ًا  ،اذ يعمل حينئذ بتبدل الوظيفة ويكون رفع اليد عن الوظيفة السابقة
من نقض اليقني ابليقني ،وهذه نتيجة التقييد بـ (و) .
وفيه  :منع الكربى  ،والصغرى ..
أآما منع الكربى ف ألن التعارض امنا يقتيض رفع اليد عن جحية لك من املنطوق
واملفهوم يف مورد التعارض وهو دالةل امجللتني عىل الاحنصار  ،و أآما داللهتام عىل
كون الرشط عةل اتمة فليس فيه تناف  ،فال موجب لرفع اليد عهنا  ،فاالطالق
67

ـ ال خيفى أن ما ذكره احملقق النائيين (رمحه اهلل) يفيد نتيجة هذا الوجه وليس اختياراً له ،

والسيد اخلوئي (رمحه اهلل) وإن عرب يف املصباح والدورة ما قبل األخرية بـ( واختار احملقق النائيين
(رمحه اهلل) هذا الوجه ) إال أنه قال بعد ذلك (فتكون النتيجة موافقة لتقييد اإلطالق املقابل للعطف
بالواو هذا ملخص مرامه).
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املقابل للتقييد بـ (و) جحة  ،فالصحيح تقييد املنطوق بـ( أآو) و رفع اليد عن
االطالق املقابل هل .
وما ذكرانه وان رجع اىل تقييد املفهوم ابلرشط املذكور يف منطوق الثانية  ،اال
أآن هذا حاصل ابلترصف ابملنطوق وليس ابملفهوم فقط  ،فال جمال لالعرتاض
بتبعية املفهوم للمنطوق وعدم اماكن الترصف فيه مع ابقاء املنطوق .
و أآما منع الصغرى ف ألنه بعد التسلمي بسقوط االطالقني ال تصل النوبة اىل
اس تصحاب الامتم لوجود عام فوقاين وهو ما دل عىل وجوب القرص عىل لك
مسافر ،وظاهر العناوين الفعلية  ،وهو يقتيض ثبوت احلمك عىل امللكف من حني
خروجه من البدل لصدق عنوان املسافر  ،وادلليل عىل ذكل أآنه مبد أآ حساب
البدل  ،و قد خرج منه مورد ما اذا مل يتحقق الك الرشطني  ،وبقي مورد حتقق
أآحدهام فقط لسقوط اخلاص ابلتعارض  ،واحلاصل :اذا حتقق الرشطان فالوظيفة
القرص دلالةل املنطوقني  ،واذا حتقق أآحدهام فالوظيفة كذكل  ،ال دلالةل املنطوقني
ملا عرفت من تعارضهام  ،وامنا دلالةل العام الفوقاين  ،وحال هذه النتيجة حال التقييد
بـ( أآو).
التنبيه :اخلامس  :وفيه حبثان :
ا ألول  :يف تداخل ا ألس باب.
الثاين :يف تداخل املسببات.
وقبل اخلوض فهيام منهد مبقدمات :
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املقدمة ا ألوىل  :بني هذا البحث وما تقدم يف التنبيه السابق فروق :
الفرق ا ألول  :أآن البحث هناك يف امجلع بني دالليت امجللتني اللفظيتني اللتني
يتحد فهيام اجلزاء ويتعدد الرشط وعالج التعارض الواقع بني منطوق لك واحد مهنام
ومفهوم ا ألخرى  ،وهنا يشمل ما لو اكن ادلليل لبي ًا أآو قضية محلية أآو قضيتني
رشطيتني بناء عىل عدم ثبوت املفهوم فهيام .
الفرق الثاين  :أآن البحث هناك يف معرفة وحدة الرشط وتعدده وخيتلف ذكل
ابختالف ا ألقوال يف كيفية امجلع  ،والبحث هنا بعد الفراغ عن تعدد الرشط .
الفرق الثالث :أآن البحث هناك يف تعيني ما هو الرشط  :هل اجلامع أآو
اجملموع أآو لك واحد مهنام مس ً
تقال  ،والبحث هنا بعد الفراغ عن تعني الرشط ،
اكلنوم وخروج البول ابلنس بة اىل الوضوء .
الفرق الرابع :أآن حمل البحث هناك فامي اذا حتقق أآحد الرشطني دون الخر ،
مفن يقيد لك قضية بـ( أآو) يرى ترتب اجلزاء خبالف من يقيدها بـ (و) ،و أآما هنا
فال الكم يف ترتب اجلزاء.
املقدمة الثانية  :املراد من تداخل ا ألس باب عدم تعدد ا ألثر  ،مفع ى تداخل
ا ألس باب يف (البول انقض للوضوء) و (النوم انقض للوضوء) أآن الواجب وضوء
واحد بعدهام  ،ومع ى تداخل املسببات وحدة الامتثال  ،فلو بنينا عىل عدم
تداخل ا ألس باب يف املثال السابق  ،وقلنا بتداخل املسببات أآمكن الامتثال
بوضوء واحد بعد البول والنوم.
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املقدمة الثالثة  :الالكم هنا يف مقتىض القاعدة  ،فيخرج ما قام دليل خاص
عىل التداخل يف ا ألس باب أآو املسببات ،وهبذا يتضح أآمران :
1ـ خروج ابب الوضوء من تداخل ا ألس باب  ،لدلليل ادلال عىل أآن مثل
النوم والبول نواقض للوضوء  ،والناقض غري قابل للتعدد وان تعددت النواقض نوع ًا
أآو خشص ًا .
2ـ خروج ابب الغسل من تداخل املسببات  ،لدلليل ادلال عىل كفاية
غسل واحد يف مقام الامتثال وهو عدة رواايت مهنا حصيحة زرارة  " :اذا
اغتسلت بعد طلوع الفجر أآجز أآك غسكل ذكل للجنابة وامجلعة وعرفة والنحر واحللق
والزايرة فاذا اجمتعت عليك حقوق آأجز أآها عنك غسل واحد " فهيي تدل عىل
التداخل يف املسببات دون ا ألس باب اذ لك سبب يقتيض أآثر ًا خاص ًا وبعض ا ألثر
الزايم والبعض الخر نديب  ،ومع ذكل يكفي يف مقام الامتثال غسل واحد .
املقدمة الرابعة  :حمل البحث ما اكن قاب ًال للتعدد  ،ككفارة االفطار  ،أآو
التقيد ،اكخليار  ،أآو التأأكد  ،كام يف وجوب القتل  ،و أآما ما ال يقبل ذكل فهو
خارج  ،اكحلمك الرتخييص  ،اكالابحة فاهنا ال تتعدد وال تقبل التقييد والتأأكد اذا
اضطر االنسان اىل رشب النجس و أآكره يف آن واحد ،ومثل الرتخيص يف بعض
ا ألحاكم الوضعية  ،اكلطهارة  ،فاهنا ال تقبل ذكل فامي اذا سقط عىل ماء قليل جنس
مطر و اتصل به كر يف آن واحد .
املقدمة اخلامسة  :يعترب يف حمل البحث قابلية الرشط للتعدد  ،فعدم تعدد
الكفارة يف تكرر االتيان ابملفطر يف صوم شهر رمضان ليس من تداخل ا ألس باب
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وال املسببات املبحوث عنه ..أآما ا ألول ف ألن الرشط هو االفطار وكرس الصوم وهو
غري قابل للتعدد  .و أآما الثاين ف ألنه فرع تعدد السبب وقد عرفت عدم تعدده.
ويف بعض فتاوى صاحب العروة (رمحه هللا) احلمك بتعدد الكفارة لتعدد الألك
والرشب  ،ألن عنوان االفطار مشري اىل املفطر و لورود بعض ا ألخبار يف أآن
نفس الألك والرشب والارمتاس وحنوها سبب لوجوب الكفارة .
وفيه  :أآن جعل عنوان االفطار مشري ًا خالف الظاهر  ،وعدم وجود رواية
واحدة أآانطت الكفارة بغري االفطار اال يف امجلاع والاس متناء ،فيكون تعدد الكفارة
فهيام مقتىض القاعدة ان مل نقل ابلتداخل .
املقدمة السادسة  :املعروف عن خفر احملققني (رمحه هللا) أآن اخلالف يف
التداخل يف البحثني من فروع اخلالف يف أآن ا ألس باب الرشعية علل أآو معرفات
 ،فعىل ا ألول يلزتم بعدم التداخل  ،الس تحاةل اجامتع علتني عىل معلول واحد ،
وعىل الثاين ال مانع من القول ابلتداخل ألن تعدد الاكشف ال يس تلزم تعدد
املنكشف.
ويالحظ عليه  :أآن عد ا ألس باب معرفات  ،ان اكن مبع ى العالمة والاكشف
احملض فهو ظاهر البطالن  ،فان ظاهر ا ألدةل الرشعية اانطة احلمك بأأس بابه  ،فان
ظاهر قوهل تعاىل  { :أآمق الصالة دللوك الشمس} أآن لزوال الشمس دخ ًال يف ترتب
احلمك  ،وان اكن مبع ى الكشف عن املالك  ،ففيه  :أآن الاكشف نفس احلمك ال
أآس بابه ،وان اكن مبع ى عدم كون ا ألس باب الرشعية عل ًال مؤثرة يف حدوث احلمك
كام تقتضيه املقابةل  ،فهو حق وال حنمتل يف حق أآحد اناكره  ،فان احلمك معلول
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الرادة املوىل واال مل يكن فع ًال اخ ً
تياراي  ،اال أآن هذا ال يس تلزم كوهنا معرفات
حمضة ،اذ جيوز أآن تكون موضوعات  ،فتش به العةل التامة يف عدم انفاكك احلمك
عهنا .
املقدمة السابعة  :يف مقتىض ا ألصل العميل .
أآما يف ا ألحاكم التلكيفية  :فالصحيح فهيا جراين الرباءة عند الشك يف تداخل
ا ألس باب  ،للشك فيه يف وجود تلكيف زائد  ،وجراين الاش تغال عند الشك يف
تداخل املسببات للعمل بتعدد احلمك و اش تغال اذلمة به والشك يف سقوطه ابالتيان
بفرد واحد.
و أآما الوضعية  :فقد ذهب احملقق النائيين (رمحه هللا) اىل عدم وجود ضابطة
فهيا فالبد من مالحظة لك مورد خبصوصه والنظر فامي يقتضيه ا ألصل  ،والصحيح
أآنه يوافق التداخل يف ا ألس باب  ،ألن الشك فهيا يرجع اىل الشك يف حدوث حمك
زائد و هو مس بوق ابلعدم فيس تصحب عدمه  ،و يوافق نتيجة عدم التداخل يف
املسببات  ،فلو قلنا حبدوث خيارين اذا اكنت املعامةل غبنية واشرتط اخليار مل
يسقط االثنان ابسقاط أآحدهام الس تصحاب البقاء .
اذا عرفت هذا فالالكم يف مقامني:
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تداخل األسباب:
املقام ا ألول :يف تداخل ا ألس باب  ،وفيه أآقوال اثلهثا التفصيل بني ما اكن
السبب متعدد ًا ابلنوع  ،فال تداخل وبني ما اكن متحد ًا فيه فيقع التداخل .
والصحيح عدم التداخل مطلق ًا  ،فان ذكل مقتىض الظهور وا ألصل ا ألويل ،
مجل رشطية  ،فظاهر الرشطية حدوث
فان السبب املتعدد ان بني جبملتني أآو ل
احلمك عند حتقق املوضوع  ،وان بني حبملية فكذكل ؛ ألن القضااي امحللية الرشعية
حقيقية  ،والقضية احلقيقية يف قوة الرشطية  ،نعم يس تث ى من ذكل ما لو قام دليل
خاص عىل التداخل  ،كام يف الوضوء والتميم  ،أآو اكن عنوان السبب غري قابل
للتعدد  ،كعنوان االفطار.
و أآورد صاحب الكفاية(رمحه هللا) عىل القول بعدم التداخل استناد ًا اىل
ظهور القضية يف احلدوث عند احلدوث  ،بوجود ظهور معارض وهو تعلق احلمك
برصف الطبيعة الصادق عىل أآول فرد  ،وهو ال يقبل التكرر  .ودفعه احملقق
النائيين (رمحه هللا) مبنع تعلق ا ألحاكم برصف الوجود  ،الندفاع قيد الرصافة
ابالطالق  ،وامنا يه متعلقة ابلطبائع بدون هذا القيد  ،و أآما كفاية رصف الوجود
يف حتقق الامتثال املتعلق ابلطبائع ف ألن انطباق الطبيعة عىل رصف الوجود قهري
والاجزاء عقيل  ،وذلا لو فرض حما ًال اماكن حتقق الوجود الثاين للطبيعة قبل
ا ألول اكن الوجود الثاين حمقق ًا لالمتثال  ،فيبقى ظهور الرشطية وما حبمكها يف
احلدوث عند احلدوث بال معارض  ،وتعدد الطلب يس تدعي تعدد املطلوب .
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تداخل املسببات:
املقام الثاين  :يف تداخل املسببات  ،ومقتىض القاعدة فيه موافق ملقتىض
ا ألصل وهو عدم التداخل  ،ألن تعدد احلمك يس تدعي تعدد الامتثال  ،ويس تث ى
من ذكل ما لو اكنت النس بة بني املطلوبني معوم ًا وخصوص ًا من وجه  ،فانه يقع
التداخل يف مادة الاجامتع  ،وال فرق يف التداخل بني كون املطلوبني الزاميني أآو
ال.

مفهوم الوصف
حترير حمل النزاع :
امجلةل الوصفية اليت ال يعمتد الوصف فهيا عىل املوصوف خارجة عن حمل
البحث  ،فان حالها حال القضية املثبتة للحمك لعنوان جامد  ،ولهذا قيل :اثبات
يشء ليشء ال ينفيه عام عداه ،ومثلها ما لو اكن املوصوف مذكور ًا ولكن اكن
مساو ًاي للموصوف أآو اكن الوصف أآمع  ..أآما مع التساوي ف ألن الوصف فضةل ال
يوجب تضييق احلمك  ،و أآما مع كون الوصف أآمع ف ألهنا أآوىل ابخلروج من فرض
التساوي  ،فان عدم كون الوصف مضيق ًا للحمك أآوحض.
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نعم  ،يدخل يف حمل البحث ما لو اكن املوصوف أآمع  ،فيقع البحث يف دالةل
الوصفية عىل انتفاء احلمك عند الانتفاء  ،وما لو اكنت النس بة بيهنام العموم
واخلصوص من وجه كام يف :أ(آكرم العامل الهامشي)  ،لكن ليس يف فرض انتفاء
املوصوف  ،ألن غري املوصوف مل يذكر يف القضية ليك حنمتل دالةل القضية عىل
انتفاء احلمك عنه  ،وامنا يف فرض انتفاء الوصف مع بقاء املوصوف  .فتحصل أآن
البحث يف دالةل التقييد عىل انتفاء احلمك اجملعول للمقيد يف غري مورد القيد وال
اختصاص للبحث ابلوصف املصطلح.
حتقيق البحث :
والتحقيق عدم ثبوت املفهوم ابملع ى املصطلح اذلي مفاده احنالل القضية
الواحدة اىل قضية اجيابية وسلبية  ،فان حال امجلةل الوصفية حال اللقبية  ،اذ ال
فرق بيهنام اال ابلترصحي ابملوصوف  ،وهذا ال يغري فامي هو املهم من دالةل امجلةل عىل
الانتفاء عند الانتفاء أآو عدم داللهتا  ،ألن الاعامتد عىل موصوف يوجب تعدد
ادلال فقط  ،ووجه املشاهبة بني امجللتني أآهنام تدالن عىل اثبات حمك ملوضوع  ،و
هذا االثبات ال يدل عىل سلب احلمك عن غري املثبت هل  ،وهبذا يتضح الفرق بني
مجةل الوصف والرشط ادلاةل عىل أآمر زائد  ،وهو التعليق واالانطة .
واس تدل املثبتون بأأدةل :
ادلليل ا ألول  :أآن ذكر الوصف مشعر ابلعلية  .وفيه :منع الصغرى وعىل تقدير
تسلميها منع الكربى ويه جحية هذا االشعار ما مل يبلغ حد الظهور  ،وعىل تقدير
تسلميهام ال يثبت املفهوم لتوقفه عىل اثبات الاحنصار.
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ادلليل الثاين  :أآن محل املطلق عىل املقيد يف مثل ( أآكرم عامل ًا ) و( أآكرم عامل ًا
عاد ًال) فرع دالةل الوصفية عىل املفهوم  ،مع أآن امحلل من املسلامت  .وفيه  :النقض
ابللقب  ،واحلل بأأن املوجب للحمل ليس ادلالةل عىل املفهوم بل العمل بكذب
احدى القضيتني مع العمل بوحدة احلمك  ،و لهذا ال موجب محلل املطلق عىل املقيد
يف فرض عدم احراز وحدة احلمك .
ادلليل الثالث  :لزوم لغوية القيد .
وفيه  :ارتفاع اللغوية بوجود ا ألثر املصحح ذلكر الوصف وهو خيتلف ابختالف
ادلاعي فقد يكون متيزي املوصوف  ،أآو دفع تومه عدم ارادة املوصوف به .نعم،
ا ألصل يف القيود بيان عدم مشول احلمك مجليع أآفراد الطبيعة  ،وهذا ما يعرب عنه
بأأصاةل احرتازية القيود  ،ويه املرجع مع عدم القرينة عىل ارادة أآحد ادلواعي
ا ألخرى  ،اال أآن هذا ال يعين ثبوت املفهوم املصطلح  ،اذ فرق بني أآن ال يكون
احلمك اثبت ًا مجليع أآفراد الطبيعة  ،وبني انتفاء احلمك عن مجيع ا ألفراد عند انتفاء
الوصف.

مفهوم الغاية
والالكم يف مجةل الغاية يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف منطوق الغاية  .وقد تعددت ا ألقوال يف دخول الغاية يف
املغىي اثلهثا التفصيل بني كون الغاية من جنس املغىي وبني كوهنا من غري جنسه
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فتدخل يف ا ألول دون الثاين  ،و رابعها التفصيل بني كون أآداة الغاية (حىت ) وبني
كوهنا (اىل) فتدخل يف ا ألول دون الثاين  ،وقد قبهل يف امجلةل احملقق النائيين (رمحه
هللا) دلالةل بعض امجلل املش متةل عىل الغاية املدخوةل بـ(حىت) عىل ادلخول مثل
( أآلكت السمكة حىت ر أآسها  ،والناس ميوتون حىت ا ألنبياء  ،و بعت ما أآمكل حىت
ثيايب ) وما أآفاده نشأأ من اخللط بني (حىت ) العاطفة  ،وبني (حىت) اليت للغاية ،
وا ألمثةل السابقة من ا ألوىل  ،وفهيا عطف البعض عىل الك  ،والغرض منه دفع
تومه التخصيص .
والتحقيق  :عدم ادلخول ألن الغاية حد اليشء وال مع ى دلخول احلد يف
احملدود  ،وذلا مل يتومه أآحد من قوهل تعاىل { فلكوا وارشبوا حىت يتبني لمك اخليط
ا ألبيض من اخليط ا ألسود من الفجر } جواز الألك يف الن ا ألول من آانت
الفجر.
وال خيفى أآن حمل البحث يف هذا املقام فامي اذا اكنت الغاية غاية للموضوع أآو
املتعلق  ،و أآما القضية اليت تكون الغاية فهيا غاية للحمك فهيي خارجة  ،ألن البحث
عن دخول الغاية يف املغىي حبث عن ثبوت حمك املغىي للغاية  ،وهذا امنا يتصور يف
يشء يثبت هل احلمك  ،واحلمك ليس كذكل اذ ال مع ى للبحث عن أآنه هل يثبت
حمك احلمك للغاية.
املقام الثاين  :يف مفهوم الغاية  ،والالكم فيه يف مرحلتني :
املرحةل ا ألوىل  :مرحةل الثبوت  .فان الغاية يعقل رجوعها اما اىل املوضوع
كصدر آية الوضوء اليت تبني حدود املغسول يف اليدين  ،وليس الغاية فهيا راجعة
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للوجوب وال للمتعلق وهو الغسل  ،فهيي مطلقة لوال ادلليل ادلال عىل التقييد
ابالبتداء ابملرفق  ،وحيث انه خمتص ابلفقرة ا ألوىل من الية الكرمية متسكنا
ابالطالق يف الفقرة الثانية وقلنا بكفاية املسح للرجلني كيفام اتفق .واما اىل املتعلق ،
كام يف آية الصوم  ،واما للحمك كام يف دليل قاعدة الطهارة  .وحال القضية اليت ترجع
الغاية فهيا اىل املوضوع واملتعلق حال امجلةل الوصفية  ،ملا عرفت من أآن املراد
ابلوصف هناك مطلق القيد ولو اكن الغاية  .و أآما اليت ترجع الغاية فهيا اىل احلمك فال
ش هبة يف داللهتا عىل املفهوم  ،فان مع ى كون الغاية غاية للحمك انهتاء أآمد احلمك
عندها  ،ولهذا قيل ان داللهتا عىل املفهوم أآقوى من دالةل الرشطية  ،ألن دالةل
امجلةل املبينة حلد احلمك عىل الانتفاء عند الانتفاء  ،أآقوى من دالةل امجلةل املبينة
الانطة احلمك ابلرشط عليه .
املرحةل الثانية  :مرحةل االثبات  .اترة يس تفاد احلمك من الهيئة  ،و الظاهرحينئذ
رجوع الغاية اىل املتعلق  ،كسائر القيود الراجعة اىل الفعل احلديث  ،وحيتاج ارجاعها
اىل املوضوع اىل قرينة  ،كام يف آية الوضوء  ،ويه اجامل لفظ اليد واختالف
موارد اس تعامهل  ،ومن هنا وقع االتفاق بني اخلاصة والعامة عىل أآن الية يف مقام
حتديد املغسول ال الرتتيب  ،و أآفىت اخملالفون جبواز الابتداء ابملرفق  ،ومثرلها قوهل
تعاىل {و امسحوا برؤوسمك و أآرجلمك اىل الكعبني}و القول املشهور (اكنس املسجد
من الباب اىل احملراب ) .
و أآخرى يس تفاد من املادة  ،وهنا ان مل يكن املتعلق مذكور ًا فال ش هبة يف
رجوع القيد اىل احلمك  ،كام يف (حيرم امخلر اىل أآن يضطر اليه)  ،وان اكن مذكور ًا
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فال ظهور يف الرجوع اىل احلمك أآو املتعلق  ،فال دالةل للجمةل عىل املفهوم اال مع
القرينة كام يف (جيب الصوم اىل الليل).

مفهوم احلصر
أدوات احلصر :
1ـ (اال ) ويه تدل عليه اذا اكنت مبع ى الاس تثناء  ،وهو الظاهر مهنا عرف ًا ،
ولهذا يكون الاس تثناء من النفي اثبا ًات ومن االثبات نفي ًا ،و أآما اذا اكنت مبع ى (غري)
فتدخل يف الوصف.
وقد أآنكر أآبو حنيفة دالةل (اال ) الاس تثنائية عىل احلرص  ،واستشهد بقوهل
(صىل هللا عليه وآهل) " :ال صالة اال بطهور".
و أآجاب عنه يف الكفاية بوجوه:
ا ألول  :أآن املراد ابلصالة اجلامعة لك ما يعترب فهيا اال الطهور  ،فال تكون
صالة عىل القول ابلصحيح أآو ال تكون اتمة عىل القول اب ألمع ؛ اال مع الطهارة .
ويرده  :لزوم أآن يكون اس تعامل الصالة يف هذه الرواية يف مع ى غري املع ى
املس تعمل فيه لفظ الصالة يف (ال صالة اال بفاحتة الكتاب ) ،مع أآن املتفامه عرف ًا
مهنا واحد يف املوردين.
الثاين  :عدم ادلالةل عىل احلرص؛ للقرينة .
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وفيه  :عدم وجود القرينة يف هذا الاس تعامل.
الثالث  :أآن لكمة (اال) لنفي االماكن ،فبدون الطهور ال تكون الصالة ممكنة .
وفيه  :أآن موارد اس تعامل (اال) تشهد بأأهنا تس تعمل يف النفي و االثبات
الفعليني .
والصحيح يف اجلواب  :أآن الظاهر من مثل هذا الرتكيب هو أآن الصالة ال
تتحقق بدون الطهارة  ،واذا حتققت مفع الطهارة  ،وليس ظاهرها أآن الطهور مىت
حتقق حتققت الصالة .
الكالم يف كلمة التوحيد:
وعىل ضوء ما تقدم يتضح أآن دالةل لكمة التوحيد عىل حرص ا أللوهية مبقتىض
فهم العرف وارتاكزمه من دون حاجة اىل قرينة حالية أآو مقالية خالف ًا لصاحب
الكفاية  .و أآما االشاكل يف داللهتا من هجة أآن خرب (ال) احملذوف ان اكن (االماكن)
مل تدل عىل وجود هللا  ،وان اكن (الوجود) مل تدل عىل نفي اماكن اهل آخر ،
مفدفوع ابماكن اختيار الشق ا ألول واس تفادة وجوده تعاىل من هجة أآن اثبات
االماكن يف الواجب مساوق الثبات الوجود  ،لعدم معقولية اتصافه ابالماكن
اخلاص  ،فك ما هل ابالماكن العام فهو اثبت ابلفعل .
مث ان الظاهر من لكمة التوحيد حبسب املتفامه العريف أآن اخلرب هو (موجود)،
كام هو احلال يف مثل  :ال رئيس يف هذا البدل  ،وال رجل يف ادلار .
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2ـ (امنا) ويه تدل عليه للتبادر ونص علامء اللغة  ،والغالب اس تعاملها يف قرص
الصفة عىل املوصوف  ،وقد تس تعمل يف العكس  ،فيكون اس تعاملها عىل حنو
التجوز واملبالغة .
واس تعاملها الغالب يفيد احلرص  .نعم  ،قد يراد مهنا املبالغة فال تدل عليه .
مناقشة الفخر الرازي:
وقد ذهب الفخر الرازي يف نقاشه لزنول آية الوالية يف خصوص أآمري
املؤمنني (عليه السالم) اىل اناكر دالةل (امنا) عىل احلرص  ،واس تدل عىل ذكل
بقوهل تعاىل {امنا مثل احلياة ادلنيا كامء أآنزلناه من السامء}و قوهل {امنا احلياة ادلنيا لعب
ولهو} اذ ال ينحرص مثل ادلنيا فامي ذكر  ،كام ال ينحرص اللعب واللهو يف ادلنيا.
ويرد عليه :
أآو ًال :النقض بقوهل تعاىل { :وما احلياة ادلنيا اال لعب ولهو }و {وما هذه احلياة
ادلنيا اال لعب ولهو} اذ مل ينكر دالةل( اال) عىل احلرص اال أآبو حنيفة  ،وان أآجاب
بقيام القرينة اخلارجية  ،قلنا هو اجلواب عام ذكره.
واثني ًا :ابحلل وهو ان احلياة اترة تضاف اىل ادلنيا فيكون املراد هبا هذه النشأأة
مقابل الخرة  ،و أآخرى تكون موصوفة هبا  ،ويراد هبا خصوص احلياة ادلانية يف
مقابل العالية  ،و قد يراد هبا عىل هذا نشأأة ا ألوىل يف مقابل الخرة  ،فتشمل
حياة الصاحلني  ،وقد يراد مهنا احلياة ادلانية يف هذه النشأأة مقابل حياة الصاحلني
العالية  ،واملراد ابحلياة يف قوهل تعاىل {امنا احلياة ادلنيا لعب ولهو} خصوص ادلانية
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يف هذه النشأأة  ،وما ذكره من عدم احنصار اللعب واللهو يف ادلنيا من تومه أآن
الية يف مقام حرصهام فهيا مع أآن ا ألمر ابلعكس  ،فال يكون حصوهلام يف غريها مانع
من دالةل الية عىل احلرص  ،مضاف ًا اىل منع حتقق اللعب واللهو يف غري احلياة ادلانية
ابملع ى املتقدم اذلي يشهد عىل ارادته أآداة (امنا) ويؤيده آيتا النقض .
ومما ذكرانه ظهر ضعف الاستشهاد بقوهل تعاىل {ان مثل احلياة ادلنيا كامء
أآنزلناه من السامء}.
هل تدل (إمنا) على احلصر باملنطوق أو املفهوم؟
ذهب احملقق النائيين (رمحه هللا)اىل أآن(امنا) تدل ابملنطوق لعدم حتقق ضابطة
املفهوم  ،ويه احتاد املوضوع يف املنطوق واملفهوم مع اختالف احلمك النتفاء املعلق
عليه احلمك يف املنطوق ،وذكل ألن املنفي عنه احلمك هنا غري املثبت هل احلمك  ،وال
مشاحة يف تسميته ابملفهوم  ،كام يف دالةل (اال) حيث يعرب عهنا ابملفهوم  ،واخلوض
يف هذه املسأأةل ليس همم ًا لعدم ترتب أآثر .

مفهوم العدد
والصحيح أآن حال العدد حال اللقب  ،فان عدم الاجزتاء ابلتصدق بأأقل من
مخسة درامه فامي اذا قال املوىل  :تصدق خبمسة درامه  ،من هجة عدم انطباق
املتعلق عىل املأأيت به  ،وال عالقة ذلكل ابملفهوم ؛ اذ ال تدل امجلةل عىل حمك ا ألقل
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نفي ًا أآو اثبا ًات  .كام اهنا ال تدل عىل حمك الأكرث كذكل  .نعم ،اذا دلت قرينة عىل أآن
املوىل يف مقام التحديد اكنت الزايدة مرضة واال مل تكن مرضة ومانعة من حتقق
املأأمور به.
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قبل ادلخول يف حمل البحث نذكر عدة أآمور :
ا ألمر ا ألول  :الظاهر أآن املراد ابلعام معناه اللغوي  ،وهو الشمول .
ا ألمر الثاين  :الفرق بني العام وبني املطلق الشمويل ؛ يف اس تفادة الشمول
وضع ًا من ا ألول  ،ومبقدمات احلمكة يف الثاين  ،فا ألول مس تفاد مما قال املتلكم
والثاين مس تفاد مما مل يقهل.
ا ألمر الثالث  :ينقسم العام اىل اس تغرايق ومجموعي وبديل  ،فان احلمك يف ا ألول
وان احتد اثبا ًات اال أآنه متعدد بعدد العام ثبو ًات  ،و يف الثاين واحد اثبا ًات وثبو ًات ،
وموضوعه اجملموع  ،ويف الثالث كذكل  ،اال أآن املتعلق رصف الوجود.
ا ألمر الرابع :ذكر صاحب الكفاية (رمحه هللا) أآن منشأأ التقس مي السابق كيفية
تعلق احلمك  ،والصحيح أآن املنشأأ يعود اىل رتبة سابقة عىل تعلق احلمك  ،فان
الطبيعة اترة تلحظ مبا يه بقطع النظر عن ا ألفراد  ،و أآخرى تلحظ فانية فهيا ،
وعىل الثاين اترة تلحظ فانية يف ا ألفراد عىل حنو الوحدة يف الكرثة  ،فيكون العموم
اس تغراقي ًا  ،واثنية عىل حنو الوحدة يف اجملموع  ،فيكون مجموعي ًا  ،واثلثة تلحظ
فانية يف رصف وجودها خارج ًا فيكون بدلي ًا .
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ا ألمر اخلامس  :يف الفرق بني أآدوات العموم ولفظ العرشة ونظائرها.
فقد يتومه دخول أآسامء ا ألعداد الكثرية فهيا من هجة أآن احلمك عىل العرشة ـ
مث ًال ـ يس تلزم ثبوت احلمك ل ألفراد عىل حنو الاس تغراق  ،كام يف أ(آكرم عرشة
رجال)  ،أآو اجملموع  ،كام يف (اذا اجمتع مائة رجل وجب اجلهاد).
وهذا التومه فاسد  ،ألن أآسامء ا ألعداد أآسامء أآجناس لها هجتان:
ا ألوىل  :انطباق العدد عىل أآفراد خمتلفة منه  ،كعرشة علامء أآو فقراء ،و حنو
ذكل  ،وهذه اجلهة مس تفادة مبقدمات احلمكة.
الثانية  :انطباق املدخول عىل لك فرد  ،وهذه سبب التومه  ،و مع ذكل يوجد
فرق من هجة أآن أآداة العموم تدل عىل رساية ا ألحاكم املتعددة املس تقةل عىل
املوضوعات كذكل  ،فك فرد جزيئ من عنوان املدخول  ،و أآما امس العدد فيدل
عىل مشول حمك واحد اثبت عىل موضوع واحد ألجزاء ذكل املوضوع.
والقول بعدم الفرق من هجة كفاية مشول مدخول العدد للفرد الس تغراق العدد
للحاد اىل حده وال يشرتط انطباق العدد عىل الحاد  ،ولهذا ال ينطبق (لك )
عىل زيد العامل يف قوكل أ(آكرم لك عامل) ولكن املدخول ينطبق عليه وشامل هل.
مدفوع  :بأأن انطباق مدخول (لك) من انطباق اللكي عىل املصداق  ،وهذا
خبالفه يف العدد اذلي نسبته نس بة الك اىل اجلزء .
ا ألمر السادس :الصحيح وضع أآلفاظ خاصة يف اللغة العربية وغريها الفادة
الشمول لشهادة الوجدان .
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و قد مينع ذكل بأأحد التقريبات التالية :
ا ألول  :أآن وضع أآي لفظ للعموم ال يفيد ادلالةل عليه  ،ألن ارادة اخلاص
حممتةل  ،ويه القدر املتيقن حال ادلوران بيهنا وبني ارادة العام  ،فال يصح نس بة
غريها اىل املتلكم  ،فيكون الوضع للخاص أآوىل .
وفيه  :أآن احامتل اخلاص ال يقتيض الوضع هل  ،اذ ال يشرتط يف الوضع رصاحة
دالةل اللفظ عىل املع ى .
الثاين  :لغوية الوضع للعام  ،ألن كون اخلاص قدر ًا متيقن ًا مبزنةل القرينة املتصةل
اليت متنع من ظهوره يف ارادة العام ،فيحتاج املتلكم اىل نصب قرينة للعموم فيلغو
الوضع هل.
وفيه  :أآن كون اخلاص متيقن ًا حبسب االرادة اخلارجية  ،وهذا املتيقن ال مينع
عن ظهور اللفظ يف العموم  ،واملطلوب هو الظهور ال الرصاحة .
الثالث :أآن اس تعامل ما ادعي وضعه للعام يف اخلاص أآكرث ـ حىت قيل ما من
عام اال وقد خص ـ يقتيض أآن يكون الوضع للخاص أآوىل .
وفيه  :أآنه ال مانع من وضع لفظ ملع ى يكون اس تعامل ذكل اللفظ يف غريه جماز ًا
أآكرث  ،مضاف ًا اىل أآن العام اخملصص مس تعمل يف معناه احلقيقي ..أآما يف فرض كون
اخملصص منفص ًال فواحض  .و أآما يف فرض كونه متص ًال ف ألن القرينة املتصةل وان
ترصفت يف املراد الاس تعاميل اال أآهنا تترصف فيه يف املدخول ال يف ا ألداء.
ا ألمر السابع  :يف أآدوات العموم.
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فقد ذكر هل عدة أآدوات:
ا ألوىل  :وقوع النكرة يف س ياق النفي أآو الهنيي.
الثانية  :امجلع احملىل ابلالم .
الثالثة  :لك و أآخواهتا .
وقد ذكر يف الكفاية أآن اس تفادة العموم من هذه ا ألدوات فرع احراز ارادة
االطالق يف املدخول  ،فان وقوع النكرة يف س ياق النفي أآو الهنيي يدل عق ًال عىل
الشمول  ،ألن انتفاء الطبيعة ال حيقق اال ابنتفاء مجيع أآفرادها  ،ولكن ما حيمك به
العقل هو انتفاء مجيع أآفراد ما يراد من املدخول  ،فالس تفادة الشمول مجليع ما يراد
مما يصلح أآن ينطبق عليه املدخول البد من اجراء مقدمات احلمكة فيه .وكذكل
احلال يف امجلع احملىل ابلالم بناء عىل كونه من أآدوات العموم .نعم ،يف افادته للعموم
وضع ًا منع ،وا ألمر يف (لك و أآخواهتا ) ـ أآيض ًا ـ كذكل اال أآنه ال يبعد أآن الظاهر
عند اطالقها ارادة مجيع ما يصلح أآن ينطبق عليه املدخول .
وميكن أآن نعلق عليه مبا ييل :
التعليق ا ألول  :ما ذكره ( رمحه هللا ) فامي وقوع النكرة يف س ياق النفي أآو
الهنيي  ،اتم .
التعليق الثاين  :ما ذكره (رمحه هللا ) يف امجلع احملىل سوف يأأيت الالكم فيه يف
حبث املطلق واملقيد ـ ان شاء هللا ـ .
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التعليق الثالث  :ما ذكره ( رمحه هللا ) من أآن (لك و أآخواهتا) موضوعة
الفادة مشول ما يراد من املدخول ممنوع  ،اذ يلزم منه :
أآو ًال  :لغوية وضع ا ألداة للعموم واس تعاملها فيه .
واثني ًا  :خمالفة املرتكز العريف القامئ عىل الفرق بني دالةل ( أآكرم لك عامل) ودالةل
( أآكرم العامل) يف كون اس تفادة العموم يف ا ألول من بيان عدم دخل اخلصوصية  ،و
يف الثاين من عدم بيان اخلصوصية.
فان قلت  :لو اكن لفظ (لك واخوته) يدل عىل عدم دخل اخلصوصية لوقع
التعارض بينه وبني التقييد.
قلت  :ال يقع التعارض ألجل املقارنة بيهنام يف الالكم  ،كام يف (ر أآيت أآسد ًا
يريم)  ،فان لكمة أآسد تدل بنفسها عىل احليوان اخملصوص  ،ولكن القرينة جعلهتا
تدل عىل الرجل الشجاع  ،ومل يقع تصادم يف البني  .هذا  ،مضاف ًا اىل أآن القيد ال
ينايف افادة ا ألداة للعموم  ،وامنا يدل عىل تقييد املدخول .
واثلث ًا  :أآن ال يوجد ما يدل عىل العموم رصاحة  ،وهذا واحض البطالن .
اذا اتضحت هذه ا ألمور فالالكم يف عدة عناوين :
يف حكم العام املخصص.
والالكم فيه يف ثالث مسائل :
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املسأأةل ا ألوىل  :يف حمك الش هبة احلمكية  ،ويه فامي اذا عمل ورود ختصيص عىل
عام  ،وشك يف خروج غري مورد اخلاص  ،كام لو احمتل ورود خمصص آخر ،فهل
جيوز الرجوع للعام أآو ال ؟
املسأأةل الثانية  :يف حمك الش هبة املفهومية  ،كام لو عمل بورود خمصص مردد بني
السعة والضيق .
املسأأةل الثالثة  :يف حمك الش هبة املصداقية  ،كام اذا ورد خمصص وعلمنا
ابندراجه حتت مفهوم العام  ،ولكن شك يف اندراجه حتت اخلاص .
أآما املسأأةل ا ألوىل  :فوقع اخلالف فهيا يف جحية العام يف البايق عىل أآقوال  :اثلهثا
التفصيل بني اخملصص املنفصل فال جيوز الرجوع اىل العام واملتصل فيجوز .
والصحيح هو جحية العام  ،وتوضيح ذكل يس تدعي احلديث يف مقامني :
املقام ا ألول  :يف اخملصص املتصل  ،وقد تقدم أآن املتصل مانع من انعقاد
العام ،فتسمية املتصل ابخملصص جمرد اصطالح وليس عىل وجه احلقيقة  ،حفال
العام اخملصص ابملتصل كحال غري اخملصص من ر أآس  ،فهو مل يقيد مدلول ا ألداة ،
وامنا ضيق املدخول فيه  ،فال ينبغي الشك يف جحيته يف البايق .
املقام الثاين  :يف اخملصص املنفصل  ،وقد يقال بعدم جحية العام يف البايق
استناد ًا اىل دليل يتكون من مقدمات  ،ويه:
املقدمة ا ألوىل  :أآن هناكل فرق ًا بني النسخ والتخصيص ..أآما يف فرض تساوي
الناخس واملنسوخ فواحض  ،و أآما يف فرض كون النس بة يه العموم واخلصوص
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املطلق ،ف ألن النسخ يوجب تبدل احلمك من حني صدور الناخس  ،و أآما التخصيص
فاكشف عن املراد ابلعام من حني صدور العام .
املقدمة الثانية :ملا اكن اخلاص اكشف ًا عن عدم ارادة الشمول مجليع ا ألفراد فهو
يدل عىل أآن العام اس تعمل يف غري ما وضع هل .
املقدمة الثالثة  :اخملصص قرينة صارفة عن املع ى احلقيقي  ،واال وقع التعارض
فامي لو ورد أآكرث من خمصص عىل عام  ،فال يكفي لتعيني املع ى املراد يف اجملازات
املتعددة .
ويرتتب عىل هذه املقدمات عدم تعني املراد ابلعام بعد التخصيص لتعدد
اجملازات احملمتةل ويه مراتب عدد ا ألفراد اخملتلفة واليت يه دون امجليع  ،فيكون
مجم ًال واجململ ليس جحة.
وقد أآورد عليه العلامء عدة ايرادات يرجع بعضها اىل بعض واملتحصل مهنا
اثنان:
ا ألول :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من أآن العموم وضع لدلالةل عىل
مشول ما يراد من املدخول  ،واخملصص ال ميس اس تعامل ا ألداة يف ذكل  ،وامنا
يبني ما أآريد من املدخول مع اس تعامل املدخول فامي وضع هل ـ أآيض ًاـ وهو ذات
الطبيعة ،فليس اس تعامل العموم ً
جمازاي ليقال ابالجامل من هجة تعدد املعاين اجملازية،
من دون فرق بني اخملصصات ذات العناوين النوعية وبني اخملصصات ذات العناوين
الفردية  ،مث ذكر (رمحه هللا) اشرتاك العام واخلاص يف احلاجة اىل اجراء مقدمات
احلمكة الحراز اطالق املاهية  ،وامتياز العام يف أآن أآداة العموم تتكفل رساية احلمك
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اىل مجيع ما يراد من املدخول  ،و أآما رساية املطلق فتتوقف عىل حمك العقل
بتساوي مجيع ا ألفراد يف انطباق الطبيعة علهيا .
وما ذكره (رمحه هللا) من أآن التخصيص ال يوجب التجوز اتم عىل اخملتار من
كون أآداة العموم موضوعة لشمول ما ينطبق عليه املدخول  ،فان للعام قبل ورود
اخملصص املنفصل ـ عالوة عىل ادلالةل ا ألنس ية التصورية ـ دالةل تصديقية وضعية ،
ويه ظهور اللفظ يف كون املتلكم يريد تفهمي معناه  ،و دالةل تصديقية جدية اثبتة
ببناء العقالء  ،ويه ان املتلكم يريد ما قصد تفهميه جد ًا  ،وورود القرينة املنفصةل
هيدم هذه ادلالةل غري الوضعية  ،و ال ميس ادلالةل الوضعية  ،وامنا يكشف عن عدم
ارادهتا جد ًا  ،وال مالزمة بني كون املتلكم يف مقام التفهمي  ،وارادة ما قصد تفهميه
جد ًا  ،اذ قد يقول املتلكم  ( :أآكرم لك عامل)  ،ويقصد خصوص العادل جد ًا ولكن
ألمر ما مل يبني متام مراده  ،و يكون للالكم دالةل تفهميية بسبب الوضع عند احراز
كون املتلكم يف مقام التفهمي ومل يذكر قرينة متصةل عىل خالف ذكل  ،فاذا ورد
اخملصص ينكشف أآن ادلاعي لتفهمي العام ليس بيان املراد اجلدي  ،فالقرينة املنفصةل
هتدم ادلالةل الثانية وال توجب جمازية الاس تعامل الحنفاظ ادلالةل التفهميية الوضعية
من دون فرق بني كون القرينة من اخملصصات ذات العناوين النوعية و بني كوهنا
من اخملصصات ذات العناوين الفردية  ،ولعل هذا هو مراد من قال ان العام يراد
منه العموم ابرادة متهيدية  ،ومن قال ان العام يس تعمل يف العموم دامئ ًا من ابب
جعل القانون يف ظرف الشك  ،فان مراد ا ألول ذكر العام وارادة معناه متهيد ًا ذلكر
اخملصص  ،ومراد الثاين اس تعامل العام يف العموم  ،ليكون بيا ًان للمراد  ،اال اذا وجد
خمصص ومع الشك يف اخملصص فاملرجع العموم .
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ويشهد لعدم ترصف اخملصص يف املراد الاس تعاميل اطباق العقالء عىل أآصاةل
العموم يف غري مورد التخصيص  ،فلو قامت بينة عىل ملكية زيد لكتابني و نفى
ملكيته ألحدهام ال يسقط العقالء البينة يف الخر  ،ومثهل لو قامت البينة عىل أآن
زيد ًا مدين لعمرو بعرشة درامه  ،فأأقر معرو بأأنه تسمل نصف املبلغ  ،فان العقالء
يبنون عىل احلجية يف البايق .
مث ان وجه التعبري ابلعموم مع عدم ارادته جد ًا كونه أآوثق يف ايصال املقصود و
أآخرص  ،وعدم ذكر اخلاص متص ًال ان اكن مع ذكر املنفصل قبل وقت احلاجة فال
حمذور فيه  ،وان اكن مع ذكره بعد وقت احلاجة ـ كام هو واقع كثري ًا ـ فلمصلحة
مزامحة وال سبيل لنا اىل نفي ذكل  .نعم  ،من دواعي التأأخري التقية  ،وادلواعي ال
تنحرص فهيا .
نعم  ،ما ذكره (رمحه هللا) أآخري ًا يف بيان هجة الاشرتاك والافرتاق بني العام
واملطلق غري اتم  ،وتقدم بيان وجه النظر فيه .
الثاين  :ما ذكره الش يخ ا ألنصاري (رمحه هللا) وحاصهل  :أآن اخملصص وان
كشف عن اس تعامل العام يف غري ما وضع هل  ،ولكن من هجة اخراجه بعض ا ألفراد
عن املراد  ،فاملقتيض الرادة البايق موجود واملانع مفقود.
وقرره احملقق النائيين (رمحه هللا) :بأأن العام وان اكن ادلال فيه واحد ًا اال أآنه
ينحل ثبو ًات اىل أآحاكم متعددة بعدد ا ألفراد  ،ويه مس تقةل مبع ى أآن اكشفية أآداة
العموم عن ارادة لك واحد مهنا يف عرض اكشفيهتا عن ارادة غريه ،ودالةل اخملصص
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عىل عدم ارادة البعض ال يكشف عن عدم ارادة البايق  ،فاملقتيض يف البايق ـ وهو
اكشفية العام ـ موجود  ،واملانع ـ وهو اخملصص ـ مفقود.
و أآورد عليه يف الكفاية  :بأأن عدم تفرع ثبوت اكشفية العام عن ارادة فرد عىل
اكشفيته عن ارادة آخر حصيح  ،ولكن الكهام متفرع عىل احراز االرادة الاس تعاملية
فامي وضعت هل أآداة العموم  ،وبعد التسلمي بأأن اخملصص يكشف عن اس تعامل العام
يف غري ما وضع هل تسقط داللته عىل ارادة لك واحد بتبع سقوط املراد الاس تعاميل.
هذا من اس تكشاف سقوط العةل و أآحد املعلولني من سقوط عدهل  ،وما ذكره ـ
رمحه هللا ـ متني.
و أآما املسأأةل الثانية  :ويه فامي اذا اكن اخملصص مجم ًال  ،فان اكن متص ًال يدور
أآمره بني املتباينني أآو املتباينات  ،فالصحيح عدم جحية العام يف أآي من احملمتالت ،
ملا عرفت من أآن املتصل ليس خمصص ًا حقيقة بل هو مانع من انعقاد العموم فاجامهل
يرسي اىل العام حقيقة  .وان اكن منفص ًال كذكل فاحلمك كذكل ال من هجة عدم
انعقاد ظهور العام  ،وامنا من هجة اجامل العام يف مقام احلجية اذ ال يعقل مشوهل
مجليع احملمتالت  ،كام ال يعقل مشوهل ألحدها بعينه ألنه ترجيح بال مرحج  ،وال
ألحدها ال بعينه ألنه ليس خارج ًا مهنا  .وان اكن متص ًال دائر ًا بني ا ألقل والأكرث ،
فاحلمك فهيا كذكل ملا تقدم يف الصورة ا ألوىل  .وان اكن منفص ًال كذكل  ،فالصحيح
جحية العام يف الأكرث والوجه أآن العام قد انعقد هل ظهور وال يرفع اليد عن جحيته اال
حبجة أآقوى  ،ويه اخلاص يف ا ألقل و أآما الأكرث فلام اكن فيه اخلاص مجم ًال فال
يكون مسوغ ًا لرفع اليد فيه عن جحية العام  ،ويكون ظهور العام رافع ًا الجامل
اخلاص.
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و أآما املسأأةل الثالثة  :فال الكم يف عدم حصة الرجوع للمخصص  ،وذكل ألن
المتسك ابدلليل فرع احراز موضوعه اذلي يراد اثبات احلمك املرتتب عليه يف ادلليل،
ونفس ادلليل ال يتكفل ذكل  .و أآما المتسك ابلعام مع الش هبة املصداقية للمخصص
فان اكن اخملصص متص ًال فال جيوز  ،وال نعمل قائ ًال ابجلواز  ،والوجه فيه أآن
اخملصص املتصل ـ كام تقدم ـ مانع من انعقاد العموم ويوجب تقييد موضوع العام بغري
اخلاص  ،اذ ال فرق بني أآن يكون التخصيص ابلتوصيف و بني أآن يكون
ابالس تثناء  ،ويف مورد الش هبة املصداقية ال حيرز اتصاف املشكوك بأأنه غري
اخلاص .وان اكن منفص ًال فقد يقال ابجلواز بنفس البيان املتقدم يف املسأأةل السابقة
فامي اذا اكن اخملصص منفص ًال دائر ًا بني ا ألقل والأكرث  ،فان الفرد املشكوك مشمول
ابلعام  ،فيكون العام فيه جحة بال معارض  ،اذ ال موجب لرفع اليد عن جحية العام
اال اخلاص واملفروض عدم جحيته فيه لعدم احراز انطباقه عليه ،فان احلجية تتقوم
بوصول الكربى والصغرى  ،وهام متحققتان يف العام دون اخلاص .
وقد نسب ذكل اىل املشهور  ،لوجود فروع متسك فهيا املشهور ابلعام يف
الش هبة املصداقية  ،مهنا ما لو تنازع املاكل ومن تلفت العني يف يده  ،فزمع ا ألول
أآن العني مغصوبة أآو ابعها عىل الطرف الخر  ،وزمع الطرف الخر أآهنا هبة أآو
عارية أآو جمهوةل ماكل  ،ويه يف يده أآمانة رشعية  ،فقد حمك املشهور ابلضامن
وتقدمي قول املاكل  ،متساكً بـ(عىل اليد ما أآخذت ) مع أآن املورد من الش هبة
املصداقية للمخصص  ،وهو ما دل عىل عدم الضامن مع رفع املاكل يده عن احرتام
ماهل وما دل عىل عدم ضامن اليد ا ألمينة  ،فان يد من تلفت العني عنده يشك يف
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انطباق هذه العناوين علهيا  ،و هذا الفرع وان اكن المتسك فيه ابملطلق اال أآن
العموم اكملطلق من حيث احلمك يف املسأأةل.
ويف هذه النس بة نظر  :فان قول املشهور وان اكن يعمتد عىل المتسك ابملطلق
يف مورد الش هبة املصداقية للمخصص  ،اال أآنه حيمتل أآهنم متسكوا به بعد احراز
موضوعه ابس تصحاب العدم ا ألزيل  .ونسب ذكل ـ أآيض ًا ـ اىل صاحب العروة
(رمحه هللا) واعمتد يف هذه النس بة عىل مجموعة من فتاواه يف مجةل من الفروع مهنا
حمكه بصحة الصالة يف الثوب اذلي يوجد عليه دم أآقل من ادلرمه  ،ولكنه مردد
بني أآن يكون من ادلماء الثالثة فال يعفى عنه أآو من غريها فيعفى عنه  ،ومهنا
حمكه ببطالن الصالة يف الثوب اذلي عليه دم يعمل بأأنه ليس من ادلماء الثالثة
وشك يف مقداره هل هو أآقل من ادلرمه أآو أآكرث  ،فانه ال مستند للحمكني اال
المتسك بعموم ما دل عىل العفو عن ادلم ا ألقل من ادلرمه يف ا ألول  ،والمتسك
بعموم ما دل عىل مانعية ادلم يف الثاين  .ويف هذه النس بة ما تقدم يف نس بة هذا
القول اىل املشهور  ،بل ان صاحب العروة (رمحه هللا) رصح فامي لو شك يف امر أآة
هل يه ممن جيوز النظر الهيا أآو ال ؟ بعد احلمك بعدم اجلواز بأأن ما خرج من معوم
حرمة النظر عناوين وجودية فباس تصحاب عدهما يتنقح موضوع العام .
وكيف اكن يرد عىل دليل القول ابجلواز أآنه مغالطة مبنية عىل اخللط بني
احلجية مبع ى ما يقطع العذر واذلي حمهل مقام العمل  ،ورشطه وصول الكربى
والصغرى  ،وبني احلجية مبع ى الاكشف عن مراد املتلكم اذلي حمهل قبل العمل وال
يشرتط فيه وجود الصغرى فض ًال عن وصولها  ،فان من قر أآ قوهل تعاىل {وهلل عىل
الناس جح البيت من اس تطاع اليه سبي ًال} فهم املراد مهنا وان مل يوجد مس تطيع ،
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و أآثرها قبل حتقق املوضوع جواز االخبار  ،والقول بعدم جحية اخملصص لعدم وصول
صغراه خلط بني معنيي احلجية  ،فان املقصود حبجية العام واخلاص هنا احلجية
ابملع ى الثاين  ،ويه متحققة يف اخملصص لعدم اجامهل  ،فيقدم عىل العام ويسقط
جحيته  ،فيبطل القول ابجلزم بشمول العام للفرد املشكوك  ،ألننا نعمل اندراجه قبل
التخصيص أآما بعده فال نعمل  ،وذكل ألن اخملصص يوجب تعنون العام بغري اخلاص
وذكل ألنه يكشف عن اختصاص املراد يف العام اجلدي بغريه واال يلزم التضاد ثبو ًات
فال ميكن المتسك به لعدم احراز اندراج املشكوك يف دائرة جحيته  ،وهبذا ظهر
الفرق بني هذا الفرض وفرض كون اخملصص املنفصل مجم ًال مردداً بني ا ألقل
والأكرث ،فان اخملصص يف فرض االجامل ليس جحة ـ مبع ى الاكشف ـ يف الأكرث فال
يكون موجب ًا لعنونة البايق بغريه.
تفصيل الشيخ األنصاري (رمحه اهلل):
وقد فصل الش يخ ا ألنصاري (رمحه هللا) فقال بعدم جحية العام يف اخملصص
اللفظي مطلق ًا  ،و أآما اللي ففصل فيه بني اللي الرضوري اذلي ال يغفل عنه أآحد
فقال بعدم جحية العام فيه  ،ألنه اكخملصص املتصل فيجري فيه ما تقدم يف اللفظي
املتصل  ،وبني النظري فيصح المتسك ابلعام ألنه الصادر من املوىل فقط  ،وهو
اكشف بظهوره عن ارادة العموم  ،وال جحية أآخرى توجب رفع اليد عنه كام يف
اخملصص اللفظي  .نعم  ،ملا اكن اخملصص هو القطع خبروج البعض فيلزتم ابخلروج
فيه فقط  ،ويرجع يف املشكوك اىل العام  ،وقد وافقه صاحب الكفاية (رمحه هللا).
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تفصيل احملقق النائيين(رمحه اهلل):
وللمحقق النائيين(رمحه هللا)اشاكل عىل ما ذكره العلامن (رمحهام هللا) حاصهل :
ان القطع ابلتخصيص وان اكن لبي ًا ً
نظراي قد يوجب تعنون العام بغري ما يقطع
خبروجه كام يف تقيد قوهل( :عليه السالم)" :انظروا اىل رجل منمك يعمل شيئ ًا من
قضاايان" ابالجامع عىل اشرتاط العداةل  ،فيكون حال اخملصص اللي حال اللفظي
فال ميكن الرجوع يف الفرد املشكوك اىل العام  .نعم  ،يمت الكهمام (رمحهام هللا) فامي
اذا مل يوجب ذكل  ،كام لو اكن قطع بعدم اش امتل اخلاص عىل املالك  ،فانه ال
يصح تقييد موضوع حمك العام مبالكه  ،ووجه متامية الكهمام (رمحهام هللا)هو ان
احراز اش امتل ا ألفراد عىل املالك وظيفة املوىل  ،والعموم اكشف اين عن اش امتل
الفرد املشكوك عىل املالك ورافع للشك من هجته بعد مشول موضوعه هل وعدم
ً
رضوراي أآو نظر ًاي.نعم،اذا
تقيده .وال خيتلف احلمك يف لك ذكل بني كون املقيد اللي
شك يف كونه مقيد ًا للموضوع أآم ال أآمكن المتسك ابلعام يف القيد النظري دون
البدهييي..
أآما جوازه يف ا ألول فالنعقاد ظهور العام وهو اكشف عن عدم تقيد املوضوع ،
و أآما عدم اجلواز يف الثاين فالحتفاف العام مبا يصلح للقرينة وتقييد موضوع العامل فال
ينعقد هل معوم .
والتحقيق  :أآن ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من عدم اماكن المتسك
ابلعام فامي اذا اكن اخملصص لبي ًا ً
نظراي فامي اذا اكن موجب ًا لتعنون موضوع العام
حصيح  ،ولكن اذا اكن التطبيق عىل الفرد بيد امللكف  ،كام هو الغالب يف احلقيقة
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الغالبة يف ابراز ا ألحاكم  ،ألن العمل خبروج فرد يكشف عن وجود خصوصية قيدَ
موضوع العام بعدهما  ،وال ميكن المتسك ابلعام مع الشك فهيا لعدم احراز موضوع
العام من دون فرق بني أآن يكون اخملصص لبي ًا أآو لفظي ًا.
و أآما اذا اكن التطبيق بيد املوىل  ،كام اذا أآمر املوىل العبد ابطعام أآوالده مث
عمل ابخراج العاق اما مبخصص لفظي أآو لي  ،وشك العبد يف فرد هل هو عاق أآو
ال؟ فان اكن اخملصص لفظي ًا مل ميكن المتسك ابلعام  ،ألنه قرينة عىل أآن املوىل أآولك
احراز املوضوع يف اخلارج اىل العبد  ،فيجري فيه ما تقدم  ،وان اكن اخملصص لبي ًا
مفع عدم القرينة اخلارجية عىل اياكل التطبيق اىل امللكف يصح المتسك ابلعام  ،ألن
ظهور الكم املوىل يف العموم اكشف عن أآنه بنفسه أآحرز انطباق موضوع حمكه
عىل مجيع ا ألفراد وهذا العموم جحة ال يرفع اليد عنه اال مع القطع خبروج الفرد  ،ومع
القرينة يأأيت الالكم املتقدم.
دخول الفرد املشكوك يف أفراد العام باستصحاب العدم األزيل:
وحمل البحث فامي اذا اكن اخملصص موجب ًا لتقيد العام بعنوان عديم ال وجودي،
فيخرج مثل ما لو قال املوىل  (:أآكرم العلامء )  ،مث قال (فليكونوا عدو ًال )  ،اذ ال
يوجد أآصل حترز به العداةل ومن هنا يتضح عدم جراين ا ألصل الثبات الكرية فامي
لو شك يف كرية املاليق  ،بل اجلاري اس تصحاب عدم الكرية الثبات النجاسة بناء
عىل جراينه يف ا ألعدام ا ألزلية  ،ألن موضوعها مركب من املاء وهو حمرز ابلوجدان
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وعدم الكرية وهو حمرز ابلتعبد  ،و هو خرية صاحب الكفاية (رمحه هللا) ،و خالفه
احملقق النائيين (رمحه هللا) واس تدل بدليل مركب من مقدمات:
ا ألوىل  :أآن اخملصص يعنون موضوع العام بنقيض اخلاص  ،فان موضوع احلمك
ابلنس بة اىل أآي خصوصية اما أآن يؤخذ مطلق ًا أآو برشط يشء أآو برشط ال
ويس تحيل االهامل  ،فبعد خروج فرد ابلتخصيص ال خيلو موضوع العام البايق من
أآن يكون مقيد ًا بعدم اخلارج أآو مطلق ًا وال اهامل  ،والثاين ابطل للزوم الهتافت بني
مدلويل العام واخلاص  ،فيتعني ا ألول .
والقول بعدم تعنون موضوع العام ابلنقيض  ،وامنا هو مكوت أآحد أآفراد العام
مدفوع  :بأأن املوت يوجب انتفاء احلمك ابنتفاء املوضوع يف مرحةل التطبيق  ،وليس
فيه تقييد للحمك يف مرحةل اجلعل  ،خبالف التخصيص اذلي يدل عىل الانتفاء مع
بقاء املوضوع من ابب السالبة ابنتفاء احملمول .
الثانية  :لك من الوجود والعدم اترة يكوانن محمولني و أآخرى انعتني  ،والناعتان
حيتاجان اىل موضوع اثبت يف اخلارج لقاعدة الفرعية  ،فيكوانن اكلعدم وامللكة
يصح ارتفاعهام مع عدم املوضوع  ،فقبل وجود املر أآة القرش ية ـ مث ًال ـ ال وجود
للقرش ية وال لعدهما النعيت ،اذ املعدوم ال يصح وصفه هبام خبالف احملمولني الذلين
يلزم من ارتفاعهام ارتفاع النقيضني.
الثالثة  :املوضوع املكون من ش يئني اترة يكون مكو ًان من جوهرين و أآخرى
من عرضني  ،واثلثة من جوهر وعرضه ..ويف ا ألول ميكن احراز جز أآي املوضوع
ابلوجدان  ،و ال مانع من احراز أآحدهام أآو لكهيام اب ألصل  ،ومثهل الثاين سواء اكان
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عرضني ملوضوع واحد أآو ملوضوعني ما دام مل يؤخذ عنوان آخر اكلتقارن يف
الفرضني.
و أآما الثالث  :فان اكن املوضوع مركب ًا من جوهر وعرض جوهر آخر جرى
فيه ما تقدم يف الفرضني السابقني  ،واال تعني أآخذ الوصف انعت ًا ال مقار ًان والوجه
فيه  :أآن تقييد املوضوع بوصف وجودي أآو عديم وان اكن قد يكون عىل حنو
الوصفية وحلاظ الوصف يف غريه  ،وقد يكون عىل حنو املقارنة و حلاظ الوصف يف
نفسه اال أآن ا ألول مقدم عىل الثاين ألنه ال ينفك عن حلاظ موضوع احلمك ـ اجلوهر
حسب الفرض ـ اذ احلكمي ال يغفل عن مالحظة الانقسامات الطارئة عىل
موضوعه  ،و مهنا انقسام املر أآة اىل القرش ية و غري القرش ية مث ًال  .وهذا خبالف
حلاظه مع املقارنة فان مقارنة اليشء ليست من شؤونه  ،وحيث ثبت يف املقدمة
ا ألوىل أآن التخصيص يقيد موضوع العام بنقيض اخلارج الس تحاةل االهامل ففي
صورة كون اخلارج عرض ًا ال حماةل يؤخذ نقيض اخلارج نعت ًا.
الرابعة  :اذا اكن موضوع العام يتقيد بنقيض اخلارج عىل حنو النعتية  ،ففي
ً
وجوداي يتقيد املوضوع ابلعدم النعيت  ،ويرتتب عىل ذكل
صورة كون اخلارج عنوا ًان
عدم جراين الاس تصحاب فامي اذا شك يف أآن املر أآة قرش ية أآم ال  ،ألن
املس تصحب ان اكن عدم القرش ية الناعت فال يوجد يقني سابق  ،وان اكن
احملمويل فهو مثبت .
وفيه :
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أآو ًال  :النقض جبميع املوضوعات املركبة جلراين نكتة اس تلزام التخصيص لتقيد
موضوع العام ابلعدم الناعت ،ففي املركب من جوهرين ـ مث ًال ـ انقسام لك جزء من
جز أآي املركب اىل املقارن مع اجلزء الخر وعدمه من الانقسامات ا ألولية ،فان
املقارنة من ا ألعراض القامئة ابجلزء فال يعقل فهيا االهامل  ،كام ال يعقل التقيد ابلعدم
أآو االطالق لثبوت التقيد ابملقارنة يف امجلةل  ،فال مناص من الالزتام بأأخذ لك جزء
برشط االتصاف مبقارنة الخر  ،فيكون أآخذ املقارنة مبفاد اكن التامة عبث ًا  ،ألن
مفاده هو نفس مفاد اكن الناقصة مع عدم أآخذ خصوصية االضافة اىل املوضوع ،
ويرتتب عىل ذكل عدم اماكن احراز املوضوعات املركبة مطلق ًا ابجراء
الاس تصحاب يف وجود أآحد اجلز أآين مع احراز الخر وجدا ًان.
واثني ًا  :وهو احلل وحاصهل  :ان التالزم بني العدم النعيت واحملمويل يوجب أآن
يكون املوضوع فامي اذا قيد بأأحدهام ليس مطلق ًا أآو مقيد ًا أآو همم ًال ابلنس بة اىل
الخر  ،فلو قيدت املر أآة بعدم االتصاف ابلقرش ية مل يكن املوضوع ابلنس بة اىل
االتصاف بعدم القرش ية مطلق ًا اذ مع ى االطالق اماكن حتقق املوضوع بدون
االتصاف بعدم القرش ية  ،وهذا غري معقول بعد تقيده بعدم االتصاف ابلقرش ية ،
وال مقيد ًا للغوية  ،وال همم ًال ألن االهامل فرع قابلية املوضوع للتقيد واالطالق
وليس املقام كذكل .
وحينئذ ينبغي البحث يف أآن اخملصص اذا اكن عنوا ًان وجود ًاي هل يوجب أآخذ
العدم النعيت ليك يقال بعدم جراين الاس تصحاب اال مع احراز حاةل سابقة
للموضوع ؟ أآو احملمويل ليك جيري اس تصحاب العدم ا ألزيل ؟
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والصحيح هو الثاين؛ ألن املوجب ألخذ العرض نعت ًا هو أآن وجوده يف نفسه
عني وجوده يف غريه ،فاذا أآخذ قيداً اكن عىل حنو النعتية  ،وهذا ال جيري يف
املوضوع املركب من جوهرين أآو من جوهر وعرض غريه أآو من عرضني يف
جوهرين  ،ففي ا ألخريين يؤخذ العرض مبفاد اكن التامة وحيتاج أآخذه انعت ًا اىل
عناية .
وكذكل ال جيري يف املوضوع املركب من عدم العرض وحمهل  ،وذكل ألن عدم
العرض ليس عرض ًا حيتاج اىل موضوع  ،كوجوده  ،وامنا هو أآمر أآزيل ابق ما دام
املوضوع مل يتصف ابلعرض  ،فميكن اس تصحابه مع احراز اجلزء الخر ابلوجدان .
نعم  ،قد يؤخذ االتصاف ابلعدم عىل حنو معدوةل احملمول اال أآن ذكل حيتاج اىل
مؤونة زائدة  ،ويه اضافة العدم اذلي هو يف نفسه حمض البطالن اىل املوضوع ،
وحينئذ ال جيري اس تصحاب العدم ا ألزيل.
الرجوع إىل العام لرفع الشك من غري جهة التخصيص:
ذكر يف الكفاية أآنه رمبا يظهر من بعضهم المتسك ابلعام مع الشك يف الفرد من
غري هجة التخصيص  ،كام لو شك يف حصة الغسل مباء مضاف فيمتسك بعموم
( أآوفوا ابلنذور ) ،فامي اذا نذر امللكف الغسل ابملضاف  ،ألن لك ما جب الوفاء به
حصيح ،ورمبا يؤيد ذكل مبا ورد من حصة الصوم يف السفر واالحرام قبل امليقات
اذا تعلق هبام النذر  ،والالكم يف مقامني :
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املقام ا ألول :يف كربى الرجوع اىل العام و حصة هذا النذر  .والصحيح عدم
اماكن المتسك ابلعام  ،ألن موضوع النذر الرحجان لتقوم النذر عق ًال به  ،اذ هو
جعل الفعل هلل وال جيعل اال الراحج ورشع ًا دلالةل ا ألخبار  ،ومع الشك يف الرحجان
ال ميكن المتسك ابلعام  ،ألنه من المتسك به مع عدم احراز موضوعه  ،بل ليس لنا
الرجوع اىل معوم وجوب الوفاء ابلنذر حىت عىل القول جبواز المتسك ابلعام يف
الش هبة املصداقية  ،ألن القائل به امنا يقوهل فامي اذا اكن املوضوع معنو ًان بعنوان
عديم ال وجودي .
املقام الثاين  :يف صغرى (حصة الصوم يف السفر واالحرام قبل امليقات ابلنذر).
واحلمك فهيام مفروغ عنه  ،وامنا الالكم يف التخرجي وفيه قوالن:
1ـ ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) من عدم اشرتاط الرحجان يف املسأألتني
ختصيص ًا ألدةل اشرتاط الرحجان .
وفيه  :أآن املنذور واجب و غري الراحج ال يعقل أآن جيعل هلل فيصبح واجب ًا .
2ـ ما ذكره الس يد الزيدي (رمحه هللا)من كفاية الرحجان ابلنذر وال يشرتط
قبهل  .و أآورد عليه النائيين(رمحه هللا) لزوم اماكن حتويل احملرمات واملكروهات اىل
واجبات  ،والواجبات واملس تحبات اىل حمرمات ابلنذر .
ويندفع  :بأأن ما دل عىل احلرمة والكراهة والوجوب بل واملباحات مطلق
يشمل حال النذر وغريه فمينع الانقالب  ،واملوجب لالنقالب يف الصوم يف السفر
واالحرام قبل امليقات ادلليل اخلاص.
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دوران األمر بني التخصيص والتخصص:
ال الكم يف الرجوع اىل العام ونفي التخصيص عند الشك يف التخصيص  ،كام
اذا قال املوىل ( أآكرم لك عامل )  ،و أآحرز أآن زيد ًا عامل ًا  ،ولكن شك يف خروجه
ختصيص ًا  ،وامنا البحث يف هذه املسأأةل فامي اذا عمل انتفاء حمك العام وشك هل هو
من هجة التخصيص أآو التخصص فهل ميكن الرجوع اىل العام لنفي التخصيص
واثبات التخصص؟ ومثلوا هل مبا دل عىل نفي البأأس عن ماء الاستنجاء فهل هو
طاهر فال يكون به بأأس ختصص ًا أآو جنس فيكون كذكل ختصيص ًا؟ وال تظهر المثرة
يف هذا املثال يف بطالن الوضوء به  ،فانه مجمع عليه وان اكن طاهر ًا  ،وال يف
تنجيس مالقيه  ،ألنه متفق عىل عدم التنجيس حىت عىل القول ابلنجاسة  .نعم،
تظهر يف سائر الاثر  ،كجواز الرشب و ازاةل اخلبث  ،والالكم يف مقامني:
املقام ا ألول :يف الكربى  ،والصحيح عدم اماكن الرجوع اىل العام الثبات
التخصص  .وما قيل من أآن التخصص الزم لنفي التخصيص دلوران ا ألمر بيهنام ،
و ا ألصول اللفظية تثبت اللوازم ،وحيث أآن أآصاةل العموم تنفي التخصيص فهيي
تثبت التخصص خمدوش :بأأن ا ألصل اللفظي يثبت الالزم اذا جرى يف نفسه ،
و أآصاةل العموم غري جارية  ،ألن دليلها السرية العقالئية و يه قامئة عىل العمل
اب ألصاةل فامي اذا شك يف احلمك و أآحرز املوضوع ال فامي اذا أآحرز احلمك وشك يف
املوضوع  ،ولهذا لو كتب الرجل اىل وكيهل (بع لك كتي اال كتاب الفقه) مل يعترب
العقالء قوهل اقرار ًا بأأن كتاب الفقه ليس هل مع أآن املقام يدور بني اخلروج
التخصيص والتخصييص.
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املقام الثاين  :يف حمك التطبيق وهو ماء الاستنجاء.
والصحيح فيه  :أآن ماء الاستنجاء طاهر ال من هجة تطبيق الكربى ملا عرفت
ما فهيا  ،بل وال يصح الرجوع الهيا يف املقام وان سمل هبا لوجود مانع  ،فانه وان
وجد عام يدل عىل أآن لك متنجس ينجس والقول ابلنجاسة يس تلزم ختصيصه  ،اال
أآنه يوجد عام آخر وهو لك جنس ينجس والقول بطهارة ماء الاستنجاء يس تلزم
ختصيصه  .وعليه  ،ان قلنا ابماكن الرجوع اىل العام لنفي التخصيص وقع التعارض
بني العامني  ،وان مل نقل فا ألصل اللفظي مفقود من ر أآس  ،فتصل النوبة اىل
ا ألصول العملية عىل التقديرين ومقتضاها الطهارة.
إذا دار األمر بني فردين أحدمها فرد للعام واآلخر ليس فرداً له:
ال ينبغي الشك يف جواز الرجوع لنفي التخصيص واثبات التخصص يف
عكس فرض املسأأةل السابقة  ،وهو ما لو أآحرزت فردية فرد ملوضوع العام وشك
يف احلمك  ،كام اذا عمل خبروج فرد تردد بني ما يشمهل العام و بني ما ال يشمهل ،
فانه جيوز الرجوع اىل أآصاةل العموم يف الفرد اذلي يشمهل العام  ،فينتفي التخصيص
ويثبت التخصص بناء عىل جحية ا ألصول اللفظية يف املثبتات .
والعمل االجاميل خبروج أآحد الفردين اكلعمل االجاميل خبروج زيد املردد بني
اجلاهل والعامل من معوم ( أآكرم لك عامل ) لورود (ال تكرم زيد ًا) ال يوجب ترك
اكراهمام  ،ألن العموم وان مل يكن انظر ًا اىل بيان حال الفرد  ،اكلبينة القامئة عىل
وجوب اكرام زيد العامل  ،اال أآن أآصاةل العموم مبدلولها املطابقي تدل عىل وجوب
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اكرام زيد العامل  ،والزم ذكل أآن احملرم اكرام زيد اجلاهل  ،ويه جحة يف لوازهما ،
فينحل العمل االجاميل اىل علمني تفصيلني بوجوب اكرام العامل وحرمة اكرام اجلاهل.
الفحص عن املخصص:
ذكر احملقق النائيين تبع ًا لصاحب الكفاية (رمحهام هللا) أآن هناك فرق ًا بني الفحص
عن اخملصص قبل العمل ابلعام وبني الفحص قبل العمل اب ألصول العملية ،من هجة
متامية املقتيض هنا ودخل الفحص يف رفع احامتل املانع  ،وعدم متاميته هناك ودخل
الفحص يف تمتمي املقتيض ..أآما يف ا ألصول العقلية ف ألن العقل ال حيمك بقبح العقاب
بال بيان اال اذا قام العبد بوظيفته من الفحص ألن وظيفة املوىل يف بيان التلكيف
جعهل يف معرض الوصول ابلفحص.
و أآما يف ا ألصول الرشعية ف ألن دليلها وان اكن مطلق ًا شام ًال ملا قبل الفحص
اال أآنه مقيد حبمك العقل بوجوب النظر والفحص قبل الرجوع اىل ا ألصول املرخصة
واال لزم لغوية بعثة ا ألنبياء وانزال الكتب والتلكيف .
ويالحظ عىل ما ذكراه :
أآن حال الفحص يف املقام كحال الفحص هناك قد يكون هل دخل يف ثبوت
املقتيض  ،كام يف العمومات اليت يف معرض التخصيص الصادرة من املتلكم اذلي
جرت عادته عىل الاعامتد عىل القرائن املنفصةل  ،اكلقرآن الكرمي ابلنس بة اىل بياانت
املعصومني (علهيم السالم)  ،فان السرية العقالئية ـ واليت يه العمدة يف العمل
ابلظهور ـ مل حيرز قياهما عىل العمل مبثل هذه العمومات قبل الفحص .وقد ال يكون
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هل دخل يف ثبوت املقتيض و تنقيح عدم املانع  ،كام يف غريها من العمومات  ،لقيام
السرية عىل العمل هبا قبل الفحص  ،وقد ال يكون هل دخل يف ثبوت املقتيض و هل
دخل يف تنقيح عدم املانع  ،كام يف العمومات اليت ليست يف معرض التخصيص
ولكن عمل اجام ًال بورود اخملصص عىل بعضها اذ قبل الاحنالل ابلفحص ال ميكن
تطبيق أآصاةل العموم يف امجليع خملالفة العمل االجاميل  ،ويف البعض للزوم الرتجيح بال
مرحج.
والفحص يف مورد ا ألصول اذا اكن يف مورد الش هبات احلمكية فهو من ا ألول،
وان اكن يف مورد الش هبات املوضوعية فهو من الثاين اال اذا اكنت مقرونة ابلعمل
االجاميل فتكون من الثالث.
حكم التمسك بالعام قبل الفحص:
ذهب املشهور اىل عدم جوازه وهو الصحيح  ،وقد اس تدل عليه بعدة أآدةل :
ادلليل ا ألول  :أآن جحية العموم منوطة ابلظن  ،والظن مبراد املوىل ال حيصل
من العام اال ابلفحص.
وفيه  :أآو ًال :أآنه أآخص من املدعى وهو عدم احلجية حىت لو حصل الظن قبل
الفحص .واثني ًا  :أآن جحية العام من هجة افادة الظن النوعي  ،وهو حاصل قبل
الفحص .
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ادلليل الثاين  :أآن اخلطاابت الرشعية خمتصة ابملشافهني  ،وتعمميها بقاعدة
الاشرتاك والبد قبل تطبيقها من معرفة حمك املشافهني هل هو عام أآم خاص  ،وال
ميكن معرفة ذكل قبل الفحص.
وفيه  :أآنه أآخص من هجة أآن بعض اخلطاابت ليست مشافهية  ،مضاف ًا اىل
عدم اختصاص املشافهية ابحلارضين يف جملس اخلطاب  ،كام س نبني ـ ان شاء هللا
ـ يف البحث اليت.
ادلليل الثالث :وجود عمل اجاميل بورود خمصصات عىل كثري من العمومات ،
فال جيوز العمل قبل الفحص  ،والقول بأأن مقتىض هذا العمل لزوم الفحص يف لك
كتاب حيمتل وجود خمصص فيه وان مل يكن من الكتب املعتربة  ،وهذا ما ال يسع
الفقيه القيام به  ،مدفوع ابحنالل هذا العمل بعمل اجاميل صغري دائرته الكتب املعتربة
بعد أآن اكن املعلوم يف الكبري ليس أآزيد من املعلوم يف الصغري  ،والفحص يف دائرة
العمل الصغري ال يلزم منه العرس واحلرج.
وقد أآورد عىل هذا ادلليل يف الكفاية بأأنه أآخص من املدعى  ،ألن العمل بعد
الظفر بعدة معومات خمصصة ينحل  ،فيجوز حينئذ المتسك ابلعام يف العمومات
ا ألخرى قبل الفحص .
و أآورد عليه احملقق النائيين (رمحه هللا) عدم قابلية هذا العمل لالحنالل  ،وقال
يف بيان ذكل  :ان العمل االجاميل البد فيه من منفصةل مانعة اخللو  ،وهو اترة يكون
مردد ًا بني املتباينني وهو ما اكنت قضيته املنفصةل مركبة من رشطيتني مشكوكتني،
وال ريب يف تنجزه ما مل ينحل  ،و اثنية مردد ًا بني ا ألقل والأكرث  ،وهو ما تركبت
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منفصلته من قضيتني محليتني  :احداهام مشكوكة وا ألخرى متيقنة  ،وال ريب يف
احنالهل  ،واثلثة  :مردد ًا بني ا ألقل والأكرث وبني املتباينني  ،وهو يف احلقيقة منحل
اىل علمني  :أآحدهام مردد بني املتباينني والخر بني ا ألقل والأكرث  ،ويف احنالل
املردد بني املتباينني ابحنالل املردد بني ا ألقل والأكرث خالف والتحقيق عدم
الاحنالل  ،ألن الاحنالل مالكه أآن يتعلق العمل ادلائر بني املتباينني بعنوان لوحظ
فيه العدد فقط  ،كام هو احلال يف أآكرث موارد العمل االجاميل  ،و أآما اذا لوحظ فيه
عالمة متعينة يف الواقع فال ينحل  ،ومثال ذكل  :أآن يعمل بوجود اانء جنس يف
عرشة أآواين  ،مث يعمل بوجود اانء جنس متعنون بأأنه لزيد وحيمتل أآن املعلوم يف
العلمني واحد  ،فاذا ظفر ابملقدار املتيقن وهو ا ألقل احنل العمل ا ألول ويبقى الثاين
منجز ًا  ،ألن نس بة املعلوم ابالجامل يف العمل الثاين اىل ما عمل جناس ته وغريه عىل حد
سواء  ،وكون املعلوم يف أآطراف العلمني ـ ا ألواين ـ واحد ًا ال يوجب التنايف بني
احنالل ا ألول ومنجزية الثاين  ،ألن العمل ا ألول ال يقتيض التنجزي وال يقتيض عدم
التنجزي  ،و ما ال اقتضاء هل ال ينايف ما هل اقتضاء.
واملقام من هذا القبيل  ،فكام نعمل بوجود خمصصات يف العمومات بشك عام
نتيقن بأأن عددها ال يقل عن عرشة ـ مث ًالـ و نعمل بورود خمصصات عىل العمومات
املوجودة يف الكتب ا ألربعة ال تقل عن ذكل العدد  ،واملعلوم يف الثاين متعنون
بعنوان واقعي وهل عالمة  ،فاذا ظفران ابملقدار املتيقن من اخملصصات احنل العمل
ا ألول دون الثاين  ،ألن نس بة ما نعلمه ابالجامل ـ وهو ختصيص عدد ال يقل عن
عرشة معومات يف الكتب ا ألربعةـ اىل ما عمل ابلتفصيل وغريه عىل حد سواء ،
ونتيجة ذكل أآن الأكرث من أآطراف العمل ا ألول ال جيب الفحص فيه من هجة العمل
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ا ألول  ،وهذا ال ينايف وجوب الفحص من هجة الثاين  ،فالبد قبل العمل
ابلعمومات املوجودة يف الكتب ا ألربعة من الفحص.
ويندفع  :بأأن مالك الاحنالل الظفر ابملقدار املعلوم اجام ًال من دون فرق بني
كون متعلق العمل لوحظ فيه العدد فقط أآو لوحظ فيه أآيض ًا عالمة خاصة يف الواقع،
ألننا ما دمنا حنمتل ـ فض ًال عن االحراز ـ احتاد املعلومني فال يبقى بعد الظفر
ابملقدار املتيقن اال شك بدوى بلحاظ ما يف الكتب ا ألربعة  ،ولو سلمنا عدم
الاحنالل فامي اذا لوحظ عالمة وعنوا ًان واقعي ًا فذكل فامي اذا مل يكن العنوان الواقعي
املأأخوذ مردد ًا بني ا ألقل والأكرث كام لو عمل اما بنجاسة اانء أآو اانءين  ،وعمل ـ
أآيض ًاـ ،بأأن يف ا ألواين اانء جنس ًا لزيد  ،واال حتقق الاحنالل بعد الظفر مبقدار
ا ألقل  ،واملقام من هذا القبيل .
بل وال يمت الكمه (رمحه هللا) حىت اذا اكن العنوان غري مردد بني ا ألقل
والأكرث عىل مسلكه يف تنجزي العمل االجاميل لوجوب املوافقة القطعية من أآنه عىل
حنو الاقتضاء وفرع تعارض ا ألصول يف مجيع ا ألطراف  ،فان امللكف لو عمل اما
بنجاسة اانء أآو اانءين  ،وعمل ـ أآيض ًا  ،بأأن يف ا ألواين اانء جنس ًا لزيد مث عمل
بنجاسة أآحدها وجدا ًان أآو تعبد ًا  ،مل جتر أآصاةل الطهارة يف املعلوم  ،فتجري يف غريه
بال معارض  ،فالعمل التفصييل كام حيل العمل ا ألول اما وجدا ًان أآو تعبد ًا حيل الثاين
حكامً .
ادلليل الرابع  :ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) وهو مبين عىل مقدمات :
ا ألوىل  :توقف دالةل أآلفاظ العموم عىل جراين مقدمات احلمكة يف املدخول.
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الثانية  :أآن من مقدمات احلمكة عدم البيان .
الثالثة  :أآن السرية قامئة يف من اكنت عادته بيان متام مراده بشخص الكمه
عىل انعقاد االطالق عند عدم ذكر القرينة املتصةل  ،وفمين اكنت عادته الاعامتد عىل
املنفصةل عىل عدم انعقاد االطالق اال مع احراز عدم املنفصةل أآيض ًا  ،والشارع من
الثاين  ،فال بد النعقاد اطالق يف الكمه من احراز ذكل  ،وهو يتوقف عىل
الفحص .
وفيه :
أآو ًال :فساد املب ى كام تقدم .
واثني ًا  :فساد البناء نقض ًا  :بأأن توقف انعقاد االطالق عىل القرينة املنفصةل
الزمه رساين اجامل اخملصص املنفصل اىل العام وهو ال يلزتم بذكل ً .
وحال :بأأن
السرية قامئة عىل انعقاد االطالق مع عدم القرينة املتصةل  .نعم ،جحية االطالق ترتفع
مع املنفصةل .
ادلليل اخلامس :وهو اخملتار المتسك بأأدةل وجوب التعمل  ،كرواية مسعدة بن
زايد  ،فهيي تدل عىل وجوب الفحص عن اخملصص قبل العمل ابلعام  ،وعن
املعارض قبل العمل اب ألمارة وعن ادلليل الاجهتادي قبل العمل اب ألصل  ،ووجه
ادلالةل أآن العمل يف هذه املوارد الثالثة قبل الفحص لو أآدى اىل خمالفة الواقع تكون
خمالفة الواقع عن هجل ال عصيان كام يف الباين عىل اخملالفة حىت عىل تقدير العمل ،
والرواية تدل عىل أآن اخملالفة عن هجل يرتتب علهيا العقاب .
فان قلت  :هذا جيري مع الفحص أآيض ًا.
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قلت  :الفحص تعمل يصح به الاعتذار .
املقدار الواجب من الفحص :
واملتصور يف مقدار الفحص اىل :
1ـ حصول اليقني.
2ـ الاطمئنان.
3ـ الظن .
وا ألول ابطل اذ ال يسع معر االنسان لتحصيل العمل بعدم اخملصص يف معوم
واحد فض ًال عن امجليع  ،فيلزم مع اشرتاط اليقني انسداد ابب العمل ابلعمومات .
والثالث مثهل اذ ال دليل عىل جحية هذا الظن  ،فيتعني الثاين  ،وهو مباكن
من االماكن عند الفحص عن اخملصص يف املواضع املناس بة هل يف ا ألبواب الفقهية ،
واحامتل وجود اخملصص يف غريه وان اكن موجود ًا عق ًال لكنه موهوم ال ينايف
الاطمئنان  ،ولعل هذا مراد صاحب الكفاية (رمحه هللا) ملا اشرتط يف جواز
العمل ابخلطاابت اليت يف معرض التخصيص ـ كخطاابت الشارع ـ الفحص مبقدار
خروج اخلطاابت عن معرض التخصيص  ،اذ لو اكن مراده خروج اخلطاابت عن
كوهنا يف معرض التخصيص ابلفحص مل يكن هل حمصل اذ اليشء ال ينقلب عام هو
عليه .
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اخلطابات املشافهية :
ذكر صاحب الكفاية (رمحه هللا) أآن الزناع يف هذه املسأأةل يتصور عىل هجات
ثالث:
اجلهة ا ألوىل  :يف اماكن تلكيف الغائب واملعدوم سواء أآابرز التلكيف يف
خطاب شفايه أآم ال  .و البحث فهيا عقيل والصحيح فيه االماكن يف احلمك
االنشايئ املربز بقضية حقيقية موضوعها فريض  ،دون احلمك الفعيل اذ ال يعقل
البعث فع ًال اال اذا حتقق امللكف امللتفت اىل التلكيف.
اجلهة الثانية  :يف اماكن خماطبة الغائب واملعدوم سواء اكن عىل حنو التلكيف
أآو االخبار  .والبحث فهيا عقيل ـ أآيض ًاـ والصحيح فهيا اختالف اخلطاب ابختالف
دواعيه  ،مفع قصد التفهمي الفعيل البد من الالتفات مع احلضور فض ًال عن أآصل
احلضور والوجود  ،المتناع هذا ادلاعي مع الغفةل والغيبة والعدم  ،وان اكن التفهمي
عند بلوغ اخلطاب أآمكن من دون فرق بني كون الفاصل طوي ًال أآو قصري ًا  ،وان
اكن شيئ ًا آخر اكلتظمل و الندبة  ،فكذكل .
اجلهة الثالثة  :يف حتديد املوضوع هل يف اخلطاابت الشفاهية  ،هل هو اخلطاب
احلقيقي أآو االنشايئ؟ فعىل ا ألول ال يشمل احلارض الغافل فض ًال عن الغائب
واملعدوم  ،وعىل الثاين يشمل اذ مفاد اخلطاابت الشفاهية حينئذ اظهار توجه
اخلطاب حنو مدخولها بداع من ادلواعي  ،فال مانع من توهجه للمعدوم بعد فرضه
مبزنةل املوجود  .وهذا هو الصحيح حبسب املتفامه العريف .
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ولو سلمنا الوضع للخطاب احلقيقي فهو ال يس تلزم اختصاص اخلطاابت
الرشعية ابملشافهني لوجود قرينة عامة ـ ويه القطع ابلشمول للغائب واملعدوم ـ
توجب محل اخلطاابت الرشعية عىل اخلطاب االنشايئ أآو حال الوصول  ،فان
اخلطاب الرشعي وان احمتل اختصاصه ابملوجودين يف ذكل الزمان ولكن ليس لكهم
حارض ًا يف جملس اخلطاب وال حيمتل اختصاصه ابحلارض دون الغائب مهنم ،وال
خيفى أآنه ال مرسح لهذا الزناع يف آايت القرآن الكرمي عىل القول بزنول القرآن دفعة
واحدة قبل تبليغه  ،اذ ال ميكن ارادة اخلطاب احلقيقي مهنا حينئذ.
فالصحيح يف الشمول ما ذكرانه من الوضع أآو الاس تعامل يف اخلطاب
االنشايئ  ،وليس ما ذكره احملقق النائيين (رمحه هللا) حيث فصل بني اخلارجية
واحلقيقية  ،وقال ابالختصاص يف ا ألوىل دون الثانية  ،وذكر يف وجه عدم
الاختصاص أآن املعدوم فهيا نزل مزنةل املوجود  ،اذ يالحظ عليه  :أآنه تزنهل مزنةل
املوجود مع جعل املوضوع هل اخلطاب احلقيقي ال يرفع املشلكة رضورة أآن اخلطاب
احلقيقي يتوقف عىل احلضور والالتفات .
مثرة البحث:
وقد ذكرت لهذا البحث عدة مثرات نذكر مهنا مثرتني:
ا ألوىل  :جحية الظهور يف حق الغائب واملعدوم عىل القول ابلعموم ،
واختصاصها ابحلارض عىل القول ابخلصوص .و أآورد علهيا يف الكفاية أآهنا مبنية عىل
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اختصاص جحية الظهور ابملقصود ابالفهام  ،و اختصاص اخلطاابت الرشعية بتفهمي
احلارض  ،والكهام ممنوع .
أآما ا ألول ف ألن السرية قامئة عىل جحية الظهور يف حق غري املقصود ابالفهام .
و أآما الثاين ف ألن خطاابت الشارع هداية مجليع البرش احلارض وغريه .
الثانية  :اماكن المتسك ابالطالق عىل القول ابلعموم وعدم اماكن المتسك به
عىل القول ابخلصوص .
ووجه عدم االماكن عىل الثاين هو ان اخلطاب غري متجه للغائب واملعدوم
ليمتسك الغائب واملعدوم بعد وجوده ابالطالق  ،وقاعدة الاشرتاك غاية ما تثبت
الاشرتاك يف احلمك مع الاحتاد ابلصنف  ،وحيث ان اخملاطب حيمتل اختالفه صنف ًا
عن الغائب و املعدوم  ،الحامتل دخل معارصة املعصوم يف احلمك  ،فال ميكن
المتسك ابلقاعدة.
و أآورد علهيا يف الكفاية  :ابماكن المتسك ابالطالق يف حق اخملاطبني لنفي
احامتل دخل الوصف املوجود فهيم اذا اكن مفارق ًا  .نعم  ،ال ميكن يف غري املفارق
اذ جراين االطالق فرع اجراء مقدمات احلمكة ويه منتفية فيه اذ عىل تقدير عدم
البيان فهيا ال يلزم نقض الغرض  ،ألنه ال ينفك عن اخملاطبني  ،فيصح أآن يعمتد عليه
امللكف  ،مفع احامتهل ال ميكن المتسك ابالطالق.
وال خيفى أآن الكمه (رمحه هللا) اتم ولكنه ال ينفع يف املقام  ،ألن املعارصة قيد
الزم للمخاطبني  ،فال ميكن نفيه ابالطالق عىل القول ابخلصوص ،فالمثرة اتمة.
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تعقب العام بالضمري:
اذا تعقب العام مضري راجع اىل فرد منه ولك واحد مهنام حمك  ،كام يف قوهل
تعاىل {واملطلقات يرتبصن بأأنفسهن} املتعقب ابلضمري الراجع اىل خصوص
الرجعيات والوارد يف قوهل تعاىل {وبعولهتن أآحق بردهن} دار ا ألمر بني الترصف يف
العام حبمهل عىل ارادة اخلاص تطبيق ًا ألصاةل عدم الاس تخدام أآو الضمري حبمهل عىل
اجملاز يف الاس تعامل وهو الاس تخدام أآو االس ناد بأأن يكون مس تعم ًال يف نفس
مع ى مرجعه  ،ولكن أآس ند حمك البعض اىل الك تطبيق ًا ألصاةل العموم  ،أآو
التوقف واحلمك ابالجامل .
قد يقال ابلثالث ؛ ألنه ال ميكن المتسك بأأصاةل العموم  ،ألن الالكم حمتف مبا
يصلح للقرينية و هو مانع من انعقاد العموم عرف ًا  ،وال بأأصاةل عدم الاس تخدام
الثبات احلقيقة يف الضمري ،ألن مورد ا ألصول اللفظية الشك يف املراد  ،واملراد من
الضمري يف املقام معلوم  ،وامنا يشك يف كيفية اس تعامهل هل عىل حنو احلقيقة أآو
اجملاز يف اللكمة أآو االس ناد .
و اختار احملقق النائيين(رمحه هللا) الثاين تطبيق ًا ألصاةل العموم  ،وذكر هل
وجوه ًا :
ا ألول  :أآن الاس تخدام فرع كون العام جمازاً بعد التخصيص اذ عىل هذا يكون
للعام معنيان  :أآحدهام احلقيقي وهو املس تعمل فيه املرجع  ،والثاين اجملازي وهو
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البايق فاذا اس تعمل فيه الضمري وقع الاس تخدام  ،والصحيح أآن العام حقيقة بعد
التخصيص فال يوجد مع ى آخر يس تعمل فيه الضمري  ،فال اس تخدام.
وفيه :عدم توقف الاس تخدام عىل كون العام جماز ًا بعد التخصيص  ،اذ يكفي
فيه اس تعامل العام يف مجيع ا ألفراد  ،وارادة بعض ا ألفراد من الضمري .
الثاين  :ما تقدم من أآن مورد ا ألصول اللفظية الشك يف املراد  ،ال الشك يف
كيفية الاس تعامل بعد احرازه من هجة الشك يف املراد ابملرجع .
فان قلت  :عدم اجلراين مع احراز املراد والشك يف كيفية الاس تعامل يف فرض
عدم ترتب أآثر  ،ويف املقام يرتتب أآثر وهو عدم ارادة العام .
قلت  :ختصيص العام ليس أآثر ًا رشعي ًا فال يرتتب عىل ا ألصل ،واال اكن مثبت ًا.
وفيه  :أآن من جيري أآصاةل عدم الاس تخدام يدعي ظهور الالكم بس ياقه يف
احتاد املراد اجلدي من الضمري و مرجعه  ،وال يرفع اليد عن ذكل اال بقرينة ومع
عدهما ا ألصل عدم الاس تخدام ووحدة املراد ،ومع العمل ابملراد من الضمري يدور
ا ألمر بني رفع اليد عن ظهور الس ياق أآو احلفاظ عليه والالزتام بعدم ارادة العام ،و
سوف يأأيت ـ ان شاء هللا ـ يف مناقشة الوجه الثالث بيان املوقف يف هذا ادلوران.
الثالث :أآن جراين أآصاةل عدم الاس تخدام مع العمل ابملراد من الضمري فامي اذا
اكن الاس تخدام واقع ًا يف عقد الوضع عىل تقدير ثبوته كام يف (ر أآيت أآسداً
ورضبته)  ،فان موضوع الرضب اذا عمل أآنه الرجل الشجاع وقلنا بأأن من وقعت
عليه الرؤية احليوان املفرتس وقع الاس تخدام يف املوضوع  ،و يف املقام املس تعمل
فيه الضمري عني ما اس تعمل فيه املرجع  .نعم  ،املراد منه جد ًا خصوص الرجعيات،
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وعلمنا ذكل من عقد امحلل ادلال عىل أآحقية البعول ابلرد  ،وعليه ال حنمتل
الاس تخدام لتجري أآصاةل عدمه  ،فتجري أآصاةل العموم بال معارض .
فان قلت  :ولكن الالكم حمتف مبا يصلح للقرينية  ،فال ظهور يف الالكم يف
العموم  ،ليمتسك بأأصالته.
قلت  :هذا يمت فامي اذا اكن يف الالكم حمك واحد ووجد لفظ مجمل يصح
اتاكل املتلكم عليه  ،كام يف أ(آكرم العلامء اال الفساق) واكن لفظ الفاسق مجم ًال  ،فال
حماةل يرسي اجامل اخلاص اىل العام  ،واملقام ليس كذكل فال يكون صغرى لكربى
احتفاف الالكم مبا يصلح للقرينية  ،ألن يف الية مجلتني :احدهام متكفةل لبيان
حمك للعام  ،وا ألخرى متكفةل لبيان حمك آخر للخاص  ،وال مانع من ثبوت احلمكني
مع ًا ،فال يوجد مقتض جلعل ثبوت احلمك الثاين قرينة لتحديد املراد من ا ألول .
ويف الكمه موضعان للنظر :
املوضع ا ألول  :قوهل ان ادلال عىل الاختصاص يف الية عقد امحلل .
ففيه  :أآان لو كنا والية فهيي تدل عىل معوم احلمك الثاين اك ألول  ،ألن الضمري
اكملرجع مس تعمل يف العموم  .نعم  ،علمنا ابالختصاص من اخلارج يف املوضعني،
وقيام ادلليل اخلاريج عىل ارادة اخلصوص ـ كام أآفاد (رمحه هللا) ـ ال يوجب
اس تعامل الضمري يف غري العموم النفاكك املراد الاس تعاميل عن اجلدي ،وهبذا يتضح
أآن الية آأجنبية عن املقام .
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املوضع الثاين  :ترتيبه جراين أآصاةل العموم عىل عدم كون املقام صغرى لكربى
الاحتفاف مبا يصلح للقرينية .
ففيه  :أآن املانع من المتسك بأأصاةل العموم ال ينحرص يف ذكل  ،بل هناكل مانع
آخر  ،وهو أآن املرتكز العريف يف مثل املقام ا ألخذ بظهور الس ياق يف وحدة املراد
ورفع اليد عن ظهور العام يف العموم.
ختصيص العام باملفهوم :
قيل بتقدمي العموم ألن داللته أآصلية بيامن دالةل املفهوم تبعية .
وفيه  :كام ان العموم داللته تستند اما اىل الوضع أآو مقدمات احلمكة  ،فكذكل
دالةل مجةل املفهوم اذ يه بسبب دالةل املنطوق اما وضع ًا أآو مبقدمات احلمكة عىل
خصوصية تس تتبع املفهوم .
وقيل بتقدمي املفهوم الس امي اذا اكن موافق ًا  ،ألن تقدمي املفهوم ال يس تلزم اال
التخصيص  ،و أآما تقدمي العموم فان اكن مع عدم املساس ابملنطوق لزم التفكيك بني
الالزم وامللزوم  ،ألن املفهوم من لوازم املنطوق ،وان اكن مع املساس به فهو بال
موجب  ،ألن املعارضة مع املفهوم فقط.
وفيه  :اماكن اختيار الثاين  ،وموجب الترصف يف املنطوق موجود  ،وهو
معارضة املنطوق من هجة داللته عىل اخلصوصية املس تلزمة للمفهوم  ،ونفي الالزم
ابلعموم يس تلزم انتفاء امللزوم .
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تفصيل صاحب الكفاية (رمحه اهلل):
وذكر يف الكفاية أآن العام وما هل املفهوم اترة يكوانن يف الكم واحد أآو يف
الكمني مبزنةل الواحد بنحو يكون لك واحد مهنام صاحل ًا ألن يكون قرينة للترصف
يف الخر  ،و أآخرى يف الكمني..
فعىل ا ألول  :ان اكنت داللهتام ابالطالق ال ينعقد هلام ظهور  ،ألن لك واحد
مهنام مينع من انعقاد ظهور الخر ،وان اكنت داللهتام ابلوضع فكذكل الحتفاف لك
واحد مهنام مبا يصلح للقرينية  ،فيكون املرجع ا ألصول العملية  ،وهذا جار يف هذين
الفرضني مع عدم وجود ا ألقوى ظهور ًا واال قدم .
وان اكنت دالةل أآحدهام ابالطالق والخر ابلوضع قدم ما ابلوضع  ،ألنه مانع من
جراين مقدمات احلمكة وانعقاد االطالق فامي يدل ابالطالق  ،فيقدم  ،ألنه أآظهر .
وعىل الثاين  :ان اكنت داللهتام ابالطالق أآو الوضع فال موجب للتقدمي مع عدم
وجود أآقوى يف الظهور بيهنام يصلح عرف ًا للقرينية ـ ككون أآحدهام خاص ًا وا ألخر أآمع
مطلق ًا ـ فيكون املرجع ا ألصول العملية.
وان اكنت دالةل أآحدهام ابالطالق والخر ابلوضع قدم ما ابلوضع لنفس ما
تقدم.
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والصحيح هو التفصيل بنحو آخر ؛ ألن التعارض بني العام واملفهوم كغريه من
أآقسام التعارض قد يكون عىل حنو العموم واخلصوص من وجه وقد يكون عىل
حنو العموم واخلصوص املطلق..
فان اكن من ا ألول  :قدم ما داللته ابلوضع عىل ما داللته ابالطالق ألن دالةل
ما ابالطالق تتوقف عىل عدم البيان والعام بيان  ،وان احتدا يف منشأأ ادلالةل ،
ففي فرض وجود حامك قدم بال فرق بني كوهنام يف الكم واحد كام يف حكومة املفهوم
عىل معوم التعليل يف آية النبأأ أآو يف الكمني  ،ألن احملكوم ملا اكن عىل هنج القضية
احلقيقية فهو ال يتكفل بيان حتقق موضوعه نفي ًا و اثبا ًات واحلامك يتكفل ذكل  ،فيقدم
بل يلزم من تقدمي العموم حمذور ادلور .
وان مل يوجد احلامك قدم ما يلزم من تقدمي معارضه لغوية العنوان الوارد فيه ،
كام يف التعارض الواقع بني ما دل عىل طهارة بول الطري و خرئه  ،مكعتربة أآيب بصري
"لك يشء يطري فال بأأس ببوهل وخرئه " وما دل عىل جناسة مدفوعات غري املأأكول
مطلق ًا ومادة التعارض يف غري املأأكول من الطري  ،فان تقدمي ما دل عىل جناسة
مدفوعات ما ال يؤلك يلزم منه الغاء عنوان الطري ،اذ ال خصوصية هل واملدار عىل
جواز الألك خبالف تقدمي ما دل عىل الطهارة  ،فانه ال يلغي موضوعية عنوان غري
املأأكول وامنا يوجب رفع اطالق موضوعيته وختصيصه بغري الطري  .واذا مل يكن
تقدمي أآحدهام موجبا للغوية العنوان املأأخوذ يف الخر قدم ما فيه مرحجات التقدمي
واال تساقطا .
وان اكن من الثاين  :قدم ا ألخص  ،وان اكنت داللته ابالطالق ودالةل العام
ابلوضع  ،ألنه قرينة عرف ًا.
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دوران األمر بني رجوع االستثناء جلميع العمومات املتعاقبة أو
لألخري:
ون الرم رح َصنَ ِّ
ات مث لَ رم يَأْتوا ِّبأَ ررب َ َع ِّة شهَدَ ا َء
ومثال ذكل قوهل تعىل َ { :و ِّاذل َين يَ ررم َ
ون  ،اال ِّاذل َين
فَا رج ِّدل ر
ومه ثَ َما ِّن َني َج ر َدل ًة َو َال تَ رق َبلوا لَه رم َشهَا َد ًة َآبَدً ا ۚ َوآولَ َٰـ ِّئ َك مه الر َف ِّاسق َ
ِ
اَّلل غَفور َر ِّحمي} فانه ال اشاكل يف رجوع
اتَ بوا ِّم رن ب َ رع ِّد َذَٰ ِّ َكل َو َآ رصلَحوا فَان َ
ِ
الاس تثناء اىل امجلةل ا ألخرية  ،ولكن هل الظاهر رجوعه الهيا ابخلصوص أآو اىل
امجليع أآو عدم الظهور من ر أآس ؟ أآقوال .
الصحيح يف املسأأةل ثالث صور :
1ـ أآن يتحد املوضوع ويتعدد احملمول  ،كام يف الية الرشيفة  .وحمكها الرجوع
اىل امجليع  ،ألهنا يف قوة امجلةل الواحدة ذات املوضوع الواحد والاس تثناء راجع
اليه.نعم  ،لو تكرر املوضوع فالظاهر رجوع الاس تثناء اىل ا ألخرية وما بعدها اذا مل
يتكرر املوضوع  ،كام يف ( أآكرم العلامء واتبعهم وجالس العلامء اال الفساق)  ،ألن
تكرار املوضوع ظاهر عرف ًا يف قطع الالكم عن سابقه.
2ـ أآن يتحد احملمول ويتكرر املوضوع  ،كام يف ( أآكرم العلامء و الش يوخ و أآهل
املعروف اال الفساق )  .واحلمك رجوعه اىل امجليع ألن وحدة امحلل قرينة عىل أآن
امجليع موضوع واحد  ،فتكون هذه امجلل يف قوة امجلةل الواحدة  ،و فامي اذا تكرر
امحلل جيري الالكم املتقدم يف تكرر املوضوع.
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و القول ابالجامل يف الفقرات ا ألوىل يف الصورتني ـ فامي اذا تكرر املوضوع أآو
احملمول ـ الحتفاف الالكم مبا يصلح للقرينة غري حصيح  ،ألن مورد قاعدة احتفاف
الالكم مبا يصلح للقرينة الشك يف املراد  ،وحنن يف املقام ال نشك يف رجوعه اىل
امجلةل اليت وقع فهيا التكرار .
3ـ أآن يتعدد املوضوع واحملمول  .وقد اتضح حمكها مما تقدم وهو الرجوع اىل امجلةل
ا ألخرية ؛ اذ ظاهر ذكر املوضوع مع احملمول يف ا ألخرية قطع الالكم عن سابقه ،
فريجع اليه الاس تثناء .
ختصيص العام الكتابي خبرب الواحد:
وال خالف بني أآحصابنا ـ فامي نعمل ـ يف جوازه  ،واختلف العامة فيه عىل
أآقوال ،ففهيم من منع مطلق ًا  ،و فهيم منه توقف  ،وفهيم من فصل بني س بق
ختصيص العام بدليل قطعي اما مطلق ًا أآو متصل فيجوز و اال ال جيوز  ،ولعل وجه
التفصيل تومه أآن اس تعامل العام بعد التخصيص جماز  ،فال يوجب التخصيص
الثاين شيئ ًا عىل ما فعهل ا ألول  ،وفيه  :ما عرفت من أآن التخصيص ال يوجب
جتوز العام.
والصحيح ما عليه أآحصابنا ألن خرب الواحد ال ينايف العام الكتايب س ند ًا وال
دالةل  ،ألنه قرينة  ،والقرينة ال تنايف ذهيا  ،فاذا قام دليل قطعي عىل جحية اخلرب
اكن هذا ادلليل حاكامً عىل أآصاةل العموم  ،ألهنا ترفع موضوعها وهو الشك يف ارادة
العموم.
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وقد يتومه وجود موانع من تقدمي اخلرب مهنا:
ا ألول  :أآن الكتاب قطعي واخلرب ظين  ،وال يصح رفع اليد عن القطعي
ابلظين.
وفيه  :أآن القطعي هو صدور اللفظ  ،والتخصيص ال يقتيض رفع اليد عن
يشء منه  ،أآما ادلالةل عىل ارادة االطالق والعموم فظنية مستندة اىل بناء العقالء،
ومل جتر سريهتم عىل ا ألخذ ابلظاهر مع وجود ما هو أآقوى دالةل وقرينة عىل عدم
ارادة العموم.
الثاين  :أآن دليل خرب الواحد االجامع وهو لي القدر املتيقن منه اخلرب اذلي ال
يوجد اطالق أآو معوم كتايب عىل خالفه.
وفيه :أآن العمدة السرية  ،ويه قامئة عىل العمل ابلعموم واالطالق اذا مل تقم
قرينة عىل اخلالف  ،وخرب الواحد ا ألخص املعترب قرينة.
الثالث :ما دل عىل املنع من العمل مبا خالف الكتاب و أآنه زخرف وابطل و أآن
الني (صىل هللا عليه و آهل ) مل يقهل ،ويه تشمل اخملالف عىل حنو اخلصوص
املطلق.
وفيه  :أآنه ال يشمل اخملالف عىل حنو اخلصوص املطلق:
أآو ًال  :لعدم صدق اخملالفة عرف ًا عىل ا ألخص مطلق ًا.
واثني ًا  :للعمل بصدور خمصصات كذكل للكتاب عهنم (علهيم السالم) .
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فان قلت  :خنصص ما دل عىل املنع من العمل ابخملالف مبا نعمل صدوره ،
والبايق يكون داخ ًال يف العموم.
قلت  :لسان الرواايت املانعة آب عن التخصيص  ،اذ ال ميكن القول بأأن ما
خالف كتاب هللا زخرف ال جيوز العمل به اال ما علمنا صدوره عهنم .
واثلث ًا  :الرواية اليت جعلت موافقة الكتاب من مرحجات اخلربين املتعارضني ،
فاهنا يف مقام ترجيح احدى احلجتني  ،وهذا يدل عىل جحية اخملالف يف نفسه ،
فيكون اخملالف اكملوافق جحة يف نفسه لوال املعارض.
وال خيفى أآنه لو قلنا بشمول املنع للمخالف بنحو اخلصوص املطلق ال يلزم
الغاء جحية خرب الواحد من ر أآس أآو ما حبمك ذكل  ،مفا ذكر صاحب الكفاية (رمحه
هللا) غري اتم  ،ألن أآكرث ا ألخبار الواردة يف العبادات واملعامالت ال ختالف معوم
الكتاب  ..أآما يف العبادات ف ألن أآكرث آايته يف مقام بيان أآصل الترشيع فال اطالق
لها أآو معوم  .و أآما يف املعامالت فوجود العمومات اندر فيه  ،و مطلقاهتا تتوقف
عىل مقدمات احلمكة ومهنا عدم القرينة وخرب الواحد ا ألخص قرينة .
الرابع  :لو جاز التخصيص به جاز النسخ ؛ ألنه ختصيص بلحاظ ا ألزمان
وا ألفراد الطولية  ،والنسخ ممتنع .
وفيه  :أآن الفارق هو االجامع  ،ومستند االجامع أآن جواز النسخ خبرب الواحد
من املسائل عامة الابتالء  ،فلو وقع لنقل الينا و اش هتر  ،فعدم النقل والاش هتار
دليل عدم الوقوع.
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دوران األمر بني النسخ والتخصيص:
وقبل ادلخول منهد مبقدمتني:
ا ألوىل  :الرتدد بني التخصيص أآو نسخ العام ابخلاص أآو العكس مع معقولية
الثالثة يف نفسها  ،وهبذا خيرج فرض اتصال اخلاص ابلعام  ،لعدم معقولية النسخ
قبل جعل احلمك مدة ولو قصرية .
الثانية  :للنسخ مع ى لغوي وهو االزاةل  ،و اصطاليح وهو رفع احلمك بعد
جعهل وثبوته  ،وا ألول يشمل التخصيص  ،ولهذا يسمى اخلاص املتصل انخس ًا ،
وذكل كثري يف التفسري املنسوب اىل ابن عباس  ،وان مل تصح النس بة .
اذا عرفت هذا  :فالعام قد يكون متقدم ًا عىل اخلاص  ،وقد يكون متأأخر ًا ،
وعىل الك التقديرين  ،قد يكون املتأأخر بعد زمن العمل ابملتقدم وقد يكون قبهل :
الصورة ا ألوىل :أآن يتقدم العام ويرد اخلاص قبل العمل ابلعام  ،و ال الكم يف
دخولها يف البحث يف املوىل العريف  ،ملعقولية النسخ فيه فيدور ا ألمر  .نعم،
استشك يف دخولها يف ا ألوامر احلقيقية من املوىل احلقيقي عالم الغيوب  ،اذ كيف
يصدر منه العبث  ،وهو جعل العام مع علمه بعدم حتقق رشط فعليته؟!
وقد دفع احملقق النائيين (رمحه هللا) ذكل ابماكنية جعل ما ال يعمل حتقق رشط
فعليته يف احلقيقية غري املؤقتة  ،فيعقل النسخ فهيا اذ اجلعل فهيا عىل مقدر الوجود
فال يشرتط وجوده .نعم  ،هو اتم يف اخلارجية واحلقيقية املؤقتة .
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وفيه  :أآنه غري اتم عىل اطالقه  ،والصحيح التفصيل يف ا ألوامر والنوايه بني
ما يعمل املوىل بعدم حتقق رشط فعليته من دون أآن يكون ل ألمر تأأثري يف ذكل ،
فال يعقل اجلعل للزوم العبث من دون فرق بني احلقيقية واخلارجية  ،و بني ما
يكون للجعل تأأثري  ،كام يف ا ألمر ابقامة احلد والهنيي عن الزان  ،فان جعل ذكل مع
العمل بعدم حتقق املوضوع ال يلزم منه العبث  ،من دون فرق بني احلقيقية
واخلارجية  ،فيعقل فيه النسخ قبل وقت العمل .
وال خيفى أآنه ال أآثر للفرق بني النسخ والتخصيص بلحاظ زمان ما بعد ورود
اخلاص  ،وامنا ا ألثر بلحاظ الفرتة السابقة.
الصورة الثانية :أآن يرد اخلاص بعد زمان العمل ابلعام  .واستشك جامعة يف
دخولها يف حمل البحث لعدم معقولية التخصيص  ،اذ يلزم منه تأأخري البيان عن
وقت احلاجة .
و أآشك علهيم كرثة ورود اخلاص عن ا ألمئة (علهيم السالم) بعد العمل
بعمومات الكتاب والس نة  ،فانه عىل قوهلم ال ميكن امحلل عىل التخصيص للزوم
تأأخري البيان عن وقت احلاجة  ،ويف نفس الوقت ال ميكن امحلل عىل النسخ ال
النقطاع الويح اذ ال مانع من أآن يكون (صىل هللا عليه وآهل) أآولك البيان ألحد
ا ألمئة  ،بل ألن النسخ هبذه الكرثة ال يناسب الرشيعة اخلادلة  ،اليت جتعل من هللا
تعاىل ووظيفة الرسول (صىل هللا عليه و أآهل) وا ألمئة (علهيم السالم) بياهنا .
و أآفضل ما قيل للتفيص من ذكل ما ذكره صاحب الكفاية تبع ًا للش يخ (رمحهام
هللا)من أآن هذه العمومات يف مقام رضب القاعدة وبيان احلمك الظاهري  ،فريجع
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اليه ما مل يرد خمصص  ،و اخلاص بعد وروده يكون انخس ًا ابلنس بة اىل احلمك
الظاهري  ،وخمصص ًا للظهور اجلدي  ،اذ ال تالزم بني ارادة العموم ابالرادة
الاس تعاملية  ،وعدم ارادته جد ًا .
ويرد عليه  :أآن هذه العمومات اما ظاهرة يف ارادة العموم جد ًا  ،أآو توجد
قرينة عىل عدم ارادة العموم جد ًا  ..عىل ا ألول يأأيت االشاكل  ،لظهور العام يف
ارادة العموم واقع ًا  .وعىل الثاين ال تكون يف مقام رضب القاعدة  ،اذ ال دالةل فهيا
عىل العموم ليسع الرجوع الهيا يف ظرف الشك.
والتحقيق يف مقام اجلواب  :أآن قبح تأأخري البيان اما اليقاع امللكف يف املشقة
بال مربر  ،كام لو اكن اخلاص ترخيصي ًا  ،أآو اليقاعه يف احملذور  ،كرتك الواجب أآو
فعل احملرم فامي اذا اكن اخلاص الزامي ًا  ،والقبح من هاتني اجلهتني ليس ذاتي ًا ال يقبل
الانفاكك كقبح الظمل  ،مفع وجود مصلحة أآقوى يف تأأخري البيان أآو مفسدة أآقوى
يف تقدميه جاز التأأخري بل رمبا وجب  ،كام يف مورد الكذب النقاذ نفس حمرتمة .
وهذا هو الوجه يف كون بيان ا ألحاكم يف أآول ا ألمر عىل حنو التدرجي  ،بل
ورد ادخار بعض ا ألحاكم مع موالان ا ألعظم (جعل هللا فرجه)  ،فان لك ذكل
ملصلحة يف التأأخري أآو مفسدة يف التقدمي.
واحلاصل  :ال مانع من تأأخري البيان عن وقت العمل  ،فيتعني امحلل عىل
التخصيص بعد ما عرفت املانع من امحلل عىل النسخ .
الصورة الثالثة  :أآن يرد العام بعد اخلاص وقبل وقت العمل  .ويه خارجة
لعدم معقولية النسخ اذ يلزم عبثية جعل احلمك .
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الصورة الرابعة  :أآن يرد العام بعد اخلاص وبعد وقت العمل  .ومن الواحض
اماكن النسخ والتخصيص فهيا  ،فتدخل يف حمل البحث  ،وتظهر المثرة فهيا يف أآنه
عىل النسخ يكون اجملعول يف الرشيعة حمك العام  ،وعىل التخصيص حمك اخلاص.
وذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا) اىل تقدمي التخصيص فيقدم اخلاص وان
اكنت داللته اطالقية عىل العام وان اكنت وضعية  ،ألن كرثة التخصيص ـ حىت
قيل :ما من عام اال وقد خص ـ وندرة النسخ توجبان أآقوائية ظهور اخلاص يف
ادلوام والاس مترار عىل ظهور العام يف العموم .
و أآورد عليه احملقق النائيين (رمحه هللا) بأأن احلمك ابس مترار احلمك نسبته اىل
احلمك ـ نفسه ـ نس بة احلمك اىل املوضوع  ،فالبد من ثبوت احلمك أآو ًال ليك حيمك عليه
ابالس مترار  ،كام هو الشأأن يف مجيع القضااي احلقيقية  ،وهذا يعين أآن ادلليل اخلاص
ال يثبت اس مترار احلمك  ،وامنا يتكفل اثبات موضوعه  ،اذ ال يعقل أآن يكون ادلليل
الواحد مثبت ًا للحمك وما يتوقف عىل ثبوت احلمك خارج ًا  ،فالبد الثبات الاس مترار
من دليل آخر غري اخلاص  ،وهو اما اس تصحاب عدم النسخ  ،أآو قوهل (صىل هللا
عليه وآهل )" :حالل محمد حالل اىل يوم القيامة  ،وحرام محمد حرام اىل يوم
القيامة" ،والكهام ال يوجبان تقدمي التخصيص عىل النسخ..
أآما ا ألول ف ألنه أآصل معيل ال يعارض أآصاةل العموم اللفظية ان سمل هبا .
و أآما الثاين ف ألن املراد به اس مترار الرشيعة يف مقابل نسخها بأأخرى  ،ال
اس مترار لك حمك فهيا  ،فال معوم هل ليشمل املورد .
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مث ذكر (رمحه هللا) تقدم النسخ ألصاةل عدمه اليت ال معارض لها اال أآصاةل
العموم  ،ويه ال جتري لتوقفها عىل متامية مقدمات احلمكة يف املدخول  ،ومهنا عدم
البيان  ،واخلاص يصلح هل .
ويالحظ عىل ما أآورده عىل صاحب الكفاية  :أآن ادلليل الواحد ال يتكفل
اثبات اس مترار نفس احلمك  ،ويتكفل ابثبات اس مترار موضوعه كام يف ا ألحاكم
الوضعية أآو اس مترار متعلقه وموضوعه  ،كام يف ا ألحاكم التلكيفية اذا اكن يف مقام
البيان  ،فاذا قال املوىل لعبده (ال تكرم العامل الفاسق)  ،مث قال ( أآكرم العلامء) دل
اخلاص املتقدم مبقتىض عدم تقيده بقيد زائد عىل الشمول مجليع ا ألفراد العرضية  ،و
عىل مشوهل مجليع ا ألفراد الطولية مبقتىض عدم تقييده بزمان خاص  ،وهذا مع ى
الاس مترار .نعم  ،اس تفادة الاس مترار ابلرصاحة تتوقف عىل وجود مجةل أآخرى يف
ادلليل تتكفل الاس مترار  ،والظاهر من صاحب الكفاية ( رمحه هللا ) اس تفادته
ابالطالق  ،مفا ذكره حصيح.
نعم  ،ذهابه (رمحه هللا) اىل تقدمي اخلاص ولو اكنت داللته اطالقية ودالةل
العام وضعية غري حصيح  ،ألن ادلالةل االطالقية تتوقف عىل عدم البيان  ،والعام
يصلح للبيان لعدم توقف اس تفادة العموم عىل اجراء مقدمات احلمكة  ،فكيف
ينعقد االطالق يف اخلاص؟! واذ ال اطالق يف اخلاص فال يصلح للتخصيص  ،فال
يدور ا ألمر بينه وبني النسخ بل يتعني يف النسخ  ،وندرة النسخ وكرثة التخصيص
ال يوجبان اال الظن  ،وال أآثر هل  ،وهبذا ظهر وجه النظر فامي أآفاده احملقق النائيين
(رمحه هللا)من تقدمي التخصيص استناد ًا اىل أآصاةل عدم النسخ  ،فانه ب ى ذكل

486

دروس يف علم األصول

عىل توقف أآصاةل العموم عىل اجراء مقدمات احلمكة  ،وقد عرفت ما فيه يف
ا ألحباث السابقة .
هذا لكه يف ا ألحاكم العرفية.
و أآما ا ألحاكم الرشعية حفيث اهنا اثبتة يف الرشيعة املقدسة يف عرض واحد
وال تقدم وال تأأخر بيهنا  ،وامنا التقدم والتأأخر يف بياهنا  ،ولهذا جاز نس بة العام
الصادر عن االمام املتأأخر اىل املتقدم  ،فال موجب لتومه النسخ يف فرض تأأخر
العام بل حال التأأخر حال التقدم بال فرق  ،وامنا التأأخري ملصاحل فيه أآو مفاسد يف
التقدمي  ،وهذا جار يف مجيع الصور املتقدمة  .نعم  ،اذا تأأخر العام من املوىل
العريف محل عىل النسخ  ،ألنه الظاهر .
وهبذا تنهتيي مباحث العام واخلاص  ،وحيث ان آخرها دوران ا ألمر بني
النسخ والتخصيص  ،حبث ا ألعالم اماكن النسخ  ،وحيث ان البداء هو النسخ
ولكن يف أآفق التكوين ؛ حبثوا البداء أآيض ًا.
النسخ :
وهو يف اللغة مبع ى االزاةل ،ويف الاصطالح رفع انشاء احلمك الوضعي أآو
التلكيفي ابرتفاع أآمده  ،وهبذا خيرج ارتفاع فعلية احلمك لتبدل املوضوع  ،فال يسمى
نسخ ًا .
وما اس تدل به الهيود والنصارى عىل اس تحاةل النسخ من أآن احلمك اجملعول
مطلق ًا اما ال مصلحة فيه  ،جفعهل من ا ألول خالف احلمكة  ،واما فيه مصلحة
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فينبغي جعهل اىل ا ألبد  ،و رفعه بعد جعهل مطلق ًا ال وجه هل اال هجل اجلاعل خبلو
احلمك من املصلحة بعد ذكل؛ ممنوع :
أآو ًال  :ابلنقض مبوارد النسخ الثابتة عندمه .
واثني ًا  :ابحلل  ،وهو ان هذا االشاكل مبين عىل تفسري النسخ برفع احلمك
اجملعول عىل ادلوام  ،وليس ا ألمر كذكل  ،فان ا ألحاكم اما أآن جتعل بداعي
الامتحان وحنوه ال البعث والزجر  ،وهذه تتحقق مصلحهتا بنفس جعلها وال بقاء
لها بعد حتقق مصلحهتا  ،فال مانع من رفعها اذ ال يلزم منه اجلهل أآو عدم احلمكة ،
واما أآن تكون بداعي البعث أآو الزجر احلقيقيني  ،و فهيا النسخ مبع ى انهتاء أآمد
احلمك النهتاء زمان مصلحته  ،فانه كام يعقل دخول اخلصوصيات املاكنية يف مالك
بقاء  ،فيكون احلمك
احلمك يعقل دخل الوقت واخلصوصيات الوقتية فيه حدو ًاث و ً
املطلق اثبا ًات ملصلحة ما مقيد ًا واقع ًا يف عامل الثبوت بوقت خاص ينهتيي ابنهتائه اذ ال
يعقل من احلكمي العامل جعل احلمك مطلق ًا مع تقيد املصلحة بأأمد خاص  ،وهذا البيان
جار سواء قلنا بأأن مصاحل ا ألحاكم يف متعلقاهتا أآو يف أآنفسها .
البداء:
الزتم الش يعة ابلبداء  ،وخالفهم فيه أآهل اخلالف بسبب عدم فهم حقيقته ،
فظنوا أآنه العمل بعد اجلهل  ،فنسب كرباؤمه اىل الش يعة هج ًال جتويز اجلهل عىل هللا
تعاىل .
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وهذا كذب رصحي اذ أآن الش يعة أآعزمه هللا يعتقدون أآن هللا يعمل جبميع
ا ألش ياء أآز ًال وهذا هو تقديره وقضاؤه  ،وقد رووا عن أآمئهتم (علهيم السالم) ":من
زمع أآن هللا يبدو هل يف يشء مل يعلمه أآمس فابرؤوا منه " و " فأأما من قال بأأن هللا
تعاىل ال يعمل اليشء اال بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد" وعلمه هبا عىل ما يه
عليه من وقوعها حتت قدرته ومش يئته  ،فال ينايف قدرته علهيا  ،وهبذا يظهر
بطالن قول الهيود  :ما جرى عليه قمل التقدير والقضاء اس تحال فيه التغيري فيكون
خارج ًا عن قدرة هللا  ،والغريب أآهنم يعتقدون بتعلق العمل ا ألزيل بأأفعال العباد ،
ومع ذكل مل يسلبوا قدرة العبد علهيا!
أين يقع البداء؟
العمل االلهيي ا ألزيل ينقسم اىل قسمني :
ا ألول  :ما اس تأأثر به هللا تعاىل ومل يطلع عليه أآحد ًا  ،وهو املعرب عنه ابللوح
احملفوظ و أآم الكتاب  ،ويس تحيل وقوع البداء فيه  ،فان البداء اظهار اليشء عىل
حقيقته بعد اظهاره بنحو آخر وال اظهار هنا أآص ًال  ،من هنا دلت بعض ا ألخبار
عىل أآن هذا القسم منشأأ البداء من هجة أآن عدم اطالع الني أآو الويل عليه
أآوجب وقوع البداء يف بعض اخباراهتم  ،ال أآنه يقع فيه .
الثاين  :عمل أآطلع هللا بعض عباده عليه  .وهو صنفان:
الصنف ا ألول  :ما أآخرب به الني أآو الويل عىل وجه اجلزم من حيمتل فيه
التكذيب  .و يس تحيل البداء فيه وقوع ًا  ،ألنه مس تلزم لتكذيب اخملرب .
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الصنف الثاين  :ما مل خيرب فيه الني أآو الويل من حيمتل فيه التكذيب  ،اما
لعدم اخبار الني أآو الويل من ر أآس أآو الخباره املعلق عىل املشيئة  ،أآو غري املعلق
ملن ال حيمتل يف حقه التكذيب .وهذا مورد وقوع البداء اذ ال يلزم فيه نس بة اجلهل
اىل هللا أآو تكذيبه تعاىل ل ألولياء  ،اذ االخبار املعلق عىل املشيئة يدور صدق ًا
وكذ ًاب عىل املالزمة بني الوقوع وتعلق املشيئة وعدم الوقوع وعدم تعلق املشيئة ال
عىل وقوع طريف املالزمة .
ونتاجئ القول ابلبداء  :وقوع العامل حتت سلطانه تعاىل  ،وهذا هو املصحح
للترضع وادلعاء  ،و أآن عمل غري هللا تعاىل ال حييط جبميع ما أآحاط به عمل هللا تعاىل
 ،و هذه النتاجئ وراء اهامتم ا ألمئة ا ألطهار (علهيم السالم) ابلبداء فقد ورد عهنم :
"ما عبد هللا بيشء مثل البداء ".
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معنى اإلطالق والتقييد:
الظاهر أآن مراد ا ألصوليني مهنام املع ى اللغوي والعريف  ،والاطالق يف اللغة
مبع ى االرسال و منه دابة مطلقة  ،ويقابهل التقييد سواء اكن بوصف أآو زمان أآو
ماكن وغري ذكل .
ألفاظ خمتلف فيها:
وقد اختلف يف أآلفاظ أآهنا من املطلقات أآو ال ؟
أمساء األجناس:
مهنا  :أآسامء ا ألجناس  ،ويه املوضوعة للطبائع  ،من غري فرق بني كوهنا
جوهرية أآو عرضية من العناوين الانزتاعية أآو الاعتبارية  ،وملا اكنت معرفة حال
أآسامء ا ألجناس متوقفة عىل معرفة أآقسام املاهية لزم تقدمي الالكم فهيا :
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أقسام املاهية :
املاهية اترة تلحظ مبا يه يه أآي يقرص النظر اىل ذاهتا وذاتياهتا مع عدم
مالحظة غريها  ،وتسمى املهمةل لعدم مالحظة يشء من اخلصوصيات اليت تلحظ
معها ذهن ًا وخارج ًا  ،حىت عنوان االهامل  ،و أآخرى يالحظ يشء خارج عهنا معها ،
وحينئذ اما أآن تلحظ جمردة يف التعقل عن مجيع اخلصوصيات بنحو ال تقبل امحلل
عىل يشء  ،فهيي اجملردة ويصطلح علهيا (برشط ال)  ،واما أآن تلحظ مع خصوصية
من اخلصوصيات اخلارجية  ،و يه اخمللوطة سواء اكنت تكل اخلصوصية وجودية
أآو عدمية  ،وقد يعرب يف عمل ا ألصول عن اخمللوطة اليت أآخذ فهيا خصوصية خارجية
عدمية ابملاهية بـ(رشط ال)  ،واما أآن تلحظ مع االطالق عن وجود أآو عدم
اخلصوصية اخلارجية  ،ويه املطلقة أآو املاهية عىل حنو (الالبرشط القسمي)  ،واما
أآن تلحظ مع االطالق عن اخلصوصيات اذلهنية املقومة للامهية عىل حنو الالبرشط
القسمي واخمللوطة  ،ويه املاهية عىل حنو (الالبرشط املقسمي) .
واخملتار وضع أآسامء ا ألجناس ل ألمع من مجيع هذه ا ألقسام ويه املاهية املهمةل
حىت عن قرص النظر اىل ذاتهيا و ذاتياهتا  ،وليست اخلصوصيات ملحوظة يف
املع ى الوضعي  ،وامنا يه ملحوظة يف مقام الاس تعامل  ،لتعلق غرض املس تعمل
ابفادة املاهية بشك خاص  ،وادلليل عىل ذكل عدم العناية يف اس تعاملها يف أآي
قسم من ا ألقسام السابقة  ،ولو اكن حلاظ يشء ما مأأخوذ ًا فهيا لاكن اس تعاملها مع
عدمه جماز ًا.
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وهذا املع ى املوضوع هل أآسامء ا ألجناس هو ا ألوىل ابمس املاهية املهمةل من
القسم ا ألول املتقدم  ،وذكل لتعني ا ألخري خبصوصية قرص النظر .
حبث حول الكلي الطبيعي:68
وقد وقع الكم بني ا ألعالم يف حقيقة اللكي الطبيعي  ،فذهب احملقق النائيين
(رمحه هللا) اىل أآنه املاهية عىل حنو الالبرشط القسمي دون املقسمي ـ خالف ًا
لصاحب املنظومة (رمحه هللا) ـ ألن اللكي الطبيعي ما يصح صدقه عىل اخلارج ،
فال حماةل يكون املاهية عىل حنو الالبرشط القسمي  ،ألنه اذلي يقبل الصدق عىل
الفرد اخلاريج  ،سواء اكن ملحوظ ًا بوجود خصوصية أآو بعدهما  ،و أآما املاهية عىل
حنو الالبرشط املقسمي حفيثا أآهنا جامعة للامهية برشط ال ويه اللكي العقيل اذلي ال
ً
وجوداي اكن أآوعدمي ًا  ،واملاهية
يقبل الصدق عىل اخلارج  ،واملاهية برشط يش
عىل حنو الالبرشط القسمي  ،واجلامع حمفوظ يف ا ألقسام  ،فهيي ال تتحد مع
املمتحض يف الصدق عىل اخلارج .

 68ـ ال خيفى تعرض علماء األصول تبع ًا للمعقول إىل عدة أحباث يف املقام منها :
1ـ هل املقسم هلذه التقسيمات املاهية أو حلاظ املاهية ؟
2ـ هل املاهية من حيث هي عني املاهية املهملة ؟
3ـ هل املاهية املهملة عني املاهية على حنو الالبشرط املقسمي؟
و ميكن استفادة رأي السيد اخلوئي (رمحه اهلل) يف هذه األحباث مبالحظة كلماته وإعمال النظر
فيها .
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أآقول  :أآما ما ذهب اليه من أآن اللكي الطبيعي ليس املاهية عىل حنو
الالبرشط املقسمي فتام  ،ولكن ليس للوجه اذلي ذكره  ،وامنا لوجه آخر نذكر هل
تقريرين:
التقرير ا ألول  :يتكون من مقدمتني :
ا ألوىل  :أآن اللكي الطبيعي هو ما تعرضه حلاظات املاهية (ال برشط  ،برشط
ال  ،برشط يش) ،فهو سابق عىل عروض اللحاظات.
الثانية  :أآن املاهية عىل حنو الالبرشط املقسمي ال وجود لها اال بوجود أآقساهما
الثالثة (اجملردة  ،واخمللوطة  ،واملطلقة ) ،فقبل عروض اللحاظات املوجبة لتحقق
هذه ا ألقسام ال حتقق للامهية عىل حنو الالبرشط املقسمي  ،فتحقق املقسمية فرع
عروض اللحاظات ال سابق علهيا .
والنتيجة  :اللكي الطبيعي غري املاهية عىل حنو الالبرشط املقسمي  ،ألن
السابق عىل عروض اللحاظات غري املتأأخر.
التقريب الثاين  :ويتكون من مقدمتني أآيض ًا :
املقدمة ا ألوىل  :أآن اللكي الطبيعي يقبل الانطباق عىل اخلارج.
املقدمة الثانية :أآن املاهية عىل حنو الالبرشط املقسمي مع عنوان املقسمية ال
يقبل الانطباق عىل اخلارج اذ ال وجود هل اال يف اذلهن  ،وبدونه يكون املاهية
املهمةل ال املقسمي .
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و أآما ما ذكره (رمحه هللا) من أآن اللكي الطبيعي هو املاهية عىل حنو الالبرشط
القسمي  ،فغري اتم  ،ألن املاهية عىل هذا النحو أآخذ فهيا حيثية الرساين و
الانطباق عىل مجيع ا ألفراد فع ًال  ،و أآما اللكي الطبيعي فاملأأخوذ فيه اماكن ذكل ،
فالصحيح يف املسأأةل أآن اللكي الطبيعي هو املاهية املهمةل.
أعالم األجناس:
ومهنا  :أآعالم ا ألجناس  ،وقد قيل بوجود فرق بيهنا وبني أآسامء ا ألجناس يف
املوضوع هل  ،و ذكل بأأخذ التعني اذلهين يف ا ألوىل دون الثانية  ،و هبذا خرج
الفرق النحوي بيهنام .
و أآورد عليه يف الكفاية لزوم عدم قابلية أآسامء ا ألجناس لالنطباق عىل ما يف
اخلارج اال عىل حنو التجريد  ،فيكون الاس تعامل جماز ًا ويلغو اجلعل للامهية مع القيد
اذلي البد من جتريده يف مقام الاس تعامل ،ومن هنا ذهب (رمحه هللا) اىل وحدة
املوضوع هل  ،وامنا الفرق من هجة اللغة  ،اكلفرق بني التأأنيث اللفظي واملذكر وهذه
الفوارق سامعية تثبت ابلنقل .
والصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية (رمحه هللا) للتبادر والوجدان  ،فاان
ال جند فرق ًا بني املعنيني  ،والاختالف النحوي أآمع من اختالف املع ى  ،ويشهد
ذلكل مالحظة لكامت اللغة العربية وغريها.
و أآما ما أآفاده احملقق اخلراساين (رمحه هللا)يف منع القول ا ألول مفخدوش ،
ابماكن اختيار أآن التعني اذلهين ليس مأأخوذ ًا يف املع ى املوضوع هل شطر ًا أآو رشط ًا
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 ،وامنا هو مأأخوذ عىل حنو املرآتية فيكون امس اجلنس منطبق ًا عىل اخلارج حقيقة ،
وببيان آخر  :هو مأأخوذ عىل حنو أآخذ اللحاظ اليل والاس تقاليل يف معاين
احلروف وا ألسامء أآي :قيد ًا يف العلقة الوضعية  ،فيكون اس تعامل أآسامء ا ألجناس
يف اخلارجات اس تعام ًال فامي وضع هل  ،وليس عىل حنو اجملاز  ،وبذكل يندفع حمذور
اللغوية .
املفرد املعرف بالالم :
مما عد من املطلقات املفرد املعرف ابلالم  ،و يه قد تكون للجنس
والاس تغراق والعهد بأأقسامه  ،واملشهور عىل أآهنا يف غري العهد اذلهين موضوعة
لدلالةل عىل التعيني واالشارة  ،ولهذا تفيد التعريف  ،وامنا خيتلف املشار اليه فتارة
يكون اجلنس و أآخرى مجيع ا ألفراد واثلثة فرد ًا معهود ًا اما ِّذكر ًا أآو خارج ًا .
وذهب يف الكفاية اىل أآهنا مل توضع ذلكل  ،وامنا وضعت للزتيني اكدلاخةل عىل
بعض ا ألعالم اكحلسن واحلسني  ،و أآورد عىل املشهور بأأن التعني اذلهين
واالشارة ال وجود هلام اال يف اذلهن فلو اكنت الالم موضوعة هلام لاكان شطر ًا من
املعرف هبا  ،فال يقبل امحلل عىل ا ألفراد اخلارجية  ،و امحلل مع التجريد ـ مضاف ًا
اىل أآنه تأأويل وترصف يف القضااي املتداوةل وهو تعسف ـ يلزم منه أآن يكون التقييد
عبث ًا  ،بل يلزم أآن يكون كذكل حىت لو جاز اس تعامهل يف ا ألفراد اخلارجية  ،ألن
املوضوع هل ملا اكن جامع التعيني واالشارة يف مجيع ا ألقسام عىل حنو الاشرتاك
املعنوي  ،فالبد للمتيزي من قرينة  ،و القرينة اكفية يف التعيني بال حاجة لوضع الالم
هل.
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ولهذا ذهب (رمحه هللا) اىل أآهنا موضوعة للزتيني مطلق ًا و أآن خصوصية
التعيني والتعريف تس تفاد من القرائن  ،كقرينة العمل بأأفضلية كثري من النساء عىل
كثري من الرجال يف أآن املراد اجلنس يف (الرجل خري من املر أآة).
والتحقيق  :حصة ما عليه املشهور ..أآما يف غري العهد اذلهين ف ألان جند
الفرق بني أآن يقال ( :اشرتيت فرس ًا وبعت فرس ًا) وبني أآن يقال ( :اشرتيت فرس ًا
وبعت الفرس) من هجة دالةل الثانية عىل التعيني و أآن املباع نفس املشرتى خبالف
ا ألوىل  ،وال يرد ما ذكره يف الكفاية من عدم اماكن محل املفرد املعرف عىل ا ألفراد
اخلارجية  ،ألنه مبين عىل أآخذ التعني شطر ًا أآو رشط ًا وليس ا ألمر كذكل كام تقدم
يف حبث أآسامء ا ألجناس .
وكذكل ال يرد حمذور كون الوضع عبث ًا من هجة وفاء القرينة ابلتعيني  ،وذكل
للنقض  :بأأسامء االشارة والضامئر املوضوعة للتعيني مع توقف تعني املشار اليه
واملقصود عىل القرينة  ،وللحل  :بأأن املوضوع هل يف الم اجلنس والاس تغراق
والعهد بأأقسامه ـ اال اذلهين كام سوف تعرف ـ مع ى واحد وهو التعيني  .نعم ،
املدخول خيتلف ابختالف املوارد  ،والقرينة تعينه يف اجلنس أآو لك ا ألفراد وحنو
ذكل  ،مفا تدل عليه القرينة غري ما تدل عليه الالم .
نعم ما ذكره احملقق اخلراساين (رمحه هللا) اتم يف العهد اذلهين ال ملا ذكر ـ فقد
عرفت ما فيه ـ وامنا ألننا ال نرى فرق ًا بني مفاد ( أآمر عىل اللئمي يسبين ) و بني مفاد
( أآمر عىل لئمي يسبين) فان املراد منه واحد وهو املهبم  .نعم  ،دخلت عليه الالم
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ألن ا ألسامء املعربة ال تس تعمل عند العرب بدون أآحد ثالثة ويه :التنوين واالضافة
وا أللف والالم .69
اجلمع املعرف بالالم :
مما عد من املطلقات امجلع املعرف ابلالم  ،وذهب املشهور اىل أآن الالم ادلاخةل
عىل امجلع موضوعة للتعريف  ،وحيث ال يكون التعريف بال تعيني فالبد و أآن يراد
هبا مجيع أآفراد املدخول وهو املرتبة ا ألعىل من العدد  ،ألنه ال تعني اال ابرادهتا.
و ذهب صاحب الكفاية (رمحه هللا ) اىل أآن دالةل امجلع املعرف عىل العموم
اما من هجة وضع املركب هل  ،واما من هجة وضع خصوص الالم ادلاخةل عىل امجلع
هل  ،و أآورد عىل املشهور  :بأأن للمرتبة ا ألوىل ـ أآقل امجلع ـ تعين ًا خاص ًا وال مرحج
الرادة ا ألخرية دوهنا .
والصحيح ما عليه املشهور اذ وضع اجملموع الفادة العموم مبين عىل الوضع
للمركبات وهو فاسد  ،ووضع خصوص الالم ادلاخةل عىل امجلع هل منقوض ابدلاخةل
عىل املفرد .
 69ـ ذكر وجه لوضع الالم للتزيني يف العهد الذهين  ،وحاصله  :أن املتكلم إذا قال ( :ادخل السوق
واشرت اللحم )  ،ال ميكن أن يراد بالالم يف املوضعني اإلشارة إىل متعني باحلضور أو الذكر أو اخلارج
أو تعريف اجلنس أو االستغراق ..أما األول فألنه مل يشر بالالم إىل سوق أو حلم خاص بتعني باحلضور.
وأما الثاني فلعدم سبق الذكر و أما الثالث  :فلعدم إرادة سوق خاص متعني خارجاً  ،وأما الرابع
فلعدم إرادة تعريف جنس السوق واللحم من بني األجناس  ،وأما اخلامس فلوضوح عدم إرادة
االستغراق ،فلم يبق إال إرادة اجلنس املبهم بال تعيني  ،فحال املدخول كحاله قبل الدخول .
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فان قلت  :مراده أآن الالم ادلاخةل عىل امجلع موضوعة هل دون سواها .
قلت  :حقيقة ذكل وضع الالم هل برشط أآن يكون املدخول مجع ًا  ،وهو من
الوضع للمركبات اذ ال فرق بني وضع جز أآين ملع ى و بني وضع يشء برشط يشء
ملع ى يف كون الوضع للمركب.
و يندفع ما ذكر صاحب الكفاية (رمحه هللا)  :بأأن مراتب العدد غري املرتبة
ا ألعىل  ،وان اكن لها تعني يف مقام االرادة اال أآنه ال تعني لها يف اخلارج  ،فالثالثة
ويه أآقل امجلع لها أآفراد كثرية خارج ًا  ،فهيي تصدق عىل لك ثالثة يف اخلارج  ،فال
يعمل أآي فرد هو املراد  ،خبالف املرتبة ا ألخرية اليت ال يوجد لها اال مطابق واحد .
النكرة :
ومن ا أللفاظ اليت عدت من املطلقات (النكرة)  ،و قد ذكر يف الكفاية أآهنا
يفهم مهنا اترة ـ ولو بتعدد ادلال واملدلول ـ الفرد املعني عند املتلكم دون اخملاطب
كام يف قوهل تعاىل {وجاء من أآقىص املدينة رجل} و أآخرى الطبيعة املقيدة ابلوحدة
القابةل لالنطباق عىل كثريين خارج ًا  ،كام يف (جئين برجل) ومن هنا يصح أآن يقال
(جئين برجل أآو رجلني ) وال يقال( :جئين ابلرجل أآو الرجلني) لعدم مقابةل التثنية
ابمس اجلنس الصادق عىل املتعدد  ،والقول بوضعها للفرد املردد خاطئ جد ًا  ،ألن
الفرد املردد ال ماهية هل وال هوية.
والصحيح أآن املوضوع هل هو املاهية املهمةل اليت وضع لها امس اجلنس  ،و يفهم
التقييد ابلوحدة بدال آخر وهو التنوين  ،وهذا ادلال موجود يف لفظ (رجل) الوارد
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يف قوهل تعاىل {:و جاء من أآقىص املدينة رجل } فهو يدل عىل الطبيعة اجلامعة ،
والتنوين يدل عىل الوحدة خالف ًا لصاحب الكفاية (رمحه هللا)  ،واس تفادة كونه
معلوم ًا عند املتلكم من قرينة خارجية .
وهل التقييد يس تلزم اجملاز ؟
الصحيح عدم الاس تلزام  ..أآما عىل اخملتار من أآن هذه ا أللفاظ ـ اليت تقدم
الالكم يف مدلولها الوضعي ـ موضوعة للطبيعة املهمةل  ،أآو عىل القوم بوضعها
لالبرشط القسمي دون قيد االطالق ف ألن اس تفادة احلصة اخلاصة بتعدد ادلال
واملدلول  ،و أآما عىل مسكل املشهور بني القدماء  ،ف ألن التقييد ال يترصف يف
املراد الاس تعاميل وامنا يترصف يف املراد اجلدي  ،كيف؟! والتخصيص أآقوى منه ،
وقد تقدم أآنه ال ترصف هل يف املراد الاس تعاميل.
مقدمات احلكمة :
وقبل الالكم يف مقدمات احلمكة نذكر متهيدين :
ا ألول  :أآن مقدمات احلمكة قرينة عامة يرجع الهيا يف حاةل خلو الالكم من
القرينة اخلاصة املبينة للمراد ابملطلق و أآنه الطبيعة اجملردة عن اخلارج  ،كام يف:
(االنسان نوع)  ،أآو الشمول مجليع ا ألفراد كام يف ( :هللا خالق اخللق)  ،أآو البعض
كام يف قوهل تعاىل { :واكن االنسان جعو ًال} .
الثاين  :تقدم يف حبث التوصيل والتعبدي أآنه ال توجد واسطة بني االطالق
والتقييد يف عامل الثبوت  ،و أآن التقابل بيهنام من تقابل الضدين الذلين ال اثلث هلام ،
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والوجه فيه هو  :ان احلامك امللتفت ال ينفك عن مالحظة موضوع حمكه ومالحظة
اخلصوصيات الالحقة هل  ،وال يعقل أآن يكون غاف ًال ابلنس بة اىل ذكل  ،فان اكن
خلصوصية ما دخل يف الغرض أآخذها واال مل يأأخذها وال واسطة بني أآخذها وعدم
أآخذها اذ يس تحيل االهامل يف الواقع  ،وهبذا يتضح أآن احلامك يف االطالق و التقييد
يلحظ اخلصوصية ،و أآن الفرق بيهنام يف أآخذ عدم اخلصوصية يف حلاظ االطالق ،
و أآخذ اخلصوصية فيه يف التقييد.
واذا ثبت عدم الواسطة بني االطالق والتقييد اتضح أآن من قرائن االطالق
اخلاصة اس تحاةل التقييد يف مورد ما.
وبعد هذه فان مقدمات احلمكة يه :
املقدمة ا ألوىل  :أآن يكون املتلكم ممتكن ًا من ذكر القيد وبيان اخلاص  ،اذ لو مل
يكن قادر ًا مل يكشف عدم ذكر القيد عن ارادة االطالق .
املقدمة الثانية  :أآن يكون املتلكم يف مقام البيان ال االهامل أآو االجامل  ،كام
يف اخلطاابت املتكفةل لبيان أآصل الترشيع  ،ومثلها يف العرفيات قول الطبيب
للمريض (ال ترتك رشب ادلواء)  ،فانه يف مقام بيان ثبوت نفع ادلواء هل يف امجلةل،
والوجه يف اعتبار هذه املقدمة أآن املتلكم اذا مل يكن يف مقام البيان مل يكشف
الكمه عن ارادة االطالق  .ولو أآحرز أآن املتلكم يف مقام البيان من بعض اجلهات
دون البعض ا ألخر أآمكن المتسك ابطالق الكمه يف خصوص اجلهات اليت حيرز
فيه أآنه يف مقام البيان  ،ومثاهل من القرآن قوهل تعاىل{ :فلكوا مما أآمسكن} فانه اذا
شك يف اشرتاط االمساك من البلعوم يف حلية الصيد وعدم الاشرتاط  ،أآو طهارة
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املوضع اذلي أآمسك منه اللكب أآمكن المتسك ابالطالق يف ا ألول الحراز كون
الية يف مقام البيان فيه دون الثاين .ومثاهل يف الرواايت قوهل (عليه السالم )" :ال
بأأس ابلصالة يف دم اذا اكن أآقل من درمه" فانه يف مقام البيان من هجة العفو عن
ادلم من هجة جناس ته اذا اكن هبذا املقدار  ،فال ميكن المتسك ابالطالق الثبات
العفو يف دم غري املأأكول .
املراد من البيان :
وليس املراد به البيان من مجيع النوايح  ،فانه قد ال يتفق يف يشء من ا ألدةل
اللفظية بل جنزم بعدم توفره يف العموم وهو مفاد ابلوضع  ،فكيف ابالطالق؟!
كام أآنه ليس املراد منه التفهمي يف مقابل التلفظ لغرض آخر كتجربة الصوت ،
ألن هذا رشط يف اس تفادة االطالق وغريه عىل حد سواء  ،وامنا املراد منه بيان
املراد ولو عىل حنو االطالق.
وهبذا يظهر عدم منافاة املقيد املنفصل لالطالق وكون املتلكم يف مقام البيان
بلحاظ املراد الاس تعاميل  ،وامنا هو مناف حلجيته  ،ويرتتب عىل ذكل عدم سقوط
االطالق يف متام هجاته اليت ثبت أآن املتلكم فهيا يف مقام البيان اذا ثبت التقييد يف
واحدة مهنا  ،فميكن المتسك بقوهل تعاىل  { :أآحل هللا البيع} املقيد ابلبلوغ اذا شك
يف تقييده ابملاضوية .
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الشك يف كون املتكلم يف مقام البيان :
اذا شك يف كون املتلكم يف مقام البيان فا ألصل أآنه يف مقام البيان اذا دار
ا ألمر بني البيان و االجامل من مجيع اجلهات للسرية العقالئية  .و أآما اذا دار بني
البيان من مجيع اجلهات أآو من بعض اجلهات  ،فال أآصل للالكم لعدم احراز انعقاد
السرية يف هذا الفرض .
املقدمة الثالثة  :عدم ذكر القيد متص ًال اكن أآو منفص ًال ..أآما ا ألول ف ألنه مانع
من انعقاد أآصل الظهور  ،و أآما الثاين ف ألنه وان انعقد ظهور يف ارادة تفهمي ارادة
االطالق  ،اال أآن القرينة تكشف عن عدم تطابق االرادة الاس تعاملية مع االرادة
اجلدية  ،فال يكون الكمه املطلق بعد صدور املقيد اكشف ًا عن ارادة االطالق يف
مقام الثبوت مبقتىض ظاهر حال املتلكم يف تطابق مراده الاس تعاميل مع املراد
اجلدي .
القدر املتيقن يف مقام التخاطب:
ذهب يف الكفاية اىل توقف االطالق عىل مقدمة رابعة  ،ويه عدم وجود
قدر متيقن يف مقام التخاطب  ،فان نس بة احامتل ارادة الفرد من االطالق قد ال
تبلغ حد اليقني يف مجيع ا ألفراد فال يوجد قدر متيقن يف البني  ،وقد تبلغ يف
البعض دون الخر وحينئذ  ،قد يكون منشأأ اليقني أآمر ًا خارج ًا عن مقام
التخاطب ،مكناس بة احلمك للموضوع  ،وقد يكون نفس مقام التخاطب  ،ككون
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الفرد مورد السؤال  ،اذ ال يعقل خروج املسؤول عنه عن اطالق اجلواب  ،وهذا
هو املانع من االطالق يف نظر احملقق اخلراساين (رمحه هللا)،اذ ال ياكد يوجد عام
اال وفيه قدر متيقن مس تفاد من غري مقام التخاطب فلو اشرتط احراز تساوي
ا ألفراد للمتسك ابالطالق أآو عدم وجود قدر متيقن مطلق ًا لزم تأأسيس فقه جديد .
نعم  ،يلزم من خمتاره (رمحه هللا) سقوط االطالق يف موارد كثرية وال حمذور
يف ذكل .
والتحقيق أآنه غري مانع  ،ألنه بعد انعقاد الظهور يف االطالق ال موجب للتقييد
اال القرينة  ،ويه مفقودة بقسمهيا مع كون القدر املتيقن غري مانع من انعقاد الظهور،
فيكشف االطالق االثبايت ا ًان عن االطالق الثبويت ،ولو اكن القدر املتيقن يف مقام
التخاطب مانع ًا من انعقاد االطالق ملنع القدر املتيقن املس تفاد من غريه  ،وهو كام
ترى .
االنصراف :
صدق املاهية عىل أآفرادها حبسب املتفامه العريف ينقسم اىل قسمني :
ا ألول  :أآن يكون ابلتواطئ والتساوي.
الثاين  :أآن يكون ابلتشكيك  ،بنحو ينرصف اذلهن اىل بعض ا ألفراد عند
االطالق  ،وهو اترة يكون بسبب علو مرتبة الفرد املوجب للجزم عرف ًا بعدم كونه
فرد ًا للطبيعة  ،كام يف عدم صدق احليوان عىل االنسان  ،ولهذا يرى املتفامه العريف
انرصاف (ال تصل فامي ال يؤلك محله) اىل غري االنسان ،و أآخرى بسبب دنو مرتبة
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الفرد املوجب للشك يف صدق املاهية عليه  ،وهو ما يسمى ابلش هبة الصدقية يف
مقابل املصداقية  ،كام يف الشك عرف ًا يف صدق املاء عىل الكربييت منه  ،وحيث ان
المتسك ابالطالق فرع احراز الصدق والشك يف مشول املراد اجلدي  ،فال يسع
المتسك ابالطالق يف املقام .
واثلثة يكون بسبب أآمر خارج عن اجلزم العريف بعدم مشول املاهية أآو الشك
يف الصدق  ،كام لو اكن التفاوت بسبب غلبة الوجود  ،وهذا النحو من الانرصاف
ال يوجب التقييد لوجود املقتيض للمتسك ابالطالق وفقد املانع  ،فهو بدوي يزول
ابلتأأمل ومنه عنوان (ما ال يؤلك ) ابلنس بة اىل ا ألفراد النادرة من حيواانت الرب
والبحر .
هل حيمل املطلق على املقيَّد فيقيِّده؟
ال تعارض بني املطلق واملقيد  ،ويشهد ذلكل ورودهام يف الكتاب العزيز اذلي
ال اختالف فيه البتة .نعم  ،ينبغي حتديد كيفية امجلع  ،و يف املسأأةل عدة صور ،
فان احلمك يف املطلق قد يكون عىل حنو رصف الوجود  ،وقد يكون عىل حنو
مطلق الوجود الساري يف مجيع ا ألفراد  ،و عىل التقديرين قد يكون املطلق واملقيد
متفقني يف احلمك وقد يكوانن خمتلفني بأأن يكون املطلق هني ًا واملقيد أآمراً أآو العكس
،وما قيل ـ والقائل غري واحد ـ من خروج فرض الاختالف لتعني محل املطلق
عىل املقيد خبالف فرض االتفاق اذ حيمتل فيه محل العام عىل اخلاص كام حيمتل بيان
أآخس ا ألفراد فامي اذا اكن املقيد هني ًا أآو أآمكل ا ألفراد فامي اذا اكن أآمر ًا ممنوع  :اذ
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حيمتل يف اخملتلفني محل ا ألمر عىل الاس تحباب أآو الهنيي عىل الكراهة يف اخلاص ،
فالبد من عقد حبث لتعني محل املطلق عىل املقيد  ،فالالكم فهيام واحد بال فرق .
والالكم يف هذه الصور يقع يف مقامني:
املقام ا ألول  :فامي اذا اكن املطلق عىل حنو رصف الوجود ،والالكم فيه يف
هجتني :
اجلهة ا ألوىل  :فامي اذا اكن احلكامن متفقني .
اجلهة الثانية  :فامي اذا اكن احلكامن خمتلفني .
أآما اجلهة ا ألوىل  :ففهيا ثالث صور :
الصورة ا ألوىل  :أآن نعمل بوحدة احلمك  ،كام يف (ان ظاهرت فأأعتق رقبة ) و
(ان ظاهرت فأأعتق رقبة مؤمنة) فانه يعمل عدم اجياب الظهار لكفارتني.
وقد قيل حبمل املطلق فهيا عىل املقيد واس تدل بوجوه:
ا ألول  :أآنه مجع بني ادلليلني يف مقام العمل .
وفيه  :أآنه موافق لالحتياط  ،ولكن ما ادلليل عىل تعينه ؟! وجمرد كونه مجع ًا
داللي ًا ال يكفي لتعينه بعد اماكن امجلع حبمل املقيد عىل بيان أآمكل ا ألفراد.
الثاين  :ما يف الكفاية من تعارض الترصف يف دالةل املطلق حبمهل عىل املقيد ،
مع الترصف يف دالةل املقيد عىل التعيني حبمهل عىل التخيري  ،وحيث ان دالةل الثاين
أآقوى فيقدم ويترصف يف صاحبه .
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وفيه  :أآنه خمالف ملا ذهب اليه من أآن دالةل ا ألمر عىل التعيني ابالطالق
ومقدمات احلمكة  ،فال فرق بني املقيد واملطلق يف درجة ادلالةل.
الثالث  :وهو الصحيح وحاصهل  :أآن املقيد يقدم وحيمل عليه املطلق من ابب
تقدم املنجز عىل املعلق  ،فان دالةل املقيد عىل الوجوب وان اكنت معلقة عىل عدم
العمل بورود الرتخيص كام أآن اس تفادة املطلق معلقة عىل عدم العمل ابلقرينة  ،اال أآن
املطلق معلق ـ أآيض ًا ـ عىل عدم احتفافه مبا يصلح للتقييد  ،واملقيد صاحل هل  ،و
املقيد يف داللته عىل االلزام ليس معلق ًا عىل عدم الاحتفاف مبا يصلح للرتخيص بل
يكفي فيه عدم العمل به  ،و يف فرضنا ال يوجد عمل ابلرتخيص .
الصورة الثانية  :أآن نعمل بتعدد احلمك  .واحلمك فهيا ظاهر ؛اذ ال مع ى محلل
املطلق عىل املقيد  ،اذلي مفاده أآن احلمك واحد من أآول ا ألمر وهو املقيد  ،مع
فرض العمل ابلتعدد.
الصورة الثالثة  :أآن نشك يف تعدد احلمك ووحدته  ،وفهيا ثالث حاالت :
احلاةل ا ألوىل  :أآن يدور ا ألمر بني محل املطلق عىل املقيد وبني الالزتام بتعدد
احلمك عىل حنو الواجب يف الواجب.
وا ألول هو املتعني  ،ألن الثاين وان أآمكن ثبو ًات اال أآنه خالف الظاهر اثبا ًات
لوهجني:
ا ألول :ان بيان الواجب يف الواجب امنا يمت اب ألمر ابخلصوصية والقيد  ،أكن
يقول (:لتكن الرقبة مؤمنة) ال ا ألمر ابخلاص والتقييد.
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الثاين  :ان ل ألوامر والنوايه ظهور ًا اثنو ًاي يف ابب العبادات واملعامالت وهو
االرشاد اىل اجلزئية أآو الرشطية أآو املانعية  ،وتعلق ا ألمر ابلرقبة املؤمنة ظاهر يف
الرشطية .
احلاةل الثانية  :أآن يدور ا ألمر بني محل املطلق عىل املقيد  ،وبني محل املقيد
عىل أآفضل ا ألفراد .
وا ألول هو املتعني  ،ألن الثاين وان أآمكن ثبو ًات اال أآنه خالف الظاهر اثبا ًات
ألن ظاهر ا ألمر الوارد يف املقيد الوجوب  ،وال دليل يوجب محهل عىل بيان أآفضل
ا ألفراد .
احلاةل الثالثة  :أآن يدور ا ألمر بني محل املطلق عىل املقيد  ،وبني محلهام عىل
بيان واجب مس تقل  ،كام يف طلب مطلق املاء لغرض التنظيف ،وطلب
خصوص البارد بعد ذكل للرشب .
وعىل الثاين حيمتل احامتالن :
1ـ أآن يسقط الكهام ابمتثال املقيد  ،نظري االتيان مبادة الاجامتع يف العمومني
من وجه.
و محل املطلق عىل املقيد هو املتعني فيه  ،ألن امحلل عىل وجود واجبني
مس تقلني يسقطان ابمتثال املقيد وان أآمكن ثبو ًات اال أآنه خالف الظاهر اثبا ًات اذ
يلزم لغوية ا ألمر ابملطلق بدون تقييده بعدم االتيان مبتعلق املقيد  ،واذلي مفاده
التخيري بني االتيان مبتعلق اخلاص  ،وبني االتيان مبتعلق العام مث املقيد بعده  ،و ـ
مضاف ًا اىل أآن هذا التخيري غري معقول ـ ال يوجد ثبو ًات ما يدل عىل التقييد .
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2ـ أآن ال يسقط املطلق ابمتثال املقيد  .و محل املطلق عىل املقيد هو املتعني
فيه  ،ألن امحلل عىل وجود واجبني مس تقلني ال يسقط املطلق ابمتثال املقيد وان
أآمكن ثبو ًات اال أآنه خالف الظاهر اثبا ًات اذ البد حينئذ من تقييد املطلق بغري صوره
االتيان به مضن الفرد اذلي ينطبق عليه املقيد  ،واال يلزم سقوطه ابالتيان به  ،و ال
قرينة عىل التقييد حبسب الفرض.
واحلاصل هو محل املطلق عىل املقيد يف احلاالت الثالث.
و أآما الالكم يف اجلهة الثانية  :فقد اتضح حمكها مما ذكرانه يف الصورة ا ألوىل من
صور اجلهة السابقة .
املقام الثاين  :فامي اذا اكن املطلق مشولي ًا.
والالكم فيه يف هجتني :
اجلهة ا ألوىل  :فامي اذا اكن ادلليالن خمتلفني يف احلمك .وال تنحرص اخملالفة يف
املدلول املطابقي بل تشمل اخملالفة يف املفهوم ولو اكن مس تفاد ًا من قرينة مقامية ،
ككون املتلكم يف مقام التحديد والتعيني ،كام لو س ئل املعصوم عن املاء اذلي ال
ينجس فقال ( :املاء البالغ قدر كر ال ينجس) ،فان هذه امجلةل وان اكنت وصفية
وامجلةل الوصفية ال مفهوم لها ؛ اال أآن صدورها يف مقام التحديد يوجب ظهورها
فيه.
وال ش هبة يف محل املطلق عىل املقيد  ،وال خالف فيه .
اجلهة الثانية  :فامي اذا اكن ادلليالن متوافقني يف احلمك.
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واملشهور عدم محل املطلق عىل املقيد  ،وجعل املقيد لبيان أآمكل ا ألفراد ،
ويس تفاد من ذكل أآمران :
ا ألول  :أآن املشهور فامي اذا اكن العام مشولي ًا يفرق بني اخملتلفني واملتوافقني ،
فيحمل املطلق عىل املقيد يف ا ألول دون الثاين  ،والوجه عدم التنايف يف املتوافقني.
الثاين  :أآنه يفرق يف املتوافقني بني كون االطالق بدلي ًا وبني كونه مشولي ًا  ،فال
حيمل املطلق عىل املقيد يف ا ألول  ،وحيمهل يف الثاين  ،والوجه  :أآن احلمك يف البديل
واحد اما متعلق ابلطبيعة أآو املقيد  ،و أآما يف الشمويل فهو متعدد  ،فميكن أآن
يتعلق بعضها ابلطبيعة وبعضها الخر ببعض احلصص دون البعض.
والصحيح يف حمك هذه الصورة  :أآن القيد اترة يكون دلفع تومه عدم الشمول
للفرد  ،فال حيمل العام عىل املقيد  ،و أآخرى ال يكون ذلكل وحينئذ ال مناص من
محل املطلق عىل املقيد دلالةل القيد عىل نفي احلمك يف امجلةل واال يلزم اللغوية،
وتفصيل ذكل تقدم يف مفهوم الوصف .
املطلق واملقيد يف املستحبات:
واملعروف فهيام محل املقيد عىل بيان الأكرث فض ًال،كام يف املبينني للحمك االلزايم
اذا اكان متوافقني واكن املطلق مشولي ًا  ،واس تدل عليه بثالثة وجوه :
الوجه ا ألول  :ما يف الكفاية من أآن الغالب تفاوت أآفراد املس تحبات حبسب
مراتب احملبوبية  ،وهذه الغلبة قرينة عىل محل املقيد عىل بيان الأكرث فض ًال .
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وفيه  :أآن الغلبة ال توجب رفع اليد عن ظهور دليل املقيد يف كونه قرينة عرفية
عىل حتديد املراد من املطلق  ،ومن هنا ذكر يف الكفاية أآن غلبة اس تعامل ا ألمر يف
الندب ال متنع ظهوره يف الوجوب.
الوجه الثاين  :ما يف الكفاية ـ أآيض ًا ـ من أآن الطبيعة وا ألفراد غري الواجدة
للقيد داخةل يف رواايت (من بلغ)  ،فيثبت فهيا الاس تحباب.
وفيه :
أآو ًال  :النقض بثبوت الاس تحباب يف الفاقد للقيد يف الواجبات .
واثني ًا  :عدم احراز البلوغ الحامتل محل املطلق عىل املقيد  ،وعىل تقديره يكون
املقيد هو املراد جد ًا فال بلوغ .
واثلث ًا  :أآن مفاد (من بلغ) االرشاد اىل حمك العقل حبسن االتيان برجاء ادراك
الواقع ،وليس مفاده حكامً تلكيفي ًا اس تحبابي ًا .
ورابع ًا  :لو سمل فنتيجته ثبوت الاس تحباب بأأدةل (من بلغ)  ،و ثبوت
اس تحباب احلصة اخلاصة ابملقيد غايته  ،و أآين هذا من دالةل املطلق عىل مطلوبية
الطبيعة واملقيد عىل أآن احلصة اخلاصة أآكرث فض ًال؟!
الوجه الثالث :وهو الصحيح  ،وحاصهل أآن املقيد هل صور أآربع ال خامس لها :
الصورة ا ألوىل  :أآن يكون خمالف ًا للمطلق حكامً ابملطابقة  ،كام يف الهنيي عن
حصة خاصة  ،واحلمك هو محل املطلق عىل املقيد  ،ألن الهنيي يف العبادات هل
ظهور يف االرشاد اىل املانعية.
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الصورة الثانية  :أآن يكون خمالف ًا للمطلق حكامً ابملفهوم  ،كام لو اكن مجةل
رشطية تنفي الاس تحباب عن بعض ا ألفراد مفهوم ًا .واحلمك هو محل املطلق عىل
املقيد ـ أآيض ًا ـ لنفيه احلمك عن بعض ا ألفراد  ،وهو قرينة عىل املراد اجلدي منه.
الصورة الثالثة  :أآن يكون موافق ًا للمطلق حكامً ومبين ًا للقيد  ،كام لو قال
املوىل ( :صل صالة الليل)  ،مث قال يف الكم منفصل ( :لتكن بعد منتصف
الليل)  .واحلمك هو محل املطلق عىل املقيد  ،ألن املقيد هل ظهور اثنوي يف املقام
وهو االرشاد اىل الرشطية.
الصورة الرابعة  :أآن يكون موافق ًا للمطلق حكامً و غري مبني للقيد  ،كام هو
الغالب يف ابب املس تحبات  ،كام فامي لو ورد (:زر احلسني ـ عليه السالم ـ )
وورد يف الكم منفصل ( :زر احلسني ـ عليه السالم ـ يف شعبان)  ،والظاهر يف
هذه الصورة أآن املطلق ال حيمل عىل املقيد اذ املوجب محلل املطلق تنايف ترخيص
التطبيق عىل لك فرد مع التعيني املس تفاد من اخلاص  ،وال تعيني يف املقام  ،ومن
هنا يعمل أآن احلمك هو عدم محل املطلق عىل املقيد فامي اذا اكن املطلق الزامي ًا واملقيد
ترخيصي ًا.
خامتة :
حقيقة االطالق ومقدماته واحدة يف مجيع املوارد  .نعم  ،خيتلف مقتضاه
وختتلف نتيجته  ،مفن انحية اترة تكون التضييق عىل امللكف كام يف اطالق احلمك
املقتيض للنفس ية والعينية والتعينية  ،فان التوسعة عىل امللكف موجودة يف الواجب
الغريي والتخيريي والكفايئ  ،و أآخرى تقتيض التوسعة  ،كام يف اطالق املتعلق .
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ومن انحية أآخرى  :اترة يقتيض االطالق البدلية كام يف متعلق ا ألوامر  ،و
أآخرى الشمولية  ،كام يف النوايه  ،ويف حمك النوايه اطالق االابحة واحلمك
الوضعي  .وهذا الفرق انشئ من خصوصية املوارد  ،وليس من االطالق  ،كام
تقدم بيانه يف بداية حبث النوايه .
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واملراد هبام هنا نفس املع ى اللغوي  ،مفا اكن معناه غري ظاهر وواحض فهو مجمل
 ،ويقابهل املبني مقابةل االجياب للسلب  ،وهام واقعيان غري اضافيني خالف ًا
لصاحب الكفاية (رمحه هللا)اذلي ذهب اىل أآن اللفظ يكون مجم ًال ابلنس بة اىل غري
العارف ابللغة و أآساليب التعبري فهيا ومبين ًا ابلنس بة اىل غريه  ،اذ لو اكن عدم
ظهور اللفظ بسبب اجلهل اجام ًال للزم اجامل القرآن بل مجيع اللغة العربية بل مجيع
اللغات عند غري العارف هبا.
ومنشأأ قوهل (رمحه هللا) الاختالف يف تشخيص املصداق  ،ولو اكن
الاختالف هبذا النحو يوجب أآن يكون اخملتلف فيه اضافي ًا للزم أآن تكون
الواقعيات اخملتلف يف تشخيص مصداقها أآمور ًا اضافية  .مث ال خيفى أآن هذا
اخلالف يف مقام االثبات وهو يدل عىل الواقعية و أآن اخملتلف فيه ختتلف فيه
ا ألنظار وال خيتلف ابختالفها.
واجململ ينقسم اىل حقيقي  ،وهو :اللفظ غري الظاهر مراده الاس تعاميل ،
واىل حمكي  ،وهو  :الظاهر مراده الاس تعاميل دون اجلدي اكلعام املقيد مبنفصل
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مردد بني متباينني  ،واحلقيقي قد يكون اجامهل ابذلات  ،كام يف املشرتك اللفظي ،
وقد يكون ابلعرض  ،كام يف املتصل مبا يصلح للقرينية .
مث انه وقع الالكم يف الفقه يف عدة من ا أللفاظ املفردة واملركبة هل يه مجمةل أآو
مبينة  ،و من املفردة لكمة (الصعيد)  ،و(الغناء)  ،و(الكعب)  ،ومن املركبة "ال
صالة اال بطهور" و "ال صالة ملن مل يقم صلبه" و غريها من املوارد اليت حمل حبهتا
الفقه  ،وحيث ال توجد ضابطة عامة يرجع الهيا فاملدار فهيا عىل الفهم العريف  ،فان
وجد ظهور واال رجع اىل ا ألصول املقررة ،ويه ختتلف ابختالف املوارد .
مث اجلزء ا ألول و هلل امحلد  ،و أآرجو منه تعاىل أآن يوفق المتام الثاين
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تصوير اجلامع بني األفراد الصحيحة
يف تصوير اجلامع على القول ابلوضع لألعم
مثرة البحث
الكالم يف أسامي املعامالت
تذييل
االشرتاك
استعمال اللفظ يف أكثر من معىن
املشتق
حترير حمل النزاع برسم مقدمات
األقوال املوجودة يف املسألة
حتقيق البحث
أدلة الوضع خلصوص املتلبس
أدلة الوضع لألعم
مناقشة الفخر الرازي
مثرة البحث
تنبيهات املشتق
بساطة و تركب املشتق
الفرق بني املشتق واملبدأ

معىن قيام املشتق ابحملل
املقاصد
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67
71
75
78
82
83
83
85
85
87
87
88
89
90
91
92
92
97
98
99

526

املقصد األول :يف األوامر
مادة األمر
اعتبار العلو واالستعالء يف مفهوم األمر
كيفية داللة املادة على الوجوب
الطلب واإلرادة
الكالم النفسي
اجلرب واالختيار
خترجيات اجلربية للعقاب
تفسري املراد ابألمر بني األمرين
صيغة األمر
التعبدي و التوصلي
دوران الواجب بني كونه توصليّاً ابملعىن األول أو ال
دوران الواجب بني التوصليّة والتعبدية

حماوالت استفادة نتيجة التقييد على القول ابالستحالة

دعوى استفادة التعبدية ابألصل اللفظي
دوران األمر بني االستحباب والتقية
دوران األمر بني النفسي والغريي
دوران األمر بني الواجبني
1ـ دوران األمر بني التعيني والتخيري
2ـ دوران األمر بني العيين والكفائي
األمر عقيب احلظر

دروس يف علم األصول

99
101
102
103
104
104
106
109
111
112
116
117
121
128
129
132
133
133
133
133
134

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

هل يدل األمر على املرة أو التكرار ؟
هل األمر يدل على الفور أو الرتاخي ؟
اإلجزاء
إجزاء اإلتيان ابملأمور به على وجهه عن نفس أمره
إجزاء اإلتيان ابملأمور به االضطراري عن األمر االختياري
حبث إجزاء الفعل االضطراري من الناحية الثبوتية
حبث إجزاء الفعل االضطراري من الناحية اإلثباتية
مقتضى األصل العملي
تنبيهان
إجزاء اإلتيان ابملأمور به ظاهراً عن الواقع
حترير حمل النزاع
نفي اإلجزاء على القول ابلطريقية
إثبات اإلجزاء على القول ابلسببية
مناقشة صاحب الكفاية (رمحه هللا)
مقتضى القاعدة عند الشك يف حنو جعل احلكم الظاهري
تنبيهات اإلجزاء
مقدمة الواجب
معىن الوجوب املبحوث عنه
يف أن املسألة أصولية عقلية غري مستقلة
تقسيمات املقدمة

527

135
136
138
140
140
142
143
144
144
146
146
147
148
151
153
154
158
158
158
159

528

الشرط املتأخر
الواجب املطلق واملشروط
تنبيهات
املنجز واملعلق
املفوتة
املقدمات ّ

تردد القيد بني رجوعه للهيئة أو املادة

الواجب النفسي والغريي
نفي القسم الثالث
تقسيم الواجب إىل األصلي والتبعي
الشك يف واجب هل هو غريي أو نفسي؟
آاثر الواجب النفسي والغريي
دفع إشكالني
فرعان يرتبطان مبا تقدم
األقوال املوجودة يف املسألة
تفسريات كالم الشيخ (رمحه هللا)
أدلة اختصاص الوجوب ابملوصلة
خمتار احملقق النائيين(رمحه هللا)
مثرة القول ابالختصاص ابملوصلة
مثرات البحث يف مسألة مقدمات الواجب
مقتضى األصل العملي
حتقيق أصل البحث

دروس يف علم األصول

162
165
172
174
178
185
190
192
193
194
200
201
204
206
209
213
216
217
219
223
224

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

مقدمة احلرام
مسألة الضد
البحث يف الضد اخلاص
مناقشة احملقق اخلوانساري(رمحه هللا)
شبهة الكعيب
البحث يف الضد العام
مثرة البحث
مسألة الرتتب
متهيدات
إمكان الرتتب
صور اجتماع األمرين
أدلة القائلني ابالستحالة
تنبيهات الرتتب
يف التزاحم والفرق بينه وبني التعارض
منشأ التزاحم
مرجحات ابب التزاحم
مناقشة احملدث البحراين (رمحه هللا)
تزاحم املشروطني ابلقدرة الشرعية
تزاحم املشروطني ابلقدرة العقلية
هل يقع التزاحم يف الواجبات الضمنية ؟
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226
227
228
235
237
238
239
249
249
254
260
262
265
273
274
281
284
287
295
298

530

أمر اآلمر مع العلم ابنتفاء الشرط
هل األمر يتعلق ابلطبائع أو األفراد ؟
إذا نسخ الوجوب فما يثبت بعده؟
حقيقة الوجوب التخيريي
التخيري بني األقل واألكثر
الوجوب الكفائي
فرع
املوسع و املضيق
تبعيّة القضاء لألداء

تنبيهان

األمر ابألمر
األمر بعد األمر

املقصد الثاين  :يف النواهي
مدلول النهي
اجتماع األمر والنهي يف واحد
أدلة القول ابالمتناع
كالم احملقق النائيين(رمحه هللا)
تطبيقات
مناقشة احملقق النائيين(رمحه هللا)
دليل من قال ابجلواز
تنبيهات

دروس يف علم األصول

301
304
306
306
309
310
312
313
314
316
317
318
321
323
330
346
348
351
356
358
367

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

مناقشة احملقق النائيين (رمحه هللا)
اقتضاء النهي للفساد
اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
اقتضاء النهي عن املعاملة للفساد

املقصد الثالث  :مباحث املفاهيم
متهيدات
مفهوم الشرط
متهيد
داللة اجلملة الشرطية على املفهوم على مسلك املشهور
املسلك املختار يف إثبات املفهوم
تنبيهات مفهوم الشرط
داللة اجلملة الشرطية على انتفاء سنخ احلكم
تداخل األسباب
تداخل املسببات
مفهوم الوصف
حترير حمل النزاع
حتقيق البحث
مفهوم الغاية
مفهوم احلصر
أدوات احلصر

531

375
388
395
400
405
407
409
409
409
414
415
416
426
427
427
427
428
429
432
432

532

دروس يف علم األصول

الكالم يف كلمة التوحيد
مناقشة الفخر الرازي
هل تدل (إمنا) على احلصر ابملنطوق أو املفهوم؟
مفهوم العدد

املقصد الرابع  :يف العام واخلاص
يف حكم العام املخصص
تفصيل الشيخ األنصاري (رمحه هللا)
تفصيل احملقق النائيين(رمحه هللا)
دخول الفرد املشكوك يف أفراد العام ابستصحاب العدم األزيل
الرجوع إىل العام لرفع الشك من غري جهة التخصيص
دوران األمر بني التخصيص والتخصص
إذا دار األمر بني فردين أحدمها فرد للعام واآلخر ليس فرداً له

الفحص عن املخصص

حكم التمسك ابلعام قبل الفحص
املقدار الواجب من الفحص
اخلطاابت املشافهية
مثرة البحث
تعقب العام ابلضمري
ختصيص العام ابملفهوم
تفصيل صاحب الكفاية (رمحه هللا)
دوران األمر بني رجوع االستثناء جلميع العمومات املتعاقبة أو لألخري

433
434
435
435
437
443
451
452
453
457
459
460
461
462
467
468
469
471
474
475
477

على ضوء أنظار السيد اخلوئي (قده) اجلزء األول

ختصيص العام الكتايب خبرب الواحد
دوران األمر بني النسخ والتخصيص
النسخ
البداء
أين يقع البداء؟

املقصد اخلامس  :املطلق واملقيد
معىن اإلطالق والتقييد
ألفاظ خمتلف فيها
أمساء األجناس
أقسام املاهية
حبث حول الكلي الطبيعي
أعالم األجناس
املفرد املعرف ابلالم
اجلمع املعرف ابلالم
النكرة
مقدمات احلكمة
املراد من البيان
الشك يف كون املتكلم يف مقام البيان
القدر املتيقن يف مقام التخاطب
االنصراف
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478
481
486
487
488
491
493
493
493
494
495
497
498
500
501
502
504
505
505
506
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هل حيمل املطلق على املقيَّد فيقيِّّده؟
املطلق واملقيد يف املستحبات
خامتة

املقصد السادس :اجململ واملبني
الفهرس

دروس يف علم األصول

507
512
514
517
521

