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 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 وصلی هللا علی دمحم وآله الطاهرین واللعن علی أعدائهم أجمعین

 فی الصحیح واألعم   التنبیه العاشر:

 :لبل الخوض فی الممصود نمدم أمورا تبعا للکفاٌة

 .: فی ابتناء المسؤلة علی ثبوت الحمٌمة الشرعٌة وعدمهاالمر االول

ال هذه المسؤلة من متفرعات المسؤلة السابمة أوأنه بحث علی حدة فنمول:والممصود من هذا االمربٌان أن 

رٌب فی جرٌان النزاع علی المول بثبوت الحمٌمة الشرعٌة بٌد الشارع الممدس أو لبل ذلک بداهة أن 

الکبلم حٌنئذ فی الموضوع له وأنه هل هو خصوص الصحٌح أو األعّم منه والفاسد أما لو أنكرنا الوضع 

لشرعً رأسا فمد ٌمال بعدم جرٌان النزاع حٌنئذ ألنه إن کان فً تحدٌد المعنى الموضوع له للمعنى ا

فٌحتاج تعٌٌن فكبلهما ٌعترفان بعدم الوضع وإن کان فً تحدٌد المعنى المجازي فكبل المعنٌٌن مجازي 

ذکر فی تمرٌب ! فمن هنا اتجه البحث فی ذلک فمد کّل منهما إلی المرٌنة سواء للنا بالصحٌح أو باالعم

 جرٌان النزاع وجوهٌ: 

 الوجه االول ما ذکره المحقق الخراسانی)قدس سره(:

من ابتناء النزاع حٌنئذ علی المول بسبک المجاز عن المجاز وتعٌٌن المجاز االولی فالمائل بالصحٌح 

ٌدعی أن الشارع الممدس لد استعمل اللفظ فی الصحٌح مجازا بمبلحظة عبللة بٌنه والمعنی الحمٌمی ثم 

ی بحٌث کان اللفظ ظاهرا استعمله مجازا فی األعم بمبلحظة عبللة بٌنه والصحٌح ال بٌنه والمعنی الحمٌم

فتظهر الثمرة فی المعنی المجازی االّولی عند لٌام المرٌنة الصارفة ببل حاجة إلی لٌام المرٌنة المعٌنة 

ثّم أورد علٌه بؤنه وإن لم ٌکن فٌه محذوٌر ثبوتی إال أن الکبلم بٌن المولٌن بمجرد لٌام المرٌنة الصارفة 

إثبات االمرٌن أعنی کون أحد المعنٌٌن المجازٌٌن فی طول فی ممام االثبات وأنه کٌؾ ٌمکن لهما 

المعنی اآلخر وأن الشارع الممدس لد اکتفی فی بٌان المعنی المجازی االولی بإتٌان المرٌنة الصارفة 

بحٌث ال ٌحمل علی المجاز الثانی إال بمٌام المرٌنة الصارفة والمعٌنة معا إذ من المحتمل مبلحظة 

كّل من الصحٌح واألعّم و بٌن المعنى الحمٌمی فً عرض واحد أو كان دٌدنه نصب الشارع العبللة بٌن 

 لرٌنة معٌّنة لكّل منهما.

علی أصل الوجه بؤمرٌن، االول:إنه ال ٌجدی المائل باألعم بداهة أن الصحٌح عنده  أورد السید الصدر

بؤن المجاز االول هو الصحٌح من أفراد األعّم فبل ٌتصور الطولٌة عنده بعبارة أخری:ال بّد من المول 

أما عند الصحٌحی فواضح أما عند االعمی فؤلّن اللفظ إن کان مناسبا لؤلعم فبل بّد وأن ٌکون مناسبا 
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للصحٌح أٌضا فی نفس المرتبة ألنه من مصادٌمه، لال: مسؤلة المجاز األّولً والمجاز الثانوي إنما 

تعمل األعمً أن المناسبة لائمة بٌن المعنى اللؽوي تتصور فً معنٌٌن مجازٌٌن متباٌنٌن وعلٌه فكٌؾ ٌ

واألعم فً المرتبة األولى وال ٌتعمل لٌامها فً هذه المرتبة بٌن المعنى اللؽوي والصحٌح فإن الصحٌح 

فرد من أفراد األعم، فإذا اّدعى األعمً وجود المناسبة بٌن األعم والمعنى اللؽوي فهذه المناسبة بعٌنها 

نعم لو کان النزاع بٌن المول بخصوص الصحٌح وخصوص  ٔى اللؽوي والصحٌح.موجودة بٌن المعن

 الفاسد لکان هذا الوجه متٌنا.

ما ال ٌخفی بداهة أن انطباق الکلی علی فرده بتعدد الداّل والمدلول کجاءنی إنساٌن )حٌث استعمل وفیه 

أن استعماله فی مصداله مجاٌز اللفظ فی الکلی وأرٌد منه الفرد بمرٌنة المجیء(وإن لم ٌکن مجازا إال 

بعبللة الکّل والجزء کاستعمال االنسان فی زٌد وحٌنئذ نمول: إن المعنی األعّم مباٌٌن للصحٌح فإنه وإن 

کان من أفراد الجامع إال أن مجرد ذلک ال ٌعنی أنه فی عرض الجامع وإال لم ٌکن استعمال الکلی فی 

ز االولی الذی ال ٌحتاج إلی المرٌنة المعٌنة هو األعم الفرد مجازا وعلٌه فاالعمی ٌمول: إن المجا

 والمجاز الثانوی الذی ٌحتاج إلٌها هو الصحٌح. 

: ال ٌتصور الطولٌة فی الممام فکل ما ٌتصور من العبلئك بٌن المعنی الحمٌمی واألعم فهو متحمك الثانی

 منع، من ٌخلو ال البحث حلم على الكبرى هذه تطبٌك بٌنه والصحٌح وهکذا الکبلم علی العکس، لال:

 واحدة بدرجة فٌهما محفوظة المصححة العبللة كانت أن بعد للصحٌح األعم طولٌة لزعم مجال ال إذ

 .ٕلؤلعم الصحٌح طولٌة توّهم فسادا   منه أوضح و عرفا  

أنه ٌکفی فی لٌام الطولٌة عند الحاکم مجرد شهرة أحد المعنٌٌن المجازٌٌن فی العرؾ وإن کانا  وفیه

متساوٌٌن مع المعنی الحمٌمی من جهة العبللة فٌلتزم الشارع الممدس بسبک المجاز عن المجاز حتی ال 

ة عند الصحٌحی بداهة ٌحتاج إلی المرٌنة المعٌنة علی الدوام هذا مع أنه ال رٌب فی الطولٌة بحسب العلم

أن المعنی اللؽوی للصبلة هو العطؾ والمٌل کما صرح به المحمك االصفهانی)لدس سره( ومن المعلوم 

أن ما ٌفعله العامة مثبل من الصلوات الفاسدة متعمدا ال ٌناسب هذا المعنی فإن المٌل ٌتولؾ علی إتٌان ما 

مال المشابهة مع المعنی الحمٌمی نعم للصبلة ٌحبه المحبوب وهذا بخبلؾ الصبلة الصحٌحة فإن لها ک

الفاسدة عبللة مع الصبلة الصحٌحة من جهة عبللة الکل والجزء فهذا تصوٌر معمول لتطبٌك سبک 

 المجاز عن المجاز.

 إثبات طرٌك بانٖال الکفاٌة وتابعه فی ذلک السٌد الصدرعلی إشکالسٌد الروحانی)لدس سره( قد أورد

 فً الكبلم ظهور فً إشكال ال فانه مجازٌا، كان لو و ألحدهما الثابت الظهور هو المعنٌٌن أحد أولوٌة
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 الظهور ثبت فإذا مجازي، الظاهر المعنى ان نعلم الشرعً بالوضع المول عدم بضمٌمة و المعنٌٌن، أحد

 ٗالمشهور. أو الراجح المجاز فً بمثله ٌمال لد كما علٌه اللفظ حمل مجازٌا كان لو و

أن الکبلم فی إثبات سبک المجاز عن مع ما سٌؤتی من عدم إمکان االستکشاؾ بهذا الطرٌك، وفیه 

المجاز کما لربناه فی عبارة الکفاٌة ال مجرد الطولٌة ولو بسبب شدة عبللة أحد المعانی المجازٌة من 

التی ؼٌره وإن کان الجمٌع فی عرض واحد أو بسبب کثرة االستعمال فی أحد المعنٌٌن المجازٌٌن 

أوجبت نحو انصراؾ للفظ إلٌه بمجرد لٌام المرٌنة الصارفة فاالحسن أن ٌمال بوجود طرٌك آخر إلثبات 

و ال ٌخفی أن السٌد الصدر حمل عبارة الکفاٌة تارة علی سبک المجاز عن المجاز فؤشکل علٌه  الطولٌة

وال وجه للخلط  کان إثباتهبامتناع تطبٌمه فی الممام وأخری حمله علی مجرد الطولٌة فؤشکل علٌه بإم

 ان :األول :ثبلثة تصوٌر النزاع أمور فً ٌمال ان ٌمكن لال المحمك االٌروانی)لدس سره(:مابٌنهما، 

 حتى صاحبه من عبللة وألوى الحمٌمً المعنى إلى المجازات الرب المعنٌٌن أي ان فً النزاع ٌكون

 أي ان فً النزاع ٌكون ان :الثانً ،الحمٌمً المعنى عن الصارفة المرٌنة لٌام عند علٌه اللفظ حمل ٌتعٌن

، الثالث: ان ٌكون النزاع المجاز عن مجاز واالخر معه عبللة وذو الحمٌمً المعنى عن مجاز المعنٌٌن

 ٘.فً ان أي المعنٌٌن متعٌن لئلرادة بحسب المرٌنة العامة ولد أشار إلٌه بمول البالبلنی

کما لد ٌستظهر من عبارة الکفاٌة حٌث لال بعد االشارة إلی -الثانی إنه ال حاجة إلی إثبات االمر قد یقال

علی کفاٌة المرٌنة  فإنه لو ثبتت الطولٌة فمجرد ذلک کاشؾٌ ( سبک المجاز عن المجاز،)کی ٌنزل علٌه

بداهة أن الذهن إما لمٌام السٌرة علی ذلک وإما للزوم اللؽوٌة الصارفة لتعٌٌن المعنی المجازی األولی 

کما ٌنتمل بمجرد سماع اللفظ إلی المعنی الحمٌمی کذلک ٌنتمل إلی ألرب المجازات بمجرد لٌام المرٌنة 

الصارفة فااللتزام بإتٌان المرٌنة المعٌنة له لؽو ظاهر،أما األمر األول فٌمکن إثباته عن طرٌك التبادر فی 

فكما بالتبادرمن حاق اللفظ ٌفهم تحمك الوضع الشرعً كذلن بالتبادرمع المرٌنة الصارفة ٌستكشؾ اننا زم

فإنه کاشؾ عن المجاز االولی الذی صار بسبب کثرة تمدم أحد المجازٌن بنحو من االنحاء السابمة 

 .االستعمال فٌه هو المتبادر لنا

ة أنه فی زماننا هذا ال نجد موردا لسبک المجاز عن أما السٌرة فدون إثباتها خرط المتاد بداه وفیه

المجاز فضبل عن شٌوعه فی العمبلء ودخوله تحت االمضاء والتمرٌر فی صدر االسبلم أما اللؽوٌة فبل 

الحتمال أن ٌکون المنشؤ له هو کثرة االستعمال فی لسان  فهو ال ٌجدیالتبادر لنا  لبح فٌه کما سبك أما

لشارع الممدس ٌستعمل المعنٌٌن فی عرض واحد بمرٌنة معٌنة أو کان المعنی المتشرعة بعد أن کان ا

والتمسک بؤصالة عدم نا إال أنه بعد ذلک انملب الحال المجازی االولی عنده علی خبلؾ ما هو المتبادر ل
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النمل إلثبات المجاز االول کما تری لما سبك بل لو صّح ذلک لملنا بالحمٌمة الشرعٌة فلم ٌکن مجاٌل 

 حٌنئذ لهذا التطوٌل.

 

 الوجه الثانی ما ذکره السید الصدر

من أن الصحٌحً و األعمً اللذٌن ٌنكران الحمٌمة الشرعٌة إّما أن ٌعترفا بثبوت الوضع فً زمن متؤخر 

و إما أن ٌنكرا الوضع أصبل  -فً زمن األئمة )علٌهم السبلم( -عن زمن النبً )صلی هللا علٌه واله(

اللفظ فً المعنى الشرعً إنما كان مع المرٌنة، فعلى األول ٌمكن تصوٌر النزاع فً  وٌموال بؤن استعمال

 أنه ما هو المعنى الموضوع له فً هذا الزمن المتؤخر هل هو الصحٌح أو األعم؟ وعلى الثانً فالنزاع

 ان   ّدعًٌ فالصحٌحً المجازٌة، استعماالته فً الشارع ٌعتمدها كان التً العامة المرٌنة مفاد تحدٌد فً

مفادها عبارة عن مجموع األجزاء والشرائط التً بها ٌكون العمل صحٌحا فمتى ما أطلك اللفظ ووجدت 

ٌمول عكس ذلن بؤن مدلول   المرٌنة العامة الصارفة عن المعنى اللؽوي ٌحمل على الصحٌح واألعمً

ركان الخمسة مثبل، فمتى ما المرٌنة العامة عبارة عن المعنى الشرعً لكن بمرتبة من مراتبه كمرتبة األ

 اللؽوي ٌحمل على األعم.  وجدت المرٌنة العامة الصارفة عن المعنى

 و التبادر طرٌك عن ذلن تحدٌد بإمكان :مدفوعة االرتكازٌة العامة المرٌنة مفاد معرفة دعوى: تعسر و

عدم المرٌنة ٌكشؾ عن الذهن و ذلن، ألنه كما أن التبادر مع  إلى الشرعٌة االستعماالت من ٌنسبك ما

الوضع، كذلن التبادر مع عدم الوضع كما هو الحال فً الممام، ٌكشؾ عن المرٌنة فإنه سبك فٌما مضى 

أن التبادر ٌنشؤ من أحد سببٌن إّما من الوضع وأما من المرٌنة فالتبادر مع عدم المرٌنة ٌكشؾ عن 

ٌنة ال محالة، فالنزاع بهذا الترتٌب الوضع وهنا ال وضع كما هو المفروض فالتبادر ٌكشؾ عن المر

  ٙمعمول و لابل لئلثبات و النفً.

بما ذکرنا بطبلن هذا التفسٌر وأن إثبات المرٌنة العامة بالتبادر مستحٌل فلعل الشارع الممدس  وقد انقدح

اسد لد التزم بإتٌان لرٌنة خاصة لکل استعماالته إال أنه لما کثرت الحاجة عند المتشرعة باستعمال الف

مثبل اکتفوا فی تفهٌمه بمرٌنة عامة بل ٌحتمل أن ٌکون المرٌنة العامة فی استعماالت الشارع الممدس 

علی خبلؾ المتبادر فی زماننا إال أنه بعد ذلک انملب الحال هذا مع أن هذا الوجه ٌنالض ما سبك منه 

 ٌمکن :ألحدهما فإن لٌلمن عدم تصور الطولٌة بٌن الصحٌح واألعّم حتی ٌکتفی بالمرٌنة الصارفة 

س فللمحمك الخراسانی)لد :ن کٌفٌة االستعمال بٌد الشارع الممدس، للنااالکتفاء وإن لم ٌثبت الطولٌة فإ

ئك أٌضا بٌد وإن لم ٌکن الطولٌة فی العبلئك فإن کٌفٌة مبلحظة العبل سره( أٌضا أن ٌمول بسبک المجاز

المتشرعة فإن أرٌد به أنا نستکشؾ بها أٌضا مدلول  ما ذکره بناء علی المول بالحمٌمة المستعمل أما

المرٌنة العامة کا هو ظاهر تمرٌرات المباحث ففٌه ما سبك وإن أرٌد به االکتفاء به فی جرٌان النزاع 
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فإنه لو للنا بالحمٌمة المتشرعٌة فی زمن االئمة علٌهم السبلم فٌنفتح المجال لتحدٌد الموضوع له فی 

لکنه کما تری ال ٌجدی بالنسبة إلی االحادٌث  ،هل هو الصحٌح أو االعموأنه زمانهم علٌهم السبلم 

  النبوٌة واالٌات المرآنٌة التی کانت هی محط الکبلم بٌن االعبلم فی تصوٌر النزاع فی الممام.

 الوجه الثالث: ما ذکره المحقق االصفهانی)قدس سره(

وإن ن اللفظ أو باالعم ؼاٌته أن الصحٌحی ٌمول إه لٌس عندنا إال مجاز واحد سواء للنا بالصحٌح من أن

و  ٌعمل عناٌة عملٌة فٌوسع دائرة الصحٌح حٌنما ٌراد منه األعمکان دائما ٌستعمل فً الصحٌح إال أنه 

بؤن اللفظ دائما ٌستعمل فً األعم وحٌنما ٌراد منه الصحٌح األعمً ٌمول و ٌنّزل الفاسد منزلة الصحٌح

وخصوصٌة الصحة تستفاد من دال   المدلول، فاللفظ مستعمل فً الجامعدال وٌكون هذا من باب تعدد ال

وعلٌه فبل ٌتولؾ هذا التفسٌر علی إحراز االمر الثانی فی الکفاٌة وهو أن دٌدن الشارع الممدس  آخر

 علی االکتفاء بالمرٌنة الصارفة ؛بداهة أن المستعمل فٌه دائما واحد فبل ٌحتاج إلی المرٌنة المعٌنة حتی

ٌمال ال بّد من إثبات أن دٌدن الشارع عدم االتٌان بها بل بمجرد ورود المرٌنة الصارفة ٌحمل اللفظ علی 

المعنی المجازی ببل تؤمل وأما لرٌنة التنزٌل أو وجود الدال االخر فبل رٌب فی لزومهما ومع الشک 

 7فاالصل عدمهما نعم ٌرد علٌه أٌضا أنه ال دلٌل علی هذا الوجه إثباتا.

بؤنه بعد إمکان تعدد المجاز فالتمسک بالتنزٌل أو تعدد الدال ال وجه له ولو سلم  أورد علیه السید الصدر

فبل رٌب فی أنه كثٌرا ما ٌراد الفاسد بما هو فاسد بكلمة الصبلة مثبل نمول الصبلة إّما صحٌحة وإّما 

دة و لم نعمل عناٌة التنزٌل و إاّل فاسدة، فلم نستعمل اللفظ فً الصحٌح کا أنه لد نمول هذه الصبلة فاس

  8لمٌل هذه صبلة صحٌحة.

أما أنه ال وجه له فلبداهة أن الؽرض من هذا التصوٌر لعله االختصار وعدم لزوم  وفیه ما ال یخفی

االتٌان بالمرٌنة لجمٌع االستعماالت ومجرد هذا ٌکفی وإال فبل وجه أٌضا لما ذکره من المجاز االولی 

رٌنة العامة وأما المثال االول فللمحمك االصفهانی )لدس سره( أن ٌلتزم بؤن الممسم هو المتولؾ علی الم

الصبلة الصحٌحة فإن لها فردان الحمٌمی واالدعائی کما تمول االسد إما حٌوان مفترس أو رجل شجاع 

لی االدعاء ٌنة عمثال الثانی فکذلک فإن المستعمل فٌه أٌضا هی الصبلة الصحٌحة االدعائٌة والمرالوأما 

  .ما فی الکفاٌة فوق المتانةفتحصل من جمٌع ذلک أن هو کلمة الفاسد 

 االمر الثانی: فی معنی الصحة

 :ٌمال فحٌنما الشرائط، و األجزاء تمامٌة عن عبارة الصحة )لدس سره( إلی أنّ ذهب المحقق الخراسانی

 على تشتمل المعنى بهذا والصحةوشرائطه  أجزائه لجمٌع واجد أنه هو فالممصود صحٌح العمل هذا
                                                           

7
 95/ٔنهاٌة الدراٌة  
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 ٓٔ/ٖالبحوث )تمرٌرات عبد الساتر(  
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 و إعادته وجوب عدم ذلن فبلزم تاما كان إذا العمل فإن األمر، وموافمة والمضاء اإلعادة الزمٌن سموط

 لّما لكن و للصحة معنٌٌن لٌسا و الصحة معنى لوازم من فهما الزمان إذن األمر موافمة تحمّك و لضاءه،

 ومثلهم المتکلمون ماهب الصحة تفسٌر فً عبّروا المضاء و اإلعادة هو الفمهاء نظر فً المهم البلزم كان

 لكن و واحد هو بل متعّدد، الصحة معنى أن ٌعنً ال أنظارهم بحسب اللوازم فً االختبلؾ هذا لكن و

 وفاسدة السفر حالة فً صحٌحة ركعتٌن فصبلة -الحاالت باختبلؾ تختلؾ الصحة أن متعددة كما لوازمه

 ٌدل ال فإنه اللوازم اختبلؾ فً الحال كذلن معناها لتعدد موجبا ذلن ٌكون أن دون من -الحضر حالة فً

 .الملزوم معنى تعدد على

 النسبٌّة، و اإلضافٌة األوصاؾ من هما الفساد و الصحة وصؾ أن ٌتضح بهذا إنه :(سّره لّدس) ذكر ثمّ 

 السفرو حالة فً بالصحة محكومتان هما بل مطلك، بشكل بالصحة علٌهما الحكم ٌمكن ال فالركعتان

 .الحضر حالة فً بالفساد

)لدس سره( بؤن ما جعله من اللوازم هو من متممات معنی هذا وقد أورد علیه المحقق االصفهانی

الصحة فإنه ال ٌتصؾ الشیء بالصحة والفساد إال بالمٌاس إال أمر آخر وإال فکل شیء فی حد نفسه 

ومن  ٌعنی تمامٌة أجزاءه من جهة االعادة أو من جهة أخری ة الصبلةشامل لجمٌع أجزاءه فصح

 المعلول نسبة الملزوم إلى البلزم نسبة ألن من لوازمه ٌكون ال ء الشً ممومات من ٌكون ما المعلوم أن

المهم فی الممام تشخٌص ما هو المموم للتمامٌة هل هو ء ثم  للشً مموما كونه فرض خلؾ وهو العلة إلى

بداهة أنه لو للنا بوضع الصبلة لما هو تام  ؛االمر أو عنوان ترتب االثر والصحٌح الثانیعنوان موافمة 

 تعٌٌن )فان بالمسمیمسماها فٌستحٌل حٌنئذ تعلك االمربالمٌاس إلی ما تعلك به االمر وأن هذا هو 

لتولؾ االمر علی ثبوت المتعلك وتولؾ  األمر ال مجرد التسمٌة( متعلك تشخٌص هو ألجل المسمى إنما

خارج عن ذات المإثر فکٌؾ ٌإخذ فٌه وٌجعل الٌمال: إن االثر ،لك علی ثبوت االمرفٌلزم الدورالمتع

 سمی ما هو تام بلحاظ ترتب االثر؛الم

لها ألنا نمول: لد ولع الخلط بٌن ممام التسمٌة وممام التؤثٌر فبل ضٌر فی جعل االسم للعلة الممٌدة بمعلو

ولو سلم   الذات فً الدخل ٌوجب ال المسمى فً الدخل وإن کان المإثر هو ذات العلة بنفسها فإن 

فصدور االثر حٌث تعلٌلی وکاشؾ  فالمسمی ذات المإثر من االجزاء إذا بلؽت مرتبة ٌصدر عنها االثر

بل کان من مموماته  وال تنافی بٌن دخالة شیء فی تحمك شیء وعدم کونهعن بلوغ المإثر مرتبة التؤثٌر 

ارج إال أنه عرض خاص له وکذلک االثر معلول کما أن الفصل دخٌل فی تحمك الجنس فی الخمن آثاره 

کبلمه إلی المراد من ترتب االثر، للمإثر ومع ذلک فهو محمك لعنوان العلٌة لها ثم أشار فی آخر

 بالدلّة، التمامٌة لوازم من لٌست ؼٌرهما، و الشرٌعة موافمة و المضاء إسماط حٌثٌة أن لال)لدس سره(:
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 المضاء إسماط حٌث من التمامٌة إال للتمامٌة والع ال حٌث التمامٌة؛ حمٌمة بها ٌتمّ  التً الحٌثٌات من بل

 9فتدبّر. ملزومه، معنى متّممات من لٌس والبلزمذلن  ؼٌر إلىاألثر  ترتب أو األمر موافمة أو

 من أو األمر موافمة حٌث من عدمهاو التمامٌة هل الفساد و الصحة أن األمرتحمٌك هذا فً المهم إن ثم

 ذلن؟ ؼٌر إلى الثمرة ترتب حٌث من أو الشرائطو األجزاء استجماع حٌث من أو إسماط المضاء حٌث

 األمر موافمة إن حٌث من ال للبحث، محبّل  المضاء واسماط األمر موافمة حٌث من كونهما عدم :التحمٌكو

 هذا فإنّ  األمر، حٌّز فً ٌمع كٌؾ ومثله األمر بداعً اإلتٌان مع إالّ  ٌكونان ال المضاء و االعادة وإسماط

 بؤحد ٌتّصؾ ال ء الشً إن حٌث من التوّصلٌّات بل ٌعمّ  بالتعبدٌات وال مختصّ  )لو سلم(اإلشكال

 أو كان تعبّدٌّا -إتٌانه و به األمر بعد إالّ  -المضاء و لئلعادة مسمطا و لؤلمر، موافما كونه من -العنوانٌن

 تعٌٌن ان و بالمسمى، متعلما األمر كون المفروض األمر)ألن حٌّز فً ٌمع أن ٌمكن ال مثله و -توّصلٌّا

 المعنى بهذا -لؤلعمّ  أو للصحٌح الوضع من المراد أن البٌن من ( واألمر متعلك تشخٌص ألجل المسمى

 .الشائع بالحمل صحٌح هو لما الوضع هو -ؼٌره و

 إتٌانه، و األمر بعد إال حمٌمة، له ثبوت ال و تحمّك ال -الشائع بالحمل المعنى بهذا -الصحٌح :ٓٔللت فان

 بدّ  ال إذ له؛ الوضع ٌعمل فبل الوضع، مرتبة فً الوضعٌة للعلمة طرؾ هو بما له للموضوع ثبوت فبل

 هذا و النسبة، ثبوت مرحلة فً -للطرفٌة المابلٌة من -علٌه هما ما على طرفٌها ثبوت من نسبة كل فً

 فان المشتمات، عناوٌن سائر المضاء و و لئلعادة المسمط لعنوان األمرو موافك لعنوان الوضع بخبلؾ

 .بالمبدإ التلبّس فعلٌة و الذات ثبوت ٌستدعً ال -العنوانٌة مرتبة فً -العنوان

 المحاكاة بنحو الشائع بالحمل ء الشً مبلحظة ٌمكن كذلن األّولً، بالحمل ء الشً مبلحظة ٌمكن كما :للت

 .ال أو لحاظه حال موجودا كان سواء الخارج، فً لما

 عنوان أنه إلى نظرا له؛ الوضع إمكان عدم ٌتوهم األثر فربما ترتّب حٌث التام من بمعنى الصحٌح أما و

 .فٌه أخذه ٌعمل مإثّرة ال ذات حمٌمة عن خارج إنه األثرحٌث و علٌه، األثر ترتّب بعد ء الشً عن منتزع

 لمفهوم ٌوضع لم كما المعنى، بهذا بالصحٌح المول على فاللفظ لؤلثر المبلزمة للحصة الوضع ٌعمل نعم

 .األثر ترتب حٌث من التمامٌة ٌبلزم لما موضوع هو بل لمصداله، كذلن التام

 ٌوجب ال فٌه، دخله استحالة و وجوده، و المإثر ذات مرتبة عن األثر خروج ألن فاسد؛ توهم هذا و

 لما الصبلة لفظ وضع إذا كما األثر، به المائم للفعل موضوعا اللفظ ٌكون بؤن التسمٌة فً دخله استحالة

 الصبلة لضٌة فً موضوعا -المعنى بهذا -الصبلة أخذ ٌعمل ال نعم الشائع بالحمل الفحشاء عن ناه هو

                                                           
9
کما ذکرنا فی تبٌٌن کبلمه ولذا لال فی ذٌل  لمموم لتحمك عنوان لد ٌکون أثرا لهألول وسٌؤتی التصرٌح من المحمك االصفهانی)لدس سره( بؤن ا 

 الزم فً منافاة ال إذ فبل، الماهٌة لوازم من كان وإن ذكر، ما صحّ  الوجود لوازم من كان إن البلزم أنّ  إلى إشارة إنّه االمر بالتدبر ما لفظه:
.اه وعلٌه فبل  بتحصله الجنس تحّصل أنّ  مع له، خاص رضع فانّه الجنس، إلى باإلضافة كالفصل لها محمما   وكونه اللّزوم بٌن وعارضها الماهٌة

 ( الممرر6ٕٓ/ٔوجه لهذا االٌراد کما لال فی المنتمی)
توضٌحه أنه لد توهم المتوهم أن الوضع للحمل الشائع ٌستدعی تحمك الموضوع له فی الخارج والجواب أنه ال دلٌل علٌه ولذا وجب إکرام ٓٔ

مصداق العالم إال أن المولی لدأشار إلٌه بما هو حاک عنه لبل تحممه کما ٌمال نظٌر ذلک فی  الواجب هو إکرامالعالم لبل تحمك أّی عالم فإن 
 مسؤلة االمر من أنه طلب الوجود ومتعلمه الطبٌعة فبل ٌمال إن الوجود ظرؾ السموط.
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 المتمدم االشكال نظٌر فٌكون لنفسه، ء الشً وعروض نفسه على ء الشً حمل للزوم الفحشاء عن تنهى

 أن مع الوضع مرحلة فً االستحالة لزوم دون األمرمن حٌز فً األمر موافك بمعنى الصحٌح جعل فً

 نظٌرعنوان لٌكون المٌد؛ بهذا األثر علٌه المرتّب ء الشً عن تنتزع ال األثر ترتب حٌث من التمامٌة

 فالمبدأ األثر، ترتب بلحاظ بالتمامٌة متمّوم الشائع بالحمل التام فان الجزئً، و الكلً عنوان أو المإثر

 بزعم المإثّر عنوان فً كما -األثر حٌثٌة ال التمامٌة، حٌثٌة -عنوانه النتزاع المصّحح -التام بذات المائم

 العلة عنوان فان المعلول، و كالعلة عنه تنفنّ  ال األثر ترتب حٌث من التمامٌة كان إن و -المتوهم هذا

 .المعلول علٌها المترتب العلة من ال المعلول، ذات بها ٌجب حّدا بلؽت حٌث العلة ذات من منتزع

 و األثر دخول ٌمتضً ال، بفصله الجنس تعٌن نظٌر مثبل األثر ترتب بلحاظ متعٌنة التمامٌة حمٌمة وكون

 ؼٌر )وماهٌته( الجنس فحمٌمة ذلن ومع بفصله، تحّصله و الجنس تعٌّن أن كما التمامٌة، حمٌمة فً ترتّبه

 بمعنى الصحٌح مصداق أن تبٌّن ومنه الطبٌعً الفصل مبدأ ؼٌر الطبٌعً الجنس ومبدأ الفصل حمٌمة

  لم إنه :ٌمال حتى الترتب بوصؾ ال الحصة هذه األثرأي علٌه ٌترتب ما ذات األثر ترتّب حٌث من التام

 .ٌبلزمه لما بل الصحٌح، لمصداق اللفظ ٌوضع

 للمرتبة الوضع إلى ذهب فمن:األلوال باختبلؾ ٌختلؾ التمامٌة إلٌه تضاؾ ما أن :فاعلم هذا عرفت إذا

صبلة التی لها أربع رکعات من المادر المختار فإن الالعلٌا)أعنی الصبلة التامة من جمٌع الجهات وهی 

 فؽرضه البوالً فً والتوّسع العلٌا(صبلة الصبح أٌضا ال ٌشتمل علی التسبٌحات فبل تکون المرتبة 

موافمة االمر لوجودهما لشرائط )ال من حٌث ترتب االثر أووا األجزاء جمٌع استجماع حٌث من التمامٌة

 فً المربة دخول صحح فان مراتب الصحة، جمٌع ٌجمع لجامع الوضع إلى ذهب ومن فی ؼٌرها(

 ومن المربة ضم بشرط فالترتب وإال مطلما األثر ترتب فعلٌة حٌث من التمامٌة فؽرضه األمر متعلك

 .ٔٔ  الشرائط بضم األثر ترتّب حٌث من التمامٌة فؽرضه الشرائطو األجزاء بٌن التفصٌل إلى ذهب

 للتمامٌة عدم تمامٌة ما أورد فی المحاضرات علی المحمك االصفهانی)لدس سره( بؤن وبذلک یظهر

 ء الشً تمامٌة بٌن سره( )لدس كبلمه فً الخلط ولع أنّه والظاهر اآلثار هذه عن النظر لطع مع والعٌة

 ال فانّه واإلجزاء، االمتثال مرحلة بلحاظ وتمامٌته والشرائط األجزاء حٌث من تمامٌته بها أعنً نفسه فً

 عنوان فان وعنوانها، التمامٌة والع بٌن الخلط ولع اآلثار أو هذه عن النظر لطع مع التمامٌة لهذه والع

 ذلن حمٌمة متممات من اآلثار ترتب فحٌثٌة أثره، باعتبار ء الشً عن منتزع انتزاعً عنوان التمامٌة

 الصبلة كلمة فان الكبلم، محل عن خارج ولكنّه اآلثار ترتب حٌث من إاّلالوالعٌة له والع العنوان وال

 الظاهر ومن والشرائط األجزاء وهو ومعنونه والعه بازاء وضعت بل العنوان ذلن بازاء توضع لم مثبل  

                                                           
ٔٔ
 98/ٔنهاٌة الدراٌة  
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ثم أورد)لدس سره(  ٕٔوالشرائط.اه  األجزاء هذه تمامٌة حمٌمة متممات من لٌست اآلثار ترتب حٌثٌة أنّ 

 ٖٔعلی التمثٌل بمثال الفصل بما ال نفهمه.

أنه ال خلط فی الممام فإن جعل المعٌار نفس االجزاء والشرائط ال ٌجدی لعدم االنظباط إال  وجه الظهور

فی المرتبة العلٌا وهو خبلؾ الممصود أما فی ؼٌرها فکل مرکب ولو کان فاسدا مشتمٌل علی أجزاءه 

اآلثار کما انمدح  کما أن المراد هو وضع الکلمة لوالع التمام إال أنه ال بّد له من مٌزان وهو حٌثٌة ترتب

 أنّ  بذلک عدم صحة ما أورده الشٌخ االعظم)لدس سره(من استحالة أخذ الشرائط فی المسمی بدعوى

 فعلٌة فً دخٌلة الشرائط فانّ  الممتضً، عن متؤخرة الشرائط ومرتبة الممتضً مرتبة األجزاء مرتبة

الرتبة،فإن الکبلم فی مرحلة التسمٌة  فً األجزاء مع مساوٌة لتكون المسمى فً إدخالها ٌجوز وال التؤثٌر

ال مرحلة التؤثٌر، ومثله ما أورده المحمك النائٌنی)لدس سره( من التفصٌل فی الشرائط بٌن ما ٌتولؾ 

علی االمر کمصد المربة باالمروعدم المزاحم والنهی عنه وبٌن ؼٌرها فجوز أخذ الثانی فی المسمی 

ة فما أفاده المحمك االصفهانی)لدس سره( فی ؼاٌة المتانة وبالجمل ٗٔدون االول فإن الکبلم فی المسمی

 ٘ٔولعله علٌه ٌحمل ما فی نهاٌة النهاٌة.

 االمر الثالث: فی تصویر الجامع 

مما ال بّد منه ولو للنا بؤن الوضع فی مثل کلمة الصبلة من لبٌل الوضع العام والموضوع  ولد ٌمال إنه

له الخاص ؛ للزوم تصور عنوان جامع حٌنئذ حتی نضع اللفظ ألفراده نعم لو للنا بتعدد الوضع لکل فرد 

اج نحتعلی نحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص فبل من أفراد الوضع واالشتراک اللفظی بٌنها 

هذا ولکن الظاهر أنه ال مجال لهذا البحث لو للنا بؤن الوضع عام  إلی الجامع لکنه کما تری ال لائل به

والموضوع له خاص بداهة أن الحاجة إلی الجامع حٌنئذ إنما هی االشارة إلی الموضوع له وهو ٌحصل 

 .لمحذوربمثل عنوان ما تعلك به االمر والمطلوب من دون أن ٌلزم ما سٌؤتی من ا

 أما الجامع علی القول بالصحیح

)لدس سره( لزوم تحمك الجامع علی المول بالصحٌح وإن لم نعرفه فقد اختارالمحقق الخراسانی

بتفاصٌله تمسکا بماعدة الواحد فإن للصبلة بجمٌع أفرادها أثر واحد بسٌط کالنهی عن الفحشاء وال ٌکون 

ولذا ال ٌصدر الحرارة من الثلج  زوم السنخٌة بٌن العلة والمعلولالمإثر له إال الجامع الواحد ال المتعدد لل
                                                           

ٕٔ
 54ٔ/ٔالمحاضرات  
ٖٔ
 كونه مع الجنس، لماهٌة الزم الفصل فانّ  لها، محمما   وكونه لماهٌة الزما   ء شً كون بٌن منافاة ال نّه أ من سره لدس أفاده ما لال)لدس سره(: 

 والزم الوجود الزم بٌن فٌه فرق دون من ملزومه، معنى متممات من ٌكون أن الٌعمل البلزم إاّلأنّ  صحٌحا ، كان وإن فهو الخارج، فً لها محمما  
 الجنس لوجود محّصل وجوده بحسب الفصل نعم بالضرورة، متمماتها من تكون أن الٌعمل الجنس ماهٌة لوازم من هً بما الفصل فماهٌة الماهٌة،
 الزم فً ٌتم إنّما -ملزومه معنى متممات من لٌس البلزم أي -ذلن إنّ  سره لدس لوله فاطبلق له، الزما   لٌس االعتبار بهذا ولكنّه له، ومحمك
 .فٌه سترة ال ظاهر فاألمر كان وكٌؾ تام، ؼٌر الماهٌة الزم دون الوجود

ٔٗ
ما ذکره لو سلم فإنما ٌتم لوکان المتعلك لبلمرالمزاحم والنهی هونفس المسمی دون  ولعل الصحٌح فی جواب المٌرزا)لدس سره( أن ٌمال: 

 .الممرراالجزاء
ٔ٘
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، إذن ال بّد من االلتزام ٙٔوالواحد بما هو واحد ال ٌعمل مسانخته للكثٌر بما هو كثٌروال البرودة من النار 

 مثبل. فالموضوع له هوما ٌکون ناهٌا عن الفحشاء  بؤّن العلّة هو الجامع بٌن الكثٌر وهو أمر واحد

والکل باطل أما  إلی ما أورده شٌخ االعظم)لدس سره( من أن هذا الجامع إما مرکب أو بسٌط أشار ثم

االول فؤلّن كل مركب فرض ٌتداخل فٌه الصّحة والفساد فٌکون صحٌحا  بالمٌاس إلى شخص أو زمان 

الحاالت مثبل   جمٌع بلحاظ صحٌح هو األجزاء من معٌّن عدد ٌوجد وال أو حالة وفاسدا  بالمٌاس إلى آخر

الصبلة مع الطهارة المائٌة صحٌحة من واجد الماء وفاسدة من فالده ومع الطهارة الترابٌة بعكس ذلن 

بل ال ٌكون ذلن جامعا حتی بٌن جمٌع الصحاح الختبلفها بحسب االجزاء و الشرائط اختبلفا  وهكذا

فؤلن الجامع البسٌط إما هو عنوان أما الثانی ء ، فاحشا بل ربما ال ٌكون من اجزاء أحدها فً ؼٌره شً

بٌنه  أن الزمه الترادؾ  والکل باطل أما االول ففٌه  کعنوان الناهی عن الفحشاء  المطلوب أو ما ٌبلزمه

أخذ ما ال ٌتؤتی إال من لبل الطلب فی متعلك الطلب فإن الشیء ال ٌکون وهو کما تری و کلمة الصبلةو

طلب به فلو وضعت الصبلة له لزم الدور لتولؾ الطلب أٌضا علی مطلوبا بالحمل الشائع إال بعد تعلك ال

تحمك متعلمه هذا مضافا إلی أن الزم المول بوضع الصبلة للجامع البسٌط عدم جرٌان البراءة فی ما لو 

دار االمر بٌن االلل واالکثر فإن الشک حٌنئذ ال ٌکون فی أصل التکلٌؾ ألن الواجب مفهوم بسٌط 

ٌن الملة و الكثرة وإنما الترّدد فً محّصله فٌلزم االحتٌاط مع أن المشهور المائلون واضح ال تردد فٌه ب

إال االخٌر بداهة أن محذور الدور ٌرتفع ٌرد علٌه بل بالوضع للصحٌح التزموا بالبراءة وأما الثانی ف

بمجرد بتؽٌٌر الموضوع کما لٌل نظٌر ذلک فی موضوع النسٌان بتبدٌله إال ما ٌبلزمه فإن الناسی 

 التفاته إلی نسٌانه ال ٌکون ناسٌا.

ولكنه  مبلزما کعنوان الناهی عن الفحشاء )لدس سره( بؤنا نختار كون الجامع أمرا بسٌطا أجاب عنه

)وإن کان أثره ؼٌرها کالنهی عن الفحشاء(فالناهی بصٌؽة اسم الفاعل هو  متحد مع األجزاء والشرائط

 سببا لآلخر وحٌنئذ فٌمكن اجراء البراءةٌكون أحدهما محّصبل و اٌر لها كًال أنه وجود مؽ نفس الصبلة

 .الجزء الزائدنفس ألن الشک حٌنئذ فی وجوب 

و شبٌه هذه الفكرة لد تجري فً مسؤلة الشن فً جزئٌة بعض األجزاء فً الوضوء أو الؽسل، فلو شككنا 

أو أنه اسم  الؽسبلت والمسحاتفً كون المضمضة مثبل جزءا للوضوء فلو للنا إن الوضوء اسم لنفس 

أمكن اجراء البراءة لتردد المتعلك بٌن االلل واالکثر ولو للنا إن  للطهارة التی هی متحدة معهما،

فإنه ٌلزم الحكم باالشتؽال لضرورة التی لها وجود آخر ؼٌر تلک االفعال الوضوء اسم للطهارة المسبّبة 

تعلّك التكلٌؾ أمر بسٌط ال ترّدد فٌه و هو الطهارة وإنما كون المورد من موارد الشن فً المحّصل، إذ م

  الشن فً محّصله و أنه األجزاء الخمسة أو الستة.
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أن ما أورده علی عنوان المطلوب من محذور الدور والترادؾ فٌه شیء من االندماج  ثم  ال یخفی

خصی المتعلك بالصبلة واالحسن أن ٌمال إن کان المراد من المطلوب هو نفس ما ٌحصل من الطلب الش

ففٌه محذورالدور وإن کان المراد به عنوان المطلوب الکلی الذی ال ٌتولؾ علی تحمك الطلب فی 

الخارج أصبل فضبل عن هذا الطلب الشخصی ففٌه محذور الترادؾ ولزوم صدق الصبلة علی الحج 

 لوله ك االٌروانی)لدس سره(:لال المحموالزکاة فإنها أٌضا من المطلوبات وال ٌرد حٌنئذ محذور الدور، 

 من الحاصل المطلوب عنوان المطلوب عنوان من أرٌد إذا ٌتؤتی الخ، هذا ال ما أخذ استحالة لبداهة

 ال و خارجً طلب لبل من ٌتؤتى ال العام مطلوب مفهوم اال و مثبل الصبلة ألٌموا فً الطلب شخص

 ان بٌن الخ، ٌحتمل الترادؾ لزوم مع لوله أما الخارجً الشخصً الطلب هذا عن فضبل علٌه ٌتولؾ

 ما كل و الحج و الصوم على الصادق العام المفهوم هذا و الصبلة لفظ بٌن الترادؾ لزوم مراده ٌكون

 المبتنً أوال أورده ما مع ٌجتمع ال ذلن لكن لطعا باطل هو و صبلة كلها ٌكون ان فٌلزم مطلوب هو

 لوضوح الصبلة ألٌموا فً األمر من الحاصل الشخصً المطلوب المطلوب من المراد ٌكون ان على

  7ٔالمطلوبات. سائر على ذلن صدق عدم

بؤن االثر فی بعد تسلٌم جرٌان لاعدة الواحد فی الفواعل الطبٌعٌة )لدس سره( أورد علیه السید الخوئی

له أفراد  الممام واحد عنوانی کعنوان تحت السمؾ المنطبك علی المتبائنات ولو سلم فهو واحد بالنوع

کشؾ إال عن واحد کذلک فلکل فرد أثر ما بداهة أن الواحد بالنوع ال ٌکثٌرة وال مجال لماعدة الواحد فٌه

ولد سبك تفصٌل ذلک فی موضوع  شخصی حتی نحتاج إلی مإثر کذلک واحد علی حدة ال أن للکل أثر

علی ممولة الوضع کالرکوع ذاتی مستحٌل ألن الصبلة تشتمل الالجامع البسٌط  فرض العلم هذا مع أن 

ٌنها جامع ذاتی للزم اجتماع لوکان بف لک ومن المعلوم تباٌن المموالتوالکٌؾ کالمراءة وؼٌر ذ

هذا مع أن هذا الجامع  عندهم )علی کبلم لنا فٌها( فی ممولة واحدة أجناس عالٌاتالمموالت التی هی 

 8ٔمعنی ؼٌر متعارؾ فبل ٌمکن جعله معنی للصبلة.

 فی المقام کلمات ثالث:ولنا هذا 

: أنه لد سبك الکبلم حول لاعدة الواحد وأنه ال دلٌل علٌها حتی فی الفواعل الطبٌعٌة الکلمة االولی

 نقضا مردودٌ ،والتمسک بلزوم صدورکل شیءمن کل شیء لولم ٌکن بٌن العلل والمعلوالت سنخٌة ذاتٌة 

 بصدور االمکان الذی هو ذاتی باب البرهان )أعنی العرض البلزم المنتزع عن الشیء فی حّد نفسه

من المموالت المتبائنة بتمام الذات کالجوهر والعرض  ،( والحاجة إلی المکان والزمانفٌکون معلوال له

لٌل علی أن االثر من بؤنه ال د وحالومنه أٌضا صدور البرودة من النار علی ما نطك به المرآن الکرٌم 

ذاتٌات المإثر بحٌث لو انفک عنه للزم انمبلب الذات بل الصحٌح أن هذه االثار مما جعله هللا تبارک 
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فبل استحالة فی إعطاء أثر واحد کالبرودة ولذا ال نری التخلؾ فٌها وتعالی لهذه االشٌاء حفظا للنظام 

 کالثلج والنار.  ٌکون مسانخا لهما معابحٌث  لمإثرٌن المتبائنٌن من دون جامع بٌنهما أصبل

: أن السٌد الخوئی)لدس سره( مع التزامه بالتفصٌل فی جرٌان البراءة بٌن ما لو کان الکلمة الثانیة

العنوان منطبما علی االجزاء ومسببا عنها تبعا للکفاٌة، ذهب فی مسؤلة التذکٌة إلی أنه لو شک فی 

ری فی حصول التذکٌة للزم االحتٌاط ولو کانت التذکٌة منطبمة وجوب جزء ؼٌر البسملة واالستمبال والف

تعلك االعتبار سببٌة االلل وعلی نفس هذه االعمال؛ بحجة أن إجراء البراءة عن وجوب الزائد ال ٌثبت 

فإنا نعلم أن الشارع لد )کما هو الحك( التذکٌة لؤللل إال إذا للنا باالصل المثبت عنوان من الشارع وجعله 

هذا العنوان إما لؤللل أو لؤلکثر ونفی الثانی ٌثبت االول بحکم العمل! وهذا النمض وارد علی من اعتبر 

التزم بالتفصٌل عند الشک فی جزئٌة شیء أو شرطٌته بٌن العبادات فتجری البراءة والمعامبلت فٌلزم 

صحة له فإنا نمول: ما االحتٌاط بحجة أن البراءة عن االکثر ال ٌثبت صحة االلل بل الزمه العملی جعل ال

 هو الفرق بٌن العبادات والمعامبلت فی ذلک بعد االعتراؾ بانطباق المسبب علی االفعال فی کلٌهما؟

أجزاء ٌشترک الکل فی تعلك  أن الجامع عند الصحٌحی مرکب مردد بٌن عدةالمختار: الکلمة الثالثة

لال المحمك  ٌؤتی إن شاء هللا تعالی،وال محذور فی تردٌد الماهٌة علی ما س بها وحصول الؽرضاالمر

االٌروانی)لدس سره( إذا فرض الجامع مركبا نوعٌا صادلا على جمٌع المركبات كؤن ٌمال الصبلة اسم 

إلى الذوات المركبة ٌشارء فبهذا األثر فبل ٌتجه علٌه شً الخاّص كالنهً عن الفحشاءلها األثر اجزاء لعدة

 9ٔنعم الموضوع له على هذا ال ٌكون إال خاصا.ثرالمإثرة فً هذا األالمختلفة بحسب االجزاء والشرائط 

 أما الجامع علی القول باالعم

  :ولتصوٌره ألوال

:ما ذکره المحمك الممی)لدس سره( من أنه عبارة عن جملة من أجزاء العبادة کاالرکان فی القول االول

 فی المؤمور به ال فی المسمی. ا لد اعتبره الشارع الممدسوالزائد علٌه الصبلة

أورد علٌه بعد تسلٌم تصوٌر هذا النحو من االجزاء الممومة فی مثل الصوم والزکاة بل ومثل الحج فإن 

 بؤمور: ،الرکن فٌه هو مجرد الولوؾ بالمشعر

ما ذکره المحمك الخراسانی)لدس سره( من أن التسمٌة ال تدورمدار االرکان ضرورة :االیراد االول

علی ببعض االرکان کالرکوع وعدم صدلهااالجزاء مع االخبلل لصبلة علی المشتملة علی سائردق اص

هذا التمرٌب ما اعترض علٌه الواجدة لؤلرکان فمط کما لو کبر وبعد ساعة رکع وبعد ساعة سجد فاندفع ب

صدق عن سهوا فضبل الرکان الفالدة لؽٌرهاالخوئی)لدس سره(من صحة الصبلة المشتملة علی االسٌد

کان تحمك المواالة والترتٌب أٌضا نعم ٌرد علٌه أن االرالصبلة علٌها فلعله)لدس سره(افترض مع 

ماذکره من وضوح صدق الصبلة علی الفالدة لبعض االرکان ٌنافی ما ذهب إلٌه من وضع الصبلة 
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د بفافهم ولعله المرا للصحٌح إال أن ٌمال إن ذلک علی فرض المول باألعم جدال ولکنه مجرد ادعاء  

 وعلی أی فهذا االٌراد متٌن ولعله المنشؤ فی إبداء المول الثانی.

فی الکفاٌة أٌضا من لزوم المجازٌة فٌما لو استعمل الصبلة علی الواجدة لجمٌع االجزاء : مااالیراد الثانی

للکل فی والشرائط ألنه من لبٌل استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل ال استعمال اللفظ الموضوع 

 هو بل للخمسة مصدالا ٌكون أن ٌمكن ال مثبل الخمسة كالعشرة من األكثر فإن الکل وتطبٌمه علی الفرد

 ة عن النبی االکرم ملسو هلآو هیلع هللا یلص وهو کما تری هذا ولد أتمّ فٌصح حٌنئذ نفی االتٌان بالصبلة الحمٌمٌّ لها  مباٌن

نه لو أرٌد من خروج االجزاء عن المسمی خروجها دائما لزم المحمك النائٌنی)لدس سره( هذا االٌراد بؤ

وأنه حمٌمة فی  بلعمالوضع للخلؾ المول ب مع أنهوهو خبلؾ الوجدان ما سبك من محذور المجازٌة 

فی الماهٌة فإن الجزء  فهو تبدٌل وإن أرٌد منه خروجها عند عدمها ودخولها عند وجودهاأٌضا  الصحٌح

 بجنس متمّومة ماهٌة كل إما مموم للماهٌة فٌلزم انتفائها بعدمه وإما ال فٌلزم عدم ممومٌته عند وجوده فان

 عند كذلن ٌكون وال وجوده، عند لماهٌة ممّوما   واحد ء شً ٌكون أن ٌعمل فبل ٌشبههما، ما أو وفصل

 أّما لؤلعم الوضع ٌنافٌان األمرٌن وكبل كذلن الدخول أو مطلما   الخروج بٌن ٌدور فؤمر االجزاء  عدمه

نعم ٌعمل وهو أٌضا خلؾ الفرض   لؤلعم ال للصحٌح الوضع ٌناسب فؤلنّه الثانً وأّما عرفت فلما األّول

 والبٌاض كالسواد االمتٌاز به ما عٌن فٌها االشتران به ما ٌكون التً البسٌطة ذلک فی الماهٌات

  وفصل جنس من مركبة تكون التً الماهٌات وأّما علی الضعٌؾ والشدٌدونحوهما لصدق السواد 

 ٕٓکاالنسان فبل.

بالتشکٌک فی مثل الدار فإن المرافك جزء لها عند وجودها نقضا  )لدس سره(السید الخوئیأجاب عنه 

وجوده وال ٌضر بتحممها عند عدمها وهکذا الکلمة فإنها صادلة علی ما زاد عن الحرفٌن فهو جزء عند 

وال ٌضر عند عدمه ومثله أٌضا لفظ الجمع لصدله علی الخمسٌن مثبل بحٌث کان الزائد علی الثبلثة 

جزءا عند وجوده ال عند عدمه بل ومثله کلمة االنسان فإنها صادلة علی المشتمل علی االٌدی حمٌمة وإن 

بالفرق بٌن المرکبات االعتبارٌة والمرکبات الحمٌمٌة فإن المرکب  وحال ،کان ال ٌضّر بصدلها فمد االٌدی

الحمٌمی من الجنس والفصل مرکٌب من الجزء المتحصل والجزء البلمتحصل ولهذا ٌمال إن الترکٌب 

                                                           
ان التزم بان بمٌة االجزاء خارجة دائما  فهو ٌنافً الوضع لؤلعم فان  لال فی االجود: 79ٔ /ٔوالمحاضرات  75/ٔفوائد االصول  ٕٓ

الماهٌة عند وجوده وخروجه عنها عند ء فً  المفروض صدلها على الصحٌحة أٌضا  وان أراد خروج بمٌة االجزاء عند عدمها فٌلزم دخول شً
ألستم تمولون بالتشكٌن فً الوجود وفً بعض الماهٌات كالبٌاض والسواد وان المعنى الواحد ٌصدق على الواجد  :فان للت .عدمه وهو محال

و وجود الممكن على اختبلؾ مراتبه وكذا السواد ٌصدق على الموى والضعٌؾ ولٌكن الصبلة أٌضا   بوالفالد فالوجود ٌصدق على وجود الواج
اما التشكٌن فً الوجود فبل نفهم ما معناه و هو امر فوق إدران العمل ولد صرح  :صادلة على التام من جمٌع الجهات وعلى النالص أٌضا  للت

ما التشكٌن فً الماهٌات فهو امرمعمول لكن ال فً كل ماهٌة بل فً الماهٌات البسٌطة التً ٌكون ما به أهله بؤنه ال ٌعلم إاّل بالكشؾ والمجاهدة وا
ال  االشتران فٌها عٌن ما به االفتراق وال تكون مركبة من جنس وفصل و ال مادة و صورة نظٌر البٌاض والسواد فان المرتبة الموٌة من السواد

ء بل الكل مشترن فً حمٌمة بسٌطة واحدة وهذا بخبلؾ الصبلة فانها  لضعٌفة ال تنمص عن حمٌمة السواد بشًء و المرتبة ا ٌزٌد على السواد بشً
على الفرض مركبة من أركان واجزاء فكونها بحٌث تدخل بمٌة االجزاء التً لها وجود مستمل فً الخارج مرة وتخرج أخرى مما ال ٌعمل ومنه 

التشكٌن فٌه وإمكان إدراكه أفسد من لٌاسه بالماهٌات التشكٌكٌة فان الوجود أشد بساطة من الماهٌات  علم ان لٌاسها بالوجود على تمدٌر تعمل
 البسٌطة كما حمك فً محله و اما ما ربما ٌمال من أخذ األركان ال بشرط فكبلم ال معنى له فان البلبشرطٌة توجب عدم إضرار بمٌة االجزاء

 4ٕ/ٔ.أجود التمرٌرات ةبالصدق ال انها توجب دخولها فً الماهٌ
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االتحادی فی مسؤلة اجتماع االمر والنهی ال ٌکون مرکبا من وجودٌن بل الموجود واحد معنون بعنوانٌن 

د بمعنی أن االصٌل أحدهما لمعمول: کلُّ ممکن زوٌج ترکٌبی من ماهٌة ووجووهکذا ٌمال فی ا

حمٌمة وإنّما العمل ٌحلله إلی الجزئٌن وهذا بخبلؾ فالمرکب الحمٌمی شیٌء واحدٌ وهمی انتزاعی واالخر

وجودٌن متحصلٌن فهو لٌس بمرکب حمٌمتا وإنما المعتبر اعتبرهما المرکب االعتباری فإنه مرکٌب من 

فله أن ٌعتبر کون الشیء  مموما عند وجوده ال مطلما وفرض المحال لٌس بمحال فسائراالجزاء  واحدا

 ٕٔأٌّاما کانت دخٌلة فی المسمی بنحو البلبشرط وال ٌلزم العلم بها تفصٌبل کما هو واضح

بؤن بؤن حمٌمة البلبشرطٌة هو االطبلق فإن فسرناه بجمع المٌود فٌتم ما ذکر أما لو للنا  أورد علیه 

 األركان أن ، لال:فإن الرفض إما تحمك أو ال االطبلق هو رفض المٌود کما هوالحك فبل معنی لذلک

 ذلن معنى المٌود ٌكون بٌن بالجمع المول مطلمة فعلى والتسلٌم التشهد إلى باإلضافة الحظناها إذا الخمسة

 التشهد ألن األستاذ مرام ٌتم وبهذا وتسلٌم تشهد ببل وأخرى والتسلٌم التشهد مع تارة األركان الحظنا أنه

 بؤن المول على وأّما بعدمه ممٌدة الحظناها عدمه ومع به ممٌدة األركان الحظنا فمد وجوده مع والتسلٌم

 أن هذا فمعنى الصحٌح هو كما وعدما وجودا الجامع فً مبلحظتها المٌود وعدم رفض هو اإلطبلق

 معها نؤخذ أن دون من الحظناها بعدمه بل ممٌدة وأخرى التشهد بوجود ممٌدة تارة نلحظها لم األركان

 دخٌبل بل ٌکون أجنبٌا لٌس وجوده كذلن دخٌبل لٌس التشهد عدم أن فكما وجوده عدم وال التشهد وجود

فبل بد من تصحٌح  معمول المّدعى ولكن معمول ؼٌر نحوان لها البّلبشرطٌة أن لدعوى الفنٌة فالصٌاؼة

                                                           
ن جهة افتمار باالضافة ولكل واحد من الجزأٌ ً تتركب من جنس وفصل ومادة وصورةاّن المركبات الحمٌمٌة التلال السٌد الخوئی)لدس سره(: ٕٔ

ٌكون  وال مّرة ماهٌةأو فصبل  لجنسا  شیء واحد فبل ٌعمل أن ٌكون  ٌعمل فٌها تبدٌل األجزاء بؽٌرها وال االختبلؾ فٌها كّما  وكٌفا   ال إلى اآلخر
وأّما المركبات االعتبارٌة التً  المركبات الحمٌمٌة ضرورة أّن بانتفائه تنعدم تلن الماهٌة ال محالة فما ذكره )لدس سره( تام فً كذلن مّرة اخرى

 احد منهما موجود مستمل على حٌالهّن كل وبل إ لٌس بٌن الجزأٌن جهة اتحاد حمٌمة وال افتمار وال ارتباطتتركب من أمرٌن مختلفٌن أو أزٌد و
تحّصلة بالفعل فبل ٌتم فٌها الستحالة التركب الحمٌمً بٌن أمرٌن أو امور م والوحدة العارضة علٌهما اعتبارٌة مباٌن لآلخر فً التحّصل والفعلٌةو

لفظ الدار فانّه موضوع لمعنى مركب وهو ما کعدمه  ء واحد داخبل  فٌها عند وجوده وخارجا  عنها عند شً)لدس سره( وال مانع من كون ما أفاده
فحٌنئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلن فهو  عنوانهاوممّومة لصدق  ساحة وؼرفة وهً أجزاإها الرئٌسٌةاشتمل على حٌطان و

ولم  هً أركانها ى مركبا  من أجزاء معٌّنة خاصةعنم لد الحظ الواضع فً ممام تسمٌة لفظ الدارفوإاّل فبل  اخلة فً مسّمى لفظهامن أجزائها ود
على تمدٌر وجوده  بمعنى أّن الزائد الزائد عنها فهً مؤخوذة ال بشرط وأّما باالضافة إلى شكبل  خاصا  من األشكال الهندسٌةٌلحظ فٌها موادا  معٌّنة و

ومن هذا  الملٌل والكثٌر والزائد والنالص على نسك واحد وعلى تمدٌر عدمه خارج عنه، فالموضوع له معنى وسٌع ٌصدق على داخل فً المسمى
وإاّل فبل،  حرؾ أو أزٌد فهو داخل فً معناها فان زٌد علٌهما موضوعة للمركب من حرفٌن فصاعدا   المبٌل أٌضا  الكلمة والكبلم، فاّن الكلمة

المركبات االعتبارٌة  وهكذا وبتعبٌر آخر: أنّ  لى نحوواحدالمركب منهما ومن الزائد عفٌصدق على  موضوع للمركب من كلمتٌن فما زاد والكبلم
كاألعداد فاّن الخمسة مثبل  مركبة من أعداد  ة معٌّنة من جانب الملّة والكثرة وله حّد خاص من الطرفٌنأحدهما: ما لوحظ فٌه كثرعلى نحوٌن:

 معٌّنة بحٌث لو زاد علٌها واحد أو نمص بطل الصدق ال محالة.
لكلمة والكبلم والدار مثل ا  وذلن رة ودخول الزائد فمد اخذ ال بشرطوأّما من جانب الكث ة فمطلوحظ فٌه أجزاء معٌّنة من جانب الملّ وثانٌهما: ما 

ن باعتبار دخول الزائد فً ومن الظاهر أّن اعتبار البّل بشرطٌة فً المعنى كما ٌمكن أن ٌكون باعتبار الصدق الخارجً كذلن ٌمكن أن ٌكو
)فإن للرکوع أبدال من االٌماء بالعٌن وبالٌد أو  ور على سبٌل البدلما أ نّه ال مانع من أن ٌكون الممّوم للمركب االعتباري أحد امك المركب
ولد مثّلنا لذلن فً الدورة السالفة بلفظ الحلوى، فانّه موضوع للمركب المطبوخ من شكر وؼٌره، سواء كان ذلن الؽٌر دلٌك ارز أو حنطة ؼٌرهما(

 نحو ذلن. أو
جه فً والو بكونها موضوعة لؤلركان فصاعدا   فبل مانع من االلتزام مموالت متعددة الشتمالها علی ارٌةولما كانت الصبلة من المركبات االعتب

من الحدث  حمٌمة الصبلة عبارة عن التكبٌرة والركوع والسجود والطهارةفهو أّن معنى كل مركب اعتباري ال بّد أن ٌعرؾ من لبل مخترعه  ذلن
عدمها خارجة عنه وؼٌر وأّما بمٌة األجزاء والشرائط فهً عند وجودها داخلة فً المسّمى، وعند  ٌها عن لرٌب إن شاء َّللا  تعالىعلى ما سنتكلم ف
فمد  ٌد معتبرهاٌة أمرها سعة وضٌما  بالمركبات االعتبارف  وهذا معنى كون األركان مؤخوذة ال بشرط بالمٌاس إلى دخول الزائد مضرة بصدله

ولد ٌعتبر التركٌب بٌن أمرٌن أو أزٌد ال بشرط باإلضافة إلى دخول  أو امور بشرط ال كما فً األعداد ٌعتبر التركٌب بٌن أمرٌن
 بحٌث آخر، ء شً ناحٌة من بشرط ال ء الشً ٌلحظ أنهما هو المتعارؾ من :األول المعنى: فالبلبشرطٌة لها معنٌان (54ٔ/ٔالمحاضرات ).الزائد
 باإلضافة بشرط، ال ء الشً ٌلحظ أنه:الثانً المعنى به، عدمه ٌضر ال عدمه فرض على و عنه، أجنبٌا ٌكون وجوده، فرض على اآلخر، ء الشً أن
 (6ٖ/ٖالبحوث )أجنبٌا  لٌس و دخٌبل ٌكون وجوده ولكن األول، المعنى فً الحال هو كما مضر، ؼٌر عدمه ٌكون بحٌث آخر، ء شً إلى
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ٌمال إن الکلمة مثبل لم توضع لعنوان حرفٌن مؤخوذا ال بشرط و مطلما من حٌث البٌان وتبدٌله بؤن 

الحرؾ الثالث بل الجامع الموضوع له عنوان ما زاد علی حرؾ واحد و هذا الجامع ٌنطبك على 

الحرفٌن فً )لم(، و ٌنطبك على الثبلثة فً )زٌد( فإن وجد الحرؾ الثالث كان جزءا من الجامع ألن 

د على الحرؾ الواحد، و إذا انعدم الحرؾ الثالث ال ٌضر ذلن بانحفاظ الجامع ألن )لم( الجامع ما زا

ٌنطبك علٌه ما زاد على حرؾ واحد و نفس هذا الكبلم، ننمله إلى باب الصبلة فهی وضعت لما اشتمل 

 ٕٕ.علی االرکان فصاعدا

 تشکٌک وإنما الفرق فی البٌانأن ما ذکره نفس ما لاله المحمك النائٌنی)لدس سره( من استحالة ال وفیه

مطلما فلٌس فی فللسٌد الخوئی )لدس سره( أن ٌجٌب بؤن الجاعل لد رفض المٌد فی صورة عدمه ال 

ؼٌر االدعاء والؽرٌب ادعاء التبدٌل بما صرح به نفس السٌد الخوئی)لدس سره( هذا  کبلم هذا المورد

زاد علی حرؾ فهو خطؤ لعدم الترادؾ بٌنهما أن الموضوع له إن کان هو عنوان ما  :مع أنه ٌبمی علٌه

بؤن کان وإن کان معنونه والمنتزع منه فإن کان علی طرٌك الوضع العام والموضوع له الخاص 

 وإن کان علی طرٌك الوضع الموضوع له هو نفس الکلمة الثنائٌة أو الثبلثٌة أو الرباعٌة فبل لائل به

ال بّد من بٌان هذا الجامع ومن انتزاع الجامع بٌن المعنونات المتباٌنات العام والموضوع له العام فبل بد 

  وبالجملة فلٌس فی کبلمه ؼٌر التکرار. 

لد أجاب الشٌخ حسٌن الحلی )لدس سره( عن اٌراد المحمك النائٌنی)لدس سره( بؤن المسمی هو  تتمة

ر االجزاء ؼٌر دخٌلة فی المسمی نفس االرکان ال بشرط سائر االجزاء بمعناه المتعارؾ بمعنی أن سائ

علٌه المحمك االصفهانی)لدس سره( بؤن الزم ذلک عدم صدق الصبلة علی الواجدة  فأورد ٖٕولو وجدت

لجمٌع االجزاء والشرائط إال علی سبٌل المجاز أو بتعدد الدال والمدلول وهو کما تری ضرورة صدلها 

ه نمضا بصدق االنسان حمٌمة علی زٌد علی نفس أوردعلی نفس المرکب بما له من االجزاء ثم 

بالفرق بٌن المرکب الحمٌمی والمرکب  تارة فأجابرجة عن المسمی بمشخصاته الفردٌة مع کونها خا

االعتباری فإن زٌدا فرد تکوٌنی لبلنسان والمشخصات الفردٌة له أجزاء له تکوٌنا من دون تولؾ 

لفرد وهذا بخبلؾ الصبلة المشتملة علی ؼٌر جزئٌتها علی االعتبار ومن المعلوم صدق الکلی علی ا

إال علی  المسمی فردصدق االرکان فإن سائر االجزاء ال تکون دخٌلة فی المسمی إال بعد االعتبار فبل ٌ

وإن لم تکن أجزاء للمسمی نعم هی  المسمی لفردکان فبل معنی للمول بؤنها أجزاء االرما تحمك من 

بؤن االنسان أٌضا ال ٌصدق إال علی المادة  أخریأجزاء للطبٌعة المؤمور بها کما أن االرکان أجزاء لها و

ثم  ددة فٌستحٌل انتزاع الجامع منهادون سائر االجزاء فإنها من مموالت متعوالجسم والروح أوالصورة 

زم کون الحمل فی نحو زٌد انسان من الحمل االولی فإنه عبارة علٌه بؤنه لو کان االمر کذلک ل أورد

                                                           
ٕٕ
 7ٖ/ٖ )تمرٌرات عبد الساتر(البحوث 
ٕٖ
 59ٔ/ٔأصول الفمه  
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بؤن المشخصات الفردٌة مجری لفٌض  فأجابعن أن الحٌوان الناطك إنسان وال رٌب أنه حمل شائع 

الوجود علی الماهٌة بحٌث لو أؼمض النظر عن التعٌنات لکان الوجود الساری بٌنهما واحدا ولهذا ٌصح 

لال)لدس سره(: فإن للت: كما تصدق الطبٌعة على الفرد شخصاته الفردٌة ،حمل االنسان علی زٌد بم

 الؽٌر األجزاء أن فً رٌب ال بمشخصاته الحمٌمٌة فلتصدق على الفرد بمشخصاته االعتبارٌة، للت:

 به المؤمور طبٌعة أجزاء الوجه ألنها هذا على المسمى فً تدخل لم إنما و به المؤمور فً داخلة األركانٌة

 به المؤمور إلى وؼٌرها األركان نسبة فإنّ  آخر جزء مشخصات من به المؤمور جزء ٌكون أن ٌعمل وال

 أن ٌعمل فبل الفرد جزء التسمٌة اعتبار حٌث من التسمٌة لممام ولٌس سواء حد على الجزئٌة حٌث من

المسمی مضافا  حٌث من للفرد وجزء به المؤمور حٌث من للطبٌعة جزء االركانٌة الؽٌر األجزاء تكون

بدنه مطابك فی صدق الطبٌعة على الفرد بمشّخصاته كبلما فإن زٌدا مثبل من حٌث نفسه وإلی أن 

 کما لو کان کبٌرا علی هٌئة الرکوع و وضعهکلونه وكٌفه  کطوله من حٌث كّمهلئلنسان فً الخارج ال

حال فكٌؾ هً متخالفة مبما مفهوم واحد عن أشٌاء متخالفةوؼٌرها من لوازم وجوده؛ بداهة أّن انتزاع 

وهواالنسان عن زٌد وعمرو وبكرمع تخالفها فً المشّخصات؟! فلٌس ذلن إال ٌعمل انتزاع مفهوم واحد 

 أن مطابمة هذه المتخالفات لمفهوم االنسان بجهة وحدتها وهً كونها ذوات نفس وبدن ال بجهات تخالفها

نوعٌة كالفصل باإلضافة إلى الجنس بمعنى أنها والحك أن الماهٌة الشخصٌة باإلضافة إلى الماهٌة ال

مجرى فٌض الوجود لها كما أن فٌض الوجود ٌمّرمن الفصل إلى الجنس فلو الؽً خصوصٌة درجة 

الوجود من الماهٌة الشخصٌة ولوحظ الوجود الساري منها إلى الطبٌعة النوعٌة الكلٌة كانتا متحدتٌن فً 

مبلحظة ال أن المحمول علٌه فً )زٌد إنسان( خصوص النفس هذا الوجود الساري فٌصح الحمل بهذه ال

والبدن حتى ٌإول إلى الحمل األّولً وهذا معنى صدق الطبٌعً على فرده ال من حٌث لوازمه فتدبره 

فإنه حمٌك به ومن المعلوم أّن هذا الوجه ال ٌجري إاّل فٌما كان بٌن الموضوع والمحمول هذا النحو من 

  ٕٗ.اهكلّ االتحاد ال كّل جزء و

أن األجزاء فی المرکب االعتباری وإن کانت متولفة عل االعتبار إال أن المفروض تحمك هذا  وفیه أوال

 االعتبار بنحو البلبشرط  علی ما فسره السٌد الخوئی ال بما فسره المحمك الحلی )لدس سرهما(. 

:أنه المعنی للمول بؤن الفصل مجری لفٌض الوجود علی الجنس بداهةأن الجنس من البلمتحصبلت وثانیا

فکٌؾ ٌتحمك بل الثابت عندهم أن الفصول من جنس الوجود والماهٌة هو الجنس فلو کان الجنس 

 موجودا بالفصل لزم کون کل شیء شٌئان فبل معنی للسرٌان اللهم إال أن ٌراد بذلک أن الجنس منتزع

من وجود الفصل کما أنه لٌس لنا فی الخارج )الثبلثة( وإنما هی تتحمك فی ضمن مادة ٌنتزع منها هذا 

العدد لکن علی هذا فبل ٌکون االنسان من المعموالت االولٌة التی لها ما بإزاء فی الخارج بل هو من 

الخارج کما هو الظاهر المعموالت الثانوٌة الفلسفٌة التی موطن الوصؾ فٌها هو الذهن واالتصاؾ فی 
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ولهذا للنا فٌما سبك أنه ال مجال لتعدد المموالت وکونها أجناسا عالٌات متحممة فی الخارج فإن الکم 

والکٌؾ االضافة أٌضا من المعموالت الثانوٌة، حالها حال الفولٌة والؽرٌب ما تسالموا علٌه من وجود 

ٌب التزموا بؤن االنسان من المعموالت األولٌة ولکنه الکلی الطبٌعی فی الخارج بوجود أفراده وبهذا التمر

کما تری ٌنافی المول بؤن الوجود ٌساوق التشخص فبل مجال لتحمك الکلی الطبٌعی فی الخارج وإنما 

المتحمك فی الخارج هو حصة من االنسان فی زٌد کما أن هذا الفرد مجمع لکلٌات أخری أٌضا کالکم 

ك فی الذهن کسائر المعموالت الثانوٌة وهذا هو الممصود عما ٌمال إن والکٌؾ وؼٌرهما نعم الکلی متحم

تخلٌته عٌن تجلٌته ووالوجود الذهنی ال ٌساوق التشخص عندنا وتفصٌل الکبلم فی محله وإنما المهم 

ههنا بٌان أنه لم ٌستدل المائل بؤن الوجود مطلما ٌساوق التشخص إال بالوجدان واالدعاء فبل وجه إللزامنا 

 امة البرهان إلبطاله. بإل

)لدس سره( ال ٌصدق االنسان إال علی الجسم والروح دون سائر المشخصات ألنها من أما قوله

المموالت المتعددة فبل ٌمکن انتزاع الجامع منها فنفس هذا الٌراد ٌمکننا أن نسجله علی مختاره بداهة أن 

بمعنی أن الحصة الموجودة  ٕ٘ما صرحوا بذلکنسبة الکلی الطبٌعی إلی أفراده نسبة االباء إلی أبنائه ک

نتزع الجامع من فی ضمن زٌد من االنسانٌة ٌؽاٌر الحصة الموجودة فی ضمن عمرو وعلٌه فکٌؾ ٌ

االلتزام بالکلی الطبٌعی مع االلتزام بؤصالة الوجود ووحدته والتشکٌک استحالةکنا نمول بالمتبائنات ولهذا

هو نفس الوجود  فإن لٌل إن المنتزع منه !لحمٌمی عن المتبائناتکٌؾ ٌنتزع الواحد اإنه العرضی فٌه ف

للنا إن االنسان الذی هو کلی واحد حمٌمی هل هو منتزع ومنطبك علی ما به االمتٌاز بٌن زٌد وعمرو 

علی أحدهما للفرق بٌنهما فی االول ٌلزم عدم صدق االنسان إال أو هو منطبك علی ما به االشتراک فعلی

ز وعلی الثانی ٌلزم صدق االنسان علی الحمار أٌضا الشتراکه أٌضا فی حمٌمة الوجود وإنما ما به االمتٌا

 .أصبل المتبائنات الفرق بٌنهما فی الرتبة ال فی الماهٌة بل علٌهذا ال ٌبمی مجال للمموالت

بطبلنه نمدح بما سبك مد امشخصات متحد مع الطبٌعة الکلٌة ف)لدس سره( أن الفرد بعد رفض الأما قوله

ما فی الخارج هو الفرد من  حتی ٌکون متحدا فإنّ  بداهة أنه بعد رفض المشخصات ال ٌبمی لنا وجودٌ 

االنسان ولوامه بنفس هذه المشخصات وعلٌه فصدق االنسان علی زٌد وإن کان حمٌمة عرفا إال أنه 

 مجاز عمبل ألن االنسان ال وجود له فی الخارج.

السٌد الخوئی)لدس سره( فإن االعتبار بٌد المعتبر والرٌب فی صدق تمامٌة ما لاله  هذا والمختار

هذا مع أنه لو سلم هذا االٌراد للزم تسجٌله علی نفس المورد علی جمٌع االجزاء الموجودة حمٌمة الصبلة 

وهو المحمك الخراسانی )لدس سره( فإنه لد التزم بوجود الجامع عند الصحٌحی وهو عنوان المبلزم 

وان ٌنطبك علی االجزاء الواجبة ألنها الموثرة فی االثر الواحد ٓالمعلوم أن هذا العن للمطلوب ومن
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وحٌنئذ نمول ما هو کٌفٌة دخالة االجزاء المستحبة کالمنوت فإن لٌل إن الصبلة ال ٌنطبك علی المشتمل 

فی الماهٌة  علی الجزء المستحب حمٌمة فهو خبلؾ الوجدان وإن لٌل بصدلها علٌه بتمامه فٌلزم التبادل

فبل بّد من المول بما ذکره السٌد الخوئی )لدس سره( من أن المسمی هو ما اشتمل علی االرکان فما زاد 

سواء کان الزائد جزءا واجبا أو مستحبا بنحو البلبشرط ،ال ٌمال: إن الجزء المستحب ال وجود له 

ول: لٌس الکبلم فی أجزاء المؤمور وإنماهو مستحب فی مستحب علی ما سٌؤتی إن شاء هللا تعالی؛فإنا نم

به حتی ٌمال إن الجزء المستحب مستحٌل بل الکبلم فی المسمی وال رٌب فی صدله علی المشتمل علی 

الجزء المستحب من استشعار المجاز أو تعدد الدال وهذا بخبلؾ سائر الممارنات للصبلة کحّک الجسد 

 نعملمنوت فبل وجه لمٌاسه بها فاالٌراد الثانی مردود فإنه ال ٌنطبك علٌه عنوان الصبلة وجدانا بخبلؾ ا

  ،ٌبمی اإلٌراد االول من صدق الصبلة مع االخبلل ببعض االرکان ولعله لهذا المحذور ذهب البعض إلی

من أن المسمی هو معظم االجزاء ال خصوص االرکان فبل ٌرد علٌه االٌراد األول ولذا لم القول الثانی:

ما سبك من االٌراد الثانی من المجازٌة ولد سبك  :االولٌذکره فی الکفاٌة بل أورد علٌه بؤمور أخر: 

 الجواب عنه.

 التبادل محذور ٌلزممعظم لو افترضنا أن المعظم هی ثمانٌة أجزاء فإن أتی المکلؾ بنفس هذا ال: الثاني

 ممّوما ٌكون أن الثمانٌة التی افترضنا أنها المعظم ٌلزم ضمن به اإلتٌان تمدٌر على مثبل التشهدبمعنی أن 

 بدال به اتً مما ؼٌره الممّوم ٌكون بل ممّوما ٌكون ال أن ٌلزم به اإلتٌان عدم تمدٌر وعلى الصبلة لماهٌة

عدمه وإن أتی المکلؾ  تمدٌر على ممّوما ولٌس وجوده تمدٌر على ممّوما ء شً ٌكون أن ٌمكن وال عنه

 لو المكلؾ أن بمعنى بجمٌع االجزاء ٌلزم محذور التردٌد فی الماهٌة حٌث ال ٌعلم ما هو المعظم المموم

 أي ولكن للماهٌة ممّوما لٌس العشرة من اثنان ٌكون أن فٌلزم العشرة األجزاء بكامل أتى لد أنه فرض

 فٌلزم الخارجٌن؟ هما والطمؤنٌنة المواالة تكون أو الخارجٌن هما والمراءة التشهد ٌكون فهل هذه؟ اثنٌن

 .تردد ببل محّددة ممّوماتها تكون أن ٌلزم الماهوي تمّررها ممام فً ماهٌة كل فإن مستحٌل، وهو التردٌد

أّی منها ٌعتبر فی  ما هو الممٌاس لتشخٌص المعظم فإن للصبلة الصحٌحة عرض عرٌض فمعظم:الثالث

 المسمی؟

فلو سلمنا استحالة التردٌد والتبادل فی المرکب  أما الثانیٌمکن الجواب عن جمٌع ذلک  هذا ولکنه

بورود إٌراد التبادل علی المول االول فإن الرکوع أٌضا لد ٌتبدل باالٌماء  نقضااالعتباری فنجٌب عنه 

إن ذلک ٌتم لو کان الممصود من المعظم أجزاء معٌنة کاالرکان إال أن الممصود هو  وحالوهکذا ؼٌره 

الثمانٌة من العشرة بحٌث ال تحدٌد لهذا المفهوم إال من حٌث إنه ضمن العشرة کالکلی فی المعٌن فلکل 

حظ فلنا لو جانب   صبلة معظٌم علی حدة فبل تبادَل ومع اجتماع االجزاء فالجمٌع مصادٌك للمسمى من أيّ 
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فی مثل  بل لو للنا بلزوم التبادل ٕٙمصادٌك للمسمی ببل تردٌد  کما لال المحمك االٌروانی)لدس سره(.

عنوان المعظم من االجزاء بمجرد تبادل المصادٌك للزم أال ٌکون الکم ممولة واحدة بداهة أنه عرض 

ن بل علٌهذا ال وجه ولد ٌتحمك فی ضمن التفاح وأخری فی ضمن االنسان وثالثة فی ضمن الحٌوا

النحصار االعراض فی التسعة فإن لکل عرض جوهر ٌتحمك به وال رٌب فی تباٌنها فبل بّد إما من 

  المول بؤن ذلک کله مصادٌك لممولة واحدة أو المول بالتبادل أو بعدم تناهی المموالت. 

رکعتان وللحاضر أربع  فمد ٌجاب عنه بؤن المعظم لکل مکلؾ بحسبه فالممٌاس للمسافر هو أما الثالث

رکعات لال المحمك االٌروانی)لدس سره(: الممٌس علٌه للمعظم ٌمكن ان ٌكون هو الجامع بٌن الصحاح 

الّذي تصوره المصنؾ )لدس سره( فٌمال ان المسمى هو معظم اجزاء الناهً عن الفحشاء فٌنطبك على 

اجزاء صبلة الحاضرؼٌر المعذور  كل معظم لو تممه اآلتً به لصار صحٌحا وناهٌا فعلٌا له فمعظم

صبلة بالنسبة إلٌه وكذلن المعظم بالنسبة إلى المسافر والمرٌض والخائؾ فمعظم صحٌح كل شخص 

 7ٕصبلة بالنسبة إلٌه.

أن الزمه صدق المسمی علی رکعة واحدة من المسافر وعدم صدله علٌها من الحاضر وهو کما  وفیه

فی الجواب أن ٌمال إن المعظم  فالحق فی بحسب االشخاصتری بداهة أن الصبلة لٌس لها معنی إضا

هی المرتبة االدنی من الصلوات الصحٌحة ولعلها صبلة الوتر أما صبلة الؽرلی فااللوی أنها لٌست 

بصبلة حمٌمة کما هو الحال فی صبلة المٌت وعلٌه فما اشتمل علی معظم أجزاء صبلة الوتر من أی 

االجزاء المواالت ال بمعنی ما ٌشترط فی الصبلة بل بما ال  جانب فرض، ٌصدق علٌه المسمی ومن

 ٌخل بالتسمٌة کما لو کبّر وبعد دلائَك َرکَع بحٌث ٌعلم العرؾ أنه جزٌء من المرکب، فبل بؤس بهذا المول.

: إن الجامع فی الممام حاله حال أسماء االعبلم بداهة صدق زٌد علی الشخص المعهود من القول الثالث

أن المٌاس مع الفارق  وفیهإلی آخره مع ما علٌه من التؽٌٌرات والتبدٌبلت فکذا الصبلة أول عمره 

لوجود حافظ الوحدة فی االعبلم وإن ال نعلم أنه ماهو وهذا بخبلؾ الممام لعدم الجامع لفرد من أفراد 

 الصبلة ألنها مرکبة من عدة مموالت فضبل عن الجامع بٌن االفراد.

وضعت الصبلة لماهو تاّم من جهة جمٌع االجزاء والشرائط ثم لد نزل علٌها ؼٌرها : لد القول الرابع

علٌه فی الکفاٌة بؤن التام من الصلوات أٌضا لها عرض عرٌض فما  أورد علی طرٌك مجاز السکاکی،

 أنه لد سبك بٌان الجامع عند الصحٌحی فهو الممٌاس.    وفیههو الممٌاس 
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لممام حاله حال االوزان فکما لد وضعت الکٌل لحد معلوم ومع ذلک : إن الجامع فی االقول الخامس

ٌصدق حمٌمة علی ما کان ألل منه أو أکثر للٌبل فکذلک الصبلة وأورد علٌه فی الکفاٌة بؤن المٌاس مع 

 مع أنه راجع إلی المول الرابع. 8ٕالفارق لعدم الممٌاس االولی فی الصبلة.

الجامع البسٌط أٌضا عند االعمی وهو ما کان ناهٌا عن الفحشاء  : لد ٌمال بإمکان تصوٌرالقول السادس

أن الزمه صدق المسمی  وفیه 9ٕإلتضاء بحٌث لو انضم إلٌه سائراالجزاء والشرائط لکان ناهٌا فعبل

 علی مجرد الجلوس مستمببل مع الطهارة فإنه لوانضم إلٌه سائر االجزاء لکان مإثرا للنهی عن الفحشاء!

 لک أن المختار هو إمکان تصوٌر الجامع المرکب علی المولٌن.وتحصل من جمٌع ذ

 االمر الرابع: فی کیفیة الوضع

ذهب المحمك الخراسانی)لدس سره( إلی عموم الوضع والموضوع له لصدق الصبلة حمٌمة علی الجامع 

 فی نحو إن الصبلة تنهی عن الفحشاء والمنکر فلوکان من لبٌل الوضع العام والموضوع له الخاص

لوأرٌد به التمسک بؤصالة الحمٌمة فمد سبك عدم جرٌانها ولکنه  لکان االستعمال فی الطبٌعة مجازاهذا

به التمسک  وإن أریدإال لتشخٌص المراد ال لکٌفٌة االستعمال بعد العلم بالمراد کما فٌما نحن فٌه 

ن االستعمال فی هذا المثال :أأوالبالوجدان الماضی بعدم استشعار رعاٌة عبللة فی هذا االستعمال ففٌه: 

ال بّد وأن ٌکون مجازٌا ولو للنا بالصحٌح بداهة أن مجردصحة الصبلة ال ٌوجب االنتهاء التکوٌنی 

)الذی هوظاهرالکرٌمة الاالنتهاء التشرٌعی(عن الفحشاء کٌؾ ولد شاع العصٌان من المصلٌن فالمراد 

ة الصحٌحة المطابمة للمؤمور به ال محالة تنهی عن ٌمال إن المراد أن الصبل إال أنبها الصبلة الممبولة 

الفحشاء ولوفی المستمبل کما هوالمشاهد فی العٌان وال ٌبعد صحة هذا البٌان بل ال معنی للمول بصحة 

الصبلة وعدم ممبولٌتها وعدم ترتب الثواب علٌها إال إذا أرٌد بها عدم بلوؼها الدرجة العلٌا أما تفسٌره 

: ٌمکن أن وثانیاالمنکرحال االتٌان بها فبل رٌب فی بشاعته وإال فالنوم أٌضا ٌنهی  بؤن الصبلة تنهی عن

ٌکون هذا االستعمال من باب عموم االشتراک کما لاله المحمك االٌروانی)لدس سره( کمالو استعمل 

ی العٌن فی جمٌع ما له من المعنی ال من باب استعمال اللفظ فی أکثرمن معنی بل من باب استعماله ف

 المعنی الواحد الجامع هذا ولکن االنصاؾ أن الموضوع له فی الممام عاٌم کالوضع بشهادة االرتکاز.
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ؤوضاع لو بباألعم ور الجامع بل ٌصحح المول ان ما عدا الوجهٌن األولٌن من هذه الوجوه لٌس من تصوٌ لال المحمك االٌروانی)لدس سره(: 

بل إلى المول بالوضع لفرد   باستعماالت مسامحٌة بل فً الحمٌمة بعض ما ذكره ٌرجع إلى المول بالصحٌحمتعددة ملفمة من تعٌٌنٌة وتعٌنٌة أو
 .خاص من الصحاح فبلحظ

ٕ9
 99ٔ/ٔالبحوث  
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 االمر الخامس: فی بیان الثمرة 

: ما ذکره المحمك الخراسانی )لدس سره( من إمکان التمسک باالطبلق علی المول باالعم الثمرة االولی

االطبلق اللفظی علی إحراز انطباق العنوان المطلك تولؾ التمسک ب فی ذلک، دون الصحٌح والسرّ 

علی المشکوک ولذا لم ٌمل أحٌد بجواز التمسک بالعام فی الشبهات المصدالٌة لنفس العام وإن لٌل به فی 

فی وجوب جلسة االستراحة فی الصبلة ال ٌمکن التمسک بإطبلق  الشبهات المصدالٌة للخاص فلو شکّ 

لعدم إحراز صدق العنوان علی الفالدة للمشکوک جزئٌته وهذا بخبلؾ  لوله تعالی: )ألٌموا الصبلة(

المول باألعم فإنه ال رٌب فی صدق الصبلة علی الفالد للمشکوک ولو کان جزءا لها نعم لو کان 

المشکوک مما ٌحتمل دخالته فی المسمی فبل ٌجوز التمسک باالطبلق ولو للنا باالعم کما هو 

 : مرة بوجوهولد ٌورد على هذه الثواضح.

فی ممام البٌان فبل ٌجوز التمسک بإطبلله ولو للنا باألعم لتولفه علی  تإن الکرٌمة لٌس :االیراد االول

کون المتکلم فی ممام البٌان و انعدام المرٌنة وما ٌصلح للمرٌنٌة )کالمدر المتٌمن فی ممام التخاطب عند 

وأدلة  المحمك الخراسانی)لدس سره(أو فی الخارج عند المحمك الحائری )لدس سره(( علی التمٌٌد

ء منها فً ممام البٌان بل إنّها جمٌعا  فً ممام  دات جمٌعا  من الكتاب والسنّة مجملة ولم ٌرد شًالعبا

 التشرٌع والجعل ببل نظر لها إلى خصوصٌتها من الكّمٌة والكٌفٌة.

ال نماش فی المثال فإن لنا فی اآلٌات واالخبار ما ٌکون فی السٌد الخوئی)لدس سره( بؤنه  أجاب عنه

کما فی لوله تعالی: )فلٌطّوفوا بالبٌت العتٌك( أو لوله تعالی:)کتب علٌکم الصٌام کما کتب  ممام البٌان

علی اللذٌن من لبلکم( فإنه الرٌب أن المراد به هو الصوم اللؽوی المتعارؾ وهو کّؾ النفس عن االکل 

له وهذا بخبلؾ والشرب ؼاٌته أنه لد ورد التمٌٌد فٌها بدلٌل منفصل فی شرٌعتنا وال ٌضّر ذلک بإطبل

لوله تعالی: )ألٌموا الصبلة( فإنه ال رٌب أن المراد منها لٌس ما لها من المعنی اللؽوی والمعنی الشرعی 

 لها ؼٌر مبٌن للسامعٌن فبل ٌمکن التمسک بإطبلله لعدم کونها إال فی ممام بٌان أصل وجوب الصبلة.

ٌْعَ َو أََحل  َّللا   ا»فحال آٌة الصوم حال لوله تعالى:  وما شاكلهما فكما أنّه ال « تِجاَرة  َعْن تَراض  »و« ْلبَ

ء فٌها فكذلن ال مانع من التمسن  مانع من التمسن باطبللهما فً باب المعامبلت عند الشن فً اعتبار شً

ء فً صّحته شرعا  هذا مضافا  إلى ما  باطبلق هذه اآلٌة المباركة فً باب الصوم عند الشن فً دخل شً

 ٖٓ«ٌتشهد»من الرواٌات المطلمة الواردة فً ممام البٌان منها لوله )علٌه السبلم( فً التشهد: فً السنّة

فان ممتضى إطبلله عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتٌن فلو شّن فً اعتبار التوالً بٌنهما فٌدفع 

كون المسؤلة  باإلطبلق وكذا ؼٌره من نصوص الباب هذا كلّه على تمدٌر تسلٌم أن ٌكون الضابط فً
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اصولٌة ترتب ثمرة فعلٌة علٌها إاّلأّن األمر لٌس كذلن فاّن الضابط للمسؤلة االصولٌة إمكان ولوعها فً 

طرٌك االستنباط ال فعلٌته نعم الذي ٌرد هنا أّن هذه الثمرة لٌست ثمرة لهذه المسؤلة وال تترتب علٌها ببل 

وهً من صؽرٌات تلن الكبرى ومن مبادئها من  واسطة بل هً من ثمرات كبرى مسؤلة المطلك والممٌد

جهة أّن البحث فٌها فً الحمٌمة عن ثبوت اإلطبلق وعدم ثبوته والبحث عن جواز التمسن به وعدم 

ال ٌمال لد سبك أن البحث عن حجٌة الظهور لٌس من  ٖٔجوازه بحث عن المسؤلة االصولٌة، دونه.

مسائل علم االصول ألنا نمول البحث عن أصل حجٌة الظهور لٌس من مسائله لعدم الخبلؾ فٌها أما 

 البحث عن بعض صؽرٌاتها التی ولع فٌها الخبلؾ کحجٌة ظواهر الکتاب فهو من المسائل النظرٌة.

)لدس سره( أما التمثٌل بآٌة البٌع فؤلن الکبلم فی ألفاظ العبادات المنالشة فی جمٌع ما أفاده  هذا ویمکن

وأما التمثٌل بآٌة الصوم فؤلنه ظاهر فی معناه اللؽوی فٌخرج عن محل الکبلم الذی فرض أن اللفظ لد 

استعمل فی معناه الشرعی ودار االمر فی تعٌٌنه بٌن الصحٌح واالعم أما لو کان مستعمبل فٌما له من 

عرفی فبل رٌب فی إمکان التمسک باالطبلق فٌما لو احتمل أخذ لٌد زائد من الشارع الممدس المعنی ال

ولو للنا بؤن اللفظ لد وضع عند العرؾ لما هو صحٌح تاّم ومثلها التمثٌل بحدٌث التشهد فإنه لد استعمل 

ق االمر بمرائة الحمد فی معناه اللؽوی فبل بد من التمثٌل بما ٌجری فٌه النزاع وإال ألمکن التمثٌل بإطبل

فاالنصاؾ أنه ال ٌوجد مورٌد لهذه الثمرة کما اعترؾ به المحمك العرالی)لدس  ٕٖوالرکوع وؼٌرهما

وأما دعوی کفاٌة إمکان ٖٗاللهم إال أن ٌمثل بما سٌؤتی من النهی عن الصبلة أمام امرأة تصلی  ٖٖسره(

من االمکان فی تعرٌؾ علم االصول هو ما  الولوع فی طرٌك االستنباط فی ترتب الثمرة ففٌها أن المراد

ٌمابل االحتمال بمعنی أن مجرد التزام بعض العلماء بعدم حجٌة شیء وطرٌمٌته لبلستنباط کالشهرة، ال 

ٌمنع عن البحث فٌها ولٌس المراد من االمکان هو االمکان الذاتی بمعنی أن مجرد إمکان ولوع شیء 

موردا، کاؾ  فی حسن البحث عنه فی االصول؛ بداهة أن  فی طرٌك االستنباط عمبل وإن لم نجد له

ؼرض االصولی ال ٌتعلك بما ال مصداق له فی الخارج وإال للزم البحث عن حجٌة إخبار ؼٌر المعصوم 

عن هللا تعالی مثبل! ولو سلمنا وجود مورد لهذا النزاع فبل وجه للمول بؤنه لٌست ثمرة للمسؤلة االصولٌة 

أن البحث عن کل ما ٌمکن أن ٌمع فی طرٌك استنباط الحکم الشرعی الکلی أو  لما حممناه سابما من

 الجزئی ولو بالواسطة فهی مسؤلة أصولٌة.
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 5ٕٓ/ٔالمحاضرات 
ٖٕ

  9ٓ/ٔال هذه االلفاظ حال ألفاظ المعامبلت فراجع اصول الفمه فح 47ٕ/ٔالمنتمی 
ٖٖ

  96/ٔنهاٌة االفکار 
ٖٗ
ان ما ذكره المصنؾ )لده( من الثمرة  سره(:لال المحمك االٌروانی)لدس  فعلی المول بالصحٌح ٌجوز الصبلة بمجرد الشک فی صحة صبلتها 

ًّ من جزئٌات ثمره البحث و اال فالثمرة فً الممام على حد ثمرة النزاع السابك تظهر فً األلفاظ الواردة فً لسان الشارع فتحمل على  جزئ
ادل فعلى الصحٌح ال ٌجوز االلتداء اال الصحٌح على المول بالصحٌح و على األعم على الموم باألعم فإذا دل الدلٌل على صحة االلتداء بصبلة الع

 الممرر.  4ٓ/ٔ. نهاٌة النهاٌة بمن أحرز صحة صبلته و لو بؤصل و على األعم تصح الصبلة و لو خلؾ من علم فساد صبلته بعد إتٌانه بالمسمى
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إن المشهور )رضوان هللا تعالی علٌهم أجمعٌن( مع ذهابهم إلی الصحٌح لد تمسکوا :االیراد الثانی

ن المتمس ک به فٌها هو اإلطبلق السٌد الخوئی)لدس سره( بؤ أجاب عنه! ٖ٘بإطبلق صحٌحة حماد

الممامی ال اللفظی والکبلم فی الثانی فإن االطبلق اللفظی ٌستکشؾ من البٌان فبل بّد من إحراز العنوان 

ولذا ال ٌستفاد االطبلق الممامی إال إذا أحرز وهذا بخبلؾ االطبلق الممامی فإنه ٌستکشؾ من عدم البٌان 

االطبلق اللفظی حٌث کان االصل العمبلئی فٌه عند الشّک هو کون  أن المتکلم فی ممام البٌان بخبلؾ

 .   فی االطبلق الممامی فبل موضوع إلحراز العنوانالمتکلم فی ممام البٌان وبالجملة 

: إن المهم فی جواز التمسک باالطبلق هو إحراز انطباق المؤمور به وما هو المتعلك علی االیراد الثالث

المسمی ومن المعلوم أن الواجب ولو للنا باألعم هی الصبلة الصحٌحة ضرورة  المورد ال مجرد انطباق

أّن الشارع ال ٌؤمر بالحّصة الفاسدة وال بما هو الجامع بٌنها وبٌن الصحٌحة وعلى ذلن فبل ٌمكن التمسن 

 ء ء أو شرطٌته؛ للشن حٌنئذ فً صدق المؤمور به على الفالد للشً باإلطبلق عند الشن فً جزئٌه شً

المشكون فٌه، ؼاٌة األمر أّن الشن فً الصدق على الصحٌحً من جهة أخذ الصّحة فً المسّمى وعلى 

 األعمً من جهة العلم بتمٌٌد المؤمور به بالصّحة ال محالة.

أٌضا السٌد الخوئی)لدس سره(بؤّن الصّحة الفعلٌة التً هً منتزعة عن انطباق المؤمور به  أجاب عنه

ؼٌر مؤخوذة فً المؤمور به لطعا  بل ال ٌعمل ذلن  بداهة أنها تنتزع بعد االمتثال  على المؤتً به خارجا  

ء من حٌث  فبل ٌإخذ فی المسمی كما سبك فالنزاع فً أخذ الصّحة بمعنى التمامٌة أعنً به تمامٌة الشً

واالصحٌحی ٌدعی أن المسمی هو نفس هذ الصحٌح فانطباله علی المشکوک مشکوک األجزاء والمٌود 

أما االعمی فهو ٌدعی أن المسمی منطبك علی المشکوک لطعا إال أن المراد الجدی منه هو ما ٌشتمل 

الطرٌك فی کشفها علی سبعة أجزاء مثبل فإذا شّک فی اعتبار جزء زائد نتمسک بإطبلق المسمی فإن 

کٌؾ ولوال ما للنا  هو بٌان الشارع الممدس واالعمی ٌدعی أن الواجب بممتضی عدم التمٌٌد هو المسمی
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د   َحم  ِ  ْبن   م  ًّ ٌْنِ  ْبنِ  َعِل َس ادِ  َعنْ  بِإِْسنَاِدهِ  اْلح  ِ  َعْبدِ  أَب و ِلً لَالَ  :لَ لَا أَن ه   ِعٌَسى ْبنِ  َحم  ًَ  أَنْ  ت ْحِسن   ٌَْوما : علٌه السبلم َّللا  اد   ٌَا ت َصلِّ  ٌَا :ل ْلت   لَالَ  ؟َحم 
بَلةِ  فًِ َحِرٌز   ِكتَابَ  أَْحفَظ   أَنَا َسٌِِّدي ٌْنَ  الَ  لٌه السبلم:ع فَمَالَ  لَالَ  !الص  ٌْنَ  فَم ْمت   لَالَ  َصلِّ  ل مْ  َعلَ ٌْهِ  بَ ها   ٌََد تََوّجِ بَلةَ  فَاْستَْفتَْحت   اْلِمْبلَةِ  إِلَى م   َرَكْعت   وَ  الص 

اد   ٌَا لٌه السبلم:ع فَمَالَ  !َسَجْدت   وَ  ًَ  أَنْ  ت ْحِسن   الَ  َحم  لِ  أَْلبَحَ  َما ت َصلِّ ج  ًَ  أَنْ  بِالر  ٌْهِ  ٌَؤْتِ د وِدَها ِحَدة  َوا َصبَلة   ٌ ِمٌم   فََما َسنَة   َسْبع ونَ  أَوْ  َسنَة   ِستُّونَ  َعلَ  بِح 
ة   ادٌ  لَالَ  تَام  ًَ  فًِ فَؤََصاَبنًِ:َحم  ِعْلت   فَم ْلت   الذُّلُّ  نَْفِس بَلةَ  فَعَلِّْمنًِ فَِدانَ  ج  ِ  َعْبدِ  أَب و فَمَامَ  الص  ْستَْمبِلَ  لٌه السبلمع َّللا  ْنتَِصبا   اْلِمْبلَةِ  م  ٌْهِ  فَؤَْرَسلَ  م   َعلَى َجِمٌعا   ٌََد

ٌْهِ  بَ  وَ  أََصابِعَه   َضم   لَدْ  فَِخذَ ٌْنَ  لَر  ٌْهِ  بَ َما َكانَ  َحت ى لََدَم ٌْنَه  َجات   أََصابِعَ  ثبََلثَة   بَ فَر  ٌْهِ  بِؤََصاِبعِ  اْستَْمبَلَ  وَ  م  َما لَمْ  َجِمٌعا   ِرْجلَ ْفه  ش وع   اْلِمْبلَةِ  َعنِ  ٌ َحّرِ  وَ  بِخ 
ئَة   َصبَرَ  ث م   أََحدٌ   َّللا    ه وَ  ل لْ  وَ  بِتَْرِتٌل   اْلَحْمدَ  لََرأَ  ث م   أَْكبَر   َّللا    فَمَالَ  اْستَِكانَة   ٌْ ٌْهِ  َمؤَلَ  وَ  َرَكعَ  ث م   لَائِمٌ  ه وَ  وَ  أَْكبَر   َّللا    لَالَ   ث مَ  لَائِمٌ  ه وَ  وَ  تَنَف سَ  َما بِمَْدرِ  ه نَ  َكف 

ٌْهِ  ِمنْ  َ ْكبَت َجات   ر  فَر  ٌْهِ  َرد   وَ  م  َ ْكبَت ه   اْستََوى َحت ى َخْلِفهِ  إِلَى ر  ٌْهِ  ص ب   لَوْ  َحت ى َظْهر  لْ  لَمْ  د ْهن   أَوْ  َماء   لَْطَرة   َعلَ دَ  وَ  َظْهِرهِ  اِلْستَِواءِ  تَز  ٌْهِ   تََرد  َ ْكبَت  إِلَى ر 
ٌْهِ  َؼم ضَ  وَ   ع ن مَه   نََصبَ  وَ  َخْلِفهِ  ٌْنَ ًَ  س ْبَحانَ  لَالَ  وَ  بِتَْرتٌِل   ثبََلثا   َسب حَ  ث م   َع ا لَائِما   اْستََوى ث م   بَِحْمِدهِ  وَ  اْلعَِظٌمِ  َربِّ  َّللا    َسِمعَ  لَالَ  اْلِمٌَامِ  ِمنَ  اْستَْمَكنَ  فَلَم 
ٌْهِ  َرفَعَ  وَ  لَائِمٌ  ه وَ  وَ  َكب رَ  ث م   َحِمَده   ِلَمنْ  ٌْهِ  َوَضعَ  وَ  َسَجدَ  وَ  َوْجِههِ  ِحٌَالَ  ٌََد ٌْهِ  لَْبلَ  اأْلَْرِض  إِلَى ٌََد َ ْكبَت ًَ  س ْبَحانَ  فَمَالَ  ر  ات   ثبََلثَ  بَِحْمِدهِ  وَ  اأْلَْعلَى َربِّ  َمر 
ٌْئا   ٌََضعْ  لَمْ  وَ  ًْ  َعلَى بََدنِهِ  ِمنْ  َش ٌْنِ  وَ  اْلَجْبَهةِ  أَْعظ م   ثََمانٌَِةِ  َعلَى َسَجدَ  وَ  ِمْنه   ء   َش ٌْنًَِ  وَ  اْلَكف  ٌْنِ  َع َ ْكبَت ٌْنِ  إِْبَهاَمًِ  أَنَاِملِ  وَ  الرُّ ْجلَ  الس ْبعَة   فََهِذهِ  اأْلَْنؾِ  وَ  الّرِ

ْرَؼام   ه وَ  وَ  س ن ةٌ  اأْلَْرِض  َعلَى اأْلَْنؾِ  َوْضع   وَ  فَْرضٌ  ودِ  ِمنَ  َرأَْسه   َرفَعَ  ث م   اإْلِ ا السُّج  ٌَْسرِ  َجانِِبهِ  َعلَى لَعَدَ  ث م   -أَْكبَر   َّللا    لَالَ  َجاِلسا   اْستََوى فَلَم   وَ  اأْلَ
َ  أَْستَْؽِفر   لَالَ  وَ  اْلٌ ْسَرى َلَدِمهِ  بَاِطنِ  َعلَى اْلٌ ْمَنى لََدِمهِ  َظاِهرَ  َوَضعَ  ٌْهِ  أَت وب   وَ  َربًِّ َّللا   فًِ لَالَ  َكَما لَالَ  وَ  الث انٌَِةَ  َسَجدَ  وَ  َجاِلسٌ  ه وَ  وَ  َكب رَ  ث م   -إِلَ
ًْ  ٌَْستَِعنْ  لَمْ  وَ  اأْل ولَى ًْ  َعلَى بََدنِهِ  ِمنْ  ء   بَِش ك وع   فًِ ِمْنه   ء   َش ود   الَ  وَ  ر  نِّحا   َكانَ  وَ  س ج  ج  ٌْهِ  ٌََضعْ  لَمْ  وَ  م  ٌْنِ  فََصل ى اأْلَْرِض  َعلَى ِذَراَع َ  ث م   َهذَا َعلَى َرْكعَت
اد   ٌَا لَالَ  ٌْنَ  تَْعبَثْ  الَ  وَ  تَْلتَِفتْ  الَ  وَ  َصلِّ  َهَكذَا َحم  قْ  الَ  وَ  أََصابِِعنَ  وَ  بٌََِد ٌْنَ  وَ  ٌََساِرنَ   الَ  وَ  ٌَِمٌنِنَ  َعنْ  تَْبز  ٌْنَ  بَ  5/459وسائل الشٌعة .ٌََد
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لم ٌمکن التمسک باالطبلق اللفظی فی مورد واحد حتی فی المعامبلت للعلم بتمٌٌد المراد الجدی بما هو 

  تاّم لؤلجزاء.

: ما ذکره المحمك الخراسانی)لدس سره( مفصبل عند التعرض لفرض الجامع عند الثمرة الثانیة

مسک بالبراءة عند دوران االمر بٌن االلل واالکثر الصحٌحی من أن الجامع البسٌط ٌوجب عدم جواز الت

االرتباطی ألنه شّک فی المحصل فؤجاب بؤن الجامع علی هذا المول أمر منطبك علی نفس االجزاء 

 ولٌس له وجود مستمل.

)لدس سره( بؤن المعٌار فی جرٌان البراءة وعدمه هو انحبلل العلم االجمالی أورد علیه السید الخوئی

 لکنه دروان بٌن االلل واالکثر االرتباطی وعدمه وال دخَل له بالنزاع بٌن الصحٌح واالعمفی موارد ال

فهذا الکبلم ٌشبه ٌرد علٌه أن المدعی هو أن المائل بالصحٌح ال ٌدعی االنحبلل والمائل باالعم ٌدعٌه 

فالحك فی بطبلنه المول بؤن الخبلؾ فی حجٌة المٌاس ال دخل له بمسؤلة العامة والخاصة فإنه الرٌب فی 

)لدس سره( بؤنه ال وجه لهذا التفصٌل بل الصحٌح أن ٌمال: إن هذا  أورده المحقق االیروانیاالٌراد ما 

من الرجوع إلی أصالة االشتؽال  العنوان الجامع إن کان مؤخوذا فی الدلٌل علی وجه الموضوعٌة فبل بدّ 

نطبما أو مستمبل وإن کان مؤخوذا علی وجه ممتضی االستصحاب عدم ترتب هذا العنوان سواء کان مفإن 

الطرٌمٌة إلی نفس االجزاء والشرائط فبل بّد من البراءة کذلک ألن المتعلك الحمٌمی دائر بٌن االلل 

الحك صحة ما ذكروه من الثمرة و انه ال محٌص على المول بالصحٌح مع  ، لال)لدس سره(:ٖٙواالکثر

بٌن االفراد الصحٌحة وتوجه الطلب إلى هذا الجامع من جعل الموضوع له الجامع المبٌن المفهوم 

االحتٌاط وإتٌان ما ٌعلم بانطباق ذلن الجامع المبٌن المفهوم علٌه وال مجال للبراءة عن الجزء المشكون 

نعم على المول بكون الموضوع له ذوات المصادٌك اما بالوضع العام و الموضوع له الخاّص أو 

الصحاح بوضع مستمل ٌكون خطاب صل مجمبل والمتٌمن وجوب باختصاص كل صحٌح من أنواع 

األلل فتجري البراءة عن الزائد على المول بالبراءة فً مسؤلة األلل واألكثر ولعل المشهور المائلٌن 

بالبراءة مع ذهابهم إلى الصحٌح اختاروا هذا المسلن دون الوضع للجامع بٌن الصحاح الّذي عرفت ان 

   7ٖ.الزمه إٌجاب االحتٌاط

ثّم إنه لد ٌمال أنه لو کان العنوان المؤخوذ علی وجه الموضوعٌة تشکٌکٌا فتجری البراءة ألن نفس 

أن ٌكون الجامع البسٌط مشككا، العنوان حٌنئذ دائر بٌن االلل واالکثر سواء کان منطبما أو مستمبل لال: 

بنحو ٌكون له مراتب من الشدة و الضعؾ، فإذا علمنا بؤن المراتب الضعٌفة تتحمك بتسعة أجزاء، و أن 
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جامع البسٌط، أو المراتب الشدٌدة ال تتحمك إاّل بعشرة أجزاء، و شّن بؤن الؽرض هل تعلّك بمطلك هذا ال

تعلّك التكلٌؾ بؤصل فً األلل و األكثر االرتباطٌٌن، ألن  ٌدخل الممام بمرتبته الشدٌدة ففً مثل ذلن

م، فٌكون الشن و أّما تعلمه بالمرتبة الشدٌدة التً ال توجد إاّل بضم الجزء العاشر فؽٌر معلو الجامع معلوم

من دون فرق بٌن أن ٌكون هذا الجامع  البراءة عن وجوب المرتبة الشدٌدةفتجري  شكا فً أصل الواجب

فً  منطبما علٌها أو موجودا بوجودها فإنه ال ٌفّرق فً ذلن أو با عن األجزاء فً طولهامشكن مسبّ ال

هذا ولکنه لو تعملنا التشکٌک فی الوجود فبل معنی له فی  8ٖ.كما فّرق صاحب الكفاٌة لبراءةجرٌان ا

 مثل الصبلة.

 

 

باالعم ٌحصل البرء بإعطاءه :لو تعلك النذر بإعطاء الدرهم لمن ٌصلی شرعا فعلی المول الثمرة الثالثة

لمن ٌصلی صبلة فاسدة، ال ٌمال: إن النذر تابٌع لمصد الناذر فإن لصد االعطاء لؤلعم فٌحصل البرء ولو 

و مسمی الصبلة للنا بالوضع للصحٌح وإال فبل ولو للنا بالوضع لؤلعم؛ فإنا نمول: لد تعلك النذر بما ه

رجل وأمامه امرأة تصلی فإن الشّک فی مانعٌة مطلك عند الشارع الممدس ومثله النهی عن صبلة ال

أما ما أورد علٌها من أن هذه  الصبلة من المرأة أو خصوص الصبلة الصحٌحة ٌبتنی علی هذا النزاع،

ال استنباط نفس الحکم کوجوب الوفاء، فلٌست  وعدمه الحکم امتثالحمك ترتب علٌها استنباط الثمرة ٌت

 فهذه الثمرة تمام. ط تحمك االمتثال أٌضا وظٌفة المجتهد،أن استنباففٌه  ثمرة أصولٌة،

إذا عرفت هذا فٌمع الکبلم فی محل النزاع وأن ألفاظ العبادات هل هی موضوعة للصحٌح أو لؤلعم فمد 

  استدل الصحیحی بوجوه

الصبلة عن الفاسدة وفٌهما صؽروٌا عدمهما کٌؾ ولد ادعاهما االعمی أٌضا  منها التبادر و صحة سلب

ولد للنا سابما أن البلزم علی مدعی التبادر إلثبات الموضوع له أو إلثبات الظهور من حاق اللفظ هو 

 تکثٌر االمثلة حتی ٌتجلی ما ٌحتمل من المرائن الخفٌة وکبروٌا أن التبادر فی زماننا ال ٌجدی الحتمال

فضبل عما إذا کان الشک النمل والتمسک بؤصالة عدم النمل ممنوع بعد العلم بؤصله والشک فی تؤخره 

مع ذلک فی المنمول إلٌه فإثبات بماء النمل بالمعنی الصحٌح إلی زمن الشارع، بالتبادر فی زماننا کما 

 تبادر فی صدر االسبلم ال ٌمکننا استکشافه.موالتری 

 تمرٌب الدٌن  عمود الصبلة مثل: للمسمٌات اآلثار و الخواص بعض إثبات فً ةالظاهر األخبار ثالثها

 الدٌن عمود هو الذي أن الرواٌة ظاهر و الصحٌحة، الصبلة خصوص الدٌن عمود هو الذي إن :الداللة

الصحٌح بداهة أنه لو کان المسمی هو  خصوص هو بالصبلة المسمى أن فٌثبت  بالصبلة ٌسمى ما هو

 نحوه الكتاب و بفاتحة إال صبلة مثل: ال ماهٌتها نفً مثلها ما ورد فیالتمٌٌد واالصل عدمه واالعم للزم 
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فلو کانت موضوعة  شرطا أو شطرا الصحة فً ٌعتبر ما فمد بمجرد الحمٌمة نفً فً ظاهرا كان مما

 نفً فً التركٌب هذا لد شاع استعمال :ال ٌمال ،لؤلعم للزم أن ٌمال ال تصح الصبلة إال بفاتحة الکتاب

 مما المسجد فً إال المسجد لجار صبلة ال مثل فً فإنا نمول: نمنع ذلک حتى ؛الكمال أو الصحة مثل

 الحمٌمة على ال العناٌة من لکن بنحو الحمٌمة نفً فً  استعماله ألن الظاهر هو الكمال نفً المراد أن ٌعلم

 المبالؽة. على دل لما إال و

ما سبك من عدم جرٌان أصالة الحمٌمة إال لتشخٌص المراد ال لکٌفٌة االستعمال وأنه کان علی وفیه أوال 

فإنا نعلم بخروج الصبلة الفاسدة إما تخصصا أو تخصٌصا ولد نحو الحمٌمة أو المجاز بعد العلم بالمراد 

اللهم إال أن از حمك فی محله أن أصالة العموم ال ٌثبت التخصص کما أن أصالة الحمٌمة ال ٌثبت المج

ٌراد االستدالل بؤن االستعمال ببل عناٌة دلٌل الحمٌمة کما لعله مراد السٌد المرتضی )لدس سره( من 

کبلمه المشهور: أن االستعمال عبلمة الحمٌمة فبل ٌرد علٌه ماهوالمشهور من أن االستعمال أعم من 

سره( فإنه سٌؤتی منه الرد علی من استدل الحمٌمة والمجاز إال أنه ال ٌتم عند المحمك الخراسانی)لدس 

لؤلعم باالستعمال فٌه، بؤنه ٌتم لو لو ٌتم ما استدل به الصحٌحی فهکذا ٌلزم المول بتمامٌة هذا االستدالل 

هذا مضافا إلی أن االستعمال ببل عناٌة وإن کان عبلمة للحمٌمة بنفسه إال  لو لم ٌتم ما استدل به االعمی

بحٌث کان االستشعار بعدم العبللة من مجرد االستعمال  -ٌة وتطبٌك هذه الکبری أن استکشاؾ عدم العنا

 9ٖ.فی ؼاٌة الصعوبة -ال بمعونة التبادر وإال لکان الدلٌل علی الموضوع له هو التبادر

: ال نسلم االستعمال فی الصحٌح فی هذه االخبار الشرٌفة بداهة أنه کما ٌحتمل االستعمال فٌه وثانیا

ک ٌحتمل االستعمال فی االعم وإرادة فرد الصحٌح منه بداّل آخر کما أن اسم الجنس بالوضع کذل

موضوع للماهٌة المبهمة ومع ذلک ٌستفاد منه االطبلق بمعونة ممدمات الحکمة ال باستعماله فی المطلك 

وهی  ٌلزم أن ٌکون الدال اآلخر لفظٌا والحاصل إن المنفی هو لسم من ماهٌة الصبلة لٌکون مجازا فبل

 الصحٌحة منها ال ماهٌة الصبلة.

فإنها المختَرع  التامة للمركبات األلفاظ وضع والمخترعٌن هو الواضعٌن طرٌمة بؤن المطع دعوىرابعها 

 إلى أحٌانا دعت وإن والحاجة الذی ٌترتب علٌه االثر وحکمة الوضع وهو التفهٌم ٌمتضی الوضع لها

 أن والظاهرالوضع لؤلعم إذ ٌمکن تفهٌمه بالمرٌنة  ٌمتضً اللملته  أنه إال أٌضا النالص فً استعمالها

 .الطرٌمة هذه عن متخط ؼٌر الشارع

لم المخترع کثرة االستعمال فی االعم أٌضا ولو سلم فبل أنه لو سلمنا السٌرة فبل مجال لها فٌما إذا عَ  وفیه

دلٌل علی موافمة الشارع الممدس ومجرد عدم الردع ال ٌکون کاشفا عن الرضا إال إذا لزم منه االلماء 

فی المعصٌة، الٌمال: ٌلزم التؽرٌرفی الممام بداهة أنه لو أمربالصبلة من دون ردع السٌرة المائمة علی 
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ح لولع الناس فی خبلؾ الوالع؛ ألنا نمول ؼاٌة ما ٌلزم فی الممام هو حمل الصبلة حملها علی الصحٌ

بممتضی السٌرة علی الصحٌح والزمه االحتٌاط وعدم جواز التمسک بإطبلق الخطاب کما سبك فی بٌان 

 الثمرة، فؤٌن التؽرٌر وااللماء فی المعصٌة! فإن لٌل ٌلزم ذلک فی مثل النهی عن صبلة الحائض فإنها

تحمل علی الصحٌح فلو کان المراد هو االعم للزم التؽرٌر ومثله لو للنا بلزوم لصد التمٌٌز فإنه ال سبٌل 

إلٌه فٌما ٌإتی إحتٌاطا، للنا ال لائل بالحرمة الذاتٌة للصبلة علی الحائض ولو سلم فالمراد بها حرمة ما 

ط أما لصد التمٌٌز فإنه وإن لٌل به فی لوال األمرلکانت صحٌحة بؤن کانت واجدة لسائر االجزاء والشرائ

أصل الصبلة بمعنی أنه ال ٌمکنه تکرار الصبلة فی الثوبٌن المشتبهٌن لعدم تعٌٌن ما هو مصداق 

و الواجب من االجزاء فبل لائل به فتحصل من جمٌع ذلک أنه ال دلٌل علی المول الواجب أما تعٌٌن ماه

 بك من تصوٌر الجامع علی المولٌن.بالصحٌح وإن لم ٌکن فٌه محذور ثبوتی لما س

فؤورد علٌه المحمك الخراسانی)لدس سره( باستحالته  منها التبادرأٌضا بؤمور  أما األعمی فقد استدل

بلزوم عدم صحة االستعمال  وفیه نقضاعدم إمکان تصوٌر الجامع علی االلول باالعم من بعد ما انمدح 

ظ ولو مجازا وال ٌلتزم به حتی نفسه کٌؾ ولد صرح بتمامٌة أٌضا فی االعم إذ ال جامع لٌستعمل فٌه اللف

ما سٌؤتی من الدلٌل الثالث معلما علی بطبلن أدلة الصحٌحی بل لوال ذلک للزم النمض علٌه بما استدل 

به علی الصحٌح من لوله علٌه السبلم ال صبلة إال بطهور فإن المنفی ال بّد وأن ٌکون ماهٌة الصبلة ال 

بما ذکره المحمك وحال   ٓٗفما هو المستعمل فٌه ههنا هو المتبادر لنا کما اعترؾ به الصبلة الصحٌحة

من أنه ٌکفی للتبادر الجامع االجمالی ولو بؤن ٌشٌر إلٌه بما أنه جامع لهذه  االٌروانی)لدس سره(:

کٌؾ وال ٌمکننا تحصٌل ماهٌات سواء سمی هذا بالوضع العام والموضوع له الخاص أو ال االفراد 

االشٌاء ولذا ٌمال إن تعرٌؾ االنسان بالناطك خطؤ ألنه إن أرٌد به النطك اللسانی فهو خبلؾ المصرح 

به فی کلماتهم وإن أرٌد به لدرة التفکر فٌخرج المجنون وال رٌب فی أنه إنسان، لال)لدس سره(: ال 

فراد و ان لم ٌعرؾ ذلن ٌناط التبادر بتصوٌر الجامع بل ٌتبادر من اللفظ الكلً المنطبك على جمٌع اال

و انما عرؾ بؤنه كلً هذه االفراد كما أفاده )لس سره( فً   الكلً بحده و ال ٌمكن اإلشارة إلٌه بخاصٌته

موضوع العلوم و انه ال ٌلزم معرفته بل ٌكفً للمباحث ان ٌعرفه بعنوان انه الكلً المنطبك على 

 مع علی االعم هو معظم االجزاء.هذا مع الؽض عما سبك من أن الجا  ٔٗموضوعات المسائل.

عن الصبلة الفاسدة فؤورد علٌه فی الکفاٌة بموله فٌه منع لما عرفت وفسره  ومنها عدم صحة السلب

المحمك االٌروانی)لدس سره( بؤمرٌن من عدم تصوٌر الجامع البلبّد منه فً الحمل؛ بداهة أنه بدونه 
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وفٌه   ٕٗا تمدم فً دلٌل الصحٌحً من صحة السلب.فسلب  أّی شیء  ال ٌصحُّ عن الصبلة الفاسدة وممّ 

 أٌضا ما سبك فی التبادر.

إلی الصحٌح والفاسد فلو کان المسمی هو الصحٌح لبطل التمسٌم، أورد علٌه فی  ومنها صحة التقسیم

الکفاٌة بؤن صحة التمسٌم فرع شمول الممسم لؤللسام ولو بالمعنی المجازی فبل ٌتم هذا الدلٌل إال بعد 

ن ما استدل به الصحٌحی وفٌه مع ما سبك ٌمکن العکس بؤن ٌمال ال ٌتم ما استدل به الصحٌحی بطبل

 أٌضا إال بعد بطبلن أدلة االعمی!

ِ َعْن َعب اِس ْبِن َعاِمر  َعْن أَبَاِن ومنها األخبار االشریفة ًّ ًّ  اْلك وفِ ًّ  اأْلَْشعَِريُّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِل : أَب و َعِل

بَلةِ وَ ْبِن ع   ْسبَلم  َعلَى َخْمس  َعلَى الص  ًَ اإْلِ ٌِْل ْبِن ٌََسار  َعْن أَبًِ َجْعفَر  علٌه السبلم لَاَل: ب نِ  ثَْماَن َعْن ف َض

 ًْ ْوِم َو اْلَحّجِ َو اْلَواَلٌَِة َو لَْم ٌ نَاَد بَِش َكاةِ َو الص  َ  الز  ْربَع  َو تََرك وا َهِذِه ء  َكَما ن وِدَي بِاْلَواَلٌَِة فَؤََخَذ الن اس  بِؤ

ه  َو بَاب  اأْلَْشٌَاِء َو  ه  َو ِمْفتَاح  ِرَضا ٌَْعنًِ اْلَواَلٌَةَ ولَاَل علٌه السبلم فی حدٌث آخر: ِذْرَوة  اأْلَْمِر َو َسنَام 

َ َعز  َو َجل  ٌَم ول   َماِم بَْعَد َمْعِرفَتِِه إِن  َّللا  ْحَمِن الط اَعة  ِلئْلِ َ َو َمْن تََول ى َمْن ٌ   -الر  س وَل فَمَْد أَطاَع َّللا  ِطعِ الر 

ٌْلَه  َو َصاَم نََهاَره  َو تََصد َق بَِجِمٌعِ َمالِ  بل  لَاَم لَ ٌِْهْم َحِفٌظا  أََما لَْو أَن  َرج  ِه َو َحج  َجِمٌَع َدْهِرِه فَما أَْرَسْلناَن َعلَ

ِ فٌَ   ِ َّللا  ًّ ِ َجل  َو َعز  َحكٌّ فًِ َو لَْم ٌَْعِرْؾ َواَلٌَةَ َوِل ٌِْه َما َكاَن لَه  َعلَى َّللا  َواِلٌَه  َو ٌَك وَن َجِمٌع  أَْعَماِلِه بَِداَللَتِِه إِلَ

ْم ٌ ْدِخل ه  َّللا   اْلَجن ةَ بِفَضْ  ْحِسن  ِمْنه  ٌَماِن ث م  لَاَل أ ولَئَِن اْلم   ِٖٗه. ِل َرْحَمتِ ثََوابِِه َو اَل َكاَن ِمْن أَْهِل اإْلِ

وجه االستدالل أن االخذ باالربع ال ٌکون إال باستعمالها فی الفاسد بداهة بطبلن عبادات المخالؾ ولو 

فی ذلک هو عدم الوالٌة  أتی به موافما لمذهبنا فإن هللا شانٌئ ألعمالهم والمبؽوض ال ٌکون ممربا والسرّ 

ن هذا الباب فرع البٌت بحٌث لو ٌکن لنا فی حّد نفسه کما ٌمال إفإنها االصل ال بمعنی أن للفرع جدوی 

لما ال جدوی لفروعها بدونها لال المحمك  بنفسه منفعة بل المراد أنها أصلٌ  دار فلهذا الباب

االٌروانی)لدس سره(: للوالٌة حٌثٌتٌن حٌثٌة استمبلل وهً من هذه الحٌثٌة أهم الواجبات وحٌثٌة 

والؽرٌب ما کتبه  ٗٗنما هو باعتبار حٌثٌتها األولى.الشرطٌة لصحة العبادات وعدها فً عرض البمٌة ا

بعض من ٌدعی العلم فی ممدمة رسالته العملٌه بحثا فی أصول العمائد واکتفی فی بٌان االمامة بتذٌٌل فی 

مبحث النبوة بإشارة مختصرة إلی وجود أحادٌث متواترة علی األئمة االثنی عشر علٌهم السبلم علی حّد 

 والحاصل أنه لو کان معنی الصبلة هو الصحٌح للزم أن ٘ٗلفمهاء فی زمن الؽٌبةاالشارة إلی والٌة ا

 ! ٌمال: لم ٌؤخذوا بالخمسة

فی الصحٌح  (بنی االسبلم علی الخمس) (:علٌه السبلم)فی الکفاٌة بظهور الصدر فی لوله  أورد علیه

ذاک المجاز وهو بالصحٌح وال ألل أنه ال مرجح لهذا المجاز علی االعتمادی فٌحمل الذٌل علی االخذ 
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إن الثانی أولی لعدم المجاز فٌه أصبل إال أن یقال  حمل الذٌل علی االعم وحمل الصدر علی الصحٌح.اه

والمدلول والمرٌنة علٌه هو نفس  فإن الصدر لد استعمل فی الصحٌح ألنه فرد من االعم بتعدد الدال

ٌمال إن ذلک  إال أنفهو فی ذلک نظٌر االستخدام والذٌل لد استعمل فی الفاسد کذلک  ٌهااالسبلم علبناء

أٌضا خبلؾ الظاهر لظهور الصدر والذٌل فی وحدة المراد إال أن الثانی أرجح، لال المحمك 

االٌروانی)لدس سره(: لو فرضنا لرٌنٌة بناء اإلسبلم على إرادة الصحٌحة لعاَرَض هذه المرٌنة ظهوَر 

األخذ فً األخذ الوالعً دون االعتمادي فبل بّد من التصرؾ ورفع الٌد عن أحد الظهورٌن اما بحمل 

األخذ على األخذ االعتمادي أو بحمل البناء على الخمس على البناء على الجامع األعم من الصحٌح 

ى نوع منها و ٌكون والفاسد باستعمال ألفاظها فً األعم لصدق البناء على الطبٌعة المشتركة بالبناء عل

: ان األولاألخذ بها باالخذ بنوع اخر منها وال ٌبعد أولوٌة هذا التصرؾ من التصرؾ األول لوجوه: 

حمل األخذ على األخذ االعتمادي مبنى على جواز نسبة الفعل إلى الشخص بمجرد االعتماد فٌمال فبلن 

كل ذلن منه أو زٌد أعلم من فً  لام و ركب الحمار و سافر إلى اإلسكندرٌة بمجرد اعتماد صدور

األرض وافمه فمهاء اإلسبلم إذا كان معتمده ذلن و ذلن باطل بالمطع فان مفاد أخذ هاهنا هو النسبة التً 

هً مفاد هٌئات األفعال الدالة على نسبة الحدث إلى الفاعل فبل فرق بٌن ان ٌمال فبلن أخذ فً المٌام و 

ظ شرع و تلبس و تصدى و لام و ارتكب ومن المعلوم ان نسبة بٌن ان ٌمال لام و نظٌره فً ذلن لف

الفعل إلى الشخص ال ٌسوغ بمجرد اعتماده بمٌام تلن النسبة به و لو صحت النسبة بمجرد االعتماد لصح 

التجوز فً الكلمة بمجرد االعتماد فٌطلك لفظ األسد على ما اعتمد انه أسد و لفظ الصبلة على ما اعتمد 

ان األخذ و الترن فً الرواٌة تحت سٌاق واحد و كٌؾ ٌسوغ حمل أحدهما على  ي:الثانانه صبلة 

ان التعرٌض حٌنئذ بتركهم للجمٌع والعا كان  الثالث:االعتمادي و االخر أعنً به الترن على الوالعً 

لؽو  من التعرٌض بالتبعٌض و انهم أخذوا بعضا اعتمادا  و تركوا بعضا والعا  إذا أخذهم االعتمادي  أولى

ال أثر له اال ان ٌحمل األخذ على االعتماد دون األخذ االعتمادي بمعنى انهم اعتمدوا باألربع و كونها من 

الدٌن و تركوا االعتماد بالخامس وٌؤتً الكبلم السابك هنا أٌضا وهو انهم لم ٌعتمدوا بما بنى علٌه اإلسبلم 

ثم إنه)لدس   ا اعتمدوه لؽو لم ٌبن علٌه اإلسبلمأعنً األربع الصحٌحة المولوفة على اعتماد الوالٌة و م

سره( لد ترلی ولال ٌمکن المول بؤن الصدر ظاهر فی الفاسد لعّد الوالٌة فی عرض االربعة فلو کانت 

االربعة ظاهرا فی الصحٌح للزم لؽوٌة ذکر الوالٌة ألنهه من شروطها ثم أجاب عنه  بان للوالٌة 

الواجبات و حٌثٌة الشرطٌة لصحة العبادات و عدها  -ذه الحٌثٌة أهمحٌثٌتٌن حٌثٌة استمبلل و هً من ه

إلی أن بناء هذا االستدالل على مجرد  مضافافً عرض البمٌة انما هو باعتبار حٌثٌتها األولى هذا 

االستعمال فلو لنع المستدل باالستعمال أمكن ان ٌذكر له اخبارا ال تحصى فً ذلن کما فی لوله علٌه 

  صالة الحمٌمة بعد العلم بالمراد.ما سبك من أنه ال مجال أل إلی مضافاو  ٙٗ بلتک.السبلم أعد ص
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فلو کان المنهی هی الصبلة الصحٌحة للزم التکلٌؾ  لوله علٌه السبلم: دعی الصبلة أٌام ألرائک ومنها

 بؤن الزمه والنهی عما ال تمدر علٌه فبل بّد وأن ٌکون المنهی هی الصبلة الفاسدة أورد علٌه فی الکفاٌة

حرمة الصبلة علٌها ذاتا وال لائل به فالمراد من النهی هو االرشاد إلی بطبلن الصبلة وعدم المدرة علی 

 فالمستعمل فٌه ههنا هی الصبلة الصحٌحة. 7ٗاالتٌان بها وال ٌشترط فٌه المدرة علی المنهی

أشار إلٌه المحمك هذا ولکنه ال مبلزمة بٌن المول بالصحٌح وحمل النهی علی االرشاد کما 

بل المراد هو النهی التکلٌفی عن الصبلة الصحٌحة لوال محذور الحٌض بؤن 8ٗاالٌروانی)لدس سره(

حرمة البٌع الربوی وأن الحرام هل هو لسائر االجزاء والشرائط ولد لٌل نظٌر ذلک فی  ت واجدةکان

فٌه تکلٌفا أو أن الحرام هو البٌع الصحٌح الربوی بحٌث لو کان فاسدا من جهة أخری لم ٌحرم الربا 

 البٌع الربوی مطلما.

بترک الصبلة فی الحمام مثبل بحٌث لو صلی فٌه لحصل الحنث مع أنه لو للنا  ومنها صحة تعلق النذر

 الصبلة للصحٌح هو الوضع على تركه بناء نذر ما فؤلن بالصحٌح فبل ٌمکن النذر وال الحنث أما الحنث

 دامت ما و بتركها النذر تعلّك لد ألنه فاسدة بل صحٌحة صبلة لٌس الحّمام فً به المؤتً بٌنما الصحٌحة،

 من ٌلزم الصحٌحة وأما النذرفؤلنه الصبلة هو تركه المنذور ألن بفعلها الحنث ٌتحمّك ال أن ٌلزم فاسدة

 الوضع على بناء تكون الصبلة سوؾ الصبلة صحة افترضنا ما متى  ألنه عدمها الصبلة صحة فرض

 عدم الصحة تحمّك فرض من ٌلزم صحٌحة إذن تمع ال أن بتركها النذر تعلك والزم للنذر متعلما للصحٌح

 أن معناه وهذا مستحٌبل وجوده أصل ٌكون عدمه تحمّمه فرض من ٌلزم ما أن الواضح ومن تحمّمها

الصحٌحة بل  الصبلة بترن النذر تعلّك إمكان عدم ٌلزم ثمّ  من و مستحٌل أمر الصبلة صحة افتراض

ٌلزم محذور آخر وهو تعلك النذر بؽٌر الممدور فإنه وإن کان لادرا علی االمتثال لکنه عاجز عن الحنث 

 والمختار هو من ٌمدر علی الفعل والترک. 

بوجهٌن:االول: أن ؼاٌة هذا الوجه هو أن الناذر لاصٌد لؤلعم  المحمك الخراسانی)لدس سره( أجاب عنه

 ال مجازا لؤلعم الناذر لصد هذا المحاذٌر تمتضی أن لؤلعم فالصحٌح الصبلة لفظ وضع ٌمتضً ال فهو

 األعم وال محذور فٌه. ٌمصد والناذر الصحٌح لخصوص موضوع فاللفظ لؤلعم الوضع

ٌمکن  معه الثانی:المنذور علی المول بالصحٌح هو الصحٌح اللوالئی أی ما ٌکون صحٌحا لوال النذر و

ٌزول بعد النذر هو  الذي فإن الصحة، نفس انعدام الصبلة صحة تحمّك فرض من ٌلزم الحنث وال

الفعلٌة ٌتم  بالصحة صحٌحة هً التً الصبلة ترن نذر لد المكلؾ أن فرض لو الصحة الفعلٌة أجل

 المحاذٌر لکنه خبلؾ المتعارؾ.
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أن متعلك النذر  بؤصل صحة هذا النذر ففٌه أما االلتزامالمحمك االٌروانی)لدس سره( بؤمور:  أورد علیه

ال بّد وأن ٌکون راجحا وإن لم ٌکن أرجح من ؼٌره )بخبلؾ باب المسم حٌث ٌشترط فٌه عدم وجود 

( وهذا بخبلؾ النذر فلو نذر االتٌان إذا رأٌت خٌرا منه فاترکه)االرجح منه لموله علٌه السبلم: 

منه ألن متعلك النذر هو البٌت وهو بالصلوات فی البٌت ال ٌمکنه االتٌان بها فی المسجد وإن کان خٌرا 

فی حّد نفسه راجح  نعم ال ٌمکنه نذر ترک االتٌان بالصلوات فی البٌت ألنه مرجوح بل ال بّد وأن ٌنذر 

( ومن المعلوم أن الصبلة فی الحمام راجح و لٌس المراد من كراهتها االتٌان بها فی المسجد مثبل

فً مبحث اجتماع األمر و النهً فبل ٌصح نذر ترکه مرجوحٌتها كما ٌؤتً تفصٌل الكبلم فً ذلن 

المول بإتٌان الفعل المرجوح والدلٌل علی لزوم هذا الشرط فی النذر هو نفس صٌؽة النذر فإنه ال ٌمکن 

أما االیراد إال إذا کان محبوبا له ولذا ٌمال لٌس لنا عبادة إال وهو مستحب علی االلل  من أجل المولی

ول ال شبهة فً صحة نذر ترن ما هو المسمی بهذا اللفظ أعنً به لفظ الصبلة فللمستدل ان ٌم االول

مدلوال حمٌمٌا کما ال شبهة فً حصول الحنث فً الخارج بفعل الصبلة التً ال تتصؾ بعد النذر اال 

لخصوص الصحٌح و ثبوت الوضع لؤلعم أو لخصوص الفاسد   بالفساد و نتٌجة الممدمتٌن عدم الوضع

فؤلن الصحة اللوالئٌة هو عٌن الفساد  أما االیراد الثانی  طل لعدم لائل به فٌتعٌن األوللكن األخٌر با

الفعلی فهل ٌرٌد المائل بالصحٌح سوى الصحٌح بمول مطلك و اال فكل فاسد صحٌح على تمدٌر و حال 

  9ٗفلٌس هذا اال التزاما باإلشكال و باالستعمال فً الفاسد.

ال فإنه ٌمکن المول بؤن الممصود هو تعلك النذر بالترک إلی البدل بؤن متٌن إال ما ذکره أو وما ذکره

مطلك فبل رٌب فی مرجوحٌته فی ؼٌره أما لو نذر الترک ال ترک الصبلة فی الحمام واالتٌان بهاٌنذر 

لو نذرعدم االتٌان بالصبلة الفرادی بمعنی االتٌان بها فی الجماعة هذا والمهم فی الممام ما  ومثله ما

ناه سابما من أن االستعمال أعّم من الحمٌمة والمجاز فلعل االستعمال هنا علی طرٌك المجاز وما ذکر ذکر

 من المحذور لرٌنة علٌه.

فتحصل من جمٌع ذلک أن المختار فی ألفاظ العبادات هو الوضع لؤلعم وفالا لمشهور المتؤخرٌن وال 

معظم االجزاء بالمٌاس إلی صبلة الوتر والدلٌل محذور فٌه ثبوتا لما سبك من أن الجامع عند االعمی هو 

علٌه إثباتا هو التبادر فی زماننا ولکنه کما سبك ال ٌجدی لما نمل من صدر االسبلم فمع الشک فی 

 المراد فٌها ال ٌمکن الرجوع إلی العام فتجری البراءة نعم الظاهر ثبوت الحمٌمة المتشرعٌة فی االعم.
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 ألفاظ المعامالت تتمة: فی الصحیح واالعم فی

البحث عنها فی الممام من باب المناسبة وفٌها جهات من ف لائل بالحمٌمة الشرعٌة فٌها ال ٌخفی أنه ال

 أٌضا؟ الشرع أوعند العمبلء عند الصحة أهو ههنا بالصّحة المراد :فی تحدٌدالجهة االولی البحث:

باب المعامبلت الصحة صحتان، فإن الصحة فً باب العبادات لم تكن إاّل صحة شرعٌة ولكن فً 

السٌد  اختار قد شرعٌة وعمبلئٌة، ألن المعامبلت كما أن للشارع فٌها أحكاما، فكذلن للعمبلء فٌها أحكام و

 الوضع دعوى إذ فمط، العمبلء بنظر  الصحٌح أو لؤلعم الوضع هو عنه المبحوث أن الخوئی)لدس سره(

 ٌرجع حٌث لؽوا   البٌع( َّللا   )أحلّ  مثل من اإلمضاء أدلة تكون أن ٌستوجب الشرعً الصحٌح بإزاء

 صحٌح شرعا! الصحٌح شرعا البٌع لولنا إلى المفاد بحسب

بؤنه لٌس المراد من أخذ الصحة الشرعٌة فی المسمی هو أخذ عنوان الصحة کٌؾ وعلی  أورد علیه

 فٌكون باألمر متمومة العبادة فً ذلک ٌلزم أن ال ٌعمل الوضع للصحٌح فی العبادات أٌضا ألن الصحة

به فٌکون معنی ألٌموا الصبلة هو االمر بالصبلة  بالمؤمور األمر لتعلّك مستلزما   المسم ى فً أخذها

المؤمور بها! فالمراد بالصحة هو والعها من االجزاء والشرائط فهل البٌع لد وضع لما اشتمل علی جمٌع 

أو لؤلعم منه فٌكون معنى البٌع فً دلٌل اإلمضاء  ما اعتبره الشارع الممدس من االجزاء والشرائط فٌه

أحّل َّللّا التملٌن بعوض الذي ٌمترن باللفظ و تحفظ فٌه المواالة و ٌكون صادرا ببل إكراه من البائع، إذن 

 ٓ٘فبل وجه لتخصٌص النزاع فی الصحة والفساد العمبلئٌة.

 :الجهة الثانیة

ًّ م المعامبلت أسماء فً النزاع المشهورأن   ذكر  الّذي ألن ه السبب، بمعنى للمعاملة اسما   تكون أن على بن

االفساد و الصحة فٌه فٌتصّور األثر علٌه وٌترتّب شرائط و أجزاء على ٌشتمل  بمعنى المعاملة وأم 

الفساد فبل معنی للمول بتحمك الملکٌة  و الصحة ال العدم و الوجود بٌن دائر المسبب كالملكٌة فؤمره

 الوضع ان فً النزاع بناء علی الوضع للمسببات العمبلء أو الشارع الممدس ال ٌمال ٌمکناسدة من الف

 العرفً للمسبب أو بالصحٌح المائل ٌموله كما الشارع نظر فً الحاصل األثر و الشرعً للمسبب هو هل

 المائل ٌموله كما ال أم أٌضا الشارع نظر فً حاصبل كان سواء العرؾ نظر فً الحاصل األثر و

فإنا نمول: هذا المسبب أٌضا دائر بٌن الوجود والعدم فإن مرجعه إلی تشخٌص المسبب وأنه  ٔ٘ باألعم

 الملکٌة الشرعٌة أو العمبلئٌة ال أن النزاع فی الوضع للملکٌة الفاسدة أو الصحٌحة.

 .النزاع فی المسبب فی أن البٌع لد وضع لما هو  شرعا أو لما هو االعم من الصحٌح العرفی والشرعی 
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المسبب هی الملکٌة العمبلئٌة أو  السٌد الخوئی)لدس سره( بؤن ه ٌتم لو کان المراد من  أورد علیه

 أسماء و العمبلء أو شارعال فعل بل للمتعاملٌن فعبل   لٌس ان ه لوضوح الشرعٌة ولکنه لٌس محل النزاع 

 أو الشارع ٌمال: باع أن ٌصحّ  وال واشترى باع زٌد :فٌمال أنفسهما المتعاملٌن إلى تنسب المعامبلت

 لائم شخصً اعتبار العمبلء فالمراد من المسبب هی الملکٌة الحاصلة عند المتعاملٌن وهو اشترى

الشرعً وحٌنئذ ٌعمل فٌه النزاع فإنه لد ٌصدر  و العمبلئً لبلعتبار موضوع بمثابة ٌكون بالمتعاملٌن

 .المسبب من الصؽٌر المکره فٌکون فاسدا ولد ٌصدر من المختار الرشٌد فٌکون صحٌحا

جواب  الفساد أّما و بالصحة ٌتصؾ ال المسبّب بؤن لالوا ثمّ  بؤن النزاع فی المعنی االول ومن أجیب عنه

 للبائع تسبٌبً فعل ولكنه أو العمبلء للشارع مباشرٌا فعبل كان األول وإن بالمعنى المسبّب أن االٌراد فهو

ًٌ  وفعل اإلنشاء وهو مباشريٌ  فعلٌ  فعبلن إلٌه ٌنسب الحمٌمة بحسب فالبائع  بعوض التملٌن وهو تسبٌب

ًٌ  فاعلٌ  فاعبلن لها المعاملة نتٌجة بؤن للت شئت وإن   الشارع وهو مباشري وفاعل البائع وهو تسبٌب

أن الممصود من اعتبار المتعالدٌن هو التسبب إلی إٌجاد مصداق للمانون الکلی الذی والسر فی ذلک 

 :المجٌب وضعه العمبلء أو الشارع الممدس وإال فمجرد النمل واالنتمال الخارجی ال ٌحتاج إلی ذلک، لال

 المشتري ٌد تحت الكتاب كون ًهو التكوٌنٌة النتٌجة إلى التوصل مجرد النفسانً، االعتبار بهذا أرٌد إن

 ٌمكن الطرفٌن، بٌن والتراضً التوافك بمجرد بل االعتبار على ٌتولؾ ال فهذا البائع، ٌد تحت والدرهم

 بحٌث الطرفٌن من اإللزام إٌجاد باالعتبار فالممصود إذن لؽوا ٌكون فاالعتبار النتٌجة هذه إلى التوصل

 فوق أسبك لانون   إلى مرجعه واإللزام آخر بمطلب   ملزما ٌكون والمشتري بمطلب   ملزما ٌكون البائع أن

 إلى استطراق هو إنما هنا فاالعتبار العمبلئً الشارع أو اإللهً الشارع لبل من مجعول الطرفٌن إرادة

 بهذا ٌإتى إنما إذن لؽوا االعتبار لكان إالّ  و السابمة المرتبة فً افتراضه بّد من ال ملزم لانون تطبٌك

 العمبلئً أوالشارع اإللهً الشارع حكم وهً النتٌجة إلى للتسبّب استطرالا المعاملة وبهذه االعتبار

 لصد تسبٌبً وفعل أواالعتبار اإلنشاء وهو مباشري فعل فعلٌن للبائع أن ٌظهر وبهذا بعوض بالتملٌن

 .ٕ٘باالعتبار إلٌه التسبب

ال ٌمصد المتعامبلن التسبب بإٌجاد الملکٌة العمبلئٌة أو الشرعٌة والشاهد علٌه بٌع الؽاصب  وفیه أوال:

 مع علمه بعدم ترتب االثر الشرعی والعمبلئی علی ما ٌفعله ومع ذلک ٌ طلك علی ما ٌفعله البٌع حمٌمة.

لم ٌکن إٌراد السٌد الخوئی)لدس سره( هو عدم صحة إسناد البٌع إلی العالد لو للنا بؤن المسبب  وثانیا:

هی الملکٌة العمبلئٌة حتی ٌمال بصحة ذلک بالتسبٌب بل االٌراد هو عدم صحة االسناد إلی الفاعل 

سبٌب هو صحة بالمباشرة وهو الشارع الممدس أو العمبلء مع أن ممتضی صحة االسناد إلی الفاعل بالت

االسناد إلی الفاعل بالمباشرة بطرٌك أولی وال رٌب فی عدم صحة هذا االسناد ال ٌمال لد ٌجعل العمبلء 
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فی مدنهم لوانٌن ٌوجب جلب البٌت من شخص مثبل فهل ٌنسب الجلب إلی الفاعل بالمباشرة أو إلی 

 المانون فإنا نمول ٌنسب الجعل إلٌهما معا وهذا بخبلؾ البٌع.

 الثالثة: الجهة

 فانّه لؤلسباب أسامً المعامبلت كانت لو فٌما ٌتم إنّما المعامبلت فً باالطبلق التمسن حدٌث ل:بؤنّ املد ٌ

ٌَْع وإمضاء َّللا    تعالى: أََحل   لوله باطبلق للتمسن مجال حٌنئذ عرفً للبٌع کالبٌع بالمعاطاة أو  سبب كل اْلبَ

 على ٌدل ال إلٌها المتوجه الشرعً فاالمضاء للمسببات أسامً المعامبلت كانت لو وأّما بدون المواالة

إال إذا لم ٌکن لهذا المسبب إال سبٌب  السبب وإمضاء المسبب إمضاء بٌن المبلزمة لعدم أسبابها إمضاء

واحد أو کان له أسباب متعددة من دون لدر متٌمن فی البٌن فإنه فٌهما ال بّد من االلتزام بإمضاء ذاک 

د فی الصورة االولی لدفع اللؽوٌة عن االمضاء وإمضاء جمٌع االسباب فی الصورة الثانٌة السبب الواح

لدفع الترجٌح ببل مرجح أما لو کان فی البٌن لدر متٌمن فهو الممضی دون سائر االسباب لکفاٌة المدرة 

 رواٌاتوال اآلٌات من جمٌعا   االمضاء أدلة أنّ  الواضح علی إٌجاد المسبب بإمضاء سبب واحد ومن

 أََحل    تعالى لوله فً الحلٌة أنّ  ضرورة أصبل   األسباب إمضاء إلى تنظر وال المسببات إمضاء إلى متجهة

ٌَْع ثابتة َّللا     لوله فً الوفاء ووجوب ٌتوهم الحرمة فی التکلم بصٌؽة البٌع ال لسببها إذ ال الملكٌة لنفس اْلبَ

 العمد بنفس ٌتعلك ال المعلوم أنه ومن واالتمام، االنهاء بمعنى الوفاء فانّ  للملكٌة بِاْلع م وِد ثابت تعالى أَْوف وا

 إاّلنفس الممام فً لٌس وهو والدوام البماء لابلٌة له بما ٌتعلك وأن بدّ  ال بل له بماء فبل الحصول آنً فانّه

 عدم األصل فممتضى مثبل   كالمعاطاة خاص سبب من مسبب حصول فً شككنا فلو المسبب وعلٌه

 المتٌمن. بالمدر األخذ على وااللتصار حصوله

)أو العمبلء أو الشارع  المحمك النائٌنی)لدس سره( بؤن السبب فی المعامبلت هو العالد أجاب عنه

ما فی المحاضرات من أن الکبلم لٌس فی وفیه دون العمد وإنما العمد آلة للعالد إلٌجاد المسبب  الممدس(

 لم إذا االمضاء أدلة فان بٌن أن ٌعبر عن صٌػ العمود بالسبب أو باآللة االصطبلح لعدم الفرق فی الممام

 مجرد فً لبلختبلؾ أثر وال آلة، أسبابا  أو كونها بٌن ٌفرق فبل الصٌػ تلن إمضاء إلى ناظرة تكن

 ٖ٘التعبٌر.

بعد تبٌٌن أن المسبب هو الملکٌة العمبلئٌة أو الملکٌة عند المتعالدٌن  )دون )لدس سره( بنفسه  ثم أجاب 

الملکٌة الشرعٌة للزوم لؽوٌة االمضاء فإن معنی أحل هللا البٌع ٌصٌرحٌنئذ إمضاء الملکٌة الممضاة!فبل 

مول علی حدة ف مسبب خارجی سببٌ  بؤن أدلة االمضاء انحبللٌة فلکلِّ ٌحتمل وضع اللفظ لهذا المسبب( 

 للملکٌة ولد أمضاها الشارع الممدس بممتضی إطبلق دلٌل اإلمضاء لکل مسبب   زٌد بعت داری سببٌ 
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خانه ام را فروختم سبٌب آخر للملکٌة ولد أمضاه الشارع الممدس أٌضا کما أن  :ولول عمرو بالفارسی

 ممضی وممتضی ذلک إمضاء جمٌع االسباب. البٌع الحاصل من بکر معاطاة سبٌب آخر  

السٌد الصدر باستحالة اجتماع السببٌن لمسبب واحد فالسبب لبٌع الدار إما البٌع بالصٌؽة أو  أورد علیه

بالمعاطاة ال هما معا والمفروض أّن إعطاء المدرة علی المسبب ال ٌمتضی أکثر من إمضاِء واحد  من 

  ٗ٘هذه االسباب فؤٌن االمضاء للجمٌع.

 ع السببٌن لمسبب واحد فی لضٌة شخصٌةس سره( اجتماالخوئی)لد ع السٌدنه لم ٌدّ ألال ٌخفی  وفیه ما

علی حدة کما  بل المدعی هو أن لکل مسبب خارجی سببٌ  وأنهما معا ممضاة حتی ٌمال باستحالة ذلک

فسواء کان البٌع موضوعا للسبب أو للمسبب فممتضی متٌن  فی المحاضرات لربناه فما ذکره)لدس سره(

علی أصل االٌراد أن ألفاظ  مضاء جمٌع االسباب إال ما خرج بالدلٌل نعم ٌردإطبلق دلٌل االمضاء هو إ

المعامبلت موضوعة لؤلسباب وتصرمها العملی ال ٌمنع الوفاء بها بعد اعتبار البماء لها من العمبلء کما 

 صرحوا بذلک فی حمٌمة الفسخ من أنه إزالة العمد من حٌن الفسخ فله بماء عرفا. 

 الجهة الرابعة:

هب فی الکفاٌة إلی أن البٌع موضوع للسبب الصحٌح أعنی ما هو المإثر للملکٌة وإنما االختبلؾ بٌن ذ

العرؾ والشرع فی مثل البٌع الربوی اختبلؾ فی المصداق ال فی أصل المعنی بمعنی أنهما ٌتفمان فی 

ع الربوی مإثر والشارع أن معنی البٌع هو الصحٌح الموثر للملکٌة ؼاٌة االمر إن العمبلء ٌمولون إن البٌ

الممدس ال ٌمبل ذلک کما لو اختلؾ المتباٌعان فی ممدار المبٌع فمال البائع إنه کٌل واحد ولال المشتری 

هو ألل من الکٌل مع اتفالهما فی معنی الکٌل أورد علٌه بؤن التخطئة ٌتصور فی االمور التکوٌنٌة کما 

عتبارٌة بداهة أن لوام االعتبار بٌد المعتبر فلو اعتبر العمبلء فی المثال إال أنه ال معنی لها فی االمور اال

ترتب االثر علی البٌع الربوی فبل معنی لتخطئة الشارع الممدس لهم إال أن ٌمول لهم ال ٌنبؽی لکم أن 

تعتبروا البٌع لهذا الفعل ال أنکم ما اعتبرتم البٌع وإنما توهمتم ذلک فحمٌمة هذه التخطئة إلی االختبلؾ 

 المعنی.   فی

هذا ولکن الظاهر أن الممصود فی الکفاٌة ؼٌر ذلک، بٌان ذلک: إن من االمور ما لٌس له إال المصداق 

االعتباری کاالحترام أوالتعظٌم وال رٌب أن له عند الکل معنی واحدا وإنما االختبلؾ بٌنهم فی 

خر الجلوس له أو رفع الملنسوة تعظٌما المصداق فمد ٌعتبر لوٌم المٌام عند المادم احتراما ولد ٌعتبر لوٌم آ

وهکذا البٌع فإن له عند العرؾ والشرع معنی واحد وإنما االختبلؾ بٌنهم فی المصداق وهذا معنی 
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التخطئة فی االعتبارٌات ال ما للتم من توهم االعتبار ومن المعلوم أن هذه التخطئة أو بعبارة أصح هذا 

 معنی.االختبلؾ فی المصداق ال ٌبلزم تعدد ال

هذا ولکن هذا البٌان وإن کان تاّما فی مثل االحترام لوجود معنی جامع له إال أنه ال ٌتم فی البٌع لعدم 

الجامع بٌن الملکٌة الشرعٌة والعمبلئٌة حتی ٌتحمك مصداله عند أحدهما ومصداله االخر عند اآلخر إال 

  ٘٘ع الملکٌة.؟بحسب المفهوم ال بحسب وال

 الجهة الخامسة:

الفاظ المعامبلت فی التمسک باالطبلق لرفع جزئٌة المشکوک حال العبادات فلو للنا بوضعها حال 

للصحٌح الشرعی فبل ٌمکن االخذ بإطبلق أحل هللا البٌع لتصحٌح البٌع المعلك مثبل للشک فی صدق 

کما فی العنوان علٌه ولو للنا بوضعها للصحٌح العمبلئی فٌمکن التمسک فٌما أحرز العنوان العمبلئی 

المثال کما ٌمکن التمسک فی ما لو للنا بالوضع لبلعم منهما وحٌث إن المشهور ذهبوا إلی أن ألفاظ 

مال ٌإمکان المعامبلت لٌست لها حمائك شرعٌة لد تمسکوا باالطبلق فی المعامبلت هذا ولکنه لد ٌ

 عی بؤحد نحوٌن:التمسک باالطبلق لرفع شرطٌة المشکوک ولو للنا بوضع المعامبلت للصحٌح الشر

وحفظ كبلم الحكٌم عن اللؽوٌة، توضٌح ذلن أن البٌع فی لوله تعالی: )أحل  داللة االلتضاء :االول 

مجمٌل فممتضی صٌانة كبلم الحكٌم عن اللؽوٌة  هللا البٌع( )بناء علی وضعها للصحٌح الشرعی(

ور ؤنه ٌنعمد لكبلمه ظهفكهو حملها علی إمضاء الطرٌمة العمبلئٌة فً بٌان األسباب وتحدٌدها، 

إمضاء طرٌمة العمبلء والرجوع إلٌهم فً تمٌٌز وتحدٌد السبب الصحٌح الشرعی وحٌنئذ  عرفً فً

لکنه أورد  ٌتمسن بهذا اإلطبلق اللبًّ لتصحٌح تمام ما ٌشن فً صحته إذا كان صحٌحا عند العمبلء.

فبل لم ٌکن لدر متٌمن فی البٌن وإال م لو علٌه بؤن داللة االلتضاء وصون کبلم الحکٌم عن اللؽوٌة إنما ٌت

 ٌلزم اللؽوٌة لو بمی علی إجماله مع االخذ بالمدر المسلم وهو البٌع الجامع لجمٌع الشروط.

اإلطبلق الممامً بؤن ٌمال بؤن المولى فً ممام بٌان ما هو الصحٌح عنده، ألنه ال ٌشّرع األحكام  :الثانی

لم ٌبٌن ذلن وإنما  لتبمى فً ضمٌر الؽٌب و إنما هو فً ممام إٌصالها إلى العباد وحٌث نرى أن المولى

تكشؾ من ذلن لال أحّل َّللّا البٌع دون التعرض إلى ما هوالصحٌح عنده بحدوده وشرائطه فٌس

بؤنه لد أحال بٌان مرامه وتشخٌص ما هوالصحٌح عنده  على العرؾ العمبلئً فهذا التمرٌب ال 

ومن المعلوم أن هذا التمرٌب ال ٌجری فی  اب وإنما ٌّدعى ظهور حالً للمولىٌّدعى لؽوٌة الخط

 . کما لٌل فی العبادات ما کان من المستحدثات الشرعٌة التی ال ٌفهم العرؾ معناها
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کان ظاهر حال المولی هو بٌان مراده بشخص هذا الخطاب م لوبؤنه ٌتالمائل أورد علٌه ثّم لد 

وحٌث لم ٌبٌن فٌحمل علی المعنی المتعارؾ أما لو کان لد أراد بٌانه بمجموع خطاباته فبل ٌتم 

االطبلق الممامی إال بعد الفحص عن جمٌع خطاباته فإن لم نجد فٌها ما ٌدل علی جزئٌة 

واصل فبل  ؼٌر إذا احتملنا وجود بٌان   أماعلی العرؾ  االحالة ؾالمشکوک فحٌنئذ ٌستکش

التمسک  ن الطرٌك لنفی شرطٌة المشکوک هوإثم لال  الحتمال وجود التمٌٌد ٌحرزاإلطبلق الممامً

من الشارع الممدس  حٌث لم ٌرد فٌها ردعٌ فإنه علی المعامبلت کالبٌع المعاطاتی بالسٌرة الجارٌة 

  ٙ٘.شؾ منه الرضاٌستک

الحتمال الردع عن السٌرة ال ٌمال لو کان ردع لکان ٌرد علٌه ما أورده علی الثانی  ولکنه کما تری

المتشرعة ٌرتدعون ألنا نمول لعلهم ارتدعوا والتزموا بإجراء الصٌؽة فی معامبلتهم إال أنه بعد ذلک 

عاطاة فکما نحتمل وجود لٌد فی االخبار ٌمنع التمسک باالطبلق انملب الحال واستمرت السٌرة علی الم

کذلک نحتمل وجود الردع عن السٌرة ولکنه لم ٌصل إلٌنا بل علی ذلک ال ٌمکن التمسک باالطبلق فی 

مورد للعلم بضٌاع کثٌر من االخبار الشرٌفة هذا والمختار صحة التمسک بإطبلق لوله تعالی أحل هللا 

ضع البٌع للصحٌح الشرعی لما ذکرناه مرارا من أن الظهور هو ما ٌفهمه النوع ومن البٌع ولو للنا بو

    المعلوم تمسک الفمهاء )رضوان هللا تعالی علٌهم( بإطبللها فهو حجة لنا.

 الجهة السادسة:

لصبلة مثبل بالمٌاس إلی ؼٌرها إما ال ربط بٌنهما کالحجر وإما أن ذلک الؽٌر جزء لماهٌة ال ٌخفی أن ا

الصبلة کالرکوع أو شرط لها کاالستمبال بمعنی أن المؤخوذ فی الصبلة هو ممارنة الصبلة لبلستمبال فما 

هو الجزء هو وصؾ التمارن إال أنه ال ٌتحمك إال بوجود االستمبال طٌلة الصبلة وإما أنه جزء أو شرط 

من  ٌة أو منمصة للفردال لماهٌة الصبلة بل لمصداله وفرده بحٌث أن ذلک الجزء أو الشرط ٌوجب مز

فالواجب باق علی ما له من لد تتحمك الطبٌعة بدونهما کالمنوت والتعمم  دون دخالة فی الطبٌعة ولذا

ولد ٌکون الشیء مستمبل عن الماهٌة والفرد إال أن المصلحة إال أن تطبٌمها علی هذا الفرد مطلوٌب 

أدعٌة شهر رمضان المبارک فإنها ال توجب ظرؾ مطلوبٌته هو الواجب کما هو الحال بالنسبة إلی 

مزٌة فی الصوم وإنما هی مطلوب مستمل لها مزٌة وثواب إال أن ظرفها هو هذا الشهر المبارک ومثله 

واجب آخر ولد ٌکون الشیء  المبٌت بمنی فإنه لٌس من االجزاء الواجبة للحج بل هو واجب مستمل فی

 اشتراط استعمال الطٌارة بؤکل الحّب وشّد الحزام. ال شرطا لنفسه أو لفرده ک شرطا لبلستعمال
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ثم ال رٌب أن المائل بالصحٌح ال ٌدعی الوضع لما ٌشتمل علی الثبلثة االخٌرة بل ؼاٌة ما ٌدعٌه هو 

الوضع لجمٌع االجزاء وشرائط المؤمور به کما اختاره المحمك الخراسانی )لدس سره(بل لد ٌفصل 

لممام کلمتٌن: االولی:لم ٌتضح لنا الفرق بٌن الرکوع والوضوء أو بٌنهما کما سبك إال أن لنا فی ا

االستمبال حٌث التزموا بجزئٌة الرکوع دون الوضوء ؼٌر واضح لنا بناء علی مبانی السٌد الخوئی)لدس 

سره( والسّر فی ذلک أنه لو للنا بؤن الفرق بٌن الجزء والشرط هو أخذ االول بنفسه فی المؤمور به 

فإن المؤخوذ هو التمٌد به فحٌنئذ فإن کان الممصود من هذا التمٌد هو عنوانه فبلزمه أنه لو  بخبلؾ الثانی

شک فی الطهارة فاستصحاب بماءها ال ٌثبت تمارنها للصبلة وإن کان الممصود منه هو والع التمٌد 

ق بٌن بمعنی أن الشارع الممدس لد اعتبر فی الصبلة وجود الوضوء أٌضا فحٌنئذ نسؤل ما هو الفر

الوضوء والرکوع فإن الرکوع أٌضا کذلک!ال ٌمال ال أثر لهذا البحث فإنا نمول لد التزموا بعدم اشتراط 

 الشروط بمصد المربة بخبلؾ االجزاء فلو طهر ثوبه رٌاء لکان مجزٌا ومبٌحا للصبلة.

معمولٌة الجزء ن عدم مفی مسؤلة التخٌٌر بٌن االلل واالکثر سٌؤتی إن شاء هللا تعالی الثانٌة: ما 

 . المستحب

 

 والحمد هلل رب  العالمین 

 


