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  بسم الله الرحمن الرحيم
  مدظله سماحة االستاذ االحمدی الشاهرودی -درس اصول الفقه تقريرات 

 علی الدائم واللعنالحمد لله رب العالمين و الصاله و السالم علی محمد و آله الطاهرين 
  الدين. يوم قيام إلی اآلن من أجمعين أعدائهم

 اعهس کلّ  وفی الساعه هذه فی آبائه وعلی عليه صلواتک الحسن بن الحّجه لوليّک کن اللهم
  .الطوي فيها وتمتّعه طوعا أرضک تسکنه حتی وعينا ودليال وناصرا وقائدا وحافظا وليّا
 العصابه العن اللهم ذلک علی له تابع وآخر محّمد وآل محّمد حقّ  ظلم ظالم أّول العن اللهم
  .جميعا العنهم اللهم قتله علی وتابعت وبايعت وشايعت الحسين جاهدت التی

 ما بداأ الله سالم منی عليک بفنائک حلت التی االرواح وعلی الله عبد أبا يا عليک السالم
 وعلی نالحسي علی السالم لزيارتکم، منّی العهد آخر الله جعله وال والنهار الليل وبقی بقيت
  .الحسين أصحاب وعلی الحسين أوالد وعلی الحسين بن علیّ 
 العن همالل والرابع والثالث الثانیَ  العن ثم أوال به وابدء منی باللعن ظالم أّول أنت خصّ  اللهم
 آلو سفيان أبی وآل وشمرا سعد بن وعمر مرجانه وبن زياد بن الله عبيد والعن خامسا يزيد
  .القيامه يوم إلی مروان وآل زياد

  المقصد االولی فی االوامر
  الفصل االول: فيما يتعلق بمادة االمر

  و هی: 1اآلخوند ره فی الکفاية جهات اربعة فی هذاالفصلقد ذکر 
  فی اللغة و العرف مادة االمر معنی بيان الجهة االولی : فی

  و تنقيح البحث يتم ضمن مطالب: 
  المطلب االول : فی توضيح کالم الکفاية و النقض و االبرام فيه

  و هذا المطلب يکون فی نکتتين :
  لمعانی للفظ االمر و االشکال عليهالنکتة االولی : فی نقل تعدد ا

مسة کتب المفصلة خالفی حتی انه يُعدّون  للفظ األمر معان متعددةأن  صاحب الکفاية ذکرقد 
  عشر معنى له و اآلخوند ذکر بعضها:

منها الطلب كما يقال أمره بكذا و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا و منها الفعل كما في قوله 
ا جاَء أَْمُرنا، و  تعالى َو ما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد، و منها الشيئ العجيب كما في قوله تعالى فَلَمَّ

الغرض كما تقول جاء زيد ألمر ء کما يقال ينبغی تنبيه امور، و منها الحادثة و منها منها الشي
  كذا. 
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يستلزم االشتراک اللفظی بين خمسه  للفظ االمر النه ال انه من المسلّم ليس کلها معانثم ق
 عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم بلخالف االرتکاز   عشر معنی و هو

 و مل فی معنی الشیء مثاليستع -ک فلماجاء امرنا–يعنی ان لفظ االمر فی بعض هذه االمثله 
ادة م م يتوهم ان الشيئ هو من معانیمعنی الشيئ يکون مصداقا لمفهوم االصلی و لکن المتوه

االمر مثل لفظ زيد فی انه وضع لمصداق االنسان ولکنه يتوهم انه وضع لمفهوم االنسان وهذا 
ألمر حقيقة ثم قال قدس سره بذلك ظهر ما في دعوى صاحب الفصول من كون لفظ ا باطل.

في المعنيين الطلب و الشأن. الن االمر فی مثال شغله امر کذا يکون بمعنی الشيئ و لکنه 
هو شأن ال انه يوضع لمعنی الشأن و کذا أن األمر في جاء زيد  يستعمل فی مصداقه الذی

ألمر ما استعمل في معنى الغرض الن الالم بمعنی الغرض فلو کان االمر بمعنی الغرض 
  کون المعنی جاء زيد غرض غرض کذا و هذا ليس بصحيح.ايضا، ي

  االشکاالت علی صاحب الکفاية 
  علی اآلخوند بأنه: 2 ره ستشکل المحقق االصفهانیقد ا
ن تعبير اشتباه المصداق بالمفهوم انما هو فی موارد التی وضع اللفظ مثال لمصداق زيد ا :اوال

الوضع و االستعمال فهنا صحيح بان نقول ان مع لحاظ حيثية مصداقيته لالنسان فی مقام 
المتوهم يتخيل ان اللفظ الفالنی وضع للمفهوم الفالنی مع انه قد وضع لمصداقه. و اما فی 

عبير فالنی اليصح هذاالت الموارد التی اليلحظ الواضع او المستعِمل حيثية مصداقيته لمفهوم
مر فرعون برشيد وان کان بمعنی الفعل الن مادة االمر فی قوله تعالی و ما اوهکذا المقام 

ل لعل بلحاظ حيثية مصداقيته للشيئ ب ههو من مصاديق الشيئ و لکن المستعِمل اليستعمل الذی
بأن هذاالتعبير عام و شامل حتی لدعوى  ولکن اجاب السيد الروحانیانه غافل عن هذا. 

  .هومالوضع للمفهوم مع استعماله في المصداق لتخيل استعماله في المف
االمر سهل و کالم السيد الروحانی صحيح الن العرف اليخطّئ من قال فی هذه الموارد  اقول:

  بانه من اشتباه المصداق للمفهوم.
اليکون بمعنی الفعل بل بمعناه  "َو ما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيدقوله تعالی"ان االمر فی  و ثانيا:

ن و لک المعروف أی الطلب بقرينة ماقبله ای فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن َو ما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيد.
بأن لالمر اطالقان، تارة يأمر المولی بمجیء الماء و هذا يکون بمعنی  يرّد هذااالشکال ايضا

الطلب و تارة يقول شخص آخر فی هذاالمثال بأنه لماذا امر المولی أی فعَل المولی هذاالفعل 
له يفيصدق معنی الفعل علی مادة االمر ايضا. فالمر فی صدر اآليه بعنی الطلب و لکنه فی ذ

معنی الطلب لزم ان يکون المر الفرعون مأمورابه فهو اخبار و ناظر بمعنی الفعل و لو کان ب
  الی االمر االول الذی هو االنشاء.

ا جاَء أَْمُرنا" ايضا بمعنی الطلب حيث إن العذاب لمكان وثالثا:  ان االمر فی قوله تعالى" فلَمَّ
مفعول عنی اسم التعلق االرادة التكوينية به، و كونه قضاء حتميا يطلق عليه األمرو لکنه بم
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ٌء َعِجيٌب* قالُوا أَ و لو مثّل اآلخوند لمصداق العجيب بقوله تعال: إِنَّ هذا َلَشيْ ای المطلوب، 
تَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر اللَِّه لكان أولى، مع أّن األمر هنا أيضا بمعناه المعروف لمكان تعلّق األمر 

 التكويني به، فهو مصدر بمعنى المفعول.
االمر فی قولنا جئت المر کذا ليس مصداقا للغرض، بل مصداقه تلك الفائدة، مثال  انّ  ورابعا:

ان مدخول الالم فی قولنا جئت لالجتهاد، يکون متعلقاللغرض وال يکون نفسه غرضا بل 
بأن لنا  و لکنه يرّد ايضاالغرض هو االمر المترتب علی االجتهاد ای التقرب الی الله. 

هو االجتهاد و الغرض االقصی و هو التقرب ويصدق علی غرضين، الغرض االدنی و 
وبهذاالبيان يظهر ما فی کالم المحقق االيروانی الغرض االدنی انه مصداق للغرض عرفا. 

من ان مدخول الالم يکون متعلق الغرض و حيث ان الغرض امر نفسانی، اليمکن ان يتعلق 
لخارجی يکون متعلقاللغرض النفس للزوم اتحاد ظرف الحمل فهذااالمر ا 3باالمر الخارجی

الغرض. والوجه فی ذلک ان لنا غرضين غرض بالذات وهو امر نفسانی و غرض بالعرض 
من ان لنا معلومين معلوم بالذات ان هذاالکالم فی الحکمة  هذا اوال و ثانيا:يکون فی الخارج. 

راده سانی و کذا االعرض الن العلم امر نفو معلوم بالعرض و کذا محبوب بالذات و محبوب بال
و الحب فاليمکن ان يتعلق الی االمر الخارجی للزوم اتحاد ظرف المتعلَق و المتعِلق، فتکون 
متعلق الحقيقی للعلم و االراده و الحب هی صورة تلک االمر الخارجی الشخصه الخارجی، 

الن الحب الذی تعلق الی زيد الخارجی مثال امر وجدانی  مکابرة مع الوجدانو  مماالاصل له
شخصه الخارجی. فالصحيح ان يقال ان و ليس بصحيح انا نحب صورة زيد باالصاله ال 

تحليل هذالمطلب من انه کيف يتعلق االمر الذهنی باالمر الخارجی کتحليل سائر االمور 
عالم الغيوب و من ارتضی من رسول النفسانی مثل حقيقة االرادة و مفهوم الوجود يکون بيد 
  الله صلی الله عليه و آله و المعصومين عليهم السالم.

  .فی النکتة االولی فتلخص ان کالم اآلخوند صحيح
  الثانيه : فی مختار صاحب الکفاية قدس سره النکتة

  ه: يان اآلخوند قائل باشتراک اللفظی بين معنيين وهما الطلب فی الجملة و الشيئ و الدليل عل
يجمع تارة علی وزن فواعل(اوامر) و اخری يجمع علی وزن فعول(امور) فاليمکن  اوال :

فی بعض االمثله ک ينبغی تنبيه امور، ان نقول تنبيه اوامر و کذا فی مثال اوامر زيد مطاع 
ان نقول امور زيد مطاع. اذن، االختالف فی الجمع يدل علی االختالف فی اصل المادة الن 

  لتصغير يرجعان الکلمة الی اصله.الجمع و ا
واحد من معانی هذه المادة مشتق و يکون له معنی الحدثيه فيشتق منه الصيغ المختلفه  وثانيا:

کاسم الفاعل و المفعمول و االمر و ليس للمعنی اآلخر معنی الحدثية اذن فال يشتق منه الصيغ 
ت دائما او ليس له مشتقات فی أی المختلفة و لو کان لمادة االمر معنی واحد لکان له مشتقا

  حالة.
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  االشکاالت عليه :
ان مادة االمر فی جميع استعماالته يکون  من االشکال االول: وهوماذکره المحقق االيروانی

ال يبعد ان يكون إطالق لفظ األمر بمعنى الشيئ مأخوذا من «. انه قدس سره قال بمعنی الطلب
متعلقا للطلب و موردا له أطلق عليه لفظ األمر كما  ء يكونمعنی الطلب و بمناسبة ان الشي

ت ء ثم توسع و أطلق اللفظان على المحاالانه بمناسبة انه تعلق به المشية أطلق عليه لفظ الشي
غير القابلة لتعلق الطلب و المشية بها کقولنا شريک الباری امر محال، وکذا النار امر 

  الفعل وهو خلقة النار الالعين الخارجی ای النار.الن ارادته تعالی يتعلق ب 4»ضروری للبشر
بأن هذاالکالم غايته اثبات امکان صحة استعمال مادة االمر فی معنی الشيئ  عليه رديلکن  و

و يوجد له مناسبة اما انه يکون بمعنی الشيئ قطعا فی جميع استعماالته فليس بصحيح الن 
  ال االمر فی" امرتک بالصالة" بالوجدان.استعمال االمر فی"ينبغی تنبيه امور" غير استعم

  و هذاالشکال يتلخص فی خمسة نکات: 5و هو ما ذکره المحقق االصفهانی :االشکال الثانی
و هی ان ظاهر عبارة اآلخوند هو الترادف بين االمر و احد من معنييه و هو النکتة االولی: 

ى ء يطلق علالمطلق إذ الشي الشیء مطلقا بل الصحيح ان النسبة بينهما هو العام و الخاص
األعيان و األفعال، مع أن األمر ال يحسن إطالقه على العين الخارجية فال يقال: رأيت أمرا 

  عجيبا إذا رأى فرسا عجيبا.
  هذه النکتة هی متينة جدا.اقول: 

فی  نعم يمکن ءالشي معنیانه ذکر انی لم أقف على مورد يتعين فيه  وهیالنکتة الثانية: 
ِصيُر تعالى: أَال إِلَى اللَِّه تَ  ، حتى مثل قولهبعض الموارد انه يناسب معنی الشيئ لکنه التعينا

صنعه و فعله تعالى، و  -باعتبار -اْألُُموُر إلمكان إرادة المصنوعات، فإن الموجودات كلها
قت ء، بل كّل ما تعليتعين فيه إرادة كّل شيكذلك قوله تعالى: بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكّلِ أَْمٍر، فإنه ال 

دفتر  في ليلة القدر عليه السالم النازل على ولّى األمرای  به إرادته التكوينية و التشريعية
 فی قوله تعالى: لَهُ اْلَخْلُق َو اْألَْمرُ هکذا يستعمل االمر فی قضاء اللّه التكويني و التشريعي، و 

ر اإلرادة التكوينية المعبّ المجردات التی يتحقق بمجرد األمر هو  عالمالمقصود من  ؛ ألنّ الطلب
 جكن و اما المقصود من الخلق هو الم المادة الذی اليتحقق بمجرد االراده بل يحتاعنها بكلمة 

  .االستعداد وتحقق عالم المادة الی القابلية 
 -م اه المصداق بالمفهوفی قوله اشتب -اليکون مراد اآلخوند و لکنه يرد علی هذه النکتة بأنه

بأن مادة االمر فی هذه االمثلة تستعمل فی مصداق الفعل العجيب أو الشأن أو الحادثة لنفس 
بل مراده ان معنی االمر و المستعمل فيه لهذه المادة هو الشیء و لکن المراد  6االشکال السابق
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هو مصداق  -و المقالية الجل القرائن الحالية –االستعمالی أو الجدی بتعددالدال و المدلول
الشیء ای الفعل العجيب أو الشأن أو الحادثة أو... ، مثل قولنا جاء انسان و يراد من االنسان، 
زيد و قولنا رأيت انسانا و المراد هو عمرو و قولنا اکرم انسانا و المراد هو بکر فالمستعمل 

بل يکون هو االنسان نعم   فيه للفظ االنسان فی هذه االمثلة اليکون هو زيد و عمرو و بکر
المراد االستعمالی هو زيد و عمرو و بکر و اال يستلزم المجازية. و کذا المستعمل فيه للفظ 
العالم فی قولنا اکرم العالم العادل اليکون هو العالم العادل بل العالم يستعمل فی معنی العالم 

اد االستعمالی من مجموع الذی هو الماهية المبهمة المهملة و کذا العادل و لکن المر
  هذااالستعمال هو العالم العادل بتعدد الدال و المدلول.

ارادته تعالی يمکن ان يتعلق بايجاد المخلوق فنقول  و اما بالنسبة الی قوله فی عالم الخلق
االول و لکنه اليمکن القابلية  المجردوجدت القابلية بعد صدور کيف  المادی بالواسطة و

لی الی فی قوله تعا اليتعين الشيئ قولهبالنسبة الی و اما اليجاد الموجود المادی مستقيما!؟ 
الله تصير االمور بل معناه کل ما تعلقت به االرادة، نحن نسأل منه ان ما فی قوله کل ما 

   ر بمعنی الشیء.فيصير االم ؟ فان کان هی الموصولةالموصولةهل هو غير تعلقت 
 الو الشيئ عموم و خصوص من وجه النه  ان بين االمر بمعنی الشيئو هی : النکتة الثالثة

  أمر فالن مستقيم.فالن مستقيم خالفا لقولنا  ءشيقولنا يصح 
فی النکتة الثانية و هو ان المراد االستعمالی بتعدد الدال و المدلول  ولکن ظهر جوابه مما قلنا

  "ان الشیء الذی يريده مستقيم" هذاالقول و لذا يُنقض عليه
و هی انه لو کان المقصود من الشيئ هو المعنی المصدری من شاء يشاء : النکتة الرابعة

عالی جوامد بل هو باعتبار مشيته تلکان االمر و الشيئ متساويان يعنی انه اليکون حينئذ من ال
لم يكن في قبال الطلب بل هو من مصاديق الطلب کما  -بهذا المعنى -ءمطلوب و لكن الشي

  مّر فی کالم المحقق االيروانی.
بان الشیء بمعنی المطلوب لم يکن من افراد االمر بمعنی الطلب اذ هو ولکنه يشکل عليه 

عول ليس بمعنی الحدثی فال يمکن ان يکونا تحت جامع معنی حدثی مع ان المطلوب و اسم المف
  واحد.

ل ب االمور) اليدل علی تعدد المعنی فی المادة –ان تعدد الجمع (ای االوامر : النکتة الخامسة
علقت تاالمر دائما يکون بمعنی الشيئ الذی قابل لتعلق ارادة المولی به، غاية االمر ان المحل 

  صيغة اوامر وتارة قابل لتعلق االرادة فيجمع علی امور.به االرادة فعال فيجمع علی 
نه اعترف بکون معنی االمر اثنين حيث انه تاره يالحظ فيه معنی و لکنه يشکل عليه با

الطلب و اخری ال يالحظ بل يال حظ بما انه محل قابل لتعلق الطلب و کيف يمکن الجامع بين 
  .بشرط شیء و بشرط ال
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التکون النسبة بين االمر و الطلب هی التساوی بل بينهما العموم و الخصوص االشکال الثالث: 
ت طلبالعلم وطلبت  ک لطلب من الغيرالطلب يعّم الطلب من النفس و االمطلق بمعنی ان 

  لکن االمر اختّص بالطلب من الغير ال من النفس فاليصح امرت الضالّة.و  الضالۀ
  االقوالالمطلب الثانی : فی بيان سائر 

  ان هنا اربعة اقوال فی معنی مادة االمرو هی:
جملة و الشیء وهو قول اآلخوند ره و هو االشتراک اللفظی بين الطلب فی ال :القول االول

   . ذکرهوقد مرّ 
و هو ان هذه المادة تکون لها معنی واحدة و هی معنی الشیء و لکنه  القول الثانی:

بمعناهاالحدثی ای بمعنی اسم المفعول (مطلوب)الالجامد فاالمر بمعنی الطلب يکون من شقوق 
من ان االمر بمعنی  و لکنه ظهر مماسبقره الشيئ بهذاالمعنی وهذا قول المحقق االيروانی 

   قيقی فاليمکن ان يکون من شقوقه.جامع ح مايکون لهالمأمور و االمر بمعنی الطلب ال
   الثانی. لقوليشبه با هو قول المحقق االصفهانی ره الذی و القول الثالث

بمعنی الواقعة الّتي لها أهميّة في الجملة و هذاالمعنی ينطبق ان هذه المادة  و هو :رابعالقول ال
ولکنه  .7و هذاماالتزم به المحقق النائينی قدس سره ايضا واقعة مهمه علی الطلب النه

بأنه يصح توصيف االمر بأنّه ال أهمية له، و لو كانت االهميّة مأخوذة اوال :  استشکل عليه
مکن الي وثانيا:ء بما يناقضه، و هو من االغالط الواضحة. في مفهومه لزم منه توصيف الشي

 يکون حدثيا ويشتّق منه االمر بمعنى الطلب ان يکون جامع حقيقی بين جميع المعانی الن
جميع المشتقات بخالف االمر بمعنى غير الطلب، فانّه من الجوامد. واما الجامع االنتزاعی 
فالقيمة له النه موجود بين جميع االشياء من الجوهر و العرض و لکن االمر له معنی مقولی 

  فيلزم ان يکون له جامع حقيقی.
  يان قول المختارالمطلب الثالث: فی ب

و الشيئ   -اعنی الطلب من الغير -الطلب الخاص  مامعنيين و هيکون علی ان االمر  اقول:
و ا الشیء الذی اُشرب فيه معنی الفعل هو ولکن الالشیء المحض الذی قال به اآلخوند ره بل

کالم فظهر ما فی فلذاينطبق علی الجوامد و االفعال و االعالم  قابل لتعلق االرادة به
من انه يصدق علی الجوامد  و السيد الصدرمن انه الينطبق علی الجوامد  السيدالخويی ره

يلزم ان يکون مع الشيئ فعل ک االراده او النظر دون االعالم و المعاريف. توضيح ذلک 
فاليصح قولنا شريک الباری امر بل البد ان نقول شريک الباری امر محال النه اشرب فيه 

عنی االراده بايجاد شريک الباری او اجتماع النقيضين محال و کذا اليصح القول معنی الفعل ي
ب أن االنسان امر بل البد ان نقول ان االنسان امر ضروری الن هذه الکلمه(ضروری)اشرب 

الفعلية و هو الوجود او الکونية مثال فيکون المثال هکذا :کونية االنسان امر فی االنسان معنی 
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د امر فانه اليصح اما وجود زيد امر ضروری صحيح فينطبق االمر علی ضروری و کذا زي
  الجوامد ايضا.

من عدم صحة شيئ فالن مستقيم، النه يصح  وظهر ايضا ما فی کالم المحقق االصفهانی
  هذااالستعمال ای الشیء بمالحظة النظر او ارادة الشخص.

  المطلب الرابع: اشکال السيدالخويی علی المشهور
اليکون بمعنی الطلب الخاص ای الطلب من الغير بل وضع للدالله علی ابراز االمر ان االمر 

اما مادة االمر فهو مصداق للطلب ال انها مستعملة فی معنی االعتباری النفسانی فی الخارج 
نی ايجاد المعالطلب. و السبب فی ذلک ان المشهور قالوا فی تعريف االنشاء و الطلب بانه 

و لکنه يرد عليهم ان کان المراد هو االيجاد التکوينی فهو فيحتاج الی االسباب التکوينية باللفظ 
واليتحقق الصالة الخارجی بمجرد قول المولی امرتک بالصالة وان کان المراد هو االيجاد 

بمعنی  االمرفالصحيح ان نقول ان  االعتباری فهو يوجد بمجرد االعتبار فی النفس و ابرازه
   8لفعل علی ذّمة العبد و ابرازه بأی نحو کان.اعتبار ا

  االشکاالت عليه :
شيخنااالستاذ ره عليه بان الزم کالمه صحة االمر الی الميت و هو ما اورد  االشکال االول

الن المناط اعتبار الفعل علی عهدته و هو االمر الوضعی الذی يتحقق بمجرد االعتبار فيصح 
  الف تومان غاية االمر عدم وجوب ادائه.ان نقول ان الميت مديون مثال ب

  و هو الذی نحن نقوله من انه :  االشکال الثانی:
ان نفس اشکال السيد الخويی علی المشهور يورد عليه ايضا الن السيد الخويی يقول  اوال :

واال لوکان استعمال االمر بقصد  –بأن االبراز فی االمر البد ان يکون مع قصد ايجاد البعث 
و نسأل منه ان هذاااليجاد هل هو تکوينی او  –الهزل او امتحان اسنانه فاليکون امرا 

اجاب السيد الخويی هنا يأتی فی االشکال علی المشهور. فالبد من ابراز اعتباری؟ فکل ما 
تلک االعتبار النفسانی الن يصدق االمر و مادام انه اليبرز اليصدق عليه االمر و لذا قال 
السيد الخويی من منهاجه فی البيع و االجاره و الهبه و.. من ان هذه العقود اليتحقق بمجرد 

  مبرز.  النية بل يحتاج الی ال
لو کان المولی امر عبده بالذهاب الی المشهد علی ساکنها عليه آالف التحية والثناء  و ثانيا:

،يصدق علی امره انه يشاء الذهاب و نسأل من السيد الخويی هل هذه المشية غير الطلب؟! 
  اذن معنی االمر هو الطلب.

معنی صعبا اليأتی فی اذهان ان معنی"اعتبار الفعل علی ذمة العبد وابراز" يکون  وثالثا:
المجتهدين فضال عن العوام الذی هم المالک فی معانی االلفاظ کما استشکل نفس السيد الخويی 

 يخنااالستاذفلذا نقول الی شعلی بعضهم کرارا من انه اليعتبر المعانی الدقيقة فی معانی االلفاظ 
                                         

 بال فرمود يکی از معانی امر طلب است اما االن می گويد اتبار فعل بر ذمه عبد است نه طلب .پس چطور ق 8
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بار ح اليکون فی اذهانهم االعتصيغ نکاح المسلمين الن الذين يجرون صيغة النکابانه يبطل 
  و االبراز حتی ان هذاالمعنی اليکون فی ارتکازهم.

  الصحيح النه موافق لالرتکاز و العرف. یفتلخص ان مقالة المشهور ه
لکن و فرضاالعتبار وان تحقق بمجرد البأن  واما جواب اصل اشکال السيد الخويی فنقول

يمکن ان معتبر خاص يشترط مع هذااالعتبار قيود خاصة مثال يقول انا وضعت اسم العباء 
لهذاالثوب بشرط کونه فی اليوم الفی الليل ففی المقام ولو يتحقق الطلب بصرف االعتبار 
عندی و لکنه اليکون طلبا عند العرف الن العقالء يقولون بأنا نعتبر الطلب علی الطلب الذی 

  فهذه العبارة فی الرسالة ای اليتحقق البيع بمجرد النية يعنی اليتحقق عرفا. يبرز.
  لمادة االمر المطلب الخامس: فی المعنی االصطالحی

ان االخوند بعد ان ذکر معنی اللغوی و العرفی لمادة االمر يتعرض للمعنی االصطالحی و 
قد نقل  9»القول المخصوصأما بحسب االصطالح فقد نقل االتفاق على أنه حقيقة في «قال 

بان ال شبهه فی امکان االشتقاق من اآلخوند هذااالتفاق من صاحب الفصول ثم اشکل عليه 
االمر بالمعنی االصطالحی مع ان القول المخصوص ال يمکن االشتقاق منه لعدم کونه معنی 

فس القول ثم وّجه کالم المشهور بان مقصودهم  هو الطلب بالقول ال ن 10حدثيا بل هو جامد
ای من باب تسمية الشیء باسم سببه، الن القول المخصوص وهو  تعبيرا عنه بما يدل عليه

فحصل المعنی الحدثی الذی يشتق منه الصيغ الطالب و  اضرب مثال يکون معناه الطلب.
يل ثم قال فی ذ. مطلق الطلب بل خصوص الطلب بالقول االمر بمعنی المطلوب و لکنه ليس

  القول المخصوص يكون من مصاديق األمر.کالمه نعم 
  المحقق االيروانی ره منعليه ت االيرادا

أن معنی االمر هو ذات الطلب الالطلب بقيد القول فليس معنی اضرب هو  االشکال االول :
و من هنا ظهر 11طلب الضرب بقيد القول نعم هذاالقول يکون مصداق االمر االصطالحی.

ب تسمية الشيئ باسم سببه النه لوکان معنی اضرب هوالطلب انه من باباالشکال فی کالمه 
  طلب.ذات البالقول لصّح ان يقال ان هذه الصيغة المخصوصة تکون داّالولکنه يکون بمعنی 

  دفع هذااالشکال.نه بحکاية القول ال بکونه داّال للو عبّر اآلخوند ع هلکن
ان اآلخوند استشکل علی المشهور بانه اليکون االمر بمعنی الطلب و هو  االشکال الثانی :

و مع هذا ال يصح بأن القول المخصوص ک اضرب من مصاديق االمر بالقول المخصوص 
  االصطالحی الن هذا الکالم يصح علی طبق کالم المشهور.
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ای صيغة – ان االشتقاق يکون من معنی اللغوی لالمر الاالصطالحی  االشکال الثالث : 
 و کما ان االشتقاق فی الفعل يکون منه بمعناه اللغوی ال بالمعنی االصطالحی-ضرب مثال 

  12حدثی يصح ان يشتق منه.امرهو الطلب وهو  المعنی اللغوی يکون
معنی حدثی و هذااالشکال له تقريبان من  ان نفس القول المخصوص له االشکال الرابع:

فهو ان القول  13المحقق االيروانی و المحقق االصفهانی . اما تقريب المحقق االصفهانی
، حيثية نسبته الی الالفظ و هو معنی مصدری و حدثی و حيثيته فی المخصوص له حيثيتان 

ظ، غ المختلفه ای تلفنفسه و هو معنی اسم مصدری و جامد وبحيثية االولی يشتق منه الصي
بأن  مقصود المشهور هو نفس القول  وقداورد السيدالخويی قدس سره عليهتلفظا و... . 

المخصوص ال التلفظ بالقول المخصوص الن معنی اضرب مثال نفس صيغة االمر ال التلفظ 
  بها.

  المطلب السادس: فی ثمره البحث عن المعنی اللغوی و العرفی
ال  وفی المعانی المتعددة   فی الکتاب و السنة فی استعمال لفظ االمرذکر اآلخوند انه الشک 

من واما ما ذکر حجة على أنه على نحو االشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.
لترجيح کل من الثالثة عند تعارض هذه االحوال اليتم ولو سلم و لم تعارض بمثله فال  االدله

فاذا شککنا علی نحو االشتراک  النه موجب للظن و الظن ليس بحجة دليل علی الترجيح به
الصل فی الی االلفظی او المعنوی او الحقيقة والمجاز، فاالصول بعدالتعارض يتساقط فنرجع 

  14.مقام العمل
ثم قال  نعم لو علم ظهور لفظ االمر في أحد معانيه و لو احتمل أنه كان لالنسباق من اإلطالق 

بالخصوص أو فيما يعمه، الن الذی يهمنا يکون هو  إن لم يعلم أنه حقيقة فيه فليحمل عليه و
  الظهور ال معنی الموضوع له ثم قال انه ال يبعد أن يكون لفظ االمر ظاهر في الطلب.

انه قال فی صدر کالمه،  من جهتين احدهماذيل کالم اآلخوند قدس سره ينافی صدره  اقول :
نيين وسائر المعانی يکون من مصاديقهما ولکنه قال فی هذاالذيل ان لفظ االمر يستعمل فی مع

"و قد استعمل فی غير واحد من المعانی". ان قلت ما قال قدس سره انه لم يستعمل لفظ امر 
فی غير معنی الطلب و الشیء بل قال ان عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم  

خر يستعمل فی غير المعنيين قلت نعم و لکن صرح فيمکن ان يکون مقصوده ان البعض اآل
فی ذيل کالمه بانه حقيقه فی الطلب و الشیء. اللهم اال ان يقال انه قال فی ذيل استعمل لفظ 
االمر فی غير واحد من المعانی و لم يقل حقيقه او مجازاً فيمکن ان يستعمل فی البعض اآلخر 

 تهافت بين صدر کالمه و ذيل کالمه و لکن هذا الذی غير المعنيين علی نحو المجاز و لذا ال
التوجيه عليل و ال يخلوعن تأمل الن الظاهر من کالمه انه لم يعلم هل هذه االستعماالت حقيقيه 

                                         
اما مفهومه ای  . الظاهر انه ره خلط هنا بين مفهوم االمر و مصداقه، الن مصداقه ای نفس صيغة ضرب اليشتق منه 12

  القول المخصوص علی رای المشهور فهو جامد.
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أو مجازيه ويمکن انه حقيقة و لذا قال ال حجه علی انه علی نحو االشتراک اللفظی أو المعنوی 
قدس سره بغير واحد ظاهر فی ثمانية او عشره  او الحقيقه و المجازمضافا الی ان تعبيره

  معانی ال االثنين والثالثة.
انه قدس سره تسلّم ان مادة االمر مشترک لفظی بين المعنيين ولکنه ذکر فی ذيله  وثانيهما:

انه اليعلم انه علی نحو االشتراک اللفظی او المعنوی ... الننه اليترقّی حتی يقال بأن مقصوده 
  لی فرض التسليم.من الذيل انه ع

فهو صحيح ولکن هذا »نعم لو علم ظهوره فی احد المعانی فليحمل عليه«من انه  واما ما قال
کماقال المحقق االيروانی ره يأتی علی القول باشتراک المعنوی الاللفظی الذی هو  التعبير

عمال في تمسلک الکفاية،فحق التعبير ان يقال و لو احتمل انه كان ألجل الشهرة و كثرة االس
  15.ذلك المعنى الظاهر فيه من بين تلك المعاني

 ليس بصحيحفی ان ظاهر لفظ االمر هو الطلب فی فرض الشک،  ولکن کالمه قدس سره
  النه اليستعمل لفظ االمر فی الکتاب والسنة فی غير الطلب حتی نشک فيه ونحمل علی الطلب.

  الجهة الثانية: فی اشتراط العلو فی معنی االمر
  يعتبر فی صدق مادة االمر، علّو اآلمر او االستعالء او احدهما او کليهما؟هل 

  وتوضيح المطلب يتّم برسم امور :
  االمر االول: فی بيان کالم اآلخوند

انه قدس سره قال: الظاهر اعتبار العلو في معنى األمرفال يكون الطلب من السافل أو المساوي 
ناية كما أن الظاهر عدم اعتبار االستعالء فيكون الطلب أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من الع

و استدّل  16.من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف
ان علی مدعاه بصحة سلب األمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا و هو عالمة المجاز. 

لی طلب السافل کما يشهد عليه تقبيح کيف تقول بصحه السب مع صحه حمل االمر ع قلت:
المر اطالق ا قلت:الطالب السافل من العالی المستعلی عليه و توبيخه بمثل انک لم تامره؟ 

»  اذبونو الله يشهد ان المنافقين لک«عليه بحسب نظره حيث عد نفسه عاليا کما فی قوله تعالی 
  ئه ال علی امره حقيقه بعد استعالئه.و هذا االطالق عنائی و اما التقبيح فانما هو علی استعال

  االمر الثانی: فی االيراد علی الکفاية 
  واستشکل المحقق االيروانی عليه فی ضمن نکتتين :

  النکتة االولی: فی بيان معنی العلوّ 
هل معنی العلّو هو العلّو بلحاظ مقام االجتماعی لشخص اآلمر او المعنوی او ...؟ قد تعّرض 

و قال انه مجمل والقدر المتيقن منه انه بلحاظ  -و هو کالم متين-لمعنی العلّو  المحقق االيروانی
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وسائط الفيض يعنی المرتبة الفوقانی فی الوجود و في ذلك يندرج اآلباء و األمهات و المعلمون 
و األولياء و األنبياء إلى ان ينتهى إلى اللّه جل شأنه و تعالى سلطانه و ليس من مصاديقه 

العلماء و االشراف و اما أرباب السلطة و السيطرة و من يخاف سوطه و بطشه الشيوخ و 
ففي صدق األمر على طلبهم إشكال بل منع ألن العلو بهذا المعنى قد يتحقق في الداني أو 
المساوي (و بالجملة) طلب كل ذي شرف و مرتبة أو قوة و شوكة ممن هو دونه في الشرف 

    17.جزاًء إلحسانه أو دفعا لضرره ليس امرا و ان فرض وجوب إطاعته
زم فی عدم کفاية العلّو بل أن الالااليروانی استشکل علی الکفاية ب ان المحقق النکتة الثانية:

صدق معنی االمر هو االستعالء ولکنه البمعنی اظهار العلو و التکبّر الذی قاله اآلخوند بل 
اما لو امر المعصوم بماهو طبيب عن علوه و اعمال مولويته بمعنی صدور االراده و االمر 

او بماهو عالم باسرار الخلقة البماهو مولی الی الشخص الذی اراد المولود الجميل باکل 
التفاحة مثال اليصدق االمر بل يصدق االرشاد و الهداية ای انما هو مصداق إلرشاد الحكيم 

دام ان امره اص يمکن ان يکون عاليا ولکنه مفتلخص ان الشخ الجاهل إلى ما فيه صالحه
  الينشأ من مولويته اليصدق عليه االمر. 

ثم قال يمکن صحة کالم اآلخوند من اعتبار العلّو دون االستعالء بلحاظ ان األمر في موارد 
عدم االستعالء لم يصدر من العالي بما هو عال فان ظاهر اعتبار العلو اعتبار عنوان العلو 

الطلب صادرا من عنوان العالي و ناشئا من جهة مولويته و علوه ال من المناشئ  بحيث يكون
   18االخر.

خالفا  -کماصرح به المحقق االيروانی ره -و من اجل هذا اليکون االمر استحبابيا ابدا
لآلخوند، الن التحتم و لزوم العمل موجود فی معنی االمر. نعم الطلب االستحبابی صحيح 

  هو الطلب الوجوبی.انما تحبابی فال، فتلخص ان االمر ولکن االمر االس
  االمر الثالث : فی بيان الثمرة

روج عدم الخبظهر فی انه لو قلنا بلزوم طاعة الوالدين و امر الوالد ولده يقال بأن الثمره ت قد
لو . فه بالتعليم و مطالعة الکتبمن بلده لزيارة کربالء علی ساکنها آالف التحية والثناء او امر

لزم اطاعة الوالد اما لواعتبرنا االستعالء ان کان امره بالتواضع و الخضوع ي ،اعتبرنا العلو
  فالتکون االطاعة الزمة.

دليل علی لزوم اطاعة اوامر الوالدين نعم الموجود هو ال لعدمولکن هذه الثمرة مخدوشة 
الدليل علی اطاعة ولو سلم وجود ال اطع امرهما. -الذی يکون فی نهج البالغه -اطعهما 

وضوع يکون الجل لزوم االطاعة الوامرهما بمناسبة الحکم و المفقد يقال ان  اوامرهما
الن الدين امر بخفض الجناح لهما فاليصح القول بأن  اللالستعالء، علوحقهماعلی الولد ای لل

  . هماتکبراعة امرهما منوط باستعالئهما و اط
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ذوف فی "اطعهما" محذوفا بحسب المتفاهم العرفی هو المحبأن المتعلق  ليمکن ان يقالکنه 
وجوب اطاعۀ طلبهما ال امرهما اللهم اال ان يقال انه مجمل الحتمال کون المقدر هو امرهما 

  برائة الشرعية.ليجری افی الموارد التی اليصدق االمر، ف يأتی الثمرهف ال طلبهما.
 انها باطل النه قدمّر کماعليه المحقق بالنسبة الی تلک المناسبة بين الحکم و الموضوع اقول

االيروانی ره انه اليکون المراد من االستعالء هو التکبر بل المراد ان االمر يکون بلحاظ حق 
المولوية التی يری الوالد لنفسه او يری المستأجرلنفسه فی امره بخياطة الثوب الجيره فهل 

  ن ان نقول بأن المستأجر قد تکبّر؟!يمک
ما کثم ينبغی ان نقول بأن دليل وجوب االطاعة يکون فی نهج البالغة و هذاالکتاب السند له 

التبريزی رحمهماالله ولکن بمعنی ان هذا الکتاب بکل االستاذ السيدالخويی و شيخناعليه 
ی اميرالمؤمنين عليه السالم و منسوب الالفاظه ليس بمتواتر واما مجموع هذاالکتاب متواتر 

  و يمکن ان هذاالدليل علی وجوب االطاعة ايضا من ذلک االلفاظ التی ليست بمتواتر.
ه فکل فعل يصدق علي فاالطاعة للوالدين ليست بواجب عندهما قدهما نعم عاق الوالدين حرام

واما لو خالف الولد، والده ولکنه اليتاذی منه الن امره  انه موجب اليذاء الوالدين فهو حرام
  ثال فاليکون مخالفته حراما.والنصيحه مکان الجل الترحم 

ُهَما َحيَّْيِن َكانَا «...ان قلت: الدليل علی وجوب االطاعه موجود و هو   و َواِلدَْيَك فَأَِطْعُهَما َو بَرَّ
يَمانِ أَْو َميِّتَْيِن، َو إِْن أََمَراَك أَْن تَ    19»ْخُرَج ِمْن أَْهِلَك َو َماِلَك فَاْفعَْل، فَإِنَّ ذِلَك ِمَن اْإلِ

کماقال  يلتزم بمضمونهيمکن ان الاوال انه قلت : انه مضافا الی انه مخدوش سندا، 
ا ثال فاليلزم اطاعته و ثانيالن الوالد لو امر ولده بانفاق امواله علی اخيه م شيخنااالستاذ ره
  تحمل هذه الرواية علی االستحباب. بمالحظه الذيل

لی بأن طلب العا – و لعله نظر الی المحقق االيروانی ره –ره افاد  الشيخ حسين الحلّی انثم 
مر وان لم ينشأ االمر من مولويته فاالمر الطريقی و االرشادی والغيری والشرطی مصداق لال

انه ره بعد ان افاد بأن األمر ال دليل على أنّه يعتبر فيه أزيد من التحتيم  کلهم مصاديق لالمر.
  20...صّرح  بأّن المولوية ليست معتبرة في صدق عنوان األمر.و إن كان صادرا من السافل

 من مولوية اآلمر اليصدق عليه االمر بل يصدق اولکنه مخدوش بأن االمر لولم يکن صادر
  قال الوالدلولده بقرائة دروسه فهذا ليس امرا بل يکون نصيحة.انه نصيحه مثال لو  عليه

  االمر الرابع : فی بيان المختار
فان الظاهر من االطالقات العرفيۀ صدق االمر علی کل طلب صدر علی نحو التحتم و لو من 

خوند و اما کالم اآلقول المحقق االيروانی ره الدانی و ال يشترط فی صدقه العلو فالصحيح هو 
بلحاظ اعتقاد اآلمر من انه يری  کانو ان صدق االمر امجازييکون ی ان هذااالستعمال ف
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کابرة الی الوجدان الن مالک االستعمال الحقيقی و تمييزه عن ملنفسه شأن و علّو ثم امر، ف
  المجازی بيد العرف و العرف يستعمل کلمة االمر فی هذه الموارد بدون المئونة.

ايضا صحيح النه لو امر الوالد ولده بشراء الخبز  ااستحبابي ،مراال اليکونمن انه ره قوله و
فلو ترک الشراء و لکن الولد يسأله هل هو علی نحو التحتم قال ال بل علی وجه الرجحان، 

  وقيل له لم خالفت امره؟ قال ان والدی اليامرنی اصال واليقول انه امر ولکنه استحبابی .
  21ط االستعالء و التحتم.فتلخص ان فی االمر يشتر

  فی کون معنی االمر حقيقة فی الوجوبالجهة الثالثة : 
  تم برسم نکات : توهذه الجهة 

  خوندقول اآل: االولیالنکتة 
ال  :خوند رهقال اآلان اآلخوند ره قائل بأن مادة االمر حقيقة فی الوجوب بالداللة الوضعيه. 

  .الوجوبيبعد كون لفظ األمر حقيقة في 
  دليل اآلخوندالنکتة الثانية: 

لمدعاه  أيّد . ثمبالقرينة علی مدعاه بالتبادر وانسباق الوجوب عنه عند إطالقه اآلخوند لعلقد 
لولم يضع لفظ االمر للوجوب لماکان للحذر  ، وبقوله تعالى فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرهِ 

لو ال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك و بقوله صلى و بقوله صلى الله عليه و آله : وجه، 
الله عليه و آله : لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله ال بل إنما أنا شافع و بصحة االحتجاج 
على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كمافي قوله تعالى ما 

  22.أََمْرتُك َمنَعََك أَالَّ تَْسُجدَ إِذْ 
، فقد ذکر المحقق االيروانی بالنسبة الی يدلّ  اآلخوند فی انه قال يؤيده ولم يقل واما وجه کالم
يمکن ان يکون المراد االستعمالی او الجدی من  الوجه االول::  23ثالثة اوجهاآليه الشريفة 

 عله يستعمل فیر فی الوجوب بل لمجموع اآليه هو الوجوب و هذا اليالزم استعمال نفس االم
کن ل کمايقال فی اکرم العالم العادل يراد به الوجوب بتعددالدال والمدلولولکن  الطلب جامع

   الدال فی هذاالمثال لفظی و هو کلمة العادل و اما هنا معنوی يستفاد من کلمة الحذر.
 النه يقتضی عدم التقييد مع االطالق يمکن ان يستشکل عليه بان هذا مخالف الصالة اقول:

ان قضية التعدد الدل و المدلول يقتضی التقييد. قلت: اوال ان االصول اللفظية من اصالة عدم 
التقييدوعدم التخصيص تکون حجة فی الشک فی المراد ال الشک فی کيفية االستعمال اما 

کيفية االستعمال  فی الشکلکن معلوم کالمقام من ان مراداالمر هو الوجوب ومراد اللوکان 
 عندالعقالمن انه هل هو بنحو الداللة الوضعية ام بتعددالدال والمدلول، فاليکون هنا اصل 

                                         
. اليخفی أن الشيخ حسين الحلی ايضا يقول بأن التحتم يعتبر فی صدق االمر وصّرح بان االمر يصدق علی طلب السافل  21

مر بل يصدق علی االمر االرشادی فالفرق بين کالمه و مختار االستاذ يکون فی ان االمر اليلزم صدوره من شأن مولوية اال
  ايضا.
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لتنقيح کيفية االستعمال و هذا هو کالم اآلخوند من ان االصول اللفظية يستند اليها فی المراد 
ا، نقول الستنادايضلوسلمنا ان االصول اللفظية تکون حجة فی الشک فی ا ثانيا: و24الاالستناد

انه اليکون مورده فی المقام ايضا الن هذاالکالم يصح فی الشک فی المخصص المنفصل 
فاليکون مع وجوده، هنا اطالقا حتی نقول  واما فی المقام يکون القيد متصال و هو الحذر

  باصالة عدم التقييد
ب اليجدی لوضعه فی الوجوه فی الوجوب ولکنولو سلم ان لفظ االمر يستعمل  الوجه الثانی: 

  .االستعمال اعم من الحقيقة و المجاز اذ لعله يستعمل هنا فی الوجوب مجازا  الن
هو ان مبناه ان االستعمال لوخلی وطبعه يکون  االخوند الحاصل من مجموع کالم اناقول: 

تارة يتمسک لوضع بعض الکلمات للمعنی  عالمة للوضع و الوجه فی ذلک انه قدس سره
ستعمال کقوله فی وضع الصالة للصحيح منها الاالعم الستعمالها فی الصالة تنهی عن باال

مال اعم الستع، ان ايقول فی مقام الردّ علی مخالفيه الفحشاء والمنکر فی الصحيح منها وتارة
مبنی اآلخوند؟ نقول ان االستعمال لوخلی و طبعه يکون مقتضيا من الحقيقة والمجاز فماذا هو 

بمعنی انه لو لم يکن دليل علی خالفه کان االستعمال دليال للوضع اما لوکان وضع عالمة الل
عه لودل الدليل علی وضفالحاصل انه  .الدليل علی خالفه فاالستعمال اعم من الحقيقة والمجاز

 استعمال االمر فی الجامع فی قولنااالمرفلمعنًی فاالستعمال القدرة لها للتعارض معه کالمقام 
يقاوم للتعارض مع التبادر الذی يدل علی وضع االمر ی الوجوبی و االستحبابی الينقسم ال

  للوجوب.
ان المقصود من االمر فی اآليه هو صيغة االمر الالمادةو لکن يرد علی نفسه  الوجه الثالث:

  بقوله اللهم اال ان يقال ان إطالقه يشمل الطلب بمادة األمر أيضا. 
  من القول ب يدل الی يؤيد هو الوجه االول. قدس سره الصحيح لعدولهف

فی کالم  فقد وردمع وجود هذه االشکاالت، انه لماذا قال يؤيد وجه کالم االخوند من واما 
من حيث ان في هذه  عدول اآليه من لفظ الطلب الی االمرالمحقق االيروانی من انه الجل 

  25للطلب.خالفا  المادة خصوصية تقتضي اختصاصها بالطلب اإللزامي
بعض الکلمات لم يترجم له فی کلمات الفقهاء مثل کلمة االطمينان النهم يرسلونه  اقول: ان

علم النه هو الظن المتاخم للارسال المسلمات و يقولون انا نفهم الفرق بين اليقين و االطمينان 
أو  %90هل هو مرتبة ما هو حده و اّی درجة الظن يصدق عليه االطمينان ولکنه اذا سألنا 

ومن  ؟! %92او علی  %90مضافا الی انه ماذا نفهم ان ظننا هل يکون االن علی  95%
  يؤيده من انه ماذا هو الفرق بينه و بين کلمة يدّل.جملة تلک الکلمات، کلمة 

ثم انه يظهر الوجه فی رواية السواک و قوله صلی الله عليه واله لبريرة النه يمکن ان يکون 
هذه الرواية  ن داللةم - واما ماقاله المحقق االيروانی تعددالدال و المدلول.الوجوب الجل 
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علی عکس مدعی اآلخوند اولی (اعنی القول بوضع االمر للجامع) مستدال بأن الشفاعة ليس 
بمعنی الطلب حتی االستحبابی بل بمعنی االئتالف و القرن بين المنفردين فالطلب منه صلی 

السؤال و هو شبه االرشاد الالطلب فمن نفيه صلى اللَّه عليه و آله كونه الله عليه وآله بمعنی 
 النه لفهو باط -امرا و إثباته الشفاعة لنفسه يعلم ان ما سوى الشفاعة يطلق عليه لفظ األمر

يمکن ان مقصوده صلی الله عليه واله من النفی، هو نفی الوجوب ال نفی الوجوب و  اوال:
المر للجامع بل النفی االستحبابی لو تسلم باالطالق علی وضع ااالستحباب معا حتی يدل 

لشفاعة نفسه ان ا وثانيا:من قوله ال بل انا شافع. بلفظ االمر بل فادستيالمقامی فليس يحرز انه 
لو ثبت  نعم مستحب الن االصالح ذات البين امر حسن فی الشرع فالطلب االستحبابی موجود.

عم من الوجوب و االستحباب لدل الحديث علی عدم طلب من الخارج ظهور االمر فی اال
  النبی مطلقا.

د بأنه دليل وليس بمؤي ستشکل عليهفي بصحة احتجاج المولی علی العبد واما االستدالل
بأن االحتجاج يثبت ظهور االمر فی الوجوب و اما انه الجل الوضع او  ولکنه يورد عليه

  ليس له دليل. االنصراف او االطالق ف
بان االحتجاج ليس له ظهور فی الوجوب فضال عن الوضع  ولکنه مع ذلک يمکن ان نقول

 ( ای الشبهه المفهومية)له النه لو ورد امر من المولی و هو مجمل بين الوجوب و االستحباب
 فالبد للعبد االحتياط او الفحص و السؤال من المولی فاالحتجاج يکون صحيحا فی المقام

 . بل انه بعد الفحص ايضا التجری البرائةی هذه الموارد فی سيرة العقالءالتجری البرائة فف
السيما فی زماننا هذا من انا التصل ايدينا الی الشارع و نعلم ان بعض القرائن قد ضيّع و فقد 

  نعم لو سأل العبد من المولی و هو اليجيب ويسکت فتجری البرائة.  26بظلم الظالمين
  ول بالجامعادلة القالنکتة الثالثة: 

 ول:االقد تعّرض اآلخوند بعد ذکر مدعاه، الدليل علی القول بالجامع و هو الطلب فی وجهين: 
و هو صحة تقسيم االمر الی االيجاب و االستحباب اذ لو لم يدل االمر فی المقسم علی الوجوب 

ی بان غايته هو استعمال االمر ف ثم استشکل عليه الستلزم تقسيم الشیء الی نفسه و غيره.
  االعم و هو اعم من الحقيقة. 

أن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فاالمر االستحبابی ايضا الثانی: 
ذ لعله ابمنع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ثم استشکل عليه مصداق لالمر. 

و هو اليفيد فليس كل ما صدق عليه انه فعل المطلوب، ربه بالمعنی المجازی الماموهو کان 
  .مأمورا به

قدتعّرض المحقق االيروانی ذيل کالم اآلخوند من ان هنا ثالثة کلمات و هی االمر و الطلب 
و الطاعة. اما االمر فيصدق فی موارد الطلب الوجوبی من العالی من حيث علوه واما الطلب 

                                         
رائة العقلية او دون الب –. ان هذا المالک يأتی ايضا فی الشبهات البدوية التی يقول شيخنااالستاذ بجريان البرائة العقالئية  26

فاليمکن جريان البرائة العقالئية فيها النه مع احراز ضياع الروايات کيف يجرون العقالء  -حديث الرفع لعدم تماميتهما
 البرائة فی الشبهات البدوية.
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او المستعلی و اماالطاعة فليس اتيان کل طلب بل اتيان  فيمکن صدر من الدانی او المساوی
کل طلب صدر من العالی فيکون الفرق بين االمر والطاعة فی ان االمر يکون علی نحو 

  27التحتم خالفاللطلب و اما من حيث الطلب الصادر من العالی فهمامشترکان فيه.
دد بيان ان کل طاعة ليست ان هذاالکالم ليس اشکال علی االخوند النه قدس سره بص اقول:

  بماموربها و اما ان اتيان کل طلب فهو مصداق للطاعة فلم يتعّرض له.
  اليرادات علی صاحب الکفاية قدس سره: فی اةالنکتة الرابع

نه ال فی عالئم الحقيقة و المجاز ليس عالمة للوضع قلنا سابقاان التبادر کما  اقول : اوال :
بلفظ الحيوان من انه يتبادر منه غير االنسان مع ان الموضوع له يکون اعم و  مثال ينقض

ايضا انهم يقولون بأن المتبادر من البيع هو کل البيع مطلقا مع ان االسم الجنس يوضع للماهية 
النه لعل هذااالنسباق المبهمة المهملة. نعم االنسباق و التبادر هو عالمة الظهور الالوضع 

هو آلة فاالطراد  اما السلب و صحةعدم  الوضع هوو انما عالمة  28لالطالقلالنصراف او
   لعدم صحة السلب و التبادر.

بقوله يؤيد مع وجود االيرادات التی ذکرها المحقق ره ماذا هو الوجه لکالم اآلخوند  ثانيا :
اليتم المحقق االيروانی من ان وجهه عدول اآليه من الطلب الی االمر واماماذکره االيروانی؟ 

النه يسأل ان العدول الی الطلب لماذا؟ و لماذا لم يقل عن امره، مضافا الی انه لو کان الطلب 
و االمر مترادفين لجاز استعمال کل منهما و ال نحتاج الی المرجح الختيار احد اللفظين اذا 

مع و سره ذکر فی الفلسفۀ خالفا لهم مضافا الی انه يمکن ان يکون وجه کان المصحلۀ فی الجا
  العدول هو فصاحۀ الکالم کما ال يبعد. 

  بيان االقوال فی  :النکتة الخامسة
وجهه ال إشكال في ان مفاد االمر يکون الوجوب عندالکّل، و إنّما االشكال والكالم في 

أو حكم العقل او االطالق ومقدمات الوضع تخريج الفنی له يعنی ان منشأ الوجوب، هل هو وال
  ؟ أقوال. الحكمة
  آلخوند فقد مّر فی کالمه قدس ره.ااالول: و هو قول القول 
  والسيدالخويی قدس سرهما ولکل منهما بيان مستقل.الميرزاالنائينی قول  : وهوالثانی القول

و قائل بأن لنا دعويان: االولى: بطالن القول بالوضع والقول باالطالق، فه اما السيدالخويی ره
  الثانية: صّحة القول الثالث.

  : فأل نّها تبتني على ركيزتين:أّما الدعوى االولىثم انه تعّرض لکالالدعويين فقال: 

                                         
  .92، ص: 1. نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج 27
 . اقول: وبعبارة اخری انا النحرز ان انسباق الوجوب يکون من حاق اللفظ الذی هو المالک للوضع. 28
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ن ا إحداهما: ما حققناه في بحث الوضع من أ نّه عبارة عن التعهد وااللتزام النفساني. يعنی
الواضع تعهد لنفسه من انه اليستعمل لفظ الفالنی بدون القرينة، اال عندارادة المعنی الفالنی 

  بذاک اللفظ.
وثانيتهما: ما حققناه في بحث االنشاء من أ نّه عبارة عن اعتبار األمر النفساني، وإبرازه في 

  طلب.عم يکون مصداقاللالخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله. فاالمر ليس بمعنی الطلب ن
مادة األمر وضعت للداللة على إبراز األمر االعتباري  وعلى ضوء هاتين الركيزتين يظهر أنّ 

النفساني في الخارج، فال تدل على الوجوب ال وضعاً وال إطالقاً. أّما األّول فظاهر. وأّما الثاني 
 ليكون إطالقها معيّناً للوجوبفأل نّه يرتكز على كونها موضوعةً للجامع بين الوجوب والندب، 

دون الندب، باعتبار أّن بيان الندب يحتاج إلى مؤونة زائدة واالطالق غير واٍف به. ولكن قد 
 عرفت أنّها كما لم توضع لخصوص الوجوب أو الندب، كذلك لم توضع للجامع بينهما

 نه دون الوجوبامابالنسبة الحتياج الندب الی الی القري ، بل وضعت لما ذكرناه.وهوالطلب
  نقول ان بيان الوجوب کالندب ايضا محتاج الی البيان.

وج عن لزوم الخر -بمقتضى قضيّة العبودية والرقية -فألّن العقل يدرك وأّما الدعوى الثانية:
م ء ولعهدة ما أمر به المولى، ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه، فلو أمر بشي

هو يحكم بوجوب إتيانه في الخارج، قضاء لحق العبودية وأداًء ينصب قرينةً على جواز تركه ف
لوظيفة المولوية، وتحصيًال لألمن من العقوبة، وال نعني بالوجوب إّالإدراك العقل البدّية 

 29الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدل على جواز تركه.
ان  فتلخص امالورخص، ينتزع منه االستحبابفلولميرخص الشارع ينتزع منه الوجوب و
سمی شيئ آخر يوليس وراء هذاالحکم العقلی،  انالوجوب او االستحباب امران عقليان انتزاعي

  .ستحبابالاو ا وجوببال
  اقول: 

ما بالنسبة ا عدم توقهما عليهاانه لم يظهر کيف يبتنی الدعوی االولی علی الرکيزتين مع  اوال:
ة انی الاستعمل لفظ االمر اال عند اراد لی فالنه يمکن ان يتعهد الواضع بقولهالی الرکيزة االو

 الجل التخلص من االشکال-تفهيم الوجوب وامابالنسبة الی الرکيزة الثانية فهو رحمه الله 
 التجئ الی التعريف بانه -ه ليس هو االيجادالذی اورد علی المشهور فی تعريف االنشاء بأن

انه لم يستدل علی هذاالمدعی النه يمکن ان يقول احد بأن االنشاء هو  اعتبار و ابراز مع
  اعتبار الطلب وابرازه. 

عتبار و االبراز ولکنه المنافاة بين هذاالمعنی و وضع االمر اال لوسلم ان االمر بمعنیوثانيا: 
م و اللوجوب الن االعتبار اليکون الزاميا حتی يکون الداعی لالمر علی نحو التحتم و االلز

ارة فلوقال احد بأن الوجوب عب اال لوکان ذاک االعتبار هزليا من المولی فاليکون بعثاحقيقتا
کما ان السيد  -علی نحو يکون هذاالداعی فی الموضوع له داعی االلزامی عن االعتبار ب

                                         
  .351، ص: 1. محاضرات فى اصول الفقه، ج 29
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 عليه هذاالکالم مع انه الزم السيدالخويیفاليردّ -الخويی يقيد القصد فی مدلول الجمل الخبرية
و رحمه الله اليترجم الوجوب اصال و کيف اليتعرض لمعنی ان يتعرض لمعنی الوجوب فه
  معنی االمر. الوجوب لم يکن هالوجوب مع انه ردّ االخوند بأن

  ايضا من انه : 31و بعض مقرری کالمه 30واستشکل عليه قدس سره السيد الصدر
فالقاعدة هنا جمع عرفی  العالمال بأس بترك إكرام ورد ايضا إذا ورد أكرم الفقيه و  اوال:

مع بعدالتنافی البدوی فلذا افتی المشهور بوجوب اکرام الفقيه و عدم وجوب اکرام سائر العلماء 
ب و ألن األمر ال يتكفل إّال أصل الطل ان الحکم استحباب اکرام الفقيه علی مبنی السيدالخويی

ع مسلك ان يكون العام رافعا لموضوهو ال ينافي الترخيص في الترك، بل المتعين على هذا ال
حكم العقل بالوجوب وحيث کان حكم العقل تعليقی و معلق على عدم ورود الترخيص من 

الترخيص کان واردا علی موضوع حکم العقل فهنا ليس تناف بين الدليلين ولو بدوا ف المولى
   .حتی نجمعهما بالجمع العرفی

 -صعدم الصدور بالخصور الترخيص هو السيدالخويی من عدم صدورادم لوکان اقول:
  بحيث اليکون ترخيصا لذاک الطلب المذکور بالخصوص فالينتقض عليه. -کماهو الصحيح

انه لو صدر امر و لم يقترن بترخيص متصل و لكن احتملنا وجود ترخيص منفصل وثانيا: 
ذا مما ال ان ه فالبناء الفقهي و العقالئي على استفادة الوجوب من األمر حتى يثبت خالفه مع

دم بالوجوب معلقا على ع يمكن إثباته على هذا المسلك ألنه قد فرض فيه ان العقل انما يحكم
ورود الترخيص من الشارع و حينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال 
الترخيص باألمر أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا و لو بصورة منفصلة أو 

  ؟ و الكل باطل. فی الظاهر عدم إحراز الترخيصعلى 
، اليحکم العقل بلزوم االمتثال قطعا ولو حکم لو رخص بمخصص منفصلفألنه  -أما األول
هو واضح  حكم العقل بالوجوب فيمتنع ووكون الترخيص المنفصل  التنافی بين يستلزمباللزوم 
  .البطالن

ن ألالوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل فألنه يستلزم عدم إمكان إحراز  -و أما الثاني
معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص و لو منفصًال فمع الشك فيه يشك  حکم العقل

 حتی احرز عدم صدور الترخيص الواقعی و يستلزم ان العبد انتظر في الوجوب ال محالة
ص المنفصل يحصل ان قلت: ان احراز عدم الترخي بينما ان العقل يحکم بلزوم االمتثال.

باالستصحاب. قلت: اوال: ان العقال اليوجد عندهم االستصحاب و ثانيا: ان هذااالستصحاب 
  مثبت الن ترتب لزوم االمتثال علی استصحاب عدم ورود الترخيص عقلی. 

وان کان الوجوب يحرز النه لم يأت الترخيص فی مقام الظاهر ولکنه فهو  -و أما الثالث
يستلزم ان المجتهد الذی وصل الی الترخيص الوجوب فی حقه واما غيره الذی لم يصل اليه 

                                         
 .19، ص: 2. بحوث في علم األصول، ج 30
 فی هامشه. 20. همان، ص 31
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يجب فی حقه و هذاباطل الن الوجوب الواقعی مشترک بين العالم و الجاهل و الکالم فی 
  الحکم الواقعی الفی المنجزية الظاهريه.

ان الوجوب علی مسلک السيدالخويی کان حکما عقليا و اما قاعدة االشتراک تکون فی  اقول:
االحکام الواقعية ال االحکام العقلية. هذا اذا کان موضوع حکم العقل هو الطلب مع عدم احراز 
الترخيص و اما اذا کان موضوعه هو الطلب مع عدم صدور الترخيص واقعا کما هو الصحيح 

فيمکن ان يجيب  -الذی ذکره السيدالصدر فی الوجه الثانی لکالمه -32لسيدالخويیفی مبنی ا
السيدالخويی بأن لنا فی الحکم العقلی، حکمان وجوب واقعی و وجوب ظاهری وهو الطريق 

منوط بعدم صدور الترخيص واقعا ولکن فالی هذاالوجوب الواقعی اما الوجوب الواقعی 
ی الوجوب الواقعی يحرز بعدم احراز الترخيص فينجز الوجوب الظاهری الذی هو طريق ال

يعنی ان العقل يقول لو کان الطلب فی علم الله وجوبيا ولم يصدر الترخيص الوجوب الواقعی 
ا وامالعبد الحراز عدم صدور الترخيص   يلزم ان ينتظرفالکان الوجوب الواقعی منجزا 

لترخيص فی علم الله، کان الوجوب االشتراک ايضا محفوظ النه نقول لو لم يصدر اقاعدة 
  .حکما وجوبياعلی احد مشترکا بين الکل و ايضا لو صدر الترخيص فاليکون

انه فی موارد اجمال النص کاالمر المردد بين الوجوب واالستحباب، التجری البرائة  وثالثا:
  علی مسلکه الن اصل الطلب محرز واليحرز الترخيص.

تياط تارة حکم باالحولکن کلماته مشوش النه ان هذا الکالم جاء فی کلمات السيدالخويی  اقول:
کما قاله فی کلمة الکراهة النه قال ان الکراهة تکون معناها فی اللغة، بمعنی الحرمة خالفا 
فی اصطالح الفقهاء ثم قال ولو استشکل علينااحد بأن الکراهة تکون بمعنی الجامع بين 

لکراهة االصطالحی فنقول ايضا باالحتياط الن اصل زجر المولی محرز الحرمظ و ا
. و تارة حکم بالبرائة کمافی قوله لکلمةينبغی فانه قائل بأنه وان کان واماالترخيص فاليحرز

فی اصطالح الفقهاء بمعنی االستحباب ولکنه فی اللغة بمعنی الجامع فهو شبهه وجوبيه 
قض اليورد علی السيد الخويی النه لو کان اصل الطلب ومجری للبرائة. ولکن اصل هذاالن

  مشوشافليس اصل الطلب محرز حتی اليکون مجری للبرائة. 
لو صدر الطلب من الشارع و لم يحرز العبد الترخيص، حکم بالوجوب علی مسلکه  ورابعا:

 ل و لوولکنه لو اراد منه الوجوب الواقعی لزم منه عدم اشتراک االحکام بين العالم و الجاه
اراد منه الوجوب الظاهری الطريقی الذی يفيد االحتياط، لزم جريان البرائة او استصحاب 
عدم الوجوب الذی هو الوارد علی الحکم العقلی النه يکون الجل االمن من العقاب وامالو قال 

  الشارع انی لم اعاقب فليس للعقل حکم بااللزام فی قباله.

                                         
ال اکرم العلماء و صدر فی المخصص المنفصل التکرم الفساق من العلماء فلم يلتزم السيدالخويی بأن . واال لو صدر مث 32

وجوب االکرام کان الی زمن وصول المخصص و من زمانه اليکون وجوبا لکرام العلماء و ايضا يستلزم ان االجزاء يکون 
مع صدور اغتسل للجمعه و الجنابة ثم وصل اليه بالباس  علی القاعدة وهو مخالف لمسلکه و ايضا لو تجری العبد و لم يغتسل

 بترک الغسل الجمعه فيستلزم ان التجری العبد مع کونه متجريا و هکذا .... افاده شيخنااالستاذ مدظله فی مجلس درسه. 
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ن حکم العقل الظاهری باالحتياط فالبرائة واردا عليه الانه اليصح بأنه کل مورد  اقول:
االحتياط فی موارد الشک فی االمتثال حکم العقل الظاهری الطريقی مع انه اليکون البرائة 

او عن موارد  او االستصحاب واردا عليهما النهما منصرف عن موارد الشک فی االمتثال
ن البرائة منصرف عن الطلب الصادر الذی العلم االجمالی، فهناايضا يقول السيدالخويی بأ
التکليف فی موارد الشک فی االمتثال  ان قلت:يشک العبد فی صدور الترخيص معه واقعا. 

کان محرزا وانماالشک فی الفراغ عن الذمه بينما فی المقام يکون الشک فی اصل التکليف. 
: ان التکليف يسقط باالمتثال و هذا هو المسلک الصحيح کماعليه السيدالخويی قلت: اوال

وغيره واما المسلک الذی قال بأن االمتثال اسقط فاعلية التکليف ال نفس التکليف فهو اليدل 
الذی هو  روح التکليف ازال لوسلم بأن االمتثال يسقط فاعليته، لکن حيث و ثانيا:عليه دليل 

متثال عقال، فاليحکم العقل بلزومه الن التکليف وان کان باقيا اما هو فاقد المالک للزوم اال
  عن روحه ای البعث و الزجر.

لح صانه لو ورد امر مع القيد المتصلة التی الظهور لها فی الترخيص و لکنها ت وخامسا:
علی  رللقرينية کقوله اغتسل للجمعه و الينبغی للمومن ان يترکه ففی هذه الموارديحمل االم

االستحباب بينما علی مسلکه يحمل علی اللزوم الن الطلب محرز ولکن الترخيص اليحرز. 
ان قلت: نفرق بين القرينة المتصلة و نقول بأن مجرد احتمال قرينيته يکفی فی عدم حکم العقل 
باللزوم و بين القرينة المنفصلة من ان عدم حکم العقل باللزوم منوط باحرازه. قلت: ان 

يل بين القرينة المتصلة و المنفصلة يأتی علی کالم المشهور الن مادة االمر ظاهر فی التفص
الوجوب و هو حجة مالم يعلم بخالفه فی القرينة المنفصلة و اما فی القرينة المتصلة الينعقد 
ظهور حتی مع احتمال قرينيته خلفا علی مسلک السيد الخويی النه ليس لنا ظهور حتی يفصل 

  ة المتصلة و المنفصله.بين القرين
دوره مشوشا حين ص -کالمقام حيث انه ممزوج بمايصلح للقرينية –لو کان اصل الطلب  اقول:

  الرتکاز عدم لزومه عند العقالء. فاليحکم العقل بلزوم امتثاله
إذا نسخ الوجوب وقع بينهم البحث في انه هل نسخ اصل الطلب فيزيل اصل الطلب وسادسا: 

فيبقی االستحباب؟ و المشهور عند المحققين کالسيد الخويی، عدم ثبوت من رأس ام شدته 
االستحباب مع انه على هذا المسلك يتعين ذلك ألن الناسخ انما يرفع حكم العقل بالوجوب و ال 

  ينفي مدلول األمر و هو الطلب فيثبت االستحباب.
لب وارد احراز اصل الطان العقل يحکم باالستحباب فی مقدظهرممافی االشکال السابق اقول: 

مع وجود الترخيص اما لولم يحرز اصل الطلب کالمقام فاليحکم العقل باالستحباب. نعم اصل 
لت: قببقائه باالستصحاب . ان قلت: نحکم الطلب کان موجودا سابقا اما االن فاليحرز ثبوته

زاع الن نلو تمسکتم باالستصحاب فعلی قول المشهور ايضا نتمسک باالستصحاب فالمعنی لل
باالستصحاب نحکم ببقاء الجامع ای الطلب و نحکم باالستحباب مع وجود الترخيص فاليبقی 

    للقول بانتفاء اصل الجواز معنی.
  واما االشکال الحلی الذی اورد السيدالصدر عليه قدس سره: 
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ان موضوع حكم العقل بلزوم االمتثال ال يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه 
لترخيص لوضوح ان المكلف إذا اطلع بدون ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من با

  .مالك غير لزومي لم يحكم العقل بلزوم االمتثال
 -الذی انتزع العقل منه الوجوب-اقول: ان مراد السيد الخويی من اعتبار الفعل علی ذمة العبد
نا من الخارج انه يرضی بالترک هو کونه علی وجه الغرض اللزومی کماهوواضح اما لوعلم

  فالعقل اليحکم باللزوم عنده.
  االشکال الصحيح علی المسک الثانی

لکنه مع ذلک کله، ان مبنی السيد الخويی هو ادعاء وليس له دليل علی انه خالف  اقول:
ارتکاز العرف الن العرف يفهم وراء الحکم العقلی، وجوب او استحباب من نفس کالم الشارع 

الشارع  يقول انالعرف اسند الحکم الی الشارع فيفهم من داللة الوضعی للمادة الوجوب فيعنی 
اوجب الفعل الفالنی فيحکم العقل بلزوم امتثال ذاک الوجوب الشرعی و کذا يفهم االستحباب 

ال انه ينتزع الوجوب من حکم العقل بلزوم  الشرعی من اللفظ فيحکم العقل برجحان اتيانه.
نه اهذاالمعنی يکون موجودا فی ارتکاز کل المتشرعه حتی السيدالخويی فلهذا  واالمتثال، 

يقول ايضا ان االمر بقرينة قولنا التکرم الفساق من العلماء فی قولنا اکرم العلماء اليدل علی 
الوجوب. فتلخص انه قدس سره وان قال هنا ان االحکام عقلية.ولکنه مشی فی مباحثه کلها 

  ور. علی المسلک المشه
  القول الثالث : و هو قول المحقق العراقی ره

ان المحقق العراقی قائل بأن ظهور االمر فی الوجوب ليس وضعيا و البحکم العقل بل يکون 
ظهورا اطالقيا يعنی لو لم يکن معه قرينة علی االستحباب فمقتضی االطالق انه ظاهر فی 

  الوجوب.
  يذکر لوجه هذاالقول تقريبات و هی:

  االول: التقريب
حه و هو ماذکره المحقق العراقی فی المقاالت و نهاية االفکار وهما مجمالن و وضّ 

من ان األمر مادة و صيغة يدل على إرادة المولى و طلبه و هي تارة شديدة كما السيدالصدر
في الواجبات و أخرى ضعيفة كما في المستحبات. ثم يقول ان شدة اإلرادة يکون من سنخها و 

مولی الذاتها بخالف ضعفها الن لالرادة الضعيفه حد و هو عدم کونه ارادة شديدة ، فال يحتاج 
الی نصب القرينة اما لوکان مقصوده االستحباب فالبد من ان ينصب قرينة الوجوب فی موارد 

ده حالبد للمولی من ان ينصب قرينة علی عليه الن االرادة الضعيفه ليس من جنس االرادة بل 
   33هو عدم االرادة الشديدة.و 
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  االشکال عليه:
 اشکال السيدر الصدر: .1

ليس عرفيا الن االطالق و مقدمات الحکمة ان هذاالبيان وان کان فنيا و صناعيا و لکنه 
 هذا الفرق الذی ذکره المحقق اليلتفت الی -حتی االرتکاز – يکون عرفيا و اماالعرف

  34بين الوجوب واالستحباب.
ال فنيا النه لو وضع مادة االمر لالرادة  ال عرفيا و ليس بصحيحان هذا التقريب اقول:  .2

طالقيا واما لو وضع للجامع بين االرادة الشديدة الشديدة فيکون مفاده ظهورا وضعيا الا
در من البيان فکالم السيدالصفاالرادة الشديدة کالضعيفة ايضا يحتاج الی و الضعيفة 

  ان هذاالبيان صناعی ليس بصحيح.
  التقريب الثانی:

  رکب من مقدمتين:تو هذاالبيان ي
االولی و هی ان االمر يقتضی بنفسه بعثا و تحريکا الی المتعلق و ايجاده فی الخارج وهذا 
البعث علی قسمين  تارة يکون التحريک ضعيفا و استحبابيا فحيث ان المستحب يکون داعيا 

عدم  واجبا فانسدّ باب النه اليريد ثوابه واخری يکون قويّا و هللمکلف ترکللثواب فيجوز 
  جميع الجهات الن ترکه يستلزم العقاب. المتعلق من

ان اطالق االمر يقتضی ايجاد المتعلق علی نحو االتم و انسداد جميع االعدام و  الثانيه و هی
هو معنی الوجوب اذ لو کان مفاده االستحباب فمعناه انه لم يستلزم انسداد جميع ابواب العدم 

  و هوخلف الفرض.
  االشکال عليه:

بعد ان مادة االمر قد وضع للجامع کمامّر هو مدع بالدليل. ثانيا: هذاالتقريب اوال : ان  :اقول
  فبأّی دليل يکون المقتضی ايجاد المتعلق علی نحو اتّم.  

  التقريب الثالث:
ان الطلب الوجوبی و االستحبابی کالهما مشترکان فی اصل الطلب ولکنه يشترط فی الوجوب 

ث انه مقيد بامر وجودی و هو الترخيص فی الترک عدم الترخيص خالفا فی االستحباب حي
مع االطالق خالفا  وحيث ان القيد العدمی اليحتاج الی البيان عرفا، يحمل االمر عليه

 35.لالستحباب الن ارادته يحتاج الی ضّم امر وجودی و هو مؤونة زائدة لزم التنصيص عليه
االرادة فی االول و لکنه غير  والفرق بين هذاالتقريب و التقريب االول فی ان الطلب هو

االرادة فی الثانی غاية االمر ان مع الوجوب قيد عدمی لکن االستحباب يکون مع القيد 
  الوجودی.

                                         
  .21. همان، ص 34
  . همان. 35



23 
 

  االشکال عليه:
ان هذاالتقريب ايضا مدع بالدليل الن القيد العدمی ايضا محتاج الی البيان. نعم ان العقالء   

ال يقولون کلما اردنا بيع مطلق فنحن النقيد البيع بعض االوقات يضعون قانونا عاّما فمث فی
اما لوکان مرادنا بيع خاّص فالبد ان نقيّده و علی هذا يحمل قول االصوليين من ان اطالق 
الواجب يقتضی التعيينيه و کذا حمل اللفظ علی المعنی الحقيقی فی مااذا دار االمر بين الحقيقۀ 

لقانون العقاليی فاالمر العدمی ايضا يحتاج الی و المجاز. و اما مع غمض العين عن هذاا
عقال النه ليس لل عندارتکاز العقالء هذاالقانون وجود البيان واما فی المقام فليس دليل علی

کتاب يکتبون فيه هذا القانون فی کل الموارد فلزم ان ينظر فی کل مورد الی انه هل للعقالء 
  هذاالقانون ام ال؟

الوجوب ولکنه البدليل الظهور االطالقی کما انه ليس من جهة  فتلخص ان مفاد االمر هو
الظهور الوضعی و الحکم العقلی بل الجل برهان السبر و التقسيم حيث انا اذا نفينا دليلية 

، بقی الظهور االطالقی فثبوت الظهور الظهور الوضعی و الحکم العقلی و الظهور االنصرافی
ر ال من حيث ان له دليل عندالعقال و علی هذا يحمل االطالقی الجل نفی االحتماالت االخ

  قولنا من ان البيع فی قوله تعالی احل الله البيع ظاهر فی مطلق البيع. 
بعد احراز مقام  نعم ولکنه مقدمات الحکمة. قلت:ان قلت: ان دليل الظهور االطالقی هو 

من  هللعموم کما يمکن انوضع ال انه الجل البيع فی احل الله البيع يمکن عمومية الوضع ف
  36حيث مقدمات الحکمة فاليثبت ان عموميته من حيث مقدمات الحکمة.

  التقريب الرابع:
هو نفس التقريب السابق مع الفرق بأن الوجوب ايضا يحتاج الی البيان ولکن المؤونة فيه و 

على  ةاخف من مؤونة االستحباب. فسكوت المتكلم عرفا عن بيان الزيادة األشد يكون قرين
  37إرادة الزيادة األخف فيتعين الوجوب.

  االشکال عليه:
اقول کمامّر فی التقريب السابق البد من ان ينظر الی العقال من انه هل عندهم قانون و بيان 

  . هذاالبيان العام عندالعقالء عام فی هذه الموارد ام ال ولکنه اليحرز عندنا
  :وجوابه اشکال السيد الصدر علی القول الثالث

وقداستشکل السيدالصدر علی هذا المسلک بأنه لوکان دليل ظهور مادة االمر فی الوجوب هو 
الظهور االطالقی فالوجوب الکرام الفقيه عند وجود "اکرم الفقيه"و"البأس بترک اکرام 
العلماء" حيث ان ظهور االمر فی الدليل االول باالطالق و اما ظهور العموم فی الثانی بالوضع 
اعنی وضع ال فی العلماء و الظهور الوضعی مقدم علی االطالقی فإذا لم يقدم عموم العام 
على إطالق الخاّص فال أقل من التعارض و التساقط بينهما و الرجوع الی البرائة فی اکرام 

                                         
طالقی فی موارد وجود القانون العقاليی کما ذکر ولکنه حيث الينضبط کالمه، فيمکن . ان االستاذ و ان لم ينکر ظهور اال 36

 ان يستشکل عليه بانه مايمکن ثبوت الظهور االطالقی فی سائر الموارد کاالطالق فی مادة اکرم العلماء.
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تقديم ظهور الدليل الخاّص في الوجوب على عموم الدليل الدال عندهم  الفقيه مع ان القاعدة
  38.خيصعلى التر

  :ثم انه اجاب عن هذاالنقض
ال  قطف بأن المناط فی النسبة بين الدليلين و الجمع بينهما، النظر الی موضوع الدليلين اوال: 

الدليل الثانی. مثال لوقال من مجموع الالدليل االول مع الموضوع و الحکم من الی مجموع 
المولی فی دليل "ال باس بالدم اذا کان اقل من الدرهم"  وقال فی خطاب آخر"ال تصل فی دم 

حيحا ص لکان الصالة الحيض و النفاس و االستحاضه" فهنا لو نظرناالی مجموع الخطابين 
 رعافاو حيض مطلق من حيث انه دم ن الدم المع کون الدم اقال من الدرهم ولو کان حيضا 

و کذا فی الدليل الثانی النه من حيث  و لکنه من حيث هو اقل من الدرهم خاص غيرهما او
ان کمطلق سواء  يبطل الصالةانه دم حيض او استحاضه او نفاس فهو خاص اما من حيث انه 

کان المناط فی الجمع، موضوع الدليل االول مع الموضوع فی  لواما  .قل من الدرهم ام الا
هو بان الدم لوکان اقل من الدرهم ف نحکمل الدليل الثانی و الحکم فی االول مع الحکم فی الثانی

ال يبطل الصالة اال ان يکون  من الدماء الثالثة الن الموضوع فی الدليل االول و هو الدم 
لثانی (دماء الثالثة)خاّص و اما قوله اذا کان اقل من الدرهم مطلق لکن الموضوع فی الدليل ا

وبعبارة اخری ان نسبة الموضوع يکون مقدما  من حيث انه قضية شرطية فهو قيد للحکم.
  علی الحکم والنسبة بينهما يکون عاما وخاصا مطلقا کما ان النسبة بين حکمهما ايضا کذلک.

ان الموضوع فی قولنا اکرم الفقيه خاص و الحکم مطلق وظاهر فی الوجوب فو اما فی المقام، 
واما الموضوع فی الباس بترک اکرام العلماء عام لکن الحکم فی االول ظاهر فی الوجوب 
بشرط عدم مايصلح للقرينية ولکنه موجود هنا وهو قوله الباس و کذا العلماء فی الدليل الثانی 

لقرينة ولکنهاموجود هنا وهو الفقيه فی الدليل االول فيتعارضان يکون عاما بشرط عدم وجود ا
لعام(ای التنجيزی و هو او کذا لو قلنا بتقدم الظهور فنرجع فی حکم اکرام الفقيه الی البرائة 

  العلماء) علی الظهور التعليقی وهو الظهور االطالقی. 
لموضوع فی اکرم الفقيه ، الموضوع فقط اليورد النقض الن ااما لو الحظنا فی الخطابين

  خاص و اما الموضوع فی الباس بترک اکرام العلماء عام فيخصصه. 
و هذه القاعدة هی التی مشی عليها السيد الخويی و من سبق عليه من ان الجمع الموضوعی 

 وولنا نقوض عليه ه ليس بصحيح علی نحو االطالق مقدم علی الجمع الحکمی مطلقا و لکن
   حله.بيانه موکول الی م

عيينی تاذا تعارض بين حکم الزامی و حکم ترخيصی ولو کانا مطلقين، لتقدّم الحکم الوثانيا: 
النهما اليتنافيان من حيث ان الحکم االلزامی فی اکرم الفقيه مقتض  علی الحکم الترخيصی

للوجوب و اما الحکم الترخيصی فی قوله الباس اليقتضی للوجوب و المقتضی اليتعارض 
االقتضاء. و هذه الکبری کالکبری السابقة فی ان لهما آثار فی الفقه و لکن اثبات هذه مع عدم 
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صحيحان اما مطلقا او فی بعض الموارد و البد ان انهما ليسا بفالکبری اصعب من سابقه 
  ننظر فی کل مورد عند العقال من انه هل تصح عندهم هاتين القاعدتين ام ال؟

  الثمرة بين االقوال الثالثة
  قد ذکر السيدالصدر ثمرات عديدة بين هذه االقوال الثالثة:

ثبوت داللة السياق على مسلك الوضع و سقوطه على مسلك اإلطالق و حكم  الثمرة االولی:
  العقل

ان مبنى الفقهاء عادة في الفقه على انه إذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد کقوله اغتسل 
لجنابة و عرفنا من الخارج استحباب بعضها اختل ظهور الباقي في الوجوب اغتسل ل للجمعه و

على القول بوضع األمر للوجوب إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلوالت تلك 
األوامر مع ظهور وحدة السياق في إرادة المعنى الواحد من الجميع، و اما بناء على مسلك 

القی فالينثلم وحدظ السياق النه علی مسلک حکم العقل و مسلک الظهور االطحكم العقل 
عقلي خارج عن مدلول  فجميع األوامر مستعملة في معنى واحد و هو الطلب و الوجوب حكم

اللفظ مبني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الترخيص و كذلك الحال على مسلك اإلطالق 
الوجوب لكنه أريد في بعضها لب و هو جامع الط ألن المعنى المستعمل فيه واحد على كل
  39.بتعدد الدال و المدلول وکذافی االستحباب

  الثمرة الثانی: استعمال اللفظ فی اکثر من معنی علی مسلک الظهور الوضعی
انه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة و الجنابة و علم من الخارج 

لوضع ال يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة بهذا بان غسل الجمعة ليس بواجب فعلى مسلك ا
األمر أيضاً ألنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو غير صحيح عرفاً 

  خالفا فی الثمرة االولی الن االمر هناک متعدد اما هنا واحد.
  40وذکر ايضا ثمرات اخر والبد ان نالحظ من انها هل تصح ام ال؟

  

                                         
 .25، ص: 2علم األصول، ج. بحوث في  39
 شهر المحرم.   مام الوقت و قربالثمرات الجل ات مابقی من شيخنااالستاذه ما تعرض . و لکن 40


