
لثانیالجزء ا تنقیح االصول

الجزء الثانى تنقیح االصول

االمام الخمینى قدس سرهآية اللَّه العظمى السید روح اللَّه الموسوىتقرير ابحاث االستاذ االعظم و العالمة االفخم

آية اللَّه الشیخ حسین التقوى االشتھاردىتألیف

الفصل الثاني عشر في مقّدمة الواجب

ا في وجوب مقّدمة الواجب و عدمه على أقوال، و تحقیق القول فـي ذلـك، و بیـان أنَّ البحـث عقلـي أو لفظـي       اختلفو

:، يحتاج إلى تقديم امور»١«

:في تنقیح محّط البحث:األمر األّول

:و البدَّ أّوًلا من مالحظة اإلرادة الفاعلیة كي ُيعلم منھا حال اإلرادة التشريعیة فنقول

یئًا، كلقاء صديقه في مكان ُمعّین، الشتیاقه إلیه، فرأى أّنه يتوقف على عمل أو أعمال، كالذھاب إلى لو أراد شخص ش

تعّلقت إحداھما بذي المقّدمة، أي لقاء الصديق؛ و ثانیھما بالمقّدمة، أي الذھاب إلى :فھنا إرادتان -أيضًا -مكانه، فأرادُه

غايتیھما، فإنَّ غاية االولى ھي لقاء الصديق الذي ھو المقصـود بالـذات، و   مكانه، و ال فرق بین ھاتین اإلرادتین إّلا في 

مقصـوده األصـلي و ھـو لقـاء      مكانه، و لیس ھو المقصود بالذات، بـل ألجـل التوّسـل بـه إلـى      غاية الثانیة الذھاب إلى

.و الثانیة غیريةالصديق، فاإلرادة االولى نفسّیة،

.»١«متعّلقة بالمقّدمة  إّنه يترّشح من إرادة ذي المقّدمة إرادة اخرى :و من ھذا تعرف و يظھر ما في قولھم

.ھذا بالنسبة إلى اإلرادة الفاعلیة التكوينّیة

أما اإلرادة التشريعّیة فاآلمر حیث يرى أنَّ ايجاد الفعل الفالني من الغیر ذو مصلحة، فتتعّلـق قّوتـه الشـوقیة بـه، لكـن      

د الغیر إّياه إّلا بأن يبعثه نحوه و يأمره بإيجاده، و رأى أنَّ إيجاده من الغیـر يتوّقـف علـى    حیث يرى أّنه ال وسیلة له إليجا

إحداھما متعّلقة ببعثه إلى ذي المقّدمة، و ثانیتھمـا بالمقّدمـة، كمـا فـي     :ء آخر، فینقدح في ذھنه إرادتانوجود شي

.اإلرادة الفاعلیة

إنَّ محّط البحث ھو في ثبوت الُمالزمة الفعلیة بین :دوشة، فإّنه لو قیليمكن تصوير محّط البحث بصور كّلھا مخ:فنقول

اإلرادة الفعلیة المتعّلقة بالبعث إلى ذي المقّدمة، و بین اإلرادة الفعلیة المتعلِّقة بالبعـث إلـى المقّدمـة، فھـو سـخیف      

.اجّدًا، فإنَّ اآلمر قد يغفل عن الُمقّدمات، و ال يتوّجه إلیھا كي يريدھا فعًل

و كذا القول بأنَّ النزاع في ثبوت الُمالزمة الفعلیـة بـین اإلرادة الفعلیـة المتعلِّقـة بـذي المقّدمـة و بـین اإلرادة الفعلیـة         

.الُمتعلِّقة بعنوان المقدِّمة

الفعلي  و كذلك لو قیل بأنَّ النزاع إّنما ھو في ثبوت الُمالزمة الفعلیة بین البعث الفعلي إلى ذي المقّدمة و بین البعث

إلى المقّدمة، أو إلى عنوانھا؛ لما ذكرنا من أنَّ المقّدمات و عنوانھا مغفول عنھا في كثیر من المـوارد، مـع أنَّ اإلرادة و   

.ٍء يحتاج إلى خطوره و التصديق بفائدته و صالحه و غیر ذلك، و المفروض أّنھا مغفول عنھاالبعث إلى شي



وت المالزمـة الفعلّیـة بـین اإلرادة الفعلیـة لـذي المقّدمـة و بـین اإلرادة التقديريـة         إّن البحث إّنما ھـو فـي ثبـ   :و لو قیل

ذي المقّدمة و بـین البعـث    المالزمة الفعلّیة بین البعث الفعلي إلىللمقّدمة بمعنى أّنه لو التفت إلیھا أرادھا، أو ثبوت

الزمـة عبـارة عـن التضـايف، و ھـو يسـتدعي وجـود        التقديري إلى المقّدمة بالمعنى المذكور، فھو غیر معقول؛ فإّن الم

المتضايفین فعًلا، كمـا فـي العّلـة و المعلـول، و ال يمكـن التضـايف الفعلـي بـین الموجـود و المعـدوم فـإّن المتضـايفین             

ھـذا   متكافئان فعًلا و قّوة، فاالبّوة الفعلّیة إّنما تتحّقق مع وجود االبـن، و بدونـه ال يمكـن تحّققھـا، و مـا نحـن فیـه مـن        

.القبیل

.من التضايف مع أّن الغد غیر موجود فعًلا -أيضًا -الیوم مقّدم على الغد فعًلا، و ال ريب في أّن التقّدم:فإن قلت

ھـذا كّلـه لـو قلنـا بـأّن      .غیر معقول، و إطالق العرف له فیه مسامحة و من األغالط المشـھورة  -أيضًا -التقّدم فیه:قلت

.النزاع في المسألة عقلّي

أّن النزاع في المسألة لفظّي؛ حیث استدّل لعـدم الوجـوب بانتفـاء الـدالالت الـثالث، و أّن      :و يظھر من صاحب المعالم

البحث إّنما ھو في داللة لفظ األمر و عدمھا، و أّنه ال داللة مطابقّیة فیـه قطعـًا؛ ألّن مـاّدة األمـر ال داللـة لھـا إّلـا علـى         

.»١«ء منھما ال يدّل على وجوب المقّدمة ال تدّل إّلا على البعث، و شي -أيضًا -الطبیعة ال بشرط، و ھیئته

و أّما التضّمن و االلتزام فھما لیستا من أقسام الدالالت اللفظّیة، فـإّن داللـة االلتـزام ھـي داللـة المعنـى علـى        :أقول

سـتلزم طلـوُع الشـمس لوجـود     يدّل على طلوع الشمس بالمطابقة، لكن لّمـا ا »الشمس طالعة«:المعنى، فإّن قولنا

إّن :ھذا، و لكن يمكن تصوير النزاع العقلي بنحٍو آخـر بـأن يقـال   .النھار ُيعلم بااللتزام أّن النھار موجود، و كذلك التضّمن

محّط البحث إّنما ھو في ثبوت المالزمة الفعلّیة بین إرادة ذي المقّدمة و بین ما يراه مقّدمة، و ال يرد علیـه اإلشـكاالت   

.لمذكورةا

أّن اآلمر يتصّور ذا المقّدمة أّوًلا، و أّن فیـه مصـلحة و فائـدة، ثـّم يشـتاق إلیـه، فتتعّلـق إرادتـه بـه، و ھـذه           :توضیح ذلك

التشخیص، بل كـان ذا مفسـدة، ثـّم يـرى أّن وجـوده يتوّقـف علـى        المصلحة إّنما ھي بنظره، و إّلا فیمكن خطاؤه في

يمكن خطاؤه في المقّدمات، و أّن ما ھو الموقوف علیه ذو المقّدمة واقعـًا غیـر مـا ھـو      مقّدمات بنظره، فیريدھا أيضًا، و

.غیر الشارع من الموالي العرفّیة، فإّن البحث أعّم ھذا بالنسبة إلى.الموقوف بنظره

إرادة ذي المقّدمـة و  فإّن الخطاء فیه غیر متصّور، فیمكن أن ُيقال بثبوت المالزمة بین  و أّما بالنسبة إلى الشارع تعالى

بعدم المالزمة، بل يكفي اإلرادة االولى، و القائل بثبوت المالزمة إّنمـا   -أيضًا -بین إرادة ما يراه مقّدمة، و يمكن أن يقال

يقول بوجوب اإلتیان بالمقّدمة إذا لم ُيعلم خطاؤه في ما يراه مقّدمة، و أّما مع العلم بخطائه فال يجب اإلتیان بالمقّدمـة  

تي يراھا مقّدمة، بل يجب اإلتیان بما ھو مقّدمة واقعًا، لكن بمالك آخر، و ھو وجوب تحصـیل غـرض المـولى و إن لـم     ال

ُيردھا لخطائه فیھا، كما لو غرق ابن المولى و ھو غافل عنه، فإّنه يجب إنقاذه تحصیًلا لغرضه و إن لم تتعّلق إرادته به؛ 

 غیر الشارع من الموالي العرفّیة، و إّلا فال يتصّور الخطاء بالنسبة إلى لنسبة إلىو ھذا با.بحیث لو لم يغفل عنه َلَأراده

.الشارع المقّدس، فما يراه مقّدمة و ھو مقّدمة واقعًا

أّن ھذه المسألة ھل ھي من المسائل االصولّیة، أو من المبادي الفقھّیة، أو من المسائل الكالمّیة :الثاني من االمور

أو غیرھا؟



، و علیـه فالمسـائل   »١«إّن موضوع علم االصول ھو عنـوان الحّجـة فـي الفقـه، كمـا عـن بعـض المعاصـرين         :قلنا فإن

االصولیة ھي ما ُيبحث فیھا عن العوارض الذاتّیة للموضوع؛ و ھو عنوان الحّجـة، و علیـه فھـذه المسـألة مـن المبـادي       

.ما ذكرناه إلى الفقھّیة، ال من المسائل االصولّیة؛ لعدم رجوع البحث فیھا

إّنه ال يلزم أن يكون لكّل علٍم موضوٌع معیَّن يبحث فیه عن عوارضه الذاتّیة، مثل أفعال الُمكلَّفین فـي الفقـه؛   :و إن قلنا

إّنھا من األعراض الذاتّیة، أو من األعراض :لما عرفت في أّول الكتاب أّن الوجوب و الحرمة لیسا من األعراض؛ كي يقال

أّن «أو »ءالمـاء الكـّر ال ينّجسـه شـي    «:أّن كثیرًا من المسائل الفقھّیة لیسـت كـذلك، مثـل قولنـا     افًا إلىالغريبة، مض

.، بل كّل علم عبارة عن عّدة مسائل مرتبطة واحدة سنخًا»القلیل ينجس بالمالقاة للنجس

حكام الفقھّیـة أو التـي ُينتھـى إلیھـا     في مقام استنباط األ إّن علم االصول علم آلّي يمكن أن تقع نتیجته كبرى:و قلنا

.في مقام العمل

فعلیه فھذا البحث من المسائل االصولّیة؛ إلمكان وقوع نتیجته في مقام االستنباط و إن لـم يكـن واقعـًا بالفعـل، نظیـر      

.ما ذكرناه من أّن ھذا البحث عقلّي ھذا كّله بالنسبة إلى.القیاس

و تسلیم أّن الداللة االلتزامّیة من الدالالت اللفظّیـة، فھـو مـن    »١«الم قدس سره و أّما بناء على ما ذكره صاحب المع

.المباحث اللفظّیة لعلم االصول

لكن فیه إشكال و لو مع فرض تسلیم أّن الداللة االلتزامّیة من الدالالت اللفظّیة؛ للفرق بـین الداللـة االلتزامیـة و بـین     

المناط في الداللة االلتزامّیة داللة اللفظ على معنًى مطـابقّي مـالزم لمعنـًى     المالزمة المبحوث عنھا في المقام؛ ألّن

، »الشـمس طالعـة  «:آخر بحیث يستكشف من اللفظ بما ھو لفظ المعنى الالزم بواسطة المعنى الملزوم، مثل قولنـا 

.فإّنه يدّل بالمطابقة على طلوع الشمس، فیدّل على وجود النھار بااللتزام

الداللة االلتزامّیة ھي داللة المعنى من حیث إّنه مدلول مطابقي لّلفظ على معنًى خارٍج الزٍم له، و ما :ىو بعبارة اخر

المـادة، و المـاّدة تـدّل علـى الطبیعـة ال بشـرط، و ھـذا         نحن فیه لیس كذلك، فإّن ھیئة األمـر تـدّل علـى البعـث إلـى     

مسـتلزمة إلرادة المقّدمـة،    -أيضـاً  -إلرادة لذي المقّدمة، و ھـي و إن دّل على وجود ا -الطبیعةأي البعث إلى -المعنى

لكن ھذه الداللة لیست بما أّنھا لفظ؛ بأن يستكشف من اللفظ من حیث إّنه لفظ ھذا المعنـى بواسـطة، بـل بمـا أّنـه      

تـه، فـي قبـال    أّن كّل فعل اختیارّي صادر عن عاقـل فھـو مسـبوق بإراد   :فعل من األفعال االختیارية؛ لما ثبت في محّله

األشاعرة القائلین بالجزاف، و لیس فیه مناط الداللة االلتزامّیة؛ لما عرفت أّن المناط فیھا استكشاف المعنى من اللفظ 

.بما ھو لفظ بالواسطة، ال بما ھو فعل

المقدمة الداخلیة و الخارجیة:الثالث من االمور

على أقسـام، و المقّدمـة الداخلّیـة عبـارة عـن أجـزاء        -أيضًا -جّیةداخلّیة و خارجّیة، و الخار:أّن المقّدمة على قسمین

المرّكب المأمور به، كأجزاء الصالة، و الخارجّیة عبارة عّما ھو خارج عن المأمور به، لكّنه يتوّقف علیه بحسب الوجود، و 

أو بعض أقسامھا؟حینئٍذ فھل القسمان كالھما محّط البحث، أو يختّص البحث بالمقّدمات الخارجّیة مطلقًا، 

و لو  -قد استشكل في القسم األّول بأّن المقّدمة عبارة عّما يتوّقف علیه ذو المقّدمة، فال بّد و أن تكون متقّدمة:فنقول

لیسـت كـذلك؛ ألّنـه يلـزم تقـّدم       -اّلتي ھـي أجـزاء المرّكـب    -على ذي المقّدمة، و المقّدمات الداخلّیة -بحسب الرتبة

.»١«الكّل عین األجزاء باألسر  ء على نفسه؛ ألّنالشي



أّن األجزاء باألسر ال بشرط ھي المقّدمة، و ھي بشرط االجتماع ذو المقّدمـة،  :بما حاصله»الكفاية«و أجاب عنه في 

ففرق بینھما و لو باالعتبار، نظیر الفرق بین الماّدة و الصورة و بین الجنس و الفصل، فإّن الفرق بینھما كـذلك اعتبـارّي   

»٢«.

و اورد علیه أّن غاية ما ذكره قدس سره أّن الفرق بینھما ھـو باالعتبـار، فیلـزم أن يكـون مقّدمّیـة المقّدمـة اعتبارّيـة ال        

حقیقّیة، مع أّنه ال ريب في أّن مقّدمّیة المقّدمة و تقّدمھا حقیقّیة ال اعتبارّية، و أيضًا يلزم مّما ذكـره أن يتعّلـق إرادتـان    

 محال بالنسبة إلى -أيضًا -ھو اجتماع المثلین، و ھو مستحیل، أو لغوّية إحدى اإلرادتین، و ھي ء واحد حقیقًة، وبشي

.»١«الحكیم 

:المرّكبات على أقسام:أقول

و ھي فیما إذا التأمت األجزاء بحیث صار المجموع طبیعة ثالثة، كاإلنسان المرّكب من الجنس :منھا المرّكبات الحقیقّیة

من األجزاء التحلیلّیة، و ھذا القسم من الموجودات التكوينّیة ال يمكن أن يتعّلق به البعث لعـدم قـدرة    و الفصل، فإّنھما

.المكلف على إيجادھا

:على قسمین -أيضًا -و ھي:و منھا المرّكبات االعتبارّية

تلفـة ملتئمـة؛ بحیـث    ما لمجموعھا و ھیئة أجزائھا اسم خاّص عرفًا، مثل المسجد الذي ھو مرّكب من أجزاء مخ:منھا

.يعّد المجموع مسجدًا ال األجزاء، و ھو واحد عرفًا، ال بالدّقة العقلّیة

فإّنھا  -مثًلا -ما لیس كذلك، و لیس مجموع أجزائھا شیئًا واحدًا عرفًا، مثل الفوج و العسكر المرّكب من مائة فرد:و منھا

و مع ذلك فرق بین مائٍة آحـاٍد و بـین المائـة الواحـدة، فتعتبـر      مائٌة آحاٌد، و لیست ملتئمة كما في القسم األّول منھما 

.الوحدة في الثاني دون األّول

إذا عرفت ھذا فال بّد من مالحظة اإلرادِة الفاعلّیة فیما لو اريد إيجاد مرّكب من المرّكبات، و كیفّیِة تعلُّق اإلرادة بـاألجزاء  

.و الكّل؛ كي تتفّرع علیھا اإلرادة التشريعّیة

ثـّم إّنـه لّمـا رأى أّن بنـاءه     .البـاني إرادة بناء المسجد نفس المسجد لما فیه من المصالح، فیريده الداعي إلى:نقولف

فیريد تحصیلھا لذلك، فإرادة بناء المسجد سـبب لھـذه اإلرادة، فـال فـرق بـین       -مثًلا -يتوّقف على تحصیل اللبن و اآلجر

.الثانیة غیرّية، ثّم لو تعّددت المقّدمات تعّددت إراداتھا أيضًا، و لو اّتحدت تّتحد اإلرادتین إّلا في أّن االولى نفسّیة و

من أّن إرادة ذي المقّدمة منبسطة علـى المقـّدمات، و أّنـه لـیس ھنـا إّلـا       :فیظھر مّما ذكرنا ما في قول بعض األعاظم

.إرادتین أو إرادات؛ و ذلك لشھادة الوجدان على خالفه، و أّن ھنا »١«إرادة واحدة منبسطة 

أّنه ال فرق بین المقّدمات الداخلیـة و الخارجّیـة فـي أّن لكـّل واحـد منھـا إرادة مسـتقّلة، و أّن تعـّدد اإلرادة         :و الحاصل

.قیام البرھان على ذلك مستلزم لتعّدد المراد و بالعكس، مضافًا إلى

س، و بدونھا ال يمكن تحّققھا، ثّم إّنھـا تحتـاج إلـى المـراد؛     النف أّن اإلرادة من ذوات اإلضافة، و لھا إضافة إلى:توضیحه

ألّنھا نظیر الحّب و الشوق، فكما أّن تحّققھما في الخارج يتوّقف على ما يتعّلق به الحّب و الشوق، كذلك تحّقق اإلرادة 

احدة تستلزم مرادًا واحـدًا، و تعـّددھا   المراد، ثّم إّن اإلرادة تابعة للمراد وحدًة و تعّددًا و بالعكس، فاإلرادة الو يحتاج إلى

مستلزم لتعّدده و بالعكس، و ال يمكن تعلُّق إرادتین بمراد واحد، و ال إرادة واحدة بمرادين، فإذا كان ھناك مرّكب معجون 



عّلق بكّل له مصلحة واحدة تتعّلق به إرادة واحدة إليجاده، فلّما رأى أّن إيجاده متوّقف على إيجاد كّل واحد من أجزائه يت

واحد منھا إرادة مستقّلة غیرّية؛ ألّن المجموع من األجزاء مغاير لكّل واحٍد من األجزاء، و لھذا يمكن أن يتحّقق في الكّل 

مصلحة ال توجد في كّل واحد من األجزاء، و يتوّقف إيجاد الكّل على إيجاد كـّل واحـد مـن أجزائـه، فیتعّلـق بالكـّل إرادة       

مغـايرة كـل واحـد مـن     من األجزاء إرادة غیرّية، و مقتضى استلزام تعدُّد اإلرادة لتعّدد المـراد، ھـو  نفسّیة، و بكّل واحد 

.األجزاء للكّل حقیقًة، و ھو المطلوب

أحدھما في المجموع، و ھو مالك اإلرادة النفسّیة، و ثانیھما في كـّل واحـد مـن أجـزاء     :ھنا مالكان لإلرادة:و بالجملة

رادة الغیرّية، و ھذه اإلرادة إّنما ھي في كّل واحد واحد من األجزاء، ال األجزاء باألسر، فـإّن األجـزاء   الكّل، و ھو مالك اإل

.كّل واحدة باألسر عین الكّل، و وجود الكّل يتوّقف على وجود مجموعھا، مضافًا إلى

الداخلّیة و بین الخارجّیة، فمحـّط البحـث    و ال فرق فیما ذكرنا بین اإلرادة الفاعلیة و بین التشريعّیة، و ال بین المقّدمات

متعّلقة باألجزاء أو ال، بـل   ھو كلتاھما، فیبحث في الداخلّیة في أّن إرادة ذي المقّدمة المرّكبة ھل تستتبع إرادة اخرى

يكفي إرادة ذي المقّدمة؟

مسـتدّلًا بأّنـه لـو تعّلـق بھـا إرادة      من خروج المقّدمات الداخلّیـة عـن محـّل النـزاع،     »الكفاية«و مّما ذكرنا يظھر ما في 

.»١«مستقّلة يلزم اجتماع الِمثلین؛ ألّن األجزاء عین الكّل حقیقًة، و إّنما الفرق بینھما باالعتبار 

و ذلك ألّنا ال ُنسّلم أّن اإلرادة مع اإلرادة و كذا البعث مع البعث من قبیل المتماثلین، و على فرض التسلیم فاسـتحالة  

ین إّنما ھي في الموضوع الواحد، و الموضوع لإلرادتین فیما نحن فیه متعّدد؛ لما عرفت من أّن كـّل واحـد   اجتماع المثل

.من األجزاء مغاير للكّل

أحدھما ما يعتبر :إّن المرّكبات الغیر الحقیقّیة على قسمین:و قال المحّقق العراقي قدس سره في المقام ما حاصله

.، و ثانیھما ما لیس كذلك، بل الوحدة تتحّقق من ِقَبل اإلرادة و بعدھاالوحدة فیه قبل تعّلق اإلرادة

و محّل البحث ھو القسم األّول ال الثاني؛ ألّن الكّلّیة في القسم الثاني إّنما جاءت من ِقَبل اإلرادة، و َقْبَلھا لیس كـلٌّ و  

.»١«ال يخفى ال جزء، فال معنى لدعوى المالزمة بینھما كما

كال في أّنه لیس المراد من الوحدة مفھومھا بل مصـداقھا، و حینئـٍذ فـإذا فـرض مجمـوع آحـاد لـه مصـلحة         ال إش:أقول

لیست ھي في كّل واحد واحد من األجزاء، كفتح البالد في العسكر، فال يعقل تعّلق اإلرادة به بدون اعتبار الوحدة؛ لما 

زء على الكّل إّنما ھو في مرتبة الذات و في الوجود، و إّلـا  عرفت من أّنه لیس المراد مفھومھا بل مصداقھا، و تقّدم الج

فعنوانا الكلّیة و الجزئّیة مـن المتضـايفین و ال يعقـل تقـّدم أحـد المتضـايفین علـى اآلخـر نظیـر العّلـة و المعلـول، فـإّن             

متقّدمـة علـى المعلـول،     عنوانیھما من المتضايفین، و المتضايفان متكافئان فعًلـا و قـّوًة، مـع أّن ذات العّلـة و مصـداقھا     

فمالك البحث لیس عنوان الكّلّیة و الجزئّیة كي يرد علیه ما ذكره قدس سره بل المالك ھو التوّقف بحسب الوجود، و ال 

.فرق في ذلك بین القسمین من المقّدمات

ثبوت النزاع في العّلة التاّمة:الرابع من االمور

قسامھا حّتى العّلة التاّمة و السبب التاّم، أو أّن النزاع في غیر العّلة التاّمة؟ ھل النزاع في جمیع المقّدمات الخارجّیة بأ

:قوالن



بأّن المعلول للعّلة التاّمة لیس مقدورًا للمكّلف كاإلحراق، فال يتعّلق به البعث و اإلرادة، و المقدور ھـو  :استدّل لثانیھما

العّلة؛ العتبار القدرة فـي متعّلـق    و أمر صورّي ال بّد من إرجاعه إلىإيجاد العّلة، و حینئٍذ فلو فرض تعّلق أمر بمعلول فھ

.»٢«األمر، فمع عدم تعّلق اإلرادة بالمعلول ال معنى للبحث عن ثبوت المالزمة بین إرادتھا و بین إرادة المعلول 

ي و حكـم الوجـدان فـي ذلـك     العرفـ أّن المسألة لیست عقلّیة، بل عرفّیة عقالئّیة ال بّد من مالحظة المتفـاھم :و فیه

ال إشكال في أّن ايجاد العّلة بنفسھا مقدور، و المعلول بال واسطة غیر مقدور و لكّنه مقدور مع الواسطة، فـإذا  :فنقول

فیتعّلق به إرادته، فیبحـث   -مثًلا -فرض أّن زيدًا عدّو فالوجدان شاھد على أّنه يمكن إحراقه لكن بواسطة جمع الَحَطب

تستلزم إرادة عّلته أوال؟عن أّنھا ھل 

ھذا في اإلرادة التكوينّیة، و كذا في اإلرادة التشريعّیة، فال فرق بین المقّدمة التي ھي عّلة تاّمة و بین غیرھا فـي أّن  

.البحث شامل لكلیھما

روض أّنه غیـر  أّنه ال ريب في أّنه يشترط في صّحة التكلیف قدرة المكّلف على إيجاد متعّلقه، و المف:و حاصل اإلشكال

.قادر بالنسبة إلى متعّلقه في األفعال التولیدّية و المعلوالت، فھي خارجة عن البحث بنحو االستثناء المنقطع

إّن مناط حسن التكلیف و صّحته ھو قدرة المكّلف على متعّلق التكلیف بـال  :أّنه إّنما يرد لو قلنا:و حاصل دفع اإلشكال

فال، و إّلا فلو اعتبر القـدرة   -كما ھو الصحیح -يكفي في صّحته القدرة علیه و لو مع الواسطةواسطة، و أّما لو قلنا بأّنه 

على متعّلق التكلیف بال واسطة في صّحته، لزم خروج جمیع المقّدمات عن محّط البحث، فإّن لقـاء الصـديق أو الكـون    

ّلم، فعلـى مـا ذكـره ال وقـع للبحـث عـن       مكانـه أو نصـب السُّـ    على السطح لیس مقدورًا للمكّلف بـدون الـذھاب إلـى   

.المقّدمات كّلھا

المقّدمة المتأخرة:الخامس من االمور

المقّدمة المتقّدمة بحسـب   إلى:أقسام بحسب تقّدمھا و تأّخرھا عن ذي المقّدمة و اقترانھا أّن المقّدمة تنقسم إلى

.الوجود عن ذي المقّدمة، و المتأّخرة، و المقارنة

، كاألغسال اللیلّیـة للمستحاضـة بالنسـبة    »١«تصوير المتأّخرة و إمكانھا، و عّبروا عنھا بالشرط المتأّخر  و اختلفوا في

في البیع الفضولي على القول بالكشف الحقیقي، بل و كذلك فـي الشـرط   صّحة صوم الیوم الماضي، و كاإلجازة إلى

:على أقوال»١«المتقّدم 

.في التكوينّیات، أم في التشريعّیات إمكانھما مطلقًا، سواء كان:أحدھا

.عدم إمكانھما مطلقًا:و ثانیھا

.التفصیل بین التكوينّیات فال يمكن، و بین التشريعیات فیمكن:ثالثھا

بأّن الشرط من أجزاء العّلة التاّمة، فال يمكن تأثیر المتأّخر منه و كذلك المتقّدم منه على :و استدّلوا على عدم اإلمكان

.؛ لوجوب اقتران العّلة التاّمة بمعلولھا، فكذلك أجزاؤھاالمشروط

اإلمكان مطلقًا في التكوينّیات و التشريعّیات، سواء كان شرطًا للتكلیف أو الوضع أو المـأمور بـه،   »الكفاية«و اختار في 

.»٢«لكّنه لم يبّین وجه اإلمكان في مقام االستدالل في التكوينّیات 



ي قدس سره أيضًا، و استدّل علیه بأّنه ال شبھة في أن المقتضـي لوجـود المعلـول لـیس ھـو      و اختاره المحّقق العراق

النار تقتضي اإلحراق، لكن لیس المؤثر فیه ھو طبیعة النار، بـل حّصـة خاّصـة    :طبیعة العّلة، بل حّصة خاّصة منھا؛ مثًلا

أّما الحّصة التـي ال ُتمـاس الجسـم المسـتعّد     منھا، و ھي التي ُتماّس الجسم المستعّد بالیبوسة لقبول االحتراق، و 

لالحتراق فال يعقل أن تؤّثر في اإلحراق، فھذه الحّصة المقتضیة ال بدَّ لھا من محصِّل خارجي، فما به تحصل خصوصـّیة  

:الحّصة المؤّثرة يسّمى شرطًا، و الخصوصّیة المذكورة

ء المضـاف  ء ما، و ذلك الشـي شي الحّصة المزبورة إلى عبارة عن النسبة القائمة بتلك الخصوصّیة الحاصلة من إضافة

إلیه ھو الشرط، فالمؤثِّر ھو نفس الحّصة الخاّصة المقتضـیة، و الشـرط ھـو محصِّـل خصوصـّیتھا، و ھـو طـرف اإلضـافة         

.ذلك جاز أن يتقّدم على ما يضاف إلیه، أو يقترن به، أو يتأّخر عنهالمذكورة، و ما شأنه

.بأّن ذلك يقتضي تأثیر الحّصة من النار مع الیبوسة المتقّدمة أو المتأّخرة في الجسم :ثّم أورد على ذلك

.بأّنا لم نّدِع أّن مطلق اإلضافة توجب خصوصّیة في المضاف يكون بھا مقتضیًا للمعلول، بل اإلضافة الخاّصة:و أجاب

.انتھى ملّخصه.»١«المؤّثر ھو الحّصة أّن الشرط ھو ُمحصِّص الحّصة و محّصلھا، و ھو اإلضافة، و :و الحاصل

ال ريب في أّن اإلضافة التي ذكرھا من االمور االعتبارّية، فمـع تسـلیم مـا ذكـره مـن الحّصـة يلـزم أن يـؤّثر األمـر          :أقول

مـن االمـور االعتبارّيـة، و ھـو صـحیح فـي        -أيضًا -االعتباري في التكويني، و ھو واضح البطالن؛ ألّن ما ذكره من الحّصة

.أّن ما ذكره غیر معقول أصًلا مثال النار، لكن ال يختّص النزاع به، بل ھو أعّم، مضافًا إلى

إّما موجبة أو سالبة، و كـّل واحـد منھمـا إّمـا محّصـلة أو معدولـة، و السـالبة ال تسـتدعي وجـود          :أّن القضّیة:توضیحه

المعدوم :إّما ذھنًا، مثل قولنا:دعي وجود الموضوعتست -سواء كانت معدولة أو محّصلة -الموضوع، لكن الموجبة مطلقًا

، فإّن مرجعه أّنه لیس بموجود »شريك الباري ممتنع«:السالبة، مثل المطلق ال ُيخبر عنه، و إّما خارجًا إّلا أن يرجع إلى

.ء فرع ثبوت المثبت لهء لشيالبّتة؛ ألّن ثبوت شي

أي  -األغسال اللیلّیة اآلتیة صوم المستحاضة صحیح فعًلا؛ إلضافته إلى إّنه قدس سره إن أراد أّن:إذا عرفت ذلك نقول

ففساده واضح؛ الستلزامه القول بأّن  -األغسال المتوّھمة الخیالّیة بأن يكون طرف اإلضافة ھو الغسل المتوّھم الخیالي

١٨:ص،٢جاالصول،تنقیح.الشرط ھو الغسل الخیالي المتوّھم

إلـى اإلضـافة الحتیـاج اإلضـافة طـرف فھـو موجـودة، فعًلـا أّنھـا وحقیقـة، الغسـل نفسھواإلضافةطرفأّنأرادإنو

.فعًلامعدومأّنهمعمتضايفین،

طـرف اآلتیـة اللیلـة غسـل إّن:يقـال أنيصـحّ فـال الموضـوع، وجـود علىيتوّقف-عرفتكما-الموجبةصدقأّن:ففیه

.مضافھووة،الفعلّیلإلضافة

ھووباإلجازة،الفضوليالعقدتعقُّبأوبالغسل،المستحاضةصومتعقُّبھوالشرطجعلمنعلىاإلشكالھذايردو

البدونـه وفعًلـا، المتضـايفین وجـود تسـتدعي اإلضـافة أّنكماألّنهذلكو؛»١«متأّخرًالیسوالعقد،وللصوممقارن

واإلجـازة أي-بالكسـر -المتعقِّـب وجـود يسـتدعي فإّنـه التعقُّـب، كعنـوان اإلضافيالمعنىكذلكفعًلا،تحقُّقھايمكن

.فعًلااإلجازةھووالمتعقِّب،وجودبدونالتعقُّبعنوانوجوديمكنفالالعقد،أي-بالفتح-المتعقَّب



فـي المتـأخِّر الشرطمنالشريعةفيوقعماھوالنزاعوالبحثھذاوقوعمنشأأّنھو:اإلشكالدفعفيالتحقیقو

الغـد، فـي بإتیانـه الیومفیأمرهالفعل،علىفقطالغدفيقادرًاالعبدكانإذاكمافاألّول:بهالمأموروالوضعوالتكلیف

الثالـث وبعـده، اإلجازةوقوعمعالفضوليالبیعكصّحةالثانيوالتكلیف،زمانعنالقدرةتأّخرمعصحیحالتكلیففإّن

.المتقّدمالشرطفيالماضیةاللیلةأغسالأواآلتیةاللیلّیةاألغسالفعلبشرطفعًلابهالمأمورالمستحاضةكصوم

:يختلفبلواحد،بنھجاألقسامھذهفياإلشكالدفعيمكنال:فنقول

بأّنـه يقالكياقعّیة؛الوالقدرةھيلیستالمولىمنالتكلیففيشرطھيالتيالقدرةأّنھو:األّولعنفالجواب

الغدفيعلیهالعبدقدرةالمولىتشخیصھوالشرطبلعلیه،فعًلاالعبدقدرةعدممعالمولىمنالتكلیفيمكنال

فعـل علـى قـادر عبـده أّنعلـم إذااآلمرفإّنالوجدان،ھوذلكعلىالشاھدوالتكلیف،حالموجودھووالمثال،في

قـد فـالتكلیف التشـخیص فـي خطـؤه تبـّین إنوفھـو، الواقـع فـي علیهقادرًاكانفإنبه،فهتكلیصّحغدًابهالمكّلف

ھـو ھـذا أّنالظـاھر والتكلیـف، حینالغدفيعلیهقادرأّنهالمولىتشخیصھووشرطه،لوجودصحومنهتمّشى

منـه يصـحّ لـم غـداً الفعـل علـى درتهقبعدمعلمإنواألّولین،القسمینفي»١» «الكفاية«فيبهأجابمّماالمراد

.فعًلاالمذكورالتكلیف

مقدورّيـة المـولى تشـخیص ھوالشرطألّنحینئٍذ؛اإلشكالفارتفعغدًا،علیهقدرتهتبّینوالتشخیصفيأخطأإنو

.للتكلیفمقارنھووللعبد،الفعل

تحقُّقفيَدْخللهعّماعبارةالشرطإّن:حاصلهماقالألّنهسره؛قدسالعراقيالمحّققكالمفيخلطھناوقعقدو

والمحّصصةھياإلضافةھذهومثًلا،القدرةإلىإضافةالصورةھذهفيبهفللمأمورحینئٍذوبه،المأمورفيالمصلحة

.»٢«المؤّثرةللحّصةالمحّصلة

فـي دخیلـة لیستللتكلیفشرطھيالتيدرةالقفإّنالعقلّیة،والشرعّیةالشرائطبینيفّرقلمأّنه:الخلطتوضیح

المتقّدماإلشكالمنعلیهيردماإلىمضافًاالأوفعلهعلىالعبدقدرمصلحةذوفإّنهبهالمكّلففيالمصلحةتحّقق

.ذكره

بعـض والوجـود، ممتصـرِّ الزمـان أّنفھوالعقلّیةبالدّقةأّما:بهالمأموروالوضعإلىبالنسبةاإلشكالعنالجوابأّماو

المتـأّخر؛ والمتقّدمعنواناعلیهيطلقويصدقأنبدونذاتًافشیئًاشیئًاينعدمويوجدألّنهاآلخر؛علىمتقّدمأجزائه

فـي فعًلـا اإلضـافة طرفـي وجودمنفیھابّدالالتيالمتضايفة،العناوينمنالتأّخروالتقّدمعنوانيأّنمنعرفتلما

ذاتعلـى متقّدمالیومفذاتمتأّخر،المعلولذاتوالمعلول،علىمتقّدمةمصداقھاوالعّلةذاتبلًلا،عقواحدةرتبة

مقـّدم بعضـھا -أيضًا-فھيالزمانّیات،كذلككذلكالزمانأّنفكماالمتأّخر،والمتقّدمعنواناعلیھمايطلقأنبدونالغد

اإلشكالعلیهلیردالتأّخر؛والتقّدمعنواناعلیھمايطلقأنبدونبالعرض،ونللزماتبعًابلحقیقًة،وذاتًاالاآلخرعلى

بعـدھما يقـع أنإّمـا :أمرينأحدعنيخلوالالمستحاضةصومكذاو-مثًلا-الفضوليالعقدنقولحینئٍذوذكرناه،الذي

بوقـوع مّتصفانألّنھماالصیام؛والعقدحالموجودفالشرطاألّولفعلىال،أواألمرنفسوالواقعفيالغسلواإلجازة

الصـفة بھـذه يّتصـفان الفإّنھمابعدھماالغسلواإلجازةيقعلمإذافیمابخالفھماالواقعفيبعدھماالغسلواإلجازة

صـوم كـذلك وعقلـي، محذورمنهيلزمالالكشف،علىبناًءلوواإلجازةمعالفضوليالعقدصّحةعلىدّلفلوواقعًا،

التعقُّـب بعنواناللكنذكرناه،ماإلىيرجعفھو-»١«اإلجازةتعقُّبھوالشرطأّنمن-قیلفماحینئٍذوالمستحاضة،

.العقلّیةالدّقةبحسبكّلهھذا.مصداقهوالواقعيالتعقُّببلالعقلي،اإلشكالعلیهلیرد



شـرطان اآلتیـة، اللیلـة أغسـال كذاوالمتأّخرة،اإلجازةأّنفيإشكالال:فنقولالعقالئيالعرفيالنظربحسبأّماو

إشـكال الفإّنـه عقالئیـان، عرفیـان التأّثروالتأثیربلحقیقة،فیهتأّثروتأثیرالإذالماضي؛الیومصوموالسابقللعقد

وفھمھـم، ونظرھمسببحوالعرفأھلبلساناألحكامبّین-أيضًا-الشارعوالمذكور،الشرطفيعقالئيوعرفي

الفضـولي بیعصّحةفييكفيوالوضعّیة،األحكامفيخصوصًابه،المأمورفيمعتبرةغیراالخروّيةالواقعّیةالمصلحة

.معامالتھمومعاشھمفيالعقالءنظامإلىترجعنظامّیةمصلحةوجود

إلىالمتوّجھةالجزئّیةالتكالیففيھوإّنماالتكلیفإلىبالنسبةالمتأّخرالشرطإشكالدفعفيذكرناماأّنلیعلمو

بالعناوينالمتعّلقةالعمومإلىبالنسبةالسالطینكأوامروالشرعّیةكاألوامرالكّلّیة،العاّمةالتكالیفأّماواألشخاص،

ألّنأصًلا؛فیھاواردغیراإلشكاللكّنوفیھا،ذكرنامايستقیمفال،»آمنواالذينأّيھايا«و»الناسأّيھايا«مثلالكّلّیة،

آخـر بعـض علیـه يقـدر لـم إنوبـه المكّلففعلعلىاألفرادبعضقدرةھو:فیھاالتكلیفواإلرادةتمّشيفيالمناط

.علیهالعبدقدرةالمولىتشخیصھوالشرطأّنمنذكرناهماإلىيحتاجالومنھم،

الوالخـاّص، العنوانبھذاإلیھمالخطابتوجیهلزمآخر،عنوانللفاقدينوخاّص،عنوانللشرطللواجدينكانلو:نعم

توجیهواإلرادةصّحةفيريبالفإّنهخاّص،عنوانلھميكنلمإذامابخالفالفاقدين،حّتىالجمیعإلىتوجیھهيصّح

.بهالمكّلففعلعلیهيجبالوا،عقًلمعذورللشرطالفاقدأّناألمرغايةالعموم،إلىبالنسبةالتكلیف

محـلّ عـن خارجـة العقلّیـة المقـّدمات أّنفـي ريـب الإّنـه :حاصـله مـا المقامفيسرهقدسالنائینيالمحّقققالو

العناوينخروجفي-أيضًا-إشكالالوأجزائھا،بتمامالتاّمةعّلتهوجودقبلوجودهوالمعلولعنتأّخرھاالمتناعالكالم؛

منشـأ عـن انتزاعھـا فـي دخـل اآلخـر للطـرف لـیس وبـه، تقـوم عّماتنتزعإّنماألّنھا-أيضًا-النزاعمحّلعننتزاعّیةاال

.اآلخرعنوعنهالبه،قائمةحیثّیةباعتبارشخصعنمنھماكّلينتزعالُبُنّوةواالُبّوةمثلأصًلا،انتزاعھا

فمرجعهتكلیفأولوضعشرطًاكانفإنفیه،الالحقاألمرَدْخلباعتبارسابقالمنُينتزعإّنماالسبقعنوانأّن:فتوھم

.فیھماالالحقاألمردخلإلى

انتـزاع فـي -أيضـاً -للسـابق دخـل الوبعـده، يوجـد مـا إلـى بالقیاسالسابقنفسعنينتزعإّنماالسبقبأّنمدفوع

باإلجازةتعقُّبھا،فرضعلىحینھاالفضولّیةبالمعاملةالملكّیةثبوتعلىدلیلقاملوعلیهبناءوالالحق،عناللحوق

.ظرفھافياإلجازةتحّققبلحاظعنهالمنتزعللبیعالثابتالتعقُّبعنواننفسمنانتزاعھاعنذلككشف

أخذهبمعنىاإّللیستبهللمأمورءشيشرطّیةأّنبداھة-أيضًا-النزاعحريمعنبهالمأمورشرائطخروج:التحقیقو

المستحاضـة صـوم صّحةكتقیید-أيضًا-الحقبأمرتقییدهيجوزمقارنأوسابقبأمرتقییدهيجوزفكمابه،للمأمورقیدًا

فـي اإلشـكال ينبغـي الكـذلك، بعض،عنبعضھااألجزاءتأّخرإمكانفيإشكالالأّنهكماإذالالحقة؛اللیلةبأغسال

.أيضًابهوطالمشرعنالشرطتأّخرجواز

تكـون التشـريعھا، علـل ھـي التـي األحكـام متعّلقـات علـى المترّتبـة المالكـات والغائّیـة العّلةأّنفيريبالإّنهثّم

فضـًلا األحكـام، متعّلقـات عنالخارجيالوجودفيمتأّخرةأّنھابداھةجعلھا؛وتشريعھافيمؤّثرةالخارجيبوجودھا

العلـم أّنالواضـح مـن وحكمـه، متعّلـق علـى المـالك بترتُّـب المشـرِّع والجاعلعلمھوًادائمالمؤّثربلنفسھا،عن

.المعلومذاتھوالمتأّخرإّنماودائمًا،للجعلمقارنبالترتُّب

.المجعولشرائطفيمنحصرفالنزاعالنزاع،حريمعنخارجةالجعلشرائطأّن:ذلكمنفظھر



:خارجّیةوحقیقّیة:نقسمیعلىالقضاياأّن:توضیحه

القسمھذاوال،أوالواقعطابقالعلميبوجودھافیهالمؤّثرةالحكمدواعيعلىإّلافیھاالجعليتوّقففال:الثانیةأّما

.فقطالحاكمعلممداريدورفیھاالحكمفإنالنزاع،محّلعنخارج

كانأسبابھاوجودعندالمسببدونالسببّیةھيالحقیقّیةالقضايافيالشرعيالمجعولإّن:قلنافإن:االولىأّماو

المجعولبأّنقلنالومثًلااالستحالة،واضحھووحقیقةعّلتهعنالمعلولتأّخرقبیلمنبهالمشروطعنالشرطتأّخر

مرجـع وحقیقـةً الوجـوب عّلـة أجزاءمنالدلوككانالدلوكعندوجوبھانفسالالصالة،لوجوبالدلوكسببّیةللشارع

:قلناإنو.عّلتهعنالمعلولتقّدمإلىالحكمعنتأّخره

عرفـت فقد-الحّقھوكما-خاّصةامورعندالمسّبباتجعلمنالسببّیةتنتزعإّنماوالمسّبب،نفسھوالمجعولإّن

عّلتـه؛ وجـود قبـل المعلـول وجـود نعيمتكماوإلیھا،الموضوعاتنسبةاألحكامإلىالشرائطنسبةيكونأنبّدالأّنه

.الجعلمقامفيوجودهالمقّدرموضوعهوجودقبلالحكموجوديمتنعكذلكالمناقضة،والُخلفللزوم

ففرُض-الموضوعّیةأوالعلّیةوجهعلىدخلهكانسواء-الحكمفعلّیةفيدخیًلاالمتأّخراألمروجودكانإذا:بالجملةو

.المناقضةوالخلفيستلزمذلكقتحّققبلالحكموجود

.»١«الكشـف دونالفضـولي البیـع بـاب فـي بالنقـل االلتـزام ھوالمتأّخرالشرطامتناعبعدالقاعدةمقتضىأّنفظھر

.كالمهمحّصلانتھى

.مسّلمفھوالعقلّیةالمقّدماتخروجفياإلشكالعدممنذكرهماأّما:أقول

فـي وقعـت معـدودة مـوارد فـي ھـو إّنمـا باألصـالة النزاعألّنباألصالة؛كذلك-أيضًا-فھوّیةاالنتزاعالعناوينخروجأّماو

.تبعًا-أيضًا-االنتزاعّیةاالمورفيالنزاعوقعإنوالشريعة

شـرطه، تـأّخر معالتكلیفواألمرجوازفيلیسالنزاعألّنصحیح؛غیرفھوبهالمأمورشرائطخروجمنذكرهماأماو

يلـزم فھـل الالحقـة، اللیلـة فياألغسالفعلتلوالمستحاضةصومصّحةعلىدلیلدّللوأّنهفيھوإّنماالنزاعبل

.التكلیفوالوضعوبهالمأموربینفیهفرقالوال؟أوعقليمحذورمنه

منإّلاالتضايفتحّققإمكانلعدم؛يخفىالماففیهكاالُبّوة،السابقوجودنفسمنينتزعإّنماالسبقإّن:قولهأّماو

.القبیلھذامناالُبّوةوالسبقعنوانومتضايفین،أمرين

المشروطوالمطلقالواجبفياألّولالمبحث

لـوحظ إذاقیـد فكّلإضافّیان،للواجباالشتراطواإلطالقوصفيأّناعلم:المشروطوالمطلقإلىالواجبيقسَّمقد

مّماھذاوباعتبارين،الوصفینبكالواجباّتصاففیمكنالمطلق،فھوإّلاوالمشروط،فھوبهروطًامشومقّیدًاالواجب

أّنھـا أوفقـط، للھیئـة أوفقـط، للمـاّدة ھـي ھلالمشروطالواجبفيالمأخوذةالقیودأّنفيالكالمإّنمافیه،كالمال

:فنقولاإلثبات،مقامثّمالثبوت،مقاممالحظةمنأّوًلابّدفالللھیئة؟اآلخربعضھاوللماّدة،قیدفبعضھامختلفة،



فتتعّلـق -مثًلـا -العطـش لرفـع المـاء كشـرب ءبشـي المولىغرضيتعّلققدألّنهمختلفة؛القیودفإّنالثبوتمقامأّما

ھـو لغرضـه المحصِّـل بـه لمـأمور اومطلقان،كالھمافیهالماّدةوفالھیئةنحوه،يبعثهثّمالماء،بإتیانعبدهبأمرإرادته

.مطلقًاالماءإتیان

العنـده الحاضـرين للناسرياًءبلالعطش،لرفعالشربلمجّردالمخصوص،ظرففيالماءبإحضارغرضهيتعّلققدو

.مطلقًا

مقّیدةاإلنقاذھيو،الماّدةلیستوعلیه،بالقدرةعقًلامقّیدلكّنهمطلقًا،الغريقابنهكإنقاذبفعل،غرضهيتعّلققدو

يسـتحیل قـد ومنه،يخافكظالمالبعث،عنمانعيمنعقدوبھا،العبدعلمكذاومصلحته،فيدخلھالعدمبالقدرة؛

.للماّدةالقیدأخذ

.الثبوتمقامفيھذا

:لوجوه؛»١«المادةإلىالقیودإرجاعيجبأّنهوالھیئة،تقییدبامتناعيقالفقد:اإلثباتمقامأّماو

.»٢«اللحاظفياستقاللھالعدمللتقیید؛قابلةغیرھيوالحرفّیة،المعانيمنالھیئةمفادأّن:األّول

.»٣«الجزئيتقییديمكنالوجزئيوخاّصالھیئاتفيلهالموضوعأّن:الثاني

مسـتلزم فھـو بقیـد، قّیـده ثـمّ زئـّي، جخـاصّ ءبشـي أمـر لـو فإّنـه للھیئة،كانلوللنسخمستلزمالتقییدأّن:الثالث

.الثانيالوجهإلىمرجعهوأّوًلا،»٤«أطلقعّمالإلعراض

:مدخولةالوجوهھذهكّلو

ھـو إّنمـا تقییـدھا أّنمـن سـابقاً ذكرنـاه مـا إلىيحتاجالبلجّدًا،ممكنالحرفيالمعنىتقییدفألّن:األّولالوجهأّما

.االسميىبالمعنثانیًامعناھابلحاظ

ضـرب «:قولنـا فإّنحروفًا،أوأسماًءكانتسواءاإلخبار،فياألمرّيةالنفسالمعانيعنحاكیةاأللفاظأّن:ذلكتوضیح

فالتقییـد النسـب، والقیودجمیعمعاألمرنفسفيالواقعالمعنىعنذلكيحكي»األمیرأمامالجمعةيومعمرًازيد

عنھـا يخبـر ثـمّ كـذلك، المعـاني ھذهيتصّورفإّنهالالفظ،المتكّلمِقَبلمنلیسواألمر،نفسفيھوإّنماالقیودبھذه

القیـود فـي مـّرات واحـد معنـىً لحـاظ يلـزم المقّیدلحاظإلىقیدكّلاحتاجلووقیودھا،مععلیھاالداّلةاأللفاظبھذه

.ذلكخالفعلىشاھدالوجدانوالمتعّددة،

.اإلخبارّياتفيھذا

باأللفـاظ ينشـئه ثـمّ جمیعـًا، قیـوده معالمعنىيتصّورالُمنِشئألّنمنھا؛قريبأوكذلك-أيضًا-فھياإلنشائّیاتأّماو

.الحرفّیةالمعانيواالسمّیةالمعانيبینذلكفيفرقالواللحاظ،تعّددإلىيحتاجالالقیودتعّددوعلیھا،الداّلة

فیھـا خاّصًاكونهفرضعلىوإشكال،فالعاّمالھیئاتفيلهالموضوعبأّن:بعضعنهتفّصىفقد:الثانيالوجهأّماو

علیـه لیـرد يقّیـد؛ ثـمّ أّوًلـا، يطلـق أّنـه المقّیـدًا، يوجدهبأن؛»١«»الرَّكّیةفمضّیق«قبیلمنالجزئيالمعنىفتقیید

.»٢«اإلشكال



:نقولحینئٍذوخاّص،ئاتالھیفيلهالموضوعأّنسابقًاعرفتقد:أقول

بجمیـع يـأتي حّتىءشيعلىالمتكّلمكالمحمليجوزاللذاوالجزئي،المعنىتقییدإمكانفيإشكالالوريبال

.قیوده

قیودهبجمیعيأتيومنه،يفرغحّتىءشيعلىالمتكّلمكالمحمليجزلمإذاوكذلك-أيضًا-فھو:الثالثالوجهأّماو

.أّوًلاأطلقهلمانسخمنهميلزفال

مـالك والمـاّدة أوللھیئـة القیـد أّنتشـخیص فيالمناطأّن:حاصلهماالمقامفيسرهقدسالعراقيالمحّقققالو

كـالحجّ مصـلحة، بدونـه فیـه يكـن لـم بأنبالمصلحة؛الموضوعاّتصاففيدخیًلاكانإنالقیدأّنھوُلّبًا،بینھماالتمّیز

قیدفھوالدلوك،بدونبالمصلحةاتصافھالعدم؛»٣«الدلوكإلىبالنسبةالصالةوجوبكذاواالستطاعة،ىإلبالنسبة

وكالطھـارة القیـد، بـدون اسـتیفاؤھا يمكنالوأصلھا،فيالاستیفائھاوالمصلحةفعلّیةفيدخیًلاكانإنوللھیئة،

.للمادةقیودفھيأصلھا،فيالاستیفائھا،والمصلحةفعلّیةيفدخیلةفإّنھاللصالة،نحوھاواالستقبالوالستر

سـره قدسالشیخإلىنسبمابطالنذلكعلىفرَّعثمَّأيضًا،العرفیةاألوامرفيموجودانالقسمانھذان:قالثم

.كالمهُمحصلانتھى؛»١«بأيديناأمرھالیسوالقسمین،علىُلّبًاألّنھاالمادةإلىالقیودجمیعإرجاعمن

:الشرطیةمنالشّقینكالفييخفىالمافیهو

:قـال والبلـدة، ھـذه غیرفيزيدًاأنَّفرضلوكماُمطلقًا،ءشيبإيجادالغرضيتعّلققدأنَّهفيريبالفإّنه:األّولأّما

له،مبغوضًاقدومهيكونقدوالبلد،قدملوبلُمطلقًا،البإكرامهيتعّلققدوُمطلقًا،المسجدفيبالصالةأمرأوأكرمه،

مراداإلكراماالولىالصورةففيُمطلقًا،الكانلوالمسجدفيالصالةأوالقدوم،فرضعلىبإكرامهغرضهتعّلقلكن

لیصليبناؤه،يجبالمسجدوجودعدمفمعالصالة،مثالفيكذاوقدومه،مقّدماتبتحصیللووتحصیلهيجبُمطلقًا

ومطلقـة، الُمقّیـدة فیھـا اإلرادةفـإنَّ الثانیـة، الصـورة بخالففیھا،تقییدالمطلقةفیھمافاإلرادةغرضه،يحّصلوفیه

تحصـیل يجـب مطلقـة فیـه فـاإلرادة االسـتطاعة، معبالحّجتتعّلققداإلرادةفإّنأّوًلاذكرهفیماالقسمانھذانيتصّور

فـي فالمنـاط مقّیـدة، فیـه فـاإلرادة االسـتطاعة، وجـود تقـدير علـى بالحّجقتتعّلقدوعدمھا،فرضعلىاالستطاعة

مطلقالواجبأّنمعبالمصلحة،الموضوعاّتصاففيالقیددخالةفیمكنإطالقھا،واإلرادةتقییدھواإلطالقوالتقیید

سديد،غیر-مشروطفیهفالوجوببالمصلحة،الموضوعاّتصاففيدخیًلاالقیدكانمتىأّنهمن-ذكرهفمامشروط،ال

.االشتراطواإلطالقفياإلرادةمالحظةمنبّدالبل

:علیھافیردالشرطیةشّقيمنالثانيأّماو

فعلّیـة فـي دخیلةأّنھاالمفروضألّنمثًلا؛الساتروالستربدونالصالةذاتفيالمصلحةتحّققذكرهماالزمأّن:أّوًلا

.ترىكماھووتحّققھاأصلفيال،استیفائھاوالمصلحة

والمصـلحة فعلّیـة فـي دخیلقیدلهءبشيمتعّلقةمطلقةاإلرادةكانتإذاأّنه:علیهيردلكنذلك،سّلمنالو:ثانیًاو

هإرادتـ تعّلقـت فلـو المـاّدة، أوللھیئـة قیـد أّنـه فيالبحثإلىالنوبةتصلالومشروط،المطلقفالواجباستیفائھا،

المسـھل لتحصـیل مقّدمـة نفسـه يمـرِّض والمـرض يوجـد أنيجـب اإلطـالق بنحوالمرضمع-مثًلا-المسھلبشرب

دخالـة فـرض علـى أّنـه من-ذكرهفماوجودهتقديرعلىيعنيبالمرض؛مقّیدةبهإرادتهتعّلقتلومابخالفالواجب،

.ديدسغیرأيضًا-للماّدةقیدفھوالمصلحةفعلّیةفيالمصلحة



حیـث منوإيجاب،الفاعلإلىانتسابهحیثمنفھوباالعتبار،بینھماالفرقوحقیقة،واحدالوجوبواإليجابإّنثّم

وكـالخطور، :مقـّدمات فھنـا نحـوه، عبـده بعـث ءشـي إيجادالمولىأرادفإذاالوجود،واإليجادنظیروجوب،ءشيإّنه

.رادةاإلثّمالشوق،وبالفائدة،التصديق

.البعثثانیھماوالمظھرة،أوالمضمرةاإلرادةأحدھما:أمرانھناالمقّدماتبعدو

أّنھاالمستقّلًا،مجعولةالوضعّیةاألحكامأّن:التحقیقفإّنالتكلیفي،أومنهالوضعيسواء-الحكمأّنفيإشكالالو

المحقـق عـن كمـا المظھرةاإلرادةأوإرادة،عنالبعثعنالمنتزعأوالبعث،عنعبارة-التكلیفّیةاألحكامعنمنتزعة

بمجّردالحكموجودنفسكفيفترىأبذلك؛العقالءوالعرفحكموالوجدانلشھادةذلكو»١«سرهقدسالعراقي

أنأمكنإنوا،كّلوحاشامنه،البعثصدوردونمن-مثًلا-لهاإلرادةبوجودالمولىصّرحلوكماإظھارھا،معأواإلرادة

ابنـه كإنقاذغرضًا،للمولىبأّنالعبدعلملوبلاإلرادة،وجودبصورةيختّصاللكّنهالمولى،غرضتحصیلبوجوبيقال

مـرّ كماغرضه،تحصیلالعبدعلىيجبذلكمعوبعث،الوالمولىمنإرادةھنالیسفإّنهعنه،غافلھووالغريق،

.مرارًا

وللواجبفالشرطحینئٍذوالقید،والشرطتحّقق قبلفعلّيالمشروطالواجبفيالوجوبھل:قولفنھذاعرفتإذا

.قوالنوجوب؟الالشرطتحّقققبلوللوجوبشرطأّنهأوللوجوب،الاالمتثال،

فـالوجوب األّولفعلىالبعث؟أوالمظھرةاإلرادةعنعبارةھوھلالحكمأّنعلىمبتنیًاھذاالعراقيالمحّققجعلو

.»١«القیدحصولقبلالوجوبفعلّیةعلیهفّرعواألّول،اختاروالثاني،علىبخالفهفعلّي،

.المظھرةاإلرادةالعنه،المنتزعأوالبعثعنعبارة-عرفتكما-الحكمأّن:أّوًلافیهو

الزبیـب :قـال فلومقّیدة،بلمطلقةلیستاإلرادةألّنصحیح؛غیرعلیهالحكمفعلّیةتفريعلكنذلكسّلمنالو:ثانیًاو

فعلّیةُينافيھووتقديرّي،بنجاستهالحكمفإّنكّلا،الغلیان؟قبلالنجاسةتحّققنفسكمنتجدفھلينجسغلىلو

.الغلیانقبلالحكم

.أيضًاّییناالصولبین»٢«المشھورھووالمشروط،الواجبفيالقیدحصولقبلوجوبالأّنه:فتلّخص

:بوجوهعلیهاوردلكن

.دفعهعرفتقدو،»٣«للتقییدقابلغیرخاّصالھیئاتفيلهالموضوعأّنمنتقّدمما:األّول

قبـل حكـم الوإرادةالإذحینئـٍذ؛ للبعـث فائـدة الالمشـھور علىأّنهمنسرهقدسالعراقيالمحققعنما:الثاني

-حینئـذٍ -الحكـم فـإنّ الُمظَھـرة، اإلرادةعـن عبـارة الحكـم اّنقلنالومابخالفالبعث،وراألمَلغوّيةفیلزمالقیدحصول

.»١«اللَّغوّيةيلزمفالالقید،تحقُّققبللووالبعثبعدمتحقِّق

لـو المـولى ألّنّية؛اللَّغومنهيلزمالومقّیدًا،فیأمرالبعثيريداآلمرفإّنأيضًا،المشھورعلىموجودةاإلرادةأّن:فیهو

فإّنـه لغويتـه؛ يلـزم الومفیـد، فھـو »الحّجعلیهوجباستطاعمن«:فقاللعبیده،الكّلّیةالقوانینجعلمقامفيكان

احتیاجدونمنتحقُّقھابعدعلیهفیجبمستطیعًاسیصیرَمنومنّجزًا،الحّجعلیهفیجبالحالفيالمستطیعيشمل

يلزمـه فـال الشـرط، حصـول بعـد البعثيمكنهلمإذاخصوصًاالنحو،بھذاإّلاالقوانینجعليمكنالبلآخر،خطابإلى

.اللغوّية



المشـروط، الواجـب مقّدمـة بوجـوب الشـارع حكـم قدأّنهالمواردبعضفينرىأّنامن-أيضًا-المشھورھوما:الثالث

بوجـوب القـول يمكـن كیـف المقّدمـة ذيوجـوب عـدم فمعرمضان،شھرفيالفجرقبلللمستحاضةالغسلكوجوب

كمـا القید،حصولقبلالوجوببفعلّیةقلنالومابخالفذيھا،وجوببینوبینهللمالزمةھوإّنماوجوبھاألّن!مقّدمته؟

.يخفىال

يراهمابینوقّدمةالمذيإلىالبعثواإلرادةبینالمالزمةأوالمذكورةالمالزمةألجللیسالمقّدمةوجوبأّن:فیهو

العبـد علـم لّمـا فیـه نحنففیماالمقّدمة،وجودعلىالمقّدمةذيوجودتوّقفھوالمقّدمةلوجوبالمالكبلمقّدمة،

القیدحصولقبلبھايأِتلملوبحیثالمقّدمة؛وجودعلىوجودهيتوّقفوشرطه،حصولبعدعملعلیهسیجببأّنه

.المذكورةبالمقّدمةإتیانهبوجوبالعقلحكمالقید،تحّققبعدالمقّدمةذيفعلأمكنهلما

جانبفيأّماوالمقّدمة،وجبتالمقّدمةذووجبكّلماأيالملزوم؛طرفمنصحیحةفھيذكرھاالتيالمالزمةأّماو

المقّدمةوجوبلجوازمقّدمة؛الذووجبالمقّدمةوجبتكّلما:يقالأنيصّحفالأعّمالالزميكونأنالحتمالفال؛الالزم

فعًلـا المقّدمةذويجبلمإنوالتوّقفبمالكوالعقلبحكمواجبةالمقّدمةفإّنالمفروض،فيكماالمقّدمةذيبدون

اختیارًاتركهإلىتركھافیؤّديالمقّدمة،بذياإلتیانمنيتمّكنالفیهبالمقّدمةاإلتیانعدممعألّنهالشرط؛وجودقبل

.االختیارينافيالباالختیاراالمتناعألّن

يتوّلدوإرادته،والمقّدمةذيوجوبمنيترّشحانإرادتھاوالمقّدمةوجوبأّنتوّھمعنناٍشاإلشكالھذا:بالجملةو

حصـول قبلفعًلاالمقّدمةذيوجوبعدممعالمذكورالترّشحيمكنكیف:فیقال،»١«المقّدمةوجوبإرادةإرادتهمن

الشرط؟

:اإلشكالعنمھربًاكلٌّاّتخذلھذاو

.تھیُّئّيوجوبھابلالمقّدمّیة،بابمنلیسالفجرقبلللمستحاضةاألغسالوجوبأّنإلىبعضھمفذھب

اإلرادةعـن عبـارة ألّنـه فعلـّي؛ الشـرط حصـول قبـل المقّدمةذيوجوبأّنإلىسرهقدسالعراقيالمحّققذھبو

.»٢«متحّققةموجودةھيوالمظھرة،

الصـوم وجوبجعلھوواألّول،الجعلتتمیمبابمنھنااالغتسالإيجابأّنإلىسرهقدسالنائینيالمیرزاذھبو

»٣«.

عـن وجـوب تولُّـد الوإرادة،عـن إرادةلترشُّحمعنىالفإّنهذيھا،وجوبمالكغیرالمقّدمةوجوبمالكأّنعرفتلكن

المتعّلقةاإلرادةبلذلكجمیعينكرانالسلیمالذوقوالوجدانفإّنللمقّدمة،إيجابالمقّدمةذيإيجابأّنالووجوب،

.ذكرناهماھوالمقّدمةوجوبمالكبلالمقّدمة،بذيالمتعّلقةاإلرادةغیربالمقّدمة

المقّدمـة ذيفـي منھـا فینشـأ المظھـرة، اإلرادةعنعبارةالوجوبأّنمنسرهقدسالعراقيالمحّققأفادهماأّماو

فيالمقّدمةذيإلرادةتابعةذكرهماتسلیمفرضعلىالمقّدمةإرادةأّنفيريبالألّنهنتعّقله؛فلمالمقّدمة،إرادة

تكـون أنوبـدّ البالمقّدمةالمتعّلقةمنھاالناشئةفاإلرادةمطلقة،المقّیدةبذيھاالمتعّلقةاإلرادةوالتقیید،واإلطالق

.مستحیلھووعّلته،دائرةمنالمعلولدائرةأوسعّیةيلزمإّلاوكذلك،

المنجَّزوالمعلَّقالواجبفيالثانيالمبحث



غیـر أمـر علىمعّلقًاكانإنالواجبألّنمعلَّق؛ومنجَّزإلىباعتباٍرينقسمالواجباّن:ملّخصهماالفصولصاحبقال

.المعرفةكتحصیلالمنجَّز،فھوإّلاوالدُّلوك،إلىبالنسبةالظھرصالةمثلالثاني،فھوللمكّلفمقدور

شـرط وحصـوله، قبـل وجـوب فـال الثـاني، فـي للوجـوب شـرط القیدأّنھو:المشروطوالمعلَّقالواجببینالفرقو

.انتھى.»١«استقباليالواجبوفعلّي،فیهفالوجوباألّول،فيللواجب

:بوجوهالمعّلقالواجبعلىاوردو

:أحدھا

مـا توضـیحه فـي المحّققـین بعـض ذكـر و.»٢«التشـريعّیة والفاعلّیةاإلرادةفياإلرادةعنالمرادتخّلفيستلزمأّنه

أنإلـى فشیئًاشیئًااشتیاقهيشتّدءشيإلىاشتاقإذاالشخصفإّنالمؤّكد،الشوقعنعبارةاإلرادةأّن:حاصله

إلـى الشـوق بلغفإذاالتشريعّیة،فيالبعثإلىأوالفاعلّیة،اإلرادةفيالعضالتلتحريكعّلًةومنشًأيصیرحّدًالغيب

أوالتاّمةعّلتهعن-البعثأوالعضالتتحريكھوو-المرادوالمعلولتخلُّفلزمالعضالت،تتحرَّكلمذلكمعوالحّدھذا

.مستحیللذلكمستلزمھوالذيالمعّلقفالواجبمستحیل،ھووؤّكد،المالشوقھيالتياإلرادة

.تأثیرھافيالوقتبدخولمشروطةاإلرادةتكونأنيمكن:قلتفإن

ذلـك إلـى يبلـغ لـم القیدحصولقبلوالمذكور،الحّديبلغأنإلىالشوقلتكمیلشرطالوقتدخولأّناريدإن:قلت

.الفرضعنخارجلكّنهصحیح،فھوالقید،حصولقبلمؤّكدشوقفالاإلرادة،ھوالذيالحّد

محـال؛ فھـو الوقـت، دخـول قبـل لهتأثیرالذلكمعوالحّد،ذلكإلىبلوغهمعلتأثیرهشرطالوقتدخولأّناريدإنو

.التاّمةعّلتهعنالمعلولتخّلفالستلزامه

عـدم مـع وقتهفيفعلنحوالبعثيمكنفالعلیهوللمكّلف،دورةمقمقّدماتعلىاإلرادةتتوّقفأنيمكن:قلتفإن

ينبعـث الأّنـه الفـرض ومقّدماته،وجودبعدإّلاالمقّدمةذينحواالنبعاثإمكانعدمضرورةالوجودّية؛مقّدماتهحصول

.ذيھاإلىالبعثعنإّلامقّدماتهنحو

ءشـي إلىالبعثبخالفاإلمكان،بصفةمّتصفانذيھاإلىنبعاثاالوفالبعثممكن،المقّدماتتحصیلإّنحیث:قلت

فھـو االنقـالب، والخلـف لـزوم حیثمنمحالالمتقّدمالزمانفيالمتأّخربالزمانالمتقّیدالفعلفإّنوقته،حضورقبل

.الوقوعممكننحوهالبعثفإّنحاصلة،غیرمقّدماتلهفعٍلبخالفوقوعًا،ممتنع

الجـزء نحـو االنبعـاث فـإنّ النھـار، مجمـوع فياإلمساكوكالصالةالوجود،تدريجّیةامورمنالمرّكبحالیفك:يقالال

الوقت؟أّولفيواحدببعثإلیهمبعوثفالكّلذلكمعومعقولغیرالمتقّدمالجزءزمانفياالنبعاثزمانفيالمتأّخر

إراداتفتصـیر تـدريجاً الجوھرّيـة بالحركـة منھـا واحـد كـلّ يكمـل اتاشتیاقبلواحدةإرادةالفرضفيلیس:نقولألّنا

.انتھى.»١«أوانھابلوغعنداألجزاءمنواحدبكّلمتعّلقةالوجودمتدّرجة

:للنظرمواقعفیهو



اإلرادةوالانفعاالشتیاقفإّنصحیح،غیرفھوالمؤّكدالشوقعنعبارةاإلرادةأّنمنسرهقدسذكرهمافاّن:أّوًلاأّما

.انفعاًلاالفعليكونأنيلزمذكرهمافعلىالباعثیة،مقاملھاوالنفسأفعالمنفعل

الشوقتعلُّقلعدمصحیح؛غیرأيضًاالمقّدمةإلىلالشتیاقسببالمقّدمةذيإلىاالشتیاقأّنمنذكرهما:ثانیًاو

.المقّدمةذيبخالفیھا،إلبسببهيشتاقماوجودعدمألجلأبدًا؛بالمقّدمات

بـدون فعًلـا يريـد مـا كثیـراً اإلنسـان أّنمـع بالشـوق مسـبوقة مواردھاجمیعفياإلرادةأّنتوّھمعنناٍشذكرهماو

.المرضلدفعالمّرالدواءشربمثلاالضطرار،واإللجاءأوالكراھةمعبلإلیه،االشتیاق

غیـر أيضـاً -اإلرادةأي-النصـاب حـدّ يبلـغ حّتـى الجوھرّيةبالحركةفشیئًایئًاشيكملاالشتیاقأّنمنذكرهما:ثالثًاو

تحريـك أيالمراد؛عنتنفّكالاالولىفإّناالشتیاق،عنالناشئةاإلرادةغیرللعضالتالمحّركةاإلرادةفإّنمستقیم،

فبمجـرد االولـى، لوجـود عّلةھيوعضالت،البتحريكمتعّلقةفلیستالثانیةأّماوإلیه،مشتاقًالیسھووالعضالت،

ُيحـرِّك حـّداً يبلغحتىاالشتیاقتدرُّجمنذكرهفماالفعل،نحوالعضالتتتحركالإرادتهوالمقّدمةذيإلىاالشتیاق

.مةالمقّدبذيالمتعّلقةثانیتھماوللتحريك،مبدأھيوللعضالت،المحّركةاحداھما:اإلرادتینبینخلٌطالعضالت

عّلتهعنالمعلولانفكاكيستحیلأّنهوالعضالت،لتحريكلھاأخیرجزءأوتاّمةعّلةاإلرادةأّنمن:سمعكقرعماأّماو

مراتبإّنھاحیثالنفسانّیةالقوىأّنھوتقريبهفييقالأنيمكنماغايةفإّنبرھان،الودلیلعلیهيقمفلمالتاّمة،

.اإلرادةعنالمرادتخّلفيمكنفالنفسه،عنءالشيتعّصيمعقولّیةلعدمتطیعھا؛بلس،النفتعصيفالللنفس،

اللكـن تحريكـه، فتريـد ذلك،عنغافلةالنفسوالفعل،نحويتحّركأنيمكنهالمفلوجًااإلنسانكانإذاأّنه:فیهلكن

.بالوجداناإلرادةعنالمرادتخّلفھوولعّلته،التحرُّكيمكنه

فھـو علیه،يتوّقفماوجودبعدملعلمهعلیه؛قدرتهبعدميعلملكّنهالحّج،إلىيشتاق:أحدھم:أربعةفرضلوأيضًاو

.إلیهاشتیاقهمعيريدهال

.علیهيتوّقفمابحصوللعلمهيريدهوإلیهيشتاق:ثانیھمو

.تركهفيعلیهالمتوّعدالعذابمنخوفًايريدهلكنطبعًا،إلیهلهاشتیاقال:ثالثھمو

.أيضًاإرادةالوأبدًا،إلیهلهاشتیاقال:رابعھمو

عـن المـراد تخلُّـف فیلـزم بعـُد، يتحّقـق لموعلیه،يتوّقفماحصولبعدالحّجيريدالثانيفإّناألربعة،ھذهبینففرٌق

.اإلرادة

قیـاس لكـن التكوينّیـة، اإلرادةفـي اإلرادةعنالمرادتخّلفاستحالةتسلیموذلك،جمیععناإلغماضفرضعلىو

.محّلهغیرفيعلیھاالتشريعّیةاإلرادة

.اإلمكانعدمبصفةموصوفھوواالنبعاث،ھوالبعثإلىالداعيإّن:فقوله



ووقتهفياالنبعاثھوالبعثإلىالداعيلكنمسّلم،ھووفیه،نحنفیماالبعثَلغوّيةلزومھوذكرماغايةأّن:فیه

االنبعـاث وجـوب يلزمـه عنهمتأّخرزمانفيالفعلإلىالبعثوالمطلق،االنبعاثوجوبيلزمهالمطلقفالبعثزمانه،

.كذلكأيضًا

:ففیهبهبالمكّلفاالتیانعلىللمكّلفالداعيإليجادھوإّنماالبعثبأّنالقولأّماو

.الثوابوالعقابموضوعلتمھیدھوبلي،الداعإليجادلیسالبعثفألّن:أّوًلاأّما

الـداعي إليجـاد فھـو الحـال زمـان فـي ومطلقـاً البعـث كـان فإنللبعث،تبعالداعيإيجادلكنذلك،سّلمنالو:ثانیًاو

.كذلكالداعيإليجادفھومتأّخرزمانفيالفعلإلىالبعثكانإنوكذلك،

:ثانیھا

باألمراإلرادةتعلُّقحیثمنالمعّلقالواجبفيإشكالالإّنه:حاصلهماالمقاميفسرهقدسالنائینيالمحّقققال

بنحـو الشارعمنصادرةإّما:الشرعّیةالخطاباتأّنھيو،اخرىجھةمنفیهاإلشكالبلبالوجدان،إلمكانهالمتأّخر

جمیـع ترجـع أنبـدّ الألّنهواضحة؛المعّلقالواجبفاستحالةاألّولفعلىالخارجّیة،القضايابنحوأوالحقیقّیة،القضايا

ثـمّ موجـوداً الموضـوع ُيفـرض أنبـدّ فالالدلوكعلىمعّلقًابالصالةاألمرتعّلقُفرضفإذاالموضوعوالماّدةإلىالقیود

تحصیلفیلزمقیوده،عبجمیالموضوعإلىمتوّجهاألمرأّنالمفروضومتحّقق،وحاصلإّمافالقیدحینئٍذوإلیه،يبعث

ألّنالمقدور؛بغیراألمرفیلزمذلك،بعدسیحصلبلمتحّقق،غیروحاصلغیرإّماومحال،ھووالقید،ھووالحاصل،

القضـايا بنحـو الشـرعّیة الخطابـات كانـت لـو كذلكو.محال-أيضًا-ھووللعبد،مقدورغیر-الدلوكھوو-القیدتحصیل

.تھىان»١«.الخارجّیة

:يخفىالمافیهو

لیسـت والھیئـة، إلـى راجـع بعضـھا وللمـاّدة، قیـد فبعضـھا :مختلفةاللُّّببحسبالقیودأّنعرفتقدفألّنك:أّوًلاأّما

ھـو عّمـا ينقلـب المنّجـزًا، أومعّلقـاً المشـروط والمطلقالواجبمنكّلوالماّدة،إلىجمیعھانرجعھاحّتىباختیارنا

المعّلقالوالشرط،بحصولمطلقًاالمشروطيصیرالوعدمه،وتحّققهوالشرطبحصولاالشتراطواإلطالقنمعلیه

.علیهالمعّلقالقیدبحصولمنّجزًا

الصـالة أنَّمعنـاه الطھـارة، معبالصالةاألمرتعّلقُفرضلوأّنه:فیهالحاصل،تحصیليلزم:سرهقدسفقولهثانیًاأّماو

.للحاصلتحصیلإنَّهُيقالحّتىالتطّھرعلیهيجبالُمتطّھرأّنهفرضفإذامطلوبة،طھارةالمع

األمـر ألنَّكذلك؛لیسوأيضًا،بالقیدأمربالمقّیداألمرأنَّتوّھمعنناٍشأّنه:فیهالمقدور،بغیراألمريلزم:قولهثالثًاو

.بالقیدالالقیدحصولبعدبالمقّیدمتعّلق

عـدم والُمتـأّخر الشـرط جـواز والمشـروط الواجبإثباتعرفتمابعدلكنالوقوع،ممكنالُمعّلقالواجبأنَّ:تلخصف

الالُمالزمة،بابمنالالعقل،حكموالتوّقفبمالكھوإّنماالمقّدماتوجوبأّنعرفتمابعدوعلیه،اإلشكاالتورود

وجـوب رأوالماأنَّھمألجلھوإّنماالمعّلقبالواجبااللتزامإلىالداعيفإنَّدة؛فائوثمرةالمعّلقالواجبعلىيترّتب

األمـر أشـكل ورمضان،شھرفيالفجرقبلللصوماالستحاضةكغسلذيھا،وجوبقبلالشريعةفيالمقّدماتبعض

.اإلشكاللدفعالمعّلقبالواجبالتزمواذيھا؟وجوبقبلالمقّدمةوجوبُيمكنكیفبأنَّهعلیھم؛



حاجـة فـال -القیـد حصـول بعدسیجبماتوقفأي-التوّقفبمالكنحوھاوالمذكورةالمقّدمةوجوبأنَّعرفتلّمالكن

.المعّلقبالواجبااللتزامإلى

:خاتمة

فھـل منھمـا، واحدكلإلىإرجاعهإمكانإثباتعنالفراغبعدذلكفيُشكوالمادة،أوالھیئةتقییدبیناألمردارإذا

ال؟أوأحدھماُيعینشرعيدلیلھناك

:لوجھینالمادةإلىالقیودإرجاعيتعّینأّنهسرهقدسالشیخإلىُنسب

ُيمكنالتيالتقاديرلجمیعشاملاإلكراموجوبإطالقفإنَّبدلّي،المادةإطالقوشموليالھیئةإطالقأنَّ:أحدھما

تقییـد بـین األمـر دارفلـو واحـد، حـال فـي لفردينشاملغیربدليالماّدةإطالقوواحد،حالفيلهتقديرًاتكونأن

.»١«أولىالثانيفتقییدأحدھما،

قـدس الشـیخ إلـى ُنسـب مـا لصـّحة التعّرضثمَّأّوًلا،المقّیدوالمطلقبابفيالقومكلماتمالحظةمنُبدَّال:أقول

:عدمھاوسره

بـدلي والعـالم، أكـرم فـي العالمكإطالقشمولي:نحوينعلىاإلطالقإنَّ:المذكورالبابفيقالوافإّنھم:األّولأّما

واحـد كـلّ مفـاد أنَّفي»عالمكل«نحوالشموليالعاموالشمولياإلطالقبینفرقالأنَّهذكرواوعالمًا،أكرممثل

بالوضـع الثانيوالحكمة،مقّدماتبمعونةھيإّنمااألّولداللةأنَّإّلاأفراده،منفرٍدلكلالشمولوالسعةھومنھما

»٢«.

الللطبیعـة موضـوع ھـو إّنما»٣«»البیَعاللَُّهأحلَّ«و»العالمأكرم«في»البیع«أو»العالم«لفظأنَّفيريبال:أقول

حینئـذٍ والطبیعـة، تمـام فـراد األمـن واحـدٍ كـل أنَّوالخـارجي، الوجودفياألفرادمعمّتحدةھيوكاإلنسان،بشرط

مـدلول عـن خارجـة األفـراد خصوصـیات وبشرط،الالطبیعةإّلالیس»البیَعاللَُّهأحلَّ«و»العالمأكرم«فيفالموضوع

كّلمـا بحیـث للحكـم؛ الموضـوع تمـام ھـي وفقـط، بشرطالالطبیعةعلىإّلا»العالم«أو»البیع«لفظيدلفالاللفظ،

علىالوضعّیةاللفظیةبالداللةيدلفإنَّه،»عالمكّلأكرم«:قولنابخالفالحكم،لهيثبتاألفرادمنفرٍدبتحّققتحّققت

.الشموليالعموموالشمولياإلطالقبینواضحففرقاالستغراق؛

الفعلظھورلكّنهالعموم،فيظاھر-ُمختارعاقلعنصادراختیاريفعلإنَّهحیثمن-فھو»العالمأكرم«:قاللو:نعم

واالسـتغراق علـى الّلفظیـة بالداللـة يـدل فإّنـه »عـالم كـل «:قولنـا بخـالف لفـظ، إّنهحیثمنالفعل،إنَّهحیثمن

.الشمول

.الستحالتهبدلیًا؛المادةفيوشمولیًاالھیئةفياإلطالقيكونأنيمكناللكنذلك،عنأغمضنالو:ثانیًاو

الفالمادةحینئٍذوالخصوصیات،عنالنظرقطعمعواحدةبطبیعةإرادتینتعّلقإمكانعدمفييبرالأنَّه:ذلكتوضیح

صـادر اختیاريفعلأنَّهألجلبللفظیة،داللةفلیستالبدلياإلطالقعلىداللتھاأماوالطبیعة،ُمجرَّدعلىإّلاتدل

لـزم مثًلـا، »البیـع اللَّـهُ أحـلَّ «فيالبیعمنخاّصًافردًاأرادلونَّهألالبدلي؛اإلطالقفيظاھرُمختاٍر،عاقٍلُمتكّلٍمعن

اقتضىالخالفعلىقرينةنصبهعدموالبیانمقامفيالُمتكلِّمكونفرضفمعزائدٍة،مؤنٍةإلىالحتیاجهالبیان؛علیه

.البدليالعمومعلىالحمَلذلك



.البینفيالُمتیقنالقدروجوددمعالحكمةمقّدماتإحدىأنَّمن:ذكروهماو

الخالفعلىالقرينةنصبعدموالبیان،مقامفيالُمتكلِّمكونمنذكرماإّلالیستالحكمةمقّدماتبلصحیح،غیر

.الطبیعةنفسالموضوعجعلو

لإلطـالق موضـوعة لھیئـة اكانـت فلـو بشـرط، الالطبیعـة ُمجـرَّد علـى إّلـا الّلفظیـة بالداللـة تـدلّ الالمادة:بالجملةو

بالطبیعـة متعّلقـة ُمتعـددة بـإرادات مسـبوقة ھـي والشـمول، بنحـو الُمتعـددة األبعـاث مفادھـا وفمعناھاالشمولي،

.واحدٍءشيوواحدٍةبطبیعةُمتعددةإراداتتعّلقإمكانعدممنعرفتلمامحال،ھووالمجرَّدة؛

صورةفيالتقییدفياآلخرعلىألحدھماترجیحاللكنبدلي،المادةإطالقوشموليالھیئةإطالقأنَّسلمنالوثمَّ

»عالمـاً «مثـل البـدلي اإلطـالق و»العـالم «مثلالشمولياإلطالقمنواحٍدلكلفإنَّأحدھما،تقییدبیناألمردوران

اإلطـالق علـى الحكمـة اتمقـّدم داللـة ھـي وخارجیـة، داللـة والمجـردة، الطبیعةعلىداللتھاھيولفظیة،داللة

.الدورانعندأولىالثانيتقییدأنَّعلىدلیلالوالثاني،فيالبدليواألولفيالشمولي

لكـن المـادة إلـى القیـود إرجـاع لـزوم مـن سرهقدسالشیخذكرهمااختیارسرهقدسالنائینيالمحّققمنيظھرو

:آخرينلوجھین

إكـرام حرمـة ھـي ومدلولـه، بعـض فـي الشـمولي اإلطالقعنالیدرفعيقتضيالبدلياإلطالقتقديمأنَّ:أحدھما

اإلطـالق مـدلول عـن الیـد رفـع يقتضيالفإنَّهالشمولي،اإلطالقتقديمبخالف،»فاسقًاتكرمال«قولهفيالفاسق

دائرتـه أّناألمـر غايـة حالـة، مالمحفـوظ ھـو والبدل؛علىالواحدأنَّهالمفروضألنَّ؛»عالمًاأكرم«مثلأصًلا،البدلي

.بالتقییدفتضّیقتوسیعة،كانت

إلـى -الخـالف علـى قرينـة نصـب عدموالبیانمقامفيالمولىكونعلىزائدًا-يحتاجالبدلياإلطالقأّن:ثانیھماو

إلىيحتاجالفإّنه،الشمولّياإلطالقبخالفبینھا،بالتخییرالعقليحكمحّتىبالغرضالوفاءفياألفرادتساويإحراز

العقلُيحرزالاإلطالقوجودفمعقھرًا،األفرادإلىالحكمفیسريالمقّیدة،الغیربالطبیعةالنھيتعّلقيكفيبلذلك،

.حّجّیتهودلیلّیتهحیثمنالبدلّياإلطالقعلىحاكمالشمولّيفاإلطالقبالغرض،الوفاءفياألفرادتساوي

الشمولّياإلطالقوالعقلي،التخییرعناألطرافبعضفيالمانععدمعلىالبدلّياإلطالقحّجّیةيتوّقف:بالجملةو

.انتھى.»١«للمانعّیةصالح

فـي النكـرة وقوعجھةمنعاّمألّنهصحیح؛غیر»فاسقًاتكرمال«:بقولهالشمولّيلإلطالقالمثالمنذكرهما:أقول

يردالمثال،فيمناقشًةلكونهذلك؛عنالنظرأغمضنالووللمطلق،مثاًلايصلحالوالعموم،يفیدھووالنفي،سیاق

وذكـروه، الذياالصطالحيالتقییدعنعبارة-البدلّياإلطالقتقییدصورةفي-كالمهفيالمذكورالتضییقأن:علیه

.معقولغیربلكن،ممغیرفیهالتصّرفبدونفإّنهالتضییق،ذلكإّلاالتقییدمنالمرادلیس

والشـمولي اإلطـالق بـین فـرق الأّنـه عرفـت قـد أّنه:ففیهزائد،بیانإلىالبدلياإلطالقاحتیاجمن:أفادهماأّماو

علـى منھمـا واحـد كـلّ داللـة فھـي االولـى أّما:الخارجمنداللةونفسه،فيداللةمنھماواحٍدلكّلأّنفيالبدلي

مقـّدمات إلـى منھمـا واحـد كـلّ فیحتـاج بدلّي،أوشمولّياإلطالقأّنعلىالحكمةمقّدماتلةدالالثانیةوالطبیعة،

.ذلكُيفیدال-مثًلا-بالبیعالحّلّیةحكمتعّلقفمجّردإّلاوالحكمة،



الماّدةفيوالتقادير،جمیعفيالوجوبمفادھاألّنشمولّي؛الھیئةفياإلطالقأّنمن:الشیخذكرهماأّن:فتلّخص

أولألظھرّيـة، لعّلهو؛»١«الدورانصورةفيالماّدةتقییدمنبّدفالمنھا،واحدفردمنأزيدإلىاالحتیاجلعدمبدلي؛

.»٢«زائدةمؤنةإلىالبدلياإلطالقاحتیاجمنالتعارضبابفيالنائینيذكرهلما

إلـى المطلقاتجمیعالحتیاجصحیح؛غیرالشموليوالبدليإلىاإلطالقتقسیمأّنمنعرفتفلماأّوًلاأّما:مدفوع

البدلّیـة والشـمولّیة فـإنّ اللفـظ، ظھـور الالفعـل، ظھـور بابمن-أيضًا-داللتھاوبینھا،فرقغیرمنالحكمةمقّدمات

.الخارجّیةالقرائنمنمستفادانبللإلطالق،مفادينلیستا

الھیئـة فـي اإلطـالق أّنمـن إلیـه نسـب مـا لكـن بدلّي،وشمولّيقسمینعلىاإلطالقأّنتسلیمفرضعلىثّم

فـرض ومنفصـًلا، قّیـده ثـمّ ،»زيدًاأكرم«:قالالمولىأّنفرضلوألّنهعقًلا؛ممنوع-أيضًا-بدلّيالماّدةفيوشمولّي

أّنألجـل المـاّدة إلـى إرجاعـه كـن يملـم تحصـیله، فیجـب للمـاّدة أوتحصیله،يجبالحّتىللھیئةقیدأّنهفيالشّك

لكـلّ أّنووجوب،فیهيفرضتقديركّلعلىأّنهشمولیتهمعنىفإّنبدلّي؛الماّدةفيوشمولّيالھیئةفياإلطالق

فـي اإلطـالق بـأنّ فـالقول البدل،علىواحدبإكراممتعّددةإراداتووجوباتتعّلقيعقلالوإرادة،الوجوباتمنواحد

.معقولغیربدلّيالماّدةفيوشمولّيةالھیئ

-أيضـاً -المـاّدة لكـن معقـول، صـحیح فھـو لـه، قیداللكنواحدالوجوبأّنالھیئةفيالشمولّياإلطالقمنأرادإنو

.الھیئةفياإلطالقلتقديممرّجحالوكذلك،

اإلطالقمحّلبطالنيوجبالھیئةتقییدأّن:الماّدةتقییدلتقديمسرهقدسالشیخذكرھمااللذينالوجھینمنالثاني

يوجـب الالذيالتقییدكانكذلكتقییدينبیناألمردارإذاوالعكس،بخالفموضوعه،وموردهبهيرتفعوالماّدة،في

:أولىاآلخربطالن

وجـود عـن تنفـكّ المحالـة الھاألّنالماّدة؛إلطالقبیانوحاجةمحّلالھیئةتقییدمعيبقىالأّنهفألجل:الصغرىأّما

تقـدير علـى بـالوجوب الحكمفیمكنحاله،علىالھیئةإطالقإلىالحاجةمحّلفإّنالماّدة،تقییدبخالفالھیئة،قید

.عدمهوالقیدوجود

واإلطـالق تقییـد بینالحقیقةفيفرقالواألصل،خالفأّنهإّلاالمجازّيةيستلزملمإنوالتقییدفألّن:الكبرىأّماو

.انتھى.»١«العملبطالنواألثرفيالتقییدمعيشتركعمًلايعملأنبین

ارتبـاط لعـدم متصـّور؛ غیـر فھـو العكس،دونالماّدةفياإلطالقمحّلإبطالُيوجبالھیئةتقییدأّنمنذكرهما:أقول

فـال -اإلكـرام وجـوب أي-للھیئـة قیـد ءالمجـي أّنُفـرض و،»فأكرمـه زيدجاءكإذا«:قیلإذافإّنهبالماّدة،الھیئةتقیید

.للماّدةاالصطالحيالتقییدذلكيستلزم

-أيضًا-فعكسهاالصطالحي،التقییداللّبًا،للماّدةالذاتيالتضییقھوالماّدةلتقییدالھیئةتقییداستلزاممنأرادإنو

.اصطالحيبتقییدلیسھووالمعنى،بھذااآلخرلتقییدمستلزممنھماكّلتقییدفإّنكذلك،

الغیريوالنفسيالواجبفيالثالثالمبحث

غیـره ألجـل بهامربما:الغیريونفسه،ألجلبهامربما:النفسيعّرفوالغیري،والنفسيإلىالواجبيقّسمقد

»١«.



تترّتـب فائـدة وغايةألجلھوإّنماطبیعةبكّلألمراألّنغیرية؛الواجباتجمیعتكونأنذلكمنيلزمبأّنه:علیهأوردو

المصـلحة ألجـل بھـا مـأمور وللمولىمحبوبةفالصالةبھا،األمرإلىداٍعكانلمالوالھاوبالذات،المقصودةھيعلیه

.»٢«للغیروجوبھافیكونبھا،أمرلماإّلاوفیھا،الكامنة

بمـدح العقـل يسـتقلّ -حسـن بعنـوان ُمعنونـاً كـان لّمـا األثـر ذولكّنكذلك،نكاإنوبأّنه:»الكفاية«فيعنهأجابو

بخـالف واقعـًا، مطلـوب ألمـر مقّدمـة كونهينافیهالوكذلك،ھوبمااإليجابولألمرمتعلَّقًاصار-تاركهيذموبلفاعله،

.»٣«نفسّيلواجبمقّدمةأّنهفيوجوبهلتمحضالغیرّيالواجب

لـو أحـداً أّنفـي ريبال:فنقولالغیري،والنفسيالوجوبواآلمرّيةاإلرادةوالفاعلّیةاإلرادةمالحظةمنبّدال:أقول

اآلمرّيةاإلرادةكذلكوبالذات،المحبوبھوماإلىيرجعأوله،بالذاتمحبوبًاإّماھويكونأنوبّدفالءشيإيجادأراد

للوجـوب دخـل التقـدير أيعلـى بالـذات، المحبوبھوماإلىيرجعأوبالذاتحبوبةالمھيلغايةأمرهيكونأنبّدال

حینئـذٍ واإلرادة،العنـه المنتـزع أوالبعـث عـن عبـارة الوجوبأّنمنعرفتلمامطلقًا؛اإلرادةفيالغیريوالنفسي

فوقهبعثكّلومنه،المختلفةاألغراضتعّددتإنونفسيإيجابونفسيبعثفھوبعثفوقهلیسبعثكّل:نقول

لجعلـه الثـاني والتـراب، لتحصیلأحدھمفبعثمتعّددين،عملةللبّناءأّنفرضفلوغیري،إيجابوبعثفھوآخربعث

لـیس بعثـاً مـنھم واحـد لكـلّ ألّننفسي؛منھمواحدلكلبالنسبةاإليجابوفالبعثله،الطینإلعطاءالثالثوطینًا،

.بعثفوقه

فـاألمر لـه، الطینإعطاءنحوثالثًاوطینًا،جْعِلِهنحوثانیًاوالتراب،تحصیلنحوأّوًلافبعثهواحدًا،عامًلالهأّنُفرضلوو

لیسأمرألّنهنفسي؛أمرفھوبیدهالطینبإعطاءأمرهأّماوأمرمنھماكّلفوقألّنغیرّي؛طینًاجعلهوالتراببتحصیل

.المتقّدماإلشكالعلیهيردالوذلك،ھوالغیريوالنفسيالواجببینالفرقناطفمآخر،أمرفوقه

الوجـوب ھـي اخـرى إرادةمـن المترشِّـحة اإلرادةأّنمـن سـره قـدس النـائیني المیرزاأفادهمافساديظھرھنامنو

.»١«النفسيالوجوبھيمنھاالُمترشَّحاإلرادةوالغیري،

.»٢«النفسيالوجوبھوالملزومالبعثوالغیري،الوجوبھوآخرلبعثالالزمالبعثأّنمن:رهغیمنيظھرماكذاو

.فیهإشكالالالفرقمناطمنذكرناماو

ال؟أوأحدھماتعیینتقتضيقاعدةھنافھلغیري،أونفسيأّنهواجبفيشّكلوفیمااإلشكالإّنماو

ألّننفسـّیًا؛ كونـه ھواإلطالقفمقتضىاألمر،أطلقوالبیان،مقامفيالمولىنكالوأّنهإلى»الكفاية«فيفذھب

نفسـي واجـب بأّنـه يحكمباإلطالقالحكموالقیدذكرعدمفمعاإلطالق،علىزائدةمئونةوبیانإلىتحتاجالغیرّية

.محّصلهانتھى.»١«

:قسمینعلىوبالوجفإّنالمقسم؛والقسمالّتحادمستلزمذكرهما:أقول

مـن قسمھوالذيفالنفسيالنفسي،الالغیريھوالقیدإلىالمحتاجأّنمنذكرهماعلىبناءوغیري،ونفسي

المقسـم عـن يمتـاز بـه قیٌد-أيضًا-للنفسييكونأنبّدفالمستحیل،ھووالمقسم،ھوالذيالوجوبعینالوجوب

فيكانأمغیرهألجلبهامرماالغیريونفسه،ألجلبهامرماالنفسي:يقالبأنوجودّيًا؛القیدكانسواءكالغیري،

أوغیـره، ألجـل البـه امرماالنفسيوغیره،ألجلبهامرماالغیري:يقالبأنوجودّيًا؛الغیريفيوعدمّیًا،النفسي



لكـلّ بـدّ التقـدير أّيعلـى ونفسـه، لألجـ البهامرماالغیريونفسه،ألجلبهامرماالنفسي:يقالبأنبالعكس،

إرادةبـل تـامّ غیـر اإلطـالق ألجـل بالنفسـّیة الحكممنذكرهفماعلیهوللمقسم،قسمًاصاربهقیدمنمنھماواحد

.زائدةمئونةوقیدإلىتحتاج-أيضًا-النفسي

وضعيمكنكیفوعاّم،الخاّصالھیئاتفيلهالموضوعأّنعرفتفقدبینھما،للجامعموضوعالوجوببأّن:القولأّماو

وواحـد فالبعـث حینئـذٍ و!كـذلك؟ لیسالذيالوجوببینوالعقابتركهعلىيترّتبالذيالوجوببینللجامعالھیئة

.ھناالقسمینإلىتقسیمهصّحةبعدميقالأنيمكناالعتباربھذاومختلفة،الغايات

ھـي واالسـتعمال، كثرةھوالمعتبراالنصرافمنشأألّنفیه؛مايخفىفالالنفسي،إلىالوجوبانصرافتوّھمأّماو

الجـواب، إلـى تحتاجالعبدعلىمنهحّجةالمولىأمرإّن-سابقًاعرفتكما-يقالأنالمقامفيفاألولىمعلومة،غیر

غیـري أوإحضاره،علیهيجبحّتىنفسيعثالبھذاأّنفيفشّكآخر،بماءتطّھرأّنهفرضوالماء،بإحضارأمرهفلو

العقـالء، عندعذرهُيقبللمغیري،أّنهباحتمالمعتذرًاَتَركهوآخر،بماءبتطّھرهمنهالغرضلحصوليجبفالللتطھیر،

صـورة فـي النفسـي الوجـوب معاملـة معـه يتعامـل أنبـدّ فـال عقابه،وبهعلیهاالحتجاجللمولىصّحويقّبحونه،بل

.بخصوصّیتهالنفسيالوجوببهيثبتاللكنلشّك،ا

مـا المقـام فـي )سـره قـدس العراقـي المحّقـق إلیـه مـال وسـره قدسالنائینيالمحّققھوو(األعاظمبعضذكرو

ذيھـا وجودوذيھا،بوجوبمشروطالمقّدمةفوجوبالمقّدمة،ذيوجوبمنمترشحالمقّدمةوجوبإّنحیث:حاصله

شّكفإذاالوضوء،بوجودمتقّیدالصالةوجودوالصالة،بوجوبمشروطالوضوءفوجوبالمقّدمة،بوجوبّیدمتقومشروط

دلیلكونفرضإذاوالمذكورين،الوجودتقییدوالوجوبشرطّیةجھةعنناٍشفالشّكغیريأونفسيأّنهواجبفي

نفسيبأّنهيحكمومنھما،واحدكّلفيالتقییدينكالبهرفعُيباإلطالق،اخذومطلقًا،المقّدمةوذيالمقّدمةمنكلٍّ

اآلخـر وبالمطابقـة، أحدھما:التقییدينكاللنفيبإطالقهيتمّسكفقطمطلقًاالدلیلینأحدكونفرضلوبلغیري،ال

.محّصلهانتھى»١«.حّجةاللفظّیةاالصولمثبتاتأّنعلىبناءبااللتزام؛

بعضفيھوإّنمابلالمشروط،والشرطقبیلمنھوغیريأونفسيأّنهواجبفيُشّكماكلُّلیسأّنه:أّوًلافیهو

واجـب أّنـه فـي المكّلـف شـكّ والحـّج، إلـى بالسـیر المولىأمرلوفإّنهكذلك،لیساآلخربعضھاوالمفروض،أقسام

بنصـب المـولى أمـر لـو كـذلك وبوجـوده، تقّیـداً مالحّجوجودلیسغیرّيتهفرضفعلىللحّج،مقّدمةغیريأونفسي

مقّیـداً لـیس السـطح، علـى الكونفوجودالسطحعلىللكونمقّدمةغیريأونفسيواجبأّنهفيشّكوالسُّلَّم،

بوجـود وجـوده يقّیـد ءبشـي مشـروطاً وجوبهكانماكّلفلیسكذلك،الصالةوالوضوءباب:نعمالسُّلَّم،نصببوجود

.الشرط

.المقّدمةبوجودالمقّدمةذيوجوداشتراطيعقلاللكنترّشحي،المقّدمةوجوبأّنفرضلو:ثانیًاو

بالعّلة،متقّیدعدمهحالإّمافالمعلولالمقّدمة،ذيلوجوبمعلولالمقّدمةوجوبأّنھو:الترشُّحمعنىأّن:ذلكبیان

كـلّ لمعلولفإّنكذلك،-أيضًا-فھوبھا،متقّیدوجودهحالأوالتقیید،ولالشتراطالمعدومقابلّیةلعدممعقول؛غیرفھو

.عّلتهبوجودوجودهتقییديمكناللكنللنار،المعلولةكالحرارةالخاّصةبالعّلةذاتّيضیقوتقییدكانإنوعّلة

بأّنـه :صـّرح ألّنـه بـه؛ سرهقدسھوصّرحماخالفبأّنه:مدفوعالذاتي،الضیقذلكھوسرهقدسمرادهأّن:توّھمو

.الرفعيقبلالالذاتيالتقییدوباإلطالق،باألخذالتقییدُيرفع



المعلـول فإّنالنار،بوجودالحرارةتقییديمكناللكنمنھا،الحاصلةللحرارةعّلة-مثًلا-النارأّنالمعلوممن:بالجملةو

لـیس والترّشـح، علـى بنـاءً الصـالة لوجـوب معلولالوضوءفوجوبالنار،بوجودالمتقّیدةالحرارةالالحرارة،طبیعةھو

بـه مسـتقّلة إرادةتعّلـق ھـو المشـروط معنـى ألّنالمشروط؛الواجبقبیلمنالوضوءوجوبيصیرإّلاوبه،مشروطًا

.بالشرطمتقّیدة

ءبشـي المتعّلقاألمَرأّنمن:سابقًاذكرهماُينافيالمقّدمةذيوجوبمنالمقّدمةوجوبترّشحمنذكرهما:ثالثًاو

معـه وللمكّلف،مقدورًاالقیديكونأنمنبّدالبأّنه:علیهفّرعوبالقید،أمٌر-المسجدفيكالصالة-آخرءبشيمقّیدًا

.ظاھرتناٍفبینھماوللترشُّح،معنىفال

.نفسيبأّنهالحكموباإلطالقاألخذيصّحفالالبیانمقامفيكانإنوالمولىأّن:فتلّخص

أّنإّلـا يعلـم الاإلطـالق مـع ألّنبرھـان؛ الودلیلعلیهيقملم-حّجةاللفظّیةاالصولُمثبتاتأّنمن-ذكرهما:رابعًاو

إذعلیـه؛ لعقـالء ابناءيثبتفلمالعادّيةأوالعقلّیةلوازمهإثباتأّماولبّینه،إّلاوإّلا،لیسذلكھوالحكملذاكالموضوع

.فالغیرهأّماوباإلطالق،عبدهعلىالمولىاحتجاجصّحةھوالمسلَّم

:العملّياألصلمقتضى

عملـي أصـل ھنـا فھـل المقـام، فياللفظّیةاالصولمنالمرجعھوماعدُموالبیان،مقامفيكونهعدُمُفرضلوثّم

ال؟أوأحدھمابهيعیَّن

:باختالفھامختلفاالصولمقتضىأّنوصورًا،للشّكسرهقدسئینيالناالمحّققذكر:فنقول

تقییـده يحتمـل ءبشـي النفسـي الوجـوب بتعّلـق علـم وكالوضوء،غیريأونفسيأّنهواجبفيشّكلوما:إحداھا

:قسمینعلى-أيضًا-ھووكالصالة-الوضوءأي-بالمشكوك

ماتقییدخصوصفيمتمّحضفیهفالشّكء،بشياالشتراطوإلطالقاجھةمنالوجوبینتماثلفیهعلمما:أحدھما

كّلاشتراطعلملوكمااإلطالق،نتیجةبذلكيثبتوالتقیید،عنجاريةالبراءةفأصالةاآلخر،بالواجبنفسيأّنهعلم

.بالوضوءالصالةتقییدفيشّكوإلیه،بالنسبةمنھماكّلإطالقعلمأوالوقت،بدخولالصالةوالطھارةوجوبيمن

بـاآلخر، نفسـي أّنهعلمماتقییدجھةمنفیهفالّشكباآلخرنفسيأّنهعلمماخصوصاشتراطفیهعلمما:الثاني

للوجـوب شـرط ھـو مـا حصـول قبلالنفسيالوجوبفيالشّكجھةمنفیهالشّكأّنكماجارية،-أيضًا-فیهفالبراءة

.للبراءةمجرًىأيضًا-اآلخر

.صورتانھاتانو

فـي آخـر واجـب وجودالحتمالالغیري؛والنفسيالوجوببینأمرهيدورماوجوبإّلافیهُيعلمالما:الثالثةالصورةو

باسـتحقاق للعلموجوبه؛ُعلمبمااإلتیانلزومھوفیھافالحّقإجماًلا،وجوبهعلمماعلىحصولهيتوّقففعلّيالواقع

ماتركإلىالمستندالنفسيوجوبهُيحتملماتركفإّنفعلّي؛لواجبمقّدمةلكونهأولنفسهاإّمتركه؛علىالعقاب

.»١«البراءةأدّلةيشملهومنه،سعةفيفالمكّلفناحیتهغیرمنتركهأّماوالعقاب،يوجبمّماالوجوب،معلومھو

:ففیھااالولىالصورةأّما:أقول



إلىبالنسبةالبراءةجريانمنذكرهماعلىفبناءبه،يتمّسكحتىالبیانمقامفيفیھاالقإطالأّنهالمفروض:أوًلا

مـرّدد أّنهالمفروضلكنوجوبه،علمإنوفإّنهالوضوءأّماوالوضوء،بدونالصالةصّحةلزم-مثًلا-بالوضوءالصالةتقیید

العلـم مجـّرد والواقـع، في-الغیريأي-كذلكلیسالذيبینو-النفسيأي-العقابمخالفتهعلىيترّتبالذيبین

للقدرمعنىالونفسي،بأّنهتفصیًلاالعلممنفیهبّدالبلبموافقته،العقلحكمفييكفيالبینھماالمرّددبالوجوب

يترّتبواجبلوضوءاأّنفيفیهالمكّلفيشّكبالجملةوكذلك،لیسمابینوالعقابتركهعلىيترّتبمابینالجامع

ألّنهعلیه؛العقاببقبحيحكموموافقته،بوجوبفیهيحكمالالعقلوبینھما،بالمرّددعلمإنوأوالالعقابتركهعلى

.اإلرشاديوالمولويبینأواالستحبابوالوجوببینمرّددبأمرعلممانظیربرھانوبیانبال

غیربینوتركهالمبغوضبینالمرّددالتركه،المبغوضبالوجوبعلملوفیھاھوماإّنباالشتغالالحكم:اخرىبعبارةو

لیسلكنهذكره،ماتّمتركهمبغوضغیرّيًاأونفسّیًامطلقًاالواجببأّنقیللو:نعم.فیهنحنفیماكماتركه،المبغوض

الوضوءإلىبالنسبةجريانھامنمانعالالمثالفيبالوضوءالصالةتقّیدإلىبالنسبةالبراءةجريانفرضفعلىكذلك،

.أيضًا

إشـكاله فـي الكفايـة صاحبعلىرّدًااألكثرواألقّلمسألةفيذكرهلماُمناٍفاالولىالصورةفيھناذكرهما:ثانیًاو

.سرهقدسالشیخعلى

-األقّلبوجوبفیهاإلجماليالعلمأّنإلى-االرتباطّییناألكثرواألقّلمسألةفيذھبسرهقدسالشیخأّن:توضیحه

فیجباألكثر،وجوبفيالبدويالشّكواألقّلبوجوبالتفصیليالعلمإلىينحّل-األكثرضمنفيغیرّيًاأونفسّیًاإّما

.»١«األكثرإلىبالنسبةالبراءةتجريوتقدير،كّلعلىاألقّل

ألّنذلكومحال،عدمهوجودهمنيلزمماواالنحالل،لعدممستلزمالمذكورلاالنحالبأّن:»الكفاية«فيعلیهأوردو

زواليوجباألكثرإلىبالنسبةالبراءةإجراءوالغیري،والنفسيالوجوببیناألقّللترّددھوإّنمافیهاإلجماليالعلم

لـزوال المسـتلزم األكثرإلىبالنسبةالبراءةيانبجرحكمقدوفیه،الغیريالوجوبالحتمال-أيضًا-األقّلبوجوبالعلم

.»٢«انحالًلاذلكلیسواألقّل،بوجوبالعلم

أّنـه القنوتفيشّكإذاكماالمرّكب،أجزاءفياالشكالذلكيصّحإّنمابأّنه:سرهقدسالنائینيالمحّققعلیهأوردو

مـا آخـر إلـى ...الوضـوء بوجـوب علملوفیمايتّماللكّنهیري،الغبالوجوباألجزاءاّتصافلعدمال؛أوالصالةفيواجب

ھنـا ذكرهلمامناٍففھوبالوضوء،الصالةتقّیدفيالشّكفيالبراءةجريانبعدمھناكفصّرحاالولى،الصورةفيذكره

.»٣«األقّلإلىبالنسبةالبراءةجريانمن

الثانیةالصورةأّماو

.علیهغبارالفیھاذكرهفما

:ففیھاالثالثةالصورةأّماو

فـي بالوضـوء الصـالة تقییـد فـي الشـكّ فـي البـراءة جريانفرضوالمقّدمة،وجوبفيبالترشُّحالقولعلىأّنه:أّوًلا

فيالبراءةجريانفمعالغیري؟والنفسيالوجوببینترّددهمعحینئٍذالوضوءبوجوبالعلميتصّوركیفاالولى،الصورة

.الوضوءبوجوبالعلميزولوجوبھاالمحتملبهالصالةیدتقی



الصالةبوجوبإّماونفسًا،الوضوءبوجوبإّما-اإلجماليالعلمقضیةأنَّ:علیهيردذلكعناإلغماضفرضعلى:ثانیًاو

ھـو فـالتحقیق .ياإلجمـال العلمبأطرافاإلتیانلوجوبالوضوء؛معالصالةبوجوبالحكمواالشتغالھو-بهمشروطة

.اإلجماليالعلمبمقتضىالثالثةواالولىالصورتینفيذلك

:خاتمة

ال؟أوالمخالفةوالموافقةصورتيفيالغیريالواجبعلىالعقابوالثوابيترّتبھل

قرآنیة؟الاآلياتظاھرھووالدنیا،ھذهفيكماالعبد،بمحاكمةالجزاءيومفيالُمعاقبةواإلثابةھل:فنقول

عنھا؟ينفّكانالوبتجّسمھمااألعماللوازممنالعقابوالثوابأنَّأو

ھـذه فـي الـدّيات والحـدود جعـل نظیـر منھما؟مخصوصقدرعمٍللكلِّمجعولتاناألخرويتینالعقوبةوالمثوبةإنَّثمَّ

.»١«النھاونديالمحّققإلیهذھبكمااألعمال،لبعضالنشأة

.أوًلا؟منھاعمللكّلمخصوصقدرجعلدونمناألفعالواألعمالعلىرتبانيتأّنھماأو

باألفعـال وعلیھابھّیةصوٍرإلفاضةقابًلاوالئقًااستعدادًاالحسنةباألفعالتكتسبالنفسأّنإلىذھببعضھمإّنثم

.»١«علیھاظلمانیةصورلوروداستعدادًاالسّیئة

اّمـا سـديد غیـر الوجوهھذهعلىبناء»٢«االستحقاقبنحوالبالتفّضلھيإّنماالمثوبةبأّنلالقوإّن:نقولحینئٍذو

ذكرهماعلىبناءكذلكوتكويني،استحقاقلكّنهاالستحقاق،بنحواّنھافواضح»٣«األعماللوازممنأّنھاعلىبناء

الحسنة،األفعالعلىالمثوبةترّتبعدمإمكانفّضلالتمعنىواالستحقاقھوالجعلمعنىألنالنھاوندي؛المحّقق

.فیهإشكالالمّماھذاوجعله،عّماتعالىتخّلفهيستحیلالقولھذاعلىبناءأّنهمع

مثوبةبهبالمأمورباإلتیانالعبديستحّقفھلعوضًا،لهيجعلأندونمنءبشيالمولىأمرإذاأّنهفياإلشكالإّنماو

.التفّضل؟بابمنالمثوبةبلال،أو

وعلیه،تركھايقبحبحیثاالستحقاقبنحولیستأّنھاالحّقلكنالفرض،ھذاھوالمقامفيالنزاعمحّلأّنالظاھرو

تعـالى اللَّـه مواھـب مـن معـاده، ومعاشـه فيإلیهيحتاجماجمیعكذاواإلنسان،فيالكامنةالقوىجمیعألّنذلك

:مثًلاعوضًا،لذلكيستحّقفالخاّص،موردفيتعالىمواھبهبعضبصرفأمرهفلولھا،عبدالاستحقاقبدون

لـو كـذا ومثوبًة،لذلكيستحقفالالمولى،مالمنإّلاُينفقالفھومنھا،واحدبإنفاقأمرهودينارًاخمسینأعطاهلو

.إلیهالنظراللَّهحّرمعّماالبصربغّضامر

عـن السـتغنائه ؛تعـالى إلیـه النفسـه العبـد إلـى ترجعالمعاصيتركواإلطاعاتعلىالمترّتبةاآلثارأّنمعكّلهھذا

لـم اللَّهمحارمجمیععنانزجرواللَّهأوامرجمیعالعبدامتثللوواألولیاءواألنبیاءحّتىإطاعاتھموالمخلوقاتجمیع

.أوضحباالستحقاقالقولفبطالنحینئٍذوعلیه،يجبالذياللَّهحّقمنقلیلأقّلإّلايأِت

فـي اسـتحقاقھا فـي للبحـث وقـع الأّنهتعرفاالستحقاق،بنحولیستالنفسّیةالواجباتفياإلثابةأّنعرفتإذاو

.عدمهوالغیرّيةالواجبات



عملـه؛ علـى لُلـاجرة األجیـر اسـتحقاق نظیـر الُعرفي،االستحقاقھوھناباالستحقاقالمرادإّن:يقالأنالتحقیقو

والمثوبةإّن:قلنافإنحینئٍذوالعقالء،يقبِّحهعلیهظلمًامنعهُيعّدبحیثالمستأجر؛علىحّقلألجیريثُبتأّنهبمعنى

ضةإلفاالئقًاوقابًلااستعدادًاالحسنةباألعمالالعبدباكتساباآلخرةالنشأةفيبتجسُّمھمالألعمالالزمتانالعقوبة

امتثـال فـي المثوبـة باسـتحقاق للقـول معنـى فالظلمانّیةصورلورودقابًلااستعدادًاالسّیئةباألعمالوالبھّیة،الصور

.المذكوربالمعنىالغیرّيةالواجبات

لواجـب االمتثـال ُجعـل فإنللجعل،تابعالمثوبةوالعقوبةفاستحقاقمجعوالن،لألعمالالعقابوالثوابإّن:قلناإنو

العبـاد أمـر تعالىفإّنهعده،وعّماتعالىتخّلفهالستحالةله؛إعطاؤھاتعالىاللَّهعلىيجبفبامتثالهمثوبة،الغیري

.عدمهواالستحقاقفيكّلهالكالمھذا!بعھده؟تعالىھويفيالفكیفبعھودھمبالوفاء

ال؟أواالستحقاقوجهعلىالتھامخالفوالغیرّيةالواجباتامتثالعلىيترّتبانھلو

الواجباتامتثالو-المخالفةأي-تركھاواإلطاعةعلىمتفّرعانألّنھماالغیرّية؛الواجباتعلىلترّتبھمامعنىال:نقول

يخلوفالةبمقّدمالمولىأمرفلوالعقل،بحكموغیريٌّ-مثًلا-المقّدمةوجوبفإّنمخالفة،تركھاوطاعةُيعّدالالغیرّية

:الأوالمقّدمةذيأمرالمتثالمريدإّماأّنهمنالعبد

إلىلهبالمقّدمةلألمرداعوّيةفالإيجادھا،نحوعضالتهفیحّركللتوّقف،بمقّدمتهاإلتیانبلزومالعقليحكماألّولفعلى

.الفعلنحولهالغیريلألمرداعوّيةفالمستقّلة،بإرادةعقلهبحكمالمقّدماتيريدفھوإيجادھا،

موضوُععدمهوالمقّدمةأمربامتثاليتحّققفالحینئٍذونحوھا،بالمقّدمةلألمرداعوّيةالأيأوضح؛فھوالثانيعلىو

.المخالفةواإلطاعةأيالعقوبة؛والمثوبة

-االستحقاقبدونعلیھايترّتبانالو،مخالفتھاوالغیرّيةالواجباتامتثالعلىالعقابوالثوابيستحّقالأّنه:فتلّخص

الثوابترتُّبمجّردالمرادلیسو؟اخرىلحیثّیةالعبديستحّقھماھللكنغیرّية،واجباتومقّدماتإّنھاحیثمن-أيضًا

حظـة مالمـن بـدّ فـال عقًلـا، الغیـري الواجـب بامتثالالمولىعلىللعبدحقٍّثبوتبمعنىاستحقاقھما؛بلالعقاب،و

.الشرعّیةاألوامرمالحظةثّمعبیدھم،إلىبالنسبةالُعرفّیةالمواليمنالغیرّيةاألوامر

مـن يـتمّكن لملكّنهالمقّدمات،أمرالعبدفامتثل-أيضًا-بمقّدماتهأمرهوالغريقابنهبإنقاذعبدهالمولىأمرلو:فنقول

فـي المشـاقّ تحّملـه حیـث مـن فقط؛المقّدماتأمربامتثالهموالعلىللعبدحّقثبوتنفسكمنترىفھلإنقاذه،

لوبحیث؛اخرىحیثّیةألجلأوعرفًا،المقّدمةذيامتثالفيشروعالمقّدماتبإيجادالشروعإّنحیثمنأوتحصیلھا،

بـه أمـره بمـا إتیانـه لعـدم كّلـا؛ وحاشـا !حّقـه؟ أداءبامتنـاع لـه ظالمًايعّدوالعقالء،قّبحهحّقهأداءمنالمولىامتنع

.باألصالةبهمأمورًايكنلمبهأتىماوابنه،إنقاذمنالمولى

اجـرة، لهيجعلأنبدونمعّین،مكانإلىٍءشيبحملشخصًاأحٌدأمرلوفیماالِمْثل،اجرةبثبوتالفقھاءحكملھذاو

تحمَّـلَ إنوالمكـان، ذلـك إلـى يحملـه لملولهٍءشيتثبوبعدموالتبّرع،يقصدأندونمنالمكانذلكإلىفحمله

.الحملمقّدماتبتحصیلمشاقًا

أّنتـزعم أنأظـنّ فالبدونھا،اآلخروكثیرة،بمقّدماتأحدھمافأنقذهالغريقابنهبإنقاذأمرھماعبدانلهكانلوكذاو

.كثیرةمقّدماتلتحصیلمشاقًااألّولتحمََّلنإواإلنقاذ،أصلفياشتراكھمامعالثانيمنأكثراألّولثواب



فتقّسطعرفًا،المقّدمةذيامتثالفيشروعًاُيعدبالمقّدماتاإلتیانأّنمنسرهقدسالعراقيالمحّققمنيظھرفما

.»١«أيضًاالمقّدمةعلىالمثوبة

.امتثالهفيالشروععدممعالمقّدمةذيمثوبةالمقّدماتعلىتنبسطوتقّسطكیففألّنه:أّوًلاأّما:فمدفوع

المقّدمة،ذيعلىالمترّتبةالمثوبةعلىزائدةالمقّدمةعلىالمثوبةاستحقاقالكالممحّللكنذلك،سّلمنا:ثانیًاو

مع،اإلكمالمعإّلا-أيضًا-المقّدمةذيفيالشروعبمجّردالمثوبةيستحّقالبلعلیھا،المقّدمةذيمثوبةانبساطال

.المقّدمةذيامتثالفيشرعأّنهيصدقأّنه

أمـر بموافقـة المقّدمـة ذيعلـى المترّتبـة المثوبـة علـى زائـدة مثوبـة العبـد يسـتحقّ أّنهمن»الكفاية«فيماكذاو

.»٢«أشّقھاواألعمالأفضليصیر-حینئٍذ-ألّنهالمقّدمة؛

اعتقدواثالثةفرضلوألّنهذلكوسريرته،لحسنالعقالءعندممدوحةالغیرّيلألوامرالممتثلالعبدأّنفيريبال:نعم

مقّدماتهفياألّوالنأخذوالثالث،دوناالمتثال،بصددصاراومنھماثنانفھّمكالحّج،ءبشيإلیھمالشارعأمربتوّجه

عنـد بیـنھم فـرق أّنـه فـي ريـب فـال ین،األّولـ أحـد علـى إّلاواقعًا،الحّجوجوبعدمفرضوالثالثدونالحّج،نفِسو

لعـدم -الحـجّ علیـه يجـب لمالذي-اآلخربخالفالمولى،أمرالمتثالهالثواب؛يستحّقالحّجألمرالممتثلفإّنالعقالء،

المخالفـة بصـدد لـیس أّنـه وسـريرته، حسـن والنقیـاده العقـالء؛ يمدحـه لكـن جھًلا،بهأتىإنوإلیهبالنسبةاألمر

واالمتثالبصدديكنلمإلیهاألمربتوّجهاعتقادهمعإّنهحیثجرأته؛وسريرتهسوءجھةمنالثالثيذّمونوى،للمول

.مرّكبًاجھًلااعتقادهكانوواقعًا،-أيضًا-علیهالحّجوجوبعدمفرضإنواإلطاعة،

،اخـرى حیثّیـة مـن الومقـّدمات، إّنھاحیثمنالا؛أصًلمثوبةالغیرّيةاألوامرامتثالفيالعبديستحّقالأّنه:فتلّخص

يسـتحقّ أنفـیمكن لتحصـیلھا، المشـاقّ بتحّمـل المقّدمـة أمرامتثالألجلالمقّدمةذيثوابفيُيزادأنيمكنلكن

طـيّ منالمشاّقمناآلفاقيتحّملألجلالمكّرمة؛لمّكةكالمجاورينغیره،يستحّقهالماالمثوبةمنللحّجاآلفاقي

.الثانيدونالطويلة،المسافات

:بوجوهالثالثالطھاراتفياوردقد:نقولذلكعرفتإذا

الثـواب ترتُّـب مـع مخالفتھـا، والغیرّيـة الواجباتامتثالفيالعقابوللثوابالعبداستحقاقعدمعرفتقدأّنك:األّول

يعـدُّ الامتثالھـا أّنعرفـت ونحوھـا، وللصـالة مقّدماتالثالثالطھاراتأّنمعاألخبار،بمقتضىالثالثالطھاراتعلى

.»١«العصیانوالطاعةأوالمخالفةوالموافقةعنوانيتحّققفرعالعقابوالثوابأّنمعمخالفة،تركھاوطاعة

.كذلكالمذكورةالطھاراتومثوبة،بعضھاالمتثالالشارعيجعلأنمنمانعالأّنه:فیهو

يعـدّ المقّدمـة فـي اآلخـذ أّنوأيضـًا، المقّدمةعلىالمقّدمةلذيالمثوبةانبساطمن:العراقيالمحّققبهأجابماو

.سابقًافیهماعرفتفقد،»٢«المقّدمةذيفيآخذًا

بـداعي تیانھـا إوالعبادّيـة قصـد مـن فیھابّدفالمقّدمة،-عبادةھيبما-المذكورةالطھاراتأّنفيريبالأّنه:الثاني

فـي أمرھـا متعّلـق فـي ومقـّدمّیتھا فـي مأخوذةفالعبادّيةمقّدمة،لیستكذلكألّنھااّتفق؛وجهبأّيالاألمر،امتثال

علـى يتوّقـف بھـا الغیـري األمرتعّلقألّنالدور؛لزمالغیرياألمرھوكانإنعبادّيتھافمحّققحینئٍذوالسابقة،الرتبة



و.علیـه متوّقفـة عبادّيتھاأّنالمفروضوالغیري،لألمرمتعّلقةومقّدمة-عبادةھيبما-أّنھامنفتعرلماعبادّيتھا؛

:فاسدفھوالندبيالنفسياألمرھوكانإن

وبٌةمطلأّنھاعنالغفلةمعالغیري،أمرھابقصدوالصالةإلىبھاالتوّصلبداعيالمكّلفيفعلھاماكثیرًافألّنه:أّوًلاأّما

بنحوإّلابھا،النفسياألمرامتثالقصديمكنهال-أيضًا-الغفلةعدمفرضعلىوالنفسي،لألمرمتعّلقةعبادٌةونفسًا

.نفسھاأمربداعيإتیانھاإلىيدعوهالصحیحةالصالةفعلإلىالداعيفإّنالداعي،علىالداعي

الغیـر واألكیـد الطلبتعلُّقإلىمرجعهألّنالغیري؛الوجوبمعالنفسياباالستحباجتماعُيعقلالفألنَّه:ثانیًاأّماو

.متصّورغیرھووواحد،بفعلمعًااألكید

بـل ،»١«األخبـار بعـض مـن -أيضـاً -عبادّيتـه يظھـر إنونفسّیًا،مطلوبًالیسالتیمُّمأّنعلىاإلجماعقیامإلىمضافًا

.»٢«مستحّبًابنفسهسلیكذلك-أيضًا-قوٍلعلىالوضوء

األمـر تعّلـق وللمقّدمیـة مالكـین الـثالث للطھاراتأّنواألّول،الشِّّقباختیاراإلشكالھذاعنالتفّصييمكنو:أقول

الوضوءذات:فقلشئتإنوالعبادة،بعنوانواألمربقصدفعلهفيثانیھماومثًلا،الوضوءذاتفيأحدھما:بھاالغیري

كـذلك التوّقـف، بمـالك بالمقّدمـة الغیـري األمـر يتعّلـق أّنهكماوعبادة،ھوالذيالوضوءھووالصالة،قّدمةلممقّدمة

بإتیانـه ثانیھمـا والوضـوء، بذاتمتعّلقأحدھما:غیرّيانأمرانفھناالمالك،بھذاالمقّدمةبمقّدمةغیرّيآخرأمريتعّلق

.الدورإشكالفیندفعالعبادة،بعنوان

الطھـارات عبادّيـة أّنھـو واألّول،الشّقنختارأّنا:محّصلهماقالحیثتقريبًا؛عنهالعراقيالمحّققأجابذكرنابماو

والخارجّیةمتعّلقهأجزاءعلىينبسطالمقّیدأوالمرّكبإلىالمتوّجهالغیرياألمرأّنوالغیري،باألمرھيإّنماالثالث

بھـا اتـي فـإذا الغیـري، األمـر ذلـك مـن الضـمني باألمربھامأمورالثالثالطھاراتفياألفعالتفذواحینئٍذوالعقلّیة،

الضـمني األمـر يسقطبذلكوبھا،المتقّربالخارجّیةاألفعالأعنيالمقّدمة؛ھومايتحّققالضمنياألمرذلكبداعي

.»١«الفعلبذاتالمتعّلقالضمنياألمربامتثالًاقھرمتعّلقهلحصولتوصُّلي؛أّنهفرضبعدالمقّیدإلىالمتوّجه

عبـادة -التـیّمم فـي اإلشكالعنالنظرقطعمع-الثالثالطھاراتأّنفيريبالأّنه:-العمدةھوو-الوجوهمنالثالث

أّنھاعنالغفلةمعمعھاالصالةصّحةفياإلشكالعدممعالنفسي،أمرھابقصدوالعبادةبعنوانفعلھاعلىموقوفة

-المرتكـز ھـو و،»٢«الفقھـاء بهأفتىكماصّحت،وبھاالجتزيالغیرياألمربقصدبھاأتىلوأّنهونفسیة،مطلوبات

.المتشّرعةأذھانفي-أيضًا

آخرءشيإلىبھاالتوّصلقصدالعبادةفييكفيالوالغیري،األمرقصدھولیسالعبادةعبادّيةمحّققأّن:الحاصلو

.»٣«الثالثالطھاراتفيذلككفايةمعالعبادة،عنوانقصدبدون

مّماأّنھاعنالغفلةمع-مثًلا-الصالةإلىبھاالتوّصلبقصدالفرضفيبالطھاراتيأتيأّنهبذلكاريدإن:عنهالجوابو

وحینئٍذ،صّحتھاننكرفنحنالوجوه،منهبوجالعبادّيةبفعلهيقصدالمّمااالستقبالوالسترفعلنظیرللعبادّية،يصلح

.ممنوع-أيضًا-بذلكالمتشّرعةأذھانارتكاز

معالنفسي،لألمرمتعّلقاتونفسّیةمطلوباتأّنھاعنالغفلةمعالصالةإلىبھاالتوّصلبقصدبھااإلتیانأّناريدإنو

فـي بهأجابمّماقريبھووأصًلا،إشكالفالحینئٍذوادّيتھا،عبتحّققفيكاٍففھوللعبادّية،صالحةأّنھاإلىالتوّجه

.المقامفي»١«»الكفاية«



مـع الغیري،األمربداعيوالصالةإلىالتوصُّلبقصدبھاُيؤتىماكثیرًاأّنهمن-:»٢«العراقيالمحّققعلیهأوردهفما

.نعموإشكالمحّل-نفسًامطلوبّیتھاوعبادّيتھاعنالغفلة

اإلتیـان إلىالنفسيلألمرداعوّيةالفإّنهھنا،الغیريباألمرالوالنفسيباألمرالعبادةلتحّققمعنىالإّنه:نقولبل

ھـو عبادّيتھـا محّقـق بـل لـذلك، يصلحال-أيضًا-الغیرياألمُروالنفسي،باألمِرعبادّيتھافلیسالفرض،فيبالطھارات

بـل بھـا، قصـده وبھـا األمـر تعلُّـق إلىالعبادةفييحتاجالو،»٣«األخبارمنذلكيستفاداكمعبادة،كونھاصالحّیة

.األّولیناإلشكالیندفعفيعنھماُمغٍنھووإقناعّیان،المتقّدمانوذلك،ھواإلشكالعنالحقیقيالجواب

المكّلـف أّنالمفـروض و-تعـالى إلیـه بھـا التقـّرب وللعبادّيـة تصلحمّماالثالثالطھاراتأّنعرفتمابعدأّنك:وجھهو

بحسـب الفـرق مـن عرفتلماللغیر؛المقّدمّیةقصدمعلووفعلھاحینأيضًاذلكإلىمتوّجهالذھنيارتكازهبحسب

أّنه:لكضحاّت-فیھاالعبادّيةبقصدھماالستقبالوالسترفعلبینوبھااإلتیانعندبینھاالمتشّرعةأذھانفياالرتكاز

.القولھذاعلىبناًءاالستحقاقوجهعلىالعباديفعلعلىمترّتبةالمثوبةفإّناألّول؛لإلشكالوقعال

األمـر قصـد ھـو عبادّيتھـا ُمحقِّـق أّنلـزعم ھـو إّنمـا الـدور تـوّھم فإّنأيضًا،الثانياإلشكالعنالجواب:بذلكانقدحو

.كذلكلیسأّنهعرفتقدوالغیري،

:»الطھـارة كتـاب «فـي سرهقدسللشیختبعًا»١«»الكفاية«فياختارهوذكرناه،ماھوالصحیحالجواب:بالجملةو

نفسًا،مستحّبةفھيعبادّيتھا،فيمطلقًااألمرقصددخلدونمنبنفسھاللعبادّيةتصلحمّماالثالثالطھاراتأّنمن

ھذافعلفیجبالمنذور،بعنوانواجبةوذاتًا،مستحّبة-حینئٍذ-فإّنھااللیل،بصالةاإلتیاننذرإذامانظیربالغیر،واجبةو

.»٢«بالنذرالوفاءبعنوانالمستحّب

.واحدعملفياالستحبابوالوجوباجتماعيعقلالأّنهمن:ذكرناهماأّما

.األكیدالغیرالطلبباآلخروألكید،االطلببأحدھماتعّلقعنوانانللفعلكانإذامنهمانعالبأّنه:فمدفوع

عبادّيةمحّققأّنوبخالفه،المقّررجزموالجواب،ھذافيالترّددمن:سرهقدسالشیخبحثتقريراتمنيظھرماو

.فیهماعرفتفقد،»٣«الغیرياألمرقصدھوالطھارات

:الضعفعنتخلوالاخربوجوهاإلشكاالتعناجیبإّنهثّم

تكوينّیـة إّمـا :المقّدمـة أّنھوو:التقريراتفيماعلىسرهقدسالشیخذكرهو،»٤«»الكفاية«فيحكاهما:األّول

إّمـا وتكوينّیـة، مقّدمـة الغیـري بـاألمر بـه المـأمور السُّـلَّم فنصـب السـطح، علـى بـالكون أمرإذاكماالعنوان،معلومة

عنـوان وعنوانبینُمرّددةوالعنوان،مجھولةإّماوالعنوان،بھذابھایؤتىفالعنوان،معلومةإّما-أيضًا-ھيوشرعّیة،

بعنوانھـا بھـا آتیـاً فیكـون الغیـري، األمـر بقصـد بھـا يأتيفھوعنوانھايعلمالالمكّلفإّنفحیثكالطھارات،تلكوآخر،

.القصدبذلكعبادّيتھافتتحّققذلك،إلىإّلايدعوالالمذكوراألمرإّنحیثالمجھول؛الواقعي

بقصـد الواقعيالعنوانھذايتحّققمجھولإّنهحیثوعلیه،الموقوفھوواقعيعنوانالمذكورةللطھارات:بالجملةو

.»١«عبادةبهتصیروالغیري،األمر

علـى بناًءألّنھا؛»٢«لیھاعالمثوبةترّتبإشكالبدفعواٍفغیرأّنهھوو،»الكفاية«فيعلیهأوردهما:أّوًلاعلیهيردو

.بهااللتزاميمكنالوكافیة،صحیحةلوقعترياًءفعلھالوأّنهيلزمهوتوصُّلّیة،مقّدماتذكرما



التقرُّبالالصالة،إلىبھاللتوّصلفعلھاالمفروضألّنعبادّيتھا؛يصحِّحالالغیرياألمرقصدلكنذلكسّلمنالو:ثانیًاو

.العبادةفيالمعتبرتعالىهاللَّإلىبھا

ھـو إّنمـا عبـادة الـثالث الطھـارات وقـوع لزومأّنھوو-قائلهأعرفلملكن-»الكفاية«فيحكاهما:الوجوهمنالثاني

إّلايحصلالكذلكبموافقته،التقّربقصدبدونيحصلالكمابالطھاراتأي-بغاياتھاالنفسياألمرمنالغرضأّنألجل

.الغیرياألمرباقتضاءالكذلك؛بھاتياإذا

بین-الطھاراتخصوصبإتیانإّلايحصلالمنھاالغرضأّنألجلھوإّنما:العبادةبعنوانبھااإلتیانلزوموجه:بالجملةو

الوجه،ھذاعلىبناًءعبادةالطھاراتذواتفإّنواضح؛األّولالوجهبینوبینهالفرقو،»٣«اإلطاعةبقصد-المقّدمات

.األّولبخالف

.»١«أيضًاعلیھاالمثوبةترتُّبإشكالبدفعواٍفغیر-أيضًا-بأّنه:»الكفاية«فيعلیهأوردو

،تعالىإلیهبھاالتقّربوللعبادّيةذاتًاتصلحمّماالطھاراتأّنُفرضلوفإّنهذكرناه،وذكرهماإلىالوجهھذامرجعلكن

يـرد فـال أيضـًا، التوصُّـل قصدمعالفعل،حینذلكإلىملتفت-أيضًا-المكّلفوفقط،غاياتھاإلىھابالتوّصللمحضال

.كذلكلفعلھامعنىفالالعبادّية،وللتقّربصالحّیتھاعدمفرضلوواإلشكاالت،منواحدعلیه

بـأمرين فیھـا بعـضٍ بـالتزام سـره قـدس الشـیخ إلىالمنسوب-أيضًا-»٢«»الكفاية«فيحكاهما:الوجوهمنالثالث

.»٣«األّولاألمرامتثالبداعيبإتیانهالثانيوالطھارة،بذاتأحدھماتعّلق:فیھااإلطاعةقصداعتبارلتصحیح

.بحالھماباقیانفھماالثالثواألّولاإلشكالأّماوفقط،الدورإشكالدفعيفیدإّنماالجوابھذاأّن:فیهو

الغیرّيةبالواجباتالتقّربفيابعالرالمبحث

بقصدبإتیانھاتعالىاللَّهإلىللعبدمقّربة-نحوھماواالستقبالوالسترمثل-الغیرّيةالواجباتسائرتقعأنيمكنھل

توّقـف بـاب مـن فعلھـا لـزوم أي-بـذلك العقـل حكـم والغیـري؟ األمربداعيالالمقّدمة،بذيالمتعّلقالنفسياألمر

يكـون أندونمـن تعـالى إلیـه مقّربـاً فعـلٌ يكـون أنيمكـن أّنهمنعرفتلماعبادة؛بذلكتصرلمإنو-علیھالواجبا

فعلھمـا نعـم، العبـادات؛ مـن لیسـتا أّنھمـا مـع ذلـك، بھماقصدإذامقّربانفإّنھمانحوھما،والخمسوكالزكاةعبادة،

المتعّلـق لألمـر محّركّیـة وداعوّيـة الأّنـه فـي ريبال:فنقول،»پرستش«ببالفارسیةتسّمىالتيعبادةالإطاعة،

إلـى إّلـا يـدعو الاألمروفقط،بالصالةمتعّلقأّنهالمفروضألّنتبعًا؛الومستقّلًاالمقّدماتھا؛إيجادإلىمثًلا-بالصالة

بـداعي فعلھـا غیرھووالتوقُّف،بابمنالعقليحكمالأوالغیري،األمرھوالمقّدماتإلىالداعيبلغیر،المتعلَّقه

يتعّلـق لـم والطھـارات، فيكماذاتًا،للعبادّيةيصلحمّمالیساالستقبالوالسترمثلأّنالمفروضوالشرعي،األمر

.تعالىإلیهبهلیتقّربالغیري؛األمرغیرالشارعمنأمٌربھا

للعبدمقّربًةكّلھاالتوّصلّیةالمقّدماتصیرورةيمكنأّنهمن-سّرھماقّدس-اقيالعرالمحّققو»الكفاية«منيظھرفما

.»١«بذيھاالمتعّلقاألمربداعيفعلھاإذاالثوابعلیھايترّتبوتعالىاللَّهإلى

.بوجهالتوّصلیةبالمقّدماتالمثوبةوالقربيمكنفاليخفى،المافیه

ومقرِّبـة فھـي فعلھـا، حینبذلكمستشعرًابھاأتىإذاكالطھاراتالمقّربّیة،وللعبادّيةتًاذاتصلحالتيالمقّدمةنعم،

قدوعبادة،تقع-أيضًا-قصدهفمعالغیري،األمربھاتعّلقللعبادّيةتصلُحمّماأّنھابمافإّنھاالمثوبة،علیھايترّتبعبادة



إلىتنحّلالثالثالطھاراتأّنذكرحیثالعراقي؛للمحققخالفًابالغیر،جوبھاووذاتًااستحبابھابینتنافيالأّنهتقّدم

ذواتھـا تكـون أنفیلـزم وجوبّي،غیرّيأمرمنھماواحدبكّلفیتعّلقعبادة،كونھاثانیتھماوذواتھا،إحداھما:مقّدمتین

.االستحبابفیضمحّلواحد،بعنوانكلیھماواجبةومستحّبة

وذاتـاً اسـتحبابھا بینمنافاةفالغیري،أمربھاتعّلقوللصالةُمقّدمةعبادةأّنھابماأّنھامن:ذكرناهماعلىبناًءأّماو

مستحّبٌة،-للعبادّيةتصلحذواتھاأّنبما-فھيالعنوان،باختالفاالستحبابوالوجوبمتعلََّقيالختالفبالغیر؛وجوبھا

.تقدَّمكمااللیلبصالةتعّلقإذاالنذرنظیرواجبٌة،الصالةھاعلیتتوّقفوعبادةأّنھابماو

الوجوبتكتسباللیلصالةوالمثال،فياللیلصالةمنالعبادّيةيكتسبالنذرياألمرأّنمن:بعضمنيظھرماأّماو

.منهالمرادُيعلملمونتعّقله،فلم،»١«النذرياألمرمن

االسـتحباب، بـداعي الوقـت دخـول قبلتوّضأفلوالمقّربّیة،وللعبادّيةذواتھاتصلحمّماثالثالالطھاراتأّنعرفتإذاو

توّضـأ لكـن الوقت،دخللوكذاومتحّققة،ھيوقربّیة،طھارةعلىإّلاالصالةتوّقفلعدمبه؛االكتفاءوبهالصالةجاز

القربـة، قصـد بـدون الصـالة إلـى بھـا للتوصُّلتوّضألووالقرآن،ةقراءمثلالصالة،إلىبھاالتوصُّلداعيغیرآخربداٍع

بأّنهيعلملكناالستحباب،بداعيالوقتدخولقبلتوّضألووبعده،أمالوقتدخولقبلكانسواءُمطلقًا،باطلةفھي

توّضـأ لوالصّحةفيإشكالالاكذوأيضًا،صّحوكفىالوقت،دخولبعدالصالةإلىبھاالتوصُّلفَقَصدالوقت،سیدخل

رجحانـه عـن غافـل غیـر لكّنهذلك،عنغفلإنوفإّنهرأسًا،الغیريوجوبھاعنالغفلةمعالذاتياالستحباببداعي

.أيضًاللصالةبهاالكتفاءيجوزوذاتًا،

ذيھالوجوبتبعیتهوالمقّدمةوجوبشروطفيالخامسالمبحث

وإطالقـاً المقّدمـة ذيإلرادةتابعـة ھـي فھـل المقّدمـة، إرادةبینوالُمقّدمةذيإرادةبینالمالزمةثبوتفرضعلى

اشتراطًا؟

؟»١«سرهقدسالمعالمصاحبعنكماالمقّدمة،ذيإرادةالمقّدمةوجوبفييشترطھلو

؟»٢«سرهقدسالشیخإلىنسبكماالمقّدمة،ذيإلىبھاالتوّصلقصدالمقّدمةوجوبفييشترطأّنهأو

:أقوال؟»٣«وجوبھاعدميستكشفعدمهفمععلیھا،ذيھاترتُّبوجوبھافييشترطأّنهأو

المقّدمـة، ذيبإرادةالمقّدمةوجوبالشتراطمعنىالبأّنهتارًة:المعالمصاحبعلىأوردواقد:فنقولاألّولالقولأّما

؟»٤«المقّدمةذيلوجوبتابعترشُّحيّدمةالمقوجوبوأصليمطلقالمقّدمةذيوجوبأّنمع

إرادةمـع أّنـه لبداھـة ذلكونفسھا؛بإرادةوجوبھااشتراطإلىذيھابإرادةالمقّدمةوجوباشتراطمرجعبأّن:اخرىو

.معقولغیُرءالشيذلكبإرادةءالشيوجوباشتراُطوأيضًا-المقّدمةيريدالمقّدمةذي

ھـو إّنمـا المقّدمـة وجوبأّنھوكالمهظاھرفإّن،»١«إلیهُنسبماغیرسرهقدسالمعالمحبصاكالمظاھر:أقول

لـزوم إشكالعلیهيردفالاإلطالق،فيسّیانذوھاوفالمقّدمةبإرادته،اشتراطهال،»٢«المقّدمةذيإرادةحالفي

.االشتراطواإلطالقفيذيھاعنالمقّدمةتفكیك

.باالشتراطتعبیرهلعدمالثاني؛اإلشكالكذاو



فـال حینئـذٍ وحالھـا، فـي العنھامتأّخرةرتبةفيوالمقّدمة،ذيإرادةبعدھيإّنماالمقّدمةإرادةأّن:علیهيردنعم،

.»٣«حینئٍذألمرهالباعثّیةلعدملھا؛المكّلفبإرادةاآلمرعلممعالمقّدمةإلىللبعثمعنى

.المعالمصاحبذكرهبمايختّصالوبالمالزمة،القائلینعلىالورودركمشتاإلشكالھذالكن

عـن المقّدمـة لوجوبتفكیكنحويلزمذكرهماعلىبناًءأّنه:سرهقدسالمعالمصاحبمقالةخصوصعلىيردنعم،

.المالزمةعلىبناًءترّشحيوجوبھاأّنمعذيھا،وجوب

فھـو ،»٤«ذيھـا إرادةإلىبھاالتوصُّلبقصدالمقّدمةوجوباشتراطمن:الشیخلىإنسبماھووالثانيالقولأّماو

مقالـة نقـل بعـد فإّنـه التقريـرات، عبـارة فـي النظـر حـقّ أعطىمنعلىيخفىالكماقطعًا،سرهقدسلهُمرادغیر

إلـى بھـا التوّصـل قصـد المقّدمـة وبوجفييشترطأّنهمرادهإّن:قالله،بعضھمتوجیهذكربعدو،»المعالم«صاحب

.المقّدمةذيإرادة

استقصیناوالمقّدمة،وجوبعلىالناھضةالُحججفيالنظرحّقأعطینامابعدإّنا:قالالتوجیهھذاعلىاإليرادبعدو

الوفیھمـا، يھـا ذلوجـوب تـابع اشـتراطه والمقّدمـة وجوبإطالقو!كیف؟ذلك؛منرائحةفیھاوجدنامافیھا،التأّمل

:-التقريراتفيماعلى-قال.الواجبإباحةإلىألدائهبإرادته؛الواجبوجوباشتراطُيعقل

:وجھانال؟أوالغیرإلىبھاالتوّصلقصدالوجوبصفةعلىوقوعھافييعتبرھلو

.األّولأقواھما

بـل ،»١«السـابقة الھدايـة فـي عرفـت كماامتثاًلا،زميستلالالغیرياألمرأّنفيإشكالالأّنهھو:المقامتحقیقو

بـه التوصُّلمنهالمقصوديكنلمإنومقامه،الواجبذاتقیامھوذلكقضّیةوالغیر،إلىالتوّصلمجّردمنهالمقصود

ألجلالمنالثحّصلالعبدلكنوالثمن،تحصیلعلىالموقوفالسوقمناللحمبشراءعبدهأمرإذاكماالواجبإلى

فیكفـي الّلحـم، بشـراء المولىأمرامتثاللهبداثّمالثمن،علىالموقوفةاالمورمنلهظھرماألجلبلاللحم،شراء

.تدّبرلمنظاھرھوكماالتحصیل،إعادةإلىحاجةالوإشكال،بالالمذكورالثمنالمقّدمّیةمقامفي

بأحـد فیھـا الوجـه مّركماالقربة،بقصدوقوعھايجبالتيالعبادّيةاألعمالمنكانتإذاالُمقّدمةأّنفياإلشكالإّنما

ال؟أوذيھاإلتیانقاصدًابھااآلتييكونأنالوجوبجھةعلىوقوعھافييصّحفھلالسابقة،الوجوه

إلیـه االستناديمكنماونتحّققه،لموالمشھور،إلىالثانينسبقدو:قالثّمفروعًاالوجھینمنكّلعلىفّرعثّم

إلـى الـداعي أّناألمـر غايـة بھمـا، اإليجابيالطلبلحوقفيالصالةمثلإّلالیسالوضوءأّنھو:مرادھمتقريبفي

علـى دلیـل الوالصـالة، نفـس وجوبھوالصالةإيجابإلىالداعيوالغیر،إلىبهالتوصُّلھوالغیريالواجبإيجاب

.مراألدواعيقصدلزوم

فـي إشكالال:فنقولبالمقّدمة،االمتثالاريدإذابماالنزاعتخصیصمنعرفتمابعدإذفاسد؛ذلكأّناإلنصافأّنإّلا

بعنـوان القصـد تعلُّـق عدمفيريبالواالمتثال،يجبلمإنوبالواجباالمتثالاريدإذافیماالواجبعنوانقصدلزوم

يكنلمإذاالغیريبالواجباالمتثاليتحّققفالالغیر،بذلكلإلتیانقاصدًاالغیريبالواجبتياآليكنلمإذافیماالواجب

.المطلوبھووبذلك،لإلتیانقاصدًا



دعـوة يمتنـع واألمـر، ھوالفعلإيجادإلىالداعييكونأنإّلابهنعنيالاالمتثالأّن:تقّدمفیماعرفتفقد:األّولأّما

.بعنوانهبهالمأمورقصديجباألمرھوالداعيكانفلوبینھما،االرتباطلعدمبه؛األمرتعّلقماغیرآخرنوانعإلىاألمر

عنـوان إّلـا بالوجوبحكمهعنوانفيعندهالملحوظلیسوالعقل،إّلالیسالغیريبالوجوبالحاكمفألّن:الثانيأّماو

الملحوظةالعناوينمنكونھاضرورةذيھا؛بمالحظةإّلاالمقّدمةذاتتلحقالالجھةھذهوعلیه،الموقوفوالمقّدمّیة

الـالزم األمـر ھـو الداعييكنلمإّلاوالغیر،قصدعنانفكاكهيمتنعالمقّدمّیةجھةعلىءبشيفاالتیانالغیر،باعتبار

.الغیرأمرمن

إرادةعنـد بـدّ فـال الغیري،وجوبھاعنوانھذاوالمقّدمّیة،منھاكثیرةبعنواناتمعنونةالمقّدمةذاتإّن:اخرىبعبارةو

إيجادهإلىالداعييكونوجٍهعلىالمقّدمةعنوانقصُدوتقّدم،فیماقّررلماالعنوان؛ھذاقصدمنبالمقّدمةاالمتثال

تلـك ألجـل فائدةعلیهيترّتبٍءشيإلىالقصديعقلالإذالغیر؛قصدبدونيعقلالالعنوان،ھذافيالمنفعةمالحظة

.تناقضًالكونهمقصودة؛الفائدةتلكتكونأنبدونالفائدة

:قالأنإلى..مسألةعلیهفّرعثّم

وعرفـت، لمـا علیھـا؛ المترتِّبالغیربقصدالمطلوبّیةوالوجوبصفةعلىالمقّدمةوقوعاشتراطفالظاھركان،كیفو

بشـراء عبیدھمأمروالوالمواليفإّنالعبید،والعرفّیةالمواليعندالمعمولةالعرفّیةراألواممالحظةذلكعنيكشف

بدامابعدكانإنوقطعًا،الغیريلألمرممتثًلايكنلماللحم،ألجلالالثمنالعبدفحّصلالثمن،علىالموقوفاللحم

االكتفـاء فـي المقّدمةتلكمثلحالتھالیستالعبادّيةالمقّدمةكانتلّماوالتوصُّل،فیهالغرضألّنمجزئًا؛االمتثالله

العبادّيـة، الغیـر الُمقـّدمات فـي الثمـرة تظھـر يكـاد فالالعبادات،منغیرھافيكماإعادتھاوجبعنھا،المقّدمةبذات

.الغیرّيةاتالواجبفيحصولهوجهعلىاالمتثاليحصللمإنوالواجبذاتحصولضرورةغیره؛والثوبكغسل

وقـوع فـي الغیـر قصـد اعتبـار بعـدم قلنـا فلـو السـابق، حكمـه علـى المقّدميالفعلبقاءجھةمنالثمرةتظھرنعم،

ترّتـب سـواء واجبـًا، يقـع بـل غريق،إلنقاذمقّدمةكانإذاالغیرملكفيالدخوليحرمالالوجوب،صفةعلىالمقّدمة

.الأمالغیرعلیه

.»١«انتھى.الغريقإلنقاذقاصدًايكنلمماالدخولفیحرمالوجوب،صفةعلىوقوعھافيباعتبارهقلناإنو

االمتثاليتحّققالبدونهوالغیري،األمروالتوصُّلقصدعلىمتوّقفاالمتثالصدقأّنسرهقدسُمرادهأنَّيخفىالو

والواجـب، تحّقـق الثـاني والغیرّية،باألوامراإلتیانفياالمتثالصدقمقاماألّول:مقامینھنافإّنالواجب،تحّققمع

الكمـا معتبـر، غیـر فیـه التوصُّـل قصـد فـإنّ الثـاني، بخالفالغیري،األمرداعوّيةوالتوصُّلقصدمعإّلايتحّققالاألّول

ُمـراد أنَّھـو المقطـوع لكـن ،»٢«جـّداً مضطربةالتقريراتعبارةكانإنوالنظر،حّقتقريراتهأعطىمنعلىيخفى

النسـبة أّنو،»١«بـالوجوب المقّدمةاّتصاففيالتوّصلقصداعتبارمنإلیهالمنسوبھوماغیرسرهقدسالشیخ

.محّلھاغیرفي

إلـى التوّصلقصدأّنثبتوعرفتمابعدأّنه-إلخ...الثمرةيظھر:نعم:بقوله-عبارتهذيلفيذكرهماعلىيرد:نعم

التوّصلقصدبینالمثالفيللوجوبالحرمةمزاحمةفيفرقالبالوجوب،المقّدمةاّتصاففيمعتبرغیرالمقّدمةيذ

.عدمهوالواجبالغیرإلى

.الغیرإلىبھاالتوصُّلقصدبالوجوبالمقّدمةاّتصاففيسرهقدسالشیخعنديعتبرالأّنه:فتلّخص



مـرادة غیـر ومـردودة كّلھاسرهقدسالشیخكالمفي»٢«االحتماالتمنالعراقيّققالمحذكرهماأّن:يظھرمنهو

.»٣«سرهقدسالنائینيالمیرزاذكرھاالتياالحتماالتمنكثیركذلكوله،

فـي التعلیلّیـة الحیثّیـات مرجـع بـأنّ :سـره قـدس الشیخإلىالمنسوبھوماالمحّشینمنالمحّققینبعضوّجهو

أّنإلىفمرجعھاإّياھا،المولىإلرادةعّلةالمقّدمةمقّدمّیةحیثّیةأّنالمرادوالتقییدّية،الحیثّیاتإلىالعقلّیةاألحكام

والمقّدمّیـة قصـد عـدم يعقـل فـال للغیـر، مقّدمةأّنھابمابھاالمكّلفأتىفإنحینئٍذوواجبة،مقّدمةأّنھابماالمقّدمة

.»٤«یرالغإلىبھاالتوّصل

فـإنّ الحیثّیـة، ھذهإلىالقصداعتبارُنسلِّماللكنمسلَّم،-إلخ..التعلیلّیةالحیثّیاتمرجعأّنمن-ذكرهماأّن:فیهو

الواالختیـار، بدونأوالنوم،حالفيأواإلرادة،بدونلووكان؛نحوبأّيإيجادھايكفيتوصُّلیة،المقّدمةأّنالمفروض

فيالصدقه،واالمتثالتحقُّقفيمعتبرالقصدأّنمنعرفتلماإلیھا؛القصدمعاالختیارواإلرادةمعبھایاناإلتيلزم

.بالوجوبالمقّدمةاّتصاف

عدممن:»الكفاية«فيعلیهأوردبمامردود-غیرهأوسرهقدسللشیخمرادًاكانسواء-القولھذاتقديرأّيعلىو

أمكـن لمـا لـواله مـا حصوُلالمقّدمةوجوبمالُكوالمالك،منفیهَدْخللهكانإذاإّلاالوجوبفيءشياعتبارإمكان

.»١«يعتبرفالفیه،دخیًلالیسالتوصُّلقصدوغیر،الالُمقّدمةبذياإلتیان

:أحكامھاوالتوّصلقصدأنحاءفي

التصـّور والثبوتمقامفيممكنةأّنھاوالمقّدمة،وجوبفيلالتوصُّقصدأخذأنحاءمنُيتصّورمابیانفيالكالمبقي

:الأو

:احتماالتله:فنقول

.بهاّتصافھاوالمقّدمةوجوبفيشرطًاالتوصُّلقصديكونأن:أحدھا

صـاحب ذكـره مـا نظیـر المذكور،القصدحصولظرففيواجبةالمقّدمةأّنأيللوجوب؛ظرفالتوصُّلقصدأّن:الثاني

.»٢«المقّدمةذيإيجادقصدحالفيالمقّدمةوجوبأّنمن:المعالم

.معًااإليصالقصدمع-مثًلا-بالسترمتعّلقالغیرياألمرأّنوبه،المأمورالواجبفيمعتبرأّنه:الثالث

بـإرادة -المقّدمـة أي-ءالشيوجوباشتراطإلىمرجعهأّنمن:المعالمصاحبعلىاوردماعلیهاوردفقد:األّولأّما

ذيإلـى التوّصـل قصـد اشـتراط فمرجـع المقّدمة،إيجادلقصدمالزمالمقّدمةذيإلىالتوصُّلقصدأّنضرورةإيجاده؛

.»١«لهمعنىالوالمقّدمة،وجوبفياشتراطهإلىالمقّدمةوجوبفيالمقّدمة

المقّدمـة، إيجـاد قصـد علىتقّدمنحواألّولفيالمقّدمةذيإيجادلقصدفإّنمنه،حاًلاأسوأبلفكذلك،:الثانيأّماو

.الثانيعلىبخالفه

لتسلسـلت؛ إّلـا وباالختیار،لیستاإلرادةأّنمن:»الكفاية«فيذكرهماعلىبناًءمستحیل-أيضًا-فھو:الثالثأّماو

.»٢«بھاالتكلیفيمكنفالكذلك،تلیساإلرادةواألمر،بمتعّلقاإلتیانعلىالمكلَّفقدرةالشتراط



.علیهعقلّيإشكالفال-الحّقھوكما-باالختیار-أيضًا-اإلرادةبأّنقلنالولكن

البلـد ھـذا فـي أقمـتَ لـو «:آخـر لـه قـال و-مثًلـا -بلـد فياإلقامةأحدُيردلملوفألّنهمطلقًااختیارّيةاإلرادةأّنأّماو

فقدبالعرض،وثانیًافیهاإلقامةإلىوبالذات،وأّوًلاعدهوماإلىشوقهوحّبهألجلفیهقامةاإلفإرادة،»كذاأعطیُتك

.البلدذلكفياإلقامةباالختیارأراد

إّلاالواجبفييعتبرالأّنهمن:»الكفاية«منالمتقّدماإلشكالعلیھايردلكنمستحیلة،غیرالثالثةفالصورةحینئٍذو

.»٣«فیهلهدخلالبمااشتراطهيعقلالوللوجوب،مالٌكوفیهٌلدْخلهما

:الموصلةالمقّدمة

:تصويرانفله،»١«فقطالموصلةالمقّدمةبوجوبالقولمن):الفصول(صاحباختارهماھووالثالثالقولأّماو

ذابعدھاأوجدثّمالمقّدمة،أوجدفإذابه،مقّدمةالالّتصافعّلةوللوجوب،شرطالترتُّبواإليصالإّن:يقالأن:أحدھما

.واجبةالمقّدمةتصیرإلیهفبالوصولالمقّدمة،

.أيضًا»٢«الفصولصاحبأنكرھاومستحیلة،الصورةھذهلكن

إّلااجبةالوأّنھاذاتھاإيجادحینيعلماللكناألمر،نفسوالواقعمتنبحسبالموصلةالمقّدمةھوالواجبأّن:الثانیة

مرادھيالصورةھذهوسابقًا،إيجادھاحینبالوجوباّتصاُفھاالمقّدمةذيبإيجادفیستكشفالمقّدمة،ذيإيجادبعد

.الفصولصاحب

:لوجوهُمستحیل؛بأّنهعلیهاوردو

:بتقريباتُقرِّروللدور،مستلزمأّنه:األّول

الأّنـه ضـرورة المقّدمـة؛ مـن الواجـب لتحّقـق مقّدمةالمقّدمةفذولموصلةاالمقّدمةھوالواجبأّنفرضلوأّنه:األّول

.»٣«اآلخروجودعلىذيھاوالمقّدمةمنواحدكّلوجودفیتوّقفتحّققه،والمقّدمةذيبوجودإّلااإليصاليتحّقق

غیـره إلىالمقّدمةذياحتیاجولتوّقفاإّلاالغیريللطلبمناطالأّنهفيريبالأّنهمن:»الدرر«فيقّررهما:الثاني

الفعـل علـى المقّدمةذوتوّقففلوعلیه،فیتوّقفالمقّدمة،ذيوجودمنينتزععنواناإليصال:فنقولحینئٍذوبداھًة،

.»١«اإليصالعلىالمتوّقفالمقّدمةذيعلىيتوّقفاإليصالألّنالدور؛لزمباإليصال،المقّید

غیريألّنهالمقّدمة؛ذيوجوبعلىمتوّقفالمقّدمةوجوبأّنمن:النائینيالمیرزادرسمقّرريبعضقّررهما:الثالث

-أيضـاً -ألّنـه المقّدمة؛علىالمقّدمةذيوجوبتوّقفيستلزمفھوالموصلة،المقّدمةھوالواجبكانفلوترشُّحي،و

منھمـا كـلّ وجـوب فیتوّقـف المقّدمة،ذيوجوبالمقّدمةوجوبمنفیترّشحاإليصال،اعتبرلوللمقّدمةمقّدمةحینئٍذ

.»٢«اآلخروجوبعلى

:مدخولةكّلھاالتقريراتھذهلكن



اّتصافوالموصلة،المقّدمةوجودعلىموقوفالمقّدمةذيذاتوجودفإّنعلیه؛الموقوفغیرالموقوففألّن:األّولأّما

الـدور والمقّدمـة، ذيوجـود علـى متوّقفـاً المقّدمـة وجـود فلیسالمقّدمة،ذيوجودعلىموقوفباإليصالالمقّدمة

.عرفتكماكذلكلیسفیهنحنماواآلخر،وجودعلىمنھماواحدكّلوجوديتوّقفأنھوالُمستحیلالتكويني

أّنبداھةدعوىھيودور،للذكرھاالتيالمقّدمةنسّلمالفإّنهالفصول،صاحبعلىواردغیر-أيضًا-فھو:الثانيأّما

الـدور والمقّدمـة، ُمطلـق الفقـط، الموصـلة المقّدمـة بوجـوب قائـل فإّنـه غیر،الالتوّقفھوالغیريالطلبفيالمناط

.المقّدمةمطلقوجوبعلىمبنّيالمذكور

الوالمقّدمة،لذيالنفسيالوجوبعلىيتوّقفللمقّدمةالغیريالوجوبألّنالفساد؛واضحفھو:الثالثالتقريبأّماو

الغیـري الوجـوب ھـو المقّدمـة وجـوب علـى المتوّقفبلالمقّدمة،وجوبعلىالمقّدمةلذيالنفسيالوجوبيتوّقف

.علیهالموقوفغیرفالموقوفلذيھا،

الواجبأّنفرضلوألّنهذلكوللتسلسل؛مستلزمأّنه:الموصلةالمقّدمةبوجوبالقولعلىالواردةالوجوهمنالثاني

مطلـق الالموصلةالمقّدمةھوعندهالواجبألّناإليصال؛قیدوالمقّدمةذاتإلىتنحّلفھيالموصلة،المقّدمةھي

ذكـر لماوجوبھا؛فيآخرإيصالقیدمنبّدفالأيضًا،فیھاالمقّدمیةمالكلوجودمقّدمة-أيضًا-المقّدمةفذاتالمقّدمة،

ھكـذا وآخـر، إيصـال منبّدفالاإليصال،قیدوالمقّدمةذاتإلى-أيضًا-فتنحّلعنده،واجبةلیستةالمقّدممطلقأّن

.»١«..ھكذاوفیه،آخرإيصالقیدمنبّدفالمقّدمة،-أيضًا-فإّنهاإليصالجانبفيكذاوله،نھايةالماإلىيذھب

:يقالأنمثلارّيات،االعتبفيالتسلسلنظیرالتسلسلھذاأّن:فیهو

..ھكذاوالزم،-أيضًا-اللزومھذاولألربعة،الزمةالزوجّیة

قیـد والمقّدمـة بـذات متعّلـق األمرفإّنفیه،نحنفیمافكذاواحد،لزومبلُمتعّددة،لیستاللزوماتھذهأّن:جوابهو

اإليصـال ھـذا أنَّ:فیـه -أيضـاً اإليصـال قیدمنبّدفالة،مقّدم-أيضًا-المقّدمةذاتإّن-:فقولهمذھبه،علىمعًااإليصال

.إشكالفالغیر،الاألّولاإليصالھوبعینه

مطلـوب ھـو الـذي -المقّدمـة ذياّتصـاف يلـزم علیهبناًءأّنه:الموصلةبالمقّدمةالقولعلىاإليراداتوجوهمنالثالث

موصلة،متعّددةلمقّدماتمقّدمة-علیه-المقّدمةذاألّنتعّددت؛لوفیماالمقّدماتبعددغیرّيةمتعّددةبوجوبات-نفسًا

.»٢«ذكرمافیلزمالمقّدمة،ذيإلىغیريوجوبمنھاواحدةكّلمنفیترّشح

الغیريبالوجوبالمّتصفةفھيالموصلة،المقّدمةھي»الفصول«صاحبمذھبعلىالمقّدمةمنالواجبأّن:فیهو

الّتصـاف مقّدمـة ھـو بـل المقّدمة،لذاتموصلةمقّدمةلیستالنفسيالواجبذاتوالمقّدمة،لقمطالالترّشحي،

فاّتضح.المقّدماتبعددالمتعّددةالغیرّيةبالوجوباتيّتصفحّتىموصلة؛مقّدمةالواجبذاتفلیسباإليصال،المقّدمات

.ًلامستحیلیسالموصلةبالمقّدمةالقولأّن:ذكرناماجمیعمن

مقّدماتوجوبإلنكارمستلزمبأّنه:الموصلةالمقّدمةبوجوبالقولعلى»الكفاية«فياستشكلماالوجوهمنالرابع

وفھـي غیرھاأّماوالتولیدّية،كاألفعالعلیھا،ذيھالترّتبتاّمةعّلةھيبمقّدماتالوجوبانحصاروأكثرھا،بلكثیرة،

الفعـل مقـّدمات مـن عّلتھـا أجـزاء بعـض لكـن العّلـة، بـدون الممكـن وجودالستحالةة؛تاّمعّلةإلىمستندةكانتإن

.»١«الوجوببهيتعّلقأنيمكنفالللمكّلف،مقدورًاواختیارّيًالیسكاإلرادة،االختیاري



وبعـدھا يقـع التيھيامنھالمرادبلاإلشكال،ھذاعلیهلیردالتاّمةالعّلةالموصلةبالمقّدمةالمرادلیسأّنه:فیهو

الواجـب يوجـد ويقـع لـم إنوالمقّدمةمطلقالوسائط،أوواسطةمعأمواسطةبالكانسواءالواجب،علیھايترّتب

المـولى قالإذابمامّثلفإّنهسرهقدس»الفصول«صاحبكالمفيالنظرحّقأعطىمنعلىيخفىالكمابعدھا،

فھـي بعـدھا وجـد والواجـب علیھـا ترّتـب إذاالمقّدماتمننحوهوالسوقإلىالذھابف،»٢«»اللحماشتِر«:لعبده

.أيضًااإلرادةإلىلالحتیاجتاّمةعّلةلیستأّنھامعبالوجوب،مّتصفة

صـاحب ىعلـ يـرد اختیارّيـة غیـر أّنھـا سـّلمنا لـو وبیانـه، تقـّدم كمـا اختیارّيـة، غیـر اإلرادةأّنُنسلِّمالأّناإلىمضافًا

اختیاريةغیرأّنھامعبالوجوب،اّتصافھافیلزمالمقّدمات،من-أيضًا-فاإلرادةالمقّدمةمطلقبوجوبقلنالوأّنه»الكفاية«

.ذكرهالذياإلشكالعنالجوابھواإلشكالھذابهيدفعفمامذھبه،على

ذيإلـى اإليصـال انتظـار بـدون منھـا بواحـدة أتـى لوفقط؛الموصلةالمقّدماتوجوبعلىبناًءبأّنه:أيضًااستشكلو

وإشـكال، وريـب بـال سـقوطه مـع األمـر يسـقط الأنيلزمبھا،الوجوبتعّلققبلالمقّدمةحصولُفرضأوالمقّدمة،

أودفنـه، وبتجھیـزه التكلیـف فیسـقط المّیـت، غـرق إذاكمـا الموضـوع، انتفـاء أوباإلطاعـة، إّمـا ھـو إّنمااألمرسقوط

.»١«ألجلھاھوإّنماھنافالسقوطاألّول،إّلاالمقامفيلیسوالعصیان،وبالمخالفة

.فقطالموصلةالمقّدمةبوجوبالقولعلىبناًءالفرض؛فياألمرسقوطبعدمالقولمنمانعالأّنه:الجوابو

.غیرهالوعقليإشكالالقولھذاعلىيردالأّنه:فتلّخص

:اإليصالحالالمقّدمةوجوبإلىةالراجعاألقوال

بوجـوب القـول يمكنلموالواجبة،المقّدمةفياإليصالقیدأخذإمكانعدموالمذكورة،اإلشكاالتورودفرضلولكن

مـن الواجـب يكـن لـم بـأن القـولین؛ بـین برزخـاً يكونبماالمقّدمةمنالواجبتصويريمكنفھلأيضًا،المقّدمةمطلق

ال؟أوالنتیجةفيالفصولصاحبقولمعيشتركبحیثالمقّدمة؛مطلقوجوبعدممعباإليصالّیدًامقالمقّدمة

حـال فيبالمقّدماتتعّلقالطلببلذاك،وذالیسالمقّدمةمنالواجبإّن:سرهقدسالحائرياالستاذقال:فنقول

.»٢«سابقةالاإلشكاالتعلیهيردحّتىباإليصالمقّیدًاالاإليصال،لحاظ

الالمالحظـة بھـذه الذواتتلكألّنبذواتھا؛يريدھا-كردهرج-مرّتبًةجمیعھالحاظھاوالمقّدماتتصّوربعدأّنه:المرادو

كانـت إنوذاتھـا فإّنُجزافًا،يريدھافالالمقّدماتمنعداھاعّمامنفّكًةمقّدمةالحظلوواألصلي،المطلوبعنتنفّك

ھـذا واإلطـالق، بنحـو مـرادة واحـدة كّلتكنلممعھاالمقّدماتباقيمالحظةظرففيكانتلّمالكندة،لإلراموردًا

.لإليصالمساوق

:بصورالمسألةتصويريمكن:سرهقدسالعراقيالمحّقققالو

.قّدمةالمذيإلىاإليصالھوذلكالزموالمقّدمات،سائروجودبشرطالمقّدمةھوالواجبأّن:إحداھا

.المقّدماتسائروجودذلكالزموباإليصال،المقّیدةالمقّدمةھوالواجبأّن:ثانیتھاو

مـع الفصـول، صاحبمقالةنتیجةينتجفھوحینئٍذو.»١«لإليصالالتوأمةالمقّدمةمنالحّصةھوالواجبأن:ثالثتھاو

.أيضًاالمقّدمةلقمطبوجوبقوًلالیسوعلیه،المذكورةاإلشكاالتورودعدم



مجمـوع ھـي والتاّمـة، بالعّلـة بـل المقـّدمات، مـن واحـدة بكـلّ يتعّلـق لـم الغیـري الوجـوب إّن:األعـاظم بعضقالو

.»٢«مستقّلغیريالضمنيأمرمنھاواحدةبكّلفیتعّلقالمقّدمات،

بـل باإليصـال، المقّیـدة المقّدمـة الو،المقّدمـة مطلـق لـیس الواجبأّنھووتقريبًا،واحدءشيالوجوهھذهمرجعو

.مخدوشةالمذكورةالوجوهلكناإليصال،بلحاظواإليصالحالالمقّدمةھيالواجب

مطلـق فلـیس ،»مطلـوب الكذائّیـة اآلنیـة فـي الماء«:قیلإذاكماحكم،موضوعفيدخیلإّماالظرفأّن:ذلكتوضیح

موضـوع فـي لهدخلالالظرففإّن،»عدولالمدرسةفيالذينإّن«:قیلإذااكمفیه،لهدخلالأومطلوبًا،فیهالماء

.لهمعّرفومشیرعنوانھوبلالحكم،ھذا

الفرضـین أحـد عـن يخلـو ال»اإليصـال حـال واجبـة المقّدمـة «:قولھمفيلحاظهواإليصالحالقیدإّن:نقولحینئٍذو

إنوالتعبیـر، فـي بینھمـا الفـرق إّنماو،»١«الفصولصاحبذكرهماعینھوفاألّولبالنحوكانفإن:ذكرناھماالّلذين

.حینئٍذفیھاالتقییدلعدمالمقّدمة؛مطلقبوجوبالقولإّلالیسفھوالثانيبالنحوكان

عبارتهفيالمذكورةبالحّصةالُمرادأّن:-ذكرماإلىمضافًا»٢«سرهقدسالعراقيالمحّققمقالةخصوصعلىيردو

.سرهقدسالفصولصاحبمقالةعینفھوباإليصال،المقّیدةالطبیعةھي

لمـا المقّدمـة؛ مطلـق بوجـوب القولبینوقولهبیندائرفاألمرعقلي،إشكالالفصولصاحبمقالةعلىيردلمفإذا

.ءبشيلیست-العراقيالمحّققأفادهماكذاو-كّلھااالخراألقوالأّنمنعرفت

غیـر بوجـوب يحكـم الفھـو بالمالزمـة، الحـاكم العقـل ھـو المقّدمـة بوجـوب الحاكمبأّنتارًة:»الفصول«فيستدّلاو

.الموصلة

.اآلتيالثالثالدلیلعنلیمتازذاك؛ھوالُمتیّقنالقدرأّنمرادهأّنالظاھرو

الموصلة،الغیرالمقّدماتأوالمقّدماتجمیعريداالبأّني:المولىيصّرحأنيصّحأّنهعلىشاھدالوجدانبأّن:اخرىو

ھـو الواجـب أّنعلـى دلیـل ھـذا والمقـّدمات، جمیـع أوالموصـلة المقـّدمات عـن بـالنھي التصـريح علیهيقبِّحأّنهمع

.الموصلةالمقّدمات

ھـذه ھـي الواجـب يكـون أنبـدّ فـال المقّدمـة، بذياإلتیانإلىبھاالتوّصلألجلالمقّدمةوجوبكانلّمابأّنه:ثالثةو

.»١«اإليصالحیثمنالمقّدمةأيالحیثّیة؛

»الكفايـة «فيكماقبولھاعدميمكندعوىمجّردمنھااألّولینفإّناألخیر،ھومنھاالعمدةواستدالالته،خالصةھذه

»٢«.

:»الكفاية«فيعنهفأجاب:الثالثأّماو

امتثالعلىقدرتهوالُمكّلفتمكُّنلعدمھوإّنماوجوبھابلللتوّصل،ھوإّنماالمقّدمةوجوبأّنأيالصغرى؛بمنع:أّوًلا

التـي الفوائـد مـن بـل غايتھـا، والمقّدمـة وجـوب آثارمنلیسالمقّدمةذيإلىالتوصُّلألّنبدونھا؛المقّدمةذيأمر

داعیـاً ولمطلوبّیتھـا، غايةھذامثليكونيكادالوتیاره،اخمباديھياخرىبمقّدماتوباالختیار،أحیانًاعلیھاتترّتب

.غیرّيًاونفسّیًاواجبًاالمقّدمةذويكونأنلزموالدور،إشكالعلیهيردإّلاوإيجادھا،إلى



ألجـل الوجـوب أّنُسـلِّم إنوفیھـا التوصُّلاعتبارنمنعوممنوعة،الكبرىلكنالصغرى،تسلیمفرضمعأّنه:اخرىو

.»٣«انتھى.التوصُّل

فھـو -بدونـه المقّدمةذيإيجادإمكانعدمأي-العدمياألمرھذاھوالمقّدمةوجوبغايةأّنأرادإنأّنه:أّوًلافیهلكن

.مةالمقّدذيإلىالتوّصلالعلیهالمقّدمةذيتوّقفھولهالغايةأّنيريدأنبّدفالبه،يلتزمأنأظّنالو،ترىكما

ھـذه بـدون المقّدمةوجوبُيعقلال-ذيھاإلىللتوّصلالمقّدمةوجوبأّنأي-الصغرىتسلیمهفرضعلىأّنه:ثانیًاو

المقّدمةذيإلىالتوّصلكحیثّیةء،الشيفيكامنةبحیثّیةبالذاتوأّوًلاالشوقوالحّبتعّلقإذاأّنهضرورةالحیثّیة؛

فيفرقالوواضح،ھوكما،اخرىبحیثّیةتعلُّقھاُيعقلالوالحیثّیة،بتلك-أيضًا-إرادتهيتعّلقمحالةفالالمقّدمة،في

.الغیريوالنفسيالواجببینذلك

ألجـل اليفعلھاأنيمكنالصالة،وجوبمثلفيالعالیةالدرجاتكَنیلبه،المأمورءالشيبغايةالُمكلَّفجھللو:نعم

.ذلك

:بوجھینالفصولصاحبمقالةتوجیهيمكن:المحّققینبعضقالو

الفعلي،المعّدأوالفعليالشرطوالفعليالسببمنواحدبكّلمتعّلقةاإلرادةأّن:اختارهوذكرهبمايريدأن:أحدھما

.المقّدمةذيإلىاإليصاليالزمالفعلّیةقیدمعمنھاواحدكّلأّنريبالو

ريـب الوالمعّد،والشروطوالمقتضيمجموععنعبارةھيوالمقّدمة،لذيالتاّمةبالعّلةمتعّلقةاإلرادةأّن:الثاني

.المعلولإلىللوصولمستلزمةأّنھافي

.باالختیارلیستألّنھابھا؛اإلرادةتعّلقيمكنالوالتاّمة،العّلةأجزاءمناإلرادةبأّن:استشكلثّم

.انتھى»١«إلیھاالبعثھوالممتنعبلبھا،الشوقواإلرادةتعّلقإمكانعدممُنسلِّالبأّنا:أجابو

المقّدمةلوجوبعّلةالتوصُّلّیةحیثّیةأّنفرضلوأّنهمن:»الكفاية«فيماعلىأوردناهما:أّوًلاذكرهماعلىيرد:أقول

.التقییدّيةالحیثّیاتإلىالعقلّیةاألحكامفيلیلّیةالتعالحیثّیاتمرجعفإّنغیرھا،الالحیثّیةھذهھوفالواجب

.بالمقّدمةاإلرادةلتعلُّقعّلةالُموِصلّیةحیثّیةأّنأرادإذاھذا

.الوجدانخالففھوبالمقّدمة،اإلرادةلتعّلقعّلةالفعليالمعّدوالفعلّیةالشرطّیةوالتاّمةالسببّیةحیثّیةأّنأرادإنو

لـیس المعـدّ والشـرط والمقتضـي مجمـوع أّن:-األّولعلـى الـوارد اإلشكالھذاإلىمضافًا-ثانیًاذكرهامعلىيردو

نفسـك منترىفھلالُمِعّد،والشرطوالمقتضيمنواحدبكّلالمتعّلقةاإلرادةسوىاإلرادةبهلیتعّلقواحدًا؛شیئًا

!منھا؟واحدكّلالعّلةأجزاءأيباألجزاء؛المتعّلقةاإلرادةسوى،المجموعحیثمنالمقّدماتبمجموعإرادتكتعلُّق

فكیـف !المتقّدمـة؟ اإليـرادات مذھبـه علىأوردھووكیفذلك؛الفصولصاحبمرادأّنالمحّققذلكإرادةيتوّھمالو

!علیه؟إشكالهمعذلكيريدأنيمكن

:الموصلةالمقّدمةبوجوبالقولثمرة



األھـمّ الواجـب توّقـف إذافیمـا العبـادة بطـالن فـي الموصلةالمقّدمةبوجوبالقولثمرةتظھرأّنه:عضھمبذكرإّنهثّم

-المقّدمـة مطلـق بوجـوب القولفعلىاآلخر،الضّدفعلتركعلىالضّدفعلتوّقفعلىبناًءالصالة؛تركعلىكاإلزالة

لـو فتفسـد الصـالة، فعـل ھـو والمطلـق، ضّدهفیحرماجب،والمثالفيالصالةفترك-»١«»الكفاية«فياختارهكما

تركھا،تركھووعدمه،ورفعهءشيكّلنقیضفإّنمفھومًا،الواجبالصالةلتركنقیضًايكنلمإنوفعلھافإّنفعلھا،

فـإنّ الموصـلة، المقّدمـة بوجـوب قلنـا لـو مـا بخـالف فاسـدة، وعنھامنھّیًافتصیرالخارج،فيمعهمّتحدةالصالةلكن

ھـو المحـّرم نقیضـه والخـاّص، التركھوفالواجباإلزالة،فعلإلىباإليصالالمقّیدأيالخاّص؛الصالةتركھوالواجب

فعلمنأعّمالخاّصالتركعدمألّنالمجرَّد؛التركثانیھماوالصالة،فعلأحدھما:فردينلهإّنحیثوالمقّید،ھذارفع

واجبةمقّدمةلیستركھافإّنفاسدة،الوعنھامنھّیًاالصالةتصیرفالاإلزالة،والصالةفعلعنالمجّردالتركوالصالة

.»٢«تحرمفالاإليصالانتفىفعلھامعواإلزالةفعلإلىموصًلاكانإذابلمطلقًا،

للتـرك نقیضـاً لیسـت التقـديرين كـال علـى الصـالة بـأنّ التقريراتفيماعلىسرهقدساألعظمالشیخعلیهأوردو

والنقیضمصاديقمنھيبلالُموصلة،المقّدمةخصوصأمالمقّدمة،مطلقبوجوبقلناسواءبعینه،مقّدمةالواجب

ھـو وواحد،فيمنحصرةومقّدمة،الواجبالتركمصداقھيالمقّدمة،مطلقوجوبعلىبناًءأّنهاألمرغايةأفراده،

ذيفعلعنمجّردًاالتركتركثانیھماوالصالة،أحدھما:مصداقانللنقیضالموصلةالمقّدمةوجوبلىعبناًءوالفعل،

علىبناًءمحّرمةغیروالمقّدمة،مطلقوجوبعلىبناًءمحّرمةالصالةلتكونالفرق؛يوجبمّمالیسھذاوالمقّدمة،

لمـا القـولین كـال علـى والصـورتین، فيكذلكفھوسادھافوحرمتھافيذلكيكِفلمفإنالموصلة،المقّدمةوجوب

.»١«االخرىدوناحداھمافيالفساديوجبكيبینھماالفرقعدممنعرفت

قـد إّنھـا حیـث المحّرم؛النقیضمقارناتمنالموصلةبالمقّدمةالقولعلىالصالةبأّنذلكعن»الكفاية«فيأجابو

مطلـق بوجـوب قلنـا لـو مـا بخـالف الصـورتین، كلتافيالخاّصالتركتركھوویض،النقتحّققمعتوجدالقدوتوجد،

.فتفسدمعه،-الخارجفيو-مصداقًامّتحدةلكّنھامفھومًا،للنقیضمغايرةكانتإنوالصالةفإّنالمقّدمة،

فضًلايالزمه،ماإلىءالشيحكميتعّدىالوالمحّرمالنقیضمقارناتمنفالصالةالموصلةبالمقّدمةالقولعلىأّماو

.يقارنهعّما

.»٢«الالزملحكممغايرآخربحكممحكومًاالمالزميكونأنيمكنالنعم،

التـرك تـرك اخـرى بعبارةوالمقّید؛ذلكرفعباإليصالالمقّیدالصالةتركفنقیضرفعهءشيكّلنقیضإّنقلنالو:أقول

عـین الصـالة تكـون أنيعقلفالالعدم،حیثّیةتناقضالوجودحیثّیةووجودي،فعلالةالصوعدمي،أمرھووالخاّص،

مطلـق بوجـوب قلنـا لـو كـذلك وذاتـًا، وخارجـاً معـه مّتحـدة إّنھـا يقـال كـي مصـداقًا؛ الومفھومًاالالخاّصالتركترك

الوجـود حیثّیـة أّنعرفـت قـد ووجودي،أمرةالصالومقّدمة،للواجبنقیض-حینئٍذ-المطلقالتركتركفإّنالمقّدمة،

.بینھماالذاتياالّتحاديعقلالوالعدم،حیثّیةتطرد

أفادهكماالقولین،كالعلىالصالةبطالنعدمذكرناماقضّیةوسديد،غیرالثمرةفيالقولینبینالفرقمنذكرهفما

.»١«سرهقدسالشیخ

ءشـي مصـدوقّیة :بعـض اصـطالح فـي وَعَرضـّي، اّتحـاد نحوبینھماكانلوالفسادوالحرمةفييكفيإّنه:قلناإنو

.بینھماللتفصیلوجهفالالقولین،كالعلىالصالةفسادفمقتضاهذاتًا،يّتحدالمإنوللمحّرم



.»٢«رفعهءشيكّلنقیضإّن:قلنالوكّلهھذا

للتـرك نقـیض -حینئـذٍ -فالصالة-األّولعلىالدلیلقیاملعدم-»٣«بهالمرفوعأورفعه،ءشيكّلنقیضإّن:قلناإنو

ألّنذلـك و-أيضـاً -حینئـذٍ القـولین بینفرقفالالصالة،تركھووالواجب،بهيرفعمّماألّنھاالقولین؛كالعلىالواجب

القـول علـى لـه نقـیض ھـي كـذلك المقّدمـة، مطلـق بوجوبالقولعلىالمعنىبھذاللواجبنقیضأّنھاكماالصالة

.مقارناتهمنأّنھاالالموصلة،المقّدمةبوجوب

بصـحیح؛ فلـیس بدونھا،النقیضيتحّقققدأّنهباعتبارالفصول؛صاحبمذھبعلىالنقیضمقارناتمنأّنھا:توّھمو

حّتـى موجـودة لیسـت فھيبھااإلتیانعدمصورةففيالموضوع،سلبباعتبارھوإّنمالهنقیضًاكونھاعدمأّنألجل

.الواجبالخاّصللتركالزمنقیضوجودھامعفھيإّلاونقیضًا،تكون

.صحیحغیرالموصلةبالمقّدمةللقولثمرًةذكروهما:بالجملةو

رادة،اإلوالعّلـة ذاتإلىتنحّلفھيالتاّمة،العّلةھيالموصلةبالمقّدمةالمرادإّن:المقامفيالمحّققینبعضقالو

أّيعلىواالنفكاك،عدِمقیِدوذاٍتإلىتنحّل-أيضًا-ھيوالمقّدمة،ذيوجودعنوجودھاينفكالالتيالمقّدمةأو

واحدكّلنقیضمجموعھوالمجموعذلكنقیضوالجزءين،منالمرّكبةالمقّدمةبمجموعمتعّلقةالمولىفإرادةتقدير

عـدم أواإلرادةمـع الصـالة تـرك مجمـوع ھومقّدمًة-فیهنحنفیما-فالواجبالمحّرم،عنهالمنھّيھووالجزءين،من

أواإلرادةعـدم مـع الصـالة فمجموععدُمھما،االنفكاكعدمأواإلرادةنقیضوالصالة،ھوالصالةتركفنقیضاالنفكاك،

اآلخـر الجـزء يتحّقـق بالصـالة اإلتیـان مـع ّنـه ألفاسدة؛فتصیرعنھا،منھّيفالصالةالمحّرم،عنهالمنھّيھواالنفكاك

.الموصلةالمقّدمةبوجوبالقولعلىبناًءمحالة؛الاالنفكاكعدمعدمأواإلرادةعدمھووللنقیض،

محّرمـة، تصـیر فـال مقارناتـه، مـن الصالةأّنورفعه،ھووواحد،المرّكبنقیضأّن:زعمالكفايةصاحبأّن:بالجملةو

.»١«كالمهملّخصانتھى.أجزائهمنواحدكّلنقیضمنالمرّكبھوالمرّكبنقیضفإّنكذلك،سلیلكّنه

ھـو المتعـّدد، للواجـب النقـیض تعـدُّد مـن الـالزم أّن:ملّخصـه مـا زادوقولـه، مثلسرهقدسالعراقيالمحّقققالو

غیـره؛ لمبغوضـّیة موضوعيبقىفالفیسقط،ألمر،اعصیانيتحّققبوجودألّنهالخارج؛فييتحّققنقیضأّولمبغوضّیة

الصـالة لتركنقیضًالصیرورتھامبغوضة؛فتصیرالصالة،فعلھوالخارجفييتحّققنقیضفأّولالفرض،علىاألمرلعدم

الولمبغوض،اھواإلزالةإرادةفعدمبالصالة،اإلتیانعدمتقديرعلىلإلزالةُمريدغیربالصالةاآلتيكانإذاوالموصل،

.»١«اإلرادةبتركبعصیانهالغیرياألمرلسقوطالصالة؛مبغوضّیةإلىالنوبةتصل

:اإلرادةمتعّلقفيإّماوالواقع،والثبوتمقامفيإّماھناالكالم:أقول

وزيـد مجمـوع إّنفـ األجـزاء، وجـود سـوى التكوينّیةالموجوداتمنلیسأكثرأوأمرينمنالمرّكبفمجموع:األّولأّما

عدمه،زيدفنقیضكذلك،-أيضًا-ذلكفنقیضحینئٍذواعتباري،أمرالمجموعبلوجودھما،غیرمتحّققًاأمرًالیسعمرو

.النقیضینمجموعالواحد،كّلغیرثالثًاأمرًامجموعھمالیسوكذلك،عمرونقیضو

.الثبوتمقامفيكّلهھذا

إرادةمعالصالةتركبمجموعتعّلقتالمولىفإرادة-الموصلةبالمقّدمةالقولعلىبناًء-إلرادةامتعّلقالحظناإذاأّماو

والموضـوع وحدةأّنإلىذھبحیثمنه؛سرهقدسالعراقيالمحّققاستراحوواحدًاشیئًاباعتبارھما-مثًلا-اإلزالة



ويالحظـه أجـزاء مـن مرّكـب لمجموٍعالمريدفإّنفاسد،ھذاأّن:تقّدمقدلكنوتعّدده،والحكمبوحدةھوإّنماتعّدده

فالمرادتقديرأّيعلىوبه،الحكمتعّلققبلاعتبارًاواحدًاالبعثمتعّلقفیكوننحوه،يبعثثّمأّوًلا،واحدًاشیئًايعتبره

والجزءين،نقیضمجموعھوواألكیدة،لإلرادةمتعلَّقاعتباريأمر-أيضًا-نقیضهواعتباري،واحدءشيإلیهالمبعوثو

لـم إنومـا بنحٍوالمحّرمالعنوانانطباقالصالةفسادفييكفيإّنه-:قلنافإنحینئٍذواالعتباري،األمرذلكعدمھو

.ضًاأيالموصلةبالمقّدمةالقولعلىبناًءمحّرمةالصالةتصیر-حقیقًةوذاتًاعلیهالمنطبقمعمّتحدًاالمنطبقيكن

.باطلةتصیرفالحقیقًة،المحّرمعنوانمعاّتحادھامنفیهبّدالبلذلك،الفسادفييكفيالبأّنهقلناإنو

التبعيواألصليالواجبفيالسادسالمبحث

أو،الثبـوت مقـام فـي والواقعبلحاظھوھلالتقسیمھذاأّنفياختلفواوالتبعّي،واألصلّيإلىالواجبيقّسمقد

األدّلة؟ظاھرأيالداللة؛واإلثباتمقامفي

خطابمنوجوبهُفھممااألصلّيوتبعّي،وأصلّيإلىالواجبينقسم:قالحیثالثاني؛إلىالفصولصاحبفذھب

بخطـاب الوجوبـه ُفھـم ماھووبخالفه،التبعّيوآخر،لوجوبتابعًاوجوبهكانإنوآخرلخطابالزمغیرأيُمستقّل؛

دّلماھنابالخطابالمرادومستقّلًا،وجوبهكانإنوآخرلخطابتبعًاوجوبهفھمماأيآخر؛خطابالزمبلمستقّل،

.»١«غیرهواللفظيفیعّمالشرعي،الحكمعلى

َو«:تعالىقولهماھواآليتین،داللةمثلالثانيالقسمفيداخلةاإلشارةفداللةأيضًا،االلتزامّیةالداللةيشمليعني

الحملأقّلأّنعلى»٣«»َكاِمَلْیِنَحْوَلْیِنَأوالَدُھنَُّيْرِضْعَناْلَواِلداُتَو«:تعالىقولهو»٢«»َشْھرًاَثالُثوَنِفصاُلُهَوَحْمُلُه

.أشھرسّتة

.نتیجةينتجاللكّنهمعقولتقسیمذكرهالذيالتقسیمھذاو

إّمـا ءالشيإّنحیثالواقع؛والثبوتمقامفيالتبعّیةواألصلّیةبلحاظھوإّنماالتقسیمھذاّنإ:»الكفاية«فيقالو

لھمامتعّلقإّماوغیرّيًا،أونفسّیًافیطلبهطلبه،يوجبمّماعلیهھوبماإلیهلاللتفاتمستقّلًا؛الطلبولإلرادةمتعلَّق

والداللةمقامفيالتبعّیةواألصالةبلحاظالإرادته،يوجبماإلىالتفاتدونمنلُلاولى،المالزمةاالخرىلإلرادةتبعًا

.»١«اإلثبات

للمـولى بالنسبةإلیهُملتَفتًاءالشييكونأنإّما:يقولأن-حینئٍذ-المناسبفإّنسديد،غیرالتقسیمھذاأّن:فیهو

.بعّيالتفھوكذلك،الأواألصلّي،فھومفّصًلا،المريد

:قـال والداللـة، واإلثباتمقامفيھوإّنماالتقسیمھذاأّنإلىذھبوالمحّشینمناألعاظمبعضعنهعدللذاو

أّنباعتبـار المقّدمـة؛ إرادةمنھـا ينشـأ ويترّشـح الفاعـل فاعلّیةوالمقّدمةإلرادةعّلةالمقّدمةذيإرادةكانتلّماإّنه

المقّدمـة وجـوب أّنباعتبـار ونفسـّي، ذيھـا وجـوب وغیـرّي، المقّدمـة فوجوبالمقّدمةرادةإلعّلةالمقّدمةذيإرادة

.»٢«أصلّيذيھاوجوبوتبعّي،المقّدمةفوجوبالمقّدمة،ذيإرادةمنناٍشوترّشحّي

لیستولُلاخرى،مغايرةقّلةمستمنھاواحدةكّلبل،اخرىإرادةمنإرادةلترّشحمعنىالأّنه:مرارًامّرقدأّنه:فیهو

المقّدمـة ذيإرادةأّنوكلیھمـا، المقّدمةوذيالمقّدمةإرادةفيالنفسھولإلرادةالفاعلبللُلاخرى،عّلةإحداھما



ٍءشـي وجوبللزمالمقّدمةإلرادةعّلةالمقّدمةذيإرادةكانتلووالمقّدمة،إرادةتتبعهوإلیه،االشتیاقعنناشئة

.المقّدمةذيإرادةھيوالعّلة،لوجودالمكلَّف؛علمفيوواقعًابمقّدمةلیسأّنهمعمقّدمة،أّنهالمريدقديعت

واإلثبـات مقـام فـي ھـو إّنمـا التقسـیم ھـذا أّنوالتقسیم،مقامفيسرهقدسالفصولصاحبذكرهماھوفالحّق

.»١«الداللة

التبعّیةواألصالةفيالشّكعنداألصلفي:خاتمة

ال؟أوعلیهيعتمدأصلھنافھلتبعّي،أوأصليأّنهواجبفيشّكلو

أوأصـليّ أّنـه واجـب فـي شّكفلومستقّلة،إرادةبهيتعّلقلمماھو:التبعّيالواجبإّن:قلناإن:»الكفاية«فيقال

كسائرعلیه،شرعّیةآثارترّتبفرضإذاآثاره؛لیهعيترّتبوتبعّي،أّنهيثبتبهمستقّلةإرادةتعّلقعدمفبأصالةتبعّي

.عدمّیةبُأمورالمتقّومةالموضوعات

المثبتباألصلالقولعلىإّلابھايثبتالاستلزمه،إنوعدمّيبأمرمتقّومغیرخاّصوجودّيأمرالتبعّيإّن:قلناإنو

.انتھى.»٢«

تفصـیلّیة عـدمُ التبعـيّ الواجـب فيالمناطإّن:قلناإن:الحاشیةفياالصفھانيحسینمحّمدالمحّققالشیخقالو

األصـل وال،أوتفصیًلاإلیھاملتَفتالمشكوكفياإلرادةأّنفيللشّكلألصل؛موافقةفالتبعّیةتفصیًلا،إرادتهوالقصد

.عدمه

واخـرى إرادةمنالترشُّحإذلألصل؛موافقةلّیةفاألص،اخرىإرادةمنترشُّحھاواإلرادةَنشُوفیهالمناطإّن:قلناإنو

عننشّوھاعدمھوبلوجودّيًا،أمرًاھذاعلىاإلرادةفياالستقالللیسوبالعدم،مسبوقوجوديأمرمنھانشوُّھا

قـدس مـه كالمحّصلانتھى.عرفتكماوجودّيأمرفإّنهإلیھا،االلتفاتتوّجهحیثمناالستقاللبخالف،اخرىإرادة

.»٣«سره

مـن :الحاشـیة فـي ذكرهماومستقّلة،إرادةبهيتعّلقلمماھوالتبعّيالواجبأّنمن:»الكفاية«فيذكرهما:أقول

اإلرادةأيالمحصَّـلة؛ البسـیطة السـالبة بنحـو عدُمھاأيء؛بشياإلرادةوالقصدتفصیلّیةعدمالتبعّیةفيالمناطأّن

االستصـحاب يصـحّ فـال -أيضـاً -الموضـوع بانتفـاء المحّصـل السـلب صدقيمكنفإّنهمفّصلة،أومستقّلةتكنلمالتي

.السلبصدقفيالموضوعانتفاءالحتمالالمذكور؛

إلـى احتاجـت إنوفإّنھـا القصـد، فـي المفّصـلة الغیـر أوالمستقلةالغیراإلرادةأيالمحمول؛المعدولةبنحوأرادإنو

كيالسابقةاألزمنةفيالعدميالوصفوالقیدھذابعدممّتصفةاإلرادةتتحّققلملكنموجبة،ّنھاألالموضوع؛وجود

.يخفىالكماتستصحب،

الواجبمقّدمةبحثثمرةفيالسابعالمبحث

بـین زمـة المالثبتـت إذاأّنـه ھـي و:ثمـرةً ذيھـا وجوبوالمقّدمةوجوببینالمالزمةثبوتعنللبحثذكرواإّنھمثّم

مقّدمـة وللواجـب، مقّدمـة ھـذه :-مثًلـا -فیقالالوجدانّیة،للصُّغرياتُكبرىذلكيقعالمقّدمة،وجوبثبتوالوجوبین،

حكـم اسـتنباط طريـق فـي نتیجتھـا وقوعإّلااالصولّیةالمسألةفيالمناطلیسو.واجبةھذهأّنينتجواجبة،الواجب

.»١«فرعي



ثمـرة ذكـر مـا يصلحفالعقًلاوجوبھاوبالمقّدمةاإلتیانبالُبّدّيةقائل-أيضًا-المالزمةبعدمالقائلبأّن:ذلكعلىأوردو

.»٢«للبحث

ُكبرياتإلىالنتیجةھذهُتضّمأنيمكنإّنه:حاصلهبماااليرادھذاعنالتفّصيفيسرهقدسالعراقيالمحّقققالو

كانـت كمـا بھـا، القربـة فتتحّققالغیري،أمرھابقصدبالمقّدمةاالتیانأمكنالمالزمةبثبوتقلناإذافإّنهفیثمر،،اخرى

فإّنهالمالزمة،ثبوتبعدمقلناإذامابخالفالتقّرب،فيالتوسعةفتتحّققالمقّدمة،ذيأمرامتثالبھاقصدإذاتتحّقق

.ذيھاأمرالامتثبقصدبالمقّدمةباإلتیانإّلا-حینئٍذ-التقّربيتحّققال

اللَّـه إلـى بھـا يتقـّرب وعبادّيتھـا، تتحّقـق الغیـري أمرھـا بقصدبالمقّدمةالمكّلفأتىإذابالمالزمةقلنالو:بالجملةو

.بھانقللمإذامابخالف،تعالى

لومابخالفبالمالزمة،القولعلىھنااالجرةيستحّقفإّنهذيھا،بدونبالمقّدماتالمكّلفأتىإذافیما-أيضًا-تظھرو

.شیئًابالمقّدماتيستحّقالفإّنهبعدمھا،قلنا

.»١«التقريراتفيماعلىكالمهمحّصلانتھى

:أّوًلاذكرهماعلىيردو

نحـو للعبـد دعوتهيعقلالالمقّدمةبذيالمتعّلقفاألمرحینئٍذومتعّلقه،إلىإّلايدعوالاألمرأّن:مرارًامّرقدأّنه:أّوًلا

القربةبهيتحّققفالالمقّدمة،ذيأمرامتثالإلىبھاللتوصُّلھوإّنمابالمقّدماتاإلتیانأّنعرفتوبالمقّدمات،اإلتیان

.عبادّيتھابهيتحّققالوحینئٍذ،

إلـى الـداعي بـل مخالفـة، تركهالوإطاعة،امتثالهُيعّدالوالغیري،لألمرمحّركّیةالوداعوّيةالأّنهعرفتقد:ثانیًاو

.علیھاالمقّدمةذيتوّقفألجلتحصیلھا؛بلزومالعقلحكمھوالمقّدماتإيجاد

:ثانیًاذكرهماعلىيردو

-حینئٍذ-الواجبةالمقّدمةألّنلإليصال؛المالزمةالمقّدماتمنالحّصةوجوبمناختارهلمامخالفالفرضھذاأّن:أّوًلا

.المقّدمةذيبدونالمقّدماتبإتیاناالجرةباستحقاقيقالكيعنھا؛ينفّكالوالمقّدمة،ذيجودلومالزمة

ينـدفع فـال بامتثالھـا، االجـرة يسـتحقّ كيمخالفة؛تركهالوإطاعة،ُيعّدالالغیرّيةاألوامرامتثالأّنعرفتقد:ثانیًاو

.ذكرهبمااإلشكال

.ثمرةالمسألةعلىيترّتبالأّنه:فتلّخص

المالزمةفيالّشكعنداألصلفيالثامنالمبحث

ال؟أوإلیهيرجعحكميأوموضوعيأصلالمقامفييوجدفھلعدمه،والمالزمةثبوتفيشّكلوثّم

يرجـع المقـام فيموضوعيأصلالأّنه:اهللارحمهالكفايةصاحبكذاوسرهقدسالعراقيالمحّققمنيظھر:فأقول

الماھّیـة الزمأّنوذيھـا، وجوبوالمقّدمةوجوبماھّیةأيالماھّیة؛لوازممنألّنھاأزلّیة؛عدمھاوالمالزمةألّنه؛إلی

.»١«األربعةلماھّیةكالزوجّیةالخارجي،والذھنيالوجودعنالنظرقطعمعلھاالزمھوعّماعبارة



العقليجزمالزوجّیة،معلوحظتإذابحیثاألربعةأّنإّلالهمعنىالبعةلألرالزوجّیةثبوتفإّنكذلك،لیسلكّنه:أقول

ذھنـيّ وجودھواللحاظھذالكنلھا،ثبوتھافيالخارجيأوالذھنيالوجوددخالةبدونلماھّیتھاأيلھا؛الزمةبأّنھا

.إلیهيلتفتالواللحاظحینبذلكالالحظيستشعرالإنواألمرنفسوالواقعبحسبلألربعة

.لھاوجودنحوعنينفكاناللكّنھماللماھّیة،الالزمثبوتفيدخیلینيكونالمإنوالوجودينأّن:الحاصلو

المقّدمة،لوجوبالمالزمةعدمألّنجاٍر؛غیر-المالزمةعدماستصحابأي-الموضوعيفاالستصحابتقديرأّيعلىو

أوالمقّدمـة، ذيلوجـوب الزمـاً يكـن لـم المقّدمـة وجـوب :يقـال كأنالحمل،سلببنحوأوالمحصل،السلببنحوإّما

:الزمًايكنلمالذيالمقّدمةوجوب

.االستصحابيجِرلمالموضوعبانتفاءصدقھايمكنالسالبةإّنفحیثاألّولفعلى

.يستصحبكيالمقّدمةذيبلوجولزومهبعدماّتصافهمعزماٍنفيالمقّدمةوجوبعدميتحّققلمالثانيعلىو

الشـرعي األثـر ذلـك المقـام فـي لـیس وعلیـه، شـرعيّ أثرترتُّبالموضوعّیةاالستصحاباتفييعتبرأّنهإلىُمضافًا

عــنفضـًلا المالزمـة، بعـدم القطـع مـع لـو وعقًلـا المقّدمـة بوجـوب قائـل أيضـاً -المالزمـة بعـدم القائـل فـإنّ العملـي، 

.استصحابه

المقّدمـة، ذيوجـوب قبللووبالعدممسبوقًاكانإنوفھو-الوجوبعدماستصحابأي-الحكميستصحاباالأّماو

المقّدمـة بوجـوب قائـل -أيضـاً -المالزمـة بعدمالقائلأّنمنعرفتلمااالستصحاب؛ھذاعلىيترّتبعمليأثراللكن

.عقًلا

.المقّدمةجوبوفيالشّكعندحكميأوموضوعيأصلالأّنه:فتلّخص

،»١«الوجوبینبینالتفكیكيستلزمالحكمياالستصحابأّن:توّھمأّماو

!لذلك؟استلزامهيتوّھمفكیفمشكوكة،المالزمةأّنالمفروضبأّن:فمدفوع

ال-المـّدعى ھـو كـان لـو -الفعلّیـین الوجـوبین بـین التفكیكيستلزمإّنمااالستصحاببأّن:»الكفاية«فيعنهأجابو

.»١«الواقعّیینالوجوبین

.الجوابلھذاوقعالمعهوثابتة،لیستومشكوكة،المالزمةأّنالمفروضأّنعرفتقدأّنك:فیهو

بـین الجمـع مقـام فـي ذلـك ُحّقـق كمـا واقعـًا، ثبوتھافرضعلىشأنّیةفالمالزمةاالستصحابجريانفرضلوأّنهمع

.الواقعيوالظاھريالحكم

كثیـر فيجريانهعدميلزمإّلاوواقعًا،إمكانهعدمباحتمالجريانهمنمانعفالاالستصحابأركانتّملوأّنه:لالحاصو

.فیھااالحتمالھذالمكانمواردهمن

المقّدمةوجوبأدّلةفيالتاسعالمبحث

:بصورالمسألةھذهفيالنزاعتصويريمكن:نقولذلكعرفتإذا



ال؟أوالمقّدمةإلىالبعثعینالمقّدمةذيإلىالبعثھل:ھكذاالبحثُيعنونأن:إحداھا

بالمقّدمة؟متعّلقوجوبالمقّدمةذيوجوبمنيترّشحويتوّلدھل:الثانیة

ال؟أوبالمقّدمةمتعّلقآخرلبعثعّلةالمقّدمةذيإلىالبعثھل:اخرىبعبارةو

إلیھا؟بعثإلیھاالتفتلوالمولىأّنبمعنىواجبة؛المقّدمةھل:يقالأن:الثالثة

ال؟أوالماھّیةالزمبنحوھذهمنھاتترّشحبحیثالمقّدمة؛إلرادةعّلةھيھلالمقّدمةذيإرادة:يقالأن:الرابعة

ال؟أوللمقّدمةمريدھوھلالمقّدمةلذيالمريدأّن:الخامسة

.البحثلعنوانالمقامفيالمتصّورةالوجوهھيھذه

.»٢«كذلكوجوبھابعدمالقولقبالفي»١«مطلقًابوجوبھاالقولھوالعمدةومختلفة،المسألةفياألقوال:فنقول

االستدالالتبعضإلىباإلشارةبأسفالبمھّم،فلیس،»٤«غیرهوالشرطأو،»٣«غیرهوالسبببینالتفصیلأّماو

:المقّدمةلوجوبذكروھاالتي

-أيضـاً -المقّدماتتلكأرادمقّدماتلهشیئًاأرادلواإلنسانأّنعلىشاھدأقوىالوجدانبأّن:»الكفاية«فيّلفاستد

:قالأنإلى..»اللحماشتِروالسوَقادخِل«:مولوّيًايقولوالطلب،قالبفييجعلھاربماإلیھاالتفتلوبحیث

يتعّلقيكادالأّنهلوضوحالعرفّیات؛والشرعّیاتفيالغیرّيةاألوامروجوُد-لبرھاناأوضحمنيكونوبل-الوجداَنُيؤيِّدو

.»٥«مثلھافيكانفیھاكانإذاومالكه،ومناطهفیھايكونأنإّلاغیرّيأمٌربمقّدمٍة

الفاعلّیـة والتكوينّیـة اإلرادةيففالتكوينّیة،اإلرادةِوزانعلىالتشريعّیةاإلرادةإّن:حاصلهماالعراقيالمحّقققالو

ذيإرادةيمكـن الوكـذلك، -أيضـاً -التشـريعّیة فـاإلرادة أيضـًا، علیـه ءالشيذلكحصوليتوّقفمايريدشیئًايريدمن

ّدمـة المقذيإرادةأّنفثبـت كذلك،التشريعّیةفاإلرادةالتكوينّیة،المباشرّيةاإلرادةفيالمقّدماتإرادةبدونالمقّدمة

.»١«المقّدمةإلرادةمستلزمة

.خالفهعلىالوجدانحكمآخريّدعيأنفیمكنعلیھا،شاھدالدعوىمجّردفھوالوجدانعلىاإلحالةأّما:أقول

.ممنوعفھومولوّيًا،العرفّیاتوالشرعّیاتفيذلكبوقوعاالستشھادأّماو

أمـر فھـو العرفّیـات، فـي أوالمقّدسـة الشـريعة فـي المقـّدمات إلىالبعثوقوعمنالمواردبعضفييتراءىماأّماو

يبعـث مـا كثیـراً أّنـه البـديھّیات فمـن إّلـا والمقّدمة،ذيإلىللبعثتأكیدأوكنايةأو،اخرىمصلحةألجلأوإرشادي،

المقّدمـة ذيإلـى البعثأّندعوىفإنإلیھا،البعثعنفضًلامقّدماته،عنالغفلةمعالمقّدمةذيإلىعبدهالمولى

.بھیئتهالوبماّدتهالذلكعلىيدّلالالمقّدمةبذياألمرفإّنمعقولة؛غیرالمقّدمة،إلىالبعثعینھي

إرادةمنإرادةلتوّلدمعنىالكذاونحوھا،لبعثإلیھاالتفتلوأّنهبمعنىالتقديري؛الوجوبلدعوىشاھدالكذلكو

.منھاحھاترّشواخرى



-فھـي -سـره قـدس العراقـي المحّققذكرهماآخرإلى-التكوينّیةاإلرادةِوزانعلىالتشريعّیةاإلرادةأّندعوىأّماو

عنإرادةلتوّلدمعنىالأّنهعرفتمابعدألّنكخالفھا؛علىالبرھانبلبرھان،الوعلیھاشاھدالدعوىمجّرد-أيضًا

مـن واحـد لكـلّ ألّنمسـتقّلة؛ بـإرادة مقّدماتـه يريـد شیئًايريدمنبأّنيحكمالعقلألّنباطل؛القیاسأّنتعرفاخرى

ذيإلـى البعـث فیريـد المـولى أّمـا وأصـًلا، بینھمـا فرقبالبالفائدةالتصديقوالتصّورمنحدةعلىمبادياإلرادتین

فيموجودةھيبلنفسه،فيمباديھاوجودلعدمّدماتالمقإلىالبعثيريدالونفسه،فيمباديهلوجودالمقّدمة

.المقّدمةنحوللبعثفائدةالمعهوالعبد،نفس

وجوبـه علـى الواجـب بقـي فـإن حینئٍذوتركھا،لجازتجبلملوبأّنھا:المقّدمةلوجوبالبصريالحسینأبواستدّلو

.»١«بًاواجكونهعنالواجبخرجإّلاويطاق،البماالتكلیفيلزم

:علیهارودو

:فنقولواجب،فاألّولاآلخر،دونالوجوبمالكأحدھمافياللذيِنالوجودفيبالمتالزمینبالنقض:أّوًلا

واجبًا؛كونهعنالواجبخروجلزمإّلاومالك،بالءالشيوجوبيلزماألّولفعلىال،أو-أيضًا-اآلخريجبأنإّمايخلوال

.ذكرهعّماالجوابھوھذاعنالجوابھوفماانفكاكھما،يمكنالالوجودفيمتالزمانھماأّنالمفروضألّن

إّلـا والتـرك، جوازمنالشرعيالمنععدمبإرادة:االستداللظاھرإصالحبعد-»٢«»الكفاية«فيكما-بالحّل:ثانیًاو

واضـحة الثانیـة فالشـرطّیة إّلـا و-»حینئـذٍ و«:قولهھوو-الظرفمنالتركبإرادةوالفساد،واضحةاالولىفالشرطّیة

فإّنهالمحذورين،أحدمنهيلزمالوحینئٍذ،الثانیةالشرطّیةصدقيوجبالشرعًاالمنععدمبمجّردالتركبأّنالفساد؛

اختـار قـد ومقّدماتـه، مـع بـه باإلتیاناإلطاعةمنلتمّكنهللعقاب؛المستتبعبالعصیانأّنهإّلامعه،وجوبيبَقلمإنو

مـا إلـى إرشـاداً المقّدمـة؛ ذيمـن لیتمّكنبالمقّدماتاإلتیانبلزومالعقلحكممعاختیاره،بسوءمقّدماتهبتركتركه

.»١«العقابوالعصیانمن-المقّدمةذيلتركالموجب-تركھافي

.بهيعتّدمطلقًاالمالزمةعلىدلیلالأّنه:فتلّخص

.علیهيعتمدفیهكالمفال»٢«غیرهوالسبببینصیلالتفأّماو

والعقـل أّنفألجـل األّول،دونالثـاني فيالمالزمةبثبوتالشرعّيبینوالعادّيوالعقلّيالشرطبینالتفصیلأّماو

وجوبـه اللـو فإّنـه الشـرعّي، الشـرط بخـالف الشـرعّي، الوجوبإلىفیھمااحتیاجفالاألّولین،بوجوبيقضیانالعادة

.»٣«عادًةأوعقًلامنهبّدالمّمالیسإّنهحیثشرطًا؛كانلماشرعًا

فـإنّ واضحففسادهاألمر،نفسوالثبوتمقامفيبهاألمرتعّلقعلىتتوّقفالثالثشرطّیةأّناريدإنأّنه:أّوًلافیهو

واقعًا،شرطّیتهعلىموقوفبالشرطاألمرتعّلقبلفیھا،مرلألدخلالوالواقعّیتین،المفاسدوللمصالحتابعةاألحكام

.الدورلزمبهاألمرتعّلقعلىشرطّیتهتوّقفتفلو

الكاشفأّناريدفإنالواقعّیة،شرطّیتهعنكشفهألجلھوإّنمااألمر،إلىالشرعّيالشرطفياالحتیاجأّناريدإنو

الوجـوب الالغیـري، وجوبھـا فـي ھـو إّنمـا النـزاع ألّنالمقّدمـة؛ مسـألة عنخارجلكّنهمسّلم،فھومستقّلأمرعنھا

.المستقّل



المقّدمـة، ذيإرادةعنمترّشحةإرادةأوالمقّدمة،ذيإلىالبعثعنمسبَّببعثوغیرّيأمرالكاشفأّناريدإنو

بمقّدمّیـة علمإذافیماثبوتھاتقديرعلىمالزمةالألّنذلكوواقعًا؛ءشيشرطّیةعنالغیرّياألمركاشفّیةيمكنفال

ءشـي بمقّدمّیةيعلملمإذاأّماوالسطح،علىللكونمقّدمةألّنهواجب؛إّنه:فیقالالسّلم،كنصببالوجدان،ءشي

ھـو ولصـالة، بااألمرعنالمترّشحالغیرياألمُرشرطّیتهعنيكشففالللصالة،الوضوءبشرطّیةيعلملمإذاكمافال،

.بهاإلتیانبلزومالعقليحكمعقلّیًا،شرطًاالوضوءيصیربالوضوء،المتقیِّدةبالصالةاألمرتعلُّقُفرضإذاوواضح،

مقّدماتهحرمةوءالشيحرمةبینالمالزمةالعاشرالمبحث

حرمـة وءالشـي حرمـة بـین تتثبـ فھـل المقّدمـة، وجـوب بـین والمقّدمـة ذيوجوببینالمالزمةثبوتفرضلوثّم

الحـرام علیھـا يترّتبالتيالمقّدمةبین-»الكفاية«فياختارهكما-التفصیلأومطلقًا،الحراممقّدمةفتحرممقّدماته،

للمكّلـف االختیـار معھـا يبقـى التيالمقّدمةبینونحوه،واإلحراقمثلالتولیدّيةكاألفعالبینھما،إرادةتوسیطبدون

حكم؟بھايتعّلقاللكنالفعل،صدوراستلزمتإنواإلرادةوفقط،بینھمااإلرادةبتوّسطعدمهوالحرامكابارتفي

عـن الزجـر مـن يترّشـح فـال الثانیة،الصورةدونمقّدمته،تركطلبالحرامتركطلبمنيترّشح:االولىالصورةففي

.»١«مقّدماتهعنالزجُرءشي

تحريـك فإّنمثال،الثانيللشِّّقيوجدأنأظّناللكنمسّلم،االولىالصورةفيالمقّدمةحرمةنمذكرهماأّن:فیهو

واألكـل واإلرادةبینفیھااإلرادةُيتوّسطالتيالمقّدماتمنالحرامأكلفيالبلغوالطعاممضغوااللتقاموالعضالت

فـإنّ عارفـاً يكونأنإّلافقط،بإرادتهالشخصيوجدهفعليوجدفالإرادته،بعدلووالحراميرتكبالأنفیمكنالشرب،

.بھّمتهيخلقالعارف

:ضربینعلىالمحّرمةالعناوينإّن:»الدرر«فيقالو

فـي دخـل لهكانإنوالمبغوضّیة،حیثمنعدمهوباالختیارتقییددونمنمبغوضًاھوبماالعنوانيكونأن:أحدھما

.الفاعلباختیارالصادرالفعلعلىإّلاعقابالإذالعقاباستحقاق

لغـرض منافیـاً ومبغوضـاً يكـن لـم اختیارعنالصدرلوبحیثمبغوضًا؛اختیاروإرادةعنالصادرالفعليكونأن:الثاني

:قالأنإلى..التولیديةكاألفعالالمولى،

-بشخصـھا ال-المقّدماتإحدىتكونبالحرمة،منھاالمجموعصفيّتامورمنمرّكبةالعّلةكانتإن:األّولالقسمففي

أفـراد أحدتعّینبابمنمعّینًاتركهيجبمعّین،واحدفيالمكّلفاختیارانحصروالمقّدمات،باقيأوجدإذاإّلامحّرمة،

المكّلـف اختیـار انحصـر واقي،البوجدفإذاالتخییر،سبیلعلىواجباألجزاءأحدتركفإّنبالَعرض،التخییرّيالواجب

.تركھايجبمعّینة،منھاواحدةفي

التاّمـة العّلـة ألّنبالحرمـة؛ الخارجّیـة األجـزاء تّتصـف فـال محّرمـًا، باإلرادةالمقّیدالفعلكانإذاماأعني-:الثانيأّماو

سائرمنمرتبًةأسبقألّنهاإلرادة؛عدمىإلإّلاالتركإسناديصّحالواإلرادة،منومنھاالمرّكبالمجموعھيللحرام

والصارفرتبةلسبقمطلقًا؛بالحرمةللحرامالخارجّیةالمقّدماتاّتصافبعدمالقولأّنذكرنامّماُعلمفقد-المقّدمات

.انتھى.»١«التفصیلينبغيبلله،وجهالمّماإلیه،إّلاالتركاستنادعدم



الحرامتركمنالمكّلفيتمّكنأيضًاالمقّدمات،منباألخیرةاإلتیانبعدأّنه:األّولالقسمفيذكرهماعلىيردو:أقول

مـا علـى اختیارّيـة غیـر أّنھـا علـى بنـاءً -الحرمةوبالوجوبتّتصفال-أيضًا-اإلرادةومثًلا،كالشربتركهوعدمهبإرادة

.بالحرمةالمقّدماتمنواحدةتّتصففال-بعضھمإلیهذھب

فیهوحدهالفعلأّنفرضسرهقدسألّنهالمبغوض؛جزءالفرضفياإلرادةأّن:الثانيالقسمفيذكرهماعلىيردو

.المحّرمنفسألّنھابلمقّدمة،أّنھاألجللیستفحرمتھااإلرادة،معھوبلمبغوضًا،لیس

بـین يتوّسـط أّنهمن:»الكفاية«فيماعلىأوردناهماعلیهيرد-خارجالقیدوداخلالتقّیدأّنبتوجیه-ذلكسّلملوو

مستقّلة،إرادةمنمنھاكلٍّفيبّدالوالشرب،فيالحلقعضالتتحريكوبالیدكاألخذاخر،مقّدماتالفعلواإلرادة

.أيضًاإرادتهأصلوجودمعالفعلتركمنالمكّلففیتمّكن

عـن عبـارة أّنھـا أوالمبغوضیة،عنعبارةھيھلالحرمةأّن:ھيومة،مقّدتقديميستدعي:المقامفيالتحقیقو

األمـر عـن المنتـزع الوجـوب قبـال فياألخیرھوالحقوء؟الشيعنالزجرعنالمنتزععنعبارةأّنھاأوالترك،طلب

الفعـل، عـن زجـره عـن رةعبـا النھـي كـذلك الفعل،نحوالمكّلفإغراءعنعبارةاألمرأّنفكمانحوه،اإلغراءوءبشي

فإّنالفعل،إلىبالنسبةالبغضعنعبارةالحرمةلیستوالمخصوصة،باأللفاظعنهزجرهأوالصید،نحوالكلبكإغراء

البعث،أوالزجريقعثّمكراھته،أوإرادتهثّمأّوًلا،ءبالشيتعلُّقھمابمرتبتین؛البعثوالزجرعلىمتقّدمكالحّبالبغض

العراقـي المحّقـق مـن يظھرفماإمكانه،لعدمالوجوب؛عینلیسالحّبأّنكماالبغض،عینلیستفالحرمةٍذحینئو

.صحیحغیر،»١«البغضعنعبارةالحرمةأّنمنسرهقدس

بـین متحّققـة ھـي ھـل المقّدمة،وجوببینوالمقّدمةذيوجوببینالمالزمةثبوتعلىبناًء:نقولذلكعرفتإذا

المعّینـة؟ الغیـر أوالمعّینـة، بعضھابحرمة:مقّدماتھابینالتفصیلأومطلقًا،الأومطلقًا،مقّدماتهبینوءالشيةحرم

.وجوٌه

علـى المقّدمـة وجـوب ألّنذلكوذيھا؛بینوالواجبمقّدمةبینبالمالزمةقلناإنومطلقًا؛حرمتھاعدمھو:الحّقو

بواحـدة يـأتِ لملوبحیثكذلك؛وجبتمنھاواحدةكّلعلىتوّقففلوعلیھا،المقّدمةذيتوّقفألجلھوإّنماتقديره

تـرك يتوّقـف الفإّنـه الحـرام، مقـّدمات بخـالف بـالوجوب، جمیعھااّتصاففیمكنالمقّدمة،ذيفعلمنيتمّكنلممنھا

فعـل فـي مختـار ذلـك مـع فھومقّدماته،بجمیعأتىالمكّلفأّنفرضلوبحیثبعضًا؛أوكّلًامقّدماتهتركعلىالحرام

دخـل فـال يخفـى، الكمـا عـدمھا، وازدرادهوالمحـّرم شربفي-مثًلا-الحلقعضالتتحريكوباإلرادةتركهوالحرام

واحـدة كـلّ علىالمقّدمةذوتوّقفحیثمنفإّنھاالواجب،مقّدمةبخالفعدمه،والفعلاختیارفيالمقّدماتإليجاد

.واضحھووبالوجوب،منھاواحدةكّلاّتصافأمكنمنھا،

ضّدهعنللنھيءبالشياألمراقتضاءفيعشرالثالثالفصل

:أمرينتقديممنبّدالالبحثفيالخوضقبلوال؟أوضّدهعنالنھييقتضيھلءبالشياألمر

المسـألة فـي المنـاط ألّن؛»١«اللفظّیـة المنھـا العقلّیةاالصولّیةالمسائلمنالمسألةھذهجعلواأّنھم:األّولاألمر

الضّدأّنفرضلوفإّنهكذلك،ھيوالفرعّي،الشرعّيالحكماستنباطفيالقیاسكبرىنتیجتھاتقعأنھواالصولیة

.باالقتضاءنقللمإذامادونفتفسد،محّرمةوعنھامنھّیًاالعبادةتصیراالقتضاءإثباتعلىفبناًءالعبادات،من



ألّيموضـوع أّنـه فـي -مثًلـا -»الصـعید «عـن البحـث بینواالصولّیةالمسائلمنكثیربینفرقالأّنه:عرفتقدلكن

عـن كالبحث-اللغويةالمباحثمنكثیرًاوالمسألةھذهذكرواإّنماواالستنباط،طريقفيوقوعهودخلهفيٍء،شي

جمیـع فـي دورانھـا لكثـرة فیـه؛ لھـا تعّرضواواالصولفي-نحوھماوالتكرار،والمّرةحثبوالوجوب،علىاألمرداللة

وغیر،العرفًاولغًةاللفظمدلولھوعّمافیھايبحثاللغوية،المباحثمنفھيإّلاوفیه،إلیھااالحتیاجوالفقه،أبواب

.االصولّیةالمسائلمنھيفلیستإّلا

المقام،فيتأّثروتأثیرالألّنهاللُّغوّي؛معناهھولیسالمسألةعنوانفيباالقتضاءالُمرادأنَّ:ذكرواأّنھم:الثانياألمر

تـرك طلـب والضـّدين أحدطلببینالتالزمجھةمناللفظي؛اللزوموالجزئّیةوالعینّیةمناألعّمھومابهالمرادبل

.المسألةفيالمذكورةاألقوالوالوجوهجمیعلیشمل؛»١«المقّدمّیةجھةمنأواآلخر،

:يخفىالمافیهو

ُمقتضـى ھـو كمـا -المطابقـة داللـة فإّنالعقلّیة،االصولّیةالمسائلمنالمسألةھذهعّدھمُينافيذلكفألّن:أّوًلاأّما

ھـذه عّدبینالتوفیقيمكنفكیفاللفظّیة،الدالالتمن-مذھبھمعلىبناًءااللتزاموالتضّمنكذلكوالعینّیة،دعوى

!الثالث؟الدالالتمناألعّمالمعنىبھذااالقتضاءتفسیربینوالعقلّیةالمسائلمنالمسألة

والمجـاز فـي يعتبـر ألّنـه مجـازًا؛ لـیس وغلـط، المسألةعنوانفيالمذكوربالمعنىاالقتضاءلفظفإطالق:ثانیًاأّماو

مضـافاً منتفیة،فیهھيوله،الموضوعالمعنىبینوبینهالعالقةوالمناسبةمنلهضعوماغیرفياللفظاستعمال

لعـدم العنـوان؛ فـي االقتضـاء لفـظ إسقاطفاألولىفیه،االقتضاءلفظُيستعملالمذكورةالمعانيبینجامعالأّنهإلى

كمـا ال؟أوضّدهعنالنھييستلزمھلءبالشيراألم:البحثعنوانفييقالوبالمقصود،ُمخلٌّھوبلإلیه،االحتیاج

.سیظھر

مسـألة ُشـعب مـن المسألةھذهأّنالحّقفإّنالمقام،فيالعمدةھوكماالمقّدمّیة،جھةمنإّما-أيضًا-االستلزامو

بـین وءالشـي إلـى البعـث بـین أوتركـه، طلبإرادةبینوءالشيطلبإرادةبینالتالزمألجلإّماوالواجب،مقّدمة

.ضّدهعنالزجر

أومطلقـًا، ضـّده عـن النھـي يسـتلزم الأومطلقـًا، ضـّده عـن النھييستلزمءبالشياألمرھل:نقولذلكعرفتإذا

الثاني؟دوناألّولفيباالستلزامالخاّص؛الضّدبینوالعاّمالضّدبینالتفصیل

:البحثمنمقامانفھنا

:مقّدماتإثباتمنفیهاالستلزام»١«لمّدعيبّدالو:الخاّصالضّدفي:األّولالمقام

.اآلخرالضّدلفعلمقّدمةالضّدينأحدتركأّن:االولى

.واجبًاالضّدينأحدتركلیكونواجبة؛الواجبمقّدمةأّن:الثانیة

منھّیـاً -بـه للمـأمور نقـیض وضـدّ ھـو الذي-الضّدفعللیصیرالعاّم؛ضّدهعنالنھييستلزمءبالشياألمرأّن:الثالثة

.النقیضھنابالضّدالمرادوعنه،

:أربعةفیھاالمتصّورةاالحتماالتوالشقوقأّنھو:فیھاالكالمفتوضیحاالولىالمقّدمةأّما



مقّدمةالصالةتركأّنبمعنىعدمه؛واآلخرلوجودمقّدمةوجودهوالضّدينأحدعدممنواحدكّلإّن:يقالأن:أحدھا

.الصالةلتركمقّدمة-أيضًا-اإلزالةو-مثًلا-لإلزالة

.لآلخرمقّدمةمنھماواحدلیس:يقالأن:ثانیھاو

.العكسدوناآلخرلوجودمقّدمةأحدھماعدم:يقالأن:ثالثھاو

.ذلكعكس:رابعھاو

والوجـود فـي ُمتقارنانأنَّھمالآلخر،مقّدمةالضّددمعلیسأنَّهإلىمضافًاأّنه:»الكفاية«صاحبالمحّققمنيظھرو

يقتضيماالبینفييكونأندونمنالمالءمة،كمالاآلخروجودوالضّدينأحدعدمبینفإّن-مثًلا-واحدةمرتبةفي

.»١«اآلخرعلىأحدھماتقديم

أّنھـا مـع الُمالءمـة، كمـال المعلـول والعّلـة بینفإّنواحدة،مرتبةفيأّنھمايثبتالبمجّردهذلكأّنالواضحمن:أقول

واحدكّلالتأّخر،والتقارنوالتقّدمعنوانبأّنسرهقدسكالمهتوجیهمنبّدفالالرتبة،بحسبالمعلولعلىمتقّدمة

:فنقول.بینھماالتأّخروالتقّدمبنفيالمقارنةيثبتكيلھا؛رابعالالتياألضدادمناآلخرمع

مجازّي،عرضّيوحقیقّي،ذاتّي:قسمینعلىالمصداقإّن:اآلخرالضّدمرتبةفيالضّدينأحدأّنإثباتفيُيقالقد

زيـد مصـداقّیة ولألبیض،األبیضالجسممصداقّیةمثلالثانيولإلنسان،زيدولألبیض،البیاضمصداقّیةمثلاألّولو

عدملمفھومعرضّيمصداق-أيضًا-ھووله،ذاتّيوللسوادحقیقيمصداق-مثًلا-الخاّصفالسوادحینئٍذوللضاحك،

فـي المفھومـان فھـذان -عرضـّیاً اآلخروحقیقّیًا،مصداقًاأحدھماكانإنو-لمفھومینمصداقًاءشيكانفإذاالبیاض،

.لمقامافييقالأنُيمكنماغايةھذااآلخر،علىألحدھماتأّخروتقّدمالواحدة؛رتبة

علـى البیـاض عـدم إطـالق فـرض لـو واآلخـر، لعـدم عرضـّیاً مصداقًالیسالضّدينأحدوجودألّنذلكوفاسد؛لكّنهو

وجـودُ -عرضـّیة كانـت إنو-لمفھـوم ءشـي مصـداقّیة فـي يعتبـر ألّنـه ذلـك واالسـتعمال؛ فـي مسامحةفھوالسواد

الومفھـوم، لكـلّ ءشـي كـلّ مصـداقّیة لـزم إّلاوعلیه،لمنطبقاالمفھومفيكامنةالمصداقفيحیثّیةوخصوصّیة

أنيمكـن فكیـف العـدم، نقیضالوجودفإّنالبیاض،عدممفھومفيكامنةلحیثّیةواجدًاالخاّصالسواديكونأنيعقل

يصّحنعمالمعدولة،الموجبةبنحوالبیاضعدمھوالسواد:يقالأنيصّحفال!فیه؟موجودةلخصوصّیةواجدًاالعدميكون

.المصداقّیةوللحملسلبفإّنهالمحّصلة،السالبةبنحوالسوادعنالبیاضسلب

عبارةفإّنھاللملكة،ھوإّنماالوجودفإّنفاحش؛غلٌط،»١«الوجودمنحظًَّاالمضافالعدموالملكةلعدمإّن:يقالماو

.المضافالعدمكذاوأصًلا،الوجودفيلهحظَّفالدمالعأّماوالوجود،مننحٌوفلھااالستعداد،عن

تأثیرفالإّلاوللعدم،تقّررووجودنحوإثباتيستلزمفإّنه،»٢«للعدمعّلةالعّلةعدمإّن:يقالمافساديظھرھنامنو

.للعدمتأّثرو

أّنيصـدق فإّنهالمسامحي،اإلطالقيكفيالوعرضّیًا،لوواآلخرالضّدلعدممصداقًالیسالضّدينأحدأّن:الحاصلو

.مرتبتھمااختالفوتقارنھماعدممعالمسامحي،اإلطالقبھذاعّلتهعدمھوالمعلولعدم

فيكذلكاآلخر،ثبوتفيأحدھماارتفاعتقّدمتقتضيالالمتناقضینبینالمنافاةقضّیةأّنفكما:»الكفاية«فيقالو

.ىانتھ،»٣«المتضاّدين



بعضقاللكنالضّدين،أوواحدةرتبةفيالنقیضینأّنإثباتمقامفيالعبارةھذهفيسرهقدسأّنهيعلململكنو

:مقّدماتلذلكمّھدإّنهحیثواحدة؛رتبةفيالنقیضینأّن:منهيظھرماتالمذتهمنالمحّشین

ذلكوفیھما؛الرتبةاّتحادمنبّدالكذلكالزمانّیات،منكاناولزمانھمااّتحادمنالمتناقضینفيبّدالأّنهكما:إحداھا

الجتماعھمـا؛ بعـدھا؛ الوقبلھاالالقطعةھذهفيعدمهھوفنقیضهالزمان،منقطعةفي»زيد«وجودفرضلوألّنه

والقبلّي،الزمانفيّققمتحعدمهفإّنالنقیضین،ارتفاعلزمإّلاوبعدھا،أوقبلھاعدمهوالقطعةھذهفيوجودهأي

ارتفاعمنذكرنامالزمالزمانذلكفي-أيضًا-عدمهيكنلمفلوالقبلّي،الزمانھولیسوجودهظرفأّنفالمفروضإّلا

تلـك فـي عدمهھوفنقیضهالعّلة،عنمتأّخرةرتبةفيفإّنهكالمعلول،معّینةمرتبةءلشيكانإذاكذلكوالنقیضین،

العّلـة، مرتبـة ھيومتقّدمة،مرتبةفيلیسأّنهالمفروضألّنذلكوالجتماعھما،عّلته؛مرتبةفيعدمهالالمرتبة،

.النقیضینارتفاعلزمإّلاوالمتقّدمة،المرتبةتلكفيمتحّققفعدمه

.واحدةمرتبةفينقیضهمعءالشيأّن:ذلكجمیعمنفثبت

الزمـان، فـي موضـوع علىالعارضالسوادألّنذلكوواحد؛زمانیھماأّنكمااحدة،ومرتبةفي-أيضًا-الضّدان:الثانیة

فـرض إذاالبیاضيعاندإّنمافالسوادالجتماعھما،بعده؛أوقبلهآخرزمانفيالموضوعذلكعلىالعارضالبیاضيعاند

فـي يعانـده ماھوفضّدهالمراتبمنمعّینةمرتبةءللشيكانإنفكذلكواحد،زمانفيواحدموضوععلىتواردھما

.المرتبةتلك

-النقیضـین أّنثبـت وواحـدة، مرتبـة فيالبیاضوكالسوادالضّدينأّنثبتقدأّنهھيواألّولتین،نتیجةھي:الثالثة

اسقیـ بحكـم واحـدة مرتبـة فـي البیـاض والسـواد واألبـیض وفاألسـود الالسواد،وكالسوادواحدةمرتبةفي-أيضًا

فيمساٍوالسوادألّنبالعكس؛والبیاض،عدمھوواآلخر،نقیضمرتبةفيكالسوادالضّدينأحدأّنفثبتالمساواة،

المسـاوي مساويألّنالبیاض؛عدممعفیھامساٍوفالسوادالبیاض،عدممعفیھامساٍوالبیاضوالبیاض،معالرتبة

.صهملّخانتھى.»١«ءالشيلذلكمساٍوءلشي

:فیھاوقعمغالطةالمقّدماتھذهفي:أقول

ذلكفيعدمهھو-معّینزمانفيالموجودكزيد-الزمانيالموجودنقیضأّن:توّھمسرهقدسأّنهفبیانھااالولىأّما

وتحقُّقـه، عفـر فإّنـه بقیـد، يقیَّـد ألْنقابلغیرالعدموالمحّصلة،البسیطةالسالبةبنحوبالزمانالعدمبتقییدالزمان؛

فقیدالزمان،ذلكفيالموجودزيدعدمأيالمقّید؛ذلكعدمھوبالزمانالمقّیدالموجودنقیضبلله،تحّققالالعدم

المرتبـة، تلكفيالموجودذلكعدمھومرتبةفيالموجودنقیضكذاوللعدم،إلیهالمضافزيدلوجودھوإّنماالزمان

تحّققالوالمقّید،تحقُّقفرعالتقییدفإّنبالرتبة،أوبالزمانللتقییدقابٍلغیرفإّنهللعدم،الفیھماللوجودالزمانفقید

.عرفتكماللعدم

فـي الضـّدين اجتمـاع ھـو المحـال فـإنّ بالزمـان، المرتبـة قاسسرهقدسأّنهھو:الثانیةالمقّدمةفيالمغالطةأّماو

الالخارجفيموضوععلىالعارضفالسوادواحد،زمانفيفرضھمامنالشیئینبینالتضاّدتحقُّقفيبّدفالالخارج،

أمـرين اجتمـاع مـن مانعالفإّنهالذھن،فيھيالتيالمرتبةبخالفالزمان،ذلكغیرفيعلیهالعارضالبیاضُيعاند

.الرتبةفياختالفھمامعمعًاالذھنفي



:يقـال أنيصـحّ أّنهترىالأكّلّیة؛قاعدةلیسالمساواةقیاسقاعدةفإّنبرھان،اعلیھيقمفلم:الثالثةالمقّدمةأّماو

وكـالخطّ المقادير،فيتصّحإّنماواألربعة،نصفالواحد:يقالأنيصّحالواألربعة،نصفاالثنانواالثنین،نصفالواحد

لمبـاين »أ«:يقـال الومسـاٍو، المسـاوي مسـاوي ألّن؛»ج«لمساٍو»ب«و،»ب«لمساٍو»أ«:قیللوكمانحوه

أّنتـرى الأء؛الشـي لـذلك ُمباينـاً لیسءلشيالمباينمباينألّن؛»ج«لمباين»أ«ف،»ج«لمباين»ب«و،»ب«

مـالك ودوجـ لعـدم اآلخـر؛ عـن متأّخرًالیسوعنه،متأّخرألحدھماالمعلولوواحدٍة،مرتبٍةفيواحدةلعّلةالمعلوَلیِن

فالبرھانجمیعھا،النتفاءالخارجيالتقدُّمأوعلیه،المرّكبأجزاءكتقّدمالتقّوميالتقّدمأوالمعلولّیة،وبالعّلّیةالتأّخر

.فیهنحنفیماالقاعدةتلكخالفعلىقائٌم

بـل اآلخـر، عـدم مرتبـة فـي الضـّدين أحـد كوندعوىبطالنفيإحداھابطالنكفايةمعباطلة،كّلھاالمقّدماتفھذه

وجودّيًا،شیئًاالعدميلألمرالقائلھذاأثبتفقدالسواد،مرتبةفيالبیاضعدمإّن:قیللوفإّنهخالفه؛علىالبرھان

يمكنفالله،تحّققالالعدمياألمروله،المثبتثبوتفرعءلشيءشيإثباتوغیره،معواحدةمرتبةفيأّنهھوو

.لهوتّيثبوصفإثبات

علىءالشيتوقُّف-اآلخرعدمعلىالضّدينأحدوجودتوّقفلوأّنه:حاصلهما»الكفاية«فيفقالالدورإشكالأّماو

.محالدورھوومانعه،علىءالشيعدِمتوقُّفءالشيوجودعلىالضّدعدِمتوقُّفذلكاقتضى،-مانعهعدم

موجـوداً الشـرائط جمیـع مـع المقتضيكانلويتوّقفإّنمافإّنهفعلّي؛الشأنّيالضّدوجودعلىالعدمتوّقف:قلتإن

المقتضيعدمإلىالعدماستنادفیمكنإّلاواآلخر،الضّدوجودعلىالضّدعدميتوّقف-حینئٍذ-فإّنهمانعه،عدمسوى

.محاليلزمفالحینئٍذوأبدًا،بهاألزلّیةاإلرادةتعّلقعدمو

حركـة شـخص أرادبأنكذلك؛يكنلمإذاأّماوواحد،شخصإرادةإلىُمنتھیینلوحظاإذافیمايصّحإّنماھذا:يقالال

.المانعاآلخروجودإلىفعًلامستند-محالةال-فالعدمموجود،منھماواحٍدلكّلفالمقتضيسكونه،اآلخرأرادوء،شي

فـي منـه بـدّ المّماوالُمقتضي،جزءھيوإرادته،فيالمغلوبقدرةعدملىإمستند-أيضًا-ھاھناالعدم:نقولألّنا

.القدرةبعدملمسبوقّیتهالضّدوجودإلىالالقدرة،والمقتضيعدمإلىمستندفیهفالعدمالمراد،وجود

صـلوح مـن المنـعُ وعلیـه، يتوّقـف أنيصلحماعلىءالشيتوّقفغائلةيرفعاللكنالدور،غائلةيرفعإنوھذا:قلت

كـان لـو أيصـحیٌح؛ للضـدّ المقتضيوجودمعالضّدوجودإلىالعدماستناَدأّنبدعوى-علیهالوجوديتوّقفألْنالعدم

يقتضـي الالشـرطّیة صـدق لكـن صـادقة، القضّیةھذهفإّنالضّد،وجودإلىمستندفالعدمموجودًاللوجودالمقتضي

.رأسًاالتوّقفرفعيوجبھووالضّد،مانعّیةلمنعمساوٌق-طرفیھاصدق

يتوّقـف مّماالمانععدمكونكذاوالنھار،رائعةفيالشمسوالمنارعلىكالنارالضّدينبینالتمانع:قلتإن:قالثّم

.البديھةمقابلةفيشبھةإّلاذكرمافلیساإلنكار،يقبلالمّماءالشيوجودعلیه

الذيالمانعولآلخر،أحدھماعدممقّدمیةيقتضيالأّنهإّلافیه،ريبالمّمااجتماعھمااستحالةبمعنىالتمانع:قلت

.وجـوده فـي يزاحمـه وءالشييعاندماالتأثیره،فيالمقتضييزحموينافيماھوالوجودعدمهعلىموقوفًايكون

الولدعلىالشفقةشّدة:مثًلاتأثیره،فيلمقتضیهمزاحمةواآلخرعنمانعًةتكونرّبماالضّدينألحدالتاّمةالعّلةنعم

فینقـذ المزاحمـة، مـع إنقـاذه إرادةفيعلیهالشفقةوالغريقاألخمحّبةتؤثرأنمنتمنعانلهالمحّبةكثرةوالغريق

.ملّخصًاانتھى.»١«دونهالولد



علیه،موقوفالعدم:يقالأوالموجبة،القضّیةھذهأيموقوف؛عدمالبأّنالقوليصدقھلأّنهمالحظةمنبّدال:أقول

لھا؟موضوعًاالعدمفیھاجعلالتيالموجبةالقضايامنذلكغیرأومتأّثر،أويؤّثر،العدمأّنأو

فرعءيلشءشيثبوتألّنالموضوع؛وجودمنالموجبةالقضايافيبّدالفإّنهالقضايا،ھذهصّحةعدمفيإشكالال

التـي المواردففيالعدولي،أوالتحصیلياإليجاببنحوعلیهيحكمكيتحّققوثبوتللعدملیسوله،المثبتثبوت

المحّصـل السـلب إلـى يرجعأنوبّدالالمحمول،المعدولةالموجبةبنحوعدمّيأوللعدمثبوتّيءشيإثباتظاھرھا

بانتفـاء تصـدق السـالبة والبّتـة بموجـود لـیس أّنـه معناهفإّنه»ممتنعالباريشريك«:قولنافيكماالموضوع،بانتفاء

.الوضوحغايةفيھذاو.كاذبةفالقضّیةإّلاوأيضًا،الموضوع

ماالتأثیره،فيللمقتضيالمزاحمالعدمھوعلیهالموقوفالعدمأّنمن-»الكفاية«فيذكرهماأّن:يظھرذكرنامّماو

يمكـن فـال أبـداً ءالشـي علیـه يتوّقـف ألْنقابـلٍ غیر-عرفتكما-العدمفإّنصحیح،غیر-»٢«يزاحمهوءالشييعاند

المـانع عـدم أّنأو»١«العـدم عّلـة العّلـة عـدم إّن-:قولھممنيتراءىماوءشيفيتأثیرهأوءلشيالعدمشرطّیة

بـل بشـرط، لـیس فالعـدم إّلـا وذھنـه، إلـى المعنـى تقريبوالمبتدئالمتعّلمتعلیممقامفيمسامحةفھو-شرط

.إنقاذهفيالغريقاألخإلىبالنسبةالمحّبةتأثیرعنمانعةالغريقللولدالمحّبةفرطشّدةأّنكمامانع،الوجود

نعـم أصـًلا، ودالوجـ مـن حـظٌّ للعدملیسفإّنهالمضاف،العدموالملكةعدموالمطلقالعدمبینذكرناهفیمافرقالو

.القابلّیةواالستعدادعنعبارةأّنھامنعرفتلماالوجود؛مننحوللملكة

والسـبق أقسـام بیـان بعـد ذكـر إّنـه حیـث سـره قدسالمحّشینمنالمحّققینبعضكالمفيمايظھرذكرنامّماو

كتقّدمبالرتبة،يكونقدوأنفسھما،علىالماھّیةوالمرّكبةالعّلةأجزاءكتقّدمبالتجوھر،يكونقدالسبقأنَّو:التقّدم

:ذلكغیرومعلولھاعلىالعّلة

يتوّقفأنيمكنلكنء،بشيلیسفإّنهالعدم،فيالموجودتأثیرالستحالةالوجود؛علىتوّقفهيمكنالالعدمأنمن

المحّللقابلّیةُمصحِّحةالرطوبةعدمفإّنالقابل،ةالقابلّیأوالفاعللفاعلّیةُمصحِّحًايكونقدالعدمفإنَّعلیه،الموجود

.»٢«لالبیضـاض المحـلّ لقابلّیـة ُمصـحِّح فإّنـه السـواد، عـدم علىالمحّلبیاضتوّقففیمكنالنار،إحراقفيللتأثیر

.ُمحّصلهانتھى

معتـرف سرهقدسھوووجود،العلیهيتوّقفأنيمكنفالء،الالشيعنعبارةالعدمأّنمنعرفتما:اإلشكالبیان

علىتوّقفهبینذلكفيفرقالو!علیه؟الوجوديتوّقفأنيمكنبأّنهيقولفكیفله،تأّثروتأثیرالوءبشيلیسبأّنه

عـن مانعـة الرطوبـة بلالرطوبة،عدمھولیسبالنارلإلحراقالمحّللقابلّیةالمصّححوعلیه،الموجودتوّقفوالوجود

.النارتأثیر

.تاّمةغیراالولىالمقّدمةأّن:فظھر

وجـوب مسـألة فـي مفّصـًلا فیھـا مـا عرفـت فقدواجبة،الواجبمقّدمةأّنھيو:المقّدماتمنالثانیةالمقّدمةأّماو

.المقّدمة

العاّم،ضّدهعنللنھيمستلزمءبالشياألمرأّنھيو:الثالثةالمقّدمةأّماو

]العامالضدفىالثانيالمقام[



ألّنھـا عنھـا؛ منھّیـاً اإلزالةمثالفيالصالةوقوععلیهلیترّتبنقیضه؛ھوالعاّمبالضّدالمرادو.الثانيالمقامھوھذاو

:فنقولمقّدمًة،الواجبالصالةلتركعاّمضّدونقیض

األمرأّن:ففیهفعلھا،عنالزجرعینالصالةكترإلىالبعثأّنأيالعاّم؛ضّدهعنالنھيعینءبالشياألمرأّنأرادإن

المنھمـا ءشيوللطبیعة،موضوعةالماّدةوللبعث،موضوعةاألمرھیئةفإّنبماّدته،الوبھیئتهالالزجرعلىيدّلال

.النھيعیناألمريكونأنيعقلالأيضًاوِحدة،علىوضٌع-أيضًا-منھاللمجموعلیسوالضّد،عنالنھيعلىيدّل

الھیئـة بـأنّ القـول يعقلالألّنهمعقول؛غیر-أيضًا-فھوضّده،عنالنھيعلىبالتضّمنيدّلءبالشياألمرأّنأرادإنو

.مجموعھماأيضّده؛عنالنھيوءبشيلألمرموضوعة

.يخفىأنمنأوضحدهففسا-التركعنالمنعمعالفعللطلبموضوعاألمرأّنمن-ذلكلبیانذكروهماأّماو

النھـي ءبشياألمرمنأذھانناإلىينسبقإّنه:تقريبهفيسرهقدساألعاظمبعضفقالبااللتزامعلیهداللتهأّماو

.»١«ذلكعلىبااللتزامفیدّلالعاّم،ضّدهعن

ذلك،فيكاٍفغیرالتصّورمجّردوضًا،أيذلكأراداآلمرأّنعلىيدّلالالذھنإلىانسباقهوذلكتصّورمجّردأّن:فیهو

.أيضًاضّدهعنالنھيبأمرهأرادالمولىبأّنالتصديقمنبّدالبل

.العاّمضّدهعنالنھيعلىالثالثالدالالتمنبواحدةيدّلالءبالشياألمرأّن:فتلّخص

أّنمـن :ذكروهماعلىالبتنائهفاسٌد؛-أيضًا-فھوه،ضّدعنالنھيإرادةوءبشياألمرإرادةبینبالُمالزمةالقولأّماو

التحقیقھوماعلىبناًءأّماوممكنة،المبنىھذاعلىالمالزمةدعوىفإّنمبادئھا،إلىتحتاجالاختیارّيةغیراإلرادة

فيفائدةالفإّنهدعواھا،قیميستفال-ارتكازًالووغیرھماوبالفائدةالتصديقوالتصّورأي-بالمبادئمسبوقةأّنھامن

.بتركهيرضىالأّنهواألكید،الطلبتحّققفيكاٍففإّنهبضّده،األمربعدالضّدعنالنھي

ضـّده عـن للنھـي ُمسـتلزم ءبالشـي األمربأّنالقوليصّحفالفاسدة،بأسرھاالمذكورةالثالثالمقّدماتأّن:فتلّخص

.المقّدمیةجھةمنالخاّص

:مقّدماترسمإلىيحتاجفتوضیحهالخارج،فيبینھماالمالزمةجھةمنالخاّصضّدهعنللنھياستلزامهاأّمو

أوالبیـاض علیـه يصـدق أنإّماالسوادفإّنالبیاض،عدممعكالسوادمتالزمان،اآلخرضّدهنقیضمعالضّدأّن:إحداھا

يصـدق الوأحـدھما، علیـه يصدقأنبّدفالالنقیضین،ارتفاعيلزمعلیهمنھماواحدكّليصدقلمفإنإّلاوالالبیاض،

أحـد بـین المالزمـة ثبـوت مـن المطلـوب ھـو والالبیـاض، علیـه يصـدق أنبّدفالالضّدين،اجتماعللزومالبیاض؛علیه

.لعنوانینءشيمصداقّیةمقتضىھوكمااآلخر،الضّدنقیضوالضّدين

جازلوكذلكوالمحال،لزماآلخر،ُحرموالمتالزمین،أحدوجبفلوإّلاوواحد،بحكممحكومانالمتالزمینأّن:ثانیتھاو

يجـوز الو-المثـال فـي الوجـوب أي-اآلخربحكممحكومًايكونأنبّدفالكذلك-أيضًا-فإّنهاألعّمبالمعنىبالجوازتركه

ھـو الـذي الصـالة، تـرك وجـوب لـزم اإلزالةوجوبُفرضفإذاالحكم،عنالواقعةخلّويمتنعفإّنهأصًلا،الحكمعنخلّوه

.وجودًالھاالمالزمضّدھانقیض



يظھـر كمـا الترك،العاّمالضّدمنالمرادلیسوالعاّم،ضّدهعنالنھييستلزمءبالشياألمرأّن:المقّدماتمنالثالثة

.الصالةفعلھووبه،المأمورنقیضمنهالمرادبل،»١«بعضمن

عنـد واجـب الصـالة تركأّنواالولى،المقّدمةفيذكرمامقتضىھوكمااإلزالة،والصالةتركبینالتالزممع:فنقول

مـن المطلـوب يـتمّ الثالثـة، المقّدمـة بمقتضـى محّرمالصالةفعلأّنوالثانیة،المقّدمةمقتضىھوكماباإلزالة،األمر

والـثالث، المقـّدمات تمامّیـة علىمبنّياالستداللوالقولھذالكنالخاّص؛ضّدهعنيالنھءبالشياألمراستلزام

:مخدوشةبأسرھالكّنھا

المعدولةالموجبةبنحوالسوادعلى-الّلابیاضأي-البیاضنقیضصدقتوّھمھيوفیھا،ُمغالطةفلوقوع:االولىأّما

.المحمول

المعدولـة بنحـو الّلابیـاض علیهيصدقأّنهالالبیاض،علیهيصدقالأوالبیاضلیهعيصدقأنبّدال:يقالأنالصحیحو

ارتفاعھمـا، إلمكانالمعدولةبنحوالسوادعلىالالبیاضصدقھوالسوادعلىالبیاضصدقنقیضلیسوالموجبة،

.المحّصلالسلببنحوعلیهالبیاضصدقعدمبل

األحكـام، منبحكٍممحكومًايكونأنبّداليقالحّتىالوقائعمنلیساالعدمّيوالعدمأّن:ففیھاالثانیةالمقّدمةأّماو

-العـدم علـى حكمھـم مـن ُيتراءىماأّماو.أفعالھممنلیسالعدموالمكّلفین،أفعالوللوقائعھيإّنمااألحكامفإّن

.واجبالتركأّنالّرم،محفالفعلإّلاوالتعبیر،فيمسامحةفھو-اإلحرامتروكوجوبمثل

الفإّنـه الفعلـّي، الحكـم الواقعًاالحكمعنخلّوھاالممتنعفإّنحكم؛عنالواقعةخلّوامتناعنسّلمالفألّنا:ثانیًاأّماو

.الفعلّيالحكمعنخلّوھايمتنع

فیـه إّمـا الفعـل فـإنّ :مباحـاً الفعـل ةصـیرور فـي لھامقتضیةمصلحةلوجوداالقتضائّیة؛اإلباحةباإلباحةاريدإن:ثالثًاو

فھـو اللـزوم بنحـو الللفعـل أوالمحـّرم، فھـو كـذلك للتـرك مقتضیةأوالواجب،فھواللزومبنحولفعلهمقتضیةمصلحة

.المكروهفھوكذلكللتركمقتضیةأوالمستحّب،

واالقتضائّیة،اإلباحةفھيلإلباحةمقتضیةنهعخارجةمصلحةتوجدأنفإّما:التركوللفعلاقتضاءفیهيوجدالأنإّماو

اإلباحـةُ اآلخـر المـالزم إباحـة مـع الُمتالزمـین أحـد وجـوب تنـافي مـن اريـد فـإن حینئٍذوالالاقتضائّیة،اإلباحةفھيإّلا

إباحـة وزمـین الُمتالأحـد وجـوب بـین تنـافي الفإّنـه الالاقتضائّیة،باإلباحةيحكمأنيمكنلكنُمسّلم،فھواالقتضائّیة

.المعنىبھذااآلخرالُمالزم

النھَيءبالشياألمرباستلزامالقوليتّمفالحینئٍذوتمامّیتھا،عدمفيوفیھاالكالمتقّدمفقد:الثالثةالمقّدمةأّماو

.أيضًااالستلزامبنحوالخاّصضّدهعن

غیرھماولھماثالثالضّدينبینالتفصیالتحول

باالسـتلزام كذلكلیسمابینولھماثالثالاللذيِنالضّدينبینالتفصیلمن:األعاظمبعضكالممنُيتراءىماأّماو

القتضـاء األّول؛قبیـل مـن ألّنھمـا بـالعكس؛ أوالحركـة، عـن النھـيَ بالسـكون األمـرُ فیسـتلزم الثـاني، دوناألّولفي

.»١«ذلكالعرفّيالمتفاھم



العقلحكمخالففھوالزجر،عینھناالبعثأّنبدعوىبالعكس؛والحركةعنالنھيعینسكونبالاألمرأّنأرادفإن

وبالحركةاألمربینفرقفالالنتیجة،فيالسكونعنالنھيمعمّتحدبالحركةاألمرأّنأرادإنوالعرفّي،المتفاھمو

المـّدعي فـإنّ أدّل،خالفـه علـى بـل مطلوبـه، إثبـات فـي ذلـك يفیدفالنتیجًة،سواٌءأّنھماوالسكون،عنالزجربین

إذاأّنـه وأحـدھما، كفايـة ذكـر مـا مقتضىوبضّده،متعّلق-أيضًا-نھٌيفھناءبشيأمرتعّلقإذاأّنهيّدعيلالستلزام

.المّدعىھوكماموجودان،أّنھماالاآلخر،إلىيحتاجفالأحدھما،وجد

إذافیماھوإّنما-المقّدمیةجھةمنالضّدعنللنھيءبالشياألمراستلزامأي-األّولالدلیلمنذكرناهماأّنلیعلمو

المقّدمیـة جھةمنباالقتضاءفالقولفقط،الموصلةالمقّدمةبوجوبالقولعلىبناًءأّماوالمقّدمة،مطلقبوجوبقلنا

يكونـا أنبـدّ الالوجـود فـي المتالزمـین أّنھـي ورابعـة، بزيـادة سـابقاً المـذكورة الـثالث أربـع؛ مقّدماتعلىموقوف

.مختلفینبحكمینالواحد،بحكممحكومین

يسـتلزم ءبالشـي األمـر وواجبـة، الموصـلة المقّدمةأّنواآلخر،الضّدلوجودمقّدمةالضّدتركأّن:المقّدماتحاصلو

بحكـم محكـومین يكونـا أنبـدّ الالوجـود فيالمتالزمینأّنو،محرَّمًاالموصلالتركتركلیكونالعاّم؛ضّدهعنالنھي

مالزمبلالصالة،عینلیسالموصلالتركضّدفإّنمحرَّمة،-الموصلالتركلتركمالزمةھيالتي-الصالةلتصیرواحد؛

بوجـوب القـول علـى أيضـاً والرابعة،المقّدمةضمیمةإلىيحتاجالفإّنهالمقّدمة،مطلقبوجوبقلنالومابخالفلھا،

إحـدى المـذكورة الرابعـة المقّدمـة ألّنالمقّدمیـة؛ جھـة أياألّول؛بالـدلیل االسـتلزام دلیـل ينحصـر الموصلةالمقّدمة

جھـة مـن دلـیالن فإّنھمـا المقّدمـة، مطلـق بوجـوب قلنـا لومابخالفواحد،دلیلفلهحینئٍذوالثاني،الدلیلمقّدمات

].ضّدهعنللنھياألمراستلزامبحثثمرةفي[المالزمةةجھمنوالمقّدمیة

بالمالزمةالقولثمرةحول:بحث

:فنقولالموصلة،المقّدمةبوجوبالقولبینوالمقّدمةمطلقبوجوبالقولبینالفرقعرفتفقدالمسألةثمرةأّماو

القولعلىفاسدةفتصیراإلزالة،إلىبالنسبةصالةكالالعبادات،منالضّدفرضلوفیماالبحثألصلثمرًةذكرواإّنھم

.»١«بهنقللملوفسادھاعدموباالستلزام،

:وجھینأحدعلىمبنّيذلكلكن

اللَّـه عـن للعبـد مبّعـدة مخالفتھمـا و،تعـالى اللَّـه إلـى بھمـا التقّربيمكنالغیرّيیناألمروالنھيبأّنالقول:أحدھما

.الفسادھيالنالقتضاء؛تعالى

فعلھـا ومحبوبـاً التـرك لیصـیر كـذلك؛ مفسـدة فعلھـا فـي أّنأوملزمة،مصلحةالصالةتركفيإّن:يقالأن:ثانیھماو

:الثمرةمنذكروهمايتّمفال-الحقھوكما-ھذينصّحةعدمفمعمبغوضًا،

االختیـاريّ الغیـر الترشُّـحي البعـث عـن عبـارة -ذكروهماعلىبناًء-فألّنهمقرِّبًا،لیسالغیرّياألمرأّنھوو:األّولأّما

»٢«.

بالفائدة،التصديقھوالبعثذلكمباديأحدلكنمباديھا،معاختیاروإرادةعنالبعثعنعبارة:ذكرناماعلىبناًءو

محبوبّیته،ولوجوبهمقتضیةةمنفعومصلحًةفیهأّنالبالواجب،اإلتیانإلىوسیلةأّنهھوالغیرّيالبعثمنالفائدةو

ثمرةذكروهمايتّمفالحینئٍذوُمبعدة،ومبغوضةلتصیر-حینئٍذ-الصالةفعلفيذاتّیةمفسدةفالتركهفيمبغوضّیًةو

.البحثلھذا



سرهقدسالبھائيالشیخمقالة

الشـیخ ذكرهمايصّحفھلعبادة،كانلودهفسايستلزمأّنهوضّده،عنالنھييستلزمءبالشياألمرأّنُسلِّملوثّم

فاسـدة، فھـي ،»١«بھـا األمـر عـدم العبـادة فسـاد فييكفيأّنهمن:المذكورةالثمرةعلىرّدًاسرهقدسالبھائي

فـال بطالنھـا، فـي كـافٍ ھـو وبھا،األمرعدممنأقّلالألّنهال؛أمضّدهعنالنھَيءبالشياألمرباستلزامقلناسواء

العبادي؟الضّدبطالنفيالنھييستلزمءبالشياألمرأّنإثباتإلىحتاجي

ولمـانع، فعًلـا أمـر بھـا يتعّلـق لـم إنوفیھااألمرمالكوجودالعبادةصّحةفييكفيإّنه:علیهرّدًا»الكفاية«فيقال

.»٢«بھااألمرتعّلقإلىيحتاجالولإلزالة،ضّدّيتھامعالصالةفيموجودالمالك

األمروموّسع،وقتھاأّنُفرضإذافیماموجودوالفرض،فيبالصالةمتعلِّقاألمرإّن:سرهقدسالثانيالمحّقققالو

ًءفبنا»٣«»اللَّْیِلَغَسِقِإلىالشَّْمِسِلُدُلوِكالصَّالَةَأِقِم«:تعالىقالوالزوال؛عندفورّيألّنهمضّیق؛باإلزالةالمتعّلق

فـالتخییر أصـًلا، فیـه األفـراد لخصوصّیاتَدْخٍلدونمنالمطلقةبالطبائعالنواھيواألوامرتعلُّقمنالحّقھوماعلى

طبیعـة أيبالطبیعـة؛ األمـرُ يتعّلـق أنأمكنمزاحمةغیرأفرادًاالموّسعللواجبأّنفبماشرعّي،العقلّياألفرادبین

وباألصالة،موّسعبالصالةاألمرأّنالمفروضألّنمعًا؛فورًا-أيضًا-باإلزالةاألمُروله،ُمزاحمالأفرادھابعضألّنالصالة؛

الوقـت، ذلـك فـي -أيضًا-باإلزالةاألمرُفرضوفعلھا،بمقدارالوقتمنبقيأنإلىبتأخیرھاُمضّیقةصیرورتھاُفِرضلو

مـن الفـرد ھذاإّنحیثاإلزالة؛بطبیعةكذاووقتھا،ضاقلووالصالةبطبیعةاألمربتعلُّقااللتزاممن-حینئٍذ-مانعفال

الفـرد بھـذا ُيـؤتى أنفـیمكن لألمـر، المتعلَّقة)ھي(الطبیعةأصللكنبالَعرض،بهطبیعتھاأفرادانحصرتإنوالصالة

.كالمهحاصلانتھى.»١«بالطبیعةالمتعّلقاألمربقصد

مـن المقصـود لكـن الفردّية،الخصوصیاتمنالمجّردةبالطبائعاألوامرتعّلقمنسرهقدسكرهذفیماإشكالال:أقول

كالصـالة عرضـّیة، إّمـا -أيضـاً -األفرادوفرد،فيتنحصرقدوأفراد،لھاتكونقدالطبیعةوالخارج،فيإيجادھابھااألمر

عـدم فيريبالوالوقت،آخرإلىثالثهوثانیهوالوقتأّولفيكالصالةكثیرة،طولّیةأفرادأوذاك،والمكانھذافي

المسـجد وفقطالصالةفعلبمقداربقيوالوقتضاقإذاكمافرد،فيالطبیعةانحصرتلوفیمابالضّديناألمرإمكان

مـالك لكنبالطبیعتین،ّلقانمتعاألمرينألّنبالضّدين؛أمرًالیسالفرضفيباإلزالةاألمروبالصالةاألمرفإّنمتنجِّس،

مـالك والطبیعـة، إيجـاد ھـو منهالمقصودلكنبالطبیعة،تعّلقإنواألمرإّنحیثھنا؛موجودبالضّديناألمراستحالة

.أيضًافیهنحنفیمامتحّققھووامتثالھما،علىالعبدقدرةعدمھوبالضّديناألمراستحالة

غسـق إلـى الشـمس لـدلوك بالصـالة أمروالوقت،أّولفيباإلزالةأمرلوكماطولّیة،ًاأفرادللطبیعةأّنفرضلوأّماو

و-اإلزالـة بطبیعـة الثـاني والصـالة، بطبیعـة أحـدھما تعّلق-األمرلتعّددبالضّدين؛أمرالوقتأّولفيلیسفإّنهاللیل،

ينتھيألّنهالوقت؛أّولفيبالصالةالفعلّياألمرمكنياللكنالصالة،وقتلسعةبالضّديناألمرمالك-أيضًا-فیهلیس

.غیرالالمزاَحمالفردإلىبالنسبةلكنعرضّیة،أفرادللطبیعةفرضلوكذلكواالستحالة،إلى

مـالك لكـن بالضـّدين، َأمـرَ يكـن لـم إنوفإّنـه منـع؛ وإشـكال محـلّ بالصـالة األمـر وجـود لتصحیحذكرهما:بالجملةو

-فیھمـا فإّنـه المـزاحم، الفـرد إلـى بالنسبة-أيضًا-الثالثةوالثانیةالصورةفيوموجود،االولىالصورةفيحالةاالست

.االستحالةإلىبالصالةاألمرفعلّیةينتھي-أيضًا

الترّتبحولبحث



بنحـو المثـال فـي الةبالصـ المتعّلـق األمروجودبتصحیحسرهقدسالبھائيالشیخإشكالعناألعاظمبعضأجابو

.»١«الترّتب

والبحـث محـطّ فـإنّ االصـولیین، مـن غیرھموبالترّتبالقائلینمنالبحثمحّطفيالمقامفيالخلطوقعقد:فنقول

بطبیعـة آخـر أمـر تعلُّقفرضوفورًا،باإلزالةكاألمرمضّیق،وقتفيبطبیعةاألمرفرضلوماھوإّنماالمقامفيالنزاع

أحـد فـرض إذاأّمـا والوقـت؟ ذلـك فـي بینھماالجمعيمكنلمإذاالترتُّببنحوذلكيمكنفھلالوقت،ذلكفياخرى

عصیانعلىاألمرينأحدترتُّبأيالترتُّب؛بنحوبالضّداألمرصّححوافإّنھمالبحث،محّطعنخارجفھوموّسعًااألمرين

كـاألمر خالفـه، واألّولاألمـرَ عصىلوبمامشروطًاواجبًااآلخروباإلزالة،مركاألمطلقًا،واجبًاأحدھمايكونبأناآلخر؛

.اإلزالةأمرخالفلوبالصالة

:المقامفيالحاللیّتضحامورتقديممنبّدفال

نـد عمسـّلم ھـو وعرفـت، كمـا الخـارج، فـي إيجادھـا ھـو المقصودلكنبالطبائع،متعّلقةكانتإنواألوامرأّن:األّول

.االصولیینمن»٢«المتأّخرين

األفـراد عـن للطبیعـة الموضـوع اللفـظ يحكـي بـأن أفرادھـا؛ لخصوصـّیات وجھـاً ومـرآةً الطبیعـة جعـل يمكنال:الثاني

خصوصـیات عـن يحكـي العـامّ فـإنّ الحكمـة، مقّدماتإجراءبعدلووالطبیعةبینوبینهفرقفإّنهكالعام،بخصوصّیاتھا

ھـو مـا غیـر آخـر معنـىً عـن لمعنـىً الموضـوع اللفـظ حكايـة إمكـان لعـدم للطبیعة؛الموضوعالمطلقفبخالاألفراد،

:قیـل لـو مـا بخـالف أفـراده، الالبیـع طبیعـة ھو»١«»اْلَبْیَعاللَُّهَأَحلَّ«:تعالىقولهفيلهالموضوعفإّنله،الموضوع

.بینھمافرٍقكموفرٍد،فرٍدكّلعلىيدّلفإّنه،»بیعكّلاِحّل«

تعّلـق مقـام فـي الوعاَلمھـا، واإلرادةمقـام فـي لیسـت الضّدين،بینالمقامفيذكروھاالتيالُمزاحمةأّن:الثالث

ذلـك فـي باإلزالةآخرأمرتعلُّقومضّیق،وقتفيبالصالةاألمرتعلُّقفرضلوفإّنهالطبیعتین،منواحدةبكّلاألمرين

فـي االمتثـال مقـام فيوبھماالخارجياالبتالءصورةفيھيإّنماالمزاحمةبلتزاحم،وتضاّدبینھمافلیسالوقت،

وقـت فيعدمهاّتفقوالوقت،ذلكقبلتنّجسأوبعُدالمسجديتنّجسلملوكمابھما،االبتالءعدمفمعواحد،وقت

.البینفيمزاحمةالفإّنهالصالة،وجوب

:الترّتبأقسامفي

:واقعغیرأومعقول،غیرإّماالشرعّيالترّتبأّن:فاعلمذلكعرفتإذا

جعـل واآلخـر بعصیاناألمرينأحداشتراطيمكنفكیفبمرتبتین،الحكمعنمتأّخرعرفتكماالتزاحمفألّن:األّولأّما

!للتزاحم؟عالجًاذلك

فـال بھمـا، الخـارجي االبـتالء بعـد وبالموضـوعین، األمـرين تعلُّقبعديتحّققإّنماالتزاحمأّنعرفتإذا:اخرىبعبارةو

.يعالجهأنعنفضًلابمرتبتین،الحكمعنالمتأّخرالتزاحمصورةإلىينظرأنلآلمريمكن

دزائـ بیـان ومؤنـة إلىيحتاجاالشتراطألّنواقعیین؛غیرالترتُّبوفاالشتراطذلكمعقولّیةُفرضلوفألّنه:الثانيأّماو

مـع االشـتراط، ھـذا عنخالیة-»١«»الصَّالَةَأِقیُموا«:تعالىقولهمثل-الشرعّیةاألدّلةأّنمعالحكم،أصلبیانعلى

.صحیحغیربالترتُّبفالقولالقیامة،يومإلىيقعالويقعلمفلعّلهالخارجّي،االبتالءفرعالتزاحمأّنعرفتأّنك



-أيضـاً -فھـو إطالقھا،معغیرھاوبالقدرةبتقییدھاالشرعّیةاألدّلةفييتصّرفالعقلأّناريدإنف:العقلّيالترتُّبأّماو

للعبـد لیسوالشارع،منالصادرةالمطلقةالخطاباتوالشرعّیةاألدّلةتقییدإلىللعقلسبیلالفإّنهالفساد،واضح

.بقیدموالهمنالصادرةاألوامريقیِّدأن

عقوبتهيصّحالأّنهبمعنىالشرعّي؛الحكممخالفةفيغیرھماوالجاھلوالعاجزبمعذورّيةحاكمالعقلّنأاريدإنو

.مسّلمفھويشمله،بحیثالحكمإطالقمع

:القانونّیةالخطابات

:امورتمھیدإلىيحتاجتوضیحهو

مرتبـة واإلنشـاء، مرتبةواالقتضاء،مرتبة-:أربعةتَبمرالألحكامأّنمن»الكفاية«منمورٍدغیرفيذكرهماأّن:األّول

والفعلّیـة، مرتبةواإلنشاء،مرتبةھماووجه،علىمرتبتانمنھاالمتصّورومتصّور،غیُر-»٢«التنّجزمرتبةوالفعلّیة،

مـن -أيضـاً -لیسـت والحكـم، بعدالتنّجزمرتبةأّنكماالحكم،قبلألّنھاالحكم؛مراتبمنفلیستاالقتضاءمرتبةأّما

لعلـم َدْخـلَ الوآلـه وعلیـه اهللاصـلى النبـيّ بعدالوحيالنقطاعالشارعمنصادرةاألحكامجمیعألّنذلكومراتبه؛

مـن الصـادرة العرفّیـة كـاألوامر المكّلفـین، جمیـع تشملقانونّیةكّلّیةاألحكاموفیھا،عجزهوجھلهوقدرتهوالمكّلف

.اإلنشاءمرتبةھيوالعرفّیة،الموالي

اهللاصلىالنبّيُيؤمرلمالتيكاألحكامفیه،مفاسدأوإجرائھاعدمفيلمصالحالشارع؛منيصدرلممااألحكاممنو

-فرجـه تعـالى اللَّـه عّجـل -األمـر صـاحب عنـد ُمسـتودعة ھيبلللناسبإعالمھاالسالمعلیھماألئّمةوآلهوعلیه

.كفرھموالخالفأھلكنجاسة

»٢«»الزَّكاَةآُتواَوالصَّالَةَأِقیُموا«و»١«»اْلَبْیِتِحجُّالّناِسَعلىللَِّه«مثلاإلجراء،موردفيالشارعأوقعهما:منھاو

وبالعالمتختّصالوالفعلّیة،المرتبةھيوالعمل،واإلجراءموردفيالواقعةالمكّلفینجمیعإلىالمتوّجھةنحوھاو

ھذالیسوالمخالفة،فيعقًلامعذورانالقاصرالجاھلوالعاجزأّناألمرغايةأيضًا،العاجزوالجاھلتشملبلالقادر،

.التنّجزمرتبةھيللحكماخرىمرتبةھنايتحّققكيالشرعّي؛للدلیلتقییدًا

منّجزيـة بعـدم حكمـوا لـذا وعنه،الزجركذلكومستھجن،ءاالبتالموردعنخارجھوبمااألمرأّن:ذكرواأّنھم:الثاني

،»٣«الشرعّيالحكموبالتكلیف-حینئٍذ-العلملعدماالبتالء؛موردعنأطرافهبعضخروجمعبالمحّرماإلجماليالعلم

بهالمكّلفتیانبإيعلمءشيعنزجرهأوشخصبعثيقبحكذاوالشخصّیة،الجزئّیةالخطاباتفييصّحإّنماھذالكن

.عنهيزجرهأوبهيأمرهلملووبنفسهزجرهأو

أوامـر كـذا وآلـه وعلیـه اهللاصـلى النبوّيـة واإللھّیـة الخطابـات والشرعّیةاألحكاممثلالقانونّیةالكّلّیةاألحكامأّماو

جمیـع ابـتالء عـن خارجـاً عنـه المنھـيّ وبـه المـأمور كـان إذاُتسـتھجن إّنمـا فھـي القانونّیـة، الكّلّیةالعرفّیةالموالي

ُمسـتھجن، غیـر فھـو آخربعٍضابتالءموردعنخرجإنوبه،المكّلفینبعضالبتالءكذلك؛يكنلمإذاأّماوالمكّلفین،

أّنھمذلكعلىالشاھدومستھجنة،وقبیحًةالكّلّیة،الخطاباتمننحوهو»آمنواالذينأيُّھايا«بمثلالخطابفلیس

نجاسـة كـذلك واالبتالء،موردعنخارجبعیدمكانفيالموجودالخمركنجاسةالوضعّیة،األحكامفيبذلكيقولونال

.الفقهفيالمرجوالھرجلزمإّلاونحوه،والدم



كـلّ إلـى متوّجھـةٍ ن،المكّلفیبعددجزئّیٍةأحكامإلىالمكّلفینإلىالمتوّجھةالقانونّیةالكّلّیةاألحكامانحالل:توّھمو

كـذبًا، اإلخبارفي»كّلھمالناسجاء«:قاللوأّنهترىأمعقول؛غیرھوبلله،معنىال،»١«المكّلفینآحادمنواحد

القـول فسـاد علـى شـاھد ھـو وواحـد، كـذب ھـو بـل كّلـا، وحاشا!ذلك؟إلىالنحاللهبعددھم؛متعّددةأكاذيبأّنه

.لمذكورابالمعنىباالنحالل

القـادر الجاھـل، ومـنھم العـالم -المكّلفـین جمیـع إلـى متوّجھةقانونّیةكّلیةالشارعمنالصادرةاألحكامأّن:فتلّخص

لحكـم تقییـداً ذلـك لـیس والمخالفة،فيالقاصرالجاھلوالعاجزبمعذوريةيحكمالعقلأّناألمرغاية-العاجزومنھم

.عرفتكماالشارع

يمكنالأّنهوعالجهبیانعنفضًلاالتزاحم،صورةإلىالنظرفیھايتصّورالإّما:الشرعّیةاألحكامأّنعرفتقد:الثالث

كمـا الحكـم، أصـل بیـان علـى زائـد بیـان إلـى يحتاجالعالجبیانألّنإلیھا؛ناظرةغیر-أيضًا-إمكانهفرضعلىوذلك،

.الوجدانوالحّسبذلكيشھد

:لوجھینفاسٌد؛بذلكالشرعّیةاألحكامتقییدوبالترتُّبلقولاأّن:الرابع

بالقـدرة؛ مشـروطة األحكـام أّنفرضلوباختیاره،نفسهتعجیزوقدرتهالمكّلفإزالةجوازلزمذلكجازلوأّنه:أحدھما

:قولهمثليصیر-حینئٍذ-ألّنه

ذلـك يجوزفكماالصالة،فيالتقصیروالسفريجوزفإّنه،»حاضرًاكنتإنركعاتأربعصّل«أو»مسافرًاكنتإنقّصر«

إبقاؤه،أوالتكلیفشرطتحصیليجبالوالفرض،علىبالقدرةمشروطالحكمألّننفسه؛تعجیزللمكّلفيجوزأنلزم

.بذلكالتزامھمعدممع

البـراءة؛ ھـي فالقاعدةبھامشروطًاالتكلیفكانلوأّنهمعالقدرة،فيالشّكعنداالحتیاطإلىذھبواأّنھم:ثانیھماو

.التكلیفشرطتحقُّقفيللشّك

عنيعجزومنھما،واحدامتثالعلىيقدرقدوالمثال،فيمعًابھمابالمأموراإلتیانعنالمكّلفيعجزقدأّنه:الخامس

الغیـر وله،مقدورمنھماواحٍدكّلألّن؛الثانيفيالبعثواألمرجوازفيإشكالفالاالمتثال،مقامفيبینھماالجمع

.أمربهيتعّلقلموبینھماالجمعھوالمقدور

أھـمّ أحدھمالیسأّنهفرضوالغريق،بإنقاذ-أيضًا-أمرهوباإلزالة،عبدهأمرالمولىأّنُفرضإذا:نقولذلكعرفتإذا

عنـد يشـتغل قـد ومطلقـًا، آخـر بفعـل يـأتي أنبدونالمكّلفيتركھمافقداألھمیةفيتساويھمافرضبلاآلخر،من

:بأحدھمايأتيأومحّرم،بفعليشتغلقدومباح،بفعلتركھما

.للتكلیفینلمخالفتهعقوبتینيستحّقاألّولففي

ألّنا؛منھمـ واحـداً إّلـا لـیس المقـدور ألّنواحـدة؛ عقوبـة إّلـا لـه يصـحّ فـال بینھمـا، الجمععلىيقدرالأّنهيتوّھمالو

.منھاواحدلكّلالعقوبةيستحّقمعًاتركھمافمعله،مقدوراآلخرعنالنظرقطعمعمنھماواحدكّلأّنالمفروض

.الثانیةالصورةفيكذلكو



قـاذ اإلنواإلزالةلتركهالثالثةوالثانیةوالمحّرم،الرتكابهأحدھا:عقوباتثالثفیھافیستحّق:الثالثةالصورةفيأّماو

.اآلخرعنالنظرقطعمعمنھماواحٍدبكّلاإلتیانمنتمّكنهمع

معذورفھواآلخر،فعلعلىيقدرالمنھمابواحٍداإلتیانمعألّنهأصًلا؛عقوبةفیھايستحّقفال:الرابعةالصورةفيأّماو

.أيضًافعلّيحكمأّنهمععقًلا،مخالفتهفي

.األھمّیةفيالتكلیفینتساويصورةفيھذا

إنقـاذ أّنفـرض ولـه، أٍخابـن اآلخروللمولى،ابنأحدھما:اثنانغرقلوكمااآلخر،منأھّمأحدھماأّنفرضلوأّماو

قطـع مـع منھمـا واحـدٍ كّلإنقاذعلىلقدرتهعقوبتین؛استحّقمعًاإنقاذھماَترَكفإْنعنده،اآلخرمنعقًلاأھّماالبن

لمعذورّيتـه بـالمھّم؛ األمـر مخالفةفيأصًلاعقوبًةيستحّقفالاآلخر،علىيقدرلمواالبنأنقذنإواآلخر،عنالنظر

بالنسبةأّماوإلیه،بالنسبةعقوبةيستحّقفالالمھّماألخابنأنقذلوواألھّم،فعلمعامتثالهعلىقدرتهلعدمعقًلا

.بالمھّماشتغالهولتركهلالعقُيعذِّرهفالاألھّم،االبنإنقاذتركإلى

يقتضيالإنوءبالشياألمربأّن-الثمرةعلىسرهقدسالبھائيالشیخاستشكلهماأّن:ذكرناهماجمیعمنفظھر

أّنمـن عرفـت لماصحیح؛غیُر-»١«عبادةكانلوفسادهفيكاٍفھووبه،األمرعدميقتضيلكّنهالضّد،عنالنھي

يقتضـي فـال لإلزالـة، ضـدٌّ أّنھامعاإلطالق،بنحواإلزالةكذلكوبھا،مأمورالمثالفيفالصالةالطبائع،بمتعّلقةاألوامر

:المثالفيبالصالةاألمرعدَمبھااألمُر

-أمـره أّنمعاآلخر،مخالفةفيبمعذورّيتهحاكمفالعقلمنھما،بواحٍدأتىلواألھمّیةفيالضّدينتساويصورةففي

.معقولغیر-عرفتكما-العقلّيأوالشرعّيالترتُّبوفعلّي،-أيضًا

.اآلخرتركفي-أيضًا-معذورفھوبهأتىلوأحدھماأھمّیةصورةفيو

بـه؛ عقوبتهفیصّحالعقل،يعذرهفالاألھّم،تركإّنهحیثلكنبه،فُیثابإلیه،بالنسبةممتثلفھوبالمھّمأتىإذاأّماو

والعلممن-المكّلفینحاالتلیسوالمكّلفین،عاّمةإلىمتوّجھةقانونّیةكّلّیةكّلھاالشرعّیةاألوامرأّننمعرفتلما

دعوىأّنوحاالتھم،الختالفالمكّلفین؛أفرادبعددتقییدھالزمإّلاوملحوظة،الوفیھادخیلة-العجزوالقدرةوالجھل

المكّلفینمنواحٍدواحٍدكّلببعثتتعّلقلمالشارعإرادةأّنومعقولة،غیُرجزئّیةحكامأوشخصّیةأوامرإلىانحاللھا

.واضحھوكماالتخلُّف،أمكنلماإّلاوانزجاره،وزجرهأوانبعاثهو

الالمكّلـف یانبعصـ العلـم فمـع شخصـّیة، جزئّیةنواٍهوأوامرإلىالشرعّیةالنواھيواألوامرانحلتلوأّنهإلىمضافًا

العلممعكذاوالنھي،واألمرعدممعلووالموافقةوباإلتیانالعلممعكذاوحینئٍذ،الستھجانهالزجروللبعثمعنى

أحٌدبذلكيلتزمالوالعاجزين،والمطیعینوالعاصینإلىبالنسبةالنھيواألمرعدمفیلزماالمتثال،علىقدرتهبعدم

منسواءلھماألحكامشمولفيكّلھمالمكّلفونوذلك،ھوالتشريعمعنىوالقانون،بجعلمتعّلقةرادةاإلبلقطعًا،

قدوالفعلّي،الحكممخالفةفيعقوبتھمايصّحالوعقًلا،معذورانالقاصرالجاھلوالعاجزأّناألمرغايةاستثناء،غیر

لیسـت وكّلّیـة، مطلقٌةآلهوعلیهاهللاصلىالنبوّيةالسّنةوالقرآنّیةتاآليافي-الشارعمنالصادرةاألوامَرأّنعرفت

.جزئّیة

:الترّتباستحالةبیانإلىرجع



إرادتـه يمكـن فـال لقبحـه، بالضـّدين الشـارع أمـر يستحیلأّنهكما:يقالبأناآلمرجھةمنالترتُّباستحالةبیانأّماو

فـي لـه مضاّدآخرءبشياآلخرومعّین،وقتفيءبشيأحدھماتعّلق:منهأمرينصدوريستحیلكذلكبھما،باألمر

.بهالملتِفتالمولىإرادةينقدحالفإّنهامتثالھما،منالعبديتمّكنالبحیثالوقت؛ذلك

وعصـیان، العلـى الترتُّـب بنحوبالضّداألمرلتصحیح»١«األفاضلمنجماعةتصّدىإّنه:حاصلهما»الكفاية«فيقال

الأّنـه بدعوىالمقارن؛أوالمتقّدمالشرطبنحوالعصیانعلىالبناءأوالمتأّخر،الشرطبنحوءبالشياألمرإطاعةعدم

األھّمأمرعصیانعلىمعّلقًابالمھّماألمُرومطلقًا،باألھّماألمُريكونبأنأيكذلك؛بالضّديناألمرتعلُّقعنعقًلامانع

.كثیرًاالعرففيواقعھوبلعلیه،البناءأو

بـالمھّم؛ األمـر مرتبةفيموجودلكّنهباألھّم،األمرمرتبةفيموجودًافیهاالستحالةمالكيكنلمإنوإّنه:قلت:قال

.المعصیةبمجّردبعُداألھّمأمرسقوطعدمو-أيضًا-المرتبةھذهفيباألھّماألمرفعلّیةبداھة

.امتناعهعلىبرھانالوالمكّلف،اختیاربسوءّنهإ:يقالال:قال

عـرض فـي الضـّدان كـان إذامابیناالستحالةفيفرقالوممكنًا،الممتنعَيقلبالالمكّلفاختیارسوءإّن:نقولألّنا

.فیهنحنمابینوواحد،

فـي اآلخـر يطـرد منھمـا واحـدٍ كـلّ يفالطلبفإّنكذلك،االجتماعبینوواحدعرضفياالجتماعبینفرٌق:قلتإن

.الثانيفيبخالفهاألّول،

ولألھـّم، فعلّیتهمضاّدةوفعلّیتهجھةمنإّلالهطردهيكونھلو!األھّم؟بغیراألمريطردهالكیفشعريلیت:قلت

!متعّلقه؟مضاّدةواألھّمبغیراألمرفعلّیةالمفروض

العرفّیات؟فيالضّدينطلبنمكذلكوقعفیماالحیلةفما:قلتإن

إلـى إرشادًابهاألمريكونأنإّماوحقیقًة،طلبهوباألھّماألمرعنالتجاوزبعدبالمھّماألمريكونأنإّمايخلوال:قلت

.المزاحمةاللوالغرضوالمصلحةمنعلیهھوماعلىبقائهومحبوبّیته

مخالفـة صـورة فـي لعقـوبتین االسـتحقاق مـن الزمـه ھـو بمابالترّتبالقائلتزميلأنأظّنالإّنهثّم:اهللارحمهقالو

والترتُّـب، علـى بهنوردكّناوببالي،ماعلىبهيلتزمال)الشیرازيحسنالمیرزا(االستاذسّیدناكانلذاواألمرين،

انتھى.»١«تصحیحهبصددكان

.ملّخصه

الشـرط عنفضًلافیه،المقارنالشرطتصّورلعدمفھوالمتأّخرالشرطبنحونالعصیاعلىاالشتراطتخصیصهإّن:أقول

عبارةألّنهزمانّي؛موجودھووالخارجي،العصیانھوبالمھملألمرشرطھوالذيبالعصیانالمرادألّنذلكوالمتقّدم،

له،المظروفالزمانھذافيبهاإلتیانلىعيقدركانالزمان،منمقدارفيباألھّماألمرامتثالعنالمكّلفتعطُّلعن

مـن أقـلّ فـي فعلھـا يمكـن الأّنـه فـرض و-مثًلـا -الدلوكأّولھامعّینةساعةفيالمسجدعنالنجاسةبإزالةأمرهفلو

موقـوف العصـیان بـل فیھما،إطاعةيتحّققلمأّنهكماباإلزالة،لألمرعصیانيتحّققلمقبلهوالدلوكأّولففيساعة،

رّتـب فإذاالساعة،تلكفياإلزالةأمرامتثالمنالمكّلفيتمّكنالبحیثقلیًلا؛لووالدلوكأّولمنمقدارمضّيعلى



علىالمھّمأمررّتبلومابخالفھذاغیر،الالمتأّخرالشرطبنحوإّلايمكنفالباألھّم،األمرعصیانعلىبالمھّماألمر

.أيضًاالُمقارنالشرطبنحويمكنفإّنه،األھّمأمرعصیانعلىالعزم

لتصـحیح مّھـد سـره قـدس فإّنه-درسهُمقّرريبعضنقلهماعلى-المقامفيالنائینيالمیرزاأفادهمابیاناألولىو

:مقّدماتالترتُّب

:أمرينبیانفياالولىالمقدمة

فـال اآلخـر، بمتعّلقاإلتیانبعدممشروطًابالخصوص،منھماحدبواأومنھمابكلٍّالتكلیفتعّلقإذاالمتضاّدينأّن:األّول

لمـا الضـّدين؛ بـین الجمـع طلبكذلكالطلبینمنيلزمالوعرضّیین،الطولّیینبھماالمتعّلقانالتكلیفانيكونمحالة

اإلتیـان إلـى باإلضـافة مطلقـاً يكـون بـأن واحـد عـرضٍ فـي منھماواحٍدكّلكانإذاذلكالطلبینمنيلزمإّنماوذكرنا،

الجمـع إمكـان فرضإذاأّنهذلكعنيكشفواآلخر،بعدممشروطًاأحدھماجعلإذامابخالفعدمه،واآلخربمتعّلق

حـال قـرأ واآلخـر، عـدم علـى مترتِّبًاومشروطًاأحدھماجعلذلكمعوالمسجد،فيالدخولوكالقراءةشیئینبین

مشـرِّعًا، كـان كـذلك بھمـا المكّلـف أتـى فلـو المطلوبّیـة، صـفة علىالخارجفيوعھماوقامتنعالمسجدفيالدخول

.بینھماالجمعتحّققمنيمنعالخطابینترّتبنفسأّنعنذلكفیكشف

بـدّ الكـان إنوبینھمـا، المزاحمةلوقوعالموجبالتكلیفینامتثالعلىالمكّلفقدرةعدمصورةفيأّنه:الثانياألمر

بـه يرتفـع ماعلىاالقتصارمنمناصالأّنهإّلاعقًلا،المقدوربغیرالتكلیفالستحالةالتزاحم؛بهيقععّماالیدفعرمن

.موجببالفإّنهسقوطه،فیستحیلعلیهالزائدأّماوالمذكور،التزاحم

فقـط، المھـمّ خطـاب إطالقھوالساقطلیكونالخطابین؛إطالقھوھلللتزاحمالموجبأّنفيالكالموقعثمَّمنو

لـه الموجـب أّنأوعرفـت، كمـا ُموجـب بالسقوطهألّنعلیه؛مترّتبًاوباألھّماإلتیانبعدممشروطًاخطابه،أصلدون

فعلّیـة عـن ناشـئاً كـان إذاالتـزاحم أّنذلـك علـى يترّتـب وأصـله، مـن المھـمّ خطـاب لیسـقط الخطابینفعلّیةنفس

شـرعّیًا؛ تخییرّيـاً خطابـاً يستكشـف العقلأّناألمرغايةأھّم،أحدھمايكنلمإذامعًاسقوطھمانمبّدفالالخطابین،

إطـالق عـن ناشـئاً التـزاحم كـان إذامـا بخـالف ھذاوالحكیم،علىقبیحھووالملزم،المالكتفويتعدمهالستلزام

عدمعلىمترّتبومشروطالخطابینمنفكلٌّنفسھما،أدونالخطابینإطالقالساقطيكونعلیهبناًءفإّنهالخطابین،

.شرعّيالعقلّي-حینئٍذ-التخییرواآلخر،بمتعلَّقاإلتیان

إطالقـه دونالمھـّم، خطـاب أصـل سقوطعلىبنائهوالترّتب،إنكارهمعسرهقدساألنصاريالعّلامةأّنالغريبمنو

:ببیانمنھماواحدكّلِطبقعلىالعملوجوبإطالقسقوطإلى-ّیةالسببعلىبناًء-الخبرينتعارضفيذھب،»١«

اآلخر،طبقعلىالعملبعدممشروطًامنھمابكّلالعملوجوبفیكوناإلطالقین،سقوطعنديرتفعالتزاحممحذورأّن

.»١«التكلیففعلّیةفيالقدرةاعتبارمننشأإّنمااالشتراطوالتقییدھذاو

أحدترّتبامتنعلوشعريفلیتاآلخر،امتثالعدمعلىمنھماكّلمترّتببخطابینااللتزامإلىيرجعرهذكماحاصلو

إلـى ترتُّـبٍ ضـمّ فھل-توّھمكماالضّدين،بینالجمعالستلزامهفیه؛نحنفیماكما-اآلخرامتثالعدمعلىالخطابین

.انتھى.»٢«عزيزغیرألساطینامناالشتباهأّنإّلا!المحذور؟ارتفاعيوجبمثله

.المقامفيثمرةوفائدةعلیهيترّتبالأّنهءسیجيلكنعلیه،غبارالصحیحالمقّدمةھذهفيذكرهما:أقول

:اإلشكاالتغرائبمنفھوالشیخعلىإشكالهأّماو



بعصـیان مشروطًاآخرأمٍرواإلطالق،بنحوھّمباألأمٍروجودفرضعنعبارة:المقامفيالُمّدعىالترتُّبفألّن:أّوًلاأّما

مشـروط بـالمھمّ األمـر أّنالمفروضوعنه،متأّخرةمرتبةفيطاعُتهوأمركّلعصیاُنوبه،اإلتیانبعدمالاألھّم،أمر

مذھبهعلىاًءبنخصوصًابرتبة،شرطهعنمتأّخرالمشروطألّنباألھّم؛األمرعصیانعنمتأّخرفھواألھّم،أمربعصیان

الترتُّـب ھوفھذابمرتبتین،باألھّماألمرعنُمتأّخربالمھّمفاألمرالموضوع،قیودإلىكّلھاالشرعّیةالشرائطرجوعمن

.المقامفيالمّدعى

تیاناإلعدمالخبرينمنواحٍدبكّلالعملفياشترطألّنهأصًلا؛الترتُّبمنھوفلیسسرهقدسالشیخذكرهماأّماو

.اآلتیةعبارتهفيتأّملمنعلىيخفىالكماعصیانه،الاآلخربمتعّلق

مشـروطاً الخبـرين مـن واحـد بكـلّ العمـل كـان إنألّنهالمحال؛يلزمهاالصطالحيالترّتبسرهقدسالشیخأرادلوو

.المتقّدمتأّخرورالمتأّختقّدمفیلزمبمرتبتین،اآلخرعلىمنھماواحدكّلتقّدميلزماآلخر،بعصیان

كّلھاالشارعمنالصادرةاألحكامأّنمن:سابقًاذكرناماھوالتعارضبابفيسرهقدسالشیخُمرادفألّن:ثانیًاأّماو

يقدرلمفإذااالمتثال،مقامفيالعاجزمثلبمعذورّيةحاكمالعقللكنسواء،إلیھاباإلضافةالمكّلفینجمیعوُمطلقة،

معـاً تركھمـا لـو واآلخـر، تركفيعقوبةيستحّقالفھومنھما،بواحٍدأتىلوالطلبینامتثالفيالجمععلىالمكّلف

.عقوبتیناستحّق

لـیس سـقوطھما، عـدم والجملـة فيالمتعارضینبأحداألخذبوجوبالحكمإّن:التعادلبابفيقالسرهقدسفإّنه

:قال.البدلعلىألحدھماالّلفظيالعمومشمولألجل

واحـد كـلّ أّنالمفـروض وبالقـدرة، مشـروطاً العرفّیةوالشرعیةالتكالیفكسائرمنھماالتكلیفامتثالكانلّمالكنو

يتعـّین وتركـه، يحـرم مقـدور اآلخـر تركمعمنھمافكلٌّاآلخر،إيجادمعمقدورغیرواآلخر،تركحالفيمقدورمنھما

بعـد منھمـا كـلٍّ امتثـال وجـوب أدّلةنتیجةبأحدھمااألخذفوجوبعلیه،يعاقبالوتركه،وزيجاآلخرإيجادمعوفعله،

.انتھى.»١«بالقدرةاالمتثالتقیید

بـل بـالُمھمَّیِن، ُذكرلمااختصاصالأّنهسرهقدسالشیخعلىيردلكنوذكرناه،فیماصريحةترىكماالعبارةھذهو

.يضًاأالمھّمواألھّمفييجري

الوالموضوع،قیودإلىترجعكّلھاالتكلیفشرائطأّن):سرهقدسالنائیني»٢«المیرزاذكرھاالتي(الثانیةالمقّدمة

الموضوعأّنالواضحمنو.الموضوعحالكّلھاالشرائطفحالاإلنشاء،والجعلمقامفيالوجودمفروضةأخذھامنبّد

أّنمـن :بعضـھم ذكـره لمـا وجـه فالموضوع،بالالحكمبقاءيستلزمألّنهالموضوعّیة؛عنينسلخالخارجًاوجودهبعد

خارجـاً تحّققـه بعـد الموضـوع بـأنّ :للقولمساوقھوو،»١«ُمطلقًاواجبًاينقلبشرطهتحّققبعدالمشروطالواجب

أّنبتـوّھم التشريع؛عّلةوجعلالبداعيالحكمموضوعخلطجھةمنذلكيكونأنيبعدالوالموضوعیة،عنينسلخ

الحكـم يتعّلـق وجـوده فبعـد موضـوعه، علـى الحكملجعلالداعيقبیلمنھوبلموضوعه،عنخارجالتكلیفشرط

.أصًلامجاللالشتراطيبقىالوبموضوعه،

الشـرعّیة األحكـام لبیانتكّفلةالمالقضاياأّنتوّھموالخارجّیة،والحقیقّیةالقضايابینالخلِطعنناٍش:التوّھُمھذاو

.شرطهتحّققعندخاّصبمكّلفمنھاواحدكّليتعّلقعديدةتكالیفإنشاءعناإلخبارقبیلمنوالثانیة؛قبیلمن

:المباحثمنجملةفيوقعالخلطھذاوالحقیقّیة،القضايابنحوھياألحكاملبیانالمتكّفلةالقضايابلفاسد،لكّنه



بـین التزاحميقعمحالةفالمطلقًا،-أيضًا-بالمھّماألمريكونباألھّماألمرعصیانبعدأّنهتوّھمفإّنهفیه،حننما:منھا

).الكفايةفيوقعإّنماالخلطھذاأّن»٢«المقّررينأحدمنيظھرو(الخطابین

أممتقـّدماً المعلـوم كـان سواءاللحاظ؛ولمالعشرطإلىالوضعّیةوالتكلیفّیةالشرعّیةاألحكامشرائطإرجاع:منھاو

.مقارنًاأممتأّخرًا

االمـور مـن الوالجعلّیـة، االمـور منالالتكوينّیة،االمورمنھيإّنماالشرعيللحكمءشيسببّیةبأّنالقول:منھاو

أّنعـن الغفلـة مـع تشـريعًا، الجعـل يـد تنالھاالالتيالواقعّیةاالمورمنفیهالجعلدواعيتأثیرأّنبتوّھماالنتزاعّیة؛

إلىالعّلةوالداعينسبةالحكمه،إلىالموضوعنسبةإلیھانسبتهو-مثًلا-للملكّیةالعقدسببّیةفيھوإّنماالكالم

إّنماط،بالشرائالتكالیفبابفيالموضوعقیودعنوباألسباب،اإليقاعاتوالعقودعنالفقھاءفتعبیرعلیهوالمعلول،

.محالةالالموضوعقیودمنقیدالشرطوالسببمنفكلٌّإّلاواصطالح،مجّردھو

بعـد بـالمھمّ األمـر أّنبتـوّھم -الخطـابین بینالتزاحممحذوريدفعالبالترتُّبااللتزامأّن:توّھمفسادذكرنامّمايعلمو

ذلـك و-محالـة الالتمـانع والتزاحمفیقعباألھّم،األمرضعرفيلهشرطًاكونهالمفروضباألھّماألمرعصیانحصول

بقـاًء، بـه مشروطحدوثًابهالمشروطفالحكمله،شرطّیتهعنيخرجهالالخارجفيالحكمشرطحصولأّنعرفتلما

.انتھى.»١«بینھماالتزاحملیقعإطالقان؛ھنافلیس

قـد أّنـه المعلوممنودلیل،الوبرھانالموضوعقیودإلىالشروطرجوعمنذكرهماعلىيقملمأّنهعلیهيرد:أقول

غرضـه تعّلـق إذاكمـا سـابقًا، إلیـه أشـرنا كمـا معـًا، فیھمـا الملزمـة المصلحةأّنألجلقید؛معءبشيالغرضيتعّلق

قـد وفیـه، الصـالة إيقـاع وعدمهفرضلوالمسجدإيجادمنبّدالالصورةھذهفيأّنعرفتوالمسجد،فيبالصالة

اللكـن ويبغضـه، قـد بـل للمـولى، محبوبًاالشرطيكونالرّبماوبدونه،الشرٍطوجودفرضعلىبفعٍلالغرضيتعّلق

بإكرامـه تعّلـق قـد الغـرض فـإنّ »فأكرمهزيدجاءإن«:قالإذاكماوجوده،فرضعلىبهالمشروطالحكمبتركيرضى

واألوامـر متعّلـق فـي المـأخوذة القیـود كانـت فـإذا حینئـٍذ، المصـلحة لعدمبدونه؛الفیه،للمصلحةبمجیئه؛مشروطًا

لعـدم اآلخـر؛ إلـى أحـدھما إرجـاع يصّحفالالمغايرة،كمالبینھماقسمینعلى-األمرنفسواللُّّببحسب-النواھي

ءشيسببّیةبأّنالقوللزمذلكاللوّنهأھو:المقامفيذكرهالذيالمحذوروعلیه،يردلمحذورإّلاذلك،إلىالداعي

االمـور مـن نحوھـا والشـرطّیة كانـت أنبعـد فإّنـه أصًلا؛بمحذورذلكلیسلكنالتكوينّیة،االمورمنالشرعّيللحكم

.الصالةلوجوب-مثًلا-للدلوكالشرطّیةوالسببّیةالشارعيجعلأنفيمحذورالالشارع،اعتبرھاالتياالعتبارّية

والّلببحسببینھماالفرقمنعرفتمابعدصحیح،غیرالموضوعقیودإلىالشرعّیةالشروطإرجاعمنذكرهمابل

:أشیاءثالثةھنافإّنالفقه،فياالختالللزمإّلاوللموضوع،قیدًاأوللحكمشرطًابجعلهالحكمالختالفاألمر؛نفس

.بینھاالخلطيصّحالواآلخر،حكمُيغايرواحدكّلحكُموالداعي،والحكم،قیِدوالموضوع،قیِد

ُلّبّيالعقلحكملكنبالمقام،لهارتباطفال-الخارجّیةالالحقیقّیةالقضايابنحوالشرعّیةاألحكامأّنمن-ذكرهماأّماو

.الخارجّیةأوالحقیقّیةالقضايابنحولیسو

أّنـه أرادإنألّنـه محـال؛ بلممنوع،أيضًا-فھو-مطلقًايصیرشرطهتحّققبعدشروطالمأّنمن-بعٍضعننقلهماأّماو

لـم تعـالى اللَّـه إرادةأّنمـع مسـتحیل، فھـو مشـروطًا، كانأنبعدمطلقًاتعالىحكمهفیصیر،تعالىاللَّهإرادةتتغّیر

.الكليالقانونيبالحكمتعّلقتتعالىإرادتهبلالتخلُّف،الستحالإّلاوانبعاثھم،والمكّلفینببعثتتعّلق



آلهوعلیهاهللاصلىالنبّيبعدالوحيانقطعفقدشرطه،حصولبعدمطلقًاالمشروطالحكميجعلتعالىأّنهأرادإنو

.بالمطلقالمشروطالحكمتبديلأّنهالمجعول،آخرحكمأّنهمعذلكيمكنفالالشريعة،كملتو

ومضـّیق، وموّسـع :قسـمین علـى الواجـب أّن:حاصلھاو):سرهقدسالنائینيالمیرزاذكرھاالتي(لثةالثاالمقّدمة

:قسمینعلى-أيضًا-المضّیق

فھـو الموضـوع، فـي دْخًلاماآٍنلُمضّيأّنوما،آنًالووزمانهُمضّيعلىمتوّقفةفیهالخطابفعلّیةيكونما:أحدھما

.ماآنًالووزمانهُمضّيوالقتلتحّققعلىمترّتبفإّنهالِقصاص؛فيذلكدعوىيبعدالكماله،األخیرالجزء

وتقّدمبینھمالیسوشرطه،وموضوعهمنجزءآخرلوجودمساوقةفیهالخطابفعلّیةبلكذلك،لیسما:ثانیھماو

لكّنھـا التكوينّیـة، عّلتـه إلـى المعلولنسبةتكنملإنوموضوعهإلىالحكمفنسبةرتبًة،عنهتأّخرتإنوزمانًاتأّخر

فّرعنـا علیـه وأخیـرًا، جزًءااألخیرالجزُءيكونالأنيلزمألّنهالمناقضة؛والُخلفإلىيرجععنهالحكمفتخّلفنظیرھا،

.المتأّخرالشرطبطالن

-مثًلـا -اإلمسـاك علىيتقّدململو-مثًلا-إلمساكاوجوبأّن:بتقريبزمانًا؛االمتثالعلىالخطابتقّدملزوم:توّھُمو

التقـديرين كـال علىوال،أْوباإلمساكمتلبِّسًاإلیهالخطابتوجُّهحینالمكّلفيكونأنفإّماما،آنًالووالفجرأّولفي

عـدم ُفـرض مّمـن لبهطأّنكماللحاصل،طلٌبمنهتحقُّقهُفرضمّمناإلمساكطلبألّنإلیه؛الخطابتوجُّهيستحیل

.»١«ماآنًالوواالنبعاثزمانعلىالخطابتقدُّممنبّدفالمستحیل،كالھماوالنقیضین،بینللجمعطلٌبتلبُّسه

إّمـا :عّلتـه وجـود حـین المعلول:فیقالالتكوينّیین،المعلولوالعّلةبهأعنينظیره؛فيلصّحذلكصّحلوبأّنه:مدفوٌع

.المعدومفيالموجودتأثیريلزمالثانيعلىوالموجود،إيجاديلزماألّولفعلىم،معدوأوموجود

مايلزمالخطابوالعّلةوجودحینأنفسھمافيالوجودمفروضيكانالواالمتثالأوالمعلولأّن:المقامینفيالحّلو

.أصًلامحذورالزمانّیةالمقارنةمنيلزمفالعنھماالنظرقطعمعوجودھمافرضلوأّماوالمحذور،منذكر

فـي ذلـك كفـى -مثًلـا -الفجرعندالصوموجوبوالخطاببتوجُّه-مثًلا-الفجرقبلعالمًاكانإنالمكّلفأّنإلىمضافًا

ف،المكلّـ علـى واجـب قبلھـا لـو واألحكـام تعّلـم إّن:قلنـا لـذا ولغـٌو؛ قبلـه فوجودهالفجر،حیناالمتثالتحقُّقإمكان

.متعّلقهلصدورالمقارنالخطابھولهفالمحرِّك

المعّلـق بالواجـب االلتـزام مـن بـدّ فـال شـرطه، وجودقبلالخطابفعلّیةيستلزمماآنًالووالخطابتقّدمأّنمعھذا،

.مّركماالمستحیل

وجوبفيإّلا-حینئٍذ-الفرقلعدمقته؛وأّولفيوقعإذا-أيضًا-الموّسعالواجبفيلجرىذلكتّملوأّنهمعكّله،ھذا

.بذلكيقولونالأّنھممعجوازھا،والمقارنة

زمـانَ وبـاألھمّ األمـر شـرط زمـانَ أّنإثبـات ھوالمزبور،الخطابتقدُّمبلزومالقولإبطالوالمقّدمةھذهمنالغرضو

بالقیـاس ذلـك ھـو الشـأن أنكمـا مّتحدٌة،كلَّھا-مھّمبالاألمرشرطھوالذي-عصیانهأوامتثالهزماَنوالخطابفعلّیة

وبالرتبة،بینھماالتقّدمبلبالزمان،تقّدمماجمیعفيتقدُّمالوعصیانه،أوامتثالهوفعلّیتهشرطوبالمھّماألمرإلى

:المقامفي»١«بعٌضأوردھاالتياإلشكاالتلبعضوقعفالحینئٍذ



زمـان علـى المھـمّ خطـاب تقـدُّم فـرض مـن بـدّ فـال المھـّم، خطابزمانمعمّتحدباألھّممراألعصیانزمانأّن:منھا

.اإلشكاالتمنذلكغیروالمتأّخربالشرطااللتزاميستلزمھووامتثاله،

المتقـّدم لمھـمّ اخطابلفعلّیةشرٌطبالعصیانالتعقُّبوصَفبأّنالتزمناواخترناه،عّماتنّزلنالو:كالمهآخرفيقالثمَّ

مـن ُينتـزع إّنمـا بالمعصـیة التعقُّـب عنوانأّنبداھةتوّھم؛كماالضّدينبینالجمَعذلكاستلزملماامتثاله،زمانعلى

لخطـاب شـرطاً بھـا التعقُّـب كـونُ وظرفھـا، فيالمعصیةوجوُدُفرضفإذاالمتأّخر،ظرفهفيعصیانهتحّققوالمكّلف

واحـد زماٍنفيالطلبیناجتماعيكونفالعلیهوشرطًا،العصیاننفسكونفرضفيالحاَلعینهبالحاُليكونالمھّم،

.انتھى.»٢«الُمضیَّقینفيكلُّهھذاُتوھِّمكماالمتعّلقین،بینللجمعطلبًا

إنوبه،القوليمتنعثبوتھاعدممعوالترتُّب،يثبتثبوتھامعوذكرھا،التيالمقّدماتعمدةھيالمقّدمةھذه:أقول

ذكرھاإّنماسرهقدسأّنهوالمطلوب،فيالمقّدمةلھذهبهمعتّدًادخلالأّنهوذلك،خالفلدرسهالمقرِّرينبعضذكر

فـي الُعمـدة بـل كذلك،لیسلكنالُمقّدمات،منسواھاماھوالُعمدةأّنوالمقام،فيالواردةاإلشكاالتلبعضدفعًا

:فأقولسقمه،وفیھاذكرهماصّحةمالحظةمنبّدفالھذه،ھيمطلوبهإثبات

ھـو صّرحكما-االنبعاثاقتضاءھواالنبعاثمنالمرادألّنصحیح؛فھو»١«االنبعاثوالبعثزماناّتحادمنذكرهماأّما

المعلـول والعّلـة زمـان أّنكماواحد،زمانفيكالھمااالنبعاثاقتضاءوفالبعثالخارجي،الفعلياالنبعاثال-»٢«به

.زمانّيالرتبيٌّالعّلةوالبعثعنالمعلوِلوالمعنىبھذااالنبعاِثتأخُُّروواحد

العصـیان لكـن زمـانّي، الرتبـيٌّ الشـرط عـن المشروطتأخُّرأّنوالمشروط،والشرطزماناّتحادمن:ذكرهماكذلكو

العصـیان ھـو ھنـا بهالمرادأّنمنتقّدملماذلكوالبعث؛والحكموالشرطزمانمعمّتحدًازمانهلیسوكذلك،لیس

فـي فعلـه مـن يتمّكنالبحیثزمانه؛فيبهبالمأموراإلتیانعنالمكّلفتعّطلعنعبارة-تقدَّمكما-ھووالخارجّي،

أّولفـي فھـو إّلـا وقلیًلـا، لـو ولزمـان امـن مقـدار بمضّيعنهتعّطلهمنالعصیانصدقفيبّدفالله،المضروبوقته

.البعثواألمرعنزمانًامتأّخرفالعصیانممتثل،الوبعاٍصلیسالوقت

ُموّسـعاً اآلخـر ومضـّیقاً أحدھماأومضّیقین،كالھمابالمھّماألمروباألھّماألمريكونأنھوبالترتُّبالمراد:بالجملةو

واللیـل، َغَسقإلىالشمسلُدلوكبالصالةامرإذاكماالثاني،فيواحدوقتفيماابتداؤھُفرضإذاواحدزمانفي

أّنعرفتقد:فنقولحینئٍذوطوله،فيواألھّممرتبةعنمتأّخرةالمھّممرتبةأّنُفرضوفورًا،الدُّلوكعندباإلزالةامر

مـن مقـدارٍ ُمضيُّوالمھّم،أمرزمانمعباألھّماألمرزمانيُرتغافیلزماألھّم،أمربعصیانمشروطًاكانإنبالمھّماألمر

يعتبـر أّنهعرفتقدوبعُد،الشرطيتحّققفلمإّلاوبالمھّم،األمرشرطھوالذيباألھّماألمرعصیانبهيتحّققالزمان

.زمانھمااّتحادالترتُّبفي

عبارتـه ذيـل مـن يظھـر كمافیه،الشروعوبهبالتلّبسمشروطبلبالعصیان،مشروطًالیسبالمھّماألمرأّنأرادإنو

ُمضيِّإلىاحتاجإنوالوجودُمتدّرجأمرًالیسالعصیانأّن:ففیهبذلك،الضّدينطلبغائلةيندفعأّنهوالتقريرات،في

ألّنـه لـه؛ المضروبالوقتذلكفياألھّمبهالمأمورفعليمكنهالزماٍنمنمقدارفيالمكّلفتعّطِلوالوقتمنزماٍن

فعـل يمكنـه داممـا فإّنـه واحـد، آٍنفـي وواحـدة دفعًةيتحّققإّنمابلفیه،الشروعوالتلبُّستصوُّريمكنفالزمانّي،

يتصـّور إّنمـا الشـروع والعصـیان يتحّققفعلهيمكنهالالذياآلنفيوالعصیان،يتحّققلموقتهفياألھّمبهالمأمور

.مثلهفيالالتحقُّق،والوجودالمتدرِّجاألمريف



فـي لـیس بـه التلـّبس والعصـیان فـي الشروعلكناإلشكال،ھذاعنالنظرأغمضناوذلك،سّلمنالوأّنهإلىمضافًا

لتأّخرهوجبًامشرطبأّياشتراطهلیسوعنه،-أيضًا-بهالمشروطتأّخرعلیهلیتفّرعباألھّم؛األمرعنالمتأّخرةالمرتبة

األمـر عـن تـأّخره يوجـب فھـل -مثًلـا -الشمسبطلوعبالمھّماألمراشترطلوأّنهترىالأالرتبة؛فيباألھّماألمرعن

.االعتبارمجّردلیستوالواقعّیة،االمورمن-أيضًا-المرتبةوكّلا،!باألھّم؟

غائلـة يـدفع -أيضـاً -أّنـه و،»يعصـي الـذي «كمفھومانتزاعّي،وانبعنبالمھّماألمراشتراطيمكنبأّنهبهصّرحماأّماو

.الخامسةالمقّدمةفيءسیجيما:ففیهالضّدين،طلب

:ثالثةأنحاءعلىُيتصّورتقديٍرعلىالخطابانحفاظأّن):سرهقدسالنائینيالمیرزاذكرھاالتي(الرابعةالمقّدمة

.إلیهبالنسبةمطلقًاأولتقديرابذلكمشروطًاالخطابيكونأن:أحدھا

الحكـم تقییديمكنالتيالقیودإلىبالنسبةھوإّنماذلكواللحاظي،التقییدأوباإلطالقإّماانحفاظه:اخرىبعبارةو

طابالخفإّنعدمھا،والطیرإطارةتقديريعلىبالصالةكاألمرالثانيواالستطاعة،بشرطبالحّجاألمرمثلفاألّولبھا،

.الحالتینفيالثانيوالقید،وجودحالفيمحفوظاألّولفي

الجھل،وكالعلمبھا،الحكمتقییديمكنالالتيالقیودإلىبالنسبةذلكوالتقیید،واإلطالقبنتیجةانحفاظه:الثاني

إلىبالنسبةالشرعیةاألحكاموالخطاباتكجمیعاألّولوالخارجي،الدلیلمنُيستكشفاأنبدالالتقییدواإلطالُقو

سـواھما األحكـام إطـالق علـى قـائم اإلجمـاع فـإنّ للمسافر،القصرواإلخفاتوالجھرسوىالجھل،والعلمصورتي

فـإنّ السـفر، فـي القصـر واإلخفـات أوالقـراءة فـي الجھـر وجـوب مثلالثانيوالجھل،والعلمصورتيإلىبالنسبة

ُيستكشـف معـه والدلیل،بدونالقسمھذافيباإلطالقاألخذيصّحالوالعلم،بصورةذلكیدتقیعلىقائماإلجماع

.األمرنفسفيمقّیدًاأومطلقًاكونه

فإّنهالترك،وكالفعلالخطابنفسيقتضیهتقديركّلإلىبالنسبةذلكوالقسمینھذينقبیلمنيكونالما:الثالث

مسـتحیًلا التقییـد كـان فـإذا النقیضـین، طلـب فإّنـه بـالترك الوالحاصـل، تحصـیل فإّنهعل،بالفالخطابتقییديمكنال

.كذلك-أيضًا-إلیھمابالنسبةفاإلطالق

معلولھا،إلىالعّلةنسبةاألّولینفيالتقديرإلىالخطابنسبةأّن:األّولینالقسمینبینوالقسمھذابینالفرقو

متعـّرض و-التـرك أوالفعـل أي-التقديرلبیانمتكّفلاألخیرفيالخطابأيضًاوالعّلة،إلىالمعلولنسبةالثالثفيو

القسـمین بخـالف التقـدير، ذلكسوىآخرءلشيفیهتعّرضالوتركه،عدموالمتعّلقفعليقتضيإّنهحیثلحاله؛

.آخرأمربیانلمتعّرضبلللتقادير،بنفسهفیھماللخطابتعّرضالفإّنهاألّولین،

للجمـع طلبـاً فلیسبمراتب،أوبمرتبتینعنهمتأّخرباألھّماألمربعصیانالمشروطبالمھّماألمرأّن:ذلكعلىفّرعثّم

.انتھى.المتعّلقینبین

:قسمینعلىاإلطالق:أقول

تقییـد يمكـن التـي القیودإلىبةبالنسھوإّنماھذاوالمخاصمة،عندموالهعلىالعبدبهيحتّجالذياإلطالق:األّول

.بھاالخطاب



يمكـن الالتـي القیـود إلـى بالنسـبة ھووالمنازعة،عندموالهعلىبهاالحتجاجللعبديصّحالالذياإلطالق:الثاني

.بھاالخطابتقیید

.بهحتّجُيحّتىبھاالخطابتقییدإمكانعدمالمفروضأّنھوفیهالمولىعلىاحتجاجهصّحةعدموجهو

الموضوعجعلفإذاموضوعه،عنيتجاوزالالحكمفإّنلحكمهموضوعًاشیئًاالمختارالقادرجعلإذا:األّولالقسمففي

إّني«:يقولأنللمولىيصّحالمنھا،فردًاأعتقوالمكّلف،امتثلو،»رقبةأعتق«:قاللوكماالمطلقة،الطبیعةنفس

مختار،قادرأّنهالمفروضألّنالموضوع؛تقّیدأنلكبّدفالكذلك،كانلوبأّنه:علیهالعبدتّجفیح،»الفردھذاغیرأردت

.الحاالتجمیعإلىالحكمسرايةلحاظالمطلقة،طبیعةالموضوعجعلعنعبارةاإلطالقأّنسابقًاعرفتقدو

كـذا، أوكـذا كانسواءأّنهلحاظفیهلیسوواحد،مقسموالهعلىالعبدبهيحتّجأنيصّحالذياإلطالقأّن:فتلّخص

.االصطالحفيمشاّحةفالذكرناهماباللحاظأرادإنوتقیید،فإّنه

.المھملةالقضیةبنحوالخطابجعلالثالثالقسمفيأّنه:توّھمو

للطبیعـة موضـوعة المـاّدة ویئـة، ھومـاّدة لألمـر أّنفياألّولینالقسمینبینوالقسمھذابینفرقالبأّنه:مدفوٌع

بنحوالصالةطبیعةأيالماّدة؛إلىالبعثھو»صلِّ«فمعنىإّلالیسذلكھواإلطالقمعنىأّنعرفتقدوالمطلقة،

باإلطالقاألخذيمكنالفألجلهممكن،غیرالثالثالقسمھذافيالتقییدأّناألمرغايةالمھملة،الطبیعةالاإلطالق،

ھـذا فيالموضوعأّنضرورةاإلطالق؛عدمألجلالالفعلھواإلطالقنفسمقتضىألّنالترك؛والفعلإلىبةبالنس

.األّولینالقسمینفيالموضوعھوالثالثالقسم

.القسمھذافيالھیئةبإطالقاألخذيمكننعم

فيباألھّماألمربعصیانالمشروطباألھّماألمرعنرمتأّخبالمھّماألمرأّنمنذكرهماعلىبالترّتبالقولتفريعهأّماو

.الرتبة

.بیانهءسیجيكمافیهمالكهوجودلعدمرتبًةبهاألمرعنمتأّخرًالیسالعصیانأّن:أّوًلاففیه

الرتبـة فيشرطالتأّخرفمجّردشیئًا،الضّدينطلبغائلةدفعوالترتُّبتصحیحفييفیدالالرتبيالتأّخرمجّرد:ثانیًاو

.الترتُّبيصحِّحال

لتصـحیح المقـّدمات أھـمّ أّنھاعنهنقلإنوشیئًا،تفیدالصّحتھافرضعلى-أيضًا-الُمقّدمةھذهأّنذكرنامّمافاّتضح

.»١«الترتُّب

:تقريباتبالمھّماألمرتأخُّرلبیانذكرإّنهثّم

-أيضـاً -عـدمھا مـع اإلطاعـة والبعث،عنمتأّخرةرتبةفياالنبعاثألّنر؛األمعنمتأّخرةمرتبةفياإلطاعةأّن:األّول

فـالحكم األمـر، عـن متأّخرةھيالتياإلطاعةرتبةفيألّنهواحدة؛بمرتبةاألمرعنمتأّخرفالعصیانواحدة،رتبةفي

.األمرذلكعنمتأّخٌرأمٍربعصیانالمشروط



عـن متـأّخر الضّدعنفالنھيله،مستلزمأو-النقیضبمعنى-العاّمضّدهعنھيللنمقتٍضءبالشياألمرأّن:الثاني

لمااألمر؛عنمتأّخرًاالعصیانيكونأنبّدفالالرتبة،فيمقتضیهعنمتأّخرفھوله،مستلزمأومقتٍضإّنهحیثاألمر؛

.واحدةمرتبةفيمصداقهمعءالشيأّنمنعرفت

متأّخرفھوباألھّم،األمربعصیانمشروطبالمھّماألمرإّنحیثوواحدة،بمرتبةشرطهعنأّخرمتالمشروطأّن:الثالث

.عنه

لوبحیثالرتبة؛فيالطلبینباختالفھوإّنماالضّدينطلبغائلةدفعأّنوذلك،ھوالترتُّبأساسأّنعرفتقد:أقول

أمـرٍ علـى التنبیـه مـن أّوًلـا بـدّ فـال بـه، الغائلـة دفـع إنوترتُّبًايكنلم،اخرىلحیثّیةبلالحیثّیة،بھذهالدفعھافرض

لعذر؟الأومطلقًا،التركأيعدمّي؛أّنهأوزمانّي،وجودّيأمرھوھلالعصیانأنھووبديھّي،

مـن ينقضـي أنبـدّ اللكـن عـدمّي، أمـر فھولعذر،البهالمأمورتركعنعبارةالعصیانأّنواألخیر،أّنهفيإشكالال

فـي أّنـه ولـه؛ المرتبةفإثباتعدمّيأمرأّنهثبتفإذاالوقت،ذلكفيبهالمأمورفعلمنالعبديتمّكنالمقدارالوقت

وبالَعرض،زمانمضّيإلىاحتاجاإنولھماتحّققالالعدمّيوالعدمفإّنالفساد،واضحشرطأّنهأوكذا،وكذامرتبة

إّلـا والـتعلُّم، والتعلـیم مقـام فـي فھـو الوجـود، منحّظلهالمضافالعدمأوالملكةعدمأّنمن:يقالماأّنتقّدمقد

وموجبـة الصـورة بحسبالتيالقضاياأّنعرفتوإلیه،المضافأوللملكةھوإّنماللوجودالحّظومطلقًا،عدمفالعدم

بانتفـاء المحّصـلة السـالبة إلـى ترجـع أنوبـدّ ال،»ممتنـع البـاري كشـري إّن«مثـل عـدمّیًا، أمـراً فیھـا الموضوعُجعل

بديھّيكّلّيعقلّيحكٌمله،المثبتثبوتفرعءلشيءشيبثبوتفالحكُمإّلاوالبّتة،بموجودلیسأّنهأيالموضوع؛

:قولناأّماوللتخصیص،قابلغیر

العصیانجعليمكنالكذلكوالعقلي،اإلشكالھذاعلیهيردالىحّت-أيضًا-توجیھهمنبّدفالالعصیان،علىالعقاب

بّدالفإّنهلذلك؛يصلحالالعدموالقابل،لقابلّیةأوالفاعللفاعلّیةمصّححالشرطفإّنفیه،نحنفیماكمالحكم،شرطًا

الالتكوينّیـة بالشـروط ذلـك اختصـاص تـوّھمُ وءشـي فـي للتـأثیر قابـل غیـر العـدم والمشـروط، فـي الشرطيؤّثرأن

وبمصالحالشرعیةاألحكامإناطةمنالعدلّیةمذھبخالُفالمشروط،فيالشرطتأثیرالثانيفييعتبرفالالشرعّیة،

.ُجزافیةلیستأّنھاوواقعّیة،مفاسد

:األّولالتقريبأّماو

فـي علیھـا الماھّیـة أجـزاء كتقـّدم بـالتجوھر، إّمـا :مالكلھمايكونأنبّدالالعقلّیینالرتبّیینالتأّخروالتقدُّمأّنففیه

منتٍفذلككّلالُرتبة،وبالطبعمقتضاهعلىالمقتضيكتقّدمبالطبع،أومعلولھا،علىالعّلةكتقّدمبالعّلیة،أوالرتبة،

األمـر عـن متـأّخرة اإلطاعـة نعم.الرتبةفيعنهمتأّخرًاالعصیانلیكوناألمر؛إلىبالنسبةالعصیانأيفیه؛نحنفیما

.فیھماالمالكلعدمكذلكلیسانقیضھامصداقونقیضھالكنطبعّیًاتأّخرًا

:الثانيالتقريبأّماو

:ففیه

.العاّمالضّدعنالنھييستلزمالءبالشياألمرأّنعرفتقدأّنك:أّوًلا



تـوھُّم منشأوفیه،مفقودمالكلهيكونأنبّدالالرتبةفيءشيعنٍءشيتأخُّرأّنعرفتلكنذلك،سّلمنا:ثانیًاو

عنمتأّخٍرٍءشيمعالموجوَدأّنمالحظةوالخارجيوالرُّتبيالتقدُّمبینالخلطھوالرتبةفياألمرعنالعصیانتأخُّر

.الخارجوالحّسفياألمرذلكعنمتأّخٌرأمٍر

.الخارجالالعقلموطنهعقلّيأمرالرتبةفإّن!كذلك؟التأّخروالرُّتبّيالتقدُّممنھذاأينلكن

:الثالثالتقريبأّماو

إذافیماالضّدينطلبغائلةفرفعفیه،الّرتبيالتأّخرمالكلعدمالرتبة؛فيالشرطعنمتأّخرًالیسالمشروطأّنففیه

.بالرتبةالواحدزمانفيالطلبینواألمريناجتماعلعدمھوإّنمااألھّم،بأمراإلتیانبعدممشروطًاالمھّمأمركان

إلـى شـرائطھا والتكـالیف موضـوعات تنقسـم أّنـه ھي):سرهقدسالنائینيالمیرزاذكرھاالتي(الخامسةالمقّدمة

علـى وفقـط، للدفعابلقأوالدفع،والرفعمنلكلٍّقابلإّمااألّولوال،أوالوضعوللرفعقابلإّماالموضوعألّن:أقسام

.بامتثالهأوالتكلیفبنفسإّماالتشريعيالرفعوال،أو-أيضًا-للمكّلفاالختیاريللرفعقابلإّماالتقديرينكال

كالوقـت التشـريعیین، الرفـع والجعـل والوضـع يـد تنالـه المّمـا الموضـوع كـان إذافیما:فنقولالتقسیم،خالصةھذا

مـن واحـد كـلّ إطـالق مـع المكّلـف، علىالجمعإيجابيقتضيالخطابلھذاالمجامعفالخطابة،الصالإلىبالنسبة

يقتضـي فـال أحـُدھما، أواآلخـر بعـدم مشـروطاً منھمـا كلٌّكانإنوتركه،واآلخرفعلحالتيإلىبالنسبةالخطابین

.الجمع

رفـع، أودفـع مـن اآلخـر لموضـوع متعّرضـاً يكـن لـم إنمعالمجافالخطابالشرعیین،الوضعوللرفعقابًلاكانإذاأّماو

.بالنعلالنعلطابقاألّولالقسمفيالكالمھوفیهفالكالم

:اآلخرلموضوعرافعًاامتثالهيكونأواآلخر،لموضوعدافعًاأورافعًاالخطابنفسيكونأنفإّمالهمتعّرضًاكانإذاأّماو

رافعالخطابینأحدوجودألّنكلیھما؛فعلّیةيعقلالوالفعلّیة،فيالخطابیناجتماعمعديوجبمّمافھو:األّولفعلى

.المزاحمةيقعحّتىاآلخرلفعلّیةمجاليبقىفالاآلخرلموضوع

حیـث الترتُّبي؛الخطابفيالبحثمحّلھوفھذااآلخر،لموضوعرافعًاالخطابینأحدامتثالكانماأي:الثانيعلىو

لموضـوع رافـع أّنـه فرضناالذي-الخطابینأحدامتثاليتحّققلمماألّنهالفعلیة؛فيالخطابینمنكلٍّاجتماعّققيتح

ھـذا يوجـب فھلموضوعھما،بتحّققالفعلّیةفيوالزمانفيالخطابانفیجتمعاآلخر،الخطابيرفعال-بامتثالهاآلخر

ال؟أوُمحاًلا،يكونحّتىالجمع؛إيجاباالجتماع

أّنلمكـان إمكانـه؛ فـرض لـو مطلوبـاً الجمـع يكـون البحیـث الجمـع؛ إيجابنقیضيقتضيبلذلك،يوجبالأّنهالحّق

إيجـاب اقتضـیا فلـو !الجمـع؟ إيجـاب يقتضیانكیفھذامعوعنه،الزمانخلّوواألھمبعصیانمشروطبالمھّمالخطاب

:المطلوبوالطلبطرفمنكّلفيالعجببيوجماالمحاالتمنلزمھذهالحالوالجمع

ظـرف فـي يكـون إّنمـا الصفةھذهعلىوقوعهوالمھّممطلوبّیةفألّنالمطلوب،طرفمنالمحاللزومأي:الثانيأّما

يعتبربحیثھوكماامتثالهواألھّموجودحالفيالمطلوبّیةصفةعلىالمھّمفوقوععنه،الزمانخلّوواألھّمعصیان

.عدمهواألھّمبوجودمقّیدةالمطلوبّیةأّنوالنقیضین؛بینالجمعيستلزمفیهذلك



رفعالقتضائهالمھّم؛خطابعدمعللمناألھّمخطابفألّنالوجوب،والخطابطرففيذلكاستلزامأي:األّولأّماو

ءالشيعّلةاجتماعمنلكاناألھّم،طابخعرضفيالمھّمخطابصاروالمھّم،واألھّمخطابااجتمعفلوموضوعه،

وعّلّیتھا،علىالعّلةتبقىأنإّماوعدمًا،كونهعنالعدُمإّماوعّلة،كونھاعنالعّلةتخرجأنإّمابّدفالعّلته،عدممع

البرھـان ّنأإلـى مضـافاً عديـدة، جھـات مـن العجیبـة المناقضـات والُخلـف مـن تـرى كمـا الكـلّ وعدمـه، علىالعدُم

يكـون الحملّیة،القضّیةبصورةأبرزناهإذاالمقامفيعنهالمبحوثالترتُّبياألمرفإّنذلك؛خالفعلى-أيضًا-المنطقي

.بالمھّماإلتیانيجبإّماوباألھّم،اإلتیانيجبأنإّما:ھكذاالخلّو،الالجمعالمانعةمن

.سرهقدسكالمهملّخص»١«انتھى

إّمـا :الشـرط ألّنذلـك والترتُّب؛عنخارجإّماوالضّدين،بینللجمعطلبإّما:المقامفيالمتصوَّرةالصورعجمی:أقول

واألھـمّ فعلمنمعهالمكّلفيتمّكنالالوقتمنمقدارُمضّيإلىيحتاجتحّققهأّنعرفتفقداألھّم،أمرعصیانھو

األمـرين اجتمـاع مـن -عرفتكما-الترتُّبفيبّدالوفعلّیًا،بالمھّماألمريصیرو،باألھّماألمريسقطحینئٍذوما،آنًالو

.كذلكلیسھناوواحد،زمانفي

وشـروع فیـه لـیس آنـيّ أمـرٌ العصـیان أّنعرفتقدأّنه:ففیهبالعصیاناالشتغالوالشروعھوالشرطيجعلأنإّماو

.خروج

فـاألمر حینئـذٍ والثـاني، أّنهفيإشكالالال،أومتحّققإّمافیهالشروعحینالعصیان:نقوللكنذلك،سّلمنا:ثانیًاو

األمـر شرطأّنالمفروضولسقوطه،موجبھوالذيالعصیانتحّققعدمالمفروضألّنبعُد؛يسقطلموباٍقباألھّم

بـه، التلـّبس والشـروع تحّقـق قـد والعصـیان، نفسالالعصیانفيالشروعأّنهالمفروضألّنمتحّقق؛-أيضًا-بالمھّم

.محالھووالمتعلَّقین،بینللجمعطلبًاإّلاذاكلیسوواحد،زمانفيالطلبانفاجتمع

ھويكونأنإّمايخلوفالالعصیان،عنمنتزعاعتبارّيأمرھوالذي-»يعصيالذي«كانتزاعّیًاعنوانًاالشرطجعلإنو

:العصیانقبللماأوبه،التلبُّسوفیهللشروعمساوقًاأولخارجي،اللعصیانمساوقًا

العصـیان نفـس الشـرط جعلإذاكمازمانین،فيبلواحد،زمانفيالخطابینبینللجمعطلبًاھوفلیساألّولفعلى

.بالنعلالنعلطابقالخارجّي

.مستحیلھووالخطابین،متعلَّقيبینللجمعطلبفھوالثالثوالثانيعلىو

:الترّتبأمثلةحول

:الشرعّیةاألحكامفيبوقوعهالمقامفيإلیهذھبماعلىاستدّلسرهقدسإّنهثّم

علیـك وجـب أقمـت وعصـیت إن«:قـال ثـمّ الـزوال، إلـى الفجـر أّولمـن اإلقامةحّرمتعالىاللَّهأّنفرضلوأّنه:منھا

.»الصوم

أربـع الصالةإتمامعلیكوجبأقمتوعصیتإن«:قالثّمالغروب،إلىالزوالمناإلقامةحّرمأّنهفرضلوأّنه:منھاو

.»ركعات



بـأداء مـأمور فھـو فیھـا، ھـو التـي السنةفيربحأّنهفرضوالسابقة،السنینفيمديونًاكانأّنهُفرضلوما:منھاو

.هربحخمسعلیهوجبالدينيؤدلموعصىإنأّنهوالدَّين،

أدّلوبالترتُّـب، بـااللتزام إّلـا للفقیـه عنھـا مفـرّ الوآخر،حكٍمعصیاِنعلىحكٌمفیھاُرتِّبالتيالفروعمنذلكغیرو

.وقوعهءالشيإمكانعلىالدلیل

مافبخالممكن،األمثلةفياالمتثالمقامفيالحكمینبینالجمعأّنھو:فیهنحنمابینواألمثلةتلكبینالفرقو

الفرقھذاأّنعرفتقدوالضّدين،بینللجمعطلبالترتُّبعنالنظرقطعمعطلبھماأّنفیهالمفروضفإّنفیه،نحن

.»١«الموردينبینفیهفرقفالممكنًاكانإنالترتُّبأّنوفارق،غیر

:علیهيرد:أقول

الشـرط كـان إذافیمـا ھـو إّنماالترتُّبو-إلیهسنشیروعرفت،كما-الرتبةفياألمرعنمتأّخرًالیسالعصیانأّن:أّوًلا

.فیھاالمشروطعنمتأّخرًا

َوَفْلَیُصْمُهالشَّْھَرِمْنُكُمَشِھَدَفَمْن«:تعالىلقولهعلیھا؛العزمأواإلقامةنفسھوإّنمااإلتماموالقصرموضوع:ثانیًاو

.واضحھوكماباإلقامة،األمرعصیانموضوعھالیسواآلية،»٢«»َسفٍرَعلىَأْوَمريضًاِمْنُكْمَكاَنَمْن

وعلیھـا، العـزم أواإلقامـة ھـو الحكـم موضوعفیهنحنففیماالرتبة،فيعنهمتأّخٌرحكٍمكلِّعصیاَنأّنفرضعلىو

مـا صـّحة علىموقوفالنقضوفیه،يالرُّتبالتأّخرمالكوجودلعدمالرتبة؛فياإلقامةعنالنھيعنُمتأّخَريِنلیسا

.ءشيفيالترتُّبمنلیسذكرهماوُمسلَّمیَّته،وبهينتقض

منشـأ اإلقامـة واإلقامـة، عـن منتـزع العصـیان لكـن بالـذات، عنھـا النھيعنمتأّخرةتكنلمإنواإلقامةأّن:توّھمو

.بالَعرضتبةالرفيالحكمعنمتأّخرةفاإلقامةالعصیان،مفھومالنتزاع

بـدون للتكلیـف مخاَلفةإّنھاحیثمنبلإقامة،إّنھاحیثمناللكناإلقامة،عنُمنتَزعًاكانإنوالعصیانألّنفاسد؛

سواءوال،أمالتكلیفإلىملتفتًاكانسواءوال،أممحّركةاإلقامةكانتسواء-مطلقًاالمقیميكونأنيلزمإّلاوعذر،

.ترىكماھوومعصیة،ومحّرمًاارتكبقد-العذرمعأوذرعبالخالَف

وذاتّي،إلىيرجعوينتھيأنوبّدالعرضّيأمرفالعصیانبالذات،ماإلىينتھيأنوبّدالبالَعرضماكّل:يقالماو

.اإلقامةذاتإلىالللحكم،المخالفةحیثّیةإلىيرجعفیهنحنفیمابالعرضمالكنصحیح،فھواإلقامة،ھو

.أصًلاالترتُّبمنلیساألمثلةمنذكرهما:بالجملةو

اإلقامـة تكـون أنفإّمـا األمر،عنالعصیانتأخُّرتسلیمُفرضوالعصیان،ھوالصوملوجوبالموضوعأّنُفرضلو:ثالثًاو

تحقُّقـه يتوّقفبحیثواحدًا؛عصیانًاانتھائھا،إلىالعشرةابتداءمنأوالغروب،إلىالزوالمنأوالزوال،إلىالفجرمن

آٍنكـلّ فـي فیھـا اإلقامـة بـل ال،أوالعصـیان، يتحّقـق لـم قلیـل أقـلّ المـّدة منبقيلوأّنهوالمّدة،تمامُمضّيعلى

:واحدةمعصیةمفروٍض



انقضـاء بعدوالثاني،المثالفيالغروببعدواألّول،المثالفيالغروبإلىالزوالمنالصوموجوبيلزم:األّولفعلى

إذافعلّیـاً يصیرويتحّققإّنماالحكمألّنواضح؛كّلهذلكوالشريعة،فيواقعغیرترىكماالكّلوالثالث،فيالعشرة

.المذكورةالمّدةُمضّيإلىيحتاجتحّققهأّنالمفروضوالعصیان،أي-الموضوعوالشرطتحّقق

الفجـر مـن الواقعـة المّدةفيالمعاصيجمیعأو،»١«منھاواحدةمعصیةھوإّما:الشرطوفالموضوع:يالثانعلىو

:العشرةانقضاءإلىأوالغروب،إلىالزوالمنأوالزوال،إلى

.بالنعلالنعلطابقاألّولفيالكالمھوفیهالكالمالثانيفعلى

تتوّقـف األّولاآلنفـي فالمعصـیة الوقـت، منمقدارُمضّيإلىتحقُّقهفييحتاج-عرفتكما-فالعصیان:األّولعلىو

.ترىكما-أيضًا-ھووالفجر،مناآلنذلكبعدالصوموجوبفیلزماآلن،ذلكُمضّيعلى

يسـقط العصـیان ھوالشرطكونفرضعلىوواحد،زمانفياألمرانكانلوفیماھوإّنماالترتُّبأّنعرفتقد:رابعًاو

.بالمھّماألمرفعلّیةعندباألھّماألمر

.كذلكلیسالترتُّبوفیھا،الحكمینبینفیھاالجمعيمكنمّماالمذكورةاألمثلةأّنإلىمضافًا

.بالمھّملألمرشرطًاالخارجّيالعصیانجعلإذاھذا

مّمـن أوالحكـم، ھذايعصيمّمنكنتإن«:قالواإلقامة،عننھىإذاكما-المنتزعالعنوانھوالشرطجعلإذاأّماو

عـدم والترتُّـب صّحةعدمومطلوبهنقیضعلىدلیلاألمثلةتلكأّنعلیهفیرد-»الصومعلیكوجبالمّدة،فييقیم

فيسرهقدسحصّركمامطلوبًا،الصوميقعالأنإّماومبغوضة،اإلقامةتقعالأنإّمالزمترتُّبًاذلككانلوألّنهإمكانه؛

فـي و،»١«المطلوبّیـة صـفة علـى يقعـا لـم المحال،فرضعلىالمكّلفبھماأتىلوبحیثأّنھما:المترّتبیناألمرين

أنإّمالزمصاموأقاملوذكرهماعلىفبناءإيجابّي،حكمعلیهالمترّتبالمھّموتحريمّي،حكماألھّمإّنحیثالمثال

أّنهمعواجبًا،يكونالوالمطلوبّیة،صفةعلىالصوميقعالأومحّرمة،تكنلموالمبغوضّیة،صفةعلىاإلقامةتقعال

الترتُّـب مـن لیسـت األمثلـة أّنعلىدلیلھوومحبوبًا،الصومومبغوضة،األمثلةفيوقعتاإلقامةأّنفيإشكالال

.ءشيفي

َأنَّمـا اْعَلُمـوا َو«:تعـالى لقولـه الغنیمـة؛ ھـو الُخمـس موضوعألّنأصًلا؛الترتُّبمنلیستفھيالُخمسمسألةأّماو

السـنة تلـك آخـر فـي الخمـس وجـوب يتحّقـق الغنیمـة تحّققتفكّلمااآلية،»٢«»ُخُمَسُهِللَِّهَفَأنٍَّءَشْيِمْنَغِنْمُتْم

لـیس و-الغنیمـة أي-موضـوعه النتفـاء ه؛خمسـ يجبالالسنة،فيأّداهوَدْينعلیهكانلوأّنهاألمرغايةبشرائطه،

.يخفىالكماباألداءاألمرعصیانعلىمترّتبًاالشريعةفيالخمسوجوب

المتعّلقـین األمـرين لتصـحیح -الترتُّبمناالصولّیونذكرهما:حاصلهماالمقامفيسرهقدسالعراقيالمحّقققالو

متساوياناألمرينأّنفرضلوألّنهذلكوالمقام؛فيإلیهحاجةاللكنوفیه،إشكالالوالمتانة،غايةفي-بالضّدين

علـى ءالشـي تقـّدم ھـو واالسـتحالة، إلىألدائهاآلخربعصیانمشروطمنھماكّلًاإّن:يقالأنيصّحفالاألھمّیةفي

مشـروط منھمـا واحـد كـلّ أّنُفـرض فإذامتأّخر،-أيضًا-بالمتأّخرالمشروطواألمر،عنمتأّخرالعصیانإّنحیثنفسه؛

ألجلالأيضًا،اآلخربعدممشروطًامنھماواحدكّللیسوعنه،تأّخرهواآلخرعلىمنھماكلٍّتقّدملزماآلخر،بعصیان

فالمكلّـ تركھمـا إذاالضـّدين بـین الجمـع طلـب لزومھووآخر،محذورألجلالوله،الزمةغیراالستحالةفإّنُذكر؛ما

واالسـتحالة يلـزم فـال شـرطه، واآلخرموضوعينھدمأحدھماأوجدلوألّنهمتحّقق؛منھماكلٍّشرطإّنحیثكلیھما؛



إبقاءإمكانمعمشروطًا،المطلقلجعلالباعثوالداعيلعدماآلخربعدممنھماكلٍّمشروطّیةعدمبلالجمع،طلب

فـي ھـذا .بینھمـا المكّلـف بتخییرحاكمالعقلأّناألمرغايةفیه،نحنافیمالمفروضھوكماإطالقھما،علىالطلبین

.المھّمین

بینللجمعاآلخرمنأھّمأحدھماالّلذينالطلبیناستلزامعدمفإّناآلخر،منأھّمأحدھماكانإذافیماالكالمھكذاو

قـد األمـر فإّنذلكوتاّم،اقتضاءباألھّماألمراقتضاءوناقص،اقتضاءبالمھّماألمراقتضاءأّنألجلھوإّنماالضّدينطلب

وجـود أوالمـانع وجـود أوالشـرط جھةمنكالعدمبه،المأمورإلىالمتوّجھةالمتصّورةاألعدامجمیعبابسّديقتضي

الإّنـه حیـث مھّم؛بـال كـاألمر بعضـھا، بـل المتصّورةاألعدامجمیعسّديقتضيالقدوتاّم،فاقتضاؤهحینئٍذوالُمزاحم،

كالھمـا فـاألمران حینئـذٍ وبـاألھّم، بـاألمر بـه المـأمور ھووالمزاحم،وجودناحیةمنإلیهالمتوّجهالعدمسّديقتضي

األھّمأمربعصیانمشروطًابالمھّماألمرجعلإلىاالحتیاجبدونالجمعطلبيلزمالذلكمعوإطالقھما،علىباقیان

»١«.

ھـذا أوردأيضـاً سـره قـدس النـائیني المیـرزا أّنكمـا -سـره قدسالكفايةصاحبأوردهبمانفسهىعلاستشكلثم

المرتبة،ھذهفيبینھمامطاردةالواألھّم،مرتبةفيالطلبینبینالجمعيلزمالإنوأّنهھوونفسه،علىاإلشكال

لیسوالمرتبة،تلكفيكلیھمااألھّموبالمھّماألمرفعلّیةھةبدابالمھّم؛األمرمرتبةفيباقیةبینھماالمطاردةأّنإّلا

.-»٢«ُمستحیلھووالضّدين،بینللجمعطلبًاإّلاذلك

األمـر فمـع إلیـه، المتوّجھـة األعـدام جمیعبابيسّدالناقصاقتضاءبالمھّماألمراقتضاءأّنمن:ذكرهبماعنهأجابو

.»٣«ابینھمللجمعطلبًالیسبالمھّم

بینھمـا للجمـع طلبًافلیساألھم،بعصیانمشروطبالمھّماألمربأّن:اإلشكالعنسرهقدسالنائینيالمیرزاأجابو

»٤«.

بـالمھمّ األمراقتضاءأّنأرادإنفإّنهاإلشكال،عنالجوابمقامفيذكرهماإّلاصحیحسرهقدسذكرهماجمیع:أقول

لمـا الترتُّب؛عنخارجفھوتاّمًا،المھّمأمرصاروأمره،سقطعصاهفإذابالعصیان،باألھّماألمريسقطلمدامماناقص

الرتبیین،التأّخروبالتقّدمالطلبیناجتماعغائلةدفعوواحد،زمانفييكوناأنبّدالالترّتبفياألمرينأّنمنعرفت

.كذلكلیسفیهنحنماو

ذلـك فيالضّدينبینالجمعطلبفیلزمما،آنًالووباألھّماألمرسقوطقبلتاّمًايصیربالُمھّماألمراقتضاءأّنأرادإنو

.محالھوواآلخر،علىأحدھمايترّتبأنبدوناآلن

.أيضًاسرهقدسالنائینيالمحّققذكرهعّماالجوابيظھرذلكمنو

تأثیرهمرتبةفيالذاته،مرتبةفيھوإّنماأمركّلاقتضاءأّن:لهحاصوللترتُّب،ذكروهآخرتقريبفساد-أيضًا-يظھرو

مرتبـة فيباألھّماألمرفاقتضاءالمعلول،مرتبةفيالذاتھا،مرتبةفيھوإّنماللمعلولالعّلةاقتضاءأّنكمامعلوله،و

فـي البـاألھّم، األمـر تـأثیر مرتبـة ھـي وه،ذاتـ مرتبةفي-أيضًا-بالمھّماألمراقتضاءكذلكوتأثیره،مرتبةفيالذاته

.الضّدينطلبغائلةفیندفعاقتضاء،باألھّملألمرلیسبالمھّماألمراقتضاءمرتبةففيحینئٍذوباألھّم،األمرذاتمرتبة

بالمھّماألمراقتضاءةمرتبفيألثرهاقتضاؤهوباألھّماألمريبقىأنإّمايخلوالأّنه:حاصلهوذكرناه،مّمايظھرجوابهو

:بالمھّماألمراقتضاءقبلباألھّماألمريسقطبلال،أوفعلّیته،حینو



.محالھووالرُّتبّیین،التأخُّروالتقدُّمبدونالضّدينبینللجمعطلبًاإّلالیسفھواألّولفعلى

أمـران ھنـاك كـان إذافیمـا ھـو إّنمـا محّطـه أّنمـّرة غیـر عرفتقدفإّنكالبحث؛محّطعنالفرضيخرجالثانيعلىو

.كذلكلیسذكرهماإّنوالرتبة،فياآلخرعنمتأّخرًامنھماالمھّمكانوواحد،زمانفيبالضّدينمتعّلقان

بمـا دفعـه أمكـن فـإن بالترتُّـب يندفعالالمقامفيالبھائيالشیخذكرهالذياإلشكالأّنذكرناهماجمیعمنفانقدح

صـّحة فـي المـالك وجـود بكفايـة نقـل لـم لـو العبادّيالضّدفسادفیلزمبحاله،باٍقفاإلشكالإّلاوفھو،سابقًااهذكرن

.األمرإلىاحتیاجھاعدموالعبادة

الشرطبانتفاءعلمهمعاآلمرأمرفيعشرالرابعالفصل

فإّنـه ذا؟مـا أّنهوالبحث،محّطفيالكالمعيقالمطلبفيالخوضقبلوشرطه؟بانتفاءعلمهمعاآلمرأمريجوزھل

:وجوهعلىيتصّور

علمـه مـع اآلمـر مـن ذاتـاً األمـر صـدور يمكـن ھل:يقالبأنالذاتّي؛اإلمكانھوفیهباإلمكانيرادأنيحتملأّنه:األّول

فمـع الشـرائط، واألجـزاء مـن مرّكبةتاّمةعّلةمنلهبّدفالاالختیارّية،األفعالمناألمرإّنحیثال؛أوشرطه،بانتفاء

المشروط؟وجوديمكنالالشرطانتفاء

الخارجفيوقوعهواألمرصدوريمكنھل:يقالبأناألمر؛شرطبالشرطيرادومنه،الوقوعيباإلمكانيرادأن:الثاني

المحال؟وجودهمنيلزمبلال،أومحذور،الخارجفيمنهيلزمالأّنهواألمر،شرطبانتفاءاالمرعلممعاآلمرمن

.وجودهشرطأياألمر؛متعّلقوبهالمأمورشرطبالشرطيرادلكن-أيضًا-الوقوعّياإلمكانُيرادأن:الثالث

.االمتثالعلىالعبدكقدرةالتكلیف،شرطالشرطمناريدلكن-أيضًا-الوقوعياإلمكانيرادأن:الرابع

ال؟أوالمقدوربغیرالتكلیفيجوزھلأّنه:ھوحثالبمحّل:اخرىبعبارةو

يجوز؟الأوالتكلیففعلّیةشرطبانتفاءعلمهمعللتكلیفإنشاؤهواآلمرأمريجوزھل:يقالأن:الخامس

قییـد للتوجهالعلیهفإّنهالشرط،بانتفاءاآلمرعلمعنوانهفياخذحیثالبحث؛عنوانيوافقالفھواألّولأّما:فنقول

.الثالثإلىيرجعأنإّلاحذفهمنبّدالأّنهوالثاني،كذلكويخفى،الكمابالعلم

.المعتزلةواألشاعرةبینفیهالبحثوقعلذلكومعقول،فیهالبحثوممكن،فھوالثالثأّماو

النسـخ، كعـدم أبدًا،التكلیفشرطحصولبعدمالعلممعالتكلیفإنشاءيجوزھل:يقالبأنالخامس؛والرابعكذلكو

ابنهبذبحأمرهتعالىفإّنهولده،بذبحالسالمعلیهإبراھیم»١«أمربقضیةذلكلجوازاألشاعرةاستداللمنيظھركما

.النسخعدمھووالذبح،وجوبفعلّیةشرطوجودبعدمتعالىعلمهمع

األشـاعرة فذھبتاإلرادة،والطلباّتحادفيالنزاعُشعبمناألشاعرةوالمعتزلةمنالبحثھذاإّن:فنقولحینئٍذو

المـولى يطلـب أنيمكـن أّنـه ومنـه، اإلنشائيھوالطلبونفسّیًا،كالمًايسّمونهماالنفسفيأّنوتغايرھما،إلى

،»٢«اإلرادةعـن المرادفتخلُّھووالمحال،لزمبهإرادتهتعّلقتلوإّنهحیثبه؛إرادتهتتعّلقلملكنينشئه،وشیئًا

أّنـه و-مصداقًااّتحادھماإلىذھبواالمعتزلةواإلمامّیةإّنحیثو،»٣«شرطهبانتفاءالعلممعاألمرجوازإلىفذھبوا



إلـى ذھبوا-فقطاإلرادةھيمنشأهومبدأهأّنوفیه،نحنفیماللطلبمبدٌأھوماواإلرادةغیرالنفسفيءشيال

ھـو إّنمـا الحقیقـي البعـث فـإنّ الـنفس، فـي لهمبدأومنشأھومالعدمشرطه؛بانتفاءالعلممعاآلمرأمرجوازمعد

.»١«الحكیمالمولىمنصدورهيمكنفالالبعث،يقبحشرطهلعدمالمكّلفانبعاثبعدمالعلمفمعلالنبعاث،

آحـاد إلىمتوّجھةجزئّیةتكالیفإلىالعمومإلىالمتوّجھةعاّمةالوالكّلیةالتكالیفبانحاللالقولعلىمبنّيلكّنهو

.فیهماعرفتقدلكنالمكّلفین،

للشـارع يصـحّ الوالقـادر، الغیـر العاجزالشخصإلىبالنسبةيمكنالالحقیقّيالبعثأّنعرفتقدأّنك:ذلكتوضیح

يـأتي بأّنـه اآلمـر يعلممنإلىبالنسبةكذلكوينبعث،الأّنهلميعمنإلىبالنسبةكذاوله،المقدورالغیرإلىبعثه

عـن خارجـاً بـه المـأمور يكونالذيالمكّلفخصوصإلىبالنسبةكذلكوالتوصُّلّیات،فيبهيأمرهلمإنوبهبالمأمور

المنھـي عنانزجارهوبهالمأمورإلىالمكّلفانبعاثھوالحقیقّیینالزجروالبعثغايةأّنألجلذلككّلابتالئه؛مورد

أشـخاص إلـى الزجروالبعثفیمتنعالموارد،ھذهفيالمنتفیانلھما،مبدآنوالزجروللبعثغايتانھمااللذانعنه،

عمـوم إلـى المتوّجھـة القانونّیـة الكّلّیـة النـواھي واألوامـر انحلـت فلـو لھمـا، المنشـإ والمبدألعدمالمكّلفین؛ھؤالء

وللعاجزيناألحكامثبوتبعدمااللتزاملزمأشخاصھم،والمكّلفینآحادإلىمتوّجھةجزئّیةنواٍهوأوامرإلىكّلفینالم

ذلـك فیكشـف أحد،بهيلتزمالترىكماھووبعث،دونمنبهبالمأموراآلتینوالعاصینكذلكوالقاصرين،الجاھلین

عنالخارجالخمرنجاسةبعدمالحكميلزموالفقه،فياالختاللإلىيؤّديأّنهإلىمضافًا.االنحاللدعوىفسادعن

الوضـعّیة، والتكلیفّیـة األحكـام مـن ذلـك غیـر وابتالئـه، محـلّ عنالخارجتاناالختواالّمتحرمالأنواالبتالء،مورد

أّنعرفـت قـد و،»٢«التكلیفّیـة حكاماألعنمنتزعةالوضعّیةاألحكامأّنمنسرهقدسالشیخمذھبعلىخصوصًا

علـى واحدكّلأشخاصھموالمكّلفینآحادإلىمتوّجھةلیستوالكّلّیة،األحكاموالتشريعّيبالجعلمتعّلقةاإلرادة

فـي معـذوران القاصـر الجاھـل والعـاجز مثـل أّناألمـر غايـة سـواء، األحكـام إلىبالنسبةالمكّلفینجمیعأّنوحدة،

بعـدم العلـم أوكّلھـم، قـدرتھم عـدم والمكّلفـین جمیـع عجزھوالقانونّيالحكمجعلقبحمالكأّنوعقًلا،فتھامخال

وجـه فـال حینئـذٍ ومسـتحیل، ولغـوٌ -حینئٍذ-الجعلفإّنجمیعھم،ابتالءموردعنبهالمكّلفخروجأوجمیعھمانبعاث

.يخفىالكماالمكّلفین،بعضإلىبالنسبةفعلّیتهشرطقُّقتحبعدمالمقامفيالجوازبعدمللقوللالستدالل

أنشـأھا التـي األحكـام منكفرھموالخالفأھلنجاسةفإّنالقبیلھذامنھومّماالشريعةفيوقعأّنهإلىمضافًا

يصدرحتى-فرجهاللَّهعّجل-األمرصاحبوالسالمعلیھماألئّمةعندمستوَدعًةالفعلّیة،حّدتبلغلملكنوالشارع،

.بإبالغھاتعالىاللَّهمناألمر

النواھيواألوامرمتعلَّقفيعشرالخامسالفصل

الكالمثّمالنزاع،محّلتصويرمنأّوًلابّدالالبحثفيالشروعقبلوباألفراد؟أوبالطبائعمتعّلقةالنواھيواألوامرھل

.فیه

:ربصوالنزاعُيتصّورأّنهفاعلم

الاألّولفعلـى :عدمـه والخارجفيالطبیعيالكليوجودفيالنزاععلىمتفّرعةالمسألةھذهإّن:يقالأن:إحداھا

مسـألة عدمـه والطبیعـي الكلـي وجـود مسـألة فـإنّ فیه،مايخفىاللكنواألفراد،البالطبائعبتعّلقھمانقولأنبّد

ارتبـاط الوالعرفـّي، المتفـاھم مالحظـة مـن فیھابّدالعقالئّیةعرفّیةألةمسالمسألةھذهوفلسفّیة،عقلّیةدقیقة

.علیھالتتفّرعباُألخرىإلحداھما



األوامرمتعّلقإّن:يقالأنبّدالاألّولفعلى:الماھّیةأوالوجودأصالةعلىمتفّرعةالمسألةھذهإّن:يقالأن:ثانیتھاو

.الطبائعلثانياعلىواألفراد،ھوالنواھيو

.الدقیقةالفلسفّیةالمسألةتلكعلىالعرفّیةالمسألةھذهابتناءيصّحال؛ترىكما-أيضًا-ھوو

أوالمطلقـة، للطبیعـة موضـوعة ھـي ھـل األوامـر فـي الماّدةأّنفيالبحثعلىمتفّرعالبحثھذا:يقالأن:الثالثة

خاّص؟لهلموضوعاوعاّمفیھاالوضعأّنعلىبناًءاألفراد؛

لوضوحالماّدة؛منأعّمھووھومااّنهوالنواھي؟واألوامرمتعّلقفيھوانما:المقامفيالنزاعمحّلأّن:أيضًافیهو

و-مثًلـا -المسـجد فيالصالةعلیكيجب:يقالأنمثلالمطلقة،الالمقّیدةبالماھّیةتتعّلقانقدالنواھيواألوامرأّن

.ذلكنحو

.االصولفيمّرتینالبحثذلكلتكراروجهالعلیهبناًءأّنهإلىُمضافًا

إلـى أوالطبیعة،نفسإلىاإلغراءوللبعثموضوعةاألوامرھیئةأّنفيھوإّنماالمقامفيالنزاعإّن:يقالأن:الرابع

.باألفراديالثانعلىوبالطبائع،بتعلُّقھاالقولمنبّدالاألّولفعلى:إيجادھا

.قطعًامنفّيفاحتمالهالحاصل،بتحصیلأمرألّنهمعقول؛غیرالخارجّيبالفرداألمرتعلُّقفإّنيخفى،الما:فیهو

الشخصّیة؟خصوصّیاتھامعالخارجّیةاألفرادأوالطبائع،نفسھوھلالطلبمتعّلقفيالمأخوذ:يقالأن:الخامس

الموجـود متعّلقھـا أّنيتـوّھم أنألحـد مجـال الألّنـه األعـالم؛ بـین فیـه البحثيقعألنبلقاغیرترىكما-أيضًا-ھوو

.الحاصللتحصیلطلبفإّنهالمتحّقق،الخارجّي

ظـاھر ھـو كمـا إلیھـا، منضـّمة توابـع وإضـافات مـع ھـي أّنـه أوھي،ھيبماالطبائعمتعّلقھاإّن:يقالأن:السادس

.»١«»الكفاية«

الخصوصـّیات بھـا اريـد إنوالخـامس، الوجـه إلـى فمرجعهالخارجّیةالخصوصّیاتھوباإلضافاتاريدإنأّنه:ًاأيضفیهو

يتوّھمالفإّنهللبحث؛قابلغیرلكّنهصحیح،فھوالمطلوبوالغرضفيدخیلةكانتفإنالذھن،فيبتصّورھاالذھنّیة

.المجّردةالمطلقةبالطبائعتعلُّقھاأحد

لـه لـیس بمـا مقّیـدةً بالطبـائع بتعلُّقھـا أحديتوّھمالألّنهفاسد؛أّنه:ففیهالمطلوبوالغرضفيدخیلةتكنلمإنو

اللفـظ حكايـة يعقـل الواألمـر، متعّلـق عـن الغـرض فيدخیلھوماخروجيعقلالكماالمطلوب،والغرضفيدخل

ھيبماالمطلقةالطبائعأّنفرضلووالخارجّیة،العوارضوخصّیةالشالخصوصّیاتعنالُمطلقةالطبیعةبإزاءالموضوع

.كذلكبھاتعلُّقھامنبّدفالالغرض،والمطلوبتمامھي

.»١«معدومةالوموجودةالھيإّلالیستھيحیثمنلكونھاذلكمنافاةتوّھمو

للبعثموضوعةالھیئةأّنفيالنزاعلیسوبینھما،يالتنافلیتوّھم؛باُألخرىالقضّیتینإلحدىمساسالبأّنه:مدفوع

.بنفسھاالماھیةإلىأوالماھّیة،إيجادإلى



الطبائعبنفسالطلبتعلُّقبإمكان-بینھماالفرقمن»الكفاية«منيظھرفمااألمر،والطلببینذكرناهفیمافرقالو

.واضحكمابینھمافرقالألمراعینھوالطلبأّنففیه-»٢«األمردونھي،حیثمن

الوجـود، صـرف نحـو علـى بعنوانتعّلقإذا:قالبالطبائعاألوامرتعلُّقاختارأنبعدسرهقدسالعراقيالمحّققإّنثّم

الخصوصـّیات والفردّيـة الحـدود مـن لھـا بمـا األفـراد تكـون نحٍوعلىالتبادل؛بنحومصاديقهوأفرادهإلىيسريفھل

ال؟أوللطلب،متعلَّقًةالشخصّیة

علـى يقفاألمروالطلببلال،أوالسارية،الطبیعةفيكمالألفراد،المقارنةالحصصإلىيسريھلالثانيعلىو

الحصص؟بینالمشتركالقدروالطبیعّينفس

مشـتمل منـه فـرد كـلُّ اد،أفـر لـه الذيالطبیعّيأّنإشكالالأّنهھي:مقّدمةتقديمإلىيحتاجالمرامتوضیحو:قال

حسبعديدةحصصللطبیعّييتصّورذلكمنواآلخر،الفردعلیھايشتملالتيالمرتبةغیرالطبیعّيمنمرتبةعلى

اإلنسـان؛ فـي كمـا االخـرى، حّصـته مـع -الفردّيةبالمشّخصاتمحدودّيتھاباعتبار-منهحّصةكلُّالمغايرةاألفرادتعّدد

»عمـرو «ضـمن فـي الموجودةاإلنسانّیةغیرلخواّصه،تقارنھابمالحظة»زيد«ضمنفيالموجودةاإلنسانّیةإّنحیث

وھكذا،وعمرو،خواّصقارنتحّصةوزيد،خواّصقارنتحّصة:اإلنسانّیةمنحصصتتحّققلھذاولخواّصه،المقارنة

حیـث مـن فـارد؛ فصـل وواحـد جـنس تحتعالجمیكونوالحقیقة،والذاتبحسبالحصصتلكاّتحادذلكينافيال

أّن:الفّنأھلبینالدارجةالكلمةمنالمرادھوھذاويخفى،الكماالحصصمنواحدكّلعلىالناطقالحیوانصدق

ونتكواآلخر،لألبيكونماغیرالطبیعيمنفردًاأبكّلمعأّنواألبناء،إلىاآلباءكنسبةاألفرادإلىالطبیعّينسبة

.واحدنوعتحتالجمیعتندرجبحیثذاتًا؛مّتحدةالمرتبةبحسبتباينھاواختالفھامعاآلباء

كـلّ مـن متعـّددة عنـاوين انتـزاع يمكـن أّنه:لكاّتضحذاتًا،اّتحادھاوالمرتبةجھةمنالحصصاختالفمنذكرنابماو

ولـذاتھا، مقّسمفھوللمرتبةمقّومھوماكّلوذاتھا،اتمقّوممنبعضھاوحّصة،كّلمرتبةمقّوماتمنبعضھاحّصة،

.عكسالوللسافلمقّومللعاليمقّومكّلإّن:»١«قولھممنھوھذا

والفردّية،الخصوصّیاتإلىالسرايتهعدموالطبیعّينفسعلىالطلببوقوفيقضي:فالتحقیقالمقّدمةعرفتإذا

:أمرانذلكعلىالدلیلولخواّصھا،المقارنةاألفرادضمنفيالموجودةالطبیعّيحصصإلىال

للحصـص مدخلّیـة دونمنالطبیعيصرفإّلاالمطلوبيكونالأّنهبهاألمروءشيطلبعندبالوجداننرىأّنا:األّول

.الفردّيةالخصوصّیاتعنفضًلاذلك،في

عـدم والطبیعـيّ بصـرف المصـلحة قیـام فمـع المصـلحة، بـه تقوممابإّلايتعّلقالوللمصلحة،تابعالطلبأّن:الثاني

.المقارنةالحصصأوالفردّيةالحدودإلىالطلبسرايةيستحیلالحصص،إلىالوالفردّيةالخصوصّیاتإلىسرايتھا

ھـذه تمتـاز بھـا لتـي االحیثّیـة إلـى بالقیـاس ھوإّنما-الحصصإلىالطلبسرايةعدممن-ذكرناهماأّنيخفىالثّم

الحیثّیـة إلـى بالنسـبة أّمـا و.القـريبین الفصـل والجنسفيمعهالمشتركاآلخر،البعضعنبعُضھاالفردّيةالحصص

ھـي والقريـب، الجـنس فـي لھاالمشاركاآلخرالنوعأفرادعنبھاتمتازوالحصص،ھذهتشتركبھاالتيواالخرى،

إلىبالقیاس-الحصصأّنجھةمنعنھا؛محیصالبلإلیھا،السرايةبدعوىبأسفالھا،نوعّیتقوامبھاالتيالحیثّیة

ذلـك فعلـى المطلوبّیة،عنلخروجھاوجهفالالطبیعي،عینإّلالیست-العاليُمقوِّمھاعلىاشتمالھاوالحیثّیةتلك

إلىبالقیاسوالطلب،تحتتكون-الطبیعّيوھو-حدوِدھابعِضإلىبالقیاسمنھاواحدةكّلالمزبورةالحصصتكون



خارجـة الوالطلـب، تحـت اإلطـالق علـى أّنھاالالمطلوبّیة،دائرةعنخارجةوالترخیص،تحتتكونالخاّصةحدودھا

:قالأنإلى...عقلّیًاالشرعّیًاالحصصبینالتخییركونذلكنتیجةوالطلب،دائرةعنكذلك

سـرايته تسـتحیل -المفروضھوكماالخارجّیة،بالُمعنوناتال-الذھنّیةالصوروبالعناوينتعلُّقهبعدالطلبإّن:قلتإن

الطبیعّيوالفردّيةالحصصمنكلٌّكانإنوالطبیعّي،ُتباينالذھنّیةبقیودھاالحصصإّنحیثالفردّية؛الحصصإلى

عـن إحـداھما الممتـاز الصـورتین أّنالواضـح منوذھنّیتین،صورتینقتحّقذلكالزمإذللخارج؛المرآتّیةبنحوملحوظًا

.متباينتانتقّررھماوعاءفياالخرى

يمتـاز الالخـارج فيالطبیعيوجودأّنفيريبالوللخارج،مرآةھوبمابالطبیعيالطلبتعلُّقھوالمّدعىإّن:قلت

إّلـا لـیس للخارجمرآًةالملحوظبالطبیعيالمرئيُّوالحصص،بینالجامعةالمشتركةالجھةھوبلالحصص،وجودعن

بـأنّ يقضـي التأّمـل بـل حصصـه، إلـى الطبیعـي مـن الطلبسرايةمنمرادناھذاوالحصص،بینالجامعةالجھةتلك

متوجِّھًاخارج،للمرآًةالملحوظبالطبیعيالمتعّلقالطلبيكونالدِّّقيبالنظرإذمسامحي؛المقامفيبالسرايةالتعبیر

.انتھى.»١«الجامعةالجھةتلكالحقیقةفيالطلبذلكفمتعّلقالحصص،بینالجامعةالجھةتلكإلى

نظیـر ھوبلاصطالح،ولفظمجّردلیس-األبناءإلىاآلباءنسبةھواألفرادإلىالطبیعينسبةأّنمن-ذكرهما:أقول

فـي موجـود الطبیعـي أّنواألبناء،إلىالواحداألبنسبةاألفرادإلىالطبیعينسبةأّنمنالھمدانيالرجلذكرهما

.اصطالحولفظمجّردلیسو-األفرادبینالجامعأي-الوحدةبنعتالخارج

ثـل مالمفھـوم، ذلـك منھـا ُينتـزع كثیرةأّنھامعوواحدًا،مفھومًاالخارجّیةاألفرادمنننتزعبأّنا:مذھبهعلىاستدّلو

لھابّدفالكثیرة،أّنھابمامنھاواحدمفھومانتزاعيمكنالواألفراد،سائروبكروعمرووزيدمناإلنسانمفھومانتزاع

.»٢«الخارجفيموجودبینھامشتركجامعمن

األفرادمنالكّلّیةھیمالمفاتنتزعالوالوحدة،بنعتفیهوجودھايمكنالوالكثرة،بنعتلألفرادظرفالخارجأّن:فیهو

أّوًلاتصوُّرھاوبلحاظھاالذھنّیةاألفرادمنتنتزعبلمعقول،غیرفإّنهالذھن،فيالخارجمنءشييوَقعبأنالخارجّیة؛

.اآلخرعنمنھاواحدكّليمتازماوالفردّيةخصوصّیاتھاإلغاءو

كقتلواحد،معلولعلى-التأثیروالعّلّیةفيمنھاواحدةكّللمستقّلةا-المتعّددةالعللتتواردقدبأّنه-أيضًا-استدّلو

رفعھا،علىُمستقّلًامنھماكّليقدرالصخرًةاثنینرفعوالشمس،وبالنارالماءكتسّخنوبرمحین،أوبسھمینواحد

-ھـو ومنھمـا، ءشـي يـؤّثر الأنإّمـا و،مسـتحیل ھـو ومستقّلًا،منھماكّلُيؤثِّرأنفإّماحینئٍذواألمثلة،مننحوھاو

اعتبـاري أمرفھوالمجموع،يؤّثرأنإّماومحال،-أيضًا-ھووناقصًا،تأثیرًامنھماواحدكّلُيؤّثرأنإّماوُمستحیل،-أيضًا

المطلوبھووالخارج،فيودًاموجكانإذاإّلاتأثیرهيمكنالوبینھما،الجامعُيؤثِّرأنبّدفالمنھما،واحدكّلغیَرلیس

.فیهالطبیعيوجودمنالمرادو

يمكـن العّلـة كـلّ أثـر فـإنّ الطبیعّیـة، العّلةبینو-اإليجادعّلةأي-اإللھّیةالعّلةبینكالمهفيالخلطوقعأّنه:فیهو

لـه ارتبـاط الوالتعّلـق، تمـامَ وجودھـا مبتمابھايتعّلقإلھّیةعّلةكّلمعلولو،اخرىعّلةإلىتفويضهوعنھاانفكاكه

.العللمنبغیرھا

أّماوالصخرة،رفعمثالفيمقّدماتھاوباإلرادةالمسبوقةالعضالتحركةعنعبارةعّلةكّلفأّثرالمذكورةاألمثلةأّماو

منالدممنمقدارروجخعنُمسبَّبھووروحه،بإزھاقھوإّنماالشخصفقتلنحوھما،وسھمینبإصابةواحدقتل



فـي المـذكور الـدم فیخرجسھمانأصابهإنومعّینة،مّدةفيالمذكورالدمفیخرجواحدسھمأصابهفإنبدنه،عروق

.إلیهذھبماعلىتدّلالاألمثلةفھذهالمّدة،تلكنصف

الخـارج، فـي موجودةالطبائعأّنفيريبالوواحدة،طبیعة-مثًلا-اإلنسانطبیعةأّنفيريبالبأنَّه-أيضًا-استدّلو

.الخارجفيموجودةاإلنسانطبیعةأّنفینتج

والـذھن، موطنھـا التـي النوعّیـة الوحـدة ھي»١«»واحدةاإلنسانطبیعة«:قولھمفيالوحدةمنالُمرادأنَّ:فیهو

الشخصّیةالوحدةأيالخارجالالذھناَءھاوعوجمیعھاموطَنفإّنللناطق،الفصلّیةوللحیوانالجنسّیةالوحدةكذلك

.االستدالليتّمفالحینئٍذوالخارجّیة،

األبناء،إلىاآلباءنسبةاألفرادإلىالطبیعينسبةأّنإلىذھبوالمذھب،ذلكرّدفيرسالةالرئیسالشیخصّنفو

الشـیخ عـن والھمداني،الرجلعنالجوابعناعجزوإّنھمحیثو،»٢«الطبیعيتمامھواألفرادمنواحدكّلأّنو

الشیخذكرهمّماوھي،ھيبماالطبیعةنفسھوالھمدانيالرجلذكرهمّماالمرادبأّن:قولیھمابینجمعواالرئیس،

علـي سـید كالمیراألساتذة،بعضبینشائعًاكانالعراقيالمحّققإلىالجمعھذانسبةوالحصصأتباعهوالرئیس

.ُمستحیلالنقیضینأوالضّدينبینكالجمعالمذھبینھذينبینالجمعلكنسرهقدسكاشانيال

ھذهتمتازبھاالتيالحیثّیةإلىبالنسبةھوإّنماالحصصإلىيسريالبالطبیعةالمتعّلقاألمرأّنمن-ذكرهماإنَّثّم

الُمقارنـة الحّصةفإنَّالكالم،غرائبمنفھو-الخ...التيةالحیثّیإلىبالنسبةأّماوبعض،عنبعضھاالفردّيةالحصص

الشخصـّیة بالخصوصـّیات وبـه بـل فقط،بالفصلآخرنوعمنآخٍرلفرٍدالمقارنةالحّصةعنامتیازھالیسنوعمنلفرد

قـدس ھـو فصـّرح ألفـراد، ابخصوصـّیات الالطبیعي،بنفسقائمةكانتإذاالمصلحةإنَّ:نقولحینئٍذوكلیھما،الفردّية

.بهصّرحلماُمخالفذكرهفمااألفرادإلىمنھااألمرسرايةيستحیلبأّنهسره

الوجوبنسخبعدالجوازبقاءفيعشرالسادسالفصل

فیـه، البحـث ثـمّ الوجـوب، معنـى بیـان والبحـث، محـطّ تنقـیح منأّوًلابّدالال؟أوالجوازيبقىفھلالوجوبُنسخإذا

:قولفن

جمیـع بـاب يسـدّ بحیـث الفاعلّیة؛اإلرادةفيشیئًااإلنسانيريدقدفإّنهملزمة،إرادةعنالناشئالبعثھوالوجوب

تقـدير أّيعلـى واألكیـد، بـالنحو اللكـن اإلنسـان يريدقدوالتشريعّیة،اإلرادةفيكذلكوإلیه،تتوّجهالتياألعدام

والبعث،حقیقةفياالستحبابوالوجوببینفرقفالحقیقته،فياختالفالواحدبعثاإلرادتینعنالمنشأفالبعث

الوجوبفینتزعاألكیدة،الغیرباإلرادةاآلخرفيواألكیدة،باإلرادةمسبوقأحدھمافيالبعثأّنھوبینھماالفرقإّنما

.الثانيمناالستحبابواألّول،من

يبقـى فھـل اإلرادة،فـي التحـّتم واإللـزام زالإذا:يقـال بأناإلرادة؛ھوالبحثمحّطإّن:يقالقد:نقولذلكعرفتإذا

ال؟أو-الرخصةبمعنى-اإلرادةأصلأوالرجحان،

أصـل أوالرجحـان، يبقـى فھلالبعثعنالُمنتزعالوجوبُنسخإذاأّنهوالوجوب،ھوالبحثمحّطإنَّ:يقالأنُيمكنو

ال؟أوالجواز،والرخصة



أّنـه وإمكانه،عنالفراغبعدعلیهاالجتھاديالدلیلوجودفيأوعدمه،وذلكإمكانعنإّماالبحث:تقديرأّيعلىو

:فنقولال؟أواالستصحابيجريھلاالجتھاديالدلیلُفِقدإذا

:تقريبانفیهوالبقاء،إمكانحول:األّولالمقام

مراتـب، ذاتلكّنھـا البسیطة،الحقائقمنكانتإنواإلرادةإّن:الرجحانأوالجوازاءبقتقريبفييقالفقد:األّولأّما

إذاواالخر،المراتببقیتبالنسخاالولىالمرتبةزالتفإذاالرخصة،والجوازمرتبةوالرجحان،مرتبةواإللزام،كمرتبة

.الثالثةتبقىاألّولتینالمرتبتینزوالُفرض

المراتـب وجـود معنـى لـیس لكـن مراتـب، ذاتكونھـا كـذلك ومسّلم،فھوالبسیطةالحقائقمناإلرادةأّنأّما:قلت

بلاالخرى،بقیتمنھامرتبةزالتإذاأّنهعلیهلیتفّرعالشخصي؛الواحدالموجودفيكّلھااجتماعھاءلشيالمختلفة

البعضـھا وُملزمـة، غیرراجحةبعضھاوُملِزمة،أكیدةمنھاّنأوالوجود،فيمختلفةمصاديقھاواإلرادةأفرادأّنالمراد

ذوبسـیط الوجـود والنـور مـن واحـدٍ كّلأّنترىالأمنھا؛واحٍدفرٍدفياجتماعھايستحیلوالرجحان،علىتشتمل

مصـداق فـي ُمجتمعـة جمیعھـا المراتبأّنال-مثًلا-الضعفوالشّدةفيمختلفةأفرادهومصاديقهأّنبمعنىمراتب؛

فـي ُمضـمَّن فصـلھا الُھیـولى إّن:يقولـون أّنھـم تـرى لـذا واالخـرى، بقیتمنھامرتبةانتفىلوبحیثشخصي؛واحد

فیھـا المركَّبـة، األجسـام سـائر مثـل لیسـت الُھیـولى أّنالُمـراد وفصـلھا، فـي ُمضـمَّن جنسھاالصورةأّنوجنسھا،

واحدةحیثّیةإّلافیھمالیسبلالصورة،كذلكوالفصل،انتزاعمنشأاالخرىوالجنس،انتزاعمنشأإحداھما:حیثّیتان

يذكرالتيفاألجزاءالقبیل،ھذامن-أيضًا-اإلرادةوبسیطتانالصورةوالھیولىألّنالفصل؛والجنسانتزاعمنشأھي

.للمحدودأجزاءأّنھاالحّدّية،أجزاءالتعريفمقامفيلھا

.الوجوبنسخبعدالجوازبقاءفياألّولللتقريبمعنىالأّنه:ّخصفتل

ال؟أوالجوازيبقىفھلالبعث،عنالمنتزعالوجوبُنسخإذاأّنهفھو:الثانيأّماو

ھيو-بالنسخمنھامرتبةزالتفإذامراتب،ذولكّنهبسیطًا،كانإنوالبعثأّن:اإلرادةفيكماتقريبهفييقالفقد

.اإلرادةفيالمذكوربالتقريباالخرىالمرتبةمعيبقى-اإللزاممرتبة

خاّصة،إرادةعنناٍشخاّصموجودالترخیصيواالستحبابيوالوجوبيالبعثمنواحدكّلفإّنالجواب،ھوالجوابو

الوجوبي؛الخاّصالبعثفيعةمجتمالمراتبأّنالاآلخر،فيالتيالمرتبةغیرالمراتبمنمرتبةمنھاواحدكّلففي

.الوجوبمرتبةنسخبعداالخرىالمرتبةتبقىكي

.الجوازأوالرجحانبقاءيمكنفالالوجوبُنسخإذاأّنه:بذلكفاّتضح

ال؟أوالبقاَءالمنسوخوالناسخدلیاليقتضيفھلإمكانهُفرضلوثمَّ:الثانيالمقام

بتـرك بـأس ال«:قـال ثـمّ ،»العلمـاء أكرم«:المولىقالإذاإّنه:حاصلهماقريبهتفيسرهقدسالعراقيالمحّقققال

أّنُفـرض فـإذا فیـه، نحـن مـا فكـذلك رجحانه،واإلكراماستحبابھوالدلیلینبینالجمعمقتضىأّنفكما،»إكرامھم

أوالرجحـان أصـل فیبقـى الحتمّیـة، واإللـزام يرفـع إّنمـا الناسـخ فالدلیلوجوبھا،نسخثّمواجبة،كانتالجمعةصالة

.المنسوخدلیلبمقتضىالرخصة

.الجوازوالرخصةبقاءھوبینھماالجمعوالدلیلینُمالحظةفقضّیة:بالجملةو



بـل كـذلك، لـیس لكـن المنسـوخ، دلیـل علىحاكمًاالناسخيكنلمإذايصّحإّنماذلكبأّن:نفسهعلىاستشكلثّم

.رأسًاالمنسوخدلیلفیرتفعالمنسوخ،دلیللىعحاكمالناسخالدلیل

إلـى بالنسـبة أّمـا واإللـزام، فـي ظھورهإلىبالنسبةأيمدلوله؛بعضإلىبالنسبةھيإّنماحكومتهإّن:قلت:قال

.فالالرجحانوالرخصةفيظھوره

مجمًلـا الناسـخ الدلیلكونفرضمعلكن،تمامهوبأسرهظھورهوالمنسوخعلىحاكمالناسخإنَّ:ُيقالأنإّلااللھّم

فرضعلىالجوازأصلأوالرجحانإلىبالنسبةظھورهببقاءيقالأنفیمكنالمراتب،مناإللزامغیررفعإلىبالنسبة

.»١«ُمجمًلاصیرورتهوالمنسوخدلیلإلىإجمالهسرايةعدم

.الفارقمعهأّنومحّله،غیرفيفھوذكرهالذيالقیاسأّما:أقول

الحمـل يقتضـي بینھمـا الُعرفـيّ الجمعفإّن،»إكرامھمبتركبأسال«:قالثّم،»العلماءأكرم«:قاللوأّنه:ذلكتوضیح

ھوإّنماالوجوبعلىحملھابلللوجوب،موضوعةلیستاألمرھیئةأنَّمن:سابقًاعرفتلماذلكواالستحباب؛على

لـو واألمـر تحقُّـق فمـع االسـتحباب، احتملبأّنه:اعتذارهيصّحالوباألمر،االحتجاجالعبدعلىللمولىيصّحأّنهألجل

فالإّلاوبخالفه،المولىيصرِّحلمإذايصّحإّنماھووالعقالء،والعرفبحكمالعقابصّحةموضوعيتحّققاإلطالقبنحو

.المثالفيالمفروضھوكماالوجوب،منهينتزع

إرادةفـي صريحةقرينٌةالمثال،فياإلكرامتركفيالبأسبعدمتصريحهلكّنللوجوب،موضوعةالھیئةأّنمناسّللوو

ھـو المثـال فـي العرفـي الجمـع فمقتضـى تقديرأّيعلىوله،ُوضعتماغیرفيمستعملةأّنھاومنھا،االستحباب

فـي ظھـوره دوناإللـزام فـي ظھـوره يرفعإّنماالناسخدلیلالأّنمن-ذكرهفمافیه،نحنمابخالفاالستحباب،إرادة

ظھـوره ثانیھـا واإللزام،فيظھورهأحدھا:ُمتعّددةظھوراتالمنسوخلدلیلكانإذايستقیمإّنما-الرخصةأوالرجحان

وبالمصـالح اماألحكـ إلناطـة ُمسـتقّلة؛ ِحَدةعلىمصلحةمنھاواحدلكّلوالرخصة،فيظھورهثالثھاوالرجحان،في

.بحالھمااألّوالنالظھورانبقيالناسخبالدلیلاإللزامفيظھورهارتفعفإذااألمرّية،النفسالمفاسد

لدلیليبقىفالرفعهعلىالناسخدّلفإذاالوجوب،فيواحدظھورإّلاالبعثفيلیسفإّنهخفّي،غیرفسادهلكنو

.محّلهغیرفيفالقیاسحینئٍذو،الرخصةأوالرجحانمعهيبقىماالمنسوخ

ُيسـّلم إّنمـا السرايةعدمفإّنممنوع،-أيضًا-المنسوخدلیلإلىالناسخالدلیلإجمالسرايةعدممنذكرهماإّنثّم

كماالمنفصل،الخاّصوكالعاّمداللته،ولحالهتعرُّضهعدموالمنسوخدلیلعلىالناسخالدلیلحكومةعدمفرضلو

ظھـور فـإنّ بكـر، بـن زيـد وعمـر بنزيدبینزيدترّددو،»العالمزيدًاتكرمال«:منفصًلاقالثّم،»العلماءأكرم«:قاللو

تعّرضهواألّولعلىالثانيالدلیلحكومةفرضلومابخالفالمجمل،المخصِّصالدلیلبإجمالأيبذلك؛يختّلالالعاّم

يسـري الناسـخ الدلیلفإجمالاألّول،إلىيسريالحاكمإجمالفإّنفیه،نحنفیماالمفروضھوكماداللته،ولحاله

.إجمالهيوجبوالمنسوخدلیلإلى

إّن:يقـال بـأن باالستصـحاب؛ الجوازبقاءإثباتيمكنفھلالمقام،فياجتھادّيدلیلعدمفرضبعدثّم:الثالثالمقام

عدمه،والجوازبقاءفيُيشّكالوجوبُنسخفإذاسابقًا،المتحّققالوجوبضمنفيموجودًاكاناألّولبالمعنىالجواز

فُیستصحب؟



فـي ُشـكّ إذامـا ھووالكلي،استصحابأقساممنالثالثالقسمفياالستصحابجريانجوازعلىبعضھمفّرعهو

.»١«هضمنفيالكليكانالذيسابقًا،الموجوداآلخرفردهالرتفاعمقارنًافردحدوث

صـور بعـض فـي سـره قـدس الشـیخ ذكرهفیمااالشكالمناللَّهشاءإنءسیجيعّماعناإلغماضفرضعلىلكن

إلـى بارتفاعھـا القطـع مـع مثًلـا كالسوادلوٍنمنرتبةتبدلفيشكلوماھووالثالث،القسممنالكلياستصحاب

االستصـحاب لھـذا مجـال البعینـه، ھوھوبلالكليتصحاباسمناألّولالقسمإلىلرجوعهذلكومنه،اخرىرتبة

يترّتـب أوالشـرعّیة، األحكاممنالمستصحبيكونأناالستصحابفييعتبرفإّنهشرائطه،اجتماعلعدمالمقام؛في

زالجوابینالجامعالكليالجوازھوالمقامفيالُمستصحبوالخارجّیة،الموضوعاتاستصحابفيشرعيُحكمعلیه

لكنالشرعّیة،األحكاممنكاناانواالستحبابوالوجوبفإّنآخر،فردضمنفيالموجودالجوازوالوجوبضمنفي

.المذكوراالستصحابيصّحفالحینئٍذوأيضًا،شرعيأثرعلیهيترّتبالوالشارع،مجعوالتمنلیسبینھماالجامع

التخییريالوجوبفيعشرالسابعالفصل

بینالتخییرمثلالظاھر،بحسبالتخییرّيةاألوامركذلكوالمطّھرة،الشريعةفيالتعیینّیةاألوامروجودفيشكالإال

ُيبحثأنبّداللكنالثالث،الخصالبینالكّفارةفيالتخییرمثلواألخیرتین،الركعتینفياألربعالتسبیحاتوالقراءة

غیـر أّنهأوظاھرھا،علىالتخییرّيةالشرعّیةاألوامرلُتحملبینھما؛الترديدنحوعلىبشیئیناألمريمكنھلأّنهفي

علـى منھمـا واحدكّلوجوبمنالمسألةفياألقوالأحدعلىبینھماالتخییرفيالظاھرھومافیحملعقًلا،ممكن

بفعـل سـقوطه مـع منھماواحدكّلوجوبأو،»٢«بعینهالالواحدوجوبأو،»١«بدلإلىإّلاتركهجوازعدموالبدل،

؟»٤«تعالىاللَّهعندالمعّینالواحدوجوبأو،»٣«منھماواحد

فيبینھماالمرّددھوالواجبيكونبأنالواقعي؛الترّددواإلبھامنحوعلىالشیئینبأحداألمرتعّلقبامتناع:يقالفقد

ء،شيوجوبالمكّلفيعلمقدفإّنهإشكال،بالواقعممكنفإّنهالواقع،فيالمعّینالمكّلفعندالُمرّددالاألمر،نفس

الُممتنعبل،تعالىاللَّهعندُمعّینفھوإّلاوبه،الُمكلَّفعلمفيھوإّنمافالترديدذاك،أوذاھوالواجبأّنفييشّكو

.واقعًاالشیئینبینالمرّددوجوب

تعلُّـق إلىبالنسبةالذھنصفحةمثُلاإليجادّية،إرادتهوتعالىإلیهبالنسبةارجالخصفحةإّن:ذلكتقريبفيفقیل

-الُمرّددالمبھماألمرھوالموجوديكونبأن-واقعًاشیئینبینالمردَّدإيجاديعقلالفكماالتشريعّیة،اإلرادةفياإلرادة

اإلرادةفوجـود حینئـذٍ والـذھنّیتین، الصـورتین بـین بالمرّددضًاأيالتكوينياإليجادغیرفياإلرادةتعلُّقيعقلالفكذلك

.محالالنفسفيكذلك

فـي األمـر لكـن واقعـًا، شـیئین بـین بـالُمرّدد واحـدة إرادةتعّلـق إمكـان عـدم ھواالمتناعفيالمالككّلالمالك:أقول

كـذلك والبعـث، كذلكوالتخییرّية،األوامرفيرادةاإلوجودنجدوجدانناراجعناإذافإّناكذلك،لیسالتخییرّيةالواجبات

.القانونجعلوالتشريعھوالتشريعّیةاألوامرفياألوامرمتعّلقفإّنالمخّیر،الواجبفرديمنفرٍدكّل

علیـه، يقتصـر القدوتعیینّي،-حینئٍذ-الواجبونحوه،عبدهيبعثوعلیه،يقتصروشیئًااإلنسانُيريدقد:بالجملةو

:يقـول وبینھمـا أوأحـدھما، وجودالغرضتحقُّقفييكفيأّنهيرىحیثلكنأيضًا،نحوهيبعثو-أيضًا-غیرهُيريدبل

يلزمـه الوتخییرّيـًا، الواجـب فیصیركذلك،بھماُمتعّلقانُمتعّینانبعثانوُمشخَّصتان،إرادتانفھنا،»ذاكأوھذاافعل«

حینئـذٍ ومعـّین، ُمشّخصذلككّلفإّنالبعثین،متعلَّقيفيالوالبعث،فيالواإلرادة،فيالمرّدد،مبھمأمروجود

األمرغايةتعیینّیًا،لیصیرأحدھماھوالواجببأّنالقولإلىيحتاجالوبحالھا،التخییرّيةاألوامرظھورإبقاءمنمانعفال



الجـامع ھـو الواجـب أّنمـن »الكفايـة «فـي إلیـه ذھـب ماإلى-أيضًا-حتاجيالوفردين،فيمنحصركّلّي-حینئٍذ-أّنه

.ذلكإلىلإلرشادالظاھرفيبالفردينتعلُّقهأّنوواقعًا،بینھما

اثنـین مـن تصـدر أنيمكـن الالواحـدة فالمصـلحة اثنان،إّنھماحیثمناثنینمنيصدرالالواحدأّنمن:ذكرهماأّماو

»١«.

بـل المصـلحة، والثبـوت مقـام فيلیستقسیماتهسائركذلكوالتخییري،والتعیینيإلىالواجبتقسیمأّن:ففیه

نحـو وتعیینّیـًا، الواجبيصیرُمعّینٍءشينحوالمكّلفبعثإذااآلمرفإّنالبعث،واألمربمالحظةھيإّنماالتقسیمات

المصـلحة قامـت سـواء تخییرّيـًا، واجبـاً يصـیر بینھمـا، »أو«كلمـة لتخلّـ مع-أيضًا-آخرءشيإلىببعثهالشیئینأحد

.غیرهأوبالجامع

.المحاللیلزمواقعًا؛شیئینبینمرّددمبھمأمروجودالتخییريالوجوبمنيلزمال:بالجملةو

:األكثرواألقّلبینالتخییرفيخاتمة

الللتخییـر، طرفـاً بشـرط الاألقـلّ اخذإذافیماھوإّنمافیهالبحثّطمحواألكثر،واألقّلبینالتخییرجوازفياختلفوا

الوالُمتباينین،بینتخییر-حینئٍذ-بینھماالتخییرولألكثر،ُمباينًاصارالخاّصبحّدهوكذلكاخذلوأّنهلوضوحال؛بشرط

.حینئٍذإمكانهفيإشكالالوريب

.واضحھووله،»٢«طرفًاالبشرطوالخاّصبحّدهاألقّلجعلمن»الكفاية«فيمافساديظھرذلكمنو

طولھا»مسطرة«بوضعالذراعبقدرھوالذيالخّطكرسمالوجود،الدفعّیةاالمورمنيكوناأنإّمااألكثرواألقّل:فنقول

كرسمالوجود،التدريجّیةالمورامنيكونانقدوكذلك،شبرطولھا»مسطرة«وضعوعلیه،بوضعھايتأّثرماعلىذراع

مـن واحـد كـلّ فيالمصلحةالتقديرينكالعلىوالمقدار،ھذاإلىنقطةمنقلمبمّدشبربقدرأوذراعبمقدارالخّط

بـأن موقـع؛ لآلخـر يكـن لـم أحـدھما تحّققوُوجدلوبحیثلكناآلخر،فيالتيالمصلحةغیرھيإّما:األكثرواألقّل

.صورأربعفھذه.ُمعّینةواحدةمصلحةمنھماكلٍّفيإّماوالغرض،بتماموافیةمصلحةعلىاحٍدوكّليشتمل

بـه مـا عـین فیھـا االمتیـاز بـه ماالتيالمشِككةالماھّیاتمنكاناإذااألكثرواألقّلإنَّ:حاصلهمااألعاظمبعضفقال

لعنوانُمحّصًلامنھماواحٍدكّلكانإذاكذلكوفیه،األكثرواألقّلنبیالتخییرفیمكنأمر،بهتعّلقإذاكالخّطاالشتراك،

التخّضعوالتخّشعلعنوانمحّصلمنھماواحدكّلفإّنغیرھما،والحاضروالمسافروالغرقىكصالةمصلحة،ذيواحٍد

.»١«ُممكن-أيضًا-الصورةھذهفياألكثرواألقّلبینالتخییرفإّنالمصلحة،علیهيترّتبالذيالعبودّيةبنحو

بـین التخییـر إلـى مرجعـه ألّنالنـزاع؛ محّلعنخروجهعرفتفقدال،بشرطالصورتینھاتینفياألقّلأخذإّن:أقول

معنـى فـال الغـرض، بـه يحصـل أنيمكـن الاألكثرو-حینئٍذ-األقّلھوللغرضفالمحّصلبشرطالاخذإنوالمتباينین،

.مابینھللتخییر

فـي المصلحةغیرأحدھمافيالمصلحةوالوجود،الدفعّیةالواقعّیةاالمورمنإّمااألكثرواألقّلإّن:يقالأنفالتحقیق

بینھمـا؛ التخییـر اسـتحال الوجودفيُمتزاحمتینالمصلحتانكانتفإنالغرض،ُحصولفيإحداھمايكفيلكناآلخر،

فـي أّنالمفروضوالمصلحة،منأثرهعلیهيترّتبأنُبدَّفالاألكثر،ضمنفيقّلاأللوجوداألكثرفيذلكإمكانلعدم



إلـى يـؤّدي فھـو -المفـروض ھـو كمـا -الوجـود فيُمتزاحمتانالمصلحتینإّنفحیثعلیه،تترّتبمصلحة-أيضًا-األكثر

.االستحالة

التـي المصـلحة عـین الفـرض فـي األقّلعلىترّتبإنوبینھما،التخییرأمكنالوجودفيالمصلحتانتتزاحملمإنو

بـالغرض، واٍفوالمصـلحة تلـك ترتُّـب فيكاٍفالموجوداألقّلألّنباألكثر؛األمريتعّلقأنيمكنفالاألكثر،علىتترّتب

.لغوعلیهفالزيادة

تحّقـق فـي كـافٍ فھـو المطلوب،األثریهعليترّتباألقّلإيجادفمعالوجود،المتدّرجةاالمورمناألكثرواألقّلكانإنو

واألكثـر مصـلحة مـع األقـلّ مصلحةتغايربینفیهفرقالولغو،-األكثرأي-عنهبالزائدفاألمربالغرضواٍفوالمطلوب

.عدمه

الكفائيالوجوبفيعشرالثامنالفصل

المّمـا ھـذا وتجھیزاتـه، والمّیـت أحكامكأكثروقوعه،وإمكانهفي-أيضًا-ريبالوالوجوب،سنخمنأنَّهفيريبال

:المكّلفینإلىتوّجھهوالوجوبتعلُّقكیفّیةوتصويرهفياإلشكالإّنماوفیه،إشكال

.»١«االستغراقبنحوالمكّلفینجمیعإلىُمتوّجهفیهالتكلیفإّن:يقالفقد

.»٢«معّینغیرواحدإلىمتوّجهإّنه:ُيقالقدو

.»٣«المجموعحیثمنمجموعھمإلىمتوّجهإّنه:يقالقدو

.»٤«األفرادبینُمرّدٍدفرٍدإلىمتوّجهإّنه:يقالقدو

يتوّجهأنبّدالفإّنهالتكلیف،إلیهيتوّجهألنقابلغیرالخارج،فيلهوجودالاعتبارّيأمرفالمجموع:الثالثأّما:فنقول

.الخارجفيوجودوتحّققمالهإلى

علىجمیعھميقدرلكنووحده،رفعھاعلىمنھمواحدكّليقدرال-مثًلا-عظیمةصخرةبرفعجماعةُيؤمرقد:يقالال

.كذلكھوبماجمیعھمإلىيتوّجهأنبّدفالواحد،كّلإلىمتوجِّھًالیس-حینئٍذ-األمرفإّنذلك،

لألرضأّنأو-األرضأي-المركزإلىتشّدھاالتيالطبیعیةالقوىمنمقدارًاللصخرةفإّنكذلك،األمرلیس:نقولألّنا

زيادتھـا مـع تخالفھـا بقّوةإّلامركزھامنترتفعفالالقّوتین،إحدىبمقتضىاألرضفيصارتفإذاإلیھا،لھاجاذبةقّوة

ماأوالقّوة،منالصخرةفيمامقدارعنيادةزالمخالفةالقّوةالجماعةمنواحٍدلكلٍّلیسالفرضفيواالولى،على

رفـع فـي المـؤّثر والقـّوة، مـن األرضفـي مـا علـى أوفیھـا ماعلىزائدةجمیعھمقوىلكنالجاذبة،مناألرضفي

مـن واحـد كـلّ يرفـع وقّوتـه، مـنھم واحـد كـلّ يسـتعمل بلالمجموع،حیثمنقواھممجموعلیس-حینئٍذ-الصخرة

.الخارجفيلهتحّققالالذيالمجموعحیثمنالمجموعھوالمؤّثرأّنالالقّوة،منمالهبمقدارالصخرة

.متصّورغیرالثالثالقولأّن:ذكرنامّمافعلم

فالتكـالیف المعـیَّن الغیـر الواحـد مفھـوم بـه اريـد فإن-معّینغیرواحدإلىفیهالتكلیفتوجُّهھوو-الثانيالقولأّماو

.الخارجفيلهوجودالالمفھوموالموجودين،إلىمتوّجھة



.معّینالُمكّلفینمنواحٍدكّلألّنله؛معنىفالمعّین،غیربأّنهمقّیدًاخارجّيواحٍدإلىمتوجِّهأّنهاريدإنو

المعـیَّن، الصُّبرةمنصاعكّلألّنفاسٌد؛-كليٌّ»١«ُمعیَّنةُصْبرةمنصاعًاإّن-:الفقھاءبعضقوَلأّن:يظھرذلكمنو

.كلي

إلـى الالمكّلفـین، مـن واحـدٍ كـلّ علـى يصدقالذيالمعّین،الغیرالواحدعنوانإلىمتوجِّهفیهالتكلیفأّناريدإنو

فھـو المتقـّدم، اإلشـكال علیـه لیـرد الخـارجي؛ للفـرد التعیینعدمقیديكونأنال-مثًلاعمروكزيد-آحادھمخصوص

.فیهإشكالالمعقولرُمتصّو

إلـى يتوّجـه أنيمكـن الالتكلیـف بأّن:ُيستشكلفقد-مرّددواحدإلىمتوّجهفیهالتكلیفأّنھوو-الرابعالقولأّماو

متعلِّقفیهالتكلیففإّنالمخیَّر،بالواجببالنقضعنهُيجابوالواقعّي،الترديدبنحوعمروزيدمنكواحدالمرّدد،الفرد

.وقوعهوصّحتهمعالواقعّيالترديدبنحواألفرادبأحد

إرادةالتخییرّيالواجبفيلیسأّنهالخطبيسّھلالذيوالفرق،وجهيبّینلملكنبینھما،بالفرقبعٌضعلیهأوردو

حیـث بـل مسـتحیل، ألّنهمفّصًلا؛عرفتكماالواقعّي،الترديدبنحوبذاكأوالفعلبھذاإّماُمتعّلقانواحدبعثوواحدة

االولى،عنُمغنیةاخرىمصلحةآخرفعٍلفيأّنيرىثّمنحوه،يبعثوفیريدهمصلحًة،الفعللھذاأّنالمولىيرىإّنه

أوھـذا افعـل «:يقولو،»َأو«بالبعثینبینيفصلالمصلحتینإحدىكفايةالمفروضإّنحیثونحوه،يبعثوفیريده

حیـث مـن فیـه إشـكال فـال أيضًا،ذلكنظیرالكفائّيالواجبفييقالأنفیمكنواحدة،البعثانوتانإرادففیه،»ذاك

.التصوير

إّن:حاصـله مـا األعـاظم بعـض فقـال -االسـتغراق بنحوالمكّلفینإلىالوجوبوالتكلیفتوّجهھوو-األّولالقولأّماو

يشتركالكفائيالوجوبوبه،المكلَّفإلىإضافًةو-بالفتح-الُمكلَّفإلىًةإضافو-بالكسر-الُمكلِّفإلىإضافًةللوجوب

كـذلك االسـتغراق، بنحـو الُمكّلفـین إلـى إضـافةً العینـي للوجـوب أّنفكمااألّولتین،اإلضافتینفيالعینّيالوجوبمع

بـه، المكلَّـف إلـى إضافتهأعنيالثالثة؛افةاإلضفييفترقانلكّنھمااالستغراق،بنحوإلیھمإضافةلهالكفائّيالوجوب

.آخربعضيمتثلهلمإنوُمثابمنھمفالممتثلالعینّي،الواجبفيالمكّلفینمنواحدواحدكّلمنمطلوبفإّنه

بـه أخّلـوا إنفـإّنھم الكفـائّي، الواجـب بخـالف آخـر، بامتثالالعینّيالواجبفيبعضتكلیفيسقطال:اخرىبعبارةو

أوعینـيّ أّنـه واجـب فـي ُشـكّ لـو أّنـه واآلخـرين، عـن سقطبعضھمبهأتىلولكنالعقاب،استحّقواوأثموا،جمیعًا

.»١«العینّیةعنالبراءةجريانأمكنكفائّي

إلضافةاو-بالكسر-المكلِّفإلىاإلضافةفيالكفائّيمعيشتركالعینّيالوجوبإّن:سرهقدسالنائینيالمیرزاقالو

العینـيّ فـي المكلَّفـین إلىمتوّجهالتكلیفإّنحیث-بالفتح-المكلَّفإلىاإلضافةفييفترقانإّنماوبه،المكلَّفإلى

.انتھى.»٢«الوجودصرفبنحوالكفائّيفيوالساري،الوجودبنحو

:مختلفةأنحاءعلىالكفائّیةالواجبات:أقول

دفـن أوآلـه وعلیـه اهللاصـلى النبـيّ سـابّ كقتـل واحـد، فردإّلاالخارجفيمنھايتحّققويوجدأنيمكنالما:منھا

واحـد قتلفھومّیتدفنعلىأوقتلهعلىجماعةاجتماعأّماوالخارج،فيمنھمافردينتحّققيعقلالفإّنهالمّیت،

.متعّددالبعُضه،منھمواحدكّلمنصدرواحد،دفنو



مبغـوض إّمـا واحـد فـرد علىالزائدفإّنقسمین،على-أيضًا-ھووواحد،فردمنأزيدمنهيتحّققأننيمكما:منھاو

.مبغوضالومحبوبالأوللمولى،

.أكثروواحدفردبإتیانيتحّققالذيالوجودصرفمنهالمطلوبيكونما:منھاو

مـنھم، واحـد مـن إّلـا صدورهيمكنالماإلىجماعةبعثفإّنرمتصّوغیراالستغراقبنحوأّنهفالظاھر:األّولالنحوأّما

فإّنـه إتیانـه، علـى الباقینعزمبعدمالعلمبشرطبهمنھمواحٍدكّلأَمربأناالشتراط؛بنحوإّلاُمطلقًابعثًامعقولغیر

.أيضًاالمكّلفونعّددتإذايصدقفإّنهالوجود،ِصرفبنحولھمالمطلقالبعثيعقلالكذلكومتصّور،معقول

وفقـط، واحـد فـرد ھـو المطلـوب أّنفـرض لوفإّنهالمعقولّیة،عدمحیثمنوفسادًاذلكمنفأوضحالثانيالنحوأّما

سواءمبغوض،بفردفیأتيمنھم،واحدعلىالزائدينبعثأنلجوازنحوه؛جمیعًالبعثھممعنىالمبغوضة،األفرادباقي

.الوجودصرفأواالستغراقبنحوكان

فـإنّ مبغـوض، الومحبـوب العلیـه الزائـد وواحـد، فـرد المطلـوب أّن:فیـه فرضالذيھووكذلكأيضًاالثالثالنحوو

منھمواحدكّلأتىلوفإّنهللشرب،الماءبإتیانعبیدهالمولىأمرلوكمامعقول،غیراالستغراقبنحوجمیعًاتكلیفھم

ذاكھـو فالمـأمور مـنھم، واحـد بهأتىلومابخالفجمیعھم؛تركوالوكذلكوعملھم،قبَّحوملعاتبھالماءمنبكأس

.منھمالواحد

فـال الوجـود ِصـْرف بنحوالنحوھذافيالتكلیفأّماووجه،بالولغٌومنھمالواحدغیرإلىبالنسبةالتكلیف:بالجملةو

.فیهإشكال

فيالوجودصرفبنحوكذلكوالصور،جمیعفيمعقولغیركفايًةالواجبفيستغراقاالبنحوالتكلیفأّنعرفتإذاو

واحـد كـلّ علـى يصـدق الـذي العنوانھذاأيالمكّلفین؛منواحٍدإلىُمتوّجهفیهالتكلیفإنَّ:يقالأنبّدفالبعضھا،

.منھم

الباقینإقدامعدمبشرطأوال،بشرطأيعلیه؛اقینالبعزمبعدمعلمهبشرطمنھمواحدكّلإلىمتوّجهإّنه:يقالأو

.الوجودِصرفبنحوكانإن-أيضًا-يعقلالواالستغراق،بنحوأّنهفرضلوفعلهعلى

.فیهاإلشكالعدموإمكانهمنعرفتلماالواقعّي؛الترديدبنحوإلیھمالتكلیفبتوجُّهيقالأو

المضیَّقوالموسَّعالواجبفيعشرالتاسعالفصل

تعريفھماحول:األّولالمبحث

.المضیَّقوالموسَّعإلى-أيضًا-الموّقتوالموّقت،الغیروالموّقتإلىالواجبيقّسمقد

الأوفیـه، دخـلٌ لـه يكـون قـد أّنـه إّلاواجب،كّلفيمنهبّدالمّماكانإنوالزمانإّن:»الكفاية«فيسرهقدسقال

أنإّماوفمضّیق،بقدرهفیهالمأخوذالزمانيكونأنإّمااألّولوالموّقت،الغیرالثانيوالموّقت،ھوألّولفافیه،لهدخل

.انتھى»١«فموّسعمنهأوسعيكون

:النائینيالمیرزااختارهو»الفصول«فيذكرهماغیرهوالموّقتفياألولىو



إمكانفرضلوبحیثأصًلا؛فیهدخللهلیسأوالمصلحة،تحّققفيخٌلدلهإّماالثبوتمقامبحسبالزمانأّنھوو

.المصلحةتحّققتالزمانعنانفكاكه

:قسمینعلىاألّولو

ُيطلـق أنعلـى االصـطالح جـرى ومعـّین، زمـان إّمـا والزمـان، والوقـت ُمطلـق ھوإّماالمصلحةفيالدخللهماألّن

فیھـا، دخیًلـا المعـّین الزمانيكونالماعلىالموّقتالغیروالمصلحة،فيدخیًلایَّنالمعالزمانيكونماعلىالموّقت

.الزمانمطلقھوالدخیليكونأوأصًلا،فیھادخیًلايكنلمسواء

َغَسـق إلـى الشمسدلوكمنكالصالةبقدره،فیهالمأخوذالزمانيكنلمإنُموسَّع:قسمینعلى-أيضًا-الموّقتو

.»١«الغروبإلىالفجرمنكالصومبقدره؛كانإنُمضیَّقو،اللیل

كـان سـواء فیه،دخلللزمانماالموّقتجعلفإّنهالمذكور،التعريفمن»الكفاية«فيذكرهمافساديظھرذلكمنو

الفیمـا الوقـت فـي هبإتیانـ بـه المأموريقّیدأنيصّحالفكماعرفت،كماكذلكلیسلكنمعّین،زمانأواإلطالق،بنحو

غیـر مـن ُيعـدّ -أيضـاً -فإّنـه عنـه، انفكاكـه لعـدم فیھـا؛ َدْخـلٌ الوقتلمطلقفیماكذلكأصًلا،مصلحتهفيللوقتدخل

.قبلهكماالموّقت

الواجـب، مـن أوسـع الزمـان أّنفـرض إذاأّنـه ھـو و:الـوھن غايةفيعقلّيإشكالالموسَّعالواجبعلىاوردإّنهثمَّ

أنبـدّ فـال الوجـوب، ُينـافي التـرك جـواز والوقـت، أّولفـي تركـه فیجوزاللیل،َغَسقإلىالشمسدلوكمنةكالصال

الواجـب، عـن أجزأتوكفتالوقت،آخرفيبھاأتىوأّخرھا،وعصىلولكنالوقت،بأّولإّماذلك،ظاھرهماُيخّصص

بهاإلتیانوالوقت،بآخرُيخصِّصأنإّماو،»٢«)اللَّهغفرانالوقتآخرواللَّه،رضوانالوقتأّولأّن: (الخبرفيوردكما

.»١«الفرضبهيسقطنقٌلالوقتأّولفي

جـواز واللیـل، َغَسـق إلـى الشـمس دلوكمنأيآخره؛إلىالوقتأّولمنواجبةالصالةأّنفیهالمفروضأّن:فیهو

يتحّققانإّنماالعصیانوالمخالفةوالوقت،بعضفيالتركجوازالالوجوب،ُينافيالمحدودالوقتھذاجمیعفيالترك

.واضحھووفقط،بعضھافيالالوقت،أجزاءجمیعفيتركھالو

بعثـه فـإذا البعـث، عـن زمانًاُمتأّخراالنبعاثأّنفيريبالأّنهھوو:عقلّيإشكال-أيضًا-المضّیقالواجبعلىاوردو

أّنالمفروضألّنخلٌف؛فھو-أيضًا-الوقتأّولفيالمكّلفينبعثأنفإّماالفجر،أّولفيبالصومكاألمروقت،الأّولفي

تطـابق عـدم فیلـزم قلیًلـا، لووبالزمانعنهيتأّخرأنإّماوزمانه،فيوقوعهُيمكنفالالبعث،عنزمانًامتأّخراالنبعاث

.»٢«لفخ-أيضًا-ھووالوقت،ألّولالفعل

عـن المعلـول كتـأّخر الرتبـّي، التـأّخر الوبـل البعث،زمانعناالنبعاثزمانتأخُّرمنبّدالأّنهُنسلِّمالأّنا:أّوًلا:فیهو

نفـس فـي الكامنـة المبـادئ عـن ُمسـبِّب االنبعـاث فإّنبالطبع،عنهتأّخرهبلللبعث،معلوًلالیساالنبعاثألّنعّلته؛

الواجـب بنحـو الفجـر مـن باإلمسـاك اللیلأّولفيأمرهفلوحینئٍذوذلك،نحووالشوقوالخوفوحّبالمنالمكّلف

.فیهإشكالالوالوقت،ذلكفي-أيضًا-الوجوبتعلُّقمعالفجر،أّولفيالمكّلفينبعثالمشروط،

الواجـب بتعلیـق الُمعّلـق؛ الواجـب بنحوبهالوقتقبليأمرأنيمكنلكنزمانًا،البعثعناالنبعاثتأخُّرسّلمنا:ثانیًاو

.فیهإشكالفالقبله،بإنشائهالوقتقبلفعلّیًاالوجوبكانإنوالوقتدخولعلى



مضّیقًاالموّسعصیرورةإمكانعدمالثانيالمبحث

ال؟أوفعلهبمقدارالوقتمنبقيأنإلىأّخرهلومضّیقًاالموّسعيصیرھلأّنهفي:الكالمبقي

التخییـر ھـذا ومنھـا، فـرد بـأيّ اإلتیـان فيمخّیرفالمكّلفأفراد،لھاوموّسع،وقتفيبطبیعةاألمرتعّلقإذا:فنقول

بـنفس األمـر يتعّلـق لـم إّلـا ومنھـا، المطلـوب فيدخیلةغیراألفرادمنواحدكّلخصوصّیةأّنالمفروضألّنعقلّي؛

إّنـه حیـث مـن فالشـارع مضـّیقًا، الواجـب يصـیر بھااألمرتعّلقمعفیهالخصوصّیاتنمواحدةكّلدخلمعوالطبیعة،

فرضلونعم.العقالءأفرادأحدھوبماذلكلهيصّحنعمبھا،أمرالتيالطبیعةأفرادبینالعبديخیِّرأنلهيجوزالشارع

خیَّرهفلوحینئٍذوله،المحصِّللتعدُّدأمٌر؛األفرادمنواحٍدبكّليتعّلقأنبّدفالالغرضفيدخیلةفردكّلخصوصّیةأّن

.كذلكلیسفیهنحنماوشرعّیًا،التخییركانبینھاالشارع

ريـب فـال نسـیانًا، أوعمدًافقطفعلهمقدارالوقتمنبقيحّتىالموّسعالواجبالمكّلفأّخرلو:نقولذلكعرفتإذا

:مضّیقًايصیرأنيعقلالأّنهفي

دلـوك مـن كالصـالة بحـّدين، المحـدود وقـت ذلـك فـي بالطبیعـة متعّلـق -عرفـت كما-الموّسعفياألمرفألّن:أّوًلاأّما

صـالة أّنـه علیـه يصـدق أّنـه بداھةالطبیعة؛تلكمصاديقمنالوقتآخرفيالواقعالفردھذاوغروبھا،إلىالشمس

.وقتالذلكفيأفرادھاكسائرالحّدين،بینواقعة

المصـلحة، والغـرض فـي أفرادھـا لخصوصـّیات دخلالوبالطبیعة،متعّلقالُموسَّعالواجبفياألمرأّنعرفت:ثانیًاو

فلـو الخـاّص، بـالفرد متعّلق-أيضًا-فیھااألمروفیه،دخیلةاألفرادمنواحدكّلخصوصّیةفإّنالمضّیق،الواجببخالف

متعّلقةكانتمابعدالخاّصبالفردُمتعّلقةتصیروالشارع،إرادةفيالتغییرلزموقتهیقبضمضّیقًاالموّسعالواجبصار

.معقولغیرھووبالطبیعة،

مضّیق،أّنهجھةمنالالفرد،ھذابخصوصاإلتیانبلزوميحكمالعقللكنوقته،بضیقُمضّیقًايصیرالالموّسعأّنفظھر

.الفرضفيغیرهلھافردالوالفرد،ھذافيانحصرتبھاالمأمورالطبیعةأّنجھةمنبل

الوقتخارجاإلتیانوجوبعلىاألمرداللةحولالثالثالمبحث

أونسـیاناً أوعمـداً الوقـت فـي بهيأِتلملوالوقتخارجبهاإلتیانوجوبعلىبالموّقتالمتعّلقاألمريدّلھلإّنهثّم

غیرھما؟

لـه لـیس منفصـل آخـر دلیـل لقیـام -بالوقـت التقیُّـد والطبیعـة بأصلمتعلِّقًاالموقَّتفياألمرنكالو:الكفايةفيقال

ھوالطبیعةبأصلاألمرإطالققضّیةلكان-ذلكغیروالعجزوالمرضوالصّحةمنالمكّلفحاالتإلىبالنسبةإطالق

مافیهو.انتھى»١«المطلوبأصلالالمطلوب،تمامأّنهلألجھوإّنمابهالتقییدأّنوالوقت،خروجبعدالوجوبثبوت

الوقت؟خروجبعدوجوبهعلىيدّلھلبالموّقتاألمرأّن:ھومحّلهفإّنالكالم،محّلعنخارجذكرهمافإّنيخفى،ال

مصـلحة صـل أتفويـت عـدم يلـزم الوقت،مصلحةتحصیلمنالتمّكنعدممعألّنهذلك؛علىداللتهإلىبعٌضفذھب

.المبحثعنخارجلكّنهتعتريه،شبھةالوفیهشّكالوذلك،علىاإلطالقداللةھوالكفايةفيذكرهماوالطبیعة،

.جديدبأمٍرھوإّنمافالقضاءعرفت،كماالوقتخارجبهاإلتیانوجوبعلىالموّقتألمرداللةالأّنهالحّقو

االستصحابمقتضى



الوقت؟خروجبعدالوجوباستصحابيمكنفھلذلكعلىهداللتعدممعثّم

الموضـوع بقـاء االستصـحاب فـي ُيعتبرأّنهذكرواأّنھمھيو:مقّدمةبیانإلىيحتاجذلكتوضیحجريانه،عدمالحّقو

كليبعنوانالحكمقتعّلفإذاالُمتیّقنة،معالمشكوكةالقضّیةاّتحاداالستصحابفيُيعتبرإّنه:ُيقالأناألولىو،»١«

:قاللوكمابقید،مقّید

.الماءمطلقالموضوعجعلإذامابخالفالُمتغّیر،الماءعنوانھوالحكملھذافالموضوع»ينجستغّیرإذاالماء«

:قـال إذاكمـا آخـر، موضـوع بهالتقییدبدونوموضوٌع،بقیٍدالتقییدمعفھوكلّیًا،كانإذالحكٍمالموضوعأّن:الحاصلو

.الكليالعنوانھوالموضوعكانإذاھذا.آخرموضوعفإّنهللزبیب،مغايرفیهالموضوعفإّن،»ينجسغلىإذاالعنب«

مـاءٍ كـل ومتغّیـر، المـاء ھذا«:فیقالالخارج،فيمتغّیرماٍءوجودفرضلوكماخارجّیًا،مصداقًاالموضوعجعلإذاأّماو

والخـارج، فـي عنـه التغیُّـر زوالُفرضفإذا،»ھذا«:بقولناإلیهالمشارھوفالموضوع،»نجسءالمافھذانجس،ُمتغّیر

إلیـه المشـار ھـو الموضوعفإّنحینئٍذ،النجاسةاستصحابجريانأمكنُمطھِّرًا،بنفسهالتغیُّرزواليكونالأّنهاحُتمل

كـذلك واالستصـحاب، جريـان فـي انتفاؤهيضّرفال-لهسةالنجاحكمثبوتأي-الثبوتفيواسطةالتغّیروالخارجّي،

لمـا الحكم؛ذلكُيستصحبزبیبًاصارإذافإّنهينجس،غلىإذابأّنهمحكومفإّنهالخارج،فيالموجودالعنبفيالكالم

.بّیناه

وعدمًا،ووجودًاالقیودباختالفيختلففھولحكٍم،موضوعًاُجعلوكليعنوانعلىالحكمُعّلقوجعلإذا:بالجملةو

.ِملحًاالكلُبصارإذاكماماھّیته،يتغّیرأنإّلاحاالتهوقیودهباختالفيختلفالكذلك،فلیسالخارجّيالموضوعأّما

غسـق إلـى الشـمس دلـوك مـن الصالةأيالكلي؛العنوانھوفیهنحنفیماالموضوعإّنحیث:نقولذلكعرفتإذا

بخروجالمعّینالوقتھوالذيقیدهفبانتفاءاالستصحاب،إلىيحتْجلمإّلاوالخارج،فييوجدلمأّنهضالمفروواللیل،

القضـّیة اّتحـاد لعدماالستصحاب؛يجريفالالمحدود،بالوقتالمقّیدةالالصالة،طبیعَةيصیروالموضوع،يتغّیرالوقت،

يوجـده لـم أّنـه المفروضألّنالخارجّيالمصداقالالكليالعنوانھوالموضوعأّنالمفروضوالمشكوكةمعالمتیّقنة

.االستصحابالالبراءةمجرىفالمقامالثبوتالللسقوطظرفالخارجألّنالوجوبانتفىإّلاوالمكّلف

:فصولفیهوالنواھيفيالثانيالمطلب

النھيمتعلَّقفياألّولالفصل

متعّلـق أّنوالمتعّلـق، فـي ھـو إّنمابینھماالفرقأّنوھیئته،وبماّدتهالطلبعلىلةالدالفياألمرمثلالنھيھل

فـي الفـرق وفیھمـا، الوجـود أّنـه والُمتعّلـق، فـي بینھمـا فـرق الأّنـه أوالعـدم، ھوالنھيمتعّلقوالوجودھواألمر

أنفسھما؟

ال؟أوعقًلامتصّورھوھلاألّولالفرضأّنبیانمنبّداللكن،»الكفاية«فيأّولھمااختار:وجھان

واألمـر فـي مصـلحة ذوالمطلـوب بـأنّ التصـديق والتصـّور مناإلرادةبمقّدماتمسبوقالطلبأّنفيريبال:فنقول

فـي متصـّورة غیـر كّلھـا ھذهوإلیه،البعثواإلرادةبهلتتعّلقاألوقاتبعضفيإلیهاالشتیاقوالنھي،فيمفسدة

إلیهيشتاقأوالمفسدة،أوالمصلحةفیهيوجدءشيلیسالمضافومنهالمطلقالعدمفإّنعرفًا،الوعقًلاالعدمال



الموضـوع، وجودمنلھابّدالموجبةقضّیٌةمراد،أوإلیهمشتاقأومصلحةذوالعدم:قوُلناأيضًاونحوه،يبعثويرادأو

.لھاموضوعًاالعدمجعليصّحفال

.معقولغیرغیرھماوالبعثوالنواھيفيللطلبمتعلَّقالعدمأّنتوھُّم:بالجملةو

والبعـث علـى يـدلّ بھیئتـه والطبیعةنفسعلىيدّلبماّدتهفھوھیئةوماّدةمنمرّكبفاألمرالعرفبمالحظةأّماو

زيـادة مـع الضـرب طبیعـة علـى تـدلّ ،»اضرب«مثلاألمرماّدةھيفماّدته»تضربال«مثلالنھي،أّماوإلیھا،اإلغراء

.الوجودعنالزجرعلىتدّلھیئتهبلالطلب،علىيدّلمافیهلیسو،»ال«كلمة

وأنفسھما،فيبینھماالفرقإّنماوذلك،فيبینھمافرقالوبالوجود،متعلِّقالنھيواألمرمنواحدكّل:بالجملةو

.العرفوالعقلُمقتضىھوذلكوالوجود،عنزجرالنھيوالوجود،طلبھواألمرأّن

بـأنّ قلناسواء،»١«تفعلالأننفسأوالفعل،عنالكّفطلبعنعبارةالنھيأّنفيالبحثوللنزاعوجهالإّنهثّم

:الوجودعنزجربأّنهقلناأمالعدم،طلبھوالنھي

.يفعلالأننفسأوللكّف،طلبأّنهوّھميتحّتىطلبالألّنهفواضح؛الثانيعلىأّما

.الوجودالالعدمُمتعّلقهلكنطلبًا،كانإنو-حینئٍذ-ألّنهكذلك؛-أيضًا-فھو-الكفايةفياختارهالذي-األّولعلىأّماو

إلـى بالنسـبة القـدرة فـإنَّ -أيضـاً -مقـدوراً الفعلكانلماإّلاومقدور،-أيضًا-التركأّنمن»الكفاية«فيذكرهماإّنثّم

الَحَكمّیةالكتبفيذلكُفّصلكماالعدم،والوجودطرفيإلىإضافةذاتأّنھاوسواء،حدٍّعلىالعدموالوجودطرفي

أواإلشـراقّیة، اإلضـافة بھـا اريـد سـواء عـدمھا؛ واالختیارّيـة األفعـال وجـود إلىإضافةللمكّلفأّنبذلكأرادفإن،»٢«

إنوفقط،الُمتضايفینأحدمعتحقُّقھايمكنالوالمتضايفین،إلىتحتاجاإلضافةفإّنله،معنىفالالمقولّیة،افةاإلض

.صحیحفھوالمستقبل،فيالفعلإيجادعلىقادرالمكّلفأّنبذلكاريد

النھيواألمرُمراَديبینالفرقمنشأفيالثانيالفصل

أنبّدفالالعقالء،والعرفعندأفرادھاجمیععنالزجرفالمرادطبیعة،عنالمولىنھىإذاهأّنفيإشكالالوريبال

.منھافردإيجاداالمتثالفيكفىبھاأمرلوواألفراد،جمیعالمكّلفيترك

البرھـان أي-العقـل بحكـم ھـو ھـل أّنـه وذلـك منشأفياإلشكالإّنماوالعرفّي،الُمتفاَھمفيذلكفيإشكالالو

.العرفّيالمتفاھمبحسبأّنهأواللفظمدلولواللغةمقتضىأّنهأو-العقلّي

عـین ألّنھـا منھـا؛ فـرد بإيجـاد الطبیعـة إيجاديصدقألّنه-»الكفاية«فياختارهكما-العقلحكمُمقتضىإّنه:يقالقد

عنھـا النھـي صورةفيأّماوبھا،أمرلوفیمااالمتثالفیتحّققالمطلوب،بتمامأتىفقدبهأتىفإذاالخارج،فيالفرد

لكنفرد،بتركيصدقإنوالطبیعةفانتفاءاآلخر،أوجدومنھافردًاتركفلومنھا،فردبإيجادتصدقأّنھاالمفروضفألّن

-حینئٍذ-موجودةھيفمحال،ھوومعًا،معدومةوموجودةتكونأنفیلزمموجودة،فھيمنھا،آخربفردإيجادھايصدق

.»١«االمتثاليتحّققفال

الاألفـراد، بعـدد الخارجفيوجودھايتكّثر-الخارجفيتمامھا-طبیعةأفرادمنفردكّلألّنفاسد؛االستداللھذالكن

فقدالطبیعةمنفردًاأوجدإذاأّنهفكماحینئٍذوآخر،فردفيمنھااخرىحّصةوفرد،ضمنفيموجودةمنھاحّصةأّن



الخـارج فـي فـرد كـلّ عـین الطبیعـة أّنفـرض مابعدذلكفيالفرقلعدمتركھا؛فقدمنھافردًاتركإذاكذلكأوجدھا،

.ذكرهماخالفعلىقائمالعقلّيفالبرھان

عنھا،للزجرعةموضوالھیئةوالمجّردة،للطبیعةموضوعةالماّدةفإّنممنوعة،-أيضًا-فھيذلكعلىالنھيداللةأّماو

.نوعّيآخروضعالمجموعحیثمنللمجموعلیسو

-النھيصیغةاستعمالأّناحتمالكذلكو،ترىكمافھواألمرفيوضعھاغیرالنھيفيالماّدةوضعأّناحتمالأّماو

.نوعّیةلعالقةالمجازّيةبنحوأفرادھاجمیعنفيفي-»تضربال«مثل

الطبیعـة أّنھـو :الـدِّّقي العقلـيّ الحكـم مقتضىفإّنعقلّي؛العقالئّي،عرفّيحكمذلكبأّنالقولفانحصرحینئٍذو

تتكّثـر أّنھـا والخـارج، فـي األفـراد عـین الطبیعـة كـون ُمقتضـى ألّنـه منھـا؛ فردبإعدامتنعدمومنھا،فردبإيجادتوجد

ومنھـا، فـرد بوجـود ھـو إّنمـا الطبیعـة وجـود أّنألجـل ھوّنماإذكرماعلىالعقالءبناءإّن:يقالأنيصّحالوبتكّثرھا،

بـالمنھيّ أتـى إذاأّنـه -ھـو العقالءحكممقتضىألّنيستقیم؛ال-أيضًا-فإّنهانتفائھا،وأفرادھاجمیعبإعدامانعدامھا

عّدأصًلايرتكبھالملكنارتكابه،ماتمقّدحّصلأّنهاّتفقلوأّنهوارتكبھا،التياألفرادبعددالعقوبةاستحّقمرارًا،عنه

إلىبالنسبةبحالهباٍقفالنھيمنھابفردأتىلوأّنهوإطاعات،ذلكُعدَّيرتكبھالموذلكتكّررلووعندھم،طاعةذلك

إطاعـة األفـراد میعجتركأّنمقتضاهألّنفقط؛األفرادجمیعبانتفاءالطبیعةانتفاءبأّنللحكممناٍفھذاواألفراد،سائر

.واحدة

شـرب تـرك بطبیعـة المتعّلـق الطلـب طبیعـة ھـي النھـي فـي الُمنَشأأّن:حاصلهماالمقامفياألعاظمبعضذكرو

بتكّثـر الخـارج فـي متكّثـرة بنفسـھا الطلبطبیعةوالطلب،منخاّصشخصال،»الخمرتشربال«في-مثًلا-الخمر

للطبیعـة الُمتعـّددة بـاألفراد اإلتیـان أّنعلـى العقـالء بنـى فلـذلك الطلـب، منفردعنهالمنھّيمنفردفلكّلاألفراد،

قـدس كالمـه خالصـة انتھى»١«أفرادھاجمیعبإعدامإّلاتحصلالاإلطاعةأّنومتعّددة،عصیاناتھوعنھا،المنھّي

.سره

كـان لـو فإّنـه علیھـا، ينطبـق السـره قـدس ذكـره مـا وأيضًا،الّلغوّيةالقواعدمالحظةمنالمقامفيبّدالأّنه:فیهو

!واحدة؟ماّدتھماأّنضرورةاألوامر؛فيبهيقولونالفِلَمسنخه،والطلبطبیعةھوالنواھيفيالُمنَشأ

رغیـ أيضـاً فھـو -»٢«سـره قـدس النـائیني المیـرزا إلیهذھبكما-االستغراقبنحوباألفرادمتعّلقالنھيأّنأرادإنو

.سرهقدسھوبهيلتزمالواالستعمال،فيالمجازّيةبنحوإّلامستقیم

جمیـع بانتفـاء الطبیعةانتفاءأّنومتعلَّقه،عنالزجرعنعبارةھوبلاألمر،مثلطلبًالیسالنھيإّن:آخربعٌضقالو

بانتفاءأوباإلطاعة،إّماسقوطھمابلبالعصیان،يسقطانالالنھيواألمرأّنألجللعّلهوالعقالئّیة،األحكاممناألفراد

مـن فـرد بارتكـاب بحالـه بـاقٍ -أيضـاً -معهالتكلیفبلله،ُمسقطًالیسفھوالعصیانأّماوالمكّلف،بموتأوالموضوع،

.ملّخصهانتھى.»٣«عنھاالمنھّيالطبیعة

وجودھـا؛ ِصـرف عننھىإذاكماعنھا،المنھّيالطبیعةمنفردبارتكاب-أيضًا-بالعصیانالتكلیفيسقطقدأّنه:فیهو

.التكلیفيسقطاألّولالفردفبإيجادعنھا،منھّیًالیست-حینئٍذ-األفرادباقيفإّنيتحّقق،فردأّولأي

الجھةھذهمناألفرادجمیعتركالمرادأّنعلىالمتعلَّقبإطالقالتمسُّكيمكنأّنهمن:»الكفاية«فيأفادهماأّماو

»١«.



الخمرتشربال«:-مثًلا-قالأّنهواألفراد،بینالتسويةالحظأّنهالجھةھذهمنالمتعلَّقإطالقمنأرادإنأّنه:ففیه

ھـو بـل اإلطـالق، مـن ھـو لیسذلكأّن-متحّققغیراللحاظياإلطالقأّنمع-ففیه،»الأمأكثرأومّرةارتكبتهسواء

.عموم

.المكّلفحاالتمنھوبلالمتعّلق،حاالتمنذلكفلیساللحاظعدمباإلطالقأرادإنو

األفرادجمیعإلىمتوجِّهعنھافالنھيالطبیعة،أفرادمنفردكّلفيثابتةالمفسدةأّنُفرضإذاأّنهمن:يقالماأّماو

سـائر فـي عاّمـة قرينـة فھـو االستغراق،بنحوجمیعھاعنالزجُر»الخمرتشربال«منالمراَدأّنواالستغراق،بنحو

.»٢«أيضًابذلكالعقالءوالعرفيحكملذلكوأيضًا،النواھي

خصوصـّیات عنحاكیةجعلتلكّنھاأيضًا،فیھامستعملةوالمجّردة،للطبیعةموضوعةالماّدةأّناريدإنأّنه:أيضًاففیه

إنوعنھـا، حكايتھـا يمكـن فكیفاألفراد،لخصوصّیاتمباينة-كذلكھيابم-المطلقةالطبیعةألّنمحال؛فھواألفراد،

تمـام منھـا فـردٍ كـلَّ أّنوالخارج،فياألفرادمعالطبیعةاّتحاَدفإّن!فیه؟عینھاھيبلالخارج،فياألفرادمعاّتحدت

الثانیـة وُمسلَّمة،االولىو،اخرىألٌةمساألفرادُخصوصّیاتعنمجّردةلھاالموضوعاللفظحكايُةومسألٌة،الطبیعة،

.ممنوعة

-أيضًا-الناھیة»ال«لفظوالھیئةوواحد،ءشيمنھماواحٍدكّلمتعّلقأّنفيالنھيواألمربینفرقالأّنهإلىمضافًا

!األمر؟فيبذلكيلتزمالفِلَمالزجر،علىللداللةموضوعة

.الخارجفياألفرادمعاّتحادھالمناسبةمجازًااألفرادجمیعفيمستعملةللطبیعةالموضوعةالماّدةأّناريدإنو

والطبیعةنفسبینعالقةالومناسبةالأّنهإلىمضافًاعرفًا،ذلكغیر-مثًلا-»تضربال«لفظةمنالمفھومأّن:ففیه

.مجازًافیھالتستعملاألفرادخصوصّیات

.اللغةالوالعقلالوالُعرفيساعدهال-الطبیعةأفرادمنفردفرٍدكّلعنالزجرھوالنھيّنأمن-ذكرهما:بالجملةو

-أيضًا-لألمرمتعلَّقةھيتقعالتيبعینھاكانتإنوللنھيالمتعّلقةالماّدةأّنھو:المقامفييقالأنيمكنماغايةو

واألمـر نفـس بـین ھـو إّنماالفرقلكنالداللة،والوضعفيّدتھامابینفرقالأّنهو،»تضربال«و»اضرب«مثلفي

كـان منھـا بفـرد المكّلـف أتىفإذامنھا،فردبوجودتتحّققالطبیعةأّنوالطبیعة،إلىبعثإّنهحیثاألمرفإّنالنھي،

فإذاالطبیعة،عنزجرإّنهحیثي؛النھبخالفاألمر،فیسقط-حینئٍذ-الطبیعةتمامإليجادهالعقالء؛والعرفعندمطیعًا

لـو ھكـذا ومطیعـًا، العـرف فيُعّدأفرادھا،جمیععنانزجروفانتھىعنه،مانعيمنعهلموارتكابھا،مقّدماتحصلت

فـرد بارتكـاب عنـدھم النھييسقطالأّنهوكذلك،عرفًاعديدةمّراٍتعنھانفسهكّفبعددُمطیعًاُيعّدمكّررًاذلكاّتفق

المـأتيّ األفرادبعددعصیاناتذلكيعّدمنھا،بأفرادأتىومّرات،ارتكبھالوأّنهوبحاله،باٍقھوبلالعصیان،بنحومنھا

.المقامفيفتأّملبھا،

النھيواألمراجتماعفيالثالثالفصل

إّمـا بالواحدالمرادفإّنبسديد،لیسلكّنه،»١«البحثھذاعنونواكذاال؟أوواحدفيالنھيواألمراجتماعيجوزھل

والجـواز بديھّیـة بـین مـا دائـر فـاألمر تقـدير أّيعلىوالجمیع،مناألعّمأوالجنسّيأوالنوعّيأوالشخصّيالواحد

بـه يتعّلـق أنيمكنالالخارجّيوجودهبعدءفالشيالخارجّي،الشخصّيالواحدبالواحداريدإنألّنهاالمتناع؛بديھّیة



أوللصـنم، عنـه النھيوللَّهبالسجودكاألمربديھّي،فالجوازالجنسّيالواحدبهاريدإنوالجواز،فیمتنعنھي،أوأمر

.جوازهفيإشكالالوريبالفإّنهبالغصب،المتخصِّصةالحركةوبالصالةالُمتخصِّصةبالحركةاألمر

ال؟أوشخصـيّ واحـد علىمتصادقینبعنوانینالفعلّیینالنھيواألمرقتعلُّيجوزھل:ھكذاالبحثُيعنونأنفاألولى

واالجتمـاع أصـل فـي ُصـغرويّ فـالنزاع ذكروهماعلىبناًءأّماوعدمه،والجوازفيأيُكبروّي؛معقولفیهالنزاعفإّن

الفردھواصطالحھمفيالمصداقفإّنالمیزان،أھلاصطالحفيلعنوانینمصداقًالیسالجنسّيالواحدأيضًاوعدمه،

.الخارجّي

:امورتقديممنالمقامفيبّدالإّنهثّم

العباداتفيالنھيمسألةوالمسألةھذهبینالفرقبیان:األّولاألمر

تغـاير فـي المنـاط ھـو كمـا مختلفة،فیھماعنھاالمبحوثالجھةأّنھوبینھماالفرقإّن:حاصلهما»الكفاية«فيقال

واألمرمتعّلقيتعّدديوجبھلواحدفيالعنوانوالجھةتعدُّدأّنفي:ھوإّنمافیهنحنفیماالبحثفإّنلمسألتین،ا

األمرمنواحدكّلسرايةفيفالنزاعيوجبه؟الأوواحد،بوجهالواحدفياالجتماعاستحالةغائلةترتفعبحیثالنھي؛

الجھةبخالفوجھًا،لتعّددھماسرايتهعدمووجودًا،ُمتعّلقیھمااّتحادألجلفاألّول،عدمھاواآلخرمتعلَّقإلىالنھيو

عـن الفـراغ بعـد فسـادھا يوجـب ھـل العبـادات فـي النھـي أّن:ھوفیھاالبحثفإّنالمسألة،تلكفيعنھاالمبحوث

ال؟أوإلیھاتوّجھه

منذكرنالمافاسد؛-»١«موضوعیھمالتغايرھوإّنماامتیازھماوبینھماالفرقأّنمن-»الفصول«صاحبذكرهماأّماو

إنومحموالھمـا، أوموضـوعاھما اختلـف إنوواحـدة فھمـا المسـألتین فـي واحدةعنھاالمبحوثالجھةكانتإذاأّنه

.انتھى.»٢«محموالھماأوموضوعاھمااّتحدإنومتغايرةُمتعّددةفھيمتعّددةكانت

:التصّورمقامبحسباحتماالتذكرھاالتيعنھاالمبحوثالجھةمنهمرادفي:أقول

المسـألة فـي بخالفـه عدمـه، واالجتمـاع جـواز حیثّیةفيكالبحثفیھا،البحثوقعالتيالحیثّیةمنھاُيريدأن:األّول

.عدمهوالفسادحیثّیةفيفیھاالبحثفإّناالخرى،

.ألجلهفیھاالبحثوقعالتيعّلتهوثالبحسببھومامنھايريدأن:الثاني

واآلخـر، متعّلقإلىالنھيسرايةھوالجوازبعدمالقولمنشأأّنوعدمه،وبالجوازالقولمنشأمنھايريدأن:الثالث

.سرايتهعدمبالجوازالقولمنشأ

.بذلكسرهقدسلتصريحهاألخیراالحتمالھوسرهقدسمراده:فنقول

لوكماذاتیھما،ببعضأومحموًلا،وموضوعًاتغايراإذاكماذاتیھما،بتمامتغايرمسألتینبینكانإذاأّنه:علیهيردلكن

لوكماعلیھما،المترّتبةالعوارضوباآلثاربینھماالفرقيبّینألنوجهفالبالعكس،أومحمولھماتغايروموضوعھمااّتحد

ذاتیھما،مرتبةفيمتباينانأّنھمامعالحجر،بخالفالقامة،مستقیماألّولأّنھوالحجرواإلنسانبینالفرقأّن:قیل

ارتبـاط الومحموًلـا، وموضـوعاً ذاتھمـا مرتبـة فيُمتباينتانالمذكورتینالمسألتینفإّنالقبیل،ھذامنفیهنحنماو

ھـو إّنمـا المسألتیناختالفأّنفالحّقاالمتیاز،بهمابیانإلىيحتاجكيبینھمااشتراكجھةالو،باُألخرىإلحداھما

.»الفصول«فيذكرهكمااألّول،بالمعنىعنھاالمبحوثالجھةفي



اصولیةالمسألةكونفي:الثانياألمر

مـن أوالتصـديقّیة، المبـادئ مـن أواألحكامّیـة، المبـادئ مـن أواالصـولّیة، المسـائل مـن ھـي ھـل المسألةھذهإّن

الفقھّیة؟الفروعمنأوالكالمّیة،لالمسائ

المسـائل مـن فھـي التعـارض، بـاب إلـى يـؤّدي االجتمـاع بامتنـاع القـول إّنحیـث :سـره قـدس النـائیني المیرزاقال

.»١«التصديقّیة

ةالمسـأل فھذهالحّجة،أحوالعنفیهيبحثأّنهوالفقه،فيالحّجةھواالصولموضوعإّنحیث:األعاظمبعضقالو

فـي بھـا يسـتأنس بـل االصـولّیة، المسـائل مـن لتكـون الحّجـة؛ أحوالعنفیھايبحثالألّنهاألحكامّیة؛المبادئمن

.»١«الشرعّیةاألحكام

مـن تكـون أنتناسـب الجھـات مـن واحـدة كّلالبحثمنجھاتالمسألةھذهفيكانإنوإّنه:»الكفاية«فيقالو

إمكانواالصول،فيذكروھاأّنھممعاالصول،غیرمباحثمنلجعلھاداعياللكن،المذكوراتمنواحدةكّلمسائل

ھـذه واالسـتنباط، طريـق فـي نتیجتھـا وقـوع ھـو االصـولّیة المسـائل فـي المنـاط ألّناالصولّیة؛المسائلمنجعلھا

.»٢«كذلكالمسألة

المصـطلح ھـو مـا غیرالتصديقّیةالمبادئمنمرادهأّنكالمهمنفیظھرسرهقدسالنائینيالمیرزاأفادهماأّما:أقول

.علیھابالمسائلالتصديقيتوّقفالتياالستدالالتوالبراھینعنعبارة:االصطالحفيفإّنھاعلیه،

ّدمتقفقدالفقه،فيالحّجةھواالصوللعلمالموضوعأّنواألحكامّیة،المبادئمنأّنھامناآلخرالبعضذكرهماأّماو

:مفّصًلافیهالكالم

؛»٣«الذاتّیـة عوارضـه وأحوالـه عـن فیـه ُيبحـث موضـوعٌ علـمٍ لكـلّ بـدّ الأّنـه مـن المعـروف ھـو مانسّلمالبأّنا:أّوًلا

مع،»٤«المكّلفینأفعالھوالفقهعلمموضوعأّنذكرواأّنھم:مثًلاعنھا؛العلوممنكثیرمسائلُجّلخروجالستلزامه

فیهالبحثيرجعالأمثالھا،منذلكغیرإلى...»كذاالكّرمقدار«أو،»مطّھرالماء«أو،»مطّھرةالشمس«:ھمقولأّن

.المكّلفینأحوالعنالبحثإلى

.العوارضمنالحرمةوالوجوبأّننسّلمال:ثانیًاو

.لعوارضامنأّنھاُسلِّمإنوالمكّلففعلعوارضمنأّنھانسّلمال:ثالثًاو

مصـاديقھا المـراد بـل مفھومھـا، منھـا المـراد فلـیس الفقـه، فـي الحّجـة ھواالصولعلمموضوعأّنسّلمنالو:رابعًاو

.األحكاممبادئمنجعلھايصّحفالالمعنى،بھذااالصولّیةالمسائلمنجعلھافیمكنحینئٍذوالخارجّیة،

فیھـا كـان إذاالمـذكورات، مـن المسـألة ھذهجعلإمكانمنذكرهمايصّحاإّنمأّنه:ففیه»الكفاية«فيذكرهماأّماو

مرجـع أّن:الكالمّیـة المسائلمنكونھاوجهفيذكرواأّنھممعمحمولھا،وموضوعھابقاءوبعنوانھاالمذكورةالجھات

واحـد موضـوع علـى متصادقینخرآعنوانعنينھىوبعنوان،يأمرأنيصّحھل-بالكسر-المكلِّفأّنإلىفیھاالبحث

؟»١«



فسادھا،والغصبّيالمكانفيالواقعةالصالةصّحةإلىفیھاالبحثمرجعأّن:الفقھّیةالمسائلمنكونھاوجهفيو

.ھكذاوعنوانھاوالمسألةفغّیروا

.صحیحغیر-المذكوراتمنواحدكّلمنجعلھاإمكانمن-ذكرهفما

ھـو االصولّیةالمسألةفيالمناطأّنومربوطة،مسائلعّدةعنعبارةعلمكّلمسائلأّنمناهذكرنماھوفالمتعّین

.كذلكھيوالفرعّیة،األحكاماستنباططريقفينتیجتھاوقوعإمكان

عقلیةالمسألةأّنفي:الثالثاألمر

الشرعّي،الجوازمنهيرادالعدمهوفیھاعنهالمبحوثالجوازأّنوالعقلّیة،المسائلمنالمسألةھذهأّنفيريبال

اللفظّیةالمباحثمنأّنھاعلىيدّلفال،»٢«عرفًاعدمهوعقًلابالجوازفیھابعضتفصیلأّماواإلمكان،بمعنىھوبل

النظـر بحسـب أّمـا والمتعلَّـق، لتعـدُّد موجـب الجھـة تعـدُّد أّنھوالدِّّقيالعقلحكممقتضىأّنمرادهفإّناللغوّية،و

.النھيواألمرلفظيداللةفيلیسالبحثألّناللفظ؛منذلكاستظھاربمعنىالمسامحة،واحدفإنَّھماالعرفّي

الوجوبأقسامبینالفرقعدم:الرابعاألمر

فـي النـزاع جريانفي-التخییرّيوالتعیینّيوالكفائّيوالعینّيوالغیرّيوالنفسّيمن-الوجوبأقسامبینفرقال

األمـر لفـظ إّن:يقـال كيلفظّيالذلك،جمیعفييجريعقلّي-عرفتكما-البحثألّنلھا؛البحثشمولوالجمیع

الوجـوب إّنحیـث الُمقّدمـة؛ وجـوب مثـل فيكماموضوعه،خروجمعإّلاالتعیینّيالعینّيالنفسّيالوجوبفيظاھر

.فیهالنزاعلیتصّوربعنوانھاالالمقّدمةبذاتمتعّلقفیھا

المندوحةوجوداعتبارعدم:الخامساألمر

مقـام فـي ُمبـاح مكـان فـي -مثًلـا -الصـالة مـن المكّلفتمّكنبمعنىالمندوحة؛وجودقیدالبحثمحّلفييعتبرھل

ال؟أوبالمحال،التكلیفيلزمبدونھاإذاالمتثال؛

تعـدُّد يجـدي ھـل أّنـه :ھوفیھاالبحثمحّطألّن؛»١«»الكفاية«فيمختارهوھكماوجودھا،قیداعتبارعدمالحّقو

فرقالوعدمه،والمندوحةوجودبینذلكفيفرقالويجدي؟الأوالضّدين،اجتماعغائلةدفعفيالعنوانوالوجه

.ذلكغیروالوجود،ببحساآلخرعنأحدھماينفّكالبحیثالوجود؛فيالمتالزمینالعنوانینبینذلكفي

.النزاعمحّلعنخارجلكّنهالشرائط،منذلكغیروقدرتهوالمكّلفتمّكنالتكلیففييشترط:نعم

ال؟أمبالطبائعالنواھيواألوامربتعّلقالقولعلىمبنّيالنزاعھل:السادساألمر

بتعلُّقھـا القـول علـى ألّنـه بالطبـائع؛ النـواھي وامراألوبتعّلقالقولعلىمبنّيعدمهواالجتماعجوازفيالنزاعھل

القولین؟كالعلىيجريبلال،أوباالمتناع،القوليتعّینباألفراد

يـذھب مـن علـى بالجوازالقولاختیاريتعّینوال،أوباالمتناعالقوليختارأنيتعّینھلباألفرادبتعلُّقھاقالمنإّنهثّم

ال؟أوبالطبائعتعلُّقھاإلى



ھومنهالمرادلیسأّنهفيإشكالال:باألفرادالنواھيواألوامرتعلُّقمنالمرادبیانإلىيحتاجالكالمتحقیق:فنقول

لھـذا معنـى فالذلكإرادتھمفرضعلىوللحاصل،تحصیلومعقولغیرفإّنهالخارج،فيالموجودةالشخصّیةاألفراد

:وجوهأحدباألفرادلُّقھاتعمنالمرادبلفیه،النزاع

قبـال فـي -مثًلـا -الغصـب بعنوانالمعنونبالفردالنھيوالصالة،بعنوانالمعنونبالفرداألمرتعلُّقھوالمرادأّن:األّول

.المجّردةالطبائعبنفسبتعلُّقھاالقول

.الخارجفيالغصبمنالفردإيجادعنبالزجرالنھيوالصالة،منفرٍدبإيجادمتعّلقاألمرأّنالُمرادأّن:الثاني

مشخِّصـاتھا و-العـريض بعرضـھا -المكـان والزمـان مـن مالزماتھـا جمیعمعالصالةعنوانھوباألفرادالمرادأّن:الثالث

.المجّردةبالطبائعبتعلُّقھاالقولقبالفيكذلكأيضًاالغصبوالفردّية،

األفراد،بینالجامعبمعنىالعوارض؛عنمجّردًاطبیعةكّلمنالسِّعّيبالوجودتعلُّقھاباألفرادبتعلُّقھاالمرادأّن:الرابع

.الموجودبالفردبتعلُّقھاالقولقبالفيالفلسفة،كتبفيعلیهالمصطلحبالمعنىال

واألوامـر تعلُّـق علـى بنـاءً ألّنـه الثالـث؛ إّلـا المـذكورة، االحتمـاالت مـن واحدكّلعلىيجريالبحثأّنفيإشكالال

القـول مـن منـاص الالفردّيـة، مشخصـاتھما والخارجّیـة عوارضھماجمیعمع-مثًلا-الغصبوالصالةبعنوانيالنواھي

وفیھـا البحـث فیقـع االحتماالتمنغیرهأّماوبالعكس،و»المغصوبةالدارفيصّل«:يقالأنقّوةفيألّنهباالمتناع،

معانیھـا بأحـد بـاألفراد بتعلُّقھـا القـول إلىدعاھمالذيوجمیعھا،فيكّلّيمتعّلقیھماألّنعدمه؛والجوازاختیارفي

األمرتعلُّقيمكنفالالخارج،فيتوجدألنقابلةغیرالمجّردةالطبیعةنفسأّنزعمواأّنھمھوكّلّیات،أّنھامعالثالث،

.بھاالنھيو

المجتمعفيناطینالموجوداعتبار:السابعاألمر

منـاطُ النھيواألمرمنواحدكّلفيكانإذافیماإّلااالجتماعبابمنيكونيكادالإّنه:محّصلهما»الكفاية«فيقال

االمتنـاع علـى وفعًلا،بحكمینمحكوٌمبأّنهالجوازعلىيحكمكياالجتماع؛والتصادقموردفيحّتىمطلقًا،حكمه

فالكذلكمناطللمتعّلقینيكنلمإذاأّماو،أقوىأحدھمايكنلمفیماآخربحكمأوالمناطین،أقوىبحكممحكومبأّنه

محكومـاً إّلـا االجتمـاع مـورد يكـون الوبینھمـا، التعارضعالجمنُبدَّفالالتعارض،بابمنھوبلالباب،ھذامنيكون

انتھى.»١«االمتناعأوبالجواز،قیلمنھما؛لواحديكنلمفیماھماغیرآخرحكمأوواحد،مناطلهكانإذاواحدبحكم

.حاصله

:اإلشكالعنكالھمايخلوالوجھینأحدذكرهمايحتمل:أقول

اعتبـر مـن أّنكمـا موجـودين، المناطـان كـان إذافیماھوإّنماالنزاعوالبحثمحّطأّنسرهقدسيريدأن:األّولالوجه

.وجودھاصورةفيھوإّنماالبحثمحّطأّنإلىھبيذالمندوحةوجود

المسألةھذهفيالمھّمأّنمن-المندوحةوجوداعتبارعدمبیانفي-ذكرهلمامناقضھذاأّن:علیهيردذلكأرادفإن

-فإّنهال؟أوالضّديناجتماعغائلةدفعفيُيجديھلالعنوانتعّددإّنحیثمنعدمه؛واالجتماعجوازعنالبحثھو

.»١«النزاعجريانفي-حینئٍذ-وجودھمادخللعدمعدمه؛والمناطینوجودبینفرقال-حینئٍذ



بوجـود يقولـون الإّنھمحیثاألشاعرة؛البالعدلّیة،البحثھذايختّصأنوبّدال-ذلكعلىبناًء-أّنه:علیهيردأّنهمع

.لألحكامالمالكوالمناط

.ُصغروّيالمقامفيالنزاعأّنمناختارهماعلىبناًءھذا

وجـود مناعتبرهمايشترطفال-عدمهواالجتماعإمكانفيأيُكبروّي؛فیھاالبحثأّنمن-اخترناهماعلىبناًءأّماو

.المناطین

العنـوانین رضتعـا أيالتعـارض؛ بـاب فـي ذكـروا أّنھـم ھـو و:إشكالدفعذكرهفیماسرهقدسيريدأن:الثانيالوجه

ذكرواواالجتماع،ماّدةفييتعارضانفإّنھما،»الفّساقتكرمال«و»العلماءأكرم«:مثلوجه،منعمومبینھمااللذين

مثـل وجـه، مـن عمـوم بینھمـا اللـذين العنـوانین فـي يجـري إّنمـا عدمهواالجتماعجوازفيالنزاعأّن:البابھذافي

الفّساقتكرمال«و»العلماءأكرم«:مثل-أيضًا-مطلقعمومبینھماكانفیماجريانهكنأمإنو،»الغصب«و»الصالة«

.»٢«النھيواألمراجتماعجوازمنذكروهبمابینھماالجمعيمكنأّنهإلىالتعارضبابفييتعّرضوالمو،»منھم

منواحدلكّلالمناطوجدإذافیماھوإّنمافیهنحنماأّنوالتعارض،بابوفیهنحنمابینبالفرق:سرهقدسفأجاب

.كذلكيكنلمفیماھوإّنماالتعارضبابواالجتماع،والتصادقموردفيحّتىالحرمة،والوجوب

»عالمكّلأكرم«:مثللألفراد،متعرِّضًاالدلیليكونبأنعرفًا؛الدلیلینتنافيھوالتعارضمسألةفيالمناطأّن:فیهو

فـال العرفـّي، الجمـع بینھمـا إّنحیـث المطلقین؛األخّصواألعّمفيكماعرفًايتنافیالمفإن،»فاسقكّلتكرمال«و

بعنـوان متعّلـق فیھمـا األمـر فـإنّ ،»تغصـب ال«و»صـلّ «مثـل فیـه، نحنمابخالفالمتعارضین،ُمعاملةمعھمايعامل

مسـألة مـن فھـو عرفًا،بینھماتعارضفالكذلك،،»الغصب«بعنوانقمتعّلالنھيولألفراد،يتعّرضأنبدون»الصالة«

.بینھماالفرقبیانإلىلیحتاج؛باُألخرىالمسألتینإلحدىمساسفالاالجتماع،

كـان فـإن العـرف، علـى منّزلـة ھـي والعالجّیة،األخبارورودمنشؤهوعرفّي،التعارضمسألةفيالبحث:بالجملةو

بخـالف عرفـّي، التعارضبابفيفالموضوعبینھما،فیجمعإّلاوالمتعارضین،ُمعاملةمعھمايعاملعرفًاتعارضبینھما

.عقلّيفیھاالبحثفإّناالجتماع،مسألة

إّلـا يكـن لـم فلـو إّلـا وفھـو، غیـره وإجمـاع منالمناطینثبوتعلىدلیلدّللوأّنهمن»الكفاية«فيذكرهماإّنثّم

:ھووتفصیل،ففیهالحكمین،يدلیلإطالق

فیكوناالجتماع،موردفيالمناطوالمقتضىثبوتعلىدلیلفھواالقتضائّي،الحكمبیانمقامفيكانلواإلطالقأّن

.»١«البابھذامن

عـن اإلغماضمع-علیهيرد-أيضًا-اقتضائّیینالحكمانكانإذامايعّماالجتماعمسألةفيالبحثأّنأرادإنأّنه:ففیه

جوازفياإلشكاللعدمفیه؛النزاعجريانلتوّھموجهالأّنه:-ذلكتسلیمولألحكاماالقتضاءمرتبةثبوتفياإلشكال

فيالحكمینقّیدنالذاوالفعلّي،الحكملبیانالدلیالنتعّرضلوفیماھواّنماالبحثبلاالقتضائّیین،الحكمیناجتماع

.علّیینبالفالبحثعنوان

االجتماعبحثثمرة:الثامناألمر



ومطلقـًا؛ الجـواز علىاالمتثالبداعيالمجمعبإتیاناالمتثالحصولواألمرسقوطفيإشكالال:»الكفاية«فيقال

وھنا،ةمعصیالأّنهإّلااألمر،جانبترجیحواالمتناععلىالحالكذاوللنھي،-أيضًا-معصیًةكانإنوالعباداتفيلو

بدونـه أوااللتفـات والعلـم مـع فـال فیھـا أّمـا والعبـادات، غیـر فـي ُمطلقًااألمربهفیسقطالنھيجانبترجیحمعأّما

كالمـه ملّخـص انتھـى .أيضـاً االمتثـال بحصـول يقـال أنيمكنبلاألمر،فیسقطقصورعنجاھًلاكانإذاأّماوتقصیرًا،

.»١«سرهقدس

نفـس فـي حیثّیتـان وواقعّیتـان جھتـان المغصوبةالدارفيالواقعةالصالةفيتتحّققھلأّنهمالحظةمنبّدال:أقول

عنـوان االولـى علـى ينطبـق أّنـه والغصـبّیة، الحیثّیـة الثانیـة والصالتّیة،الحیثّیةإحداھما:الخارجفيمنضّمتاناألمر

حّتى؛تعالىعنهلهُمبعِّدةالثانیةو،تعالىاللَّهإلىللعبدقرِّبةُماالولىو،»الغصب«عنوانالثانیةعلىو،»الصالة«

واقعـًا، واحـدة حیثّیـة إّلـا الخـارج فـي لـیس بلكذلكلیسأوُمقرِّبًايكونأنيمكنكیفالمبّعدأّن:إشكالعلیهيردال

.األّولالشِّّقإثباتإلىيحتاج-حینئٍذ-الصالةبصّحةفالحكم

:االختصاربنحونذكرھامقّدماتبتمھیدذلكإلثباتسرهقدسالنائینيمیرزاالفتصّدى

الغصـب والمتعاقبـة، األوضـاع والمتالصـقة الھیئاتأوالھیئةعنعبارةأّنھاقلنالوالوضعمقولةمنالصالةأّن:االولى

.األينمقولةمن

االمتیـاز؛ بـه مـا عـین فیھـا االشتراكبهماوالذات،بتمامینھمابالمباَينةو،اخرىمقولةمعمباينةمقولةكّل:الثانیة

.بسائطألّنھا

تكـون أنالثـاني للمقـوالت، جنسـاً تكـون أنأحدھا:ثالثاحتماالتأحدعنتخلوالمقولةكّلفيالحركةأّن:الثالثة

:فیھاھيمقولةكّلمنتكونأنالثالثلھا،معروضة

تركُّبھـا، فیلزماالشتراك،بهماغیرفیھااالمتیازبهماأّنوفصل،وجنسللمقوالتيكونأنلزماإّلوفباطل،األّولأّما

.بسائطالمقوالتأّنمحّلهفيثبتأّنهمع

قیـام فیلـزم الجـواھر، الاالعـراض مـن -أيضـاً -فھـي للمقـوالت معروضـة كانتلوالحركةألّنالثاني؛االحتمالكذلكو

.محالھووبالعرض،العرض

أّنالمفـروض والمقولـة، ھـذه مـن ھـي المقـوالت مـن مقولـة كـلّ مـن فالحركةالمتعّین،فھوالثالث،االحتمالبقي

إحـداھما :حركتـان المغصوبةالدارفيالواقعةالصالةففيُمتباينة،المقوالتفيالحركاتأنفینتجمتباينة،المقوالت

الحركـةِ مـن المـراد لـیس والغصـبّیة، الحركـة ھـي واأليـن، فيالحركةثانیتھاوالصالتّیة،الحركةھيوالوضع،في

:ُمتبـاينتین الحركتـان كانـت فـإذا الغصـبّیة، والصـالتّیة الحركـة المـراد بـل مثًلـا، وضعھاوالیدرفعمنالحّسیةالحركَة

أنيمكنالالُمقرِّبأّن:الصالةبصّحةالقولعلىرديفال،تعالىاللَّهعنيبعدبالثانیةواللَّه،منالعبديقرببإحداھما

.انتھى.»١«بالعكسأوُمبعِّدًا،يكون

:الغصبفإّنالغیر،مالفيالتصّرفغیرالغصبأّنفيإشكالال:أقول

المحـّرم غیـر المـال فـي التصرُّفأّماوفیه،يتصّرفلمإنوعدوانًاعلیهاالستیالءوالغیرمالعلىالسلطةعنعبارة

أوعلیـه الجلوسأوعدوانًا،الغیربساطعلىالنومعلىيصُدققدفإّنهمختلف،انتزاعهمنشأوانتزاعّي،مفھومفھو



التسـّلط أي-الغصبمعتّتحدھلالصالةأّنمالحظةمنبّدفالعلیه،مستولیًاومسلَّطًايكنلمإنوعلیهالیدوضع

ال؟أوالغیرمالفيالتصّرفمعتّتحدھلأّنھامالحظةمنوال؟أو-الغیرمالعلى

:سرهقدسذكرهماعلىيرد:فأقول

مـن بـدّ فـال اعتبـارّي، مرّكـب أمـر الصـالة والتكوينّیـة، االمـور مـن المقـوالت فإّنالمقوالت،منلیستالصالةأّن:أّوًلا

.الغصبھوالذيالغیرمكانفيالكونعینھيفاألجزاءغیرھما،والسجودوالركوعمنأجزائھامالحظة

الغیـر مالعلىاالستیالءوالسلطةأياعتباري؛أمر-عرفتكما-ھوبلالمقوالت،منلیس-أيضًا-الغصبأّن:ثانیًاو

.عدوانًا

فيالكونعنعبارةھيبلعدوانًا،الغیرملكفيالكونھولیستاألينمقولةلكنكّله،ذلكعنأغمضنالو:ثالثًاو

.الغصبمقّوماتمنالعدوانقیدأّنمععنھا،خارجالعدوانقیدوالمكان،

الغیـر مكـان فـي الكـون عـین ھـو الصالةأفعالمنغیرھماوالسجودوالركوعلكن-أيضًا-ذلكعنأغمضنالو:رابعًاو

.بالوجدان

.»الغصب«عنوانمعالصالةالحظنالوكّلهھذا

عـینُ أجزائھـا مـن واحدكّلالغیرمكانفيالواقعةفالصالُة،»عدوانًاالغیرمالفيالتصرُّف«عنوانمعتھامالحظأّماو

مـال فـي التصـّرف «و»الصـالة «عنوانـا علیھاينطبقواحدةحیثّیةإّلاالخارجفيفلیسعدوانًا،الغیرمالفيالتصرُّف

الُمقـرِّب يكـون أنيمكـن كیـف أّنـه :عـدواناً الغیـر ملـك فـي الواقعةالةالصصّحةمنذكرهماعلىفیرد،»عدوانًاالغیر

!ُمبعِّدًا؟

.بالمقاملهربطفال-منھاھيمقولةكّلمنالحركةأّنمن-ذكرهماأّماو

مثـل انمكـ إلىاألعراضإضافةبأّن-الغصبّیةالحركةغیرالصالتّیةالحركةأّنمن-ذكرهماأّيدسرهقدسأّنهالعجبو

وفیـه زيـد قیـام فكـذلك مغصـوبًا، »زيـد «يصـیر أنيوجـب الغصبّيمكانفي»زيد«كونأّنفكماإلیه،الجواھرإضافة

.الغصبعینالصالةوالقیامكونيوجبالفیهالصالة

ومنـه، تصـدر يالتـ االختیارّيـة األفعـال مـن سـجوده وركوعـه وزيـد قیامفإّناألعراض،والجواھربینفرقأّنه:ففیه

.الجواھربخالفالمحرَّم،التصرُّفعیُنعدوانًاالغیردارفيمنھاالواقعة

قلناسواءفیه،ريبالصحیح-مبعدًاالمقّربلكونالغصبّيالمكانفيالصالةصّحةاستلزاممن-ذكروهما:بالجملةو

.الأمالنھيواألمراجتماعبجواز

المعصـیة انتفـاء واألمـر جانبترجیحواالمتناععلىبناًءالصالةبصّحةالحكممن-»الكفاية«فيذكرهماظاھرإّنثّم

عدمه،و-ُمباحمكانفيبالصالةاإلتیانمنالمكّلفتمّكنو-االمتثالمقامفيالمندوحةوجودبینالفرقعدم-»١«

إمكـان مـع الغصبيالمكانفيالصالةبطالنفيكالإشالوريبالألّنهالشرع؛منالضرورةخالففھوذلكأرادفإن

أوالعقـل، بحكـم وعقلّيتقییدالغصبي،المكانفيوقوعھابعدمالصالةتقییدبأنَّقلناسواءُمباح،مكانفيوقوعھا

.الشرعبحكموشرعي



.المذكوراإلشكالعلیهيردفالالمندوحة،وجودعدمصورةخصوصأرادإنو

قصورعنالجھلصورة

والصالة،بطالنمنذكرهكمافالحكمتقصیر،عنالجھلأوالعلمفمعالنھي،جانبترجیحواالمتناععلىبناًءإّنهثمَّ

لوجـود ھـو إّنمـا االمتثـال حصولوبالصالةاألمربسقوطفالحكمقصور،عنالجھلصورةفيالكالمإنَّماوفیه،كالمال

تـرجیح واالمتناععلىبناًءأنَّهمالحظةمنُبدَّاللكنبالطبیعة،الُمتعّلقاألمربقصدبھاأتييأنُيمكنبلاألمر،مالك

ال؟أوفیھااألمرمالكوجوديمكنھلالنھي،جانب

ال؟أو-حینئٍذ-الصالةصّحةيمكنھلُمنكسر،ومغلوبوضعیفأنَّهمعوجوده،فرضعلىو

لمـا اسـتدل ألّنـه المجمـع؛ فيالصالةمالكوجودُيعقلالاالمتناع،وجهفيسرهقدسّررهقماعلىفبناًء:األّولأّما

مـن الصـادر بالفعـل الواقعفيمتعّلقان»الغصب«و»الصالة«بعنوانيالُمتعّلقینالنھيواألمربأنَّاالمتناعمناختاره

النھـي وفـاألمر المعنـى، إلـى بالنسـبة كـاللفظ مرآتّیـة، الوالكاشـفیة بنحـو اخذاالعنوانینأنَّوالخارج،فيالمكّلف

بسـاطته مـع فھوالُمعنون،تعّددُيوجبالالعنوانوالوجهتعّددوالخارجي،الواقعفيماھّیةووجودًابالواحدُمتعّلقان

علیـه يصـدق أحديتـه وبسـاطته مـع تعـالى فإنَّـه ،تعـالى كالواجـب كثیـرة، لمفاھیممصداقًاواحدةحیثیةإّلالهلیس

ذلـك مقتضـى فـإنَّ فیه،النھيواألمراجتماعفیمتنعواحدة،ماھّیةوواحدبوجودموجودانفالعنوانانكثیرة،مفاھیم

االخـرى ومصلحة،ذاتإحداھما-المجمعفيواقعّیتینحیثیتینوجودعدمعلىبناًءأصًلا؛فیهاألمرمالكوجودعدم

.كلیھمافیهالمفسدةوالمصلحةوجودامتنع-وجودًاوذاتًااحدةوحیثّیةبلمفسدة،ذات

االخرىولألمر،متعّلقةومصلحةذاتإحداھماواقعّیتین،حیثّیتینوجودمعهيمكنبحیثآخر؛ببیاناالمتناعوّجهإنو

مـع بالصـّحة الحكـم فـي إشـكال فالوجودًا،وذاتًاالمبعِّدھوماغیرالمقّربيكونبحیثللنھي؛متعّلقةمفسدةذات

عنـه يبّعدالغصبیةبالحیثّیةو،تعالىإلیهيقّربالصالتّیةفبالحیثّیةأيضًا،عمدوتقصیرعنوبلقصورًا،بالحرمةالجھل

.تعالى

.وجودهمعاألمرمالكمغلوبیةفرضأي:الثانيأّماو

مـالك أنَّمعناھابلالنھي،مالكبوجودينعدمبحیثالخارجي؛االنكسارمثلضعفهومغلوبّیتهمعنىلیسأنَّه:ففیه

واألمـر مالكـي مـن واحـد فكّلللصالة،المالكتمام-أيضًا-بالمھماألمرمالكلكناألمر،مالكمنأھموأقوىالنھي

المفسـدة مراعـاة أّنومناطـًا، أقوىألّنهالنھي؛جانبترجیحواالجتماعامتناعفرضفمعالفرض،فيموجودالنھي

لوجـود صـحیحًة؛ المغصـوبة الـدار فـي الواقعـة الصالةتقعقصورًا،بالحرمةالمكّلفجھلمعالمصلحةمراعاةمنأولى

.فیھاالتامالمالك

جعـل واالقتضـاء مقـام فيالغصبمفسدةوالصالةمصلحةبینالتزاحمكانإذامابینفرقإنَّه:األعاظمبعضقالو

مالككونفرضمعفإنَّهالصالة،بصّحةفیهيحكمالاألّولففي:االمتثالمقامفيوفعلیتهمقامفيبینھماو،الحكم

يقّیـد أنُبـدَّ البلأيضًا،الفردھذايشملبحیث-حینئٍذ-بالصالةاألمرللشارعيمكنالاالمتناع،علىبناًءأقوىالنھي

معاملـة معـه التعامـل مـن ُبـدَّ فـال التعـارض، مسـألة ُصغرياتمنالقسمھذاولغصب،باالُمزاَحمالفردھذابغیرأمره

.ذلكغیروالتخییروالترجیحمنالمتعارضین



األمـر عدموفیھاالمالكلعدمبالحرمة؛-قصورعن-الجھلمعلووفاسدةالصالةتقعالوجهھذاعلىبناًء:بالجملةو

االقتضاءمقامفيتزاحمالغصبیةالمفسدةوالصالتیةالمصلحةبینيكنلملوفإنَّهاني،الثالقسمبخالفحینئٍذ،بھا

االبنغرقإذامانظیرالحكمین،فعلّیةوالعملواالمتثالمقامفيبینھماالتزاحمبلالحاكم،نظرفيالحكمجعلو

االقتضاءمقامفيبینھماالمزاحمةعدممعأھّم،االبناذإنقومعًا،إنقاذھمامنيتمّكنالوواحٍد،زماٍنفياألخابنو

كـان إنوبالصالةفاألمراألمر،مالكمنالنھيمالكأھمیةفمعاالمتثال،مقامفيھوإّنمابینھماالتزاحمبلاألمر،و

فصـّلى النھي،جانبترجیحواالمتناعمعالنھيعنالمكّلفغفللولكن-الغصبأي-الُمزاَحمالفردبغیرعقًلامقّیدًا

.كالمهُملّخصانتھى»١«حینئٍذفیھاالمالكلوجودصحیحًةتقعالغصبي،المكانفي

مـن غیرھـا والصـالة صـّحة إنَّقلنـا لـو أنَّـه بالمقام،المربوطةالغیرعلیهتردالتياإلشكاالتعناإلغماضمع:فیهو

الواجـب الضـد في»١«سرهقدسالبھائيالشیخذكرهكمابقصده،متثالااللیقعبھااألمروجودإلىتحتاجالعبادات

.فیھابالمھماألمرسقوطمنذكرهماعلىبناًءالثانیة؛الصورةفيالصالةبفسادالحكمعنمناصفالالعبادّي،

بصـّحة الحكـم مـن مناصالو-أيضًا-االولىالصورةفيموجودفھومالكھاوجودالصالةصّحةفييكفيإنَّه:قلناإنو

.قصورًابالحرمةالجھلصورةفيبینھمافرقغیرمنالصورتینفيالصالة

متساويینغیرلعنوانینالنزاعشمول:التاسعاألمر

خـارج فھـو العنوانـان تباينفإنواحٍد،موضوٍععلىمتصادقینفعلّیینُحكمینتعلُّقجوازھوالبحثمحطأنَّعرفتقد

فيريباللكنلھما،البحثمحّطشموليتوھمإنوتساويا،إنكذلكوواحد،علىتصادقھمالعدملنزاع؛امحّلعن

.األفرادجمیعفيمتصادقینعنوانعنالنھيوبعنواناألمرإمكانعدم

:قسمینعلىفھوالُمطلقالخصوصوالعمومأّماو

.الحیوانوالضاحكمثلالمورد،بحسبالخصوصوالعموم:أحدھما

مثـل ذلكوالخاّص،مفھومفيمأخوذًاالعاّممفھوميكونبأنالمفھوم،بحسبالُمطلقالخصوصوالعموم:ثانیھماو

.األبیضالحیوانوالحیوانمثلالمقّید،والمطلق

علـى يتصـادقان قّلمسـت عنـوان منھمـا واحـدٍ فكل»الحیوانتكرمال«و»ضاحكًاأكرم«:قالإذاكما:األّولالقسمأّما

النـزاع محـلّ عنالُمطلقینالخاصوالعامخروجالنائینيالمیرزاوالقميالمحّققذكرإنوالبحث،فیشملھماواحٍد،

.»٣«القسمینلكالبشمولهقائللكنَّه»للفصول«وفاقًاالقسملھذاشمولهفيإشكالاللكن،»٢«مطلقًا

فیـه الموضـوع بـل للموضـوع، جزًءاأوقیدًالیسالُمطلقفياإلطالقألّنعنه،روجهبخيقالفقد:الثانيالقسمأّماو

األمرتعلُّقفیلزمقید،معلكنللنھيالمتعّلقة-أيضًا-الطبیعةھوالمقّیدومثًلا،األمرمتعلَّقھيالتيالطبیعةنفس

.اعالنزمحّلعنخارجمحالھووالطبیعة،ھووواحٍدٍءبشيالنھيو

الموضوعلكنللموضوع،جزًءااإلطالقلیسوالطبیعة،ھيكانإنوالُمطلقفيالموضوعفإنَّكذلك،لیساألمرلكن

.واحدموضوععلىُمتصادقانُمتغايرانعنوانانھماوالُمقّید،ھواآلخرللحكم

منالصالةبطبیعةاألمرمعفھوفیھا،الكونوھ»المغصوبةالدارفيتصلِّال«فيالنھيمتعلَّقإنَّ:ُيقالأنيمكنبل

.لھماالبحثمحّطشمولفيإشكالالأنَّهعرفتالذيالموردبحسبالُمطلقالخصوصوالعمومأياألّول؛القسم



.ذكرناهبماذلكيضّرالوالخارج،فيالمقّیدمعيّتحدقدالمطلق:نعم

االختیاريـة األفعـال مـن النھـي ولألمـر المتعّلقـان العنوانـان كـان سـواء قـًا، مطلالنزاعمحّلفھووجهمنالعمومأّماو

األفعالمنكاناسواءوالفاسق،وكالعالمالمكلَّف،اختیارعنالخارجةكالموضوعاتال،أمالصالة،وكالغصبللمكلَّف،

وأّوًلـا االختیارّيـة األفعـال مـن لیسـت التـي یدّيـة التولاألفعـال مـن أمأيضًا،الغصبوكالصالةبالذات،وأوًَّلااالختیارية

يحصـل عنـوان أّنـه علـى بنـاءً كـالتعظیم؛ موّلـداتھا وأسبابھابواسطةأيبالواسطة؛وبالَعرضاختیاريةلكّنھابالذات،

بنـاءً -الغصـب والصـالة مثل-انضمامّیًاخارجيمصداقعلىالعنوانینتصادقكانسواءوشخص،ءمجيعندبالقیام

الثالثـة، المقامـات فـي سـره قدسالنائینيللمیرزاخالفًا-الفاسقوالعالممثل-اتحادّيًاأو،»١«بعضذكرهماعلى

إذابماوبالذات،وأوًلاللمكلَّفاالختیاريةاألفعالمنكاناإذابماوجهمنالعامینفيالبحثمحلقیَّدسرهقدسفإّنه

إنَّمـا النھيواألمراجتماعامتناعأنَّسرهقدسنظرهأنَّھوذلكمنشأواتحاديًا،النضمامیًااالخارجفيالتصادقكان

جمیعھـا أنَّفـي المـذكورة األقسـام بینفرقالأنَّه-اللَّهشاءإن-ءسیجيلكن،»١«الخارجفيالعنوانینالتحادھو

ألنَّفیھمـا، االجتماعيجوزأنَّهوالبحث،محل-أيضًا-ماھیةوجودًاوالخارجفيالعنوانیناّتحادصورةأّنوالكالم،محل

.الخارجفيبالموجودالالعناوين،وبالطبائعمتعّلقةاألحكام

باألفعـال الُمتعلقـة النـواھي واألوامـر بـأنَّ القـول علىمبنّيفھوبالذات،االختیاريةباألفعالالتخصیصوالتقییدأّماو

للبحـث مشـمولة فھـي إلیھـا إرجاعھـا بعـدم القولعلىبناًءأّماوموّلداتھا،وأسبابھاإلىترجعأنوُبدَّالالتولیدية،

.الثانيھوالُمتعینأنَّعرفتقدلكنأيضًا،

ونـوان، علزيـد التعظیمبقصدالقیامفإنَّلھا،البحثشموليمكن-أيضًا-األّولالقولعلىبناًءبأنَّه:ُيقالأنيمكنبل

يضّرالالوجودفياالتحادأنَّعرفتقدومعًا،مجیئھماعندقاملوماعلىتصادقاإنوآخر،عنوانعمرولتعظیمالقیام

.االجتماعجوازفي

االجتماعجوازفيالتحقیق

وواحـد، موضـوع علـى ُمتصـادقین بعنـوانین المتعّلقـین النھيواألمراجتماعجوازھوالحقأنَّ:فاعلمذلكعرفتإذا

:امورتقديمإلىيحتاجتوضیحه

الخارجیـة، أوالذھنیةمقارناتهأوُمالزماتهإلىعنهتجاوزهوتعّديهُيعقلفالبعنوان،النھيأواألمرتعّلقإذاأنَّه:األّول

خـارج ھـو مـا إلـى عنھاعّديهتُيعقلالوالخصوصّیات،كافةعنُمجّردةالطبیعةبنفسُمتعّلق»صلِّ«:قولهفيفاألمر

أوالمـالك بـدون وُجزافـاً ءبشـي تعـالى إرادتـه تعّلـق يستحیلكماألّنهذلكو؛»تغصبال«فيالنھيكذلكوعنھا،

ُفرضلوأّنهكماآخر،ءبشيمقّیدًابهإرادتهتعّلقُيعقلالويستحیلٍءبشيقائمةالمصلحةأّنفرضلوكذلكالمناط،

.القیدذلكبدونبهتعّلقھاُيعقلفالبقید،مقّیدًاٍءشيفيصلحةالمأنَّ

معنـى ھـو ذلـك فـإنَّ الخصوصـّیات، لجمیـع شمولهوالحاالتلجمیعالحكمسرايةلحاظاإلطالقمعنىلیس:الثاني

منهيظھربحیثأصًلا؛قیدبدونالنھيأولألمرُمتعلَّقةُمطلقةالطبیعةجعلعنعبارةاإلطالقبلاإلطالق،الالعموم

تمـام أّنوقیـد، بـدون الصـالة بطبیعـة تعّلـق الوجـوبي الحكمأنَُّمطلق»صلِّ«أّنفمعنىللحكم،الموضوعتمامأنَّھا

.الخصوصّیاتوالحاالتلحاظبالالطبیعةنفسھوالمطلوبوالموضوع



»صـلِّ «إطـالق معنـى يصـیر حتـى عـدمھا؛ لحـاظ الالخصوصیات،والحاالتلحاظعدمھواإلطالقمعنى:بالجملةو

يستحیلوالطبیعة،نفسھوالُمطلقفيفالموضوعال،أمغصبيمكانفيوقعتسواءالصالة،طبیعةوجوبإنشاء

.عنھاحاكیًةالطبیعةُتجعلبأنالفرديةالخصوصیاتإلىالحكمسراية

:قولھموالخارج،فياتالخصوصیواألفرادجمیعمعالطبیعةاتحادأنَّ:الثالث

فـي أنَّھـا معنـاه بـل الخارجیـة، الخصوصـیات واألفـراد عـن الطبیعةحكايةمعناهلیسشرط،ألفمعيجتمعالالبشرط

-لھامرآةأّنھاو-حكايتھاومسألة،المعنىبھذاالخارجفيالخصوصیاتمعاتحادھافإّنذاك،والفردذلكھيالخارج

.ممنوعةالثانیةوُمسلَّمة،لىاالوو،اخرىمسألة

ثالثـة ھنـا ألنَّذلكوالمجردة؛الطبائعبنفسمتعلِّقةالنواھيواألوامرأنَّفيإشكالالأنَّهھو-الُعمدةھوو-:الرابع

عـن المجـّردة الطبیعـة نفسالثالثالذھن،فيالموجودالثانيفیه،الموجودكزيدالخارجفيالموجودأحدھا:أشیاء

.الوجودين

لھـا تحقـق الإنوفھيالطبیعةنفسأيالثالثأّماوذھني،حقیقيجزئيالثانيوخارجي،حقیقيجزئيفاألّول

اإلنسـان تصورھاإذالكنالذھني،الموجودعینالذھنفيوأفرادھا،منالخارجفيالموجودعینأّنھاإّلاذاتھا،في

تصـّورھا إذابـل واحـٍد، بتصـّورٍ كـذلك لحاظھـا يمكـن الوثـاٍن، آخـر بلحاظالذھنفيوجودھابلحاظإّلاجزئیًا،فلیست

.فیهالتصّوربھذاتوجدفھياإلنسان

لوجودھـا آخـر تصـّور إلىتحتاججزئیتھابلالتصّور،بھذاجزئیًاالمتصّورلیسوعنه،مغفولالذھنيالوجودھذالكنو

في-حینئٍذ-فھيذھنه،فياإلنسانأوجدھاھيإّلالیستفھيالثانيلحاظالعدمفمعإّلاولحاظه،والذھنفي

ألنَّالطبیعـة؛ لنفسذاتیةعلیھاالمجعولةلھاالثابتةاألحكاملكنالشائع،بالحملالذھنیةالموجوداتمناألمرنفس

.لهحكمإثباتيمكنفالعنه،مغفولالذھنيوجودھا

عنُمنفكةالطبیعة،لنفسالزمةأّنھاإلى-لألربعةكالزوجیةالماھیةلوازممبحثفي-المحّققینمنجمعذھبلذاو

ھـذا إنَّحیـث لكـن الشائع،بالحملالذھنيوجودھاھوكانإنوتصورھاأنَّجھةمنالخارجي؛والذھنيالوجودين

.»١«لوازمھالھاتثبتذلكمعوعنهمغفولالوجود

الظاھروالمعدومة،والموجودةإلىالماھیةتقسیم-أيضًا-ذلكعلىيدلوالطبیعة،لنفسالزمةأّنھامنهيستكشف

للتقسـیم قابلةغیرومقسم،القسمكذلكفإّنھاالذھني؛بالوجودمقّیدةالالكلّیة،الطبیعةنفسھومنھاالُمرادأنَّ

.المذكور

بھـا ُمتعلقـة النـواھي واألوامـر والوجـودين، عنالمجّردةالطبائعلنفسثابتةأحكامًاھناأنَّفيإشكالال:بالجملةو

وجودھـا ھـو كـان إنوالتصـّور ھـذا فـإنَّ نفسـھا، لھـا غیرھمـا والُحرمـة والوجـوب مـن الحكمجعلوبتصّورھاكذلك

وبالصـالة ُمكلَّفـون أّنـا ذلكعلىيدلوء،شيالوجودلھذايثبتالولھا،الحكمجعلعندعنهمغفوللكنَّهالذھني،

تعّلـق ُيعقـل الوالطبیعـة، نفسالموضوعأنألجلإّلاذلكلیسواألحكام،صدورزمنفينكنلمأّنامعفعًلا،الصیام

-ربالكس-المتعلِّقوجودلزمإّلاواألمر،بهيتعّلقثّمفیه،بهالمأموريوجدأنُبدَّال-حینئٍذ-ألّنهبالخارج؛النھيواألمر

النھـي؛ فـي كـذلك وللحاصـل، تحصـیل ألّنهبه؛األمريستحیلوجودهبعدومحال،ھوو-بالفتح-المتعلَّقوجودقبل

.عنهللنھيمعنىالبعدهوالوجود،بعدإّلايتعّلقال-حینئٍذ-ألّنه



قـدس الحـائري االستاذوقعلذلكوالخارج،فيإيجادهعلىالقدرةلعدمال-أيضًا-الذھنيبالوجودتعّلقھماُيعقلالو

البما»١«اإلشكاالتعنأجابواإليجاد،النواھيواألوامرمتعّلقفيأخذحیثبیص؛وحیصفي»الدرر«فيسره

.اإلشكالعنيخلو

عالمفي-ھماوطبیعته،والغصببعنوانالنھَيوطبیعتھا،والصالةبعنوانمتعلٌِّقاألمَرإّن:نقولذكرناهماعرفتإذا

الواألّول،األمرفيذكرنامابمقتضىاآلخرإلىأحدھماحكميسريالومتغايران،عنوانان-بھماالنھيواألمرتعلُّق

لحـاظ عـن عبـارة لـیس أّنـه واإلطـالق، معنـى مـن الثـاني األمـر فـي عرفتلماباإلطالق؛للسرايةاالستدالليمكن

تمـام أّنھـا والخصوصـّیات، لحـاظ بـدون للحكـم متعلَّقـة الطبیعـة جعـل معنـاه بـل ألفـراد، اوالخصوصّیاتبینالتسوية

وباآلخر،ألحدھماارتباطالوالغصب،طبیعةھوالنھيموضوعتماموالصالة،طبیعةھواألمرموضوعفتمامالموضوع،

واألمـر أي-يجتمعـان الو.الخصوصـّیات نعالطبیعةحكايةمعناهلیسأّنهوالالبشرط،معنىالثالثاألمرفيعرفت

الـدار فـي بالصـالة فباإلتیـان الثبوت،ال-النھيواألمرسقوطأي-للسقوطظرفالخارجألّن-أيضًا-الخارجفي-النھي

.بالخارجالنھيواألمرتعلُّقإمكانعدممنعرفتلمابالعصیان؛النھيوباإلطاعةاألمريسقطالمغصوبة

الومحبوبـة، الھـي؛ إّلـا لیستھيحیثمنالماھّیةأّنمنالفالسفةذكرهماھواالشتباهفيالقوموقعأالذيو

بھاالنھيواألمرتعّلقيمكنالأّنه:فتوّھمواذلك،غیرو،»١«مرتفعةعنھاالنقائضوجزئّیة،الوكّلّیة،الومبغوضة،

االجتماعبجوازالقائلونذھبوالمسألة،فيباالمتناعالقولعلیهفّرعواوالخارجي،بالوجودمتعّلقةھيبلنفسھا،

المـذكور، المحـذور عـن فرارًاالماھّیة؛إلىمنضمًاالمجّردالوجودمتعلَّقھافيفأخذواالماھّیة،بإيجادُمتعلِّقةأّنھاإلى

:فنقولشبھتھم،بیانوذلكتوضیحمنبّدفال

فـي جزأھـا الوعینھـا لیسـت نحوھمـا والجزئّیةوالكّلّیةأّن»ھيإّلالیستھيحیثمنالماھّیة«:قولھممعنى

والنقیضـین بارتفـاع صـّرحوا لـذا واإلنسـان، طبیعـة إّلالیستذاتھامرتبةفي-مثًلا-اإلنسانطبیعةأّنوذاتھا،مرتبة

-أيضًا-كّلّیةاإلنسانطبیعةأّنفيريبالوواقعًا،محالنالنقیضیارتفاعأّنمع،»٢«عنھالھماثالثالالّلذينالضّدين

.كثیرينعلىصدقھايمكن

الوذاتھـا عـین لیسـت عنھاالمسلوباتمنغیرھماوالجزئّیةوالكلّیةأّن:المذكورةالجملةمنفمرادھم:بالجملةو

الُمـّدعى فـإنّ بصدده،نحنلمالهمنافاةالوفیه،حننبماالمطلبلھذاربطالوأصًلا،فیھامأخوذةغیرأّنھاوجزأھا،

مـا ينـافي حّتـى جـزًءا أوعینـاً ذاتھافيءشيدخلذلكمنيلزمالوالمجرَّدة،الطبائعبنفسمتعلِّقةاألحكامأّنھو

تعلُّقھـا ثانیھـا وبالخـارج، األحكـام تعّلـق أحـدھا :ثالثـة التصّورمقامبحسباالحتماالتأّنعرفتلماالفالسفة؛ذكره

فـاألمر الثالـث، فتعـّین -ُمفصَّـًلا عرفـت كمـا -مسـتحیالن األّوالنوالطبـائع، بنفستعلُّقھاالثالثالذھن،فيبالموجود

.الخارجيفردھاإيجادإلىبهُيتوسَّلوالطبیعة،بنفسمتعّلق

النھـي والصـالة، عنوانھواألمرفمتعّلق-يجاداإلمفھومأي-الخارجفيالطبیعةبإيجادمتعّلقةإّنھا:قلتشئتإنو

واآلخر،إلىأحدھمايسريالمتغايران-بھماالنھيواألمرتعّلقوعنوانھماعالمفي-ھماوالغصب،بعنوانمتعّلق

وبعنوانینفیهتعنونتإنوالمغصوبةالدارفيفالصالةالخارجأّماوالثاني،عنالنھيوباألّولاألمرإمكانفيريبال

كيالنھيواألمرمتعّلقلیس-عرفتكما-الخارجلكنالنھي،بالثانیةواألمربإحداھماتعّلقلطبیعتینمصداقًاصارت

.يجتمعان



العنـوان الالمكّلـف منالصادرالخارجيالفعلھواألحكاممتعلَّقأّنمن»الكفاية«فيذكرهمافساديظھرھنامنو

.»٢«»الفصول«فيذكرهماكذلكو،»١«

-عرفـت كما-ألّنهبالمقام؛لھاربطالالجوازإلثباتسرهقدسالنائینيالمیرزاذكرھاالتيالُمقّدماتأّن-أيضًا-يظھرو

لمـا -لكذو؛»٣«اّتحادّيًاالانضمامّیًاالخارجفيبینھماالتركُّبكانإذافیماھوإّنماالبحثمحّطأّنالمقّدماتفيذكر

الخـارج فـي أّنوانضـمامّیًا، بینھمـا التركُّـب أّنفـرض لـو أّنـه معبالخارج،تعلُّقھايمكنالالنواھيواألوامرأّن-عرفت

البحثمحّطأّنوبالعكس،األمربلاالمتناع،-حینئٍذ-يتوّھمفالللنھي،متعّلقالثانيولألمر،متعّلقأحدھما:شیئان

متصـادقین بعنـوانین األمـر تعلُّـق يجوزھلأّنهھوالبحثعنوانأّنمنعرفتلمااّتحاديًا؛التركُّبكاناإذفیماھوإّنما

.المتعّددالالخارجفيالموجودالجزئيالمصداقھوبالواحدالمرادأّنفيريبالوواحد،على

:إشكالدفعالمقامفيبقي

كذلكوللعنوانین،الخارجيالمصداقفيمعًاالبغضوالحّبوالكراھةورادةاإلاجتماعيمكنالأّنهفھو:اإلشكالأّما

!المسألة؟فيبالجوازالقوليمكنفكیفالجواز،علىبناًءالمصلحةوالمفسدة

.باالمتناعللقائلینالتقريراتأجودھوھذاو

أّنهبذلكلیّتضحتعالى؛وسبحانهاألعلىلمبدأامنالنھيواألمرصدوركیفّیةمالحظةعلىموقوففھو:الدفعأّماو

.لمذھبھمبهيتمّسكونماباالمتناعللقائلینلیس

الطبیعـة، نفسالناھيواآلمرتصّورعنعبارةالزجروالبعثتحّققفيدخیلةھيالتياالمورأّنفيريبال:فنقول

لـم لـو أّنـه فـي -أيضـاً -ريـب الوعنھا،الزجرأوإلیھا،البعثإرادةواإلرادة،مبادئسائركذلكوبالفائدة،التصديقثم

واإلرادةتنقـدح الالنھي،فيالمفسدةواألمرفيالمصلحةعلىمشتملةالخارجيوجودھافيالطبیعةأّنيالحظ

جمیـع أّنإّلـا النھي،فيھكذاو،»٢«تقّيكّلُقربانأو،»١«المؤمنمعراجالخارجّیةالصالةأّنمثلإلیھا،االشتیاق

الخارج،وعاءفيغیرھاالذھنوعاءفيالصالةأّنالواضحمنوالخارج،فيالطبیعةوجودقبلھيإّنماالتصّوراتھذه

يتصـّور بـل واحـد، بوجـود موجـودين لیسـا ومتغـايران، عنوانـان الـذھن عـالم فـي عنواناھمـا كذلكوالغصب،كذلكو

.رأسًاالوجودعنالنظرقطعمعالغصب،فيدةالمفسوالصالةفيالمصلحة

االمتیازتمامممتازالتصّورعالمفيالغصبوبعض،عنبعضھااألشیاءامتیازوعاءھواللحاظوالتصوُّرعالم:بالجملةو

یـه فوجـد لـو -أيضـاً -الغصـب ومصـلحة، علـى اشـتملت الخارجفيوجدتلوالصالةأّنيالحظذلكبعدوالصالة،عن

فاالشتیاقفیريدھما،بعنوانه،الثانيعنالزجروالعنوانبھذااالولىإلىالبعثإلىفیشتاقمفسدة،علىاشتمل

منكشـف الواقـع لكـن لـه، مرآتّیتھمـا والخارجعنالعنوانینھذينحكايةيمكنالوالعنوانین،بھذينيتعّلقانالبعثو

مفسـدة الخـارجي الغصـب فـي أّنيـرى إّنـه حیث-مثًلا-منكشفًاوكاشفًامالمقافيأّننعنيالوالعنوانین،بھذين

.بعنوانهمنهالذھنيالموجودتصوُّربواسطةعنهفینھاهارتكبه،لوالعبدبحالُمِضّرة

تصـوُّر كذھنـًا، بتصـوُّره مـا بوجـهٍ لـه منكشفالخارجإّنحیثلكنبالخارج،النھيواألمرتعّلقيمكنالأّنه:الحاصلو

والذھن،وعاءفيالعنوانوالذھنيبالمفھومالنھيواألمرفیتعّلقالخارجي،الموجودوجهھوالذيالوجودمفھوم

الـذي الخـارجي، الوجـود فـي ھـو إّنمااالّتحادبلفیه،اّتحادھايمكنالالذھن،فيُمتمايزاتالمفاھیمأّنفيريبال

.»الغصب«و»الصالة«منالعنوانینمنواحدكّلعلیهيصدق



فـي المصـلحة والمفسـدة والكراھـة واإلرادةوالمبغوضـّیة والمحبوبّیـة اجتمـاع عـدم :ذكرنـا مـا جمیـع منفانقدح

.التكوينّیاتفيكّلهھذا.المتغايرينالمتمايزينبالعنوانینيتعّلقانھمابلالخارجي،المصداق

لـه ربطفالللعنوانین،مصداقھوبفردالخارجفيالعبدأتىفإذااألولى،لطريقباكذلك-أيضًا-فھيالتشريعّیاتأّماو

مجھولـة ومعلومـة الصـالتّیة الخاّصـة فالحركاتبه،الجھلمعغصبّيمكانفيصّلىإذاأّنهترىالأالتشريع؛بمقام

.الخمسةاألحكامبینالتضاّدمنأوضحبینھماالتضاّدومعًا،

.األقداممزاّلفإّنهالتاّم،بالتأّملعلیكومجھولة،االخرىومعلومة،إحداھما:صورتینالذھنفيأّن:حّلهو

المبادئاجتماعبامتناعالقولعلىالعبادةبطالنحول

وأواحـد، ءشـي فـي المبغوضـّیة والمحبوبّیةاجتماعبامتناعالمغصوبةالدارفيالصالةبطالنإثباتيمكنھلإّنهثّم

ال؟أومبّعدًا،ومقّربًاواحدءشييكونأنبامتناعأوواحد،فيالمفسدةوالمصلحةتحقُّقبامتناع

:البطالنإلثباتيصلحالمنھاشیئًاإّن:فنقول

موضـوعٍ فياجتماعھمايمتنعحّتىالبیاض؛وكالسوادواقعّیینوصفینلیستاالمبغوضّیةوالمحبوبّیةفألّن:األّولأّما

والحّببلواضح،ذلكواثنین،منكانإنوممتنعالضّديناجتماعفإّنالُمبغض،غیرالمحّبكانلوفیماحتىواحٍد،

فيلھمامشخِّصمتعلَّقمنمنھمالكلٍّيكونأنبّداللكنالمبغض،و-بالكسر-المحّببنفسقائمانوصفانالبغض

الخـارجي بـالموجود تعلُّقھمـا يمكـن الوالمتعلَّق،بدونفیهوجودھمايمكنالوالذھن،فيمنھماكّللیوجدالذھن؛

قبلوبإيجاده،البغضوالحّبتعلُّقيستحیلالخارجيوجودهبعدأّنهمعالخارجي،بالوجوديتشّخصابأنوجوده؛بعد

والخـارج عنـوان ھـو الـذي الـذھني، جودبـالو تعلُّقھمامنُبدَّفاللذلك،قابًلالیسالمعدومومعدوم،الخارجيوجوده

فـي الـبغض وللحـبّ مشـخِّص -الخـارج وجـه ھـو الـذي -الـذھن فيالموجودفذلكللخارج،مرآتّیتهبمعنىالوجھه،

بالوجهالنفسفيبهالبغضوالحّبتعلُّقھوانتزاعھامنشأوحقیقّیة،الالخارجإلىاعتبارّيةإضافةلهلكنالنفس،

اآلخرباالعتبارومحبوب،ھوأحدھماباعتبار:عنوانینووجھینذاواحدءشييكونأنيستحیلفالحینئٍذون،العنواو

واللـوم وابنـه بـإكرام المثوبةوللمدحمستحّقفھوفیه،الكونعننھاهداٍرفيالمولىابنأكرملوكمامبغوض،ھو

المـذكورة الـدار فـي المـولى ابـن أھانمابینوالمذكورالمثالبینفرقأّنهضرورةعنهنھاهفیماالكونألجلالعقوبة

.األّولبخالففیهعقوبتینفیستحّقالعقالءوالعرفعند

كالسـواد خارجّیتینوصفینلیستاالبغض،والحّبمثلأيضًافھما-المصلحةوالمفسدةاجتماعلزومأي-الثانيأّماو

نظامفياالختالللزومعنعبارةالغصبفيالمفسدةفإّنواحد،زمانفيواحدفيمااجتماعھيمتنعكيالبیاض؛و

لجھةمصلحةوالمفسدةھذهواحدءشيفيتتحّققأنيمتنعفالعدوانًا،الغیرمالفيالتصرُّفيحرململوالعالم؛

.قّدمناهالذيالمثالمنذلكظھركماالنھي،بالثانيواألمر،بأحدھمايتعّلقعنوانینووجھینلهأّنباعتبار؛اخرى

أّنـه لوضـوح كـذلك؛ أيضـاً فھوواحدءشيفيتعالىعنهالُمبّعدّيةوتعالىاللَّهإلىالُمقّربّیةاجتماعأي-الثالثأّماو

عنـد ضـّدھما وكانـة الموالمنزلـة الُمـراد بلواحد،فياجتماعھمالیمتنعمنھما؛المكانّیینالبعدوالقربالمرادلیس

باعتبـار و،تعـالى إلیـه العبـد تقـرُّب أحـدھما باعتبار:وجھینوعنوانینذيواحدفياجتماعھمامنمانعفالالمولى،

.المذكورالمثالفيكما،تعالىعنهَيبُعداآلخر



مابذكرُنطیلالواالمتناع،نماختارهمالبیان»الكفاية«فيذكرھاالتيالمقّدماتفيمايظھرذكرناماجمیعمنو

.األحكامتضاّدمنالمعروفھوماواالولى،المقّدمةفيذكرهمالبیانبالتعّرضبأساللكناإلشكال،منفیھا

مرتبـة بلوغھـا وفعلّیتھـا مقـام فـي اآلخرمعكّلمتضاّدةالخمسةاألحكامأّنفيريبالإّنه:حاصلهمافیھاقالفإّنه

إلـى بالنسـبة واحـد زمـان فيعنهالزجروواحدنحوالبعثبینالتاّمةالمعاندةوالمنافاةثبوتضرورةالزجر؛والبعث

قبـل اإلنشـائّیة وجوداتھابینالمعاندةوالمنافاةلعدمالمرتبة؛تلكتبلغلممامضاّدةبینھمايكنلمإنوواحد،مكّلف

تكلیفألّنهبلبالمحال،التكلیفبابمنلیستواحدفيالنھيواألمرتماعاجفاستحالة،يخفىالكماإلیھا،بلوغھا

.حاصله»١«انتھى.المقدوربغیرالتكلیفيجّوزمنعنديجوزفالبنفسه،محال

وواحـد، موضـوع علـى يتعاقبـان اآلخـر، تصـوُّر أحـدھما تصـوُّر يستلزمالوجودّيانأمرانبأّنھما:الضّدانُعرِّفقد:أقول

.تعبیراتھمفياالختالفعلى،»٢«الخالفغايةأوالخالف،بینھما

.»١«قريبجنستحتيقعاأنونوعّیة،ماھّیةمنھماواحدلكّليكونأنبّدالأّنه:التضادشرائطمنأّنذكرواو

الضعف،وبالشّدةإّلافیھالفتختالھيوباإلرادة،مسبوقاالستحبابياألمروالوجوبياألمرمنكّلًاأّنفيريبالو

بتـرك يرضـى الاآلمـر واألكیـدة، الغیـر بـاإلرادة مسبوقاالستحبابّياألمرواألكیدة،باإلرادةمسبوقالوجوبيفاألمر

أوجنسـھا واإلرادةمقّومـات مـن لیسـت عدمـه وبالتركالرضاوعدمهوالتأكُّدلكنالثاني،دوناألّولفيبهالمأمور

بـین فـرق الكذلكوبالمرتبة،ھواّنمابینھمااالختالفوالماھّیة،بحسباألكیدةالغیرعیناألكیدةاإلرادةبلفصلھا،

بالشّدةأوعدمهوبالتأكیداالختالفمعلكنالزجر،بإرادةمسبوقمنھماواحدكّلأّنفيالتنزيھيوالتحريميالنھي

المصالحبحسباالستحبابيوالوجوبياألمرفياإلرادةكاختالفعنه،المنھّيفيالتيالمفاسدبحسبالضعف،و

تخییـر فـي أّنرأىحیـث فإّنـه األحكـام، مـن أّنھـا علىبناًءاإلباحةكذلكوالمولى،نظربحسببهالمأمورفيالتي

مسـبوق منھـا واحـد كـلّ أّنفـي الخمسـة األحكـام بـین فـرق فالبإباحته،يحكممصلحًة،التركوالفعلبینالمكّلف

.جمیعھافيفاِردةحقیقّیٌةوواحدةماھّیٌةھيوباإلرادة،

:ففیهبالكراھة،النھَيوباإلرادةمسبوقاألمَرأّنمنبعٍضمنُيتراءىماأّماو

فـي اھـة الكركـذلك األوامـر، فـي االشـتیاق وجـود يلزمالأّنهفكمااألوامر،فياالشتیاققبالفيانفعالالكراھةأّن

.الفعلإلىاشتیاقهمعالزجريريدأولهكراھتهمعالفعليريدفرّبماالزجر،إرادةوالنواھي

أمرأوالزجر،والبعثعینأّنهأوللبعث،المظھرةاإلرادةأواإلرادة،عینھوإّما:الشرعيالحكم:فنقولذلكعرفتإذا

:عنھمامنتزع

األحكـام جمیـع فـي اإلرادةأّنمـن عرفـت فلمـا :أّوًلـا اّمـا علیھا،التضاّدتعريفباقانطعدمفيريبفالاألّولعلىو

.واحدةحقیقةوماھّیة

.يخفىالكماالضّدين،فيبعضھماعتبرھاالتيالخالفغايةاالستحبابوالوجوببینلیسفألّنه:ثانیًاو

لإلرادةلیسأّنهمعالسواد،وكالبیاضنوعیةماھّیةمنھماواحدلكّليكونأنالضّدينفييعتبرأّنهعرفتفلما:ثالثًاو

.واحدةماھّیةإّلااألحكامجمیعفي



المتعّلـق للبعـث -أيضـاً -فلـیس -الزجـر والبعـث نفـس عنعبارتانالحرمةوالوجوبأّنعلىبناًءأي-:الثانيعلىو

حقیقةالنافلةإلىالبعثو-مثًلا-الظھرصالةإلىفالبعثنوعّیة،واحدةماھّیةإّلابالمندوبالمتعّلقالبعثوبالواجب

فـي بّدالأيضًاومختلفتان،ماھّیتانالضّدانوالتنزيھي،والتحريميالزجركذلكوھیئة،ومادًةفاردةماھّیةوواحدة

الموجوداتمنلیساألحكامموضوعوواحد،زمانفيفیهيجتمعانالوواحد،خارجّيموضوععلىيتعاقباأنالضّدين

واحـد؛ موضـوع علـى اجتماعھـا يسـتحیل فـال حینئٍذوالكّلّیة،الماھّیةموضوعھابلعرفت،كماالستحالتهالخارجّیة؛

الضـّدين، فـي ذلـك اسـتحالة معواحد،زمانفيعنھاالعبدذلكآخرينھىوبماھّیة،عبدًاالمولىيأمرقدأّنهضرورة

.لبیاضاوكالسواد

فانتفـاء -الزجروالبعثعنمنتزعةاعتبارّيةاموراألحكاممنغیرھماوالحرمةوالوجوبعلىبناًءأي-:الثالثعلىو

عـدم أّمـا ووجودّيًا،أمرًالیست-الوجهھذاعلىبناًء-األحكامووجودّيان،أمرانالضّدانفإّنأوضح،حینئٍذبینھاالتضاّد

بـل األحكـام، بـین التضاّدألجلھوفلیسواحد،شخصإلىبالنسبةواحدزمانفيعنهالنھيوءبشياألمرإمكان

.بینھاالتضاّدوجودمنأعّمذلكإمكانفعدمذلك،لغیرأوالمقدور،بغیرتكلیفأّنهألجل

االجتماعجوازأدّلةبعض

واالسـتحباب، والوجـوب بـین التضـادّ تحّققيلزمتضادٌّكاماألحبینكانلوبأّنه:النھيواألمراجتماعلجوازاسُتدّلو

والمسـجد، فيالظھركصالةاالستحباب،والوجوباجتماعمعالكراھة،واالستحبابوالكراھةوالوجوببینكذلك

فیكشـف ،ذلـك أمثـال وعاشـوراء، يومكصومالكراھة،معاالستحبابوالحّمام،فيالواجبةكالصالةالكراھة،معھو

.األحكامبینالتضاّدعدمعنذلك

:»الكفاية«فيعنهأجابو

فـي وردفیمـا التأويـل والتصّرفمنبّدفال-أيضًا-قطعّیًابرھانًالیسوالدلیل،مناستظھارًالیسذلكفبأّنإجماًلاأّما

.البرھانُيصادمالالظھورألّنجتماع؛االامتناععلىالبرھانوالدلیلقیامبعداالجتماع،منهيتوّھمماالشريعة

:أقسامثالثةعلىالمكروھةفالعبادات:تفصیًلاأّماو

بعـض فـي المبتـدَأة »٢«النوافـل وعاشـوراء يـوم »١«كصـوم له،بدلالوذاته،وبعنوانهالنھيفیهتعّلقما:أحدھا

.األوقات

.الحّمامفي»٣«الصالةعنھيكالنالبدل،معلكنكذلك،النھيبهتعّلقما:ثانیھا

التھمـة؛ »٤«مواضـع فيكالصالةخارجًا،لهمالزمأووجودًا،معهمجامعھوبمابلبذاته،الالنھيبهتعّلقما:ثالثھا

.مواضعھافيالكونمعاّتحادھاألجلعنھاالنھيأّنعلىبناًء

األئّمـة مداومـة منيظھركما-أرجحتركهأّنإّلاصحیحًايقعأّنهعلىاإلجماعبعدعنهتنزيھًافالنھي:األّولالقسمأّما

مصـلحة ذوكالفعـل -حینئـذٍ -فـالتركُ التـرك، علـى مصلحةذيعنواٍنانطباقألجلإّماھو-التركعلىالسالمعلیھم

ومتـزاحمین، الالمسـتحبَّین قبیـل مـن فھمـا حینئـذٍ والفعـل، مصـلحة علـى التـرك مصلحةزيادةمعللغرض،مواِفقة

.أصًلافیهمنقصًةوحزازًةتوجبالالفعلمنالتركأرجحّیة



الحقیقةفيوتفاوت،دونمنعلیهانطبقإذاكمافیكونعلیه،انطباقهدونمنكذلكلعنوانالتركمالزمةألجلإّماو

.االنطباقصورةبخالفالعنوان،منيالزمهبماالطلبتعّلق

يكـون أنيمكـن وبالنعـل، النعلطابقاألّولالقسمفيذكرماألجلفیهالنھييكونأنفیمكن:الثانيالقسمأّماو

الحّمـام، فيالصالةفيكمالھا،مالئمغیربمشخِّصتشخُّصھاألجلبھا؛المأمورالطبیعةفيمنقصةحصولبسبب

شـديدة بخصوصـّیة تشخُّصـھا ألجـل -لھـا ليحصـ ربمـا ومعراجًا،كونھايناسبالفیهوقوعھابمشّخٍصتشّخصھافإّن

كمـال لـه لـیس بمـا المشّخصـة -نفسـھا حـدّ فيللطبیعةألّنذلكوالمسجد؛فيكالصالةفیھا،مزّيٌة-معھامالئمة

كمـال لـه بمـا تشّخصـت إنوالمبـاح، المكـان فـي كالصـالة المصـلحة، مـن مقـداراً -المالءمةعدمالومعھاالُمالءمة

مقـداٌر، الذاتّیـة مصـلحتھا عـن فیـنقص معھـا لـه مالءمـة البمـا ونفسھا،مصلحةعلىمصلحتھاتزدادمعھاالمالءمة

.اخرىيزدادوتارًة،ثوابھاينقصلذاوالحّمام،فيكالصالة

الـدار فـي صالةالكراھةيلزمأّنهعلیهيردفالثوابًا،أقّلأّنھابمعنىالعباداتفيالكراھةإّن:قالمنُمرادھذالیكنو

.ھكذاو-مثًلا-الحراممسجدفيمنھاثوابًاأقّلألّنھاالمزية؛قلیلمسجدفيأوالُمباحة،

والمجاز،وبالعرضلهالمالزمةأوالعنوانذلكمعالُمّتحدةالعبادةعنفیهالنھييكونأنفیمكن:الثالثالقسمأّماو

أولـه المالزمـة الغیـر األفـراد مـن غیرھـا إلـى إرشـاداً يكـون أنيمكنووان،العنذلكھوالحقیقةفيعنهالمنھّيأّن

.النھيواألمراجتماعبجوازالقولعلىھذا.معهالمّتحدة

إّنهحیثالمفروض؛ھوكما-األمرجانبترجیحواالّتحادصورةفيأّماوالمالزمة،صورةفيفكذلكاالمتناععلىأّماو

.»١«سرهقدسكالمهخالصةانتھى.بالنعلالنعلطابقالثانيالقسمفيحالهفیهالنھيالفح-العبادةصّحة

وعـدم، إّنـه حیـث ؛تـرى كمـا فھـو علیه،ُمنطبقلعنوانأوكذلكلعنواٍنمالزمأومصلحةذوالتركبأّنالقولأّما:أقول

قیلالمقام؛فياإلشكالمنيردعّماالجوابمنبّدالفتفصیًلا،ذلكعرفتكماعقًلا،لهءشيإلثباتقابلغیرالعدم

:باالمتناعأمبالجواز

البحـث محـلّ يخـتصّ الأّنـه وللنزاع،مشموالن-أيضًا-مطلقینخصوصًاوعمومًابینھمااللذينالعنوانینبأّن:قلنافإن

.األمربهتعّلقمابعینفیهالنھيقتعّلماھووفقط،بدللهلیسعّماالجوابمنبّدفالوجه،منبالعاّمین

:أي-أيضًاالثانيواألّولالقسمفیحتاجوجه،منبالعاّمینيختّصاّنهومطلقًا،العاّمینيشملالالبحثإّن:قلناإنو

.الجوابإلى-بدللهوالنھيبهتعّلقمابعینفیهاألمرتعّلقإذاما

يـوم كصـوم له،بدلالواألمربهتعّلقمابعینفیهالنھيتعّلقماھووألّول،االقسمفيالنھيتعلُّقيمكن:فنقول

وعاشوراءيومصومفيامّیةببنيكالتشبُّهمفسدة،ذيبعنواٍنالواقعفيالمكروھةاألوقاتفيالصالةأوعاشوراء

فـإنّ سـنتھم، معیشـة فـي إلیـه يحتـاجون مّمـا نحـوه والطعامباّدخارفیهيتبّركونكانواإّنھمحیثذلك؛يقصدلمإن

أّنوالحقیقـة، فـي النھـي متعلَّـق غیرفیهاألمرفمتعلَّقحینئٍذوذلك،فيظھورعنتخلوالفیهالواردة»٢«األخبار

العنـوان ھـذا لتحّقـق مـالزم ألّنـه ھـو إّنمـا الظـاھر بحسـب بالصومتعلُّقهوالحقیقة،فيبھمبالتشبُّهمتعلِّقالنھي

.المتعّلقینلتغايراإلشكالفیندفعحینئٍذوعنه،لمنھّيا

الصالة،بطبیعةمتعّلقفیهاألمرإّن:يقالأنفیمكن-مطلقًاللعاّمینالنزاعشمولعدمعلىبناًء-:الثانيالقسمأّماو

فـي اسُتشـكل إنوانمتغـاير عنوانـان ھمـا والشیاطین،مجمعإّنهحیثفیهإيجادھاو-الحّمامفيبالكونالنھيو



فـي عنـه بـه أجـاب عّمـا -حینئـذٍ -محـیص الوواحـد، عنـوان فـي االجتمـاع محذورفیلزمالصالة،جزءالكونبأّن:ذلك

.»الكفاية«

الجمـع مقـام فـي يقالأنيمكنالتيالوجوهأحدھواألمربهتعّلقماغیرآخرعنوانالنھيمتعلَّقأّنمنذكرناماو

ُقصدإذافیماھوإّنماالصومعنالنھَيأّن:مثلبینھا،الجمعمقامفياخرأقوالالمقامھذافيللفقھاءواألخبار،بین

فعًلـا لسـنا و،»١«الیـوم ذلـك فيالسالمعلیھمالبیتأھلعلىالواردةللمصائبحزنًاصامإذافیمااألمَروالتبّرك،

.ّلهمحفيالتحقیقواألخبار،بینالجمعمقامفي

كمااالستحباب،بهتعّلقماعینالوجوبمتعّلقيكونقدإّنه:حاصلهماالمقامفيسرهقدسالنائینيالمیرزاقالو

-أيضـاً -الوجـوبي النـذريّ األمـر تعّلـق واللیـل، صـالة بذاتفیهتعّلقاالستحبابياألمرفإّناللیل،بصالةاإلتیاننذرلو

الُمسـتحّبة اللیـل بصالةاإلتیانإمكانلعدمبالنذر؛الوفاءأمكنلماكذلككانلوألّنهتحّبة؛المساللیلبصالةالبذاتھا،

ھـذا ففـي اللیـل، صـالة عنـوان ھوواالستحبابي،األمربهتعّلقمابعینتعّلقفیهالنذرّيفاألمربھا،النذرتعلُّقبعد

األمــريكتســبوالتعبُّديــةاالســتحبابياألمــرمــنيالوجــوباألمــرفیكتســباآلخــرفــياألمــرينأحــدينــدّكالقســم

.تعبُّديوجوبيأمرمنھمافیتوّلدالوجوب،الوجوبياألمرمناالستحبابي

الغیر،عنمندوبةلصالةشخصاستئجارفيكمااالستحبابي،األمربهتعّلقماغیرالوجوبياألمرُمتعّلقيكونقدو

بھـا المتقـّرب أوبھـا، المتعبَّـد بالصالةمتعلِّق-اإلجارةناحیةمن-الوجوبياألمروالة،الصبذاتتعّلقالندبياألمرفإّن

الثـاني، القسمقبیلمنفیهنحنماو-لبحثهالمقرِّريناختالفعلى-الغیرعنالنیابةقیدمعبھاأو،تعالىاللَّهإلى

الصـوم وبالصـالة ُمتعّلقالنھيو-مثًلا-الشمسطلوععندالصالةوعاشوراءيومصومبنفستعّلقالندبياألمرفإّن

.ملّخصًاانتھى،»١«اإلشكالفاندفعمتغايران،عنوانانفمتعّلقاھمابھما،المتعّبد

:األّولالقسمعلىيرد:أقول

بالنـذر الوفـاء بعنـوان متعلِّقاألّولبلاالستحبابي،األمرمتعلَّقھيالتيالصالةبعینيتعّلقلمالنذرّياألمرأّن:أّوًلا

.مصداقهاللیلبصالةاإلتیانو،»٢«

التعبُّدّيةاآلخراكتساِبواآلخر،منالوجوباألمرينأحدالكتساِبمعنىاللكنذلك،عناإلغماضفرضعلى:ثانیًاو

.األّولمن

:ففیهالثانيالقسمأّماو

اإلجارةإّنحیثبالعقد؛الوفاءبعنوانمتعلِّقھوبلبھا،المتعبَّدبالصالةقًامتعلِّلیساإلجارةِقَبلمنالوجوبياألمرأّن

.بھابالوفاءامرالتيالعقودأحد

قصـد يعتبـر أّنهعلىقائماإلجماعلكنبھا،المتعّبدبالصالةمتعّلقالوجوبياألمرأّنسّلمناوذلك،عنأغمضنالوثّم

بّدالاالمتثالفياألمرقصدأخذاستحالةفرضعلىواستحبابًا،بھاامرالتياللیلبصالةاناإلتیفياللَّهإلىالتقرُّب

المتعبَّـد النافلـة الصـالة ھـي وواحد،فياالستحبابوالوجوبفاجتمعحینئٍذوالعبادات،فياألمربتعدُّدااللتزاممن

.بحالهباٍقفاإلشكالبھا،

االختیاربسوءوبةمغصأرضًاتوّسطَمنفي:بحث



.»١«بحراملیسوعنھاالخروجيجبھلأّنهفياختلفوا

.»٢«بواجبلیسوحرامأّنهأو

.»٣«أيضًاالوجوبمناطفیهلیسوفعًلا،النھيعدممعالسابقبالنھيالمعصیةحكمعلیهيجريأّنهأو

.»٤«معًاحراموواجبأّنهأو

.أقوالحرام؟الوبواجبلیسأّنهأو

.الغیرّيأوالنفسّي،إّما:الوجوبمنالُمرادثّم

الخروجأّندعوىإّماولألمر،متعلَّقوواجبالحرامعنالتخلُّصعنوانأّندعوىإّما:النفسّيبالوجوبالقولمبنىو

اختـاره كمـا بـه، األمـر وصـاحبه إلـى الغیـر مـال رّدعنوانوجوبدعوىأولألمر،متعلَّقوواجبالمغصوبةاألرضعن

.ذلكمبناهأّنفيإشكالعلى»٥«سرهقدسالنائینيالمیرزا

.المبانيوالدعاوىھذهإحدىُيثبتأنوبّدالالنفسّيبالوجوبفالقائل

:أمرينعلىمبنّيفھوالغیرّيالوجوبأّماو

.العاّمبضّدهاألمريستلزمءالشيعنالنھيأّن:أحدھما

االقـدام أيالخـروج؛ وبتركهاألمريقتضيھووالغصب،بعنوانمتعلِّقالنھيألّنواجبة؛الواجبمقّدمةأّن:ثانیھماو

.مقّدمّيغیرّيواجبفالخروجالواجب،الغصبلتركمقّدمةالخروجحال

ءبشيالمولوّيالنھيأّناريدإنفإّنهبالعكسوالعاّمضّدهعنالنھيءبالشياألمراستلزامفياإلشكالتقّدملكن

والواقعفيلیسألّنهباطل؛فھذابالعكس،وبضّدهكذلكنھٌيمولوّيأمركّلمعأّنوالعاّم،بضّدهمولوّيًاأمرًايقتضي

.أحِدھمامبادُئإّلااألمرنفس

.المطلوبُيفیدالفھوتأكیدّيًا،نھیًاالعاّمضّدهعنالنھييقتضيءبشياألمرأّنبذلكاريدإنو

القوليتّمفالحینئٍذوعقلّي،ھوبلالتشريعي،الترشُّحيللوجوبمعنىالأّنه-أيضًا-تقدَّمفقدالُمقّدمةوجوبأّماو

.أيضًاغیرّيواجبالمغصوبةاألرضعنالخروجبأّن

أوامـر إلـى بالطبیعةالمتعلِّقالشرعياألمرانحاللتوّھمبالفعلحرمتهعدمتوّھممنشأوفعًلاحرامأّنه:التحقیقو

-المغصوبةاألرضفيالمتوسِّطالمكلَّفھذاإلىبالخروجالمتوجِّه-الخاّصاألمرأّنوالمكلَّفین،أشخاصبعددمتعدِّدة

.المقدوربغیرتكلیفعنهفالنھيفیھا،التصّرفعنللنھيمنھا؛الخروجعلىيقدرالألّنهممتنع؛

األوامـر بـل شخصـه، إلـى متوجِّهخاّصأمرمكّلفلكّللیسأّنهوباالنحالل،للقولمعنىالأّنه:سابقًافتعرقدلكن

لیسـت أّنھـا كمـا فقـط، القـادرين إلـى متوجِّھـة لیسـت والمكّلفـین، عمـوم إلىمتوجِّھةقانونّیةكّلّیةكّلھاالشرعّیة

العـالمین إلـى توّجھهعدمأّما:معقولغیرالشرعيالتقییدألّنالقدرة؛بمقیَّدةلیستوفقط،العالمینإلىمتوجِّھة



الشـكّ عنـد االحتیاطبلزومقولھمينافيفألّنهالعاجزين،خروجوفقطالقادرينإلىتوجُّھهعدمأّماوواضح،فھوفقط

.القدرةوالعجزفي

.موالهأوامرالعبُديقیِّدأنيمكنالأّنهوالمقام،فيمتصّورغیرأّنه-أيضًا-تقّدمفقدالعقليالتقییدأّماو

والمكّلفـین، جمیـع إلـى بالنسـبة فعلّیةقانونّیةكّلّیةالشرعّیةالنواھيواألوامرأّن-مفّصًلاعرفتكما-:التحقیقبل

القاصـر الجاھـل وموضـوع، بالكالجاھـل مقبـول، عـذر لهمنإّلابالمخالفة،العقابيستحّقونوبامتثالھامأمورونأّنھم

.جمیعھمإلىبالنسبةالتكلیففعلّیةمعالعاجزوبالحكم،

إلـى مضـطّراً يكـن لموباالختیار،عدوانًاالمغصوبةاألرضفيدخلوالحرام،ارتكبأّنهفالمفروضفیهنحنفیماأّماو

للمنھّيارتكابالخروجإلىالدخولحینمنرضاألتلكفيمنهتصدرالتيالتصرُّفاتفجمیعمقبول،عذرلهالوذلك،

إنشائّیًاحكمهلصیرورةمعنىالوالخروج،إرادةحینإلیهبالنسبةالحرمةتكلیفلسقوطوجهفالباالختیار،عرفًاعنه

فـال ّیتھمـا، معقوللعـدم عقلـّي؛ الوشـرعيّ تقییـد البینفيلیسوللتغییر،قابلةغیرالمولىإرادةفإّنفعلّیته،بعد

.المحّرمعدوانًاالغیرملكفيتصّرفوعنه،منھّيالخروجأّنفيإشكال

قـدس النـائیني المیـرزا اختـاره كمابوجوبه،للقولوجهاللكنبحرام،لیسإّنه:قلناوذلك،عنالتنزُّلفرضعلىثّم

.فیهالوجوبمناطوجودلعدمسره

متعلِّقـاً شرعّیًاأمرًاھناأّنسّلمناوواجبة،الواجبمقّدمةأّنوضّدهعنللنھيتٍضمقءبالشياألمرأّنسّلمنالوثّم

زمـان فـي معًاعنهالزجروءشيإلىالبعثامتناعألجلمحال؛فیهنحنفیماالتكلیففھلمالكه،إلىالغیرمالبرّد

تكلیفأّنهأو-ھاشمأبوو»١«»الكفاية«فياختارهاكم-للمكّلفالمندوحةعدمألجل-أيضًا-بالمحالتكلیفوواحد،

النھي؟واألمرزماَنْيلتعدُّد-»٢«»الفصول«فياختارهكما-محاًلاتكلیفًاالفقط،بالمحال

مـا إلىالوجوبيترّشحالأّنهفي-إلیھاالمقّدمةذيمنالوجوبترشُّحوالمقّدمةوجوبعلىبناًء-إشكالال:فنقول

الفعـل ھـو الشـائع بالحمـل المقّدمـة ھـو مـا ألّنالشـائع؛ بالحمـل المقّدمـة مطلـق أوالموصـلة المقّدمةمصداقوھ

ذيمنالوجوبإلیهيترّشحفالذيالخارج،فيالموجودءبالشيالزجروالبعثتعلُّقاستحالةمرارًامّرقدوالخارجي،

والمقّدمـة، عنـوان ھواألمرفمتعلَّقحینئٍذو-المذھبیناختالفعلى-مطلقًاأوالموصلةالمقّدمةعنوانھوالمقّدمة

فـي أّمـا والعنوانّیـة، عـاَلم فـي يجتمعـان المتغـايران عنوانـان ھمـا والغیر،مالفيالتصّرفعنوانھوالنھيمتعلَّق

.محاًلاالتكلیفلیصیرنھي؛الوأمرالخارجعالمفيلیسلكنواحد،علىيتصادقاإنوفھماالخارج

.بالمحالتكلیفبلمحاًلا،تكلیفًالیسالمذكورالتكلیفأّنمن:الفصولصاحباختارهماھوفالحّق

الخـروج إّنحیـث :بیانهفيقالمحاًلا؛تكلیفًالیسأّنهبیانفيأي؛»الكفاية«فيذكرهالذياإلشكالعلیهيردنعم

لتعـدُّد ممكنـان أّنھمـا والتكلیفـین، فـي اسـتحالة فـال فعًلـا، بـه مأمورأّنهوا،فعًلالساقطالسابقبالنھيعنهمنھيٌّ

.متعلَّقھمازماناّتحدإنوالنھيواألمرَزماَنْي

فـإنّ متعلَّقھمـا، زمـان اّتحـاد فرضبعدذلكفيُيجديالاختالفھماوالنھيواألمرَزماَنْيتعدُّدأّن:اإلشكالحاصلو

.تحیلمسمعهالتكلیف



الشـیخ اختـاره مـا اختیارهو،»الكفاية«فيأفادهماعلىاإلشكالبعدالمقام،فيسرهقدسالنائینيالمیرزاقالو

االمتنـاع أّنمـن -المقـام ھـذا فـي ذكـروه ماأّن:حاصلهماحرامًا،لیسوبالوجوب،مّتصفالخروجأّنمنسرهقدس

:لوجوهالكّلّیةالُكبرىھذهُصغرياتمنلیسألّنهفیه؛نحنبماهلربطال-االختیارُينافيالباالختیار

إلىمستندًاكانوالقدرة،عنيخرجبحیثاالمتناع؛عرضهماالكّلّیةالقاعدةھذهموضوعفيالداخلھوماأّن:األّول

.كذلكلیسفیهنحنماوباالختیار،الحّجإلىالمسیرتركمّمنعرفةيومكالحّجالمكّلف،اختیار

متعلَّقفيالمالكذلكيوجدبحیثمطلقًا؛الحكممالككانإذافیماھوإّنما:القاعدةتلكفيالكالممحّلأّن:الثاني

كخطـاب ھـذا ومتعلَّقه،زمانءبمجيمشروطًاالحكمكانوتوجد،لمأماإلعدادّية،مقّدمتهُوجدتسواءالحكم،ذلك

بتحّققيتّممالكهأّنإّلا-المعلَّقالواجبامتناعمنالحّقھوماعلى-عرفةيومءبمجيمشروطًاكانإنوفإّنهالحّج،

وقته؛فيالفعلعلیهامتنعإنوتركهعلىالعقابيستحّقاالستطاعة،بعدالحّجإلىالمسیرتركفمناالستطاعة،

فـي َدْخـل لھـا التـي المقـّدمات مـن بالدخولالتصرُّففإّنفیه،حننمابخالفاالختیار،ُينافيالباالختیاراالمتناعألّن

.فیهالحكممالكتحّققوالخروجعلىالقدرةتحقُّق

علـى القـدرة لحصولموجبةالمقّدمةتكونأنھوالقاعدة،تلكُكبرىموضوعفيءشيدخولفيالمالكأّن:الثالث

كـان حیـث فإّنـه الحـّج، إلـى كالمسـیر ھـذا والمقّدمـة، ذيبإتیانالخطابلتوجُّهقابًلابھااآلتيلیكونالمقّدمة؛ذي

علیهالحّجالمتناعتاركهأّنكماإلیه،الخطابلتوّجهقابًلابهاآلتيكانعلیه،القدرةتتحّققبهوللحّج،إعدادّيةمقدِّمة

ُينافيالباالختیاراالمتناعألّنالعقاب؛تسقطالاالختیارإلىمنتھیةلكونھااالستحالةلكنمنه،طلبهيستحیلحینئٍذ

.االختیار

الخروج؛عنالنھيسقوطيوجبالخارجفيتحّققهأّنإّلاللخروج،إعدادّيةمقّدمةكانإنوفالدخولالمقامفيأّماو

!القاعدة؟تلكياتُصغرمنالخروجيكونأنيمكنفكیف-اختاروهماعلى-مقدورغیرالخروجتركيكونبالدخولإذ

الخطابُيسقط-الدخولبھاأعني-فیهنحنفیماالمقّدمةوجودإذمتعاكسان؛القاعدةموردوفیهنحنما:بالجملةو

.عرفتكماالخطاب،فعلّیةفيدخیلًةالقاعدةموردفيالمقّدمةتكونأنمنبّدالوالخروج،بترك

.انتھى»١«األّولإلىمرجعهلكنرابعًا،وجھًا-أيضًا-لذلكذكرو

مـن القاعـدة ھـذه أّنمنسرهقدسذكرهماصّحةفيإشكالالفإّنه-أيضًا-الكفايةيالحظلمسرهقدسكأّنه:أقول

ماويوجد،لميجبلمماءالشيبأّن:علیهاستدّلواحیثالجبر؛مناألشاعرةمذھبعلىرّدًاذكروھاإّنماالفالسفة

.باللَّهالعیاذوتعالىمنهالصادرةاألفعالحّتىباالختیار،اإلعدامواإليجادفلیسينعدم،لميمتنعلم

ءالشيفإّناالختیار،ُينافيالباالختیاراالمتناعكذلكواالختیار،ُينافيالباالختیاراإليجاببأّن:الفالسفةعنهفأجاب

وباالختیـار ھـو إّنمـا السـابق االمتنـاع واإليجابھذالكنينعدم،لمنعيمتلمماويوجد،لميجبلمدامماكانإنو

.»١«االختیاريؤّكداالمتناعوالوجوبھذابلاالختیار،ُينافيالباالختیاراالمتناعواإليجاب

فـإذا الحرام،ارتكابفياختیارًانفسهأوقعلوماعلىالعقوبةتقبحالأّنهالمقامفيالقاعدةمنالمرادأّن:الحاصلو

أّنـه فـي ريـب فـال اختیـارًا، اإلنقـاذ معـه يمكنالفیماأوقعھاونفسه،فأعجز،»الغريقابنيأنقذ«:لعبدهالمولىقال

إيجـاد فـي االختیـار ُينـافي ھـل إيجـاده والسـبب اختیـاره بعـد أّنهذلكمناريدإذامابخالفھذاوالعقوبة،يستحّق



شـاھق مننفسهألقىفمناالختیار،ُينافيالمعنىبھذاباالختیاراالمتناعأّنفيإشكالالّنهفإعدمه؟والمسّبب

.لهاختیارال-األرضوالسماءبینفیماھوو-اإللقاءفبعدباختیاره،

.للخروجالتكلیفيالحكمإلىبالنسبةكّلهھذا

:»الكفاية«فيفقالالخروج،حالبالعبادةاشتغللو-الفسادوالصّحةأي-الوضعيالحكمإلىبالنسبةأّماو

غلـب لـو فكـذلك باالمتناعالقولعلىأّماوباالجتماع،القولعلىالمغصوبةالدارفيمطلقًاالصّحةفيإشكالالإّنه

الخـروج حـال وقوعھـا مـع االختیار،بسوءكانلووالغصبإلىاضطّرأوالوقت،ضیقمعالنھيمالكعلىاألمرمالك

الكونيقععلیهالمعصیةحكمبإجراءالقولعلىإذعلیه؛المعصیةحكمإجراءبدونبهمأمورًاالخروجبكونالقولعلى

علـى مبنـيّ فـالبطالن الوقـت سـعة معأّماوفیھا،الصالةفتبطلالساقط،السابقللنھيعصیانًاومبغوضًاالخارجي

بھا؛المأمورالمباحفيللصالةمضاّدةالمغصوبةالدارفيالصالةإّنحیثضّده؛عنالنھيءبالشياألمرباقتضاءالقول

فإّنـه ضّده،عنالنھيءبالشياألمراقتضاءفيالكالملكنالمغصوبة،الدارفيالصالةمنالشارعنظرفيأھّمألّنھا

.ملّخصًاانتھى»١«ممنوع

:أمرينإثباتإلىالصالةةبصّحالحكميفتقراالمتناععلىبناًء:أقول

.فاردةحیثّیةوواحدًاعنوانًاكانإنوالغصبمالكفیهفیماالصالةمالكوجود:أحدھما

.أھّمالغصبمالككونفرضمعلووالصالةمالكعنالغصبمالكمانعّیةعدم:الثاني

بتعـدُّد القـولُ والحیثّیـة، اّتحـادِ مـع واحـد انعنـو فـي المفسـدة والمصـلحة اجتماعإمكانلعدمممتنع؛فھواألّولأّما

االمتنـاع أّنالمفـروض ألّناالمتنـاع؛ عـن رجوٌعالمصلحة،فیهمابغیرقائمةالمفسدةأّنوھنا،العنوانینوالحیثّیتین

.محالتكلیفأّنهألجلھوإّنما

والصالةبصّحةالحكممنبّدفالآخر،لوجهاألمرنفسفيالحیثّیتینوجودمعباالمتناعالقولتصّورفرضعلىإّنهثّم

.نحوهوباالضطرارأواالختیاربسوءدخولهبینفیهفرقالواألمر،مالكمنالنھيمالكأقوائّیةمعلو

عرفـت فقـد ،»٢«النھـي بمـالك األمـر مـالك انكسـار والمالكینتكاسرمنسرهقدسالنائینيالمیرزاأفادهماأّماو

المترتِّبـة المفسـدة مراعـاة أّنھـو :النھيمالكأقوائّیةمعنىبلخارجي،انكساروكسرالمقامفيلیسأّنهقًاساب

مـع الغصـب، مفسـدة إلـى بالنسبةضعیفةأّنھاوالصالةمصلحةمراعاةمنالشارعنظرفيأھّمبتركهالغصبعلى

صـحیحة تقـع لكّنھـا بالصـالة، فعلـيّ أمـر بتعلُّـق َنُقْللمإنوفنقولحینئٍذوفیھا،نقٍصبدونللصالةالمالكتمامأّنھا

.بصّحتھاالحكمفيبھاأمٍرتعّلقإلىيحتاجالوبمالكھا،

الفـرق لوضـوح أيضًا؛باالمتناعالقولعلىالمغصوبةالدارفيالصالةصّحةفيإشكالال:حاصلهما»الدرر«فيقالو

عقابفإّن-مثًلا-بالخیاطة-أيضًا-لهأمرًاامتثللكّنهمثله،دخلھاعبدبینودخولھاعنلمولىانھاهدارًادخلعبٍدبین

فـي ھـذا .األّولدون-أيضـاً -لـه أمـراً امتثـل لكّنـه عنـه، المنھـيّ ارتكـب إنوالثـاني إّنحیـث الثـاني؛ مـن أكثراألّول

.المثالفياطةالخیبدلصّلىلوكماالتعبُّديات،كذلكوالتوصُّلیات



فإنقـاذ رجـل زوجـة غرقـت لوفإّنهواحد،عنوانفيالذاتّیةالمبغوضّیةمعالفعلّیةالمحبوبّیةاجتماعيمكنإّنه:قالثّم

.»١«فعًلالهمحبوبلكّنهبالذات،لهمبغوضبالمباشرةلھااألجنبّي

لـیس المثـال فـي الحـبّ متعّلـق فإّنسرهقدسكالمهفيخلطوقعلكنصحیحة،العرفّیةاألمثلةمنذكرهما:أقول

لبدناألجنبّيمباشرةھووآخربعنوانمتعّلقالبغضوالعنوانبھذاباإلنقاذمتعّلقالحّبفإّنالبغضبهتعّلقماعین

.واحدموضوععلىمتصادقانمتغايرانعنوانانھماواألجنبّیة

نهعالمنھّيفسادالنھياقتضاءفيالرابعالفصل

.»١«البحثعنونواكذاال؟أْوفسادهيقتضيءشيعنالنھيھل

؟»٢«الأوعنهالمنھّيفسادعلىيدّلءالشيعنالنھيھل:ھكذابعضھمعنونهو

المانع،اللوآخرءشيفيءشيتأثیرعنعبارةاللغةوالُعرففياالقتضاءفإّنإشكال،عنيخلوالكذلكعنوانهلكن

.عنهالمنھّيفيتأثیرللنھيلیسو

تجتمـع فالللمولى،مبغوضالنھيمتعلَّقإّنحیث:يقالأنھوالداللةتقريبفييمكنماغايةفإّنالداللة،كذلكو

ھـذا لكـن ء،الشـي ذلكفساَدالنھيمنالمستفادةالمبغوضّیةفتستلزمواحد،ءشيفيالمحبوبّیةمعالمبغوضّیة

الألّنهمنھا؛لیسالقسمفھذااللفظّیة،الدالالتمنااللتزامّیةالداللةأّنتسلیمفرضعلىوخفّي،عقلّياالستلزام

فـإنّ كـذلك، لـیس فیهنحنماوبّینًا،بینھمااللزوميكونأن-اللفظیةالدالالتمنھيالتي-االلتزامّیةالداللةفيبّد

ماباالستلزاميرادوال؟أوفسادهءالشيعنالنھييستلزمھل:ھكذاحثالبيعنونأنفاألولىبیِّن،غیرفیهاللزوم

ال؟أوفسادهعنءبشيالنھيتعلُّقيكشفھل:يقالأوالعقلّي،يعّم

:امورتقديممنھنابّدالتقديرأّيعلىو

.بتمامھاالذاتمرتبةفيھوإّنماابینھمالفرقأّنواالجتماع،مسألةوالمسألةھذهبینالفرقعرفتقد:األّولاألمر

نتیجتھـا وقـوع إمكـان االصـولّیة المسألةفيالمناطألّنإشكال؛بالاالصولّیةالمسائلمنالمسألةھذه:الثانياألمر

.كذلكھيواالستنباط،طريقفي

منھما؟مرّكبةأوالمحضة،الّلفظّیةأوالمحضة،العقلّیةالمسائلمنھيھلالمسألةھذه:الثالثاألمر

ثالثـة علـى االصـول مسـائل يجعلـوا لـم إّنھمحیثو،»١«المحضةالعقلّیةاالصولّیةالمسائلمنإّنھا:بعضھمفقال

.االصولمناللفظّیةالمباحثفيعنونوھاوفجعلوھاقسمان،بلأقسام،

لفظّیـة، إّمـا وعقلّیـة إّمـا لجعلھـا ضرورةالومنھما،مرّكبةھيبلمحضة،لفظّیةالومحضة،عقلّیةالأّنھاالظاھرو

.معًاالعقليواللفظيبالدلیلاالستدالليمكنحینئٍذوذكرناه،بماالبحثفُیعْنوُن

أواألمـر، موافقـة بمعنـى ھنـا الصـّحة أّنأوالفسـاد، ُيقابلھـا والقضـاء، سقوطھناالصّحةمنالمرادھل:الرابعاألمر

الناقص؟بمعنىالفسادوالتاّم،بمعنىالصّحةأّنأوالفساد،لھاُيقابوالشريعة،



اخـتالف وعرفـًا، ولغـةً الـنقص وللتمامّیـة مرادفـان إضـافّیان أمرانالفسادوالصّحةإّن:حاصلهما»الكفاية«فيقال

النـاقص، ھـو الفاسـد والتاّم،ھوحالصحیأّنفيمّتفقانفھماإّلاونظرھما،فيالمھّمفيھوإّنماالمتكّلموالفقیه

فـي المھـمّ ھـو فیمـا ھـو إّنمـا اختالفھمـا والشـريعة، بموافقةالمتكّلموللقضاء،بالُمسقطذلكعنعّبرالفقیهلكن

للشـرائط الفاقـدة األجـزاء، لجمیـع الواجـدة فالصـالة -الـنقص والتمامّیةأي-واحدبمعنًىعندھمافھماإّلاونظرھما،

وإلیھـا، باإلضـافة ناقصـة أيالشـرائط؛ إلىبالنسبةفاسدةواألجزاء،تاّمةأّنھابمعنىاألجزاء؛إلىالنسبةبصحیحة

نظـر فـي فاسدةومجتھد،نظرفيصحیحةتكونأنيمكنفإّنھالھا،الظاھرّيةاألحكامفياُلمجتھديناختالفكذلك

الصـّحة تفسـیر فـي -األمـر أّنعلىبناًءالفقیه؛والمتكّلمعندحةصحیالظاھريلألمرالموافقةفالعبادةآخر،مجتھٍد

مراعـى واإلجـزاء، عـدم علـى بنـاءً الفقیـه عنـد صحیحةغیرواإلجزاء،اقتضائهمعالظاھرّياألمريعّم-األمربموافقة

.سرهقدسكالمهملّخصتھىان.»١«فقطالواقعّياألمرخصوصإرادةعلىبناًءالُمتكّلم؛عندالواقعياألمربموافقة

أمـران ھمـا بـل الـنقص، وللتمامّیـة مـرادفین فلیسـتا اللغـة والعـرف عنـد التكوينّیـات فيالفسادوالصّحةأّما:أقول

وذلك،يعرضهلمإذامابخالفناقص،الفاسد،إّنه:يقالبسببه،فاسدًاصارءشيعرضهالذيالبّطیخفإّنوجودّيان،

للبصـر الفاقداألعمىواللغة،والعرفعندالتاّمعلیهيطلقالوالصحیح،علیهُيطلقفإّنهاألصلّیة،هطبیعتعلىكان

ُيعتبـر لمـا الفاقـدة الداروالفاسد،علیھمايطلقالوالناقص،علیھمايطلقفإّنهاألعضاء،منلعضوالفاقدالشخصأو

.فاسدةأّنھاعلیھايطلقالوناقصة،أّنھاعلیھاُيطلقفإّنهتمامھا،في

.الناقصوالفاسدبینكذلكواللغة،والعرفعندوجهمنعمومالتمامّیةوالصّحةبین:بالجملةو

إطالقھمـا وفكـذلك، التكوينّیـات مـن غیرھمـا مثـل فیھمـا الفسـاد والصـّحة كانتفإنالمعامالتوالعباداتفيأّماو

بنحـو علیھمـا اطلقـا ألّنـه إّمـا وللمتشـّرعة، خاّصاصطالحھوإّماالمعامالتوعباداتالفيالنقصوالتمامّیةبمعنى

وكالتمامّیـة الملكـة، والعـدم تقابـل بینھمـا إضـافّیان أمـران فھمـا فیھمـا، حقیقتـین صـارتا حتىالمسامحة،والمجاز

فاسـدة فھـي الشرائطفقدتإنوإلیھا،ضافةباإلالتمامّیةبمعنىصحیحة؛األجزاءلجمیعالواجدةالصالةفإّنالنقص،

.إلیھاباإلضافةناقصةأّنھابمعنىإلیھا؛بالنسبة

لیسأّنه:ففیهآخر،نظرفيفاسدًةومجتھد،نظرفيصحیحًةعبادٌةتكونأنيمكنأّنهمنسرهقدسذكرهماأّماو

.ذلكفيمعذورًاكانإنوواقعًاحیحبصلیساآلخروالنظرين،أحدھوالصحیحبلاإلضافة،معنىذلك

الواقعفيالصحیحأّنواآلخر،ُيخّطئالظاھرّيةاألحكامفيالنظرفيالمختلفیِنالمجتھديِنمنواحدكّل:بالجملةو

.أحدھماھو

األمرأّنمن:زاءاإلجبابفيذكروهماعلىبناًءبالمقام؛مربوطةفغیرإجزائهعدموالظاھرياألمرإجزاءمسألةأّماو

ھـل أحـدھما أّنوأمـرين، لـذلك ففرضواال؟أوفیسقط،الواقعياألمرعناإلجزاءيقتضيھلاالضطراريأوالظاھري

فھـو واقعـًا، المصـلحة وللمـالك واجـداً كـان إناالضـطراري أوالظاھريباألمربهالمأمورألّنذلكوال؟أواآلخرُيسقط

.يخفىالكماالفساد،وبالصّحةلذلكارتباطالوذلك،فيللعذرعلیهُيعاقباللكنكذلك،اسدففإّلاومطلقًا،صحیح

فــيمجعــوالنأّنھمــاأوفیھمـا، الأوالمعــامالت،والعبــاداتفـي مجعــوالنأمــرانھمــاھـل الفســادوالصــّحةإّنثـمّ 

العبـادات فـي مجعـوالن أّنھمـا أوالعبادات،دونشارع،البجعلھوإّنمامعاملةعلىاألثرترتُّبإّنحیثمنالمعامالت

الواقعّیة؟باألوامربھاالمأمورالعباداتدونالظاھري،باألمربھاالمأمور



.»٢«سرهقدسالنائینيالمیرزاالثالثفيوافقهو،»١«»الكفاية«فيرابعھاوثالثھااختار:أقوال

الجعـل يـد تنالھـا أنيمكـن مّمـا الوضـعّیة األحكـام أّن:محّلـه فـي أثبتنـا إنوافإّنذلكوالثاني،القولھو:التحقیقو

أّماوالتكوينّیة،االمورمنھيوعدمھا،الفسادوبه،للمأموربهالمأتّيموافقةعنعبارة:ھناالصّحةلكناستقالًلا،

.الصّحةجعليستلزمفالاآلثارجعل

موافقًةالمستصَحبةالطھارةمعالصالةجعلالشارعبأّن:الظاھريةاألحكامفيتھمالمجعولّیالنائینيالمیرزااستدلو

.»٢«ذلكإّلابالمجعولّیةالمرادلیسو،»١«)بالشكالیقینتنقضال: (بقولهالواقعّیةالطھارةمعلھا

تـنقض ال: (بقولـه الشـكّ صورةفيفرضالفيللصالةالواقعّیةالطھارةشرطّیةعنالیدرفعأّنهإّماالشارعأّن:فیهو

أومجعولـة، لیستالموافقةھذهوللواقع،موافقةصحیحة-حینئٍذ-الُمستصَحبةالطھارةمعفالصالة،)بالشكالیقین

لیسـت فھـي لھـم، إرفاقـاً وللعبـاد تسـھیًلا الطھـارة؛ باستصـحاب بالصـالة حكـم بـل شـرطّیتھا، عنيدهيرفعلمأّنه

.العذرلمكانعلیھا؛العبدُيعاقبالأّنهاألمرغايةسدة،فابلبصحیحة،

.ذلكعنعبارتانالفسادوالصّحةومجعولتینلیستاعدمھاوبهللمأموربهالمأتّيموافقة:بالجملةو

التنزيھي؟يعّمأّنهأوالتحريمي،بالنھيعنوانهوالبحثمحطيختصھل:الخامساألمر

.»١«صحیحًافیقعالفعل،فيللرخصةمتضمِّنألّنهالنزاع؛محّلعنخارجتنزيھيالالنھيإّن:يقالقد

بنفسالفیه،الصالةإيجادوالصالةحالالحّمامفيبالكونمتعّلق»الحّمامفيتصلِّال«:مثلفيالنھيأّن:وجھهو

.النزاعلیشملهالصالة

تنزيھّينھيتعلُّقو-أيضًا-العرفّیةللنواھيشاملكليھوبلعّیة،الشربالنواھيالبحثلھذااختصاصالأّنه:فیهو

فـي ذلـك خروجفإّنذلك،عنكّلھاالتنزيھّیةالنواھيخروجيوجبال-العبادةبنفسال-بخصوصّیةالشريعةفيخاّص

.التنزيھّیةالنواھيبغیرمخصوصالبحثألّنالالبحث،موضوععنلخروجهھوإّنمامورد

بعنوانالتنزيھيالنھييتعّلقرّبماأّنهإلىمضافًابالخصوصّیة،»الحّمامفيتصلِّال«فيالنھيتعلُّقنسّلمالأّناعم

.نحوهوعاشوراءيومصومعنكالنھيالعبادة،

خروجھمـا لتـوّھم وجـه الفإّنـه أيضًا،الغیرّيوالتبعّييشملبلاألصلّي،النفسيبالنھيللنزاعاختصاصالأّنهكما

:قیلماإّلاالبحث،محّطعن

الصـّحة يتـوّھم الفسـاده معوالفساد،إلىإرشاد»لحمهيؤكلالماوبرفيتصلِّال«مثلفيالغیرّيالنھيإّنمن

.ذلكفيينازعكي

بـالنھي الصـالة فسـاد لاحتماوالضّد،مسألةعلىمبنّي-ءبالشياألمريقتضیهالذي-الغیرّيالتبعّيالنھيأيضًاو

بـل الغیـرّي، األمـر بھـا تعّلـق التـي بالعبـادة األمروجودعدمُنسّلماللكنحینئٍذ،بھااألمرعدمألجلھوإّنماالغیرّي

بسببصحیحة؛الغیرّيبالنھيعنھاالمنھّيفالعبادةاألمرعدمفرضعلىوالترتُّب،بنحوبھااألمروجودفرضيمكن

النھـي تعلُّـق مـع فالصـالة حینئـذٍ وبھـا، األمـر تعلُّـق إلىالعبادةصّحةفييحتاجالوالصالة،فيعبادةالمالكوجود

.»٢«عدمهوللفسادالغیرياألمراقتضاءفيللنزاعوجهفالصحیحة،بھاالتبعّيالغیرّي



والترتُّـب عنـده يصـحّ الفمـن األمـر، إلـى العبادةصّحةاحتیاجبعدمالقولأوالترتُّب،صّحةعلىمبنّيذلكأّن:فیهو

النھيتعلُّقمعالصالةببطالنيقولأنبّدفالالمالك،وجودمجّردكفايةعدموبھا،األمرعلىالعبادةتوّقفإلىذھب

.بھاالتبعّيأوالغیرّي

.»الكفاية«فياختارهكمافسي،النواألصليوالتبعيوالغیريوالتحريميالنھييعّمالبحثمحّطأّن:فالتحقیق

الفساد؟يقتضيھلءالشيعنالنھي:قولنافي-ءبالشيالُمراد:السادساألمر

.المعاملةأوالعبادةھو-

.التقّربقصدإلىتحقُّقھافيتحتاجعبادةكانبهامرلوماأوبالذات،للعبادّيةيصلحمابالعبادةالمرادو

.نحوھماواإلجارةوكالبیعاآلثار،علیھاُيرتِّبونوالعقالء،يعتبرھاالتيالعرفّیةالعناوينيھبالمعاملةالمرادو

يقعالماأّماواألثر،علیهيترّتبالفاسدًااخرىواآلثار،علیهيترّتبصحیحًاتارًةيقعاعتبارّيعنوانكّل:اخرىبعبارةو

قسـمین علـى لـیس القتـل فإّنالبحث،محّطعنخارجفھوفاسدًا،إّلافیهيقعالماأوكالقتل،صحیحًاإّلاالخارجفي

.علیهالقصاصترتُّبلعدمابنه،األبكقتلاألثر،علیهيترّتبالقدلكندائمًا،صحیحھوبلفاسد،وصحیح

لفـظ داللـة فيإّماالنزاعألّندمه؛عواالقتضاءفيالشّكعندعلیهُيعوَّلاالصولّیةالمسألةفيأصلال:السابعاألمر

:الفسادوالمبغوضّیةبینالمالزمةثبوتفيإّماوالنھي،

ھـو إّنمـا النھـي قبلالفسادعدمفإّنبعده،والنھيحاَللُیستصحبسابقةحالةالفسادلعدمفلیس:األّولعلىو

.صدورهبعداستصحابهيصّحفالصدوره،عدمألجل

فعدمإّلاولتستصحب،سابقةحالةلعدمھافلیس-»١«بعضذكرهكما-أزلّیاتالمالزماتبأّنقلناإنف:الثانيعلىو

.صدورهو-النھيأي-وجودهبعداستصحابهيمكنفالالمالزم،وجودعدمألجلھوإّنماالنھيقبلالمالزمةوجود

أوالفسادعلىالداللةلعدمالسابقةالحالةلوجودفیه؛اإلشكالعدموالجھةھذهمناالستصحابصّحةسّلمنالوو

ثابتة؛كّلّیةُكبرىوجوُد-الخارجّیةالموضوعاتفياالصولسائرو-االستصحابجريانفيُيشترطلكنالمالزمة،عدم

جوازُكبرىوعموضبهيثبتفإّنه-مثًلا-العدالةاستصحابفيكماالكّلّیة،القاعدةتلكموضوعاالصولبإجراءيثبتكي

.موضوعھاباالستصحابيثبتحّتىكذلك؛ُكبرىفیهنحنفیمالیسوبالعادل،االقتداء

كّلـه ھـذا .فیـه نحـن فیمـا مفقودھووعلیھاشرعيٍّأثٍرترتُّبمنالموضوعّیةاالستصحاباتفيبّدال:اخرىبعبارةو

.االصولّیةالمسألةفياألصلإلىبالنسبة

اآلثارترتُّبألّنمّتبعة؛فیھاالفسادفأصالة:المعامالتفيأّما:الفرعّیةالمسألةفيالفرعياألصلإلىبةبالنسأّماو

.علیھااآلثارترتُّبعدمفاألصلمعاملةصّحةفيُشّكفمتىبإمضائه،أوالشارعبجعلھوإّنما

فياحرزفإنالمبغوضّیةوالفسادبینالمالزمةثبوتفيأوالفساد،علىالنھيداللةفيشّكلو:العباداتفيأّماو

أّناألمـر غايـة موجـود، فیھـا المـالك فـإنّ عنھـا، العجـز صورةفيكما-المصلحةوالمالكوجودعنھاالمنھّيالعبادات

ھوكما-حةالمصلوالمالكوجودفیھايحرزلمإنوالصّحة،ھواألصلفمقتضى-معذوروبھااإلتیانعنعاجزالمكّلف



حینئـذٍ وعنھا،منھّيأّنھاالمفروضوالشريعة،فيبھااألمرتعّلقإّلاذلكإلثباتطريقالألّنهفیه؛نحنفیماالظاھر

.الفساداألصلفمقتضى-المالكوجودبهلیكشفبھا؛األمرتعلُّقيمكنفال

الشـكّ ألّناالشـتغال؛ ھـو األصـل فمقتضـى العبادةبنفسالنھيتعّلقإنبأّنه:العبادةفيالعملياألصلتقريرأّماو

بالعبـادة باإلتیـان تحصـل الوالیقینّیـة، البـراءة تحصیلمقتضاهوبھا،الیقینياالشتغالعنالعھدةخروجفيھوإّنما

.عنھاالمنھّي

.الشرطأوالجزءمانعّیةفي-ئٍذحین-الشكألّناألكثر؛واألقلمسألةإلىفمرجعهالشرطأوبالجزءالنھيتعّلقإنو

ذاتھـا، بالعبادةتعّلقهإحرازمنبّدفالال؟أوفسادھا،يستلزمھلبعبادة،تعّلقلوالنھيأّنھوالبحثمحّطأّن:ففیه

النھـي إّن:فیقـال عنوانـه، والبحـث محـطّ فـي داخـالن -أيضـاً -فھماالوضوء،وكالركوععبادةكاناإنالشرطوفالجزء

.العباديالشرطكذلكوال؟أوفساده،يستلزمھل-عبادةھوالذي-بالركوعالمتعّلق

نتعـّرض لعّلنـا فیه،نحنبمالھاربطالاخرىمسألةفھوالمشروط،والكّلفساَدالشرطأوالجزءفساِداستلزامأّماو

.اللَّهشاءإنالبحثخاتمةفيلھا

بـنفس يتعّلـق إّمـا أّنهوأقسام،علىبالعبادةالمتعّلقالنھيجعلمن:»الكفاية«فيذكرهمافساديظھرھنامنو

العبـادة ھوذلكجمیعفيالنھيمتعّلقألّن؛»١«المقارنأولھاالالزمالخارجوصفھاأوشرطھا،أوجزئھا،أوالعبادة،

وللنھـي متعلَّقـةٌ عبـادة أّنھـا بماھيبللھا،طشرأوجزءأّنھاالعبادة،-الشرائطواألجزاءأي-ھذهكانتلونفسھا

.البحثمحّطعنخارجةفھيبنفسھاعبادة-الشرائطواألجزاءأي-ھذهتكنلمإنوالبحث،محلُّ

:مقامینفيالكالمبسِطإلىيحتاجالمقامفيالحّقھوماتحقیقو

.غیرهأونفسّيتنزيھّي،أوتحريمّيلوّي،موأوإرشادّيأّنهالنھيعنواُنُيحرزلمإذاما:األّول

.ذلكاحرزإذاما:الثاني

:األّولالمقامأّما

اآلثـار ترتُّبعدممفادهأّنوالمعامالت،والعباداتفيالفسادإلىاإلرشادھوعرفًامنهالمستفادأّنفيإشكالفال

.منھاالمترقَّبة

:ثالثةالمعامالتفياالحتماالتو

.مباشرّيفعلھوالذي»اشتريت«و»بعت«كلفظباألسباب،فیھاالنھييتعّلقأن:أحدھا

.العقالءعندالمذكورةاألسبابعنالمسّببیناالنتقالوالنقلأيالعقالء؛يعتبرهالذيبالعنوانيتعّلقأن:الثاني

.نحوھماوالشربواألكلمنفیهالتصّرفأيعلیھا؛اآلثاربترتیبيتعّلقأن:الثالث

الأّنـه معنـاه »ربوّيـاً تبـع ال«:قیـل فـإذا االحتمـاالت، مـن الثالثھوعرفًاعنھاالنھيمنالمستفادأّنفيإشكالفال

مثًلا،»بعت«بلفظالتلفُّظھوومباشرّي،فعلھوبماسببهإيجادعننھیًالیسوالبیع،منالمترقَّبةاآلثارعلیهتترّتب



عرفًافإّنهالعبادات،فيكذلكوعلیھا،األثرترتُّبعدممعلوواالنتقالوالنقلوالملكّیةاعتبارعن-ضًاأي-نھیًالیسو

فكمـا الُعھـدة، عنخروجهوالتكلیفعنالذّمةفراغمنمنھاالمطلوبةاآلثارعلیھايترّتبالأّنهوفسادھا،إلىإرشاد

مـن يستفادكذلكمنھا،المترقَّبةاآلثارعلیھايترّتبالأّنهولھا،شرطالطھارةّنأ»الطھارةمعصلِّ«منالمستفادأّن

علیـه الشـاھد والعـرف، ھـو بـذلك الحاكموذلك،غیرإلىذلكمانعّیة»١«)لحُمهُيؤكلالماَوبِرفيُتصلِّال: (قوله

.ذلكإثباتعلىآخردلیلفالإّلاوالوجدان،

:انيالثالمقامأّماو

:المعامالتفيإّماوالعبادات،فيإّما:فیهفالبحث

علىيدّلإّنهحیثالفساد؛يستلزمأّنهفيريبفالتكلیفّي،تحريمّيبالعبادةالمتعّلقالنھيأّناحرزفإن:األّولأّما

بھـا يتقـّرب مصلحةذاَتوًة،محبوبتقعأنيمكنالمعهوالواحد،العنوانبھذامفسدةذاتأّنھاوللمولى،مبغوضّیتھا

متعلِّقـاً النھـي يكـون بـأن -النھيواألمراجتماعبابمنذلكلیسوالفساد،معنىھوذلكوشأنه،تعالىاللَّهإلى

واحـد، مصـداق علـى المتصادقین-الصالةبعنوانمتعلِّقًااألمرو،»المغصوبالمكانفيُتصلِّال«مثلفيبالخصوصّیة

النھيتعلُّقفیهُفرضالذيالبحثعنوانعنخارج-حینئٍذ-فإّنه،»١«بذلكالزكّیةنفسهالحائرّيالمحّققأتعبكما

.عنھاخارجھوبماالالعبادة،بنفس

التنزيھـيّ النھـي يـدلّ إّنـه حیـث العقل؛حكمجھةمنالتحريمّيبینوبینهفرقفالتنزيھّيالنھيأّناحرزإذاأّماو

لـیس العـرف فـي لكّنـه سـبحانه، اللَّهإلىبهُيتقرَّبألنالمرجوحيصلحالوتركه،مطلوبّیةومتعلَّقهحّیةمرجوعلى

اإلرشـاد مثلالصّحة،فرضمعهيمكنماإلىُيؤوِّلونه-الفعلفيللرُّخصةمتضمِّنتنزيھّيأّنهجھةمن-فإّنھمكذلك،

.أيضًاذلكفيإشكالفالذلك،غیرأوغیره،منثوابًاأقّلالفردھذاأّنإلى

المـولى فـَأمرَ ضـّده، عنالنھييقتضيءبالشياألمربأّنقلناإذاكمامعًا،ھماأوتبعّيأوغیرّيالنھيأّناحرزإذاو

مـر األاقتضـاه الـذي التبعـّي، الغیـريّ بـالنھي عنھاالمنھّيبالصالةالعبدأخذذلكمعوالمسجد،عنالنجاسةبإزالة

المطلـوب فـإنّ عنـه، المنھّيحرمةعلىالغیرّيالنھييدّلفالالمقّدمة،بابمنواجبالضّدتركبأّنقلناأوباإلزالة،

لـیس الغیـريّ بـالنھي عنـه فالمنھّيمبغوضة،الومحبوبةلیستفھيالمقّدمةأّماومحبوب،ھووالمقّدمة،ذوھو

.العباداتفيلووالفساديستلزمحتىمبغوضًا؛

يتوّقـف التـي الصـالة مبغوضـّیة يوجـب البھـا، المـأمور النجاسـة إزالةبتركالمولىعلىفالتجّريالتجّريحرمةأّماو

بـبطالن القـول يلـزم إّلـا وبالصـالة، لهارتباطالواإلزالة،بتركالمولىعلىاجترأفإّنهتركھا،علىباإلزالةاألمرامتثال

.العباداتفيكّلهھذا.فسادهوضوحمعالمولى،علىاجتراًءصومهأفطرمنصالة

:وجھینعلىُيتصّور-أيضًا-فھذاتحريمّي،بھاالمتعلِّقالنھيأّناحرزفإن-الُمعامالتفيأي-الثانيأّماو

.النھيبھاتعّلقالتيالحیثّیةُتحرزأن:أحدھما

.ذلكُيحرزلمما:الثاني

و»بعـت «:قـول ھـو والمعاملـة، مـن بالمباشـرة فعـل ھـو بمـا تعّلـق النھـي أّنفیـه ُيحرزأنإّما-ًاأيض-األّولالوجهو

.مثالعلىلهنظفرلموتصوُّر،وفرضمجّردھذاو-مثًلا-»اشتريت«



فیـه نھـي الفلیسإّلاوذلك،فرض-أيضًا-فمراده؛»١«النداءوقتالبیععنبالنھيلهسرهقدسالشیختمثیلأّماو

.»اشتريت«و»بعت«:قولبمجّردمتعلِّقًا

و»بعـت «بالـتلفُّظ مبغوضـّیة بـین الُمنافـاة لعـدم الفسـاد؛ علـى القسـم ھـذا فـي النھـي يـدلّ التقديرأّيعلىو

.االنتقالوللنقلذلكسببّیةو»اشتريت«

وكالنقـل مباشـرّي، فعـل ھـو الـذي »بعت«بالتلفُّظعنالمسبَّباالعتبارّيبالعنوانمتعلِّقالنھيأّنُيحرزأنإّماو

.مثًلاالمجیدالقرآنأوللمسلمالكافرتملُّكعنكالنھيذلكواالنتقال،

:وجھینيحتملذلكإّن:اهللارحمهالشیخفقال

.للشارعمجعولةشرعّیةاالنتقالوللنقلاللفظھذاسببّیةتكونأن:أحدھما

.الشارععنھاكشفالعقلُيدركھاالإّنهحیثلكنتكوينّیة،عقلّیةتكونأن:الثاني

فـي تـأثیره بـین والتكـوينيّ السببذلكمبغوضّیةبینالتنافيلعدمالفساد؛علىفیهيدّلالفالنھي:الثانيفعلى

.المسبَّبوجود

-حینئـذٍ -فـالنھي البعد،غايةفينتقالاالوالنقلإيجادفيتأثیرھامعالمجعولةالسببّیةفمبغوضّیة:األّولعلىأّماو

.انتھى.»١«الفسادعلىيدّل

يعتبـرون العقـالء فـإنّ عقالئّیة،عرفّیةبلتشريعّیة،الوتكوينّیةعقلّیةالسببّیةتكونالأنھوو:ثالثوجهھنا:أقول

العنـوان بھـذا القسمھذافيلنھيايتعّلقولھا،عندھمسببھوو،»اشتريت«و»بعت«ببالتلفُّظالملكّیةوجود

كماالفساد،فمقتضاهبنائھم،والعقالئّیةالطريقةلھذهردعًاعنهالنھيكانفإنالمتعیِّن،ھوالوجهھذاواالعتبارّي،

رتـأثی مـع مبغوضـّیتھا علىفیدّلسلوكھا،عنزجرمجّردھوبللھا،ردعًالیسبأّنهقلناإنواإلرشادّية،النواھيفي

.حینئٍذالفساديقتضيفالالمسّبب،إيجادفيوقوعهفرضعلىأثرهالسبب

الخـاّص، لالنتقـال اللفظھذاسببّیةھوالمجعوللیسلكنشرعّیة،مجعولةالسببّیةإّن:قلناوذلك،عنتنّزلنالوثّم

كّلّیتھا،فساَدالسببّیةمنخاّصفردوضّیةمبغيستلزمالوالكّلّي،بالمعنىلالنتقالاللفظلكّلّيالسببّیةالمجعولبل

.الفردھوالمبغوضوالكّلّي،ھوالمجعولفإّنتأثیرھا،وكلّیًاصّحتھابینومبغوضّیتھابینمنافاةالبل

أومسـلم مـن البیـع علـى الكـافر إجباروجوِبومبغوضّیتھامعلھامعنىالإّنهحیثلغٌو؛ھنابالصّحةالحكم:يقالال

.صّحتهفرِضومسلممناشتراهالذيالمصحف

لـو وعلیـه، ينعتقـان أّنھمـا مـع صحیح،والديهالولدشراءفإّنالشريعة،فينظائرهلوقوعذلك؛منمانعال:يقالفإّنه

يدّلفیهفالنھيالمسبَّب،الوالسببذاتمبغوضّیةبدونالمبغوضھوكانوء،لشيءشيتسبُّبعنالنھيُفرض

بالظِّھار،لذلكمّثلواوبمقدور،ھولیسالفسادمعواألمر،فيكماالنھي،متعلَّقفيالقدرةتعتبرألّنهالصّحة؛على

مباشـريّ فعـل أّنـه بمـا فإّنـه ،»اّمـي كظھرعليَّأنِت«بالتلفُّظمجّردكذلكومبغوضًا،لیسمطلقًاالمرأةطالقفإّن

.المذكورباللفظللطالقالتسبُّبھوالمبغوضبلمبغوضًا،لیس



واإلطالقـات لشـمول ھـو إّنمابالصّحةالحكمألّن؛»١«الصّحةُتنافيالمبغوضّیةأّنمن:بعضھمذكرهماعلیهيردالو

.لذلكالعمومات

والمـثمن والـثمن فـي كالتصـرُّف أثـره، بلحاظالربوّيالبیععنكالنھياآلثار،بترتیبالتحريمّيالنھيتعّلقإذاأّماو

فـي كمـا إلیـه، انتقـل فیمـا التصـرُّف حرمةمعاالنتقالوالنقلبصّحةللحكممعنىالإذللفساد؛مستلزمفھونحوه،

.الفسادإلىإرشادًاالنھييكونالتيالموارد

إّنـه :سـره قـدس الشـیخ الفقـ -تحريمّیـاً كونـه معخاّصةبحیثّیةالنھيتعلُّقفیهيحرزلمماھوو-:الثانيالوجهأّما

النھيأّنالظاھرفإّنغیرّيًا،النھييكونأنيلزمإّلاوللعنوان،حفظًامباشرّيفعلھوبمابالسببتعلُّقهعلىُيحمل

منه،المطلوبةاآلثارأوعنهالمسبَّباالعتبارّيالعنوانھوذلكمعالمبغوضأّنُفرضفلومباشرّي،فعلھوبمامتعلِّق

اإلرشـادّي، النھـي مثلفیهالنھيبلكذلك،لیسأّنهالظاھرلكن،»٢«غیرهعنالزجرإلىتوصًُّلاغیرّيًاالنھيانلك

كماالفساد،علىفیدّلعلیھا،اآلثارترتُّبواالنتقالوالنقلوالملكّیةاعتبارمنالعقالء؛عندالمتعارفھوبمامتعّلق

.يخفىال

.علیهاآلثارترتُّبوالملكّیةاعتبارمنعلیهالعقالءبنىماھوعنهالمنھّيوالمبغوض:بالجملةو

:الفسادعلىالنھيلداللةبھااستدّلالتيالروايات

:برواياتعقًلايستلزمهلمإنوشرعًالهاستتباعهوالفسادعلىالنھيداللةعلى»١«اسُتدّلإّنهثّم

إنسـّیده إلىذاك:فقالسّیده،إذنبغیرتزّوجمملوكعنسألت: (قالالسالمعلیهعفرجأبيعنُزرارةرواية:منھا

.بینھمافّرقشاءإنوأجازشاء

إجـازة تحـلّ الوفاسـد، النكـاح أصـل إّن:يقولونأصحابھماوالنَّخعيإبراھیموُعیینةبنالحكمإّناللَّهأصلحك:قلت

.»٢«)جائزلهفھوأجازهفإذاسیِّده،عصىإّنماواللَّه،يعِصلمإّنه:السالمعلیهجعفرأبوفقالله،السّید

ذلـك علـى اّطلـع ثـمّ بھا،فدخلإذنه،بغیرامرأًةعبُدهتزّوجرجلعنسألته: (قالالسالمعلیهعنه:االخرىروايتهو

مواله؟

:قالأنإلى...أصدقھاماللمرأةبینھمافّرقإنفنكاحھما،أجازشاءإنوبینھما،فّرقشاءإنلموالهذاك:قال

.عاصیًاكانالنكاحأصلفيفإّنه:السالمعلیهجعفرألبيفقلت

حّرمماكإتیانلیسذلكإّناللَّه،يعِصلموسّیده،عصىإّنماللَّهبعاٍصلیسوحالًلا،شیئًاأتىإّنما:جعفرأبوفقال

.»٣«)أشباھهوةعّدفينكاٍحمنعلیهاللَّه

للَّه؟عاٍصأمواله،إذنبغیرتزّوجمملوكفي: (السالمعلیهاللَّهعبدأبيعنحازمبنمنصورروايةو

.لموالهعاٍص:قال

ھو؟حراٌم:قلت



.»١«)موالهبإذنإّلايفعلالأننوّلهوحرام،أّنهأزعمما:قال

مّمـا وللَّهمعصیًةكانلوأّنهعلىيدّل)سّیدهعصىإّنماواللَّه،يعِصلمإّنه: (السالمعلیهقولهأّن:االستداللوجه

فیدّلقوله،يصّحفالسّیده،عصىإّنماواللَّه،يعِصلملكّنهصحیحًا،عیینةبنالحكمقوللكانعنه،تعالىاللَّهنھى

.الفسادعلىيدّلالشريعةفيالنھيأّنعلى

السّیدمعصیةأّنمعسّیده،عصىبلاللَّه،يعِصلمبأّنهالسالمعلیهاإلمامحكمكیفبأّنهيةالرواعلىاسُتشكلو

؟»٢«اللَّهمعصیة

:أمرينھناأّن:حاصلهبماسرهقدسالشیخعنهأجابو

.»أنكحت«بلفظالتلّفظھووللعبد،مباشرّيفعل:أحدھما

.اآلثارترتیبه:الثانيو

عنمسبَّبھوالذيالتزويجفييعصِهلمواللَّه،معصیةمعصیتهواألّول،فيسّیدهعصىأّنهسالمالعلیهُمرادهو

.»٣«محّرمًاوعنهمنھّیًالیسعلیهاآلثارترتیبوالنكاحأصلأّنضرورة-المباشرّيالفعلأي-األّول

أّنـه البعینھا،بھااللَّهيعِصلمسّیدهبھاعصىالتيالحیثّیةأّن:ظاھرھاإّنحیثالرواية؛ظاھرخالفذلكأّن:فیهو

.»أنكحت«بلفظبالتلفُّظعصاهإّنماوالتزويج،والنكاحأصلفياللَّهيعِصلم

:الحاشیةصاحبحسینمحّمدالشیخالمحّققو»الكفاية«صاحبقالو

اللَّـه ُيمِضـه لـم مّمـا لـیس النكـاح أّنأيالوضعّي؛حكمالفيھو)اللَّهيعِصلمإّنه: (السالمعلیهقولهمنالمرادإّن

.»١«شرعًاالفسادعلىالتحريمّيالنھيداللةعلىتدّلفالالتكلیفي،الحكمفيسّیدهعصىبلفاسدًا،لیكون

.ظاھرھاخالفھوالذيالجملتینبینالتفكیكالستلزامهالرواية؛ظاھرخالف-أيضًا-أّنه:فیهو

األعمالسائرمثللیسالتزويجأّن):اللَّهيعِصلم: (السالمعلیهقولهمنالُمرادإّن:سرهقدساألعاظمبعضقالو

.»٢«الثانیةالروايةبقرينةذلكوارتكابه،حرمةفينحوهوالعّدةفيكالنكاحالمحّرمة،األفعالو

.الروايةظاھرخالفأّنهمن:األّولینعلىأوردناهماعلیهيردلكنالثانیة،الروايةبمالحظةأقربكانإنوھذاو

إذنبدونالعبدعلىحرامًالیسنحوه،و»أنكحت«بلفظالتلفُّظإّن:الروايةمعنىفييقالأن:المقامفيالتحقیقو

إلیـه نسـبته يمكـن المّمـا ذلـك بحرمـة الحكـم فـإنّ عدوانًا،غیرهسلطنةفيالعبدمنتصّرفذلكأّنبتوّھمسّیده؛

أّمـا ومحّرمـة، العنـوان بھذافھيلسّیده،العبدمخالفةعنوانھوعنهالمنھّيبل-عنهاللَّهتعالى-ظلمألّنه؛تعالى

متصـادقان المـذكورين العنـوانین لكـنَّ بحرام،لیسحاللفھو-»گرفتنزن«بالفارسّیةفيالمسّمى-التزويجعنوان

النكـاح عنـوان فـي اللَّـه يعِصلمالعبدأّنالمراد:فنقولحینئٍذوالعبد،نكاحھوواحد،وءشيعلىالروايةموردفي

النكـاح، أي)حالًلـا شـیئاً أتـى إّنماو: (الثانیةالروايةفيالسالمعلیهقاللذلكواللَّه،أحّلهمّماالتزويجفإّنلیفسد،

بھـذا السـیِّد معصیةوالمخالفة،أيالمحرَّم،العنوانبھذادهسیِّفعصىالسیِّد،مخالفةعنوانعلیهيصدقحیثلكن



النكاحأّنزعمواغیرهوُعَیینةبنالحكمإّنحیثوللَّه،معصیًةلیستزويجأّنهبعنوانلكّنهاللَّه،معصیة-أيضًا-العنوان

.الفساديستلزمھووحرام،المذكورفالنكاححرام،للسّیدمخالفةكّلوللسّید،مخالفةالمذكور

أّنـه بعنـوان المـذكور النكاحفإّنالشكل،ھذافياألوسطالحّديتكّررلمبأّنه:السالمعلیهاإلمامأجابالحقیقةفيو

.النھيواألمراجتماعجوازأدّلةمنالروايةفھذهتزويج،ونكاحأّنهبماالحرام،السّیدمخالفة

الصّحةعلىالنھيداللة

.الصّحةعلىالمعامالتوالعباداتفيالنھيداللُةالشیبانيوحنیفةأبيعنُحكيهإّنثّم

فـي الطیـران عنالنھييمكنفالالنھي،فيفكذلكاألمر،متعّلقفيالمكّلفقدرةيشترطكمابأّنه:علیهاستدّلاو

فالللعبد،مقدورتینغیرلكانتاالنھيتعّلققبلصحیحتانالعبادةوالمعاملةأّنالفلوعلیه،المكّلفقدرةلعدمالھواء؛

.»١«يصّحالإّلاوعنھما،الزجرلیصّحبھا؛النھيتعّلققبلمقدورتینتكوناأنبّدفالعنھا،زجرهيصّح

فعـل ھـو بمـا السـبب بـذات تعّلـق إذامـا البالتسـبُّب، أوبالمسـبَّب النھـي تعّلـق إذافیمـا »الكفايـة «فيوافقھماو

.األّوالنالفرضانأيضًا-مرادھماألّنلھما؛مخالفةلیسذلكلكن،»٢«مباشرّي

ھـو بمابالسببيتعّلقأنإّما:النھيإّن:حاصلهماسرهقدسالحاشیةصاحبحسینمحّمدالشیخالمحّقققالو

.الملكّیةإيجادھووبالمسّبب،يتعّلقأنإّماومباشرّي،فعل

الوجـوده أّنإّلـا للمكّلـف، مقدورّيتهعلىدّلإنوعنهفالنھيبالفساد،يّتصفقدوبالصّحة،يّتصفقدفھو:األّولأّما

.الصّحةعلىفیهيدّلفالصّحته،يالزم

النھـي ألّنصّحته؛علىيدّلالعنهالنھيولوجوده،الزمةالصّحةوالعدم،والوجودبیندائرفیهفاألمر:الثانيأّماو

أنيمكـن الفاإليجـاد علیه،الملكّیةوجودترتُّببلحاظإّما-الشائعبالحملالتملیكمعنىھوالذي-الملكّیةإيجادعن

مـن وإيجـاد، فھـو صـدور قیـام بالمكّلفقیامهحیثفمنباالعتبار،مختلفانوبالذات،مّتحدانألّنھماالوجود؛فييؤّثر

الملكّیـة علىالمترّتبةاألحكامبلحاظإّماونفسه،فيءالشيتأثیريمكنالووجود،حلولقیامبالماھّیةقیامهحیث

سببه؛إلىالمسبَّبنسبةالموضوعه،إلىالحكمنسبةإلیھانسبتھاألّنصحیح؛غیر-أيضًا-فھوبآثارھا،عنھاالمعبَّر

يـدلّ اللكّنهتحقُّقه،إمكانومقدورّيتهعلىعقًلادّلإنوالملكّیةإيجادعنفالنھيالصّحة،وبالنفوذبلحاظهلیّتصف

.»١«حاصلهانتھى.التقاديرجمیععلىيصّحالحنیفةأبوذكرهفماله،صّحةالحیثصّحته؛على

صـّحة يقتضـي -مثًلـا -بالمعاملـة المتعّلـق النھـي أّنمرادھمـا بـل ذكـراه، ماالشیبانيوحنیفةأبيمرادلیس:أقول

يقتضيالملكّیة،بإيجادالوسبب،ومباشرّيفعلھوبماالمتعلِّقالنھيأّنالالعقالء،يعتبرهالذيالعتبارّياالعنوان

.الصّحة

أنبّداللكنكاألمر،فیھاالنھيمتعلَّقفيالقدرةاشتراطمنذكرلماالمعامالت؛فيصحیحذكراهماأّن:التحقیقو

فيعندھممتعارفھوعماالعقالءيعتبرهعّمازجرًاذلكلیكونالتكلیفّي؛التحريمّيالنھيفييصّحإّنماذلكأّنُيعلم

.لهالزمالفسادأّنفيإشكالفالالفساد،إلىإرشادًاالنھيكانلوأّماوالمعامالت،

أوصـحیحة بھـا اإلتیـان علـى درقـا فـالمكّلف لألعـّم، أساٍمبأّنھاالقولعلىألّنهذكراه؛مايصّحفالالعباداتفيأّماو

.الصالةعنالحائضنھيفيكماالفساديستلزموعنھا،النھيفیمكنفاسدة،



والقربـة قصدغیرإلىباإلضافةھوإّنمابالصحیحمرادھمأّنفيريبفالمنھا،للصحیحةأساٍمبأّنھاالقولعلىأّماو

حینئٍذوصحیح،غیرعلیھاالصحیحإطالقھمبأّن:علیھمأوردنالذلكوألمر،اناحیةمنُيعتبرمّمانحوھماواألمرامتثال

.بھاالنھيتعلُّققبل-المعنىبھذا-منھاالفاسدوبالصحیحاإلتیانعلىقادرفالمكّلف

اسـتحالة الواضـح فمـن الجھـات، جمیعمنالصحیحھوبالصحیحمرادھمأّنفرضناوذلك،عناإلغماضفرضعلىو

.بھااألمرتعلُّقومالكھاوجودمعالشرائط،واألجزاءلجمیعالواجدةالمعنى،بھذاالصحیحةالصالةعننھيال

.العباداتفيمستقیمغیرذكراهما:بالجملةو

:تنبیه

ال؟أوالعبادة،نفسإلىيسريھلالمقارن،أوالالزموصفھاأوشرطھاأوالعبادةبجزءالمتعّلقالنھي

ال؟أوالعبادة،فساديستلزمھلعبادة،كانلولفسادهالمستلزمالمذكوراتبأحدالمتعّلقالنھي:اخرىبارةبعو

:العبادةنفسإلىيسريالأّنهفيإشكالال

ّلالكـ مبغوضّیةتستلزمالالجزءمبغوضّیةلكنمبغوضّیته،استلزمإنوعنهفالنھي-الأمعبادة،كانسواء-الجزءأّما

البالجزء،اإلتیانعدمألجلالكّل؛بطالنذلكأوجبعنهالمنھّيالعبادّيبالجزءاكتفىلونعمفساده،تستلزمحتى

.البحثھذايعنونأنينبغيھكذا.بجزئھاالنھيتعلُّقألجلمبغوضةالصالةأّنألجل

النھيتعّلقإذافیماكذاومثًلا،الجزءھذاعنالبشرطالعبادةاخذتإذافیماالفساديوجببأّنه:بعضھمتفصیلأّماو

.الصورةھذهغیرفيالفسادإيجابهعدموالثبوت،فيواسطةألّنھماالشرطأوبالجزءتعّلقهوبالعبادة،الحقیقةفي

لـیس ومـانع، المـذكور الجـزء أّنفمرجعـه -مثًلـا -الجزءعنالبشرطاخذتلوالعبادةألّنالبحث؛محّطعنخارجفھو

عنالنھيأّنفيالكالمبلال،أوفسادھايوجبالعبادةبنفسالنھيتعلُّقأّنفي-أيضًا-البحثلیسوفیه،البحث

ال؟أوالكّلفساديستلزمھل-جزءھوبما-الجزء

األمـر تعقُّـل لعـدم الملـزوم؛ نعـ ينفّكالماالالزمبالوصفالمرادلیسأّنهْلیعلموكذلك،-أيضًا-فھوالالزمالوصفأّما

فـي كـالجھر الفرد،خصوصعنينفّكالالذيالالزمالمرادبلعنه،المنفّكالغیرالزمهعنالنھيمعكذلكبالملزوم،

جمیـع يكـون أن-حینئـذٍ -يلـزم بأّنه:علیهُيستشكلأنيمكنلكن.المندوحةوجودمنبّدالألّنهبھا؛المجھورالقراءة

.الزمةاألوصاف

القـراءة والجھـر، عـن تنفّكالبھاُيجھرالتيالقراءةفإّناألوصاف،سائروفیهنحنمابینفرقإّنه:يقالأنإّلاالّلھّم

تـارةً واحـداً موصـوفاً فـإنّ المـوارد، سـائر فيالموصوفبخالفباإلخفات،توصفالقراءةمنآخرفردفیھايجھرالالتي

.بالبیاضيّتصفقدوبالسواد،يّتصفقدكالجسم،اخرىصفةباخرىوبصفة،يّتصف

الجسـم والسـواد مـن كـلٍّ انفكـاك يمكـن فإّنـه الصفات،سائربخالفموصوفه،عنالجھرانفكاكيمكنال:بالجملةو

.اآلخرعنبهالموصوفالخاّص



المتغـايران، عنوانـان ھمـا والقـراءة، بنفسعّلقمتاألمروبالقراءة،الجھربعنوانتعّلقإّنمافالنھي:تقديرأّيعلىو

والمطلـق قبیلمنذلكلیسواآلخر،مبغوضّیةأحدھمامبغوضّیةتستلزمالواآلخر،إلىأحدھمامنالنھييسري

والقراءةبـ أمـر إذامـا بـین والقراءة،بمطلقاألمروبھاالمجھورالقراءةعننھىإذامابینالفرقلوضوحأيضًا؛المقّید

.فاسدًالیصیرالموصوفإلىيسريالوصف،ھوبماالالزمالوصفعنالنھيأّنفيإشكالفالبھا،اإلجھارعننھى

المكـانّیین؛ البعدوالقربمنھماالمرادلیسأّنهوعنه،الجوابتقّدمفقدُمقرِّبًايكونأنيمكنالالُمبعِّدأّنتوھُّمأّماو

واحـد ٌءشـي يكـون أنفـیمكن حینئـذٍ والبعـد، كذلكوالمنزلة،والمكانةالمرادبلواحد،فياعھمااجتميمتنعحتى

.اخرىجھةمنُمبعِّدًاوجھة،منُمقرِّبًا

.األولىبالطريقبهالموصوففساديستلزمالفإّنهالنھي،بهتعّلقإذاالمقارنالوصفحكمذكرنامّماظھرو

عنـه فالنھيخاّص،سترعننھىوالصالةفيالسترشرطّیةعلىالدلیلدّلإذاكمابالشرط،النھيتعّلقإذاأّماو

عبـادة عنـه النھـي الشـرط كـان لـو نعـم .فاسـداً لیصیرالمشروطإلىيسرياللكنالستر،ذلكمبغوضّیةعلىيدّل

.إلیھامنهالنھيسرايةمنالكالممحّلعنخارجلكّنهولھا،شرطھولمالفقدانھاالصالة؛فساَدفساُدهاستلزم

:فصولفیهوالمفھوموالمنطوقالثالثالمطلب

المقدمة

:امورتقديممنبّدالفیھماالكالمفيالخوضقبلو

:األّولاألمر

مـن ُمسـتفاد المتـأّخرين عنـد ألّنـه المتـأّخرين؛ عنـد فیـه المناطھوماغیرالقدماءعندالمفھومحّجّیةفيالمناطأّن

،»٢«األفعـال مـن اختیـاريّ فعـل ھوبماالقیدَلْغوّيةعدمعلىالعقالءبناءألجلالقدماءعندو،»١«المنحصرةالعّلّیة

.اللَّهشاءإنتفصیلهءسیجيكما

العقلّیة؟أواللفظّیةالدالالتمنھوھلأّنه:الثانياألمر

والمطابقـة إلـى المفـردات فـي الداللـة تنقسمكماألّنهاللفظّیة؛لدالالتاقبیلمنھوالمتأّخرينمسلكعلىفبناًء

تنقسـم كـذلك األخـّص، واألعّمبالمعنىمنھماواحدكّلوالبیِّن،الغیروالبیِّنإلى-أيضًا-اللزوموااللتزام،والتضّمن

علـى وضعللمرّكباتلیسألّنهمسامحة؛عنذلكيخلوالإنوالمذكورةاألقسامإلىالقضاياوالمرّكباتفيالداللة

.مفرداتھاوضعسوىِحدة

بالوضعللجزاءالمنحصرةالعّلّیةھيوللشرط،خصوصّیةوجودعلىتدّلالشرطأدواتأنَّذكرواإّنھمتقديرأّيعلىو

داللـة ھيعندھمالّلفظّیةالدالالتسامأقمنھيالتيااللتزامّیةالداللةولھا،بیِّنالزمالمفھومأّنوباإلطالق،أو

لكـن المعـاني، منھيواللفظ،علیھايدّلالتيللخصوصّیةالزمفإّنهكذلك،لیسالمفھوملكنوالالزم،علىاللفظ

.اللفظّیةالدالالتمنجعلوهلھابیِّنالزمالمفھومإّنحیث

الشائعبالحملھوماعلىاإلطالقأوبالوضعتدّل-الشرطّیة»إن«مثل-الشرطأدواتأّنإلىذھبواأّنھم:الحاصلو

االنحصـار والعّلّیـة مفھوممنھايفھمالفِلَمذلكعلىدّلتلوبأّنھا:اإلشكالعلیهيردفاللمفھومھا،المنحصرة،عّلة



الشـائع بالحمـل ھـو ماومصداقھما،علىبلمفھومھما،علىداللتھاالمرادلیسأّنهعرفتلماذلكوإطالقھا؟عند

مصـداقه ھـو مابلاالبتداء،مفھوماالبتدائّیة»من«لفظةمنيتبادرالأّنهكماحرفّي،معنًىھيالتيمنحصرة،عّلة

بخالفالنطق،محّلفياللكناللفظّیة،الدالالتمنالمفھومعلىالشرطّیةفداللةذلكعلىبناًءوالشائع،بالحمل

الـدالّ اللفـظ ھـو المنطـوق والنطـق، محّلفيالعلیهالداّلاللفظھو:المفھومأّنمن:الحاجبيكرذكماالمنطوق،

.»١«النطقمحّلفيعلیه

أومـدلول، ھـو حیـث مـن المـدلول أوداّل،إّنـه حیـث مـن الـدالّ لّلفـظ صفًةذلكعلىالمفھوميجعلأنيمكنإّنهثّم

له،-بالفتح-مطاَبقألّنهللمدلول؛وللمعنى،مطابقإّنهحیثمنلّلفظصفًةتجعلأنيمكنالمطابقةأّنكماالداللة،

.المتأّخرينمسلكعلىبناًءكّلهھذا.للداللةو

الدالالتمنفالمفھوم-نظرالنسبةفيكانإنو-»٢«المفھومفيالمسلكمنالقدماءإلىُنسبماعلىبناًءأّماو

َلْغوًامنھمتصدرلمأّنھاوعقالئّي،لغرضأّنھاعلىأفعالھمفيمستقّرالعقالءبناءأّنكما:قالواألّنھمذلكوالعقلّیة؛

التقییـد حمـل علـى اسـتقّرت طريقتھمفإّنبه،حكمهموضوَعالشاعرالعاقلالمتكّلُميقیِّدالذيالقیدفكذلكَعَبثًا،و

حینئـذٍ واألفعـال، مـن فعـل أّنـه بمـا بـل لفـظ، أّنـه بمـا الذلـك لكـن عبثًا،ولغوًاالالتفھُّم،والتفھیملغرضأّنهعلى

علـى انطباقـه كـان إنو-أيضـاً -ذلـك علـى الحـاجبي ذكرهماتطبیقيمكنوالعقلّیة،الدالالتمنعندھمفالمفھوم

.أظھرالمتأّخرينمذھب

:الثالثاألمر

مسـلك علـى صـغرويّ أّنـه أوكلیھمـا، علـى كبـرويّ أوكین،المسلكالعلىصغروّيھوھلالمبحثھذافيالنزاع

القدماء؟مسلكعلىكبروّيوالمتأّخرين،

فـرض علـى حّجیتـه علىاالّتفاقمععدمه،والمفھومثبوتفيالمتأّخرينمسلكعلىالنزاعأّنوباألخیر،يقالقد

مـع ال؟أواللجاجوالمخاصمةعندبهاالحتجاجيصّحھلأّنهوحّجّیته،فيفھوالقدماءمسلكعلىبناًءأّماوالثبوت،

.»١«ثبوتهعلىاالّتفاق

أومفھـوم -مثًلـا -الشرطّیةللقضّیةھلأّنهفيھوإّنماأّنهوُصغروّي،المسلكینكالعلىالنزاعبلكذلك،لیسلكن

:ذھبالقدماءمنسرهقدسالھدىَعَلمأّنترىالأال؟

انضماممعالشھادةلنفوذله؛مفھومالبالرجلینالتقییدأّنو،»٢«الشھادةبآيةمستشھدًامفھوم؛ھاللیسأّنهإلى

فائـدة ألجلھوإّنماالوصفّیة،والشرطّیةجملتيفيالوصفأوبالشرطالتقییدأّنويمین،أوواحدرجلإلىامرأتین

.»٣«اخرى

االنتفاءعنداالنتفاءعلىالشرطیةالجملةداللةفياألّولالفصل

ال؟أوالشرطثبوتعندثبوتهعلىكداللتھاالشرط،انتفاءعندالجزاءانتفاءعلىتدّلالشرطّیةالجملةھل

:سبعةتبلغبوجوهذلكعلىداللتھاُيقّررقد

ھـو -أيضـاً الوصـفّیة لـة دالفـي بـل -المفھـوم علـى داللتھافيالوجهأّنھوو:المتقّدمینإلىُنسبما:األّولالوجه

أّنـه بمـا عقالئـيّ لغـرضٍ ھـو إّنماكالمه،فيالشاعرالعاقلالمتكّلمبهيأتيالذيالقیدأّنعلىالعقالءبناءاستقرار



أّنھـا واللَّْغوّيـة، عـدم علىمستقّرالعقالئّياألصلإّنحیثمنه؛الصادرةاألفعالكسائرلغوًا،لیسوأفعاله،منفعل

.»١«عقالئّيلغرض

.اخرألغراٍضالالتفھُّم،والتفھیملغرضھوإّنماالكالمبهُيقیَّدالذيالقیدأّنھوثانويٌّأصٌلھناإّنثّم

فـإنّ الكـالم، ظـاھر ھوماإرادةأوالحقیقة،إرادةفيالشّكعندالظھورأوالحقیقة،أصالةھوو:أيضًاثالثأصلھناو

.ذلكعلى-أيضًا-العقالءبناء

.مواردھافيُمتَّبعةعقالئّیةثالثةاصولفھذه

كالرقبـة للحكـم موضـوعاً جعلـه مـا أّنفـي -الظھـور أوالحقیقـة بإرادتـه العلمبعد-المتكّلمكالمفيالشّكيقعقدو

دخیلـة -مثًلـا أيضـاً -العدالـة أّنوالموضوع؛جزءأّنهأوالموضوع،تمامھوھل،»مؤمنةرقبًةأعتق«:قولهفيالمؤمنة

الحكم؟موضوعفي

أّنفيريبالألّنهاإلطالق؛أصالةمجرىھوبلبإرادتھما،العلملمكانالظھور؛أصالةأوالحقیقةأصالةھناتجريفال

لـم إّنـه حیـث والبیان،علیهلزمالحكم،موضوعفيَدْخٌللهآخرقیدللموضوعكانوالبیانمقامفيكانإذاالمتكّلم

إن«:قاللوكذاوفیه،آخرءلشيدخلالأّنهوالمؤمنة،الرقبةھوللحكمالموضوعتمامأّنمنهيستكشفذلكيبّین

فـي آخـر ٍءلشـي َدْخلالأّنهوالعقالئّي،لألصلزيد؛ءمجيھوللحكمالموضوعتمامأّنمنهُيعلم»فأكرمهزيدجاءك

-الموضـوع يتحّقـق لمفإذاغیر،الزيدءمجيھوالموضوعتمامأّنمنهفیعلمإلطالق،األصالةعلیه؛الحكمذلكترتُّب

انتفــاءيسـتلزم الوصـف أوالشـرط انتفـاء أّنمـن المقصـود والمطلــوبھـو واإلكـرام، وجـوب ينتفـي -زيـد ءمجـي أي

.الوجهذلكُيقّررأنينبغيھكذا.المشروط

فـي المـتكّلم بـه يـأتي الـذي القیدأّنعلىمستقّرالعقالئياألصلوالعقالءبناءبأّن:لذلكاألعاظمبعضتقريرأّماو

آخـر أصـل إلیـه ينضـمّ لمماتاّمغیرفھو،»١«الحكمينتفيفبانتفائهالحكم،ترتُّبفيدخیٌلكالمه،فيالبیانمقام

فـاألولى مفّصًلا،ذكرناهكماللحكم،عالموضوذلكموضوعّیةفيآخرءشيدخلعدمواإلطالقأصالةھووعقالئّي،

.ذكرناهماھو

أّنفيريبالألّنهُمسلَّمة؛المذكورةالعقالئّیةاالصولبأّن:مّنابتقريٍبحاصلهبماسرهقدسالھدىَعَلمعنهأجابو

-أيضـاً -ريـب الوَلْغوّيتـه، معـد األصلأّنوالغرض،فيَدْخلله-األفعالمنفعٌلأّنهبما-المتكّلمبهيأتيالذيالقید

إشكال،بالموضوعهعلىالحكمذلكترتُّبفيآخرءشيَدْخلفيُشّكلوفیماُمّتبعةُمحّكمةاإلطالقأصالةأّنفي

أوالشـرطّیة داللـة مـن المقصـود ھـو كمـا الوصف،أوالشرطمنالقیدذلكانتفاءعندالحكمانتفاءبذلكيثبتاللكن

وجـوب يترّتـب أنفـیمكن يخلفه،وللحكم،موضوعًاُجعلعّماآخرموضوعينوبأنيمكنألّنهالمفھوم؛لىعالوصفّیة

الو،»فأكرمـه زيـد جـاءك إن«:قولـه صـّحة ذلكُينافيالوإّياك،إكرامهعلى-أيضًا-يترّتبوزيد،ءمجيعلىاإلكرام

مـن ُيعلـم فإّنـه ،»١«)ءشـي ُينجِّسـه لمُكرٍّقدرالماءبلغإذا: (قاللوكذلكوأيضًا-المذكورةالعقالئّیةاالصولُينافي

علىداللتهفييحتاجبلالمطر،ماءأوالجاريعاصمّیةعدمعلىيدّلاللكنعاصم،فھوالكّرحّدالبالغالماءأّنذلك

:تعـالى قولـه أّنتـرى الأآخـر؛ ضوعموذلكعنينوبالبحیثللحكم؛الموضوعذلكموضوعّیةانحصارإثباتإلىذلك

فانضمامإلیه،آخررجلشھادةضّممعإّلاواحدرجلشھادةقبولمنيمنع»٢«»ِرجاِلُكْمِمْنَشھیَدْيِنَفاْسَتْشِھُدوا«

نعلـم ثـمّ الثـاني، مقـام يقـوم األّولالشـاھد إلىامرأتینضّمأّننعلمثّمالشھادة،قبولفيشرطاألّولإلىالثاني

.»٣«ُتحصىأنمنأكثربعٍضعنالشروطبعضفنیابةأيضًا،مقامهيقومالیمینضّمأّنآخربدلیل



عّلـة أّنـه والشـرط، انتفـاء عنـد انتفـاؤه الشـرط، علىالحكمتعلیقوالشرطّیةالقضّیةمنالمتباِدرأّن:الثانيالوجه

.»١«للجزاءمنحصرة

إلیـه المنصـرف اللُّـزوم أّنوللشرط،المنحصرةالعّلیةإلىالشرطیةالقضّیةانصرافتضىمقھوذلكأّن:الثالثالوجه

.»٢«المنحصرةالعّلّیةبنحوأيأفراده؛أكملھوفیھا

متحّقـق الحكـم والجـزاء أّنإّلـا الشرطّیةالجملةمفادلیسفإّنهمجازفة،ھنااالنصرافوالتبادردعوىأّن:اإلنصافو

لـم وبـل ذلـك، إلـى ُمنصـرفة ھيالومنھا،يتبادرفالالجزاءترتُّبعنهآخرشرطنیابةعدمأّماوالشرط،قتحقُّعند

االرتبـاط والعالقةمننحٍووجودھوالشرطّیةالقضايافيالُمعتبرفإّنأيضًا،العّلّیةالوالشرط،علىالجزاءترتُّبيثبت

بـین العّلّیـة وجـود عـدم مـع ،»غالمـه معـه جاءزيدجاءلو«:يقالأنيجوزألّنهّتفاق؛االبنحولووالجزاءوالشرطبین

:يقالأنيصّحكذلكومجیئھما،

.بالعكساألمربلالنھار،وجودعلىالشمسطلوعيترّتبالأّنهمع،»طالعةفالشمسموجودًاالنھاركانإن«

عـن فضـًلا والعّلّیـة، بنحوأّنهعنفضًلاواقعًا،الشرطعلىالجزاءترتُّبالشرطّیةالقضاياصّحةفييعتبرال:بالجملةو

لـم كـرّ قـدر بلـغ إذاالماء: (يقالأنفیصّحبینھما،االرتباطوالعالقةمننحٍووجوديكفيبلالمنحصرة،العّلّیةبنحوأّنه

كـذا والشـرطّیة، الجملـة مـن المنحصـرة العّلّیـة ريتبـاد فـال كـذلك، -أيضًا-المطرماءوالجاريأّنمع،)ءشيُينجِّسه

.إلیھااالنصراف

تقییدإمكانمنالحّقھوكمااألداة،فيباإلطالقالتمسُّكجوازعلىبناًءالشرط؛أداةبإطالقالتمسُّك:الرابعالوجه

ذلـك تقريـر فـي فیقـال حینئـذٍ وة،الحرفیّـ للمعانيھيإّنماالتقییداتأكثرأّنمنسابقًاعرفتلماالحرفّیة؛المعاني

:الوجه

زائـد قیـد إلـى الحتیاجهالغیرّي؛الوجوبلنفيباإلطالقفیهُيتمّسكغیرّي،أونفسّيأّنهواجبفيُشّكلوكماإّنه

مقامفيالمتكّلمكانفلوالنفسي،بخالفآخر،ءشيوجوبتقديرعلىھوإّنماوجوبهأّنھووالوجوب،إنشاءعلى

ُيبـّین لمإّنهحیثولبّینه،غیرّيًاكانلوإّنهحیثلإلطالق؛نفسّيأّنهعلىُحملالوجوبإنشاءعلىاقتصرولبیان،ا

الترتُّـب واللُّزومعلىللداللةموضوعةفإّنھاالشرط،أداةفكذلكالنفسّي،الوجوبھوالُمنشأأّنمنهيستكشفذلك

:أفرادهلكّلّيھووالجزاء،والشرطبین

.المنحصرةالعّلّیةبنحوالترتُّب:أحدھا

.المنحصرةالغیرالعّلّیةبنحوالترتُّب:ثانیھا

.الناقصةالعّلّیةبنحوالترتُّب:ثالثھا

َلبیَّنـه؛ األخیـرين، النحـوين بأحـد الترتُّـب ھوالترتُّبمنمرادهكانوالشرطّیة،القضّیةبیانمقامفيالمتكلِّمكانفلو

فـي الِعـدل بیـان واألخیـر، فيللجزاءالعّلةجزءالشرطأّنبیانھيوالترتُّب،أصلعلىزائدةمؤنةإلىحتیاجھماال

مؤنةإلىالتخییرّيالحتیاجتعیینّي؛أّنهعلىباإلطالقُيحكمتخییرّيأوتعیینّيأّنهواجبفيُشّكلوأّنهكماالثاني،

أّنـه علـى بـاإلطالق يحكـم ذلكُيبیِّنلمإّنهحیثوفیه،نحنفیمافكذلكالِعدل،انبیھووالوجوب،أصلعلىزائدة

.غیرھامنمؤنًةأخّفألّنھاالمنحصرة؛الِعّلّیةبنحو



أّنفـرض لـو فإّنـه فیه،ماعرفتفقدفیھما،الشّكعندالتعیینيالنفسيالوجوبإلثباتباإلطالقالتمسُّكأّما:أقول

مـن الغیريوالنفسيكذلكوالتخییريوالتعیینيمنفكلٌّ-زعمواكما-الوجوبأوالبعثلكّلّيضوعةمواألمرھیئة

قسمًايصیربهواآلخر،منقسمكّليمتازبه-عدمّیًاكانلوو-زائدقیدإلىمنھاواحٍدكّليحتاجوالكلي،ذلكأقسام

كـذلك الغیـر، ألجـل الواجـب ھوالغیريأّنفكمامحال،ھووسم،المقعینالقسمكانالقیدلوالو!كیف؟للمقسم،

المطلـق حمـل ھـو الوجـوب، لكّلّيموضوعةالھیئةبأّنالقولفمقتضىحینئٍذولنفسه،الواجبھوالنفسيالواجب

.نحوھماوالغیريوالنفسيالوجوبمنأقسامھاوأفرادھامنمؤنًةأخّفألّنھاالطبیعة؛أصلعلى

أوبـه، اإلتیانيجبحّتىالغیر؛ذلكوجوبعدماحتماِلوغیرّي،أّنهالحتمالبه؛المأمورتركعبدًاالعقالءتقبیحاأّمو

مقبولعذرالألّنهبلالتعییني،النفسيالوجوباإلطالقاقتضاءألجللیسفھوله،ِعْدلأّنهُيحتملآخرشیئًاإلتیانه

.فیهنحنبمالذلكربطالوالمخاصمة،والمحاّجةاممقفيبهالمأمورتركهفيللعبد

الترتُّـب ألّنفیـه؛ نحـن فیمـا ممنوعلكّنهالتعییني،والنفسيعلىالحملھواإلطالقُمقتضىأّنسّلمنا:ثانیًاأّماو

غیرھـا؛ مـن مؤنـةً أخـفّ لیسـت المنحصـرة العّلّیةأّنولغیرھا،مغايرًانحوًالیسبینھماالربطوالمنحصرةالعّلّیةبنحو

سـنخ ھمـا بـل المنحصرة،العّلّیةعلىإطالقھاعندالشرطّیةتحملحّتىبخالفھا؛زائدبیانإلىغیرھاإرادةالحتیاج

.واحد

أّنوالِعّلّیـة، فيَدْخٌلآخرءلشيكاَنلو:يقالبأنالشرط؛بإطالقالمنحصرةالعّلّیةإلثباتالتمسُّك:الخامسالوجه

أّنـه علـى ُيحمـل ذلكُيبیِّنلمإّنهحیثوالبیان،مقامفيَلبیَّنهآخر،قیدمعزيدءمجيھوالمثالفيللجزاءشرطال

آخرءشيعّلّیةلنفيالشرطبإطالقُيتمّسككذلكوغیرّي،أونفسّيأّنهالواجبفيُشّكلوكماللجزاء،تاّمةعّلة

منحصـرة المثـال فـي العّلـة أّنومنحصـرة، عّلـة الشـرط بـأنّ ُيحكمذلكُيبیِّنلمإّنهفحیثالشرط،مقاميقومللجزاء

.»١«التخییريوالتعیینيفيالشّكفيكمازيد،ءبمجي

غیـر أّنهمفّصًلاعرفتقدالشرط،فيُمنحصرةالعّلّیةأّنوللجزاء،آخرءشيعّلّیةلنفيباإلطالقالتمسُّكأّن:فیهو

.صحیح

.تاّمةعّلةأّنهوالمثال،فيزيدءمجيھوالشرطأّنوالعّلّیة،فيءشيَدْخللنفيبهالتمسُّكصّحنعم؛

اخـرى عّلـة ھنـاك كانـت لـو أّنـه ھـو و:آخرببیانالمنحصرةالعّلةأّنهإلثباتالشرطبإطالقالتمسُّك:السادسالوجه

ھـي فـالمؤّثر -أيضـاً -للجـزاء عّلـة ھـو الذيزيدءمجيعلىلوجودافيتقّدمھافمعالمثالفيزيدءمجيغیرللجزاء

.المؤّثرجزءمنھماواحدةفكّلالوجودفيتقارنھمافرضمعوالثانیة،الاالولىالعّلة

ھـو افعلًـ اإلكراموجوبفيالتاّمالمؤّثرأّنفيظاھر-مثًلا-»فأكرمهزيدجاءكلو«بأّنه:القولإطالقيصّحفالحینئٍذو

أّنـه والشـرط، ھـو الـذي ءبـالمجي منحصـرة العّلّیةأّنعنذلككشفذلك،يبیِّنلموأطلقه،إّنهحیثوزيد،ءمجي

.الجزاءترتُّبفيمنابهتنوباخرىعّلةھناكلیس

:اعتذرلكّنهالوجه،ھذاارتضىأّنهسرهقدسالكفايةصاحبالمحّققمنالعجبو

فـي يصـحّ إّنمـا البیـان مـن ذكرهماأّنھووالبیان،ھذافيخلطلوقوعأيضًا؛صحیحغیرأّنهمع،»١«الوقوعنادربأّنه

فیـه تقارنھمـا مـع والوجـود، فـي المسـبوق الھـو، فالمؤّثرالخارجّيوجودھاسبقمعفإّنھاللعّلة،الخارجيالوجود



مقـام فيھوإّنماباإلطالقالتمسُّكبلالخارجّي،وجودھايفالكالملیسوالمؤّثر،جزءأحدھماومعًا،ھمافالمؤّثر

:اإلنشاءمقامفيقالفلوبالخارج،لهارتباطالوإيقاعه،والحكمإنشاء

.أيضًااإلطالقُينافيالوأيضًا،آخرءشيبسبباإلكراموجوبثبوتُينافيالفھو»فأكرمهزيدجاءإن«

التمسُّكرّدهبعدإّنهحیثسرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققإلیهذھب:الجزاءبإطالقلذلكالتمسُّك:السابعالوجه

:لوجھینالشرط؛بإطالق

.»الكفاية«فيذكرهما:أحدھما

المجعـول إّنمـا وكذلك،لیستالسببّیةوالعّلّیةوالشرعّیة،المجعوالتفيتجريإّنماالحكمةمقّدماتأّن:الثانيو

.المنحصرةالعّلّیةإلثباتالشرطبإطالقللتمسُّكمعنىفالالسبب،وجودتقديرعلىبالمسبَّ

فـي بهالمحموليتقّیدوالمجعول،بھاُيناطأنيمكنتارًة:الشرطّیةالقضّیةتتضّمنھاالتيالشروطإّن:اهللارحمهقال

.الشرطبذلكمنوطًاحمولالمكانلماالجعلّیةاإلناطةوالتقییداللوبحیثالجعل؛عالم

.الشرطتحقُّقبدونتحقُّقهُيعقلالبحیثتكوينًا؛بالشرطبنفسهمنوطالمجعولبلاإلناطة،جعليمكنالاخرىو

ولـداً ُرزقـتَ إن«:مثـل الموضـوع، وجودفرضلبیانمسوقة-حینئٍذ-القضّیةألّنللقضّیة؛مفھومالالثانيالوجهفعلى

الشـرط، تحقُّـق بعـد إّلـا األمیـر، ِركـاب َأْخـذ والولـد ِختـان ُيعقـل الإّنـه حیـث ؛»ركابهفُخذاألمیرركبإن«و»فاختنه

يتوّقـف الـذي المحمـول واإلطـالق، إمكـان فرعالتقییدإذبه؛ُيناطوبالشرطُيقیَّدأنيمكنالھذامثلفيفالمجعول

مـن اللََّقبّیـة؛ للقضـّیة المفھـوم عدمفيالسّرھوھذاوتكوينًا،مقیَّدبنفسهفھواإلطالق،فیهيمكنالالشرطعلى

:معناهفإّن،»زيدًاأكرم«:قولهمثلالموضوع،وجودفرضإّلالیساللقبتتضّمنهالذياالشتراطأّنجھة

.تشريعالوالجعلعالمفيبهالتقییدبدونزيدوجودعلىعقًلايتوّقفاإلكراموإكرامه،وجبزيدوجدلو

معنـى والتشـريع، والجعـل عالمفيبذلكالجزاءُيقیَّدأنبّدفال-جلوسهوركوبهوزيدءكمجي-األّولالوجهعلىو

عـدماً ووجـوداً مدارهالجزاءدورانھوبالخصوص،الشرطبذلكإناطتهمقتضىوالشرط،بذلكالجزاءإناطةھوالتقیید

نحوعلىالآخر،ءبشييقّیدهلموبخصوصه،الشرطبذلكالجزاءقّیدإّنهحیثمة؛الحكمقّدماتواإلطالقبمقتضى

ُموجبًاآخرشیئًاَيجعلبأناالستقالل؛نحوعلىالوللجزاء،قیدًاالشرطلذلكُمجامعًاآخرءشيُيجعلبأناالشتراك؛

عندينتفيبحیثالقضّیة؛فيشرطًاجعلهمامداراءالجزدورانھوذلكمقتضىوانفراده،عندلووعلیهالجزاءلترتُّب

حّتىالشرطفيالالجزاء،ناحیةفيتجريإّنماالحكمةفمقّدماتللقضّیة،المفھومتحّققمنالمقصودھووانتفائه،

بـین فـرق غیـر مـن التعیینّیـة، العینّیـة النفسـّیة اقتضـائه فـي الوجوبكإطالقھذاواإلشكال،منتقّدمماعلیهيرد

.انتھى.»١«المقامین

:دعويینالمقامفيلهأّنسرهقدسكالمهمنيظھر:أقول

.غیرالالمجعولالمطلقھوباإلطالقالتمسُّكموردأّن:احداھما

.المنحصرةالعّلّیةإلثباتالجزاءبإطالقالتمسُّكيمكنأّنه:الثانیة



أفطـرتَ إن«:قیـل إذامـا منھـا شـرعًا، مجعوًلـا لـیس بـاإلطالق فیھـا مسَّكُيتالتيالمواردغالبأّن:ففیھااالولىأّما

الوالحروف،منألّنھاالشرط؛أداةبإطالقفیهالتمسُّكيمكنالأّنهمعباإلطالق،فیهيتمّسكونفإّنھم»رقبًةفأعتْق

-الشـرط بـإطالق التمسُّـك سرهقدسعندهيصّحالكذلكوسرهقدسعندهالحرفّیةالمعانيبإطالقالتمسُّكيصّح

.بهھوصّرحكما-اإلفطارأي

فھـي ماّدتھـا أّمـا والحـروف، منألّنھاعنده؛فیھاباإلطالقالتمسُّكيصّحالكذلك،-أيضًا-فھیئتھا»أعتق«كلمةأّماو

،»الرقبة«فيالقضّیةفيباإلطالقتمّسكھمفینحصرالعبد،فعلالعتقفإّنعنده،بھاالتمسُّكيصّحفالمجعولة،غیر

الُمـتكّلم أنَّفـرض لـو بـاإلطالق فیھافیحكمالمؤمنة،الرقبةأوالرقبةمطلقھوفیھاالحكمموضوعأّنفيإشكالفال

.القضّیةھذهنظائرھكذاوالشرعّیة،المجعوالتمنلیستالرقبةأّنمعالبیان،مقامفي

التمسُّكصّحةفيذكروهالذيالبیانبعینهھوالجزاء،بإطالقالتمسُّكصّحةبیانفيذكرهماأّن:ففیھاالثانیةأّماو

.سابقًاعلیهاوردماعلیهفیردالشرط،بإطالق

عّلـة الشـرط أّنھـو -»فأكرمـه زيـد جـاءك إن«مثـل في-الشرطّیةالقضّیةظاھربأّن:للمفھومبعضھماستدّلإّنهثّم

المـؤّثر لكـان ء،المجيسوىلهاخرىعّلةھناككانلوألّنهغیر؛الءالمجيخصوصھورالمؤّثأّنوللجزاء،منحصرة

.»١«ذلكخالفالقضیةظاھروالواحد،منإّلاالواحديصدرالألّنهبینھما؛الجامعھو

منإّلاالواحديصدرال«قضّیةأّنمّرةغیرمّرقدوالشرط،فيالِعّلّیةانحصارأيالمطلوب؛ُيفیدال-أيضًا-ذلكأّن:فیهو

.أمثالهوفیهنحنبمامربوطةغیر»الواحد

:امورعلىالتنبیهينبغيو

المفھومحقیقةفي:األّولالتنبیه

ضـرورة شخصـه؛ انتفـاء الانتفائـه، عنـد الشـرط علـى الُمعلَّـق الحكمسنخانتفاءھوالمفھومإّن:»الكفاية«فيقال

مقـامٍ فـي إّلـا ال،أومفھومـاً الشـرطّیة للقضـّیة بأّنالقوليتمّشىالوقیوده،ببعضلووموضوعهنتفاءباعقًلاانتفائه

عنـد االنتفـاء علـى داللـة لھـا أّنفـي :البحـث فیقـع الشرط،انتفاءعندانتفاؤهو-الجزاءأي-الحكمسنخثبوتيمكن

.الأواالنتفاء،

والنذورواألوقافوالوصايافيتوّھممااالنتفاءعنداالنتفاءعلىالقضّیةداللةوالمفھوممنلیسأّنه:ظھرھنامنو

فيالمذكورةبشرطهأوءشيبوصفأوبألقابھااألشخاصمن-لھاالمتعلَّقھوماغیرعنانتفاءھاألّن؛»٢«األيمان

أوشخصعلىوقفًاٌءشيُجعلإذاأّنهألجللبعلیه،اللقبأوالوصفأوالشرطداللةمنلیس-العھدمثلأوالعقد

أوالوقـف شـخص انتفاءوله،نذرًاأووصّیًةأوغیرهعلىوقفًايصیرأنيمكنالذلك،غیرإلى..لهُنِذرأولهبهاوصي

.لهيصلحدمورفيالمفھومبعدمقیللوومطلقًا؛عقلّيأّنه-عرفتقد-المتعلَّقموردغیرعنالوصّیةأوالنذر

إن«:قولـه مثـل فيفالجزاءباإلنشاء،الحاصلالحكمھوإّنماالشرطعلىالمعلَّقالجزاءأّن:حاصلهبماعلیهاوردثّم

.الشرطبانتفاءبإنشائهالخاّصالحكمذلكانتفاءھوقضّیتھافغايةشخصّي،ھوواإلكرام،إيجابھو»فأكرمهزيدجاءك

حّققنـاه ماعلىبناًءأّماوخاّص،الھیئاتفيلهالموضوعإّن:قلنالويردإّنمااإلشكالأّن:هحاصلبماذلكعنأجابو

مـن تكـون تكـاد الفیـه استعمالھاِقَبلمنالناشئةالخصوصّیاتوالشخصأّماوكوضعھا،فیھالهالموضوععموممن



الكلِّیُُّه،والمثالفياإلكرامإيجابطبیعُةھوالجزاءّنألالمذكور؛اإلشكاليردفالفیه،المستعملةمعناھاخصوصّیات

.كالمهملّخصانتھى.»١«منهخاّصشخص

-خـاصّ فیھالهالموضوعأّنعلىبناًءأّماوالحروف،فيلهالموضوععموممنذكرهماعلىمبنّيالجوابھذا:أقول

.ذكرهبمااإلشكاليندفعفال-اخترناهكما

الذي-اإلكرامإيجابھوالمثالفيالشرطعلىالمعلَّقكانإنوأّنهھو:-اخترناهماعلىبناًء-الجوابفيالتحقیقو

ھـو عرفـًا، المثالفيالشرطّیةالقضّیةمنالمتباِدرأّنفيإشكالاللكن-الظاھربحسب»فأكرمه«:قولهمدلولھو

بینالالجزاء،تحّققوالشرطتحقُّقبینھيإّنمافالمناسبةاإلكرام،إيجابالاإلكرام،طبیعةھوبالشرطالمرتبطأّن

واضح،ذلكومعًااإلكرامإيجاببینوبینهالوالمذكور،بالشرطمثًلاالصالةإيجابيتعّلقالفِلَمإّلاواإليجاب،والشرط

.ذلكبیانإلىوسیلةوآلةفھوالھیئةمدلولھوالذياإليجابأّماو

كلمـة ھـو وعلیھـا، يدّلمابذكرفیھاالشرطعّلّیةانحصاروالشرطّیة،للقضّیةالمفھومثبوتعلىبناًءأّنه:الحاصلو

ببعـث إرادتـه تعّلقـت -مناسـبة وارتباطالجزاءطبیعةوءالمجيطبیعةبینأّنرأىإّنهحیث-اآلمرأّنالشرطّیة،»إْن«

لـزم بینھماالمناسبةالفلوإّلاوعنده،علیهذلكبإيجابالشرط؛تحقُّقعنداإلكرامھووالجزاء،تحصیلالىالمكّلف

ھـذا وبینھمـا، المناسـبة تلـك وجودھواإلبجابواألمرفمنشأمالك،ومناسبةبالإرادُتُهوبالجزاء،األمرفيالجزاُف

فيسرهقدسالشیخإلیهأشارقدذكرناهالذيھذاو،»١«العقلّیةالواجباتفيألطاٌفالشرعّیةالواجباتأّنمعنى

.المذكوراإلشكال-حینئٍذ-علیهيردفال،»٢«»الطھارةكتاب«

الجزاءاّتحادوالشرطتعّددفي:الثانيالتنبیه

الجملـة ظھـور علـى فبنـاءً ،»فقصِّـر الُجـدران َخفیتإذاوفقصِّْر،األذانَخِفيإذا«:مثلالجزاء،اّتحدوالشرطتعّددإذا

:مقامینفيھناالبحثوبینھما،التعارضيقعالمفھومفيالشرطّیة

معًا،صدقھمايمكنفالاالنحصار،علىمنھماواحدكّليدّلإّنهحیثالمنطوقین؛بینھوھلالتعارضأّن:األّولالمقام

لمإذاأّنهاالنحصار،إفادتهعلىبناًء»فقصِّراألذانَخِفيإذا«:قولهمفھومألّناآلخر؛منطوقوأحدھمامفھومبینأو

الُجـدران خفـاء أّنعلـى »فقصِّـرْ الُجدرانَخِفيإذا«:قولهمنطوقيدّلوالُجدران،َخفیتإنوُيقصِّْرأْنيجبفاليخف

.الثانيمنطوقواألّولمفھومبینفالتعارضللقصر،موجب

إلـى النصـرافھا أوالُمنحصـرة، للِعّلّیةموضوعةالشرطأدواتأّنوبالوضعإّما:مفھومالعلىالشرطّیةداللةإّن:فنقول

.اإلطالقوالحكمةمقّدماتمناالنحصارالستفادةأوالتاّمة،للِعّلّیةموضوعةأّنھامعالُمنحصرة،الِعّلّیة

الأّنهالمفروضواآلخر،فيُتعارضھامنھماحدواكّلفيالحقیقةأصالةألّنالمنطوقین؛بینالتعارضيقعاألّولفعلى

.فیتساقطاناآلخر،علىألحدھماُمرجِّح

فإنحینئٍذواآلخر،ُيعارضمنھماواحدكّلفياالنصراففإّناالنصراف،مناالنحصاراستفادةأيالثاني؛علىكذلكو

إّلاواالنحصار،عنالیديرفعومنھما،واحدلكّلالتاّمةةالعّلّیتبقىالثبوت،عندللثبوتموضوعةالشرطأدواتإّن:قلنا

.العملّیةاالصولھو-حینئٍذ-المرجعومجمًلا،الكالميصیر



:تقديرأّيعلىومنھما،واحدكّلفياإلطالقأصالةھماوعقالئّیین،أصلینبینيقعفالتعارضالثالثعلىبناًءأّماو

.المنطوقینبینبلاآلخر،منطوقوأحدھمامفھومبین-حینئٍذ-التعارضفلیس

واحـد كـلّ مفھـوم بتخصیصإّما:الظھورعنالیدرفعوالتصّرفمنفیهبّدالو:التعارضعالجبیانفي:الثانيالمقام

ھوالشرطففیھماالمفھومعنالیدبرفعمعًا،الشرطینانتفاءعندالقصروجوببانتفاءيحكمواآلخر،بمنطوقمنھما

اّمـا ومعـًا، الُجـدران واألذانخفـاء ھـو -حینئـذٍ -فالشـرط منھمـا، واحدكّلفيالشرطإطالقبتقییدأوأحدھما،خفاء

.وجوه.بینھماالمشتركالجامعالقدرھوالشرطبجعل

فـي الحقیقةفأصالةمنھا،باِدرالمتإّنھاوالُمنحصرة،للِعّلّیةموضوعةالشرطأدواتإّن:قلناإنإّنه:يقالأنالتحقیقو

.العملّياألصلإلىفُیرجعفیھما،عنھاالیدرفعمنبّدفالاآلخر،فيلھامعاِرضةمنھماواحدكّل

للمعنـى المجـازات أقـرب ألّنھـا التاّمـة؛ الِعّلّیـة علـى الشـرطین منواحدكّلحملوفقط،االنحصارعنالیدرفعأّماو

المعنـى إرادةتعـذُّر بعـد -المجـازات أقـرب علـى الحمـل فـي يعتبرألّنهسديد؛فغیر.المنحصرةةالِعّلّیھووالحقیقي،

إلـى أقـرب كانـت إنوالتاّمـة الِعّلّیةواالستعمال،بكثرةالحاصلالذھنانسبحسبإلیهاألقربّیةتكونأن-الحقیقي

.علیھاتحملكيالذھن؛انسألجللیسلكنالمنحصرة،الِعّلّیة

عنالیدرفعمنبّدفالاالنصرافین،بینالتعارضيقعالمنحصرةالِعّلّیةإلىاالنصرافمنمستفاداالنحصارإّن:قلناإنو

:قلنافإنحینئٍذوالمنحصرة،الِعّلّیة

إّلاوبحالھا،-الشرطینمنأي-منھماواحدكّلفيالتاّمةالِعّلّیةتبقىالثبوت،عندللثبوتموضوعةالشرطأدواتإّن

.العملّیةاالصول-حینئٍذ-المرجعواإلجمال،يقع

أّنوالتاّمةللِعّلّیةموضوعةالشرطأدواتإّن:قلنافإن:الحكمةمقّدماتواإلطالقمنمستفاداالنحصاربأّن:قلناإنو

منھما؛لكلٍّالتاّمةالعّلّیةبقاءمعفقطنحصاراالعنالیدرفعمنبّدفالفقط،االنحصارإلثباتھوإّنماباإلطالقالتمسُّك

تمـام أّن:معنـاه »فقّصـر الجدرانخفيإذا«:قولهألّنمنھما؛واحدكّلفياإلطالقأصالتيبین-حینئٍذ-التعارضألّن

الموضـوع تمـام أّن:معنـاه أيضـاً »فقّصـر األذانخفـي إذا«:قولـه والجدران،خفاءھوالقصرلوجوبالمنحصرالموضوع

.االنحصارمنھماالمستفاداإلطالقینبینالتعارضفیقعاألذان،خفاءھولوجوبهالمنحصر

:احتماالنفھنااإلطالق،من-أيضًا-التاّمةالِعّلّیةاستفادةفرضلوأّماو

ھـذا فیـدفع العّلـة، جـزء منھمـا واحـد كـلّ وواحـدة، عّلةمعًاأّنھماوالجزاء،فيمعًاالشرطیندخلاحتمال:أحدھما

.باإلطالقبالتمسُّكاالحتمال

ترتُّـب فيعنهينوبِعْدللهيكونأناحُتملوُمنحصرة،عّلةاألذانخفاءكونعدمأي-االنحصارعدماحتمال:الثاني

واألّولاإلطالقییدتقبیناألمرفیدوراإلطالقین،بینالتعارضفیقعباإلطالق،-أيضًا-االحتمالھذافیندفع-علیهالجزاء

فرفعالتاّمة،العلّیةعدممعلالنحصارمعنىالألّنهأيضًا؛االنحصاروالثانياإلطالقعنالیدرفعيلزمهوعنه،الیدرفع

االنحصـار عـن الیدرفعوالثانياإلطالقتقییدبینوالتاّمة،العّلّیةھووموضوعه،رفعألجلھوإّنمااالنحصارعنالید

بینھمـا، التعـارض لمكـان معـًا؛ إرادتھمـا عـدم واإلطالقـین أحـد إرادةبعدماإلجماليللعلمالتاّمة؛الِعّلّیةبقاءمعفقط

إلىبالنسبةالبدويالشكِّواالنحصار،عنالیدبرفعالتفصیليالعلمإلى:ينحّلاإلجماليالعلمبأّن:يقالأنفیمكن

.باإلطالقفیهفُیتمّسكالتاّمة،العّلّیةعندالیرفعواألّولاإلطالقتقیید



فـإنّ ،»العلمـاء أكـرم «:قـال لـو كمـا تعارضـا، واجتمعـا لـو العـامّ تخصیصواإلطالقتقییدبیناألمردورانذلكنظیرو

إّمـا :جماًلـا إالخـارج مـن ُعلـم وحاالتـه، إلـى بالنسبةمطلقمنھاواحدكّل-أيضًا-األفرادوأفراده،فيعاّم»العلماء«

إّن:فیقالرأسًا،العاّمحكمعنبخروجهالعاّم؛بتخصیصإّماوالجمعة،يومالحكمھذاعنزيدبخروجاإلطالق؛بتقیید

وفقـط، الجمعـة يومزيدإكراموجوبعدموالمذكور،اإلطالقبتقییدالتفصیليالعلمإلى:ينحّلاإلجماليالعلمھذا

.بالعمومفیهفُیتمّسكرأسًا،عنهزيٍدبإخراجلعاّماتخصیصفيالبدويالشّك

أواألقلبوجوبإّمااإلجماليالعلمفإّنفیه،نحنمانظیُر-بعیدبوجه-فإّنهاألكثر،واألقّلبیناألمردورانفيكذلكو

األكثـر وجـوب نفـي فـي فُیتمّسكاألكثر،وجوبفيالبدويالشّكواألقل،بوجوبالتفصیليالعلمإلى:ينحّلاألكثر

.تقديركّلعلىالواجبألّنهباألقّل؛ُيؤخذوالبراءة،بأصالة

األقـلّ وجـوب علـى موقـوف انحاللهألّنذلكوللدور؛مستلزمالمذكوراالنحاللبأّن:»الكفاية«فيعلیهاستشكلو

انحاللـه، عـدم واإلجمـالي العلـم اءبقـ علـى موقـوف وجوبـه واألكثـر، وجوبتقديرھوالتقاديرمنوتقدير،كّلعلى

.»١«انحاللهعدمعلىموقوففانحالله

المـّدعى لیسألّنهالقبیل؛ھذامنفیهنحنمالیساألكثر،واألقّلفيالدورلزوممنذكرهماصّحةفرضعلىلكن

مـن وابتداًءتفصیًلاُعلمإذاماھوانحاللهموردفإّنالبدوّي،الشّكوالتفصیليالعلمإلىاإلجماليالعلمانحاللفیه

.أيضًاالتفصیليالعلممعبحالهباٍقاإلجماليفالعلمفیهنحنفیماأّماوالنظر،باديفيوبْدوّيًااإلجمالكانواألّول،

برفعتفصیلّيٌمعلاإلطالقین،أحدعنالیدبرفعاإلجماليالعلممنيتوّلدبلإلیھما،انحاللفیهلیسأّنه:فیهالسّرو

يعقـل الألّنـه التاّمـة؛ العّلّیـة أيموضـوعه؛ لرفـع برفعـه إّمـا وبنفسـه؛ برفعـه إّما:االنحصاروالثانياإلطالقعنالید

مجمًلـا، فیصـیر اإلطالقین،بأحدالتمسُّكجوازعدمھواإلجمالّيالعلمبقاءمقتضىوالتاّمة،الِعلِّّیةعدممعاالنحصار

.اآلخرمعالمفھومینمنواحدكّلمالحظةإلىبالنسبةكّلهھذا.العملّیةاالصولإلىفیرجع

جـزءين، منمرّكبلهالموضوعأّنوالقصر،وجوبموضوعفيءشيدْخُلاحُتملبأنالثالث؛نفيإلىبالنسبةأّماو

علیـه، القصـر وجـوب ترتُّبفي-مثًلا-األذانلخفاءِعدٌلأّنهوآخر،ءلشيالتاّمةالِعّلّیةاحتملأواألذان،خفاءأحدھما

ال؟أواالحتمالین،كالفيلنفیهبإطالقھماالتمسُّكيصّحفھل

يصـحّ فـال إلیھـا، منصـرفة أوالمنحصـرة للِعّلّیـة لغـةً موضـوعة الشـرط أدواتإّن:قلنـا إنأّنـه ھوو:التفصیلھوالحّق

ظھورھمـا عـن الیـد رفـع بعـد ألّنـه ُمسـتقّلة؛ عّلـة أمالعّلـة، جزءكونهاحتملسواءالثالث،لنفيبإطالقھماالتمسُّك

مراتبهبعضيبقىحّتىمراتبللظھورلیسوالثالث،ُينفىبهمايبقىالالجملة،فيبالتقییدبالعلمرأسًابالتعارض

.اآلخربعضھاعنالیدرفعبعد

لنفـي بإطالقھمـا التمسُّـك صـحّ الحكمـة، مقـّدمات واإلطـالق مـن لمفھوماوالُمنحصرةالِعّلّیةاستفادةإّن:قلناإنو

.الثالث

بـدلیل فیھااإليمانباعتبارعلمو،»رقبةأعتق«:قاللوكماالمطلقات،سائرفيكماإجماًلاأحدھمابتقییدعلمإنو

ھـذا مـن فیـه نحـن مـا وعتبـاره، االمشـكوك لنفـي بإطالقھـا التمّسكيصّحفإّنهآخر،وصفاعتبارفيشّكوخاّص،

.القبیل

المسبَّباتواألسبابتداخلفي:الثالثالتنبیه



وال؟أوالمسّبباتأواألسبابفیهيتداخلفھل،»فتوّضأنمتإذاوفتوّضأ،بلتإذا«:نحوالجزاء،اّتحدوالشرطتعّددإذا

:امورتقديممن-أيضًا-فیهبّدال

فـرض علىالتأثیرفيمستقّلوللجزاء،تاّمةعّلةالشرطینمنواحدكّلأّناحرزإذاماھو:بحثالمحّط:األّولاألمر

أّنوالتأثیر،فيمنھماواحدكّلاستقاللعدماحُتملوذلك،ُيحرزلمإذاأّماوالتداخل،فيفیهالبحثفیقعانفراده،

تاّمـة عّلـة منھمـا واحـد كـلّ أّناحـرز إذامّمـا وذلـك مـن األعـمّ لاحتمـا فرضأومجموعھما،ھوالتاّمةالعّلةوالمؤّثر

.عدمهوالتداخلفيالبحثمحّطھوفلیسمستقّلة،

للتكثُّـر قابلةھيوالطبیعة،ھوالجزاءأّنألجلللتكثُّر؛قابًلاالواحدالجزاءكانإذاماھو:البحثمحّلأّن:الثانياألمر

اخـرى طبیعـة اآلخـر فيوالوضوء،منطبیعةالشرطینأحدفيالجزاءفيالمأخوذأّنجلألأوكالوضوء،أفرادھافي

.ھناالكالِموالبحِثمحلَّلیسفإّنهكالقتل،كذلكلیسمابخالفالتغاير،أنحاءمنبنحٍومنه

فبـال ،»فتوّضـأ بلـت اإذ«:قـال لـو كمـا -واحـد جـنس منوواحدةطبیعةتحتالشرطانيكونأنبین-أيضًا-فرقالو

.»فتوّضأنمتإذاوفتوّضأ،بلتإذا«:قاللوكماالطبیعة،والجنسفياختالفھمابینو-مّرتینالمكّلف

معنـى وانفـراده، فـرض علـى أحـدھا أومجموعھاھوالمسبَّبفيالمؤثِّرأّنھواألسبابتداخلمعنى:الثالثاألمر

:قـال لوبمالذلكمّثلواوُمستقّلًا،أثرًاالشرطینمنواحدلكّلأّنوواحٌد،-بالفتح-ىالُمقتَضأّنھوالمسبَّباتتداخل

ھذافيلكنواحد،بإكرامألمرينامتثالأّنهفيريبالفإّنه،»١«عالمًاھاشمّیًافأكرم»ھاشمّیًاأكرموعالمًا،أكرْم«

األسباب،تداخلوردمبعنیهھوالمسّبباتتداُخلموردألّننظر؛المثال

تـداخل فـي البحـث محـطّ أّنعرفـت قـد والمسـّببات، بتداخليقالقداألسبابتداخلبعدمالقولفرضعلىلكّنهو

اإلكـرام غیـر بالعـالم المتعلِّـق اإلكـرام ألّنكـذلك؛ لـیس المثـال والشـرطین، منلكلٍّالجزاءاّتحدإذاماھو:األسباب

.جّیدًاّملفتأبالھاشمّي،المتعلِّق

بعـد ُيفـرض أنبـدّ فـال ذلـك، اللُّغوّيـة اللفظّیـة القواعـد اقتضاءفيھوإّنماعدمهوالتداخلفيالبحثأّن:الرابعاألمر

واللُّغوّيةالقواعدمقتضىفيالبحثإلىالنوبةتصلالعقًلا،عدمهأوالتداخلامتنعفلوإّلاوعقًلا،إمكانهعنالفراغ

؟ذامااّنه

أكرمـك إذاوفأكرمـه، زيـد جاءكإذا«:يقالأنيمكنأّنهفيريبالألّنهعقًلا؛التداخلعدمامتناعإلىبعضھمفذھب

يجـب نمـت إذا«:قـال لـو لكـن و،»وضـوءان علیكيجببلتونمتإذا«:قاللوكذاو،»مّرتینإكرامهعلیكيجبزيد

ُيقیِّدهأنبّدالمّرتین،بالوضوءاإلتیانوجوبوتداخلھما،عدمفرضفعلى،»الوضوءعلیكيجببلتإذاوالوضوء،علیك

تقّدملوفیمايصّحإّنما-أيضًا-القیدھذاو»آخروضوًءتوّضأنمتإذاوفتوّضأ،بلتإذا«:يقولأنإّلاذلكيصّحالوبقیٍد،

يوجـد قـد فإّنهكذلك؛لیسفیهنحنفیماوكذلك،اآلخرتأّخرودائمًا،المكّلفمنالصدوروالوجودفيالشرطینأحد

فالبقید،الجزاءينأحدتقییدعدممعوأيضًا،-اللفظبھذاأي-باآلخرالتقییديصّحفالمتأّخرًا،المتقّدمومتقدِّمًاالمتأّخر

.»١«األدّلةمناالستظھارإلىالنوبةتصلفالالتداخل،عدميمكنفالفیتداخالن،الجزاء،يتعّدد

ِقَبـل مـن وضـوءً فتوّضـأ بلـت إذا«:يقـال أنيمكـن ألّنـه -»آخر«قیدأي-ذكرهماغیرآخربقیٍدالتقییديمكنأّنه:فیهو

.»النومِقَبلمنوضوًءفتوّضأنمتإذاوالبول،

.العّلةرتبةفيالمعلوليكونأنوواحدة،رتبةفيوقوعھمايلزمألّنهبعّلته؛المعلولُيقیَّدأنيجوزال:يقالال



المـتكّلم قّیـده بـل كـذلك، يكنلمإذاأّماوالمذكور،للمحذورممتنعبذاتهوتكوينًابعّلتهالمعلولتقییدنعم:يقالألّنه

.المذكورالمحذوريلزمفالبذلك،

اللفظّیةالقواعدمقتضى

إّمـا :الشـرطین أّنعرفـت قـد واللفظّیـة، القواعـد ُمقتضـى بیـان مـن بّدفالعقًلا،عدمهوالتداخلإمكانعرفتإذاو

فـي المكّلـف بـال لـو كمـا -واحدةطبیعةمنفردانإّماو،»فتوّضأنمتإذاوفتوّضأ،بلتإذا«:مثلمتغايرتان،طبیعتان

.مّرتین-االولىالقضّیة

:األّولالمقامأّما

التـأثیر، فـي مستقّلةتاّمةعّلةإّما:األّولفيالشرطینمنواحدكّلإّن:عنهُحكيماعلىسرهقدسالعّلامةفقال

.»١«األّولإّلاباطلة،كّلھااألقساموالمعّین،الغیرأوالمعّین،ألحدھماأوواحٌد،تأثیٌرلھماأو

:ثالثةدعاوىإلىذكرهمامرجعإّن:سرهقدسالشیخفقال

.مؤّثرالشرطینمنواحدكّلأّن:أحدھا

.األّولأثرغیرالثانيأثرأّن:ثانیھاو

.لآلخرالمقَتضىغیرمنھماواحدلكّلالُمقَتضىأّن:ثالثھا

:الدعاوىھذهمنواحدكّلفيالكالمأطالثّم

:األعاظمبعضمنھاواحدكّلفيتبعه»٢«بوجوهالّلفظّیةالقواعدبمقتضىالتداخللعدمفاستدّل:االولىأّما

الجـزاء تعـدُّد ذلـك قضـّیة وللجـزاء، مستقّلةعّلةالشرطأّنفيإشكالالأّنهھوو:»الكفاية«فيفیهتبعهما:األّول

الشرطّیةظھورلكنمنھما،واحدكّلفيالطبیعةنفسأّنهواّتحاده،كانإنوالجزاءإطالقُمقتضىوالشرط،بتعدُّد

والجـزاء، تعـدُّد ھوالشرطتعدُّدفمقتضىبیان،فیهلیسفیماھوإّنماطالقاإلوبیان،ألّنهالجزاء؛إطالقعلىحاكم

.»١«اآلخرغیرالشرطینمنواحدلكّلالجزاءأّنوالجزاء،إطالقعنالیديرفع

المسّببات؛واألسبابتداخلعدميقتضياألصلإّن:حاصلهماقالحیثسرهقدسالنائینيالمیرزااختارهما:الثاني

منھـا، واحـد فـرد بإيجاديتحّققالطبیعةإيجادبأّنحاكمالعقلوالطبیعة،إيجادھومقتضاهوبالجزاء،متعّلقاألمرألّن

الجـزاء، إطـالق مقتضىأّنهالالوجود،ِصرفبنحواِخذإّنهحیثالعقل؛بحكمھوإّنماواحدةمّرةبالجزاءاإلتیانفكفاية

الھـو وواحـد، بفـرد امتثالـه يتحّقـق مطلوبكّلألّنالعقل؛حكميعارضهالمتعدِّدمطلوبالأنعلىدلیلدّللولكن

ظـاھر دّلفلـو فیـه، للعقلحكمفالال،أومتعّددالمطلوبأّنأّماومنھا،فردبإيجادالطبیعةبتحّققالعقلحكمُينافي

.»٢«أصًلاءشيُيعارضهلمالمطلوبتعدُّدعلىالشرطین

:قالحیثذلك؛منيقربماسرهقدسالحاشیةصاحباألصفھانيالمحّققلقاو

الالتعـدُّد والوحـدة إلـى بالنسـبة فھيخارجان،التكراروالوحدةوالمھملة،الماھّیةنفسالجزاءمتعلَّقأّنيخفىال

إنوالماھّیةلكنوالالاقتضاء،االقتضاءبینتعارضالوالمطلقة،السببّیةفيظاھرةفإّنھاالشرط،أداةبخالفاقتضاء،



إذمعّینًا؛أحدھماأيالتعدُّد؛أوالوحدةنھجعلىُيالحظھاأنالحكیمللمتكّلمبّدالأّنهإّلاكذلك،نفسھاحّدفيكانت

الالمطلقـة السـببّیة فـي األداةظھـور كـان إذاخصوصـاً متعارضان،ظھورانفھناكبالمھمل،العقلحكمتعلُّقيعقلال

.بالوضع

الثبـوت مقـام واإلثبـات مقـام أّنيـرون العقـالء، والعـرف علـى القضـّیتان ُعرضـت إذاأّنه:التداخلبعدمللقولفالوجه

المتعّلـق إطـالق مقتضـى أّنإلـى التفـاتٍ غیـر مـن الجـزاء، متعلَّـق بتعدُّدالسببتعدُّدبمقتضىيحكمونومقترنان،

.»١«كاٍفالعرفّيالظھورمنالمقدارھذاوخالفه،

بـاب فـي »المصـباح «فـي سـره قدسالھمدانيالمحّققفیهتبعهوسرهقدساألعظمالشیخإلیهأشارما:الثالث

المكّلفذّمةاشتغالتعدُّدمقتضاهومستقّلًا،للجزاءشرطكّلسببّیةھواللفظّیةالقواعدمقتضى:قالحیثالوضوء؛

سـبب، كـلّ عنـد الجـزاء تنجُّـز مقتضـى وحصوله،عندالجزاءتنجُُّزشرطكّلسببّیةإطالقمقتضىألّنسببه؛بتعدُّد

زيـد جـاءك إن«مثـل فـي قـال المـولى فكـأنّ إلیـه، المتوّجھةالخطاباتبعددالجزاءبفعلالمكّلفذّمةاشتغالحصوُل

إّلاألمرين،امتثاًلايكونأنيعقلالواحددرھمإعطاءألّن»درھمینأعِطِه«:»درھمًافأعِطِهأكرمكإنودرھمًا،فأعِطِه

.الفعلفيالثانيالسببتأثیرفرضبعدباطلھووالذّمة،اشتغاليوجبلمولألّول؛تأكیدًاالثانيكانإذا

التشـريعّیة العلـل فكـذلك خـاّص، معلـول تكوينّیـة عّلةلكّلأّنفكماالتكوينّیة،كالعللالشرعّیةالعللأّنإلىأشارثّم

»٢«.

.التكوينّیةكالعللالشرعّیةالعللأّنأيبذلك؛»٣«»الدرر«فياستدّلو

.سرهقدسالشیخذكرھاالتياالستدالالتخالصةھذهو

فيكماذلك،علىداللتھاو-الشرطحصولعندالجزاءحدوثفيالشرطّیةالجملةظھورأّنمالحظةمنبّدال:أقول

باإلطالقأوبالوضع،ھوھلسرهقدسالشیخبهعّبركماللجزاء،ُمستقّلةعّلةالشرطأّنفيظھورھاأو،»الكفاية«

الحكمة؟مقّدماتو

الشـرطّیة الجملـة فظھورحینئٍذولذلك،األداةبوضعالمذكورالظھورأّنأياألّول؛علىمبنّیةالمذكورةاالستدالالتو

.ءالجزاإطالقظھورعلىحاكم

وبیانبالالعقاببقبحالعقلبحكمال-الحكمةمقّدماتوباإلطالقالجزاءلوحدةُيتمسَّكأّنهكمابلكذلك،لیسلكن

مقتضـى أّنوبـاإلطالق، ھوإّنماالشرط،حدوثعندالجزاءحدوثعلىداللتھاوالشرطّیةالجملةظھوركذلك-نحوه

ھوكمابالوضع،ال-عنهتأّخرأمقارنه،أمله،آخرشرطعلیهتقّدمسواء-للجزاءمستقّلةعّلةالشرطأّنفیھااإلطالق

.واضح

بینتنافيال»فتوّضأنمتإذا«:قاللوكذاوالذيل،والصدرإطالقيبینتنافيفال»فتوّضأبلتإذا«:قالفلوحینئٍذو

أحـد عـن الیـد رفـع ھـو إجماًلـا المعلـوم ومنافـاة، ینالقضـّیت فـي األربـع اإلطالقـات بـین لكنذيلھا،وصدرھاإطالقي

أّنمـن عرفـت لمـا الجـزاء؛ إطـالق علـى حاكمًاالشرطإطالقلیسوالجزاء،إطالقأوالشرط،إطالقإّما:اإلطالقین

الوضع،منالشرطظھوراستفادةيكونأنعلىمتوّقفةالجزاءإطالقمنالمستفادالظھورعلىالشرطظھورحكومة

علىمبنّیةالمذكورةالوجوهجمیعومنعه،عرفتقدوالحدوث،عندالحدوثعلىللداللةموضوعةالشرطأدواتأّنو

.ذلك



واحدًا،مستقّلًامعلوًلاالتكوينّیةالعللمنواحدكّليقتضيكماأّنهوالتكوينّیة،العللعلىالشرعّیةالعللقیاسأّماو

.التشريعّیةالعللفكذلك

له،تقديرالمعلولقبللیسولعّلتهتابعالتكوينّیةالعللفيالمعلولألّنالفارق؛معأّنهومّرة،غیرفسادهعرفتدفق

فالعّلـة اإلرادة،بـه يتعّلقثّمأّوًلا،معلومبقدٍرالمعلوليتقّدرفإّنهالتشريعّیة،العّلةبخالفالعّلة،حیثّیةتمامفالمعلول

.إرادتهبهتتعّلقثّمبقید،المقیَّدةالطبیعةأوالطبیعةنفسبأّنه:أّوًلاالمعلولُيقدِّرفاآلمرول،للمعلتابعةفیھا

الجـزاء، فـي كما-أيضًا-باإلطالقھوإّنماالحدوث،عندالحدوثفيالشرطیةالجملةظھوربأّن:بعضھماعترفإّنهثّم

ُتـؤثِّرا أنيمكـن الالعّلتـین بأّن:العقلحكمجھةمنالجزاء؛إطالقىعلالشرطإطالققّدمذلكمعلكّنهذكرناه،كما

والتداخل،عدمھوذلكمقتضىوالجزاء،إطالقعلىمقدَّم-العقلّيالحكمھذابضمیمة-الشرطفإطالقواحد،في

.»١«خاصجزاءالقضّیتینمنواحدةكّلفيالجزاءأّن

تـأثیر عـدم قضـّیة والعقالئـّي، العرفـيّ الجمـع ھـو الطرح،والترجیحمنأولىبأّنهواحكمالذيالجمعأّن:أّوًلا:فیهو

العرفـيّ الجمـع ابتنـاء يصـحّ الو،»٢«محّلـه فـي ُبـّین كمـا دقیـق، برھـان علـى مبنّيعقلّيحكمواحدفياالثنین

.العقلّیةالدقیقةالمسألةھذهعلىالعقالئّي

يـرجَّح -العقلّيالحكمھذابضمیمة-الجزاءإطالقإّن:يقالبأناألمر؛ُيعكسأنيمكنكنلذلكعنأغمضنالو:ثانیًاو

.التداخلھوذلكُمقتضىوعلیه،ُيقدَّموالشرطإطالقعلى

والشـرط مـن واحـد كـلّ إطـالق بقـاء مـع يمكنالوالعقلّي،الحكمھذامخالفةعنالتخّلصمنبّدالأّنه:الحاصلو

عـن الیـد لرفـع تـرجیح الو-الجزاءإطالقأوالشرط،إطالق-اإلطالقینأحدعنالیدرفعمنبّدفالحاله،لىعالجزاء

.متساويانھمابلالثاني،

فیمـا العرفـيّ التفاھمفيالمتبادرأّنھوو:الحاشیةفيالكفايةصاحباختارهماھوالتداخلعدمتقريرفيفالحّق

دونمـن خاّصـاً جـزاءً منھماواحدلكّلأّنوللجزاء،تاّمةعّلةالشرطینمنواحدكّلأّن:الجزاءداّتحوالشرطتعّددإذا

يترّتبإّنهحیثالتكوينّیة؛العللعلىالتشريعّیةالعللقیاسھمألجلإّما:»٣«الجزاءإلطالقمناٍفذلكأّنإلىالتفات

قـد وخاّصـة، حـرارة منھماواحدةلكلفإّنللحرارة،الشمسوكالنارخاّص،معلولالتكوينّیةالعللمنواحدكّلعلى

.العرفّيللمتفاھممنشًأكونهفييضّراللكّنهفاسدالقیاسھذاأّنسابقًاعرفت

ِدالءعشـر نزحوالبئرفي-مثًلا-الھّرةموتفيأّنومناسبة،وارتباطًاالمعلولنفسوالعّلةبینأّنيرونألّنھمإّماو

كـلّ بـین أّنيـرون فكذلكفیه،معًاموتھمافيعشرينبنزحفیحكمونعشرة،نزحوالفأرةموتبینكذلكومناسبة،

.عندھمالشرطتعدُّدعندالمقدَّرالنزحوجوبفیتعّددالوضوء،معمناسبةالبولوالنوممنواحد

-مسـتقّلاً أثـراً منھمـا واحـد كـلّ تأثیرفي-الشرطّیةظھورتقديمفيكاٍفذلكفيالعرفّيفالتفاھمتقديرأّيعلىو

.منهألظھرّيتھاأوالجزاء،إطالقظھورعلى

لـنفس الالمكّلفـین، بأفعـال المتعّلقـة لألحكـام علـل الشـرعّیة األسـباب أّنفـي ريـب البأّنه:بعضھمعلیهأوردلكن

تعـدُّد يوجـب إّنمـا والفعـل، تعـّدد يوجـب الفتعّددھاألحكامھا،اللھا،عّلّیتھاتقديرعلىاالنفكاكلزومضرورةاألفعال؛

.»١«مكّررًاالفعلإيجادوجوبعلىيدّلالتعّددهوالوجوب،ھوومعلولھا،



حتمّیـة، إلرادةمعلولأّنهفيالظاھرللبعث،موضوعة-»البولصدورعندتوّضأ«:قولهفي-األمرھیئةأّن:ذلكتوضیح

فلوحتمّیة،إرادةعنالمعلولالبعثمنُمستفادالوجوبوحتمّیة،غیرإرادةعنأّنهعلىداّلةقرينةإلیهينضّملمما

البعـث لھـذا عّلـة ھيالتياإلرادةھذهلكنحتمّیة،إرادةعنمعلولبعث-أيضًا-فھو»فتوّضأنمتإذا«:ذلكبعدقال

الوجـوب غیـر منهالمستفادالوجوبواألّول،البعثغیرالبعثھذاذلكمعواألّول،للبعثعّلةھيالتياإلرادةعین

أّنالومجـاز، أّنـه التأكیـد معنـى لـیس ولألّول،تأكیدھوبلالوجوب،تعدُّديوجباللكّنهاألّول،البعثمنالمستفاد

ھوكماحتمّیة،إرادةمنشؤھماو،األّولمثلالوضوءإلىالبعثفيمستعملةالھیئةبلالتأكید،فيمستعملةالھیئة

فـي الغـرض أھّمّیـة لمكـان ثالث؛وآخربأمرأمرهُيؤّكدوء،بشيعبدهالمولىيأمرقدفإّنهالعرفّیة،األوامرفيكذلك

بـین دائرفاألمرحینئٍذو.األّولعینأّنهمعناهلیسولألّول،تأكیدآخربعثأّنهمعالثانيوواحدة،إرادتهأّنمعنظره،

رفعوالجزاءلوحدةالمقتضيالجزاءإطالقعنالیدرفعبینوالجزاءلتعّددالمقتضيالشرطإطالقظھورعنالیدرفع

األّولـین، مـن أھـون السـیاق ظھـور إّنحیـث والجزاء،لتعددالمقتضيتأسیسالثانيأّنفيالسیاقظھورعنالید

.اإلشكالمنذكروهماغايةھذا.التأسیسالالتأكیدىعلالثانيبحملعنهالیدرفعفاألولى

:بوجوهعنهاجیبو

عّلـة منھماكّلًاأّنھوالقضّیتینفيالشرطّیةالقضّیةظاھرأّنھوو:سرهقدساألعظمالشیخذكرهما:األّولالوجه

لوجـود األّول؛مـن الحاصـل االشـتغال غیرآخرالشتغاٍلموجب-أيضًا-الثانيفالشرطالمكّلف،ذّمةالشتغالُمستقّلة

.المانععدموالمقتضي

.المثالفيالوضوءلوجوبُمستقّلةعّلةالشرطینمنواحدكّلأّنالمفروضألّنظاھر؛فھوالُمقتضيوجودأّما

وجـوداً -بالفتح-بهمشتَغلالتعدُّدھواالشتغالتعدُّدمقتضىوللتكثُّر،قابلالجزاءأنَّالمفروضفألنَّالمانععدمأّماو

الشـرطان وتـأّخر، وتقـّدم بینھمـا كـان لولألّولتأكیدًاالثانيُيجعلأنيصّحإّنماوللوجوب،عّلةالشرطأّنُفرضقدو

التشريع،والجعلمقامفيالتأّخروالتقّدمھوالمناطلكناآلخر،بعدأحدھمافیوجدكذلك،الخارجيالوجودبحسب

يمكنفالواحدة،رتبةفيوواحدَعْرضفيالتشريعوالجعلمقامفيالبولوالنوممنواحدكّلفإّنكذلك،لیساو

.لآلخرتأكیدًاأحدھماُيجعلأن

موضـوع علـى متصـادقین ،اخـرى لجھـة عّلةاآلخرولجھة،عّلةالشرطینأحدأّنفرضلوأّنه:كالمهآخرفيذكرثّم

مـا والوضـوء، وجـوب ھووواحد،لعنوانعّلتینالشرطانكانلومابخالفلآلخر،تأكیدًاأحدھماُيجعلأنأمكنواحد،

.انتھى.»١«األّولالالثاني،قبیلمنفیهنحن

الفإّنـه فیـه، مـا سـابقاً عرفـت فقـد األّول،غیـر الذّمـة فيآخرالشتغالعّلةالثانيالشرطأّنمن:ذكرهماأّما:أقول

.لألّولتأكیدًاالثانيفیقعبه،مشغولةالذّمةكانتقدوالوضوء،بوجوبذّمتهاشتغالاإّليوجب

موضوععلىتصادقاولآلخر،معلولةھيالتيالجھةغیرلجھةعّلةالشرطینأحدأّنفرضلوأّنهمن:أفادهماأّماو

.كذلكلیسفیهنحنمالكنولآلخر،تأكیدًاأحدھماُيجعلأنأمكنواحد،

لآلخـر، تأكیـداً أحـدھما جعـل يمكنلملآلخر،ماغیرالشرطینألحدالجزاءكونفرضعلىفإّنه،ترىكما-أيضًا-فھو

مؤّكدًاحرامًاارتكبأّنهالتكلیفین،خالفومحّرمین،الرتكبالخمر،بشربرمضانشھرصومفيشخصأفطرلوفإّنه

.العنوانینلتصادق



التشـريع، والجعـل مقـام فـي اآلخـر علىالشرطینأحدتقّدملويصّحإّنماالتأكیدعلىالحملأّنمن:ذكرهماأّماو

بغیرلووواحدمطلبتكرارھوالتأكیدمعنىبلالتأكید،مفھومفيمستعملالثانيأّن:التأكیدمعنىلیسأّنه:ففیه

:لعبدهقالفلواللفظ،

»اخـرج «:قولـه علـى اقتصـر لـو مـا بینوبینهللفرقالخروج؛إلىلبعثهتأكیدفھو،الخروجإلىبیدهأشارو»اخرج«

.لألّولتأكیدفالثانيمّرتین،باللفظواحدءشيإلىبعثهإمكانفرضفلوبالید،إلیهاإلشارةبدون

غیـر أيضًاالتأكید،علىالحملفياآلخرعلىأحدھماتقدُّماعتباروالمؤكَّد،والمؤكِّدتقارنعدماعتبارمن:ذكرهفما

.ُمستقیم

الاألفعـال لـنفس أسـباب أّنھـا بـالتزام يقـال أنيمكـن أّنهمن:أيضًاسرهقدساألعظمالشیخذكرهما:الثانيالوجه

.ألحكامھا

معنىوعادّي،الوعقلّيالللُغسل،جعلّيسبب-مثًلا-الجنابةبأّنبالقول:يدفعأنيمكناالنفكاكبلزوماالشكالو

وبالسببّیة،نجزمنفوسنافيذلكانقدحلووجٍهعلىالجاعل،نظرفيللغسلاقتضاءنحولھاأّنھوالجعلّيالسبب

السـفر، مـن ءبـالمجي ارتبـاط نحـو للضیافةفإّن،»فأضفهالسفرمنزيدجاءإذا«:لعبدهالمولىقولذلكعنيكشف

:قالأنإلى...لهوجهالاألفعالسلنفأسبابًالیستبأّنھافالقول

االرتبـاط والسـبب، وجـود عنـد المسـبَّب مطلوبّیةإّلالیسالسببجعلّیةمعنىفإّنيفید،ال-أيضًا-أّنه:اإلنصافلكن

جعلهيصّحأمرالنتزاعمنشأالشرطأّن:معناه-االختیارّيةاألفعالمنالجزاءإّنحیثمن-الجزاءوالشرطبینالمّدعى

.»١«المذكورللفعلغايًة

.ذكرهبماعنهرجوعهعنغفلًةأّوًلا؛»٢«ذكرهالذيالجواببھذاأيضًاسرهقدسالعراقيالمحّققأجابو

الشـرطین مـن واحـد كـلّ تـأثیر مقتضـى أّن:حاصـله والثـاني، الوجـه عـن الغّضبعد-أيضًا-ذكرهالذي:الثالثالوجه

الوجـوب فتأّكدإّلاواألفعال،لنفسالباألفعال،المتعلِّقةلألحكامأسبابأّنھافرضبعدلمستقّل،االوجوبھومستقّلًا

كـلّ إلـى الإلیھمـا، المتأّكدالوجوباستنادلبداھةالتأثیر؛فيالشرطاستقاللعدميستلزمالشرط،تكرارظرففي

.»٣«التـداخل عدم-أيضًا-ذلكالزموكذلك،وجودينتقّلینالمسالوجوبیناقتضاءالمعلومفمنحینئٍذومنھما،واحد

.انتھى

.إثباتهفيكاٍفھووالعرفّیة،األذھانإلىالمتبادرأّنهمن:ذكرھاماالتداخلبعدمالقولوجهفياألولىو

.الشرطجنستعّددإذاماأياألّولالمقامفيكّلهھذا

:الثانيالمقامأّماو

ھذافيالبحثمحّطأّنفْلُیعلْم:-مّرتینالمكّلففبال،»فتوّضأبلتإذا«:قاللوكماالشرطین،جنساّتحدإذاماأي-

بلـت إذا«معنـى أّنوطبیعتـه، والبـول جـنس ال-مثًلـا -للبـول الخارجّیـة األفرادھوالشرطأّناحرزإذاماھو:القسم

أواألسـباب تـداخل فـي البحـث علیـه فیتفّرعالوضوء،علیكيجبلخارجافيالبولمنكصدروبلتمتىأّنه:»فتوّضأ

لغیرأو»١«سرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققمختارھوكماذلك،إلىالشرطّیةالقضّیةانحاللألجلإّماالمسّببات؛

.ذلك



-السـبب ألّنالبحـث؛ ھـذا إلـى نوبـة التصـل فـال -ذلـك احُتمـل أو-البولطبیعةھيالشرطوالمؤّثرأّنُفرضلوأّماو

.منهصدورهتكّررإنوالبولطبیعةھوواحد،-حینئٍذ

بینففرٌقالخارجّیة،األفرادھوالشرطكونفرضعلىومنعسرهقدسالنائینيالمحّققذكرهالذياالنحاللفيو

فـي الشـرطّیتین مـن واحـدة كـلّ فيالذيلقإطالوالصدرإطالقبینمنافاةالفإّنهاألّول،القسمبینوالقسمھذا

إطـالق فـإنّ القسـم، ھـذا بخـالف -تقـّدم كمـا -القضـّیتین فـي األربعةاإلطالقاتبینھوالتنافيإّنماواألّول،القسم

ومسـتقّل، مـؤّثر األفرادمنواحدكّلأّنفيظاھرالصدرأّنوفیه،شرطّیةقضّیةكّلفيالجزاءإطالقُينافيالشرط

عرفًاأظھرألّنهالذيل؛ظھورعلىالصدرظھورحكومةفيإشكالالوفیه،-الجزاءيعني-الذيلوحدةلظھورمناٍفھو

.األسبابتداخلفيكّلهھذا.التداخلبعدمالقوُلذلكعلىيتفّرعوإشكال،بال

:المسّبباتفيالتداخلحولالكالمأّماو

و-الجـزاء تعـدُّدَ يسـتلزم فھـل األّول،أثـر غیرمنھماكلٍّأثرأّنومستقًلا،مؤّثرًانالشرطیمنواحدكّلكونفرضبعد

بتـداخل عنـه يعبَّرالذيالجزاء،منواحدفردإيجاديكفيبلال،أوتكرُّره،والشرطتعدُّدحسَب-العملبحسبتكرُّره

المسبَّبات؟

-علیـه المتعـدِّد وجـوب مـع الجـزاء مـن واحـد فـرد إيجـاد كفايةىبمعن-المسبَّباتتداخلإّن:سرهقدسالشیخفقال

التعبُّـد يمكنفالاآلخر،معلولغیرمنھماواحدكّلمعلولأّنوتاّمة،عّلةالشرطینمنواحدكّلأّنفرضبعدممتنع،

االولـى الـدعوى عـن لیـد ارفعمنإّمابّدفالعلیه،خاّصدلیلورودفرضعلىوالمتناعه،كفايته؛علىخاّصبدلیل

مـن واحـد كـلّ أثـر تغـاير أيالثانیة؛عنإّماوالشرطین،منواحدلكّلالتاّمةالعّلّیةعنأي؛»١«العّلامةذكرھاالتي

.محّصلهانتھى.»٢«الشرطین

و-مثًلـا -الوضـوء مـن جّيخـار فـرد لوجـود تاّمةعّلة-مثًلا-البولأّنوالخارجّي،الفرَدھوالجزاءُجعلإنأّنهفیه:أقول

قدسالشیخبهيلتزمالوالمتناعه،بالخارج؛النواھيواألوامرتعّلقعدمعرفتقدلكنصحیح،ذكرهفماالنوم،كذلك

.أيضًاسره

إذا«:هقولفيمنهالكليالعنوانغیر،»فتوّضأبلتإذا«:قولهفيللوضوءالكليكالعنوانكّلّیًا،عنوانًاالجزاءُجعلإنو

لـم ولآلخـر، مضـادّ بقیـد أحدھماُقیِّدفإنمختلفة،القیودوبالقید،يكونأنبّدالالعنوانینبینالتغايرو،»فتوّضأنمت

تـداخل امتنـاع مـن سـره قـدس ذكـره كمـا فـاألمر البیاض،وكالسواداألمرنفسوالثبوتمقامفياجتماعھمايمكن

.األمرينامتثالفي-المثالفي-واحدةةمّرالوضوءيكفيفالالمسّببات،

كفايةالقاعدةفمقتضى-مثًلا-الزنجّيوكالبیاضواحد،فياجتماعھمايمكنولآلخر،ُمخالفبقیدمنھماكلٌُّقّیدإنو

متنـاع باالالحكـم ألّنتـداخلھما؛ بإمكـان الحكـم فيكاٍفذلكاحتمالبلاألمرين،امتثالفيالعنوانینبمجمعاإلتیان

فـي يكفـي البینھمـا التضـادّ احتمـال فمجـّرد إّلـا وعلیـه، برھانودلیلإلىوتضاّد،القیدينبینأّنإثباتإلىيحتاج

.الثبوتمقامفيھذا.باالمتناعالحكم

أومّرتینزاءبالجاإلتیانلزوموباالشتغالالحكموالمسبَّبات،تداخلعدمھوالقاعدةفمقتضى:اإلثباتمقامفيأّماو

كـذلك، إّنھـا :األغسـال فيقیلكماواحدة،مّرةبهاإلتیانكفايةعلىدلیليدّلأنإّلاالشرط،وجودتعدُّدحسبأزيد

.»١«مسّبباتھاتتداخلأسبابھافيالتداخلعدمفمع



:خاتمة

فيالمأخوذةالقیوُدالمفھوِمفيعتبريأّنهھووالفقهفيالفائدةعنإيرادهيخلوالماإلىالمقامفيبعضھمتعّرض

-مثًلـا -»بالضـیافة فأكرمـه الـزوال قبـل الجمعـة يـوم زيـد جـاءك إن«:قیـل فـإذا الحكم،والموضوعجانبفيالمنطوق

ھـذا و،»٢«الحكمينتفيمنھاقیدأّيفبانتفاءالزوال،قبلالجمعةيومءيجيلمإذاالحكمھذاسنخانتفاءفمفھومه

.فیهإشكالالمّما

وجوبانتفاءھو،»العلماءمجموعفأكرمزيدجاءكإذا«:قولهمفھومفإّنالمجموعيبالكّلُقّیدلوفیماإشكالالكذاو

.زيدءمجيانتفاءعندمجموعھمإكرام

علیـه قولـه مثـل و،»العلمـاء كـلّ فـأكرم زيـد جـاءك إن«:قیـل لـو كمـا االستغراقّي،بالكّلُقیِّدلوفیمااإلشكالإّنماو

أّنـه فـي فـاختلفوا العمـوم، ُتفیدالنفيسیاقفيالنكرةألّن؛»١«»ءشيُينجِّسهلمُكرٍّقدَرالماُءبلغإذا«:السالم

كـلّ إكـرام يجـب فـال زيـد يجئـكَ لـم إذاأّنـه «:األّولالمثـال فـي المفھـوم أّنوأيضًا،المفھومفيالقیدھذايعتبرھل

أّنـه أو،»النجاساتمنواحدكّلينجِّسهُكّرقدرالماءيبلغلمإذا«:الثانيالمثالفيوالسلب،عموموبنح؛»العلماء

العموم،سلببنحو؛»العلماءجمیعإكراميجبال«:األّولالمثالفيفالمفھومالمفھوم،جانبفيالقیدھذاُيعتبرال

؟»٣«آخـر جمـع و»٢«»المعـالم «علىالحاشیةصاحبالمحّققهاختاركما،»ءشيينجِّسه«:الثانيالمثالفيو

.قوالن

لعناوينالمرآتّیةواآللّیةبنحو»ءشيينجِّسهلم«في»ءشي«اخذإنإّنه:حاصلهماسرهقدساألعظمالشیخقال

:-حینئـذٍ -فـالمفھوم أيضًا،ھومالمففيھذافیعتبرإلخ،»...المیتةوالدمينّجسهلم«:قالفكأّنهالواقعّیة،النجاسات

فـالحقّ -بهالفیهالمنظورأي-االستقاللّیةبنحواخذإنو،»النجاساتمنواحدكّلينّجسهُكرٍّقدرالماءيبلغلمإذا«

.المفھومجانبفيالقیدھذااعتبارعدممن:»المعالم«علىالحاشیةصاحباختارهماھو

فإّنمـا جزئّیـة، سالبةالكّلّیةالموجبةنقیضأّنمنالمنطقّیونذكرهماأّماو:قالثّمل،األّواستظھرسرهقدسلكّنهو

أّناللفـظ مـن فالظاھرإّلاوالموارد،جمیعفيالمّطردنقائضھا،منالمتیقَّنالقدروالقضاياالزمأخذواأّنھمبلحاظھو

.»٤«سرهقدسكالمهملّخصتھىان.استظھرناهماينافيفالالكّلیة،ھيالكّلیةنقیض

المتباِدرھوكماالنجاسات،لعناوينالمرآتّیةواآللّیةالاالستقاللّیة،بنحواخذالروايةفيءالشيأّن:أّوًلا:فیهو:أقول

.عنھاكنايةھوبلالكالم،فيمقدَّرًاقیدًااخذبنحٍوالالنجاسات،أحدھومنهالمرادأّنالمعلوممنلكنعرفًا،منھا

لمإذا«:ذلكمفھوملیصیرموجبة؛السالبةمفھوملیسلكنالنجاسات،لعناوينالمرآتّیةبنحواخذأّنهسّلمنا:ثانیًاو

:فمفھومـه الشـرط، ثبـوت عنـد الثابـت الحكـم سـنخ انتفـاء -بهصّرحواكما-المفھومبل،»ءشيينجِّسهكّرقدريبلغ

استظھرهكماالمفھوم،ظرففيالقیداعتبارفرضعلى»ءشيكّلينّجسهالبأنھولیسُكرٍّقدريبلغلمإذاالماء«

.»ءشيُينجِّسهُكرٍّقدريبلغلمإذاأّنه«ھيو:موجبةقضّیةيلزمهأّنهاألمرغايةسرهقدس

أّنـه ھـو :-»غیرھماوالمیتةودمالمنالنجاساتمنواحدكّلينّجسهالكّرقدرالماءبلغإذا«مفھوم:اخرىبعبارةو

تنجُّسـه ھـو العقلـيّ الزمـه و،»غیرھمـا والمیتةوالدممنواحدكّلينّجسهالبحیثلیسفھوكّرقدريبلغلمإذا«

لمـا صـحیح؛ غیـرُ نقیضـھا، ھـو للقضـّیة المفھـوم بأّن:فالقولحینئٍذواإلجمال،واإلھمالبنحوالمذكوراتمنءبشي



أمموجبةالقضّیةكانتسواءالشرط؛ثبوتتقديرعلىالمنطوقفيالثابتالحكمسنخانتفاءالمفھومّنأمنعرفت

.عرفتكمااإليجاب،غیرھووالسلب،سلبالسالبةفمفھومسالبة،

الوصفمفھومفيالثانيالفصل

ال؟أوبخالفه،التصريحُيعارضبحیثمفھوم؛للوصفھلأّنهو

:نأمريلنقّدمو

:األّولاألمر

يـذكر بـأن غیـره؛ و-»العالماإلنسانأكرم«:مثل-الموصوفعلىالمعتِمدمنأعّمالوصفمفھومفيالبحثمحّطأّن

.»العالمأكرم«:مثلواحد؛بلفظالموصوفوالوصف

أكـرم «:لقولنـا أّنوالبحـث، محـلَّ -أيضـاً -المعتِمـد الغیـرُ كـان لوأّنهوفقط،األّولالقسمھوالبحثمحّطأّن:توّھمو

مفھـوم أّنو-أيضـاً -لـه المفھـوم ثبـوت َلـِزم والكـالم، محـلّ -أيضًا-اللقبمفھوميكونأنللزممفھوم،-أيضًا-»العالم

.»١«ترىكماأّنهمعالحیوان،إكراموجوبعدمھو»اإلنسانأكرم«

ضـرورة الفسـاد؛ واضحفھونزاعھم،واالصولّیینبحثمحطَّوكالمالمحلَّلیسالثانيالقسمأّناريدإنبأّنه:مدفوع

.بذلك٠»٢«الفصولصاحبو»١«التقريراتفيسرهقدسالشیخصّرحوفیه،بینھمالبحثوقوع

ُيحّلالواِجِدَليُّ: (السالمعلیهقولهمن»٣«عبیدةأبوَفِھمحیثالقبیلھذامنھوالنزاعوقوعمنشأأّنإلىمضافًا

معبظلم،لیسالغنّيغیرمْطلوعقوبته،ُيِحّلالالواجدغیرَلّيأّن»٥«)ظلمالغنّيَمْطل(و»٤«)عقوبتهوعرضه

.الروايةفيالموصوفعلىمعتمدينغیروصفانالغنّيوالواجدأّن

.وجهفلهفیهالبحثينبغيالأّنهاريدإنو

األمـر غايةللبحث،محّل-أيضًا-اللقبمفھومأّن:ففیهللبحث،موردًا-أيضًا-اللقبمفھوميقعأنيلزمإّلاو:قولهأّماو

.ضعیفبحثأّنه

.القسمینيعّمالبحثأّنفيإشكالال:بالجملةو

:الثانياألمر

أوالماشـي، انكاإلنسـ الموصوف،منمطلقًاأعّمالوصفأوالضاحك،كاإلنسانمتساويان،إّما:الموصوفوالوصفإّن

ال؟أواألقسام،جمیعالبحثيعّمفھلوجه،منعمومبینھماأوالعالم،كاإلنسانبالعكس،

افتراقماّدةخصوصفيلكنوجه،منأعّمأوالوصف،منمطلقًاأعمَّالموصوفكانإذاماھوالبحثمحّلأّنالظاھر

معالمنطوقفيموضوعًاجعلالذي-الموضوعوجودإحرازمالمفھوبابفييشترطألّنهغیر؛الالصفةعنالموصوف

.المذكورينالقسمینفييتحّققإّنماھذاوالمفھوم،جانبفيالوصفعنعاريًا-الوصف



بعینـه الموضـوع ھـذا نفـس عـن بصـفة موصوٍفلموضوٍعالثابتالحكمسنخانتفاءعنعبارةالمفھوم:اخرىبعبارةو

فـي الموصـوف عـن الصـفة افتـراق مـاّدة فـي وموصـوفه مـن أعـمَّ الوصُفكانإذافیماذلكّققيتحالوالصفة،بدون

الحكـم سـنخ بانتفـاء يحكـم حّتىفیھا؛الصفةانتفاءمعالموضوعاحرازلعدمالمتساويین؛فيكذاووجهمنالعاّمین

البصفةموصوفموضوععلىالحكمتعلیقوالوصف،مفھومبابمنلیسآخرموضوععنالحكمسنخانتفاءوعنه،

.آخرموضوععنانتفائهعلىيدّل

فـي الزكـاة وجوبعلىيدّل،»١«)زكاةالسائمةالغنمفي: (السالمعلیهقولهأّنمن:الشافعّیةبعضذكرهماأّماو

أرادلـو قطعـاً فاسدوغلطهأّنإلىمضافًاعلیه،خارجّیةقرينةقیامألجلذلكإّن:يقالأنفیمكن،»٢«المعلوفةاإلبل

.المفھومجھةمنالداللةتلكأّن

النـزاع يشـمل للوصـف المنحصـرة الِعّلّیـة اسـتفادة فـرض علـى أّنـه مـن سـره قـدس الكفايةصاحبذكرهماكذلكو

يدّل»الضاحكاإلنسانأكرم«:مثلأّنأحديتوّھمالفإّنهالشريف،قلمهمنسھٌوأّنهالظاھروأيضًا،»٣«المتساويین

.الضاحكالغیركالحیوانآخر،موضوععلىسلبّيحكمجعلعلىالمفھومبحسب

الوصفمفھومثبوتدلیل

عّلـة الشـرط أّنھوالجزاءأوالشرطإطالققضّیةأّنمن-الشرطمفھومفيذكروهمامقتضى:فنقولذلكعرفتإذا

»العالماإلنسان«كالموضوعإطالقمقتضىإّن:فیهيقالأنمكانإل-أيضًا-للوصفالمفھومثبوتھو-للجزاءمنحصرة

علیـه لـزم الحكـم ثبـوت فيدخًلاآخرلقیٍدكانفلواإلكرام،لوجوبالموضوعتمامأّنهھو،»العالماإلنسانأكرم«في

.لهالموضوعتمامأّنهُيعلميبیِّنلمإّنهحیثوالبیان،

إّلـا وعلیه،الحكمذلكترتُّبفيمنابهينوبالموضوعلذلكِعْدلالأّنهھوو:أيضًاآخرمرأاإلطالقمنيستفادإّنهثّم

عـن الحكـم ھـذا ِسْنخسلَبفیفیدبذلك،منحصرالحكملذلكالموضوعأّنُيعلمُيبیِّنهلمإّنهحیثوالبیان،علیهلزم

.المثالفيالجاھلكاإلنسانالصفة،بدونالموصوف

االنحصـار اسـتفادة أّمـا وُمسّلم،-الموضوعتمامأّنهھواإلطالقمقتضىأّنمن-ذكروهماأّنعرفتقدأّنك:فیهلكن

ُينـافي العلیـه، آخروصفُطرّووالصفةانتفاءمعالصفة،بھذهللموصوفالحكمثبوتألّنممنوعة؛فھياإلطالقمن

.تفصیلهمّركمااإلطالق،

ولـه، المفھومثبوتھوذلكمقتضىواحترازيًا،يكونأنالقیدفياألصلبأّن:الوصفمفھومإلثباتبعضھماستدّلو

يصـدر أنيلـزم إّلـا وفیـه، منابـه ينـوب آخـر وصٍفعدُموالحكم،ثبوتفيَدْخًلابخصوصهالوصفلعنوانأّنالظاھرأّن

حیثالكالم؛ظاھرخالفالمؤّثرھوالوصفینبینالجامعأّنبالقولوالواحد،منإّلاالواحديصدرالواثنین،منالواحد

.انتھى.»١«الحكمعلیهيترّتبمّماالخاّصبعنوانهالوصفأّنالظاھرإّن

مـن إّلـا يصدرالالواحد:يقالكيالموضوع؛منصادرًاالحكملیسوصادر،وصدورفیهنحنفیمالیسأّنه:أّوًلا:فیهو

.مرارًامّركماصادر،وصدورفیهموردكّلالخاّصة،مواردفيھيإّنماالقاعدةأّنلىإمضافًاالواحد،

العقالء،والعرففیهالمرجعوعرفّي،فیهنحنفیماالبحثوعقلّیة،المذكورةالقاعدةلكنذلكعنأغمضنالو:ثانیًاو

.العقلال



لـیس وفیـه، دخـل لـه لـیس الـذي منـه التوضـیحيّ قبالفيالحكم،فياَدْخًللهأّنھو:القیداحترازّيةمعنىإّنثّم

.علیهالحكمترتُّبفيآخرقیديخلفهالأّنهمعناھا

علیـه قولـه من»١«عبیدةأبوفھمأّماوجزافّیة،أّنھافاإلنصافالوصفمفھومبابفياالنصرافأوالتبادردعوىأّماو

لیسفھمهأّنإلىمضافًامقالّیة،أوحالّیةقرينةمناستفادتهفیمكننحوه،و»٢«)وبتهعقُيِحّلالواجدَليُّ: (السالم

.األلسنةبینذلكفياالختالفيمكنالولساننا،وعرفنافيذلكنفھمالفإّناعلینا،ُحّجة

ھـو إّنمـا -»مؤمنـة رقبةتقأع«و»رقبةأعتق«:مثل-المثبتینفيالمقّیدعلىالمطلقحملأّن:بعضھمتوّھمأّماو

.»٣«الوصفمفھومألجل

أّنوبینھما،عرفّيجمعأّنهألجلھوبلكذلك،لیسأّنه:المقّیدوالمطلقبابفي-اللَّهشاءإن-ءسیجيأّنه:ففیه

.»٤«»الكفاية«فيكماغیره،ُيردلموالمقّید،ھوالمطلقمنالمرادأّنمنهيفھمونالعقالءوالعرف

الغايةمفھومفيالثالثالفصل

بنـاءً بعـدھا؛ ماوعنھاأوالمغّیا،فيالغايةدخولعلىبناًءالغاية،بعدعّماانتفائهعلىيدّلبغايةالُمغّیىالحكمھل

.»١«خالففیهال؟أوبعدھالماالحكمبثبوتصّرحلومايعارضبحیثخروجھا؛على

مقّیـداً الموضـوع اآلمـر الحـظ بأن-للموضوعقیدًاالغايةجعلتلوبأّنه-منھم»٢«كثیرهاختاركما-التفصیلھوالحّقو

عّمـا الحكـم ِسْنخانتفاءعلى-حینئٍذ-تدّلالولھا،مفھومفال-الحكمعلیهعّلقوالكوفة،إلىالمقّیدكالسیربغاية،

.الوصفمفھوممثلفھواألّول،الحكميناقضلمبعدھالمابثبوتهصّرحلوأّنهحّتىبعدھا،

،»٣«التمییـز والحالمثليشملبلاالصطالحي،النعتبالوصفالمرادلیسأّنه:سرهقدساألعظمالشیخذكربل

بـل أيضـًا، كـذلك فالغايـة مفھـوم للوصـف يكـن لـم فـإذا للموضوع،قیدًااخذتالتيالغايةالمعنىبھذاالصفُةفتشمل

.الوصفمفھوممنأضعفالغايةمفھوم

.لناقضھابعدھالمابثبوتهصّرحلوبحیثالغاية؛بعدعّماالحكمسنخانتفاءعلىفتدّلللحكمغايةالغايةكانتإنو

األوامـر فـي الھیئـة أّن:محّلـه فـي ثبتقدأّنه:حاصلهو،»الدرر«فيذكرهماأوجھھاتقريبات،ذلكلبیانذكرواقدو

إلـى اجلـس «:مثـل معّینـة، بغايـة الحقیقـي الطلـب ُقیِّـد أّنـه المفروضوالطلب،طبیعةوالحقیقيللطلبموضوعة

جعـل مـا عـدم يلـزم إّلـا والظھر،بعدالوجوبانتفاءذلكيلزموالظھر،إلىھيإّنماالجلوسوجوبفحقیقة،»الظھر

.»١«بغايةغاية

الغايةمفھومإلثباتالبیانمنذكرناهماإّن:حاصلهماقالوالشريف،عمرهأواخرفيذلكعنعدلسرهقدسلكّنه

الظھـر إلىالجلوسوجوبأّنُفرضفإْنبدونه،الحكميمتنعسببًاوعّلًةحكملكّلأّنفيريبالألّنهإلثباته؛يفيال

المعلـول ألّنذلكویه؛علتدّلفالبمنحصرةلیستأّنھاُفرضإذاأّماوالمفھوم،علىذلكدّللهُمنحصرةلعّلةمعلول

وعّلتـه مـن أوسـع يكـون أنيمكـن الوبھـا، ذاتّيضیقلهلكنبھا،مقیَّدالوالعّلة،إلىبالنسبةمطلٌقالعّلةلكّل

.بالعكس

.انتھىلھا،»٢«مفھومفالبدونهأّماومنحصرة،الحكمعّلةأّنإحرازمنللغايةالمفھومثبوتفيبّدال:بالجملةو



للغايـة؛ المفھـوم ثبـوت مـن أّوًلاذكرهماھوفالحّقطبیعته،والطلبلحقیقةموضوعةاألمرھیئةأّن:سّلمنالو:قولأ

وفیـه، ريـب المّمـا العرفـيّ الظھورھذاوبعدھا،عّماانتفائهفيعرفًاظاھربغاية،الُمغّیىالحكمأّنفيريبالألّنه

ذلـك ُيدركون-أيضًا-العقالءوالعرفأّنولھا،موجبةعللوأسبابعنُمسبَّباتلشرعّیةااألحكامإّن:قلنافإنحینئٍذ

.منحصرةالعّلةأّنعنالظھورھذاكشف

مصـادم الوبحالـه، بـاقٍ العرفيفالظھورتقديرأّيعلىو.أيضًاالظھورلھذامصادمفالذلكُيدركونالإّنھم:قلناإنو

.المقامفيكاٍفھووله،

أوللشرطالُمنحصرةالِعّلّیةعنناٍشأّنهفيللشرط؛المفھوممثلالغايةبابفيالمفھومأّنزعمسرهقدسكأّنهو

لـذلك، موضوعةأّنھاألجلھوإّنماالشرطّیة،منالمفھوموالُمنحصرةالِعّلّیةاستفادةفإّنكذلك،لیسلكنالموضوع،

.ذلكفيالعرفيالظھورألجلھيإّنماالمفھوماستفادةفإّنفیه،نحنماخالفبلھما،اإلطالقالقتضاءأو

جزئّیـة أّنھـا ]من[الحرفیةالمعانيفيعرفتلماممنوع؛لكّنهالطلب،لحقیقةموضوعةاألوامرھیئاتبأّنقلنالوھذا

فھـي إيجـاده، والنـداء إليقـاع موضـوعة النداءأحرفأّنكماإيجاده،والبعثإليقاعموضوعةاألوامرھیئاتأّنودائمًا،

وكّلّیـاً معنـىً لھـا أّنفـي االسـمّیة المعـاني مثـل لیسـت والنداء،إيجادعلیهيصدقماأيجزئّي؛لمعنًىموضوعة

الجزئّیـة والكّلّیـة قیـد بـال -الوجوبانتزاعللغايةالمفھومثبوتفييكفيلكنودائمًا،جزئّیةمعانیھابلجزئّیًا،معنًى

بعدللجلوسوجوبالأّنهعلىفیدّل-مثًلا-الظھرإلىالجلوسأوجبإّنه:فیقولونالخارج،فيالبعثإيجادمن-عرفًا

.المفھومثبوتفيكاٍفھووجزئّي،الھیئةمعنىأّنيستشعرويتفّطنأنبدونالظھر،

الُمغّیىحكمفيالغايةدخولفي:بحث

عنه؟خارجةأوقبلھاماحكمفيداخلةھيھلنفسھاالغايةأّنھوو:آخربحثًاھناإّنثّم

أو»حّتـى «مـدخول ھـو ھنـا بالغايـة المـراد أّنووجـود، استمرارلھاالتيالغايةفيھوإّنما:ذلكفيالبحثمحّطو

مـن لـیس أوفلسـفّي، بحـثٌ ال؟أوجسـم ھوھلنھايتهوالجسمغايةأّنعنالبحَثألّنالنھاية؛بمعنىال»إلى«

.االصولّیةالمسائل

أو»حّتـى «مـدخول ھـو المـراد بـل ال،أوقبلھـا، مـا حكمفيداخلةأّنھا:العرفيمعناھاعنللبحثمعنىالكذلكو

.»الكوفةإلىالبصرةمنسرت«في»الكوفة«كوجود،استمرارلهمافي»إلى«

-أيضـاً -عنـه للبحـث معنىفالالنھار،واللیلبینالفاصلكاآلنالمشترك،الفصلمثلبسیط،أمرھيالتيالغايةأّما

والسـطح، إلـى بالنسـبة الخّطوالخّط،إلىبالنسبةكالنقطةالنھار،أواللیلمنجزًءااعتبارهيمكناعتبارّيأمرألّنه

.الجسمإلىبالنسبةالسطح

حّتىالسمكةأكلت«:نحوقبلھا،ماحكمفي»حّتى«بعدمادخولىعلاإلجماعبعضھماّدعى:نقولھذاعرفتإذا

.»١«فیه»إلى«بعدمادخولعدمو،»رأسھا

حكـم فـي بعدھاماوبدخولھاللحكم؛قیدًاجعلتلومابینوللفعل،قیدًاالغايةجعلتإذامابین»الدرر«فيفّصلو

الكوفـة مـن مقـداراً سـیرة منبّدفالعرفًا،منهالمتباِدرألّنه؛»الكوفةإلىالبصرةمنسرت«مثلاألّول،فيقبلھاما



إّلـا وذلـك، إلـى مسـتمرّ الحكمأّن:فمعناهبغايةمغّیًىُجعلإذاالحكمفإّنالثاني،القسمبخالفذلك،يصدقحّتى

.»٢«بغايٍةغايًةُجعلماكونعدميلزم

قیـداً ُجعلـت إذامـا دونالمتعّلـق، وللموضـوع غايةالغايةُجعلتإذافیماھوماإّنالبحثھذاإّن:»الكفاية«فيقالو

.»٤«أيضًاللفعلقیدًاجعلتإذافیماالنزاعتصوُّريمكنأّنهإلىالحاشیةفيذلكعنعدللكّنهو،»٣«للحكم

.مطلقًاقبلھاماحكمعنالغايةخروجھوالتحقیق:قلت

سـار إذا»الكوفـة إلـى البصرةمنسْر«فياالمتثالتحقُّقفيإشكالالفإّنهالعرفي،الفھمھو:ذلكعلىالدلیلو

.العرفيالفھمسوىالمقامفيلھمالولنادلیلالويدخلھا،أندونمنالكوفةظھرإلىانتھىحّتى

فھـو -العرفـي لالنفھـام للفعـل یـداً قجعلـت إذاقبلھـا مـا حكـم فيبعدھاماودخولھامن-»الدرر«فيأفادهماأّماو

.ممنوع

التي»حّتى«والعاطفة»حّتى«بینالخلطوقعأّنه:ففیه،»إلى«دون»حّتى«فيدخولھاعلىاإلجماعدعوىأّماو

أابتدأّنهالالسمكة،تمامأكلأّنهالمرادوعاطفٌة،»رأسھاحّتىالسمكَةأكلت«في»حّتى«فإّنالمقام،فيللغاية

.»١«ھشامابنذلكذكركمارأسھا،إلىوصلحّتىَذَنبھامناألكلفي

االستثناءمفھومفيالرابعالفصل

ال،أوالمسـتثنى، عننفیهومنهبالمستثنىسلبًاوإيجابًاالحكماختصاصعلىيدّلھل:االستثناءأّنفياختلفوا

عنه؟مسكوتھوبل

احـتجّ حیـث ،»٢«حنیفـة ألبـي خالفًا،»١«إثباتالنفيمنونفياإلثباتمناالستثناء:قالوالذاواألّول،ھو:الحّق

لـو والطھورمعالصالةصّحةلزمإثباتًا،النفيمناالستثناءكانلوألّنه؛»٣«)بطھورإّلاصالةال: (السالمعلیهبقوله

.الموانعمعأوالشرائط،سائرفقدت

:ذلكعناجیبو

والطھـور، مـع إّلـا صحیحةتقعالالموانع،لجمیعالفاقدةالشرائط،لجمیعالواجدةالصالةأّن:مثلهمنالمرادبأّن:أّوًلا

.»٤«بھامأمورصالٍةأوبصالٍةلیستالطھارةبدون

بیـان مقامفيالروايةأّنإلىمضافًاموجودة،ذكرهفیماالقرينةوالقرائن،عنالكالمتجّردلوفیماالكالممحّل:ثانیًاو

.يخفىالكما،»١«الموانعوالشرائطسائرعنالنظرقطعمعللصالة،الطھارةشرطّیة

ال«:قـال منإسالم»٢«سلموآلهوعلیهاهللاصلىاللَّهرسولبقبولإثباتالنفيمناالستثناءأّنعلىاستدّلواو

.»٣«بذلكالتلفُّظبمجّردذلكقبللماإثباتفيالنمناالستثناءأّنالفلو،»اهللاإّلاإله

أو،»ممكن«لفظإّماھووللجنس،النافیة»ال«للفظةمقّدرخبرمنفیھابّدالبأّنه:التوحیدعلىداللتھاعلىأوردواو

:التوحیدعلىتدّلالتقديرأّيعلىو،»موجود«

.غیرهإمكانعدمعلىدّلتإنووجوده،علىال،تعالىوجودهنإمكاعلىتدّل-حینئٍذ-فألّنھا:األّولعلىأّما



تـدلّ بـل ،تعـالى غیـره إمكـان عـدم علىتدّلاللكن،تعالىوجودهعلى-حینئٍذ-دّلتإنوفألّنھا:الثانيعلىأّماو

.»٤«فقطتعالىغیرهوجودعدمعلى

:عنهاجیبو

خبرھـا فـي »ممكـن «تقـدير معوالوجود،واجبھواللَّهمنالمرادألّنيرين؛التقدكالعلىمردوداإلشكالبأّن:تارًة

.وجودهووجودهإمكانبینللمالزمةلوجوده؛مالزمتعالىإمكانهوغیره،إمكانعدموتعالىإمكانهعلىتدّل

لُوجـد أمكنلوألّنهناعه؛المتمالزمغیرهوجودعدمو،تعالىغیرهوجودعدمعلىتدّل»موجود«تقديرفرضعلىو

»١«.

سـره قـدس الشیخعنكمااإلسالمّیة،الفطرةعلىيولدمولودكّلأّنبضمیمةالتوحیدعلىتدّلبأّنھا:اخرىتارةو

.»٢«التقريراتفيماعلى

.»٣«اهللاّلاإإللهباُأللوھّیةنقّرال:المعنىوخبر،بالھيبلخبر،تقديرإلىاحتیاجالبأّنه:ثالثةو

المشـركون منھمطائفة:طائفتینوقسمینعلىكانوااألعرابوالعربإّنحیث:يقالأناإلشكالدفعفياألولىو

الطائفةمنأّنهُيعلمالكلمةبھذهمنھمنطقفمنبه،المعتقدونبالتوحیدقائلوناخرىطائفةواآللھة،بتعدُّدالقائلون

.بھاتلّفظمنإسالميقبلآلهوعلیهاهللاصلىاللَّهرسولكانلذلكووحید،بالتالمعتقدةالثانیة

والعقلّیـة المطالـب والدقیقـة المعـاني ھـذه األعـراب والعـوامّ إدراكلعـدم مسـتقیمة؛ فغیـر المـذكورة األجوبـة أّماو

.يخفىالكماالعرفانّیة،

:فصولفیهوالخاّصوالعاّمالرابعالمطلب

العاّمتعريفاألّولالفصل

واإلبـرام، والـنقض منعلیھاأوردوھاالتياإلشكاالتمع،»١«المطّولةالكتبفيمذكورةكثیرةبتعاريفالعاّمُعرِّف

.لھاالتعرُّضعدمفاألولىكذلك،ھوولفظّیة،تعاريفألّنھالھا؛»٢«»الكفاية«فييتعّرضلم

والطبیعةولطبیعته،»اإلنسان«كلفظالمجّردة،للطبائعموضوعةألفاظًاالعربلماتكفيأّنھو:المعلومالقدرلكنو

ألّنبخصوصّیاتھا؛عنھاحكايتھايستحیللكن-مثًلا-اإلنسانمنالخارجّیةاألفرادعلىتصدقإنولھاالموضوعاللفظ

نفـس كـذلك وعنـه، زيـادة باللھاالموضوعھوعّماإّلايحكيفالبشرط،الالطبیعةلنفسموضوعاللفظأّنالمفروض

.الطبیعة

فـإذا الكثـرة، لمعنـى موضـوعة اللغـات سائرفينحوھماو»جمیع«و»كّل«مثلللكثرة،موضوعة-أيضًا-ألفاظفیھاو

كـلّ «أو»إنسـان كـلّ «:قیـل والمشـتّقات، عناوينمنلعنواٍنأوالطبیعةلنفِسالموضوعاللفظعلىاللفظھذادخل

منيرادفهماو»كّل«كلفظالكثرةعلىالداّلاللفظھوفالعاّمحینئٍذواإلنسان،أفرادمنفرٍدفرٍدكّلمنهُيفھم»عالم

.اللغاتسائر

المطلقوالعاّمبحثبینالفرقالثانيالفصل



بـل كـذلك، لـیس مـا ثـاني الوالشـمول، وللكثـرة موضـوع ھـو مـا أحدھما:قسمینعلىالعاّمالفّنأھلبعضجعل

.الحكمةمقّدماتواإلطالقاتمنمنهالعموميستفاد

.المقّیدوالمطلقبابإلىموكولفیهفالكالمالثانيالقسمأّماواألّول،القسمعنالبحثھناالمقصودإّن:قالثّم

.»٢«التقريراتفيماعلىالنائینيالمیرزاالمحّققو»١«»الدرر«فيصنعھكذاو

للكثرة،الموضوعھوعرفتكماالعاّمألّنمسائلھما؛بینالوالعاّموالمطلقبینارتباطالفإّنهيخفى،المافیهلكنو

المتكّلمكانإذالكنبشرط،الالطبیعةلنفسموضوعالمطلقواإلنسان،طبیعةمنفردكّل»إنسانكّل«معنىأّنو

حكـیم، مختـار عاقـل أّنـه المفـروض وبقیـد، يقّیـدھا أنبـدون لحكمهموضوعةالطبیعةنفسجَعلوالبیان،مقامفي

.الطبیعةنفسھيلحكمهالموضوعتمامأّنمنهُيستكشف

لـه تعـّرض الفإّنـه بـالمطلق، المـتكّلم بخالفاللفظّیة،بالداللةبخصوصّیاتھالألفرادمتعّرضبالعاّمالمتكّلم:بالجملةو

إلیـه أشـرنا كمااللفظّیة،الدالالتمنلیساإلطالقومجّردًة،الطبیعةلنفسبلاللفظّیة،بالداللةراداألفلخصوصّیات

.اللَّهشاءإنالمقّیدوالمطلقبابفيءسیجيوسابقًا،

ال؟أومدخولھافيالحكمةمقّدماتإلىعلیهالعمومألفاظداللةفييحتاجھلالثالثالفصل

تفیدالبدونھاوألفاظھا،مدخولفيالحكمةمقّدماتبمعونةھوإّنماالعموم،علىالعموماتجمیعاللةدإّن:يقالقد

.بیصحیصفيالقولھذادفعفي»٢«»الدرر«فيوقعقدو.»١«العموم

ألجـل ھـي إّنما،»ًةرقبأعتق«:قولهمثلمناإلطالقاستفادةأّنوالحكمة،مقّدماتإلىفیھااحتیاجالأّنه:الحّقو

الموضـوع تمـام أّنمنـه فیستكشـف لحكمـه، موضـوعة الطبیعـة نفـس جَعـل مختار،عاقلمنصادراختیارّيفعلأّنه

بالداللـة علیـه تـدلّ »كّل«لفظةفإّنالعموم،بخالفلفظ،ذلكعلىيدّلأندونمنغیر،الالطبیعةتلكھيللحكم

تفیـد إلیھـا »كّل«إضافةوالطبیعة،لنفسموضوعاإلنسانوللكثرة،موضوعة»ّلك«لفظةأّنمنعرفتلمااللفظّیة؛

.فیهباإلطالقُيتمّسكماھنافلیسغالطًا،كانذلكغیرالمتكّلمأرادلوبحیثالطبیعة؛أفرادمنفردكّل

.»كّل«ولمدخفيالالحكم،كیفّیاتواألفرادحاالتإلىبالنسبةباإلطالقالتمسُّكيمكننعم

المـتكّلم بخـالف المطلقـات، مـن كثیـر فـي كمااإلجمال،واإلھمالمقامفيبالمطلقالمتكّلميكونأنيمكنأيضًاو

.اإلھمالأواإلجمالمقامفيكونهفیهيتصّورالاللفظّیة،بالداللةعلیھايدّلواألفراد،عنحاٍكإّنهحیثألّنهبالعاّم؛

العاّمأقسامفيالرابعالفصل

والعـامّ بـین خلـطٌ كالمھـم فـي وقـع والبدلّي،والمجموعّي،واالستغراقّي،الشمولّيإلىالعاّم»١«قّسمواأّنھم

.أيضًاھناالمطلق

تـدلّ »كـلّ «لفظةأّنعرفتقدوال؟أواألقسام،ھذهمنواحدكّلعلىتدّلألفاظلناھل:أّنهفيالبحثمنبّدالو

ذكرهكماللنكارة،التنوينكانإذا»رجل«مثلبالنكرة،بعضھملهفمّثلالبدلّيالعمومأّماواالستغراقّي،مالعموعلى

.»٢«الجنساسممثلاالستغراقّيالعاّمأّن-أيضًا-ذكرو،»المقاالت«فيسرهقدسالعراقيالمحّقق



دّلإنو»رجًلاأكرم«:قولهفإّناآلخر،عنبدلاألفرادمنحدواكّلأّنعلىتدّلالالنكرةألّنكذلك؛لیسلكّنه:أقول

لیسلكّنهاألفراد،بینبالتخییرحاكمفیهالعقلنعماآلخر،عنفردكّلبدلّیةعلىلهداللةاللكنبعینه،الواحدعلى

االستغراقعلىللداللةضوعًامولیسالجنساسمكذلكوعلیه،لفظهداللةمنالعامفيبّدالوالنكرة،لفظمدلوَل

.المطلقةالطبیعةلنفسبل

إلـى مضـافاً فإّنھـا ،»١«»ُتْنِكـُرونَ آيـاتِ َفـَأيَّ «:مثـل البـدلي، العمـوم علىتدّلاالستفھامّیة»أّي«لفظأّن:الظاھرو

َحـديثٍ َفِبـَأيِّ «:تعـالى قولـه ككـذل واآلخر،عناألفرادمنواحدكّلبدلّیةعلىتدّلالمعیَّن،الغیرالفردعلىداللتھا

.»٢» «ُيْؤِمُنوَنَبْعَدُه

:أمـرين علـى يـدلّ فإّنه،»العلماءمجموعأكرم«مثلالمجموع،لفظھوعلیهالداّلأّنفالظاھرالمجموعيالعاّمأّماو

أصـًلا، امتثـل لمـا مـنھم ًاواحديكرململوبحیثواحدًا؛فرضھمومجموعھااعتبارالثانيواألفراد،خصوصّیاتأحدھما

مـن إلـى بالنسـبة األمـر امتثـل آخـر، بعٍضدونبعضھمأكرملوفإّنه»جمیعھمأوالعلماءكّلأكرم«:قاللومابخالف

.يكرمھملممنإلىبالنسبةعصىوأكرمھم،

سـائر فـي ُيرادفھمـا امـ و»جمیـع «و»كـلّ «مثـل بلفظـه، االسـتغراقي العمومعلىيدّلاأللفاظبعضأّن:الحاصلو

»أّي«مثـل منـه، البـدلي علـى يـدلّ بعضـھا و،»المجمـوع «لفـظ مثلالمجموعي،العمومعلىيدّلبعضھاوالّلغات،

.منھاالمتباِدرھوكمابألفاظھا،ھيإّنماالمذكورة،المعانيعلىالمذكورةاأللفاظمنواحدكّلداللةواالستفھامّیة،

-العاّمأقساممنذكرمااختالفأّنمن:سرهقدسالنائینيالمیرزاتبعهو،»الكفاية«فيذكرهماأّن:ذلكمنفظھر

بمعنـىً الجمیـع فـي فالعمومإّلاوبه،األحكامتعلُّقكیفّیةباختالفھوإّنما-البدليوالمجموعيواالستغراقي:أي

.صحیحغیُر،»٣«علیهينطبقأنيصلحمالجمیعالمفھومشمولھووواحد،

معمتعلَّقھمافيھوإّنماالبدلي،واالستغراقيبینالفرقأّنمن:»١«سرهقدسالعراقيالمحقِّقذكرهماكذلكو

.فیھمابهالحكمتعلُّقكیفّیةاّتحاد

ذلـك وه،منبالمجموعييصّرحوالمإنوالبدليوالمجموعيواالستغراقيإلى-أيضًا-اإلطالق»٢«قّسمواونعم،

مـن المجمـوعي واالستفھامّیة،»أّي«منالبدليو،»عالمكّل«لفظمناالستغراقيالعمومتبادراّنمنعرفتلما

المعـاني تتبـادر الأنَلـِزم بـه، الحكـم تعلُّـق بـاختالف بینھمـا الفـرق كـان لووبه،الحكمتعلُّققبل،»المجموع«لفظ

!التناقض؟إّلاھذاھلوبخالفه،صّرحواأّنھممعبھا،حكمالتعلُّقبعدإّلامنھاالمذكورة

قضـّیة مفـردات مـن االسـتغراق يسـتفاد الأّنـه :التقريـرات فيماعلىسرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققذكرفإّنه

.»٣«بموضوعهالحكمتعلُّقمجموعمنبل،»عالمكّلأكرم«

.»٤«االستغراقھو»رجلكّل«منالمستفادإّن:ھذاُبَعیدقالو

.القضّیةمفرداتمنُيستفادالالعمومأّنمن:ذلكُقَبیلذكرهلمامناقضھذاو

بعـد العـامّ أّنفـي لالخـتالف معنـى فـال اختالفـه، وبھـا األحكـام تعلُّـق بلحاظاألقساماختالفكانلوأّنهإلىمضافًا

،»كـلّ «مثـل األّول،اختیـار ثّمال؟أوتخّصهصیغةللعمومھلأّنهفيالبحثكذلكوال،أوالباقي،فيحّجةتخصیصه

.االستغراقعلىبلفظهيدّلولذلك،موضوع»كّل«لفظأّنمعناهفإّن



معنًىإّلاالحكمةمقّدماتمنالمستفادلإلطالقلیسبلفاسد،-أيضًا-فھواألقسامھذهإلىاإلطالقتقسیمأّماو

دخـل دونمـن للحكـم الموضـوع تمامھولحكمه،موضوعًاالشاعرالعاقلالمتكّلمجعلهالذيطلقالمأّنھووواحد،

الموضـوع تمامأّنإثبات:الحكمةمقّدماتإجراءمنالمرادواللفظ،الالفعلداللةھووالبیان،علیهلزمإّلاوفیه،قیٍد

ھـذا ومنھـا، فـرد أّياختیـار والمطلـق؛ أفـراد بـین تخییربالالعقليحكمو-بشرطالالطبیعةأي-المطلقھوللحكم

.اللفظعلیهيدّلالعقلّيالتخییر

يـدلّ األّولفـإنّ ،»رقبـة أكـرم «:يقالأنبینو،»رقبةأّيةرقبًةأعتق«:يقالأنبینفرقأّنه:ذكرناماعلىيدّلمّماو

:ذلكمنفیعلمالثاني،دونالبدلي،العمومعلى

.البدلّیةعلىلهداللةالطلقالمأّن

العمومعلىاأللفاظبعضداللةفيالخامسالفصل

ال؟أوالعموم،ُيفیدانالنھيأوالنفيسیاقفيالواقعانالجنساسمأوالنكرةھل

:فنقولالتركیب،ھذامفرداتمالحظةمنفیهبّدالو

علـى تـدلّ فماّدته»الدارفيرجَلال«في»رجل«لفظأّماوجر،الزعلىالناھیةوالنفي،علىفتدّلالنافیة»ال«أّما

البالواحدالمقّیدةالطبیعةنفيعلىيدّلفالمجموعبعینه،الالواحدعلىالھیئةأوالتنوينوبشرط،الالطبیعةنفس

.لهعنىمالبلمفرداته،وضعغیرآخروضعللمرّكبلیسوالعموم،علىيدّلمافیھالیسوبعینه،

.األّولدونالثاني،منالعموميتبادرفإّنه،»رجلكّلتكرمال«بینو»رجًلاتكرمال«بینفرقأّنه:ذلكعلىيدّلو

يحكم-حینئٍذ-العقلوالطبیعة،نفسھوللحكمالموضوعأّنواإلطالق،إلثباتالحكمةبمقّدماتالتمسُّكيمكننعم،

.عرفتكماالعمومغیرذلكلكنانتفائه،وأفرادھاجمیعبتركھوماإّنانتفاءھاأوتركھابأّن

ھـو الموضـوع أّنإلثباتالحكمةمقّدماتفیهتجريبلالعموم،ُيفیدال-أيضًا-فھو:الالموباأللفالمحّلىالمفردأّماو

.المطلقةالطبیعةنفس

لكنعرفًا،منهالمتباِدرألّنهالعموم؛إفادتهفيريبفال،»١«»ُعُقوِدِباْلَأْوُفوا«مثل:الالموباأللفالمحّلىالجمعأّماو

الجمع؟نفسمنأوالالم،واأللفمنمستفادھوھل

.الكثرةمراتبأقصىعلىالالمواأللفو-االثنینفوقماأي-الكثرةعلىيدّلالجمعنفسأّنالظاھر

.منهالعمومتبادرفيريبال:بالجملةو

الباقيفيالمخصَّصالعاّمحّجّیةفيالسادسالفصل

وبالمّتصلالمخصِّصبینالتفصیلأوال،أوالباقي،فيحّجةھوھلالمنفصل،أوبالمّتصلبالمخصصالمخصَّصالعاّم

:أقوالالثاني؟دوناألّول،فيحّجةبأّنهالمنفصل؛بین



أقربھـا عـدداً أكثرھـا لـیس وكثیـرة، المجـازات مراتـب وبقـي، فیمـا اٌزمجالتخصیصبعدأّنهھو:النافیندلیلعمدةو

كثــرةمــنالحاصــلالــذھن،انــسبحســباألقربّیــةالحقیقــّيالمعنــىإلــىاألقربّیــةفــيالمنــاطألّنعلیــه؛لیحمــل

فیقـع الحقیقـي، عنـى المإرادةعـدم بعـد مراتبـه مـن مرتبـة أّيةإرادةُيعلمفالحینئٍذوالعددّية،الكثرةالاالستعمال،

.»١«اإلجمال

.فقطبالمنفصلالمخصَّصفيالبیانبھذاالمفّصلاستدّلو

منھا؟أيٍّفيبالتخصیصالتصرُّفأّنوالمخصَّص،العاّممفرداتمالحظةمنبّدال:أقول

له،الموضوعمعناهفيمستعمل-بالعدولتخصیصهالمفروض-»عالمكّلأكرم«في»كّل«لفظأّنفيريبال:فنقول

واحـدٌ يسـتعمل فلـم له،الموضوعالبعثإلنشاءمستعملة-أيضًا-ھیئتهو»أكِرم«ماّدةكذلكو،»عالم«لفظكذلكو

أوالبعـث إّمـا :البعـث إلنشـاء الـداعي أّناألمـر غايـة فیه،التجوُّزلیلزمله؛الموضوعمعناهغیرفيالمفرداتھذهمن

أيلـه؛ الموضـوعة معناھافيالھیئةاستعمالمعذلك،غیرأوالسخريةأوكاالمتحانآخر،أمرأوالحقیقّیان،االنبعاث

.البعثإنشاء

والبعـث لغـرض العـدول العلمـاء إكرامإلىبالنسبةلكّنهله،الموضوعالبعثإلنشاءالھیئةاستعملتفیهنحنفیماو

المـوالي ديدنھوكماالقانون،جعللداعي-الفّساقومنھمالعدول-جمیعھمإكرامإلىبالنسبةوحقیقًة،االنبعاث

المخصِّصـات يـذكرون ثـم القـوانین، جعلمقامفيالعمومبنحوللمكّلفیناألحكاميجعلونإّنھمحیثدأبھم؛والعرفّیة

البعـث منھـا اريـد لكـن االسـتعمالّیة، بـاإلرادة العمـوم منھـا اريـد والحقیقي،معناھافيمستعملةفالھیئةذلك،بعد

.بعضھمإلىبالنسبةالجّدّيةباإلرادةالحقیقي

المجـاز تـوھُّم مـوارد جمیـع فـي اللفظأّنعرفتبلذكر،ماعلیهلیردأصًلاتجوُّزالعاّمتخصیصمنيلزمال:بالجملةو

ُيقـدَّر أندونمـن القريـة نفـس إلـى »١«»اْلَقْرَيـةَ اْسـَألِ َو«فـي الفعـل اسـند أّنـه والحقیقي،معناهفيمستعمل

لكنالقرية،نفسإلىإسنادهفيماالحسنمنفیهكانلما»القريةأھلاسأل«:قیللوأّنهفيريبالإذالمضاف؛

فـي »السـماء «لفـظ كذلكوأيضًا،للشعورالعادمةالقريةنفستدركهأّنهحّتىالظھورمنبمكانالمطلبأّنبدعوى

:الشاعرقول

.الخ...»٢«قوٍمبأرضالسماءنزلإذا

فـي السـماء اسـتعمل أّنهالالمطر،نزوللكثرةنزلتقدبنفسھاالسماءأّنبدعوىالسماء؛نفسإلىالفعلفأسند

.فیهالحسنلعدم؛»المطرنزل«:قالكأّنهالمطر،

.المجازاتأقساممنذلكغیرو

فـي »٢«السّكاكيذكرهماذلكلیسوذكرناه،ماتصدِّق»١«سرهقدسنياالصفھاالمجدأبوالشیخأّلفهماراجع

.ذكرهمّماقريببلاالستعارة،باب

:المجازلزومإشكالدفعبیانفيذكرناهماعلىاوردقدو

االنبعـاث والبعـث إّما:مخصَّصأّنهمع»العلماءأكرم«:قولهفيالعلماءإكرامإلىالبعثواألمرإلىالداعيبأّن:تارًة

الحقیقّیـان االنبعـاث والبعثالجمیعھم،إلىبالنسبةالقانونجعلإّماومنھم،العدولإكرامإلىبالنسبةالحقیقّیان



الواثنـان، ھمـا بمـا اثنـین مـن يصدرالالواحدألّن-معًاالداعیینأي-جمعھماإرادةيمكنالوجمیعھم،إلىبالنسبة

.»٣«البینفي-أيضًا-جامع

:لآلمرإرادتینوجوديستلزمبأّنه:سرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققعنكما:اخرىو

إكـرام إلـى بالنسـبة البعـث فـي الجّدّيـة الثانیـة والعلماء،جمیعإكرامإلىالبعثإلىبالنسبةاالستعمالّیةإحداھما

.واحدةإرادةإّلالهلیسأّنهمعمنھم،العدول

أمالمخّصـص، كـان مّتصـًلا مطلقـًا؛ المجازّيـة العـامّ تخصـیصُ يسـتلزم الإّنـه :يقالأناإلشكالدفعفيالتحقیقاّنو

:منفصًلا

الموضـوع معنـاه فـي بلله،ُوضعماغیرفيمستعمًلالیس»عالمكّلأكرم«في»كّل«ألّنفواضح؛المّتصلفيأّما

.األّولمنُمضّیقةالمدخولدائرةفكأّن،»العالمالرجل«ھنالمدخولاومدخوله،أفراداستغراقھووله،

الالعـادل، الرجـل »الفاسـق تكـرم ال«و»رجـل كـلّ أكرم«في»الرجل«مناريدإّنهحیثفكذلك؛المنفصلفيأّماو

.انتھى.»١«كالمّتصلالرجل،مطلق

:علیهفیرداألّولاإلشكالأّما:أقول

إّن:يقـال كـي الفعـل؛ عنـه يصـدر مصـدراً لـیس الفعـل، وءالشيذلكمبادئمنفعلأوءشيإلىاعيالدبأّن:أّوًلا

.المواردھذهغیرالقاعدةموردأّنعرفتمامعاالثنین،منالالواحد،منإّلايصدرالالواحد

اسـتفادة ولزيارتـه العـالم مجلـس إلـى ذھابكالـ أكثر،أوداعیانللفعليكونقدأّنهالعیانوبالضرورةنرىأّنا:ثانیًاو

.منهالعلم

:علیهفیردالثانياإلشكالأّماو

بالنسـبة الجّديـة والعلماء،جمیعإكرامإلىبالنسبةاستعمالّیة:إرادتین»كّل«لفظاستعمالفيأّنالمرادلیسأّنه

إلىبالنسبةاستعمالّیة:إرادتینعالمكّلعلىكراماإلوجوبتعلیقفيأّنالمرادبلذكر،ماعلیهلیردبعضھم؛إلى

.ذكرماعلیهيردفالحینئٍذومنھمالعدولاكرامالىبالنسبةالجّديةوالقانون،جعل

مسـتعمل -بالمنفصـل المخصَّـص -»رجلكّلأكرم«فيالرجلأّنأرادإنأّنه:ففیهالجوابفيالتحقیقجعلهماأّماو

الرجلمطلقھوومعناه،فيمستعملأّنهأرادإنوغلطًا،لهوضعماغیرفيلّلفظاستعمالفھوم،العالالرجلفي

.ترىكماھووبداًءذلكبعدبالمنفصلالتخصیصيكونأنبّدفالالجّدية،باإلرادة

:حاصلهمااإلشكالعنالجوابفيالمقاالتفيسرهقدسالعراقيالمحّقققالو

تعدُّدحسبمتعّددةظھوراتللعاّمكاناللفظ،إلىالمعنىقبحيسريلذاونفسه؛إلىالمعنىيجذبلفظالإّنحیث

.»١«لهالمصادملعدمالباقييبقىوبعضھا،سقطالعاّمخّصصفإذاأفراده،

ذلكنقلعندمّرمافیهلكن»٢«سرهقدساألعظمالشیخذكرهمّمايقربالجوابفيسرهقدسذكرهالذيھذاو

فـي لـیس فإّنـه اللفـظ، إلـى المعنـى قبحسرايةونفسه،إلىالمعنىاللفِظلجذبمعنىالأّنهمن:»الكفاية«عن



يشـمئزّ لمعنـىً موضـوع أّنـه ألجـل فھـو األلفاظ،بعضسماععندالنفساشمئزازأّماوُقبح،الوحسٌناأللفاظنفس

ھـو وواحـد، ظھـور إّلـا »عـالم كـلّ أكرم«فيلیسوله،الموضوعاللفظسماعندعالذھنإلىتبادِرِهومنه،النفس

.متعّددةظھوراتالاالستغراق،بنحوالعلماءإكراموجوب

»الدرر«كذلكوبه،وافیةغیرقاصرةعبارتھالكن،»الكفاية«فيمراده-أيضًا-ھووذكرناه،ماھوالجوابفيفاألولى

.فراجعاإلشكال،عنيخلوالمافیهسرهقدسذكرإنو،»٣«

بالمجملالمخصَّصفيالكالمالسابعالفصل

:أقساملهو

.مفھومهتبیُّنمعالمصداقفيإّماووضع؟ءشيألّيأّنهُيعلمالبأّنمفھومه؛فيإّما:اإلجمالوالشبھةألّن

.األكثرواألقّلأولمتباينین،ابینتردُّدهألجلإّما:أيضًااألّولالقسمفياإلجمالو

.المنفصلأوالمّتصل،المخّصصفيإّماالكالم:التقاديرجمیععلىو

أكـرم «:قـال لـو كمـا ،المّتصـل المخّصـص فـي األكثرواألقّلبینترّددهمعالمفھومّیةالشبھةھوو:األّولالقسمأّما

الصـغائر، مـن لـو وذنبكّلمرتكببینوفقط،الكبیرةمرتكببینقالفاسمفھوُمتردَّدو،»منھمالفّساقإّلاالعلماء

أكرم«مفرداتمنواحدكّلألّنذلكوالصغیرة؛مرتكبأيالمشكوك؛خصوصفيبالعاّمالتمسُّكيجوزالإّنه:فقالوا

بـین لتـرّدده مفھومه؛يعلمالماباستثناءمّتصلإّنهحیثلكنله،الموضوعمعناهفيظاھرًاكانإنو»عالمرجلكّل

والمسـتثنى لمجمـوع لـیس واألكثر،إلىبالنسبةمجمًلا-أيضًا-ھويصیروالعاّم،إلىإجمالهيسرياألكثر،واألقّل

بیناالحتجاجوالمخاصمةمقامففيالمشكوك،الفردإلىبالنسبةإجمالهالمفروضوواحد،ظھورإّلامنهالمستثنى

.اآلخرعلىبهاالحتجاجمنھمالواحديصّحاله،موالوالعبد

واألقـلّ بینمردَّدمجملالفاسقأّنالمفروضوإّلا،لیسالفاسقالغیرالعالمھواإلكراملوجوبالموضوع:بالجملةو

.بهاالحتجاجيصّحالمجمًلالصیرورتهأيضًااألكثرإلىبالنسبةبالعمومالتمسُّكيصّحفالاألكثر،

المخصِّـص فـي لكـن أيضـًا، األكثـر واألقـلّ بـین المخصِّصتردُّدألجلالمفھومفيالشبھةكانتإذاما:الثانيالقسم

العمـوم فـي العاّمظھورانعقادعندصدرألّنهالعاّم؛إلىالمخصِّصمفھومإجماليسريالأّنهإلىفذھبوا،بالمنفصل

إلـى بالنسـبة أّمـا والمخصِّـص، فـي دخولـه المعلومإلىبالنسبةظھورهعنالیدعُترفبالمخصِّصالظفربعدوابتداًء،

حّجـة فھـو إلیـه، بالنسـبة العاّمظھورعنالیدُترفعفال-المذكورالمثالفيللصغیرةكالمرتكب-فیهدخولهالمشكوك

.»١«إلیهبالنسبة

األقل؛إلىبالنسبةالحّجةوجودالمفروضوالخالف،علىقًامطلأومنهأقوىحّجةالحیثحّجةالعاّمأّن:الحاصلو

لوو!كیف؟العموم،ظھورعنالیدترفعحّتىفیه؛الخاّصحّجّیةتثبتفلماألكثرإلىبالنسبةأّماوالكبائر،مرتكبأي

عنـوان شـمول ُيعلـم لـم الذيثراألكإلىبالنسبةبهاالحتجاجصّحلماالعاّم،صدورقبلابتداًءالمذكورالمخصِّصصدر

!العاّم؟ھووخالفهعلىالحّجةوجودالمفروضفیهنحنفیمافكیفله،الخاّص

فـي كمـا له،مفّسرًاوالعاّمإلىناظرًاالمنفصلالمخصِّصيكنلمإذايتّمإّنماالقسم،ھذافيذكروهالذيھذالكن

تأّملذكروهففیماالعاّم،صدوربعدلهشارحًاوالعاّمإلىناظرًالمنفصلاالمخصِّصكانإذاأّماوالحكومة،أقسامبعض



مفسِّـرة والتكـالیف أدّلـة إلـى ناظرةإّنھاحیثالحرج؛والعسرنفيكأدّلةالمّتصلكالمخصِّص-حینئٍذ-ألّنهإشكال؛و

.لھا

عـن منفصـًلا المخصِّـص ذكرعلىجاريةديدنهوالمتكّلمعادةأّنفرضإذاإّنه:حاصلهما»الدرر«فيسرهقدسقال

كالمـه بعمـوم التمسُّـك فـي يحتـاج أّنهفيغیره؛كالمفيالمّتصلكالمخصِّصفیهالمنفصلالمخصِّصفحالكالمه،

ّمـا أوفواضـح، القطعأّما:منھمابواحدفیهنحنفیماإحرازهيمكنالوباألصل،أوبالقطعإّماالمخصِّصإحرازعدمإلى

فـال لھـا يصـلح مـا فیـه يوجدالذيفیهنحنفیماأّماوللمخصِّصیة،يصلحمافیهيوجدلمفیمايجريإّنمافألّنهاألصل

.انتھى.»١«

الفحصقبلبالعاّمالتمسُّكجوازعدموالمخّصص،عنالفحصلوجوببهلالستدالليصلحإّنماذكرهالذيھذا:أقول

الصادربالعاّمالتمسُّكجوازعدممنذكرهلمابهاالستداللأّماوالمورد،ھذاغیرالمواردرسائفيكماعنه،الیأسو

المخصِّـص إجمـال لسراية-حینئٍذ-إلجمالهعنه؛الیأسوالمخصِّصعنالفحصبعدلووكذا،ديدنهالذيالمتكلِّممن

.فالإلیه،المنفصل

أكـرم «:قـال لـو كمـا ،المتبـاينین بـین تـرّدده ألجلإجمالهوالمخصِّصھوممففيالشبھةكانتإذاما:الثالثالقسم

للعلـم االحتیـاط؛ ھـو الفرضھذافيفالالزمبكر،بنزيدأوعمروبنزيدالمرادأّنيعلملمو،»زيدًاتكرمالوالعلماء،

المحذورين،بینفیهاألمردارإذاإّلاالي،اإلجمالعلممواردسائرفيكماالمعلوم،الغیرأحدھماإكرامبوجوباإلجمالي

.المنفصلوالمّتصلالمخصِّصبینفیهفرقالواآلخر،إكرامحرمةوأحدھماإكرامبوجوبعلملوكما

مفھومهتبیُّنمعالخاّصمصداقفيالشبھةكانتلوما:الرابعالقسم

كـان فیمـا التحتـه، عـن أفـراده مـن عّدةاخرجثّم-منهفردفردلكّلأي-لعاّمحكٌمثبتإذاماھوفیهالبحثفمحّط،

والعـامّ مسـألة أّن:مـّرة غیـر عرفـت لماالعادل؛العالموكالعالمخاّص،بدلیلالعنوانذلكُقّیدثّملعنوان،ثابتًاالحكم

.المقّیدوالمطلقبمسألةمربوطةغیرالخاّص

أكـرم «:قولـه ظاھرأّن:حاصلهماذكرحیثالمقامفيسرهقدسالنائینياالمیرزالمحّققكالمفيمابذلكفانقدح

تمـام لـیس »العـالم «عنـوان أّنبالمخصِّصُيستكشفواإلكرام،لوجوبالموضوعتمام»العالم«عنوانأّنھو»العالم

»العـالم «عنـوان ھـو لموضـوع اتمـام أّنومثًلـا، »العـادل «عنوانھواآلخرالجزءوالموضوع،جزءھوبلله،الموضوع

ال؛أوعادلأّنهفيُشّكلوفیمافكذلكبالعموم،الأوعالمأّنهفيُشّكفردفيالتمسُّكيجوزالفكمابالعادل،المقّید

.»١«جزَأْيهبتمامالموضوعإحرازمنبالعاّمالتمسُّكجوازفيبّدالبلللموضوع،الجزءينبینذلكفيالفرقلعدم

الـذي البیـان لكـن حـقٌّ، -للمخصِّـص المصـداقّیة الشبھةفيبالعاّمالتمسُّكجوازعدممنسرهقدسأفادهما:لأقو

:نقولحینئٍذوالخاّص،والعاّمبینوالمقّیدوالمطلقبابيبینفیهالخلطوقعأّنهعرفتلماصحیح؛غیرلذلكذكره

:منفصلإّماومّتصل،إّما:الفرضفيالمخصِّصإّن

إّلـا العلمـاء أكرم«:قاللوكماللمخصِّص،المصداقّیةالشبھةفيبالعاّمفیهالتمسُّكجوازعدمفيريبفال:األّولأّما

فـي واحـد ظھـور إّلـا للكـالم ينعقـد الألّنـه الُفّساق؛مفھومتبیُّنمعال،أوفاسقأّنهفردفيشّكو»منھمالفّساق

يجوزالإلیه،بالنسبةللكالمظھورالإّنهفحیثال،أوفاسقأّنهفردفيالشّكفمعالفاسق،الغیرالعالمإكراموجوب

.فیهبالعاّمالتمسُّك



ومـنھم الُفّسـاق العلمـاء عمومفيأّوًلاظھورهالنعقادفیه؛بالعاّمالتمسُّكبجوازيقالفقد:المنفصلالمخّصصأّماو

المشـكوك أّمـا وفسـقه، المعلـوم الفـرد الـى بالنسـبة ظھـوره عنالیدترفعمنفصلالالمخصِّصصدوربعدوالعدول،

.قطعًالهشمولهمعإلیهبالنسبةالعاّمظھورعنالیدلرفعوجهفالفسقه

حّجةبالالحّجةُمزاحمةقبیلمنفھوظھوره،فيالعاّمُيزاحمحّتىالخاّصتحتالفردذاكدخولُيعلملم:بالجملةو

.انتھى.»١«

.الخاّصتحتدخولهالمشكوكالفردإلىبالنسبةالحّجّیةعنقاصرالعاّمأّن:علیهيرد:أقول

فیهتجريفیماتجريإّنماھيوالجّد،أصالةفیهيجريفیماإّلابالعاّمالتمسُّكيصّحالأّنهفيريبالأّنه:ذلكتوضیح

أّمـا وفواضـح، الظھـور والحقیقـة أصـالتا أّما:جاريةالثالثةاالصولالمخصَّصرالغیالعاّمففيالظھور،والحقیقةأصالتا

الحقیقي،معناهفيمستعملفیهالعاّمأّنفيريبالوفیه،االستعمالوالجّدتطابقعلىالعقالءفلبناءالجّدأصالة

.يخفىالكماَلْغوًا،وَھْزًلابهمُيتكّللمأّنهوله،جّديمرادالعمومأنعلى-أيضًا-بناؤھماستقّرو

ال،أولـه مصـداق أّنـه فـرد فيُشّكلكنومفھومه،المبیَّنالمنفصلبالخاّصالمخصَّصالعاّمأيفیه؛نحنفیماأّماو

معنـاه فـي مستعمٌل-الخاّصأي-»منھمالفّساقتكرمال«و-العاّمأي-»العلماءأكرم«جملةمفرداتمنواحٍدفكلُّ

أّنالمفـروض ألّنفیھـا؛ جاريتانالظھوروالحقیقةفأصالتاِحدة،علىوضعلمجموعھمالیسوله،الموضوعالحقیقي

أّنـه المشـكوك الفردإلىبالنسبةالجّدأصالةھناتجرياللكنواضح،مبّینمعلومالمفرداتمنلكلٍّاللُّغويالمعنى

:الخاّصفيالوالعاّم،فيالالخاّص،أفرادمن

مـع أّمـا ومخصَّصـًا، يكـن لـم فیمـا ھـو إّنمـا الَھـْزل عـدم والجّدعلىالعاّمحملعلىالعقالءبناءفألّن:العاّمفيأّما

.فالتخصیصه

.أيضًافیهالجّدأصالةتجريفالفیه،مشكوكفسقهالمشكوكالفردعلىانطباقهأّنالمفروضفألّن:الخاّصفيأّماو

منھمـا واحـدٌ لیسوالخاص،أوالعاّممفھومتحتداخلإّمافسقهالمشكوكالفردبأّناالجماليالعلممع:بالجملةو

ذكـره فمـا كالخـاّص، فیـه العـامّ حّجّیـة لعـدم الالحّجـة؛ مـع الحّجـة مزاحمـة قبیـل مـن فیـه نحنمافلیسفیه،حّجة

صـحیح؛ غیـر فھـو -الخاّصدونفیهحّجةأّنهواقّیته،مصدفيالمشكوكالفرديشملبعمومهالعاّمأّنمن-المستدّل

.ممنوعھووعلیه،العقالءبناءوالجّدأصالةفیهتجِرلمماذلكفيالظھوروالعموممجّرديكفيالأّنهمنذكرناهلما

لیسفإّنهلمّتصل،االمخصِّصفيلهالمفھومّیةالشبھةبینوللمخصِّصالمصداقّیةالشبھةبینالفرق:بذلكفانقدح

-فیصـیر فیـه، العـامّ إلـى يسـري المّتصـل المخصِّصمفھومإجمالوللحكم،واحدموضوعوواحدظھورإالالثانيفي

.أيضًابعمومهالتمسُّكيصّحفالمجمًلا،-أيضًا

الخاّص؛فيالظھورولحقیقةاأصالتاتجريالوابتداًء،العمومفيظھورللعاّمينعقدفإّنهالمنفصلالمخصِّصفيأّماو

تجريواالبتداء،فيظھورلهينعقدإّنهحیثالعاّم؛بخالفأصًلا،ظھورلهينعقدالومجمل،مفھومهأّنالمفروضألّن

فـي حّجـة فھـو الخـاّص، تحتدخولهالمتیّقنغیرإلىبالنسبةالجّدأصالةفیهتجريوالظھور،والحقیقةأصالتافیه

.عرفتكماالمصداقّیة،الشبھةأيفیه؛نحنمابخالفللمخصِّص،المفھومّیةالشبھةجھةمنمشكوكالالفرد



الظھـور إّن:حاصـله مـا المصداقّیةالشبھةفيبالعاّمالتمّسكجوازعدموجهفيسرهقدسالعراقيالمحّقققالو

واإلفـادة مقامفيالمتكلِّمكانإذافیمايتحّققّنماإھووالتصّوري،الالتصديقي،الظھورھوبهاالحتجاجيمكنالذي

إلـى ملتفتـاً ھـو لـیس ومرامـه، إلـى التفتإذايتحّققإّنما-أيضًا-ھوومراده،إظھارومرامهإبرازبصددواالستفادة،

فـرد فـي بالعـامّ حتجاجااليصّحفالحینئٍذوأحكامھا،بیانبصددلیكونالشخصّیة؛خصوصّیاتھاوالخارجّیةالموضوعات

.الخاّصعنوانتحتدخولهفييشّك

.كالمهخالصة»٣«انتھى.أيضًا٠»٢«األنصاريالشیخو»١«»الكفاية«فيشیخنامرادھوھذاو:قالثّم

و-مثًلا-»معالكّل«بعنوانالخارجّیةاألفرادھو-أحكامهبیانبصددالمتكّلمأّنفرضالذي-العاّملحكمالموضوع:أقول

فـي عمـرو وزيدمنواحدكّلُيالحظبأنالشخصّیة؛عوارضھاونسبًاوحسبًااألفرادخصوصّیاتلحاظذلكيستلزمال

»حاّرةناركّل«:قولنافيكمااألفراد،ھوالخارجّیةوالحقیقّیةالقضاياجمیعفيالموضوعفإّن-مثًلا-»عالمكّلأكرم«

وجـود مـع الخارج،فيمنهفرديوجدالقدو!كیف؟بخصوصّیاتھا؛النارمنفردفردكّلتصوُّرذلكيستلزمالونحوه،و

.بالعاّمالمتعلِّقالحكم

وزيـد خصوصإلىلاللتفاتاستلزامهبدونإلیھاملتفتولھامتعّرضالحاكموباألفراداألحكامتتعّلقإّنما:بالجملةو

.غیرھماوعمرو

:قالثّم،»عالمكلَّأكرم«:قالالمتكّلمأّنفرضلوبماالنقضعلیهِردَيأّنهمع

فھلالصواب،أّنهفرضوبخالفه،المكّلفاعتقدوفاسٌق،-عالمھوالذي-زيدًاأّناعتقدو،»منھمالُفّساَقتكرمال«

:إكرامهتركفيالمولىعلىاالحتجاجللعبديصّح

.كّلاوحاشا!بفسقه؟معتقدًاكنتبأّنك

فـي الذلـك، بیـان بصددكانإذاالمتكّلمكالمبظھورالتمسُّكيصّحإّنماأّنه:فحاصلهسرهقدسالشیخذكرهماأّماو

فـي كالمـه بظھوراالحتجاجوالتمسُّكصّح،»العلماءأكرم«:فقالالعلماء،إكراموجوببیانبصددأّنهُفرضفلوغیره،

أّنبیـان بصددلیسألّنهبه؛االحتجاجوبالظھورالتمسُّكيصّحالال،أوعالمأّنهفيشكلووم،العالزيدإكراموجوب

مـن ذكرنـاه مـا ھـو الكفايـة صاحبمرادأّنالظاھربلذكره،بمالهربطاللكنفیه،ريبالحّقھذاوال،أوعالمزيدًا

.»١«سرهقدسالشیخذكرهمّمايقربالذيالبیان

اللُّّبيواللفظيالمخصِّصبین-للمخّصصالمصداقّیةالشبھةفيبالعاّمالتمسُّكجوازعدممن-ذكرناهفیمافرقالو

:المولىقالفلوالعقل،حكموكاإلجماع

الأّنـه فكمـا جـاره، ھـو الـذي لـه زيـد عـداوة فـي َشـكّ فلومنھم،أعداءھميريدالبأّنهالعبدقطعو،»جیرانيأكرم«

علـى العقـالء بنـاء لـیس واللُّّبـي، المخصِّـص فـي فكذلكالمصداقّیة،الشبھةفياللفظيالمخصِّصفيبهمّسكيت

علیـه يّتكلأنيصّحالالذياللُّّبي،المخصِّصفي»٢«»الكفاية«فيكماالمذكور،زيدإكراملوجوببالعمومالتمسُّك

.بهالكالماحتفافعدموالنفصالهالمتكّلم؛

بتلـك خـاصّ بعنـوان بمخصِّـص؛ العـامّ أفـراد منعّدةخروجُفرضإذاماھواللُّّبيالمخصِّصفيالبحثمحّطأّن:ظھرف

.الأوالعاّم،عنالمخَرجالعنوانذلكمصاديقمنأّنهفردفيُشّكواألفراد،



أّن:حاصـله مـا -التقريـرات فـي امـ علـى -قـال حیـث سـره قدسالنائینيالمیرزاالمحّققكالمفيمايظھرحینئٍذو

قـد رجـل إلـى انظروا(مثلبه،الموضوعلتقییدإّلاتصلحالالتيالعناوينمنكانإذااللُّّبيبالتخصیصالمخَرجالعنوان

المجتھـد فـي العدالـة اعتبـار علـى اإلجمـاع قامأّنهإّلاغیره،والعادليشملعاّمإّنهحیثإلخ؛»٣«...)حديثناروى

فـي اللفظـيّ بینواللُّّبيالمخصِّصبینذلكفيفرقفالفیه،للموضوعقیدالعدالةفإّنالقضاء،فيإلیهُيرجعالذي

أنإّلـا تصلحالالتيالعناوينمنالمخرجيكنلمإنوأي-إّلاوالمصداقّیة،الشبھةفيبالعاّمفیهالتمسُّكجوازعدم

)قاطبًةامّیةبنياللَّهلعن(مثلبالعاّم،فیھافیهالتمسُّكيجوز-الموضوعالالحكمیدلتقتصلحبلللموضوعقیدًاتكون

خالدأّن:الخارجمنعلمنافلوالمؤمن،ُيصیبالاللعنألّنمنھم؛المؤمنيعّمالالحكمبأّنحاكمالعقلإّنحیث؛»١«

أولـذلك، مقتضـیة لمصـلحة ذلـك؛ علـى ينبِّهلمالمتكّلمنلكوالعاّم،ھذاتحتيندرجالفھومؤمن،-مثًلا-سعیدبن

صـحّ امّیـة بنـي مـن فـرد إيمـان فيشككناإذاولعنه،يجوزفالالعرفّیة،المواليفيذلكيّتفقكماذلك،عنللغفلة

مـن خروجـه المعلـوم يكـون وجاريـة، فیـه العمـوم فأصـالة مـؤمن، غیـر أّنـه منـه يستكشـف وبالعموم،فیهالتمسُّك

.األفرادبعضإّلاالعموممنيخرجلموللموضوع،قیدًاالعنوانيؤخذلمإّنهحیثالفردّية؛التخصیصات

والمخاطـب والمكّلـف وظیفةمنمصاديقه،علىالعنوانتطبیقواألّولالفرضفيالحكممالَكأّن:ذلكفيالسّرو

فـي المـالك وجـود إحـراز إّنحیـث والمخاطـب، العھدتـه يفوالمتكّلموظیفةمنالثانيالفرضفيوعھدته،في

العمـوم ھذاإلقاءيصلحالوالمثال،فيالسالمعلیھملھمالعداوةوالبیتألھلكالبغضالمتكّلم،وظیفةمنالثاني

.ملّخصًا»٢«انتھى.المشتِبهالفردفيبالعمومالتمّسكصّحوأمكنذلك،إحرازبعدإّلا

اإلخـراج كـان إذامـا ھـو :ھنـا البحـث محـلّ أّنمـن عرفـت لمـا البحـث؛ محـطّ عـن خـروج ذلكأّن:فسادالظھوروجه

-ذكـره الذي-الثانيالفرضفيذكرهماوالأوالمخَرجالعنوانذاكمصاديقمنأّنهفردفيُشّكواللُّّبي،بالمخّصص

.بالمقاملهارتباطالو،عدمهوالزائدالتخصیصفيالشّكإلىمرجعهفإّنكذلك،لیس

الشـبھة فـي بالعـامّ التمسُّـك لجـواز -ُحكـي مـا علـى سـره قدسالنھاونديالمحّققالمستدّل-أيضًااسُتدّلإّنهثّم

والعلمـاء، منواحدكّلإكراموجوبعلىاألفراديبعمومهيدّل»العلماءأكرم«:القائلقولبأّن:للمخصِّصالمصداقّیة

فـرد كـون الحـاالت تلـك جملةمنوعلیھا،تعرضالتياألفرادحاالتجمیعإلىالحكمسرايةعلىظياللحابإطالقه

منخرج»منھمالُفّساقُتكرمال«:بقولهوالفسق،أوالعدالةمعلومّیةجملتھامنأّنكماالعدالة،والفسقمشكوك

العـامّ حكـم تحتالمشكوكبقاءاإلطالقوالعمومةأصالفمقتضىالباقین،خروجُيعلملمومنھم،الفسقمعلومھو

.انتھى.»١«

واقعّیینحكمینإثباتإلىفمرجعهاللحاظي،باإلطالقالمشكوكللفردالواقعيالحكمإثباتسرهقدسأرادإن:أقول

المشـكوك الفـرد أّنُفـرض إذاألّنـه ذلـك ومحـال؛ ھـذا والتقـادير، بعضفيواحدبعنوانواحدلفردفعلّیینمختلفین

ھـذا أّنالمفـروض والـواقعّیین بالفّسـاق متعّلقةاإلكرامحرمةألّن؛»الفّساقتكرمال«فیشملهواقعًا،فاسقفسقه

لزماللحاظي،باإلطالقالواقعيبعنوانهالعاّمبحكماإلكرامواجببأّنهحكمفلواإلكرام،محّرمفھوواقعًا،فاسقالفرد

.الواقعيبعنوانھاالعاّمبحكممحكومةاألفرادأّنھوالمذكورباإلطالقالمرادّنأضرورةذكرنا؛ما

تمـام أّنھـو وواحـد، قسـم إّلـا لإلطـالق لـیس والعمـوم، معنىھواللحاظياإلطالقأّن:مرارًاعرفتماإلىمضافًا

للفردواقعًااإلكراموجوبإلثباتالمعنىبھذاباإلطالقُتمّسكلووفیه،ٍءشيَدْخلدونمنھذا،ھوللحكمالموضوع

.التقاديربعضفيذكرناهمالزم-أيضًا-المشكوك



الشـكّ موضـوعه فياخذفإنالمشكوك،للفرداإلكراموجوبمنالظاھري؛الحكمإلثباتباإلطالقالتمسُّكأرادإنو

مـن علیـه اصـطلحوا مـا خـالف فھـو ظـاھرًا، اإلكـرام بوجوبمحكومفسقهالمشكوكالفردإّن:يقالبأنالفسق؛في

.ذلكغیرالالواقعيالحكمفيالشّكموضوعهفياخذالذيھوالمصطلحالظاھريالحكمفإّنالظاھري،الحكم

حیثمن-الخاّصأفرادمنأّنهالمشكوكالفردإّن:يقالبأنالواقعي؛الحكمفيالشّكموضوعهفياخذأّنهأرادإنو

اللكنالمذكور،اإلشكالعنَسِلَمإنوفھوظاھرًا،اإلكرامواجببأّنهمحكوم-واقعًااإلكرامبوجوبالحكممشكوكإّنه

-المشـكوك الفـرد إلـى بالنسـبة الظاھريثانیھماوالعدول،العلماءأفرادعلىالواقعيأحدھما-حكمینإنشاءيمكن

وذكرنـاه مّمـا حاًلـا أسـوأ للمخصِّـص، المصـداقّیة الشبھةفيالعاّمبالتمسُّكلجوازالمذكورفاالستداللواحد،بإنشاء

.قّدمناه

:مسائلھنا

تعلیلّیةبجھةاألفرادإخراجفياالولىالمسألة

عّقبـه إذاكمابینھم،مشتركةلعّلةبكر؛وعمرووزيدمثلأفراده،منعّدةمنھمَأخرجثّم،»العلماءأكرم«:قاللوأّنه

فيالشّكقبیلمنھوفھلال،أو-أيضًا-أخرجهأّنهالعدالةوالفسقمشكوكفردفيشّكو»فّساقھمألّن«:بقوله

فالالمخّصص،مصداقفيالشّكقبیلمنأّنهأوالفرد،ذلكإلىبالنسبةبالعاّمالتمّسكفیهلیصّحالزائد؛التخصیص

بالعموم؟فیهالتمسُّكيصّح

الالفّسـاق، عنـوان أخـرج أّنـه ھـو العرفّیـة المتفاھمـات فـي منـه المتبـاِدر ألّنالثـاني؛ ھـو ًاعرفمنهالمتباِدرالظاھر

.عمرووزيدفيلخصوصّیة

وجهمنالعامینفيالثانیةالمسألة

وأال،أوفاسـق أّنهعالمفيشّكو،»الُفّساقُتكرمال«و،»العلماءأكرم«:مثلوجه،منعاّمانالمتكّلممنصدرلو

العـامّ علـى مقـّدم فھـو لـه، شـارحاً وإلیـه نـاظراً واآلخرعلىحاكمًاأحدھمايكونأنفإّماال،أوعالمأّنهفاسقفي

.لهالمصداقّیةالشبھةفيالمخصِّصُحكُمھناالحاكمالعاّمُحكُمواآلخر،

:اآلخرعلىحاكمًاأحدھمايكنلمانو

والنھـي، واألمراجتماعبابمنلیسوالمتعارضین،معاملةاالجتماعماّدةفيمعھماُيعاملأّنهإلى:بعضھمفذھب

عـدم فـي المطلـق الخاّصوالعاّمفيالمخصِّصحكُمالمرجِّحذيفحكُمألحدھما،المرجِّحوالمزّيةثبوتفمعحینئٍذ

أّنـه عـالم فـي ُشـكّ لـو لمرّجٍح»فّساقالتكرمال«تقديمفمعله،المصداقّیةالشبھةفياآلخربعمومالتمسُّكجواز

.إكرامهبوجوبالحكمفي»١«»العلماءأكرم«بعمومالتمسُّكيصّحالال،أوفاسق

فلـو ،»٢«أقوىأّيھمافيالمالكأّنمالحظةمنبّدفالالمتعارضین،الالمتزاحمینبابمنأّنھماإلىبعضھمذھبو

مـاّدة إلـى بالنسـبة الضـعیف المـالك ذيفـي الحكـم أّنإلـى بعضـھم فذھبر،اآلخمنأقوىأحدھمامالكأّنفرض

-الفاسقالعالمالفردفيمزاحمفالحینئٍذوالقوّي،المالكلذيھوإّنماالفعلّيالحكمبلفعلّي،الشأنّياالجتماع

المشـكوك الفـرد ففـي حینئـذٍ وب،الوجـو مـالك مـن أقوىالحرمةمالكأّنفرضلوإكرامه؛لحرمة-االجتماعماّدةأي

.عذرهُيقبللمعدالتهباحتمالهمعتذرًاأكرمهفلوإكرامه،لحرمةالمزاحموجودفييشّكعدالته



اآلخر،منأقوىأحدھمامالككانإنو-المختارھوكما-معًافعلّیانالمتزاحمینفيالحكمینأّنإلىبعضھمذھبو

.للمخصِّصالمصداقّیةالشبھةفيالكالمھواألقوى،المالكلذيمصداقّیتهكالمشكوفيفالكالمحینئٍذو

الموضوعیةالشبھةفيباألصلالموضوعإحرازفيالثالثةالمسألة

بـه يـنقَّح موضـوعي أصلفیهيجريھللكنللمخصِّص،المصداقّیةالشبھةفيبالعاّمالتمسُّكيجوزالأّنهعرفتقد

ال؟أوفیه،بالعاّمالتمسُّكیجةنتينتجوالموضوع،

أصـل ال-المقـاالت فـي سرهقدسالعراقيالمحّققإلیهذھب-كذلكموضوعّيأصلفیهلیسأّنهإلىبعضھمذھب

.»١«غیرهالواألزليالعدم

جريانـه إلـى درسـه و»٤«بحثـه فـي سـرھم قدسالحائريو»٣«الكفايةصاحبو»٢«كالشیخآخربعضذھبو

.قًامطل

.اللَّهشاءإنسیأتيبمابعضھمفّصلو

كانعـدام إّلـا لیستحته،عنأفرادهبعضإخراجوالعاّمتخصیصأّن:حاصلهبماسرهقدسالعراقيالمحّققاستدّلو

يفـ بـاقٍ ھـو بلالمثال،فيكالعلماءالعاّم،حكمموضوععنوانتغیُّريوجبالاألفرادبعضموتأّنفكماالبعض،ذلك

إّلـا ھنـا لـیس ألّنـه الموضـوع؛ عنوانتغیُّريوجبالالتخصیصكذلكالبعض،ذلكموتقبلكانكماالعنوانبھذاتعّلقه

أّنهفردفيشّكو»منھمالفّساقتكرمال«:المثالفيقالفإذاالحكم،موضوعذلكيغّیرالواألفراد،منعّدةإخراج

اللكنإكرامه،حرمةعدمأفادإنواآلنإلىفسقهعدمفاستصحابالفسق،دمعالسابقةحالتهكانوال،أوفاسق

.إكرامهوجوببهيثبت

المخالفالصلحكذلكوالسّنة،أوللكتابمخالفأّنهفيُشّكماشرطّیةعدمفيبالعاّمالتمّسكمناشتھرماأّماو

أّنـه :فیـه فالسّراللَّه،لكتابمخالفتهالمشكوكنفوذثباتإفي»١«)جائزصلحكّل(عموممنالمستثنىاللَّهلكتاب

مـن لـیس بیانهوفیهالشّكرفعكانكّلماوصحیح،فیهبالعاّمفالتمّسكالشارعوظیفةمنفیهالشّكرفعكانكّلما

كالمـه ملّخـص تھـى ان.األّولقبیـل منذكرماوبالعاّم،فیهالتمّسكيصّحفالالموضوعیة،كالشبھاتالشارع،وظیفة

»٢«.

موضوععنوانُيغیِّرالالعاّمأفرادبعضموتفإّنموته،والعاّممنفردانعدامبینوالتخصیصبینفرقأّنه:علیهيردو

غايـة مـنھم، مـات مـن إلـى بالنسبةحّتىفعلّيوبحاله،باٍقالعلماءأفرادجمیعإكرامبوجوبالحكمبلالعاّم،حكم

نفـس فـي وُلّبـاً يغّیـره لكـن اللفـظ، بحسبعنوانهيغیِّرالإنوفإّنهالتخصیص،بخالفالمخالفة،فيمعذورأّنهاألمر

بحسـب كـذلك يكـن لـم إنواألمـر، نفـس والواقعفيالُفّساقالغیربالعلماء-التخصیصبعد-متعلِّقفالوجوباألمر،

.محّلهغیرفيفالقیاسحینئٍذوالتخصیص،قبلالموضوعھوبحسبهالموضوعبلاللفظ،

ھـي وللمخصِّص،المصداقّیةالشبھةفيھوإّنماالبحثألّنالبحث؛محّطفيخلطفھوكالمهآخرفيذكرهماأّماو

وعلیـه اهللاصلىنبّیهسّنةأواللَّهلكتابمخالفأّنهصلحأوشرطفيالشّكُفرضفلوأبدًا،خارجّیةموضوعّیةشبھة

.للمخصِّصالمصداقّیةالشبھةأيالكالم؛محّلعنخارجفھوالحكمّیة،الشبھةجھةمنسلموآله

:مطلقًاالموضوعياألصلإجراءلجوازدرسهفيسرهقدسالحائريالمحّققاستدّلو



عـدم السـابقة حالتـه أّنُفرضو-المثالفيالأوفاسقأّنهعالمفيكالشّك-للخاّصفردمصداقّیةفيشّكلوبأّنه

إكراميجبأّنهالمفروضألّنإكرامه؛وجبباألصلفاسقغیرأّنهثبتإذاوفسقه،عدماستصحابفیهجرىالفسق،

.األزلّيالعدمأصلجريانأمكنفسقه،لعدمالسابقةالحالةعدممعوأفرادھم،من-أيضًا-ھووالعلماء،

والـذھني الوجـودين عـن النظـر قطـع مـع يعرضـھا الـذي أيّیـة؛ الماھعـارض :قسـمین علـى العـوارض أّن:توضیحه

إّن:نقـول حینئـذٍ ومفـارق، أوالزمإّمـا -أيضـاً -ھـو والبیـاض، وكالسـواد الوجودعارضولألربعة،كالزوجّیةالخارجي،

إّماُوجدتُوجدتإذاانتكإنوالمرأةوقريش،إلىالمرأةانتسابعنعبارةألّنھاالوجود؛عوارضمن-مثًلا-القرشّیة

إّنھـا :يقالوماھّیتھا،إلىُيشارأنيمكنال،أوقريشإلىمنتسبةأّنھاامرأةفيُشّكلولكنقرشّیة،غیرأوقرشّیة

المرأةأّن:عمومفیشملهفیه،للشّكوجودھاعلىالقرشّیةعروضعدمھوفاألصلقرشّیة،الماھّیةبحسبتكنلم

.كالمهملّخصانتھى.خمسینإلىتحیضانتسابقريشبینوھابینلیسالتي

:امورتقديممنھنابّدال:أقول

.محّصلةأومعدولةإّما:منھاكّلوسالبة،أوموجبةمرّكبة،أوبسیطةإّماألّنھا:أقسامعلىالقضاياأّن:األّول

:ثالثةأجزاءمنمرّكبةأّنھاوالقضّیة،ُمقوِّماتمنالنسبةأّن:ذكرواو

بینالنسبةمنبّدالأّنهفياّتفقوالكّنھمالرابع،الجزءفيھوإّنمااالختالفوبینھما،النسبةوالمحمولوالموضوع

.فیھاالمحمولوالموضوع

زيد«و،»زيدزيد«:مثلاالّتحاد،والھوھويةعنإّلاتحكيالبلالنسبة،علىتشتملالمامنھابلكذلك،لیسلكن

أّنفـي ريبالألّنهذلك؛غیرإلى...»ممكناإلنسان«و»ناطقحیواناإلنسان«و»موجود-تعالى-اللَّه«و»إنسان

وزيـد بینكذلكوارتباط،ونسبةنفسهوزيدبینلیسأّنهفيريبالواألمر،نفسوالواقععنتحكيإّنماالقضّیة

كذلكوالخارج،فيالماھّیةعلىالوجودزيادةيلزمإّلاوالوجود،بینوبینهكذلكوالخارج،فيمعهالّتحادهاإلنسان؛

ھوالذيالناطق،الحیوانعیناإلنسانبأّن-أيضًا-صّرحواوالتسلسل،يلزمإّلاوفیه،معهالّتحادهء؛الشيبینوبینه

.فصیلالتوباإلجمالھوإّنمابینھماالفرقأّنوله،حّد

والواقـع فـي بـاآلخر ألحـدھما ربطونسبةالقضاياھذهفيالمحمولوالموضوعبینلیسأّنهفيريبال:بالجملةو

المعقولـة القضـّیة أي-منھـا المعقـول المعنـى كـذا وضرورًة،عینهوالمحمولمعمّتحدفیھاالموضوعبلاألمر،نفس

كـذلك ومنھـا، معقوًلايكنلمإّلاومنھا،المعقولفيفكذلكنسبة،فیھایسلومنھا،معقولأّنهالمفروضألّن-منھا

بینھمـا؛ نسبةالواقعفيلیسوالواقع،عنحاكیةألّنھانسبة؛فیھاالمحمولوالموضوعبینلیسالملفوظةالقضّیة

عـن تحكـي المـذكورة القضـايا فـي الھیئةبلمنھا،المفھومكذلكوعنھا،الملفوظةالقضّیةفيالنسبةَتحكيحّتى

لـیس زيـداً أّن«فمعنىالھوھوّية،واالّتحادسلبھوالقضاياھذهمنالسوالبمعنىوالخارجّیة،الھوھويةواالّتحاد

.المؤّولةغیرالمستقیمةبالقضاياالقضايامنالقسمھذاسّمیناوالخارج،فيمعهمّتحدًالیسأّنه»بحجر

الفإّنـه ،»السـطح علـى زيـد «:نحوبینھما،النسبةوالمحمولوالموضوع:أجزاءثالثةعلىتملتشماالقضايامنو

التيالقضايامنالقسمھذاورابطّي،فیهالكونألّنالسطح؛علىكونهمعالوالسطح،معمّتحدزيدًاأّنمنھاُيراد

.المؤّولةبالقضاياسّمیناھاالخارجّیةالھوھوّيةعنتحكيال

:قولناصدقعدمو،»البیاضلهزيد«:قولناصدق:ذكرناماعلىيدّلمّماو



فـي ھذا.كذلكخارُجهلیسواالّتحاد،والھوھوّيةعلىتدّلالثانيفيالھیئةأّنألجلإّلاذلكلیسو،»بیاضزيد«

.الموجبات

فیھـا لـیس أّنـه أوالسـلب، ربطمفادھالیكون؛»١«سلبّیةنسبةعلىتشتملھلأّنهفي:فاختلفواالسوالبأّماو

ذلكبینوبینهارتباطووجوٌدوالباريشريُكالخارجفيلیسإّنهفحیثاالنتساب،والربطسلبمفادھاأّنونسبٌة،

الباريريكشأّنهيتصّورشريكوثاٍنتعالىلهيكونأنامتنع،»٢«يتكّررالءالشيِصرفأّنمحّلهفيثبتوالوجود،

إّلاوبینھما،الربطبسلبيحكمحینئٍذوارتباط،ونسبةالوجودبینوبینهلیسأّنهوممتنع،بأّنهُيحكموالنفس،في

.واضحذلكوفیه،المنتسبینوجودإلىالحتیاجھاالخارج؛فيالعدموءالشيبینالنسبةوجوديعقلفال

مـن مرّكبـة ھـي بـل علیھـا، بعضـھا اشـتمال لعـدم بالنسـبة؛ متقّومةالقضايامیعجلیسأّنهھوالمقصود:بالجملةو

مـن بعضـھا وأجـزاء، أربعـة مـن مرّكبـة بعضھاوأجزاء،ثالثةمنمرّكبةأّنھاوالنسبة،علىمشتملةبعضھاوجزءين،

.أجزاءخمسة

تطابقـه الأو»٣«تطابقـه خـارج لنسبتهالكالمكانإنأّنهھوكذبھاوالقضیةصدقفيالمناطأّنذكرواأّنھم:الثاني

.فإنشاءإّلاوإخباٌرفھو

التـامّ المـالك أّنوالكـذب، والصـدق احتمـال ھوالخبرّيةالجملةتتقّومبهماأّن:التحقیقبلكذلك،لیسأّنهالحّقو

الھیئـة فـإنّ التصـديقّیة، النسبةعنأو،التصديقّیةالھوھوّيةعنحكايةكانتسواءالتصديقّیة،الحكايةھوالحتمالھما

التصـديقّیة، النسـبة عـن »السـطح علـى زيـد «:قولنافيوالتصديقّیة،الھوھوّيةعنتحكي»إنسانزيد«:قولنافي

»زيدغالم«فيوالتصّورّيةالھوھوّيةعنتحكيفیھماالھیئةفإّنالتوصیف،بنحو»العالمزيد«أو»عالمرجل«بخالف

.النسبةعلىالقضاياجمیعاشتمالعدممنعرفتلماالتصوُّرّية؛نسبةالعن

واألمـر نفـس وللواقـع -سـلبّیة أوإيجابّیـة كانـت سـواء -التصـديقّیة الحكايـة ھذهمطابقةھوالكذبوالصدقمناطو

.فكاذبةإّلاوصادقة،ةفالقضّیاألمرنفسفيكذلكزيدكانفإن،»الدارفي«أو»قائمزيد«:قاللو:مثًلاعدمھا،

.معدولةأومحّصلةإّما:منھماكلٌّوسالبة،أوموجبةإّماألّنھامختلفة؛القضاياأّنعرفتقد:الثالثاألمر

،»بقائملیسالذيھوزيد«:مثلقضّیتین،إلىتنحّلالتيھيوالمحمول،السالبةالموجبةھيو:آخرقسملھاو

ثبـوت فـرع ءلشـي ءشـي ثبـوت ألّنالموضـوع؛ وجودمنلھابّدالالمعدوالت،والمحّصالتجباتالموكالقضاياھذهو

القضـّیة أّمـا وموضـوعھا، بانتفاءصدقھايمكنفإّنهالمحّصلة،السالبةبخالفعدمّیًا،وصفًاالثابتكانإنوله،المثَبت

فـي المعتبـرة القضـايا مـن يعـّدوھا لـم لكـن ،»قـائم الـذي ھوزيد«:مثلتصويرھا،أمكنإنوفإّنھاالمحمولالموجبة

.العلوم

أو،»العالمزيد«:مثلالتصّورية،كالھوھوّيةالمفردبحكمأومفردًا،إّما:يكونأنبّدالالقضّیةفيالموضوع:الرابعاألمر

أّمـا و.إمكانـه لعـدم التصـديقّیة النسبةأوالتصديقّیةالھوھوّيةعلىتدّلجملًةال،»زيدغالم«:نحوالتصّورية،النسبة

:قولنا

.المحمولكذلكو.تلكغیرالجملةھذهأّن:فمعناه،»جالسعمٌروغیُرقائٌمزيٌد«

:مثلخاّصو،»العلماءأكرم«:مثلعاّم،وردإذا:فنقولھذاعرفتإذا



أّنفـي إشـكال الوريـب فالالمّتصل،لمخصِّصامنكاالستثناءأوالمنفصل،المخصِّصمن»منھمالُفّساقتكرمال«

.الفّساقالغیرالعلماءأّنهوالجّد،بحسبالعاّمموضوععنوانتغیُّريوجبالمذكورالتخصیص

يكـن لـم عنـوان بكـلّ بـل خاّص،بعنوانُمعنَونغیرإّنهحیثالتخصیصبعدالعاّمتحتالباقيإّن:»الكفاية«فيفقال

استصـحاب فـیمكن واسـع، مجـال -شّذماإّلا-المصداقّیةالشبھةفيالموضوعياألصلفلجريان،الخاّصبعنوانذلك

سـنة؛ خمسـین إلىالُحمرةترىبأّنھافیحكمقريش،بینوقرشّیةكونھاالمشكوكالمرأةبیناالنتسابتحقُّقعدم

.حاصله»١«انتھى.القرشّیةإّلاكذلكمرأةكّلألّن

بحسبتكنلمھذه:فیقالالمشكوكة،المرأةإلىُيشارأنيمكنإّنه:درسهفيسرهقدسالحائرياالستاذقالو

قـال وسـنة، خمسـین إلـى الحمـرة تـرى بأّنھـا علیھايحكموقرشّیتھا،عدمفُیستصحبقرشّیة،األزلفيالماھّیة

.المعنىھذامنيقربما»٢«سرهقدساألعظمالشیخ

:التخصـیص بعـد الموضـوع يصیرأنفإّماحینئٍذوالعاّم،حكمموضوععنوانتغّیريوجبالالتخصیصّنأعرفتقد:أقول

امـرأة كـلّ «:مثـل المحمول،السالبةالموجبةبنحوإّماوالمعدولة،القضّیةبنحوقرشّیةغیربأّنھامّتصفةامرأةكّلھو

نظیـر الموضـوع أخـذ المـراد بـل ممكـن، غیـر أّنـه عرفـت لمـا للحكم؛موضوعةالقضّیةيجعلبنحٍوال،»قرشّیةلیست

.المحمولالسالبةالموجبةأوالمعدولة

لیسـت امـرأة كـلّ «:مثـل الموضـوع، بانتفـاء صـدقھا يمكنالتيالمحّصلة،السالبةبنحوالموضوعيؤخذأنيمكنالو

-الموضـوع وجـود ُفـرض لـو نعـم عـدميٍّ، لموضـوعٍ حكٍمبإثباتُيحكمأنيعقلالألّنهالمرأة؛وجودلعدملوو»قرشّیة

.أيضًاالمحّصلالسلببنحوالموضوعأخذأمكن-المثالفيكالمرأة

أّنفـي ريبفال-المحمولالسالبةالموجبةأوالعدولبنحوأي-األّولینالنحوينبأحدالتخصیصبعدالموضوعاخذفإن

ألّنهسابقة؛حالةالمذكورلالستصحابلیسوالموضوع،ثبوتفرعين،المذكورالنحوينبأحدالقرشّیةعدماستصحاب

.العدمذلكيستصحبكيالقرشّیة؛بعدممّتصفًةسابقزمانفيموجودةالمرأةتكنلم

الموضـوع، بانتفـاء ھـو إّنمـا األزلفـي قـريش بینوبینھااالنتسابتحّققعدمألّنيفید؛الاألزليالعدماستصحابو

.»بقرشّیةلیستالتيالمرأة«عنوانُيثبتالاألصلذلكأّنإلىمضافًا

فيموجودةتكنلمألّنھاسابقة؛حالةللمستصحبفلیسالموضوع،وجودفرضمعالمحّصلةالسالبةبنحواخذإنو

.العدمذلكُيستصحبكيقرشّیتھابعدمالعلممعزمان

أغمضـنا والموضـوع، بانتفـاء لـو والمحّصـل السلببنحوقرشّیةكونھاعدممعالمرأُةالموضوِعفياخذأّنهُسلِّملوو

:علیهيردفإّنهمعقولّیته،عدمعنالنظر

عدمألجلقرشّیةالمرأةكونعدمھوالمتیّقنةالقضّیةألّنالمشكوكة،معمّتحدةلیستفیهالمتیّقنةالقضّیةأّن:أّوًلا

مـن خـاصّ فـرد ھـي و،»ھـذه «بإلیھاالمشارالموجودةالمرأةقرشّیةعدمفھيةالمشكوكالقضّیةأّماووجودھا،

.المشكوكةوالمتیّقنةالقضّیةاّتحاداالستصحابفييشترطوالمرأة،

الموضـوع، وجـود مـع صـدقھا مـن أعـمّ -الموضـوع بانتفـاء لـو و-السالبةصدقألّنمثِبت؛االستصحابھذاأّن:ثانیًاو

السـلب بنحوالقرشّیةعدميثبتال-أعّمھوالذيالموضوعبانتفاء-المحّصلالسلببنحوالقرشّیةعدمفاستصحاب



فـي ذكـروه فمـا حینئـذٍ والمـذكور، للمستصـحب عقلـيّ أثرالمرأةھذهقرشّیةعدمألّنالموضوع؛وجودمعالمحّصل

.الوجوهمنبوجهتصحیحهيمكنالالمقام

.سابقةحالةلھالیستالتيالمواردفياألزليالعدمتصحاباسإلىبالنسبةكّلهھذا

الالمـوارد، بعضفيالجملةفيالموضوعياالستصحابفيإشكالفالسابقة،حالةللمستصحبأّنفرضلوأّماو

.جمیعھافي

أوفاسقأّنهفردفيشّكالُفرضو،»منھمالُفّساقُتكرمال«:بقولهُخّصصو»العلماءأكرم«وردإذاأّنه:ذلكتوضیح

الفاسـق؛ الغیـر العـالم ھـو الجّدبحسبللعاّمالموضوعأّنوالجّد،بحسبالعاّمعنوانيغّیرالخاّصأّنعرفتفقدال،

.المحمولالسالبةالموجبةأوالنعتي،العدمبنحو

إّنمـا وعلمـه، ببقاءالعلممعق،السابالزمانفيالفسقبعدممسبوقًاكانوسابقة،حالةالمشكوكللفردكانفإن

موضوعبهُينقَّحوفاسق،غیرعالمبأّنهفیحكمفسقه،عدماستصحابجريانفيإشكالفالعدالته،بقاءفيالشّك

.إكرامهفیجباإلكرام،وجوب

عـدم وعدالتـه بقـاء فـي شـكّ وبالوجدان،عالمًاصارثّمبالعلم،اّتصافهعدموسابقًاالفسقبعدمباّتصافهعلملوو

استصـحاب والفاسق،الغیرالعالمعنوانھوالجّدبحسبالعاّمموضوعألّنإشكال؛االستصحابجريانففيفسقه،

يحكـم عالمًا،بصیرورتهالعلمبعدوزيد،فسقعدماستصحاببعدأّنهاألمرغايةالعنوان،ھذايثبتالزيدفسقعدم

الغیـر العـالم الزيـد، فسـق عدمھوالمستصحبوبمستصحب،لیسعقلّيحكمكنهلفاسق،غیرعالمبأّنهالعقل

معنـى بـل علیھـا، شرعيٍّأثٍرترتُّبالموضوعاتاستصحابفييعتبرأّنهمعالعاّم،حكمموضوعبهينّقحكيالفاسق

ُيعّدبحیثكانفإنذكروھا،يالتالواسطةخفاءأّماوشرعّیة،كّلّیةلكبرىصغرىإثباتھوالموضوعیةاالستصحابات

.فالإّلاوصحیح،فھوعرفًاللمستصحباألثر

فـي الزمـانین اّتحـاد يعلـم لـم لكـن كـذلك، بـالعلم باّتصـافه علـم والسـابق، الزمـان فيبالعدالةزيداّتصافعلملوو

جريانعدمفيالثانيالقسممثلفھوالزمان،ذلكغیرفيأوبالعلم،اّتصافهزمانفيبعدالتهيعلملمبأنالسابق؛

.ذكرمالعیناالستصحاب؛

موضـوع عـین المستصـحب كـون ھـو للمخصِّـص، المصـداقّیة الشبھاتفياالستصحابجريانفيالمناط:بالجملةو

.عقًلايالزمهماالالعاّم،

الفردحاللكشفبالعاّمالتمّسكفيالرابعةالمسألة

فيُشّكلوكما،اخرىجھةمنبلالتخصیص،جھةمنالفردفيُشّكلوفیماعموماتبالُيتمّسكقدأّنه:بعٌضذكر

:يقـال بـأن كـذلك؛ نـذره لوفیما»بالنذورأوفوا«:مثلبعموم،صّحتهفیستكشفمضاف،بمائعالغسلأوالوضوءصّحة

لـو بأّنهللقطعصحیح؛محالةالفھوبه،تیاناإلوبهالوفاءوجبكّلماوللعمومات،بالنذروفاًءواجبالوضوءبھذااإلتیان

.»١«للنذرمتعلَّقًايقعلمفیمالووصحیحالمضافبالماءالوضوءبأّن:كّلّیًافیحكمبه،الوفاءوجبلماصّحتهال

الفريضـة وقـت فـي النافلـة و،»٣«السفرفيالصیامو،»٢«المیقاتقبلاإلحرامصّحةمنوردبما:ذلكيؤّيدرّبماو

.عنھاالمنععلىبناًء؛»٤«



للوالدالولدإطاعةوجوبعمومو،»٥«)اللَّهطاعةفيإّلانذرال: (بقولهمحكومنحوهوالمذكورالعمومأّن:أّوًلا:فیهو

ٍذحینئـ والمـذكورين، للعمـومین تفسـیر وشـرح عرفـاً ألّنھـا ؛»١«)اللَّـه معصیةفيلمخلوقطاعةال: (بقولهمحكوم

الشــبھةفـي بالعـامّ التمسُّـك فـي الكـالم ھـو بــالعمومین،للحـاكم المصـداقّیة الشـبھة فـي التمسُّـك فـي فـالكالم 

.بینھمافرقبالللمخصِّصالمصداقّیة

فـي ُشّكالذيفالمنذورحینئٍذولھما،مخصِّصانأّنھمامنأقّلاللكنالعمومین،علىحكومتھماعدمسّلمنا:ثانیًاو

التمسُّـك وللمخصِّـص، المصـداقّیة الشـبھة فـي الشـكّ قبیـل منال،أومباحأّنهالوالدبهأمرفیماُشّكأواعة،طأّنه

.مّركماجائزغیرفیھابالعاّم

فیـه كـذلك أّنـه إلـى مضـافاً ألّنـه للمخصِّـص؛ المصـداقّیة الشـبھة فـي بالعاّمالتمسُّكمنحاًلاأسوأذكروهما:ثالثًاو

أّنإثباتفي»العلماءأكرم«بعمومالتمّسكنظیرالمنذور،إباحةوالمذكورالوضوءصّحةمنالموضوعلحالاستكشاف

.»٢«»الكفاية«فيكمافسادهأحدعلىيخفىالوعالم،زيدًا

المصـداقّیة ةالشـبھ فـي بالعـامّ التمسُّـك ھـو ذكـر مّمـا المقصـود ألّنفیـه؛ نحـن بمـا لهربطفالالمذكورالتأيیدأّماو

علـى خـاصّ دلیلقامأّنهاألمرغايةالسفر،فيالصومكذلكوالمیقاتقبلاإلحرامحرمةفيشبھةالوللمخصِّص،

إلىموكولفیهالبحثوتفصیلھا،مقامھنالیسو،»٣«»الكفاية«فيذكرھاالتيالتوجیھاتبأحدفیھماالنذرصّحة

.الفقه

.األولىبالطريقفیهنحنفیماصّحفیھماصّحإذاالنذرأّنبلحاظھوإّنماالمذكورالتأيیدّنإ:يقالأنإّلاالّلھّم

التخّصصوالتخصیصبینالشّكعندبالعاّمالتمّسكفيالخامسةالمسألة

التخصیصلزممراألنفسفيعالمًاكانفإنال،أوعالمأّنهالمشكوكزيدإكرامبحرمةُعلمو،»العلماءأكرم«:قاللو

.موضوعًاخارجفھوإّلاوالمذكور،العاّمفي

تخصیصهعدمأصالةو»العلماءأكرم«بعمومالتمسُّكيصّحفھلالتخصُّص،والتخصیصبینفیهاألمردارإذا:بالجملةو

الجواز؟عدمفيالسّرماالثانيعلىوال،أوعالمغیرأّنهإثباتفي

لـه؛ المشـكوك فردّيـة عـدم إثبـات فيبالعاّمالتمسُّكعلىمستقّردأبھموالعلماءديدنإّن:سرهقدسالشیخقال

أّنثبـت فلّمـا ،»مـنجِّس نجسكّل«بعمومالمتنجِّسمنالمنفصلةالُغسالةماءنجاسةعدمإلثباتيتمّسكونألّنھم

.»١«لمالقیهمنجِّسسنجكّلألّننجسة؛لیستأّنھايستكشفلمالقیھامنجِّسةغیرالُغسالة

َعِنَتْنَھىالصالة«بعموممنھاللصحیحةموضوعةالصالةأّنإلثبات-األعّموالصحیحبابفي-»الكفاية«فيتمّسكو

صـالة كـلّ ألّنبصـالة؛ لیسـت أّنھـا منـه يستكشـف قطعًاكذلكلیستالفاسدةإّنحیثو،»٢«»اْلُمْنَكرَواْلَفْحشاِء

.»٣«عنھماناھیة

دلیـل ھـو والعقـالء، بناءھوالعمومأصالةحّجّیةعلىالدلیلألّنذلك؛يجوزالإّنه:حاصلهما-فیهنحنمافي-قالو

بنـاء ھناُيحرزلملكنحّجة،كانتإنواللفظّیةاالصولمنالمثِبتاتوالمتیقَّن،القدرعلىفیهاالقتصارمنبّدالُلّبيٌّ

وال،أوالحقیقـة أرادأّنـه ومعلومـًا، المـراد يكـن لمإذابماعلیھابنائھماختصاصالحتمالالعموم؛أصالةعلىالعقالء

.»١«معلومفیهنحنفیماالمراد



عـن اإلخبـار بمنزلـة كـان إنو»العلماءأكرم«:قولهإّن:حاصلهماذلكتوضیحفيسرهقدسالعراقيالمحقِّققالو

المـن أّنھـو نقیضـه عكـس أّنواالسـتعمال، والجّدإرادتيتطابقأصالةوالعمومأصالةجريانفيإكرامھم؛وجوب

بـه التعبُّدإحرازمنبّدفالالعقالء،منتعّبدّيأصلالحقیقةوالعمومأصالةإّنحیثلكنبعالم،لیسفھوإكرامهيجب

أصالةنظیربه،التعبُّدوقوعإلىإثباتهفييحتاجقعّيواالزمفإّنهللقضّیة،الزمھوالذيالنقیضلعكسھذاإثباتفي

إثبـات لعـدم الواقعّیة؛والعقلّیةاآلثارجمیعبھايثبتاللكناللفظّیة،االصولمنفإّنھاملزوماتھا،إلىبالنسبةالصّحة

.بھاالملزومات

كـون عـدم إثباتفيبالعاّمالتمسُّكيجوزإّنماهأّنھو:ذكرفیمابالعمومالتمسُّكجوازعدمفيالسّر:اخرىبعبارةو

:قولهواألفراد،حاللبیانمتعرِّضالعاّمأّنُفرضإذابحكمه،محكومًالیسبأّنهالعلممعللعاّم،مصداقًاالمشكوكالفرد

فـي جـوازه عـدم بیـان فيمّركماله،المشكوكمصداقّیةنفيفيبهالتمسُّكيجوزفالكذلك،لیس»العلماءأكرم«

المشـكوك مصـداقّیة نفـي ھاھناالمقصودأّنإّلاالمسألةتلكبینوفیهنحنمابینالفرقلعدمالمصداقّیة؛الشبھة

.لهمصداقّیتهإثباتھناكوله،

يجـوز فـال حاالتھـا، واألفـراد لتشخیصالتعرُّضبدونلألفرادالكليالحكملبیانمتكّفلةالعموماتإّنحیث:بالجملةو

.انتھى.»٢«لھاالمشكوكفردّيةلنفيبھاالتمّسك

مجـّرد والعـامّ لـنفس الزمھـو ھـل القضـّیة، عـن منفـكٍّ غیرالزمھوالذيالنقیضعكسأّنمالحظةمنبّدال:أقول

حاالتھا؟ولألفرادالمتعرِّضللعاّمالزمأّنهأوالكّلّیة،الكبرى

والجـدّ تطـابق أصالةوالعمومأصالةجريانتسلیمبعدأّنه:علیهيردحینئٍذولعموم،اوالقضّیةلنفسأّنهفيريبال

منبأّنااللتزامعنمحیصالالجّد،بحسبمنهفرداستثناءبالالعلماء؛منفرٍدفرٍدكّلإكراميجبأّنهواالستعمال،

العـامّ يكـن لـم إّلـا وعینھـا، ھوبلعنھا،منفّكغیرلھاالزمالقضّیةنقیضعكسألّنبعالم؛لیسفھوإكرامهيجبال

فھـو إكرامـه يحـرم منأّنتسلیمعدميمكنالالجّد،بحسبالعلماءإكراموجوبعمومتسلیمفمع.خلفھذا.عاّمًا

.النقیضعكسھوالذيبعالم،لیس

.فیهالجّدأصالةجريانعدمھوفیهّرالسأّنعرفتفقدالمصداقّیة،الشبھةفيبالعاّمالتمسُّكجوازعدمأّماو

الدلیلألّنفیه؛الحقیقةوالعمومأصالةجريانعدمھوالمقامفيبالعاّمالتمسُّكجوازعدمفيالسّرأّن:فالتحقیق

لجاج،الوالمخاصمةواالحتجاجإلىُتؤّديالتيالمواردفيبلالموارد،جمیعفييحرزلمالذيالعقالءبناءھوعلیھا

أوالسـعدي أشـعار فـي علیھـا بنائھمعدمترىلذلكوعبیدھم،إلىالُعرفّیةالمواليمنالصادرةالخطاباتفيكما

.اخرىمواردفيعلیھابنائھممع-مثًلا-القیسامرئ

منالعموموالحقیقةرادأأّنهالمتكّلممراديعلملمإذافیماھوإّنماعلیھا،بنائھممنبهالمقطوعالمسّلم:بالجملةو

نحـن مـا فـي كمـا المراد،ُعلمفیماالمجازًا،األفرادبعضفيالعاّمباستعمالالخصوصأرادأو،»العلماءأكرم«:قوله

.فیه

مجمًلاالمخّصصكانإذابالعاّمالتمّسكفيالسادسةالمسألة

بـن زيدبینوالعموم،فيالتخصیصلیلزمالعالم؛عمرونبزيدبینأمرهداروزيد،مسّمىإكرامبحرمةعلمإذاأّماو

العـالم؛ زيـد إكـرام بوجـوب يحكمإّنه:يقالأنفیمكنالتخّصص،بابمنخروجهأّنوالتخصیص،يلزمفالالجاھل،بكر



ثبـت فإذاأحدھما،إكرامبحرمةإجماًلاللعلمالجاھل؛زيدإكرامحرمةفیلزمهالعاّم،فيالعموموالجّدأصالتيلجريان

.السابقالفرضبخالفالثاني،إكرامحرمةيلزمهاألّولإكراموجوب

ال؟أوالمعارض،والمخصِّصعنالفحصقبل-الظواھرجمیعفيبل-بالعاّمالتمسُّكيجوزھلالثامنالفصل

:امورفيھناالكالمو

:البحثمحّطفي:األّول

عـدم مـع غیره،وللمشاَفهالنوعيالظّنبابمنالعمومحّجّیةفرضبعدھوفیهالبحثمحّطإّن:»الكفاية«فيقال

:»١«المخصِّصبوجوداإلجماليالعلم

.فواضحغیرهوللمشاَفهالعمومأصالةحّجّیةاعتبارأّما

عـدمھا والظـنّ فعلّیةھوفالمناطالشخصي،الظّنبابمنكانتلوفألّنھاالنوعي،الظّنبابمنحّجّیتھااعتبارأّماو

.بعدهوالفحصقبل

.عدمهوبهاإلجماليالعلموجودتقديريكالعلىبالكالمبأسفالبالمخصِّص،اإلجماليالعلمعدماعتبارأّماو

الفحصوجوبفيالبحث:الثاني

المخّصـص وجـود احتمـال ألّنكـالم؛ بـال عنھاالفحصيجبفالمنھاالمّتصلةأّماوالمنفصلة،المخصِّصاتفيھوإّنما

.»١«»الكفاية«فيكماالعقالء،بهيعتنيالمّما-المجازقرينّیةاحتمالمثل-ھوإلیناوصولهعدموالمّتصل

ال؟أوالبراءةبابفيبینهوھناالفحصبینيفّرقھل:الثالث

الحّجة،ُمتّممعنفإّنهھناك،بخالفهللحّجة،حمالمزاوجودعنھوإّنماھناالفحصبأّن:»الكفاية«فيبینھمافّرقو

بّدفالبنفسه،المكّلفإلىوصولهيلزمالوالمتعارف،البیانھوبهالمرادوالبیان،عدمھوالعقلّیةالبراءةموضوعفإّن

.بالفحصالبراءةجريانفيالبیانعدمُيحرزأن

.»٢«الفحصبعدبمالهُمقّیدبقسمیهاإلجماعأّنإّلاالفحص،قبلمايشملإنوأدّلتھافإطالقالنقلّیةالبراءةأّماو

:فنقول

فـالحقّ -البحـث محـطّ فـي الحّقھوكما-البینفيبوجودهاإلجماليالعلمعدممعالمخصِّصعنالفحصوجوبأّما

الفحـص فیجـب كذلك،يكنلممابینوالتخصیص،َمعرضفيالعاّمكانمابینالتفصیلمن»الكفاية«فيذكرهكما

.الثانيدوناألّولفي

َأْوُفـوا آَمُنـوا الَّـِذينَ َأيُّھـا يا«:تعالىقولهمثلالكّلّیة،القوانینجعلمقامفيالشارعمنالصادرةالخطاباتمثلفاألّول

.سلموآلهوعلیهاهللاصلىالمرسلینسّیدأحاديثوالمجیدالكتابفيكثیٌرنحُوهو،»٣«»ِباْلُعُقوِد

ذلكوالكّلّیة؛القوانینجعلمقامفيالالصادرةعبیدھم،إلىالُعرفّیةالمواليمنالُعرفّیةالخطاباتفيكماالثانيو

ذلكعلىالبناءوالجّد،أصالةجريانوالعمومفيالكالمظھورعلىيتوّقفاللجاجوالمخاصمةمقامفياالحتجاجألّن



جعـل مقـام فـي أّماو.القانونجعلمقامفيالالُعرفّیة،ُمحاوراتھمفيمنھمالصادرةالعموماتفيثابتءالعقالمن

لـیس والمقـام، ھـذا فـي الصادرةللعموماتالمخصِّصاتعنالفحصعلىديدنھموالعقالءبناءاستقّرفقدالقوانین،

ھـو و،»١«القبیـل ھـذا مـن الشـارع مـن الصادرةالعموماتوصدورھا،بمجّردفیھاالجّدوالظھورأصالةعلىبناؤھم

والمخصِّصاتبیانثّمأّوًلا،الكّلّیةالقوانینجعلعلىالعقالءبناءاستقّرأّنهعرفتكماللتخصیص،َمْعَرضّیتھامنالمراد

وللتخصیص،الَمْعَرضّیةعنتخرجبرالمعتبالمقدارالفحصبعدوعنه،متأّخرةفصولومواّدفياالستثناءاتوالُمقّیدات

.بھاالتمسُّكيصّححینئٍذ

عـن ھـو إّنمـا المقـامین كالفيالبحثأّنوالبراءة،مسألةفيبینهوھناالفحصبینفرقالأّنه:ذكرنامّماانقدحو

فـإنّ فیـه، نحـن فیماكذلكالبیان،والدلیلعنالفحصبعدإّلاالبراءةبأصالةاالحتجاجيصّحالأّنهفكماالحّجّیة،ُمتمِّم

الفحصبعدإّلاتجريالالتيالجّد،أصالةجريانبعدإّلابه،االحتجاجيصّحتاّمةحّجةلیسظھورهوصدورهبمجّردالعاّم

.الحّجةُمتّممعنھوإّنماالفحصأّنفيالمقامینبینفرقفالالمخصِّص،عن

بینمرّددالمفھوم؛بحسبمجملبمخصِّصبالفحصُظفرلوإّنه:-سرهقدسالحائريناشیخالقائلو-يقالقدإّنهثّم

ُمجمًلـا يصـیر والعـامّ إلـى يسريفإجمالهفقط،الكبائرأوالصغائروالكبائرمرتكببینالمرّددكالفاسقاألكثرواألقّل

»٢«.

قبـل عمومـه فيظاھرالعاّمأّنمنعرفتلمامستقیم؛غیرسرهقدسذكرهماأّن:تعرفذكرنافیماالتأّملبعدلكن

والجّد،أصالةجريانبعدإّلاالظھور،بھذااالحتجاجيصّحالأّنهاألمرغايةعدمه،وبالمخّصصالظفرمعبعده،والفحص

الجّدأصالةعنومالعموعنالیديرفعالمذكور،بالخاّصظفروتفّحصفإذاالمخصِّص،عنالفحصبعدإّلاتجريالھي

للصغائركالمرتكباألكثرأّماوالعموم،منخروجهالمتیّقنالقدراألقّلھووخالفه،علىالحّجةقامتماإلىبالنسبة

.أيضًافیهالجّدأصالةجريانمنمانعالوله،العاّمشمولمعفیهحّجةالخاّصفلیسالمثال،في

.المخصِّصانبوجودًلاإجماُيعلململوفیماكّلهھذا

الفحصلوجوبفاسُتدّلإجماًلابوجودھاُعلملوأّماو

لإلطالقـات الكثیـرة بالُمقیِّـدات وبھـا اإلجمـالي العلـم مقتضـى بأّن:الفحصقبلبالعاّمالتمسُّكجوازعدمو-حینئٍذ-

التمسُّكجوازعدمھو-ُقیِّدقدوإّلامطلقمنماو،»١«»ُخّصقدوإّلاعاّممنما«:قیلحتى-الشريعةفيالواردة

.المخصِّصاتمنبعّدةبالظفراإلجماليالعلمينحّلبعدهوالمخصِّص،عنالیأسوالفحصقبلبھا

:بوجھینعلیهاوردو

فحـص الوجـوب ھـو المـّدعى ألّنمنـه؛ أزيدفحصوجوبوالمّدعى،منأعّمالمذكورالدلیلمقتضىإّن:األّولالوجه

وبأيدينامّماأعّمأطرافهألّنذلك؛منأوسعاإلجماليالعلمدائرةواألخبار،كتبفيالُموَدعةاألخبارمنبأبدينافیما

تصـل لـم األّولّیـة الجوامـع واالصـول فيالمضبوطةاألخبارومنھا،إلینايصللممّماواألحكامواألخبارمنإلیناوصل

.إلیناجمیعھا

مـن بأبـدينا مـا خصـوص فيالكّلھا،الشارعمنصدرفیماكثیرةمخصِّصاتبوجودھوإّنمااإلجماليالعلم:لةبالجمو

.»٢«بلغماالفحصبلغإنواإلجماليالعلمانحالليوجبالالكتبمنبأيدينافیماالفحصوفقط،األخبار



أّنـه :حاصـله بمـا عنـه أجابو،»١«فقطالعملّیةصولاالفياإلشكالھذاسرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققذكرو

انحـالل بـل حقیقّیـًا، انحالًلـا لـیس أّنـه األمـر غايةاإلجماليالعلمينحّلاألخباركتبمنبأيدينافیماعنھاالفحصبعد

مّمـا أزيـد أحكامـاً شريعةالفيبأّنُيعلمالإذمنھا؛إجماًلاُعلمماعلىاالنطباققابلمنھاعلیهعثرناماألّنحكمّي؛

.»٢«علیھاعثرناالتياألدّلةتكّفلته

ذكربعد-المقاالتفيقالحیثاإلشكال؛عنالجوابفيسرهقدسالعراقيالمحّققأفادهمايرجعذلكإلىلعّلهو

أوبالمعـارض فـر ُظفـإن عنـه يفحـص أنبـدّ ال:-اإلجمـالي للعلمالمخصِّصعنالفحصقبلبالعاّمالتمّسكجوازعدم

.»٣«اإلشكاليندفعبھذاواإلجمالي،العلمدائرةعناألّولمنالموردھذاخروج]عن[فیكشفإّلاوفھو،الحاكم

الشريعةفيأّننعلمالأّنامن-سرهقدسالنائینيالمیرزاذكرهماھومرادهبأّنُيشعربالمعارض،بالظفر:تعبیرهفإّن

.إلینايصللمفیمابالمعارضالظفريمكنفالإّلاو-يدينابأماسوىأحكامًا

األطـراف أّنظـاھره فـإنّ خالُفـه، -اإلجمـالي العلمدائرةعناألّولمنھذاخروج]عن[يكشفبأّنه-تعبیرهظاھُرنعم

للعلمأطرافًاتكنلمبأّنھاميحكبالمخصِّصالظفربعدأّنهاألمرغايةال،أمالخالفانكشفسواءابتداًء؛لهأطرافًاكانت

.أيضًااالنحاللبعدلوولهأطرافًاكانتبأّنھاالوجدانيللعلماألّول؛منالحینه،مناإلجمالي

.المذكوراالحتمالخطأينكشفأّنهمن:ذكرناهمايريدأنإّلاالّلھّم

.علیهبارغالصحیٌحاإلشكالعنالجوابفيذكراهالذيفھذاتقديرأّيعلىو

عـن الفحـص بعـد إّلـا بالعـامّ التمسُّـك جـواز عـدم ھـو الُمـّدعى ألّنالمـّدعى؛ منأخّصالدلیلھذاإّن:الثانيالوجه

قبـل ذلـك اقتضىإنواألخباركتبمنبأيدينافیماالمقّیداتوبالمخصِّصاتاإلجماليالعلموعاّم،كّلفيالمخصِّص

:المراديصیر-منھاالمتیقَّنالمقدارعلىالعثوروبالفحص-اإلجماليلعلماانحاللبعدأّنهإّلاالفحص،

المتیّقنبالقدرالظفربعدبأيديناالتياألخبارمنالباقيھواألكثروبدوّية،شبھًةاألكثرضمنالمخّصصوجودصیرورة

وبـالعثور فإّنـه األكثـر، واألقـلّ بـین طرافـه أتـرّددت إجمـاليٍّ علـمٍ كّلفيكماَبْدوّية،شبھةبینھامنالمخّصصاتمن

إجـراء مـن مـانع فـال بدوّيـة شـبھة األكثريصیرواإلجمالي،العلمينحّلاألقّل،ھوالذيالمتیّقنالمقدارعلىاالّطالع

علمالانحاللبعدحّتىالعموماتجمیعفيالمخصِّصعنالفحصوجوبالدلیلھذايقتضيالوفیه،الّلفظیةاالصول

.»١«المّدعىھوكمااإلجمالي،

لكـن وبـدوّيًا، يصـیر الزائدفيالشّكوكّمًا،المعلومبالمقدارُظِفرإنوبأّنه:سرهقدسالعراقيالمحّققعنهأجابو

المحـتمالت جمیـع يصـیر آخـره، إلـى أّولهمنالفقهأبوابفيمنتشراتمتباينات،محتمالتبینترّددإذاالمقدارھذا

يفیـد الوجمیعھـا، عـن الفحـص قبـل بالعمومالتمسُّكمنفیمنعالعلم،لھذاطرفًاالفقهأبوابجمیعفيالمشكوكة

للعلـم، طرفـاً لكونهالموجبالفقهأبوابجمیعفيالقائمفاالحتمالالمعلوم،بمقدارالصورةھذهفيبالمعارضالظفر

.»٢«انتھىاالنحالل،يوجبالاإلجماليالعلمبعدالحاصلالعلممثلفإّنهاستعداده،بحسبللواقعمنجِّز

األقّلبینترّددتوإجماًلا،الفقهأبوابجمیعفيمتشّتةالمخصِّصاتمنباإلجمالالمعلوممحتمالتأّنفرضلو:أقول

اإلجمـالي العلـم ينحـلّ الةمحفالالمتیقَّن،األقّلبالمقدارظفروالفقه،أبوابجمیعفيالمجتھدتفّحصفلواألكثر،و

.المذكور



بّدفالالفقه،أبوابجمیعفيأطرافهبتشتُّتالعلمُينافيفھوالمتیقَّنبالمقدارظفروأبوابهبعضفيتفحصلوأّماو

قَّن؛المتـی بالمقـدار الظََّفـر دعوىعنإّماوالفقه،أبوابجمیعفيمحتمالتهبتشتُّتالعلمدعوىعنالیدرفعمنإّما

.اإلجماليالعلمينحّلمحالةفالإّلاواألدّلة،سائرفياخرمخصِّصاتبوجوداإلجماليالعلملبقاء

بتلـك إلیهُيشاربعالمةُمعلَّمغیرمرسلتارة:باإلجمالالمعلومبأّن:اإلشكالعنالجوابفيالنائینيالمحّقققالو

أّمـا واألّول،القسـم فيھوإّنماالمتیّقنالمقدارعلىبالعثوراإلجماليلعلماانحاللوكذلك،ُمعلَّماخرىوالعالمة،

.المتباينینبیناألمردورانحالحالهبلبذلك،ينحّلفالالثانيالقسم

قضـّیتین إلـى المنحّلـة الخلـّو، المانعـة المنفصـلة القضـّیة سـبیل علـى مطلقـاً اإلجماليالعلمأّن:القسمینضابطو

:القضّیتانھاتانوتین،حملّی

إحداھمابضّمالقضّیتینھاتینمناإلجماليالعلمنشأبحیثاألمر؛أّولمنمشكوكةاالخرىومتیّقنة،إحداھما:تارة

.عشرةأودراھمخمسةإّمالزيدمديونبأّنهعلملوكمااالخرى،إلى

وجـهٍ علىباألطرافالعلمتعّلقبل-مشكوكةاالخرىوّقنةمتیإحداھمااألمرأّولمنيكونبأنأي-كذلكال:اخرىو

بسببه،تنّجزوالعلم،بهتعّلقمّمالكانالواجبھواألكثركانلوبحیثبوجه؛العلمبھاتعّلقمّمااألطرافجمیعتكون

ثبوتهتقديرعلى-األكثرنكابلالوجوه،منبوجهاإلجماليالعلميصبهلمبحیثاألمر؛أّولمنمشكوكًااألكثرلیسو

بتلـك بـه العلـم تعّلـق قـد كـان بعالمـةٍ ُمعلَّمـاً باإلجمـال المعلـوم يكونماكّلفيذلكوالعلم،أصابهمّما-الواقعفي

الثابتكانلوحینئٍذواألكثر،واألقّلذلكفيسواءالعلم؛بهتعّلقمّماالعالمةتلكتحتاندرجماكّلفیكونالعالمة،

الـدفتر، فـي بمـا لزيدمديونأّنيعلمُتإذاكماذلكوبعالمته،تعلُّقهلمكانبه؛العلمتعّلقفقدالواقعفياألكثروھ

زيـد ديـن كـان لـو فإّنـه عشـرة، أوخمسـة زيددينكانسواءبه؛العلمتعّلققدزيددينمنالدفترفيماجمیعفإّن

زيـد ديـن كـان إذامّمـا ھذاأينوالدفتر،فيمابجمیعالعلمتعلُّقولدفترافيوجودهلمكانالعلم؛أصابهفقدعشرة

والوجـوه، مـن بوجـهٍ العلمبھايتعّلقلممّماذلكمثلفيالعشرةفإّن!العشرة؟والخمسةبینمرّددًااألمرأّولمن

لووبوجٍه؛بھاالعلمتعّلقإذامابخالفالواقع،فيثبوتھاتقديرعلىلتنجُّزھاموجبفالاألمر،أّولمنمشكوكةكانت

.الدفترفيوجودھاتقديرعلىتنّجزتقدفإّنھاالدفتر،فيكونھاھوولھا،العالمةقبیلمنھوبماالعلمتعّلقلمكان

ديـن بأّنآخرإجماليعلموالدفتر،فيمابجمیعلزيدمديونبأّنيإجماليعلم:علمانھنالناكان:قلتشئتإنو

مقـتضٍ األّولاإلجمـالي العلـم والعشـرة، إلـى بالنسـبة لالحتیـاط مقـتضٍ غیـر الثانيالعلموعشرة،أوخمسةزيد

.المقتضيُيزاحمأنيمكنالالالمقتضيوالواقع،فيثبوتھاتقديرعلىبھاالعلملتعّلقإلیھا؛بالنسبةلالحتیاط

المقـدار علـى بـالعثور ينحـلّ الالتـاّم، للفحـص المقتضـي الُمعلَّـم اإلجمـالي العلمفإّنالقبیل،ھذامنفیهنحنماو

بأّنهالعلمقبیلمنفھوإلزامّیة،أحكامًاومخصِّصاتومقّیداتبأيديناالتيالكتبفيبأّنتعّلققدالعلمألّنالمتیّقن؛

والعلـم أصـابه قـد الكتـب، مـن بأيـدينا فیماابتًاثإلزامّيحكمومخصِّصومقّیدكّلفیكونالدفتر،فيبمالزيدمديون

التاّمالفحصمنفیهبّدالبلالمتیّقن،المقدارعلىبالعثورينحّلالاإلجماليالعلمھذامثلأّنعرفتقدوبه،تعّلق

.انتھى.»١«الكتبمنبأيديناماجمیعفي

:علیهيرد:أقول



وغیـره، أوللمسجدأھداهبماأومصارفه،فيصرفهالذيالكیسفيكانبمايدلزمديونأّنهعلملوبماالنقض:أّوًلا

ألّنـه األكثـر؛ إلـى بالنسـبة األصـل إلـى الرجوعيجوزالذكرهماعلىفبناًءاألكثر،واألقّلبینالكیسفيكانماترّدد

.بهيلتزمالسرهقدسأّنهمع،»الكیسفيما«بعالمةمعلَّم

مبیَّنـاً بسـیطاً أمـراً لـه المتعلَّـق العنـوان يكـون قـد ألّنـه مختلفة؛اإلجماليللعلمالمتعلَّقةالعناوينبأّنالَحّلب:ثانیًاو

لهالمحصِّلأّنفيُشّكوالطھارة،بعنواناألمرتعّلقلوكمااألكثر،واألقّلبینلهالمحصِّلفيُيشّكلكنومفھومه،

.األكثرفیجبالمحصِّل،فيشّكألّنهاالشتغال؛ھوالقاعدةمقتضىذلكمثلففيسّتة،أوأجزاءخمسة

بأيـدينا فیمـا كثیـرة مخصِّصـات وجودھوالعلممتعّلقفإّنالمقام،فيكمااألكثر،واألقّلبینالعنواننفسيترّددقدو

فـي »الكـیس فـي مـا «عنـوان مثـل لكّنـه الكتب،فيبماالعلمتعّلقإنوفإّنهاألكثر،واألقّلبینمرّددةالكتب،من

المخصِّصـات، مـن األكثرواألقّلبیناإلجماليالعلمجنبفيھووالخارج،إلىبهُيشارعنوانھووالمتقّدم،المثال

وألقلابینالمرّددةإجماًلا،المخصِّصاتبوجوداإلجماليالعلمھوالمؤثِّربلأصًلا،لهأثرالاإلنسان،جنبفيكالحجر

لألكثر،-حینئٍذ-موجبالوالمذكور،اإلجماليالعلمينحّلمحالةالاألقّل،علىاالّطالعوبالعثورانحاللهبعدواألكثر،

.حینئٍذبالعمومالتمسُّكمنمانعالو

.ترىكماھووّية،الَبْدوالشبھاتفي-أيضًا-الفحصبعدبالبراءةالتمّسكجوازعدمذكرهمامقتضىأّنإلىمضافًا

الفحصأّنجھةمنبلذلك،اإلجماليالعلماقتضاءحیثمناللكنُمسلَّم،أّنه:ففیهذكره،ماعلىالعقالءبناءأّماو

بـین مـائع تـرّدد لـو كمـا كذلك،كانتفیماكثیرةمشّقةومؤنةإلىيحتاجالالمئونة؛خفیفالموضوعّیةالشبھاتفي

ُيبادرونالوذلك،فيالفحصفیوجبونالبدوّية،الشبھاتفيلوورؤيتهوفیهالنظربمجّردالعلميحصلوالدم،والماء

الشـبھات فـي الفحـص وجـوب علىاإلجماعقیامإلىمضافًا.القبیلھذامنوكذلكالدفترمثالوالبراءة،إجراءإلى

.قبلهبالبراءةالتمسُّكصّحةعدموالموضوعّیة

فیمـا المخصِّصـات بوجـود اإلجمـالي العلمأّنوبحاله،باٍقالثانيالوجهمناإلشكالأّن:ذكرناهماجمیعمنصفتلّخ

بعد-الُمّدعىھوكما-عاّمكّلفيالفحصوجوبفيمؤّثرغیُرغیرھا،واألربعةالكتبفيالُموَدعةاألخبارمنبأيدينا

.الباقيإلىبالنسبةالبدويالشكِّومنھا،ّقنالمتیالمعلومبالمقداربالظفرانحالله

ينحّلبمقداٍرالفحصيجب-المخصِّصاتبوجوداإلجماليالعلموجودفرضأي-الثانيالفرضفعلىالفحصمقدارأّماو

.خالفهعرفتقدلكنانحالله،بعدمقیلإنوبه،اإلجماليالعلم

التـامّ الفحصمنبّدفال-بھااإلجماليالعلمعدمفرضھوو-األّولفرضالمنالبحثمحّطفياخترناهماعلىأّماو

التمسُّـك إلـى المبادرةللمجتھديجوزفالبعدمھا،االطمئنانووجودھامنالیأسيحصلبمقدارعنھااألخباركتبفي

خصوصًامسألة،كّلفيالفقھاءقوالأفيالتتّبعمنبّدالبلالمعتبر،بالمقداريتفّحصلمماظاھركّلبلبالعمومات،

.الحرجوالعسرالستلزامهالجازم؛العلميحصلبمقداراللكن-أسرارھمُقّدست-منھمالمتقّدمین

المعدومین؟بلعنهالغائبینتعّمأوالخطابمجلسفيبالحاضرينالشفاھّیةالخطاباتتختّصھلالتاسعالفصل

:الكالممحّلتحريرمنبّدالالمطلبفيالشروعقبلو



يـا «:مثـل النداء،بأحرفالمصدَّرةالخطاباتفيھوإّنماالكالمإّن:-سرهقدسالنائینيالمحّققھوالقائل-يقالفقد

أحـرف الوفیـه خطـاب المّمـا نحـوه و،»٢» «...اْلَبْیـتِ ِحـجُّ النَّاِسَعَلىللَِّه«:مثلالنحوه،و»١«»آَمُنواالَّذيَنَأيَُّھا

.»٣«الغائبینعنفضًلاللمعدومین،شمولهفيإشكالالألّنهالنداء؛

.عنوانهيشملهفالخطاب،الشريفةاآليةمثلفيلیسوعرفت،بماالبحثعنوانذلكيؤّيدو

أمكنإنوحینئٍذومالكه،يشملهلكنالبحث،عنوانيشملهلمإنوأّنه-اللَّهشاءإن-سیأتيلماكذلك؛لیسلكن

الضـعیف بحـثٌ وُلَغـوّي، -حینئـذٍ -البحـث والنـزاع لكنذاك،أولھذاالخطابوالنداءأحرفُوضعتھلأّنهفيالبحث

.لهالتعّرضينبغي

بعضذھببحیثواقع؛فھوال؟أوكذلكزجرھمأوالفعليبعثھمأوالمعدومینمخاطبةيمكنھلأّنهفيالبحثأّماو

وأمـره ألّن؛»١«»َفَیُكـون ُكـنْ َلـهُ َيُقـولَ َأْنَشْیئًاَأراَدِإَذاأْمُرُهإنَّما«:تعالىبقولهعلیهاستدّلواوجوازه،ىإلالحنابلة

.يوجدبأنبالمعدوميتعّلقاأنبّدفالللحاصل،تحصیلألّنه؛»٢«بالموجوديتعّلقاأنيمكنالتعالىإرادته

بجـواز فاضـل عـن فضـًلا -أشـعريّ بـل -عاقـل يتفّوهأنُيتوھَّمالفإّنهأيضًا؛ذلكعنالبحثغيينبالأّنه:اإلنصافلكن

.مخاطبتهكذلكوالفعلّیین،الزجروبالبعثالمعدومتكلیف

ال؟أوالمحالللمعدومینالخطابشموليستلزمھلأّنه:ھوالبحثوالكالممحّليقعأنينبغيالذيو

يلـزم المعـدومین عّمـت لـو ألّنھابالمشافھین؛للتكالیفالمتضّمنةالخطاباتباختصاصالقولواألّولاختیاريمكنفإّنه

بـین المالزمـة ثبـوت إلـى النـزاع فمرجـع حینئٍذومحاًلا،يستلزمالأّنهوالثاني،إلىبعٌضيذھبأنيمكنوالمحال،

وباالنبعـاث الفعلـي تكلـیفھم اسـتحالة الطـرفین تسـلیم مـع االنزجـار، وباالنبعـاث تكلیفھمبینوالمعدومینخطاب

.االنزجار

:مثـل كـذلك، لـیس مـا بینو،»آَمُنواالَِّذيَنَأيُّھاَيا«:مثلالنداء،أحرفعلىاشتملمابینالفرقعدم:بذلكانقدحو

.»اْلَبْیِتِحجُّالّناِسَعَلىللَِّه«

أّنو-للمعـدومین شـمولھا والخطابـات بأعّمّیةالقائلینمبنىھيالتي-لحقیقّیةاالقضايافيالكالممنبّدالإّنهثّم

:الحقیقّیةالقضايابنحوبالعنوانینتعّلقتالشرعّیةاألحكام

:الخارجّیةالقضايافيالمناطإّن:-سرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققالقائل-يقالفقد

َمـن ُقِتل«:مثلأشخاصھا،واألفرادبخصوصّیاتتعلَّقالحكمفكأّنالشخصّیة،اداألفرعنحاٍكبعنوانالحكمتعلُّقھو

وعمرووزيدُقِتل«:يقولأنبینوبینهفرقفالالخارج،فيالموجودةلألفرادمرآًةاخذالعنوانھذافإّن،»العسكرفي

القضـّیة تقـع فـال ھكـذا، و..بالسـھم عمـرو و،بالسـیف زيـد ُقِتـل لوكماواحد،كّلحكمفيالمالكتغايرإنو،»بكر

كبـرى تقـع حّتـى كّلّیةفلیستالشخصّیة،األفرادعلىفیھاالحكمأّن]من[عرفتلما؛لُصغرىكّلّیةُكبرىالخارجّیة

المحّققـة مـن األعـمّ األفرادعنالحاكیةبالطبیعةالحكميتعّلقأنھوالحقیقّیةالقضايافيالمناطأّنو،لصغرىكّلّیة

الطبیعـة حكايةووجودھاُيقّدروُيفرضبأنبالفرض؛المعدومةاألفرادعنحكايتھالكنالمعدومة،المقّدرةوالموجودة

.»١«عنھا



فيُيصّرحلكنالعنوان،وللشرطمتضمِّنةالشرطّیةوالحقیقّیةمنواحدكّلأّن:-المنطوقوالمفھومبابفي-ذكرو

َعَلـى للَّـهِ «فمرجـع العنـوان، تتضـّمن وبالشرط،ُيصرَّحبالعكسالشرطّیةفيوالشرط،تتضّمنوبالعنوان،الحقیقّیة

علیـه يجـب مستطیعًاكانوالخارجفيوجدمنكّلأوالحّج،علیهيجباستطاعمنأّنإلى»١«»اْلَبْیِتِحُجالّناِس

.انتھى.»٢«المستطیععلىالحّجيجبأّنه»ّجالحعلیهيجباستطاعمن«:قولهمرجعوالحّج،

بینفرقالألّنهذلكوالفّن؛أھلعندعلیهالمصطلحھوماغیرالخارجّیةوالحقیقّیةالقضّیةمعنىمنأفادهما:أقول

األمـر غايـة راد،األفبنفسالاألفراد،عنحاٍكبعنوانمتعّلقمنھماواحدةكّلفيالحكمأّنفيالخارجّیة؛والحقیقّیة

الموجودةباألفرادحصَرھاوبه،المحكّیةاألفراددائرةتضییَقيوجببما-القضّیةفيللحكمالمتعلَّق-العنوانُقیِّدإنأّنه

األفـراد عـن الموصـول حكايـة يوجـب »العسكرفيَمن«بالتقییدإّنحیث»العسكرفيَمنُقِتل«:مثلالخارج،في

القضـّیة وقـوع مـن مـانع فـال حینئـذٍ وأشخاصـھا، وباألفرادالبالعنوان،متعلِّق-أيضًا-فیھافالحكمإّلاوفقط،الخارجّیة

.كّلّیةألّنھا؛لُصغرىُكبرىالخارجّیة

دُقیّـ إنو-فقـط بالموجودةانحصارھاواألفراددائرةتضییقيوجببماالقضّیةفيللحكمالمتعلَّقالعنوانُيقیَّدلمإنو

بـاألفراد لھـا اختصـاص الفإّنـه ،»عـالم كـلّ أكرم«أو،»حاّرةالنار«:مثلحقیقّیة،قضّیةفھي-ذلكتوجبالاخربقیود

لـیس المعـدوم فـإنّ المعدومـة، والموجـودة األفـراد جمیـع علـى فیھـا ُحكمماالحقیقّیةمنالمرادلیسوالموجودة،

بنحـو نحكـم ماكثیرًافإّناالمعدومة،األفرادوجودفیھاُيفرضلمورامه،إكيجبحّتىء؛شيعلیهيصدقالوء،بشي

-»عالمكّل«عنوانأي-العنوانبنفسمتعّلقفیھاالحكمبلالمعدومة،األفرادوجودنفرضأنبدونالحقیقّیةالقضّیة

يصـدق الالوجودفقبلإّلاوالحكم،بهيتعّلق-العالمأي-العنوانذلكعلیهصدقفكّلماالمعدوم،والموجودقیدبدون

:قلنالذاوإكرامه،بوجوبعلیهيحكمحّتىالفرد؛علیه

علیھـا يصـدق الالوجـودين بأحـد تحقُّقھاقبللكنالوجودين،عنالنظرقطعمعلھاالزمةكانتإنوالطبیعةلوازمإّن

.لوازمھالھايثبتحّتىنفسھا

أّنه:-العدموالوجودقیدبدوناألفرادعنوانأيبالعنوان؛متعلِّقالحقیقّیةفيالحكمأّنمن-ذكرناماعلىيدّلمّماو

.المذكورالتقسیمصّحلمابأحدھمامقّیدًاكانفلوالمعدومة،والموجودةإلىتقسیمھايصّح

ھـو بـل خصوصـّیاتھا، وفـراد األبأشخاصالوھي،حیثمنالطبیعةبنفسالحقیقّیةفيالحكميتعّلقال:بالجملةو

.الشخصّیةوالطبیعّیةبینبرزخإّنھا:بقولھمالمرادھوومثًلا،»العلماءأفراد«بعنوانمتعلِّق

:أمرانللمعدومینالشفاھّیةالخطاباتعمومفياإلشكالحاصل:فنقولھذاعرفتإذا

لألعّمالخطاباتكانتلوأّنهھووالنداء،حرفعلىيشتملمّمانحوهو»١«»آَمُنواالَِّذيَنَأيَُّھايا«:مثلفي:أحدھما

.محالھووعدمهحالالمعدومخطابيلزم

خطابًا،الونداًءيتضّمنالمّمانحوهو»اْلَبْیِتِحجُّالّناِسَعَلىللَِّه«:مثلالنداء،أدواتعلىيشتملالمافي:الثاني

.ذلكمنءلشيقابلغیرالمعدومألّنمحال؛ھووعّمھم،لوزجرھموبعثھموفعًلانالمعدومیتكلیفيلزمأّنهھوو

اخـذ ماھيوالحقیقّیة،القضّیةبنحوھوإّنمامثلهفيالحكمأّنھو:الثانيالفرضفياإلشكالعنالجوابو:أقول

عنوانـه علیـه صـدق فكّلمـا العـدم، وبالوجوددالتقییبدوناإلرسال؛بنحو-مثًلاالمستطیععنوانھوو-فیھاالموضوع

فإذاوجوده،بعدإّلاأحدعلىھويصدقالوللمستطیع،ھوإّنماالحكمفإّنحكم،لهلیسفالمعدومالحكم،بهيتعّلق



والحكمصدورزمنفيالموجودبینذلكفيفرقالوالحّج،بوجوبعلیهيحكمالمستطیععنوانعلیهصدقووجد،

.المعدومنبی

الحقیقّیـة بالقضـّیة عنـه الجـواب يمكـن فال-النداءأحرفعلىالمشتملالخطابأي-األّولالفرضفياإلشكالأّماو

فـي نظیـره وقـع كمـا ،»١«الموجـود منزلـة تنزيلـه بعـد المعـدوم خطابيمكنبأّنهسرهقدسالشیخعنهأجابلكن

.العربّیةاألشعار

وكـذلك، المجیدالقرآنخطاباتأّنعلىدلیلاللكنذاته،حّدفيونفسهفيأمكنإنوسرهقدسذكرهما:قلت

:يقالأن-أيضًاالدلیلعلیهدّلماو-الواقعالممكن

َأيَُّھـا َيـا «:-مثًلـا -تعـالى كقولـه الناسبھامخاطبًالفظّیةخطاباتلیست،تعالىاللَّهمنالصادرةالقرآنّیةالخطاباتإّن

علـیھم اللَّـه أنبیـاء إّلـا واسـطة، بالتعالىاللَّهيكّلمھمألنالناسلیاقةلعدمذلك؛إمكانلعدم؛»٢» «...اتَُّقوانَّاُسال

ُيكّلمھـم أنفیستحیلإّلاويكّلمھم،واللَّهيخاطبھمبأنالئقینصارواحّتىبلغوا،ماالكماالتفيبلغواالذينالسالم

والحكمصدورعندخطابمجلسوجوديثبتلمبلالخطاب،مجلسفيالحاضرينحّتىلذلك،ھملیاقتعدممعاللَّه

جزئـيّ ھـو و،»٣«»الكفايـة «فيكماالحقیقي،للنداءالإليجاده،موضوعةالنداءأحرفأّنعرفتقدوالوحي،نزول

الخطابـات بـل خطابه،والمعدومنداءيمكنفالله،بقاءالوالثاني،اآلنفيينقطعوينعدمثّمآٍن،فييوجدحقیقّي

مقـام فـي إّنھمحیثالعرفّیة؛المواليمنديدنھموالعقالءجمیعدأبھوكماكتبّیة،قانونّیةخطاباتاإللھّیةالقرآنّیة

اّطلـع فمـن اس،النـ بـین تبلیغھـا وبنشـرھا الُمبلِّغینيأمرونثّمالخطاب،والنداءبنحولووذلكيكتبونالقوانینجعل

جبرئیـل بھـا نزلكتبّیة،خطاباتالقرآنّیةالخطاباتفكذلكالشخصي،بالخطابالبھامخاطبومكّلفبأّنهيعلمعلیھا

إلـى نحـوه و»آَمُنـوا الَّـِذينَ َأيَُّھـا َيـا «مثـل بتبلیغمخاطبفإّنهسلموآلهوعلیهاهللاصلىالمرسلینسیِّدقلبعلى

عـن النـاس سـلم وآلهوعلیهاهللاصلىيخاطببأنفیه؛واسطةأيضًاسلموآلهوعلیهاهللاصلىيكنلموالناس،

-بالفتح-مخاَطبیناألنبیاءغیروقوعفیستحیللذلك،لیاقتھمعدممنعرفتلماخاطبھم؛تعالىكأّنهحّتىتعالىاللَّه

ھومنفكّلحینئٍذوالشجرة،منالصوتإيجادبنحوالىتعتبلیغهوخطابهيكونبأنموسى؛كشجرةالو،تعالىله

والكتبيالقانونزمنفيالموجودينبینذلكفيفرقبالبحكمه؛محكومفھوالكتبيالخطابذلكلموضوعمصداق

.مجاللإلشكالفلیسحینئٍذوالمعدوم،مخاطبةذلكيستلزمأنبدونالمعدومین،بین

.»٢«كالفصولغیرهذكرھاالتيغیرمنھمااالولىلكن،»١«»الكفاية«فيذكرھماثمرتینزاعالنلھذاذكرواإّنھمثّم

:»الكفاية«فيذكرھماالّلتانفأّما

اختصاصـھا علـى بنـاءً جـوازه عـدم والشـمول، علـى بنـاءً للمعـدومین؛ الخطابـات بظھـور التمسُّكيجوزأّنه:فاالولى

.بالمشاَفھین

أّنھاالتحقیقفإّنكذلك،لیسوباإلفھام،بالمقصودينالظواھرحّجّیةباختصاصقلنالويصّحإّنمالكذبأّن:عنھاأجابو

.مطلقًاحّجة

بـل منھـا، باإلفھـام مقصـودون -أيضـاً -المعـدومین لكـنّ فقـط، باإلفھـام المقصـودين علـى مقصـورة حّجیتھـا أّنسّلمنا

والروايـات علیـه تـدلّ كمـا للخطـاب، طرفًاالمعدومونيكنلمإنوآنّیةالقرالخطاباتفيباإلفھاممقصودونالمكّلفون

.يخفىالكمااالشتراك،أدّلة



باإلطالقـات التمسُّـك يمكـن كیـف بأّنـه :التقريـرات فـي مـا علـى سـره قـدس النـائیني المیـرزا المحّقـق علیـه أوردو

بـل باإلفھام،مقصودينكانواإنوإلیھم،توجُّھهعدمولھمالخطابشمولعدمفرضمعبھا،االحتجاجوللمعدومین

.»١«بالمخاطبینمختّصبھااالحتجاج

أّنھـم مـراده بـل بھـا، التمسُّكوبظھورھاالفرضفيالمعدومیناحتجاج»الكفاية«فيسرهقدسمرادهلیس:أقول

ولھم،حّجةفھوالمخاطبین،إلىالنسبةبالفالنيالمعنىفيظاھرًاكانمثًلا-الفالنيالخطابأّن-حینئٍذ-يفھمون

.ذكرماعلیهلیردبھاالمعدومیناحتجاجمرادهلیسوذلك،-أيضًا-المعدومینحكمأّنيثبتالرواياتواالشتراكبدلیل

لـو ولھمشمولھاعلىبناًءالحكمة؛مقّدماتجريانوتعالىكالمهفيللمعدومینباإلطالقاتالتمسُّكصّحة:الثانیة

الصنففياّتحادھمإثباتإلىيحتاجبلبالمشافھین،باختصاصھاالقولعلىصّحتهعدموالصنف،فياختالفھممع

ِللصَّـالةِ ُنوِدَيِإَذا«:تعالىقولهبإطالقالتمّسكيصّحمثًلا-أيضًا-للمعدومینبذلكاالشتراكبدلیليحكمحّتىمعھم؛

نائبهأوالسالمعلیهاإلمامحضوردخلعدموكذلك،المعدومینعلىالجمعةصالةلوجوب»٢» «...اْلُجُمَعِةَيْوِمِمْن

حّتـى الصـنف اّتحـاد إثبـات إلـى -حینئٍذ-يحتاجبلباالختصاص،القولعلىبخالفهاالختصاص،عدمعلىبناءالخاّص

.أيضًاعلیھموجوبھاعلىاالشتراكبدلیليحكم

نائبـه أوالسـالم علیـه اإلمـام كحضـور للحكـم، قیـداً يكـون أنيحتملفیمااالّتحادھو:الصنففياالّتحادمنالمرادو

أوردمـا علیـه يردفالحینئٍذوالحكم،فيدخلھايحتملالمّماالقیودبعضفإّنقید،كّلالالجمعة،وجوبفيالخاّص

بدلیل-أيضًاالغائبینبل-للمعدومیناألحكاممنحكمثباتإيمكنلمالصنففياالّتحاداعتبرلوأّنهمن:بعضھمعلیه

.»٣«القیودمنقیدفيبینھملالختالفالتكلیف؛فياالشتراك

للقیـد كـان لـو :يقـال بأنالخطاب؛بإطالقالصنففياالّتحادإثباتيمكنبأّنه:الثمرةھذهعلى»الكفاية«فيأوردو

.»١«ملّخصهانتھى.الحكمفيدخیلغیرأّنهيعلمذلكيبیِّنلمإّنهحیثوالبیان،علیهلزمالحكمفيدخٌل

النبـيّ كحضـور له،فاقدينالمكّلفونيكونبماتقییدهمعلووالخطاببإطالقالتمسُّكصّحةفيإشكالالأّنه:فیهو

.الجمعةصالةوجوبفيوصّیهأوسلموآلهوعلیهاهللاصلى

ال؟أوتخصیصهُيوجبمدلولهبعضإلىيرجعبضمیرالعاّمبتعقُّھلالعاشرالفصل

:خالففیه

-واحـد كـالم فـي أو-كالمـین فـي وقعـا إذافیمـا ھـو إّنمـا البحثمحّلأّن:غیرهو»الكفاية«فيتبعهوالشیخ،فذكر

فھو،»برّدھّنأحّقأزواجھّنالمطّلقاتو«:مثل،»١«حكمھمااّتحدوواحدكالمفيوقعاإذاأّماوبحكمین،محكومین

َخَلـقَ َماَيْكُتْمَنَأْنَلُھنََّيِحلَُّلاَوُقُروٍء،َثَلاَثَةِبَأْنُفِسِھنََّيَتَربَّْصَناْلُمَطلَّقاُتَو«:تعالىقولهمثالهالكالم،محّلعنخارج

البالرجعّیـات مخـتصّ الرجـوع حـقّ حكـم أّنالمعلـوم مـن إّنـه حیث؛»٢«»ِبَردَِّھنََّأَحقُُّبُعوَلُتُھنََّوَأْرَحاِمِھنَّ،فياللَُّه

.المطلَّقاتمدلولبعضإلىراجعفالضمیرالبائنات،

.»١«اإلشارةاسموالضمیربینالعراقيالمحّققفّصلو

.إشارةأّنهفيمنھماكلٍّالشتراكمستقیم؛غیرلكّنه



بدونالمثال،فيبالرجعّیاتمختّصالحكمأّنخارجيٍّبدلیٍلُيعلمأن-ذكرماإلىمضافًا-البحثمحّطفييعتبرھلو

علـى تدّللفظّیةأوعقلّیةبقرينةاحتفافهيعتبرأّنهأوالنقلّیة،أوالعقلّیةالقرائنمنذلكعلىيدّلبماالكالماحتفاف

مخـتصّ ھـو بـل الفّسـاق، جمیـع قتـل جـواز مبعـد قطعّیـاً علمـاً نعلمحیث؛»اقتلھموالفّساقأھن«:قالكماذلك،

ذلك؟منأعّمالبحثمحّطأّنأوببعضھم،

:الوجوهمنواحدكّلعلىالحّقھوماإلىباإلشارةبأسفالإثباتًا،ونفیًالذلكتعّرضمنأَرلمو

َيَتَربَّْصـنَ اْلُمَطلَّقاُتَو«:مثلفيبالرجعّیاتالحكماختصاصعلىيدّلبمامحفوفًاالكالميكنلمإذاما:األّولعلىأّما

:عاّمانفھنا،»...ِبَأْنُفِسِھنَّ

.»َيَتَربَّْصَناْلُمَطلَّقاُتَو«:أحدھما

.»ِبَردَِّھنََّأَحقُُّبُعوَلُتُھنََّو«:ثانیھماو

إلـى بالنسـبة فیـه مطابقـة غیرةالجّدّياإلرادةأّنوبالرجعّیات،مختّصالثانيالعمومأّنعلىالخارجمنالدلیلقامو

و!كیـف؟ االسـتعمال، والجـدّ تطـابق أصالةوالعموممنعلیهھوماعلىباٍقفإّنهاألّول،بالعاّملهربطالوالبائنات،

.المخصَّصالغیرالعاّمعنفضًلابقي،فیماحّجةالمخصَّصالعاّم

بـین فیـه األمـر يـدور فـال األّول،دونخـارجيٍّ، بـدلیل ُخصِّـص إّنمـا لثـاني االعاّمفإّن-حینئٍذ-للنزاعوجهال:بالجملةو

.الضمیرفيالتجوُّزوالتخصیص

ذھبماعلىفبناًءالثاني،العاّمفيمرادغیرالعمومأّنعلىيدّلبمامحفوفًاالكالمكانإذاماأي:الثانيعلىأّماو

مـن تبعـه و»١«سـره قـدس الشـیخ إلیهذھبكماالعاّم،فيالمجازّيةميستلزالالتخصیصأّنمن:المتأّخرونإلیه

تخصـیص بـین دائـراً فیـه األمـر فلـیس له،الموضوعمعناهفيمستعملأيضًاالتخصیصبعدالعاّمأّنو،»٢«عنهتأّخر

وجـه فـال العـاّم، فـي االستعمالّیةةلإلرادمطابقةغیرفیهالجّدّيةاإلرادةأّناألمرغايةالضمیر،فيالتجوُّزبینوالعاّم

.حینئٍذالبابھذافيللبحث

يدور،»٣«مجازًاالباقيفيمستعملأّنهوالباقي،فيمجازّيتهالعاّمتخصیصاستلزاممن:القدماءمذھبعلىنعم

.مقّدمأّيھماأّنفيالكالمفیقعالضمیر،فيالتجّوزبینواألّولالعاّمتخصیصبیناألمر

ظھـوره قبـل ذلـك يوجـب بمـا الكـالم احتفـاف المفـروض ألّنمجمًلـا؛ يصـیر الفـرض ھـذا فـي فالعاّمتقديرأّيعلىو

بنـائھم لعـدم فیـه؛ جاريـة غیـر العقالئّیـة االصولمنھيالتيالجّدأصالةألّنبعمومه؛التمّسكيصّحفالالتصديقي،

.ذلكفيالشّكمنأقّلالوالمورد،ھذافيعلیھا

بـدون بالرجعّیات؛مختّصالحكمأّنالخارجمنُعلمإذامابینالتفصیلھوفالحّق:الوجوهمنالثالثالوجهعلىأّماو

فیجـوز ذلـك، علىيدّلبمامحفوفًاالكالمكانإذامابینوالنقلّیة،أوالعقلّیةالقرائنمنعلیهيدّلبماالكالماحتفاف

.الثانيدوناألّولفيبالعمومالتمسُّك

كیـف أّنهفيُشّكوُعلمفیماالالمراد،ُيعلملمإذافیماتجريإّنماالعمومأصالةأّنمن:»الكفاية«فيأفادهماأّماو

قـدس مختـاره ھوكما-للمجازّيةالتخصیصاستلزامعدمفرضبعدفیهنحنبمالهربطاللكنصحیح،فھو؟»١«أراد



جريـان إلـى يحتـاج حتـى فیـه؛ شّكالقطعًالهالموضوعمعناهفي-حینئٍذ-مستعمللمخّصصاالعاّمفإّن-»٢«سره

.الجّدّيةاإلرادةفيالشّكإّنماوالعموم،والحقیقةأصالة

بالمفھومالعاّمتخصیصفيعشرالحاديالفصل

-الموافـق بـالمفھوم الجـواز علـى فـاق االّتمع-المخالفبالمفھومالعاّمتخصیصجوازفياختلفوا:»الكفاية«فيقال

.»١«قولینعلى

الشـرع، فـي فیھاالتعبُّدوردمّماكونھالعدماالّتفاق؛وباإلجماعفیھااالستدالليصلحمّمالیستالمسألةأّن:فیهو

.البحثمحّل-أيضًا-الموافقفالمفھوم

الموافقبالمفھومالتخصیص:األّولالمقام

:احتماالتالموافقمفھوممنالمرادفيو

األربـع، والـثالث بـین شـكّ رجـلٍ عـن ُسئللوكماالخصوصّیة،إلغاءعنعبارةأّنهمن:األعاظمبعضأفادهما:أحدھا

الوالسـائل، نظـر فيالذلك،فيللرجولّیةَدْخلالأّنهالجوابوالسؤالمنفیفھممثًلا،»األربععلىفلیبِن«:فقال

.»١«األولوّيةمنهالمرادفلیسحینئٍذوكذلك،-أيضًا-فالمرأةالسالمعلیهاماإلمنظرفي

علىقدرتهعدمعنكنايةفالن؛ظّلإلىتنظرأنتقدرالإّنك:قیللوكماآخر،بكالمعنهُكّنيعّماعبارةأّنه:الثاني

َفَلا«:تعالىقولهيكونأنيبعدالوظّله،إلىلنظرانفسيقصدأنبدونعنه؛المكّنىھوالمتكلِّممقصودفإّنإيذائه،

وضـربھما عـن النھـي عـن كنايـة ھـو بلعنھا،منھّیًالیستاالّففنفسعلیهوالقبیل،ھذامن»٢«»افٍَّلُھماَتُقْل

.إيذائھما

مصـاديق أحـد أّنـه ألجـل لفـرد ابھذاالحكمتعلیقوكّلّي،حكملبیانالكالمسیقلكنبفرٍد،الحكميتعّلقأن:الثالث

.الخفّيالفردألّنهالكلي؛ذلك

فـي بخالفـه فیـه، إلیـه منظـور والمـذكور بـالحكم محكـوم المـذكور الفـرد أّنھو:الثانياالحتمالبینوبینهالفرقو

.الثانياالحتمال

بالمنـاط يكشـف لكـن بخصوصـه، الفـرد اھـذ إلـى -أيضًا-المتكلِّمنظروفرد،حكملبیانمسوقًاالكالميكونأن:الرابع

يعلـم فإّنه،»العلماءخّدامأكرم«:قاللوكماالقطعّیة،باألولوّيةكذلك-أيضًا-اآلخرالفردحكمأّنفیهالموجودالقطعي

.األولىبالطريقوالقطعّیةباألولوّيةأنفسھمالعلماءإكراموجوبمنه

مسوقفإّنهفیه،بخالفهكّليٍّ،حكٍملبیانمسوقفیھاالكالمأّنھو:المتقّدمةالثالثةاالحتماالتبینوبینهالفرقو

.أيضًالغیرھمالُكّليالحكمعنبهيكشفلكنخاّصة،افراٍدحكِملبیان

أّن:منـه ُيفھـم فإّنـه ،»ُمْسـكر ألّنـه الخمـر؛ تشـرب ال«:قاللوكماالعّلة،المنصوصةاألحكامعنعبارةأّنه:الخامس

.»١«األعاظمبعضذكرهُمْسكر،-أيضًا-ألّنهكذلك؛-أيضًا-النبیذ



بینهالمخالفةعدممعالنطق،محّلفيواقعًايكنلمماأيالمذكورة؛االحتماالتبینالجامععنعبارةأّنه:السادس

.السلبواإليجابفيالمنطوقبینو

يكـون بـأن العـاّم؛ بهُخّصصبالمنطوقابدللوبحیثالمفھومكانإذافیماھوھل:اإلجماعموردوالبحثمحّطإّنثّم

وجه؟مناألخّصواألعّمفيكماالعاّم،بهُيخّصصلمبالمنطوقابدلإذامّماومنهأعّمأّنهأوالعاّم،منمطلقًاأخّص

فال-الكالمفيالخصوصّیةإلغاءعنعبارةقالموافالمفھومأّنھوو-األّولاالحتمالعلىبناًء:فنقولاألّول،ھوالظاھر

اللفظوعرفًا،اللفظمنُمستفادمنھماواحدكّلفإّنبه،العاّمُيخصَّصأّنهفيالمنطوقبینوبینهفرقالأّنهفيريب

.علیھمايدّل

العاّمبهفُیخصَّصاللفظ،مدلولھوبلالمفھوم،قبیلمنذلكلیسالحقیقةفيوالثالث،والثانيعلىبناًءكذلكو

.إشكالبال

إلىالُملقىالحكممنعرفًاالخصوصّیةإلغاءمنهُيفھمبحیثالعّلةالمنصوصالحكمكانفإن:الخامساالحتمالأّماو

وفھـ المثـال، فـي كاإلسـكار عـدمًا، ووجـوداً العّلـة مـدار يـدور الحكمأّنالعرفيالمتفاھمفيمنهيتبادروالمخاَطب،

:قولهبمفھومُيخّصصفھو-مثًلا-»حاللمائعكّل«:وردفإذابه،العاّمتخصیصجوازفيكالمنطوق

معاملـة معھمـا ُيعامـل وجـه منالعمومبینھماكانلوو-أيضًا-المسكرالنبیذمنهفیخرج،»ُمسكرألّنهحرام؛الخمر«

.المتعارضین

الكلـي؛ الحكـم منـه يكشـف المخاَطـب لكنخاّص،فردحكملبیانمسوقًاالمالكيكونأنھوو:الرابعاالحتمالأّماو

مالحظـة منأّوًلابّدالأّنه-النائینيالمیرزاالمحّققأّنهالظاھر-األعاظمبعضفاّدعىعنده،لهالقطعيالمناطلمكان

مطلقـاً أخـصّ المفھـوم يكونأنُيعقلالوكذلك،-أيضًا-فالمفھوموجهمنالعمومبینھماكانفإن:العاّممعالمنطوق

المفھوميكونأنُيعقلالوبه،العاّميخّصصفحینئٍذمنهمطلقًاأخّصالمنطوقكانإنوبه،لُیخصَّصحینئٍذالعاّممن

.»١«بینھماالتعارضعدموالمنطوقوالعاّمبینوجهمنالعمومعدممعله،معارضًاووجهمنأخّص

مـّدعاه أّنمعاالخراالحتماالتفيالالموافق،المفھوممعنىمناالحتمالھذافييصّحإّنماذكرهماأّن:اأّوًل:فیهو

.الُمّدعىمنأخّصفالدلیلجمیعھا،يشملعاّم

:قـال ثـمّ ،»النحـوّيین تكـرم ال«:قـال إذاكمـا لـه، المنطوقمعارضةعدممعالعاّمالموافُقالمفھوُميعارضقد:ثانیًاو

بینوبینهأّنمعء،شيفيتصادقھمالعدمفیھما؛المنطوقوالعاّمبینتعارضالفإّنه،»الصرفّیینُخّدامُجّھالأكرم«

.يخفىالكماوجه،منالعمومبینھماوتعارضًا،الموافقةمفھومبنحوالمستفادالصرفّیینخّدامعلماءإكراموجوب

بینھماأّنمعالعاّمعلىالمفھومتقديموجوببیانفيالمذكورالمثالمثلفيبعضھمهأفادكما-يقالأنيمكنلكن

:العمومعنالیدرفعبینوالمفھوم،عنالیدرفعبینوالمنطوق،عنالیدرفعبیندائرفیهاألمرإّن:-وجهمنعمومًا

.اّمالعبینوبینهالتعارضلعدموجهبالألّنهاألّول؛إلىسبیلال

.المنطوقوالمفھومبینالمالزمةلثبوتمناٍفألّنهالثاني؛كذلكو

.»٢«العمومعنالیدرفععنمحیصفال



حیثبالعرض؛تعارضبینھمالكنبالذات،وأّوًلاتعارضالمنطوقوالعاّمبینيكنلمإنوأّنه:علیهيوردأنيمكنلكن

.للعاّممعارضھولمامالزمالمنطوقإّن

المنطـوق إلـى بالنسـبة وبالـذات المفھـوم إلـى بالنسـبة لكـن معًا،المفھوموللمنطوقمعاِرضالعاّمأّن:الحاصلو

.الموافقالمفھومفيكّلهھذا.وجهباللیسالمنطوقعنالیدفرفعبالعرض،

المخالفبالمفھومالتخصیص:الثانيالمقام

ال؟أوبهالعاّمتخصیصيصّحھلأّنهوالمخالف،المفھومفيالكالمأّماو

يعني-»١«)ءشيُينجِّسهالُكرٍّقدرالماءبلغإذا: (السالمعلیهقولهفيالقیدھلأّنهذلكفيالبحثمحّطلیسو

نجِّسـه ُيالَطھـوراً المـاء اللَّـه خلـق : (السـالم علیـه قولهمعتعارضهلیكونالحكم؛ثبوتفيَدْخلله-الكّرقدرالبلوغ

.بهالمطلقتقییدفيريبالفإّنهال؟أوبهالمطلقفیقّیدالتقیید،وباإلطالق»٢«)ءشي

إن«:قـال ثـمّ ،»العلماءأكرم«:قاللوكماالمفھوم،ثبوتبعدعدمهوبهالعمومتخصیصفيھوإّنماالبحثمحّلبل

فھـل العلمـاء، فّسـاق إھانةجاززيدءيجيلملوأّنه:خالفالممفھومهأّنُفرضو،»العلماءفّساقتھنفالزيدجاءك

المتأّخرين؟مسلكأمالقدماء،مسلكبطريقالعموماستفادةكانتسواءالمفھوم؛بھذا»العلماءأكرم«تخصیصيجوز

داللـة كـذلك والحكمـة، مقـّدمات وبـاإلطالق إّمـا والّلفظـي، الظھـور وبالوضـع إّمـا العمـوم علـى العاّمداللة:فنقول

علـى و.الحكمةمقّدماتواإلطالقجھةمنأواللفظي،الظھوروالوضعجھةمنإّما:المفھومعلى-مثًلا-الشرطّیة

:كالمینفيومنفصلینأوواحد،كالمفيومّتصلینالمفھوملهماوالعاّميكونأنإّما:تقديرأّي

لوجـود اّتصـالھما؛ صورةفيالعمومفيظھورللعاّمينعقدفالاللفظ،ظھوروبالوضعمنھماواحدكّلداللةإّن:قلنافإن

.مجمًلامنھماكلٌّيصیراالنفصالصورةفيوالبین،فياإلجمالفیقعظھوره،انعقادقبلللمخصِّصّیةيصلحما

.اللفظظھوروبالوضعالمفھومىعل-مثًلا-الشرطّیةداللةوباإلطالق،العمومعلىالعاّمداللةأّنُفرضلوكذلكو

المفھـوم علـى -مثًلا-الشرطّیةداللةو-التحقیقھوكما-اللفظظھوروبالوضعالعمومعلىالعاّمداللةإّن:قلناإنو

تبـر يعالـذي -بالبیـان المـراد أّنعلـى مبنـيّ فھـو االنفصالمعأّماواالّتصال،معبیانًايكونألنيصلحفالعاّمباإلطالق،

المّتصل؟خصوصأّنهأوالمنفصل،والمّتصلمناألعّمھوھل-الحكمةمقّدماتوباإلطالقاألخذفيعدمه

.االنفصالمعاإلجماليقعفإّنهالثاني،علىبخالفهالعاّم،ُيقدَّموباإلطالق،التمسُّكيصّحالاألّولفعلى

.أيضًااإلجماليقع-بالوضعال-باإلطالقكلیھماداللةإّن:قلناإنو

وبالشـرط، الجـزاء إناطـة مـن مسـتفاد المفھـوم إّنحیـث ):سرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّققالقائل(يقالماأّماو

.العاّمعلىفیقّدمظھوره،جھةمنولّلفظمدلولةاإلناطة

الُمنحصرةالِعلِّّیةإثباتمنبّدالبلالمفھوم،ُيفیدالبالشرطالجزاءإناطةمجّردلكنكذلككانتإنواإلناطةأّن:ففیه

بـإطالق لـذلك تمسَّـك اهللارحمـه أّنـه األمـر غايـة بـه، سرهقدسھواعترفكماباإلطالق،تثبتإّنماھيوللشرط،

.»١«الشرطبإطالقغیُرهوالجزاء،



بالخبرالكتابتخصیصفيعشرالثانيالفصل

:وجوهعنهللمنعُيتمّسكأنيمكنماو.بالخصوصالمعتبرالواحدربالخبالكتابتخصیصفيإشكالال

.»١«بالظّنيالقطعيتخصیصيصّحالوالسند،ظّنّيالواحدالخبروالصدور،قطعّيالكتابأّن:األّول

.المذكورالواحدبالخبرتخصیصهجوازعلىاّتفقوافإّنھمالمتواتر،بالعاّمالنقض:أّوًلا:فیهو

صـالح سـنده وبداللتهالخبروالخبر،سنددلیلوالعمومأصالةبینبلالسندين،بینلیسالدورانبأّنبالحّل:انیًاثو

لـیس فیمـا حّجـة إّنـه :يقالكيباإلجماع؛منحصرًاالخبراعتباردلیللیسوالعموم،أصالةفيالتصّرفعلىللقرينّیة

اسـتقرار ھـو الخبـر اعتبـار دلیـل فـي العمـدة فإّنذلكوعلیه،ُيعتمدالقرآنّیةالالداللةوجودمعوداللة،خالفهعلى

القـوانین جعـل مقـام فـي الصـادرة العمومـات فـي خصوصـاً القرآنّیـة، العموماتِقبالفيبهالعملعلىالعقالءسیرة

.نحوهو»٢«»ِباْلُعُقوِدَأْوُفوا«:مثلالكّلّیة،

وطرحھايجبللقرآن،المخالفةاألخبارأّنعلىالداّلةالسالمعلیھمالمعصومیناألئّمةعنالصادرةالعمومات:الثاني

.»٤«السالمعلیه»٣«المعصوميقلهلممّماأّنھاأو،»٢«ُزخُرفأّنھاأو،»١«الجدارعلىضربھا

.بهالكتابياّمالعتخصیصجوازفيخالفالوريبالفإّنهالمتواتر،بالخبرالنقض:أّوًلا:فیهو

علـى بـل المطلـق، العمـوم بنحـو المخالفـة غیـر علىاألخبارتلكفيالمخالفةحملعنمناصالبأّنهبالحّل:ثانیًاو

الخصـوص والعمومبنحوأيكذلك؛السالمعلیھممنھمكثیرةأخباٍرلصدوروجه؛منالعمومأوالتباينبنحوالمخالفة

:تعالىقولهيؤّيدهوالمطلق،

المطلـق، الخصوصوالعمومبنحوالمخالفةأّنعلىيدّلفإّنه،»٥«»َكثیرًااْخِتالفًاِفیِهَلَوَجُدواَغْیِرِعْنِدِمْنَكاَنَلْوَو«

فیكشفالمجید،القرآنفياآلياتبین-المطلقالخصوصوالعمومأي-المخالفةمنالنحوھذالوجودمخالفة؛ُيَعّدال

.مخالفةيعّدالذلكأّنعنذلك

الوبالمخصِّصات،تخصیصھاثّمأّوًلا،الكّلّیةالقوانینجعلعلىمستقّردأبھموالعقالءبناءأّن:ذلكجمیعفيالسّرو

.مخالفةعندھمذلكيعّد

متعّددةلجملالمتعّقباالستثناءفيعشرالثالثالفصل

علىفقط؟األخیرةخصوصإلىأوالجمیع،الىيرجعمتعّددةجملقیبعالواقعاالستثناءمنالظاھرأّنفياختلفوا

.قولین

:مقامینفيھناالبحثمنبّدالو

.الجمیعإلىرجوعهإمكانفي:أحدھما

.منھماأّيفيظاھرأّنهوإمكانهإثباتبعداللفظمناالستظھارفي:الثاني



مثـل حـرفٌ أونحـوه، و»غیـر «مثـل اسٌمإّما:االستثناءآلةإّن:يقالفقدالجمیعإلىالرجوعإمكانفي:األّولالمقام

.»إّلا«

إّمـا وقبله،التيالجملموضوعاتعناوينعلیهينطبقجزئّيأوالفّساق،مثلكّلّيإّما:المستثنىتقديرأّيعلىو

.بزيديسّمىمنلجملاموضوعاتأفرادمنكانوبكر،بنزيدوعمروبنزيدبینالمشترككزيدمشترك

.أقسامسّتةفھذه

المتعّددة،الجملمنواحدكّلموضوعاتعناوينعلیهينطبقجزئّیًا،أوكّلّیًاالمستثنىواسمًا،االستثناءآلةكانفلو

الوء،االستثناآلةناحیةمنالفیه؛اإلشكالعدمواستحالته،عدموالجمیعإلىاالستثناءرجوعإمكانفيريبفال

:المستثنىناحیةمن

.كالوضععاّمفیھالهالموضوعفألّن:األّولأّما

.األخیرةخصوصأوالجمیععلىاالنطباققابلكّلّيأمرالمستثنىفألّن:الثانيأّماو

االستثناء؛آلةیةناحمنمحذورمنهيلزمالإنوألّنهالجمیع؛إلىالرجوعامتنعمشتركًاجزئّیًاالمستثنىكانلوأّماو

إلـى رجوعـه إّنحیـث المسـتثنى؛ ناحیـة مـن ھـو إّنماالمحذورلكنعاّم،فیھالهالموضوعواسمأّنھاالمفروضألّن

رجوعـه يتصـّور فالمحال،ھووالمستثنى،ھووواحد،معنًىمنأكثرفيالمشتركاللفظاستعماليستلزمالجمیع

.الجمیعإلى

كـان لوفیماالكالمھوفیهفالكالمكالوضع،عاّمالحروففيلهالموضوعإّن:قلنافإن:حرفًااالستثناءآلةكانلوأّماو

.األقسامجمیعفياسمًا

كانـت لـو مّمـا حاًلـا أسـوأ ھـو بـل الثالـث، القسـم فيالجمیعإلىالرجوعامتنعخاّصفیھالهالموضوعإّن:قلناإنو

:لوجھین-حینئٍذ-الجمیعإلىالرجوعيمتنعألّنهاسمًا؛

.محالھووالمستثنى،لفظھووواحد،معنىمنأكثرفيالمشتركاللفظاستعماللزوم:أحدھما

أّنوبالمفھومّیة،مستقّلةغیرالحروفإّنحیثبلأيضًا،واحدمعنًىمنأكثرفياالستثناءآلةلفظاستعمال:الثاني

ھـو وواحـد، مـن أكثـر فـي الواحداللفظلفناءمستلزمواحدمعنىمنأكثرفيستعمالھافاللغیر،حالةوآلةمعانیھا

.»١«محال

لكـن واحـد، اسـتعمال فيواحدمعنًىمنأكثرفيالمشتركاللفظاستعمالجوازبعدمالقولعلىمبنّيھذا:أقول

جـامع الحرفّیـة المعـاني بـین لـیس أّنهتعرفوالعرف،فيشائعاستعمالھوبلجوازه،ھوالحّقأّن:سابقًاعرفت

عـن محـیص فـال خصوصـّیاتھا، عنوعنھااسمّيجامعحكايةيمكنالأّنهوللحروف،لهالموضوعھوحرفّيمشترك

مننحوهو»كّل«مثلالكثرة،علىيدّلمّمامتعلَّقھاكانفإناالستعمال،فيمدخولھاولمتعلَّقاتھاتابعةبأّنھاااللتزام

إلـى البصـرة مـن سـر «مثـل فياالبتدائّیة»من«لفظةأّنوله،تبعًاالكثرةفيمستعملة-أيضًا-فھيالعموم،ألفاظ

.الكثرةفيمستعملٌة،»البصرةمننقطةأّيةمنسر«أو»الكوفة

.لهمعنىفال،»١«فیهفاٍنالمعنىفيالمستعملاللفظأّنمن:بعضھمذكرهماأّماو



.ممكنةومتصّورةالسّتةاألقسامفجمیعحینئٍذو

إلـى الرجـوع مـع لـو وواحدمعنًىفيمستعملةفھيحرفًا،االستثناءآلةكانتإذاإّنه:يقالأنيمكنأّنهإلىمضافًا

:مثلمنه،المستثنىإلىراجعضمیرعلىاشتمالهمعالكّلّیةالعناوينمنالمستثنىأّنفرضلوألّنهالجمل؛جمیع

ھووالفّساق،إخراجفيمستعملةاالستثناءفآلة،»منھمالُفّساقإّلاالطّلابجالسوالعلماء،أكرموالتجار،أضف«

إخراجـات األّولفـي لـیس ألّنـه بینھمـا؛ فـرق بـال األخیرةخصوصإلىأوالجمیعإلىالضمیررجعسواءواحد؛معنًى

.قھمفّساإخراجھووواحد،إخراجبلمتعدِّدة،

األمرغايةإلیه،المشاراللإلشارةموضوعةأّنھاوأسماء،الحروفاإلشاراتأسماءوالموصوالتوالضمائرأّنتقّدمو

فـال الغائـب، إلـى الموصوالتوالضمائرفيوالمشاھد،المحسوسإلىلإلشارةھوإّنما»ھذا«مثلفياإلشارةأّن

فـي مسـتعملة »إّلـا «أّنفـي الـبعض؛ أوالجمیعإلىالرجوعبین»منھمالُفّساقإّلا«فيبالضمیراإلشارةفيفرق

باستعمال-الجمیعإلىفیهاالستثناءرجوعفإّنالمشترك،الجزئيالمستثنىفيكذلكواإلخراج،ھووواحد،معنًى

»إّلـا «لفظـة فـإنّ واحـد، معنـىً منأكثرفياالستثناءأداةاستعماليستلزمال-واحدمعنًىمنأكثرفيالمستثنى

معنـىً منأكثرفيالمشتركلفظاستعمالجوازبعدمقلناإنوالمتعّدد،المعنىمنلهبمازيدإخراجفيمستعملة

.»زيد«بمسّمىھو»إّلا«بفالمخرج،»زيد«بمسّمىفيمستعملالجمیعمنالمستثنىفزيدواحد،

الاإلخـراج، ھـو وواحـد، معنـىً فـي إّلـا االسـتثناء أداةاسـتعمال يسـتلزم الالجمیـع إلىاالستثناءرجوع:بالجملةو

.واضحذلكوالمتعّددة،اإلخراجات

اإلثباتمقامفي:الثانيالمقام

يتكـّرر فقدللقضّیة،الوضععقدإلىيرجعاالستثناءإّنحیث:-التقريراتفيالنائینيالمیرزاالمحّققالقائل-يقالفقد

:يتكّررالقدوالمتعّددة،الجملفيالوضععقد

وأضـفھم، والعلمـاء، أكـرم «مثـل الجمیـع إلـى راجـع فھـو األخیـرة، الجملـة فـي ُيـذكر لموالوضععقديتكّررلمفإن

.»منھمالفّساقإّلاجالسھم،

فـي الموضـوع تكـرار بعـد ألّنـه ط؛فقـ األخیرةإلىالرجوعھوفالظاھراألخیرة،الجملةفيذكروالوضععقدتكّررإنو

.كالمهملّخصانتھى.»١«محّلهاالستثناءأخذفقداألخیرةالجملة

تعلَّق«:قالفكأّنهبالموضوع،الحكمتعلُّقمناستثناءھوبلللقضّیة،الوضععقدإلىراجعًالیساالستثناءأّن:فیهو

.»منھمالفّساقإّلابالعلماءاإلكراموجوب

إلىاالستثناءرجعلوو،»١«نفياإلثباتمنوإثباتالنفيمناالستثناءأّنمن:علیهاّتفقواماذكرناماعلىيدّلو

.»منھمالُفّساقغیر«بالمقّید»العلماء«بمتعّلق-حینئٍذ-الحكمألّنكذلك؛يكنلمالموضوع

أكرم«:يقالأن:مثلالموضوع،كذلكوسنخًا،اختالفهمعريتكّرقدالمتعّددةالجملفيالحكمإّن:يقالأنفالتحقیق

الُفّسـاق إّلـا «:مثـل الضـمیر، علـى يشـتمل كّلّیـاً عنوانـاً المسـتثنى كـان و»الطّلابجالسوالتّجار،أضفوالعلماء،

أظھـر أحـدھما لـیس وفقـط، األخیرةإلىوالمتعّددةالجملجمیعإلىيرجعألنصالحفیهالضمیرإّنفحیث،»منھم

إلیھا؛االستثناءرجوعمنالمتیّقنالقدرلكّنھااألخیرة،غیرإلىبالنسبةالبینفياإلجماليقعالعرفي،المتفاھمفي



كـاالولى األخیـرة، غیـر إلىرجوعهلُبعدفقط؛األخیرةإلىالرجوعبینوالجمیعإلىالرجوعبین-حینئٍذ-األمرلدوران

.االستعماالتوالمحاوراتطريقةعنلخروجهفقط؛

اسـتثناء مثـل -أيضًا-يقّدرلموالضمیريذكرلملووبلمقدَّرًا،كانبلالضمیر،علىالمستثنىيشتمللملوكذلكو

المتقّدمـة المتعـّددة الجمـل موضـوعات مـن واحـد كـلّ اشـتمال فـرض و،»أسدبنيإّلا«:بقولهالمثالفيأسدبني

.فقطاألخیرةإلىوالجمیعإلىاالستثناءرجوعلصالحّیةالبین؛فياإلجمالفیقعكذلك،أّنه-أيضًا-ديبعفالعلیھم،

أكـرم والتّجـار، أكرموالعلماء،أكرم«مثلالمختلفة،الموضوعاتتكّررمعسنخًاالمّتحدةالمتعّددةاألحكامتتكّررقدو

.المستثنىولالستثناءالمتصّورةقالشقوفيالسابقمثل-أيضًا-فھو،»الطّلاب

والثانیـة الجملـة فـي التـي األحكامواالولى،الجملةفيمذكورواحدالموضوعبلالموضوع،دوناألحكامتتكّررقدو

علـى المسـتثنى اشـتمل فـإن ،»جاِلْسـھم وَأِضـْفھم والعلمـاء أكـرم «:مثـل إلیه،يرجعبضمیرمتعّلقة-مثًلا-الثالثة

الضمائرإلىالمستثنىضمیررجوعيصلحالفإّنهالجمیع،إلىالرجوعھوعرفًافالظاھر،»ُفّساقھمإّلا«:مثل،الضمیر

أّن:حینئـذٍ المعنـى حاصـل والجمـل، جمیـع فـي الضـمائر مرجـع ھـو الذي»العلماء«إلىيرجعمحالةفالالمتقدِّمة،

.العلماءُفّساقإلىبالنسبةمنھاءشييجبفالفّساقھم،إّلامجالستھموضیافتھموإكرامھميجبالعلماء

المتعـّددة، الحیثّیـات بفـرض تعـدُّده فـرض يمكـن أّنـه إّلـا واحـدًا، كـان إنو-العلمـاء أي-الضمیرمرجعبأّن:القولأّماو

إلـیھم راجـع المسـتثنى فـي الضمیرأّنوضیافتھم،وجوبحیثمنالعلماءغیراإلكرامواجبوإّنھمحیثمنفالعلماء

مسـموع غیـر ُذكـر ماوالعرفي،االستظھارفيھوإّنماالكالملكنالفلسفي،بالنظرصّحإنوفھوالحیثّیات،بإحدى

.العرفعند

كـان لـو ُيقـدَّر لـم لـو وكـذلك أّنـه يبعـد البـل الكـالم، فـي ُقـدِّر لكـن الضمیر،علىالمستثنىيشتمللملوكذلكو

.»أسدبنيإّلا«:مثلّیًا،كّلالمستثنى

العلماءجالسوأضفوأكرم«مثلالتنازع،بابفيكماالمختلفة،غیرأوسنخًاالمختلفةالمتعّددةاألحكاميتكّررقدو

.االخراألقساممنالمقامفيُيتصّورماذلكعلىقسو،»منھمالفّساقإّلا

:تذنیب

ھـو المتـیقَّن القـدر ألّناإلجمـال؛ مـوارد فـي وإلیھـا االسـتثناء رجـوع شكوكالمالجملفيبالعاّمالتمّسكيجوزھل

كمـا العملـي، األصـل فیھـا المرجـع بـل ال،أوالعمـوم، أصالةإلىفیھافیرجعمشكوكة،غیرھاواألخیرة،إلىرجوعه

؟»١«الكفايةفياختاره

فـي علیھـا بنـاؤھم ُيحـَرز لـم و-مـراراً عرفـت كمـا -لعقـالء ابنـاء ھوالجّدأصالةعلىالدلیلألّنالثاني؛ھو:التحقیق

صالحاإلجمالمواردجمیعفياالستثناءفإّنفیه،نحنفیماكماللمخصِّصّیة،يصلحبماالعاّماحتّفإذافیماأيالمقام؛

.الجوازعدمفيكاٍفذلكعلىبنائھمفيالشّكولذلك،

اكتنـاف قبیلمنالمقامأّنتوھَُّمأّنمن:التقريراتفيسرهقدسالنائینياالمیرزالمحققكالمفيمابذلكفانقدح

اسـتثناء بـذكر البیـان مقـام فـي اكتفـى ذلـك معوالجمیع،أرادلوالمتكّلمألّنصحیح؛غیُرللقرينّیة،يصلحبماالكالم



الوضـع عقـد بذكرالكالم؛منمحّلهاالستثناءأخذبعدإذبالبیان؛َلَأَخلَّاألخیرة،الجملةفيالوضععْقدتكرُّرمعواحد،

.حاصلهانتھى.»١«الجمیعإلىلرجوعهموجبالاألخیرة،الجملةفي

منذكرناهماعلىبناًءأّماوفقط،األخیرةإلىالمفروضفياالستثناءرجوعمنمذھبهعلىبناًءصحیح؛ذكرهمانعم

.فالاإلجمال

وضـعّیة، العمـوم علـى العـامّ داللـة كونبینالتفصیلمن:المقاالتفيسرهقدسالعراقيقالمحّقذكرهماكذلكو

الو،المستثنىواالستثناءجانبفياإلطالقأصالةعلىحاكمة-حینئٍذ-العمومأصالةألّنبالعموم؛التمّسكفیجوز

استفادةبینوحّجّیته،علىالعمومفیبقىدورّية،قرينّیتهألّنالعموم؛خالفعلىللقرينّیةاالستثناءھذامثليصلح

بمـا منـه المسـتثنى واالسـتثناء إطالقـي مـن كلٍّاّتصالجھةمنالبالعموم،التمسُّكيجوزفالاإلطالق،منالعموم

المستحیل،الدورفیلزماآلخر،ظھورعدمعلىمعّلٌقواحٍدكلِّظھوُرإذمنھما؛كلٍّقرينّیةإمكانلعدمللقرينّیة؛يصلح

عرفتلماللقرينّیة؛يصلحبمااللفظاقترانألجلالبالذات،منھماواحدكّلظھورلعدمھوإّنماباإلطالقاألخذعدمبل

.االستحالةببرھانلآلخركلٍّقرينّیةإمكانعدممن

فیھـا المسـتثنى فـي فـاإلطالق فقـط األخیـرة إلىاالستثناءرجعفإنله،تابعالمستثنىفياإلطالقأّنإلىمضافًا

.»٢«الجمیعمنالمستثنىفيھوإّنمافاإلطالقالجمیعإلىرجعإنوفقط،

المقّیدوالمطلقالخامسالمطلب

المقّیدوالمطلقتعريففياألّولالفصل

صـّرح كما-الظاھرّنألذلكومستقیم،غیرالتعريفھذاو،»١«جنسهفيشائعمعنًىعلىدّلبما:المطلقعّرفوا

:اللفظصفاتمن-حینئٍذ-فاإلطالق،»٢«اللفظھوالتعريففيبالموصولالمرادأّن-بعضھمبه

.اللفظمدلولجزءالشیوعحیثّیةأّنوجنسه،فيالشیوعمعمعنًىعلىيدّللفظھوالمطلقأّناريدفإن

علىزيادةبدونالطبیعةنفسعلىإّلايدّلال-»الرقبة«مثل-المطلقفإّنكذلك،لیسالمطلقاتمنشیئًاأّن:ففیه

نعم.اللفظیةبالداللةالجنسفيالشیوععلىالمطلقاتمنواحديدّلفالالنكرة،مثلفيالوحدةزيادةمعأوذلك،

.المطلقاتمنلیستلكّنھاكذلك،-االستفھامّیة»أّي«مثل-العمومألفاظبعض

بـل االصـطالحي، الجـنس ھـو بالجنسالمرادفلیسذاتًا،ُمجانساتهفيساٍرمعنًىعلىدّلماطلقالمأّناريدإنو

اللفـظ يـدلّ أنبـدون ذاتـاً مجانسـاته فيشائعلكّنهفارد،معنًىوواحدءشيالمطلقفمدلولله،المجانسةاألفراد

.ذلكعلى

:علیهيردلكنالمذكور،اإلشكالعنَسِلَمإنوفھو

.كذلك-أيضًا-فإّنھاالمؤمنة،كالرقبةبالمقّیدالنقض:ًلاأّو

والقیـد، مـن الُخُلـوّ عـن عبـارة اإلطالقفإّنالمعنى،صفاتمنھمابللّلفظ،وصفینالتقییدواإلطالقلیس:ثانیًاو

نفَسأوالحكم،نفَسوأمتعلََّقه،أوالحكم،موضوَعھوالمعنىذلككانسواءالقید؛عنالخاليالمعنىھوالمطلق

مـع -الثبـوت مقـام فـي -الطبیعـة نفسفياعتبارھمايمكنالتقییدواإلطالقفإّنالحكم،عنالنظرقطعمعالطبیعة



بـل منھا،بالمقّیدةتقومانقدوالطبیعة،والماھّیةبنفستقومانقدالمفسدةوالمصلحةفإّنالحكم،عنالنظرقطع

الرقبـة طبیعـة نفـس فـإنّ الماھّیـة، فيالمفسدةوالمصلحةوجودعنالنظرقطعمعالتقییدواإلطالقتصويريمكن

أومصـلحة علیھمـا يترّتـب لـم وحكـم، بھمـا يتعّلـق لـم لـو ومقیَّـدة؛ مثًلـا بالمؤمنـة التقییدمعومطلقة،القیدبدون

.مفسدة

.للمعنىبلت،بالذاوأّوًلالّلفظوصفینالتقییدواإلطالقلیس:بالجملةو

كـنفس حقیقّیـًا، جزئّیًايكونقدبلمجانساته،فيساريةكّلّیةماھّیًةالمواردجمیعفيودائمًاالمطلقلیس:ثالثًاو

إليجـاد موضـوعة أّنھـا وخـاّص، الھیئـات فـي لـه الموضوعأّن:سابقًاعرفتلمااطلق؛إذاالھیئةمفادھوالذيالحكم

.توجیھهفييتكّلفحّتىمجانساتهفينهلسريامعنىفالالحكم،

.صحیحغیرالتعريفھذاأّن:فتلّخص

الماھیةأقسامواإلطالقبینالفرقفيالثانيالفصل

إلىباإلضافةوبه،ُتقیَّدلمقیدإلىبالنسبةمطلقةالماھّیةتكونأنفیمكنإضافّیان،وصفانالتقییدواإلطالقإّنثّم

والعدمبتقابلأشبهبینھمافالتقابلالثاني،في»المؤمنةالرقبة«واألّولفي»الرقبة«مثلمقّیدة،بهُقیِّدتآخرقید

وكـالعمى للتقییـد، قابلّیُتـهُ الملكـة والعـدم تقابـل فـي الموضـوع فييعتبرألّنهحقیقًة؛كذلكتكونالمإنوالملكة،

المطلق،بخالففعلّیًا،يصیروالقابلّیة،عنهتزولبصیرًاصارأنبعدو،ذلكشأنهمنوللبصر،قابلاألعمىفإّنالبصر،

.فعلّیًاالتقّیدبعدلیصیرمنتظرة؛حالةلهلیسفإّنه

فـي أمكالرقبـة، المجـّردة الماھّیـات فـي كانسواءموارده؛بینالالقیدّيةعنعبارةاإلطالقمعنىأّنفيفرقالثّم

:تعالىقولهفيالعتیقیتكالبالشخصّیة،األعالم

نحووعدمھاوكالمسّقفّیةفیه،المتصّورةالحاالتوالقیودإلىباإلضافةمطلقفإّنه،»١«»اْلَعِتیِقِباْلَبْیِتْلَیطَّوَُّفواَو«

فـي اخـذ ءسـوا المتأّصـلة؛ الغیـر الماھّیـات مـن العرضّیاتوالمتأّصلة،الماھّیاتمناألعراضوالجواھركذلكوذلك،

مقـام فـي والتصـّور عـالم فـي الماھّیـة والحكـم نفـس فياإلطالقكذلكوموضوعه،فيأمالحكم،واألمرمتعلَّق

الثبـوت مقـام فيُيتصّورانبلفقط،الداللةواإلثباتمقامفيينحصرانالالتقییدواإلطالقأّنمنعرفتلماالثبوت؛

.الثمرةظھورمحّلألّنهالداللة؛واإلثباتمقامفيالتقییدواإلطالقھوإّنمانظرھملكنأيضًا،

البشـرط والالبشـرط والالبشـرط الماھّیـة إلـى الماھّیـة بتقسیملهارتباطالاإلطالقمعنىفيذكرناهاّلذيھذاو

الماھّیـات بـل بھـا، التقییـد ولإلطـالق اختصـاص الوالمتأّصـلة، للماھّیـات ھـي إّنمـا األقسـام ھـذه ألّن؛»١«ءشي

.نحوھماوالنكاحوكالبیع-أيضًا-التقییدوباإلطالقتّتصفقداالعتبارّية

:فنقولللقوم،تبعًااألقسامھذهبیانفيالكالمببسطبأساللكن

حاظھـا لو-الذھنيوجودھاإّنحیثوالذھنّیة،الموجوداتمن-حینئٍذ-ھيوالذھن،فيتالحظقد-كرجل-الماھّیة

لفـظ يوضـع أنيمكـن القیـود، جمیـع عـن المجـّردة الماھّیةنفسيتصّورأّنهولّلاحظ،عنهمغفوٌل-فیهبهُوجدتالذي

الطبیعـة لـنفس موضـوعة األجنـاس فأسـماء الـذھني، وجودھـا قیـد حّتىالقیود،منبقیدتقییدهبدونلھا»الرجل«

.كذلكبلحاظھاالمجّردة



بقیـد الماھّیـة يتصـّور الواضعأّنمن:-سرهقدساالصفھانيالمحّقق-»الكفاية«علىینالمحّشبعضمنيظھرفما

.»٢«أفرادھاجمیعفيالسريانألجلھوإّنمااإلرساللحاظولنفسھا،اللفظفیضعاإلرسال،

لحـاظ مجّردأّنمعرسال،اإللحاظإلىاالحتیاجبدونالسريانفيكاٍفكذلك،بتصوُّرھاالماھّیةلنفسالوضعأّن:فیه

.بهمقّیدًابإزائھااللفظيوضعلمماُيفیدالاإلرسال

ھـو األفـراد علـى صـدقھا معنـى وكـذلك، بلحاظھـا الماھّیةلنفسموضوعةاألجناسأسماءأّنمن:عرفتمافالحّق

.عنھاحكايتھاوعلیھاانطباقھاالمنھا،واحدكّلمعاّتحادھا

لھـا تقسـیم أّنـه أوالماھّیة،لنفستقسیمھوھل،»١«المجّردةوالمخلوطةوالمطلقةإلىاھّیةالمتقسیمإّنثّم

الماھّیـة ھـو -حینئـذٍ -فالَمْقسـم الّلابشرطّیة،والبشرطالئّیةوشیئّیةالبشرطھيوالثالثة،االعتباراتإلىمقیسة

-مثًلاالسوادوكالبیاض-لھاالعارضةاللواحقجمیعإلىقیسةالمفالماھّیةحینئٍذوالماھّیة،نفسالإلیھا،المقیسة

الثالثة؟االعتباراتإلىالمقیسةالماھّیةالوالماھّیة،لنفسالالماھّیة،للحاظتقسیمأّنهأوالقسمي،الالبشرطھو

ُيفـرض أنيمكنبحیثبار؛اعتوفرضمجّردھوھلالعظام،الفالسفةمنالتقسیمھذاأّنمالحظةمنبّدال:فنقول

عـن حاكیةولهصوروالخارجعنانعكاساتالمذكورةاألقسامأّنأوال،بشرطوءشيبشرطوبشرطالواحدءشي

السـافل والعـالي مـن األجنـاس والفصـول مراتبأّنكماالتعلُّم،والتعلیممقامفيذكروھاإّنماوالواقعّیة،الحقائق

الجسـمّیة الصورةَقِبلتتحّركْتلّماالمواّد،ماّدةھيالتياالولىالھیولىإّنحیثللعاَلم؛صوراتالمتوّسطومنھما

تحّركـت مـا منھـا والمدر،وكالحجرالمعدنّیةالصورةأيفوقھا؛ماإلىالترّقيعنتعّصتوعلیھاوقفتمافمنھاأّوًلا،

فوقھـا؛ مـا إلـى التحّركعنمتعّصیةصورتھاعلىوقفتما-أيضًا-لمعدنّیاتاوالمعدنّیة،الصورةقبلتوفوقھا،ماإلى

والحیوانّیـة، الصـورة قبلـت وفوقھـا، مـا إلـى عنھـا تحّركـت مـا منھـا والنباتـات، سـاير وكالشـجر النباتّیةالصورةأي

.اإلنسانّیةالصورةھيوھا،فوقماإلىتحّركتمامنھاوصورتھا،علىوقفتمامنھاكذلك-أيضًا-الحیوانات

مـن فاصـلة بـدون بعضـھا فـي وزمـاٍن، فصـل إلىيحتاجمامنھاالمراتب،ھذهفياالولىالھیولىمنالحركةھذهو

غیـر -مثًلـا -البقـر فـي التـي الحیوانّیـة واإلنسـان، فـي ھـو الـذي المعـدن غیرالذھبفيھوالذيفالمعدنالزمان،

.الكونعاَلمصورھيبلاعتبار،وفرضمجّردلیستالفصولواألجناسفمراتبسان،اإلنفيالتيالحیوانّیة

قدوبشرط،التعتبرقدأّنھاواعتبار،وفرضمجّردأّنھا:بعضھممنفیظھرالثالثة،األقسامإلىالماھّیةتقسیمأّماو

.»١«ءشيبشرطتعتبرقدوال،بشرطتعتبر

بعـض مـع الَمْقسـم اّتحـاد وغیـره، إلـى ونفسـه إلـى ءللشيتقسیمبأّنه-التقسیمھذايفاإلشكالعنأجابواو

فیـه لـوحظ مـا ھـو القسـمي الالبشـرط أّنوالَمْقسـمي، الالبشرطوالقسميالالبشرطبینبالفرق-»٢«األقسام

.»٣«الالبشرطّیةحّتىءشياھّیةالممعفیهيالحظلمفإّنهالمقسمي،بخالفبھا،الماھّیةُقّیدتوالالبشرطّیة،

اعُتبـرت إنوالنـوع، فھيءشيبشرطاعُتبرتإنالماھّیةإّن:فقالواالنوع،والجنسوالماّدةبینالفرقذلكنظیرو

الاعتبـرت إذاأّنھـا وباالعتبار،ھوإّنمابینھمافالفرق،»٤«الجنسفھيبشرطالاعتبرتإنوالماّدة،فھيالبشرط

.حملھاامتنعالبشرطاعتبرتإنوحملھا،أمكنبشرط

االعتبـار والفـرض بمجـّرد لیسالنوعوالجنسوالماّدةبینالفرقألّنالحكماء؛والفالسفةمرادخالفكّلهھذالكن

صـارت -مثًلـا -لجوزةكـا النوعّیةالصورمنصورًةقبلتمابعدالھیولىألّنتكوينّي؛واقعّيأمربینھاالفرقبلالذھنّي،



بشرطللجوزةالنوعّیةللصورةاالولىفالماّدةللشجرة،ماّدةفھيشجرة،كونھااستعدادفیھاكانانثّمفعلّیة،الماّدة

فيالتيالثانیةالماّدةوفعلّیة،صارتالماّدةأّنبمعنىاّتحادّي؛الجوزةصورةمعتركیبھاوجوزة،صیرورتھاعندءشي

تركیبھمـا والجـوزة، صـورة إلـى بالنسـبة الالبشـرط ھـي -الشـجرّية لصـورة قبولھاوللشجرّيةاالستعدادأي-الجوزة

بھـا، التصـق ءشـي أّنھـا الالجـوزة، صورةمعموجودھووالشجرّية،صورةلقبولاالستعدادلھاأّنبمعنىانضمامّي؛

.الماّدةھوالثانيوالنوع،ھوفاألّول

قیسـت إذاماھّیـة كـلّ بلاالعتبار،والفرضبمجّردالثالثةاالعتباراتإلىالماھّیةتقسیمفإّنفیه،نحنفیماكذلكو

بشرطأوءشيبشرطإّما:إلیهباإلضافةفھيلواحقھا،ولوازمھامنآخرءشيإلىالخارجّيوجودھاأوذاتھابحسب

ءشـي بشـرط فھـي التحیُّـز، إلـى بالنسبة-كالجسم-الخارجيدھاوجوفيالماھّیةقیستإذا:مثًلابشرط،الأوال

اّتصـافھا الستحالةإلیه؛بالنسبةالبشرطفھيالتجرُّدإلىقیستإذاووجوده،فيعنهانفكاكهلعدمإلیه؛بالنسبة

.عدمهوبھمااّتصافھاإلمكانبشرط؛الفھيالسوادوالبیاضمثلإلىقیستإذاوبه،

يمكنالماإلىبالنسبةفإّنھا:الثالثةاالمورأحدعنتخلوفالآخرءشيإلىقیستإذاذاتھابحسبالماھّیةھكذاو

فیـه أمكـن مـا إلـى بالنسـبة وال،بشـرط بـه اّتصافھايمكنالماإلىبالنسبةوء،شيبشرطكلوازمھاعنهانفكاكھا

االعتبـار والفـرض مجـّرد لیسالمذكورةاألقسامبینفالفرقبشرط،الفھيعدمه،عنوعنهآبیةلیستواألمران،

بشـرط فھـي ءالشـي ذلـك بشرطاعُتبرتإذاوال،بشرطفھيواحدءشيعنالبشرطلوحظتإذابحیثالذھنّي؛

إنوھـا، حملأمكـن ءشـي بشرطالاعُتبرتإذاأّنھاوالالبشرط،فھيءالشيذلكعنبشرطالاعُتبرتإذاوء،شي

.حملھاامتنعءالشيھذاعنالبشرطاعُتبرت

معالمّتحدةالمطلقةالماھّیةنفسھيالمذكورة،األقسامفيفالَمْقسمحینئٍذوعرفت،كماواقعيٌّبینھاالفرقبل

.غیرهونفسهإلىءالشيتقسیملزومإشكالعلیهيردالواألقسام،منواحدكّل

كالمفيماتعرفوالَمْقسمي،الالبشرطالمطلقةالطبیعةلنفسموضوعةاألجناسأسماءأّن:فاعلمھذاعرفتإذا

بمعنىال؛بشرطتعتبرقدالماھّیةإّن:حاصلهماقالفإّنهالتقريرات،فيماعلىسرهقدسالنائینيالمحّققالمیرزا

الماھّیـة وآخـر، باعتبـار معـه تّتحـد ھـي لمـا مغـايرة تبـار االعبھـذا فھيمعھا،ھومامعتّتحدالنحٍوعلىتعتبرأّنھا

باإلضـافة المشـتّقات فيكماھذاواالّتحاد،إلىباإلضافةبشرطالالمعتبرةالماھّیةتقابلھاالنحو،ھذاعلىالمعتبرة

علىبعضھاحملعنةآبی-المبادئأي-فھيالصورة،والماّدةإلىباإلضافةالفصلوالجنسفيكماومبادئھا،إلى

الآخـر، بعضعلىبعضھالحملقابلةفھيالمشتّقاتأّماوال،بشرطاخذتألّنھالھا؛المعروضةالذواتعلىوبعض

.الكالممحّلھوعّماخارجالمعنىبھذاالالبشرطوالخصوصّیات،منءشيمعھايكونالنحٍوعلىتعتبرأّنھابمعنى

عنھاُيعبَّرولھا،الالحقةالخصوصّیاتمنءشيمعھايكونالنحٍوعلىتعتبرأّنھابمعنىال؛رطبشالماھیةتعتبرقدو

الماھّیـة والخارجّیـة، الموجـودات علـى صـدقھا يمتنـع التيالعقلّیةالكّلّیاتمناالعتباربھذافھيالمجّردة،بالماھّیة

:أمرانيقابلھاالمعنىبھذاالبشرطالمأخوذة

سواءلھا؛الالحقةالخصوصّیاتمنبخصوصّیةاقترانھامعھاالملحوظالماھّیةأيء؛شيبشرطالمعتبرةالماھّیة:لاألّو

علـى صـدقھا تنحصـر االعتباربھذاالماھّیةوالمخلوطة،بالماھّیةعنھايعّبروعدمّیة،أووجودّيةالخصوصّیةتلككانت

.لھاالفاقدةعلىصدقھاتنعيموالخصوصّیة،لتلكالواجدةاألفراد



والمجّردةالماھّیةفيالمعتبرتینالخصوصّیتینمنءشيفیهيعتبرالمابھاأعنيبشرط؛الالمعتبرةالماھّیة:الثاني

المطلـق بلفـظ المـراد ھـو والقسـمي، الالبشـرط بنحوالمأخوذةالماھّیةوالمطلقةبالماھّیةعنھاُيعّبروالمخلوطة،

تغـاير بخصوصـّیة منھاكلٌّالمعتبرةاألفرادجمیععلىللصدققابلةاالعتباربھذاالماھّیةوالمباحث،فيطلقاحیثما

.اآلخرالفردخصوصّیة

الالبشـرط ألّنالمقسـمي؛ دونالقسـمي، الالبشـرط ھـو إّنمـا كثیرينعلىالصادقالطبیعيالكليأّن:بذلكفظھر

علـى صـدقه الممكـن القسميبالالبشرطعنهالمعّبرالكليبینجامعةيھحیثمنالطبیعةنفسأيالمقسمي

منفیهاعتبرلماالواجدةاألفرادعلىإّلايصدقالالذيء،شيبشرطالمأخوذةبالماھّیةعنهالمعّبرالكليوكثیرين،

ھوالطبیعيالكليألّنیعي؛الطبالكليھواألقسامھذهبینالجامعيكونأنيستحیلأّنهالواضحمنوالخصوصّیة،

علـى صـدقه الممتنـع العقلـي للكلـي قسـیم -حینئـذٍ -فھـو علیھا،صدقهالممكنالخارجّیةاألفرادبینالجامعالكلي

جمیعفيمتحّققًايكونأنبّدالالمقسمألّنلنفسه؛ولهَمْقسمًاءالشيقسیميكونأنيعقلالوالخارجّیة،األفراد

الطبیعـي الكلـي يكونأنُيعقلالوالعقلي،الكليعلىوالخارجعلىللصدقالقابلالجامعھوسمفالمقأقسامه،

الخارجّیةاألفرادجمیعبینجامعةجھةكونهفيالمتمحِّضھوبلالخارجّیة،األفرادوالمجّردةالماھّیةبینالجامعھو

الالبشـرط نحـو علـى المـأخوذة الماھّیـة ھـي األقسـام هھـذ جمیـع بـین الجامعوالقسمي،بالالبشرطعنھاالمعبَّر

.المقسمي

بشـرط الاخـذ قـد المقسـمي الالبشـرط أّنھـو :المقسـمي بـین والقسميالالبشرطبینالفرقأّن:بذلكاّتضحو

الاخـذ دقـ القسـمي الالبشـرط وباللحـاظ، اآلخرعنمنھاواحٍدكلُّالممتازالثالثة،األقسامخصوصّیاتإلىباإلضافة

إلـى بالنسـبة الجھـل وكـالعلم بھـا، أفرادھـا اّتصـاف باعتبـار لھـا الالحقةاألوصافوالخصوصّیاتإلىباإلضافةبشرط

.اإلنسان

علىتالحظأنإّماالماھّیةإّن:يقالأنھوو:آخربوجهالثالثةأقسامھاإلىالماھّیةتقسميمكنأّنهيظھرذلكمنو

علـى تالحـظ أنإّمـا وال،بشرطالمأخوذةالمجّردةالماھّیةفھيالخارجّیة،مصاديقھافيفانیٍةغیَروالموضوعّیةنحو

المطلقـة الماھّیـة فھـي لجمیعھـا، ثابتـاً لھـا الثابـت المحموليكونبحیثالمصاديق؛جمیعفيفانیًةوالطريقّیةنحو

الماھّیـة فھـي غیـره، دوناألقسـام مـن خاّصقسميففانیًةلوحظتإنوالقسمي،الالبشرطنحوعلىالمأخوذة

.ءشيبشرطالمأخوذة

لھاالثابتالحكميسرينحٍوعلىالماھّیةألخذمساوقاإلطالقأّنفينشّكالءشيفيشككنامھماإّنا:قالثّم

لمفـاد مسـاوقاً -الكـالم يفـ اإلطـالق مقـّدمات تمامّیـة فـرض بعد-مثًلا»رقبًةأعتق«مفاُدفیكونأفرادھا،جمیعإلى

كالمـه ملّخـص انتھـى .»١«َمْقسـماً الِقسـمي الالبشـرط كـون فرضفييتحّققالالمعنىھذاو،»رقبةأّيةأعتق«

.درسهتقريراتفيماعلى

:بعضھالنذكروللجمع،القابلالغیرالتناقضواإلشكالوللنظرمواقعسرهقدسكالمهفي:أقول

معھـا يكـون النحـوٍ علـى اعتبارھـا والماھّیـة أخـذ عنعبارة:الالبشرطبأّن:أّوًلاالتقسیممنذكرهمافألّن:أّوًلاأّما

:ءشيبشرطوالخصوصّیات،منءشي

يعتبـر النحـوٍ علىاعتبارھاوأخذھاعنعبارة:بشرطالوالخصوصّیات،منخصوصّیٍةمعاعتبارھاوأخذھاعنعبارة

.خصوصّیتینالمنءشيفیھا



كمـا -الخصوصـّیات مـن ٍءشياعتبارعدمفیهاعتبرولوحظماأّنه-القسميالالبشرطأي-األخیرمنأرادإنأّنه:فیه

لتقّومـه الخـارج؛ علىصدقهيمتنعوالذھن،والعقلإّلالهموطنالعقلّي،كّلّيالمعنىبھذافالالبشرط-الظاھرھو

.الخارجعلىصدقهيمكنالوذھنّي،أمروھالذياللحاظوباالعتبار

صـدقه يمتنعفالالحرفّيبالمعنىاخذلوأّماواالسمّي،بالمعنىاالعتبارعدملحاظاخذلوُمسّلمذلكإّن:قلتفإن

لكفايةاصاحبأي-أفادهفیماو:قالحیث؛»١«»الكفاية«علىرّدًاالدُّررصاحبذكرهكماعلیه،حملهوالخارجعلى

تنتـزع أّنـه كمـا الالحـظ، نظرفيالمرآتّیةنحوعلىالذھنيالوجوددخلإلمكاننظر؛-الخارجعلىالصدقامتناعمن

االسمي؛بالمعنىللمتصوِّرملحوظًاالذھنيالوجوديكوننحٍوعلىاللكنالذھن،فيالموجودةالمفاھیمعنالكّلّیة

أصًلاالخارجعلىينطبقالٍءشيلكّلّیةمعنىالوء،شيعلىتنطبقالوارج،الخمعمباينةالمالحظةبھذهھيإذ

.»الدُّرر«فيماانتھى.»٢«

االسميالمعنىِقبالفيالخصوصّیات،احدىمعمقارنتھااعتبارعدملحاظعدمھوالحرفّيالمعنىمنالمراد:قلت

القسـمي الالبشـرط يجعـل أنفإّما:الثالثةاألقسامإلىالماھّیةتُقسِّمفإذاحینئٍذوذلك،لحاظعنعبارةھوالذي

:»٣«الخصوصّیاتإحدىمعمقارنتھاعدمالملحوظةالماھّیةأوالماھّیة،نفس

.أّوًلاذكرناكماالَمْقسم،والقسماّتحاديلزم:األّولفعلى

يكـون الأنيلـزم ألّنـه الخـارج؛ علـى صدقهيمتنعوالعقلي،باالعتبارلتقوُّمهالعقلّیة؛الكّلّیاتمنفھو:الثانيعلىو

ھـو الخـارج فـي الموجـود فـإنّ محال،ھوواالعتبار،قیدمعاإلنسانبلماھّیته،واإلنساننفسالخارجفيالموجود

فـي الموجـود اإلنسـان علـى معـه خصوصـّیة اعتبـار عـدم لحاظقیدمعاإلنسانحمليمتنعواإلنسان،ماھّیةنفس

.الخارج

.االسميبالمعنىالتقسیممقامفياللحاظألخذمعنىالأّنهإلىمضافًا

علیـه يتوّجهفقط،الماھّیةنفسفیهلوحظبلاالعتبار،عدملحاظفیهيعتبرلمماھوالقسميالالبشرطأّنأرادإنو

.األّولھومرادهأّنالظاھرلكناألقسام،بعضوالمقسمبیناالّتحادلزومإشكال

ھـو و،»١«القسـمي الالبشـرط فـي الخصوصـّیتین منءشياعتبارعدمكالمهصدرفيذكرسرهقدسأّنه:ثانیًاو

إلىباإلضافةبشرطالاخذعّماعبارةالقسميالالبشرطأّنمن:األقساموالمقسمبینالفرقمنذكرهلمامناقض

.اإلنسانإلىبالنسبةالجھلوكالعلمبھا،أفرادھااّتصافارباعتبلھاالالحقةاألوصافوالخصوصّیات

لتقوُّمـه لمعنـاه؛ أّوًلـا ذكـره لمامناقضالقسميالالبشرطمعنىمناألخیرالتقسیمفيسرهقدسذكرهما:ثالثًاو

.األّولدونفیهذلكاعتبارواألفراد،فيبالفناءأخیرًاذكرهفیما

علـى -حینئـذٍ -صـدقه المتنـاع نفسـه؛ فيمستقیمغیرأّنهإلىمضافًا،ترىكماھووآخرسیمًاتقيكونأنإّلاالّلھّم

.ذھنّيأمرھوالذيالفناءباعتبارلتقّومهالخارج؛

ماعلىبناًء-المقسمفإّنأّوًلا؛ذكرهلمامناقض-أيضًا-األقساموالَمقسمبینالفرقمقامفيأخیرًاذكرهما:رابعًاو

األقسـام خصوصـّیات إلـى باإلضـافة بشـرط الاخذتالتيالماھّیةھناجعلهوالطبیعة،والماھّیةنفسھو-أّوًلاذكره

عـن إّمـا محـیص فـال حینئـذٍ واآلخـر، فـي لحاظھـا ُيغايرنحٍوعلىمنھاواحدكّلفيتصّورھاوالماھّیة،بلحاظالثالثة



المنظومة؛فيالسبزواريالمحّققمنيظھركماالفرض،واالعتباربمجّردقسمالمواألقسامبینالفرقبأّنااللتزام

:قالحیث

»٢«ُمْوَردةعلیھااعتباراٍتعندُمجرَّدةمطلقةمخلوطة

.مفّصًلاحّققناهوذكرناهماعنأو

الجنسَعَلموالجنساسمفي:تتمیم

بـل ھـي، ھيبماالللطبیعةموضوع-كُأسامة-الجنسَعَلمأّنالعربّیةأھلبینالمشھور:»الكفاية«فيقالإّنهثّم

.التعريفأداةبدونالمعرفةمعاملةمعھاُيعامللذاو،»١«الذھنيبالتعیُّنمتعیِّنةھيبما

صّحلماإّلاولفظّي،فیهالتعريفوالجنس،كاسمأصًلامعهٍءشيلحاظبالالمعنىلِصرفموضوعأّنه:التحقیقلكن

الأّنـه مـع التجريـد، معإّلاعلیھايصدقيكادالعقلّيكّلّيالمشھورعلىألّنهتجريد؛وتصرُّفبالاألفرادعلىحمله

.»٢«المتعارفةاالستعماالتفيعنهالتجريدإلىيحتاجلماللوضعمعنى

والخـارج، علـى حملـه يمتنـع كياالسمّي؛دونالحرفّينىبالمعھوإّنماالتعیُّنلحاظبأّن:»الدُّرر«فيعلیهأوردو

.»٣«التجريدعنايةبالالخارجعلىحملهيجوزحینئٍذ

كما-االسميبالمعنىإّلاالتعیینللحاظمعنىالألّنهوجیه؛غیر-المطلبأصلتمامّیةفرضعلى-الجوابھذا:أقول

.بینھماالفرقلیّتضحالنكرة؛والمعرفةمعنیيبیانمنبّدفال-إلیهأشرنا

كمفھـوم المفھومّیـة، عـالم فـي واألمـر نفـس فـي تعیُّنـاً المفـاھیم لبعضفإّنواقعّي،حقیقّيبینھماالفرق:فنقول

عاَلمفيواألمرنفسفيمتعّینغیر»رجل«مفھومفإّنكذلك،لیسبعضھاوحقیقًة،متعّینأمرمفھومهفإّن،»زيد«

مـع إّلـا بنفسـه يسـتعمل البإزائھـا الموضوعاللفظبلنكرة،الومعرفةالذاتھابحسبفالماھّیةحینئٍذوالمفھومّیة،

نكرة،الومعرفةالذاتھامرتبةفيفھيإّلاوللماھّیة،الالحقةالعوارضمنالمعروفّیةوالمنكورّيةبلاللواحق،إلحاق

وبـالعكس، علیھـا التعريفعروضأمكنلمانكرةكانتلووالتعريف،يلحقھاقدوالنكارةتلحقھاقدكذلكأّنھاألجلو

.نكرةفھو»رجل«:قلتإنومعرفة،فھو»الرجل«:قلتفإنحینئٍذ

ماھّیـة فـإنّ عنھـا، ممتـازة الماھّیـات بـین مـن واقعـاً المتعّینـة للماھّیةموضوعًاالجنسَعَلميكونأنفیمكنحینئٍذو

لحـاظ مـع بإزائھـا البإزائھـا، الجـنس َعَلـم ُوِضعواألمر،نفسفيالماھّیاتمنسواھاماجمیععنممتازة»األسد«

»الكفايـة «فـي كمـا التجريـد معإّلا-حینئٍذ-الحملامتناععلیهلیردله؛للموضوعجزًءاتعیُّنھالحاظيجعلبنحٍوالتعیُّن

اسـم أّناألمـر غايـة ،»اسـامة «مفـاد ھـو »أسـد «فمفادحینئٍذواألمر،نفسفيالمتعّینةللماھّیةموضوعبل،»١«

وواحد،بداّلبنفسهعلیهيدّلالجنسَعَلموالمدلول،والداّلبتعدُّدالمتعیِّنةالماھّیةعلىيدّلبالالمالمعرَّفالجنس

خالفعلىلفظّيالألشخاص،اأعالمفيكالتعريفالقاعدة،ِوفقعلىحقیقّياألجناسأسماءفيفالتعريفحینئٍذ

.القاعدة

ھـو المـراد أّنمنعرفتلماالمعرفة؛عنممتازةألّنھاكذلك؛-أيضًا-النكرةإّن:يقالكيالتعیُّن؛مطلقالمرادلیسو

.للفظھالهالموضوعھوغیرھاعنممتازةالمفھومبحسبفھيكذلك،لیستالنكرةوالمفھوم،بحسبالتعیُّن

.للتعیینمفیدتانوالجنس،تعريفھووواحد،لمعنًىموضوعتانالالمواأللفأّنفالحّق:بالالمالمحّلىمفردالأّماو



وكالحضـور الخارجّیـة، القـرائن مـن مسـتفاد فھـو االستغراق،والخارجيوالذِّكريوالحضوريوالذھنيالعھدأّماو

.نحوھماوالذكر

المرتبـة ھـي ومنه،معّینةمرتبةإلىاإلشارةوالجمعلتعريفمفیدةفیهالالمأّنفالحّق:بالالمالمحّلىالجمعأّماو

علىلصدقھامتعیِّنة؛فلیستكالثالثةالجمعأقّلأّماوفقط،األمرنفسفيالمتعیِّنةفإّنھااألفراد،لجمیعالمستغرقة

.»١«»الكفاية«فيأوردهمالیهعيردفالاألفراد،جمیعبخالفالثالثة،أفرادمنكثیرين

أّنفـي فـاختلفوا ،»برجـل جئنـي «فيأونحوه،و»٢«»اْلَمِديَنِةَأْقَصىِمْنَرُجٌلَجاَءَو«في»رجل«مثلالنكرةأّماو

ّيكلّـ واألّول،فـي المـتكّلم إلـى بالنسبةمعلومجزئّيأّنهأو،»٤«فیھماكليأو،»٣«فیھماحقیقّيجزئّيمعناھا

أفـراد مـن معـیَّن غیـر فـرد ھـو »رجـل «مفھـوم أّنفيبینھمافرقالفإّنهالثاني،أقواھاأقوالعلى،»٥«الثانيفي

.»جاءني«كلمةھيوخارجّیة،لقرينةھوفإّنمااألّول،فيالمتكّلمعندمعّینمصداقومعلومأّنهأّماوالرجال،

.المبحثأصلإلىفلنرجعالمقصد،عنجھالخروالمباحثھذهفياالختصاراخترناو

الحكمةمقّدماتفيالثالثالفصل

والنكرةعّدفيُيستشَكلكيباألفراد؛الحكمتعلُّقأوالَبدليأوالشموليالسريانھواإلطالقمعنىلیس:فنقول

مقـّدمات بمعونةأو،»١«المشھورھوكمابالوضعھوإّنمافیھمااإلطالقبأّن:ُيجاَبوالمطلقات،مناألجناسأسماء

.العلماء»٢«سلطانإلىنسبكماالحكمة

الحكم،فيأوالَعَلم،أحوالفيأوأفرادھا،فيأوالماھّیة،فيكانسواءواحد؛معنًىالجمیعفياإلطالقمعنىبل

معنـى لـیس واإلطـالق، الالعمـوم نىمعھوالشمولوالسريانفإّنمّرة،غیراإلشارةإلیهمّرتكماالالقیدّية،ھوو

.المعنىأوصافمنبل-أيضًا-اللفظصفاتمنلیسوالخصوصّیات،والحاالتلحاظاإلطالق

واألّول،القسمالفقط،النكرةمنالثانيالقسموالجنساسمھوالمطلقأّنمن-:»الكفاية«فيذكرهفماحینئٍذو

.وجیهغیر-»١«خاّصًااصطالحًافیهلھمأّنالاللُّغة،وفقعلىاإلطالقذاھفيالجرييكونأنيبعدالأّنه

.»٢«العمومبینوبینهفرقالاإلطالقإثباتوالحكمةمقّدماتجريانبعدأّنهمن:ذلكبعدذكرهماكذاو

الزنجّیةوكالرومّیةاألنواع،إلىبةبالنسأحدھما:المطلقفيموردينفيھوإّنماالحكمةمقّدماتإلىاالحتیاجأّنإّلا

مقّدماتإلىاألفرادإلىبالنسبةفیهيحتاجالفإّنهالعاّم،بخالفاألفراد،إلىبالنسبةثانیھماواإلنسان،إلىبالنسبة

.األنواعإلىبالنسبةإلیھااحتیجإنوالحكمة،

ھـي ھـذه والمـراد، تمامبیانمقامفيالمتكّلمكونإلىإّلاامنھاإلطالقإثباتفييحتاجفالالحكمةمقّدماتأّماو

إلیه،بالنسبةباإلطالقاألخذيمكنفالحكم،إلىبالنسبةالمرادتمامبیانمقامفييكنلملوفإّنه.االولىالمقّدمة

بنحـو الصـالة أّنوالصـالة، ىإلـ بالنسـبة بـاإلطالق األخـذ يصـحّ الفإّنـه ،»األكثـر علـى فاْبِنشككَتإذا«:قاللوكما

لـم بأّني:يجیبأنللمولىيصّحألّنهبذلك؛المولىعلىللعبداالحتجاجصّحةلعدمذلكونافلًة؛لووكذلكاإلطالق

.إجماًلاالشّكحكمبیانمقامفيبلذلك،حكمبیانمقامفيأكن



علـى الحملفي-المرادتمامبیانمقامفيالمتكّلمأّنإحرازأي-المقّدمةھذهإلىاحتیاجالإّنه:»الدُّرر«فيقالو

مـراده كـان لوأّنهفيإشكالالولھما،ثالثالوالمقّید،والمطلقبینمرّددةالمھملةألّنالقرينة؛عدممعاإلطالق

:القائـل قـال لـو :فنقولاالّتحاد،لمكانالمجازوبالَعَرضالطبیعةإلىُتنسبإّنماوباألصالة،بهمتعّلقةفاإلرادةالمقّید

أضافإّنماوالمقّید،ھوالمرادأّنالبالطبیعة،متعّلقةبالذاتوأّوًلااإلرادةأّنفيظاھرفھو»برجل-أو-بالرجلِجئني«

اإلطـالق معنـى ھـذا واألفـراد، تمـام إلـى اإلرادةتسـري الظھورھذاتسلیمبعدواالّتحاد،لمكانالطبیعةإلىإرادته

.انتھى.»١«

فـي المـتكّلم يكـن لـم لـو فإّنـه باإلطالق،األخذفيالمقّدمةتلكإلىاالحتیاجإلثباتيصلحإّنماالبیانھذاأّن:فیهو

موقـوف المذكورفالظھور!بالطبیعة؟متعّلقةبالذاتوأّوًلااإلرادةأّنظھورإثباتيمكنكیفذلك،ُيحرزلموالبیانمقام

.البیانمقامفيالمتكّلمكونإحرازعلى

فـي منھـا بـدّ الالتـي المقـّدمات إحدىأّنھا»الكفاية«فيكماالقید،والقرينةذكرعدمھيو:الثانیةالمقّدمةأّماو

فـیحكم التقییدواإلطالقفيُشّكإذاماھوالحكمةمقّدماتجريانموردألّناألعاجیب؛منفھو،»٢«اإلطالقإثبات

تمـام بیـان مقـام فـي المـتكّلم كـون مـع اإلطالق،فيشّكيبقىالالقیدعدمإحرازمعومقّدماته،بمعونةباإلطالق

.شرطهأّنهالاإلطالق،موضوعيتحّققالقرينةوالقیدعدمإحرازفمعالمراد،

كـان لـو والتخاطـب؛ مقـام فيالمتیقَّندرالقوجودعدمھيو»٣«»الكفاية«فيذكرھاالتي:الثالثةالمقّدمةأّماو

والكـالم كـون ھـو التخاطبمقامفيالمتیّقنبالقدرالمرادوالبین،فيالتخاطبمقامعنالخارجبمالحظةالمتیقَّن

متعلَّقةخاّصةًاأنواعأوأصنافًاأومعّینةأفرادًاأّنو-باألفرادالحكمتعلُّقمنالمتیّقنالقدرُيفھمحالٍةوبحیٍثالمخاطب

.غیرهواالنسمنالمخاطبذھنفيمالمكانالكالم؛إلقاءبمجّرد-قطعًاللحكم

المخاَطبَيفھمالوكذلك،المخاطبوالكالميكونالأنھو:التخاطبمقامعنالخارجفيالمتیقَّنالقدرمنالمرادو

.التدّبروبالتأّملعدهبذلكُفھمإنوالكالم،إلقاءبمجّردالمتیّقنالقدر

قید،لهلیسماعنعبارة:المطلقأّنمن:مّرماحسبلھامعنىالبلأيضًا،المقّدمةھذهإلىاحتیاجالإّنه:فنقول

مقـام فـي المـتكّلم كـان فلـو حینئـذٍ واألفـراد، إلـى السريانوالشیوعمعناهلیسوالالقیدّية،عنعبارة:اإلطالقو

العبداحتجاجيصّحوباإلطالق،ُيحكم،»رقبةأعتق«فيالرقبةطبیعةمثلالطبیعة،نفَسحكمهمتعلَّقَجَعلوالبیان،

مـن الموجـود المتـیّقن القـدر علىباالعتماديجیبهأنللمولىلیسوباإلطالق،اللجاجوالمخاصمةلدىموالهعلى

لـه المتعّلقبلللحكم،متعلَّقًايكنلممنھاواحدًاألّنكذلك؛نوعأوخاّصصنفأوالرقبةمنكالمؤمنةمخصوصةأفراد

.البیانعلیهيلزمالمقیَّدأرادلووالطبیعة،نفس

الرقبةعتقو-المتیّقنالقدرأي-بالمقّیدباإلتیانالتكلیفعنالعھدةخروجوباالمتثاليقطعالمكّلفأّنبذلكاريدإنو

غیرھـا، فـرداً أعتـق لـو مابخالفواقعًا،المقّیدةالطبیعةأوبالطبیعةالحكمتعّلقسواءقدير؛تأّيعلى-مثًلا-المؤمنة

.باالمتثاليقطعفالواقعًا،بهاألمرتعلُّقعدميحتملفإّنه

فيريبالإذالخطاب؛والحكمتعلُّقمقامفيالمتیقَّنالقدرغیراالمتثالواإلطاعةمقامفيالمتیقَّنالقدرأّن:ففیه

.االمتثالمقامفيالمتیّقنالقدروجودمعالبیان،مقامفيأطلقلوفیمااالحتجاجصّحة



مقامفيالمتكّلمكونيكفيبلالثانیة،المقّدمةإلىالوالمقّدمة،ھذهإلىباإلطالقاألخذفياحتیاجال:بالجملةو

.البیان

.الالقیدّيةعنعبارةأّنهوق،اإلطالمعنىمناخترناهماعلىبناًءھذا

السـريان والشـیوع عـن عبـارة اإلطـالق أّنمـن :غیرهوسرهقدسالكفايةصاحبالمحقِّقاختارهماعلىبناًءأّماو

-البیـان مقـام فيالمتكلِّمكونأي-االولىالمقّدمةإلىاالحتیاجفيإشكالفال-األفرادإلىالحكمسريانأي-»١«

.باإلطالقسُّكالتمفي

فـي يشـكّ الالقیـد عـدم إحـراز مـع واإلطالق،لموضوعمحقِّقةأّنھا:ففیھا-القیدذكرعدمأي-الثانیةالمقّدمةأّماو

.المقّدماتإلىإثباتهلیفتقراإلطالق؛

لـو بـالغرض إخـالل التـیّقن المالقدروجودمعإّنه:إلیھااالحتیاجتقريبفي»الكفاية«فيفقال:الثالثةالمقّدمةأّماو

.»١«ببیانهأخلَّكيتمامهأّنهبیانبصددالبّینه،قدوتمامه،بیانبصددأّنهالفرضفإّنمراده،تمامالمتیّقنكان

األفـراد، تمـام إرادةعلىقرينةنصبعدمبعدببیانه،أخّلماتمامهأّنهبیانبصددالمولىكانلو:الحاشیةفيقالو

.بغرضهأخّلفقدإّلاوتمامھا،إرادةعلىالقرينةنصبعلیهكانإّلاوالمراد،تمامالمتیّقنأّنيفھمبمالحظتهفإّنه

قباًلـا مـراد، غیـر أومـراد غیـره أّنبیـان بصـدد يكـن لـم ومـراد، المتیّقنأّنبیانبصددإّلايكنلمإذاذلكيفھمالنعم

.انتھى.»٢«دّقةعنيخلوالفإّنهمفافھالمطلقین،اإلھمالولإلجمال

لحكايـة معنـى الإذاألفـراد؛ جمیـع عـن تحكـي فھيلھا،مرآةأّنھاواألفرادعنالطبیعةحكايةفرضعلىأّنه:فیهو

عـن الحاكیـة الطبیعـة الحكـم متعلَّـق جعـل فلـو المتـیقَّن، القدرأّنھاُفرضالتيالمقّیدة،األفرادعنالمطلقةالطبیعة

إّنحیثالبین؛فيالمذكوربالمعنىالمتیقَّنالقدروجودمعلووالمولىعلىاالحتجاجوباإلطالقالحكمصّحفراد،األ

منفردبأّياإلتیانيكفيوبزعمھم،األفرادجمیععنالحاكیةالمطلقةالطبیعةنفسھيالحكممتعلَّقأّنالمفروض

تقـدُّم يمنعـه الوبإطالقـه، األخـذ يصـحّ فإّنـه البیـع، اللَّـه أحـلّ بأّنـه :فأجـاب طاة،المعابیععنسألهلو:مثًلاأفرادھا،

وبـاإلطالق، التمسُّـك صـحّ البیانمقامفيالمتكّلمأّنإحرازبعدثّمالسؤال،بمالحظةالمتیّقنالقدرأّنهمعالسؤال،

.ذلكغیرأوموضوعهأومتعلَّقهوالحكمنفسفياإلطالقبینفیهفرقالوالمولى،علىبهاالحتجاج

:بوجھینعلیهاوردلكن

أعتـق «فـي كالرقبـة للحكـم، موضـوعة أومتعلَّقـة الطبیعـة جعـل مـع البیـان، مقامفيالمتكّلمأّناحرزلوأّنه:األّول

بإطالقـه مسُّـك التيجـوز المعـه والبیـان، مقـام فـي يكـن لـم أّنـه عـن بهيكشفالمنفصل،بالمقیِّدظفرثّم،»الرقبة

.»١«البیانمقامفييكنلمأّنهوالخالف،لكشفبھا؛تقییدھافيالمشكوككالعدالةاخر،قیودإلىبالنسبة

تقییـد دأبھـم لـیس الـذين العرفّیـة، المـوالي مـن المـتكّلم كـان لـو اإلطـالق ُتنـتج إّنماالمذكورةالمقّدماتأّن:الثاني

عـن منفصـلة فصـول فـي بـالقیود اإلتیـان ثّمالكّلّیة،القوانینجعلديدنهودأبهَمنّماأوالمنفصل،بالدلیلمطلقاتھم

.باإلطالقاألخذصّحةالمذكورةالمقّدماتتنتجالوذلك،يستقیمفالذلك،

التقییدأّنوبذلك،نُقْللملوأّماوفیه،للتجوُّزموجبالمطلقتقییدإّن:قلنالويردإّنماأّنهففیه:األّولالوجهأّما:أقول

.التخصیصبعدالعاّمفيكماالتقیید،بعدالحّجّیةعنالمطلقيسقطفال-تفصیًلامّركما-المطلقفيالتجوُّزيوجبال



المطلـق أّنھـو اإلطـالق أصالةفمقتضىمراده،تمامبیانمقامفيأّنهفیتخّیل،»الرقبةأعتق«:قاللوأّنه:توضیحه

بعـد مقّیـد ُوجدفإذاأيضًا،جّدًامرادهذلكأّنھوالجّدأصالةمقتضىوالطبیعة،نفسفيكالرقبةمعناه،فياسُتعمل

القید،ھذاإلىبالنسبةالجّدأصالةجريانصّحةعدمعنذلكيكشف-»كافرةرقبًةتعتقال«:مثل-منفصلبدلیلذلك

مـانع فال-العلموكالعدالة-فیھاُشّكاخرقیودإلىبالنسبةأّماومنة،المؤالرقبةھوالجّدبحسبالحكممتعّلقأّنو

بقـي فیمـا حّجـة فإّنهبالمنفصل،المخصَّصالعاّمفيالحالھوكماإلیھا،بالنسبةالجّدواإلطالقأصالتيجريانمن

.التخصیصبعد

ھـو والمعـارض، والمقیِّـد عـن الفحـص قبـل بـاإلطالق التمسُّكجوازعدممقتضاهأّن-أيضًا-ففیه:الثانيالوجهأّماو

والمخصِّصعنالتاّمالفحصقبلكالعاّمالمعارض،عنالفحصقبلبھاالتمسُّكيجوزالكذلكاألدّلةجمیعبلمسلَّم،

بإطالقهالتمسُّكجازللتقیید،الَمْعَرضّیةعنالُمطلقُيخِرجبمقدارالمجتھدتفّحصإذالكنعنه،محیصالوالمعارض،

.البیانمقامفيالمتكّلمكانإذا

لـیس أّنـه ُعلملووكالمه،بإطالقالتمسُّكجوازفيإشكالفالمراده،تمامبیانمقامفيالمولىأّنُعلملوإّنهثّم

يعلـم أنإّمـا ألّنهتفصیل؛ففیهذلكفيُشكلووكالمه،بإطالقالتمسكجوازعدمفيإشكالفالالبیان،مقامفي

الثالثبینالشّكعنسألهلوكمامراده،تمام]بیان[مقامفييكونالأنُيحتمللكنالحكم،ذلكبیانمقامفيأّنه

لكنبینھما،الشّكحكمغیرآخرحكٍمبیانمقامفيالجوابفيأّنهُيحتملالفإّنه،»األربععلىابِن«:فقالاألربع،و

بناءالستقرارتمامه؛بیانمقامفيأّنهعلىالحملھواألصلفمقتضىالمراد،تمامبیانمقامفيكونهعدميحتمل

لعدمذلك؛بهُيحرزالبینفيأصلفالآخر؟حكٍمأوالحكمذلكبیانبصددھوھلأّنهفييُشّكأنأّماوعلیه،العقالء

.ذلكعلىالصورةھذهفيالعقالءبناء

أحكامھماوالمقّیدوالمطلقامأقسفيالرابعالفصل

مثبتـان ھماإّما:الثانيعلىو.تكلیفّيلحكمأووضعّيلحكممتكّفالنإّماألّنھما:أقسامففیهُمقیَّدومطلقوردإذا

.اإلثباتوالنفيفيمختلفانأومنفّیان،أو

المنفـيّ وإلزامـيّ المثبـت أّنفإّما:األخیرعلىو.هفیمختلفانأوإلزامّیین،غیرأوإلزامّیان،ھماإّماتقديرأّيعلىو

.بالعكسأوالزامّي،غیر

إلى...ذلكيعلمالقدوالخارج،منأوالسببلذكرهإّماواحد؛التكلیفوالمطلوببأّنُيعلمقد:التقاديرجمیععلىو

.فیهالمتصّورةاألقساممنذلكغیر

اسـتنباط مقـام فـي المفیـدة النتـائج مـن علیھـا يترّتبلمااألقسام؛تلكغالبفيبسطهوالكالمبتفصیلبأسالو

:األحكام

المطلقحملفيإشكالال:منفصالنأومّتصالنإّما-أيضًا-ھماوالنفي،واإلثباتفيالمختلفینفي:االولىالصورة

بلالظھورين،تصادمبابمنالاإلطالق،فيھورهظانعقادقبلبالمقیَّدالمطلقالحتفافالمّتصلین؛فيالمقیَّدعلى

والقید،ذكرعدمعلىموقوفاإلطالقفيالمطلقظھورألّنالمقّید؛فيواحدظھورإّلا-حینئٍذ-للكالمينعقدالألّنه

.االّتصالبنحوالكالمفيذكرهالمفروض



تعتـق ال«:مثـل المقّیـد، ھـو المثبـت والمطلـق، ھواإّمالمنفّيألّن:قسمینعلى-أيضًا-فھماالمنفصلینفيأّماو

حمـل فـي إشـكال فـال تحريمّیـاً النھـي كـان فـإن العمـوم، ُيفیـد الاألّولأّنعلـى بناًء؛»مؤمنةرقبةأعتق«و»الرقبة

اإلطـالق بنحـو العتـق حرمـة فـإنّ إلزامّي،غیرأوإلزامّیًاالمقّیدفياألمركونبینفیهفرقالوالمقّید،علىالمطلق

بانعـدام ھـو إّنمـا العرفّیـة االرتكـازات والمتفاھمـات فيالطبیعةعدمفإّنعرفًا،مصاديقهوأفرادهجمیعحرمةمعناھا

علـى المطلـق حمـل عـن محـیص فـال اسـتحبابه، أوالمؤمنة،ھوومنھا،فرٍدعتقلوجوبمناٍفھووأفرادھا،جمیع

.فیهالمقّید

،»الرقبـة أعتـق «و»كـافرة رقبةتعتقال«:نحوالمطلق،ھوالمثبتوالمقّیدھوالمنفياألّول؛سعك:الثانیةالصورة

كراھةوالرقبةعتقوجوببینالمنافاةلعدمفیه؛المقّیدعلىالمطلقحملعدمفيريبفالتنزيھّیًاالنھيكانفإن

حرمـة بـین المنافـاة لتحّقـق المقّید؛علىالمطلقحملوجوبفيإشكالفالتحريمّیًاالنھيكانإنوالكافرة،عتق

.وجوبهوالكافرةعتق

النھـي كـون فـرض لوالمطلقتقییدبیندائراألمرفإّنتنزيھّي،أوتحريمّيالنھيأّنفيُشّكلوفیمااإلشكالإّنماو

القـول أوللحرمـة، موضـوع النھـي أّنبـ :القـول فعلـى التنزيھّي،علىبحملهالنھيھیئةفيالتصرُّفبینوتحريمّیًا،

-حینئٍذ-التحريمفيظھورهألّنالمقّید؛علىالمطلقحملوجوبفيريبفالإلزامّیة،إرادةعنأّنهعننوعًابكشفه

.علیهفیقّدمغیره،منأقوىالوضعّيالظھورواإلطالق،فيالمطلقظھوربخالفوضعّي،

والعقالء،والعرفعندالعبدمنالجوابإلىيحتاجأّنهوء،الشيعنللزجرموضوعّنهأالحّقأّن:سابقًاعرفتقدلكن

الحینئـذٍ واآلخر،كظھوروضعّیًالیسفظھورهحینئٍذوالفعل،فيترخیصهعدممعلذلك،ھوإّنماالتحريمعلىحمله

بـاإلطالق األخـذ فييعتبرألّنهالعكس؛كذلكو،تحريمّيالمقّیدفيالنھيأّنإثباتمنالمطلقفيالتصرُّففيبّد

.اإلجمالفیقعالبین،فيترجیحالوالفعل،فيترخیصالمطلقأّنوالجواب،إلىالنھياحتیاجعنالیدرفع

جمیـع مالحظـة منالمستفاد-المقنِّنالشارعبناءأّنھو:المقّیدعلىالمطلقحملبیانفييقالأنيمكنماغاية

بحمـل نـوعيّ ظـنٌّ ھنـا فیحصـل المطلقـات، مـن المقّیدإرادُةوالمطلقات،عنمنفصًلاالمقیِّداتذكُرھو-الفقهوابأب

.المطلقإطالقحفظمعالكراھةعلىالنھيحملالالمقّید،علىالمطلق

بجـواز القـول والمقّیـد وللمطلـق النھـي واألمراجتماعفيالنزاعشمولعلىمبنيٌّذلكأّنھوو:ثالثوجهھناو

.الشمولعدمواالجتماع

منھمـا، واحـد فـي ُيتصـّرف الوظاھرھمـا، علـى النھـي واإلطالقمنكلٌّفیحفظاالجتماعجوازوبالشمولقلنافإن

بشـمول نقـل لمإنوعاصیًا،اآلخرباعتبارومطیعًا،فاعلهيكونأحدھمافباعتبارالعنوانین،مجمعھواالجتماعفمورد

.»١«اإلجماليقعوأحدھما،فيالتصرُّفعنمحیصفالاالجتماع،جوازبعدمقلناأولھماالنزاع

كما-الدلیلینتعارضبمسألةلھاارتباطالعقلّیة،مسألةعدمهواالجتماعجوازمسألةأّنإلىآنفًاأشرناقدأّنا:فیهو

العرف،علىالمقّیدوالمطلقعرضمنبّدفالالعقالء،نظروالعرفھوھافیالمرجعفإّنبینھما،الجمعو-المقامفي

معاملـة معھمـا التعامـل مـن بـدّ فـال إّلـا وفھـو، بـالعكس أوالمقّیـد علىالمطلقبحملعرفًابینھماالجمعأمكنفإن

.األّولیناالحتمالینبینفیھمااألمريدوربلالثالث،لالحتمالوجهفالحینئٍذوالمتعارضین،



الخـاصّ والعـامّ فـي كمـا بـالعكس، األمـر بـل النھي،ھیئةفيالتصرُّفعلىعرفًاقرينةلیساإلطالقأّن:اإلنصافو

ونـادرًا، إّلافیهيتصّرفكي-النھيھیئةأي-الحرفّيالمعنىإلىالعرفتوجُّهعدم:ذلكفيالسّرلعّلوالمطلقین،

.بالعكسأوالمطلقعلىالمقّیدصدورتقدُّمبینالصورةھذهفيفرقال

علىحملهوالمطلقفيالتصّرفعلىقرينةأيضًاتنزيھّیًا،كونهفرضعلى»كافرةرقبةتعتقال«:قولهإّن:يقالقدو

ال«:لـه قوفـي كمـا فقـط، القیـد الالظاھر،بحسببالمقیَّدمتعلِّقالتنزيھيالنھيألّنفیه؛الشّكعنفضًلاالمقّید،

فیـه نحـن فیمـا عنهفالمنھّيالحّمام،فيالكونالالحّمام،فيالصالةھيفیهعنهالمنھّيفإّن،»الحّمامفيتصلِّ

رجحانـه، والرقبـة مطلـق عتقلوجوبمناٍفھوومرجوح،وعنهمنھّيالكافرةالرقبةفعتقالكفر،الالكافرةعتقھو

لمراجح،ومطلوبمطلقًاعتقھاأّنالخارجمنُعلملونعم.أيضًاالصورةھذهفيدالمقّیعلىالمطلقحملمنبّدفال

.المقّیدعلىالمطلقحملالاألفراد،أفضلإلىاإلرشادعلىالنھيحملمنبدٌّيكن

علـى رضـھا عمـن بـدّ العقالئّیـة عرفّیـة بـل العقلّیـة، الدقائقعلىمبنّیةعقلّیةلیستالمسألةأّنعرفتقد:أقول

أفضـل إلـى اإلرشـاد علـى النھيحملوالمطلقإطالقحفظالعرفعنديتعّینتنزيھّيالنھيبأّنالعلمفمعالعرف،

.األفراد

فرضـھما مـع فیھمـا، السـبب ُيـذكر لـم و،»مؤمنـة رقبـة أعتـق «و،»رقبـة أعتـق «:نحـو الُمثَبَتیِنفي:الثالثةالصورة

:احتماالتففیهإلزامّیین،

.منھماكلٍّفيالوجوبحفظمعالمقّیدعلىالمطلقحمل:ّولاأل

عدمھا،واألمرينامتثالفيالمؤمنةالرقبةعتقكفايةفيفالكالمحینئٍذومستقّلان،واجبانوتكلیفانأّنھما:الثاني

.المسّبباتواألسبابتداخلفيالكالمھو

.فیھماالوجوبحفظمعالمخّیر،للواجباألفرادأفضلإلىاإلرشادعلىالمقّیدفياألمرحمل:الثالث

.واجبفيواجبًاالرقبةعتقيكونأن:الرابع

كـذلك لـیس لكّنـه بالمقّیـد، الوحده،بالقیدالمقّیدفياألمرتعّلقإذايصّحإّنماأّنه:ففیه:األخیراالحتمالأّما:فنقول

فـال حینئٍذوالمؤمنة،بالرقبةبلباإليمان،متعلِّقًالیسبالمقّیداألمرنفإفیه،نحنماجملتھامنوالموارد،أغلبفي

.االحتماللھذاوجه

أّنھماُفرضلوأّماوفیھما،إحرازھاوالحكموحدةإثباتعلىموقوفالمقّیدعلىالمطلقفحمل:األّولاالحتمالأّماو

.المقیَّدعلىالمطلقبحملمابینھُيجمعحتىبینھماتنافيفالمستقّلان،تكلیفان

:وجھینفیھماالحكموحدةإلثباتاألعاظمبعضفذكر

أنبـدّ الإلزامـيّ فیھمـا الحكـم أّنفـرض فمعالمقیَّد،فيكذلكووجوده،بِصرفمتعّلقالمطلقفيالحكمأّن:األّول

عـدم والقیـد تـرك فيالترخیصفمعناهاألّولفعلىبالُمقّید،تعلُّقهبینوبالمطلقتعلُّقهبیناألمرفیدورواحدًا،يكون

.بینھماالتنافيفیقعتركه،يجوزالالمطلوبفيدخیلفالقیدالثانيعلىوالمطلوب،فيالقیددخالة



فـإنّ المقّیـد، بخالففیه،َدْخًلاللقیدلیسأّنهووجودھا،ِصرفوالطبیعةنفسالمطلقفيالحكممتعلَّقأّن:الثاني

القیـد َدْخـل بینالتنافيضرورةبینھما؛التنافييقعإلزامّیًاالتكلیفكونفرضفمعالمطلوب،فيَدْخًلاللقیدأّنعناهم

.»١«فیهدخلهعدموالمطلوبفي

يصـحّ لمالمقّیدة،بالطبیعةاآلخروالطبیعة،بنفسأحدھماتعّلق:الواقعفيمستقّلینحكمینھناأّنفرضلو:أقول

بتركيرضىالالحاكموآخر،حكمفيدخالتهعدموحكمفيقیددخالةبینالتنافيعدمضرورةالوجھین؛مناحدو

ذلـك وبینھمـا، التنافيعلىوحدُتُهوالحكم،وحدةعلىموقوفبینھمافالتنافياآلخر،دونالحكمینأحدفيالقید

.واضحدور

لـم والمطلقـة، الطبیعـة نفـس ھوالمطلقفيالحكممتعّلقإّن:يقالأنفیھماالحكموحدةإثباتبیانفيفاألولى

فـي قیـد بإضـافة واحـد فیھمـا فالموضوعبقید،مقّیدةالطبیعةھذهھوالمقّیدفيوالحكم،فيآخرقیدَدْخليحتمل

بنفسالحّبواإلرادةتعلُّقيلزمإّلاومحالة،الواحد-أيضًا-فالحكمالحكم،تعدُّدُيعقلالالموضوعوحدةفمعأحدھما،

أحـدھما علـى لیترّتـب متبـاينین؛ عنـوانین لیسـا المقّیـد والمطلـق أّنعرفـت لمـا تأكیـدًا؛ التأسیسًامّرتینالطبیعة

بـین األمـر فیـدور واحـدًا، فیھمـا المطلـوب والحكـم يكـون أنبـدّ فـال حینئـذٍ و،اخـرى مصـلحة اآلخـر علىومصلحة،

المقّیـد؛ علـى المطلقحملھوالُعرفيالمتفاَھمفيالمتباِدروالعرف،علىعرضھمامنبّدفالّولین،األاالحتمالین

مـن ذكرنـاه مـا إّما:ذلكفيالسّرلعّلواألفراد،أفضلإلىلإلرشادھیئَتُهوالمقیَّدفياألمرأّناحتمالعنلغفلتھم

فـي الغالـب أّنألجلأوزائدة،عنايةمعإّلاعنھامغفولأّنھاوالحرفّیة،يالمعانإلىالعرفوالعقالءأذھانتوّجهعدم

.العكسالذلكھوالتشريعوالشرعمحیط

األمـر يـدور والتنافي،بینھمايقع-حینئٍذ-فإّنهالواقع،فيآخربقیدمقّیدًا-أيضًا-المطلقفيالحكمتعلُّقاحتمللوو

المطلـق حمـل وعدمـه فـرض علـى التأكیـد بینوآخر،بقیدالواقعفيتقیُّدهفرضعلىالتأسیسبینالمطلقفي

.عرفًاالمتعّینھو-أيضًا-فالثانيالمقّید،على

منھمـا؛ واحـد فـي السببيذكرلملواإلجماليقعالخارج،منالمطلوبوحدةإحرازمعأّنهإلى:»الدُّرر«فيذھبو

بینوالمقیَّد،علىالمطلقحملبیناألمرفیدورالقید،َدْخلفيالمقّیدظھورصادمُياإلطالقفيالمطلقظھورألّن

.»١«اإلجمالفیقعالبین،فيترجیحالواألفراد،أفضلإلىاإلرشادعلىالمقّیدفياألمرھیئةحمل

وباإلطالقاألخذيصّحال-المقّیدأي-البیانورودمعوالبیان،عدمألجلھوإّنمااإلطالقفيالمطلقظھورأّن:فیهو

.المطلقعلىفیقّدم،أقوىالمقّیدفظھوربه،االحتجاج

مّتصـلین، متنـافیین المقّیـد والمطلـق كـان إنإّنـه :حاصـله مـا المقامفيسرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّقققالو

علىقرينةنصبعدمعلىموقوفبه،التمستكواإلطالقفيالمطلقظھورألّنالمقّید؛علىالمطلقحمليتعّین

.للقرينّیةصالحالمقّیدوالخالف،

ظھورعلىمقّدمالقرينةظھورواإلطالق،إرادةعدمعلىقرينةالمقّیدأّنھو:المطلقعلىالمقّیدتقديمفيفالسّر

القرينةظھورحكومةھوعلیهتقديمهوجهألّنالقرينة؛ذيظھورمنأضعفالقرينةظھوركانإنومطلقًا،القرينةذي

ظھـور عـن الشـكّ فرفـع القرينـة، ظھـور فـي الشـكّ عنُمسبَّبالقرينةذيفيالشّكأّنوالقرينة،ذيظھورعلى

بالوضع،المفترسالحیوانفيظاھرفاألسد،»يرميأسدًارأيت«:قاللو:مثًلاالقرينة،ذيعنلرفعهمستلزمالقرينة

اخـرى عبـارة فھـو حینئٍذوبالنبل،الرميإلىمنصرفةلكّنھابالتراب،الرميمنھاُيرادأناحتملإنو»رميي«لفظةو



مـا وأيضـًا، »األسد«فيالشّكرفعفیلزمذكرنا،لما؛»األسد«ظھورعلىمقّدمظھورھاوبالنبل،الراميالرجلعن

.القبیلھذامنفیهنحن

-الكالماصولمنُيعّدماأّنھوالغالبأّنإّلاالقرينة،ذيعنالقرينةالمتیازكّلّيضابطعلىظفريلمإنوأّنه:ذكرثّم

فھـو -الكـالم اصـول مـن لـیس مّمانحوھماوالتمّیزوكالحال-متعلَّقاتهمنُيعّدماوالقرينة،ذوفھو-الفاعلوكالفعل

؛»١«)بالشـكّ الیقـین تـنقض ال(فـي »الیقـین «:مثلالقرينة،ذوأونةالقريأّنهفيبهالمفعولفياختلفوالقرينة،

قرينـةً بـه المفعولُعّدفإْنالرافع،فيظاھرالنقُضوالمقتضي،والرافعفيالشّكصورةيعّم»الیقین«لفظإّنحیث

ظھوره،علىالنقضظھورُقدِّمإّلاومطلقًا،االستصحابحّجّیةعلىفیدّلالنقض،ظھورعلىظھورهتقديممنبّدفال

فـي أو»١«مطلقـاً االستصـحاب حّجّیـة فـي اختلفـوا لـذلك وفقـط، الرافعفيالشّكخصوصفيحّجّیتهعلىفیدّل

.»٢«الرافعفيالشّكخصوص

.المّیتوالحّياإلنسانيشملاألحدوالمؤلم،الضربفيظاھرالضربفإّن،»أحدًااضرب«:قولكھكذاو

وال؟أومتضـاّدان ھماھلاالّتصالفرضمعأّنھمامالحظةمنبّدالأّنهإّلاكذلك،-أيضًا-فھماالمنفصالنأّماو:القثّم

.كالمهملّخصانتھى.»٣«المّتصَلینفيذكرناهماھوفیھمافالحكمالثانيعلى

:بعضھانذكراإلشكالوللنظرمواقعسرهقدسكالمهفي:أقول

المجازاتفإّنممنوٌع؛-القرينةظھورفيالشّكعنمسبَّبالقرينةذيظھورفيالشّكأّنمن-ذكرهمافألّن:اأّوًلأّما

ظھـور فـي الشّكعنناشئًاومسبَّبًالیسالمفترس،الحیوانفي»األسد«ظھورفيالشّكفإّنكذلك،لیستنوعًا

فـي الشكيرتفعواآلخر،عنمسبَّبأّنهالاآلخر،فيلشّكلمالزمأحدھمافيالشكبلالعكس،إلمكان؛»يرمي«

»يرمـي «أّنمـن :ذكـره مـا والقرينـة، ذيظھـور علىحاكمًاالقرينةظھورفلیساآلخر،فيبارتفاعهالمتالزمینأحد

مـن إلیـه رناأشماھوالمطلق،ظھورعلىالمقیَّدظھورتقديمفيالوجهو،ترىكماالرامي،الرجلعناخرىعبارة

.المطلقظھورعلىظھورهأقوائّیة

لیسـا المّتصـلین فـي ألّنھمـا األعاجیـب؛ مـن فھـو المّتصـلین، بـین والمنفصلینبینالفرقعدممن:أفادهما:ثانیًاو

لـه ينعقـد الالتصـديقي، ظھـوره قبـل للتقییـد يصـلح بماالمطلقاحتفافمعأّنهمنعرفتلماالقرينة؛وذيكالقرينة

بخالفلّلفظ،مدلوًلالیساإلطالقوالقرينة،وذيالقرينةبخالفاالّتصال،صورةفيمصاِدمالمقّیدلظھورفلیسظھور،

.القرينةذي

فياالّتصالصورةعلىاالنفصالصورةقیاسكذاومحّله،غیرفيالقرينةوذيبالقرينةفیهنحنماقیاس:بالجملةو

.محّلهغیر

رقبـة تعتـق ال«و»رقبـةً تعتـق ال«مثـل فھمـا :السـبب ذكـر عـدم معالمنفّیینالمقّیدوالمطلقفي:ةالرابعالصورة

.أفرادھاجمیععتقعنهالمنھّيوالمقّید،علىالمطلقيحملفالالعقالء،والعرفعنديتنافیانالفھما،»كافرة

ظـاھرتَ إن«مثـل :اآلخـر فيغیرهأحدھمافيببالسلكنوفیھما،السببذكرمعالمثبتینفي:الخامسةالصورة

:يقالأنأمكنإنو،»١«فیهالمقّیدعلىالمطلقُيحملالإّنه:فقالوا،»مؤمنةرقبةأعتقأفطرتإن«و»رقبةفأعتق

و،بـالمطلق إحـداھما :مسـتقّلتین إرادتـین تعلُّقيمكنالذلكمعواآلخر،فيغیرهكانإنوأحدھمافيالسببإّن

ھـو ھنـا المرجعوالعقلّیة،الدّقةوالعقلحكمبمقتضىھوإّنمالكّنهالثالث،القسمفيذكرناهكمابالمقّید،االخرى



المطلـق يحمـل فـال العرف،عندمستقّلانتكلیفانأّنھماريبالوعرفًا،باآلخرألحدھماربطالوالعقالء،والعرفنظر

.بینھمانافيتالإذالمقّید؛علىمنھما

رقبـة أعتـق ظـاھرت إن«و»رقبةفأعتقظاھرتإن«مثل:فیھماواحدسببذكرمعالمثبَتیِنفي:السادسةالصورة

.المقّیدعلىالمطلقحملھوبینھماالعرفيالجمعأّنفيإشكالفال،»مؤمنة

:لمثالسابع،القسمھووفقط،أحدھمافيالسببذكرلوفیمااإلشكالإّنماو

:»مؤمنةرقبةأعتق«:قالو،»رقبةفأعتقظاھرتإن«

حملألّنللدور؛مستلزمفیهالمقّیدعلىالمطلقحملإّن:-سرهقدسالنائینيالمیرزاالمحّقق-األعاظمبعضفقال

تكلیفـین كانـا لـو ألّنھمـا واحـد؛ بموضـوع متعّلـق واحـد، فیھمـا التكلیـف أّنإثبـات علـى يتوّقفالمقّید،علىالمطلق

اآلخـر علـى أحـدھما فحمـل اآلخـر، علـى أحـدھما ُيحمـل كيبینھماتنافيفالموضوعین،علىمتعّلقینمستقّلین

حینئٍذوالدور،لھذادافعالأّنهالظاھروالحكم،وحدةعلىتتوّقفالموضوعوحدةوالموضوع،وحدةإثباتعلىيتوّقف

.»١«فیھماالمقّیدعلىالمطلقيحملفال

الظـاھر، علىالُعرفيالمتفاھمفياألظھرفیقّدمالعقالء،والعرفنظُرھناالمحّكمأّنمنعرفتما:أّوًلافیهو:أقول

.ذكرهالذيالعقلحكُمال

وحـدة علـى تتوّقـف إنو-إحرازھـا و-الحكـم وحـدة بـأن :مـدفوع الـدور مـن ذكـره مالكنذلك،عنأغمضنالو:ثانیًاو

وحـدة ألّنالحكـم؛ وحـدة علـى تتوّقـف ال-إحرازھـا الو-األمـر نفـس والواقـع بحسـب الموضوعوحدةنلكالموضوع،

ھلبقید،المتقیِّدةالطبیعةوالطبیعةأّنمالحظةمنبّدفالالحكم،وحدةعلىتتوّقفالوجدانّيواقعّيأمرالموضوع

ال؟أومتغايران،عنوانانھما

ھـو ھناالمحّكمإّنحیثلكنالمقّید،علىالمطلقفیحملإّلا،لیسواحدفحكمھماقًلا،عتغايرھماعدمعرفتقدو

يجـب العمـره مّدةالناسمنأحدُيظاِھْرلمفلومستقّلان،تكلیفانھماالعرفيالمتفاھمففيالعقالء،والعرفنظر

بحمـل االحتجـاج يصـحّ الوالسـبب، ذكـر بـدون المطلـق أمـر امتثـال تركفيُيعذراللكّنهالمؤمنة،الرقبةعتقعلیه

.التكلیفّیةاألحكامفيكّلهھذا.يخفىالكماالمقّیدعلىالمطلق

ُيحمـل قدأّنهفيالتكلیفّیة؛لألحكامالمتضمِّنینكصورصورھالھاالمتضمنانالمقّیدوفالمطلقالوضعّیةاألحكامأّماو

إحـرازِ مـع مثًلـا، »طويلـة سـورة فیھـا اقـرأ «:قالثّم،»سورةصالتكفياقرْأ«:قاللوكماالمقّید،علىمنھاالمطلق

يؤكـل الفیمـا تصـلِّ ال«:قـال لـو مـا بخـالف المقّیـد، علـى المطلـق فیحملواحد،ٍءشيجزئّیةجْعِلوالحكم،وحدة

الحكمــانكــانلـو والثــاني،يفـ المفھــوملعـدم بینھمــا؛المنافــاةلعـدم مثًلــا؛»الخـزّ فــيُتصـلِّ ال«:قــالو،»لحمـه 

بنـاءھم إّنحیـث لكنالواجبین،فيذكرناهبماالتفصیلأمكنإنوفإّنهباالختالف،أوتنزيھّیینالنھیانأواستحبابّیین

.المقیَّدعلىالمطلقُيحملفالالباب،ھذافيالمحبوبّیةمراتبعلىالحملعلى

فـي لیتسـامح داللـة؛ ھنـاك كـان لـو فیمـا يصـحّ إّنمـا فھـو -»الكفايـة «فيكما-السُّننأدّلةفيالتسامحقضّیةأّماو

بحمـل بینھمـا العرفـي الجمـع عـدم والمقیَّـد، علىالمطلقحملعدمعلىموقوفةفیهنحنفیماالداللةوالسند،

.سندھافيلُیتسامحداللةفالإّلاوالمقّید،علىالمطلق



روحآغـا الحاجالعظمى،اللَّهآيةاألعظم،استاذناواألفخم،سّیدناألبحاثتقريرًاظ؛األلفامباحثفيالكالمتمامھذا

علـیھم اللَّـه صـلوات -الطاھرينآلهومحّمدبحّقاألسقاموالشرورواآلفاتمناللَّهحفظهالخمیني،الموسوياللَّه

.العالمینرّبللَّهالحمدو-أجمعین

بعـد ثالثمائـة وثالثینوخمٍسسنةاالشتھارديالتقويحسینالفانيالعبدبیدتسويدهوتقريرهمنالفراغوقعقد

.الھجرّيةالشمسّیةالسنینمناأللف


