بسم الله الرحمن الرحيم

تقريرات درس اصول الفقه  -سماحة اﻻستاذ اﻻحمدی الشاهرودی

مدظله

الحمد لله رب العالمين و الصﻼه و السﻼم علی محمد و آله الطاهرين واللعن الدائم علی
أعدائهم أجمعين من اﻵن إلی قيام يوم الدين.

اللهم ﮐن لوليّک الح ّجه ﺑن الحسن صلواتک عليه وعلی آﺑائه ﻓی هذه الساعه وﻓی ﮐ ّﻞ ﺳاعه
وليّا وحاﻓظا وقائدا وناصرا ودليﻼ وعينا حﺘی تسکنه أرضک طوعا وتمﺘّعه ﻓيها طويﻼ.
اللهم العن ّأول ظالم ظلم ّ
حﻖ مح ّمد وآل مح ّمد وآخر تاﺑﻊ له علی ذلک اللهم العن العصاﺑه
الﺘی جاهدت الحسين وشايعت وﺑايعت وتاﺑعت علی قﺘله اللهم العنهم جميعا.
السﻼم عليک يا أﺑا عﺒد الله وعلی اﻻرواح الﺘی حلت ﺑﻔنائک عليک منی ﺳﻼم الله أﺑدا ما
ﺑقيت وﺑقی الليﻞ والنهار وﻻ جعله الله آخر العهد منّی لزيارتکم ،السﻼم علی الحسين وعلی
ی ﺑن الحسين وعلی أوﻻد الحسين وعلی أصحاب الحسين.
عل ّ

الثانی والثالث والراﺑﻊ اللهم العن
خﺺ أنت ّأول ظالم ﺑاللعن منی واﺑدء ﺑه أوﻻ ﺛم العن
اللهم
ّ
َ
يزيد خامسا والعن عﺒيد الله ﺑن زياد وﺑن مرجانه وعمر ﺑن ﺳعد وشمرا وآل أﺑی ﺳﻔيان وآل
زياد وآل مروان إلی يوم القيامه.
المقصد اﻻولی فی اﻻوامر

الﻔصﻞ اﻻول :ﻓيما يﺘعلﻖ ﺑمادة اﻻمر
قد ذﮐر اﻵخوند ره ﻓی الکﻔاية جهات ارﺑعة ﻓی هذاالﻔصﻞ و هی:
1

الجهة اﻻولی  :فی بيان مﻌﻨی مادة اﻻمر فی اللغة و الﻌرف
و تنقيح الﺒحث يﺘم ضمن مطالب:

المطلب اﻻول  :ﻓی توضيح ﮐﻼم الکﻔاية و النقض و اﻻﺑرام ﻓيه
و هذا المطلب يکون ﻓی نکﺘﺘين :

النکﺘة اﻻولی  :ﻓی نقﻞ تعدد المعانی للﻔظ اﻻمر و اﻻشکال عليه

قد ذﮐر صاحب الکﻔاية أن للﻔظ اﻷمر معان مﺘعددة حﺘی انه يُعدّون ﻓی الکﺘب المﻔصلة خمسة
عشر معنى له و اﻵخوند ذﮐر ﺑعضها:
منها الطلب كما يقال أمره ﺑكذا و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا و منها الﻔعﻞ كما ﻓي قوله
ع ْونَ ِﺑ َر ِشيدٍ ،و منها الشيئ العجيب كما ﻓي قوله تعالى ﻓَلَ ﱠما جا َء أ َ ْم ُرنا ،و
تعالى َو ما أ َ ْم ُر ﻓِ ْر َ
منها الشيء ﮐما يقال ينﺒغی تنﺒيه امور ،و منها الحادﺛة و منها الغرض كما تقول جاء زيد ﻷمر
كذا.
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ﺛم قال انه من المسلّم ليس ﮐلها معان للﻔظ اﻻمر ﻻنه يسﺘلزم اﻻشﺘراک اللﻔظی ﺑين خمسه
عشر معنی و هو خﻼف اﻻرتکاز ﺑﻞ عد ﺑعضها من معانيه من اشﺘﺒاه المصداق ﺑالمﻔهوم
يعنی ان لﻔظ اﻻمر ﻓی ﺑعض هذه اﻻمثله –ک ﻓلماجاء امرنا -يسﺘعمﻞ ﻓی معنی الشیء مثﻼ و
معنی الشيئ يکون مصداقا لمﻔهوم اﻻصلی و لکن المﺘوهم يﺘوهم ان الشيئ هو من معانی مادة
اﻻمر مثﻞ لﻔظ زيد ﻓی انه وضﻊ لمصداق اﻻنسان ولکنه يﺘوهم انه وضﻊ لمﻔهوم اﻻنسان وهذا
ﺑاطﻞ .ﺛم قال قدس ﺳره ﺑذلك ظهر ما ﻓي دعوى صاحب الﻔصول من كون لﻔظ اﻷمر حقيقة
ﻓي المعنيين الطلب و الشأن .ﻻن اﻻمر ﻓی مثال شغله امر ﮐذا يکون ﺑمعنی الشيئ و لکنه
يسﺘعمﻞ ﻓی مصداقه الذی هو شأن ﻻ انه يوضﻊ لمعنی الشأن و ﮐذا أن اﻷمر ﻓي جاء زيد
ﻷمر ما اﺳﺘعمﻞ ﻓي معنى الغرض ﻻن الﻼم ﺑمعنی الغرض ﻓلو ﮐان اﻻمر ﺑمعنی الغرض
ايضا ،يکون المعنی جاء زيد غرض غرض ﮐذا و هذا ليس ﺑصحيح.

اﻻشکاﻻت علی صاحب الکﻔاية

قد اﺳﺘشکﻞ المحقﻖ اﻻصﻔهانی ره  2علی اﻵخوند ﺑأنه:

اوﻻ :ان تعﺒير اشﺘﺒاه المصداق ﺑالمﻔهوم انما هو ﻓی موارد الﺘی وضﻊ اللﻔظ مثﻼ لمصداق زيد
مﻊ لحاظ حيثية مصداقيﺘه لﻼنسان ﻓی مقام الوضﻊ و اﻻﺳﺘعمال ﻓهنا صحيح ﺑان نقول ان
المﺘوهم يﺘخيﻞ ان اللﻔظ الﻔﻼنی وضﻊ للمﻔهوم الﻔﻼنی مﻊ انه قد وضﻊ لمصداقه .و اما ﻓی
المسﺘعمﻞ حيثية مصداقيﺘه لمﻔهوم ﻓﻼنی ﻻيصح هذاالﺘعﺒير
الموارد الﺘی ﻻيلحظ الواضﻊ او
ِ
وهکذا المقام ﻻن مادة اﻻمر ﻓی قوله تعالی و ما امر ﻓرعون ﺑرشيد وان ﮐان ﺑمعنی الﻔعﻞ
المسﺘعمﻞ ﻻيسﺘعمله ﺑلحاظ حيثية مصداقيﺘه للشيئ ﺑﻞ لعﻞ
الذی هو من مصاديﻖ الشيئ و لکن
ِ
انه غاﻓﻞ عن هذا .ولکن اجاب السيد الروحانی ﺑأن هذاالﺘعﺒير عام و شامﻞ حﺘی لدعوى
الوضﻊ للمﻔهوم مﻊ اﺳﺘعماله ﻓي المصداق لﺘخيﻞ اﺳﺘعماله ﻓي المﻔهوم.
اقول :اﻻمر ﺳهﻞ و ﮐﻼم السيد الروحانی صحيح ﻻن العرف ﻻيخطّئ من قال ﻓی هذه الموارد
ﺑانه من اشﺘﺒاه المصداق للمﻔهوم.

و ثانيا :ان اﻻمر ﻓی قوله تعالی" َو ما أَ ْم ُر ﻓِ ْر َع ْونَ ِﺑ َر ِشيد" ﻻيکون ﺑمعنی الﻔعﻞ ﺑﻞ ﺑمعناه
ع ْونَ َو ما أَ ْم ُر ﻓِ ْر َع ْونَ ﺑِ َر ِشيد .و لکن
المعروف أی الطلب ﺑقرينة ماقﺒله ای ﻓَاتﱠﺒَعُوا أ َ ْم َر ﻓِ ْر َ
ير ّد هذااﻻشکال ايضا ﺑأن لﻼمر اطﻼقان ،تارة يأمر المولی ﺑمجیء الماء و هذا يکون ﺑمعنی
الطلب و تارة يقول شخﺺ آخر ﻓی هذاالمثال ﺑأنه لماذا امر المولی أی ﻓ َعﻞ المولی هذاالﻔعﻞ
ﻓيصدق معنی الﻔعﻞ علی مادة اﻻمر ايضا .ﻓﻼمر ﻓی صدر اﻵيه ﺑعنی الطلب و لکنه ﻓی ذيله
ﺑمعنی الﻔعﻞ و لو ﮐان ﺑمعنی الطلب لزم ان يکون ﻻمر الﻔرعون مأموراﺑه ﻓهو اخﺒار و ناظر
الی اﻻمر اﻻول الذی هو اﻻنشاء.

وثالثا :ان اﻻمر ﻓی قوله تعالى" ﻓلَ ﱠما جا َء أ َ ْم ُرنا" ايضا ﺑمعنی الطلب حيث إن العذاب لمكان
تعلﻖ اﻻرادة الﺘكوينية ﺑه ،و كونه قضاء حﺘميا يطلﻖ عليه اﻷمرو لکنه ﺑمعنی اﺳم المﻔعول
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َي ٌء َع ِجيبٌ * قالُوا أ َ
ای المطلوب ،و لو مثّﻞ اﻵخوند لمصداق العجيب ﺑقوله تعال :إِ ﱠن هذا َلش ْ
تَ ْع َج ِﺒينَ ِم ْن أ َ ْم ِر اللﱠ ِه لكان أولى ،مﻊ ّ
أن اﻷمر هنا أيضا ﺑمعناه المعروف لمكان تعلّﻖ اﻷمر
الﺘكويني ﺑه ،ﻓهو مصدر ﺑمعنى المﻔعول.

ورابﻌاّ :
ان اﻻمر ﻓی قولنا جئت ﻻمر ﮐذا ليس مصداقا للغرض ،ﺑﻞ مصداقه تلك الﻔائدة ،مثﻼ
ان مدخول الﻼم ﻓی قولنا جئت لﻼجﺘهاد ،يکون مﺘعلقاللغرض وﻻ يکون نﻔسه غرضا ﺑﻞ
الغرض هو اﻻمر المﺘرتب علی اﻻجﺘهاد ای الﺘقرب الی الله .و لکﻨه ير ّد ايضا ﺑأن لنا
غرضين ،الغرض اﻻدنی و هو اﻻجﺘهاد و الغرض اﻻقصی و هو الﺘقرب ويصدق علی
الغرض اﻻدنی انه مصداق للغرض عرﻓا .وﺑهذاالﺒيان يظهر ما ﻓی ﮐﻼم المحقﻖ اﻻيروانی
من ان مدخول الﻼم يکون مﺘعلﻖ الغرض و حيث ان الغرض امر نﻔسانی ،ﻻيمکن ان يﺘعلﻖ
ﺑاﻻمر الخارجی 3للزوم اتحاد ظرف الحمﻞ ﻓهذااﻻمر الخارجی يکون مﺘعلقاللغرض ﻻنﻔس
الغرض .والوجه ﻓی ذلک ان لنا غرضين غرض ﺑالذات وهو امر نﻔسانی و غرض ﺑالعرض
يکون ﻓی الخارج .هذا اوﻻ و ثانيا :ان هذاالکﻼم فی الحکمة من ان لنا معلومين معلوم ﺑالذات
و معلوم ﺑالعرض و ﮐذا محﺒوب ﺑالذات و محﺒوب ﺑالعرض ﻻن العلم امر نﻔسانی و ﮐذا اﻻراده
و الحب ﻓﻼيمکن ان يﺘعلﻖ الی اﻻمر الخارجی للزوم اتحاد ظرف المﺘعلَﻖ و المﺘع ِلﻖ ،ﻓﺘکون
مﺘعلﻖ الحقيقی للعلم و اﻻراده و الحب هی صورة تلک اﻻمر الخارجی ﻻشخصه الخارجی،
مماﻻاصل له و مکابرة مع الوجدان ﻻن الحب الذی تعلﻖ الی زيد الخارجی مثﻼ امر وجدانی
و ليس ﺑصحيح انا نحب صورة زيد ﺑاﻻصاله ﻻ شخصه الخارجی .ﻓالصحيح ان يقال ان
تحليﻞ هذالمطلب من انه ﮐيف يﺘعلﻖ اﻻمر الذهنی ﺑاﻻمر الخارجی ﮐﺘحليﻞ ﺳائر اﻻمور
النﻔسانی مثﻞ حقيقة اﻻرادة و مﻔهوم الوجود يکون ﺑيد عﻼم الغيوب و من ارتضی من رﺳول
الله صلی الله عليه و آله و المعصومين عليهم السﻼم.
ﻓﺘلخﺺ ان ﮐﻼم اﻵخوند صحيح ﻓی النکﺘة اﻻولی.

النکﺘة الثانيه  :ﻓی مخﺘار صاحب الکﻔاية قدس ﺳره

ان اﻵخوند قائﻞ ﺑاشﺘراک اللﻔظی ﺑين معنيين وهما الطلب ﻓی الجملة و الشيئ و الدليﻞ عليه:

اوﻻ  :يجمﻊ تارة علی وزن ﻓواعﻞ)اوامر( و اخری يجمﻊ علی وزن ﻓعول)امور( ﻓﻼيمکن
ﻓی ﺑعض اﻻمثله ک ينﺒغی تنﺒيه امور ،ان نقول تنﺒيه اوامر و ﮐذا ﻓی مثال اوامر زيد مطاع
ان نقول امور زيد مطاع .اذن ،اﻻخﺘﻼف ﻓی الجمﻊ يدل علی اﻻخﺘﻼف ﻓی اصﻞ المادة ﻻن
الجمﻊ و الﺘصغير يرجعان الکلمة الی اصله.

وثانيا :واحد من معانی هذه المادة مشﺘﻖ و يکون له معنی الحدﺛيه ﻓيشﺘﻖ منه الصيغ المخﺘلﻔه
ﮐاﺳم الﻔاعﻞ و المﻔعمول و اﻻمر و ليس للمعنی اﻵخر معنی الحدﺛية اذن ﻓﻼ يشﺘﻖ منه الصيغ
المخﺘلﻔة و لو ﮐان لمادة اﻻمر معنی واحد لکان له مشﺘقات دائما او ليس له مشﺘقات ﻓی أی
حالة.
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اﻻشکاﻻت عليه :

اﻻشکال اﻻول :وهوماذکره المحقق اﻻيروانی من ان مادة اﻻمر ﻓی جميﻊ اﺳﺘعماﻻته يکون
ﺑمعنی الطلب .انه قدس ﺳره قال »ﻻ يﺒعد ان يكون إطﻼق لﻔظ اﻷمر ﺑمعنى الشيئ مأخوذا من
معنی الطلب و ﺑمناﺳﺒة ان الشيء يكون مﺘعلقا للطلب و موردا له أطلﻖ عليه لﻔظ اﻷمر كما
انه ﺑمناﺳﺒة انه تعلﻖ ﺑه المشية أطلﻖ عليه لﻔظ الشيء ﺛم توﺳﻊ و أطلﻖ اللﻔظان على المحاﻻت
غير القاﺑلة لﺘعلﻖ الطلب و المشية ﺑها ﮐقولنا شريک الﺒاری امر محال ،وﮐذا النار امر
ضروری للﺒشر« 4ﻻن ارادته تعالی يﺘعلﻖ ﺑالﻔعﻞ وهو خلقة النار ﻻالعين الخارجی ای النار.

و لکن يرد عليه ﺑأن هذاالکﻼم غايﺘه اﺛﺒات امکان صحة اﺳﺘعمال مادة اﻻمر ﻓی معنی الشيئ
و يوجد له مناﺳﺒة اما انه يکون ﺑمعنی الشيئ قطعا ﻓی جميﻊ اﺳﺘعماﻻته ﻓليس ﺑصحيح ﻻن
اﺳﺘعمال اﻻمر ﻓی"ينﺒغی تنﺒيه امور" غير اﺳﺘعمال اﻻمر ﻓی" امرتک ﺑالصﻼة" ﺑالوجدان.
اﻻشکال الثانی :و هو ما ذکره المحقق اﻻصفهانی 5و هذاﻻشکال يتلخص فی خمسة نکات:

الﻨکتة اﻻولی :و هی ان ظاهر عﺒارة اﻵخوند هو الﺘرادف ﺑين اﻻمر و احد من معنييه و هو
الشیء مطلقا ﺑﻞ الصحيح ان النسﺒة ﺑينهما هو العام و الخاص المطلﻖ إذ الشيء يطلﻖ على
اﻷعيان و اﻷﻓعال ،مﻊ أن اﻷمر ﻻ يحسن إطﻼقه على العين الخارجية ﻓﻼ يقال :رأيت أمرا
عجيﺒا إذا رأى ﻓرﺳا عجيﺒا.
اقول :هذه النکﺘة هی مﺘينة جدا.

الﻨکتة الثانية :وهی انه ذﮐر انی لم أقف على مورد يﺘعين ﻓيه معنی الشيء نعم يمکن ﻓی
ير
ص ُ
ﺑعض الموارد انه يناﺳب معنی الشيئ لکنه ﻻتعينا ،حﺘى مثﻞ قوله تعالى :أَﻻ إِلَى اللﱠ ِه تَ ِ
ور ﻹمكان إرادة المصنوعات ،ﻓإن الموجودات كلها -ﺑاعﺘﺒار -صنعه و ﻓعله تعالى ،و
ْاﻷ ُ ُم ُ
كذلك قوله تعالى :ﺑِإِ ْذ ِن َر ِﺑّ ِه ْم ِم ْن ُك ِّﻞ أ َ ْم ٍر ،ﻓإنه ﻻ يﺘعين ﻓيه إرادة ك ّﻞ شيء ،ﺑﻞ ك ّﻞ ما تعلقت
ﺑه إرادته الﺘكوينية و الﺘشريعية ای النازل على ولّى اﻷمر عليه السﻼم ﻓي ليلة القدر دﻓﺘر
قضاء اللّه الﺘكويني و الﺘشريعي ،و هکذا يسﺘعمﻞ اﻻمر ﻓی قوله تعالى :لَهُ ْالخ َْل ُﻖ َو ْاﻷ َ ْم ُر ﻓی
الطلب؛ ّ
ﻷن المقصود من عالم اﻷمر هو المجردات الﺘی يﺘحقﻖ ﺑمجرد اﻹرادة الﺘكوينية المعﺒّر
عنها ﺑكلمة كن و اما المقصود من الخلﻖ هو الم المادة الذی ﻻيﺘحقﻖ ﺑمجرد اﻻراده ﺑﻞ يحﺘاج
تحقﻖ عالم المادة الی القاﺑلية و اﻻﺳﺘعداد.

و لکﻨه يرد علی هذه الﻨکتة بأنه ﻻيکون مراد اﻵخوند -ﻓی قوله اشﺘﺒاه المصداق ﺑالمﻔهوم -
ﺑأن مادة اﻻمر ﻓی هذه اﻻمثلة تسﺘعمﻞ ﻓی مصداق الﻔعﻞ العجيب أو الشأن أو الحادﺛة لنﻔس
اﻻشکال الساﺑﻖ 6ﺑﻞ مراده ان معنی اﻻمر و المسﺘعمﻞ ﻓيه لهذه المادة هو الشیء و لکن المراد

 . 4همان.
 . 5نهاية الدراية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.250 :
 . 6من انه خﻼف ارتکاز تعدد اﻻوضاع لخمسة عشر معانی ﻓلو اﺳﺘعمﻞ مادة اﻻمر ﻓی مصداق الﻔعﻞ العجيب او الشأن او
 ...ﻓهو يسﺘلزم ايضا تعدد اﻻوضاع و هو خﻼف اﻻرتکاز ايضا.
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اﻻﺳﺘعمالی أو الجدی ﺑﺘعددالدال و المدلول– ﻻجﻞ القرائن الحالية و المقالية -هو مصداق
الشیء ای الﻔعﻞ العجيب أو الشأن أو الحادﺛة أو ، ...مثﻞ قولنا جاء انسان و يراد من اﻻنسان،
زيد و قولنا رأيت انسانا و المراد هو عمرو و قولنا اﮐرم انسانا و المراد هو ﺑکر ﻓالمسﺘعمﻞ
ﻓيه للﻔظ اﻻنسان ﻓی هذه اﻻمثلة ﻻيکون هو زيد و عمرو و ﺑکر ﺑﻞ يکون هو اﻻنسان نعم
المراد اﻻﺳﺘعمالی هو زيد و عمرو و ﺑکر و اﻻ يسﺘلزم المجازية .و ﮐذا المسﺘعمﻞ ﻓيه للﻔظ
العالم ﻓی قولنا اﮐرم العالم العادل ﻻيکون هو العالم العادل ﺑﻞ العالم يسﺘعمﻞ ﻓی معنی العالم
الذی هو الماهية المﺒهمة المهملة و ﮐذا العادل و لکن المراد اﻻﺳﺘعمالی من مجموع
هذااﻻﺳﺘعمال هو العالم العادل ﺑﺘعدد الدال و المدلول.

و اما بالﻨسبة الی قوله فی عالم الخلق ﻓنقول ارادته تعالی يمکن ان يﺘعلﻖ ﺑايجاد المخلوق
المادی ﺑﻼواﺳطة و ﮐيف وجدت القاﺑلية ﺑعد صدور المجرد اﻻول و لکنه ﻻيمکن القاﺑلية
ﻻيجاد الموجود المادی مسﺘقيما!؟ و اما بالﻨسبة الی قوله ﻻيتﻌين الشيئ ﻓی قوله تعالی الی
الله تصير اﻻمور ﺑﻞ معناه ﮐﻞ ما تعلقت ﺑه اﻻرادة ،نحن نسأل منه ان ما ﻓی قوله ﮐﻞ ما
تعلقت هﻞ هو غير الموصولة؟ ﻓان ﮐان هی الموصولة ﻓيصير اﻻمر ﺑمعنی الشیء.
الﻨکتة الثالثة :و هی ان ﺑين اﻻمر ﺑمعنی الشيئ و الشيئ عموم و خصوص من وجه ﻻنه ﻻ
يصح قولنا شيء ﻓﻼن مسﺘقيم خﻼﻓا لقولنا أمر ﻓﻼن مسﺘقيم.

ولکن ظهر جوابه مما قلﻨا ﻓی النکﺘة الثانية و هو ان المراد اﻻﺳﺘعمالی ﺑﺘعدد الدال و المدلول
و لذا يُنقض عليه هذاالقول "ان الشیء الذی يريده مسﺘقيم"

الﻨکتة الرابﻌة :و هی انه لو ﮐان المقصود من الشيئ هو المعنی المصدری من شاء يشاء
لکان اﻻمر و الشيئ مﺘساويان يعنی انه ﻻيکون حينئذ من الجوامد ﺑﻞ هو ﺑاعﺘﺒار مشيﺘه تعالی
مطلوب و لكن الشيء -ﺑهذا المعنى -لم يكن ﻓي قﺒال الطلب ﺑﻞ هو من مصاديﻖ الطلب ﮐما
مر ﻓی ﮐﻼم المحقﻖ اﻻيروانی.
ّ

ولکﻨه يشکل عليه ﺑان الشیء ﺑمعنی المطلوب لم يکن من اﻓراد اﻻمر ﺑمعنی الطلب اذ هو
معنی حدﺛی مﻊ ان المطلوب و اﺳم المﻔعول ليس ﺑمعنی الحدﺛی ﻓﻼ يمکن ان يکونا تحت جامﻊ
واحد.
الﻨکتة الخامسة :ان تعدد الجمﻊ )ای اﻻوامر – اﻻمور( ﻻيدل علی تعدد المعنی ﻓی المادة ﺑﻞ
اﻻمر دائما يکون ﺑمعنی الشيئ الذی قاﺑﻞ لﺘعلﻖ ارادة المولی ﺑه ،غاية اﻻمر ان المحﻞ تعلقت
ﺑه اﻻرادة ﻓعﻼ ﻓيجمﻊ علی صيغة اوامر وتارة قاﺑﻞ لﺘعلﻖ اﻻرادة ﻓيجمﻊ علی امور.

و لکﻨه يشکل عليه با نه اعﺘرف ﺑکون معنی اﻻمر اﺛنين حيث انه تاره يﻼحظ ﻓيه معنی
الطلب و اخری ﻻ يﻼحظ ﺑﻞ يﻼ حظ ﺑما انه محﻞ قاﺑﻞ لﺘعلﻖ الطلب و ﮐيف يمکن الجامﻊ ﺑين
ﺑشرط شیء و ﺑشرط ﻻ.
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اﻻشکال الثالث :ﻻتکون النسﺒة ﺑين اﻻمر و الطلب هی الﺘساوی ﺑﻞ ﺑينهما العموم و الخصوص
المطلﻖ ﺑمعنی ان الطلب يع ّم الطلب من النﻔس و الطلب من الغير ک طلﺒت العلم وطلﺒت
اخﺘﺺ ﺑالطلب من الغير ﻻ من النﻔس ﻓﻼيصح امرت الضالّة.
الضالۀ و لکن اﻻمر
ّ
المطلب الثانی  :ﻓی ﺑيان ﺳائر اﻻقوال
ان هنا ارﺑعة اقوال ﻓی معنی مادة اﻻمرو هی:

القول اﻻول :و هو اﻻشﺘراک اللﻔظی ﺑين الطلب ﻓی الجملة و الشیء وهو قول اﻵخوند ره
مرذﮐره.
وقد ّ

القول الثانی :و هو ان هذه المادة تکون لها معنی واحدة و هی معنی الشیء و لکنه
ﺑمعناهاالحدﺛی ای ﺑمعنی اﺳم المﻔعول )مطلوب(ﻻالجامد ﻓاﻻمر ﺑمعنی الطلب يکون من شقوق
الشيئ ﺑهذاالمعنی وهذا قول المحقﻖ اﻻيروانی ره و لکﻨه ظهر مماسبق من ان اﻻمر ﺑمعنی
المأمور و اﻻمر ﺑمعنی الطلب ﻻيکون لهما جامﻊ حقيقی ﻓﻼيمکن ان يکون من شقوقه.
القول الثالث و هو قول المحقﻖ اﻻصﻔهانی ره الذی يشﺒه ﺑالقول الثانی.

القول الرابع :و هو ان هذه المادة ﺑمعنی الواقعة الّﺘي لها أهميّة ﻓي الجملة و هذاالمعنی ينطﺒﻖ
علی الطلب ﻻنه ايضا واقعة مهمه و هذاماالﺘزم ﺑه المحقﻖ النائينی قدس ﺳره .7ولکﻨه
استشکل عليه اوﻻ  :ﺑأنه يصح توصيف اﻻمر ﺑأنّه ﻻ أهمية له ،و لو كانت اﻻهميّة مأخوذة
ﻓي مﻔهومه لزم منه توصيف الشيء ﺑما يناقضه ،و هو من اﻻغﻼط الواضحة .وثانيا :ﻻيمکن
ّ
ويشﺘﻖ منه
ان يکون جامﻊ حقيقی ﺑين جميﻊ المعانی ﻻن اﻻمر ﺑمعنى الطلب يکون حدﺛيا
جميﻊ المشﺘقات ﺑخﻼف اﻻمر ﺑمعنى غير الطلب ،ﻓانّه من الجوامد .واما الجامﻊ اﻻنﺘزاعی
ﻓﻼقيمة له ﻻنه موجود ﺑين جميﻊ اﻻشياء من الجوهر و العرض و لکن اﻻمر له معنی مقولی
ﻓيلزم ان يکون له جامﻊ حقيقی.

المطلب الثالث :ﻓی ﺑيان قول المخﺘار
اقول :ان اﻻمر يکون علی معنيين و هما الطلب الخاص  -اعنی الطلب من الغير -و الشيئ
ولکن ﻻالشیء المحض الذی قال ﺑه اﻵخوند ره ﺑﻞ هو الشیء الذی اُشرب ﻓيه معنی الﻔعﻞ او
قاﺑﻞ لﺘعلﻖ اﻻرادة ﺑه ﻓلذاينطﺒﻖ علی الجوامد و اﻻﻓعال و اﻻعﻼم فظهر ما فی کﻼم
السيدالخويی ره من انه ﻻينطﺒﻖ علی الجوامد و السيد الصدر من انه يصدق علی الجوامد
دون اﻻعﻼم و المعاريف .توضيح ذلک يلزم ان يکون مﻊ الشيئ ﻓعﻞ ک اﻻراده او النظر
ﻓﻼيصح قولنا شريک الﺒاری امر ﺑﻞ ﻻﺑد ان نقول شريک الﺒاری امر محال ﻻنه اشرب ﻓيه
معنی الﻔعﻞ يعنی اﻻراده ﺑايجاد شريک الﺒاری او اجﺘماع النقيضين محال و ﮐذا ﻻيصح القول
ب أن اﻻنسان امر ﺑﻞ ﻻﺑد ان نقول ان اﻻنسان امر ضروری ﻻن هذه الکلمه)ضروری(اشرب
ﻓی اﻻنسان معنی الﻔعلية و هو الوجود او الکونية مثﻼ ﻓيکون المثال هکذا :ﮐونية اﻻنسان امر
 . 7اجود الﺘقريرات ،ج ،1ص.86 :
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ضروری و ﮐذا زيد امر ﻓانه ﻻيصح اما وجود زيد امر ضروری صحيح ﻓينطﺒﻖ اﻻمر علی
الجوامد ايضا.

وظهر ايضا ما فی کﻼم المحقق اﻻصفهانی من عدم صحة شيئ ﻓﻼن مسﺘقيم ،ﻻنه يصح
هذااﻻﺳﺘعمال ای الشیء ﺑمﻼحظة النظر او ارادة الشخﺺ.

المطلب الراﺑﻊ :اشکال السيدالخويی علی المشهور
ان اﻻمر ﻻيکون ﺑمعنی الطلب الخاص ای الطلب من الغير ﺑﻞ وضﻊ للدﻻله علی اﺑراز اﻻمر
اﻻعﺘﺒاری النﻔسانی ﻓی الخارج اما مادة اﻻمر ﻓهو مصداق للطلب ﻻ انها مسﺘعملة ﻓی معنی
الطلب .و السﺒب ﻓی ذلک ان المشهور قالوا ﻓی تعريف اﻻنشاء و الطلب ﺑانه ايجاد المعنی
ﺑاللﻔظ و لکنه يرد عليهم ان ﮐان المراد هو اﻻيجاد الﺘکوينی ﻓهو ﻓيحﺘاج الی اﻻﺳﺒاب الﺘکوينية
وﻻيﺘحقﻖ الصﻼة الخارجی ﺑمجرد قول المولی امرتک ﺑالصﻼة وان ﮐان المراد هو اﻻيجاد
اﻻعﺘﺒاری ﻓهو يوجد ﺑمجرد اﻻعﺘﺒار ﻓی النﻔس و اﺑرازه ﻓالصحيح ان نقول ان اﻻمر ﺑمعنی
8
اعﺘﺒار الﻔعﻞ علی ذ ّمة العﺒد و اﺑرازه ﺑأی نحو ﮐان.

اﻻشکاﻻت عليه :

اﻻشکال اﻻول و هو ما اورد شيخنااﻻﺳﺘاذ ره عليه ﺑان ﻻزم ﮐﻼمه صحة اﻻمر الی الميت
ﻻن المناط اعﺘﺒار الﻔعﻞ علی عهدته و هو اﻻمر الوضعی الذی يﺘحقﻖ ﺑمجرد اﻻعﺘﺒار ﻓيصح
ان نقول ان الميت مديون مثﻼ ﺑالف تومان غاية اﻻمر عدم وجوب ادائه.
اﻻشکال الثانی :و هو الذی نحن نقوله من انه :

اوﻻ  :ان نﻔس اشکال السيد الخويی علی المشهور يورد عليه ايضا ﻻن السيد الخويی يقول
ﺑأن اﻻﺑراز ﻓی اﻻمر ﻻﺑد ان يکون مﻊ قصد ايجاد الﺒعث – واﻻ لوﮐان اﺳﺘعمال اﻻمر ﺑقصد
الهزل او امﺘحان اﺳنانه ﻓﻼيکون امرا – و نسأل منه ان هذااﻻيجاد هﻞ هو تکوينی او
اعﺘﺒاری؟ ﻓکﻞ ما اجاب السيد الخويی هنا يأتی ﻓی اﻻشکال علی المشهور .ﻓﻼﺑد من اﺑراز
تلک اﻻعﺘﺒار النﻔسانی ﻻن يصدق اﻻمر و مادام انه ﻻيﺒرز ﻻيصدق عليه اﻻمر و لذا قال
السيد الخويی من منهاجه ﻓی الﺒيﻊ و اﻻجاره و الهﺒه و ..من ان هذه العقود ﻻيﺘحقﻖ ﺑمجرد
النية ﺑﻞ يحﺘاج الی المﺒرز.

و ثانيا :لو ﮐان المولی امر عﺒده ﺑالذهاب الی المشهد علی ﺳاﮐنها عليه آﻻف الﺘحية والثناء
،يصدق علی امره انه يشاء الذهاب و نسأل من السيد الخويی هﻞ هذه المشية غير الطلب؟!
اذن معنی اﻻمر هو الطلب.
وثالثا :ان معنی"اعﺘﺒار الﻔعﻞ علی ذمة العﺒد واﺑراز" يکون معنی صعﺒا ﻻيأتی ﻓی اذهان
المجﺘهدين ﻓضﻼ عن العوام الذی هم المﻼک ﻓی معانی اﻻلﻔاظ ﮐما اﺳﺘشکﻞ نﻔس السيد الخويی
علی ﺑعضهم ﮐرارا من انه ﻻيعﺘﺒر المعانی الدقيقة ﻓی معانی اﻻلﻔاظ ﻓلذا نقول الی شيخنااﻻﺳﺘاذ
 8پس چطور قﺒﻼ ﻓرمود يکی از معانی امر طلب اﺳت اما اﻻن می گويد اتﺒار ﻓعﻞ ﺑر ذمه عﺒد اﺳت نه طلب .
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ﺑانه يﺒطﻞ صيغ نکاح المسلمين ﻻن الذين يجرون صيغة النکاح ﻻيکون ﻓی اذهانهم اﻻعﺘﺒار
و اﻻﺑراز حﺘی ان هذاالمعنی ﻻيکون ﻓی ارتکازهم.

ﻓﺘلخﺺ ان مقالة المشهور هی الصحيح ﻻنه مواﻓﻖ لﻼرتکاز و العرف.

واما جواب اصل اشکال السيد الخويی فﻨقول ﺑأن اﻻعﺘﺒار وان تحقﻖ ﺑمجرد الﻔرض ولکن
يمکن ان معﺘﺒر خاص يشﺘرط مﻊ هذااﻻعﺘﺒار قيود خاصة مثﻼ يقول انا وضعت اﺳم العﺒاء
لهذاالثوب ﺑشرط ﮐونه ﻓی اليوم ﻻﻓی الليﻞ ﻓﻔی المقام ولو يﺘحقﻖ الطلب ﺑصرف اﻻعﺘﺒار
عندی و لکنه ﻻيکون طلﺒا عند العرف ﻻن العقﻼء يقولون ﺑأنا نعﺘﺒر الطلب علی الطلب الذی
يﺒرز .ﻓهذه العﺒارة ﻓی الرﺳالة ای ﻻيﺘحقﻖ الﺒيﻊ ﺑمجرد النية يعنی ﻻيﺘحقﻖ عرﻓا.

المطلب الخامس :ﻓی المعنی اﻻصطﻼحی لمادة اﻻمر
ان اﻻخوند ﺑعد ان ذﮐر معنی اللغوی و العرﻓی لمادة اﻻمر يﺘعرض للمعنی اﻻصطﻼحی و
قال »أما ﺑحسب اﻻصطﻼح ﻓقد نقﻞ اﻻتﻔاق على أنه حقيقة ﻓي القول المخصوص« 9قد نقﻞ
اﻵخوند هذااﻻتﻔاق من صاحب الﻔصول ﺛم اشکﻞ عليه ﺑان ﻻ شﺒهه ﻓی امکان اﻻشﺘقاق من
اﻻمر ﺑالمعنی اﻻصطﻼحی مﻊ ان القول المخصوص ﻻ يمکن اﻻشﺘقاق منه لعدم ﮐونه معنی
حدﺛيا ﺑﻞ هو جامد 10ﺛم وجّه ﮐﻼم المشهور ﺑان مقصودهم هو الطلب ﺑالقول ﻻ نﻔس القول
تعﺒيرا عنه ﺑما يدل عليه ای من ﺑاب تسمية الشیء ﺑاﺳم ﺳﺒﺒه ،ﻻن القول المخصوص وهو
اضرب مثﻼ يکون معناه الطلب .ﻓحصﻞ المعنی الحدﺛی الذی يشﺘﻖ منه الصيغ الطالب و
المطلوب و لکنه ليس اﻻمر ﺑمعنی مطلﻖ الطلب ﺑﻞ خصوص الطلب ﺑالقول .ﺛم قال ﻓی ذيﻞ
ﮐﻼمه نعم القول المخصوص يكون من مصاديﻖ اﻷمر.

اﻻيرادات عليه من المحقﻖ اﻻيروانی ره

اﻻشکال اﻻول  :أن معنی اﻻمر هو ذات الطلب ﻻالطلب ﺑقيد القول ﻓليس معنی اضرب هو
طلب الضرب ﺑقيد القول نعم هذاالقول يکون مصداق اﻻمر اﻻصطﻼحی11.و من هنا ظهر
اﻻشکال ﻓی ﮐﻼمه ﺑانه من ﺑاب تسمية الشيئ ﺑاﺳم ﺳﺒﺒه ﻻنه لوﮐان معنی اضرب هوالطلب
ﺑالقول لص ّح ان يقال ان هذه الصيغة المخصوصة تکون ّ
داﻻولکنه يکون ﺑمعنی ذات الطلب.

لکنه لو عﺒّر اﻵخوند عنه ﺑحکاية القول ﻻ ﺑکونه ّ
داﻻ لدﻓﻊ هذااﻻشکال.

اﻻشکال الثانی  :و هو ان اﻵخوند اﺳﺘشکﻞ علی المشهور ﺑانه ﻻيکون اﻻمر ﺑمعنی الطلب
ﺑالقول المخصوص و مﻊ هذا ﻻ يصح ﺑأن القول المخصوص ک اضرب من مصاديﻖ اﻻمر
اﻻصطﻼحی ﻻن هذا الکﻼم يصح علی طﺒﻖ ﮐﻼم المشهور.

 . 9كﻔاية اﻷصول ،ص.62 :
 . 10همان.
 . 11نهاية النهاية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.88 :
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اﻻشکال الثالث  :ان اﻻشﺘقاق يکون من معنی اللغوی لﻼمر ﻻاﻻصطﻼحی –ای صيغة
ضرب مثﻼ -ﮐما ان اﻻشﺘقاق ﻓی الﻔعﻞ يکون منه ﺑمعناه اللغوی ﻻ ﺑالمعنی اﻻصطﻼحی و
12
المعنی اللغوی يکون هو الطلب وهو امرحدﺛی يصح ان يشﺘﻖ منه.

اﻻشکال الرابع :ان نﻔس القول المخصوص له معنی حدﺛی و هذااﻻشکال له تقريﺒان من
المحقﻖ اﻻيروانی و المحقﻖ اﻻصﻔهانی  .اما تقريب المحقﻖ اﻻصﻔهانی 13ﻓهو ان القول
المخصوص له حيثيﺘان  ،حيثية نسﺒﺘه الی الﻼﻓظ و هو معنی مصدری و حدﺛی و حيثيﺘه ﻓی
نﻔسه و هو معنی اﺳم مصدری و جامد وﺑحيثية اﻻولی يشﺘﻖ منه الصيغ المخﺘلﻔه ای تلﻔظ،
تلﻔظا و . ...وقداورد السيدالخويی قدس سره عليه ﺑأن مقصود المشهور هو نﻔس القول
المخصوص ﻻ الﺘلﻔظ ﺑالقول المخصوص ﻻن معنی اضرب مثﻼ نﻔس صيغة اﻻمر ﻻ الﺘلﻔظ
ﺑها.

المطلب السادس :ﻓی ﺛمره الﺒحث عن المعنی اللغوی و العرﻓی
ذﮐر اﻵخوند انه ﻻشک ﻓی اﺳﺘعمال لﻔظ اﻻمر ﻓی الکﺘاب و السنة ﻓی المعانی المﺘعددة و ﻻ
حجة على أنه على نحو اﻻشﺘراك اللﻔظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز .واما ما ذﮐرمن
اﻻدله لﺘرجيح ﮐﻞ من الثﻼﺛة عند تعارض هذه اﻻحوال ﻻيﺘم ولو ﺳلم و لم تعارض ﺑمثله ﻓﻼ
دليﻞ علی الﺘرجيح ﺑه ﻻنه موجب للظن و الظن ليس ﺑحجة ﻓاذا شککنا علی نحو اﻻشﺘراک
اللﻔظی او المعنوی او الحقيقة والمجاز ،ﻓاﻻصول ﺑعدالﺘعارض يﺘساقط ﻓنرجﻊ الی اﻻصﻞ ﻓی
14
مقام العمﻞ.

ﺛم قال نعم لو علم ظهور لﻔظ اﻻمر ﻓي أحد معانيه و لو احﺘمﻞ أنه كان لﻼنسﺒاق من اﻹطﻼق
ﻓليحمﻞ عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة ﻓيه ﺑالخصوص أو ﻓيما يعمه ،ﻻن الذی يهمنا يکون هو
الظهور ﻻ معنی الموضوع له ﺛم قال انه ﻻ يﺒعد أن يكون لﻔظ اﻻمر ظاهر ﻓي الطلب.

اقول  :ذيﻞ ﮐﻼم اﻵخوند قدس ﺳره يناﻓی صدره من جهتين احدهما انه قال ﻓی صدر ﮐﻼمه،
ان لﻔظ اﻻمر يسﺘعمﻞ ﻓی معنيين وﺳائر المعانی يکون من مصاديقهما ولکنه قال ﻓی هذاالذيﻞ
"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
ﻓيمکن ان يکون مقصوده ان الﺒعض اﻵخر يسﺘعمﻞ ﻓی غير المعنيين قلت نعم و لکن صرح
ﻓی ذيﻞ ﮐﻼمه ﺑانه حقيقه ﻓی الطلب و الشیء .اللهم اﻻ ان يقال انه قال ﻓی ذيﻞ اﺳﺘعمﻞ لﻔظ
اﻻمر ﻓی غير واحد من المعانی و لم يقﻞ حقيقه او مجازا ً ﻓيمکن ان يسﺘعمﻞ ﻓی الﺒعض اﻵخر
الذی غير المعنيين علی نحو المجاز و لذا ﻻ تهاﻓت ﺑين صدر ﮐﻼمه و ذيﻞ ﮐﻼمه و لکن هذا
الﺘوجيه عليﻞ و ﻻ يخلوعن تأمﻞ ﻻن الظاهر من ﮐﻼمه انه لم يعلم هﻞ هذه اﻻﺳﺘعماﻻت حقيقيه

 . 12الظاهر انه ره خلط هنا ﺑين مﻔهوم اﻻمر و مصداقه ،ﻻن مصداقه ای نﻔس صيغة ضرب ﻻيشﺘﻖ منه اما مﻔهومه ای
القول المخصوص علی رای المشهور ﻓهو جامد.
 . 13نهاية الدراية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.254 :
 . 14كﻔاية اﻷصول ،ص.62 :
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أو مجازيه ويمکن انه حقيقة و لذا قال ﻻ حجه علی انه علی نحو اﻻشﺘراک اللﻔظی أو المعنوی
او الحقيقه و المجازمضاﻓا الی ان تعﺒيره قدس ﺳره ﺑغير واحد ظاهر ﻓی ﺛمانية او عشره
معانی ﻻ اﻻﺛنين والثﻼﺛة.

وثانيهما :انه قدس ﺳره تسلّم ان مادة اﻻمر مشﺘرک لﻔظی ﺑين المعنيين ولکنه ذﮐر ﻓی ذيله
انه ﻻيعلم انه علی نحو اﻻشﺘراک اللﻔظی او المعنوی  ...ﻻننه ﻻيﺘرقّی حﺘی يقال ﺑأن مقصوده
من الذيﻞ انه علی ﻓرض الﺘسليم.

واما ما قال من انه »نعم لو علم ظهوره ﻓی احد المعانی ﻓليحمﻞ عليه«فهو صحيح ولکن هذا
التﻌبير ﮐماقال المحقﻖ اﻻيروانی ره يأتی علی القول ﺑاشﺘراک المعنوی ﻻاللﻔظی الذی هو
مسلک الکﻔاية،ﻓحﻖ الﺘعﺒير ان يقال و لو احﺘمﻞ انه كان ﻷجﻞ الشهرة و كثرة اﻻﺳﺘعمال ﻓي
15
ذلك المعنى الظاهر ﻓيه من ﺑين تلك المعاني.

ولکن کﻼمه قدس سره ﻓی ان ظاهر لﻔظ اﻻمر هو الطلب ﻓی ﻓرض الشک ،ليس بصحيح
ﻻنه ﻻيسﺘعمﻞ لﻔظ اﻻمر ﻓی الکﺘاب والسنة ﻓی غير الطلب حﺘی نشک ﻓيه ونحمﻞ علی الطلب.
الجهة الثانية :ﻓی اشﺘراط العلو ﻓی معنی اﻻمر
علو اﻵمر او اﻻﺳﺘعﻼء او احدهما او ﮐليهما؟
هﻞ يعﺘﺒر ﻓی صدق مادة اﻻمرّ ،
وتوضيح المطلب يﺘ ّم ﺑرﺳم امور :

اﻻمر اﻻول :ﻓی ﺑيان ﮐﻼم اﻵخوند
انه قدس ﺳره قال :الظاهر اعﺘﺒار العلو ﻓي معنى اﻷمرﻓﻼ يكون الطلب من الساﻓﻞ أو المساوي
أمرا و لو أطلﻖ عليه كان ﺑنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعﺘﺒار اﻻﺳﺘعﻼء ﻓيكون الطلب
من العالي أمرا و لو كان مسﺘخﻔضا لجناحه و أما احﺘمال اعﺘﺒار أحدهما ﻓضعيف 16.و اﺳﺘد ّل
علی مدعاه ﺑصحة ﺳلب اﻷمر عن طلب الساﻓﻞ و لو كان مسﺘعليا و هو عﻼمة المجاز .ان
قلﺖ :ﮐيف تقول ﺑصحه السب مﻊ صحه حمﻞ اﻻمر علی طلب الساﻓﻞ ﮐما يشهد عليه تقﺒيح
الطالب الساﻓﻞ من العالی المسﺘعلی عليه و توﺑيخه ﺑمثﻞ انک لم تامره؟ قلﺖ :اطﻼق اﻻمر
عليه ﺑحسب نظره حيث عد نﻔسه عاليا ﮐما ﻓی قوله تعالی »و الله يشهد ان المناﻓقين لکاذﺑون«
و هذا اﻻطﻼق عنائی و اما الﺘقﺒيح ﻓانما هو علی اﺳﺘعﻼئه ﻻ علی امره حقيقه ﺑعد اﺳﺘعﻼئه.
اﻻمر الثانی :ﻓی اﻻيراد علی الکﻔاية
واﺳﺘشکﻞ المحقﻖ اﻻيروانی عليه ﻓی ضمن نکﺘﺘين :
الﻌلو
الﻨکتة اﻻولی :فی بيان مﻌﻨی
ّ

تعرض
العلو هو
هﻞ معنی
العلو ﺑلحاظ مقام اﻻجﺘماعی لشخﺺ اﻵمر او المعنوی او ...؟ قد ّ
ّ
ّ
العلو -و هو ﮐﻼم مﺘين -و قال انه مجمﻞ والقدر المﺘيقن منه انه ﺑلحاظ
المحقﻖ اﻻيروانی لمعنی
ّ
 . 15نهاية النهاية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.88 :
 . 16كﻔاية اﻷصول ،ص.63 :
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وﺳائط الﻔيض يعنی المرتﺒة الﻔوقانی ﻓی الوجود و ﻓي ذلك يندرج اﻵﺑاء و اﻷمهات و المعلمون
و اﻷولياء و اﻷنﺒياء إلى ان ينﺘهى إلى اللّه جﻞ شأنه و تعالى ﺳلطانه و ليس من مصاديقه
الشيوخ و العلماء و اﻻشراف و اما أرﺑاب السلطة و السيطرة و من يخاف ﺳوطه و ﺑطشه
ﻓﻔي صدق اﻷمر على طلﺒهم إشكال ﺑﻞ منﻊ ﻷن 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
ليس امرا و ان ﻓرض وجوب إطاعﺘه جزا ًء ﻹحسانه أو دﻓعا لضرره.

العلو ﺑﻞ أن الﻼزم ﻓی
الﻨکتة الثانية :ان المحقﻖ اﻻيروانی اﺳﺘشکﻞ علی الکﻔاية ﺑعدم ﮐﻔاية
ّ
الﺘکﺒر الذی قاله اﻵخوند ﺑﻞ
صدق معنی اﻻمر هو اﻻﺳﺘعﻼء ولکنه ﻻﺑمعنی اظهار العلو و
ّ
ﺑمعنی صدور اﻻراده و اﻻمر عن علوه و اعمال مولويﺘه اما لو امر المعصوم ﺑماهو طﺒيب
او ﺑماهو عالم ﺑاﺳرار الخلقة ﻻﺑماهو مولی الی الشخﺺ الذی اراد المولود الجميﻞ ﺑاﮐﻞ
الﺘﻔاحة مثﻼ ﻻيصدق اﻻمر ﺑﻞ يصدق اﻻرشاد و الهداية ای انما هو مصداق ﻹرشاد الحكيم
الجاهﻞ إلى ما ﻓيه صﻼحه ﻓﺘلخﺺ ان الشخﺺ يمکن ان يکون عاليا ولکنه مادام ان امره
ﻻينشأ من مولويﺘه ﻻيصدق عليه اﻻمر.
العلو دون اﻻﺳﺘعﻼء ﺑلحاظ ان اﻷمر ﻓي موارد
ﺛم قال يمکن صحة ﮐﻼم اﻵخوند من اعﺘﺒار
ّ
عدم اﻻﺳﺘعﻼء لم يصدر من العالي ﺑما هو عال ﻓان ظاهر اعﺘﺒار العلو اعﺘﺒار عنوان العلو
ﺑحيث يكون الطلب صادرا من عنوان العالي و ناشئا من جهة مولويﺘه و علوه ﻻ من المناشئ
18
اﻻخر.

و من اجﻞ هذا ﻻيکون اﻻمر اﺳﺘحﺒاﺑيا اﺑدا -ﮐماصرح ﺑه المحقﻖ اﻻيروانی ره -خﻼﻓا
لﻶخوند ،ﻻن الﺘحﺘم و لزوم العمﻞ موجود ﻓی معنی اﻻمر .نعم الطلب اﻻﺳﺘحﺒاﺑی صحيح
ولکن اﻻمر اﻻﺳﺘحﺒاﺑی ﻓﻼ ،ﻓﺘلخﺺ ان اﻻمر انما هو الطلب الوجوﺑی.
اﻻمر الثالث  :ﻓی ﺑيان الثمرة
قد يقال ﺑأن الثمره تظهر ﻓی انه لو قلنا ﺑلزوم طاعة الوالدين و امر الوالد ولده ﺑعدم الخروج
من ﺑلده لزيارة ﮐرﺑﻼء علی ﺳاﮐنها آﻻف الﺘحية والثناء او امره ﺑالﺘعليم و مطالعة الکﺘب .ﻓلو
اعﺘﺒرنا العلو ،ان ﮐان امره ﺑالﺘواضﻊ و الخضوع يلزم اطاعة الوالد اما لواعﺘﺒرنا اﻻﺳﺘعﻼء
ﻓﻼتکون اﻻطاعة ﻻزمة.

ولکن هذه الثمرة مخدوشة لعدم الدليﻞ علی لزوم اطاعة اوامر الوالدين نعم الموجود هو
اطعهما -الذی يکون ﻓی نهج الﺒﻼغه -ﻻ اطﻊ امرهما .ولو سلم وجود الدليل علی اطاعة
اوامرهما ﻓقد يقال ان لزوم اﻻطاعة ﻻوامرهما ﺑمناﺳﺒة الحکم و الموضوع يکون ﻻجﻞ
حقهماعلی الولد ای للعلو ﻻلﻼﺳﺘعﻼء ،ﻻن الدين امر ﺑخﻔض الجناح لهما ﻓﻼيصح القول ﺑأن
اطاعة امرهما منوط ﺑاﺳﺘعﻼئهما و تکﺒرهما.
 . 17نهاية النهاية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.88 :
 . 18همان.
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لکﻨه يمکن ان يقال ﺑأن المﺘعلﻖ المحذوف ﻓی "اطعهما" محذوﻓا ﺑحسب المﺘﻔاهم العرﻓی هو
وجوب اطاعۀ طلﺒهما ﻻ امرهما اللهم اﻻ ان يقال انه مجمﻞ ﻻحﺘمال ﮐون المقدر هو امرهما
ﻻ طلﺒهما .ﻓيأتی الثمره ﻓی الموارد الﺘی ﻻيصدق اﻻمر ،ﻓيجری الﺒرائة الشرعية.

قدمر ﮐماعليه المحقﻖ
اقول ﺑالنسﺒة الی تلک المناﺳﺒة ﺑين الحکم و الموضوع انها ﺑاطﻞ ﻻنه
ّ
اﻻيروانی ره انه ﻻيکون المراد من اﻻﺳﺘعﻼء هو الﺘکﺒر ﺑﻞ المراد ان اﻻمر يکون ﺑلحاظ حﻖ
المولوية الﺘی يری الوالد لنﻔسه او يری المسﺘأجرلنﻔسه ﻓی امره ﺑخياطة الثوب ﻻجيره ﻓهﻞ
يمکن ان نقول ﺑأن المسﺘأجر قد تکﺒّر؟!
ﺛم ينﺒغی ان نقول ﺑأن دليﻞ وجوب اﻻطاعة يکون ﻓی نهج الﺒﻼغة و هذاالکﺘاب ﻻﺳند له ﮐما
عليه السيدالخويی و شيخنااﻻﺳﺘاذ الﺘﺒريزی رحمهماالله ولکن ﺑمعنی ان هذا الکﺘاب ﺑکﻞ
الﻔاظه ليس ﺑمﺘواتر واما مجموع هذاالکﺘاب مﺘواتر و منسوب الی اميرالمؤمنين عليه السﻼم
و يمکن ان هذاالدليﻞ علی وجوب اﻻطاعة ايضا من ذلک اﻻلﻔاظ الﺘی ليست ﺑمﺘواتر.

ﻓاﻻطاعة للوالدين ليست ﺑواجب عندهما قدهما نعم عاق الوالدين حرام ﻓکﻞ ﻓعﻞ يصدق عليه
انه موجب ﻻيذاء الوالدين ﻓهو حرام واما لو خالف الولد ،والده ولکنه ﻻيﺘاذی منه ﻻن امره
ﮐان ﻻجﻞ الﺘرحم والنصيحه مثﻼ ﻓﻼيکون مخالﻔﺘه حراما.

ان قلت :الدليﻞ علی وجوب اﻻطاعه موجود و هو »...و َوا ِلدَيْكَ ﻓَأ َ ِط ْع ُه َما َو ﺑَ ﱠر ُه َما َحيﱠي ِْن َكانَا
19
ان«
أَ ْو َم ِيّﺘَي ِْنَ ،و ِإ ْن أ َ َم َر َ
اﻹي َم ِ
اك أَ ْن تَ ْخ ُر َج ِم ْن أَ ْه ِل َك َو َما ِل َك ﻓَا ْﻓ َع ْﻞ ،ﻓَإ ِ ﱠن ذ ِل َك ِمنَ ْ ِ

قلت  :انه مضاﻓا الی انه مخدوش ﺳندا ،اوﻻ انه ﻻيمکن ان يلﺘزم ﺑمضمونه ﮐماقال
شيخنااﻻﺳﺘاذ ره ﻻن الوالد لو امر ولده ﺑانﻔاق امواله علی اخيه مثﻼ ﻓﻼيلزم اطاعﺘه و ﺛانيا
ﺑمﻼحظه الذيﻞ تحمﻞ هذه الرواية علی اﻻﺳﺘحﺒاب.
ﺛم ان الشيخ حسين الحلّی ره اﻓاد – و لعله نظر الی المحقﻖ اﻻيروانی ره – ﺑأن طلب العالی
مصداق لﻼمر وان لم ينشأ اﻻمر من مولويﺘه ﻓاﻻمر الطريقی و اﻻرشادی والغيری والشرطی
ﮐلهم مصاديﻖ لﻼمر .انه ره ﺑعد ان اﻓاد ﺑأن اﻷمر ﻻ دليﻞ على أنّه يعﺘﺒر ﻓيه أزيد من الﺘحﺘيم
20
...صرح ّ
ﺑأن المولوية ليست معﺘﺒرة ﻓي صدق عنوان اﻷمر.
و إن كان صادرا من الساﻓﻞ
ّ

ولکنه مخدوش ﺑأن اﻻمر لولم يکن صادرا من مولوية اﻵمر ﻻيصدق عليه اﻻمر ﺑﻞ يصدق
عليه انه نصيحه مثﻼ لو قال الوالدلولده ﺑقرائة دروﺳه ﻓهذا ليس امرا ﺑﻞ يکون نصيحة.

اﻻمر الراﺑﻊ  :ﻓی ﺑيان المخﺘار
ﻓان الظاهر من اﻻطﻼقات العرﻓيۀ صدق اﻻمر علی ﮐﻞ طلب صدر علی نحو الﺘحﺘم و لو من
الدانی و ﻻ يشﺘرط ﻓی صدقه العلو ﻓالصحيح هو قول المحقﻖ اﻻيروانی ره و اما ﮐﻼم اﻵخوند
ﻓی ان هذااﻻﺳﺘعمال يکون مجازيا و ان صدق اﻻمرﮐان ﺑلحاظ اعﺘقاد اﻵمر من انه يری
 . 19الكاﻓي )ط  -اﻹﺳﻼمية( ،ج ،2ص.158 :
 . 20اصول الﻔقه ،ج ،1ص.325 :
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علو ﺛم امر ،ﻓمکاﺑرة الی الوجدان ﻻن مﻼک اﻻﺳﺘعمال الحقيقی و تمييزه عن
لنﻔسه شأن و ّ
المجازی ﺑيد العرف و العرف يسﺘعمﻞ ﮐلمة اﻻمر ﻓی هذه الموارد ﺑدون المئونة.

وقوله ره من انه ﻻيکون اﻻمر ،اﺳﺘحﺒاﺑيا ايضا صحيح ﻻنه لو امر الوالد ولده ﺑشراء الخﺒز
و لکن الولد يسأله هﻞ هو علی نحو الﺘحﺘم قال ﻻ ﺑﻞ علی وجه الرجحان ،ﻓلو ترک الشراء
وقيﻞ له لم خالﻔت امره؟ قال ان والدی ﻻيامرنی اصﻼ وﻻيقول انه امر ولکنه اﺳﺘحﺒاﺑی .
ﻓﺘلخﺺ ان ﻓی اﻻمر يشﺘرط اﻻﺳﺘعﻼء و الﺘحﺘم.

21

الجهة الثالثة  :ﻓی ﮐون معنی اﻻمر حقيقة ﻓی الوجوب
وهذه الجهة تﺘم ﺑرﺳم نکات :

النکﺘة اﻻولی :قول اﻵخوند
ان اﻵخوند ره قائﻞ ﺑأن مادة اﻻمر حقيقة ﻓی الوجوب ﺑالدﻻلة الوضعيه .قال اﻵخوند ره :ﻻ
يﺒعد كون لﻔظ اﻷمر حقيقة ﻓي الوجوب.

النکﺘة الثانية :دليﻞ اﻵخوند
قد علﻞ اﻵخوند علی مدعاه ﺑالﺘﺒادر وانسﺒاق الوجوب عنه عند إطﻼقه ﺑﻼقرينة .ﺛم أيّد لمدعاه
ﺑقوله تعالى ﻓَ ْليَحْ ذَ ِر الﱠذِينَ يُخا ِلﻔُونَ َع ْن أَ ْم ِر ِه ،و لولم يضﻊ لﻔظ اﻻمر للوجوب لماﮐان للحذر
وجه ،و ﺑقوله صلى الله عليه و آله  :لو ﻻ أن أشﻖ على أمﺘي ﻷمرتهم ﺑالسواك و ﺑقوله صلى
الله عليه و آله  :لﺒريرة ﺑعد قولها أ تأمرني يا رﺳول الله ﻻ ﺑﻞ إنما أنا شاﻓﻊ و ﺑصحة اﻻحﺘجاج
على العﺒد و مؤاخذته ﺑمجرد مخالﻔة أمره و توﺑيخه على مجرد مخالﻔﺘه كماﻓي قوله تعالى ما
ُ 22
َمنَعَ َك أ َ ﱠﻻ ت َ ْس ُجدَ إِ ْذ أَ َم ْرتك.

واما وجه ﮐﻼم اﻵخوند ﻓی انه قال يؤيده ولم يقﻞ يد ّل ،ﻓقد ذﮐر المحقﻖ اﻻيروانی ﺑالنسﺒة الی
اﻵيه الشريﻔة ثﻼثة اوجه : 23الوجه اﻻول :يمکن ان يکون المراد اﻻﺳﺘعمالی او الجدی من
مجموع اﻵيه هو الوجوب و هذا ﻻيﻼزم اﺳﺘعمال نﻔس اﻻمر ﻓی الوجوب ﺑﻞ لعله يسﺘعمﻞ ﻓی
جامﻊ الطلب ولکن يراد ﺑه الوجوب ﺑﺘعددالدال والمدلول ﮐمايقال ﻓی اﮐرم العالم العادل لکن
الدال ﻓی هذاالمثال لﻔظی و هو ﮐلمة العادل و اما هنا معنوی يسﺘﻔاد من ﮐلمة الحذر.
اقول :يمکن ان يسﺘشکﻞ عليه ﺑان هذا مخالف ﻻصالة اﻻطﻼق ﻻنه يقﺘضی عدم الﺘقييد مﻊ
ان قضية الﺘعدد الدل و المدلول يقﺘضی الﺘقييد .قلت :اوﻻ ان اﻻصول اللﻔظية من اصالة عدم
الﺘقييدوعدم الﺘخصيﺺ تکون حجة ﻓی الشک ﻓی المراد ﻻ الشک ﻓی ﮐيﻔية اﻻﺳﺘعمال اما
لوﮐان المراد معلوم ﮐالمقام من ان مراداﻻمر هو الوجوب ولکن الشک ﻓی ﮐيﻔية اﻻﺳﺘعمال
من انه هﻞ هو ﺑنحو الدﻻلة الوضعية ام ﺑﺘعددالدال والمدلول ،ﻓﻼيکون هنا اصﻞ عندالعقﻼ

وصرح ﺑان اﻻمر يصدق علی طلب الساﻓﻞ
 . 21ﻻيخﻔی أن الشيخ حسين الحلی ايضا يقول ﺑأن الﺘحﺘم يعﺘﺒر ﻓی صدق اﻻمر
ّ
ﻓالﻔرق ﺑين ﮐﻼمه و مخﺘار اﻻﺳﺘاذ يکون ﻓی ان اﻻمر ﻻيلزم صدوره من شأن مولوية اﻻمر ﺑﻞ يصدق علی اﻻمر اﻻرشادی
ايضا.
 . 22كﻔاية اﻷصول ،ص.63 :
 . 23نهاية النهاية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.91 :
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لﺘنقيح ﮐيﻔية اﻻﺳﺘعمال و هذا هو ﮐﻼم اﻵخوند من ان اﻻصول اللﻔظية يسﺘند اليها ﻓی المراد
ﻻاﻻﺳﺘناد24و ﺛانيا :لوﺳلمنا ان اﻻصول اللﻔظية تکون حجة ﻓی الشک ﻓی اﻻﺳﺘنادايضا ،نقول
انه ﻻيکون مورده ﻓی المقام ايضا ﻻن هذاالکﻼم يصح ﻓی الشک ﻓی المخصﺺ المنﻔصﻞ
واما ﻓی المقام يکون القيد مﺘصﻼ و هو الحذر ﻓﻼيکون مﻊ وجوده ،هنا اطﻼقا حﺘی نقول
ﺑاصالة عدم الﺘقييد
الوجه الثانی :ولو ﺳلم ان لﻔظ اﻻمر يسﺘعمﻞ ﻓی الوجوب ولکنه ﻻيجدی لوضعه ﻓی الوجوب
ﻻن اﻻﺳﺘعمال اعم من الحقيقة و المجاز اذ لعله يسﺘعمﻞ هنا ﻓی الوجوب مجازا .

اقول :ان الحاصﻞ من مجموع ﮐﻼم اﻻخوند هو ان مﺒناه ان اﻻﺳﺘعمال لوخلی وطﺒعه يکون
عﻼمة للوضﻊ و الوجه ﻓی ذلک انه قدس ﺳره تارة يﺘمسک لوضﻊ ﺑعض الکلمات للمعنی
ﺑاﻻﺳﺘعمال ﮐقوله ﻓی وضﻊ الصﻼة للصحيح منها ﻻاﻻعم ﻻﺳﺘعمالها ﻓی الصﻼة تنهی عن
الﻔحشاء والمنکر ﻓی الصحيح منها وتارة يقول ﻓی مقام الردّ علی مخالﻔيه ،ان اﻻﺳﺘعمال اعم
من الحقيقة والمجاز ﻓماذا هو مﺒنی اﻵخوند؟ نقول ان اﻻﺳﺘعمال لوخلی و طﺒعه يکون مقﺘضيا
لعﻼمة الوضﻊ ﺑمعنی انه لو لم يکن دليﻞ علی خﻼﻓه ﮐان اﻻﺳﺘعمال دليﻼ للوضﻊ اما لوﮐان
الدليﻞ علی خﻼﻓه ﻓاﻻﺳﺘعمال اعم من الحقيقة والمجاز .ﻓالحاصﻞ انه لودل الدليﻞ علی وضعه
لمعنی ﻓاﻻﺳﺘعمال ﻻقدرة لها للﺘعارض معه ﮐالمقام ﻓ اﺳﺘعمال اﻻمر ﻓی الجامﻊ ﻓی قولنااﻻمر
ً
ينقسم الی الوجوﺑی و اﻻﺳﺘحﺒاﺑی ﻻيقاوم للﺘعارض مﻊ الﺘﺒادر الذی يدل علی وضﻊ اﻻمر
للوجوب.
الوجه الثالث :ان المقصود من اﻻمر ﻓی اﻵيه هو صيغة اﻻمر ﻻالمادةو لکن يرد علی نﻔسه
ﺑقوله اللهم اﻻ ان يقال ان إطﻼقه يشمﻞ الطلب ﺑمادة اﻷمر أيضا.

ﻓالصحيح لعدوله قدس ﺳره من القول ب يدل الی يؤيد هو الوجه اﻻول.

واما وجه ﮐﻼم اﻻخوند من انه لماذا قال يؤيد مﻊ وجود هذه اﻻشکاﻻت ،ﻓقد ورد ﻓی ﮐﻼم
المحقﻖ اﻻيروانی من انه ﻻجﻞ عدول اﻵيه من لﻔظ الطلب الی اﻻمر من حيث ان ﻓي هذه
25
المادة خصوصية تقﺘضي اخﺘصاصها ﺑالطلب اﻹلزامي خﻼﻓا للطلب.
اقول :ان ﺑعض الکلمات لم يﺘرجم له ﻓی ﮐلمات الﻔقهاء مثﻞ ﮐلمة اﻻطمينان ﻻنهم يرﺳلونه
ارﺳال المسلمات و يقولون انا نﻔهم الﻔرق ﺑين اليقين و اﻻطمينان ﻻنه هو الظن المﺘاخم للعلم
ی درجة الظن يصدق عليه اﻻطمينان هﻞ هو مرتﺒة  %90أو
ولکنه اذا ﺳألنا ما هو حده و ا ّ
 %95مضاﻓا الی انه ماذا نﻔهم ان ظننا هﻞ يکون اﻻن علی  %90او علی  %92؟! ومن
جملة تلک الکلمات ،ﮐلمة يؤيده من انه ماذا هو الﻔرق ﺑينه و ﺑين ﮐلمة يد ّل.
ﺛم انه يظهر الوجه ﻓی رواية السواک و قوله صلی الله عليه واله لﺒريرة ﻻنه يمکن ان يکون
الوجوب ﻻجﻞ تعددالدال و المدلول .واما ماقاله المحقق اﻻيروانی  -من دﻻلة هذه الرواية
 . 24كﻔاية اﻷصول ،ص.19 :
 . 25همان.
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علی عکس مدعی اﻵخوند اولی )اعنی القول ﺑوضﻊ اﻻمر للجامﻊ( مسﺘدﻻ ﺑأن الشﻔاعة ليس
ﺑمعنی الطلب حﺘی اﻻﺳﺘحﺒاﺑی ﺑﻞ ﺑمعنی اﻻئﺘﻼف و القرن ﺑين المنﻔردين ﻓالطلب منه صلی
الله عليه وآله ﺑمعنی السؤال و هو شﺒه اﻻرشاد ﻻالطلب ﻓمن نﻔيه صلى اللﱠه عليه و آله كونه
امرا و إﺛﺒاته الشﻔاعة لنﻔسه يعلم ان ما ﺳوى الشﻔاعة يطلﻖ عليه لﻔظ اﻷمر -فهو باطل ﻻنه
اوﻻ :يمکن ان مقصوده صلی الله عليه واله من النﻔی ،هو نﻔی الوجوب ﻻ نﻔی الوجوب و
اﻻﺳﺘحﺒاب معا حﺘی يدل علی وضﻊ اﻻمر للجامﻊ ﺑﻞ النﻔی اﻻﺳﺘحﺒاﺑی لو تسلم ﺑاﻻطﻼق
المقامی ﻓليس يحرز انه يسﺘﻔاد ﺑلﻔظ اﻻمر ﺑﻞ من قوله ﻻ ﺑﻞ انا شاﻓﻊ.وثانيا :ان الشﻔاعة نﻔسه
مسﺘحب ﻻن اﻻصﻼح ذات الﺒين امر حسن ﻓی الشرع ﻓالطلب اﻻﺳﺘحﺒاﺑی موجود .نعم لو ﺛﺒت
من الخارج ظهور اﻻمر ﻓی اﻻعم من الوجوب و اﻻﺳﺘحﺒاب لدل الحديث علی عدم طلب
النﺒی مطلقا.
واما اﻻستدﻻل ﺑصحة احﺘجاج المولی علی العﺒد فيستشکل عليه بأنه دليل وليس بمؤيد
ولکﻨه يورد عليه ﺑأن اﻻحﺘجاج يثﺒت ظهور اﻻمر ﻓی الوجوب و اما انه ﻻجﻞ الوضﻊ او
اﻻنصراف او اﻻطﻼق ﻓليس له دليﻞ.

ولکﻨه مع ذلک يمکن ان نقول ﺑان اﻻحﺘجاج ليس له ظهور ﻓی الوجوب ﻓضﻼ عن الوضﻊ
له ﻻنه لو ورد امر من المولی و هو مجمﻞ ﺑين الوجوب و اﻻﺳﺘحﺒاب) ای الشﺒهه المﻔهومية(
ﻓﻼﺑد للعﺒد اﻻحﺘياط او الﻔحﺺ و السؤال من المولی ﻓاﻻحﺘجاج يکون صحيحا ﻓی المقام
ﻓﻼتجری الﺒرائة ﻓی هذه الموارد ﻓی ﺳيرة العقﻼء .ﺑﻞ انه ﺑعد الﻔحﺺ ايضا ﻻتجری الﺒرائة
ﻻﺳيما ﻓی زماننا هذا من انا ﻻتصﻞ ايدينا الی الشارع و نعلم ان ﺑعض القرائن قد ضيّﻊ و ﻓقد
ﺑظلم الظالمين 26نعم لو ﺳأل العﺒد من المولی و هو ﻻيجيب ويسکت ﻓﺘجری الﺒرائة.
النکﺘة الثالثة :ادلة القول ﺑالجامﻊ
تعرض اﻵخوند ﺑعد ذﮐر مدعاه ،الدليﻞ علی القول ﺑالجامﻊ و هو الطلب ﻓی وجهين :اﻻول:
قد ّ
و هو صحة تقسيم اﻻمر الی اﻻيجاب و اﻻﺳﺘحﺒاب اذ لو لم يدل اﻻمر ﻓی المقسم علی الوجوب
ﻻﺳﺘلزم تقسيم الشیء الی نﻔسه و غيره .ثم استشکل عليه ﺑان غايﺘه هو اﺳﺘعمال اﻻمر ﻓی
اﻻعم و هو اعم من الحقيقة.

الثانی :أن ﻓعﻞ المندوب طاعة و كﻞ طاعة ﻓهو ﻓعﻞ المأمور ﺑه ﻓاﻻمر اﻻﺳﺘحﺒاﺑی ايضا
مصداق لﻼمر .ثم استشکل عليه ﺑمنﻊ الكﺒرى لو أريد من المأمور ﺑه معناه الحقيقي اذ لعله
ﮐان هو المامورﺑه ﺑالمعنی المجازی و هو ﻻيﻔيد ﻓليس كﻞ ما صدق عليه انه ﻓعﻞ المطلوب،
مأمورا ﺑه.

قدتعرض المحقﻖ اﻻيروانی ذيﻞ ﮐﻼم اﻵخوند من ان هنا ﺛﻼﺛة ﮐلمات و هی اﻻمر و الطلب
ّ
و الطاعة .اما اﻻمر ﻓيصدق ﻓی موارد الطلب الوجوﺑی من العالی من حيث علوه واما الطلب

 . 26ان هذا المﻼک يأتی ايضا ﻓی الشﺒهات الﺒدوية الﺘی يقول شيخنااﻻﺳﺘاذ ﺑجريان الﺒرائة العقﻼئية – دون الﺒرائة العقلية او
حديث الرﻓﻊ لعدم تماميﺘهما -ﻓﻼيمکن جريان الﺒرائة العقﻼئية ﻓيها ﻻنه مﻊ احراز ضياع الروايات ﮐيف يجرون العقﻼء
الﺒرائة ﻓی الشﺒهات الﺒدوية.
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ﻓيمکن صدر من الدانی او المساوی او المسﺘعلی و اماالطاعة ﻓليس اتيان ﮐﻞ طلب ﺑﻞ اتيان
ﮐﻞ طلب صدر من العالی ﻓيکون الﻔرق ﺑين اﻻمر والطاعة ﻓی ان اﻻمر يکون علی نحو
27
الﺘحﺘم خﻼﻓاللطلب و اما من حيث الطلب الصادر من العالی ﻓهمامشﺘرﮐان ﻓيه.

اقول :ان هذاالکﻼم ليس اشکال علی اﻻخوند ﻻنه قدس ﺳره ﺑصدد ﺑيان ان ﮐﻞ طاعة ليست
يﺘعرض له.
ﺑمامورﺑها و اما ان اتيان ﮐﻞ طلب ﻓهو مصداق للطاعة ﻓلم ّ

النکﺘة الراﺑعة :ﻓی اﻻيرادات علی صاحب الکﻔاية قدس ﺳره
اقول  :اوﻻ  :ان الﺘﺒادر ﮐما قلنا ﺳاﺑقا ﻓی عﻼئم الحقيقة و المجاز ليس عﻼمة للوضﻊ ﻻنه
ينقض مثﻼ ﺑلﻔظ الحيوان من انه يﺘﺒادر منه غير اﻻنسان مﻊ ان الموضوع له يکون اعم و
ايضا انهم يقولون ﺑأن المﺘﺒادر من الﺒيﻊ هو ﮐﻞ الﺒيﻊ مطلقا مﻊ ان اﻻﺳم الجنس يوضﻊ للماهية
المﺒهمة المهملة .نعم اﻻنسﺒاق و الﺘﺒادر هو عﻼمة الظهور ﻻالوضﻊ ﻻنه لعﻞ هذااﻻنسﺒاق
لﻼنصراف اولﻼطﻼق 28و انما عﻼمة الوضﻊ هو عدم صحة السلب و اما اﻻطراد ﻓهو آلة
لعدم صحة السلب و الﺘﺒادر.

ثانيا  :ماذا هو الوجه لکﻼم اﻵخوند ره ﺑقوله يؤيد مﻊ وجود اﻻيرادات الﺘی ذﮐرها المحقﻖ
اﻻيروانی؟ واماماذﮐره المحقﻖ اﻻيروانی من ان وجهه عدول اﻵيه من الطلب الی اﻻمر ﻻيﺘم
ﻻنه يسأل ان العدول الی الطلب لماذا؟ و لماذا لم يقﻞ عن امره ،مضاﻓا الی انه لو ﮐان الطلب
و اﻻمر مﺘرادﻓين لجاز اﺳﺘعمال ﮐﻞ منهما و ﻻ نحﺘاج الی المرجح ﻻخﺘيار احد اللﻔظين اذا
ﮐان المصحلۀ ﻓی الجامﻊ و ﺳره ذﮐر ﻓی الﻔلسﻔۀ خﻼﻓا لهم مضاﻓا الی انه يمکن ان يکون وجه
العدول هو ﻓصاحۀ الکﻼم ﮐما ﻻ يﺒعد.

النکﺘة الخامسة :ﻓی ﺑيان اﻻقوال
ﻻ إشكال ﻓي ان مﻔاد اﻻمر يکون الوجوب عندالک ّﻞ ،و إنّما اﻻشكال والكﻼم ﻓي وجهه
والﺘخريج الﻔنی له يعنی ان منشأ الوجوب ،هﻞ هو الوضﻊ أو حكم العقﻞ او اﻻطﻼق ومقدمات
الحكمة؟ أقوال.

مر ﻓی ﮐﻼمه قدس ره.
القول اﻻول :و هو قول اﻵخوند ﻓقد ّ
القول الثانی :وهو قول الميرزاالنائينی والسيدالخويی قدس ﺳرهما ولکﻞ منهما ﺑيان مسﺘقﻞ.

اما السيدالخويی ره ﻓهو قائﻞ ﺑأن لنا دعويان :اﻻولى :ﺑطﻼن القول ﺑالوضﻊ والقول ﺑاﻻطﻼق،
الثانية :صحّة القول الثالث.
تعرض لکﻼالدعويين ﻓقال :أ ّما الدعوى اﻻولى :ﻓﻸ نّها تﺒﺘني على ركيزتين:
ﺛم انه ّ

 . 27نهاية النهاية ﻓي شرح الكﻔاية ،ج ،1ص.92 :
 . 28اقول :وﺑعﺒارة اخری انا ﻻنحرز ان انسﺒاق الوجوب يکون من حاق اللﻔظ الذی هو المﻼک للوضﻊ.
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إحداهما :ما حققناه ﻓي ﺑحث الوضﻊ من أ نّه عﺒارة عن الﺘعهد واﻻلﺘزام النﻔساني .يعنی ان
الواضﻊ تعهد لنﻔسه من انه ﻻيسﺘعمﻞ لﻔظ الﻔﻼنی ﺑدون القرينة ،اﻻ عندارادة المعنی الﻔﻼنی
ﺑذاک اللﻔظ.
وﺛانيﺘهما :ما حققناه ﻓي ﺑحث اﻻنشاء من أ نّه عﺒارة عن اعﺘﺒار اﻷمر النﻔساني ،وإﺑرازه ﻓي
الخارج ﺑمﺒرز من قول أو ﻓعﻞ أو ما شاكله .ﻓاﻻمر ليس ﺑمعنی الطلب نعم يکون مصداقاللطلب.

وعلى ضوء هاتين الركيزتين يظهر ّ
أن مادة اﻷمر وضعت للدﻻلة على إﺑراز اﻷمر اﻻعﺘﺒاري
اﻷول ﻓظاهر .وأ ّما الثاني
النﻔساني ﻓي الخارج ،ﻓﻼ تدل على الوجوب ﻻ وضعا ً وﻻ إطﻼقاً .أ ّما ّ
ﻓﻸ نّه يرتكز على كونها موضوعةً للجامﻊ ﺑين الوجوب والندب ،ليكون إطﻼقها معيّنا ً للوجوب
دون الندب ،ﺑاعﺘﺒار ّ
أن ﺑيان الندب يحﺘاج إلى مؤونة زائدة واﻻطﻼق غير وافٍ ﺑه .ولكن قد
عرﻓت أنّها كما لم توضﻊ لخصوص الوجوب أو الندب ،كذلك لم توضﻊ للجامﻊ ﺑينهما
وهوالطلب ،ﺑﻞ وضعت لما ذكرناه .اماﺑالنسﺒة ﻻحﺘياج الندب الی الی القرينه دون الوجوب
نقول ان ﺑيان الوجوب ﮐالندب ايضا محﺘاج الی الﺒيان.

ّ
ﻓﻸن العقﻞ يدرك -ﺑمقﺘضى قضيّة العﺒودية والرقية -لزوم الخروج عن
وأ ّما الدعوى الثانية:
عهدة ما أمر ﺑه المولى ،ما لم ينصب قرينة على الﺘرخيﺺ ﻓي تركه ،ﻓلو أمر ﺑشيء ولم
ينصب قرينةً على جواز تركه ﻓهو يحكم ﺑوجوب إتيانه ﻓي الخارج ،قضاء لحﻖ العﺒودية وأدا ًء
ً
وتحصيﻼ لﻸمن من العقوﺑة ،وﻻ نعني ﺑالوجوب ّإﻻإدراك العقﻞ ﻻﺑدّية
لوظيﻔة المولوية،
29
الخروج عن عهدته ﻓيما إذا لم يحرز من الداخﻞ أو من الخارج ما يدل على جواز تركه.
ﻓلولميرخﺺ الشارع ينﺘزع منه الوجوب وامالورخﺺ ،ينﺘزع منه اﻻﺳﺘحﺒاب ﻓﺘلخﺺ ان
الوجوب او اﻻﺳﺘحﺒاب امران عقليان انﺘزاعيان وليس وراء هذاالحکم العقلی ،شيئ آخر يسمی
ﺑالوجوب او اﻻﺳﺘحﺒاب.

اقول:

اوﻻ :انه لم يظهر ﮐيف يﺒﺘنی الدعوی اﻻولی علی الرﮐيزتين مﻊ عدم توقهما عليها اما ﺑالنسﺒة
الی الرﮐيزة اﻻولی ﻓﻼنه يمکن ان يﺘعهد الواضﻊ ﺑقوله انی ﻻاﺳﺘعمﻞ لﻔظ اﻻمر اﻻ عند ارادة
تﻔهيم الوجوب واماﺑالنسﺒة الی الرﮐيزة الثانية ﻓهو رحمه الله -ﻻجﻞ الﺘخلﺺ من اﻻشکال
الذی اورد علی المشهور ﻓی تعريف اﻻنشاء ﺑأنه ليس هو اﻻيجاد -الﺘجئ الی الﺘعريف ﺑانه
اعﺘﺒار و اﺑراز مﻊ انه لم يسﺘدل علی هذاالمدعی ﻻنه يمکن ان يقول احد ﺑأن اﻻنشاء هو
اعﺘﺒار الطلب واﺑرازه.

وثانيا :لوﺳلم ان اﻻمر ﺑمعنی اﻻعﺘﺒار و اﻻﺑراز ولکنه ﻻمناﻓاة ﺑين هذاالمعنی و وضﻊ اﻻمر
للوجوب ﻻن اﻻعﺘﺒار ﻻيکون الزاميا حﺘی يکون الداعی لﻼمر علی نحو الﺘحﺘم و اﻻلزام و
اﻻ لوﮐان ذاک اﻻعﺘﺒار هزليا من المولی ﻓﻼيکون ﺑعثاحقيقﺘا ﻓلوقال احد ﺑأن الوجوب عﺒارة
عن اﻻعﺘﺒار ﺑداعی اﻻلزامی علی نحو يکون هذاالداعی ﻓی الموضوع له  -ﮐما ان السيد
 . 29محاضرات ﻓى اصول الﻔقه ،ج ،1ص.351 :
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الخويی يقيد القصد ﻓی مدلول الجمﻞ الخﺒرية-ﻓﻼيردّالسيدالخويی هذاالکﻼم مﻊ انه ﻻزم عليه
ان يﺘعرض لمعنی الوجوب ﻓهو رحمه الله ﻻيﺘرجم الوجوب اصﻼ و ﮐيف ﻻيﺘعرض لمعنی
الوجوب مﻊ انه ردّ اﻻخوند ﺑأنه لم يکن الوجوب معنی اﻻمر.
واستشکل عليه قدس سره السيد الصدر 30و بﻌض مقرری کﻼمه 31ايضا من انه :

اوﻻ :إذا ورد أكرم الﻔقيه و ورد ايضا ﻻ ﺑأس ﺑﺘرك إكرام العالم ﻓالقاعدة هنا جمﻊ عرﻓی
ﺑعدالﺘناﻓی الﺒدوی ﻓلذا اﻓﺘی المشهور ﺑوجوب اﮐرام الﻔقيه و عدم وجوب اﮐرام ﺳائر العلماء مﻊ
ان الحکم اﺳﺘحﺒاب اﮐرام الﻔقيه علی مﺒنی السيدالخويی ﻷن اﻷمر ﻻ يﺘكﻔﻞ ّإﻻ أصﻞ الطلب و
هو ﻻ يناﻓي الﺘرخيﺺ ﻓي الﺘرك ،ﺑﻞ المﺘعين على هذا المسلك ان يكون العام راﻓعا لموضوع
حكم العقﻞ ﺑالوجوب وحيث ﮐان حكم العقﻞ تعليقی و معلﻖ على عدم ورود الﺘرخيﺺ من
المولى ﻓ الﺘرخيﺺ ﮐان واردا علی موضوع حکم العقﻞ ﻓهنا ليس تناف ﺑين الدليلين ولو ﺑدوا
حﺘی نجمعهما ﺑالجمﻊ العرﻓی.

اقول :لوﮐان مرادالسيدالخويی من عدم صدور الﺘرخيﺺ هو عدم الصدور ﺑالخصوص-
ﮐماهو الصحيح -ﺑحيث ﻻيکون ترخيصا لذاک الطلب المذﮐور ﺑالخصوص ﻓﻼينﺘقض عليه.

وثانيا :انه لو صدر امر و لم يقﺘرن ﺑﺘرخيﺺ مﺘصﻞ و لكن احﺘملنا وجود ترخيﺺ منﻔصﻞ
ﻓالﺒناء الﻔقهي و العقﻼئي على اﺳﺘﻔادة الوجوب من اﻷمر حﺘى يثﺒت خﻼﻓه مﻊ ان هذا مما ﻻ
يمكن إﺛﺒاته على هذا المسلك ﻷنه قد ﻓرض ﻓيه ان العقﻞ انما يحكم ﺑالوجوب معلقا على عدم
ورود الﺘرخيﺺ من الشارع و حينئذ نﺘساءل هﻞ يراد ﺑذلك كونه معلقا على عدم اتصال
الﺘرخيﺺ ﺑاﻷمر أو على عدم صدور الﺘرخيﺺ من المولى واقعا و لو ﺑصورة منﻔصلة أو
على عدم إحراز الﺘرخيﺺ ﻓی الظاهر ؟ و الكﻞ ﺑاطﻞ.
أما اﻷول -ﻓﻸنه لو رخﺺ ﺑمخصﺺ منﻔصﻞ ،ﻻيحکم العقﻞ ﺑلزوم اﻻمﺘثال قطعا ولو حکم
ﺑاللزوم يسﺘلزم الﺘناﻓی ﺑين كون الﺘرخيﺺ المنﻔصﻞ وحكم العقﻞ ﺑالوجوب ﻓيمﺘنﻊ و هو واضح
الﺒطﻼن.

و أما الثاني -ﻓﻸنه يسﺘلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك ﻓي الﺘرخيﺺ المنﻔصﻞ ﻷن
ً
منﻔصﻼ ﻓمﻊ الشك ﻓيه يشك
حکم العقﻞ معلﻖ ﺑحسب الﻔرض على عدم ورود الﺘرخيﺺ و لو
ﻓي الوجوب ﻻ محالة و يسﺘلزم ان العﺒد انﺘظر حﺘی احرز عدم صدور الﺘرخيﺺ الواقعی
ﺑينما ان العقﻞ يحکم ﺑلزوم اﻻمﺘثال .ان قلت :ان احراز عدم الﺘرخيﺺ المنﻔصﻞ يحصﻞ
ﺑاﻻﺳﺘصحاب .قلت :اوﻻ :ان العقﻼ ﻻيوجد عندهم اﻻﺳﺘصحاب و ﺛانيا :ان هذااﻻﺳﺘصحاب
مثﺒت ﻻن ترتب لزوم اﻻمﺘثال علی اﺳﺘصحاب عدم ورود الﺘرخيﺺ عقلی.

و أما الثالث -ﻓهو وان ﮐان الوجوب يحرز ﻻنه لم يأت الﺘرخيﺺ ﻓی مقام الظاهر ولکنه
يسﺘلزم ان المجﺘهد الذی وصﻞ الی الﺘرخيﺺ ﻻوجوب ﻓی حقه واما غيره الذی لم يصﻞ اليه
 . 30ﺑحوث ﻓي علم اﻷصول ،ج ،2ص.19 :
 . 31همان ،ص 20ﻓی هامشه.
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يجب ﻓی حقه و هذاﺑاطﻞ ﻻن الوجوب الواقعی مشﺘرک ﺑين العالم و الجاهﻞ و الکﻼم ﻓی
الحکم الواقعی ﻻﻓی المنجزية الظاهريه.

اقول :ان الوجوب علی مسلک السيدالخويی ﮐان حکما عقليا و اما قاعدة اﻻشﺘراک تکون ﻓی
اﻻحکام الواقعية ﻻ اﻻحکام 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
ﻓی مﺒنی السيدالخويی -32الذی ذﮐره السيدالصدر ﻓی الوجه الثانی لکﻼمه -ﻓيمکن ان يجيب
السيدالخويی ﺑأن لنا ﻓی الحکم العقلی ،حکمان وجوب واقعی و وجوب ظاهری وهو الطريﻖ
الی هذاالوجوب الواقعی اما الوجوب الواقعی ﻓمنوط ﺑعدم صدور الﺘرخيﺺ واقعا ولکن
الوجوب الظاهری الذی هو طريﻖ الی الوجوب الواقعی يحرز ﺑعدم احراز الﺘرخيﺺ ﻓينجز
الوجوب الواقعی يعنی ان العقﻞ يقول لو ﮐان الطلب ﻓی علم الله وجوﺑيا ولم يصدر الﺘرخيﺺ
ﮐان الوجوب الواقعی منجزا ﻓﻼ يلزم ان ينﺘظر العﺒد ﻻحراز عدم صدور الﺘرخيﺺ واما
قاعدة اﻻشﺘراک ايضا محﻔوظ ﻻنه نقول لو لم يصدر الﺘرخيﺺ ﻓی علم الله ،ﮐان الوجوب
مشﺘرﮐا ﺑين الکﻞ و ايضا لو صدر الﺘرخيﺺ ﻓﻼيکون حکما وجوﺑياعلی احد.
وثالثا :انه ﻓی موارد اجمال النﺺ ﮐاﻻمر المردد ﺑين الوجوب واﻻﺳﺘحﺒاب ،ﻻتجری الﺒرائة
علی مسلکه ﻻن اصﻞ الطلب محرز وﻻيحرز الﺘرخيﺺ.

اقول :ان هذا الکﻼم جاء ﻓی ﮐلمات السيدالخويی ولکن ﮐلماته مشوش ﻻنه تارة حکم ﺑاﻻحﺘياط
ﮐما قاله ﻓی ﮐلمة الکراهة ﻻنه قال ان الکراهة تکون معناها ﻓی اللغة ،ﺑمعنی الحرمة خﻼﻓا
ﻓی اصطﻼح الﻔقهاء ﺛم قال ولو اﺳﺘشکﻞ علينااحد ﺑأن الکراهة تکون ﺑمعنی الجامﻊ ﺑين
الحرمظ و ا لکراهة اﻻصطﻼحی ﻓنقول ايضا ﺑاﻻحﺘياط ﻻن اصﻞ زجر المولی محرز
واماالﺘرخيﺺ ﻓﻼيحرز .و تارة حکم ﺑالﺒرائة ﮐماﻓی قوله لکلمةينﺒغی ﻓانه قائﻞ ﺑأنه وان ﮐان
ﻓی اصطﻼح الﻔقهاء ﺑمعنی اﻻﺳﺘحﺒاب ولکنه ﻓی اللغة ﺑمعنی الجامﻊ ﻓهو شﺒهه وجوﺑيه
ومجری للﺒرائة .ولکن اصﻞ هذاالنقض ﻻيورد علی السيد الخويی ﻻنه لو ﮐان اصﻞ الطلب
مشوشاﻓليس اصﻞ الطلب محرز حﺘی ﻻيکون مجری للﺒرائة.
ورابﻌا :لو صدر الطلب من الشارع و لم يحرز العﺒد الﺘرخيﺺ ،حکم ﺑالوجوب علی مسلکه
ولکنه لو اراد منه الوجوب الواقعی لزم منه عدم اشﺘراک اﻻحکام ﺑين العالم و الجاهﻞ و لو
اراد منه الوجوب الظاهری الطريقی الذی يﻔيد اﻻحﺘياط ،لزم جريان الﺒرائة او اﺳﺘصحاب
عدم الوجوب الذی هو الوارد علی الحکم العقلی ﻻنه يکون ﻻجﻞ اﻻمن من العقاب وامالو قال
الشارع انی لم اعاقب ﻓليس للعقﻞ حکم ﺑاﻻلزام ﻓی قﺒاله.

 . 32واﻻ لو صدر مثﻼ اﮐرم العلماء و صدر ﻓی المخصﺺ المنﻔصﻞ ﻻتکرم الﻔساق من العلماء ﻓلم يلﺘزم السيدالخويی ﺑأن
وجوب اﻻﮐرام ﮐان الی زمن وصول المخصﺺ و من زمانه ﻻيکون وجوﺑا لکرام العلماء و ايضا يسﺘلزم ان اﻻجزاء يکون
علی القاعدة وهو مخالف لمسلکه و ايضا لو تجری العﺒد و لم يغﺘسﻞ مﻊ صدور اغﺘسﻞ للجمعه و الجناﺑة ﺛم وصﻞ اليه ﺑﻼﺑاس
ﺑﺘرک الغسﻞ الجمعه ﻓيسﺘلزم ان ﻻتجری العﺒد مﻊ ﮐونه مﺘجريا و هکذا  ....اﻓاده شيخنااﻻﺳﺘاذ مدظله ﻓی مجلس درﺳه.
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اقول :انه ﻻيصح ﺑأنه ﮐﻞ مورد حکم العقﻞ الظاهری ﺑاﻻحﺘياط ﻓالﺒرائة واردا عليه ﻻن
اﻻحﺘياط ﻓی موارد الشک ﻓی اﻻمﺘثال حکم العقﻞ الظاهری الطريقی مﻊ انه ﻻيکون الﺒرائة
او اﻻﺳﺘصحاب واردا عليهما ﻻنهما منصرف عن موارد الشک ﻓی اﻻمﺘثال او عن موارد
العلم اﻻجمالی ،ﻓهناايضا يقول السيدالخويی ﺑأن الﺒرائة منصرف عن الطلب الصادر الذی
يشک العﺒد ﻓی صدور الﺘرخيﺺ معه واقعا .ان قلﺖ :الﺘکليف ﻓی موارد الشک ﻓی اﻻمﺘثال
ﮐان محرزا وانماالشک ﻓی الﻔراغ عن الذمه ﺑينما ﻓی المقام يکون الشک ﻓی اصﻞ الﺘکليف.
قلﺖ :اوﻻ :ان الﺘکليف يسقط ﺑاﻻمﺘثال و هذا هو المسلک الصحيح ﮐماعليه السيدالخويی
وغيره واما المسلک الذی قال ﺑأن اﻻمﺘثال اﺳقط ﻓاعلية الﺘکليف ﻻ نﻔس الﺘکليف ﻓهو ﻻيدل
عليه دليﻞ و ثانيا :لوﺳلم ﺑأن اﻻمﺘثال يسقط ﻓاعليﺘه ،لکن حيث ازال روح الﺘکليف الذی هو
المﻼک للزوم اﻻمﺘثال عقﻼ ،ﻓﻼيحکم العقﻞ ﺑلزومه ﻻن الﺘکليف وان ﮐان ﺑاقيا اما هو ﻓاقد
عن روحه ای الﺒعث و الزجر.

وخامسا :انه لو ورد امر مﻊ القيد المﺘصلة الﺘی ﻻظهور لها ﻓی الﺘرخيﺺ و لکنها تصلح
للقرينية ﮐقوله اغﺘسﻞ للجمعه و ﻻينﺒغی للمومن ان يﺘرﮐه ﻓﻔی هذه الموارديحمﻞ اﻻمر علی
اﻻﺳﺘحﺒاب ﺑينما علی مسلکه يحمﻞ علی اللزوم ﻻن الطلب محرز ولکن الﺘرخيﺺ ﻻيحرز.
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
الﺘﻔصيﻞ ﺑين القرينة المﺘصلة و المنﻔصلة يأتی علی ﮐﻼم المشهور ﻻن مادة اﻻمر ظاهر ﻓی
الوجوب و هو حجة مالم يعلم ﺑخﻼﻓه ﻓی القرينة المنﻔصلة و اما ﻓی القرينة المﺘصلة ﻻينعقد
ظهور حﺘی مﻊ احﺘمال قرينيﺘه خلﻔا علی مسلک السيد الخويی ﻻنه ليس لنا ظهور حﺘی يﻔصﻞ
ﺑين القرينة المﺘصلة و المنﻔصله.
اقول :لو ﮐان اصﻞ الطلب – ﮐالمقام حيث انه ممزوج ﺑمايصلح للقرينية -مشوشا حين صدوره
ﻓﻼيحکم العقﻞ ﺑلزوم امﺘثاله ﻻرتکاز عدم لزومه عند العقﻼء.

وسادسا :إذا نسخ الوجوب وقﻊ ﺑينهم الﺒحث ﻓي انه هﻞ نسخ اصﻞ الطلب ﻓيزيﻞ اصﻞ الطلب
من رأس ام شدته ﻓيﺒقی اﻻﺳﺘحﺒاب؟ و المشهور عند المحققين ﮐالسيد الخويی ،عدم ﺛﺒوت
اﻻﺳﺘحﺒاب مﻊ انه على هذا المسلك يﺘعين ذلك ﻷن الناﺳخ انما يرﻓﻊ حكم العقﻞ ﺑالوجوب و ﻻ
ينﻔي مدلول اﻷمر و هو الطلب ﻓيثﺒت اﻻﺳﺘحﺒاب.
اقول :قدظهرمماﻓی اﻻشکال الساﺑﻖ ان العقﻞ يحکم ﺑاﻻﺳﺘحﺒاب ﻓی موارد احراز اصﻞ الطلب
مﻊ وجود الﺘرخيﺺ اما لولم يحرز اصﻞ الطلب ﮐالمقام ﻓﻼيحکم العقﻞ ﺑاﻻﺳﺘحﺒاب .نعم اصﻞ
الطلب ﮐان موجودا ﺳاﺑقا اما اﻻن ﻓﻼيحرز ﺛﺒوته .ان قلت :نحکم ﺑﺒقائه ﺑاﻻﺳﺘصحاب قلت:
لو تمسکﺘم ﺑاﻻﺳﺘصحاب ﻓعلی قول المشهور ايضا نﺘمسک ﺑاﻻﺳﺘصحاب ﻓﻼمعنی للنزاع ﻻن
ﺑاﻻﺳﺘصحاب نحکم ﺑﺒقاء الجامﻊ ای الطلب و نحکم ﺑاﻻﺳﺘحﺒاب مﻊ وجود الﺘرخيﺺ ﻓﻼيﺒقی
للقول ﺑانﺘﻔاء اصﻞ الجواز معنی.
واما اﻻشکال الحلی الذی اورد السيدالصدر عليه قدس سره:
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ان موضوع حكم العقﻞ ﺑلزوم اﻻمﺘثال ﻻ يكﻔي ﻓيه مجرد صدور الطلب مﻊ عدم اقﺘرانه
ﺑالﺘرخيﺺ لوضوح ان المكلف إذا اطلﻊ ﺑدون ترخيﺺ من قﺒﻞ المولى على ان طلﺒه نشأ من
مﻼك غير لزومي لم يحكم العقﻞ ﺑلزوم اﻻمﺘثال.

اقول :ان مراد السيد الخويی من اعﺘﺒار الﻔعﻞ علی ذمة العﺒد-الذی انﺘزع العقﻞ منه الوجوب-
هو ﮐونه علی وجه الغرض اللزومی ﮐماهوواضح اما لوعلمنا من الخارج انه يرضی ﺑالﺘرک
ﻓالعقﻞ ﻻيحکم ﺑاللزوم عنده.
اﻻشکال الصحيح علی المسک الثانی

اقول :لکنه مﻊ ذلک ﮐله ،ان مﺒنی السيد الخويی هو ادعاء وليس له دليﻞ علی انه خﻼف
ارتکاز العرف ﻻن العرف يﻔهم وراء الحکم العقلی ،وجوب او اﺳﺘحﺒاب من نﻔس ﮐﻼم الشارع
يعنی يﻔهم من دﻻلة الوضعی للمادة الوجوب ﻓالعرف اﺳند الحکم الی الشارع ﻓيقول ان الشارع
اوجب الﻔعﻞ الﻔﻼنی ﻓيحکم العقﻞ ﺑلزوم امﺘثال ذاک الوجوب الشرعی و ﮐذا يﻔهم اﻻﺳﺘحﺒاب
الشرعی من اللﻔظ ﻓيحکم العقﻞ ﺑرجحان اتيانه .ﻻ انه ينﺘزع الوجوب من حکم العقﻞ ﺑلزوم
اﻻمﺘثال ،و هذاالمعنی يکون موجودا ﻓی ارتکاز ﮐﻞ المﺘشرعه حﺘی السيدالخويی ﻓلهذا انه
يقول ايضا ان اﻻمر ﺑقرينة قولنا ﻻتکرم الﻔساق من العلماء ﻓی قولنا اﮐرم العلماء ﻻيدل علی
الوجوب .ﻓﺘلخﺺ انه قدس ﺳره وان قال هنا ان اﻻحکام عقلية.ولکنه مشی ﻓی مﺒاحثه ﮐلها
علی المسلک المشهور.

القول الثالث  :و هو قول المحقﻖ العراقی ره

ان المحقﻖ العراقی قائﻞ ﺑأن ظهور اﻻمر ﻓی الوجوب ليس وضعيا و ﻻﺑحکم العقﻞ ﺑﻞ يکون
ظهورا اطﻼقيا يعنی لو لم يکن معه قرينة علی اﻻﺳﺘحﺒاب ﻓمقﺘضی اﻻطﻼق انه ظاهر ﻓی
الوجوب.
يذﮐر لوجه هذاالقول تقريﺒات و هی:

الﺘقريب اﻻول:
ضحه
و هو ماذﮐره المحقﻖ العراقی ﻓی المقاﻻت و نهاية اﻻﻓکار وهما مجمﻼن و و ّ
السيدالصدرمن ان اﻷمر مادة و صيغة يدل على إرادة المولى و طلﺒه و هي تارة شديدة كما
ﻓي الواجﺒات و أخرى ضعيﻔة كما ﻓي المسﺘحﺒات .ﺛم يقول ان شدة اﻹرادة يکون من ﺳنخها و
ذاتها ﺑخﻼف ضعﻔها ﻻن لﻼرادة الضعيﻔه حد و هو عدم ﮐونه ارادة شديدة  ،ﻓﻼ يحﺘاج المولی
ﻓی موارد الوجوب الی نصب القرينة اما لوﮐان مقصوده اﻻﺳﺘحﺒاب ﻓﻼﺑد من ان ينصب قرينة
عليه ﻻن اﻻرادة الضعيﻔه ليس من جنس اﻻرادة ﺑﻞ ﻻﺑد للمولی من ان ينصب قرينة علی حده
33
و هو عدم اﻻرادة الشديدة.

 . 33ﺑحوث ﻓي علم اﻷصول ،ج ،2ص.20 :
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اﻻشکال عليه:
 .1اشکال السيدر الصدر:
ان هذاالﺒيان وان ﮐان ﻓنيا و صناعيا و لکنه ليس عرﻓيا ﻻن اﻻطﻼق و مقدمات الحکمة
يکون عرﻓيا و اماالعرف – حﺘی اﻻرتکاز -ﻻيلﺘﻔت الی هذا الﻔرق الذی ذﮐره المحقﻖ
34
ﺑين الوجوب واﻻﺳﺘحﺒاب.
 .2اقول :ان هذا الﺘقريب ليس ﺑصحيح ﻻ عرﻓيا و ﻻ ﻓنيا ﻻنه لو وضﻊ مادة اﻻمر لﻼرادة
الشديدة ﻓيکون مﻔاده ظهورا وضعيا ﻻاطﻼقيا واما لو وضﻊ للجامﻊ ﺑين اﻻرادة الشديدة
و الضعيﻔة ﻓاﻻرادة الشديدة ﮐالضعيﻔة ايضا يحﺘاج الی الﺒيان ﻓکﻼم السيدالصدر من
ان هذاالﺒيان صناعی ليس ﺑصحيح.

الﺘقريب الثانی:
و هذاالﺒيان يﺘرﮐب من مقدمﺘين:

اﻻولی و هی ان اﻻمر 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
للثواب ﻓيجوز للمکلف ترﮐه ﻻنه ﻻيريد ﺛواﺑه واخری يکون قويّا و واجﺒا ﻓانسدّ ﺑاب عدم
المﺘعلﻖ من جميﻊ الجهات ﻻن ترﮐه يسﺘلزم العقاب.

الثانيه و هی ان اطﻼق اﻻمر يقﺘضی ايجاد المﺘعلﻖ علی نحو اﻻتم و انسداد جميﻊ اﻻعدام و
هو معنی الوجوب اذ لو ﮐان مﻔاده اﻻﺳﺘحﺒاب ﻓمعناه انه لم يسﺘلزم انسداد جميﻊ اﺑواب العدم
و هوخلف الﻔرض.

اﻻشکال عليه:
ﮐمامر
اقول :اوﻻ  :ان هذاالﺘقريب هو مدع ﺑﻼدليﻞ .ﺛانيا :ﺑعد ان مادة اﻻمر قد وضﻊ للجامﻊ
ّ
ی دليﻞ يکون المقﺘضی ايجاد المﺘعلﻖ علی نحو ات ّم.
ﻓﺒأ ّ

الﺘقريب الثالث:
ان الطلب الوجوﺑی و اﻻﺳﺘحﺒاﺑی ﮐﻼهما مشﺘرﮐان ﻓی اصﻞ الطلب ولکنه يشﺘرط ﻓی الوجوب
عدم الﺘرخيﺺ خﻼﻓا ﻓی اﻻﺳﺘحﺒاب حيث انه مقيد ﺑامر وجودی و هو الﺘرخيﺺ ﻓی الﺘرک
وحيث ان القيد العدمی ﻻيحﺘاج الی الﺒيان عرﻓا ،يحمﻞ اﻻمر عليه مﻊ اﻻطﻼق خﻼﻓا
35
لﻼﺳﺘحﺒاب ﻻن ارادته يحﺘاج الی ض ّم امر وجودی و هو مؤونة زائدة لزم الﺘنصيﺺ عليه.
والﻔرق ﺑين هذاالﺘقريب و الﺘقريب اﻻول ﻓی ان الطلب هو اﻻرادة ﻓی اﻻول و لکنه غير
اﻻرادة ﻓی الثانی غاية اﻻمر ان مﻊ الوجوب قيد عدمی لکن اﻻﺳﺘحﺒاب يکون مﻊ القيد
الوجودی.

 . 34همان ،ص.21
 . 35همان.
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اﻻشکال عليه:
ان هذاالﺘقريب ايضا مدع ﺑﻼدليﻞ ﻻن القيد العدمی ايضا محﺘاج الی الﺒيان .نعم ان العقﻼء
ﻓی ﺑعض اﻻوقات يضعون قانونا عا ّما ﻓمثﻼ يقولون ﮐلما اردنا ﺑيﻊ مطلﻖ ﻓنحن ﻻنقيد الﺒيﻊ
خاص ﻓﻼﺑد ان نقيّده و علی هذا يحمﻞ قول اﻻصوليين من ان اطﻼق
اما لوﮐان مرادنا ﺑيﻊ
ّ
الواجب يقﺘضی الﺘعيينيه و ﮐذا حمﻞ اللﻔظ علی المعنی الحقيقی ﻓی مااذا دار اﻻمر ﺑين الحقيقۀ
و المجاز .و اما مﻊ غمض العين عن هذاالقانون العقﻼيی ﻓاﻻمر العدمی ايضا يحﺘاج الی
الﺒيان واما ﻓی المقام ﻓليس دليﻞ علی وجود هذاالقانون عندارتکاز العقﻼء ﻻنه ليس للعقﻼ
ﮐﺘاب يکﺘﺒون ﻓيه هذا القانون ﻓی ﮐﻞ الموارد ﻓلزم ان ينظر ﻓی ﮐﻞ مورد الی انه هﻞ للعقﻼء
هذاالقانون ام ﻻ؟
ﻓﺘلخﺺ ان مﻔاد اﻻمر هو الوجوب ولکنه ﻻﺑدليﻞ الظهور اﻻطﻼقی ﮐما انه ليس من جهة
الظهور الوضعی و الحکم العقلی ﺑﻞ ﻻجﻞ ﺑرهان السﺒر و الﺘقسيم حيث انا اذا نﻔينا دليلية
الظهور الوضعی و الحکم العقلی و الظهور اﻻنصراﻓی ،ﺑقی الظهور اﻻطﻼقی ﻓثﺒوت الظهور
اﻻطﻼقی ﻻجﻞ نﻔی اﻻحﺘماﻻت اﻻخر ﻻ من حيث ان له دليﻞ عندالعقﻼ و علی هذا يحمﻞ
قولنا من ان الﺒيﻊ ﻓی قوله تعالی احﻞ الله الﺒيﻊ ظاهر ﻓی مطلﻖ الﺒيﻊ.

ان قلت :ان دليﻞ الظهور اﻻطﻼقی هو مقدمات الحکمة .قلت :نعم ولکنه ﺑعد احراز مقام
الوضﻊ ﻓعمومية الﺒيﻊ ﻓی احﻞ الله الﺒيﻊ يمکن انه ﻻجﻞ وضﻊ ال للعموم ﮐما يمکن انه من
36
حيث مقدمات الحکمة ﻓﻼيثﺒت ان عموميﺘه من حيث مقدمات الحکمة.

الﺘقريب الراﺑﻊ:
و هو نﻔس الﺘقريب الساﺑﻖ مﻊ الﻔرق ﺑأن الوجوب ايضا يحﺘاج الی الﺒيان ولکن المؤونة ﻓيه
اخف من مؤونة اﻻﺳﺘحﺒاب .ﻓسكوت المﺘكلم عرﻓا عن ﺑيان الزيادة اﻷشد يكون قرينة على
37
إرادة الزيادة اﻷخف ﻓيﺘعين الوجوب.
اﻻشکال عليه:
ﮐمامر ﻓی الﺘقريب الساﺑﻖ ﻻﺑد من ان ينظر الی العقﻼ من انه هﻞ عندهم قانون و ﺑيان
اقول
ّ
عام ﻓی هذه الموارد ام ﻻ ولکنه ﻻيحرز عندنا هذاالﺒيان العام عندالعقﻼء.
اشکال السيد الصدر علی القول الثالث وجواﺑه:
وقداﺳﺘشکﻞ السيدالصدر علی هذا المسلک ﺑأنه لوﮐان دليﻞ ظهور مادة اﻻمر ﻓی الوجوب هو
الظهور اﻻطﻼقی ﻓﻼوجوب ﻻﮐرام الﻔقيه عند وجود "اﮐرم الﻔقيه"و"ﻻﺑأس ﺑﺘرک اﮐرام
العلماء" حيث ان ظهور اﻻمر ﻓی الدليﻞ اﻻول ﺑاﻻطﻼق و اما ظهور العموم ﻓی الثانی ﺑالوضﻊ
اعنی وضﻊ ال ﻓی العلماء و الظهور الوضعی مقدم علی اﻻطﻼقی ﻓإذا لم يقدم عموم العام
الخاص ﻓﻼ أقﻞ من الﺘعارض و الﺘساقط ﺑينهما و الرجوع الی الﺒرائة ﻓی اﮐرام
على إطﻼق
ّ

 . 36ان اﻻﺳﺘاذ و ان لم ينکر ظهور اﻻ طﻼقی ﻓی موارد وجود القانون العقﻼيی ﮐما ذﮐر ولکنه حيث ﻻينضﺒط ﮐﻼمه ،ﻓيمکن
ان يسﺘشکﻞ عليه ﺑانه مايمکن ﺛﺒوت الظهور اﻻطﻼقی ﻓی ﺳائر الموارد ﮐاﻻطﻼق ﻓی مادة اﮐرم العلماء.
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الخاص ﻓي الوجوب على عموم الدليﻞ الدال
الﻔقيه مﻊ ان القاعدة عندهم تقديم ظهور الدليﻞ
ّ
38
على الﺘرخيﺺ.
ثم انه اجاب عن هذاالﻨقض:

اوﻻ :ﺑأن المناط ﻓی النسﺒة ﺑين الدليلين و الجمﻊ ﺑينهما ،النظر الی موضوع الدليلين ﻓقط ﻻ
الی مجموع الموضوع و الحکم من الدليﻞ اﻻول مﻊ المجموع من الدليﻞ الثانی .مثﻼ لوقال
المولی ﻓی دليﻞ "ﻻ ﺑاس ﺑالدم اذا ﮐان اقﻞ من الدرهم" وقال ﻓی خطاب آخر"ﻻ تصﻞ ﻓی دم
الحيض و النﻔاس و اﻻﺳﺘحاضه" ﻓهنا لو نظرناالی مجموع الخطاﺑين لکان الصﻼة صحيحا
مﻊ ﮐون الدم اقﻼ من الدرهم ولو ﮐان حيضا ﻻن الدم مطلﻖ من حيث انه دم حيض او رعاف
او غيرهما و لکنه من حيث هو اقﻞ من الدرهم خاص و ﮐذا ﻓی الدليﻞ الثانی ﻻنه من حيث
انه دم حيض او اﺳﺘحاضه او نﻔاس ﻓهو خاص اما من حيث انه يﺒطﻞ الصﻼة مطلﻖ ﺳواء ﮐان
اقﻞ من الدرهم ام ﻻ .اما لو ﮐان المناط ﻓی الجمﻊ ،موضوع الدليﻞ اﻻول مﻊ الموضوع ﻓی
الدليﻞ الثانی و الحکم ﻓی اﻻول مﻊ الحکم ﻓی الثانی لنحکم ﺑان الدم لوﮐان اقﻞ من الدرهم ﻓهو
ﻻ يﺒطﻞ الصﻼة اﻻ ان يکون من الدماء الثﻼﺛة ﻻن الموضوع ﻓی الدليﻞ اﻻول و هو الدم
الثﻼﺛة(خاص و اما قوله اذا ﮐان اقﻞ من الدرهم
مطلﻖ لکن الموضوع ﻓی الدليﻞ الثانی )دماء
ّ
من حيث انه قضية شرطية ﻓهو قيد للحکم .وﺑعﺒارة اخری ان نسﺒة الموضوع يکون مقدما
علی الحکم والنسﺒة ﺑينهما يکون عاما وخاصا مطلقا ﮐما ان النسﺒة ﺑين حکمهما ايضا ﮐذلک.

و اما ﻓی المقام ،ﻓان الموضوع ﻓی قولنا اﮐرم الﻔقيه خاص و الحکم مطلﻖ وظاهر ﻓی الوجوب
واما الموضوع ﻓی ﻻﺑاس ﺑﺘرک اﮐرام العلماء عام لکن الحکم ﻓی اﻻول ظاهر ﻓی الوجوب
ﺑشرط عدم مايصلح للقرينية ولکنه موجود هنا وهو قوله ﻻﺑاس و ﮐذا العلماء ﻓی الدليﻞ الثانی
يکون عاما ﺑشرط عدم وجود القرينة ولکنهاموجود هنا وهو الﻔقيه ﻓی الدليﻞ اﻻول ﻓيﺘعارضان
ﻓنرجﻊ ﻓی حکم اﮐرام الﻔقيه الی الﺒرائة و ﮐذا لو قلنا ﺑﺘقدم الظهور الﺘنجيزی و هو العام)ای
العلماء( علی الظهور الﺘعليقی وهو الظهور اﻻطﻼقی.
اما لو ﻻحظنا ﻓی الخطاﺑين ،الموضوع ﻓقط ﻻيورد النقض ﻻن الموضوع ﻓی اﮐرم الﻔقيه
خاص و اما الموضوع ﻓی ﻻﺑاس ﺑﺘرک اﮐرام العلماء عام ﻓيخصصه.

و هذه القاعدة هی الﺘی مشی عليها السيد الخويی و من ﺳﺒﻖ عليه من ان الجمﻊ الموضوعی
مقدم علی الجمﻊ الحکمی مطلقا و لکنه ليس ﺑصحيح علی نحو اﻻطﻼق ولنا نقوض عليه و
ﺑيانه موﮐول الی محله.

وثانيا :اذا تعارض ﺑين حکم الزامی و حکم ترخيصی ولو ﮐانا مطلقين ،لﺘقدّم الحکم الﺘعيينی
علی الحکم الﺘرخيصی ﻻنهما ﻻيﺘناﻓيان من حيث ان الحکم اﻻلزامی ﻓی اﮐرم الﻔقيه مقﺘض
للوجوب و اما الحکم الﺘرخيصی ﻓی قوله ﻻﺑاس ﻻيقﺘضی للوجوب و المقﺘضی ﻻيﺘعارض
مﻊ عدم اﻻقﺘضاء .و هذه الکﺒری ﮐالکﺒری الساﺑقة ﻓی ان لهما آﺛار ﻓی الﻔقه و لکن اﺛﺒات هذه
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الکﺒری اصعب من ﺳاﺑقه ﻓانهما ليسا ﺑصحيحان اما مطلقا او ﻓی ﺑعض الموارد و ﻻﺑد ان
ننظر ﻓی ﮐﻞ مورد عند العقﻼ من انه هﻞ تصح عندهم هاتين القاعدتين ام ﻻ؟

الثمرة ﺑين اﻻقوال الثﻼﺛة

قد ذﮐر السيدالصدر ﺛمرات عديدة ﺑين هذه اﻻقوال الثﻼﺛة:

الثمرة اﻻولی :ﺛﺒوت دﻻلة السياق على مسلك الوضﻊ و ﺳقوطه على مسلك اﻹطﻼق و حكم
العقﻞ
ان مﺒنى الﻔقهاء عادة ﻓي الﻔقه على انه إذا وردت أوامر عديدة ﻓي ﺳياق واحد ﮐقوله اغﺘسﻞ
للجمعه و اغﺘسﻞ للجناﺑة و عرﻓنا من الخارج اﺳﺘحﺒاب ﺑعضها اخﺘﻞ ظهور الﺒاقي ﻓي الوجوب
على القول ﺑوضﻊ اﻷمر للوجوب إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلوﻻت تلك
اﻷوامر مﻊ ظهور وحدة السياق ﻓي إرادة المعنى الواحد من الجميﻊ ،و اما ﺑناء على مسلك
حكم العقﻞ و مسلک الظهور اﻻطﻼقی ﻓﻼينثلم وحدظ السياق ﻻنه علی مسلک حکم العقﻞ
ﻓجميﻊ اﻷوامر مسﺘعملة ﻓي معنى واحد و هو الطلب و الوجوب حكم عقلي خارج عن مدلول
اللﻔظ مﺒني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الﺘرخيﺺ و كذلك الحال على مسلك اﻹطﻼق
ﻷن المعنى المسﺘعمﻞ ﻓيه واحد على كﻞ و هو جامﻊ الطلب لكنه أريد ﻓي ﺑعضها الوجوب
39
ﺑﺘعدد الدال و المدلول وﮐذاﻓی اﻻﺳﺘحﺒاب.

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
ﺑان غسﻞ الجمعة ليس ﺑواجب ﻓعلى مسلك الوضﻊ ﻻ يمكن إﺛﺒات الوجوب لغسﻞ الجناﺑة ﺑهذا
اﻷمر أيضا ً ﻷنه يلزم منه ما يشﺒه اﺳﺘعمال اللﻔظ ﻓي أكثر من معنى و هو غير صحيح عرﻓا ً
خﻼﻓا ﻓی الثمرة اﻻولی ﻻن اﻻمر هناک مﺘعدد اما هنا واحد.

وذﮐر ايضا ﺛمرات اخر وﻻﺑد ان نﻼحظ من انها هﻞ تصح ام ﻻ؟

40

 . 39ﺑحوث ﻓي علم اﻷصول ،ج ،2ص.25 :
 . 40و لکنه ما تعرض شيخنااﻻﺳﺘاذ ماﺑقی من الثمرات ﻻجﻞ اتمام الوقت و قرب شهر المحرم.
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