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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی قیام یوم الدین

ة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلل ساعة  اللهم کن لولیلک الحجل

 ا وتمتلعه فیها طویال.ولیلا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیال وعینا حتی تسکنه أرضک طوع

د وآخر تابع له علی ذلک. د وآل محمل ل ظالم ظلم حقل محمل  اللهم العن أول

 اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

 السالم علیک یا أبا عبد الله وعلی االرواح التی حلت بفنائک

 ما بقیت وبقی اللیل والنهار وال جعله الله آخر العهد منلی لزیارتکم، علیک منی سالم الله أبدا

 السالم علی الحسین وعلی علیل بن الحسین وعلی أوالد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

ل ظالم باللعن منی وابدء به أوال ثم العن الثانَی والثالث والرابع  اللهم خصل أنت أول

 الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرااللهم العن یزید خامسا والعن عبید 

 وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

 )دام ظله( تقریرات شیخنا االستاذ االحمدی الشاهرودی

 د مهدی البادکوبیلسیل ل

 التعبدی والتوصلی
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 المبحث الرابع: فی التعبدی والتوصلی

 ال یخفی أنه قد ذکر لهما معان أربعة:

بفعل اإلنسان نفسه  التوصلي بمعنی ما یسقط و لو بفعل الغیر و یقابله التعبدي بمعنی ما ال یسقط إالل  -1

 مباشرة.

التوصلي بمعنی ما یسقط و لو بالحصة الصادرة عن المکلف اضطرارا و إلجاًء و یقابله التعبدي بمعنی ما ال  -2

 یسقط إالل بإتیان المکلف له طوعا و اختیارا.

ط إالل بإتیانه التوصلي بمعنی ما یسقط و لو بإتیانه ضمن فرد محرم و في قباله التعبدي بمعنی ما ال یسق -3

 ضمن فرد ال ینطبق علیه عنوان محرم.

التوصلي بمعنی عدم احتیاجه إلی قصد القربة و سقوطه باإلتیان به و لو ال بداع القربة اما التعبدي فهو ما  -4

 1یحتاج إلی قصد القربة و هذا هو المعنی الذائع للتوصلي و التعبدي.

ول هو العموم من وجه فیفترقان فی مثل ردل السالم العتبار هذا والنسبة بین المعنی الرابع والمعنی اال

ته باتیان غیره، کان  المباشرة فیه دون قصد القربة ومثل الصلوات الواجبة علی وليل المیت، فانلها تسقط عن ذمل

ع مع کونها مشروطة بقصد القربة ویجتمعان فی مثل الصلوات الیومیة العتبار  2باالستنابة أم کان بالتبرل

 لمباشرة وقصد القربة فیها أو مثل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فإنه توصلی علی المعنیین.ا

أما النسبة بین المعنی الرابع والمعنی الثالث أو الثانی فهو التساوی بداهة أنه ال یکون العمل مشروطا بقصد 

ه االختیار وااللتفات نعم علی المسلک القربة إال ویعتبر فی امتثاله عدم انطباق عنوان محرم علیه کما یعتبر فی

المختار فی الترتب من جریانه فی الترکیب االتحادی مثل السجود فی االرض المغصوبة فیمکن القول بافتراق 

 الرابع عن الثالث فی مثل هذا المورد والتفصیل فی محله إن شاء الله تعالی.

 ضمن مسائل أربع: احد من هذه المعاني األربعةثم إنه یقع الکالم في أصالة التعبدیة و التوصلیة بکل و
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 المسألة األولی: ما إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير:

فهل مقتضی األصل هو سقوطه فال یحتاج إلی إتیان المکلف به بنفسه أو عدم سقوطه فال بد من إتیانه 

 بنفسه؟ یقع البحث في مقامین:

 و األصل اللفظيالمقام األول: في ما هو مقتضی إطالق األمر 

ذهب السید الخوئی)قدس سره( إلی أن االصل هو التعبدیة والمباشرة، قال)قدس سره(: والدلیل علی ذلک أنل 

ر علی أحد أشکال:  التکلیف هنا بحسب مقام الثبوت یتصول

ه إلی کون الواجب أحد ف ل: أن یکون متعلقه الجامع بین فعل المکلف نفسه وفعل غیره، فیکون مردل علین األول

 علی سبیل التخییر کما لو وجب إما مباشرة االتیان بالصالة وإما إتیان الغیر بها.

أنل هذا الوجه غیر معقول، وذلك ألنل فعل الغیر خارج عن اختیار المکلف وإرادته، فال یعقل تعللق التکلیف  وفیه:

 .بالجامع بینه وبین فعل نفسه

مکلف نفسه وبین استنابته لغیره واالستنابة أمر اختیاری فال یرد أن یکون متعلقه الجامع بین فعل ال الثاني:

 علی هذا الوجه المحذور المتقدم فنتیجة ذلك هي التخییر بین قیام نفس المکلف به وبین االستنابة آلخر.

ان وفیه أنه وإن کان أمراً معقواًل إال أنل المفروض عدم سقوط التکلیف بمجرد االستنابة بل ال بدل من االتی 

 الخارجی. 

أن یقال إنل أمر التکلیف في المقام یدور بین کونه مشروطاً بعدم قیام غیر المکلف به کما هو الحال فی  الثالث:

 الواجب الکفائی وبین کونه مطلقاً، أي سواء قام غیره به أم لم یقم فهو ال یسقط عنه.

لین بنقطة واحدة، وهي أنل ف لین یدور أمر الواجب بین کونه ویمتاز هذا الوجه عن الوجهین األول ي الوجهین األول

تعیینیاً أو تخییریاً، وال صلة لهما بالوجوب وفي هذا الوجه یدور أمر الوجوب بین کونه مطلقاً أو مشروطاً وال 

صلة له بالواجب. ومن المعلوم أن مقتضی االطالق وعدم االشتراط فی هذا الوجه هو لزوم المباشرة ولذا یقال 

 1یغة یقتضی التعیینیة.إطالق الص
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أورد السید الصدر علی الوجه االول بقوله: فیه أوال: ان فعل الغیر أیضا قد یکون مقدورا للمکلف فیما إذا کان 

یمکنه ان یتسبب إلی صدوره من الغیر کما إذا أمر ابنه أو استأجره لتنظیف المسجد ففي الموارد التي یمکن 

 ي في نفسه للفعل یمکن امره بذلك أو إطالق األمر له.للمکلف إلجاء الغیر أو إیجاد الداع

و ثانیا: لو سلمنا ذلک فال محذور فی تعلق األمر بالجامع بین المقدور وغیر المقدور )بأن یکون الواجب 

أحدهما ال بنحو الشمول( ألن الجامع بینهما مقدوٌر و علیه فال مانع من االخذ بإطالق المادة والمتعلق وإثبات 

 1ة بتقریب أن الواجب هو إتیان الصالة مطلقا سواء کان بالمباشرة أو ال.التوصلی

هذا ولکن الظاهر صحة ما تمسک به السید الخوئی)قدس سره( أما االشکال االول فهو ال یتم فی ما ال یقدر  

 المکلف علی االلجاء کما اعترف به فال یمکن االطالق فی خصوص هذه الموارد.

لظاهر أن المراد هو عدم تعارف االمر بالجامع بین فعل النفس وفعل الغیر مما یوجب عدم أما االشکال الثانی فا

احتمال جعل ذلک فی مقام الثبوت ال لمجرد أنه غیر مقدور حتی یقال بأن الجامع بین المقدور وغیره، مقدوٌر 

ع والشاهد علی ما ذکرنا بل ألنه ال معنی لتعلق األمر الذی هو بداعی البعث، بفعل الغیر ولو فی ضمن الجام

تصریحه )قدس سره( فی المسألة الثانیة بإمکان تعلق االمر بالجامع بین الحصة االختیاریة واالضطراریة وأنه ال 

یقاس تلک المسألة بما نحن فیه ألنه ال معنی لتعلق االمر بالجامع بین فعل النفس وفعل الغیر ألنه ال معنی 

  2و معنی الوجوب عنده )قدس سره( فی ذمته.العتبار فعل غیر المکلف )الذی ه

هذا بل المختار عدم تعارف االمر بالجامع بین المقدور وغیر المقدور ولو کانا معا فعال للنفس کاالمر بالجامع 

 بین الصالة والطیران لوضوح لغویته.

هو االتیان بفرد من  نعم یتعارف ذلک فی موردین: االول: فی الجامع الذاتی کما فی وجوب الصالة فإن الواجب

الصالة بین الحدین ولو کان بعض االفراد فیما بین الحدین غیر مقدور، الثانی: فی الجامع االنتزاعی الذی 

عرض العجز لبعض أفراده بعد مدة کما فی خصال الکفارات فإن الواجب الجامع بین العتق والصیام واالطعام إال 

 دٍث. أن العتق فی زماننا غیر مقدور لعارٍض حا
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فتحصل من ذلک أن مقتضی إطالق الوجوب هو التعبدیة إال أنه یمکن أن یقال بأن الفعل الصادر من الغیر لو 

کان باالمر و التسبیب بحیث یستند الفعل إلی اآلمر عرفا بال عنایة فاالصل حینئذ التوصلیة وال ینافیه إطالق 

لتقصیر والبیع فلو حلق الحالُق رأَسک أو باع الوکیُل الوجوب؛ لصدق المباشرة علیه عرفا کما فی مثل الحلق وا

مالَک، یصحل أن یقال عرفا: بعَت وحلقَت بخالف ما لو صلی االجنبی ما علی الولیل ولو بإذنه واستئجاره فإنه ال 

 یصح عرفا استناد االتیان إلی الولی فال یقال أنه صلی ألن مجرد االذن واألمر ال یالزم صحة االستناد. 

ختار أن االصل فی المقام هو التعبدیة إال فیما صح استناد فعل الغیر إلی النفس عرفا، قال السید الصدر فالم

الصحیح في المنع عن هذا اإلطالق بعد تصحیح إطالق المادة فی المقام المقتضی لکون االصل التوصلیة: 

تحت األمر أیضا ألن األمر أعني  التوجه إلی نکتة أخرى و حاصلها: انه ال إشکال في أخذ النسبة الصدوریة

النسبة اإلرسالیة اإلنشائیة انما تطرأ علی النسبة الفعلیة الصدوریة )کصدور الصالة من المکلف( و من الواضح 

انه مع تحقق الفعل من الغیر من دون أيل استناد و تسبیب للمکلف ال تصدق النسبة الفعلیة المأخوذة في 

ل حیث ال قرینة علی الخالف عدم السقوط. و هکذا یتضح انه بالنسبة إلی متعلق األمر فیکون مقتضی األص

 أصل استناد الفعل إلی المکلف مقتضی األصل التعبدیة بالمعنی األول.

و اما خصوصیة المباشرة و عدم االکتفاء بفعل الغیر المستند و المتسبب إلیه من قبل المکلف ففیه تفصیل 

صدوریة فقط کما في مثل )أزل النجاسة أو ابن مسجدا( فاألصل هو التوصلیة  بین ما إذا کانت النسبة الفعلیة

کما في مثل )صل أو اشرب  -نسبة العرض إلی محله -و بین ما إذا أخذ فیها إضافة إلی ذلك نسبة الحلول فیه

 1الماء( فاألصل التعبدیة ألن خصوصیة المباشرة ال تصدق حتی مع التسبیب إلی صدور الفعل من الغیر.

وحاصله ما قلنا من أن االصل هو لزوم المباشرة إال فیما کان فعل الغیر أیضا مصداقا للمباشرة عرفا کصدق  

 2بناء المسجد علی التاجر و البیع علی الموکل.

                                           
 2/65البحوث  1
السید الخوئی)قدس سره( من أنا لو سلمنا إطالق المادة وإمکان التکلیف بالجامع بین فعل النفس وفعل الغیر فال یساعده مقام وإلیه یرجع ما ذکره  2

لنا عن ذلك وسللمنا إمکانه بحسب االثبات ألن مرجع هذا االطالق فی المقام إلی جعل فعل الغیر عدال للواجب واالصل عدمه، قال )قدس سره(:  ولو تنزل
ی االطالق هو الثبوت، إالل أنل االطالق في مقام االثبات الیعیلنه، وذلك ألنل أمر التکلیف عندئذ یدور بین التعیین والتخییر، ومن الواضح أنل مقتضمقام 

یمکن إرادته من االطالق.  التعیین، ألنل التخییر في المقام الراجع إلی جعل فعل الغیر عداًل لفعل المکلف نفسه یحتاج إلی عنایة زائدة وقرینة خارجة فال
 المقرر 1/496المحاضرات 
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 المقام الثانی: فی مقتضی االصل العملی

االمر بین التعیین ولزوم  فإن قلنا بإمکان االمر بالجامع بین فعل النفس وفعل الغیر فمرجع ذلک إلی دوران

المباشرة أو التخییر بینه وبین فعل الغیر فتجری البرائة عن التعیین علی ما حقق فی محله فیثبت التوصلیة 

 وال یعارضها البراءة عن التخییر للعلم بلزوم االتیان بأحدهما. 

ل السید الخوئی)قدس وإن قلنا باستحالته و أن التوصلیة فی المقام ال یحتمل إال بتقیید الوجوب ف قد فصل

ه التکلیف، فیرجع إلی البراءة لکون الشک حینئٍذ فی أصل حدوث  سره( بین تحقلق فعل الغیر قبل توجل

ه التکلیف، فیرجع إلی استصحاب بقاء التکلیف ولو قیل بعدم  التکلیف، و بین ما إذا کان فعل الغیر بعد توجل

 1االطالق فی أدلة االستصحاب فیرجع إلی قاعدة االشتغال.جریانه إما لتعارض الجعل والمجعول أو لعدم 

وفیه أنه بعد تسلیم عدم جریان االستصحاب کما هو المختار ال مجال لقاعدة االشتغال لما حقق فی محله من 

جریان البرائة فی موارد الشک فی سقوط التکلیف ألن مرجع الشک فیه هو الشک فی أن الوجوب السابق 

االول معلوٌم والثانی مشکوٌک فتجری البراءة عنه ولذا کان یقول شیخنا االستاذ قصیٌر أو طویٌل و

التبریزی)قدس سره( بتداخل المسببات وإجزاء غسل واحد لو اجتمع علی المکلف أغسال متعددة ألنه بإتیان 

دیث الرفع الغسل االول یشک فی بقاء وجوب باقی االغسال فتجری البرائة عنه إللهم إال أن یقال بانصراف ح

عن موارد الشک فی االمتثال الستقرار السیرة فیها علی االحتیاط فال تکون البرائة واردة علی حکم العقل 

باالشتغال إال أن الصحیح اختصاص تلک السیرة بالشبهات الموضوعیة کما لو شک فی إتیان العصر أما لو کان 

قام ومثال االغسال فال مانع من التمسک بالبرائة منشأ الشک فی االمتثال والسقوط  شبهة حکمیة کما فی الم

 لعدم إحراز السیرة.

هذا ولکن المختار أنه ال دلیل علی حجیة هذه السیرة حتی فی الشبهات الموضوعیة فال تکون مانعة عن 

 االطالق لما سبق منا مرارا من أن عدم الردع إنما یکون إمضاء فیما إذا لزم من عدم الردع، التغریر و وقوع

 العباد فی خالف الشرع ال فی مثل المقام الذی یکون مفاد السیرة مطابقا لالحتیاط. 

                                           
 1/347دروس فی مسائل علم االصول  1
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ال یقال: یجب علی الشارع المقدس بیان االحکام؛ ألنا نقول لو سلمنا الوجوب فبیان االحکام أعم من بیان 

ع المقدس ال یبین ذلک الحکم الظاهری والواقعی ولنفرض أن الحکم الواقعی فی المقام هو البراءة إال أن الشار

 فیکون المرجع الحکم الظاهری وهو االحتیاط الذی قامت السیرة علیه.

هذا ولکن االنصاف أنه کما ال دلیل علی حجیة هذه السیرة حتی تکون مانعة عن االطالق، کذلک ال دلیل علی 

وکیف یمکن لنا إحراز قیام االطالق فی حدیث الرفع فإن االطالق أیضا إنما هو بالسیرة المستمرة من العقالء 

السیرة المتصلة بزمن المعصوم علیه السالم علی االخذ بإطالق حدیث الرفع فی موارد الشک فی سقوط 

 التکلیف! 

ودعوی التمسک باالستصحاب القهقرائی بتقریب أنا نستفید االطالق من حدیث الرفع وشموله لموارد الشک 

ق فی الصدر االول أیضا مردودة؛ ألن مرجع هذا االستصحاب إلی فی السقوط ومقتضی االصل ثبوت هذا االطال

نعم  1أصالة عدم نقل المفردات عن معانیها االولیة وحجیتها أیضا بقیام السیرة وهی غیر محرزة فی المقام.

 الزم هذا البیان عدم إمکان التمسک باالطالق فی المصادیق المستحدثة کالبیع علی الهاتف وال محذور فیه.

جملة ال یمکن التمسک باالطالق إال فیما إذا أحرز قیام السیرة فی خصوص المورد أو لم یحتمل الفرق وبال

 بینه وسائر الموارد.

وبناء علی ذلک فکما ال یحرز قیام السیرة علی االحتیاط ال یحرز االطالق فال بدل من الرجوع إلی حکم العقل 

ی)قدس سره( من جریان قاعدة االشتغال علی تقدیر القول باالشتغال وبذلک یتمل ما ذهب إلیه السید الخوئ

بعدم جریان االستصحاب وإنما الفرق بیننا وبینه )قدس سره(فی أنا أخذنا باالشتغال من باب حکم العقل 

باالشتغال ال من باب حکم العقالء فإن حکم العقل معلٌق علی عدم تمامیة الدلیل علی البراءة و االشتغال وهذا 

 یرة وحکم العقالء فإنها لو تمت لکانت تتقدم علی إطالق حدیث الرفع.    بخالف الس

ل السید الصدر فی المقام ببیان آخر وهو أن فعل الغیر تارة یکون مسقطا للوجوب علی نحو  هذا وقد فصل

الشرط المتأخر بحیث یستکشف بفعله عدم حدوث الوجوب فاالصل هو البرائة ألنه بعد إتیان الغیر یحتمل 

                                           
 رر ولهذا یقال إن أصعب االدلة فی مقام التطبیق واالثبات هو التمسک باالطالق علی خالف ما اشتهر من أن أصعبها هو الورود والحکومة. المق 1
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م حدوث الوجوب الحتمال کون الوجوب مشروطا بعدم إتیانه بنحو الشرط المتأخر فال یحرز االشتغال عد

 الیقینی حتی یستدعی برائة یقینیة. 

ال  وأخری یکون فعله مسقطا للوجوب بقاًء علی نحو الشرط المقارن وعلی الثانی قد یکون فعل الغیر محصل

و االشتغال ألن الشک فی حصول الغرض واالمتثال بعد العلم للغرض من التکلیف فاالصل وفاقا للمشهور ه

بثبوت التکلیف واالشتغال و قد یکون فعله موجبا لتبدل الغرض وانقالب المصلحة إلی المفسدة )کما هو 

الحال فی التفریق بین الصلوات الیومیة فإنه لمکان صیرورته شعارا للمخالفین قد انقلب عن مصلحته إلی 

  1 هذا العنوان الثانوی( فاالصل هو البرائة؛ ألن الشک فی أصل الغرض والحب المولوی.المفسدة لطرول 

وفیه مع أن مرجع ذلک إلی ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( أنه ال یتمل التفصیل فی القسم الثانی بین ما  

فی الثانی فلیکن  یکون فعل الغیر محصال للغرض أو مبدال له؛ بداهة أن إطالق حدیث الرفع لو کان تماما

 االول کذلک وإال فال یتمل فیهما. 

ودعوی انصراف حدیث الرفع عن موارد احتمال کون فعل الغیر محصال للغرض لشیوعها، مردودة بأنه ال یمکن 

لنا إحراز أن المورد من قبیل تحصیل الغرض أو تبدیله فلعل ما استقرت السیرة فیها علی االحتیاط کان من 

کما تری ال سیما فی مثل هذه الشریعة التی  2ودعوی العلم بأن ذلک من باب تحصیل الغرضموارد التبدیل 

یحکم فیها بعدم لزوم العصر فی المتنجس ببول الصبی مع أنه لو وقع قطرة من بوله فی الماء القلیل ثم وقع 

 قطرة من ذلک الماء فی الثوب ال بدل فیه من العصر!

و أن المنشأ الحتمال سقوط التکلیف بفعل الغیر إما ألن فعل الغیر محصٌل هذا وللسید الصدر تفصیٌل آخر وه

 للغرض وإما ألنه موجٌب النتفاء الغرض أو تبدیله إلی المفسدة وإما ألنه مانٌع عن تحصیل الغرض. 

ن فعلی االول ال بدل إما من تعلق التکلیف بالجامع بین فعل النفس و فعل الغیر فیکون من موارد الدوران بی

التعیین والتخییر وإما من کون التکلیف مشروطا بعدم إتیان الغیر علی نحو الشرط المتأخر فیکون الشک بعد 

                                           
  156- 4/155البحوث )تقریرات عبد الساتر(  1
علیه فال بدل ال یقال: إن الکالم فی احتمال ذلک؛ ألنا نقول: ظاهر البحوث جریان البرائة فیما لو احتمل أن مسقطیة فعل الغیر من باب تبدیل الغرض و 2

 من إحراز عدمه وأن فعل الغیر لو کان مسقطا فإنما هو من باب تحصیل الغرض حتی یجری االشتغال. المقرر
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إتیان الغیر شکا فی حدوث التکلیف فیکون مجری للبراءة دون االستصحاب أو االشتغال لعدم العلم السابق 

 بالشغل.

ک والمصلحة إال أن هذا الفرض غیر واقع فی وعلی الثانی فالمرجع هو أصالة البرائة للشک فی أصل المال

 الشرع.

وعلی الثالث: فالمورد من موارد الشک فی القدرة علی االمتثال فیکون مجری لقاعدة االشتغال إال أنه إذا کان 

المشکوک مما ال یجب فیه البدار فهذا یدل علی أن الشارع المقدس قد أذن فی تفویت المالک فبعد فعل 

ط التکلیف وتفویت المالک الذی أذن الشارع المقدس فی تفویته بقرینة عدم إیجابه البدار الغیر نحتمل سقو

 1کما نحتمل بقاء التکلیف والمالک فیکون ترکه مفوتا له بال إذن فیکون مجری للبراءة.

قطعا فإن وفیه أوال: أن مجرد عدم لزوم البدار قبل فعل الغیر ال یدلل علی أن التفویت لو کان فهو مأذوٌن فیه 

دعوی القطع ال یمکن إال بعد إحراز عدم وجوب البدار فی خصوص ما کان فعل الغیر مفوتا وهو کما تری 

                                           
ق: ان الشك تارة یکون شکا في السقوط بفعل الغیر بمعنی احتمال کونه مصداقا للواجب بناء علی ما تقدم من معقولیة تعلق قال فی البحوث: التحقی 1

وجوب و التکلیف بالجامع بین فعله و فعل غیره خصوصا التسببي منه فیکون مرجع الشك في المقام إلی الشك في سعة و ضیق دائرة الواجب و متعلق ال
بما إذا لم یأت به الغیر مع العلم بان  -اللذي هو مفاد الهیئة -باشرة أو األعم منها و من فعل الغیر. و أخرى یکون الشك في تقیید الوجوبانه الحصة الم

 خصوص الفعل المباشري. -اللذي هو مفاد المادة -الواجب
ی األصل العملي هو البراءة علی ما هو المقرر في بحث الدوران بین فمقتض اما في الفرض األول من الشك اللذي یکون الشك فیه في الواجب ال في الوجوب

وبها و ال األقل و األکثر، ألن أصل الفعل الجامع بین المباشري و فعل الغیر معلوم الوجوب و خصوصیة المباشرة مشکوکة فتجري أصالة البراءة عن وج
 مجال ألصالة االشتغال و ال االستصحاب.

اللذي یکون الشك في سقوط الوجوب بفعل الغیر فال بد من مالحظة منشأ احتمال سقوط الوجوب بفعل الغیر. ذلك ان الشك في و اما في الفرض الثاني 
رى یکون السقوط تارة یکون من جهة احتمال اشتراط الوجوب بعدم فعل الغیر بحیث یکون فعله رافعا للوجوب من أول األمر بنحو الشرط المتأخر. و أخ

 للوجوب بقاء بنحو الشرط المقارن. مسقطا و رافعا
 اما في الحالة األولی، فمقتضی األصل العملي هو البراءة ال االشتغال و ال االستصحاب لکون الشك في ارتفاع الوجوب من أول األمر.

و المالك به ألن هذا یؤدي اما إلی جعل  و اما الحالة الثانیة، فینبغي ان یعلم بان سقوط الوجوب بقاء بفعل الغیر ال یمکن ان یکون من جهة تحقق الغرض
بفعل الغیر أو من الوجوب علی الجامع، أو تقییده بعدم فعل الغیر بنحو الشرط المتأخر. بل ال بد ان یکون اما من جهة احتمال زوال المحبوبیة و ارتفاعها 

بفعل الغیر في هذه الحالة ال بد ان یکون الحتمال أحد هذین  جهة ان فعل الغیر سبب فوات المالك بنحو ال یمکن تحصیله بعد ذلك، فاحتمال السقوط
عندنا. و اما المنشأین. و مقتضی األصل فیهما معا جریان االستصحاب دون أصالة االشتغال. اما األول، فلتمامیة أرکانه و جریانه في الشبهات الحکمیة 

في أصل المالك و المحبوبیة و هو من الشك في أصل التکلیف. و في الفرض  -عیات عادةو اللذي هو غیر وارد في الشر -الثاني، فالن الشك في الفرض األول
قهیة المتعارفة و الثاني و ان کان الشك في العجز عن استیفاء الغرض و هو من الشك في القدرة اللذي یکون مجرى ألصالة االشتغال، إالل أنه في الفروض الف

، أو منع الغیر عن إتیان الفعل، یکون هذا الوجوب بحسب الفرض مما یعذر المکلف في تفویته بدلیل ان المولی لم التي ال یجب فیها البدار قبل فعل الغیر
ل من الغیر یشك یوجب البدار و اإلسراع إلیه قبل ان یفعله الغیر فهذا التفویت علی تقدیر وجوده تفویت مأذون فیه من قبل المولی، اذن فحینما صدر الفع

نه لو ترك الفعل هل یکون عمله تفویتا للمالك غیر مأذون فیه و ذلك لعدم فوت المالك بفعل الغیر، أو لم یصدر منه اال تفویت مأذون فیه أل المکلف في انه
یا بأنه علی تقدیر قهقد فات المالك بتأخیره إلی أن فعل الغیر و کان تأخیره مأذونا فیه، و هذا شك في أصل االذن و مورد للبراءة. نعم لو فرضنا االلتزام ف

تحصیله، و  مفوتیة فعل الغیر یجب علیه البدار جرت أصالة االشتغال إذ یعلم المکلف حینئذ بعدم رضا المولی بتفویت الغرض و یشك في قدرته اآلن علی
د المتعارفة في الفقه تجري البراءة دائما، و هو من الشك في القدرة علی االمتثال اللذي یکون مجرى ألصالة االشتغال. و قد تحصل بهذا البیان انه في الموار

 2/66ال مجال لما ذکروه من أصالة االشتغال. اه البحوث 
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بداهة أن الموجود لنا فی االدلة هو مجرد عدم وجوب البدار أما أنه من أجل کون فعل الغیر مفوتا فیکون 

 داللة علیه.التفویت مأذونا أو أنه من أجل کون فعل الغیر محصال للغرض فال 

بل الصحیح أن عدم إیجاب البدار یدل علی بقاء المالک وعدم فوته بفعل الغیر؛ )ومثبتات االمارات حجة(  

بداهة أنه ال معنی لإلذن فی التفویت بعد االمر و التکلیف فال یحتمل استکشاف ذلک من عدم إیجاب البدار 

.بل المستکشف منه بقاء المالک والتکلیف، فما تمسک به ال  ستکشاف االذن فی التفویت، علی خالفه أدلل

وثانیا: نسأل ما هو محل جریان البراءة؟ فإن کان المراد البرائة عن حرمة التفویت فهذا مقطوع العدم؛ بداهة أنه 

ال حرمة فی تفویت المالک أصال وإال لکان علی التارک للواجب عقابین عقاٌب علی ترک الواجب وعقاٌب علی 

وهو کما تری وإن کان المراد البراءة عن التکلیف بسبب احتمال االذن فی التفویت فهذا راجٌع تفویت المالک 

إلی ما سبق من جریان البراءة فی موارد الشک فی القدرة علی االمتثال واستیفاء المالک وعدم جریانها فیها 

 لالنصراف فال دخل له باالذن فی التفویت وعدمه.

هو جریان البراءة فی جمیع موراد الشک فی القدرة علی االمتثال بداهة أن مرجع وثالثا: الزم ما ذکره ههنا 

 احتمال عدم إمکان دفن المیت مثال إلی احتمال تفویت المالک بترکه عن عذر فیکون مجری للبرائة.

سیما  ورابعا: أن ما ذکره من عدم وقوع تبدیل المالک عادة فیما بأیدینا من االحکام فعهدتها علی مدعیها ال

فی مثل هذه الشریعة التی قلنا ال یمکن لنا استکشاف المالک فیها فإنک تری أن قطع ثالثة من أصابع المرأة 

یوجب علی الجانی ثالثین إبال وقطع أربعة منها یوجب انتفاء المصلحة فی الثالثین فیتعین علی الجانی 

فی المقام أیضا یوجب تبدیل المصلحة أو فلعل فعل الغیر  1عشرین إبال علی ما نصل علیه فی روایة أبان

 انتفاءها فال مجال لدعوی عدم وقوعها.

وخامسا: ما هو الوجه فی استحالة کون فعل الغیر محصال للغرض علی نحو الشرط المقارن فإنه لم یأت علی 

 ن الغیر. ذلک بأیل دلیٍل بل الدلیل علی خالفه فإن الوجوب فی الواجب الکفائی مشروط فی بقاءه بعدم إتیا

                                           
ُد بُْن إِْسَماعِیَل َعِن الْفَْضِل بِْن َشاَذاَن َجمِیعاً َعِن ابِْن َأبِي  1 ْحَمِن بْ َعلِيُّ بُْن إِبَْراهِیَم َعْن أَبِیِه َو ُمَحمَّ اجِ َعْن َأبَاِن بِْن تَْغلَِب َقاَل ُقلُْت ُعَمْیٍر َعْن َعبِْد الرَّ ِن الَْحجَّ

ِ علیه السالم َما تَُقوُل فِي َرُجٍل قََطَع إِْصبَعاً مِْن أََصابِعِ الَْمْرأَِة کَْم فِیَها قَاَل َعْشرٌ  ه ثاً قَاَل  مَِن اإْلِبِِل ُقلُْت قََطَع اثَْنْیِن قَاَل عِْشُروَن ُقلُْت قََطَع ثاََل أِلَبِي َعبِْد الل
ِ یَْقَطُع ثاََلثاً فََیکُوُن َعلَْیِه ثاََلثُوَن وَ  ه  یَْقَطُع َأْربَعاً فََیکُوُن َعلَْیِه عِْشُروَن إِنَّ َهَذا کَاَن یَبُْلُغَنا َو نَْحُن بِالْعَِراِق ثاََلثُوَن ُقْلُت قََطَع َأْربَعاً َقاَل عِْشُروَن ُقْلُت ُسبَْحاَن الل

نْ  ِ صلی الله علیه وآله فََنبَْرُأ مِمَّ یَِة فَِإَذا بَلََغِت  َقالَُه َو نَُقوُل الَِّذي َجاَء بِِه َشْیَطاٌن فََقاَل َمْهاًل یَا َأبَاُن َهکََذا َحکََم َرُسوُل الله ُجَل إِلَی ثُُلِث الدِّ إِنَّ الَْمْرأََة تَُقابُِل الرَّ
یُن. الکافی الثُُّلَث َرَجَعْت ِإلَی النِّْصِف یَا أَبَاُن ِإنَّ  ُة إَِذا قِیَسْت ُمِحَق الدِّ نَّ  7/300َك أََخْذتَنِي بِالْقَِیاِس َو السُّ
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ففی الفرض االول وهو احتمال کون فعل الغیر محصال للغرض کما یمکن تعلق الوجوب بالجامع أو جعل 

الوجوب مشروطا بعدم فعل الغیر علی نحو الشرط المتأخر کذلک یحتمل جعله کذلک علی نحو الشرط 

 للغرض أیضا لما سبق المقارن بل یمکن تعلق الوجوب بخصوص فعل النفس أیضا وإن کان فعل الغیر محصال

منا مرارا من أن مسلک العدلیة هو لزوم وجود المالک فی جمیع االحکام ال لزوم جعل الحکم کلما وجد 

 المالک.

 المسألة الثانية: ما إذا شک فی سقوط الواجب بالحصة غير االختياریة

ما یشترط فیه قصد القربة کما لو دفن المیت مکرها أو مع الغفلة ومن المعلوم أن هذا البحث ال یجری فی

 لوضوح عدم االجتزاء فیها بالحصة غیر االختیاریة وعلی أیل فیقع البحث أیضا فی مقامین:

 المقام االول: فی مقتضی االصل اللفظی

مقتضی إطالق المادة هو التوصلیة واالکتفاء بالحصة غیر االختیاریة فال بدل للمانع من بیان المقید وقد ذکر له 

 وجوه:

ه االول: أن االلفاظ أو الهیئات موضوعة للحصة االختیاریة أو ال أقل من أنها منصرفة إلیها فاالمر باالکل الوج

 یعنی االمر بالحصة االختیاریة منه عرفا أو أن )ضرب( یعنی صدور الفعل عن المختار الملتفت. 

ناد المادة إلی الفاعل سواء کان وفیه منع الوضع فإن االلفاظ موضوعة للماهیة المبهمة والهیئات موضوعة إلس

مختارا أو ال  کما أنه نمنع االنصراف، نعم قد یقتضی بعض المواد اعتباَر القصد واالختیار لخصوصیة فیها 

کالتعظیم والتوهین. فإن کان مراد القائل وجود خصوصیة فی هیئة االمر أو مادته أیضا فهذا یرتبط بالوجوه 

 اآلتیة.

المحقق النائینی)قدس سره( من أن التکلیف إنما هو بغرض البعث والتحریک فال یتعلق  الوجه الثانی: ما ذکره

 بالحصة غیر االختیاریة.

 أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأمرین:
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االول: أن هذا البیان یتمل علی مسلک المشهور فی صیغة االمر من وضعها للنسبة االرسالیة فإن االرسال ال 

 .دور إذن نفس التکلیف مقتٍض العتبار القدرة في متعلقهیکون إال نحو المق

أما علی المختار فی تفسیر حقیقة االنشاء و االمر والتکلیف من أنه عبارة عن اعتبار الفعل فی ذمة العبد 

وإبرازه فهذا أمٌر وضعی ال یقتضی اعتبار القدرة فی المتعلق، کما هو الحال فی سائر االحکام الوضعیة. نعم 

ة شرط لتنجز التکلیف بحکم العقل ال بمقتضی الخطاب فالعاجز مکلف إال أنه غیر معاقب وعلیه فال مانع القدر

 من التمسک بإطالق المادة والمتعلق للحصة غیر االختیاریة. 

الثانی: لو سلم ذلک فلزوم کون المتعلق مقدورا ال یقتضی لزوم تعلق االمر بخصوص الحصة االختیاریة بل 

بالجامع أیضا ألن الجامع بین المقدور وغیره مقدوٌر وعلیه فلو کانت الحصة غیر االختیاریة أیضا یمکن تعلقه 

 1مشتملة علی المالک وأمکن تحققه فی الخارج فال بدل من تعلق االمر بالجامع.

ثیة کما هو قال السید الصدر مؤیلدا لهذا الجواب الثانی: إن تعلق األمر بالجامع ال ینافي داعي التحریك و الباع

واضح، نعم لو ادعي اإلرجاع للتخییر العقلي إلی التخییر الشرعي و انحالله إلی األمر بکل فرد مشروطا بترك 

سایر االفراد لزم اإلشکال في المقام إالل ان الصحیح المحقق في محله عدم رجوع التخییر العقلي إلی ذلك و انه 

 2ف الوجود.لیس هناك إالل امر واحد بالطبیعة علی نحو صر

ثم إنه أورد علی الجواب االول بأن المقتضی العتبار القدرة فی المتعلق إنما هو داعی البعث والتحریک ال نفس 

رناه باعتباره و إبرازه فإن االعتبار أیضا ال بدل له من  رنا االنشاء بإیجاد الطلب أو فسل االمر والتکلیف سواٌء فسل

والتحریک االنشائی نحو غیر المقدور إذا کان بداعی البعث والتحریک  داعی. فکما أنه ال یعقل إیجاد الطلب

الحقیقی، کذلک ال یعقل اعتباره و إبرازه إذا کان بذاک الداعی أما مع الغض عن داعی البعث والتحریک 

 3الحقیقی فاالمر االنشائی بغیر المقدور ممکٌن، علی المسلکین أیضا کما لو کان بداعی االرشاد أو غیره.

هو متین إال أن ما ینسب إلی السید الخوئی)قدس سره( من أن القدرة عنده من شرائط التنجز ممنوٌع و

لتصریحه فی غیر موضع بأن القدرة شرط فی التکلیف وأن العاجز غیر مکلف کالمضطر غایة االمر إن الکاشف 

                                           
 503- 502/ 1المحاضرات  1
 2/68البحوث  2
 4/160البحوث )تقریرات عبد الساتر(  3
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التزم)قدس سره( بالترتب فی عن هذا القید هو حکم العقل ال نفس الخطاب خالفا للمیرزا )قدس سره(، ولهذا 

التکلیف وأن االمر بالمهم مشروط بعدم االشتغال باالهم والتزم أیضا فی المسألة االولی باستحالة تعلق االمر 

 بالجامع بین فعل النفس وفعل الغیر ألنه غیر مقدور. 

کون کاشفا عن تقیید هذا مع أنه لو قلنا أیضا بأن العقل ال یحکم باشتراط القدرة فی التکلیف )یعنی ال ی

الجعل فی مقام الثبوت بداهة أنه ال یمکن لحاکم تقیید حکم حاکم آخر فالمراد من عدم حکمه عدم کشفه( 

کما هو المختار إال أنه ال بدل من االلتزام بتقیید التکلیف بالقدرة وعدم تعلقه بالعاجز بمقتضی حدیث الرفع فإن 

ر وکذلک الجاهل غایة االمر قامت القرینة علی أن المرفوع عن ظاهره هو رفع التکلیف عن العاجز والمضط

 الجاهل هو التنجز والعقاب.

الوجه الثالث: ما ذکره المحقق النائینی)قدس سره( أیضا من أنه ال بدل فی متعلق التکلیف من الحسن الفاعلی 

حصة االختیاریة من المتعلق کما یعتبر فیه الحسن الفعلی ومن المعلوم أن الحسن الفاعلی ال یکون إال فی ال

 کما أن القبح الفاعلی ال یکون إال فیها أما غیر االختیاریة فلیس فیها إال الحسن الفعلی والمصلحة والمالک.

أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأنه ال دلیل علی اعتبار الحسن الفاعلی بل اعتباره یستلزم تعبدیة جمیع 

القربة بداهة أنه ال یتحقق حسن الفاعل إال باالنتساب إلی المولی وتحقق االمتثال التکالیف ولزوم إتیانها بقصد 

ال بمجرد االتیان مع أن الواجب التوصلی هو مایسقط بمجرد االتیان ولو لم یصدق علیه االمتثال، قال)قدس 

 سره(: ترد علیه المناقشة من جهتین:

علی الحسن الفعلي والمالك القائم فیه ال دلیل علیه أصاًل،  االولی: أنل اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً 

 والدلیل إنلما قام علی اعتبار الحسن الفعلي وهو المصلحة القائمة في الفعل التي تدعو المولی إلی إیجابه.

إثبات  الثانیة: أنلنا لو اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب إضافًة إلی الحسن الفعلي لزم من ذلك محذور آخر، ال

ما هو المقصود هنا، وذلك المحذور هو عدم کفایة االتیان بالواجب عندئذ عن إرادة واختیار أیضاً في سقوطه، 

بل ال بدل من االتیان به بقصد القربة، بداهة أنل الحسن الفاعلي ال یتحقق بدونه، ومن الطبیعي أنل االلتزام بهذا 

حصارها بالواجبات التعبلدیة، وذلك ألنل کلل واجٍب عندئٍذ یفتقر إلی المعنی یستلزم إنکار الواجبات التوصلیة، وان
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الحسن الفاعلي وال یصح بدونه، والمفروض أنله یحتاج إلی قصد القربة، وهذا ال یتمشی مع تقسیمه )قدس 

 1سره( في بدایة البحث الواجب إلی تعبدي وتوصلي.

ن الفعل حفظا للنظام والمجتمع مثال أو حفظا لکرامة وفی االخیر نظر بداهة إمکان تحقق الحسن الفاعلی بإتیا

االنسان فإن المراد من حسن الفاعل هو مدحه عند العقالء أو بحکم العقل علی خالف فی ذلک فال ینحصر 

 ذلک فی قصد القربة.

ن ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من انه علی مبنی کون التقابل بین اإلطالق و التقیید م الوجه الرابع:

العدم و الملکة و انه إذا استحال التقیید استحال اإلطالق ال یتمل إطالق المادة للحصة غیر االختیاریة ألنه 

یستحیل تقییدها بتلک الحصة فیستحیل إطالقها لها أیضا نعم علی مسلک التضاد فاستحالة التقیید بالحصة 

 2غیر االختیاریة یستلزم ضرورة االطالق.

در بأن هذا الکالم لم یکن مناسبا للسید األستاذ فان اإلطالق المطلوب في المقام انما هو أورد علیه السید الص

اإلطالق في مقابل التقیید بالحصة االختیاریة ألن إطالق الطبیعة لحصة عبارة عن عدم تقییدها بما یقابل تلك 

ریة ممکن کما هو واضح، فال بدل و الحصة ال عدم تقییدها بتلك الحصة و في المقام تقیید المادة بالحصة االختیا

 3أن یکون إطالقها المستلزم النطباقها علی الحصة غیر االختیاریة ممکنا أیضا.

ولکنه کما تری بداهة أن معنی العدم والملکة هو أن  4وقد أورد نظیر هذا االشکال أیضا فی مبحث التزاحم

بنفس ذلک القید ال بغیره ولهذا التزم المحقق  إطالق اللفظ بالنسبة إلی کل قیٍد موقوٌف علی إمکان تقییده

النائینی)قدس سره( بأنه ال یشمل الحکم العالم به )إال بضمیمة متمم الجعل( الستحالة التقیید به، ال 

 الستحالة التقیید بالجاهل.

لة وهکذا الکالم فی قصد القربة فإنه یستحیل إطالق المتعلق وشموله لواجد قصد القربة وفاقده الستحا 

 التقیید باالول، ال الستحالة التقیید بالثانی لبداهة إمکانه، فما ال یمکن أخذه ال یمکن رفضه.

                                           
 1/505المحاضرات  1
 1/504المحاضرات  2
 2/68البحوث  3
 7/132البحوث  4
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بعبارة أخری القائل بالعدم والملکة یقول أنه کلما یمکن أخذه إن أخذه المولی فهو تقییٌد وإن رفضه فهو 

إنه یقول إن االطالق هو رفض القید إطالٌق فرفُض القید فیما یمکن أخذه إطالٌق، وهذا بخالف مسلک التضاد ف

سواٌء أمکن أخذه أم ال، ولهذا یقال بثبوت إطالق االحکام بالنسبة إلی العلم والجهل ولو کان المولی فی مقام 

 االهمال؛ الستحالة التقیید بالعلم فیکون االطالق متعینا، هذا علی القول بأن االطالق هو رفض القیود. 

ق هو جمع القیود فاالمر أوضح؛ بداهة أن جمع القیود یعنی جعل الحکم لکل قیٍد أما علی القول بأن االطال

فیکون الحکم فی الحقیقة منحال إلی أحکام عدیدة فإذا استحال التقیید واختصاص الحکم بقیٍد، استحال 

 االطالق وشموله له فی ضمن الغیر أیضا.

تحالة االطالق إذا کان اختصاص الحکم بالمقید نعم یرد علی أصل الوجه أن استحالة التقیید إنما ینتج اس

محاال مطلقا أعنی منفردا ومنضما وإال فمجرد استحالة التقیید ال ینتج استحالة االطالق، مثال قد یتعذر تقیید 

إکرام العلماء بالعدول منهم لظروف التقیة إال أنه ال یستحیل االطالق وشمول الحکم للعدول والفساق وهکذا 

فإن تعلق الحکم بالجامع بین الحصة االختیاریة والحصة غیر االختیاریة ال محذور فیه وإنما ما نحن فیه 

المحذور فی اختصاص الحکم بالحصة غیر االختیاریة. فال یستحیل االطالق إال إذا استحال شمول الحکم 

 منفردا وال منضما إلی للحصة غیر االختیاریة منفردا ومنضما کما فی قید القدرة فإن الحکم ال یشمل العاجز ال

 القادر فهو ال یشمله االطالق أیضا. وسیأتی إن شاء الله تعالی بیان ما هو الحق فی تقابل االطالق والتقیید.

فتحصل من ذلک عدم تمامیة هذه الوجوه إلثبات التقیید فی المتعلق فال مانع من التمسك بإطالق المادة 

 مقتضی األصل اللفظي التوصلیة بهذا المعنی.للحصة غیر االختیاریة من الواجب فیکون 

ثم قال السید الصدر: ربما یقال: بإمکان إثبات التوصلیة بهذا المعنی حتی إذا منعنا عن إطالق المادة بالوجوه 

 المتقدمة و ذلك ألحد أمرین:

ك بها بلحاظ االمر األول: التمسك بإطالق المادة للحصة غیر االختیاریة بلحاظ المالك و إن منع عن التمس

الخطاب لواحٍد من الوجوه الماضیة، فانل تعلق الوجوب بدفن المیت مثال یدل بالمطابقة علی أنه متعلق 

للتکلیف مطلقا یعنی سواء أتی به اختیارا أو ال و یدل بااللتزام علی وجود مالک الوجوب فی هذا المتعلق أیضا 

ه یبقی االطالق فی المالک فاالتیان بالحصة غیر مطلقا ولنفرض سقوط االطالق من الجهة االولی إال أن
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ٌل للمالک وإن لم یکن مشموال للخطاب فإذا حصل المالک والغرض سقط  االختیاریة من المتعلق محصل

 الوجوب.

وهذا نظیر ما قد یقال في باب التزاحم من إمکان إثبات االجتزاء بالضد المهم المزاحم باألهم بناًء علی 

طریق التمسك بإطالق المادة بلحاظ المالك، و ان سقط إطالقها بلحاظ الخطاب بسبب  استحالة الترتب، عن

المزاحمة باألهم فإن المهمل کسائر االفراد فی االشتمال علی المالک إال أنه ال یشمله الخطاب لوجود االمر 

حح التمسك بإطالق باالهم ال لعدم المالک و قد جعل السید األستاذ هذا البیان نقضا علی المیرزا اللذي ص

 المادة في بحث الترتب و منعه في المقام.

ثم قال: و الصحیح هو بطالن التمسك بإطالق المادة بلحاظ المالك في المقامین معا و مع ذلك ال یصح النقض 

 المذکور من قبل السید األستاذ علی المحقق النائیني.

تبعیة الداللة االلتزامیة للمطابقیة حدوثا وحجیة اما عدم صحة التمسك بإطالق المادة فمن جهة ان المختار 

 فال کاشف لنا عن المالک فی الحصة غیر االختیاریة حتی یتمسک بإطالقه.

و اما عدم ورود النقض علی النائیني فألنه بناًء علی مبناه القائل بعدم تبعیة الداللة االلتزامیة للمطابقیة في 

 مالکین.الحجیة یمکن هذا التفصیل علی أساس أحد 

المالک األول: ان لغویة التحریک بغیر المقدور بمثابة القرینة اللبیة المتصلة فهی مانعة عن أصل انعقاد 

اإلطالق في المادة بلحاظ الخطاب و معه ال ینعقد إطالقها بلحاظ المالك أیضا لوضوح اتفاق الکل علی تبعیة 

عن المالک أصال و هذا بخالف باب التزاحم فإن االهمل  الداللة االلتزامیة للمطابقیة فی الحدوث فال کاشف لنا

إنما یوجب التقیید فی المراد الجدی من المهم بعد انعقاد مراده االستعمالی الکاشف عن المالک فی االطالق 

و المفروض عند المیرزا)قدس سره( عدم التبعیة بین الداللتین في الحجیة فإذا تحقق االطالق فی المتعلق 

ق فی المالک فال یضر به تقیید الخطاب بعد ذلک بمخصص منفصل کما لو ورد بعد االمر بإکرام تحقق االطال

العلماء النهی عن إکرام فساقهم فإن العالم الفاسق مشتمل علی المالک إال أنه خارج عن المراد الجدی بلحاظ 

 الخطاب.
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اجز فکیف یکون هذا القید واضحا فی إن قلت: المقتضی للتقیید أمٌر واحٌد فی البابین وهو قبح تکلیف الع

 االول حتی صار متصال بخالف الثانی؟

قلت: سبب الخفاء فی باب الترتب هو وجود القدرة علی کلل واحٍد من المتزاحمین علی انفراده وإنما العجز عن 

ه تعلق الجمع بینهما بسبب المزاحمة االتفاقیة وال أمر بالجمع وهذا بخالف المقام الذی کان المفروض فی

 التکلیف بغیر المقدور من البدو.

المالک الثاني: إطالق المادة بلحاظ الخطاب فی المقام معارٌض مع إطالق الهیئة المقتضي لبقاء الوجوب ولو 

بعد االتیان بالحصة غیر االختیاریة و هذا بخالف موارد التزاحم اللذي ال أمَر فیه بالمهمل مع وجود االهم ال 

 1اه مطلقا وال ترتبا.

وفیه أوال: بقاء إطالق الهیئة والوجوب فی باب التزاحم أیضا فیکون معارضا مع إطالق المالک فی المادة 

المقتضی لإلجزاء. بیان ذلک: تارة نفترض التزاحم بین الواجب الموسع والواجب المضیق کما فی مثال الصالة 

 فی آخر الوقت واالزالة.  واالزالة وأخری نفترضه بین الواجبین المضیقین کما فی الصالة

اذا کان  ٌل للغرض والمالک فیکون مجزیا إال أنا نسأل عمل فعلی االول فالمفروض أنل االتیان بالمهمل محصل

مجزیا؟ ال بدل من فرض وجود أمٍر حتی یکون االتیان بالفرد المزاحم مجزیا عنه. فالمنکر للترتب یقول بتعلق 

لتی ال یزاحمها االزالة" فحینئٍذ یتمسک بإطالق هذا الوجوب بعد االتیان االمر بحسب المراد الجدی ب"الصالة ا

 بالفرد المزاحم فیکون معارضا إلطالق المالک. 

فکما أن المتعلق خطابا فی المقام هو الحصة االختیاریة فیکون إطالق وجوبه مستدعیا إلتیانه فکذلک المتعلق 

 الق وجوبه مستدعیا إلتیانه طابق النعل بالنعل. فی باب التزاحم هو الفرد غیر المزاحم فیکون إط

وهکذا الکالم فی التزاحم بین المضیقین فإن القول بإجزاء االتیان بالمهم الشتماله علی المالک یستدعی 

وجود أمر آخر حتی یکون هذا الفرد مجزیا عنه وهو لیس إال االمر بقضاء المهم لفرض انحصار االمر فی الوقت 

تمسک بإطالق االمر بقضاء المهم حتی بعد االتیان بالفرد المزاحم فیکون معارضا مع إطالق باالهم وحینئذ ن

 المالک.
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وثانیا: إن إطالق المادة بحسب المالک حاکٌم علی إطالق الهیئة کما أن إطالق المادة بحسب الخطاب حاکٌم 

یحصل الغرض والمالک فإذا حصل  علیه فال وجه للتفرقة بینهما، بداهة أن الوجوب مقیٌد بحکم العقل بما لم

 المالک ولو بما لیس متعلقا بحسب الخطاب، یسقط الوجوب الرتفاع موضوعه به. 

وثالثا: ما هو المعیار والمیزان لتشخیص أن هذه القرینة اللبیة متصلة أو منفصلة!؟ فإن دعوی وضوح اشتراط 

ها اللهم إال أن یراد به االنصراف إال أنه کما سبق القدرة فی التکلیف بمثابة عدل قرینة متصلة، عهدتها علی مدعی

 مردوٌد. 

بعبارة أخری أن المراد االستعمالی الذی حقیقته هو "ما یقال" مطلق فی کال البابین فالمقید فی کال البابین 

 هو المراد الجدی وعلیه فما أورده السید الخوئی)قدس سره( نقضا علی المیرزا )قدس سره( تماٌم.

لی أصل الوجه أنه لیس لنا طریق لکشف المالک بداهة أن القدرة کما یمکن أن تکون شرطا نعم یرد ع

الستیفاء المالک کذلک یمکن أن یکون شرطا فی تحقق المالک کما هو الحال فی الفقیر واالعرج فإنهما معا 

دخیل فی تحققه فإن  عاجزان عن شراء الحذاء إال أن القدرة فی الفقیر دخیٌل فی استیفاء المالک وفی االعرج

 الحذاء لیس له مالک أصال بالنسبة إلیه.

والحاصل أنه بعد کشف العقل عن تقیید المتعلق بالحصة االختیاریة ال یمکننا استکشاف وجود المالک فی 

 1الحصة غیر االختیاریة کما ال یمکننا نفیه.

صة االختیاریة ال یستلزم التعبدیة االمر الثانی: إن مجرد المنع عن إطالق المادة واختصاصها بخصوص الح

وعدم سقوط التکلیف بالحصة غیر االختیاریة ما لم یتمسک بإطالق الهیئة والوجوب حتی یقال: إن الوجوب 

باق ولو بعد االتیان بالحصة غیر االختیاریة والمدعی أنه ال یمکن التمسک بإطالق الوجوب إال علی القول بأن 

یة قرینة عقلیة متصلة ألن الوجوب حینئذ باق ما لم یؤت بالمتعلق وهی الحصة تقیید المادة بالحصة االختیار

االختیاریة أما لو قلنا بأنه قرینة منفصلة فال ألنه قد انعقد إطالق للمادة ومقتضاه سقوط الوجوب باالتیان 

                                           
ریرات باب التزاحم مبحث ترجیح المشروط بالقدرة العقلیة علی المشروط بالقدرة الشرعیة أن الکاشف عن المالک إنما هو المراد الجدی وقد سبق فی تق 1

شاف لنا استک للمدلول المطابقی ال مجرد الظهور والمراد االستعمالی منه فحتی لو قلنا بعدم تبعیة الداللة االلتزامیة للمطابقیة فی الحجیة ال یمکن
ی المنجز نحو ما المالک بداهة أن الکاشف عنه هو البعث الحقیقی ال البعث االنشائی الفارغ عن الغرض والتنجیز. بعبارة أخری إن القبیح هو البعث الحقیق

 ال مالک فیه أما البعث لمجرد التعجیز أو االمتحان أو غیرهما نحو ما ال مالک فیه فال قبح فیه أصال. 



21 
 

األمر، غایة األمر انه  بالحصة غیر االختیاریة فهذا االطالق هادٌم إلطالق الهیئة فلم ینعقد للهیئة إطالق من أول

 سقطت حجیة إطالق المادة بعد ذلك بمقید منفصل و هذا ال یوجب انعقاد إطالق الهیئة من جدید. 

 أورد علیه السید الصدر بقوله:

أوال: أن المدعی عند القائل بسقوط إطالق المادة کالمحقق النائیني )قدس سره( ان المقید قرینة لبیة متصلة 

في ان المولی یرید به جعل الداعي و الباعث نحو الفعل مع بداهة استحالة التحریك  و هي ظهور کل خطاب

 نحو غیر المقدور.

ثانیا: النقض بسائر موارد التقیید کما إذا أمر بالغسل مثال و ورد في دلیل منفصل اشتراط کون الماء مباحا أو 

فهل یوجب ذلك االجتزاء بما إذا جاء غیر ذلك من الشروط غیر الدخیلة في المسمی و صدق عنوان الواجب 

 المکلف بالواجب الفاقد للقید و عدم إمکان التمسك بإطالق الهیئة إلثبات الوجوب!

ثالثا: إن المختار بقاء الوجوب حتی بعد االتیان بالمتعلق والحصة االختیاریة وإنما الساقط هو فاعلیة التکلیف 

دس سره( من أن االمتثال مسقط للتکلیف بحجة أن بقاء وداعویته خالفا لما ذهب إلیه السید الخوئی)ق

التکلیف بعد االمتثال لغٌو، لکنل الصحیح أن االمتثال مسقط لفاعلیة التکلیف ولغویُة جعِل التکلیف مطلقا ولو 

 بعد االمتثال ال محذور فیه ما لم یکن فیه مؤونة زائدة علی تقیید التکلیف باالمتثال. 

الهیئة له ان یجعل القید عدم االمتثال ال مفاد المادة بخصوصه فالوجوب باق ما لم رابعا: ان من یرى تقید 

یمتثل ال ما لم یؤت بالمادة؛ ألن نکتة هذا التقیید هو حکم العقل مثال بذلك و هو ال یرى التقیید اال بهذا 

فبعد ورود المقید المنفصل المقدار و یکون إطالق المادة أو دلیل التقیید محققا لموضوع االمتثال أو نافیا له 

 ینکشف أن الحصة غیر االختیاریة لم تکن متعلقة لألمر فال یحصل بها غایة التکلیف وهو االمتثال.

وفی الجمیع نظر أما االول فألن المعیار فی الجواب إن کان مبانی المیرزا )قدس سره( فالالزم ترک االیراد 

فی الباب فاالشکال علی تقدیر انفصال القرینة، هذا مع أن من الثالث والرابع وإن کان المعیار ما هو الحق 

مقدمات الحکمة عند المحقق النائینی)قدس سره( عدم ورود المقید المتصل والمنفصل فاالشکال وارد علی 

 مبناه علی التقدیرین. هذا مع ما سبق من أنه ال میزان الستکشاف أن هذا المقید اللبلی متصٌل أو منفصٌل.  
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ثالث: ففیه أوال إن إطالق الوجوب لما بعد االمتثال وإن کان ممکنا إال أنه ال دلیل علیه فی مقام االثبات أما ال

بداهة أن االطالق إنما هو بسیرة العقالء فإنهم یحکمون بأن المولی لو أراد المقید من دون االتیان بالقید لکان 

فإن المفروض أن التکلیف بعد االمتثال یسقط فاعلیته ذلک نقضا لغرضه إال أن هذا المحذور ال یتم فی المقام 

وداعویته فال یلزم من تقیید التکلیف باالمتثال فی الواقع وعدم بیان القید نقض الغرض ونظیر ذلک ما لو کان 

المولی عالما بأنه لیس فی السوق غیر لحم الغنم فأمر العبد بشراء اللحم من دون تقییده بلحم الغنم علما بأن 

الق ال یورث نقض الغرض والحاصل أنه کما ال دلیل علی التقیید ال دلیل علی االطالق أیضا. نعم القدر االط

 المتیقن هو الجعل المقید.

وثانیا: لو سلم االطالق فمجرد بقاء التکلیف ال یجدی فی المقام فإن ما یجب امتثاله هو روح التکلیف ال شکله 

ال یجب امتثاله وعلیه فال فرق فی جریان االشکال بین القول بسقوط ولذا لو علم بأن الوجوب صدر عن تقیة 

 التکلیف أو القول بسقوط فاعلیته.   

وأما الرابع فألن بقاء الوجوب ما لم یمتثل یساوق القول بعدم سقوط الواجب التوصلی ما لم یأت بالقصد القربة 

واب أن الوجوب مقید بما لم یحصل غرض حتی یتحقق االمتثال وهو کما تری اللهم إال أن یراد بهذا الج

المولی من التکلیف فالوجوب باق ما لم یحصل الغرض وحصول الغرض إنما هو باالتیان بالمراد الجدی من 

المتعلق ال بمجرد االتیان بالمراد االستعمالی فإذا قید المتعلق بالحصة االختیاریة یستکشف أن المحصل 

 ال یسقط الوجوب إال باالتیان به.للغرض هو خصوص الحصة االختیاریة ف

وبهذا البیان یرتفع االشکال عن سائر موارد النقض أیضا فإن وجوب الغسل باق ما لم یحصل الغرض فإذا قید 

المتعلق بالماء المباح یستکشف أن المحصل للغرض هو خصوص هذه الحصة فال یسقط الوجوب إال باالتیان 

 بها.

یحصل الغرض وحصول الغرض إنما هو باالتیان بالمراد الجدی من المتعلق والحاصل أن الوجوب مقید بما لم 

 فال یلزم إنعقاد إطالق الهیئة من جدید. 

فالمختار فی هذه المسألة هو تمامیة التمسک بإطالق المادة إلثبات التوصلیة واالجتزاء بالحصة غیر االختیاریة 

غیر االختیاریة إلی المأمور بخالف ما لو کانت الحصة غیر  إال أنه یعتبر فیه توفر شرطین: االول: استناد الحصة
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منتسب إلیه أصال والدلیل علیه نفس ما سبق فی المسألة االولی من أن ظاهر التکلیف هو لزوم المباشرة ولو 

 کان صادرا عن االکراه.

ا کان والثانی: عدم ندرة الحصة غیر االختیاریة بحیث کان مما ال یلتفت إلیه أصال فإن االطال ق منصرف عمل

 کذلک.

 المقام الثانی: فی مقتضی االصل العملی 

و الکالم فیه نفس ما سبق فی المسألة االولی فإنه لو قلنا بإمکان إطالق المادة فاالمر دائٌر بین التعیین 

ن والتخییر فتجری البراءة عن التعیین وإن قلنا باستحالته فإن کان الشک فی حدوث الوجوب کما لو احتمل أ

االتیان بالحصة غیر االختیاریة مسقط للوجوب علی نحو الشرط المتأخر أو کان االتیان بها قبل توجه التکلیف 

 فتجری البراءة وإال فالمختار جریان االشتغال دون االستصحاب أو البراءة.

 المسألة الثالثة: ما إذا شک فی سقوط الوجوب بالحصة المحرمة من مصادیق الواجب

 أیضا فی مقامین: والکالم فیه

 المقام االول: فی مقتضی االصل اللفظی

فإن کان بین الدلیلین جمٌع عرفیٌّ کما لو کانت النسبة بینهما العموم والخصوص المطلق نحو: "اغسل" و"ال 

تغسل بالماء المغصوب" أو کان العنوان فی أحدهما عنوانا ثانویا وقلنا بتقدمه کما احتمل فی نحو "صلل وال 

فال ریب فی عدم االجتزاء بالحصة المحرمة بداهة أنل العرف یجمع بینهما فیکون الحاصل وجوب تغصب" 

الغسل بغیر الماء المغصوب ووجوب الصالة فی غیر المغصوب فبعد االتیان بالحصة المحرمة نتمسک بإطالق 

نل المهمل وجود الجمع ناقٌص فإ 1الهیئة. فما فی البحوث من اختصاص هذا القسم بما اتحدل عنوان الدلیلین،

 العرفی بینهما ولو کانا بعنوانین.

                                           
 2/72البحوث  1
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وهذا أیضا هو السرل فی عدم جریان مسألة االجتماع والترتب فی هذه الموارد فإن مسألة االجتماع تختص بما 

إذا تعلق االمر والنهی بوجود واحد ذی عنوانین فیختص بالموارد التی لیس فیها جمٌع عرفیٌّ بین الدلیلین وإال 

کان لنا إما االمر وإما النهی، کما أنه ال مجال للترتب إال فی هذه الموارد ولهذا نقول باالجتزاء فی من حجل ل

ندبا ثم انکشف استطاعته للحج لوضوح أن مطلقات االمر الندبی بالحج قد قیدت بالمستطیع فال أمر له إال 

 رتب حتی یقال بعدم االجتزاء. االمر الوجوبی ال أن له أمٌر وجوبی وأمٌر ندبٌی علی نحو الت

أما إذا لم یکن بین الدلیلین جمٌع عرفٌی بأن تغایر العنوانان و کانت النسبة بین الدلیلین العموم من وجه فإن 

قلنا بجواز اجتماع االمر والنهی فاالتیان بالحصة المحرمة مجٍز لإلتیان بالمتعلق وأما لو قلنا باالمتناع وتقدیم 

جزاء الختصاص الواجب حینئذ بالحصة المحللة فیبقی إطالق الهیئة علی حاله بعد االتیان جانب النهی فال إ

 بالحصة المحرمة.

هذا وقد نقل السید الصدر عن السید الخوئی)قدس سره( أنه ذهب إلی التفصیل علی القول بجواز اجتماع االمر 

ة  والنهی بین القول باشتراط الحسن الفاعلی فی متعلق التکلیف وعدمه فعلی االشتراط ال یجزی اإلتیان بالحصل

المحرمة ولو قلنا بالجواز ألن الفعل و إن کان مصداقا للواجب و الحرام بناًء علی الجواز إالل أنهما موجودان 

 بفاعلیة واحدة و إیجاد واحد فلیس له حسن فاعلي، و علی الثاني ال بأس بإطالق المادة.

إذا اشترطنا الحسن الفاعلي صح التمسك بإطالق المادة بناء علی الجواز، ثم أورد علیه بأن الصحیح انه حتی  

ألن القائل بالجواز إذا قال به علی أساس دعوى تعدد الوجود فما یکون متعددا وجودا یکون متعددا إیجادا و 

یه حسن و فاعلیة ال محالة فیکون الحسن الفاعلي محفوظا، و إذا قال به علی أساس ان الوجود الواحد اجتمع ف

قبح و حرمة و وجوب من جهتین اذن فلتکن الفاعلیة الواحدة أیضا مجمعا للحسن و القبح في وقت واحد من 

 1.جهتین

ا الکالم في القسم  هذا ولکن ما صرح به فی المحاضرات هو عدم االبتناء قال السید الخوئی)قدس سره(: وأمل

الشك في سقوط الواجب به )علی القول بجواز االجتماع( إذا  )یعنی ما تغایر فیه العنوانان( فال ینبغي الثاني:
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الخارج مالزم لوجود الحرام، ومن  کان توصلیاً، ألنل المفروض أنله فرد حقیقي للواجب غایة األمر أنل وجوده في

 الطبیعي أنل هذا ال یمنع من انطباق الواجب علیه.

ا إذا کان تعبدیاً فالظاهر أنل األمر أیضاً کذلك ة العبادة االتیان بها وأمل ، والسبب في هذا: هو أنل المعتبر في صحل

ء زائد علی ذلك، ومن المعلوم أنل مجرد بکافلة أجزائها وشرائطها مع قصد القربة، وال دلیل علی اعتبار شي

تها وقصد القربة بها، فانل المانع منه ما إذا  مقارنتها خارجاً ومالزمتها کذلك لوجود الحرام ال یمنع عن صحل

مة، ال في مثل المقام.  کانت العبادة محرل

ة العبادة في مورد االجتماع بناًء علی القول بالجواز، حیث إنل ما ینطبق علیه الواجب غیر ما  ومن هنا قلنا بصحل

ة فیه حتلی  هو الحرام فال یتحدان خارجاً کي یکون مانعاً عن االنطباق وقصد التقرب، بل یمکن الحکم بالصحل

ل باعتبار الحسن الفاعلي، وذلك ألنل صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه وإنلما القبیح صدور الحرام علی القو

ومن الواضح أنل قبح هذا ال یرتبط بحسن ذاك، فهما فعالن صادران من الفاعل، غایة األمر کان صدور أحدهما 

 1منه حسناً وصدور اآلخر قبیحاً.اه

 جامع بين الحصة المحللة والحصة المحرمةتنبيه: فی إمکان تعلق االمر بال

هل یمکن القول بتعلق الوجوب بالجامع بین الحصة المحرمة والحصة المحللة مع الغض عن مقام االثبات 

 ومقتضی الجمع العرفی أم ال!

ذهب السید الخوئی)قدس سره( إلی استحالة ذلک فلو علم من الخارج سقوط التکلیف بالحصة المحرمة أیضا 

الحال فی الغسل بالمغصوب فمرجع ذلک إلی حصول الغرض بها ال لإلتیان بالمتعلق بحجة أن المأمور  کما هو

به ال بدل وأن یکون محبوبا للمولی فال یمکنه االمر بالمبغوض فالمتعلق هو خصوص الحصة المحللة غایة االمر 

وجوب وأنه یجب الَغسل بالماء المباح أن الحصة المحرمة محصلٌّ للغرض أیضا فیکون المقیَّد فی الحقیقة هو ال

 وهذا الوجوب باٍق ما لم یغسل بالماء المغصوب. 
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ال یقال: إن االمر، بالجامع بینهما والترخیص فی التطبیق عقلیٌّ ال شرعی؛ ألنا نقول: نعم إال أن المنشأ لهذا 

ی إلی االمر بالمبغوض ول  و مع الواسطة. الحکم من العقل هو حکم المولی وهو مستحیل ألنه یؤدل

فعلی هذا لو احتمل حصول الغرض باالتیان بالحصة المحرمة کما هو الحال فی دفن المیت فی االرض 

المغصوبة حیث نحتمل حصول الغرض به وسقوط التکلیف، ال یمکن التمسک بإطالق المادة لما سبق من 

 1زاء.استحالة ذلک فالمرجع هو التمسک بإطالق الهیئة فیکون الحاصل عدم االج

هذا ولکن المختار إمکان ذلک لکن ال علی االطالق بل علی نحو الترتب فی الحصة المحرمة بأن یتعلق 

الوجوب بالجامع بین الغسل بالماء المباح و الغسل بالماء المغصوب إذا أراد المکلف عصیان النهی عن أصل 

غصب أقل محذورا من الغصب الفاقد الغصب، فالغصب وإن کان مبغوضا إال أن إتیان الواجب فی ضمن هذا ال

 له. 

فالعبد العاصی الذی یرید الغصب علی أیل حال سواٌء کان الغصب فی ضمن الغسل أو فی ضمن الشرب أو فی 

ضمن أیل فعل آخر فللمولی أن یأمره بالغسل بالمغصوب ألنه أخفل فهذا الجامع بهذا البیان محبوٌب للمولی 

 بإطالق المادة وإثبات االجتزاء.ولیس مبغوضا وعلیه یمکن التمسک 

ین ولو کان الدوران بینهما بسوء اختیار المکلف، ولهذا أیضا  رل والحاصل أنه ال محذور فی تعلق االمر بخیر الشل

نقول بصحة الصالة فی الدار المغصوبة وإن لم نقل بجواز االجتماع علی االطالق ألن المختار جواز االجتماع 

لعبد العاصی، بالصالة فی المغصوب فی صورة العصیان وال محذور فی شمول االطالق ترتبا فللمولی أن یأمر ا

 فی االمر بالصالة لهذا الفرد فیجزی.

والحاصل أنه ال محذور فی إطالق المادة وشموله للحصة المحرمة التی هی محصلٌة للغرض قطعا فلو احتمل 

زاء ومع فقده نتمسک بالبراءة عن التعیین کما حصول الغرض بها یمکن التمسک بإطالق المادة وإثبات االجت

 سبق. 

نعم ال مجال لهذا االطالق فی مثال الغسل لما قلنا من وجود الجمع العرفی بین الدلیلین فیکون المتعلق هو 

خصوص المراد الجدی بعد الجمع بینهما وهو الغسل بالماء المباح فال یجزی الغسل بالماء المغصوب. ولعل 
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المشهور إلی بطالن الصالة فی الدار المغصوبة هو ذهابهم إلی وجود الجمع العرفی بینهما وإن السر فی ذهاب 

کانوا من القائلین بالجواز علی نحو الترتب کما هو المختار فإن الجواز علی نحو الترتب کالنار علی المنار ال 

 یحتاج التصدیق بصحته إال إلی التصور.

 لعملیالمقام الثانی: فی مقتضی االصل ا

والکالم فیه نفس ما سبق فی المسألة الثانیة فإن قلنا بإمکان تعلق االمر بالجامع بین الفرد الحالل والحرام کما 

هو المختار فالمورد من موراد الدوران بین التعیین والتخییر وإال فمرجع الشک فی سقوط التکلیف باالتیان 

صل عدمه ومع فقد االطالق فالشک إن کان فی سقوط بالفرد الحرام إلی تقیید الوجوب بعدم إتیانه واال

التکلیف فالمرجع االشتغال وإن کان فی حدوثه فالمرجع البرائة خالفا للسید الصدر حیث قال إن احتمال 

 السقوط إما لکون الفرد المحرم محصال للغرض أو مفوتا له أو مبدال له وعلی أیل تجری البرائة! 

فی المقام بجریان البراءة عند الشک فی المسقط حتی لو قلنا باالشتغال فی سائر ثم إن السید الصدر قد التزم 

الموارد بدعوی أنه علی القول بالجواز فواضح وأما علی القول باالمتناع فإن قلنا بأن محذور اجتماع االمر 

کما ال یمکن والنهی محذوٌر ثبوتی فال محالة یتقید المتعلق بالحصة المحللة فال یمکن التمسک بإطالقه 

التمسک بالبرائة عن التعیین فیکون المرجع عند المشهور أصالة االشتغال. أما لو قلنا کما هو الصحیح بأن 

المحذور إنما هو فی مقام االثبات وأن إطالق االمر بالصالة ال یشمل الفرد المحرم لمحذور إثباتی فحینئذ 

لمادة فإن المحذور االثباتی ال یمنع من احتمال تعلق یمکن التمسک بالبراءة وإن لم یمکن التمسک بإطالق ا

الوجوب بالجامع بین الحصتین فی مقام الثبوت فمع الشک یکون المورد من موارد الدوران بین التعیین 

 والتخییر فتجری البرائة عن التعیین.

القول بجواز االجتماع ثم قال إن المناط فی المحذور الثبوتی هو سرایة االمر من العنوان إلی الخارج فیکون 

مساوقا لألمر بالضدین أما لو قلنا بأن االمر بصرف وجود الصالة ال یسری إلی االفراد الخارجیة فهو ال ینافی 

النهی عن بعض أفراده لتعدد المتعلق فإن متعلق االمر هو صرف الوجود ومتعلق النهی هو الفرد غایة االمر إن 

لتزامیة علی الترخیص فی تطبیق الواجب حتی علی الفرد المحرم وهذا االمر بصرف الوجود یدل بالداللة اال

الترخیص ال یجامع النهی عن هذا الفرد فالتعارض فی الحقیقة بین هذا المدلول االلتزامی والنهی عن الغصب 
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بوت من ومن المعلوم أنه محذوٌر إثباتٌی أما فی المقام الثبوت فلیس لنا مدلول التزامی فال مانع فی مقام الث

 1تعلق االمر بالجامع.

ولکنه کما تری فإن الترخیص فی تطبیق الواجب علی الفرد الحرام لو کان مقتضی االطالق فی مقام االثبات 

فقط فکیف یحصل به االجزاء! فإنل اإلجزاء ال یکون إال باإلتیان بمصداق المتعلق فال بدل من تحقق هذا المدلول 

فیلزم نفس ذاک المحذور الموجود فی مقام االثبات ومعه فال بدل من تقیید  االلتزامی فی مقام الثبوت أیضا

المتعلق و اختصاصه بالحصة المحللة بداهة أنه ال یمکن تخصیص حکم العقل والمدلول االلتزامی إال بتقیید 

 المتعلق والمدلول المطابقی فیکون المتعلق صرف وجود الطبیعة المحللة.

ضا فی ما أفاده السید الخوئی )قدس سره( أیضا من أن المانع عن تعلق االمر بالجامع وبما قلناه یظهر النظر أی

مع النهی عن فرٍد منه هو لزوم کون المبغوض مصداقا للمحبوب ال القول بامتناع االجتماع البتناء االمتناع 

  2علی القول بسرایة االمر بصرف الوجود إلی االفراد.

د وإن لم یسِر إلی االفراد إال أنه یالزم الترخیص فی تطبیق الواجب علی الفرد وجه النظر أن االمر بصرف الوجو

 3الحرام وهو أیضا ممنوٌع عنده )قدس سره(.

 تتمة

إن الشیخ حسین الحلی)قدس سره( ذهب إلی أنه فی موارد الشک فی سقوط التکلیف ال یمکن التمسک 

سواء کان منشأ الشک فی السقوط إتیان الغیر أو إتیان بإطالق الوجوب بل ال بدل من الرجوع إلی االصل العملی 

الفرد الحرام أو إتیان الفرد الفاقد لاللتفات واستدل علی ذلک باستحالة تقیید الوجوب بوجود المتعلق أو بإتیان 

الغیر أو بإتیان الفرد الحرام و بعدمه فیستحیل االطالق أیضا والوجه فی ذلک أن تقیید الوجوب بوجود 

ل الغرض، طلٌب للحاصل أوال و خلٌف للفرض ثانیا ألن االمر والتکلیف علة لوجود  المتعلق وأمثاله مما یحصل

المتعلق فکیف یکون معلول العلة مأخوذا فی رتبة علتها وهو الموضوع! کما أن تقیید الوجوب بعدم المتعلق 
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ضان فهما فی رتبة واحدة فإذا لم طلٌب للجمع بین النقیضین أوال وخلٌف للفرض ثانیا ألن الوجود والعدم نقی

یمکن أخذ الوجود لم یمکن أخذ ما هو فی مرتبته أیضا مع أن التکلیف علة للوجود واالتیان والوجود یعنی 

أن  هدم عدم الوجود فیکون التکلیف علة لنفس العدم أیضا بهذه الواسطة، قال)قدس سره(: قد حقق في محلله

حیث إنل التکلیف یستدعي وضعه  1عدمه شرطا شرعیا في التکلیف. ما هو من قبیل المسقط ال یعقل أخذ

وإتیانه، و باستدعائه وضعه یکون هادما لعدمه، فیکون کل من وجوده و عدمه بمنزلة المعلول لذلك التکلیف. 

ا العدم فلکونه بدیل الوجود و نقیضه، فیکون واقعا في رتبته من ذلك التکلیف أعني ا الوجود فواضح، و أمل  أمل

ا کان مستدعیا لوضع الوجود کان بواسطة ذلك هادما لنقیض ذلك الوجود،  رتبة المعلولیة، أو لکون الوجوب لمل

فالتقدیر الذي یقتضي التکلیف وضعه أو رفعه 2فیکون العدم بهذه الواسطة بمنزلة المعلول للتکلیف المذکور.

ناحیته، و إالل لعاد المعلول  مطلقا من یستحیل أن یکون عللة للتکلیف، بأن یکون التکلیف مشروطا به أو

 للتکلیف عللة له، و کان ما هو في مرتبة المعلول واقعا في مرتبة العللة.

فقد انقدح بذلک استحالة تقیید التکلیف بوجود المکللف به أو بعدمه، أو إطالقه بالنسبة إلیه من طریق آخر 

ه س سرل  3ل أو التکلیف بالمحال.من لزوم تحصیل الحاص غیر ما أفاده شیخنا قدل

وقال فی أجود التقریرات: ان وجوب فعل لو کان مشروطاً بوجوده الختص طلبه بتقدیر وجوده خارجا و هو 

طلب الحاصل و لو کان مشروطاً بعدمه الختص طلبه بتقدیر ترکه و هو طلب الجمع بین النقیضین و علی کل 

بکل من التقدیرین محاال کان اإلطالق باإلضافة إلیهما أیضاً من التقدیرین یکون طلبه محاال فإذا کان التقیید 

 4محاال إذا إلطالق في قوة التصریح بکال التقدیرین فیکون فیه محذور طلب الحاصل و المحال معا.

وفیه أوال: ال نسلم وحدة النقیضین فی الرتبة وال برهان علیه، بداهة أن التقدم العللی إنلما هو بین العلة 

والعدم لیس معلوال للتکلیف فکیف یکون متأخرا عنه نعم لو کان الشیئان معلولین لعلة واحدة فهما والمعلول 

 متحدان رتبة أما إذا کان المعلول أحدهما فال.
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وثانیا: إن المتأخر عن التکلیف هو وجود المتعلق خارجا إال أن المتقدم علیه وما هو المأخوذ فی الموضوع هو 

لی یتصور الموضوع بما له من القیود والشروط ثم یحکم علیه بالوجوب کما هو الحال تصور المتعلق فإن المو

ره یوجب انقداح الداعی فی النفس  فی العلة الغائیة فإنه بوجوده الخارجی معلوٌل وبجوده الذهنی علة فإنل تصول

 وعلی أیٍّ فال یلزم فی المقام تقدم المتأخر.

لو کان التکلیف مشروطا بعدم وجود المتعلق ممنوٌع بداهة أنه لیس  وثالثا: لزوم طلب الجمع بین النقیضین

المراد لزوم تحقق هذا الشرط حتی حین االمتثال کما هو الحال فی سائر الشروط کالبلوغ والعقل فإن الوجوب 

مشروط بوجوده حدوثا وبقاء حتی حین االمتثال وهذا بخالف اشتراط الوجوب بعدم وجود المتعلق فإن 

مشروط بتحققه حدوثا وبقاء إلی حین االمتثال ال فی نفس هذا الحین حتی یلزم الجمع بین الوجوب 

 النقیضین.

فال یقاس المقام بما لو کان االمتثال موجبا للجنون مثال فإن الوجوب مشروط بوجود العقل حتی حین 

لمقام فإن عدم المتعلق لیس االمتثال فإذا کان االمتثال موجبا النعدامه یستحیل توجه التکلیف وهذا بخالف ا

شرطا حین االمتثال. فالموضوع بما له من الشروط وإن کان یلزم تحققه حتی حین االمتثال إال أنه ال یلزم 

 منه فی المقام طلُب الجمع بین النقیضین.

 المسألة الرابعة: ما إذا شک فی سقوط الواجب بمجرد االتيان

یتحقق بمجرد االتیان أم ال بدل فیها من  أو قرائة القرآنالنذر أو الصدقة صالة الجماعة أو الوفاء ب کما لو شکل أن

 وهذا هو المقصود بالباب وال بدل قبل الخوض فیه من تمهید مقدمات: قصد القربة 

 المقدمة االولی: فی تفسير التعبدیة بالمعنی الرابع

ن أن الواجب التعبدی هو ما ال یحصل خیُر ما أفید فی هذا المجال ما ذکره المحقق الخراسانی )قدس سره( م

الغرض منه إال بإتیانه متقربا إلی المولی وبداعی أمره و الواجب التوصلی ما یحصل الغرض منه ولو أتی به ال 

بداعی أمره ال أنه ما یحصل بمجرد االتیان کیفما اتفق بداهة أن مثل دفن المیت واجٌب توصلی إال أنه ال 

 صبی أو فی االرض المغصوبة علی ما سبق مفصال.یحصل الغرض منه بإتیان ال
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ثم إنه قد انقدح بما ذکرنا أن الفرق بین التعبدی والتوصلی إنما هو فی غرض المتعلق ال فی غرض الجعل فإن 

لکل تکلیف غرضان فلو وجبت الصالة نسأل المولی لما ذا أوجبَت الصالة دون الریاضة؟ والجواب أن فی الصالة 

س فی الریاضة وهذا هو الذی یسمی بمسک العدلیة من تبعیة االحکام للمصالح والمفاسد. مصلحة ومالکا لی

ثم نسأل ثانیا: لماذا أوجبتَها ولم تکتِف ببیان ما یترتب علیها من المصالح؟ والجواب أن مجرد االرشاد واالخبار 

انقداح الداعی االالهی فیهم بل  وبیان المالک إما ال یوجب انقداح الداعی أصال فی غالب العباد وإما ال یوجب

غایة ما فی االخبار عن المصالح هو انقداح الداعی النفسانی فی العباد فالغرض من االمر هو انقداح الداعی 

 اإلالهی فی العباد وبتعبیر أصحل هو إمکان الداعویة علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی فی الجهة السابعة. 

بین الواجب التعبدی والتوصلی إنما هو فی غرض المتعلق فالواجب التعبدی هو  إذا عرفت هذا فنقول إن الفرق

 ما ال یحصل الغرض الموجود فی المتعلق إال باإلتیان متقربا. 

أما ما قد یقال من أن الواجب التعبدی هو ما یکون کماال للنفس والواجب التوصلی هو ما یکون وجوبه حفظا 

یت ونفقة الزوجة ففیه أن مثل کفن المیت بتلک الخصوصیات واجب کوجوب دفن الم 1للنظام والمجتمع

 توصلی ومع ذلک ال دخل له بحفظ النظام. 

ء و التوصلي بخالفه، و ذلك لما ومثله القول بأنل الواجب التعبلدي هو ما ال یعلم انحصار المصلحة فیه في شي

لیات التي ء، علم انحصار الغرض و المصلحة فیها في شيال ی یرد علی هذا التعریف بما یرى کثیرا من التوصل

علی ان التعبدي بهذا المعنی غیر مجٍد فیما هو المهمل في المقام، من سقوط االمر بإتیان المتعلق بدون قصد 

 2االمر وعدم سقوطه.

 المقدمة الثانية: أنواع العبادات

با للعبد إلی ذکر المحقق العراقی)قدس سره( أن قوام عبادیلة شیٍء بکونه مظهرا للخ ضوع والعبودیة ومقرل

المولی وهو إما جعلیٌّ وإما ذاتیٌّ أما العبادة الجعلیة فهی ما جعله العرف أو العقالء أو نفس الشارع مصداقا 

                                           
 1/509راجع المحاضرات  1
 1/184نهایة االفکار  2
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للخضوع والتعظیم من دون االمر به کالقیام للقادم ورفع القلنسوة له والعبادة الذاتیة ما کان عبادیتها من أجل 

 بها والفرق بینهما فی أمور: تعلق أمر المولی 

االول: إن العبادة الجعلیة یمکن تعلق النهی بها فال یکون مقربا فی حین کونها عبادة فمقربیتها وإن لم تتوقف 

علی األمر بها وقصده إال أنه ال بدل وأن یکون محبوبا للمولی والمبغوض ال یکون مقربا وهذا بخالف العبادة 

ی عنها فی حین کونها عبادة مأمورا بها فال یمکن فیها التفکیک بین عبادیتها الذاتیة فإنه ال یمکن النه

 ومقربیتها.

الثانی: إن العبادة الجعلیة ال یکون فی جمیع االفعال مثل االکل والشرب بخالف العبادة الذاتیة فإنه لو أمر 

 المولی باالکل لکان عبادة مقربا.

بها بمجرد االتیان بها للمولی بالم الصلة واالختصاص فالقیام بقصد الثالث: إن العبادة الجعلیة یحصل التقرب 

الخضوع عبادة إال أنه ال یکون مقربا إلی المولی إال إذا قصد االتیان به للمولی ال للغیر لکن ال یعتبر فی 

بخالف العبادة  مقربیته قصد االمر واالتیان بها للمولی بالم الغایة بأن یکون الداعی علی القیام أمر المولی وهذا

الذاتیة فإنها ال یتقرب بها إال إذا جعل الله سبحانه غایة عمله الراجع إلی کون عمله راجحا و محبوبا عند 

 .المولی

الرابع: إن العبادة الجعلیة قابلة للنیابة فیحصل التقرب للمنوب عنه بفعل النائب کما لو أمر الوالد ولده بتقبیل  

قرب للوالد وهذا بخالف العبادة الذاتیة فإن االمر فیها متوجٌه إلی المنوب عنه فال ید العالم فإنه خضوع وت

 یمکن صدور الفعل عن النائب بداعی االمر المتعلق بالمنوب عنه فال یکون مقربا له. 

سه ال یقال: هذا کذلك لو ال دلیل التنزیل و إالل فبمالحظة دلیل التنزیل ال إشکال في البین ألنله بتنزیل نف

منزلة المنوب عنه یتوجه أمره إلیه من جهة صیرورته هو إیاه بهذا االعتبار، و حینئذ فیأتي بالعبادة بدعوة هذا 

 األمر المتوجه إلیه و یکون عمله مقربا للمنوب عنه.

ل نفسه منزلته الف مرة بل و  ، و ان مجرد التنزیل ال یوجب توجه امره إلیه حقیقة و ان نزل انما فانله یقال: کالل

غایته هو توجه مماثل األمر المتوجه إلی المنوب عنه إلیه کما هو الحال فی الحکومة بالتوسعة نظیر الفقاع 

خمر فإنه ال یعنی تعلق حرمة الخمر بالفقاع بل المراد أن للفقاع حرمة نظیر حرمة الخمر إال أنه فی مقام 
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نه بداعي هذا األمر ال محالة لو أثر لکان مؤثرا في االثبات أبرزه المولی هکذا، و في مثل ذلك نقول: بان إتیا

مقربیة نفس النائب دون المنوب عنه: ألنه في الحقیقة یکون هو المکللف بالعبادة، و في مثله یستحیل مقربیة 

عمله للمنوب عنه حقیقة، بل الصحیح أن أدلة النیابة کاشفة بنحو اإلنل عن کون العبادة من العبادات الجعلیة 

 1فتأمل.

وفیه أوال: إن مجرد عدم النهی ال یکفی فی مقربیة العبادات الجعلیة إلی الشارع المقدس بل ال بدل من إحراز 

کونها محبوبا له بالخصوص کما هو الحال فی سائر الموالی والطوائف فإنل رفع القلنسوة تعظیٌم عند قوم دون 

 آخر.

ة للتقرب؛ بداهة أنه لو رکع لزیٍد لکن بداعی الریاضة أو وثانیا: ال یکفی مجرد الم الصلة فی العبادات الجعلی

 2الریاء أو غیرهما ال یحصل له التقرب فال بدل فی التقرب بها أیضا من الم الغایة.

وثالثا: ال محذور فی النیابة فی العبادات الذاتیة وحصول التقرب لنفس المنوب عنه والسرل فی ذلک: أن للنائب 

عن العاجز فهو یقصد االمر المتوجه إلیه فیکون الفعل مقربا له ال للمنوب عنه إال أن أمٌر ندبی بإتیان الحج 

به یحصل بامتثاله ال بفعل النائب ولهذا ال یحصل التقرب وال یسقط  للمنوب عنه أیضا أمٌر باالحجاج وتقرل

ع من الغیر من دون االذن منه؛ لعدم صدق االحجاج، )نعم یس قط عن المیت بالتبرع التکلیف عن العاجز بالتبرل

ُب کلٍّ المتثال أمِر نفِسه وعلیه فال وجه للقول بأنل أدلة النیابة  إال أنه ال أمر له باالحجاج وال تکلیف( فتقرل

 کاشفٌة إنلاً عن کون العبادة جعلیلة. 

عبادات الذاتیة هذا مع أن النیابة فی العبادات الجعلیة أیضا یحتاج إلی التعبد فمع التعبد ال فرق بینها وبین ال

لبداهة أنه ال محذور فی تقرب االنسان بفعل الغیر بعد تعبلد المولی. فانقدح بذلک أنه ال یترتلب علی هذا 

 التقسیم ثمرة عملیة.

                                           
 187إلی  1/184نهایة االفکار  1
کما أن المراد من عدم اعتبار الم الغایة فی العبادة الجعلیة هو عدم اعتبار کون  ویمکن الجواب عنهما بأن المفروض کونه محبوبا للشارع المقدس أیضا 2

 لمقررالغایة أمر المولی ال أنه ال یعتبر فیه وجود غایة التعظیم و االحترام إال أن یقال إن هذا التوجیه خالف ما یظهر من الفرق الثالث. ا
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 المقدمة الثالثة: فی معنی قصد القربة

رب بل قد ذکر له معان من قصد االمر و قصد المالک وقصد المحبوبیة فإنل کلل ذلک یکفی فی حصول التق

ن الله  یمکن التقرب بإتیان صالة اللیل مثال ولو بقصد جلب الرزق من الله تعالی أو بإتیان الصوم بقصد أن یحسل

ٌب إلی المولی فإنل التقرب یحصل بمجرد إضافة الفعل المحبوب للمولی إلیه.  تعالی وجهه فإنل کلل ذلک تقرل

ب کما  لو صام بقصد صحة الجسم ألن مصالح االفعال راجعة نعم مجرد قصد المالک والمصلحة ال یکفی للتقرل

ء بها باعتبار اهتمام المولی و إرادته لها من العبد فیرجع إلی قصد إلی العباد فهی ال یوجب التقرب إالل إذا جي

ومن ذلک یعلم أن مثل الجهاد أیضا ال یوجب الثواب والتقرب إال إذا کان المقصود منه  1اإلرادة و المحبوبیة

 المذهب وأتباعه ال مجرد الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلکحفظ 

إذا عرفت هذا فیقع الکالم فی ما لو شک فی واجب أنه تعبدی أو توصلی فهل االصل التعبدیة أو ال؟ وال بدل 

 من عقد الکالم فی مقامین: 

 المقام االول: فی مقتضی االصل اللفظی

ال إطالق في المقام حتلی یمکن التمسك به الثبات کون الواجب المشهور بین األصحاب قدیماً وحدیثاً هو أنله 

توصلیاً، والسر فی ذلک استحالة تقیید الواجب بقصد القربة بمعنی قصد االمر وعدم إمکانه فإذا استحال 

التقیید استحال االطالق أیضا، فینبغي لنا التکللم فی وجه استحالة التقیید أیضا، ففی هذا المقام جهاٌت من 

 حث:الب

 الجهة االولی: فی إمکان أخذ قصد شخص االمر فی متعلقه 

 فقد ذکروا في وجه استحالة تقیید الواجب بقصد شخص االمر وجوها:

: ما استفید من کلمات المحقق الخراسانی)قدس سره( من أن قصد االمر فرع تحقق االمر فکیف الوجه االول

ه أجیب عنه بأن ما هو المتأخر عن االمر هو القصد الخارجی یؤخذ فی رتبة متقدمة علی االمر فإنه خلٌف إال أن

                                           
 2/89البحوث  1
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و وجود قصد االمر إال أنه غیر مأخوذ فی المتعلق وإنما المأخوذ هو لحاظ قصد االمر کما هو الحال فی العلة 

الغائیة فإن الحصول علی رتبة االجتهاد علة للتعلم بوجوده الذهنی ومعلوٌل بوجوده الخارجی وعلیه فال یلزم 

 لخلف.ا

هذا ولعل مراد صاحب الکفایة )قدس سره( من هذا البیان ما قد یستفاد من کلمات المحقق العراقی )قدس 

سره( من أن المأخوذ فی المتعلق وإن کان هو لحاظ قصد االمر ال وجوده الخارجی إال أنه أیضا یلزم منه 

موضوع والمحمول أو فقل یحتاج إلی الخلف فی مقام اللحاظ؛ بداهة أن الجعل یحتاج إلی لحاظ کلٍّ من ال

لحاظ المتعلق واالمر ومن المعلوم أن االمر ملحوٌظ متأخرا ألنه حکٌم فإذا أخذ فی المتعلق یلزم لحاظ هذا 

الملحوظ المتأخر متقدما وهو من مصادیق الفرض المحال )الذی هو محاٌل ألن الفرض أیضا وجود خارجی فال 

ال من مصادیق فرض المحال، فما لوحظ متأخرا ال یمکن لحاظه بنفسه  یمکن فیه أیضا اجتماع النقیضین(

 1متقدما فإن الوجود المتأخر وهو الفرض واللحاظ ال یتقدم.

وفیه أن اللحاظ تارة حیٌث تعلیلیٌّ ومصحٌح للجعل وأخری حیٌث تقییدیٌّ وداخٌل فی الجعل ولحاظ المتأخر 

ٌح ألخذ ذات الملحوظ  )وهو شخص االمر( متقدما وال محذوَر فیه وإنما المحذور فی فی المقام إنما هو مصحل

 لحاظ المتأخر بوصف اللحاظ متقدما فإن الوجود وهو اللحاظ فی المقام ال یقبل التقدم والتأخر.

بعبارة أخری کما أن الوضع یحتاج إلی تصور اللفظ والمعنی إال أن الموضوع والموضوع له هو ذات اللفظ و 

د اللحاظ فکذلک الحکم فإنه یحتاج إلی لحاظ الموضوع والمحمول إال أن اللحاظ مصحح ذات المعنی ال بقی

فانیا فی اللحاظ والتصور ویأخذه  -وهو شخص االمر-للجعل فقط فالمولی قبل االمر والجعل یتصور المتأخر 

       2ه.قیدا فی المتعلق ثم یحکم فالمأخوذ فی المتعلق المتقدم هو ذات الملحوظ المتأخر قبل وجود

: ما ذکره المحقق النائینی)قدس سره( بعد بیان مقدمة حاصلها أن الموضوع هو کل ما یفرض الوجه الثانی

سواء کان اختیاریا )کما فی أوفوا بالعقود فإن المراد منها کلما تحقق العقد فیجب الوفاء به ال أنه -وجوده 
                                           

م  1/237ت االصول و مقاال 1/188راجع نهایة االفکار  1 اعي بوجوده خارجا و ما هو مقدل ر عن الحکم هو الدل قال فی المقاالت: ال یرد علیه بأنل ما هو متأخل
ره خارجا یرى في عالم الللحاظ اعي عالوة عن تأخل عف بأنل عمدة المحذور کون الدل اعي بوجوده ذهنا و هما مختلفان و توضیح الضل را و مع  علیه الدل أیضا متأخل

 ره عن األمر لحاظا کیف یعقل ان یرى في موضوعه المرئي سابقا؟!تأخل 
خذ لحاظ االمر بعبارة أخری إنه ال بدل فی المقام من لحاظ االمر مرتین تارة للمتعلق وأخری للحکم فإن کان المراد من أخذ قصد االمر فی المتعلق هو أ 2

 کان المراد أخذ الملحوظ فهو ممکٌن. المقررالمتأخر فهو مستحیل ألن اللحاظ ال یقبل اللحاظ ثانیا وإن 
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والمتعلق هو کل ما یجب  -صیام شهر رمضان( یجب إیجاد العقد ثم یجب الوفاء به( أو لم یکن )کما فی

تحصیله ومتعلق المتعلق من قبیل الموضوع دائما ففی نحو "ال تشرب الخمر" الحکم هو الحرمة والموضوع هو 

المکلف والمتعلق هو الشرب ومتعلق المتعلق هو الخمر فهذا األخیر أیضا یفرض وجوده ویکون قیدا فی الحکم 

ال تشربه فإن جعل االحکام من قبیل القضایا الحقیقیة ومرجعها إلی قضایا شرطیة فالمراد إذا تحقق خمٌر ف

والشرطیة ال تعرض فیها لتحقق الموضوع أو عدمه وإنما مفادها بیان المالزمة وعلیه ففی المقام ال یمکن تعلق 

وجوده فیکون المراد  االمر ب"الصالة مع قصد االمر" ألن قصد االمر متعلٌق فمتعلقه وهو االمر ال بدل من فرض

 "إن تحقق أمٌر آُمُر بالصالة مع قصده" ومن المعلوم استحالة ذلک فی جمیع العوالم الثالثة: 

أما عالم الجعل فألن المولی یری فی مقام الجعل تحقق االمر قبل الجعل فال یمکنه أن یشکلل قضیة و یقول، 

فی مقام الجعل من لحاظ الموضوع قبل لحاظ الحکم  إذا کان أمري موجودا فأمري موجود! بعبارة أخری ال بدل 

 ففی المقام یلزم تقدم لحاظ االمر وتأخره. 

وأما فی عالم الفعلیة فألن فعلیة الحکم موقوف علی فعلیة الموضوع ومن أجزائه االمر کما هو المفروض ففعلیة 

 االمر موقوف علی فعلیة االمر وهذا دوٌر. 

لعبد ال یری نفسه مکلفا باالمر إال بعد تحقق الموضوع وهو االمر فهو غیر قادٍر وأما فی عالم االمتثال فألن ا

 علی االمتثال أیضا لعدم إمکان فعلیة الموضوع.

)قدس سره( بأنه ال دلیل علی هذه الکلیة وهی أن متعلق المتعلق مأخوٌذ فی أجاب عنه السيد الخوئی

ن المتعلق إال إذا توفلر فیه أحد المالکین مالٍک إثباتی وهو الموضوع وقیٌد للحکم دائما فإنه ال فرق بینه و بی

أوفوا »ان یکون لسان الدلیل ظاهرا عرفا في أخذ متعلق المتعلق بنحٍو مفروغ عنه کما في قوله تعالی 

 «.بالعقود

لم  نه إذاالوقت و القبلة فإو مالٍك ثبوتي و هو أن یکون متعلق المتعلق خارجا عن اختیار المکلف من قبیل 

لزم من إطالق )ولو علی نحو الشرط المتأخر کما فی الواجب المعلق( یؤخذ مثل ذلك موضوعا و قیدا للحکم 

في الزوال( ان لم یؤخذ الزوال قیدا لوجوب الصالة کان  األمر لزوم تحصیله و هو تکلیف بغیر مقدور فقوله )صلِّ 
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من ان یؤخذ ذلك قیدا  یر مقدور للمکلف فال بدل معناه وجوب الصالة في الزوال حتی قبل تحقق الزوال و هو غ

 للحکم.

ٌء من المالکین فال موجب ألخذ متعلق المتعلق مفروض الوجود، بل یکون التکلیف و اما إذا لم یوجد شي

مطلقا من ناحیته ولهذا التزمنا بفعلیة الخطابات التحریمیة قبل وجود موضوعاتها فیما إذا کان المکلف قادراً 

ها فیحرم شرب الخمر ولو لم یکن فی العالم خمٌر ال أنه إن تحقق الخمر یحرم شربه؛ ألنه ال یتمل علی إیجاد

 فیه واحٌد من المالکین فالنهی مطلٌق وفائدته الزجز عن صنع الخمر.

ك ٌء من المالکین اما المالو في المقام قید األمر اللذي یقع متعلقا للمتعلق من هذا القبیل أي ال یتمل فیه شي

اإلثباتي فواضح فإن الکالم فی مقام الثبوت واالمکان و اما الثبوتي فالنل األمر و إن کان غیَر اختیاري للمکلف 

 مر فال موجَب لتقیید الخطاب به.و لکنه حیث إنه یوجد بنفس خطاب األ

ق بین األمر و بین الوقت و القبلة و هي أن المولی لو لم یأخذ  الوقت قیدا و بعبارة أخری هناك نکتة تفرل

ا إذا لم یأخذ األمر قیدا في موضوع األمر و  مفروض الوجود، للزم تحصیله و هذا تکلیٌف  بغیر المقدور، و أمل

مفروض الوجود، فال یلزم إطالقه لحالة عدم األمر حتی یجب تحصیله، ألنه یوجد بنفس الخطاب و بذلك 

ال یوجد الزوال، نعم لو فرض بأن أمر المولی کان  «صلل عند الزوال»یختلف عن بقیة الموضوعات، فإنه بخطاب 

ك الفلك و یوجد الزوال، حینئٍذ ال یکون المولی بحاجة إلی أن یقیلد أمره به ألنه باألمر سوف یتحرك الفلك  یُحرل

و یوجد الزوال و علیه فال یلزم في المقام تقیید الوجوب وأخذ قید تحقق االمر مفروض الوجود ومأخوذا فی 

 1ال فی مقام الجعل وال فی مقام الفعلیة وال فی مقام االمتثال. الموضوع

علی هذا الجواب بأن مجرد جعل االمر ال یکفی فی إمکان امتثال العبد بل ال بدل من  أورد السيد الصدر

عا بإتیانه بالصالة م ع وصول هذا االمر إلی العبد ولو بأدنی مراتب الوصول وهو االحتمال وإال لکان العبد مشرل

قصد االمر ال ممتثال ومن المعلوم أن مجرد االمر ال یکفی فی حصول الوصول حتی یقال ال حاجة إلی تقیید 

الوجوب به وعلیه فهذا الوصول البدل من أخذه مفروض الوجود فمرجع االمر بالصالة مع قصد االمر إلی أنه إذا 

 یٌل فی العوالم الثالثة. وصل األمر ولو باالحتمال آمر بالصالة مع قصد االمر وهذا مستح
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 والحاصل یمکن تتمیم هذا الوجه بجعل القید وصول االمر ال نفس االمر. 

أن هذا القید وهو تقیید االمر باحتمال الوصول ال یستلزم الدور إلمکان فعلیته قبل فعلیة الحکم بل  وفيه

 خذ قید الوصول. الصحیح أنه ال حاجة ألخذه فی الموضوع أصال لکفایة أخذ قید القدرة عن أ

بعبارة أخری إنا نلتزم بعدم الوجوب قبل وصوله إلی العبد من دون تقییده بعنوان الوصول والسرل فی ذلک أنه 

قبل الوصول ال یقدر المکلف علی االمتثال وقد کان الوجوب مقیدا بالقدرة علی االمتثال المأخوذ عموما وفی 

 تکلیف فال وجه لتقییده مع ذلک بالوصول. کلل 

ولهذا أیضا نقول بأنه ال وجه لتقیید الوجوب بمثل الوقت والقبلة أیضا لکفایة اشتراط القدرة عنهما فیجب 

الصالة فی الزوال مطلقا یعنی ولو لم یتحقق الزوال وأقیمت القیامة؛ ألن الوجوب مقیٌد بالقدرة ومع قیام 

 1القیامة ال یقدر العبد علی االمتثال فال وجوب علیه.

نه یرد علی أصل الوجه أن ما ذکر لو تمل فإنما یورث المحذور فی عالم الفعلیة ال فی عالم الجعل هذا مع أ

فی عالم الجعل بفرض تحقق االمر ال بتحقق االمر فإن الموضوع ال بدل من فرض  بداهة أن المجعول مقیدٌ 

 وجوده فی عالم الجعل وال یلزم تحققه فی الخارج.

ة من استحالة االمتثال فإن المتعلق للوجوب لو کان هو الصالة مع قصد القربة ال : ما فی الکفایالوجه الثالث

یمکن إتیان الصالة بقصد االمر ألن المفروض أنها ال أمر لها فإتیانها بقصد االمر تشریٌع فال بدل من إتیان 

تعلق بها إرادة أخری المرکب من ذات الصالة وقصد االمر بقصد االمر ولکنه کما تری فإن القصد واالرادة ال ی

 وإال لزم التسلسل.

 إن قلت: ذات الصالة مأمور بها باالمر الغیری فیمکن إتیانها بقصد هذا االمر. 

قلت: کال بداهة أن االمر الغیری ال یتعلق إال بالمقدمة التی وجودها فی الخارج غیر وجود ذیها أما االجزاء 

بقصد القربة فال مقدمة وإن أتی بها فاقدا للقصد فال مقدمیة التحلیلیة کذات المقید فهی إن أتی بها مقیدا 

                                           
الصالة فی بل یمکن القول بإطالق الوجوب حتی من جهة قید القدرة غایة االمر أنها مأخوذة فی المتعلق علی نحو ال یکون موردا للتکلیف فالواجب هو  1
 زوال المقدورة فإذا قامت الساعة ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه کما لو وجب إکرام العالم ولم یکن لنا عالم.ال
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لهذا الفعل أصال بل هو مبایٌن للواجب لعدم توقف االتیان بالصالة مع قصد القربة علی إتیان الصالة بدون قصد 

 القربة.

مٌر ضمنی إن قلت: نفترض أن قصد االمر جزٌء فی الواجب والمتعلق ولیس شرطا وقیدا ومن المعلوم أن للجزء أ

 فنأتی بالصالة بقصد هذا االمر الضمنی.

قلت: أوال الزمه تعلق االمر الضمنی بالقصد أیضا مع أنه غیر اختیاری کما قلنا وثانیا ال یمکن إتیان الجزء 

بداعی االمر الضمنی إال فی ضمن االتیان بالکل ال مستقال فال یمکن االتیان بالرکوع مستقال بداعی أمره 

أن االمر الضمنی بالرکوع إنما تعلق بحصة منه وهو ما کان فی ضمن الصالة ال مطلقا وفی  الضمنی بداهة

المقام ال یمکن إتیان ذات الصالة بقصد أمرها الضمنی إال فی ضمن االتیان بالمرکب ومجموع المتعلق فال بدل 

 من استحالة قصد القصد. من إتیان ذات الصالة مع قصد االمر بقصد االمر بالضمنی وهو نفس المحذور السابق

وفیه أوال أن االرادة اختیاریة فإن الفعل االختیاری هو ما کان الفاعل متمکنا من فعله وترکه ال ما کان مسبوقا 

 باالرادة ومن المعلوم أن االنسان متمکٌن من القصد وعدمه فهو اختیارٌی له.

مر الضمنی المتعلق بذات الصالة ال بمجموع ما وثانیا: لو سلمنا ذلک فالمتعلق مرکٌب من ذات الصالة وقصد اال

تعلق به االمر االستقاللی بما فیه قصد االمر فبذلک یندفع المحذوران بداهة أن االمر الضمنی بالجزء الثانی 

وهو قصد االمر توصلٌی ولیس تعبدیا فإن الواجب هو إتیان الصالة بقصد االمر ال إتیان قصد االمر بقصد االمر 

ا أتی المکلف بالجزء االول وهو ذات الصالة بقصد أمره الضمنی فقد أتی أیضا قهرا بالمرکب بکال وحینئٍذ إذ

 1جزئیه من ذات الصالة وقصد االمر.

: ما ذکره المحقق االصفهانی)قدس سره( من أن الزم أخذ شخص االمر فی متعلقه هو محرکیة الوجه الرابع

ٌک نحو ا التیان بمتعلقه ومن أجزائه هو قصد االمر وال یمکن أن یکون الشیء وعلیته لنفسه فإن االمر محرل

االمر داعیا إلی االتیان بقصد االمر فإن قصد االمر یعنی کون االمر داعیا فکون االمر داعیا إلی إتیانه یعنی کون 

 االمر داعیا ومحرکا إلی کون االمر داعیا ومحرکا.
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مر الضمنی المتعلق بذات الصالة فاالمر داع إلی االتیان وفیه ما سبق من أن المأخوذ فی المتعلق هو قصد اال

بذات الصالة و إلی إتیانها بقصد أمرها الضمنی ال بقصد نفس ذاک االمر االستقاللی فال یلزم داعویة الشیء 

 1لنفسه.

: ما ذکره السید الصدر من أن الغرض من أخذ قصد االمر فی المتعلق هو جعل االمر داعیا الوجه الخامس

حرکا إلی إتیان الصالة متقربا وبقصد االمر حتی یکون الواجب تعبدیا ال توصلیا ومن المعلوم انحالل هذا وم

االمر إلی أمرین ضمنیین وحینئذ نقول إن کان االمر الضمنی المتعلق بذات الصالة داعیا إلی إتیانها متقربا فال 

الضمنی الثانی أیضا مثله وعلی التقدیرین یلغو حاجة ألخذ قصد االمر فی المتعلق وإن لم یکن داعیا فاالمر 

أخذ هذا القید نعم هناک فائدة واحدة لضم هذا القید و هي انه لو لم یضم إلیه فلو اتفق أن جاء المکلف بذات 

الفعل صدفة أو لداع نفساني سقط األمر بذات الفعل عن المحرکیة ألنه قد تحقق متعلقه فال یکون علیه إعادة، 

ا ضم إلیه هذا األمر الضمني فان األمر یبقی و ال بد علیه من اإلعادة، إالل ان هذا لیس معناه ان بخالف ما إذ

األمر الضمني الثاني له محرکیة و انما أصبح حافظا لمحرکیة األمر بذات الفعل و مانعا عن انطباقه علی ما أتی 

 2به فلم یسقط عن التأثیر.

الثانی محرکیة وقد فرض أنه یحکم بعدم سقوط االمر الضمنی االول وفیه أوال: کیف ال یکون لألمر الضمنی 

 بمجرد إتیانه فإنه ال بدل وأن یکون له محرکیة حتی یحکم بالتکرار.

وثانیا: ال وجه لقیاس االمر الضمنی الثانی باالمر الضمنی االول بداهة أن الداعویة أساسا إنما هی لألمر النفسی 

لیس لألمر الضمنی داعویة إال فی ضمن االتیان بسائر االجزاء( فالصحیح فی ال لألمر الضمنی )بمعنی أنه 

المقام فرض أمرین استقاللیین تعلق أحدهما بذات الصالة وتعلق االخر بالصالة مع قصد االمر ومن المعلوم 

 داعویة الثانی إلی إتیان الصالة متقربا بخالف االول فیتعین الجعل الثانی. 

و أمر بالرکوع والسجود فقیل إن االمر بالرکوع إن کان داال علی االمر بالسجود أیضا فیلغو فما ذکره نظیر ما ل

االمر الضمنی بالسجود وإال فاالمرالضمنی بالسجود أیضا ال یدل! وال ریب فی وضوح بطالنه بداهة أن االمر 

                                           
 کما هو الحال فی متمم الجعل فإن االمر الثانی محرک وداع إلی إتیان متعلق االمر االول بقصد أمرها. المقرر 1
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الرکوع وهکذا الکالم  بالمرکب من الرکوع والسجود یدل علی وجود أمر ضمنی بالسجود بخالف االمر بخصوص

فی المقام فإن االمر بذات الصالة وإن لم یکن یدعو إلی إتیانها بقصد االمر إال أن االمر بالصالة مع قصد االمر 

یدعو إلی ذلک فإن االمر الضمنی المتعلق بقصد االمر المفروض کونه توصلیا یدل علی لزوم االتیان باالمر 

 الضمنی االول بداعی أمره.

 فی أخذ قصد شخص االمر فی متعلقه وقد اتضح بما سبق إمکانه. هذا کله 

 الجهة الثانية: فی إمکان أخذ قصد طبيعّی األمر فی متعلق االمر   

ال ریب أنه بعد القول بإمکان أخذ شخص االمر فإمکان أخذ الطبیعی أولی إال أن القائل باستحالة أخذ شخص 

 أوال؟ االمر هل یمکنه القول بإمکان أخذ الطبیعی

الظاهر جریان جمیع الوجوه المتقدمة الستحالة أخذ شخص االمر فی المقام إال ما ذکرناه عن المحقق 

العراقی)قدس سره( فإنه ال یتم فی المقام وإن کان قد یقال بجریانه أیضا بدعوی أنه بعد استحالة أخذ شخص 

الطبیعی علی شخص االمر فال بدل وأن  االمر فی المتعلق یستحیل أخذ الطبیعی أیضا الستحالة انطباق هذا

 ینطبق علی أمر آخر وبذلک ال یحصل المقصود وهو تمهید االرضیة للتمسک باالطالق اللفظی.

ال یقال: مقتضی هذا الوجه هو کون المحذور فی مقام اللحاظ فقط ال فی الواقع ومن المعلوم أن لحاظ 

م المحذور کیف وقد یأمر المولی بشراء البطیخ وهو غافل الطبیعی ال یالزم لحاظ االفراد والمصادیق حتی یلز

 عن بناء حانوت قرب منزله إال أن ذلک ال یقدح فی إطالق البطیخ وشموله للموجود فی ذاک الحانوت.

ألنا نقول: نعم إال أن ذلک یتمل فی ما أمکن أخذه فإنه عند ذلک یقال إن غفلة المولی ال یضرل باالطالق 

ع االفراد إال أنل المفروض فی المقام هو استحالة أخذ شخص االمر فال یمکن بعد ذلک واالنطباق علی جمی

 االطالق.

أنه ال یتمل علی القول بأن التقابل بین االطالق والتقیید هو تقابل السلب واالیجاب فإن االطالق علی هذا  وفيه:

 ال. القول یعنی مجرد عدم أخذ القید ولحاظه سواء أمکن األخذ والتقیید أم
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ر لما یقال من وجود المقید اللبی فی جمیع التکالیف وأن العقل یحکم بتقییدها  إن قلت: علیهذا ما هو المبرل

بالقدرة مثال فإن مقتضی ما سبق هو انعقاد االطالق علی مسلک السلب واالیجاب وشموله حتی للفرد 

 المستحیل فلماذا یقال إن التکلیف ال یشمل العاجز؟

لمقام والمقید اللبی فإن شمول الحکم للعاجز مستحیٌل فال بدل من التقیید ویستحیل االطالق قلت: فرق بین ا

وهذا بخالف المقام فإنه ال استحالة فی شمول الطبیعی لشخص االمر إال من أجل محذور لحاظ المتأخر 

زم لحاظ االفراد فال متقدما فالمحذور إنما هو مقام اللحاظ ال فی الشمول وقد بینا أن لحاظ الطبیعی ال یال

 محذور فی االطالق.

بل الصحیح أنه ال یتمل هذا الوجه حتی علی القول بأن التقابل بین االطالق والتقیید تقابل التضاد بداهة أن 

االطالق علی هذا القول هو لحاظ القید ورفضه ومن المعلوم إمکان لحاظ المتأخر ولو بقید اللحاظ ثم رفضه 

 وإنما المستحیل هو لحاظ المتأخر ثم أخذه ولحاظه متقدما. وعدم أخذه فی المتعلق

بل ال یتمل ذلک علی القول بأن التقابل بینهما تقابل العدم والملکة أیضا بداهة أن االطالق علی هذا القول هو 

من لحاظ القید ورفضه فیما أمکن أخذه إال أنا ذکرنا فی ما سبق أن المراد من إمکان االخذ هو االمکان االعم 

إمکان االخذ بالخصوص أو إمکان االخذ بالشمول وفی ضمن الغیر ومن المعلوم أن المستحیل فی المقام هو 

اختصاص المأخوذ فی المتعلق بقصد شخص االمر أما أخذ مایشمله فال استحالة فیه لما سبق من أن لحاظ 

 الطبیعی ال یالزم لحاظ الشخص.

ستحال التقیید واالختصاص استحال االطالق فیتم القول باستحالة نعم لو قلنا بأنه علی هذا المسلک کلما ا

أخذ الطبیعی أیضا إال أنه کما سبق تفسیر باطل فإنه ال یستحیل االطالق علی هذا المسلک إال إذا استحال 

 االختصاص و الشمول.

ق بین أخذ شخص االمر وأخذ طبیعیله ببیان آخر وهو أنل الشخص یعنی االشا رة إلی الوجود ثم إنه قد یفرل

)فإن المفهوم ال یکون جزئیا إال بالوجود فإن الوجود یساوق التشخص فما یقال إن زیدا جزئیا إنما هو من أجل 
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أن العلم علٌم للوجود الخارجی ال لعنوانه کابن عمرو( ویستحیل أخذ الموجود المتأخر فی المتقدم وهذا 

 1رج حتی یلزم تقدیم المتأخر.بخالف الطبیعی فإنه لیس فی أخذه إشارٌة إلی الخا

وفیه وقوع الخلط بین الوجود الحقیقی والوجود الفرضی فإن المقصود فی المقام هو لحاظ شخص االمر 

 المتأخر قبل وجوده وأخذ الملحوظ فی المتعلق وهذا ال یالزم االشارة فال محذور فیه أصال. 

 متعلقه.والحاصل أنه ال محذور فی أخذ قصد طبیعیل االمر أیضا فی 

 الجهة الثالثة: فی إمکان أخذ قصد االمر بمتمم الجعل

بأن یتعلق االمر االول بذات الصالة ثم یتعلق االمر الثانی بإتیان الصالة بقصد أمرها فاالمر الثانی وإن کان أمرا 

أو الغیری مولویا مستقال إال أنه متمم لألمر االول فلیس له عقاب أو مالٌک مستقل کاالمر المولوی الطریقی 

فاالمر االول یتعلق بالطبیعة المهملة بداهة أنه إذا استحال التقیید استحال االطالق فیتعین االهمال وحیث ال 

 یمکن االهمال فی مقام الثبوت ال بدل من رفعه باالمر الثانی. 

 ولیس أمرا مولویا.إن قلت: ما هو الفرق بین االمر بالرکوع واالمر بقصد االمر فإن االول إرشاد إلی الجزئیة 

قلت: المفروض استحالة أخذ قید قصد االمر فی المتعلق فهو غیر مأخوذ فیه قطعا وعلیه فال یکون االمر الثانی 

إخبارا وکاشفا عن جزئیته فیه بل هو أمٌر مولویٌّ بغرض البعث و کاشٌف عن دخله فی الغرض ال فی المتعلق 

ة یعنی االمر بجمیع أجزائها فال یکون االمر بالرکوع فی ضمنها وهذا بخالف االمر بالرکوع فإن االمر بالصال

 2بغرض البعث بل هو إرشاٌد و إخبار عن کونه من االجزاء التی أمر بها.

 هذا وقد أوردوا علیه أمورا:

: ما ذکره المحقق الخراسانی)قدس سره( من أنه مضافا إلی القطع بأن االمر فی العبادات کغیرها االیراد االول

حٌد، إن االمر الثانی لغٌو بداهة أن المکلف لو أتی بذات الصالة فهل یسقط االمر االول أم ال؟ إن قیل بسقوطه وا

فال مجال لألمر الثانی بداهة أنه ال یجب االتیان بالصالة أصال حتی یلزم إتیانها بقصد االمر وإن قیل ببقائه فال 

ن االمر به فإنه لو کان یسقط مع فرض عدم تحقق وجه لبقاءه مع تحقق متعلقه إال عدم حصول الغرض م
                                           

 2/81هامش البحوث  1
 195- 1/194راجع نهایة االفکار  2
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الغرض لما کان الغرض موجبا لحدوث االمر أصال وعلیه فیحکم العقل بلزوم االمتثال علی وجه یحصل به 

 الغرض فال حاجة معه باالمر الثانی أیضا.

خبار عن بقاء الغرض وفیه أن غایة ما فی الباب هو عدم إحراز تعدد االمر إلمکان االکتفاء بحکم العقل أو اال

  1وتعلقه بالمقید إال أن ذلک ال ینافی إمکان تتمیم الجعل واالمر المولوی بداعی التحریک نحو القصد.

هذا وقد یتمسک ببعض االخبار الشریفة إلثبات االمر الثانی فی العبادات من قبیل: ال عمل إال بنیة و لکل 

 و ما أمروا اال لیعبدوا الله مخلصین له الدین. 2امرئ ما نوى و انما األعمال بالنیات و کذا اآلیة المبارکة

االمر دون المالک أو المحبوبیة ثانیا فال ظهور فی وفیه أنه لو سلم داللتها علی اعتبار التعبدیة أوال و قصد 

 کون ذلک بمتمم الجعل فلعل اآلیة الکریمة إخباٌر عن عدم حصول الغرض إال بإتیان المتعلق مع قصد االمر.

هذا وقد یدعی أن االمر االول ال بدل وأن یسقط بعد تحقق متعلقه فإن االمر ال یدعو إال إلی ما تعلق به ال إلی 

 3خر فالقول بعدم سقوط االمر بعد تحقق متعلقه یعنی القول بأن االمر یدعو إلی غیر متعلقه.شیء آ

وفیه أن االمر ال یسقط إال بحصول الغرض ال مجرد االتیان بالمتعلق کما صرح بذلک فی الکفایة فإسقاط 

حصل به فال وجه التکلیف بإتیان المتعلق إنما هو من أجل حصول الغرض به أما لو علم بأن الغرض ال ی

لسقوط التکلیف فاالمر یدعو إلی تحصیل الغرض کما أن العقل یحکم بلزوم ذلک غایة االمر نستکشف مقدار 

غرض المولی ببیان متعلقه بما له من االجزاء و الشرائط إال أن ذلک یتم فیما یمکن أخذه أما ما یستحیل 

نظیر ما لو منع المولی عن تقیید إکرام العلماء بالعدول أخذه فال وجه للقول بکفایة االتیان بالمتعلق فالمقام 

 فإن العبد بعد علمه بذلک ال یمکنه االخذ بإطالق المتعلق بل ال بدل علیه من تحصیل الغرض بامتثال المقید.

م الجعل ولو فیما یمکن األخذ فکما یمکن للمولی أن یأمر بالمرکب من  بل المختار إمکان االکتفاء بمتمل

السجود والقیام، کذلک یمکنه االمر بالمرکب من االولین ثم تتمیم الجعل بأمر منفصل بالقیام فإن الرکوع و

ٌل للغرض ولهذا یمکن القول بأن قوله  ذلک أیضا ال محذور فیه فال ملزم لکون المتعلق مساویا لما هو محصل

                                           
جرد هذا ولکن الظاهر أن المحقق الخراسانی أیضا لیس منکرا لذلک إال أن الکالم فی تشخیص االصل االولی عند الشک فی التعبدیة والتوصلیة وم 1

 خالف االصل کما سیأتی إن شاء الله تعالی. المقرر إمکان تتمیم الجعل ال یورث لنا أصالة التوصلیة بل مقتضاه أصالة التعبدیة لکون االطالق المقامی علی
 1/106نهایة النهایة  2
 1/103نهایة النهایة  3
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هور من أن المراد ال صالة مأمورا بها علیه السالم "ال صالة إال بطهور" محتمل لوجهین: الوجه االول: ما هو المش

فیکون إرشادا إلی جزئیة القرائة. الوجه الثانی: ال صالة متعلقة للغرض إال بفاتحة الکتاب فیکون أمرا مولویا 

وهکذا الکالم فی مثل االمر بالجزء کقولک إرکع فإنه یحتمل کونه إرشادا إلی جزئیته فی المتعلق ویحتمل 

ث وکاشفا عن جزئیته فی الغرض إال أنه حیث ال یترتب علیهما ثمرة عملیة ال وجه کونه مولویا بغرض البع

 إلتعاب النفس فی استکشاف ما هو الظاهر منهما.

هذا والغریب أن السید الصدر بعد ما التزم بسقوط التکلیف بمجرد االتیان بمتعلقه ذهب إلی أنه مع بقاء 

ٌل  الغرض یتولد أمٌر ثان متعلق بنفس ما تعلق به االمر االول وهذا التولد یستمر إلی أن یؤتی بما هو محصل

للغرض  فشخص االمر وإن کان یسقط إال أن نوعه باق. نظیر ذلک ما لو أمر المولی بإتیان المکاسب من 

المکتبة والعبد ال یعرفه فإن أتی به فهو وإال فیأمر المولی ثانیا بإتیان کتاب المکاسب فإن أتی به فهو وإال 

ر به ثالثا وهکذا فحقیقة االمر التعبدی هو تجدد االمر بذات الصالة إال أن التجدد فی القضایا الشخصیة فیأم

کما فی المثال بتکرار االمر وفی القضایا الحقیقیة بقرینة عامة تدل علی أن االمر یتجدد ما لم یؤت بقصد 

 1االمر.

افترضنا سقوط االمر االول بإتیان متعلقه کیف یتولد  ولکنه کما تری بداهة أن الجعل والحکم أمٌر اعتباری فإذا

االمر الثانی! فدعوی بقاء نوع االمر دون شخصه لعلها ألفاظ ال وراء لها اللهم إال أن یرید به ما سیأتی عن 

المحقق العراقی)قدس سره( من کون الجعل من االول منحال إلی أمرین إال أنه خالف ظاهر کلماته أو یرید به 

 قط للتکلیف إنما هو تحصیل الغرض ولکنه أیضا نفس ما قاله االعالم فی المقام. أن المس

خالف مبناه من أن التکلیف ال یسقط باالمتثال اللهم إال هذا مضافا إلی أن سقوط االمر االول بإتیان المتعلق 

التکلیف أیضا هو أن یرید بذلک أیضا سقوط فاعلیته باالتیان إال أنه یرد علیه أیضا أن المسقط لفاعلیة 

 تحصیل الغرض ال مجرد إتیان المتعلق.

 الجمع بین القول بتتمیم الجعل و وحدته فذهب إلی أنل الجعلَ  لَ )قدس سره( حاوَ ثم إن المحقق العراقی 

المجعول متعدٌد بأن یقال: تَعلَق الوجوب فی إنشاٍء واحد بالصالة وقصد أمرها علی نحو العطف ال  إال أنل  واحدٌ 
                                           

 2/94البحوث  1
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و التقیید لکن بحیث یکون الوجوب الثانی المتعلق بإتیان الصالة بقصد أمرها فی طول الوجوب االول علی نح

و هذه الطولیة بینهما ال تنافي کونهما عرضیین في مقام الجعل، و کونهما الجعل إلی وجوبین طولیین  فینحلل 

 مجعولین بجعل واحد.

ة والطهور فإن مفاد هذا الجعل هو وجوب الصالة وفی کما هو الحال فی مثل إذا زالت الشمس فقد وجب الصال

 طولها وجوب الطهور فإن وجوبه غیریٌّ ومعلوٌل. 

وهکذا الکالم فی شمول قوله علیه السالم "صدق العادل" للخبر مع الواسطة فإنه قد أشکل علی حجیة الخبر 

ن المحرز لنا هو إفمحذور الدور بتارة بأن خبر الواسطة لیس له أثر شرعی فال معنی لحجیته وأخری الواحد 

خبر الشیخ فی التهذیب ولکنه لیس له أثر شرعی وخبر غیره ممن وقع فی سلسلة السند غیر محرز لنا 

ودعوی أن حجیة خبر التهذیب یحقق لنا خبرا آخر وهو خبر المفید فیشمله االمر بالتصدیق کما تری فإنه 

 ا عنه صار موضوعا له ومتقدما علیه!. یعنی أن الخبر الذی أوجده الحکم ویکون متأخر

 ن االمر بتصدیق العادل انحاللیٌّ أما عن عدم االثر فیکفی تحققه ولو مع الواسطة وأما عن الدور فألوالجواب 

بعد حجیة خبر الشیخ)قدس سره( الذی ینقل عن فلکلِّ خبِر عدٍل أمٌر بتصدیقه یغایر االمر بتصدیِق آخَر ف

ولد موضوع جدید وهو خبر المفید )قدس سره( فیشمله االمر بالتصدیق فیت موضوعٌ  المفید )قدس سره( یتولد

 فلنا وجوبات متعددة طولیة وعرضیة. آخر فیشمله أیضا وهکذا

   1والحاصل أنه بهذا البیان نجیب عن المحذور االثباتی وهو أنه لیس فی العبادات إال أمر واحد.

                                           
دهما کي قال فی نهایة االفکار: ان لنا تقریبا آخر لتصحیح إمکان تقید المأمور به بالقرب الناشئ عن دعوة األمر و لو مع وحدة اإلنشاء و األمر 1 ، ال مع تعدل

ا هو المنشأ بهذا علیه إشکال الکفایة أخیرا: بأنه من المقطوع بأنه لیس في العبادات إالل امر واحد، و بیانه انما هو بدعوى انله في مقام األمر یکون م یرد
أحدهما متعلق بذات  اإلنشاء الشخصي في قوله: صلل أو یجب الصالة، عبارة عن طبیعة الوجوب و الطلب بنحو قابل للسریان في ضمن فردین من الطلب:

فانل من المعلوم « إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصالة»العبادة و اآلخر في طول األمر األول بعنوان داعي األمر، کما نظیره في مثل قوله علیه السالم 
الساري في ضمن فردین من الوجوب لیس هو شخص الوجوب و الطلب بل و انما هو عبارة عن طبیعة الوجوب « وجب»بداهة ان المستعمل فیه في قوله 

هور.  متعلقین بموضوعین طولیلین: أحدهما الوجوب النفسيل المتعلق بالصالة و اآلخر الوجوب الغیري المقدمي المتعلق بالطل
انلما هو عبارة عن طبیعة  و نظیره أیضا في مسألة حجیلة االخبار مع الواسطة، حیث نقول فیها أیضا: بان األثر اللذي هو مأخوذ في موضوع وجوب التصدیق

في شمول دلیل  األثر بنحو قابل للسریان في ضمن أفراد متعددة طولیلة ال انله عبارة عن شخص األثر، کیف و انله علی هذا المعنی یبقی اإلشکال المعروف
هر إذ یقال حینئذ في تقریب ذلك اإلشکال: بان ش د الحجیلة لألخبار مع الواسطة علی حاله إلی أبد الدل مول الحجیة لمثل خبر زرارة اللذي ینقل عن محمل

و عبارة عن بن مسلم عن الصفار عن اإلمام علیه السالم انما یکون في ظرف یکون مؤداه اللذي هو خبر ابن مسلم ذا أثر شرعي، ألن معنی حجیلته انما ه
اه ذا أثر شرعي انما تکون في فرض شمول د لیل التعبد لخبر ابن مسلم و إالل فمع عدم شمول دلیل التعبد باألثر وجوب ترتیب أثر المؤدى، و صیرورة مؤدل

ا واحدا لخبر ابن مسلم ال یصیر مؤدى خبر زرارة ذا أثر شرعي. و علیه فإذا کان األثر المفروض عبارة عن نفس وجوب التصدیق مثال و کان ذلك وجوب
شمول هذا الوجوب  مثل خبر زرارة اللذي منشأ صیرورته ذا أثر شرعي من قبلشخصیا یتوجه اإلشکال: بأنه کیف یمکن شمول دلیل وجوب التصدیق ل
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الوجوب و أن الوجوب الثانی فی طول االول یحتاج إلی البیان وإال أن االلتزام باالنحالل وتعدد  وفيه أوال

إلی أمرین مستقال  الوجوب والواجب من دون انحاللٍ  وحدةُ  ها،مرلعطف فی مثل یجب الصالُة وقصُد أفظاهر ا

 یکون االمر الثانی بمنزلة متمم الجعل لألمر االول.

 فإن الظاهر منه تعدد الوجوب فإن الطهور واجبٌ  وبذلک أیضا یظهر النظر فی قیاس المقام بمثال الطهور

مستقل غایته أنا نعلم من الخارج أنه واجب غیری مستقل إال أن ذلک ال یضر باالنحالل فیه وهذا بخالف قصد 

 االمر فإنه ال یتوهم أحد وجوبه مستقال. 

وعلیه فال ی طول االول وأن المجعول الثانی فوالحاصل أنه ال بدل من قیام قرینة علی أن المجعول متعدد 

یمکن االکتفاء بهذا الجعل الواحد وال بدل من انضمام االمر الثانی أو االخبار أو حکم العقل أو غیر ذلک علی ما 

 سیأتی إن شاء الله تعالی. 

 لو سلمنا أن المجعول متعدد فیرد علیه أنه لیس فی العبادات أمر بهذا الشکل أیضا.  وثانيا

د مجرد إثبات إمکان ذلک فإنه بعد القول بإمکانه یمکننا التمسک باالطالق اللفظی؛ ألنا ال یقال: إن المقصو

 نقول: کال لما سیأتی إن شاء الله تعالی فی الجهة الخامسة من أن مرجع ذلک إلی االطالق المقامی. 

                                                                                                                                   

د اعتبار الموضوع بنحو القضیة الطبیعیة، إذ نقول: بأنه ب عد ما کان مثل لخبر ابن مسلم؟ و من المعلوم حینئذ انه ال یجدى في دفع اإلشکال حینئذ مجرل
تبة متأخرة عنه فقهرا في هذا اللحاظ یرى ضیق في دائرة الطبیعي المزبور بحد موجب لخروج هذا هذا الفرد من الموضوع مترتبا علی هذا األثر و في ر

ي عن هذا اإلشکال بمصیرهم إلی دعوى تنقیح المناط. و هذا بخال فه علی ما الفرد عنها بنحو یستحیل انطباقه علیه، و من ذلك تریهم ملجئین في التفصل
ریان في ضمن افراد متعددة، إذ علیه ال محالة ینحلل ذلك بحسب تعدد الموضوعات  ذکرنا من أخذ األثر عبارة عن طبیعة األثر و طبیعة الوجوب بنحو السل

ثر إلی آثار متعددة و وجوبات عدیدة متعلقة بموضوعات متعددة طولیة بعضها في رتبة متأخرة عن شمول األثر لموضوع آخر، حیث انه من شمول األ
 ألثر آخر و هکذا، و علیه یرتفع أصل اإلشکال المزبور من رأسه. لموضوع یتوللد موضوع آخر

مقام و نقول: و علی ذلك نقول: بأنه بعد ان کان مناط اإلشکال في المقام بعینه هو مناط اإلشکال في ذلك المقام، فبعین ذلك التقریب أیضا نجیب في ال
یمکن ان نجعل ما هو المنشأ باإلنشاء طبیعة الطلب و الوجوب بنحو قابل للسریان في ضمن  بأنه بعد إمکان تعدد اإلرادة بحسب الللب ففي مقام األمر أیضا

ل إنشاء واحد ش م عدم تحمل ا توهل ل بإتیانها بداعي امرها. و امل خصي إال لوجوب فردین من الطلب: متعلق أحدهما بنفس ذات العبادة و اآلخر في طول األول
م: اغتسل للجمعة و الجنابة و مس المیت، و قوله علیه السالم: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصالة، من جهة واحد شخصي فیدفعه مثل قوله علیه السال

الة لیس هو شخص الوجوب بل هو طبیعة الوجوب بنحو السریان في ضمن فردین: أحدهما الوج وب وضوح ان ما هو المنشأ في قوله وجب الطهور و الصل
آلخر الوجوب الغیري المتعلق بالطهور. و حینئذ فبعد ما أمکن ان یکون المنشأ هو طبیعة الوجوب بنحو قابل لالنحالل إلی النفسيل المتعلق بالصالة و ا

ة األمر في امر وجوبین، کما في قوله: وجب الطهور و الصالة فال جرم یترتب علیه ارتفاع المحذور المزبور و صحة تقید المأمور به بالقرب الناشئ عن دعو
ا أورده المحقق الخراسانيل واحد  في کفایته من دعوى القطع بأنه ال یکون في العبادات اال امر واحد، إذ « قدس سره»و إنشاء فارد. و علیه أیضا یسلم عمل

رد هذا المحذور، إذ ما في ذلك انما یرد بناء، علی القول باالحتیاج إلی تعدد األمر في الخارج، و إالل فبناء علی ما ذکرنا من التعدد بحسب االنحالل فال ی
 1/197واحدا و امرا واحدا، فتدبر. نهایة االفکار  الخارج حینئذ ال یکون إالل إنشاء
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ف االنحالل فی للظاهر بخال وبذلک یظهر النظر فی التمثیل بصدق العادل فإن االنحالل فی الموضوع مطابقٌ 

)ولیس لنا أمر هکذا( المتعلق فإن القول باالنحالل فیه یحتاج إلی العطف بأن یقال یجب الصالة وقصد االمر 

ال یوجب انحالله إلی األمر بها أوال ثم االمر بإتیانها بقصد  "أقیموا الصالة"فی نحو ال فمجرد االمر بالصالة وإ

 االمر ثانیا.

فی د علی المحقق العراقی )قدس سره( بأن فی نحو صدق العادل یوجد لنا جامع قد أور ثم إن السيد الصدر

ولکنک  1یقبل االنحالل وهذا بخالف المقام فإنه ال جامع بین الصالة وقصد االمرالمتعلق وهو خبر العادل 

للمقام  بأن ما ذکره المحقق العراقی )قدس سره( ال یتوقف علی وجود جامعٍ فی المتعلق ولهذا قد مثل خبير

  بمثل االمر بالصالة والطهور. 

: ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من استحالة االهمال فی االمر االول وعلیه فبعد استحالة االیراد الثانی

 وقد یقرب کالمه )قدس سره( بوجوه:  2التقیید ال بدل من القول بضرورة االطالق فال یبقی مجاٌل لألمر الثانی

غرض إما تعلق بذات الصالة المطلقة فال بدل من االمر بها مطلقا وإما تعلق بها مقیدة بقصد الوجه االول: أن ال

االمر فال وجه لإلهمال إال أنه یرد علیه أن الغرض وإن کان فی المقید إال أن المولی ال یمکنه التقیید فی مقام 

 الجعل.

صقع وجوده متعینا ال مرددا لکنه أیضا کما الوجه الثانی: إن الحکم له حظ من الوجود فال بدل وأن یکون فی 

تری بداهة أنه ال تردد فی الحکم فإنه قد تعلق بالماهیة المهملة کما هو الحال فی تعلق الوضع فی أسماء 

 االجناس بالماهیة المهملة فلیس الحکم مرددا فالمحذور لو کان فإنما هو فی إبهام المتعلق نفسه.

الهمال فی مقام الثبوت یعنی جهل الحاکم بحدود حکمه حین الحکم والجعل الوجه الثالث: وهو الظاهر أن ا

وهو مستحیٌل فإن الممکن هو جهل الغیر بما وضعه الحاکم أو جهله بما وضعه سابقا أما جهله حین الحکم بما 

 یحکم به مع فرض االلتفات إلی القید فهو مستحیل.

                                           
 4/264البحوث تقریرات عبد الساتر  1
 1/546المحاضرات  2
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ه العام أن الحاکم ال یجب علیه تصور الموضوع إال أن نعم قد سبق منا فی إمکان الوضع الخاص والموضوع ل

ذلک ال یعنی أنه ال یجب علیه تحدیده أصال. فالحاکم الملتفت إلی القید إما یأخذ القید فی المتعلق وإما ال 

 فأمر الجعل دائٌر بین االطالق والتقیید فال معنی للقول بأنه فی مقام الجعل ال یأخذ القید وال یرفضه فإنه یعنی

 ارتفاع النقیضین إللهم إال إذا فرضنا الغفلة فی الحاکم وهو خالف المفروض فی المقام. 

 وهذا االیراد واضٌح بناًء علی القول بأنل التقابل بین االطالق والتقیید من باب التضاد أو السلب واالیجاب. 

ال للمقیلدة إال أنه ال یمکن القول نعم یرد علیه النقض باسم الجنس فإنه موضوٌع للماهیة المهملة ال للمطلقة و

أیضا بوضعه للماهیة المطلقة؛ والوجه فی ذلک صحة أن یقال: إن الرجل مثال إما یؤخذ معه قید العلم وإما ال 

وحینئٍذ نسأل ما هو معنی المقسم؟ ال بدل وأن یقال بأن معناه الماهیة المبهمة ولو علی نحو المجاز وهذا یعنی 

 ام الثبوت.إمکان االهمال فی مق

إال أنه مع الغض عن هذا النقض فال خلل فی إیراد السید الخوئی)قدس سره( فإن قید قصد االمر إما مأخوذ 

 وإما ال وأن استحالة التقیید یستلزم ضرورة االطالق.

ال إن والغریب أن السید الصدر بعد ما ذکر أن ظاهر الکفایة هو تعلق االمر االول بالماهیة المطلقة ال المبهمة ق

االهمال فی قوة االطالق بحجة أن الماهیة تسری إلی جمیع أفرادها إال أنه إطالق ذاتی ال إطالق لحاظی ولو 

قلنا بأن االهمال فی قوة التقیید کما هو المشهور من أن القضیة المهملة فی قوة الجزئیة فال حاجة لنا باالمر 

 الثانی للزوم االخذ بالقدر المتیقن. 

فإنه مع کونه مخالفا لما هو صریح الکفایة حیث صرح باالهمال فی االمر االول وأنه ال یمکن  لکنه کما تری

التمسک بإطالقه بعد استحالة التقیید إال باالطالق المقامی بناء علی القول بالملکة، یرد علیه أن ما قاله هو 

ت فهو قد وقع فیما فرل منه بداهة نفس ما أورده السید الخوئی)قدس سره( من استحالة االهمال فی مقام الثبو

 أن سرایة الماهیة إلی جمیع االفراد ال یکون إال مع إطالقها. 

 حقيقة القول بأن التقابل بين االطالق والتقييد هو تقابل العدم والملکة

هذا والصحیح فی المقام صرف عنان الکالم إلی حقیقة القول بالعدم و الملکة حتی یتجلی الحق فی المقام 

قول: إن القائل بأنه کلما استحال التقیید استحال االطالق ال یرید بذلک عدم صدق کلمة االطالق عرفا إال فن
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فی ما یمکن فیه التقیید بداهة أن النزاع فی هذه الجهة لغٌو ألنه لیس لنا دلیٌل یدلل علی أن "المطلق حجة" 

ق حجٌة بسیرة العقالء ال بمعنی قیام السیرة حتی یجب علینا تحدید هذا المفهوم غایة ما فی الباب أن المطل

ٌن بل بمعنی أن العقالء یأخذون  علی حجیة ما صدق علیه هذا اللفظ لوضوح أن العقالء لیس لهم کتاٌب مدول

 بالشمول فی موارد دون آخر فهذا هو الحجة لنا سواء أصدق علیه لفظ المطلق أم ال.

 إلی أحد الوجهین: وعلیه فهذا القائل ال بدل وأن یتمسک فی ذلک 

الوجه االول: إن حقیقة االطالق هو جمع القیود فإذا استحال أخذ القید والتقیید استحال أخذه فی ضمن الکل 

 واالطالق أیضا.

الوجه الثانی: إن االطالق هو لحاظ القید ورفضه فیما یمکن أخذه أما ما ال یمکن أخذه فلم ینعقد سیرة 

ا بمعنی أن العقالء ال ینسبون إلی المولی أن مراده االستعمالی أو الجدی العقالء علی االخذ بالشمول فیه

متعلق باالطالق والشمول وأنه ال یرید خصوص الحصة المستحیلة وإن کان لفظ المتعلق فی حد نفسه فارغا 

 عن القید ومطلقا.

هو أنه کلما استحال إذا عرفت هذا فنقول: إن کان المراد من أنه کلما استحال التقیید فاالطالق ضروری 

التقیید فی الخطاب فاللفظ مطلٌق فهو متین بل ال نحتمل فی ذلک خالفا حتی من القائلین بالملکة إال أن 

هذا االطالق ال یکشف ال عن المراد االستعمالی للمتکلم وال عن المراد الجدی بداهة أن المراد االستعمالی هو 

ذا المولی أنه قال باالطالق فحال المقام حال ما لو منع المولی عن ما قاله المولی والعقالء ال ینسبون إلی ه

إتمام کالمه وبیان القید )ال بمانع عقلی بل بإجبار الغیر وإکراهه( فإنه ال یصح القول بأنه أطلق فی کالمه فضال 

ی به کیف وهو یصیح أن الغرض إنما هو   المقید.عن القول بأنه أراد االطالق وتعلق غرُضه ومراُده الجدل

کما أنه لو کان المراد من أنه کلما استحال التقیید استحال االطالق هو أنه مع استحالة التقیید ال یمکن لنا 

الکشف عن المراد االستعمالی والمراد الجدی فهو متین إال أنه ال ینافی االطالق بمعنی عدم وجود القید فی 

ة فی حقیقة التقابل بین االطالق والتقیید لفظٌی ناش من الکالم وبهذا ینقدح أن النزاع بین المسالک الثالث

 عدم اتضاح محل النزاع.
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نعم توقف إحراز االطالق فی مقام االثبات علی جریان مقدمات الحکمة إنما هو فیما یمکن فیه التقیید فإنه 

ید ونقول بأنه أراد مع إمکان التقیید ال بدل من إحراز کون المولی فی مقام البیان حتی نتمسک بعدم إتیان الق

االطالق أما ما ال یمکن فیه التقیید فاستفادة االطالق ال یحتاج إلی تلک المقدمات بل لو علمنا بأن المولی 

فی مقام االجمال أیضا یمکننا القول بأن خطابه فارغ عن القید لحکم العقل باستحالة التقیید إال أنه کما سبق 

طالق الذاتی أو االطالق فی مقام الثبوت فی قبال القسم االول ال یشکف عن المراد وهذا ما یسمی باال

ا قلنا.  المسمی باالطالق اللحاظی واالطالق فی مقام االثبات إال أن ذلک مجرد تعبیرات ال یتجاوز حقیقتها عمل

والحاصل أن التقابل بین االطالق والتقیید إن کان بمعنی وجود القید وعدمه فالتقابل بینهما علی نحو 

لتناقض والسلب واالیجاب وإن کان بمعنی الکشف عن الغرض و المراد فالتقابل بینهما علی نحو العدم ا

والملکة فکلما استحال التقیید استحال االطالق بمعنی أنه ال یمکننا الکشف عن تعلق الغرض بالمطلق مع 

 استحالة التقیید إال باالطالق المقامی الذی هو علی خالف االصل عند الکل.

ثم إنه قد انقدح بما قلنا رفع التهافت عن کلمات المیرزا)قدس سره( فإنه مع التزامه باستحالة االهمال فی 

م الجعل وأن االمر االول مهمٌل فإن المراد أنه مهمل من حیث المراد والغرض وإن  مقام الثبوت التزم بمتمل

المستحیل هو االهمال فی الغرض بأن ال کان بحسب اللفظ والجعل فی مقام الثبوت مطلقا خالیا عن القید ف

یعلم المولی أنه یرید المطلق أو أنه یرید المقید أما االهمال فی اللفظ والجعل ولو فی مقام الثبوت فال 

استحالة فیه ولک أن تقول إن هذا الجعل مطلق إال أن هذا االطالق ال یکون کاشفا عن الغرض والمراد الجدی 

 إال مع إمکان التقیید.

ا أنه قد انقدح بما ذکر عدم تمامیة ما أورده السید الخوئی)قدس سره( علی المحقق النائینی)قدس سره( کم

فإنه بعد ما ذکر أن الحق هو التفصیل بین مقام الثبوت واالثبات وأنل التقابل بین االطالق والتقید فی مقام 

مقام الثبوت أمر وجودی و هو لحاظ القید  االثبات بالعدم والملکة وفی مقام الثبوت بالتضاد فإن االطالق فی

ورفضه فالمولی الملتفت إلی القید إما یأخذه فیحصل التقیید وإما یرفضه فیحصل االطالق فال یمکن االهمال 

وهذا بخالف مقام االثبات فإن االطالق فی هذا المقام أمر عدمی وهو عدم التقیید باالضافة إلی ما هو قابل له 

همال، قال: أنا لو سلمنا أن التقابل بین االطالق والتقیید بالعدم والملکة فمع ذلک أیضا ال فال یستحیل فیه اال
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نسلم أن استحالة التقیید فی مقام الثبوت یستلزم استحالة االطالق للنقض باستحالة علمنا بذاته تبارک 

الملکة وهکذا یستحیل أن وتعالی إال أنه مع ذلک یصدق علینا الجاهل بذلک مع أن العلم والجهل من العدم 

 نکون قادرین علی الطیران إال أن العجز عن ذلک ضرورٌی لنا ولیس بمستحیل.

والحل: أن القابلیة المعتبرة فی صدق الملکة هی القابلیة النوعیة فیکفی لصدق الجاهل بذاته تعالی علینا قابلیة 

ذا یصدق العاجز عن الطیران علینا بمجرد علمنا بأمور کثیرة وإن کان یستحیل العلم بخصوص هذا المورد وهک

قدرتنا علی أمور کثیرة وهکذا نقول فی المقام فإن أخذ شخص االمر فی متعلقه وإن کان مستحیال إال أنه مع 

ذلک ال یستحیل االطالق ولو قلنا بالملکة إلمکان تقیید المتعلق بأمور کثیرة فال یستحیل االطالق بل هو 

 .  ضروریٌّ

میة أن النزاع لیس فی صدق کلمة االطالق عرفا حتی یقال بصدقه مع وجود القابلیة النوعیة وجه عدم التما

للتقیید کما هو الحال فی لفظ العمی والجهل والعجز فإنا نجد بالوجدان صدقها عرفا علی تلک االمثلة فال بدل 

کلمة االطالق عرفا وإنما الکالم  وأن یقال بکفایة القابلیة النوعیة فیها إال أن الکالم فی المقام لیس فی صدق

 فی إمکان استکشاف مراد المتکلم وغرضه من هذا االطالق فی مقام الجعل والثبوت.

بعبارة أخری إن کان المراد من کون االطالق عبارة عن لحاظ القیود و رفضها هو بیان معناه العرفی فالمتبادر 

حظ القید أم ال وسواء أمکن أخذه أم ال وإن کان المراد من کلمة االطالق هو الطلیق والحرل عن القید سواء لو

بیان االطالق الذی هو کاشف عن االطالق فی الغرض فال بدل وأن یمکن التقیید أیضا وإال فلو کان الغرض 

متعلقا بالمقید إال أن المولی لمحذور عقلی ال یمکنه التقیید فی مقام الجعل فهل العقالء یحکمون بأن الغرض 

 رد االطالق فی الجعل.مطلق بمج

فاتضح بذلک أیضا أنه ال مجال للتفصیل بین مقام الثبوت واالثبات فإن االطالق فی الکالم ولو فی مقام 

 االثبات ال یثبت االطالق فی المراد عند العقالء إال مع قابلیة التقیید وإمکانه بخصوصه.

ر ناه برفض القیود أو جمعها ال بدل الستکشاف کما أنه ال یتفاوت الحال بکیفیة تفسیر االطالق فسواٌء فسل

 االطالق فی الغرض من إمکان التقیید کما سبق مفصال.
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نعم استحالة التقیید علی قسمین: االول: استحالة شمول الحکم للمقید ولو فی ضمن الغیر فهذه االستحالة 

 یستلزم استحالة االطالق کما ینتج استحالة االطالق أیضا، الثانی: استحالة اختصاص الحکم بالمقید فهذا ال

 سبق فی المسألة الثانیة.

: وهو عدم إمکان االمتثال فإن هذا االیراد مشترک الورود بین القول بتعدد االمر ووحدته فکان االیراد الثالث

من الجدیر أن یتعرض إلیه المحقق الخراسانی)قدس سره( بداهة أن العبد لو أراد االمتثال فهو ینوی إتیان 

ة بقصد أمرها وال أمر لها ألن المراد من هذا االمر إن کان هو االمر االول فالمفروض أنه قد تعلق بالماهیة الصال

المهملة وال نعلم صدقها علی المأتیل به کیف و لو قلنا بصدقها علی کلل ما یؤتی فالمتعلق مطلٌق ال مبهٌم وإن 

 ر بالصالة المطلقة.کان هو االمر الثانی فالمفروض أنه ال یتضمن تعلق االم

أنه لو قلنا باستحالة أخذ قصد االمر فی المتعلق ال علی نحو الجزء وال علی نحو الشرط  :ثم إنه قد یقال

م" فإنل  فیمکننا أخذ قصد االمر أمرا مقارنا للصالة المبهمة علی نحو الحصة التوأمة کما تقول: "إسأل هذا المعمل

 1مقارٌن ومشیٌر إلی ما هو المقصود.العمامة لیس قیدا وال جزءا وإنما هو 

کما فی المثال فإن المقصود متعین وإنما التوصیف أن الحصة التوأمة إنما تتصور فی الفرد الخارجی  وفيه

أما فی الکلی فال یتصور ذلک بداهة أنک لو قلَت أرید بالعمامة مجرد مشیٍر إلی ما هو المعین المقصود واقعا 

المتعلق بهذه القیود وإال لکان الالزم صدق الکلی علی جمیع أفراد الماء وهکذا الکالم  ماًء عذبا باردا فقد قیلدتَ 

 فی المقام.

 الجهة الرابعة: فی إمکان أخذ سائر ما یتحقق به القربة

ذهب المحقق الخراسانی)قدس سره( إلی أنل أخذ قصد المالک أو المحبوبیة ونحو ذلک وإن کان ممکنا ثبوتا 

 وذ قطعا فی المتعلق إثباتا؛ لوضوح کفایة االتیان بقصد االمر ولو لم یقصد المالک أصال.إال أنه غیر مأخ

 أورد علیه بأمور: 
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: ما ذکره المحقق االیروانی)قدس سره( من أنل المعتبر هو خصوص قصد المالک أو المحبوبیة االیراد االول

ة )ال فی حدل نفسه( فإن اآلمر ال یأمر إال وکفایة قصد االمر إنما هو من أجل تضمنه لقصد المالک والمحبوبی

، قال)قدس سره(: یمکن أن یقال إنل کفایة اإلتیان بداعي األمر ألجل انه یؤول إلی اإلتیان بداعي  بما یحبل

المحبوبیة أو الحسن أو المصلحة فالمدار علی حصول أحد هذه األمور و لو کان ذلك بتبع قصد االمتثال فإنل 

رٌج تحت قصد األمر فکفایة قصد االمتثال إنما هي لحصول القصد الضمني ال ألجل قصد کل ذلك کامٌن و مند

 1ء من القصود الثالثة في متعلق األمر.االمتثال بنفسه لیکون ذلك منافیا ألخذ شي

وفیه أن القصد الضمنی ال یصدر إال من العالم بالمالزمة فإنل قصد أحد المتالزمین إنما یکون قصدا لآلخر إذا 

کان القاصد ملتفتا إلی المالزمة. فإن قلت: إن القاصد لالمر قاصد للمالک ارتکازا، قلت: ال ریب فی عدم کفایة 

القصد االرتکازی فی العبادات فمن کان غافال عن وجود االمر بدفن المیت إال أنه لو کان یعلم ذلک لکان 

قصد ال بدل وأن یکون فعلیا وحقیقة القصد یقصده فهو ال یستحق الثواب علی هذا القصد االرتکازی فإنل ال

 االرتکازی عدم القصد.

: ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من أن استحالة أخذ قصد االمر ثبوتا وعدم أخذ غیره إثباتا االیراد الثانی

بعدم االخذ ال ینافی أخذ الجامع بینهما ال ثبوتا؛ ألن الجامع بین المقدور وغیره مقدور وال إثباتا؛ لعدم العلم 

 بنحو الجامع. 

ماً،  ثم قال)قدس سره(: توهم أنل الزم ذلك هو أن یکون االتیان بذات الصالة مثاًل بداعي أمرها تشریعاً ومحرل

ة  لفرض أنل األمر قد تعللق بها مع قصد ذلك الجامع وال یتعللق بذات الصالة وحدها، مع أنله ال شبهة في صحل

الطبیعي أنل ذلك یکشف عن تعللق األمر بذاتها ال بها مع قصد التقرب، وعلیه  االتیان بها بداعي أمرها، ومن

 فکیف یحتمل أخذ الجامع القربي فیها،

م من أنل االتیان بالعبادة بداعي أمرها ال یستدعي تعللق األمر النفسي االستقاللي بذاتها، بل  خاطئ جداً  لما تقدل

 روض أنل األمر الضمني موجود. فإذن ال تشریع في البین أصاًل.یمکن االتیان بها بداعي أمرها الضمني، والمف
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ثم تعرض )قدس سره( إلی ما ذکره المحقق النائینی)قدس سره( من استحالة أخذ سائر الدواعی القربیة أیضا 

 فیستحیل أخذ الجامع أیضا بدعوی أنل الداعي أیلاً ما کان فهو في مرتبة سابقة علی االرادة فإنه علة لها، فال

یمکن أن یکون مرادا و متعلقا لإلرادة التکوینیة من العبد بعبارة أخری یستحیل تعللق االرادة الناشئة عن داعٍ 

م علیه کذلك ومن المعلوم أنه إذا لم یمکن وقوع الداعي في حیلز  بذلك الداعي، لتأخرها عنه رتبًة فکیف تتقدل

االرادة التشریعیة من المولی أیضاً، بداهة أنل متعلق االرادة التکوینیة من العبد فال یمکن وقوعه في حیلز 

االرادة التشریعیة هو بعینه ما یوجده العبد في الخارج وتتعلق به إرادته التکوینیة، فلو لم یمکن تعللق االرادة 

 ء لم یمکن تعللق االرادة التشریعیة به أیضاً.التکوینیة بشي

ه)قدس سره( من متمم الجعل وتعدد االمر الستحالة تعلق فأجاب عنه نقضا بورود هذا االشکال علی مسلک

 1االرادة بقصد المالک الذی هو الداعی لها سواء أخذه المولی بأمر واحد أو بأمرین.

ا ما أفاده )قدس سره( من أنل االرادة التشریعیة تتعللق بما یوجده العبد وتتعللق به إرادته التکوینیة  ثم قال: أمل

لالرادة التشریعیة في مقابل االرادة التکوینیة بل حقیقتها اعتبار الفعل فی ذمة العبد  فالصحیح أنه ال معنی

 وإبرازه.

بعد استحالة أخذ قصد االمر ال معنی ألخذ الجامع أیضا إال إذا کان جامعا بین بقیة الدواعي، وهو غیر فإن قیل 

 وإن کانت مع قصد األمر.مأخوذ قطعاً وإالل لم تکن العبادة صحیحًة بدون أحد تلك الدواعي 

االطالق عبارة عن رفض القیود ال جمعها حتی یقال إنه بعد استحالة أخذ قصد االمر یستحیل أخذ ما قلنا إن 

 یشمله أیضا. 

ل إلی غرضه في  ثم قال: لو سللمنا أنل أخذ الجامع القربي في متعلق األمر أیضاً مستحیل، ولکن للمولی التوصل

ذ ما یالزم قصد األمر فیها کعنوان االتیان ال بداع نفسانی، بیان ذلك: أنل کل عمل صادر الواجبات العبادیة بأخ

عن الفاعل المختار ال بدل أن یکون صدوره عن داعٍ من الدواعي التي تدعو المکلف نحو العمل ومن الواضح أنل 

                                           
ه شیخنا االستاذ دام ظله فی مجلس الدرس( بتعدد االرادة فإن العبد یرید إتیان الصالة بذاتها والداعی له علی هذه االرادة هو قصد وحال )ولم یتعرض ل 1

لق بالفعل إنل االختیار المتعلق بالفعل الخارجي کالصالة مثاًل غیر االختیار المتع المالک فإرادة االتیان بالصالة ناٍش عن إرادة المالک، قال)قدس سره(:
د االختیار وإعمال القدرة،  فال یعقل تعللق النفساني، فانل الواجب فی المقام مرکب من فعل نفسانی وفعل خارجی و تعدد الفعل بطبیعة الحال یستلزم تعدل

فعل النفساني یعني أحد الدواعي القربیة، اختیار واحد بهما معاً. فإذن الیلزم المحذور المتقدم حیث إنل االختیار المتعلق بالفعل الخارجي هو الناشئ عن ال
 واالختیار المتعلق به غیر ذلك االختیار ولم ینشأ منه. اه
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لهما. وعلیه فلو أخذ المولی في متعلق الداعي ال یخلو من أن یکون داعیاً نفسانیاً أو یکون داعیاً إلهیاً فال ثالث 

أمره عدم إتیانه بداعٍ نفساني فقد وصل به إلی غرضه، حیث إنل هذا العنوان العدمي مالزٌم التیان الفعل المأمور 

به مضافاً به إلی المولی. مثاًل لو أمر بالصالة مقیلدًة بعدم إتیانها بداعٍ من الدواعي النفسانیة، فقد أخذ في 

 ه عنواناً عدمیاً مالزماً التیان الصالة بداعٍ إلهي، وبهذه الطریقة یتمکن المولی أن یتوصل إلی غرضه.متعلق أمر

ثم قال: لکن قد أورد علیه شیخنا االستاذ)قدس سره( بأنله لو فرض محااًل انفکاك العمل العبادي المعنون 

ل وباطلًة علی الثاني، وهذا بالعنوان المذکور عن الدواعي اإللهیة وبالعکس، لزم کون العبادة ص حیحًة علی األول

ة العبادة مع قصد القربة وإن لم یتحقق العنوان المزبور، وعدم  ا ال یعقل أن یلتزم به فقیه قطعاً، بداهة صحل ممل

تها بدونه وإن تحقق ذلك العنوان.  تعقل صحل

ما هو التوصل به إلی غرضه خارجاً، أنل غرض المولی من أخذ العنوان المالزم في العبادات إنل فأجاب عنه بقوله 

وحیث إنل عدم االتیان بالعبادة بداعٍ نفساني في الخارج مالزم لالتیان بها بداعٍ إلهي وال ینفك أحدهما عن 

ا فرض االنفکاك محااًل فال أثر له أصاًل حیث إنله  اآلخر خارجاً، فال مانع من اعتباره فیها توصاًل إلی مقصوده، وأمل

 جرد الفرض من دون واقع موضوعي له، واألثر إنلما هو لالنفکاك خارجاً وهو غیر متحقق.ال یخرج عن م

اًل  لنا عن ذلك أیضاً فللمولی التوصل إلی مقصوده باإلخبار عن ذلك بجملة خبریة بعد األمر به أول ثم قال: ولو تنزل

باتیانها بداعي األمر أو نحو کقوله: تجب الصالة مع قصد القربة، وأنل غرضي ال یحصل من األمر المتعلق ب ها إالل

 1ذلك.

إن ما ذکره ال یرد علی صاحب الکفایة؛ بداهة أنه إذا استحال التقیید بقصد االمر یستحیل االطالق  وفيه

والجامع عند صاحب الکفایة)قدس سره( وإال ألمکنه االلتزام باالطالق اللفظی فی خصوص قصد االمر أیضا 

الشکاالت بأن االطالق هو رفض القیود وأن المأتی به هو الصالة بقصد أمرها وحینئذ ال یتم الجواب عن ا

 الضمنی فإن هذه االجوبة لو تمت لکانت تتم فی قصد االمر أیضا والمفروض التنزل عن استحالته.
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 أما ما ذکره المحقق النائینی)قدس سره( فیرد علیه ما سبق من أن ما هو علة إلرادة العبد هو المالک بوجوده

الذهنی وما هو متعلقها هو المالک بوجوده الخارجی کما أن الداعی علی التعلم هو االجتهاد بوجوده الذهنی 

 1 کما أن الغرض هو االجتهاد أیضا لکن بوجوده الخارجی.

أما ما ذکره )قدس سره( من نفی االرادة التشریعیة فاالشکال ال یبتنی علی ذاک الخالف بداهة أن محذور 

 لی حاله ولو فسرنا االرادة التشریعیة بالطلب فإذا استحال االمتثال یستحیل الطلب أیضا. االمتثال ع

أما ما ذکره من إمکان أخذ العنوان المالزم ففیه أن ما ذکره )قدس سره( ال یکفی للجواب عن الشق الثانی 

وان عدم کفایة الداعی وهو ما أشار إلیه المحقق النائینی)قدس سره( بقوله "وبالعکس" فإن الزم ذلک العن

اللوالئیة فلو صلی فی المسجد لما فیه من المکیلفات إال أنه لو لم یکن ال مسجٌد وال مکیلٌف لکان یصلی أیضا 

فالزم ذلک العنوان بطالن الصالة ألنه لم تؤت بها ال بقصد نفسانی مع أن ظاهر السید الخوئی)قدس سره( 

وإن کان المختار عدم کفایته لوضوح أنه لم یأت بقصد القربة فهو  صحة الصالة وکفایة هذا الداعی اللوالئیة

کمن کان جاهال بأصل وجود االمر فأتی بالمتعلق بحیث لو کان یعلم وجود االمر لکان یقصده قطعا فإنه ال 

یستحق الثواب والتقرب لعدم صدور قصد القربة منه إال أنه مع ذلک نلتزم بالصحة فی مثال المکیلف لوضوح 

 2الداعی علی االتیان بأصل الصالة إلهیٌّ ولیس بنفسانی وإنما النفسانی هو دخول المسجد.أن 

 تتمة 

ذهب المحقق النائینی)قدس سره( إلی استحالة أخذ قصد الجهة وهی المصلحة والمالک فی المتعلق أیضا 

علی نفسها و المفروض ان  للزوم الدور فإن االتیان بالصالة بقصد مالکها مثال یتوقف علی کون المالک مترتبا

الجهة انما تترتب علی قصد الجهة لفرض کونه جزء المأمور به فبدونه ال جهة حتی تقصد فالجهة فرع قصدها 

 3ء علی ما یتوقف علیه بال واسطة و هو الدور المصرح.و قصدها فرع تحققها فیلزم توقف الشي

المصلحة بذات الفعل بأن یکون ذات  یتوقف علی قیامن اإلتیان بداعي المصلحة ال بأأجاب عنه السید الصدر 

ل المصلحة، بل یتوقف علی أن یکون للفعل دخٌل في إیجادها، فهو یأتي بالفعل لکي یسدل  الفعل تمام ما یحصل

                                           
 قررویمکن أن یقال إنه بعد محرکیة قصد االمر أو المالک وعلیته لإلرادة ال حاجة إلی جعله جزء المراد أیضا لتحقق التقرب بهذا الوجه. الم 1
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 1/109أجود التقریرات  3



58 
 

باب عدم المصلحة من ناحیته و إذا أتی به بهذا الداعي کان بنفسه عبارة عن قصد المصلحة اللذي به ینسد 

 1عدم.الباب اآلخر لل

أن االمر وإن کان کذلک إال أن المفروض فی المقام أن الغرض ارتباطیٌّ فلیس لذات الصالة مصلحٌة  وفيه

  2أصال وإنما المالک لحصٍة من الصالة وهی الحصة الناشئة عن قصد المالک.

 الجهة الخامسة: فی إمکان التمسک باالطالق اللفظی إلثبات التوصلية

سبق إمکان أخذ قصد شخص االمر وطبیعیه فی االمر الواحد والمتعدد کما یمکن  ال یخفی أنه قد اتضح بما

االمر بالعنوان المالزم أو الجامع أو اإلخبار عن ذلک کما اتضح أیضا أن التقابل بین االطالق والتقیید هو تقابل 

 العدم والملکة فیمکن التمسک باالطالق اللفظی لنفی التعبدیة.

حصار الطریق فی تعدد االمر أو االخبار فال بدل للتمسک باالطالق من إحراز کون المولی هذا ولکنه لو قلنا بان

 فی مقام بیان تمام غرضه وهو المسمی باالطالق المقامی وسیأتی إن شاء الله تعالی.

ثم إن السید الصدر ذهب إلی أن القائلین باستحالة أخذ شخص االمر فی متعلقه أیضا یمکنهم التمسک 

 اللفظی ببیانین: باالطالق

: إن استحالة أخذ قصد االمر فی متعلقه فی مقام الثبوت ال ینافی إمکانه فی مقام االثبات بداهة البيان االول

علی نحو التقیید غایة االمر إن ذلک ال یکون کاشفا عن کون  "بقصد االمر صلل "إمکان أن یقول المولی 

لما تقدم من البراهین بل المجعول فی مقام الثبوت إما االمر  المتعلق فی مقام الثبوت أیضا مقیدا بقصد االمر

إال أن ذلک ال من المحاوالت بالجامع أو االمران أو االمر بذات الصالة التی یتولد منه االمر الثانی إلی غیر ذلک 

قیید یمنع من التقیید فی مقام االبراز. وبهذا یرتفع التهافت البدوی بین ما نجده بالوجدان من إمکان ت

                                           
 2/88البحوث  1
صالة هذا ولکن الظاهر أن مراد البحوث هو أن للصالة دخٌل فی إیجاد المصلحة )فإن إیجادها متوقف علی سدل باب العدم من جهتین من جهة ذات ال 2

 ن جهته فقد أتی بالجزء الثانی قهرا أیضا( ال أن لها سهٌم منها مستقال.ومن جهة قصد المالک فإذا صلی بقصد سد باب العدم م
یه في هذا وللسید الخوئی)قدس سره( جواب آخر، حیث قال)قدس سره(: غایة ما یقتضیه البرهان المذکور هو ان یکون الفعل قابال لترتب المصلحة عل

کن ذلك ال ینافي توقف فعلیة الترتب علی القصد المزبور کما هو کذلك في قصد التعظیم نفسه حتی یمکن تعلق القصد به بداعي المصلحة المترتبة علیه ل
م فعلیا و ضرورة ان الفعل الخارجي ما لم یکن قابال ألن یظهر به عظمة الغیر ال یمکن قصد التعظیم به حقیقة و لکنه مع ذلك ال یکون عنوان التعظی

 المقرر 1/108زبور. اه أجود التقریرات منطبقاً علی الفعل الخارجي اال مع القصد الم
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المتعلق بقصد االمر وبین ما قام البرهان علی استحالة ذلک فإن المستحیل هو التقیید فی مقام الثبوت ال فی 

مقام االبراز و المهمل فی جواز التمسک باالطالق هو إمکان التقیید فی مقام االثبات عرفا وإن کان مستحیال 

 1ثبوتا برهانا.

طالق المقامی الذی لم یناقش أحٌد فی إمکانه إال أنه یحتاج إلی أن مرجع ما ذکره إلی التمسک باال وفيه

إحراز کون المولی فی مقام بیان تمام غرضه وهو علی خالف االصل فإن االصل عند العقالء هو مجرد کون 

ال لتمام غرضه أو سواء کان ذاک المتعلق محصل  حکمه واقعاالمولی فی مقام بیان تمام ما له دخٌل فی متعلق 

أو لم یکن فیه غرض إال فی ضمن القید الذی ال یمکنه بیانه بذاک الخطاب کما فی المقام فإن  لجزئه

 المفروض أن ذات الصالة ال یترتب علیه الغرض أصال وإنما الغرض ارتباطیٌّ متعلٌق بمجموع الصالة مع القصد. 

اتی وإن کان أخذه فی متعلق أما کونه فی مقام بیان جمیع ما یمکن أخذه فی المتعلق ولو باالمکان االثب

بع هو عمل علی هذا االصل فإن المتل  شخص الخطاب مستحیال فی مقام الثبوت فلم یقم من العقالء سیرةٌ 

کما یقال إن خبر الواحد حجة عند العقالء بخالف الشهرة وإن کان ما  اصحیح اله وجه العقالء ولو لم نجد

 یحصل منهما من الظن بالواقع علی حدٍّ سواء.

ع أحٌد استحالة تقیید المتعلق فی مقام االثبات فإن الکالم إنما هو فی مقام الثبوت إال إنه لم یدل  بعبارة أخری

أنه لو قلنا باستحالته فمعنی ذلک أن المتعلق فی شخص الخطاب غیر مقید ثبوتا بقصد االمر قطعا فال یمکن 

فی مقام االثبات کما یمکن االخبار أو تتمیم  االخذ باالطالق اللفظی فی مقام االثبات وإن أمکن التقیید

فی غرضه واقعا  ن جمیع ما له دخلٌ الجعل إال أن ذلک کله یحتاج إلی قرینة خاصة ترشدنا إلی أن المولی یبیل 

فی متعلق شخص حکمه ثبوتا وهذا هو المسمی باالطالق المقامی وعلیه ال بدل مع إحراز  وإن کان غیر دخیلٍ 

                                           
مر فإن المولی وله بیان آخر وهو إمکان التقیید ثبوتا رغم استحالته إال أن االمکان مختص ببعض الموالی ممن ال یلتفت إلی وجه استحالة االمر بقصد اال 1

إال آمرا بما هو المقدور وإن کان هذا االمر لیس له فی الواقع تحریٌک لو کان جاهال بشلل عبده یمکنه االمر بما ال یقدر علیه المشلول فإنه ال یری نفسه 
االمر به أمرا بغیر إال أنه ممکٌن وهکذا الکالم فی المقام فإن المولی الجاهل باستحالة االمر بقصد االمر )إما للزوم کون االمر متحققا قبل تحققه فیکون 

ک( له أن یأمر بالصالة مع قصد االمر بأن یکون الواجب مقیدا بقصد االمر ثبوتا بداهة أن هذا المولی ال المقدور أو للزوم داعویة الشیء لنفسه إلی غیر ذل
خر متقدما یری فی عمله تناقضا اللهم إال أن یکون وجه االستحالة بمکان من الظهور بحیث ال یغفل عنه أحد کما هو الحال فی برهان لزوم لحاظ المتأ

  275إلی  4/266فی المولی االصولی فضال عن الشارع المقدس.البحوث تقریرات عبد الساتر نعم هذا التقریب ال یجری 
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المقام من القول بجریان البراءة فی موارد الشک فی حصول الغرض دون االشتغال وإال کون المولی فی ذاک 

 أمکن االکتفاء بحکم العقل فال یلزم من االطالق المقامی نقض للغرض کما سبق. 

اللهم إال أن یدعی إن مجرد إمکان التقیید فی شخص الخطاب فی مقام االثبات کاف للتمسک باالطالق 

 ء إال أن عهدتها علی مدعیها.اللفظی عند العقال

والحاصل أن الدلیل علی انعقاد االطالق المقامی هو لزوم نقض الغرض والدلیل علی انعقاد االطالق اللفظی هو 

واقعا فی شخص خطابه فاالطالق المقامی فی الغرض و  جریان السیرة علی أن المولی یقول کل ما له دخلٌ 

 ا ذکره السید الصدر من قبیل االول. االطالق اللفظی فی قیود المتعلق و م

: قد سبق أن مرجع األمر التعبدي إلی تولد االمر وتجدده ما لم یأت بقصد االمر وعلیه یتمسك البيان الثانی

دیة بنفسها عنایة زائدة ال یفي بإثباتها اإلطالق، و من الواضح أن  دیة و ذلك ألن التجدل باإلطالق لنفي التجدل

أمر بالفعل، ظاهره األمر الواحد المتعللق بصرف الوجود و ال یفي ببیان أوامر متعددة، الخطاب المشتمل علی 

فأیضا فیه، تجري مقدمات الحکمة و یقال، أنه لو کان األمر تعبدیا إذن لما کان الخطاب وافیا ببیانه، ألن هذا 

د و التکثر في األمر، إذن فبإجراء مقدمات الحکمة و بأصالة المطابقة بین مقام  الخطاب ال یفي ببیان التجدل

 1هذا األمر علی أوامر متعددة تجددیة، و بذلك یثبت کونه أمرا توصلیا. اإلثبات و مقام الثبوت ننفي اشتمال

 ولکنه کما تری ال یزید عن مجرد االدعاء مع أنه یرد علیه ما سبق أیضا.

استحالة االطالق بأنه ال دلیل علی هذه  بأن استحالة التقیید یوجب ثم إن السيد الصدر أورد علی القائلين

القاعدة بنحو کلی فإن استحالة التقیید تنشأ من عدة مالکات، بعض هذه المالکات یستوجب استحالة 

 اإلطالق، و بعضها اآلخر ال یستوجبها و هذه هي مالکات االستحالة.

کان فی ضمن الغیر کما فی العاجز  : أن یکون ثبوت الحکم للمقیلد مستحیال سواء کان منفردا أوالمالك األول

 فإن ثبوت الحکم له مستحیل مطلقا فهذا المالک الستحالة التقیید یوجب استحالة االطالق أیضا.

                                           
 4/277البحوث  1
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أن یکون استحالة التقیید باعتبار عدم تعقلل المقسمیلة، کما لو قیل، بأن حرمة شرب الخمر  المالك الثاني:

لغٌو لوضوح أن کل موضوع مقید بنفسه فال ینقسم إلی نفسه وغیره  مقیلدة بکون الخمر خمرا فإن هذا التقیید

حتی یصح التقیید. وهذا المالک الستحالة التقیید أیضا یستلزم استحالة االطالق أیضا فال یقال ال تشرب 

 الخمر سواء کان خمرا أو غیر خمر. 

ولغیره کما فی الکافر فإن  أن یکون المستحیل هو اختصاص الحکم بالمقید ال شموله له المالك الثالث:

توجیه الخطاب نحوه بالخصوص مستحیل لعدم الداعویة إال أن استحالة التقیید هنا ال یستلزم استحالة 

، من دون تقیید بالکافر أو غیره فال یکون الخطاب مستهجنا «أیلها الناس صللوا»االطالق فلو قال المولی 

 یرهم.حینئذ، بل یکون معقوال و یشمل المسلمین و غ

إن قلت: ما هو الفرق بین العاجز والکافر فإن کان اختصاص الحکم بهما مستحیال لعدم الداعویة فلیکن 

 االطالق فیهما أیضا کذلک.

قلت: لعل مراده أنه یکفی لصحة التکلیف إمکان الداعویة والتحرک وإن لم نحتملها فإن العاجز ال یمکنه 

وجه التکلیف نحوه ولو فی ضمن الغیر وهذا بخالف الکافر فإن التحرک ألنه مسلوب االختیار فال یمکن ت

التحرک منه نحو المأمور به ممکن وباختیاره وإن کنا ال نحتمله أصال إال أن ذلک ال یمنع من انعقاد االطالق 

 والشمول.

االطالق فال  هذا غایة ما أمکننا من توجیه کالمه إال أنه خالف مبانیه حیث التزم بأنه حیث ال مؤونة زائدة فی

 محذور فی ثبوته وشموله ولو للعاجز.

أن یکون المستحیل هو التقیید بعنوان خاص کتقیید الحکم بالعالم به کما لو قال المولی: یا  المالك الرابع:

من تعلم بأمري، آمرك، فإنه مستحیل إال أنه یمکن التقیید بعنوان آخر ینطبق علی نفس ما انطبق علیه 

مین فإن العنوان االول کم ا لو افترضنا أن العالم ال یکون إال معمما فیمکن حینئذ اختصاص الحکم بالمعمل

المحذور لیس في ثبوت الحکم لذات العالم )بخالف المالک الثالث فإن اختصاص الحکم بالکافر والعاجز 

نفس التقیید، و مستحیٌل بأیل عنواٍن کان(، و إنما المحذور هو في أخذ هذا القید قیدا، إذن فالمحذور في 

 حینئذ، هل یجري هذا المحذور في اإلطالق أو ال یجري؟.
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فإن قلنا بأن اإلطالق هو الجمع بین القیود و بین التقییدات، إذن فقد یتوهم حینئذ أنل مالك االستحالة في 

هذا  التقیید، بنفسه یجري في اإلطالق ألن اإلطالق بناء علی هذا المسلك، یشمل کل التقییدات بما فیها

 التقیید المستحیل.

ا إذا قلنا بأن اإلطالق هو رفض القیود فاستحالة التقیید ال ینتج استحالة اإلطالق، ألن مالك استحالة  و أمل

 1التقیید قائم بالتقیید، و قد فرضنا أن اإلطالق لیس فیه تقیید أصال حتی یجري علیه مالك االستحالة.

التمسک باالطالق إلثبات التوصلیة بحجة أن استحالة التقیید  إذا عرفت هذا فقد یقال: إن المانعین عن

 یستلزم استحالة االطالق أیضا، ال بدل وأن یستندوا إلی المالک االول أو المالک الرابع

بداهة أن المالک الثالث ینتج إمکان االطالق ال استحالته وأما المالک الثانی فقد یقال إن قصد االمر من 

فال یمکن انعقاد االطالق فی لفظ الصالة الستحالة تقسیمها قبل ورود االمر إلی ما یؤتی التقسیمات الثانویة 

 بقصد االمر وما یؤتی ال بقصد االمر فإذا استحال التقسیم قبل ورود االمر استحال االطالق فی المتعلق.

ا یؤتی ال بقصد لکن الصحیح هو إمکان تقسیم الصالة فی مقام الجعل إلی حصتین ما یؤتی بقصد االمر وم

 االمر فإن المهم فی هذا المقام هو مجرد الفرض واللحاظ.

وعلیه فالکالم فی المالک االول أوالرابع  إال أنه أیضا ینتج عکس مقصودهم؛ بداهة أنه بعد استحالة تقیید االمر 

الالقربیة وهو یعنی بالحصة القربیة ومن ثمل استحالة شموله لها أیضا ال بدل من القول باختصاص االمر بالحصة 

 أن الواجب توصلیٌّ کما هو الحال فی اختصاص التکالیف بالقادرین.

اللهم إال أن یقال بأن االطالق هو رفض القیود فیما یمکن أخذها ال أنه جمٌع لها فحینئٍذ یقال: بعد استحالة 

للحصة الالقربیة فإن  أخذ قید القربة یستحیل رفضها أیضا ومعنی استحالة رفضها هو استحالة شمول االمر

 2شموله لها فرُع رفِض قصد القربة فال یمکن إثبات التوصلیة.

وفیه أنه کما یستحیل اختصاص الحکم بالحصة القربیة کذلک یستحیل اختصاصها بالحصة الالقربیة لوضوح 

د الداعی فیستحیل لغویلة أن یأمر المولی بشیٍء مقیَّدا بأن یؤتی به ال بقصد القربة فإن االمر إنما هو إلیجا

                                           
 282إلی  4/280البحوث تقریرات عبد الساتر  1
 وفیه أن استحالة الرفض إنما یثبت استحالة الشمول للحصة الالقربیة ال اختصاص الحکم بها فال فرق بین الوجهین أصال. المقرر 2
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فحقیقة هذا االمر هو االخبار بمعنی أنه أمٌر بداعی االخبار عن المالک وعلیه فال  1تقییده بعدم إیجاد الداعی

یمکن القول باختصاص االمر بالحصة الالقربیة أیضا حتی یقال بأنه یثبت لنا التوصلیة فینتج عکس المقصود. 

 فی ضمن االطالق والشمول والمفروض أنه مستحیل کالتقیید.  بعبارة أخری ال یمکن إثبات التوصلیة إال

 إن قلت: بعد استحالة اختصاص الحکم بکلتا الحصتین فما هو متعلقه فی الواقع؟

قلت: المتعلق هی ذات الصالة مهملة ال مقیدا بقصد القربة وال مقیدا بعدمه غایة االمر لو کان الغرض فی 

ن تمیم الجعل بأمٍر ثان وإن کان الغرض فی المطلق فمقتضی االطالق خصوص الصالة بقصد القربة ال بدل م

المقامی هو ذاک وعلی أی ال یمکن التمسک باالطالق اللفظی إلثبات التوصلیة، اللهم إال أن یقال باستحالة 

  2 االهمال فی مقام الثبوت کما سبق عن السید الخوئی)قدس سره( مفصال.

ائلین بامتناع التمسک باالطالق، إثباُت استحالة اختصاص الحکم بالحصة ثم ال یخفی أنه ال یلزم علی الق

الالقربیة حتی یمتنع االخذ باالطالق بل یکفی لذلک احتمال االهمال بعد استحالة التقیید بقصد االمر وعدم 

 انعقاد سیرة العقالء علی االطالق. 

لتقیید بالحصة القربیة ال یبقی فی المهمل إال اللهم إال أن یقال إن المهمل فی قوة الجزئیة وبعد استحالة ا

 الحصة الالقربیة فحینئذ ال بدل لدفع هذا البیان من القول باستحالة اختصاص الحکم بالحصة الالقربیة أیضا. 

 الجهة السادسة: فی إمکان التمسک باالطالق المقامی إلثبات التوصلية

و هو  قیود المتعلقو قیود الموضوع و قیود الحکم لمولی فی مقام بیان جمیع االصل کون ا إنل ال یخفی 

ی باالطالق اللفظی  أما الصالة  مطلقُ  الواجبَ  أنل  عرفا یستکشف منه دها بشیءٍ فإذا أمر بالصالة ولم یقیل المسمل

له بوجوب الصالة فال یستفاد من هذا االطالق فإنه یتوقف علی إحراز أن  ا ال دخلَ آخر ممل  أنه لیس لنا واجبٌ 

لو کان المولی فی مقام تعداد الواجبات کما ولو کان خارجا عن متعلق حکمه. غرضه بیان  ی فی مقامالمول

                                           
ة لغو غالبا ال أنه کیف یکون مستحیال وقد فرضنا إمکان تتمیم الجعل باالمر الثانی الذی ال یکون إال توصلیا فغایة ما فی الباب أن االمر بالحصة الالقربی 1

 مستحیل. المقرر
القول بأن االطالق هو جمع القیود، ال یستلزم ویمکن الجواب أیضا بأن المالک االول ال ینطبق علی المقام کالمالک الثانی والمالک الرابع علی فرض  2

 استحالة االطالق أیضا فإن االطالق هو جمع واقع القیود ولو بعنوان واحد ال جمع القیود بجمیع عناوینها. المقرر



64 
 

طالق المقامی علی عدم وجوب الخمس إال أن هذا المقام کما تری فاقتصر علی الصوم و الصالة فهذا یدل باال

  یحتاج إلی االحراز.

ل علی أن غیر زید ال یجب إکرامه إال إذا کان المولی فی ولهذا یقال ال مفهوم لللقب فاالمر بإکرام زید ال ید

مقام التحدید وِذکر من یجب إکرامه فیمکن حینئٍذ التمسک بالمفهوم. ولهذا ذهب السید الخوئی)قدس سره( 

إلی عدم وجوب الخمس فی الهدیة التی لیس لها خطر لما ورد من التقیید فی صحیحة علی بن مهزیار التی 

السالم فیها فی مقام تحدید ما یجب فیه الخمس فذکر "والهدیة التی لها خطر" فإن الوصف  کان االمام علیه

 وإن لم یکن لها مفهوم إال أن المفهوم ههنا مستفاد من االطالق المقامی.

أو  همتعلقالحکم أو فی  فالمیزان فی تشخیص االطالق اللفظی واالطالق المقامی هو أن رفض ما له دخلٌ 

والغالب فی انعقاد االطالق اللفظی وجود  الق لفظی و رفض ما لیس کذلک فهو إطالق مقامی.موضوعه فهو اط

أو  وجب الصومُ "للحصص إال أنه لیس االمر کذلک دائما کما فی الواجب التخییری فلو  شاملٍ  جامعٍ  عنوانٍ 

یکون مقیدا للوجوب فی المتعلق  لنفی وجود عدٍل زائدٍ  فی الوجوب یمکن التمسک باالطالق اللفظی "العتقُ 

    کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

 ؛ال یمکن التمسک باالطالق اللفظیإذا عرفت هذا فنقول: بعد افتراض استحالة أخذ قصد االمر فی متعلقه 

أما االطالق المقامی فهو یحتاج إلی إحراز أن المولی فی مقام بیان ما له دخٌل  -کما سبق-الستحالة التقیید 

 فی متعلق حکمه.ولو لم یکن له دخٌل ضه فی حصول غر

أنه  بین الجملتین فال ریبَ  بال فصلٍ  "ال تکرم الفساق منهم"ثم قال  "أکرم العلماء"إن قلت: لو قال المولی 

أخذ قصد االمر وإن کان نقول: إن تخصیٌص بالمتصل ومانٌع عن انعقاد االطالق اللفظی وعلیه ففی المقام أیضا 

ب االمر بالصالة إال أن أخذه فی خطاٍب آخر متصٍل باالول ممکٌن فإذا لم یبیلنه مستحیال فی شخص خطا

 المولی ینعقد االطالق اللفظی ولو قلنا باستحالة التقیید.

قلت: الفرق بین المثال و المقام فی إمکان تقیید العالم بالعادل بخالف المقام وقد قلنا أن االصل کون المولی 

أکرم "و "أکرم العالم العادل"الحکم و قیود المتعلق وقیود الموضوع فال فرق بین فی مقام بیان جمیع قیود 

المفروض استحالة  إال فی مقام االثبات وکیفیة البیان وهذا بخالف قصد االمر فإنل  "العالم وال تکرم الفاسق
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فحال الق اللفظی باالول ال یوجب انعقاد االط آخر متصلٍ  دخله فی متعلق الحکم فمجرد إمکان بیانه بخطابٍ 

   قصد االمر کحال الصوم فی المثال السابق الذی قلنا أنه لیس له دخٌل فی متعلق الصالة.   

 تقریبان: هذا وقد ذکر النعقاد االطالق المقامی فی المقام

 : ما عن المحقق العراقی)قدس سره( من أنه بعد تعلق الغرض بالمقید ال بدل من بیان القید ولوالتقریب االول

مثل لة ما دل علی تقیید متعلق االمر فی فی ضمن خطابین وإال یلزم نقض الغرض فإذا لم نجد فی جمیع االد

باالتیان بقصد االمر نستکشف من ذلک عدم دخالته أو قرائة القرآن صالة الجماعة أو الوفاء بالنذر أو الصدقة 

 بات أحد االمرین: فی غرض المولی فیکون المأمور توصلیا إال أن ذلک یبتنی علی إث

إما القول بأن قید قصد االمر مما یغفل عنه العامة بما فیهم المجتهدون والظاهر أن قید قصد االمر لیس 

 کذلک. 

وإما القول بأن االصل فی موارد الشک فی حصول الغرض هو البراءة دون االشتغال وأما اذا اجتمع االمران وقلنا 

وأن االصل فی موارد الشک فی حصول الغرض هو االشتغال فال یمکن  بأن القید لیس مما یغفل عنه العامة

التمسک باالطالق المقامی لنفی التعبدیة الحتمال اکتفاء المولی بحکم العقل فی حصول غرضه فعدم بیان 

 القید منه لیس نقضا للغرض وإن کان بیانه حسنا إال أنه غیر الزم.

مقتضی االصل العملی فماذا یلزم أن یکون موقف الشارع  إن قلت: بعد وقوع االختالف بین الفقهاء فی

 المقدس!؟

قلت: القائل باالشتغال ال بدل علیه من االحتیاط والقائل بالبرائة فهو معذوٌر فی التمسک بها بعد عدم الظفر علی 

شتغال أیضا القید. نعم لو ذهب المشهور من الفقهاء رضوان الله تعالی علیهم أجمعین إلی البرائة فللقائل باال

التمسک باالطالق المقامی لعدم إمکان االکتفاء بحکم عقل شخٍص واحد أو شخصین فهذا فی الحقیقة داخٌل 

 فیما یغفل عنه العامة. 

وال یخفی أنه ال حاجة للقائلین بإمکان التمسک باالطالق اللفظی إلی إحراز هذین القیدین والسر فی ذلک أن 

 خالف االطالق المقامی.االطالق اللفظی مطابق لألصل ب
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بعبارة أخری إن المالک فی االطالق المقامی هو لزوم نقض الغرض وبما أنه بعد االکتفاء بحکم العقل ال یلزم 

نقض الغرض، ال بدل من تحقق أحد الشرطین وهذا بخالف االطالق اللفظی فإن مالکه هو ظهور حال المولی 

ویمکن أخذه فی شخص الخطاب فال یمکن االکتفاء بحکم م مما له دخل فی الحکفی أنه یقول کلما یریده 

   1العقل بأصالة االشتغال.

: إن عدم وجدان القید ال یدل علی عدم وجوده فلعل المولی أوال ثم إن السید الصدر أورد علی هذا التقریب

ریفة فال یمکن بیلنه فی ضمن خطاٍب منفصل لکنه لم یصل إلینا بسبب ما وقع من ضیاع کثیٍر من االخبار الش

التمسک باالطالق بمجرد عدم وجدان القید بحجة أنه لو کان الغرض فی المقید للزم من عدم وجدانه نقض 

 الغرض فإن الناقض للغرض هو عدم بیان القید ال عدم وصولنا إلیه.

ی خصوص إن قلت: لو کان لبان فإن الصالة من االمور التی یهتمل بها کل مسلم، قلت: مع أن الکالم لیس ف

الصالة من العبادات، أنه ال مجال لهذا االدعاء فی جمیع القیود وإال یلزم القول بعدم جریان البراءة فی موراد 

 الدوران بین االقل و االکثر االرتباطی کما لو شک فی وجوب السورة فی الصالة، ألنه لو کان لبان!.

للتمسک باالطالق بداهة أن غایة ما یثبت  إن مجرد کون القید مما یغفل عنه العامة ال یجدی وثانيا:

یا وفی حال  باالطالق المقامی هو عدم کون قصد االمر شرطا واقعیا فی الصالة أما احتمال کونه شرطا ُذکرل

االلتفات )بمعنی أنه شرط فی حق من احتمل شرطیته( فال ینفیه االطالق؛ بداهة أن القید و إن کان مما 

بیانه ال یکون نقضا للغرض ألن من کان غافال عنه فال غرض منه ومن کان ملتفتا  یغفل عنه العامة إال أن عدم

 2فیحکم عقله باالحتیاط فال یلزم من عدم بیان القید نقض الغرض وإن کان القید مما یغفل عنه العامة.

والبیان علیه حتی أما االشکال االول فیرد علیه أن القید إذا کان مما یغفل فال بدل من تواتر النقل  وفيهما نظر

یصل إلی عامة الناس وإال یلزم نقض الغرض. فمجرد عدم وصوله کاٍف للتمسک باالطالق المقامی نظیر ما 

یقال فی الردع عن السیرة المستحکمة من لزوم کون الرادع متواترا والشاهد علی ذلک أنه لم یستشکل أحٌد 

 وعدم الوصول فیعلم من ذلک انعقاد هذا الظهور.  علی انعقاد هذا االطالق المقامی بمجرد احتمال البیان

                                           
 وال یقاس ذلک باالکتفاء بحکم العقل عن تقیید االمر بالقادر. المقرر 1
 4/303البحوث تقریرات عبد الساتر  2
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نعم لو کان القید مما یلتفت إلیه العامة فالالزم النعقاد االطالق المقامی هو إحراز عدم البیان واقعا وال یکفی 

    1مجرد عدم الظفر کما صرح بذلک المحقق االیروانی)قدس سره(.

اد االطالق المقامی حتی بالنسبة إلی الشرطیة الواقعیة أن مرجع ما ذکره إلی عدم انعق وأما الثانی ففيه

بداهة أن حجیة االطالق المقامی إنما هی من باب الظهور فیکون موضوعها الشک فال معنی لجریانها فی حق 

الغافل وإذا قلنا بأن الذاکر والملتفت أیضا ال یمکنه التمسک به فهذا یساوق القول بعدم انعقاده. وإن شئت 

 فی الشرطیة الواقعیة باالطالق المقامی ال یعقل إال بالنسبة إلی الملتفت.قلت: إن ن

ال یقال: إن الملتفت یتمسک باالطالق المقامی لنفی الشرطیة الواقعیة فی حق غیره من الغافلین؛ ألنا نقول: 

 أما الغافل فال تکلیف علیه وأما الذاکر فال أثر له. 

بعدم وجوب الصالة علی الحائض إال رجل واحد کان شاکا فی ذلک فقام  فالمقام نظیر ما لو کان الجمیع قاطعا

الخبر الواحد علی وجوبها فإن هذا الخبر ال معنی للقول بحجیتها فإن القاطع بالخالف خارج عن موضوع حجیة 

 الخبر والشاک خارج عن موضوع الخبر.

القید مما یغفل عنه العامة هو نفی القید  بعبارة أخری إن المقصود من التمسک باالطالق المقامی فیما لو کان

فی حق الملتفت فإنه الذی یقول: إن القید لو کان دخیال فی الغرض وقد کان مما یغفل فال بدل من بیانه وإال 

یلزم نقض الغرض فیستنتج من ذلک عدم دخالته فی الغرض مطلقا وإن احتمل اشتماله علی المالک إال أن 

 دم أهمیته.المولی أغمض النظر عنه لع

فالثابت باالطالق المقامی هو عدم دخالة القید فی الغرض ال عدم دخالته فی المالک فلعله منشأ الخلط فی 

کالم السید الصدر فإن الذاکر یستنتج باالطالق المقامی عدم دخالة القید فی الغرض وإن کان یحتمل دخالته 

                                           
لکن ال بد من إحراز هذا السکوت في حصول االستکشاف القطعي و ال یکفی فیه عدم الظفر  قوله و معه سکت في المقام و لم ینصب:دس سره( قال)ق 1

بما إذا  الفرق بین هذا البیان المختصقوله نعم یمکن ان یقال ان کلما:  . ثم قال)قدس سره(:بالبیان کما یکفی ذلك في موضوع قاعدة قبح العقاب بال بیان
البیان اعتباره مما یغفل عنه غالبا و البیان المتقدم اللذي موضوعه أعم من ذلك هو ان الزم هذا البیان ان یکون المولی ملزما بکونه في مقام  کان المشکوك

نده باالحتیاط نقض الغرض ألن تحصیل ألن اإلهمال عن اعتبار ما هو معتبر واقعا مع فرض الغفلة عنه عادة و عدم االلتفات إلیه الموجب لحکم العقل ع
فیما یغفل غرضه انما یکون بأحد نحوین اما بیان ما هو المحصل لغرضه أو بسکوته في مقام کان السکوت فیه موجبا عقال لالحتیاط و الفرض ان السکوت 

قدیر دخل المشکوك في الغرض بالطریق األول و عنه لیس کذلك لفرض عدم االلتفات إلیه الموجب ذلك لحکم العقل باالحتیاط فینحصر الطریق علی ت
 110- 1/109. نهایة النهایة المفروض ان المولی لم یزد علی األمر باإلتیان بالعمل فیستکشف من ذلك ان الفعل هو تمام المحصل لغرضه
الباب عدم الظفر علی القید إال أنه ال بدل من هذا ویمکن أن یقال: إنه علی القول بأصالة االشتغال ال جدوی فی الفحص أصال بداهة أن غایة ما فی 

 االحتیاط الحتمال االکتفاء بحکم العقل وعلی القول بالبراءة فمجرد عدم الظفر کاف للتمسک بها وإن لم ینعقد االطالق المقامی. المقرر
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ت إال أن المولی أغمض النظر عنه. والحاصل ال فی المالک مطلقا وفی حق الجمیع أو فی حق خصوص الملتف

 یمکن االکتفاء عقالء فی بیان الشرطیة الذکریة بحکم عقل شخص واحد بل ال بدل من التنصیص علی ذلک.

نعم لقائٍل أن یقول إن مجرد کون القید مما یغفل عنه العامة ال یجدی للتمسک باالطالق المقامی بعد حکم 

 ف مفروض إیراد السید الصدر.العقل باالشتغال ولکنه خال

: ما ذکره السید الصدر من أن ظاهر حال المولی هو أنه یقول کلما أراده وتعلق به غرضه غایة التقریب الثانی

االمر یستحیل فی المقام التقیید فی شخص الخطاب إال أن مثل تتمیم الجعل متصال بالخطاب االول ممکٌن 

ب االول انعقد االطالق المقامی من دون أن یلزم واحد من المحذورین فإذا لم یبیلنه المولی متصال بالخطا

 السابقین ألن المناط فی هذا البیان هو ظهور حال المولی ال لزوم نقض الغرض.

: لعل المولی قد اکتفی عن بیان القید بحکم العقل باالشتغال فال بدل من إضافة اشتراط القول بأصالة وفيه أوال

قریب االول ودعوی أن ظاهر حال المولی هو أنه یقول بنفسه کلما یریده کما تری وإال البراءة کما فی الت

 ألمکن القول بذلک فی التقریب االول أیضا.

من أنه لو کان لنا ئٌم علی خالفه لما سبق ی بال دلیل بل الدلیل قا: إن هذا الظهور الحالی مجرد دعوً وثانيا

بظهور أصال وإما أنه ال دلیل علی حجیته شرعا وفی المقام نقول: لو ظهوٌر ال یلتفت إلیه أحٌد فهو إما لیس 

کان هذا الظهور المدعی ثابتا لما کان وجٌه إلتعاب النفس فی البحث عن إمکان أخذ قصد االمر فی متعلقه 

ر عن فإن غایة ما فی الباب استحالته إال أن ذلک ال یضرل بالتمسک باالطالق بهذا التقریب الثانی فإنه ال یقص

 االطالق اللفظی.

بعبارة أخری إن ذهاب الجلل لوال الکلل إلی أن االطالق المقامی یحتاج إلی االحراز وأنه علی خالف االصل یدل 

علی أنهم ال یلتزمون بهذا الظهور الحالی فدعوی أن ظاهر حال المولی بیان جمیع ما تعلق به غرضه فی 

 المقدس الذی قد کثر فی کالمه التخصیص بالمنفصل.مجلس واحد کما تری ال سیما فی مثل الشارع 

فالصحیح أنه ال محذور ثبوتی فی التمسک باالطالق المقامی کما أنه لم یناقش فی إمکانه أحد إال أن الکالم 

 فی مقام االثبات.

 تتمة
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نبه علی ذهب فی الکفایة إلی أن قصد الوجه والتمییز مما یغفل عنه العامة بخالف قصد االمر فإنه بعد الت

 1اعتبار القصد و التقرب في جملة من العبادات یلتفت إلی اعتبار هذا القصد في سائر الموارد أیضا.

 الجهة السابعة: فی ما استدل به علی أن االصل هو التعبدیة

ذهب جماعة إلی أنل مقتضی األصل اللفظي عند الشك في تعبلدیة واجٍب وتوصلیته هو کونه تعبلدیاً، فالتوصلیة 

ة وجوه:ت  حتاج إلی دلیل وبیان زائد واستدللوا علی ذلك بعدل

ال شبهة في أنل الغرض من األمر هو إیجاد الداعي للمکلف نحو الفعل فإن أتی المکلف به بداعي  الوجه األّول:

 أمره فقد حصل الغرض منه وسقط األمر، وإالل فال.

فی المتعلق ال الغرض من االمر ومن المعلوم أن : إن الواجب علی العبد هو تحصیل الغرض الموجود وفيه أوال

الغرض قد یتعلق بصرف إتیان المتعلق و قد یکون متعلقا بامتثاله فال وجه للخلط بینهما وقد سبق فی بدایة 

 البحث أن الفرق بین التعبدی والتوصلی فی الغرض الموجود فی المتعلق.

قق المتعلق فضال عن تحققه بقصد االمر بداهة استحالة إن الغرض من االمر هو إمکان الداعویة ال تح وثانيا:

انفکاک المعلول عن العلة سواء کانت علة فاعلیة أو علة غائیة فإن کان الغرض من االمر تحقق المتعلق للزم 

تخلفه عن المعلول فی أکثر الموارد لکثرة العصیان من العباد فالغرض هو إمکان الداعویة وهو حاصٌل ولو کان 

 رائیا وکان الواجب توصلیا فإنل إمکان داعویة االمر ال ینافی عدم داعویلته للمرائی فی الخارج.العبد م

ة من الروایات: منها قوله )علیه السالم(: الوجه الثانی لکل »وقوله )علیه السالم(:  2«إنلما األعمال بالنیلات»: عدل

عمل وال أثر له إالل أن یقوم دلیل من الخارج ببیان أنل کل عمل إذا خال عن نیلة التقرب فال « امرئ ما نوى

 علی وجود أثر له وهذا معنی أصالة التعبدیة في الواجبات.

أنها ظاهرة فی دوران االجر والثواب مدار النیة ال أن صحة الواجب منوطة بقصد التقرب والشاهد علیه ما  وفيه

ِل َعْن َأْحَمَد بِْن ِإْسَحاَق بِْن الَْعبَّاس  فی ذیلها فقد نقل الشیخ الطوسی)قدس سره( َعْن َجَماَعٍة َعنْ  َأبِي الُْمفَضَّ

                                           
 1/110نهایة النهایة  1
مة العبادات ب 48: 1الوسائل  2  .10ح  5/ أبواب مقدل
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ثَنِي ٍد قَاَل َحدَّ ِد بِْن ِإْسَحاَق بِْن ُمَحمَّ َعلِيُّ بُْن  الُْموَسِويِّ )هو وأبوه مجهوالن( َعْن َأبِیِه َعْن ِإْسَماِعیَل بِْن ُمَحمَّ

ٍد َو َعلِيُّ بُْن ُموَسی بِْن  َجْعفٍَر َهَذا َعْن َأِخیِه َو َهَذا َعْن َأبِیِه ُموَسی بِْن َجْعفٍَر علیه السالم َعْن َجْعفَِر بِْن ُمَحمَّ

ِ صلی الله علیه وآله ِفي َحِدیٍث قَاَل ِإنََّما اأْلَْعَماُل بِالنِّیَّاِت َو لِکُلِّ   اْمِرٍئ َما نََوى آبَائِِه علیهم السالم َعْن َرُسوِل الله

نْیَا َأْو نََوى عِقَ  فََمْن غََزا ابْتَِغاءَ  ِ َعزَّ َو َجلَّ َو َمْن غََزا یُِریُد َعَرَض الدُّ ه ِ فََقْد َوقََع َأْجُرُه َعلَی الل ااًل لَْم یَکُْن َما ِعْنَد الله

 1.لَُه ِإالَّ َما نََوى

 یستحق ومن المعلوم أن الجهاد واجٌب توصلیٌّ فمن جاهد ولو بداعی نفسانی یسقط عنه الواجب إال أنه ال

االجر علی ذلک ولهذا ورد فی قوله علیه السالم "نیة المؤمن خیٌر من عمله" لترتب الثواب علی النیة المجردة 

 عن العمل وعدم ترتبه علی العمل المجرد عن النیة فالمهمل هو النیة.

لقلة الواجبات  هذا ولو سلم أنها مطلقة وناظرة إلی االجر والصحة معا فیلزم القول بالتخصیص االکثر فیها

 التعبدیة فال بدل من الحمل علی إرادة االجر حتی ال یلزم المحذور.

ال یقال: إن الواجبات التوصلیة غالبها مستندة إلی أصالة التوصلیة؛ ألنا نقول: کیف وقد سبق أن المشهور لم 

 یلتزموا باالطالق اللفظی بل المدعی کثرة ما علم أنه توصلی لقیام االجماع ونحوه. 

ومع هذا کله فمن الغریب ما ذکره المتبحر فی االخبار صاحُب الوسائل )قدس سره( فی عنوان الباب حیث 

 قال "باب وجوب النیة فی العبادات الواجبة" فإن ما رواه ال تدل علی وجوب ذلک بوجٍه.

َ ُمخْ » : قوله سبحانه وتعالیالوجه الثالث ینَ َو ما ُأِمُروا ِإالَّ لَِیْعبُُدوا الله   2«لِِصیَن لَُه الدِّ

ا علی من احتجل علی الشرک بما کان یفعله آبائه والقرینة  وفيه أن ظاهرها هو أنهم ما أمروا إال بالتوحید ردل

علی ذلک صدر االیة الکریمة ولو سلم فااللتزام بداللتها علی لزوم قصد التقرب فی جمیع الواجبات إال ما خرج 

 3المستهجن کما ذکر السید الخوئی )قدس سره(. بالدلیل مستلزم لتخصیص االکثر

                                           
 1/49الوسائل  1
 .5: 98البیلنة  2
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هذا مع أنه یمکن أن یقال إن مقتضی االطالق اللفظی فی الواجب المشکوک المثبِت لتوصلیته کما سبق 

مفصال هو تخصیص االطالق الموجود فی االیة الکریمة اللهم إال أن یقال یلزم من هذا التخصیص تخصیص 

  1قین وال بدل من طرح ما خالف الکتاب الکریماالکثر فیقع التعارض بین االطال

الوجه الرابع: قوله تعالی: "أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی االمر منکم" فإن االطاعة ال یصدق إال مع االتیان 

 متقربا کما هو الحال فی کلمة االمتثال ودعوی صدق کلمة االطاعة علی مجرد إتیان الواجب ممنوع.

المشهور کون االمر فی االیة الکریمة إرشادیا ال مولویا ولکنه کما تری بداهة أن االصل فی وقد یجاب عنه بأن 

االوامر مولویتها فال یحمل علی االرشاد إال مع قیام قرینة علیه أو کان الحمل علی الحکم المولوی مستحیال 

مٌة لجعل سائر الواجبات  وفی المقام یمکن الحمل علی بیان الحکم المولوی بداهة أن هذه االیة الکریمة متمل

وتدلل علی لزوم إتیانها بقصد االمر وقد سبق فی الجهة الثالثة أن االمر الثانی بقصد االمر ال بدل وأن یکون 

 مولویا علی القول باستحالة أخذ قصد االمر فی متعلقه.

مع قیام الدلیل علی هذا والحق فی الجواب أن یقال: إن االصل فی کل عنوان وإن کان موضوعیته إال أنه 

خالفه یحکم بکونه طریقا و عنوان االطاعة من هذا القبیل فإنه فی هذه االیة مأخوٌذ علی نحو الطریقیة 

والشاهد علی ذلک أن االطاعة فی أوامر الموالی العرفیة ال یراد بها إال مجرد االتیان فإن المهم عندهم هو 

ی کالم الشارع المقدس أیضا علی مجرد تحصیل الغرض ولو تحصیل الغرض وبهذه القرینة یحملون االطاعة ف

 کان توصلیا. 

 هذا مضافا إلی ما سبق من لزوم تخصیص االکثر و لزوم تقدیم إطالق الخاص علی عموم هذه االیة الکریمة.

 تتمة 

 ال یخفی أن المجدی إلثبات کون الواجب توصلیا هو التمسک بإطالق المادة ال إطالق الصیغة بل مقتضی

إطالق الصیغة والوجوب هو تعبدیة الواجب ومن ذلک یظهر التسامح الموجود فی عبارة الکفایة حیث قال فی 

فإن المراد إطالق الصیغة بمادتها  الواجب توصلیا؟ فلعل بدایة البحث: إن إطالق الصیغة هل یقتضی کون

 التسامح فی هذه الجهات شائع کما شاع إطالق العام علی المطلق وبالعکس.
                                           

 رروفیه أن إطالق االیة الکریمة حاکمة لنظارته علی سائر االوامر باالخبار عن کونها عبادیة اللهم إال أن یمنع عن انعقاد االطالق. المق 1



72 
 

 المقام الثانی: فی مقتضی االصل العملی

ال یخفی أنه علی القول بإمکان أخذ قصد االمر ولو بتتمیم الجعل فحال الشک فی اعتبار هذا الجزء حال 

الشک فی اعتبار سائر االجزاء فالمرجع هو أصالة البرائة کما هو الحال فی جمیع موارد الدوران بین االقل 

 لی القول بتمیم الجعل فاالمر أوضح ألنه أشبه باالقل و االکثر االستقاللیین.واالکثر االرتباطیین. نعم ع

 فال بدل من الکالم فی مطلبین: أما علی القول باستحالة ذلک ولو بتتمیم الجعل کما هو ظاهر الکفایة

 المطلب االول: فی جریان البرائة الشرعية

 اف بجریانها فی سائر موراد الدوران بین االقل واالکثر.فی المقام بعد االعترعدم جریانها  ذهب فی الکفایة إلی

اختصاص حدیث الرفع بما یکون قابال لألخذ والوضع الشرعی والمفروض استحالة وضع وجه الفرق یکمن فی  و

قصد االمر فال یشمله حدیث الرفع ودعوی جریانه فی الغرض مردودة فإن دخالة قصد االمر وعدم دخالته فی 

فال یمکن للشارع بما هو شارع التصرف فی الغرض برفعه أو وضعه وهذا  ینیٌّ ولیس أمرا شرعیاالغرض أمٌر تکو

وقد أقره علیه السید الخوئی)قدس  1.للشارع المقدس أخذه فی المتعلقبخالف جزئیة مثل السورة مما یمکن 

 .أیضا سره(

ض وإن لم یکن بید الشارع المقدس جریان البراءة الشرعیة فی المقامین فإن التصرف فی الغر ولکن المختار

ا لم یصل بما هو شارع إال أن مفاد البراءة الشرعیة هو رفع العقاب والتنجز وال ریب فی إمکان رفع التنجز عمل 

 من الغرض.

أو رفعه إال بوضع الکل و رفعه توضیح ذلک: أنه قد ذهب المشهور إلی استحالة وضع جزئیة شیء فی المرکب 

فإن الجزء فهو مستحیل علی نحو االستقالل کجعل الجزئیة للسورة فی الصالة مستقال فعه أما وضع الجزء أو ر

أما مع عدم أخذ السورة فی الصالة فاعتبار جزئیة السورة فیها ألف ال یکون جزئا إال بأخذه فی ضمن المرکب 

لهذا یقال أنه لو اضطر وکما أنه یستحیل رفعه مستقال أیضا إال فی ضمن رفع االمر بالکل مرة أیضا ال یجدی 

إلی االفطار فی أثناء النهار فال یجب علیه االمساک ألن الواجب هو صیام جمیع النهار فإذا سقط وجوبه فی 

                                           
 76وکفایة االصول طبعة آل البیت علیهم السالم / 1/554المحاظرات  1
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جزٍء یسقط الوجوب عن الکل أیضا الستحالة رفع الوجوب عن جزء من النهار إال برفعه عن الکلل فالقول 

جدید وهو مفقود إال فی مثل ذی العطاش وال یمکن التعدی بوجوب الصیام فی سائر االجزاء یحتاج إلی أمر 

الرتفاع  عنه ومثله الکالم فی جمیع الواجبات االرتباطیة کالصالة فإن فاقد الطهورین ال یجب علیه الصالة أداء

 االمر بالکل باالضطرار إلی ترک الجزء.

ظاهری هو رفع التنجز والعقاب فمعنی نعم یمکن الرفع والوضع الظاهریین بالنسبة إلی الجزء ومعنی الرفع ال

رفع جزئیة السورة ظاهرا هو عدم تنجزه علی تقدیر جزئیتها وأنه ال یعقاب التارک لها فی الصالة فال یجب 

علیه االحتیاط بإتیانها کما أن معنی الوضع الظاهری هو التنجز و وجوب االحتیاط وأن التارک لها معاقب علی 

 تقدیر الجزئیة.

بداهة أن القول بکون الرفع واقعیا لرفع فی حدیث الرفع بالنسبة إلی ما ال یعلمون، ظاهری ال واقعی وعلیهذا فا

 مستلزم للقول باختصاص االحکام بالعالمین وهذا بخالف سائر الفقرات فإن الرفع فیها واقعی کما مثلنا.

فی باطیین یبتنی علی القول بالتبعض ترثم إن القول بجریان البراءة فی موراد الدوران بین االقل و االکثر اال

 تقریبان:فی مسألة الدوران بین االقل واالکثر التنجز أو التوسط فی التنجیز وله 

 التبعض فی تنجیز الواجب الواقعی التقریب االول: 

 ال یمکن إجراء البرائة الشرعیة عنهما معا لمکان العلمبیان ذلک: أنه بعد دوران االمر بین االقل واالکثر 

االجمالی کما أن البرائة عن االقل المالزم لوجوب االکثر خالف االمتنان فتجری البرائة عن االکثر بال معارض 

فالواجب فی الواقع لو کان هو االقل فهو منجز ولو کان هو االکثر فهو فإن الکلفة الزائدة ال تکون إال فیه. وعلیه 

وأنه لیس علی االطالق ال منجزا وال غیر منجز بل  قعیالوا غیر منجز وهذا یعنی التبعض فی تنجیز الواجب

 منجز علی تقدیر وغیر منجز علی تقدیر آخر.

وهذا التقریب لجریان البرائة فی االقل واالکثر االرتباطی ال محذور فیه إال أنه مبتن علی القول بأن حدیث 

 1الرفع امتنانی وهو خالف المحقق فی محله.

 التبعض فی تنجز االکثر   :وهو االدقل  الثانیالتقریب 
                                           

 ائتین فال بدل من االحتیاط إال أن یتمل التقریب الثانی. المقرروعلیه فیقع التعارض بین البر 1
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له معاقٌب قطعا ألنه بترکه یحصل العلم التفصیلی بترک أن الواجب لو کان هو االقل فالتارک بیان ذلک: 

باالقل فإنه  الصالة من رأسها والثانی: االقتصارمنشئان: االول: ترک  فلترکه هو االکثرالواجب ولو کان  1الواجب

ٌت  إال أن  لجمیع ما تعلق به من الغرض فإنل المفروض کون الواجب إرتباطیا، أیضا مستلزٌم لترک االکثر ومفول

للشارع المقدس أن یقول: لو کان منشأ ترک االکثر هو االول فیستحق التارک العقاَب ولو کان المنشأ الثانی 

 فال یستحق عقابا علی ترک االکثر.

التحفظ علی هما معا! قلنا: الفرق بینهما فی فإن قیل: ما هو الفرق بین الترکین بعد افتراض فوت الغرض فی

ن باالقل یحتمل أن فاالتیا. الواجب فی الواقع هو االقلالحتمال کون احتمال حصول الغرض بإتیان االقل 

ال ل فإنه مفوٌت للغرض قطعا فالشارع المقدس معا بخالف ترک االقل واالکثر  %50لغرض بمقدار یکون محصل

وسط فی تنجیز االکثر فهو کما لو قال المولی: شرُب المائع المشکوک حالٌل فی تحفظا علی هذا االحتمال یت

النهار وحراٌم فی اللیل بمعنی أنه لو صادف الخمر فی النهار فال عقاب علیه و لو صادفه فی اللیل فالشارب 

 معاقب.

االکثر فالتارک للصالة  ه لو کان الواجب فی الواقع هوفإنل  هذا وتظهر الثمرة بین التقریبین فی تارک االقلل 

الواجب علی الفرض هو االکثر وقد کان غیر منجز وهذا بخالف التقریب الثانی  غیر معاقب فإنل  کاآلتی باالقلل 

ض فی علی هذا التقریب معاقٌب ولو کان الواجب فی الواقع هو االکثر لما ذکرنا من التبعل  فإن التارک لألقلل 

 .  قل لکان مستوجبا للعقاببا عن ترک األن مسبل ترک االکثر لو کا زه وأنل تنجل 

هذا ما قاله السید الخوئی)قدس سره( فی ذاک المبحث ونظیر هذا البیان نقوله فی نفس الغرض فإن التصرف 

فی الغرض وإن لم یکن بید الشارع المقدس إال أن التصرف فی مقدار تنجزه بیده فله أن یرفع التنجز عن 

لتبعض فی تنجیزه ففی المقام یقول المولی: لو کان ترک الصالة مستندا إلی الغرض المشکوک کما یمکن له ا

ترک قصد االمر فال عقاب علیه وإال فالتارک معاقب فال فرق فی االخذ بإطالق حدیث الرفع بین السورة وقصد 

                                           
لی تقدیر تعلقه فال تجری البرائة عن االقل للعلم بوجوبه قطعا إال أنه یرد علیه ما فی الکفایة من أن العلم التفصیلی بوجوب االقل فرع تنجز الواجب ع 1

بإمکان التبعض فی تنجز االکثر فیجمع به بین تنجز االقل علی کل تقدیر مع إجراء البرائة عن باالکثر وهو ینافی البرائة عنه فال بدل من أن یجاب عنه 
 االکثر ولو قلنا بأن حدیث الرفع ال یختص بموارد االمتنان. المقرر
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ما یکون  أو لم نقل وسواء قلنا بأن مفاد الحدیث الشریف هو رفعفی المتعلق االمر سواء قلنا بإمکان أخذه 

 وضعه بید الشارع المقدس أو قلنا بأن مفاده هو مجرد رفع المؤاخذة والعقاب.

 لیف بإتیان االقلل إن قلت: متعلق التکلیف فی المقام معلوٌم تفصیال وإنما الشک فی حصول الغرض وسقوط التک

باالکثر وهذا هو الفرق  علق التکلیففال بدل من االحتیاط وهذا بخالف سائر الموارد فإن الشک فیها فی أصل ت

 بین السورة وقصد االمر.

إن تعلق التکلیف باالقل ووجوبه معلوٌم فی کال المقامین وإنما الشک فی حصول الغرض منه وسقوطه قلت: 

بإتیان االقل فال بدل من االحتیاط فیهما معا وإن شئت قلت: بعد العلم االجمالی بالوجوب نشک فی سقوطه 

 من االحتیاط بإتیان االکثر.  بإتیان االقل فال بدل 

عن جزئیة السورة عن طریق الشرعیة والحاصل أنه ال وجه للتفصیل بین المقامین فإن قلنا بجریان البرائة 

ه.ض فی التنجز فال بدل من القول به فی جزئیة قصد االمر أیضا فلیس فی المقام محذورا التبعل   یخصل

بید الشارع المقدس ما سیأتی من السید الخوئی)قدس سره( هذا والشاهد علی أن رفع تنجیز الغرض أیضا 

)علی حیث التزم فی المقام بجریان البرائة العقلیة دون الشرعیة فنقول: لو فرضنا أن الشارع المقدس قد حکم 

یکون ذلک یمنعه العقل أو هل فهل أتعلق الغرض مبوجوب االحتیاط مع الشک فی خالف البرائة العقلیة( 

ریب فی إمکانه فإذا أمکن وضع االحتیاط والتنجز أمکن رفعه أیضا فلما ذا یقال ال تجری البرائة  مستحیال!؟ ال

 الشرعیة فی الغرض!.

 المطلب الثانی: فی جریان البرائة العقلية

ذهب فی الکفایة إلی عدم جریانها أیضا للعلم بمتعلق التکلیف وإنما الشک فی سقوطه باالتیان باالقل فتجری 

شتغال أو استصحاب بقاء الوجوب وخالفه السید الخوئی)قدس سره( وذهب إلی أن مقتضی مسلک قاعدة اال

بداهة )کما هو المختار( صاحب الکفایة)قدس سره( هو القول بجریان البرائة العقلیة عن تعلق الغرض باالکثر 

ما لم یصل إلیه ال یحکم الغرض أیضا کالتکلیف ال یکون منجزا إال بمقدار ما وصل منه إلی العبد فانله أن 
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نعم ال تجری البرائة الشرعیة لما سبق من اختصاصها  العقل بوجوب تحصیله واستحقاق العقاب علی مخالفته

 وقد سبق أن المختار جریان البرائیتن معا. 1بما یکون قابال للوضع شرعا والغرض لیس کذلک.

ل من ذلک أن المختار إمکان التمسک باالطالق اللفظی  والمقامی والبرائة العقلیة والبرائة الشرعیة بال فتحصل

 فرق بین المقام وسائر موارد الدوران بین االقل واالکثر االرتباطی. 

نعم یمکن أن یقال إن العلم االجمالی بنفسه بیاٌن و مصحٌح للعقاب فال تجری البرائة العقلیة بخالف البرائة 

ان بین االقل واالکثر وال یختص بالمقام وعلی أیٍّ فال ة الدورا تری إشکاٌل علی أصل مسألالشرعیة إال أنه کم

 وجه للتفصیل بین السورة وقصد االمر علی جمیع المسالک.  

 

 والحمد لله ربل العالمین
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