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الجهة الثانیة
الجهة الثانیة فی تطبیق کبری تقدم االطالق الشمول علی البدل علی المقام و یمکن المناقشة فیها
من ناحیتین:
الناحیة االولی :ان تقدم االطالق الشمولی علی البدلی انما یکون صحیحاً اذا کان التعارض بینهما
ذاتیاً مثل ال تکرم فاسقاً و اکرم عالماً دون ما اذا کان التعارض عرضیاً من ناحیة العلم االجمالی
بکذب احد الخطابین مثل ما اذا قال المولی « ال یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثالثاً الطعام و
الشراب و النساء » و قال ایضاً « ال تقضی الحائض ما فاتها من الصلوة » و علمنا اجماالً اما
بخروج صلوة اآلیات من الثانی او االرتماس من االول و فی هذا المثال و ان کان ظهور الکالم فی
االول اقوی النه ظهور الکالم فی الحصر بخالف ظهور الثانی حیث ان ابتالء الحائض بصلوة اآلیات
فی غایة الندرة و المتبادر ابتداء الی الذهن هو الصلوات الیومیة التی تبتلی بها الحائض فی کل یوم
و لذا الذی یبدو الی الذهن بحسب الفطرة العرفیة هو تقدیم االول علی الثانی
ولکن مع ذلک خالف المحقق النائینی و العراقی و السید الخوئی و غیر هم قدس اسرارهم و قالوا ال
یقدم احدهما علی اآلخر و یکون التعارض بینهما مستقراً و المقام یکون کذلک النه اذا ورد «وجب
علی الناس حج البیت و علمنا من الخارج بدلیل فمنفصل انه ورد قید االستطاعة اما علی الهیئة او
علی المادة ولو ال العلم االجمالی الخارجی لما کان بین اطالق المادة و الهیئة فی الخطاب تعارض
ذاتاً و یمکن االخذ بکلیهما
و ذکر فی تقریرات السید الصدر ـ مباحث االصول ـ لعدم التقدم ،اربع تقریرات احدها ما هو
محتمل اجود التقریرات و ظاهر فوائد االصول و هو قیاس العلم االجمالی صدفة بکذب احد

الظهورین علی العلم االجمالی صدفة بکذب احد الخبرین فکما ان العلم االجمالی بکذب احدهما ال
یوجب تقدیم ما هو االظهر لوضوح ان نسبة العلم االجمالی بالکذب الیهما علی حد سواء و لیس
االقوی ظهوراً بعد عن الکذب فکذلک العلم االجمالی صدفة بکذب احد الظهورین ال یوجب تقدیم
ما هو االظهر منهما
ولکن اورد علیه بان القیاس باطل و هذا التقریب مبنی علی الخلط بین مرحلتین اذ توجد عندنا
مرحلتان بلحاظ الکالمین المتعارضین احداهما ان هذین الکالمین هل صدرا من المولی اوال و
الثانیة انه بعد فرض صدورهما منه و کون کل منهما کاشفاً عن المراد الجدی هل یکون واقع مراد
المولی علی طبق هذا الکشف او ذاک و القواعد الجمع العرفی و تقدیم اقوی الظهورین کلها مرتبطة
بالمرحلة الثانیة و یقال هذا بعد الفراغ عن الصدور کاشف عن العموم و ذاک کاشف عن الخصوص
فیقدم ما هو اشد کشفاً و یصلح ان یکون قرینة علی المراد من اآلخر و اما بلحاظ المرحلة االولی
ال معنی العمال الجمع العرفی و لذا یکون هذا القیاس غلط و ما نحن فیه لیس من مصادیق العلم
االجمالی بکذب احد الخبرین صدوراً ثانیها ان حجیة الظهور مشروطة بعدم ورود قید منفصل و
نحن نعلم بان احدهما المعین عنداهلل سبحانه و تعالی ورد علیه المقید المنفصل فهو ساقط عن
الحجیة فیکون المقام داخالً فی باب اشتباه الحجة بال حجة و قوانین الجمع العرفی انما تجری فی
موارد تقدیم اقوی الحجتین ال فی موارد تمییز الحجة عن الالحجة
و اورد علی هذا التقریب بان حجیة االطالق لیست مشروطة بعدم واقع المقید المنفصل بل بعدم
العلم با لمقید المنفصل و فی المقام ال یوجد علم تفصیلی بمقیدیة احدهما بالخصوص و نسبة العلم
االجمالی الیهما علی حد سواء و لذا ال یکون داخالً فی موارد اشتباه الحجة بال حجة بل هو من
مصادیق التعارض التقریب الثالث ان المیزان فی تقدم اقوی ظهوراً فی موارد التعارض فی الدلیلین
المنفصلین انه لو فرض اجتماعهما فی خطاب واحد لکان االقوی ظهوراً قرینة علی المراد من

االضعف و هذا انما یصح فی التعارض الذاتی دون العرفی اذ فی مورده لو فرض االتصال مع العلم
بعدم ارادة احد الظهورین لصار الظهوران مجملین و ال یعد احدهما قرینة علی المراد من اآلخر و
اورد علیه ایضاً .
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ایضا بأن اجمال االقوی ظهورا عند فرض الجمع بین االدلة الثالثة فی کالم واحد انما ینشأ من
الدلیل الصالح للقرینیة علیه ال من الدلیل الثانی الذی یفترض الدلیل االقوی قرینة علیه و بعبارة
اخری یکون الدلیل صالحا للتوجه الی کل منهما بالخصوص و اما اذا کان صالحا للتوجه الی احد
الخطابین بالخصوص بقرینة الدلیل اآلخر فال یصیر الدلیالن معا مجملین.
رابعها :ان االقوی ظهورا فی باب التعارض انما یتقدم علی االضعف ظهورا من باب القرینیة و
القرینیة انما تعقل لو کان احدهما متعرضا بمدلوله لحال المدلول اآلخر فالخاص مثال قرینة علی
العام و هو یتعرض لنفی مدلول العموم فی مورده و هذا فی باب التعارض العرفی غیر موجود فان
مدلول احدهما اجنبی عن اآلخر تماما و انما وقع التعارض للعلم االجمالی صدفة بکذب احد
الظهورین و اورد علیه ایضا بانا و ان کنا نسلم انه فی باب القرینیة ال بد من کون القرینة متعرضة
لحال مدلول اآلخر لکن هذا التعرض ال یلزم ان یکون بالمدلول المطابقی بل یکفی ان یکون
بالمدلول االلتزامی و التعرض بالمدلول االلتزامی موجود فی المقام و ذلک الن کال من الظهورین
االقوی و االضعف یدل بااللتزام علی قضیة شرطیة و هی انه لو کان احد الظهورین غیر مراد فانما
هو ذاک الظهور اآلخر و بهذه الداللة االلتزامیة یرجع بالدقة کل تعارض عرضی الی تعارض ذاتی
فیقدم االقوی منهما و هاتان الداللتان االلتزامتیان موجودتان فی الحقیقة قبل معرفتنا صدفة بتقید
احد الظهورین بنحو العلم االجمالی و بذلک یتم التعارض الذاتی و ینحل التعارض بتقدم االقوی

ظهورا لکونه قرینة للتصرف فی اآلخر و دور العلم االجمالی فی المقام هو دور احراز الشرط لهاتین
القضیتین الشرطیتین االلتزامیتین و لکن یمکن االیراد علی کالمه بوجهین:
االول :ان ما قاله من ان محتمل االجود و ظاهر فوائد االصول هو التقریب االول غیر تام اذ نص
عبارته فی اجود هذا :و الحاصل ان االقوائیة انما تفید فی مقام معارضة الدلیلین فی حد ذاتیهما ال
فی مقام العلم االجمالی بطرو التقیید علی احدهما مع تساوی نسبة العلم االجمالی باالضافة الی
کلیهما و نص عبارته فی فوائد االصول :و المقام لیس من هذا القبیل ،إذ لیس بین إطالق المادّة و
إطالق الهیئة تعارض و تناف ،بل بینهما کمال المالءمة و األلفة ،إذ ال یلزم من إطالق کلّ منهما
محذور لزوم اجتماع المتناقضین الّذی هو المناط فی باب التعارض ،و العلم بورود المقید على
أحدهما من الخارج لم کان الدّلیل المنفصل ال یوجب التّنافی بینهما .غایته انّه یعلم بعدم إرادة أحد
اإلطالقین و انّ أحدهما ال محالة مقیّد ،و أیّ ربط لهذا بأقوائیّة إطالق الهیئة لکونه شمولیّا من
إطالق المادّة لکونه بدلیّا؟ فانّ األقوائیة ال توجب ان یکون القید واردا على الضّعیف ،و أیّ مالزمة
فی ذلک؟ بل لو فرض انّ الهیئة بالوضع تدلّ على الشّمول ال باإلطالق کان ذلک العلم اإلجمالی
بحاله ،فانّ القید ال محالة امّا ان یکون واردا على الهیئة أو یکون واردا على المادّة ،و أقوائیّة الهیئة
ال ربط لها بذلک ،فالمقام نظیر ما إذا علم بکذب أحد الدّلیلین من دون ان یکون بین مدلولیهما
تناف ،حیث أوضحنا فی محلّه انّه ال یعامل معاملة التّعارض فی مثل هذا ،بل یکون من باب اشتباه
الحجّة بالالحجّة ،و یعامل معهما معاملة قواعد العلم اإلجمالی ،و المقام بعینه یکون من هذا القبیل.

1

و ظاهر عبارة النائینی قدس سره مناسب مع التقریب الرابع ال االول و ال خلط فی کالمه بین
المرحلتین .نعم ادخاله المقام فی الفوائد فی اشتباه الحجة بالحجة اشتباه اذ العلم االجمالی ال

 1فوائد االصول ،ج ،1ص216 :

یوجب سقوط احدهما المعین بالخصوص المردد عندنا عن الحجیة حتی یصیر المقام من باب اشتباه
الحجة بالحجة حتی فی موارد العلم االجمالی بکذب صدور احدهما بل یشمل دلیل حجیة الصدور
کلیهما و یتعارضان و ما قال السید الصدر فی التقریب الرابع من ان القرینیة انما تعقل لو کان احدهما
متعرضا بمدلوله لحال المدلول اآلخر و طبقه فی الخاص و العام غیر تام اذ التعرض بمدلوله لحال
المدلول اآلخر مختص بالحکومة ال فی الخاص و العام و سائر موارد الجمع العرفی .
الثانی  :ان ما قاله فی جواب هذه التقریبات االربعة سیما فی الرابع مجرد دعوی بال دلیل و مصادرة
بالمطلوب اذ مدعی السید الخوئی و المحقق النائینی قدس سرهما ان اقوائیة احدهما الیوجب فی
المقام التصرف فی الظهور اآلخر و تعیین القید المعلوم باالجمال فی اآلخر و السید الصدر یدعی
القرینیة و لم یذکر شاهدا علی مدعاه مع ان الحق
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هو عدم القرینیة .نعم مقتضی اصالة الظهور فی کل منهما هو اثبات تقیید اآلخر مثال لو قال المولی
اکرم کل عدول و ورد فی خطاب آخر ال تکرم الفساق و نحن نعلم اجماال اما بتقیید العدول بغیر
الجاهل و اما الفاسق بغیر العالم الفاسق فال یفهم الجمع العرفی من سیرة العقالء .بل یصیر الخطابان
مجملین و ال اقل من الشک فی الجمع العرفی کما ال یخفی.
الناحیة الثانیة هی المناقشة فی کون المقام من صغریات اطالق الشمولی و البدلی
و هو انه تارة ان القید الذی یشک فی رجوعه الی الهیئة او المادة من القیود التی لو رجعت الی
المادة لوجب تحصیلها مثل ما اذا قال الشارع وجبت الصلوة و لکن علمنا من الخارج بتقیید وجوب
الصلوة او نفس هذا بالوضوء بحیث انه لو رجع الی المتعلق ،لوجب تحصیلها و ایجادها .و اخری ان
ذلک القید علم عدم وجوب ایجاده وتحصیله سواء رجع الی الهئیة او المادة ففی هذا المورد انما

یتوهم عدم المعنی لشمول الهیئة بان نقول بان الوجوب سواء حصل القید ام ال یحصل و لکن هذه
المناقشة مردودة و هذا التوهم باطل اذ یمکن تصویر النزاع بان ذلک القید اما یرجع الی المادة
فتکون الهیئة مطلقة بلحاظ شرط المقارن او یرجع الی الهیئة بنحو الشرط المقارن حتی یکون
الوجوب مشروطا فلذا یتصور النزاع و لکن ال یخفی علی احد ان المقصود من الشمول هو االطالق
االحوالی من ناحیة وجود القید و عدمه ال من ناحیة االفراد مثل التکرم الفاسق .هذا کله فی الوجه
االول فی کالم شیخ االعظم قدس سره الثبات رجوع القید الی المادة دون الهیئة
و اما الوجه الثانی فقال الشیخ االعظم قدس سره ان تقیید الهیئة و ان لم یستلزم تقیید المادة لما
عرفت من المحذور اال انه مع ذلک فالحکم بتقیید المادة اولی لدوران االمر بین تقییدین احدهما
یبطل محل االطالق فی اآلخر و یرتفع به مورده و اآلخر ال یؤثر شیئا فی مورد اطالقه و ال شک
ان التقیید الثانی اولی فلنا فی المقام امران احدهما اثبات انه متی دار االمر بین هذین التقییدین
فالثانی اولی و ثانیهما اثبات الصغری  .اما االول فال یکاد یستریب احد فیه بعد ما هو المدار فی
امثال المقام من الرجوع الی قاعدة العرف و اللغة و ال شک ان التقیید وان لم یکن مجازا اال انه
خالف االصل و ال فرق فی لب المعنی بین تقیید االطالق و بین ان یعمل فیه عمال شرک مع التقیید
فی االثر و ان لم یکن تقییدا مثل ارتفاع محل بیانه الذی هو العمدة فی االخذ فی باالطالق و اما
اثبات ان المقام من هذا القبیل فقد عرفت فی محله ان االخذ باالطالق لیس اال بواسطة قبح تأخیر
البیان عن مورد الحاجة ،فإذا فرضنا أنّ مطلقا من المطلقات لیس له محلّ بیان ،فال یمکن األخذ
بإطالق ه ،فإذا قلنا بتقیید الهیئة لزم أن ال یکون إلطالق المادّة محلّ حاجة و بیان ،ألنّها ال محالة
مقیّدة به ،بمعنى أنّ وجودها ال ینفکّ عن وجود قید الهیئة ،فبذلک ال محلّ إلطالقه .بخالف تقیید
المادّة ،فإنّ األخذ بإطالق الهیئة مع ذلک فی محلّه ،فیمکن الحکم بوجوب الفعل على تقدیر وجود
القید و عدمه .و ال ینافی ذلک ما قلناه من رجوع قید الهیئة إلى المادّة أیضا ،لما عرفت من

االختالف بین جهتی اإلطالق( .توضیح ذلک ان القید الراجع الی الهیئة و ان کان راجعا الی المادة
ایضا اال انه ال یجب تحصیله بخالف القید الراجع الی المادة فانه وجب تحصیله .هذا اذا کان کیفیة
رجوع القید الی کل منهما واحدا بمعنی انه لو کان القید شرطا فی الهیئة او المادة لکان حدوثه قیدا
فی کلیهما او استمراره قیدا فی کلیهما نعم لو کان کیفیة القید الراجع الی المادة او الهیئة متعددا بمعنی
انه لو کان راجعا الی الهیئة لکان حدوث القید شرطا فقط و اما لو کان راجعا الی المادة لکان حدوثه
و استمراره شرطا ففی هذا المورد ان اصالة االطالق فی المادة معها فی الهیئة تتعارضان لبقاء المحل
الطالق المادة حینئذ مثال اذا قال الشارع «هلل علی الناس حج البیت» ثم علمنا بورود قید
االستطاعة و لکن لو رجع
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القید الی الهیئة کان حدوثه قیداً و اما اذا رجع الی المادة کان حدوثة و استمراره قیداً ففی هذا
المورد یبقی محل للطالق المادة مع تقید الهیئة اذ لو کانت االستطاعة مثالً قیداً للهیئة و حصلت ثبت
الوجوب و ان زالت بعد الحدوث و لذا یصح الحج و وجب ولو فی فرض االزالة و اما لو کانت قیداً
للمادة فال یصح الحج و ال یکون مصداقاً للواجب مع فرض االزالة بقاء هذا کله فی المقید المنفصل
[اذا کان القید متصالً]
و اما اذا کان القید متصالً فاختار المحقق النائینی قدس سره ایضاً رجوع القید الی المادة ایضاً دون
الهیئ ة و اطالق الهیئة ال یخل بها لعدم احتفافها بما یصلح للقرینیة لتقیید ها حتی یقال باضراراها
باطالق الهیئة و عدم انعقاد االطالق فیها لعدم تمامیة مقدمات الحکمة لوجهین
االول ان تقیید المادة و رجوع القید الی المادة و لو کان ذلک فی ضمن رجوعه الی المادة بما انها
منتسبة و معروضة للنسبة الطلبیة متیقن علی کل حال سواء رجع القید الی المادة ابتداء او الی الهیئة

و اما رجوع القید الی الهیئة بعد االنتساب مشکوک بمعنی ان رجوع القید الی المادة المنتسبة الی
الوجوب بما هی منتسبة مشکوک و یدفع باالطالق و لیس المقام من موارد احتفاف الکالم بما
یصلح للقرینیة مثل موارد اجمال القید مفهوماً و موارد تعقب الجمل المتعددة باالستثناء و السر فی
الفرق ان المولی لو کان مراده من المطلقات هو غیر مورد االستثناء و اتکل الی االستثناء المجمل
لیکفی و الیحتاج الی تقیید آخر حتی یحتاج الی المؤونة زائدة مدفوعة باالطالق الهئیة

1

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان القید اذا کان قیداً للهیئة واقعاً فمردّه الی اخذه
مفروض الوجود فی مقام الجعل و االعتبار من دون فرق فی ذلک بین کون القید اختیاریاً او غیر
اختیاری و اذا کان قیداً للمادة فمردّه الی تقیید المادة به فی مقام الجعل و االنشاء من دون فرق فی
ذلک بین أیضاً بین کون القید اختیاریاً أو غیر اختیاری و علی هذا اذا اشتمل الخطاب علی قید
یصلح لرجوعه الی کل منهما فلیس القدر المتیقن موجوداً حتی نؤخذ به و بکلمة اخری انه قد سبق
فی ضمن البحوث السابقة ان معنی االطالق هو رفض القیود عن شیء و عدم مالحظتها معه ال
وجوداً و ال عدماً و علی ذلک فمعنی اطالق الهیئة عدم اقتران مفادها عند اعتباره بوجود قید و ال
بعدمه و فی مقابله تقییده بقید فان مردّه الی ان المجعول فی طرفها هو حصة خاصة عن الوجوب و
هی الحصة المقیدة بهذا القید و معنی اطالق المادة هو ان الواجب ذات المادة تقیید المادة و الهیئة
عموم من وجه فیمکن ان یکون الشیء قیداً للمادة دون الهیئة و بالعکس
و اما ما افاده من ان رجوع القید الی المادة و لوکان ذلک فی ضمن رجوعه الی المادة المنتسبة
متیقن فهو خاطئ جداً و ذلک الن المراد من المادة المنتسبة هی المادة المتصفة بالوجوب و المراد
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من تقییدها تقیید اتصافها به و من الواضح ان هذا عبارة اخری عن تقیید الهیئة فال یکون فی مقابله
و مغایرة بینهما اال باللفظ
و ان شئت فقل ان المتیقن انما هو رجوع القید الی ذات المادة الجامعة بین رجوعه الیها قبل
االنتساب و رجوعه الی الهیئة بعد االنستاب و اما رجوعه الیها قبل االنتساب فهو کرجوعه الیها بعده
و لیس شیء منهما معلوما

1

و اورد السید الصدر علی المحقق النائینی بانا ان بنینا علی ان تقیید الهیئة ال یستلزم تقیید المادة
ففی الحقیقة یدخل ما نحن فیه فی باب اشتباه ما فیه االطالق مع ما لیس فیه االطالق ال فی باب
تعارض االطالقین الن التعارض فرع تمامیة الظهور فی کل من الطرفین فی نفسه لو ال المعارض و
فی المقام نعلم بانثالم مقدمات الحکمة فی احد الطرفین فی نفسه التّجاه عبارة
صفحه 150
«قائماً» مثالً الی تقییده بالخصوص فال تعارض بین الحکمتین و حینئذٍ ال اثر لفرض اقوائیة االطالق
الشمولی من االطالق البدلی الن تقدیم اقوی الظهورین علی اضعفهما انما هو بعد فرض ثبوت کل
من الظهورین فی نفسه لو ال المعارض اذن فالبد من المصیر الی االجمال
و ان بنینا علی ان تقیید الهئیة یستلزم تقیید المادة فایضاً البد من المصیر الی االجمال بالرغم من
القطع بتقیید المادة فان الحکمة فی جانب المادة منثلمة یقیناً و فی جانب الهئیة منثلمة احتماال
الکتناف الهئیة بما یصلح للقرینیة ای یحتمل قرینیته بالنسبة الیها و ال تعارض فی المقام فانه فرع
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استقرار کل من الظهورین فی حد نفسه و هنا ایضاً ال اثر القوائیة الشمولی ایضاً اذ اثرها یظهر لو
وجد ظهوران متعارضان
إن قلت أن المحقق النائینی ق دس سره قال بوجود الفرق بین المقام و موارد اجمال المخصص أو
العمومات المتعقبة باإلستثناء و نص کالمه فی االجود( :و من هنا یعلم ان ما نحن فیه لیس من قبیل
احتفاف الکالم بما یحتمل کونه قرینة الموجب لعدم انعقاد الظهور بداهة انه انما یکون کذلک فیما
إذا لم یکن التقیید محتاجاً إلى مئونة أخرى مدفوعة باإلطالق کما فی إجمال القید مفهوما و کما فی
تعقب الجمل المتعددة باالستثناء و غیر ذلک من الموارد التی لو اتکل المتکلم فیها على ما ذکره فی
مقام البیان لکفاه)
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و توضیح کالمه قدس سره انه اذا قال المولی «اکر العالم غیر الفاسق» و کان الفاسق مجمالً مردد ًا
بین األقل و األکثر و کان مقصوده اکرام العالم المقید باألکثر فال یحتاج إلی بیان قید زائد و مؤنة
زائدة حتی یدفع باالطالق بل نفس هذا القید یکفی لإلتکال علیه بخالف المقام فانه لو کان مراده
تقیید الهیئة الحتاج إلی بیان قید زائد لوجود القدر المتیقن و المفروض أنه مدفوع باصالة االطالق
فی الهیئة
و لکن یمکن المناقشة فی کالمه بأن الکبری و إن کانت صحیحة اال ان تطبیقها فی المقام دون
موارد اجمال المخصص غیر مفهوم اذ فی هذه الموارد ایضاً القدر المتیقن موجود
اللهم اال ان یقال ان موارد االجمال یکفی بیان قید الفاسق لعدم االطالق مطلقاً بحیث یشمل موارد
القدر المتیقن و غیره و المفروض ان هذا القید مذکور بخالف المقام فانه لو کان المراد تقیید الهیئة
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فالبد من التقیید بوجه غیر ما اذا کان المراد تقیید المادة و هذا مطلب دقیق و ان کان ال یخلو عن
شبهة و یحتاج الی تأمل و السید الصدر ما تعرض فی تقریب کالم النائینی قدس سره و الجرح و
التعدیل فیه
ثم قال ان التقیید المتصل تارة یفرض ان لسانه لسان تقیید احدهما بالخصوص کما مر حکمه مثل
حج بعد االستطاعة و نشک فی ان قید «بعد االستطاعة» هل یرجع الی الوجوب او الحج و اخری
لم یکن لسانه هکذا بل لسانه لسان بیان مطلب مستقل مالزم للجامع بین تقیید المادة او الهیئة کما
لو قال حج و ال یجزی الحج قبل االستطاعة و افترضنا ان قوله «و ال یجزی الحج قبل االستطاعة»
ال یفهم منه عرفاً کونه بصدد تقیید احد االمرین و انما هو مطلب مستقل مالزم للجامع بین التقییدین
و فی هذا الفرض ان انکرنا ما قرّبناه فی التقریب الثالث لترجیح اطالق الهیئة علی اطالق المادة
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 1التقریب الثالث :أن یقالّ :
ي بتقييدد
ي بتقييد أحددمما ،مدع أهّده مّحد ّل إلدى العلدم التفيديل ّ
إن التعارض بين إطالق المادّة وإطالق الهيئة فرع العلم اإلجمال ّ
ي في تقييد الهيئة؛ لما مضى من ّ
أن تقييد الهيئة یسري إلى المادّة دون العكس.
المادّة :إ ّما تخييياً ،أو تخ ّ
ييا ً والشكّ البدو ّ
فقد یستشكل في مذا التقریب بأحد وجهين:
الوجه األول :ان تقييد المادة له اثران  :االثر األول :اهه ال یيح وقوع اليدقة مثالً امتثاالً قبل حدوث القيدا ..األثدر الثداهی :لد و .ایجداد القيدد و القيدا.
مثالً.
و ان ما یقال ان تقييد الهيئة مستل  .لقييد المادة اهما یيح بالّسبة الی األثر االول ال بکال األثرین مدع ان تقييدد المدادة ابتدداء یفيدد االثدرین و یلدی مدذا
فان تقييد الهئية الذی مقابله اطالقها اهما یستل  .التقييد بالمادة بالّسبة الی األثر االول و لذا یبقی مجال لجریان االطالق فی المادة بلحدا االثدر الثداهی
حتی مع تقييد الهيئة و یلی مذا یحيل التعارض
و لکن اورد السيد اليدر یلی مدذا الوجده بدان تقييدد المدادة لديس لده اال معّدی واحدد و مدو دون المدادة و المتعلدذ مدو الحيدة ال ات ال بيعدة فقد و
صيرورة التقييد به تحت ال لب فلو تيدق ث مقا .فقدد حيدل الوجدو و لدم یحيدل الواجدب و مدذا التقييدد مق دوع بده یلدى ّد ّل تقددیر ،ورأ ّمدا یدد.
ي لتقييدد المدادّة،
صحّة وقوع الفعل امتثاال قبل القيا ،.أو اإللد ا .بتحيديل القيدا ،.فمهّمدا ممدا مدن آثدار التقييدد ،ال هفدس التقييدد ،واألثدر ّ
األول أثدر تّجيد ّ
ي ،أي :یحتاج إلى ض ّم ضميمة ،ومو إطالق الوجدو مدن هاحيدة القيدا ،.فهدو أثدر لمجمدوع أمدرین:
واألثر الثاهي ومو اإلل ا .بتحييل القيا .أثر تعليق ّ
واألول مق وع به یلى ّد ّل تقددیر ،والثداهي ثابدت بأصدالة اإلطدالق؛ لعدد .معارضدتها بأصدالة اإلطدالق فدي المدادّة؛ للجد .
تقييد المادّة وإطالق الهيئة،
ّ
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بتقييدما ،فيثبت بذلك اإلل ا .بتحييل القيا..
و لکن مذا االیرا د غير تا .ا االهحالل فی المقا .مستل  .لعد .االهحالل ما یقال فی رد اهحدالل العلدم االجمدالی بوجدو االقدل و اال ثدر بدان وجدو
االقل مق وع به و اال ثر مشکوک
و توضيح لک ان ما قاله من تقييد المادة بلحا االثر الثداهی اثدر لمجمدوع امدرین تقييدد المدادة و اطدالق الهيئدة و االول ثابدت ق عدا ً مخددوذ ا العلدم
التفييلی بتقييد المادة اهما یحيل مدن العلدم االجمدالی بتقييدد الهيئدة او المدادة ا تقييدد دل مّهمدا مسداوق لتقييدد المدادة او مسدتل  .لده و امدا مدع فدرض
اهحالل العلم االجمالی و جریان اصالة االطالق فال یکون تقييد المادة و ون المتعلذ مو الحية ق عيا ً بدل یکدون مشدکو ا ً و لدذا تجدری فيهدا اصدالة
االطالق ایضا ً و تتعارض و ال یمکن الجوا بمثل ما قيدل مّداک مدن ان االهحدالل لديس حقيقيدا ً بدل حکميدا ً بلحدا التبعديز فدی التّجد ا فدی فدرض
ون القيد للهيئة و ان لم یتحقذ االمتثال بدون القيدد حيدث ال وجدو حتدی یحيدل االمتثدال ال اهده ال یجدب یليّدا ایجداد القيدد فدی مدذا الفدرض بخدال
االقل و اال ثر الهه فی فرض وجو اال ثر یجب یليّا یقالً اتيا االقل لتحقذ اال ثر و یلی مذا االساس ال یّحل العلم االجمدالی فدی المقدا .لتعدارض

اصالة االطالق فی المادة فی فرض ید .تحقذ القيد مع اصالة االطالق فی الهيئة فی فرض ید .تحقدذ القيدد ا هعلدم اجمداالً امدا بلد و .ایجداد القيدد او
ید .تحقذ الوجو
الوجه الثاهي :أ ّهه ال ج  .بتقييد الواجب یلدى تقددیر اهيدبا القيدد یلدى الوجدو  ،بدل الواجدب حيّئدذ مهمدل ،ال م لدذ و ال مقيّدد .أ ّمدا یدد .اإلطدالق،
فالسددتحالة إطددالق الواجددب لفددرض یددد .قيددد الوجددو  ،و أ ّمددا یددد .التقييددد فلليویّددة تقييددد الواجددب بقيددد الوجددو ؛ ّ
ألن تقييددد الواجددب معّددا تعلّددذ األمددر
أن األمر بالتقيّد بقيد الوجو غير قابل للتحریك؛ ألهّه یكفي في حيول التقيّدد اارجدا ً
بالمقيّد ،و مو یّح ّل إلى أمر بذات المقيّد و أمر بالتقيّد ،في حين ّ
ي فائددة فدي أن یدأمر وراء لدك
حيول شيئين :القيد ،و ات المقيّد .و ّ
األول مفروض الحيول؛ لكوهه قيد الوجدو  ،و الثداهي م لدو الحيدول ،فدأ ّ
ّلّه بالتقيّد؟!
فم ن التقييد واإلطالق ّالمما مستحيل ،و یثبت اإلممال ،و ال بأس باإلممال في المقا ،.فمهّه ليس إمماالً بلحا تما .ویاء جعدل الحكدم حتّدى یقدال ّ
بدأن
اإلممال مستحيل ،بل إممال بلحا بعز أطرا الحكدم ،و مدو الواجدب اسدتيّا ًء بتقييدد الوجدو  ،فاإلممدال فدي جد ء الواقدع ال فدي تمامده ،و ال بدأس
بذلك ،و یليه فأصالة ید .تقييد الوجو معارضة بأصالة ید .تقييد الواجبّ ،
فمن التقييد ـ و لو في مقابل اإلممال ـ مؤوهة زائدة تُّفى.
تيورها واس ة بين اإلطالق والتقييدد ،بدأن ّاهدا ضددّین لهمدا ثالدث ،و امدا ا ا قلّدا بدان
و أورد السيد اليدر یلی مذا الوجه بأن اإلممال إهّما یعقل لو
ّ
التقابل بيّهما تقابل السلب و االیجا ما مر فی التعبدی و التوصلی فاالممال غير معقول
و اما البرم ان یلی امتّاع التقييد بان التقييد حاصل یلی ای حال یّد حيول القيد و ات المقيد و االمر به ليو و غير محرک فجوابها اهه یمکدن ان
یوجد القيد و مو القيا .مثالً و یوجد ات المقيد مثالً و مو اليدقة و ال یوجد التقيد و لک بان تکون اليدقة موجودة قبل القيدا .ال بعدد القيدا .فلدو دان
االمر متعلقا ً بجامع اليدقة من دون ااذ القيا .قيدا ً فی الواجب لکان المامور به الجامع بين اليدقة قبل القيا .و اليدقة بعد  ،فلو ّان صدفة قدد أتدى
یحرّه مذا األمر هحو اليدقة بعد القيا ،.و إهّما الحافظ لتحریكده مدو اهيدبابه یلدى المقيّدد ،و اإلطدالق طبعدا ً مسدتحيل ،فيتعديّن
باليدقة قبل القيا ،.لم ّ
التقييد ،و قد اتّضح بك ّل ما ّرها ّ :
أن مذا التقریب الثالث تا ّ .في هفسه ،و أهّّا هتمسّك بأصالة اإلطالق في الهيئة من دون معدارض .هعدم ،مدذا إ ا ّدان
احتمال دال القيد في الوجو وفي الواجب یلى وزان واحد ّما مضى بياهه ،أ ّما إ ا ّان القيد محتمل الدال فدي الوجدو یلدى هحدو الحددوث ،وفدي
الواجب یلى هحو الظرفيّة ،فال محالة یحيل التعارض؛ ّ
ألن ّالًّ من التقييدین حيّئذ ليس معلوماً ،فأصالة ید .مذا التقييد معارضة بأصدالة یدد .ا
التقييد( .مباحث االصول جلد  2ص)437
فمحيل ایراد یلی الوجه الثاهی هق تان:
 – 1ان االممال غير معقول ا التقابل بين االطالق و التقييد تقابل التّاقز فا ا استحال االطالق ثبت التقييد ل وما ً
 – 2اهه یلی فرض امکان االممال ال هقبل البرمان یلی استحالة التقييد
ولکن یمکن المّاقشة فی لتيهما اما الّق ة االولی فالن ون التقابل بين االطالق و التقييد ثبوتدا ً تقابدل التّداقز و السدلب و االیجدا و ان دان قریبدا ً
الی الذمن ما هقحّا فی بحث التعبدی و التوصلی اال اهده یّدافی مدا یقدال فدی الموضدوع لده السدم الجدّس ا یقدال اهده الماميدة المبهمدة المهملدة فکيد
تيور الواضع حين الوضع مع استحالته ثبوتا ً و لذا قال شيخّا االسدتا قددس سدر فدی برمدة مدن الد من بدان الموضدوع لده مدو الماميدة الم لقدة و ال
فرق بين العمو .الوضعی و االطالق االفا ً لما مو المعرو من ان الدال یلی االول لفظی و اآلار یقلی و لکن رجع ین مذا المبّی فيما بعد
مضافا ً الی ان ون الموضوع له مو المامية المبهمدة المهملدة مدو الموافدذ لالرتکداز و مدو المتبدادر مدن االلفدا و شدامد لدک صدحة تقسديم االهسدان
المأاو فی الخ ا باهه اما یؤاذ م لقا ً و امدا یؤادذ مقيددا ً فدان المقسدم ال یيدح اسدتعماله اال فدی الجدامع بيّهمدا و لديس الجدامع متيدورا ً اال الماميدة
المبهمة المهملة و تفييل الکال .فی محله
ولکن ان استحالة التقييد توجب االطالق ضرورة امر معقول ا االطالق ال یحتاج الی ایتبار و ابراز و اما استحالة االطالق توجب التقييدد ضدرورة
فال هفهم معّی معقوالً له ا ا التقييد یحتاج الی االیتبار و االبراز و مما فعالن ااتياریان و ال یمکدن ان هقدول بضدرورتهما یقدالً ههدم یمکدن ان هقدول
بقبح ید .التقييد و الحسن العقلی للتقييد و مذا ایراد آار یلی مذا المبّی فی تقابل االطالق و التقييد
اما الّق ة الثاهية فهی مخذوشة ایضا ً و السر فی لک ان الهيئة ا ا اهت مقيدة فان العقل یحکدم بلد و .اتيدان الحيدة المقيددة ای اليددقة بعدد القيدا .و
لو اهت المادة م لقة و اال یل  .االمر و الوجو بالفعل السابذ و مو محال یقالً الستحالة االهبعاث هحو الفعل الماضی و لذا یقال باسدتحالة الکشد
الحکمی فی االحکا .التکليفية و هتيجة لدک ان االمدر بالتقييدد ليدو و اادذ القيدد فدی المتعلدذ حشدو و هدر ممدا قلّدا فدی جدوا مّاقشداته ان الحدذ مدع
المحققين المتاارین من ید .تمامية التقریب الثالث االفا ً لما ااتار
و لکن مع لک ال .المستشکل ایضا ً ال یخلو ین اشکال و السر فی لک اهده ا ا قلّدا بکدون المدادة مهملدة السدتحالة االطدالق و التقييدد لکدون االمدر
بالتقييد ليوا ً فال معّی لجریان اصالة االطال ق فی المادة لّفی المؤهة لعد .االثر لها و حجية اصالة االطالق اهما تيح فی موارد االثر.

کما انکره المحققون المتاخرون وقع التعارض بین االطالقین حیث ان متقضی االطالق فی کل واحد
من المادة و الهئیة تام فی نفسه و عبارة «ال تجزی الصدقة قبل القیام» او «ال یجزی الحج قبل
االستطاعة» مثال ال تصلح للقرینیة لتقیید احدهما بالخصوص بحسب الفرض فیتعارضان و لذا لو
فرض انه صدفة لم ینعقد االطالق فی احد الطرفین لقصور فی مقدمات الحکمة بالنسبة الیه کان
االطالق فی الطرف اآلخر تاماً محکماً و شاهداً علی کون القید راجعاً الی ذلک الطرف الذی لم تتم
مقدمات الحکمة فیه فلو لم یکن قصور فی مقدمات الحکمة فی احد الطرفین فی نفسه وقع
التعارض و االجمال ان لم یکن احدهما اقوی
اما لو بنینا علی ان االطالق الشمولی اقوی من البدلی تقدم الشمولی ال محالة و ان آمنا ان تقیید
للهیئة یستلزم تقیید المادة اذن فتقیید المادة مقطوع به و مقدّمات الحکمة فی طرفها منخرمة؛ ألنّ
إحدى مقدّماتها أن ال یأتی المولى بما یکون دلیال على التقیید ،بینما تلک العبارة دلیل على تقیید
المادّة على کلّ حال .وأمّا مقدّمات الحکمة فی جانب الهیئة ،فال موجب النخرامها؛ إذ لم یأتِ
المولى بما یصلح للتقیید؛ ألنّ تلک العبارة إنّما تدلّ على الالزم األعمّ للتقیید.

1

فمحصل کالم السید الصدر فی هذا الفرض انه ان قلنا بعدم انحالل العلم االجمالی برجوع القید الی
احد االمرین من المادة او الهیئة فتتعارضان ای اصالة االطالق فی المادة معها فی الهیئة فحینئذٍ ان
قلنا بتقدم االطالق الشمولی لالقوائیة فتتقدم االطالق فی الهیئة و اال فتتعارضان و ان قلنا باالنحالل
کما التزمنا فی التقریب الثالث و اجبنا عن االشکالین اللذین اورد علیه فمقدمات الحکمة فی الهیئة
تجری و نثبت اصالة االطالق
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بقی فی المقا م نکتة و هی انه لماذا لم یقل السید الصدر فی هذا الفرض بعدم جریان اصالة االطالق
فی الهیئة الحتفاف الکالم بما یصلح للقرینیة مثل الفرض السابق و ال یبعد ان نقول بعدم الفرق
بینهما
و قال القوچانی قدس سره انه فی موارد القید المتصل یصیر الکالم مجمالً و ال یثبت رجوع القید
الی المادة او الهیئة اما الی المادة فللعلم المذکور و اما الی الهیئة فلکون الشک فی قرینیة الموجود و
معه ال ینعقد ظهور فی ما له الوضع فضالً عما لیس له اال االطالق الحکمی.
و کالمه فی المقید المتصل أو المخصص المتصل المجملین صحیح کما قال االصولیون فی موارد
اجمال المخصص المتصل و انه یسری االجمال الی العام و اما فی امثال تلک الموارد أو فیما اذا
کان الکالم متصالً بقید ال یعلم انه تخصیص أو توضیح کما قال المولی «اکرم العلماء المعممین» و لم
یعلم انه هل المراد هو التلبس بالعمامة حتی کانت هذه الکلمة مخصصة او المراد به هو المرادف
للعلماء فهل یسری االجمال الی العام أم ال فال یبعد ان نقول بالسرایة فذلکة ان الظاهر فی مثال
السید الصدر للفرض االول فی کالمه هو الرجوع الی المادة ال الهیئة.
هذا کله فی االصل اللفظی فی المقام.
االصل العملی
اما مقتضی االصل العملی فاذا شک فی رجوع القید الی الهیئة أو المادة فمقتضی االصل هو البرائة و
توضیح ذلک:
إن الصور المتصورة عدیدة اذ تارة یشک فی رجوع القید الی الهیئة بنحو الشرط المقارن أو المادة
بنحو یجب تحصیله فإن االصل هو البرائة عن الوجوب و ال یحتاج فی هذه الصورة إلی البرائة عن

التقید إذ فرض عدم حصول الشرط فعالً فال وجوب حتی یقال بالشک فی دوران االمر بین اطالق
المادة و تقییدها
ال یقال إن البرائة تجری عن اشتراط الوجوب
فانه یقال فإن مقتضی االصل فی دوران االمر بین االطالق و القیید فی التکلیف عکس مقتضاه فی
المتعلق إذ نتیجة االصل العملی فی التکلیف هو اشتراط التکلیف بخالف نتیجته فی المتعلق فإن
مقتضی االصل هو عدم التقیید
و اُخری یشک فی دوران االمر بین رجوع القید إلی الوجوب بنحو الشرط المتأخر أو المادة بنحو
یجب تحصیله فمقتضی االصل فی هذه الصورة عدم الوجوب ایضاً فی مورد عدم حصول الشرط
فیما بعد
و ثالثة یشک فی رجوع القید إلی الهیئة أو إلی المادة بنحو ال یجب تحصیله فإن مقتضی االصل هو
عدم الوجوب فی ما اذا لم یکن القید موجوداً فعالً و إن علمنا بوجوده فیما بعد
و رابعة یشک فی رجوع القید إلی الهیئة و الوجوب بنحو الشرط المتأخر أو إلی المادة بنحو ال
یجب تحصیله فإن مقتضاه هو عدم الوجوب
إن قلت ال أثر لهذا االصل العملی إذ فی فرض عدم حصول القید نعلم بعدم لزوم اإلتیان و فی
فرض حصول القید یلزم بال فرق بین کونه شرطاً متأخراً أو قیداً للمادة
قلت یظهر األثر العملی فی جریان استصحاب عدم حصول القید و بالنتیجة یثبت عدم الوجوب و لذا
یجوز تفویت القدرة بخالف کونه قیداً للمادة و أن لم یکن الزم التحصیل

و خامسة یشک فی رجوعه إلی المادة بنحو یجب تحصیله أو ال و إن علمنا باطالق الوجوب أی
یشک فی کونه معلقاً أو منجزاً فإن مقتضی االصل هو البرائة ألنه من موارد دوران امر المتعلق بین
المطلق و المقید
و سادسة یشک فی رجوعه ألی الهیئة بنحو الشرط المقارن أو المتأخر فإن مقتضی االصل هو
البرائة عن الوجوب مع عدم حصول الشرط فعالً و إن علمنا بتحققه فیما بعد و یمکن أن تتصور
صور اُخری
نعم إن البرائة إنما تجری فی صورة عدم جریان استصحاب إما لعدم تمامیة ارکانه أو لعدم قبول
حجیة االستصحاب اال فی موردین کما قلنا به
هذا کله فی بحث دوران رجوع القید إلی المادة أو الهئیة
صفحه 152
تقسیم الوااجب الی النفسی و الغیری

قال صاحب الکفایة قدس سره « منها تقسیمه الی النفسی و الغیر وحیث کان طلب شیء و ایجابه ال
یکاد یکون بال داع فان کان الداعی فیه هو التوصل به الی واجب ال یکاد یمکن التوصل بدونه الیه
» ...

1

و هذا البحث مشتمل علی مطالب

1
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المطلب االول :فی تعریف النفسی و الغیری و هذا المطلب مشتمل علی جهات .الجهة االولی :بیان
االقوال فیه  ،الجهة الثانیة فی بیان االیرادات و النقض و االبرام فی االقوال الجهة الثالثة فی بیان
المختار
و اما الجهة االولی فقد عرفا بتعاریف:
 – 1تعریف المشهور ان الواجب النفسی هو الواجب ال الجل واجب آخر و الواجب الغیری ما
وجب لواجب آخر
 – 2تعریف صاحب الکفایة قدس سره :الواجب النفسی هو الذی اوجبه الشارع لکونه معنوناً بعنوان
حسن یستقل العقل بمدح فاعله بل و بذم تارکه و ان یمکن کونه مقدمة المر مطلوب واقعاً اال ان
مقدمیته لمطلوب آخر ال دخل لها فی ایجابه و الواجب الغیری هو الذی اوجبه الشارع لکونه مقدمة
لواجب نفسی آخر و ان یمکن ان یکون متصفاً بعنوان حسن مستقل اال انه ال دخل لذلک االتصاف
فی ایجابه

1

 – 3تعریف المحقق النائینی قدس سره فقال :فاالولی ان یقال ان الوجوب النفسی ما کان وجوبه
غیر مترشح من وجوب آخر بخالف الوجوب الغیری فانه هو الوجوب الّذی یترشح من وجوب
2

آخر

الجهة الثانیة

1
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فقد اورد صاحب الکفایة قدس سره علی تعریف المشهور حیث انهم قالوا ان الواجب النفسی هو
الذی لم یکن الداعی الی وجوبه هو التوصل الی واجب آخر سواء کان الداعی محبوبیة الواجب
بنفسه کالمعرفة باهلل او محبوبیة بما له من فائدة مترتبة علیه کاکثر الواجبات من العبادات و
التوصلیات بانه ال یخفی ان الداعلی لو کان هو محبوبیته بما له من الفائدة المترتبة علیه کان الواجب
فی الحقیقة واجباً غیریاً فانه لو لم یکن وجود هذه الفائدة الزماً لما دعی الی ایجاب ذی المقدمة
و لکن اجیب عن هذا االیراد باجوبة احدها ما فی الکفایة :ان قلت نعم و ان کان الداعی هو الفائدة
المترتبة و وجودها محبوب لزوماً اال انه حیث کانت من الخواص المترتبة علی االفعال التی لیست
داخلة تحت القدرة لما کاد یتعلق بها االیجاب و لذا ال ینتقض التعریف
و لکن استشکل علی هذا الجواب و قال قلت :بل هی داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها و
القدرة علی السبب قدرة علی المسبب و هو واضح و اال اما صح وقوع مثل التطهیر و التملیک و
التزویج و الطالق و العتاق الی غیر ذلک من المسببات مورداً لحکم من االحکام التکلیفیة

1

و لکن اورد المحقق النائینی قدس سره علی هذا الجواب بان هذا الجواب انما یتم فی االفعال
التولیدیة ال فی العلل المعدة التی کانت بین السبب و الفائدة المترتبة االمور غیر المقدورة و لذا ال
یتعلق االیجاب بها و ال تدخل نفس تلک الفائدة و االغراض و المصالح تحت العهدة و ال یمکن
تعلق االرادة التکوینیة بها فکذلک التشریعیة نعم هی من قبیل الدواعی لتعلق االرادة باالفعال انها
بانفسها تحت التکلیف حتی یکون االمر المتعلق باالفعال مترشحاً من االمر المتعلق بها

1
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و اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان فعل الواجب بالقیاس الی الغرض االقصی المترتب علیه و
ان کان من قبیل العلل المعدة لکون الغرض خارجاً عن تحت اختیار المکلف و قدرته اال انه
بالقیاس الی ما یترتب علیه بال تخلف و هی جهة االعداد لحصول ذلک الغرض من قبیل األسباب
إ لى مسبباتها مثال الغرض األقصى الداعی إلى األمر بزرع الحب و هو تحصیل النتاج و ان کان
خارجاً عن اختیار المکلف اال ان الغرض المترتب على الزرع من غیر تخلف و هو إعداد المحل
لإلنتاج مقدور للمکلف بالقدرة على سببه ال محالة و بما ان المفروض کون هذا الغرض المترتب
عل ى الفعل لزومیاً فإشکال دخول جمیع الواجبات النفسیّة فی تعریف الواجب الغیری قد بقی على
حاله

1

و لکن اورد السید الصدر ان الحق مع المحقق النائینی
صفحه 153
و جواب السید الخوئی قدس سره غیر تام و الوجه فی ذلک ان مطلوبیّة المقدّمة مخصوصة بالحصّة
الموصلة ،فلو اُرید إدخال خصوص اإلعداد و التهیّؤ الموصل إلى الغرض األعلى فی العهدة ،فأیضاً
هو خارج عن تحت القدرة ،و إن اُرید إدخال مطلق اإلعداد والتهیّؤ فی العهدة ،فحاله حال الصالة
من حیث إنّه ال هو المطلوب النفسیّ ،و ال المطلوب الغیریّ الحقیقیّ و اما انه لیس بنفسی النه لیس
بمطلوب حقیقی و اما انه لیس بغیری لعدم کونه مقدمة موصلة بل عدم کون الفائدة المترتبة علیه

 1اجود التقریرات ،ج ،1ص167 :

بواجبة ،و إنّما هو إعمال مسامحة ،فأیّ فرق فی مقام إعمال المسامحة بین أن یطلب ذات اإلعداد
أو ذات الصالة؟

1

و لکن الظاهر عدم تمامیة اصل ایراد الکفایة علی المشهور و الوجه فی ذلک انه نلتزم بان الصلوة
صارت واجبة لترتب المصلحة و الفائدة علیها و تلک المصلحة و الفائدة کانت الزمة التحصیل عند
المولی و ال یرضی بترکها فی الخارج و لکنها مع ذلک نقول بعدم وجوبها شرعاً و عدم جعل
االیجاب لها و ان کانت مقدورة
ان قلت کیف یمکن کون الفائدة الزمة التحصیل عند المولی و ال یرضی بترکها و لکن لم تکن واجبة
شرعاً و لم یجعل الوجوب لها
قلت اوال انه ال دلیل علی لزوم جعل الشارع لالیجاب عقالً للمصلحة المهم التی ال یرضی بفواتها و
ان کانت مقدورة و کانت من االسباب التولیدیة بل یجوز للشارع ان یجعل الوجوب لها او لمقدمتها
اذ غرض المولی هو استیفاء المصلحة و هو یمکن بحد الطریقین الطریق االول هو االمر بالمقدمة و
الطریق الثانی هو االمر بنفس المصلحة و ان قلنا بلزوم جعل االیجاب الحدهما عقالً کما هو
المعروف عند کثیر من االصولیین و لکن ناقشنا فی محله فی اصل لزوم جعل الشارع لالیجاب لکل
ما فیه المصلحة
و ثانیاً ان مقتضی الحکمة ان یجعل الوجوب لنفس المقدمة دون الغرض االقصی المهم المترتب
علیها فی بعض الموارد کما اذا لم یمکن تفهیم المصلحة بسهولة بحیث یفهم العبد او اذا امر العبد
بنفس الغرض لم یفهم المکلف المقدمة التی یتوقف الغرض علیها بل صار منشأ الشتباه العبد احیاناً
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و وقع فی الخطأ کما اذا امر المولی عبیده بلزوم حفظ النظام االجتماعی فان المولی یأمر بنفس
المقدمة لعلمه باختالف اذ واقهم و انظارهم فی تشخیص ما یوصل من المقدمات لتحصیل حفظ
النظام بل ربما ینجبر اعمالهم الی االختالل او اذا امر العبد بنفس الغرض زغم المکلف عدم قدرته
علیه او الشک فیه و لذا کثیراً ما یترک الغرض کما اذا امر العبد بقتل احد و هو ال یعمل اعتذراً بعدم
قدرته او الشک فی ذلک و الرجوع الی البرائة و لذا یأمر بمقدمته و هو رمی السهم
کما ان الظاهر ایضاً هو عدم تمامیة ایراد المحقق النائینی قدس سره ایض ًا بان المسبب مقدور
بالواسطة انما یصح فی االفعال التولیدیة دون العلل االعدادیة غیر تام ایضاً و الوجه فی ذلک ان
الموارد التی یکون بین السبب و المسبب مقدمات غیر المقدور تارة تکون تلک المقدمات موجودة
و مهیاة بحث انه اذا تحقق هذا المأمور به فیتحقق المأمور به فهذا المسبب مقدور و البد ان یؤمر به
و انما یجب هذا الفعل لوجوب ذلک المسبب فلذا صار الوجوب غیریاً و اُخری ال تکون المقدمات
غیر المقدورة موجودة مهیاة حتی فی فرض وجود المأمور به ففی هذه الصورة ال وجه لالمر به
الجل تلک المسبب و الغایة و المصلحة لعدم تحقق الغایة عن االمر بامتثاله و یصیر خارجاً عن
محل النزاع و لو امر بالفعل فی هذه الصورة فال یکون امره قطعاً لهذه الفائدة
و اما ما اورده السید الخوئی قدس سره فان کان مقصوده ما ذکرنا فی جواب المحقق النائینی قدس
سره فال بأس به و اال فال وجه لالمر بنفس االعداد لالنتاج للمحل المترتب علی المقدمة مثل
االسباب التولیدیة حتی یقال ان نفس المسبب یکون مأمور به نفسیاً و الفعل یکون امر غیریاً اذ بعد
ما لم تکن االعداد بما هی اعداد ذات مصلحة و فائدة فال وجه الن نقول بانه البد من تعلق االمر به
نفسیاً حتی یکون النقض علی تعریف المشهور و الدفاع عن صاحب الکفایة بل ال وجه لالمر به
غیریاً فی مورد عدم توفر سائر المقدمات الدخیلة فی الغرض االقصی و بعبارة اخری مختصرة ان
الغرض االدنی لیس داعیاً لالمر به حتی یقال انه المأمور به نفسیاً و المقدمة له مأمور بها غیری ًا

صفحه 154
و اما ما اورده السید الصدر علی السید الخوئی قدس سره فغیر تام اذ فی فرض توفر سائر
المقدمات الخارجة عن تحت القدرة و حصولها یکون ادخال خصوص االعداد و التهیؤ الموصل الی
الغرض االعلی فی هذا الغرض یکون داخالً تحت القدرة
نعم یمکن االشکال علی السید الخوئی بانه ما الفرق بین االمر باالعداد او نفس مقدمة االعداد بعد
کون کل منهما غیر مطلوب نفسیاً النه من قبیل االمر بمقدمة المقدمة للمطلوب نفسیاً فانه فی هذا
الغرض ال وجه للقول بلزوم االمر بمقدمة المقدمة الجل وجوب المقدمة ثم االمر اآلخر نفسیاً
بالمقدمة المترتبة علی المقدمة االولی بل نقول بامر واحد بالمقدمة االولی
فتحصل مما ذکرنا تمامیة التعریف المشهور ان لیس مقصودهم من النفسیة و الغیریة لحاظ الواجب
بالنسبة الی عالم المالک و الشوق بمعنی ان یقولوا ان الواجب النفسی هو الذی اوجبه الشارع
للمالک فی نفسه او الشوق الیه و الغیری هو الذی اوجبه الشارع للشوق الی الغیر او للوصول الی
مالک فی الغیر حتی ینتقص جل الواجبات النفسیة بل مقصودهم لحاظهما بالنسبة الی واجب آخر
بمعنی انه تارة یجب الفعل لنفسه و اخری یجب لوجوب فعل آخر
نعم یبقی فی المقام سؤاال ن اشار الیهما السید الصدر السؤال االول انه بعد ان کان المالک النفسی و
الشوق النفسی فی نفس المصالح ال فی العمل فلماذا لم یأمر المولی الی نفس تلک المصالح و عدل
الی االمر بالفعل فقد اجبنا فی طی کلماتنا السابقة اوالًبانه ال دلیل عقالً و ال عرفاً لالمر بنفس تلک
المصالح بل المولی مخیر بین االمر بها او بنفس تکل االعمال المحصلة لها و ثانیاً قد یلزم عقالً او
یستحسن عقالً االمر باالعمال دون المصالح لنکاة اشرنا الیها آنف ًا

و لکن السید الصدر اضاف الی النکاة التی ذکرنا بعض نکاة آخر مثل کون ادخال الفعل فی العهدة قد
یکون بنفسه من مقدمات الوصول الی المصلحة و الغرض النفسی کما لو کانت المصلحة و الغرض
فی نفس عنوان الطاعة و االمتثال دون مجرد الفعل من دون قصد امتثال او ان المولی قد ال یکون
اهتمامه بغرض معین الی حد یهتم بسد جمیع ابواب عدمه بل یکون بدرجة یتطلّب منه سدّ باب
معیّن ،بأن یهتمّ بغرضه بمقدار مقدّمة واحدة من مقدّماته مثال ،ویجعل حصول غرضه بحصول باقی
المقدّمات على عهدة الصدفة واالتّفاق.

1

و لکن الظاهر عدم تمامیة هاتین النکتتین اما االولی فالن االمر بشیء بغرض نفس تحقق الطاعة و
االمتثال دون مصلحة آخری فی المأمور به خالف المسلک العدلیة و ان کان یلتزم به شیخنا االستاذ
قدس سره بنحو موجبة مثل االمر بسبعة اشواط فی الطواف ولکنه ال یخلو عن تأمل وشبهة بل
مقتضی مسلک العدلیة هو تبعیة االمر بشیء خاص دون اآلخر البد وان یکون لمصلحة فی هذا
الفعل دون غیره
و اما الثانیة انه ال یکفی للجواب اذ ربما یستشکل علیه بانه لماذا عدل عن االمر بالغرض مشروط ًا
الی االمر بالفعل مشروطاً و ال یمکن الجواب اال بما اجبنا اوالً بل یمکن االیراد علی السید الصدر
بان المترائی من کلماته انه تسلم لزوم االمر بالغرض اوالً و بالذات و ال یصح الدول اال لنکتة
السؤال الثانی انه ما هو معنی جعل الوجوب للسبب و جعل الفعل فی العهدة مع کون المحبوب
النفسی هو المالک هل معنی ذلک تعلق جعل الحکم و االعتبار بذلک الفعل بحیث لو قلنا ان الحکم
فی عالم الثبوت لیست لها عدا مرحلتین مرحلة :مرحلة المالک و مرحلة اإلرادة ،من دون مرحلة
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ثالثة اسمها م رحلة الجعل واالعتبار ،لم یعقل جعل الفعل فی العهدة؟ ثُمّ أیّ أثر لمجرّد االعتبار فی
باب حکم العقل بوجوب االمتثال؟!
والجواب :أنّ الجعل و االعتبار إنّما هو صیاغة عرفیّة إلدخال الشیء فی العهدة ،و روح المطلب :أنّ
حکم العقل بوجوب االمتثال یتدخّل فی تعیّن موضوعه و مصبّه بالضبط
صفحه 155
المالک و االرادة بل موضوعه هو االرادة الواصلة الی حد االبراز من قبل المولی و ما یجعله فی
عهدة العبد و من الممکن ان یعدل من جعل المالک و الغرض علی عهدة العبد الی جعل مقدمة من
مقدماته فی عهدته هذا کله فی تعریف المشهور
و قال المحقق االیروانی قدس سره انه ان االشکال نشأ من تعریف الواجب الغیری بما کان الداعی
الیجابه هو التوصل الی واجب آخر فلو جعل الداعی هو االتیان لواجب آخر لم یتم االشکال
لوضوح ان االغراض فی الواجبات النفسیة لیست مما یؤتی بها عقیب االتیان بنفس الواجبات بل
تترتب علیها قهراً

1

و اما تعریف صاحب الکفایة قدس سره فقد اورد علیه المحقق النائینی قدس سره «بان حسن
االفعال المقتضی الیجابها ان کان ناشئاً من کونها مقدمة لما یترتب علیها من المصالح »2 ...
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و توضیح کالمه :ان معنونیة الفعل بعنوان حسن الموجبة لجعل الوجوب علیه کانت ناشئة من کونه
مقدمة لما یترتب علیها من المصالح بقی االشکال بحاله اذ جل الواجبات النفسیة من هذا القبیل و
بعبارة اخری کما فی الفوائد انه ال منشأ لهذا العنوان الحسن اال من جهة ترتب المالکات علیها الذی
التزم انها من تلک الجهة تکون واجبات غیریة ثم قال فتأمل جیداً

1

و اورد المحقق االیروانی قدس سره علی صاحل الکفایة ببیان اتم و احسن و اجمع بانه ان کان
غرض صاحب الکفایة من العنوان الحسن الثابت للمعنون هو عنوان کونه مؤثراً فی ذلک االثر
المترتب علیه فهذا هو الحسن الغیری المقدمی الذی ال یکون مالکاً اال لالمر الغیری و کان مراده
عنوان آخر غیر ذلک العنوان سواء کان متولداً من ذلک العنوان علی سبیل الواسطة فی الثبوت او
کان ثابتاً للمعنون فی عرض ثبوت العنوان و یکون هذا ذاتیاً و الذاتی ال یعقل ان یتولد من شیء
آخر ال سیما مع کون ذلک الشیء اآلخر عرضیاً فکون العنوان المزبور متولداً باطل فینحصر االمر
فی التزام عنوان اخر ذاتی مع االلتزام بان االمر قد نشأ منه دون الجهة االخری التی تکون مالک ًا
لالمر الغیری یتجه علیه انه ال طریق لنا الی ثبوت هذا العنوان فی موارد االوامر النفسیة ثم ال طریق
لنا الی کونه هو الداعی الی ایجابها دون المالک الغیری فیکف یحکم بان هذه االوامر نفسیة و تلک
طریقیة بل ظاهر االخبار الواردة فی علل االحکام ان الباعث لالمر هو حصول اآلثار الخاصة و من
الواضح انه لو کانت ذاتها دخیلة فی االمر لما صح التعلیل بالجهات الخارجیة

2

فمحصل االیرادات المطروحه فی کالم المحقق النائینی و االیروانی و السید الخوئی قدس سرهم
علی الکفایة عبارة عن:
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 – 1انا ال نلتزم بانطباق الحسن العقلی الذاتی المنطبق علی الواجب فی جمیع الواجبات النفسیة بل
قال السید الخوئی قدس سره نعم ان هذا العنوان موجود فی مثل السجود و الرکوع و المثالهما التی
تکون حسنة م ع الغض عن تعلق االمر ال فی مثل الصوم و الصلوة و الحج و غیرها نعم بعد تعلق
االمر ینطبق علیه العنوان الحسن من جهة النطباق عنوان االطاعة و لکن هذا العنوان لیس منشأ
لتعلق االمر بل هو فی طول تعلقه
 – 2انه ال طریق لنا الی ثبوت هذا العنوان فی االوامر النفسیة
 – 3من این یستکشف ان منشأ تعلق االمر بهذا الواجب هو انطباق العنوان الحسن ذاتاً خصوصاً بعد
ما کان ظهور االخبار فی علل االحکام انه تعلق لهذه المصالح و االغراض
 – 4انه اذا کان فی الفعل عنوان حسناً ذاتیاً و کان الفعل مقدمة لواجب نفسی فالبد ان یکون الفعل
واجباً نفسیاً و ال وجه لجعل االیجاد الغیری اذ مالک االیجاب النفسی ال یزاحم بمالک االیجاب
الغیری فان الغیری ال یقتضی االیجاب ذی المقدمة و هذا یقتضیه مطلقاًو ما ال اقتضاء له ال یزاحم
ما فیه االقتضاء
و اما تعریف المحقق النائینی قدس سره حیث قال «فاالولی ان یقال ان الوجوب النفسی»1 ...
فقال قدس سره ان وجه االولویة ان تعریف المشهور منقوض بوجوب المقدمات التی یترتب علی
ترکها فووت الواجب فی ظرفه مع ان وجوبها نفسی لعدم وجوب ذی المقدمة فی ذاک الحین
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و لکن یمکن المناقشة فی تعریفه قدس سره انه ماذا اراد من ترشح الوجوب الغیری من الوجوب
النفسی اذ الوجوب امر اعتباری و یحتاج الی االعتبار و االبراز و لیس امراً تکوینیاً یترشح من
الوجوب النفسی کالرطوبة التی تسری من االرض الی الجدار و علی هذا االساس المعنی المعقول
للتشرح هو صیرورة االمر النفسی داعیاً لجعل الوجوب الغیری و ما هذا اال نفس تعریف المشهور
اللهم الی ان یقال ان المتصور من الترشح هو ان الوجوب الغیری لیس الحکم الملحوظ المستقل
المبرز استقالالً بل نفس ابراز الوجوب النفسی هو یکفی لجعل الوجوب الغیری و لو کان المولی
غافالً عن بعض المقدمات کما هو التفسیر الصحیح عن المالزمة بین الوجوب النفسی و الغیری و
حکم العقل بوجوب المقدمة شرعاً
و لکن قد ذکرنا سابقاً عدم الوجه الختصاص الوجوب الغیری فیه بل الوجوب الذی جعل للوصول
الی الواجب اآلخر و التمکن من اتیانه و لم یکن فیه مالک مستقل و غرض کذلک و محبوبیة نفسیة
هو غیری و لذا النقض غیر وارد
و اما التع ریف الرابع فقال صاحب الکفایة لعله یرجع الی تعریفه و لذا ال یتوجه علیه االشکال الوارد
علی تعریف المشهور ثم قال «فتأمل» و لعله اشارة الی ان رجوعه الی تعریف المشهور اولی کما ال
یخفی
فقال القوچانی قدس سره فقد یفرق کما فی التقریرات بین تعریف الواجب النفسی بانه ما امر لنفسه
و الغیری بما بما امر به لغیره و بین تعریفهما بانه ما امر به الجل التوصل به الی واجب آخر و ما امر
به ال الجل التوصل الی واجب آخر بورود االشکال علی االول بخروج اکثر الواجبات النفسیة عن
التعریف دون التعریف الثانی و لذا عدل الشیخ االعظم قدس سره عن التعریف االول الذی اسنده الی
اکثر االصولیین الی التعریف الثانی و لکن اشکال بعدم الفرق بینهما بان الواجب اعم من المباشرتی و

التسبیبی و ان المقدور بالواسطة مقدور ایضاً و ان المطلوب الجل شیء ال ینفک عن طلب ذلک
الشیء و لذا یرد االشکال الخروج بکال التقریبین
قم قال :فاالولی فی الجواب االلتزام بعنوان نفسی و رجحان ذاتی و الواجبات النفسیة و ان ترتب
علیه فوائد اخر ایضاً
بل یمکن أن یقال :انّ المصلحة الذاتیة فی العبادة کالصالة مثال من سنخ مصلحة معرفة اللّه المحبوبة
ذاتا ،حیث انّ حسنها لکونها مصداقا الظهار تذلل النفس و خضوعها و اظهار عظمة اللّه ،و هو کما
یحصل بمعرفة کذلک یحصل بهیئة الصالة التی تکون مصداقا للخضوع و التذلل و هو عین اظهار
عظمة المعبود ،غایة االمر یکون األولى اظهاراً فی الخارج؛ و هذه الطبیعة أینما تحققت تکون حسناً
بذاتها ،و بعض مراتبها کالخضوع الجارحی یکون مقدمة لبعض مراتبها االخرى کالخضوع الجانحی.
و لکن لما کانت الجهة النفسیة فی کل مرتبة سابقة على الجهة الغیریة فیها فتکون موجبة بوجوبها
النفسی قبل تأثیر جهتها الغیریة فی ایجابها الغیری ،فتکون الجهة الثانیة امّا غیر مؤثرة أصال عقال أو
موجبة للتأکد بحیث ال تکون رافعة للوجوب النفسی ،فلذلک تکون العبادة الشرعیة واجبات نفسیة
و محبوبات بذاتها و ان کان فیها مالک الوجوب الغیری أیضا ،فال ینتقض أحد التحدیدین باآلخر
طردا و اآلخر عکسا کما ال یخفى.
نعم یمکن أن یقال :انّ المصلحة فی بعض الواجبات خارجة عن المأمور به ،إلّا انّها ال یترتب علیه
إلّا بعد االلزام .و بعبارة اخرى :یکون أثرا للفعل االلزامی ال لذاته ،و مثل هذه المصلحة ال یمکن أن
یتعلق بها االمر لکونها متوقفة علیه فال یصیر موضوعا له و حینئذ فیکون الفعل واجبا ابتداء؛ و ال

للتوصل الى واجب آخر و ان کان للغیر ،فیکون واجبا نفسیا على التحدید االول دون الثانی،
فیحصل الفرق بین التحدیدین ،و لعله أشار الى ما ذکرنا بالتأمل

1

هذا کله فی الجهة الثانیة
اما الجهة الثالثة و هو بیان المختار فنقول ما المقصود من الوجوب الغیری و النفسی فهل ترید ان
تقول بان الواجبات علی قسمین مطلق و مشروط فاذا کان الوجوب مشروطاً بوجوب آخر بحیث لو
لم یکن ذاک واجباً فلم یکن هذا واجباً فالتعریف الصحیح هو تعریف المشهور بل هو ال یخلو عن
تأمل و ان ترید ان تقوالن الواجبات علی قسمین قسم یؤاخذ علی ترکها و یستحق العقاب علیه و
قسم ال یؤاخذ علی ترکها و ال یستحق العقاب علیه فالتعریف الصحیح ایض ًا هو تعریف المشهور اذ
ان الواجب النفسی و ان کان جعله لمصلحة و مالک اال ان المولی اذا تصدی تشخیص محصل
المالک و المصلحة و امر به فالعقل یحکم بلزوم االتیان ؟؟؟؟ مأمور به و استحقاق العقاب علی ترکه
و اما المصلحة التی تکون داعیة لالمر فهی خارجة عن تحت مسؤولیة العبد سیما فی الموارد التی ال
تحصل المصلحة بحسب الظاهر کما فی االوامر الشرعیة .هذا کله فی المطلب االول
المطلب الثانی فی مقتضی االصل اللفظی و العملی فی موارد الشک فی النفسیة و الغیریة
و هو مشتمل علی حیثیتین .الحیثیة االولی فی بیان االصل اللفظی و الحیثیة الثانیة فی بیان االصل
العملی.

 1تعليقة القوچاهى یلى ّفایة األصول ،ج ،1ص275 :

و اما الحیثیة االولی
فمشتمل علی نقاط .النقطة االولی فی اقتضاء االصل اللفظی و هو اطالق الهیئة النفسیة و تقریبه،
النقطة الثانیة اشکال الشیخ االعظم علی هذا التقریب ،النقطة الثالثة فی اشکال اآلخوند قدس سره
علیه ،النقطة الرابعة فی اشکال المحقق االیروانی قدس سره علی الشیخ االعظم
و اما النقطة االولی فقال صاحب الکفایة قدس سره :فالتحقیق ان الهیئة و ان کانت موضوعة لما
یعمهما اال ان اطالقها یقتضی کونه نفسیاً فانه لو کان شرطاً لغیره لجوب التنبیه علیه علی المتکلم
الحکیم

1

و توضیحه ببیان المحقق االیروانی قدس سرهما بما نصه:
ان الهیئة و ان فرض وضعها لما یعم ذلک لکن ال یمکن التمسک بإطالقها على إثبات ما یعم اال مع
احتمال ثبوت ذلک و ال یحتمل فی المقام ثبوته ألن الثابت فی الواقع شخص من اإلرادة فاما هو
شخص متصف بأنه نفسی أو هو متصف بأنه غیری و ال ثالث لهما و حیث ان النفسیّ أشمل بحسب
الحاالت و الزمان و ذلک االخر أعنی به الغیری أضیق الختصاصه بحال خاص أو زمان خاص و
هو حال وجوب الغیر فإطالق اللفظ الکاشف عن ثبوت هذه اإلرادة و عدم تقییده للثبوت بتلک
الحالة و الزمان یقتضى ثبوت خصوص ما هو مستمر فی تمام الحاالت و األزمنة و ما هذا شأنه هو
الواجب النفسی

1

2

فایة االصول ص 108
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ولکن النکتة االساسیة المفقوده فی کالم صاحب الکفایه قدس سره و هکذا االیروانی انه لماذا
ادعی صاحب الکفایه و غیره انه لو کان الواجب غیریاً و مشروطاً وجوبه بوجوب الغیر الحتاج الی
التنبی ه بخالف النفسی فانه ال یحتاج الی التنبیه و بعبارة اخری انه لماذا یحتاج التقیید الی البیان دون
االطالق و لماذا یقال ان التقیید محتاج الی مؤنة زائدة دون االطالق مع انه لو قلنا بکون الموضوع له
فی اسم الجنس هو الماهیة المبهمة المصلحة فکما یحتاج التقیید الی المؤنة فکذلک االطالق یحتاج
الیها فی مقام اللحاظ و االبراز معاً کما ال یخفی
و السید الصدر ذکر تقریبات خمسه الثبات هذه المدعی و مضی هذا المبحث مفصالً فی بحث
اطالق الصیغة یقتضی النفسیة او الغیریة و بیان االقوال من السید الصدر و غیره و النقض و االبرام
فیها و ذکر وجه االطالق عندنا ( ص ) 45-50/1
صفحه 157
هذا کله فی النقطة االولی
و اما النقطة الثانیة فقال الشیخ االعظم قدس سره بان هیئة االمر موضوعة لخصوصیات الطلب
المنقدحة فی نفس الطالب باعتبار دواعیها التی تدعو الیها و ال یختلف تلک االفراد باختالف
الدواعی اختالفاً یرجع الی اختالف الطلب نوعاً حتی یقال باالشتراک المعنوی بین النوعین و علی
تقدیر التنزل فلیس مشترکاً معنویاً اال ان یراد به ان آلة المالحظة حین الوضع هو القدر المشترک
بین النوعین فان اراد القائل باالشتراک المعنوی بین النوعین فی المقام ما ذکرنا فی الواجب
المش روط من عموم آلة المالحظین حین الوضع فهو و اال فال نعرف له وجهاً و ال حاجة الی اقامة
دلیل علی ذلک بعد شهادة الوجدان بان المستفاد من االمر خصوص افراد الطلب من غیر فرق بین

اختالف الدواعی التی تعتور باعتبارها النفسیة و الغیریة فال وجه لالستناد الی اطالق الهیئة لدفع
الشک المذکور بعد کون مفادها االفراد التی ال یعقل فیها التقیید
نعم لو کان مفاد االمر هو مفهوم الطلب صح القول باالطالق لکنه بمراحل عن الواقع اذ ال شک فی
اتصاف الفعل المطلوبیة بالطلب المستفاد من االمر و ال یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیة بواسطة
مفهوم الط لب فان الفعل یصیر مراداً بواسطة تعلق واقع االرادة و حقیقتها ال بواسطة مفهومها و ذلک
امر ظاهر ال یکاد یعتریه ریب انتهی کالمة قدس سره

1

فمحصل کالمه ان الموضوع له هو الوجودات للطلب و االرادة الموجودة فی نفس الموالی و االرادة
المنقدحة فی انفسهم ال تختلف بعد وجودها ان الداعی علی ایجادها هذا او ذاک و لذا ال یثبت
باالطالق ان الداعی هذا حتی یکون نفسیاً او ذاک حتی یکون غیریاً
ولکن یمکن المناقشة فی کالمه بما مر من ان الموضوع له و ان کان هو الطلب و االرادة الموجودة
اال انه یوجد علی نحوین اما مطلقاً او مشترطاً و قد مر الکالم بان االرادة المشروطة فی الذهن
موجودة کالمطلقة و یمکن لنا بالتمسک باطالق الهیئة و مقدمات الحکمة ان الطلب الموجود هو
المطلقة دون المشروطة ال التقیید و االشتراط بعد التحقق بل حتی لو قلنا بان االرادة المطلقة و
المشروطة فی النفس سیان و انما االختالف فی الدواعی فیمکن التمسک باالطالق و مقدمات
الحکمة بان الداعی هذا دون ذاک و هذا ممکن ثبوتاً و لذا ال فرق فی التمسک بین المسلکین
و اما ما ا ورده المحقق االیروانی قدس سره علی الشیخ االعظم اعلی مقامه بان التمسک بعدم بیان
تقیید اللفظ الموضوع للطبیعة فی مقام البیان یقتضی االطالق االفرادی و یبتنی ذلک علی کون اللفظ

 1تقریرات (طبع قدیم) جلد  1ص67

الملقی فی مقام البیان موضوعاً للطبیعة دون الفرد و اما التمسک بعدم بیان تقیید اللفظ بحال او زمان
فذلک یقتضی االطالق االحوالی غیر المختص جریانه بااللفاظ الموضوعة للماهیات الکلیة بل
یجری فی االلفاظ الموضوعة لالشخاص کاالعالم و االلفاظ التی ارید منها االشخاص اما باستعمالها
فی الشخص او باطالقها علیه و ما نحن فیه أعنی الهیئات اما من قبیل الموضوعة للشخص او من
قبیل ما اطلق و ارید منه الشخص فالتمسک بالطالق االحوالی و لیس ذلک من التمسک باالطالق
و السریان االفرادی فال یبتنی التمسک بهذا االطالق علی عموم الموضوع له فی الهیئات کما ال
یجدى عموم الموضوع له فی التمسک باطالقه حتی فی االطالق االفرادی بعد القطع بارادة
الخصوص»1فان کان مقصوده ما اوردنا فهو صحیح و اما لو اراد من کالمه من ان الموجود و ان لم
یکن له اطالق افرادی اذ وجد فرد خاص ولکن له اطالق احوالی و یمکن تقییده فهو مخدوش اذ
الموجود بما هو موجود کما لیس له عموم افرادی فکذلک لیس له اطالق احوالی النه یوجد بحال
خاص ایضاً کما اذا قال ان رأیت عالماً فاکرمه فان العالم بعد الوجود لیس له عموم افرادی النه
حین الرؤیة یری عالماً خاصاً و جزئیاً فکذلک لیس به اطالق احوالی النه حین الرؤیة یراه بحال
خاص نعم ان المقصود من التمسک باالطالق هو اثبات الوجوب لجمیع الحاالت المختلفة حین
الرؤیة و لیس مختصاً بحال خاص فکذلک ان المقصود منه هو اثبات الوجود لجمیع االفراد
المحتملة حین الرؤیة و لیس مختصاً بفرد خاص و کیف ما کان ال ادری ماذا قصد الشیخ االعظم
قدس سره
صفحه 158
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من جاللته من کالمه اللهم اال ان یقال بان مراد الشیخ لیس االیراد الثبوتی عقالً فی التمسک
باالطالق بل مراده عدم احراز سیرة العقالء علی التمسک به فی هذه الموارد ولکنه غیر تام ایضاً
و اما النقطة الثالثة فاورد صاحب الکفایة قدس سره علی الشیخ االعظم بان مفاد الهیئة کما مرت
االشارة الیه لیس االفراد بل هو مفهوم الطلب کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف و ال یکاد یکون
فرد الطلب الحقیقی و الذی یکون بالحمل الشایع طلباً و اال لما صح انشاؤه بها ضرورة انه من
الصفات الخارجیة الناشئة من االسباب الخاصة نعم ربما یکون هو السبب االنشائه کما یکون غیره
احیاناً
و اتصاف الفعل بالمطلوبیة الواقعیة و االرادة الحقیقیة الداعیة الی ایقاع طلبه و انشاء ارادته بعثاً نحو
مطلوبه الحقیقی و تحریکاً الی مراده الواقعی ال ینافی اتصافه بالطلب االنشائی ایضاً و الوجود
االنشائی لکل شیء لیس اال قصد حصول مفهومه بلفظه کان هناک طلب حقیقی او لم یکن بل کان
انشاؤه بسبب آخر
و لعل منشأ الخلط و االشتباه تعرف التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق فتوهم منه ان مفاد
الصیغة یکون طلباً حقیقیاً یصدق علیه الطلب بالحمل الشایع و لعمری انه من قبیل اشتباه المفهوم
بالمصداق فالطلب الحقیقی اذا لم یکن قابالً للتقیید ال یقتضی ان ال یکون مفاد الهیئة قابالً له و ان
تعارف تسمیته بالطلب ایضاً و عدم تقییده باالنشائی لوضوح ارادة خصوصه حیث ان الطلب
الحقیقی ال یکاد ینشأ بها

1

ّ 1فایة األصول ( طبع آل البيت ) ،ص109 :

ولکن هذا المطلب مخالف لما قال فی بحث الطلب و االرادة حیث انه ادعی هناک ان الطلب
منصرف الی االن شائی و االرادة منصرفة الی الحقیقیة مع انه قال فی المقام ان منشأ اشتباه الشیخ هو
اطالق لفظ الطلب و لذا حمله علی الطلب الحقیقی الموجود فی النفس و ظاهر هذا الکالم هو تسلم
انصراف لفظ الطل بال قید الی الحقیقی.
اما ما قال قد سره فی الکفایة «لعمری انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق» ال یخلو من مسامحة
و الوجه فی ذلک ان مفاد الهیئة هو الطلب االنشائی و الطلب الحقیقی المنقدح فی نفس المولی لیس
من مصادیق الطلب االنشائی بل یباینه نعم کالهما من مصادیق مفهوم الطلب نعم یمکن ان نقول ان
المستعمل فیه الهیئة هو مفهوم الطلب بقصد االیجاد و لعله قال من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق
ولکن اورد المحقق االیروانی قدس سره علی صاحب الکفایة بانه ان الهیئة و ان وضعت لمعنی عام
و هو مفهوم الطلب اال انه استعمل فی المقام و لو بتعدد الدال و المدلول فی فرد الطلب و الجزئی ال
فی العام و الجزئی غیر قابل للتقیید و لذا ال فرق فی عدم جواز التمسک بین ان یقول المولی اکرم
زیداً او یقول اکرم انساناً ولکن نعلم باستعماله له فی الفرد او اطالقه و ارادة الفرد منه و جوابه ما
ذکره فی رد کالم الشیخ بان قال انا نتمسک باالطالق االحوالی ال االفرادی
ولکن یمکن المناقشة فی ایراده بان الکالم فی معنی الهیئة قبل االستعمال الذی یلحظه المولی حین
الجعل و ان صار جزئیاً باالنشاء و الکالم فی المقام انه هل المعنی المستعمل فیه الهیئة و الذی اراد
المولی انشائه هو الطلب المطلق او المقید ال انه یقید بعد الوجود االنشائی و الفرق بین مختار
صاحب الکفایه و الشیخ االعظم قدس سرهما ان المستعمل فیه و الموضوع له فی الهیئة قبل
االستعمال و مع العض عنه عبارة عن االرادة الجزئیة الموجودة المحققة فی النفس علی مسلک

الشیخ قدس سره و عن مفهوم الطلب االسمی العام قبل االستعمال و االنشاء عند صاحب الکفایة
ولکن کمامر فی الکالم االیروانی قدس سره جواز التمسک علی کال المذهبین.
و اورد المحقق النائینی قدس سره علی ما استشکله صاحب الکفایة علی الشیخ االعظم قدس سره
بان المفهوم االسمی الذی یکون قابالً الن یقع محموالً و موضوعاً غیر قابل لالنشاء و ان المنشاء
لیس اال النسب ة اال یقاعیة نعم انشاء النسبة مصداق للطلب فانه عبارة عن التصدی نحو المراد و
االنشاء ایضاً نحو من التصدی فاالنشاء بنفسه مصداق للطلب الن المنشأ هو مفهومه فالخلط بین
المفهوم و المصداق منه.
و ناقش فی استدالل الشیخ قدس سره :بان مفاد الهیئة و ان لم یکن قابالً لالطالق و التقیید حتی
علی القول بعموم الموضوع له و المستعمل فیه النه معنی حرفی و ملحوظ آلی و االطالق و التقیید
من شؤون المفاهیم االستقاللیة کما او ضحناه فی مبحث المشروط و المطلق اال انه ال اشکال فی
وجود الواجب الغیری فی االحکام الشرعیة و غیرها و لم ینسب احد الی الشیخ انکاره و ان نسب
الیه انکار المشروط علی خالف الواقع و علیه فیمکن استکشاف کون الواجب غیریاً من احد
وجهین :احدهما تقید الواجب النفسی بقید فی مقام الطلب کما فی قولنا صل عن طهارة فیستکشف
منه مطلوبیة الطهارة بالطلب الغیری و ثانیهما تقیید وجوبه بوجوب ذی المقدمة کما فی اآلیة
المبارکه « اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا  »...فانه یستکشف منها ان الغسل مطلوب مقدمة للصلوة و
مطلوبیة الصلوة و التقیید حیث ال یمکن ان یرجع الی مفاد الهیئة فالبد و ان یرجع الی نتیجة الجملة
و هو وجوب الغسل او الی المادة المنتسبة کما فی کل واجب مشروط و الفرق بین الوجهین ان
التقیید فی الوجه االول کان راجعاً الی المعنی االفرادی و فی الوجه الثانی کان راجعاً الی المعنی
الترکیبی المتحصل من الجملة و علی کل تقدیر فاذا شک فی التقیید فیرجع الی االطالق اما الی

اطالق المعنی االفرادی او الی اطالق المعنی الترکیبی فیستکشف عدم تقیید الصلوة بالطهارة و عدم
تقیید وجوب الطهارة بوجوب الصلوة کما فی کل مورد شک فیه فی اطالق الوجوب و اشتراطه

1

و لکن یمکن المناقشة فی کالمه من جهات:
الجهة االولی ان ما قال من ان المفهوم االسمی غیر قابل لالنشاء و لذا ما قال صاحب الکفایة من ان
مفهوم الهیئة و معناه هو الطلب و هو قابل للتقیید غیر تام بل مفاد الهیئة هو النسبة االیقاعیة بین
الفعل و الفاعل .نعم انشاء الصیغة هو مصداق الطلب مخدوش النه ادعی ما هو خالف الوجدان اذ
الطالق و النکاح و غیرهما مفهوم اسمی ینشأ بالصیغ بل لو قال المولی فی مقام االنشاء اطلب منک
الضرب فیتحقق الطلب االنشائی و هو ایضاً مصداق للطلب نعم هل مفاد الهیئة هو الطلب او النسبة
االیقاعیة و هذا بحث اثباتی قد مر فی محله
الثانیة ما اورده الشیخ الحلی قدس سره علیه بان المانع عند الشیخ االعظم قدس سره لیس کون
مفاد الهیئة معنی حرفیاً حتی یعالج بهذه الحیلة بل المانع هو ان مفاد الهیئة هو الطلب النفسانی الذی
فی نفس المولی و االرادة المنقدحة فی نفسه و هو غیر قابل لطرو التقیید ابتداء و کذلک غیر قابل
لطرو التقیید علیه بواسطة طرو القید علی المادة الملحوظ تعلق ذاک الطلب بها لیکون القید وارداً
علی المادة من حیث عروض ذاک الطلب علیها لیکون المقید فی الحقیقة هو عروض الطلب علیها
فان تلک الصفة النفسانیة ال تقبل التقیید و بهذه الوسیلة کما ال تقبله ابتداء
الثالثة :ان الشیخ صرح قدس سره بانه یمکن اثبات النفسیة بالتمسک باطالق المادة و نص علیه
«نعم یصح التمسک باالطالق من جهة المادة 1»...و لذا ال وجه لالشکال علیه بانه یمکن التمسک
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باطالق المادة و اما ما قال من انه یمکن التمسک باطالق المعنی الترکیبی مثل وجوب الغسل غیر
صحیح اذ کما ان مفاد الهیئة هو نفس االرادة المنقدحة فی نفس المولی و لم یکن قابالً للتقیید
فکذلک وجوب الغسل ایضاً هو الطلب المحقق فی نفس المولی و ال ادری ما الفرق بینهما.
هذا کله فی الحیثیته االولی
[الحیثیة الثانیة فی بیان مقتضی االصل العملی]
و اما الحیثیة الثانیة و هی مقتضی االصل العملی عند الشک فی النفسیة و الغیریة فنقول  :قال
صاحب الکفایة و اما اذا لم یکن هناک اطالق فالبد من االتیان به فیما اذا کان التکلیف بما احتمل
کونه شرطاً له فعلیاً للعلم بوجوبه فعال و ان لم یعلم جهة وجوبه و اال فال لصیرورة الشک فیه بدویاً
کما ال یخفی.

2

و توضیح المطلب و بیان الشقوق المتصورة فی المقام و بیان الحکم فیها و النقض و االبرام فی
االقوال یحتاج الی شرح و بسط و الکالم فیها یقع من الجهات:
الجهة االولی  :ما اذا علم المکلف بوجوب شیء اجماالً فی الشریعة المقدسة و تردد بین کونه
واجباً نفسیاً او غیریاً و هو یعلم بانه لو کان واجباً غیریاً و مقدمة لواجب آخر لم یکن ذلک الواجب
فعلیاً و ذلک کما اذا علمت الحائض بوجوب الوضوء علیها و ترددت بین کون وجوبه نفسیاً او
غیریاً و هی تعلم بانه لو کان واجباً غیریاً و مقدمة للصلوة لم تکن الصلوة واجبة علیها فعال ً و فی
مثل هذا الفرض ال مانع من الرجوع الی اصالة البرائة عقالً و نقالً.

 1م ارح االهظار (طبع قدیم) ص 67
ّ 2فایة األصول ( طبع آل البيت ) ،ص110 :

ولکن اورد المحقق النائینی علیه و تصور ان مقصود الکفایة هو الصورة التی یعلم المکلف وجوب
ما یدور امره بین کونه واجباً نفسیاً او غیریاً الحتمال ان یکون فی الواقع واجب آخر فعلی یتوقف
حصوله علی ما علم وجوبه اجماالً فالحق فیها انه یلزم االتیان بما علم وجوبه فانه یعلم حینئذٍ
باستحقاق العقاب علی ترکه اما لنفسه او لکونه مقدمة لواجب فعلی فان ترک ما یحتمل وجوبه
النفسی المستند الی ترک معلوم الوجوب مما یوجب العقاب و اما ترکه من غیر ناحیته فالمکلف
لجهله فی سعة منه و تشمله ادلة البرائة ، 1کما اذا علم المکلف بتحقق نذر منه و لکنه ال یعلم ان
المنذور هل هو الوضوء فقط او الصالة ففی هذه الصورة یعلم المکلف بوجوب الوضوء الذی یدور
امره بین کونه نفسی ًا او غیریاً لکونه مقدمة للواجب اآلخر الذی ال یعلم وجوبه و هو الصلوة و فی
هذه الصورة یحکم العقل بلزوم اتیان الوضوء للعلم االجمالی المنجز بخالف الصلوة فان وجوبها من
ناحیة الوضوء منجز بمعنی انه لو ترک الواجب اآلخر الی الصالة المقیدة بالوضوء من ناحیة ترک
الوضوء فهو معاقب و بعبارة اخری ان ترک الصلوة له حصتان احداهما ترک ذات الصلوة و اخری
ترک الحصة المقیدة و الشارع یعاقب علی ترک الثانی دون االول و هذا هو مسئلة التبعض فی
التنجز کما بحثناه عنه مفصالً فی بحث االشتغال
و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان مراد الکفایة لیس هذه الصورة بل مراده هو ما اذا
علم المکلف بوجوب الوضوء و لکن ال یدری هل هو واجب نفسی او واجب غیری و مقدمة
لواجب آخر الذی علمنا بعدم وجوب ذلک الفعل فعالً مثل مثال الوضوء للحائض
ولکن الظاهر صحة ایراد النائینی قدس سره علی الکفایة الطالق کالمه و شموله للصورة التی
یحتمل فعلیة وجوب ذاک الغیر الذی یکون هذا الواجب ای الوضوء مقدمة له ،هات نص کالمه
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« هذا اذا کان هناک اطالق و اما اذا لم یکن فالبد من االتیان به فیما اذا کان التکلیف بما احتمل
کونه شرط ًا له فعلیاً للعلم بوجوبه فعالً و ان لم یعلم جهة وجوبه و اال فال لصیرورة الشک فیه
بدویاً» انتهی کالمه1اللهم اال ان یقال ان عبارة «لصیرورة الشک فیه بدویاً» قرینة علی عدم شمول
«اال» هذه الصورة و لکنه ال یخلو عن تأمل.
و لکن یمکن المناقشة فی جریان البرائة اوال بما ناقشة المحقق االیروانی
صفحه 159
فی موارد جریان االستصحاب و ثانیاً بالعلم االجمالی التدریجی بوجوب الوضوء اآلن او تقید
الصلوة بعد الحیض بالوضوء و البرائة من وجوبه اآلن معارضة بالبرائة من تقیدها به فیما بعد
الجهة الثانیة :ما اذا علم المکلف بوجوب شیء فعالً و تردد بین ان یکون نفسیاً او غیریاً و هو
یعلم انه لو کان غیریاً و مقدمة لواجب آخر فوجوب ذالک الواجب فعلی یتوقف حصوله علی تحقق
ذلک الشیء فی الخارج و مثاله هو ما اذا علم المکلف مثال بتحقق النذر منه و لکن تردد متعلقه بین
الوضوء و الصلوة فان کان االول فالوضوء واجب نفساً و ان کان الثانی فانه واجب غیراً ففی مثل
ذلک یعلم المکلف بوجوب الوضوء علی کل تقدیر و ال یمکن له الرجوع الی البرائة عن وجوبه
لفرض علمه التفصیلی و انما الکالم فی جواز الرجوع الی البرائة عن وجوب الصلوة و عدم جوازه
فقال السید الخوئی قدس سره الصحیح هو االول اذ العلم االجمالی غیر منجز فی المقام و السر فی
ذلک ان منشأ تنجز العلم االجمالی هو تعارض االصول فی المقام ان البرائة عن وجوب الصلوة
تجری بال معارض لعدم جریان البرائة عن الوضوء للعلم باستحقاق العقاب علی ترکه و ان االنحالل

1
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فی المقام و ان لم یکن حقیقیاً اال ان االنحالل الحکمی و هو عدم جریان االصول فی بعض
االطراف موجود فی المقام کما هو الحال فی مسألة االقل و االکثر االرتباطیین ثم قال ان االنحالل
الحکمی فی هذه المسألة غیر االنحالل الحکمی فی االقل و االکثر االرتباطیین و ان المالک فی کل
منهما غیر المالک فی اآلخر

1

و توضیح ذلک ان االنحالل فی االقل و االکثر لیس من جهة کون االقل معلوم الوجوب بل من جهة
عدم جریان البرائة فی االقل الستحقاق العقاب علی ترک االقل قطعاً و لزوم االتیان به بخالف ما
ال معلوم الوجوب اما نفسی ًا او غیریاً و لذا ال تجری البرائة و فقط تجری
نحن فیه اذ الوضوء مث ً
البرائة فی الصلوة لکونها مشکوک الوجوب و لکن یمکن المناقشة فی ذلک بانه ال فرق بین
المقامین اذ الوضوء ال یعلم بوجوبه قطعاً الن الوجوب الغیری علی مسلکه یتعلق بالمقدمة الموصلة
و علی فرض عدم اتیان الصلوة ال وجوب للوضوء ،نعم االنحالل فیه حکمی بمعنی عدم االثر فی
جریان البرائة فی االصل للعلم باستحقاق العقاب فی صورة ترک الوضوء اما علی نفسه او علی
ترک الصلوة و لهذا ال نفهم فرقاً بین المقام و االقل و االکثر االرتباطیین
الجهة الثالثة :ما اذا علم المکلف بوجوب کل من الفعلین فی الخارج و شک فی ان وجود احدهما
مقید بوجود اآلخر مع علمه بتماثل وجوبیهما من حیث االطالق و االشتراط من بقیة الجهات ای
انهما متساویان اطالقاً و تقییداً کوجوب الوضوء و الصلوة مثالً ففی مثل ذلک قد افاد شیخنا االستاذ
(المیرزا النائینی) ان الشک حیث انه متمحض فی تقیید ما علم کونه واجباً نفسیاً کالصلوة بالواجب
اآلخر و هو علی الوضوء فال مانع من الرجوع الی البرائة عن التقیید
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و لکن کالمه ال یخلو عن مناقشة اذ البرائة عن التقیید معارض بالبرائة عن الوجوب النفسی للوضوء
و لذا یکون العلم االجمالی منجزاً و البد من االحتیاط بوجوب الوضوء اوالً ثم االتیان بالصلوة
الجهة الرابعة :ما اذا علم المکلف بوجوب کل من الفعلین و شک فی تقیید احدهما باآلخر مع
عدم العلم بالتماثل بینهما من حیث االطالق و االشتراط و ذلک کما اذا علم باشتراط الصلوة بالوقت
و شک فی اشتراط الوضوء به من ناحیة الشک فی ان وجوبه نفسی او غیری فعلی االول ال یکون
مشروطاً به و علی الثانی فمشروط ،لتبعیة الوجوب الغیری للنفسی فی االطالق و االشتراط ففی هذا
الصورة الشک یکون من عدة نواح فقال المحقق النائینی قدس سره انه تارة یکون الشک من جهة
تقید ما علم کونه نفسیاً کالصلوة باآلخر ای الوضوء فیکون مجری البرائة و اخری یکون الشک من
جهة الشک فی الوجوب النفسی قبل حصول ما هو شرط للوجوب اآلخر و هو ایضاً مجری البرائة
فتکون النتیجة من هذه الجهة ،نتیجة الغیریة فیختص وجوب الطهارة فی مفروض المثال بما بعد
الوقت ،و ثالثة یکون الشک من جهة
صفحه 160
انه اذا أتی بالوضوء قبل الوقت یسقط به الوضوء فیما بعد الوقت أو ال ،و بعبارة اخری یکون الشک
فی ان وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق او مختص بمن لم یتوضأ قبله و مقتضی البرائة هو عدم
الوجوب باالضافة الی المتوضئ قبله فتکون النتیجة مع الوجوب النفسی و السر فی ذلک انا نشک
هل الصلوة الواجبة بعد الوقت مقیدة بالوضوء بعد الوقت مطلقاً و لو توضأ قبل الوقت او مختصة
بمن لم یتوضأ قبله

1
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ولکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بعدم جریان البرائة فی الصورتین االولتین و الوجه فی
ذلک تعارض االصول فیهما اذ البرائة عن الوجوب الغیری بعد الوقت لتقید الصلوة به معارضة مع
البرائة عن الوجوب النفسی قبل الوقت نعم لو علمنا بعدم وجوب ایقاعه قبل الوقت علی تقدیر
النفسیة فان البرائة عن الوجوب النفسی قبل الوقت ال مجال له لعدم احتماله و لکن البرائة عن اصل
الوجوب النفسی معارض مع البرائة من التقیید و لذا یجب االحتیاط بوقوع الوضوء قبل الصلوة و
اتیانها بعده نعم فی الصورة الثالثة تجری البرائة و لذا یکون المکلف مخیراً بین الوضوء قبل الوقت و
اتیان الصلوة بعده بذلک الوضوء او االتیان بالوضوء بعد الوقت و اتیان الصلوة معه
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و لکن اورد السید الصدر علیه بانه من التفصیل بین فرض وحدة الواقعة و تعدد الواقعة فی هذه
الصورة و القول بجریان البرائة فی الفرض االول و التعارض و التساقط فی الفرض الثانی  ،اما
الفرض االول فالسر فی ذلک هو عدم تنجز العلم االجمالی و جریان االصول الترخیصیة اذا لم
یمکن عقالً للمکلف االستناد الیها جمیعاً فی عرض واحد لعدم انجرار جریان االصول الی المخالفة
القطعیة و مثال ذلک الشبهة غیر المحصورة التی ال یمکن للمکلف ارتکاب جمیع اطرافها و لذا ذکر
المحقق النائینی قدس سره انه ال بأس بجریانها فی تمام اطرافها و ما نحن فیه فی صورة وحدة
الواقعة هکذا فان المکلف ال یمکنه ان یستفید فی واقعة واحدة من االصل فی کال طرفی العلم
االجمالی ای من اصل البرائة عن الوجوب النفسی للوضوء و اصل البرائة عن التقید فی وقت واحد
و ذلک النه ال یخلو امره فی واقعة واحدة من انه یصلی او یترک الصلوة فان ترک الصلوة فالبرائة
عن التقیید ال تفیده فان عقاب ترک الصلوة مسجّل علیه ال محالة و لیس هناک عقاب آخر ینتفی
بالبرائة عن التقید و ان أتی بالصلوة فالبرائة عن الوجوب النفسی للوضوء ال تفیده اذ ال یمکن ان
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ینفی بهذه البرائة اصل العقاب و ال عقاب ثان أما االول فالن ترک الوضوء یستلزم المخالفة القطعیة
للمعلوم باالجمال علی کل تقدیر و اما الثانی فالنه فی فرض االتیان بالصلوة یقطع بعدم عقاب ثان
اذ ال یحتمل فی الوضوء ان یکون واجباً نفسیاً و قیداً للصلوة فی وقت واحد
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ولکن یمکن المناقشة فی کالمه بان المکلف فی واقعة واحدة اذا اراد التأمین من العقاب مطلقاً یدور
امره بین ان یتوضأ و یصلی بذلک الوضوء او یتوضأ اوالً و بعد بطالن الوضوء یأتی بالصلوة بال
وضوء او یأتی بالصلوة اوالً ثم یأتی بالوضوء ان البرائة عن التقید حتی یجوز له االتیان بالکیفیة
الثانیة او البرائة عن الوجوب النفسی حتی یأمن عن العقاب بالکیفیة االولی و العجب منه انه قال فی
فرض االتیان بالصلوة ان البرائة عن الوجوب النفسی للوضوء ال تفیده اذ ال یمکن ان ینفی بهذه
البرائة اصل العقاب و ال عقاب ثان النه یقطع بعدم عقاب ثان اذ فی هذا الفرض یحتمل العقاب
الثانی علی ترک الوضوء و یتمسک بالبرائة لنفی هذا االحتمال و ال ادری انه کیف قال انه یقطع
بعدم العقاب ثانیاً مع احتمال نفسیة وجوب الوضوء
ان قلت ان بین المقام و العلم االجمالی بنجاسة احد االنائین فرقاً واضح ًا اذ فی مورد نجاسة احد
االنائین اذا ارتکب االناء الشرقی تمسکاً بالبرائة یمکن له ارتکاب االناء الغربی ایضاً تمسکاً بها فی
عرض ارتکاب االول و کذلک یمکن له ترک ارتکاب کل من االنائین بالخصوص
صفحه 161
و مع ذلک یبقی المجال المخالفة اآلخر اعتماداً علی االصل فیها بخالف المقام فانه لو راعی
التکلیف فی احد الطرفین بالخصوص فال مجال لمخالفة اآلخر اعتماداً علی االصل اذ لو راعی
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التکلیف فی جانب التقید بحیث أتی بالصلوة مع الوضوء فال مجال لمخالفة اآلخر اذ امتثل التکلیف
اآلخر قطعاً و ال یجوز االعتماد علی االصل فی جانب النفسیة و مخالفته اال بمخالفة احتمال التقید
ایضاً و مع مخالفة کلیهما قطع بالعقاب و لیس العقاب مشکوکاً حتی یتمسک بالبرائة
قلت :نعم و لکن ان عدم تنجز العلم االجمالی فی المقام انما یتم اذا لم یمکن مراعاة التکلیف فی
احد الجانبین دون اآلخر تمسکاً بالبرائة حتی یقال انه یمکن ارتکاب کل من االطراف تمسکاً
بالبرائة و المقام فی بعض الصور کذلک کما ذکرنا و لذا فی بعض الصور یمکن المخالفة القطعیة
بارتکاب جمیع االطراف تمسکاً باالصل فی کل طرف فی عرض مخالفة اآلخر و هو یأتی المکلف
بذ ات الصلوة بال قید الوضوء اعتماداً علی البرائة من التقیید و ترک الوضوء قبلها و بعدها اعتماداً
علی البرائة و هذا المقدارد یکفی لتنجز العلم االجمالی
ال یقال انه لو جرت البرائة عن التقیید فال معنی لجریان البرائة فی هذا الظرف عن الوجوب النفسی
اذ مع احتمال الت قیید فال احتمال للنفسیة النه ال یحتمل فی الوضوء وجوبه النفسی و الغیری بل
المقطوع احدهما و لذا ال تجری البرائة اال فی احدهما .فانه یقال ان االمر کذلک فی سائر اطراف
العلم االجمالی کما اذا علمنا بنجاسة احد االنائین و طهارة اآلخر فان اصالة الطهارة فی کل منهما ال
تجری معها فی اآلخر فی العرض الواحد اذ فی فرض نجاسة االناء الشرقی مثال نقطع بطهارة اآلخر
و کذلک العکس و خالصة الکالم انه ال نفهم فرقاً محصالً بین المقامین.
و اما فرض الثانی و هو صورة تعدد الواقعة فقال السید الصدر سوف یتشکل علم اجمالی تدریجی
منجز و لکن یم کن المناقشة فی هذا التفصیل ایضاً بانه ال نفهم فرقاً محصالً بین تعدد الواقعة و
وحدتها .ان قیل انه فی فرض التعدد فاذا صلی فی دفعة و ترک مرة اخری فان البرائة عن الوجوب
النفسی فی صورة الترک معارضة مع البرائة عن التقید فی صورة اتیان الصلوة نقول انه فی فرض

فعل ا لصلوة فتجری البرائة عن الوجوب النفسی بعد الصلوة الحتمال عدم التقید و تجری البرائة عن
الوجوب النفسی للوضوء ایضاً فی صورة ترک الصلوة و لذا تعارض البرائة عن التقیید فی صورة
اتیان الصلوة مع البرائة عن الوجوب النفسی للوضوء بعد الصلوة و هکذا نفس البرائة عن التقیید
ایضاً معارضة مع البرائة عن الوجوب النفسی فی صورة ترک الصلوة ایضاً و لذا ال فرق فی
المعارضة بین الصورتین
ثم قال هذه الکبری ای عدم تنجز العلم االجمالی باحد التکلیفین کانت مخالفة احدهما مستلزمة
لمخالفة اآلخر دون العکس لها تطبیقات عدیدة منها ما نحن فیه ای لو علم اجماالً بوجوب شیء او
تقید واجب آخر محتمل الوجوب او مقطوعة فانه تجری البرائة عن القید بال معارض و لکن قد
مرت المناقشة فیه
منها :اذا علم اجماالً بوجوب احد الضدین لهما ثالث او حرمة اآلخر کما اذا علم بوجوب استقبال
القبلة او حرمة استدبارها فی الصلوة فتجری البرائة عن االستقبال بال معارض الن االستدبار یستلزم
عدم االستقبال فهو مخالفة قطعیة و لذا ال مجری للبرائة عن االستدبار اذ هو مستحق للعقاب قطعاً
اما بنفسه او من جهة عدم االستقبال
منها :العلم بوجوب احد امرین وجودیین متغایرین احدهما اخص مورداً من اآلخر فان ترک االعم
یکون ترکاً اخص دون العکس فتجری البرائة عن ترک االخص کما اذا علمنا بوجوب استقبال
الکعبة داخل الحجر او وجوب استدبار حائط الحجر فترک استدبار الحائط مخالفة قطعیة علی کل
حال و تجری البرائة عن االستقبال
منها :موارد الدوران بین االقل و االکثر بالمعنی االعم الشامل للدوران بین التعیین و التخییر کدوران
االمر بین وجوب اکرام حیوان او خصوص االنسان فمخالفة وجوب االقل تستلزم مخالفة االکثر

دون العکس .نعم موارد االقل و االکثر بالمعنی االخص و هو الشک فی الجزء و الشرط تمتاز ببیان
االنحالل ببرهان آخر ایضاً و لذا کان االنحالل فیه اوضح و هو ان البرائة عن المطلق و ال تجری
بقطع النظر عن البیان السابق و ذلک الن وجوب المطلق ینحل الی وجوب ذات المطلق و الی
اطالقه و اما وجوب ذات المطلق فمعلوم و لو فی ضمن المقید و اما اطالقه فلیس ثقیالً وضیّقاً
حتّى یشمله دلیل البراءة ،فإنّ مفاد دلیل البراءة هو التوسیع.
وبهذا یتّضح :أنّه عندنا قانونان لالنحالل الحکمیّ ،أحدهما یشمل المقامات األربعة ،و هو کون
مخالفة احدهما مستلزمة لمخالفة اآلخر و الثانی یختص بقسم من المقام الرابع و هو االقل و االکثر
کما مر

1

فتخلص مما ذکرنا ان مالک االنحالل فیما نحن فیه هو ان ترک محتمل المقدمیة مخالفة لکال
الواجبین النفسیین المحتملین بخالف ترک اآلخر فمتی ما ثبتت هذه النکتة ثبت االنحالل و متی ما
تثبت لم یثبت االنحالل و ما قال السید الصدر ان محتمل اوسع من حیث االبتداء او االنتهاء او من
کال الجانبین و عندئذٍ تنطبق علیه هذه النکتة لالنحالل بال اشکال فانه لو ترک الوضوء فقد ترک
الواجب اآلخر و هو الزیارة المقیدة بالوضوء او تقید الزیادة بالخصوص و لکن لو ترک الواجب
اآلخر و هو الزیارة المقیدة بالوضوء او تقید الزیارة بالوضوء بان یترک الزیارة المقیدة بالوضوء فی
الصورة الثان یة ای فیما علم بانه نذر اما الوضوء او الزیارة المقیدة بالوضوء او یترک تقید الزیارة
بالوضوء ثم یتوضأ فال یستلزم ترکهما ترک الواجب النفسی ای الوضوء و لذا ینحل العلم االجمالی
و تجری البرائة فی الثانی ای الزیارة المقیدة او تقید الزیارة و اخری یفرض ان الوقتین متباینان او
ان الثانی اوسع و عندئذٍ تختل النکتة فهناک فرضان الختالل النکتة و بالنتیجة عدم االنحالل الفرض
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االول فرض تباین الزمانین کما لو علمنا اجماالً اما بوجوب ایقاع الوضوء قبل الزوال نفسیاً او
وجوب الزیارة المقیدة بالوضوء الواقع بعد الزوال و فی هذا الفرض ال تتم نکتة االنحالل من دون
فرق بین الصورة الثانیة و الصورة الرابعة ففی الصورة الثانیة نقول یمکنه ان یخالف الوجوب النفسی
للوضوء من دون مخالفة وجوب الزیارة المقیدة بالوضوء و ذلک بان ال یتوضأ قبل الزوال و یتوضأ
بعده و یزور کما یمکنه ان یخالف الوجوب النفسی للزیارة المقیدة بالوضوء بعد الزوال دون الوجوب
النفسی للوضوء بان یتوضأ قبل الزوال من دون ان یأتی بالزیارة بعد الزوال و خالصة الکالم ال
یستلزم مخالفة کل منهما اآلخر فی الصورة الثانیة و الرابعة و فی هذا الفرض ال ینحل العلم
االجمالی و تتعارض البرائتان
الفرض الثانی :ان تکون دائرة الشرط اوسع و لو نتیجة من دائرة الوجوب النفسی بان یفترض ان
الوضوء اذا کان واجباً نفسیاً فالبد من ایقاعه قبل الزوال و اذا کان شرطاً للزیارة فالشرط یتحقق
بالوضوء قبل الزوال و بالوضوء بعد الزوال و علیه ففی الصورة الثانیة و هی ما لو لم نعلم بالوجوب
النفسی للزیارة من غیر هذه الناحیة ال تنطبق نکتة االنحالل فانه یمکن ان یخالف الوجوب النفسی
للوضوء دون الوجوب النفسی للزیارة المقیدة بالوضوء و ذلک بان یترک الوضوء قبل الزوال و
یتوضأ بعد الزوال و یزور و یمکنه العکس و ذلک بان یتوضأ قبل الزوال و ال یزور
و فی الصورة الرابعة و هی ما لو علمنا بالوجوب النفسی الزیارة و شککنا فی کون الوضوء قیداً لها
او واجباً نفسیاً یتم االنحالل عکسیاً اذا کانت الزیارة مقیدة بما بعد الزوال فمخالفة الوجوب النفسی
االستقاللی للوضوء ال تستلزم مخالفة الوجوب الضمنی له اذ بامکانه ان یترک الوضوء قبل الزوال و
یتوضأ و یزور بعد الزوال و لکن مخالفة الوجوب الضمنی للوضوء اذ لو لم یتوضأ اصالً قبل الزیارة

التی فرض وقتها بعد الزوال فقد ترک الوضوء قبل الزوال و علیه فتجری البرائة عن الوجوب النفسی
للوضوء بال معارض

1

قال المقرر فی ذیل تقریرات مباحث االصول و المقصود من کلمة «ولو نتیجة» انه اذا وجبت
احتماالً بعد الزوال الزیارة المقیدة بمطلق الوضوء ای سواء کان الوضوء قبل الزوال او بعد الزوال و
لکن الوضوء المحتمل وجبه نفسیاً کان هو وضوء ما قبل الزوال فهنا بحسب الدقة انما تکون دائرة
الشرط اوسع نتیجة ال حقیقة اذ الوجوب الضمنی للتقید بالوضوء یستحیل ان یشمل الوضوء قبل
الزوال الن وجوب الزیارة المقیدة به انما یحدث بعد الزوال فواقع المطلب :انه لو توضأ قبل الزوال
لم یتجه الیه امر ضمنی بالوضوء بعد الزوال و لو لم یتوضأ قبله توجه الیه ذلک فکانه بحسب النتیجة
دائرة الشرط اوسع هذا ،کأنّ هذا التعبیر انما جاء فی الکالم بلحاظ ان نظره کان الی الوجوب
الضمنی للتقید بالوضوء ال الوجوب الغیری و اال فالوجوب الغیری حقیقة اوسع اذ یمکن تقدمه علی
الوجوب النفسی کما فی المقدمات المفوته و نکتة التعبیر
صفحه 163
بالوجوب الضمنی دون الغیری انه فیما سیقرّره من االنحالل العکسیّ تکون البرائة عن الوجوب
الضمنی للوضوء هی التی تستلزم الترخیص فی المخالفة القطعیة فال تجری و اما الوجوب الغیری فال
معنی اصالً للبرائة عنه او قل ان طرف العلم االجمالی الذی نتکلم عن تنجیزه و عدم تنجیزه فی
الصورة الرابعة انما هو الوجوب الضمنی للوضوء ال الوجوب النفسی للزیارة الن المفروض العلم به و
ال الوجوب الغیری للوضوء النه ال عقاب علی مخالفته فالمناسب هو صرف النظر الی الوجوب
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الضمنی للوضوء و علی ایة حال فلو قسنا الزمان الی الوجوب النفسی للوضوء و الوجوب الغیری له
او الی ذات الواجبین ال الوجوبین استغنینا عن عبارة« :ولو نتیجة»1انتهی کالمه.
و لکن عبر فی البحوث :الثانیة :ان تکون دائرة الشرطیة و زمان الوجوب الغیری اوسع من زمان
الوجوب النفسی
تذنیبان:
[التذنیب االول :آثار الواجب النفسي والغیري]
قال صاحب الکفایة « :االول :ال ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال االمر النفسی و موافقته و
استحقاق العقاب علی عصیانه و

مخالفته»2

توضیح المطلب :فی هذا االمر یقع فی المقامین المقام االول فی استحقاق الثواب و العقاب علی
االمر النفسی و الغیری .المقام الثانی فی امکان التقرب باالمر الغیری المتعلق بالمقدمة.
[المقام االول فی استحقاق الثواب و العقاب علی االمر النفسی و الغیری]
و اما المقام االول فالبحث فیه یقع فی نقاط :النقطة االولی فی حکم العقل باستحقاق العقاب علی
عصیان االمر النفسی و مخالفته ،النقطة الثانیة فی استحقاق الثواب علی االطاعة لالمر النفسی بل
االنقیاد ،النقطة الثالثة فی استحقاق الثواب علی االمر الغیری ،النقطة الرابعة بیان اشکال و دفع.
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[النقطة االولی فی استحقاق العقاب علی عصیان االمر النفسی]
و اما النقطة االولی فال شبهة فی استحقاق العاصی للعقاب الن العصیان تمرد و طغیان علی المولی و
خروج عن رسم العبودیة و الرقیّة و لذا لو عاقب المولی العبد لکان العقاب فی محله کما ال یخفی و
اما ربما یتوهم او یمکن ان یقول بعض الجهلة و من ال تحصیل له من ان العقاب لیس من اهلل
سبحانه و تعالی بل هو من اآلثار التکوینیة لالعمال القبیحة بحیث ال یمکن هلل سبحانه و تعالی
التدخل أو ان افاضة العقاب لیست منه جل جالله و عظم شأنه بل هو معلول لالعمال أو میوالت
نفسانیة خبیثة یحرق االنسان فیها فال شبهة فی ان هذه الکلمات اباطیل و مزخرفات و نعوذ باهلل من
همزات الشیاطین و ان الحق ان النار مخلوق و یعذب اهلل سبحانه و تعالی اهلها استحقاقاً لهم نعم
یمکن له العفو و ال قبح فیه و نحن ال نقول بلزوم العقاب بل ربما یحسن العفو من جهة الشفاعة عن
المقربین عنده کما ورد العفو من المذنبین من شیعة امیر المؤمنین و اواله المعصومین علیهم السالم و
نحن نرجو ان نکون من المرحومین بشفاعتهم ،و لو عفی اهلل سبحانه و تعالی عن جمیع العاصین
بواسطة من کان واحد من اعماله افضل من عبادة الثقلین لکان حسناً و نعم ما قال الشاعر:
سر کرده این سلسلة ،فرمانده این غافلة

بهر همه تو عاقلة این خلق را رهبر توئی

و بنفسی انت یا علی (یليه السال ).یا من کان مظلومیته مثل مقامه فی حد ال یصل االفکار الی نهایته
من زمن حیاته بعد خاتم الرسل (صلی هللا یليه و آله و سلم و لعّت هللا یلی ایدائهم اجمعين) الی اآلن سیما فی هذا
الزمان حتی عند بعض من ادعی محبته و والیته و اللهم احفظنا من شر اعدائه و محبیهم و موافقیهم
و ان ادعوا االنتحال الیه

و لکن ربما یناقش فی استحقاق العقاب اوالً بان العقاب ان کان من جهة عدم وصول المولی الی
مقصده و غرضه بسبب عدم اتیان العبد بمتعلق غرضه فهو قبیح عقالً و ناشئ من الجهة الحیوانیة و
ان کان من جهة مخالفة عبده له وظلمه لمواله
صفحه 164
بعدم االتیان لما هو حقه و ان فرض عدم غرض له فی متعلق امره فیجوز مجازاته باالیذاء من باب
«و جزاء سیئة ،سیئة مثلها» فان العقل یحکم بحسن مجازات السیئة بالسیئة و لیست المجازات
کاالبتداء فی حکم العقل بالقبح و هذا هو تأدیب العبد کی ال یعود على المعصیة التی تضره فان
ذلک و ان کان لطفا من المولى و مقربا للعبد إلى الطاعة و مبعدا له عن المعصیة لکنه ال یکاد یکون
بعد انقطاع العب د من دار التکلیف و تحوله إلى دار اآلخرة و انما یحسن ذلک فی دار التکلیف کما
کان یکتب فی األمم السابقة على باب دار العاصی انه عاص لکی یرتدع عن المعصیة فی المستقبل
و ان کان من جهة إزالة األوساخ و القذارات الحاصلة من المعاصی التی یکون ظهورها العقاب و ال
یزول د رن المعاصی بدونه فیکون عقابه لطفا ألجل التطهیر و التصفیة و یکون العبد بذلک الئقا
لحضور مجلس المولى و محل رحمته و مهبط فیضه فهو أیضا ال یجتمع مع الخلود فی العذاب
الثابت بنص الکتاب و صریح السنة ،اما بااللتزام بتجسم األعمال و ان العذاب األخروی عبارة عن
نفس هذ ه األعمال و المعاصی التی ارتکبها العاصی و کانت حقائقها الواقعیة مستورة بالحجب
الدنیویة فظهرت بالموت للنفس بصورها الواقعیة و تتألم النّفس بما اختارته فی دار الدنیا من
األعمال أو االلتزام بان الثواب و العقاب بالوعد و الوعید و هما أعنی نفس الوعد و الوعید لطفان من
المولى مقربان للعبد نحو الطاعة و مبعدان له عن المعصیة و العمل علیهما بإعطاء الثواب فعال على
اإلطاعة و العقاب على المعصیة تنفیذ إلرادة العبد إذ هو اختار هما باختیار ما هو سبب لهما بجعل
المولى فجعلهما حسن و العمل على طبق الجعل و الوفاء به أیضا حسن فان الحیلولة بین العبد و

إرادته ربما یکون قبیحا لکن األول أعنی به تجسم األعمال باطل و ذلک ألن العقاب من تبعات
عنوان المعصیة و مخالفة طلب المولى عن عمد فهو متأخر عن الطلب و متولد منه بحیث لواله لم
یکن و العمل سابق بحسب المرتبة على الطلب و یتبعه الطلب فینحصر األمر بالثانی أعنی به الوعد و
الوعید
و لکن یمکن الجواب عن هذه المناقشة اوالً بان العقاب حیث کان تأدیباً للعبد و رادعاً عن المعصیة
و موجباً لقرب العبد بالطاعة کان لطفاً و اما ما یقال من ان الرادعیة انما تحتمل فیما اذا کان العقاب
فی دار التکلیف کاالُمم السابقة و اما اذا کان فی زمان ال یکون تکلیفاً و ال معنی لرجوعه الی الطاعة
فال معنی للرادعیة فهو توهم محض و حرف من غیر تأمل و فکر و یصدر من االوائل اذ لو علم
العبد بأن العقاب غیر صحیح و ال معقول فال یحتمل العقاب و ال یردع عن المعصیة فهل تری من
نفسک المنع عقال اذا قا ل المولی لعبده اذا فعلت العمل الفالنی لقتلتک فاذا ارتکب العبد فقیل لمواله
ان القتل ال یحسن منک لعدم الرادعیة ال یقال ان الرادعیة فی المقام معقولة بالنسبة الی سائر عبیده
فانه یقال نحن نفرض الکالم فی مورد مولی لم یکن له اال هذا العبد و لذا مقتضی الحکمة البالعة و
بعث الرسل و انزال الکتب و متقضی لطف الحکیم فی انه یعمل عمالً یوجب کمال عبیده و قربهم به
و العجب من المحقق االیروانی قدس سره انه انکر هذا الوجه ثم التزم باالستحقاق فی آخر کالمه
من ان الوعد و الوعید لطفاً من المولی مقرباً للعبد نحو الطاعة و معبدان له عن المعصیة 1،مع انک
هل تتصور لطفاً فی الوعد و الوعید غیر ما ذکرنا و ثانیاً بان مقتضی «جزاء سیئة ،سیئة مثلها» هو
عدم کون العقاب للعاصی مخالفاً للحکمة و قبیحاً علی اهلل سبحانه و تعالی فما الفرق بین اهلل سبحانه
و تعالی و بین الناس فی تکافئ السیئة بالسیئة و لو لم تکن مصلحة فی هذا التکافئ فکما ان العبد

 1نهایة النهایة فی شرح الکفایة ،ج ،1ص159 :

الیذائه من سیئة الغیر یجوز التقاص فکذلک الخالق المتعال جل جالله و عظم شأنه الیذائه یجوز
عقالً له التقاص و ال شبهة فی تحقق االیذاء فی اهلل سبحانه و تعالی کما ورد فی آیة (احزاب ـ )57
و فی البحار ج  27ص . 206
و ثانیاً بان الخلود
صفحه 165
فی النار للمعصیة فی زمان محدود قبیح ایضاً لعدم التناسب بین العقوبة و المعصیة و نجیب عن هذا
االشکال ایضاً بانه اوال ربما یکون العبد لمعصیة واحدة و خالفاً واحد تطول اقل من عشرة دقائق
مستحقاً للقتل او الخروج عن محل عمله طیلة حیاته او اکثر اذ المیزان فی قلة العقاب و کثرته هو
عظمة المولی ومفسدة العمل فاذا کان هذا بالنسبة الی الموالی العرفیة و عبیدهم فکیف ظنک بمعصیة
رب العالمین الذی یکون خالقه و بقاء وجود العبد و سائر نعماته منه و لذا ورد فی روایة عن السید
الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیهما السالم ـ قریب ًا بهذا المضمون ـ بان العبد
اذا اهم بالمعصیة و نواها استحق عقاب االولین و اآلخرین و ثانیاً انما الخلود لیس جزاء عملهم فی
الدنیا بل هو جزاء نیة کفرهم الی االبد علی فرض حیاتهم الی االبد کما ورد فی الروایة،
ثم انه علی القول باالستحقاق کما اخترنا فهل یجب علی المولی الحکیم عقالً عقاب العاصین او
یحسن العفو فقال القوچانی قدس سره فی تعلیقته علی الکفایة ان العفو علی فرض االستحقاق ال
قبح فیه حتی یترک الحکیم نعم ال یستبعد القول به بالنسبة الی بعض الطاغین باالضافة الی بعض
المعاصی کما ال مناص عنه فی الظالم علی غیره تعالی من عباده ،1و لذا قد یقال ان اهلل سبحانه و

 1تعلیقة القوچانى على کفایة األصول ،ج ،1ص276 :

تعالی ال یعفو عن حق الناس و لکن الحق القراح ان نقول ان حق الخالق علی الناس اعظم من حق
الناس بالنسبة الی انفسهم فاذا ظلم عبد غیره فکما ان الغیر یجوز له العفو فانه یجوز للمولی العفو
بطریق اولی اذ لو قال المولی لعبیده اذا ظلم احد غیره فال یجوز االعتداء علیه و تقاصه کما ورد
بالنسبة الی االب الوالده و لذا لو عصی العبد و خالف و عاقب لکان معتدیاً و مستحقاً للعقاب و ال
ادری کیف قال هکذا مع انه ال شبهة فی جواز العفو عنهم و هذا مقتضی اطالقات اآلیات الواردة فی
التوبة و الشفاعة و الروایات الواردة فیها و فی الشفاعة و اذهاب السیئة بالحسنة .هذا تمام الکالم
فی النقطة االولی.
النقطة الثانی فی استحقاق الثواب علی االطاعة فی االمر النفسی
و فیه خالف فذهب معظم الفقهاء و المتکلمین الی انه باالستحقاق و ذهب جماعة منهم المفید قدس
سره الی انه بالتفضل بدعوی ان العبد لیس اجیراً فی عمله للمولی لیستحق الثواب علیه و انما جری
و مشی علی طبق وظیفته و متقضی عبودیته و رقیته و لکن اهلل سبحانه و تعالی هو الذی یتفضل
علیه باعطاء الثواب ،و اآلخر و لعله مراد بعض القائلین باالستحقاق بمعنی انه لو تفضل سبحانه و
تعالی علی العبد لکان العبد المطیع اهالً و محالً ال بمعنی طلب العبد من المولی بحیث یحکم العقل
بقبح ترک اعطاء الثواب و کیف ما کان استدل البعض فهو المرحوم الشیخ خواجه نصیر الطوسی فی
کلماتهم علی استحقاق الثواب بمعنی حکم العقل بقبح ترکه کاالجیر بانه یقبح عند العقالء ان ینعم
االنسان علی غیره ثم یکلفه و یوجب علیه شکره و مدحته علی تلک النعمة من غیر ایصال ثواب
الیه و یعدون ذلک نقضاً فی المنعم و ینسبون الی الریاء و ذلک قبیح ال یصدر من الحکیم فوجب

القول باستحقاق الثواب و بان العقالء باسرهم یجزمون بوجوب شکر المنعم و اذا کان وجوب الشکر
معلوماً بالعقل مع ان العقل ال یدرک التکالیف الشرعیة وجب القول بکونها لیست شکراً
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توضیح المطلب ان العقل یحکم بوجوب شکر المنعم بما یدرک العقل بانه مصداق الشکر و ال شبهة
فی ان العقل ال یدرک التکالیف الشرعیة مصداقاً لها و لذا لیس اتیانها شکراً حتی یجب بل وجب
القول بکونها لیست شکراً
ولکن الظاهر ببالی القاصر عدم تمامیة کالمه اذ لو کان للمولی حقاً علی العبد فیصح تکلیفه و القائه
فی اشد االمور الشاقة و اال لو قلنا بعدم القائه فیها و قبح تکلیفه فال یصح الحکم باستحقاق العقوبة
فی صورة المخالفة اذ القاء الغیر فی المشقة و اعطاء االجر و الثواب یحتاج الی قبوله و العجب من
المحقق النبیل الطوسی کیف جمع بین الحکم باستحقاق العقاب علی المخالفة و العصیان و قبح
ا لتکلیف بال اعطاء الثوب و اما دلیله الثانی فیرد بان العقل یحکم بوجوب شکر المنعم بمعنی اطاعته
فی جمیع اوامره و نواهیه ال بمقدار یدرک العقل مصداقاً للشکر.
و ربما یستدل علی استحقاق الثواب بهذا المعنی بان قاعدة اللطف کما تقتضی اعالم العباد بما فیه
الصالح او الف ساد بالبعث نحو االول و الزجر عن الثانی کذلک تقتضی تأکید الدعوة فی نفوس العامة
بجعل الثواب و العقاب فالعبد بعمله یستحق ما جعله المولی من المثوبة و العقوبة بحقیقة معنی
االستحقاق و لذا قال البعض بان الثواب و العقاب بمالحظة جعل الشارع
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و هکذا ال یتم ما ذکر ه المحقق االصفهانی قدس سره فی حاشیته کالمه تقریباً للقول بان الثواب و
العقاب بمالحظة جعل الشارع و الوجه فی عدم التمامیته انه ال دلیل علی حکم العقل من باب قاعدة
اللطف بایجاد ما یوجب الداعی فی النفوس العامة الی اتیان ما فیه الصالح و الفساد مؤکد او
بالمقدار ا لممکن حتی نقول بانه البد من اعالم الشارع ما فیه الصالح و الفساد بالبعث نحو االول و
الزجر عن الثانی و کذلک بجعل استحقاق العقاب علی المخالفة بل بجعل الثواب علی الموافقة حتی
یتأکد الداعی باعلی مرتبة بل نقول بعدم لزوم البعث و الزجر عقالً من باب اللطف و لو سلمنا فیکفی
االرشاد و لو سلمنا البعث المولوی فیکفی جعل العقاب و اال فالبد ان نقول بجعل العقاب للعاصی
فی الدنیا سریعاً حتی یخاف العبد عن العصیان و یسرع الی االطاعة مع انه ال یقول به ذو مسکة من
العقل و العلم
و کذلک ربما یستدل باالستحقاق بمعنی عدم انفکاک الثواب مثل العقاب بانه من لوازم االعمال
بمعنی ان االعمال
صفحه 166
الحسنة  ،) ...هذا ما نقله السید الخمینی فی تهذیب الصول عن االسفار و نحن نأتی کالمه بعینه
فالحظ و افهم و تامل( :فصل فی نشر الصحائف و ابراز الکتب ان القول والفعل ما دام وجودهما فی
أکوان الحرکات ومواد المکونات فال حظ لها من البقاء والثبات ولکن من فعل فعال أو تکلم بقول
یظهر منه اثر فی نفسه وحاله قلبیة تبقى زمانا وإذا  ...وهذه الهیأة الراسخة للنفس المتمثلة لها یوم
القیامة هی التی تسمى فی عرف الحکمة بالملکة وفی لسان الشریعة بالملک والشیطان فی جانبی
الخیر والشر والمسمى امر واحد فی الحقیقة الن المحقق عندنا ان الملکات النفسانیة تصیر صورا
جوهریة وذواتا قائمه فعاله فی النفس تنعیما وتعذیبا ولو لم یکن لتلک الملکات من الثبات

والتجوهر ما یبقى أبد اآلباد لم یکن لخلود أهل الجنة فی الثواب وأهل النار فی العقاب ابدا وجه
فان منشأ الثواب والعذاب لو کان نفس العمل  ...ومما یدل على أن االنسان الکائن فی الدار اآلخرة
غیر متکون من مادة طبیعیة بل من صوره نفسانیة ادراکیة قوله تعالى وننشئکم فیما ال تعلمون وقوله
ان کتاب األبرار لفی علیین ومعلوم ان ما فی علیین لیس مخلوقا من المادة الجسمانیة  ...فیکون ال
1

محاله من أهل الملکوت االعلى والمنزل األرفع والقرب األدنى والرفیق األسنى )

 1فصل فی نشر الصحائف و ابراز الکتب
ان القول والفعل ما دام وجودهما فی أکوان الحرکات ومواد المکونات فال حظ لها من البقاء والثبات ولکن من فعل فعال أو تکلم بقول
یظهر منه اثر فی نفسه وحاله قلبیة تبقى زمانا وإذا تکررت األفاعیل واألقاویل استحکمت اآلثار فی النفس وصارت األحوال ملکات
إذ الفرق بین الملکة والحال بالشدة والضعف واالشتداد فی الکیفیة یؤدى إلى حصول صوره جوهریة هی مبدأ مثل تلک الکیفیة
کالحرارة الضعیفة فی الفحم إذا اشتدت صارت صوره ناریة محرقة وکذلک الکیفیة النفسانیة إذا اشتدت صارت ملکه راسخة أی
صوره نفسانیة هی مبدء آثار مختصه بها فیصدر بسببها الفعل المناسب لها بسهولة من غیر رویة وتعمل ومن هذا الطریق تحدث ملکه
الصناعات ومبدء المکاسب العلمیة والعملیة ولو لم یکن للنفوس اآلدمیة هذا التأثر من الفعل أوال ثم اشتداد ذلک األثر فیها یوما
فیوما لم یمکن الحد من الناس اکتساب شئ من الصناعات العلمیة والعملیة ولم ینجع التأدیب والتعلیم الحد ولم یکن فی تمرین
األطفال على األعمال فائدة وذلک قبل رسوخ الهیئات مضاده لما هو المطلوب فی نفوسهم ولذلک یعسر تعلیم الرجال المحنکین
وتأدیبهم الستحکام صفات حیوانیة فی نفوسهم بعد ما کانت هیوالنیة قابله لکل علم وصنعه کصحیفة خالیه من النقوش والصور فهذه
اآلثار الحاصلة فی القلوب واألرواح بمنزله النقوش والکتابة الحاصلة فی الصحائف واأللواح کما قال سبحانه أولئک کتب فی قلوبهم
االیمان وهذه القلوب واألرواح یقال لها فی لسان الشریعة صحائف األعمال وتلک النقوش والصور کما یحتاج إلى قابل یقبلها کذلک
یفتقر إلى فاعل أی مصور وکاتب فالمصورون والکتاب لمثل هذه الکتابة النوریة هم الکرام الکاتبون لکرامة ذواتهم وافعالهم عن دناء
ه الجسمیة وارتفاع جواهرهم عن المواد الطبیعیة فهم ال محاله ضرب من المالئکة المتعلقة باعمال العباد وأقوالهم لقوله تعالى وان
علیکم لحافظین کراما کاتبین وهم طائفتان مالئکة الیمین وهم الذین یکتبون اعمال أصحاب الیمین ومالئکة الشمال وهم الذین
یکتبون اعمال أصحاب الشمال قال تعالى إذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید وقال
یوم ندعو کل أناس بامامهم فمن اوتى کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم وال یظلمون فتیال وقال أیضا فاما من اوتى کتابه بیمینه
فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیة انى ظننت انى مالق حسابیه الن کتابه من جنس العلوم واالعتقادات الصادقة واألخالق الحسنة والظن

هاهنا بمعنى العلم واما من اوتى کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم أوت کتابیة ولم أدر ما حسابیه الن کتابه من جنس األکاذیب الباطلة
والصفات الشیطانیة والشهوات الحیوانیة والرئاسات الدنیویة المحرقة للقلوب المعذبة للنفوس ومثل هذا الکتاب المشتمل على الکذب
والغلط والهذیان یستحق لالحتراق بالنار کما قال ومن اوتى کتابه وراء ظهره فسوف یدعوا ثبورا ویصلى سعیرا وقد ورد فی الخبر ان
من عمل حسنه کذا یخلق اهلل منها ملکا یستغفر له إلى یوم القیامة کما قال تعالى ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم
المالئکة ان ال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم توعدون نحن أولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی اآلخرة وهکذا القیاس فی
الکفر واالعتقاد السوء فمن فسد اعتقاده فی المسائل اإللهیة ورسخ على جهله وبالغ فی کفره یتنزل على نفسه
شیطان یوعده بالشر ویغره اغترارا بالجهل ویعجبه اعجابا بنفسه وکان قرینه فی الدنیا واآلخرة کما قال تعالى هل أنبئکم على من
تنزل الشیاطین تنزل على کل أفاک أثیم یسمع آیات اهلل ثم یصر مستکبرا اآلیة وقوله ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا
فهو له قرین وهذه الهیأة الراسخة للنفس المتمثلة لها یوم القیامة هی التی تسمى فی عرف الحکمة بالملکة وفی لسان الشریعة
بالملک والشیطان فی جانبی الخیر والشر والمسمى امر واحد فی الحقیقة الن المحقق عندنا ان الملکات النفسانیة تصیر صورا
جوهریة وذواتا قائمه فعاله فی النفس تنعیما وتعذیبا ولو لم یکن لتلک الملکات من الثبات والتجوهر ما یبقى أبد اآلباد لم یکن
لخلود أهل الجنة فی الثواب وأهل النار فی العقاب ابدا وجه فان منشأ الثواب والعذاب لو کان نفس العمل أو القول وهما أمران زائالن
یلزم بقاء المعلول مع زوال العلة المقتضیة وذلک غیر صحیح والفعل الجسمانی الواقع فی زمان متناه کیف یصیر منشئا للجزاء الواقع
فی أزمنة غیر متناهیة ومثل هذه المجازاة غیر الئق بالحکیم سیما فی جانب العذاب کما قال وما انا بظالم للعبید وقال وذلک بما
کسبت قلوبکم ولکن انما یخلد أهل الجنة فی الجنة وأهل النار فی النار بالثبات فی النیات والرسوخ فی الملکات ومع ذلک فان من
فعل مثقال ذره من الخیر أو الشر فی الدنیا یرى اثر ذلک مکتوبا فی صحیفة نفسه أو صحیفة ارفع من نفسه کما قال تعالى فی صحف
مکرمة مرفوعة مطهره بأیدی سفره کرام برره وإذا قامت القیامة وحان وقت ان یقع بصره إلى وجه ذاته لفراغه عن شواغل هذه الحیاة
الدنیا وما یورده الحواس ویلتفت إلى صفحه باطنه ولوح ضمیره وهو المراد بقوله تعالى وإذا الصحف نشرت فمن کان فی غفلة عن
أحوال نفسه وحساب سیئاته وحسناته یقول عند کشف غطائه وحضور ذاته ومطالعة صفحه کتابه ما لهذا الکتاب ال یغادر صغیره وال
کبیره اال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال یظلم ربک أحدا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
تود لو أن بینها وبینه أمدا بعیدا وقد ورد فی هذا الباب من طریق أهل البیت ع وغیرهم عن النبی صلى اهلل علیه وآله وسلم أحادیث
کثیره منها ما روى عن قیس بن عاصم أنه قال صلى اهلل علیه وآله وسلم یا قیس ان مع العز ذال ومع الحیاة موتا وان مع الدنیا آخره
وان لکل شئ رقیبا وعلى کل شئ حسیبا وان لکل اجل کتابا وانه ال بد لک من قرین یدفن معک وتدفن معه وهو حی وأنت میت
فإن کان کریما أکرمک وإن کان لئیما أسلمک ثم ال یحشر اال معک وال تحشر اال معه وال تسئل اال عنه فال تجعله اال صالحا فإنه ان
صلح آنست به وان فسد ال تستوحش اال منه وهو فعلک

فانظر یا ولیی فی هذا الحدیث الشریف تجد فیه لباب معرفه النفس وعلم اآلخرة وفیه إشارة إلى عده مسائل شریفة لیس هاهنا
موضع بیانها .
ومنها قوله صلى اهلل علیه وآله وسلم ان الجنة قیعان وان غراسها سبحان اهلل
ومنها ان المرء مرهون بعمله
ومنها قوله صلى اهلل علیه وآله وسلم خلق الکافر من ذنب المؤمن وأمثال ذلک کثیره .
ومن کالم فیثاغورس وهو من أعاظم الحکماء األقدمین انک ستعارض لک فی أفعالک وأقوالک وأفکارک وسیظهر لک من کل
حرکه فکریة أو قولیه أو عملیة صوره روحانیة وجسمانیة فان کانت حرکه غضبیة أو شهویة صارت مادة لشیطان یؤذیک فی حیاتک
ویحجبک عن مالقاة النور بعد وفاتک وان کانت حرکه عقلیة صارت ملکا تلتذ بمنادمته فی دنیاک وتهتدی به فی أخراک إلى جوار
اهلل ودار کرامته .
ومما یشیر إلى أن صوره کل انسان فی اآلخرة نتیجة عمله وغایة فعله فی الدنیا قوله تعالى فی حق ابن نوح ع انه عمل غیر صالح
على قرائه فتح المیم وفی القرآن آیات کثیره داله على أن کل ما یالقیه االنسان فی اآلخرة ویصل إلیه من الجنة وما فیها من الحور
والقصور والفواکه وغیرها والنار وما فیها من العقارب والحیات وغیرها لیست اال غایة أفعاله وصوره أعماله وآثار ملکاته وانما الجزاء
هناک بنفس العمل باعتبار ما ینتهى إلیه کقوله تعالى وال تجزون اال ما کنتم تعملون وقوله تعالى انما تجزون ما کنتم تعملون لم یقل
مما کنتم تعملون تنبیها على هذا المعنى
وقوله جزاء أعداء اهلل النار .
وتوضیح ذلک أن مواد األشخاص األخرویة ومتعلقاتها وما یکون بمنزله البذور لألشجار والنطف للحیوانات والهیولی للعقلیات انما
هی التصورات الباطنیة والتخیالت النفسانیة والتأمالت العقلیة الن الدار اآلخرة وکل ما فیها لیست من جنس هذه الدار وما فیها فما
فی الدنیا له مادة جسمانیة تطرء علیها صوره أو نفس من خارج بإعانة أسباب خارجیة وأوضاع وحرکات فلکیة وألجسامها
الحیوانیة حیاه عرضیة وما فی اآلخرة من الجنات واألشجار واألنهار وغیرها أرواح هی بعینها صوره معلقة قائمه بذاتها حیاتها نفس
ذاتها وکل نفس انسانیة مع ما یتعلق بها من الحور والقصور واألشجار واألنهار جمیعها موجودة بوجود واحد وحیة بحیاة واحده
والمجموع مع وحدته الشخصیة متکثر الصور واالنسان إذا انقطع عن الدنیا وتجرد عن لباس هذا األدنى وکشف عن بصره هذا الغطاء
کانت قوته االدراکیة قدره وعلمه غیبا وغیبه شهادة فیصیر مبصرا لنتائج أعماله وأفکاره ومشاهدا الثار حرکاته وأفعاله قارءا لصحیفة

و کالمه مع اضطرابه علی فهمی القاصر مشتمل علی نکلتتین :النکتة االولی فی معنی الخلود و التزم
بأنّ معنی الخلود فی النار هو ثبوت نفس الملکة النفسانیة المتشکلة من اعمال الخیر و الشر ال انه
مخلد فی النار الخارجی و معذب بالعذاب الخارج عن هذه الملکة الردیئة .النکتة الثانیة ان العقاب
الزم ذات االفعال بحیث کان الثواب و العقاب مع النفس االنسانیة موجودین بوجود واحد و حیة
بحیاة واحدة و المجموع مع وحدته الشخصیة متکثرة الصور ال ان جسم االنسان یعذب فی النار او
یتنعم فی الجنة و ظاهر کلماته بل صریح بعضها هو انکار المعاد الجسمانی بالمعنی الذی نعتقد بان
الناس بهذه الصورة و اشکال جسمانیة و هیئات مقداریة یکونون فی الجنة او النار بحیث یمکن ان
یری بهذه االبصار الفانیة و الحواس الداثرة البالیة بعد احیائها مرة اخری فی القیامة و لکن انکر فی
کالمه هذا المعنی فالحظ عین کالمه:
(المقام الرابع فی االعتقاد بالصور التی فی اآلخرة هو مقام الراسخین فی العرفان الجامعین بین الذوق
والبرهان وهو االذعان الیقینی بان هذه الصور التی  ...ولکن لیست محسوساتها کمحسوسات هذا
العالم بحیث یمکن ان یرى بهذه االبصار الفانیة  ...فکل نفس من النفوس إذا انقطع تعلقها عن البدن
بالموت وخلت وبخراب البیت ارتحلت تصیر حواسها الباطنیة الدراک أمور اآلخرة أشد وأقوى

أعماله ولوح کتابه حسناته وسیئاته کما قال تعالى وکل انسان ألزمناه طائر فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ
کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا ومما یدل على أن االنسان الکائن فی الدار اآلخرة غیر متکون من مادة طبیعیة بل من صوره
نفسانیة ادراکیة قوله تعالى وننشئکم فیما ال تعلمون وقوله ان کتاب األبرار لفی علیین ومعلوم ان ما فی علیین لیس مخلوقا من المادة
الجسمانیة فعلم أن المرء متکون فی القیامة من معلومه ومعتقده فإن کان معلومه من باب الشهوات المذمومة واألمانی الباطلة واألهواء
الفاسدة تکون من أهل النار والعذاب محترقا بنار الجحیم یکون کتابه فی سجین وان کانت معلوماته من باب األمور القدسیة ومعرفة
اهلل ومالئکته وکتبه ورسله فیکون ال محاله من أهل الملکوت االعلى والمنزل األرفع والقرب األدنى والرفیق األسنى « الحکمة
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فتشاهد الصور العینیة الموجودة فی تلک الدار وال یختص ذلک بنفس دون نفس کما ال یختص قوه
االحساس
صفحه 167
بهذه الحواس فی الدنیا بنفس دون نفس فإذا انقطع تعلقها عن هذا البدن اضطرارا أو اختیارا یجب
لها انکشاف األمور المناسبة ألعمالها وأفعالها ونیاتها واعتقاداتها کما فی قوله تعالى فکشفنا عنک
غطاءک فبصرک الیوم حدید فان کانت أفعالها حسنه ونیاتها صحیحه فروح وریحان وجنة نعیم وان
1

کانت أفعالها قبیحة واعتقاداتها ردیة فنزل من حمیم وتصلیه جحیم )

 1المقام الرابع فی االعتقاد بالصور التی فی اآلخرة هو مقام الراسخین فی العرفان الجامعین بین الذوق والبرهان وهو االذعان الیقینی
بان هذه الصور التی أخبرت بها الشریعة وأنذرت بها النبوة موجودات عینیة وثابتات حقیقیة وهی فی باب الموجودیة والتحقق أقوى
وأتم وأشد وأدوم من موجودات هذا العالم وهی الصور المادیة بل ال نسبه بینهما فی قوه الوجود وثباته ودوامه وترتب األثر علیه
وهی على درجات بعضها صور عقلیة هی جنه الموحدین المقربین وبعضها صور حسیة ملذة هی جنه أصحاب الیمین وأهل السالمة
والمسلمین أو مؤلمة هی جحیم أصحاب الشمال من الفاسقین أو الضالین والمکذبین بیوم الدین ولکن لیست محسوساتها
کمحسوسات هذا العالم بحیث یمکن ان یرى بهذه االبصار الفانیة والحواس الداثرة البالیة کما ذهب إلیه الظاهریون المسلمون وال انها
أمور خیالیة وموجودات مثالیة ال وجود لها فی العین کما یراه بعض اتباع الرواقیین وتبعهم آخرون وال انها أمور عقلیة أو حاالت
معنویة وکماالت نفسانیة ولیست بصور واشکال جسمانیة وهیئات مقداریة کما یراه جمهور المتفلسفین من اتباع المشائیین بل انما هو
صور عینیة جوهریة موجودة ال فی هذا العالم الهیوالنی محسوسة ال بهذه الحواس
الطبیعیة بل موجودة فی عالم اآلخرة محسوسة بحواس أخرویة نسبه الحاس إلى الحاس کنسبة المحسوس إلى المحسوس وعالم
اآلخرة جنس لعوالم کثیره کل منها مع تفاضلها أعظم وأشرف من هذا العالم وکذلک لالنسان وحواسه نشئات کثیره غیر هذه النشأة
الهیولیة المستحیلة الکائنة الفاسدة ولذلک قال تعالى على أن نبدل أمثالکم وننشأکم فیما ال تعلمون وقال تعالى ولآلخرة أکبر درجات
وأکبر تفضیال وقال تعالى بعد خلق النطفة والعلقة والمضغة وهی أطوار طبیعیة مادیة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اهلل أحسن الخالقین
إشارة إلى شرف نشأة الروح وقال تعالى وقد خلقکم أطوارا ثم نشأة الوالیة لمن یفوز بها نشأة أخرى أعلى عن نشأة أصل الروح ثم

نشأة النبوة وظهور خاصیتها أشرف من نشأة أصل الوالیة واهلل تعالى منشئ النشآت وباعث األموات وناشر الکتب والصحائف
والرسائل یوم النشور وهو محصل ما فی الصدور ومخرج ما فی القبور وحقیقة البعث یرجع إلى احیاء الموتى ونزع الصور من المواد
واخراج األرواح من األجساد بانشائهم نشأة أخرى وتبدیل وجودهم بوجود ارفع وأنور واعلم فان الجهل هو الموت األکبر والعلم هو
الحیاة األشرف وقد ذکر اهلل تعالى فی کتابه العلم والجهل وسماهما حیاه وموتا کما سماهما نورا وظلمه بقوله تعالى أو من کان میتا
فأحییناه وجعلنا له نورا یمشى به اآلیة
واعلم أن لکل نفس من نفوس السعداء فی عالم اآلخرة مملکة عظیمه الفسحة وعالما أعظم وأوسع مما فی السماوات واألرضین
وهی لیست خارجه عن ذاته بل جمیع مملکته وممالیکه وخدمه وحشمه وبساتینه وأشجاره وحوره وغلمانه کلها قائمه به وهو
حافظها ومنشئها بإذن اهلل تعالى وقوته ووجود األشیاء األخرویة وان کانت تشبه الصور التی یراها االنسان فی المنام أو فی بعض
المرایا لکن یفارقها بالذات والحقیقة
اما وجه المشابهة فهو ان کال منها بحیث ال یکون فی موضوعات الهیولى وال فی األمکنة والجهات لهذه المواد وان ال تزاحم بین
اعداد الصور لکل منهما وان شیئا منهما ال یزاحم لشئ من هذا العالم فی مکانه أو زمانه فان النائم ربما یرى أفالکا عظیمه وصحارى
واسعه ومفاوز نائیة مثل الذی یراه فی یقظة هذا العالم وهی مع کونها مغایرة لما فی الخارج بالعدد لکن ال تزاحم وال تضائق بینها
فکذلک ما یراه االنسان بعد الموت وفی القبر ال تزاحم وال تضائق بینه وبین هذه األجسام فالمیت یرى فی قبره ما ال یسع فیه لو کان
من اجرام هذا العالم واما وجه المباینة فهو ان نشأة اآلخرة والصور الواقعة فیها قویة الجوهر شدیده الوجود عظیمه التأثیر الذاذا
وایالما وهی أقوى وأشد وآکد وأقوى من موجودات هذا العالم فکیف من الصور المنامیة والمرآتیة ونسبه النشأة اآلخرة إلى الدنیا
کنسبة االنتباه إلى نشأة النوم کما فی قوله ع الناس نیام فإذا ماتوا انتهبوا وقد سبقت اإلشارة إلى کیفیة وجود الصور األخرویة فی
عده مواضع من هذا الکتاب واما بیانها على النهج التفصیلی البرهانی والمسلک التعلیمی اللمی على النظم المیزانی بایراد ما یتوقف
اثباتها علیه من المقدمات واألصول الضروریة والقواعد الکلیة البرهانیة بحیث لم یبق الحد بعد االستماع مجال للبحث واالنکار وال
مساغ للمنع واالستنکار اال لقصور الطبع أو سوء الفهم واالعوجاج أو مرض العناد واالستنکار فقد قرب انجاز موعده وابراز سره
ومقصده إن شاء اهلل تعالى .
واما اجماله فبان یعلم أن النفس االنسانیة لکونها من سنخ الملکوت ونشأة القدرة والقوة على اختراع الصور من غیر مادة لکن الصور
التی یخترعها حین تعلقها بهذا البدن العنصری الکثیف المرکب من األضداد وما یحتاج إلیه من جلب المنافع ودفع المضار وغیر ذلک
من التدابیر والتصرفات الشاغلة ال تکون اال ضعیفه الوجود ناقصة الکون ال یترتب علیها اآلثار المطلوبة منها وال تکون أیضا ثابته
مستقره بل زائلة متغیرة الن ظهرها االن جرم بخارى فی الدماغ وهو دائم التحلل والتجدد والزوال واالنتقال حسب اختالف أمزجة
العضو الدماغی من جهة ما یرد علیه من المغیرات الداخلیة والخارجیة حتى لو فرض وجود تلک الصور أقوى وأدوم مما کانت من

ولکن نحن نناقش فی کلتیهما اما اولی فکما ذکرنا و مر فی توضیح سر الخلود ان ظاهر اآلیات و
الروایات بأن العذاب امر خارجی یعذب به الجسم کقوله تعالی « کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ

جهة عدم الشواغل وجمع الهمة وعزل سائر القوى البدنیة عن فعلها لکانت اآلثار المطلوبة مترتبة علیها ولم یبق فرق حینئذ بین
الصور المتخیلة والموجودة فی العین ولکان الخیال حسا والمتخیل محسوسا أال ترى انه کلما استراحت النفس من االشتغال
والحرکات الضروریة فی حفظ هذا البدن المجتمع من األمور المتنافرة المتداعیة إلى االنفکاک وتعطلت الحواس الظاهرة عن فعلها اما
بالنوم أو االغماء أو بانصراف توجه النفس عن استعمالها إلى الجنبة العالیة بقوة فطریة أو مکتسبه اغتنمت الفرصة ورجعت إلى ذاتها
بعض الرجوع ال کله الن القوى الطبیعیة والنباتیة وغیرها مستعمله واال لحدث الموت وتعفن البدن برطوباته فبهذا الرجوع أصبحت
النفس مخترعة للصور مشاهده إیاها بحواسها التی فی ذاتها بال مشارکه البدن فان لها فی ذاتها سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا إذ لو
لم تکن لها فی ذاتها هذه الخمسة فکیف یکون االنسان حاله النوم أو االغماء یبصر ویسمع ویشم ویذوق ویلمس مع أن حواسه
الظاهرة معطلة عن ادراکاتها بل هی أتم وأصفى ألن هذه کالقشور لها وکما ان هذه الخمسة البدنیة ترجع إلى حس واحد هو الحس
المشترک فجمیع حواس النفس وقواها المدرکة والمحرکة ترجع إلى قوه واحده هی ذاتها النوریة الفیاضة بإذن اهلل وبحوله وقوته
ویصیر حال رجوعها من هذا العالم إلى ذاتها ادراکها لألشیاء عین قدرتها فإذا کان رجوعها إلى ذاتها وهی بعد متصرفة فی البدن
بعض التصرف منشأ اختراع الصور على هذا المنوال فما ظنک إذا انقطعت العالئق والعوائق کلها ورجعت إلى ذاتها وذات مبدعها کل
الرجوع ثم أوال تنظر وال تتأمل فی أن هذه النفوس االنسانیة کلما کانت أتم قوه وأقوى تجوهرا کانت أقل مزاحمة ومعاوقة لقواها اما
لفتورها وضعفها کما للمجانین والمرضى أو بسبب آخر قدسی کما لألنبیاء واألولیاء أو باستعمال أمور مدهشة للحواس محیرة لها کما
للکهنة والسحرة کانت مالقاتها للصور الغائبة ومشاهدتها إیاها أقوى وتأثیرها رغبه ورهبه وتلذذا وتألما أکثر وأعظم وربما یوجد
بعض النفوس المستعلیة عن القیود الدنیویة النافضة عن أذیالنا غبار المحسوسات من الذین یلتفتون إلى اغراض هذا العالم وال
ینظرون إلى الدنیا اال بعین االحتقار واالعتبار ال یشغلهم شان عن شان وال یحجبهم مقام عن مقام وال یلهیهم تجاره وال بیع عن ذکر
اهلل وتذکر عالم اآلخرة فقوتهم یفی بضبط الجانبین وحفظ النشأتین فهی کالمبادئ الفعالة ذاتا وفعال فتقدر على ایجاد أمور صوریة
ادراکیة یکون ایجادها عین شهودها وربما یشغل بعض المکاشفین شهود صور ذلک الموطن عن شهود صور هذا الموطن فی الیقظة
وسالمه اآلالت على عکس حال المحجوبین وإن کان ذلک أیضا نوع حجاب لکنه نادر عزیز جدا حجبت عیونهم باآلخرة عن الدنیا
فجمیع ما ذکرناه من األحوال انما یکون لظهور سلطان اآلخرة على بعض النفوس بوجه من الوجوه فهذا أنموذج من معرفه أحوال
اآلخرة واحکامها للنفوس فکل نفس من النفوس إذا انقطع تعلقها عن البدن بالموت وخلت وبخراب البیت ارتحلت تصیر حواسها
الباطنیة الدراک أمور اآلخرة أشد وأقوى فتشاهد الصور العینیة الموجودة فی تلک الدار وال یختص ذلک بنفس دون نفس کما ال
یختص قوه االحساس بهذه الحواس فی الدنیا بنفس دون نفس فإذا انقطع تعلقها عن هذا البدن اضطرارا أو اختیارا یجب لها انکشاف
األمور المناسبة ألعمالها وأفعالها ونیاتها واعتقاداتها کما فی قوله تعالى فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید فان کانت أفعالها
حسنه ونیاتها صحیحه فروح وریحان وجنة نعیم وان کانت أفعالها قبیحة واعتقاداتها ردیة فنزل من حمیم وتصلیه جحیم « الحکمة
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جُلُوداً غَیْرَها»1و هکذا اآلیات الکثیرة و الروایات العدیدة ،و بعقلی القاصر القائل بغیر ما قلنا خرج
عن رقبة االیمان بل ال یبعد ان نقول بخروجه عن رقبة االسالم عصمنا اهلل سبحانه و تعالی من الزلل
و اآلفات و اإلعوجاج
اما اآلیات التی تدل علی تجسم االعمال فمعناها هو خلق اهلل سبحانه و تعالی بسبب اعمال العباد
الحور و القصر و العذاب و الغساق و الحمیم ال ان االعمال تتصور بهذه الصورة کاستحالة الکلب الی
الملح و اال ال یمکن توجیه التوبة و الشفاعة و العفو خصوصاً اذا قلنا بان تبدیلها بلحاظ اقتضاء
ذاتها کما فی هذا العالم علی نحو قالوا من ان المادة اذا تصیر قابلة العطاء صورة فتعطی.
و قال المحقق االصفهانی فی باب استحقاق الثواب و العقاب علی مخالفة االمر النفسی و موافقته:
«أن المراد بالعقل الحاکم باالستحقاق هو العقل العملی ،الذی من شأنه أن یدرک ما ینبغی فعله أو
ترکه؛ أی القوة الممیزة للحسن و القبح ،و لکن باعتبار مدرکاته  ،و هی المقدمات المحمودة و
اآلراء المقبولة عند عامة الناس؛ الموجبة لحکمهم بمدح الفاعل أو ذمه -کما ذکر فی محلّه-
فالموجبة لکذا و کذا هی المعقوالت ،ال القوة التی لیس شأنها إال اإلدراک.
و المراد باالستحقاق لیس إیجاب الثواب على المولى أو العقاب ،کما یشعر به لفظ االستحقاق :حتى
یناقش فیه فی طرف الثواب :إما لجواز االکتفاء بالنعم العاجلة ،أو ألنّ حقّ المولىعلى عبده أن
ینقاد له فی أوامره و نواهیه ،فال معنى الستحقاق العبد علیه عوضا عنه .بل المراد :أن المدح و
الثواب على اإلطاعة فی محلّه ،نظیر قولهم باستحقاق المدح و الذمّ على فاعل القبیح و الحسن ،فإنّه
لیس المراد إیجاب المدح و الذمّ على العقالء ،بل المدح و الذم منهم على أحد األمرین فی محلّه.
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نعم ،اقتضاء األعمال الحسنة لصورة مالئمة فی الدار اآلخرة ،أو اقتضاء األعمال السیّئة لصورة
منافرة فی اآلخرة لعالقة لزومیة بینهما أمر آخر یشهد بصحته العقل و الشرع ،إلّا أنّ الکالم فی
عنوان االستحقاق عقال المشترک بین العبید و مولى الموالی و بین سائر الموالی .و منشأ هذا
الحکم -کما ذکرنا فی محلّه -لیس إلّا حکم العقالء باستحقاق فاعل العدل للمدح ،و فاعل الظلم
للقدح؛ لما فی األوّل من المصلحة العامة ،و لما فی الثانی من المفسدة العامة .و حیث إن فی ذمّة
العقالء -بما هم عقالء -جلب ما فیه المصالح النوعیة ،و دفع المفاسد النوعیة إبقاء للنظام و دفعا
للفساد ،فأوّل مراتب إیجاد المقتضیات و دفع الموانع اتفاقهم على استحقاق فاعل الخیر للمدح ،و
استحقاق فاعل الشر للقدح.
و من الواضح :أن زیّ الرّقّیة و رسم العبودیة یقتضی التمکین للمولى و االنقیاد له ،فإنه عدل ،و عدم
الخروج عن ذلک بهتک حرمته و اإلقدام على مخالفته ،فإنه ظلم.
و منه علم :أنه ال حاجة فی استحقاق الثواب و العقاب بهذا المعنى إلى جعل من الشارع ،فإنّ مدحه
ثوابه ،و ذمّه عقابه ،و ما ورد من الوعد و الوعید فمن باب التأکید و التعیین لما حکم العقل به ،أو
بیان لظهور الخیر و الشرّ بما یناسبهما من الصورة المالءمة أو المنافرة فی اآلخرة.

1

و کالمه مشتمل علی نقاط:
االولی :ان المراد بالعقل الحاکم باستحقاق هو العقل العملی و هی المقدمات المحمودة و اآلراء
المقبولة عند عامة الناس ال القوة التی لیس شأنها اال االدراک و منشأ هذا الحکم لیس اال حکم
العقالء باستحقاق فاعل العد ل للمدح و فاعل الظلم للقدح لما فی االول من المصلحة العامة و لما فی
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الثانی من المفسدة العامة و حیث ان فی ذمة العقالء بما هم عقالء جلب ما فیه المصالح النوعیة و
دفع المفاسد النوعیة ابقاء للنظام و دفعاً للفساد فاول مراتب ایجاد المقتضیات و دفع الموانع اتفاقهم
ع لی استحقاق فاعل الخیر للمدح و استحقاق فاعل الشر للقدح هذه کبری و اما الصغری فان زی
الرقیة و رسم العبودیة یقتضی التمکین للمولی و االنقیاد له فانه عدل و عدم الخروج عن ذلک بهتک
حرمته و االقدام علی مخالفته فانه ظلم
و لکن کالمه مجمل من حیث ان الحکم باقتضاء رسم العبودیة و التمکن للمولی من این و من
الحاکم ،ان قلت :ان التمکین للمولی و لزوم االنقیاد له مطلب و الحکم باستحقاق العقاب فی صورة
المخالفة مطلب آخر و هو یدعی ان الحاکم باستحقاق العقاب هو العقالء ال الحاکم بلزوم اطاعة العبد
للمولی و لکن یمکن المناقشة فی کالمه من ان الحکم العقالء بما هم العقالء باستحقاق فاعل العدل
للمدح لیس اال من جهة حکم عقلهم و الشاهد علی ذلک لو قلنا بان حسن العدل و قبح الظلم انما
یتحقق بعد حکم العقالء بحیث لو لم یکن العقالء فال معنی للحسن و القبح فیسأل من این یوجد
حکم کل عاقل بمدح فاعل العدل و ما منشأ حکمه و هل هو اال حکم عقل کل واحد منهم و لذا
یحکمون بحسن العدل و قبح الظلم فی جمیع االزمنة و االعصار و فی جمیع االمصار بال اختصاص
الحکم بطائفة دون طائفة اخری
و بعبارة اخری ان حکم العقالء علی قسمین تارة یکون داخالً فی السیرة العقالئیة التی تحتاج الی
االمضاء و یمکن للشارع الردع حیث انهم ال یحکمون العقالء بما هم عقالء بل بما هم عادیون و
اهل ملة کذا مثل قیام السیرة علی حجیة خبر الثقة و اخری یکون داخالً فی القضایا المحمودة و
اآلراء المقبولة و هو حکمهم بحسن العدل و قبح الظلم بما هو عقالء ،هی حجة بمعنی انه ال یمکن
للشارع ردعه بل یجب علیه الموافقة عقالً و ال معنی للقسم الثانی اال من جهة ان حکمهم بلحاظ
تشخیص عقلهم و حکمة و اال فما الفرق بین القسمین حتی یقال ان القسم االول یمکن ردعه

بخالف القسم الثانی و ال ادری ان ما قال قدس سره من ان فی ذمة العقالء بما هم عقالء جلب ما
فیه المصالح النوعیة و دفع المفاسد النوعیة ابقاء للنظام و دفعاً للفساد و اول مراتب ایجاد
المقتضیات و دفع الموانع اتفاقهم علی استحقاق فاعل الخیر للمدح و استحقاق فاعل الشر للقدح
فماذا منشأ هذه الذمة و الحکم بلزوم ابقاء النظام و جلب المصلحة العامة و لزوم ایجاد المقتضیات و
ال یکون المنشأ و العلة هو نفس حکم العقالء بل ظاهر کالمه انه علة حکم العقالء و لیس هذا اال
حکم العقل اللهم اال ان یقال ان العقل یحکم بمدح العدل و ذمم الظلم و لکن الحسن و القبح
یتحققان بعد الحکم العقالء و تطابق آرائهم و لکنه کما تری اذ ال معنی للحسن اال مدح فاعله و ال
للقبح اال ذم فاعله و لو فرض تسلم کالمه فی الحسن و القبح فال شبهة فی لزوم االلتزام بحکم العقل
العقلی فی بعض الموارد کما مر و هو غیر اآلراء المقبولة
الثانیة :انه قال ان المراد باالستحقاق لیس ایجاب الثواب علی المولی او العقاب بل ایجاب المدح او
الذم علیه کما یشعر به لفظ االستحقاق حتی یناقش فیه فی طرف الثواب اما لجواز االکتفاء بالنعم
العاجلة او ألن حق المولی علی عبده ان ینقاد له فی اوامره و نواهیه بل المراد ان المدح و الثواب
علی االطاعة فی محله
و یمکن المناقشة ایضاً فی هذه النقط بان المراد من الثواب المبحوث عنه فی المقام و فی کلمات
التکلمین و الفقهاء لیس مجرد المدح اللفظی و تعریف الشخص المطیع بل المقصود هو اعطاء األجر
و اعطاء النعم االخروی کالعقاب هذا مضافاً الی انه لو قلنا بان المقصود من الثواب هو مجرد المدح
فیکون العبد ای ضاً مستحقاً علی المولی و یلزم علیه ان یمدح بحیث لو لم یمدحه لفعل قبیحاً اذ ال
یمکن للمولی ان یخالف العقالء و یردعهم

الثالثة :ان ما قال من ان االستحقاق بمعنی اقتضاء المادة القابلة إلفاضة الصورة فکما نعبر فی المادة
الدنیویة و صورها بان المادة الکذائیة بعد تمام قابلیتها مستعدة و مستحقة إلفاضة صورة کذائیة
کذلک الصور الدنیویة مواد للصور االخرویة فصح التعبیر باالستحقاق ایضاً و ان اقتضاء االعمال
الحسنة لصورة مالئمة فی الدار اآلخرة او اقتضاء االعمال السیئة لصورة منافرة فی اآلخرة لعالقة
لزومیة بینهما امر یشهد بصحته العقل و الشرع غیر تام ایضاً و السر فی ذلک انه ال عالقة لزومیة
بین الصور الدنیویة و العذاب االخروی بحیث ال یمکن عقالً منع العقاب و العفو اذ اوال ان الصور
الدنیویة کشرب الخمر و ترک الصلوة و الصوم و الزنا اذا کانت مالئمة لصورة الغساق و الحمیم و
سائر الوان العذاب یلزم العذاب و لو لم یأمر المولی بها و لم ینه عنها مع انها تبدل بالعقاب بعد طلب
المولی اللهم اال ان یقال ان هذه الصورة تتم قابلیتها للصور االخرویة بعد اوامر الشارع و ارادتها و
هو کما تری مجرد دعوی بال شاهد و دلیل بل مخالف لالرتکاز و مخالف لمنصوصات الشریعة الن
العذاب بیده و باختیاره
و ثانیاً انه ال یمکن للشارع العفو للشفاعة او للتوبة او الختیاره اللهم اال ان نقول ان القابلیة مشروطة
بالشرط المتأخر و هذا ایضاً کالم شعری کما ال یخفی
الرابعة :انه قال و االستحقاق بمعنی انه حقیق بالمدح و األجر ال ینافی التفضل اذ کل افاضة من
المبدأ اال علی الجواد بذاته سواء کان بایجاد الشخص او رزقه او اعالمه بصالحه و فساده او اعطاء
الثواب علی عمله بمقتضی جوده الذاتی ال باقتضاء من طرف القابل ان کان قبول المورد فی فعلیة
االضافة الزماً و لکن هذا غیر صحیح النه اذا کان اعطاء الثواب بمقتضی جوده الذاتی بحیث کان
الشارع مجبوراً علی االعطاء و یستحیل علیه المنع فهو مناف للتفضل اذ معناه هو انه ان شاء یعطی
و ان لم یشاء ال یعطی کما انه یعذب من یشاء و یضل من یشاء و یغفر لمن یشاء و یرحم من یشاء
و یتوب علی من یشاء

الخامسة :انه استشکل فی تنظیر المقام بالتوبة بان التائب ال یستحق العفو و ان العفو من باب التفضل
الن التوبة من جملة الواجبات فی حقه و یکون ظالماً علی ترکها فالتوبة لدفع الظلم عن نفسه فکیف
یستحق العفو من اهلل بان وجوب التوبة اما عقلی او شرعی و ال مدرک لکونه عقلیاً اال کونه دافعاً
للضرر االخروی المترتب علی عصیانه فیجب و هذا التزام بان التوبة دافعة للعقاب و لکن تطبیق
قاعدة التحسین و التقبیح العقلیین علی دفع الضرر االخروی مخدوش
و توضیح کالمه انه ال وجوب عقلی للتوبة اذ ان العقل ال حکم له بل شأنه االدرک کما فی العقل
النظری و اما العقل العملی فیرجع الی القضایا المحمودة و اآلراء المقبولة فان العقل العملی عبارة عن
حکم العقالء بمدح فاعل العدل و ذم فاعل القبیح و ال حقیقة للحسن و القبح العقلیین اال مدح
العقالء و ذمهم و انما منشأ هذا المدح او الذم هو ابقاء النظام و دفع الفساد اذ النظلم ال یبقی و
الف ساد ال یدفع اال بجلب المصلحة النوعیة و دفع المفاسد النوعیة و اول مراتب ایجاد المقتضیات
لجلب المصلحة النوعیة و دفع الموانع اتفاقهم علی حسن العدل و مدح فاعله و ذم فاعل القبیح حتی
یصیر هذا المدح و هذا الذم داعیاً للناس الی جلب المصالح النوعیة و دفع المفاسد النوعیة
الموجبتین لبقاء النظام و حیث ان فی الدار اآلخرة ال نظام حتی تقتضی ابقائه حکم العقالء
بالتحسین و التقبیح و لذا ال معنی لحکم العقل بوجوب التوبة هذا اوالً ،و ثانیاً ان حقیقة التوبة هو
االقدام علی الطاعة و حیث ان نفس الطاعة ممدوحة و یحکم العقالء بمدح المطیع و لیس االقدام
علی الفعل الممدوح مورداً لمدح آخر و کذلک االقدام علی الثواب لیس مورداً للثواب اآلخر
فتلخص مما ذکرنا عدم صحة القول بوجوب التوبة عقالً و کذلک ال وجوب شرعی للتوبة اذ التوبة و
هی الرجوع اذا ارید منها الرجوع العملی بالتجنب عن العصیان فعالً او ترکاً فهو بنفسه واجب من
دون مالحظة عنوان التوبة و اذا ارید منها الرجوع الجنانی و هو العزم علی العدم المالزم للندم فهو

مما ال دلیل علی وجوبه مولویاً فان العزم علی فعل المعصیة لیس بحرام حتی یکون العزم علی العدم
الزماً بل المحرم نفس فعل المعصیة
ولکن یمکن ال مناقشة فی کلتا دعوییه و اما الدعوی االولی و هو عدم الحکم بوجوب التوبة عقالً
فیمکن المناقشة اوالً بان العقل له بعث و زجر و ال یصح ارجاع العقل العملی الی اآلراء المحمودة
کما مر آنفاً و ثانیاً انه لو ارجعنا حکم العقل بقبح المعصیة و حسن الطاعة الی حکم العقالء بمدح
فاعلها و ذمه فال یصح الحکم بحسن الطاعة و قبح المعصیة بلحاظ ان زی الرقیة و رسم العبودیة
یقتضی التمکین للمولی و االنقیاد له فانه عدل و عدم الخروج عن ذلک بهتک حرمته و االقدام علی
مخالفته فانه ظلم اذ المعصیة و کذلک الطاعة فی اکثر الواجبات االلهیة و محرماتها مخالً بالنظام او
موجباً إلبقاعه کما ال یخفی مثالً ترک الصلوة او الصوم او الزنا بغیر أنف و اللواط و شرب الخمر بل
السرقة و امثال ذلک ال یترتب علیه االخالل به و عدم ابقائه و الشاهد علی ذلک ان الکفار و
المشرکین یفعلون هذه المعاصی و ال یخل بنظامهم هذا مضافاً الی انا ال نقبل حکم العقل بلزوم ابقاء
النظام فلو جاء القیامة و ذهب النظام فهل یلزم محذور عقالً؟ کال و حاشا و کذلک لو کان شخص
قادراً علی اذهاب النظام فال محذور عقالً فما فما الفرق بین االذهاب بید اهلل سبحانه و تعالی و
االذهاب بید غیره نعم یمکن ان نقول بحرمة االخالل بالنظام من باب کونه موجباً للتعدی و الظلم
علی الغیر و هو قبیح عقالً ال ان الظلم و التعدی قبیح النه موجب لالخالل بالنظام و هو القبیح اصالة
کما هو مختاره قدس سره
و اما الدعوی الثانیة و هو عدم وجوب التوبة شرعاً فیمکن المناقشة فی استدالله بااللتزام بوجوبین
احدهما وجوب الفعل الفالنی بعنوان کتعلق الوجوب بالصلوة بعنوانها و الصور کذلک ثانیهما تعلق
الوجوب بعنوان التوبة و ان کان مصداقاً متحداً معه ال یقال ان جعل الوجوب علی العام ثم جعل
وجوب آخر علی الخاص قبیح کما اذا قال المولی الکرم العلماء و قال ایضاً اکرم العلماء العدول و

اراد الجعلین ال بأن نقول ان الخطاب الثانی بیان قسم من الجعل العام ثبوتاً ،و ما نحن فیه کذلک
ألن احد الجعلین علی العام و کل مکلف و الثانی علی البعضو هو العاصین فی السابق فانه یقال ان
القبیح هو تعلق الجعلین ثبوتاً بفعل واحد و لو اراد المولی بیان کون وجوبه مؤکداً و مالکه قویاً
شدیداً اکیداً فیجعل جعالً و خاصاً مطلقاً کالمثال و المقام فضالً عما اذا کان بینهما عموماً و من وجه
ثبوتاً فال محذور عقلی و ال عرفی فی جعلین سیما اذا کان احد الجعلین بعنوان آخر کالمقام مثل
التوبة ،مثالً اذا کان مالک اکرم العالم العادل اکثر من مالک اکرم ذات العالم و غرضه فی اکرم العالم
العادل اشد بحیث ال یرضی بترک اکرامه ففی هذه الفرض یمکن للمولی الجعل لحد الطریقین
احدهما ان یجعل لکل من العلماء وجوباً واحداً غایة االمر یبین مراده فی مقام االثبات بنحو من
االرشاد اخباراً او ذکر العالم العادل بالخصوص ،ثانیاً ان یجعل للعالم العادل وجوباً آخر بحیث یکون
له وجوبان کاشفان عن مالک شدید و ترتب العقابین علی ترک اکرامه بخالف سائر العلماء نقول
فی المقام ایضاً کذلک بمعنی ان المولی یرید جعل الوجوبین للعاصی فی الماضی لتفهیم ان عقابه
اشد و هذا مطابق لالرتکاز و الوجدان و شبیه ما قلنا فی المقام قد یقال فی باب حرمة التجری
حیث استشکل فی حرمة التجری بان جعل الحرمة قبیح لعد التفات العبد المتجری الی کونه متجریاً
و اال انقلب الموضوع و اجیب بانه یمکن جعل الحرمة علی عنوان التجری بالمعنی العام الشامل
للعاصی ایضاً مع ان المحذور هناک اشد اذ بین الجعلین تساو فی اعتقاد المتجری و ان لم یکن
هکذا واقعاً تأمل فافهم.
و ان ناقش السید الخوئی قدس سره و فی غیره فی بعض کلماتهم نعم یمکن المناقشة ثبوتاً فی
اصل وجوب التوبة شرعاً بانه یلزم تعدد العقاب و هو ینافی حکمة وضع التوبة ألنها شرعت رحمة
للعباد کما اشار الیه فی کلمات سید الساجدین (علیه السالم) فی دعاء وداع شهر رمضان و غیره من
حضرات االئمة المعصومین علیهم السالم و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین و لو کانت التوبة واجبة

شرعیة نفسیة فهو خالف کونها من باب الرحمة و لذا ما ورد فی کلمات المعصومین علیهم السالم
فی موارد التکالیف انها جعلت رحمة علی العباد هذا مضافاً الی ان تعدد العقاب مخالف صریح
الروایات الروایات الواردة فی باب التوبة کما انه ورد قریباً الی هذا المضمون انه لو عصی العبد ما
کتب اهلل سیئته و یمهله سبع ساعات فان لم یتب تکتب سیئة واحدة بخالف الحسنات مع انه لو
کانت التوبة واجبة نفسیة شرعیة للزم تعدد العقابین لو لم نقل باکثر منهما للزوم وجوب التوبة فوراً
ففوراً فتأمل
ثم قال :فالتحقیق ان التوبة من حیث انها دافعة للعقاب جبلی فطری ال شرعی و ال عقلی و ما ورد
من الشارع لیس ایجاباً منه بل ارشاداً الی دفع العقاب عن نفسه بالرجوع الیه تعالی1و لکن یمکن
المناقشة فی کالمه ایضاً بان وجوب التوبة عقلی کوجوب االطاعة الن التوبة دافعة للعقاب االخروی
و دفع العقاب االخروی عقلی و العقل یستقل بمنع ان العبد عمل عمالً یوجب عقابه یوم القیامة النه
من سخط المولی مضافاً الی ان التوبة موجبة لرضی المولی عن العبد و اعدام ظلمه الیه مع ان القول
بکو التوبة من االنسان بمقتضی جبلته الحیوانیة مما یکون خالف الوجدان السلیم بل مما یستنکره
العقالء کما ال یخفی هذا مضافاً الی امکان القول بوجوب التوبة شرعیاً شبیه الوجوب الطریقی مثل
وجوب االطاعة فکما ان اهلل سبحانه و تعالی بجعل «رفع ما ال یعلمون» فی بعض اطراف العلم
االجمالی او قاعدة الفراغ او اصالة الصحة ،یفهم العبد بانه لو کان هذا العمل واجباً او حراماً فال
یعاقب علی مخالفته و ان کان مستحقاً للعقوبة مع الغض عن هذا الجعل فکذلک بجعل وجوب التوبة
یرفع العقاب.

 1نهایة الدرایة هامش جلد  2ص 112

ان قلت ان الحکم الطریقی مختص بموارد احتمال التکلیف الیجاب التنجیز او لرفعه و التوبة لیست
کذلک النه ال معنی لتنجیز الواقع او لکون العبد معذوراً .قلت :نعم و ان کان الحکم الطریقی فی
اصطالح االصولیین هکذا اال انه ال وجه النحصار الحکم الطریقی فیه بعد امکان جعل المولوی
بمقتضی مولویته حکماً و کانت نتیجته رفع العقاب المحتمل او القطعی هذا مضافاً الی امکان القول
باستحبابه شرعاً بعد ورود االخبار الکثیرة فی حب اهلل سبحانه و تعالی للتوبة و التواب و شد فرحه
بالعبد التائب و تبدیل السیئات بالحسنات کما یظهر للمتتبع فی االخبار و اآلیات الشریفة
فذلکة :یمکن ان یستدل علی وجوب اطاعة المولی بلزوم دفع العقاب المحتمل ان قلت :انما الکالم
فی صحة العقاب و حسنه قلت :انه بعد ما ورد فی الشریعة التوعید بالعقاب فی صورة المخالفة و
علمنا ان العقاب ان لم یکن صحیحاً حسناً بل کان قبیحاً فال یصدر من المولی الحکیم علی االطالق
اذ صدور الفعل القبیح انما یکون اما من جهة الجهل او العجز او التشفی او سائر الصفات الرذیلة التی
تعالی اهلل سبحانه و تعالی عن تلک علواً کبیراً و هذا نظیر ما یقال ان ادل دلیل علی امکان شیء
وقوعه اللهم احفظنا عقائدنا و اعصمنا من الذلل و الفتن و ال تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد
صلوات اهلل علیهم اجمعین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین .هذا کله فی نقل الکلمات و النقض و
االبرام فیها
و اما الحق المختار القراح ان الثواب من باب التفضل بخالف العقاب نعم بعد ما وعد اهلل سبحانه و
تعالی العباد باعطاء الثواب علی االطاعة یستحق العبد للثواب لقبح خلف الوعد علی اهلل سبحانه و
تعالی بل یستحق العبد الثواب بمقدار اکثر من العمل للروایات العدیدة و اآلیات الکثیرة الدالة علی
کثرة لطفه علی العباد و تضاعف حسناته و مضاعفة االجر للعباد

[النقطة الثالثة فی استحقاق الثواب و العقاب علی االمر الغیری]
اما النقطة الثالثة و هی استحقاق الثواب و العقاب علی االمر الغیری فقال صاحب الکفایة قدس سره:
«و اما استحقاقهما علی امتثال الغیری و مخالفته ففیه إشکال و إن کان التحقیق عدم االستحقاق
على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقالل العقل بعدم االستحقاق إال لعقاب
واحد أو لثواب کذلک فیما خالف الواجب و لم یأت بواحدة من مقدماته على کثرتها أو وافقه و أتاه
بما له من المقدمات .نعم ال بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترک المقدمة و بزیادة المثوبة
على الموافقة فیما لو أتى بالمقدمات بما هی مقدمات له من باب أنه یصیر حینئذ من أفضل األعمال
حیث صار أشقها و علیه ینزل ما ورد من االخبار من الثواب علی المقدمات او علی التفضل فتأمل
جیداً و ذلک لبداهة ان موافقة االمر الغیری بما هو امر ال بما هو شروع فی اطاعة االمر النفسی ال
توجب قرباً و ال مخالفته بما هو کذلک بعداً و المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و
البعد»1انتهی کالمه.
و کالمه مشتمل علی نکاة :
النکتة االولی :ان االمر الغیری ال یوجب قرباً و ال بعداً و لکن اورد المحقق االیروانی قدس سره
علیه بان القرب و البعد المعنویین علی اشکال فی معناهما ان حصال فهما من آثار مطلق قصد
التقرب و االمتثال و المخالفة و العصیان سواء کان المقصود امتثال امراً نفسیاً او غیریاً بل یترتبان
علی مجرد االنقیاد و التجری و ان لم یکن فی موردهما امر و نهی
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و لکن المحقق االصفهانی قدس سره وافق صاحب الکفایة و قال فی توجیه کالمه ان الوجوب
المقدمی وجوب معلولی کما أن الغرض منه غرض تبعی ،فیکون تحریکه و دعوته و مقربیته کذلک،
فکما أنّ المولى بعد أمره بذی المقدّمة ال یتمکّن من عدم األمر بالمقدمة ،فیکون البعث نحوها قهریا،
کذلک انقیاد العبد لألمر بذیها یوجب االنقیاد بالعرض  ،و ال یعقل االنقیاد لألمر النفسی و االنبعاث
عنه مع عدم االنقیاد لمعلوله و االنبعاث عنه و هذا االنبعاث القهری کنفس بعثه ارتکازی ربما ال
یلتفت إلیه تفصیال و حیث عرفت عدم استقالل األمر المقدمی فی الباعثیة ،تعرف :عدم استقالله فی
المقربیة و ما یترتّب علیها عقال ،و لذا ال بعد للعبد من المولی اال بتبع البعد المرتب علی ترک ذیها
ان قلت :لیس المراد من تبعیة الوجوب الغیری للوجوب النفسی عرضیة الوجوب الغیری بحیث ان
یکون هناک وجوب واحد حقیقی ینسب الی ذی المقدمة بالذات فینسب الی المقدمة بالعرض و
المجاز و لذا ال یجدی فی استحقاق الثواب و العقاب حیث ال موافق حقیقة و ال مخالفة اال للواجب
النفسی الن هذا المبنی فاسد جداً اذ وجوب المقدمة وجوب حقیقی مغایر لوجوب ذیها و هو منبعث
عنه عند المشهور و ان کان المقصود من التبعیة هو التبعیة فی الوجود بمعنی ان هناک وجوبین
منحازین حقیقیین اال ان احدهما یوجد اآلخر کالعلة و المعلول فنقول ان مجرد التبعیة فی الوجود ال
یقتضی عدم موافقة التکلیف الغیری التابع له فی الوجود
قلت :ان المراد من التبعیة ان المقدمة بما هی خالیة عن الغرض بل الغرض منها مجرد الوصلة الی
الغیر فکذا البعث نحوها لمجرد الوصلة فکانه ال نظر الیها بما هی کالمعنی الحرفی و لیست موافقته

اال لمجرد الوصلة الی موافقة االمر النفسی فهذه الموافقة ال تعد موافقة اخری فی قبال موافقة االمر
النفسی فی نظر العقالء حتی یمدح علیها او یذم علی ترکها1انتهی کالمه.
ولکن الحق فی المقام مع صاحب الکفایة کما اشار الیه المحقق االصفهانی قدس سره اذ المراد من
القرب و البعد هو المحبوبیة و رضی المولی من العبد و المبغوضیة و سخطه منه و ال شبهة ان
المقدمة بذاتها و بحیالها لیست محبوبة للمولی بل ال محبوبیة لها ذات ًا و لو کانت مکتسبة من قبل
محبوبیة ذی المقدمة و الشاهد علی ذلک انه لو أتی العبد بذی المقدمة مع اتیان المقدمات العدیدة
الالزمة إلتیان ذیها لما حصل للمولی اال غرض واحد و ما أتی اال بمحبوب واحد و فی صورة ترکه
ما حصل له اال سخط و مبغوض واحد
اما ما قال المحقق االصفهانی قدس سره من انه حیث عرفت عدم استقاللیة االمر الغیری فی الباعثیة
فکذ لک تعرف عدم االستقاللیة فی المقربیة فوجهه ان الباعثیة و الداعویة لالمتثال لیس حقیقة نفس
الوجوب االعتباری او ارادة المولی بل الباعث الخوف عن العقاب او الطمع فی الثواب او اهلیة
الخالق للعبادة کما قال موالنا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین و لعنة اهلل علی اعدائهم
اجمعین و ال شبهة فی عدم العقاب علی مخالفته و ال محبوبیة للمقدمة عند المولی حتی یأتی بها
ألهلیة المولی للعبادة و ال ثواب عند العقل علی موافقته ألن المقدمة بما هی هی ال قیمة لها عنده
اللهم اال ان یقال ان اطالق ما دل علی اعطاء الثواب لکل مطیع بل نفس احتمال الثواب ولو مع عدم
الدلیل علیه یکفی لداعویة االمر الغیری .اللهم اال ان یقال ان االمر النفسی المتعلق بذی المقدمة
یکفی للداعویة لإلتیان بالمقدمة ال یقال نعم و لکن نقول بامکان الداعویة علی فرض عدم داعویة
االمر النفسی مثل من صلی فی مکان لغرض دنیوی غیر الریاء و لکن لو لم یکن ذلک الغرض لصلی
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ایضاً المر الشارع و هذا المقدار یکفی للداعویة ولکن یمکن المناقشة بأن قیاس المقام بالمثال غیر
صحیح اذ لو فرض عدم داعویة االمر النفسی لزالت داعویة االمر الغیری و بهذا یظهر لغویة االمر
الغیری و بطالنه وعبثیته حتی مع فرض امکان التقرب به
و مما ذکرنا ظهر المناقشة فی کالم المحقق االیروانی قدس سره حیث قال «ان القرب و البعد من
آثار نفس قصد التقرب مطلقاً و من المعلوم امکان قصد االمتثال باالمر الغیری و اال لم یعقل توجه
االمر اذ االمر انما هو لغرض ان یدعو العبد الی العمل فلو ال امکان قصد القربة باالمر الغیری کان
االمر باطالً و عبثاً و لذا یقال ـ کما سیأتی ـ ان حکمة جعل االمر هو احتمال الباعثیة حین وصوله
الی العبد ألن فی جعل کل امر حکمتین و غرضین احدهما فی المتعلق و ثانیهما فی الجعل و اما
حکمة المتعلق فهی المصالح و اما حکمة الجعل فهی امکان داعویة االمر الی العمل و هذا االمر من
جهة لطف من اهلل سبحانه و تعالی الی العبد اذ االمر یصیر وسیلة لقصد تقرب العبد الی المولی بإتیان
متعلقه و اال فال یحصل التقرب و ال یمکن قصد التقرب الی المولی اال فی عمل کان یحصل القرب
بعد االتیان به و لذا یحصل القرب و البعد بامتثال االمر الغیری .فخالصة الکالم انه ال یمکن االمر
عقالً اال فی مورد امکان قصد القربة و ال یمکن قصد القربة اال فیما یحصل القرب بعد العمل» و
وجه ظهور المناقشة انه ال داعویة لالمر الغیری اال فی ظرف االتیان بذی المقدمة فی ذلک الظرف
ال استقالل للداعویة بل داعویته بنحو المعنی الحرفی بمعنی ان غرض المولی من ذلک االمر هو
الوصلة الی مقصوده و کذلک غرض العبد من االتیان بل یمکن المناقشة فی کالمه بأن هذا االمر
الغیری لغو و لو فرض امکان الداعویة له؛ کفایة داعویة االمر النفسی إلتیان المقدمة و مع فرض
عدم دا عویته ال داعویة لالمر الغیری ایضاً کما مرّ و ال یقاس المقام بالواجب النفسی االرتباطی اذ
فیه اتیان کل جزء محبوب للمولی و لکن بشرط اتیان سائر االجزاء و هناک محبوبات ضمنیة اللهم
اال ان یقال ان هناک ایضاً محبوب واحد و قرب واحد کما هو غیر بعید

النکتة الثانیة :ا ن الثواب و العقاب من تبعات القرب و البعد فقد اورد المحقق االیروانی قدس سره
بانا نمنع کون الثواب و العقاب من آثار القرب و البعد المعنویین بل هما من آثار قصد االمتثال و
التعمد بالعصیان کما ان القرب و البعد المعنویین أیضا من آثارهما فی عرض واحد و من المعلوم ان
قصد االمتثال باألمر الغیری بمکان من اإلمکان و لواله لم یعقل توجه األمر فان األمر انما هو
لغرض ان یدعو العبد إلى العمل فلو ال انه مما یمکن ان یدعو نحوه کان األمر باطالً و عبثاً
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و لکن الظاهر عدم صحة ایراده علیه قدس سرهما و الوجه فی ذلک انه لو قلنا بان الثواب من باب
التفضل فال وجه لالشکال فی المقام الن التفضل لو کان صحیحاً بالنسبة الی العبد العاصی کما هو
الحق فال وجه النکار صحته بالنسبة الی من أتی بالمأمور به الغیری و اما لو قلنا باالستحقاق
ببرهان الخواجة و غیره بأنه کما یقبح تکلیف العبد و إلقائه فی مشقة بغیر أجر فی المأمور به
النفسی فکذلک فی المأمور به الغیری فنقول ان المولی ال یشاء من العبد اال المأمور به النفسی و ال
یلقیه اال فی مشقته نعم حیث انه ال یمکن للمولی ان یأمر بذی المقدمة اال بان یأمر الی مقدمته کما
هو دعوی القائل بوجوبها فال محالة صار مجبوراً علی االمر بها و ال معنی لتقبیح العبد باالفعال
االجباریة نعم لو تمکن المولی من عدم االمر و لکن مع ذلک امر لصح هذا البرهان اللهم اال ان یقال
انه فی هذا الفرض ایضاً ال قبح اذ العبد البد و ان یأتی بالمقدمة سواء امر المولی بها او لم یأمر فلم
تأت المشقة من ناحیة االمر الغیری کما ال یخفی و ان کان الثواب بالوعد فقال المحقق االیروانی
قدس سره ان اطالق اآلیات مثل قوله تعالی «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها» فان الحسنة کما
تطلق علی النفسی فکذلک تطلق علی الغیری .ولکن یمکن المناقشة فی ذیل کالمه بان اطالقها
علی المقدمة ال یخلو عن تأمل اذ لو سئل عن العبد اآلتی بالمقدمة و ذی المقدمة بأنک کم تأتی
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بالحسنة ألجاب بأنی جئت بواحدة ال اکثر .فتلخص ان الحق هو احتمال ترتب الثواب علی االمر
الغیری بناء علی التفضل اال فی الموارد التی وعد به علیه
النکتة الثالثة :انه قال قدس سره ان موافقة االمر الغیری بما هو شروع فی اطاعة االمر النفسی
توجب قرباً و کذلک مخالته بما هو شروع فی مخالفة االمر النفسی توجب بعداً و لذا یستحق
المثوبة و العقوبة ألنهما من تبعات القرب و البعد و ناقش فیها شخنا االستاذ التبریزی قدس سره بان
دعوی کون االتیان بالمأمور به الغیری شروعاً فی االمتثال الواجب النفسی نظیر دعوی کون شراء
الطعام شروعاً فی االکل و ان غسل الثوب او البدن شروع فی امتثال االمر بالصلوة مع ان الصلوة
اولها التکبیر
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ولکن الظاهر عدم صحة هذه المناقشة اذ فرق بین القول بکون االتیان بالمقدمة شروع فی امتثال
االمر بذی المقدمة و بین القول بکون االتیان بها شروع فی اتیان ذی المقدمة و ما هو البعید هو
الثانی دون االول لوضوح الصدق العرفی
النکتة الرابعة :انه قال  :و المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و البعد و ال یبعد ان یرید
من کالمه ان المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و العبد قهراً ال بمعنی انهما فعل اختیاری
له سبحانه و تعالی کما یشعر به کالمه فی بحث الطلب و االرادة حیث قال :قلت العقاب انما بتبعة
الکفر و العصیان التابعین لالختیار الناشی عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتیة الالزمة لخصوص
ذاتهما  2انتهی کالمه .و هذا المعنی مناسب لذوقه الفلسفی المتخذ من االسفار و غیره و لکن یورد
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علیه بان هذا الکالم سخیف فی غایة السخافة اذ الثواب و العقاب فعالن اختیاریان للمولی کما مر
نعم یمکن حمل کالمه ان الداعی علی العقاب و سببه هو الکفر و العصیان.
النکتة الخامسة :دلیله علی مدعاه هو استقالل العقل بعدم استحقاق العاصی اال لعقاب واحد و ان
کان للواجب مقدمات عدیدة و ترکه مع ترک مقدماته مع انه لو کان لمخالفة االمر الغیری ایضاً
عقاب لکان مستحقاً للعقوبات المتعددة و هکذا فی ناحیة الثواب
و لکن اورد المحقق االیروانی قدس سره علی صاحب الکفایة بأن البداهة تشهد بانه ال فرق فی
االستحقاق المذکور بین االوامر النفسیة و الغیریة فان مالک االستحقاق فی الجمیع واحد و هو ترک
اداء حق المولی و عدم القیام بوظائف عبودیته بتنفیذ مقاصده و إجراء أوامره و نواهیه فال وجه
للتفصیل و التفکیک باالستحقاق فی األول و عدم االستحقاق فی الثانی بل لو ثبت عدم استحقاق
من ترک الواجب بمقدماته اال لعقاب واحد عقال کشف ذلک عن عدم وجوب المقدمات فان استتباع
الوجوب و لو کان غیریا الستحقاق العقاب أوضح عندنا من وجوب مقدمة الواجب
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ول کن ظهر من مطاوی ما ذکرنا فی تأیید کالم الکفایة و االیراد علی المحقق االیروانی عدم تمامیة
ایراده علی الکفایة و السر فی ذلک انه ان الکبری و هی استحقاق من ترک حق المولی بعدم القیام
بالوظائف العبودیة و عدم تنفیذ مقاصده انما تکون مسلمة و صحیحة فی ما یکون مقصود المولی و
غرضه هو القیام ال مجرد ترک االمر االعتباری و لذا لو رخص الشارع العبد فی ترک امتثال اوامره
کما فی موارد جریان البرائة فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة لما کان ترک العبد التکالیف الواقعیة
ترک اداء حق المولی و الخروج عن زی الرقیّة مع ان التکالیف الواقعیة ثابتة علی الفرض فکذلک
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المقام و لذا نقول ان مَثل االوامر الغیریة مثل التکالیف الواقعیة مع ورود الترخیص من الشارع فی
الترک إلشتراکهما فی عدم الغرض فیهما
و اورد المحقق العراقی قدس سره علیه و التزم باستحقاق العقاب و الثواب علی االمر الغیری و
اجاب علی استدالل الکفایة و بیّن سر عدم تعدد العقاب و قال فی نهایة االفکار« :انه قد یستشکل
علی المالزمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة بانه یلزم من وجوبها ترتب المثوبات
المتعددة علی فعل واجب واحد له مقدمات کثیرة و هکذا ترتب العقوبات المتعددة علی ترکه بما له
من المقدمات النه ترک واجبات متعددة و من اجل جواب هذا االشکال صاروا
صفحه 168
بصدد هذا التقسیم فقسموا الواجب الی النفسی و الغیری للتنبیه علی انه لیس مطلق الواجب مما
یترتب علیه ذلک انما هو خصوص الواجب النفسی و اما الواجب الغیری فحیث انه کان وجوبه
الجل التوصل به الی وجود واجب آخر فال یکاد یترتب علیه فعالً أو ترکاً استحقاق المثوبة و
العقوبة بوجه اصالً و حینئ ٍذ فال ینافی القول بوجوب المقدمة شرعاً وحدة المثوبة و العقوبة علی فعل
الواجب و ترکه کی یکون مجال لالشکال المزبور»
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ثم اورد المحقق العراقی قدس سره علی هذا االشکال و الجواب و قال بعدم تمامیة کلیهما «اما عدم
تمامیة الجواب فالنه مبنی علی کون مدار استحقاق الثواب و العقاب علی عنوان االطاعة و المعصیة
بموافقة االمر النفسی و مخالفته و اما بناء علی کون مدار االستحقاق علی عنوان التسلیم للمولی و
التمرد عن اوامره و الطغیان علیه و الخروج عن رسم العبودیة و زیّ الرقیة کما هو الحق فال مجال
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لهذا الجواب اذ کما ان مخالفة االمر النفسی طغیان و تمرد فکذلک مخالفة االمر الغیری و کذلک فی
ناحیة الثواب فکما ان امتثال االمر النفسی تسلیم فکذلک امتثال االمر الغیری .و لکن قد ظهر جوابه
مما مر فی االشکال علی کالم المحقق االیروانی قدس سره
و اما عدم تمامیة االشکال فالن تعدد الثواب و العقاب تابع لتعدد التسلیم و الطغیان التابعین لتعدد
الغرض و الشاهد علی ما ذکرنا وضوح انه کما یتحقق عنوان التسلیم و الطغیان بموافقة االمر النفسی
و مخالفته فکذلک یتحقق بموافقة االوامر الغیریة و مخالفتها و لذا تری ان العقالء یمدحون و
یحکمون باستحقاق االجر و الثواب بمجرد الشروع فی المقدمات من دون انتظار منهم فی المدح و
حکمهم باالستحقاق الی وقت االتیان بالواجب النفسی و معلوم انه ال یکون له وجه اال تحقق عنوان
التسلیم بموافقة االم ر الغیری کتحققه بموافقة االمر النفسی و هکذا االمر فی طرف الطغیان فانه ایضاً
مما یتحقق بمجرد شروعه فی مقدمات الحرام او ترکه لما هو مقدمة الواجب حیث انه یصدق علیه
بانه ممّن أبرز الجرأة علی المولی و صار بصدد التمرد و لذا یصیر مورداً للتوبیخ و الذم من العقالء
بال حالة منتظرة الی وقت فوت الواجب النفسی کما فیمن رمی سهماً لقتل مؤمن مع کون السهم یبلغ
الیه بعد ساعة فانه من الحین یصیر هذا الرامی مورداً للذم عند العقالء
و اما توضیح عدم لزوم تعدد المثوبة و العقوبة فی فعل واجب واحد له مقدمات و ترکه بترک
مقدماته فمن جهة ان وحدة المثوبة و العقوبة و تعددهما تابعة وحدة التسلیم و الطغیان و وحدتهما
تابعة لوحدة الغرض و تعدده فاذا کان الغرض فی المقام واحداً یکون التسلیم أو الطغیان واحداً نعم
ان التسلیم و ان کان یتحقق بمجرد شروع العبد فی المقدمة و یستحق علیه المثوبة اال انه یمتد الی
زمان اتیان ذی المقدمة و ان هذا التسلیم واحد و ال یکون التسلیم فی الواجب الذی یکون له
مقدمات عدیدة متعدداً و کذلک الطغیان فی ناحیة المخالفة نعم لو شرع فی المقدمات و لکن لم
یستمر الی ایتان ذی المقدمة و حصل له البداء بعد ذلک فی الطغیان و العصیان یکون طغیانه من

حینه رافعاً لما استحقه من المثوبة علی تسلیمه السابق بحیث کأنه لم یفعل شیئاً و لم یتحقق منه
التسلیم عکس التوبة و کذلک یکون االمر فی من شرع فی الطغیان بفعل مقدمة او ترکها المنجر الی
ترک الواجب او فعل الحرام و لکن یستمر الی ترک ذی المقدمة و حصل له البداء فی االمتثال و
أتی بالواجب او ترک الحرام فان تسلیمه یکون رافعاً لما استحقه من العقوبة علی الطغیان من هذا
الحین بحیث لم یتحقق منه الطغیان ابداً» ثم قال « نعم لو کان عدم حصول الواجب من جهة عدم
تمکنه منه خارجاً لموت أو مرض أو غیر ذلک ال لحصول البداء مع کونه بصدد استمراد التسلیم و
االمتثال لکان داخالً فی االنقیاد و یستحق المثوبة و کذلک فی مورد الطغیان فیندرج فی التجری و
یستحق العقاب و لذا یرتفع اصل االشکال و الجواب و ال محذور فی االلتزام باستحقاق المثوبة علی
االمر الغیری»
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و فی کالمه جهات من االبهام:
 – 1ان ما استشهد قدس سره به علی کون مدار االستحقاق هو التسلیم و الطغیان و صدقهما بمجرد
موافقة االمر الغیری و مخالفته بان العقالء یمدحون العبد بمجرد شروعه بالمقدمات و کونه فی
صراط اإلطاعة و کذلک یذمون بمجرد ترکها و ال ینتظرون لمدحهم او ذمهم الی حین اطاعة االمر
ا لنفسی او عصیانه ،غیرتام اذ مدح العقالء و ذمهم انما یکون من جهة انقیاد العبد و تسلیمه للمولی و
هذه الصفة حسنة سواء قلنا باالمر الغیری أم ال و لکن الکالم فی اعطاء الثواب و استحقاق العقاب و
الذی خفی علی هذا المحقق ان هذا المدح و الثواب هل هو من جهة اإلنقیاد لالمر النفسی و کون
العبد بصدد تحصیل غرض المولی مقاصده او من جهة موافقة االمر الغیری فال شبهة فی انهما من
جهة اإلنقیاد لالمر النفسی و کونه بصدده
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 – 2انی ال أفهم انه کیف قال ان تعدد التسلیم و الطغیان تابعان للغرض و لکن اصلهما تابع لمجرد
موافقة االمر و مخالفته و هل هو التناقض؟
 – 3ان مجرد عدم انتظارهم فی المدح و الذم الی حین موافقة االمر النفسی و مخالفته ال یدل علی
استحقاقهما علی مجرد موافقة االمر الغیری و مخالفته بل انما یدل علی ان المدح و الذم انما یکون
علی العبد الذی أتی بذی المقدمة او خالف و لکن مع ترک المقدمات الی زمان ال یتمکن العبد بعد
علی االمتثال فیصدق التمرد و الخروج عن زی الرقیّة و یا لیت انه لو اراد االستشهاد علی کون
المدح و الذم علی مجرد موافقة االمر الغیری فالبد و ان یلتزم بمدحهم العبد و لو لم یحرز لهم انه
یمتثل االمر النفسی
 – 4ان ما قال من ان مجرد حصول البداء فی ترک االمتثال او ترک الطغیان و االمتثال یرفع التسلیم
او الطغیان السابق حقیقتاً علی نحو الکشف الحکمی امر خالف الوجدان و االرتکاز و البداهة
 – 5اعترافه بان استحقاق العبد الذی لم یتمکن من اتیان ذی المقدمة للثواب و کذلک العبد الذی لم
یتمکن لموت او مرض للعقاب من باب اإلنقیاد و التجری ال من جهة التسلیم و االطاعة و التمرد و
الطغیان شاهد علی ما ذکرنا و نقض لما التزم به
صفحه 169
و قال السید الصدر فی المقام کالماً یرجع الی ما قاله المحقق العراقی قدس سره الذی نقلنا عنه بل
یحتمل ان یکون متخذاً منه اال انه خالف المحقق العراقی فی المدعی حیث قال باستحقاق الثواب
علی اطاعة االمر الغیری و لکن السید الصدر قال بعدم االستحقاق و الوجه فی ذلک ان القائل

بترتب الثواب على فعل المقدمة بقصد االمتثال کسبب مستقل للثواب یمکن ان یستند إلى أحد
وجوه ثالثة کلها غیر تامة.
الوجه األول :دعوى وجدانیة الفرق بین من یأتی بالواجب مع مقدمات طویلة تجب علیه و بین من
یأتی به بال مقدمة بینه و بین الواجب و ال مشقة ،فان العقل یحکم بأن األول یستحق ثوابا زائدا.
و فیه :انه أعم من المدعى ،إذ القائل بوحدة السبب یعترف بزیادة الثواب فی هذه الحالة بقاعدة
أف ضل األعمال أحمزها ،و لکنه ثواب على الواجب النفسیّ الّذی أصبح شاقا ،فالسبب للثواب الزائد
واحد کمن یأتی بواجب أصعب فلیس حال هذین کحال من یأتی بواجب نفسی واحد و من یأتی
بواجبین
الوجه الثانی :ان موضوع الثواب المولوی هو التعظیم و احترام المولی بخالف موضوع ثواب
االنفعالی فانه هو خدمة الشخص و ایصال الفائدة الیه و تحصیل غرضه و االحسان الیه و ال اشکال
فی ان فعل المقدمة بقصد االمتثال و التوصل الی ذی المقدمة انقیاد و تعظیم للمولی سواء جاء بذی
المقدمة بعد ذلک ام ال ،فالتعظیم متعدد فالبد و ان یکون الثواب متعددا ایضاً
و لکن ناقش السید الصدر فی هذا الوجه و کلماته مضطربة و المستفاد من بعض کلماته ان موضوع
الثواب المولوی و ان کان هو التعظیم و احترام المولی و هو یتحقق باالمر الغیری اال ان تعدد
موضوعه و هو تعدد التعظیمات تابع لموضوع الثواب االنفعالی و لذا ال یتعدد الثواب باتیان المقدمة
و ذیها لعدم تعدد موضوع الثواب االنفعالی و المستفاد من البعض اآلخر ـ مثل کلماته فی بحوث فی
علم االصول ـ ان التعظیم و االنقیاد و ان کان هو موضوع الثواب المولوی اال ان العقل الحاکم فی
هذا المجال یری االنقیاد و التعظیم فی اتیان الواجب النفسی ای امتثال ما هو موضوع الثواب
االنفعالی لو کان المولی ممن ینفعل دون اتیان الواجب الغیری و لکن مع ذلک صرح فیه ایضا ان

هذا التعظیم و االنقیاد یشرع فیه المکلف و یتحقق بمجرد شروعه بالمقدمات او االجزاء بقصد
االمتثال و تحصیل المطلوب النفسی للمولی و ان لم یستمر حتی النهایة بقاءً فبقدر ما کان یستحق
الثواب و ان شئت قلت ان التحرک نحو المقدمة او الجزء بنفسه شروع فی امتثال المطلوب النفسی
الواصل للمکلف و هذا هو موضوع التعظیم و االنقیاد و هو امر وحدانی حدوثاً و بقاءً ال انه یتعدد
االجزاء او المقدمات و حال الواجب الغیری حال الواجب االرتباطی فکما انه ال اشکال عند احد
فی وحدة سبب الثواب هناک رغم تعدد ما به التعظیم و تکثره خارجاً بل اجزاء الواجب االرتباطی
اولی بان یکون التعظیم الحاصل بکل منها سبباً مستقالً للثواب و هل یمکن ان یقال ان المقدمة لو
صارت جزءاً خرج عن کونها سبباً مستقالً للثواب
الوجه الثالث :لو لم یکن یترتب ثواب مستقل علی فعل الواجب الغیری بقصد االمتثال فکیف یمکن
ان نفسر ترتب الثواب علی االتیان بالمقدمة بقصد التوصل و االمتثال حتی اذا لم یتمکن بعد ذلک
من اتیان ذی المقدمة لمانع مع انه ال اشکال فی ترتب الثواب و استحقاقه هنا من دون ان یتحقق
المطلوب النفسی و موضوع الثواب االنفعالی
و ناقش السید الصدر فی هذا الوجه اوال بالنقض باالجزاء فی الواجب االرتباطی و ثانیاً بما مر آنفاً
فی الجواب عن الوجه الثانی نعم اذا ما ترک المکلف االستمرار فی تحصیل المطلوب النفسی
باختیاره من دون عجز حقیقی او علمی لم یستحق ثواباً علی ما فعل ال الثواب االنفعالی و ال
المولوی الن موضوعه و هو التعظیم و االنقیاد انما یتحقق من اول االمر مشروطاً بان ال یتراجع بعد
ذلک بنحو الشرط المتأخر و من یتراجع باختیاره لم یکن قد عظم المولی من اول االمر و هذا بنفسه
نقض آخر علی مبنی القائل بترتب الثواب مستقالً علی فعل المقدمة بلحاظ امرها الغیری اذ لو لم

یکن المیزان مالحظة المطلوب النفسی و کان االمر الغیری وحده کافیاً لم یکن وجه لعدم الثواب هنا
و لکان حال ذلک من یأتی بواجب نفسی و یترک واجباً آخر حتی علی القول بالمقدمة الموصلة
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ول کن یمکن المناقشة فی کالم السید الصدر حیث قال ان العقل یحکم بان اتیان المقدمة تعظیماً اذا
وصل الی المطلوب النفسی بشرط المتأخر بان مجرد اتیان المقدمة بقصد التوصل مصداق للتعظیم و
ال یتوقف صدق التعظیم علی الوصول الیه بشرط المتأخر
و کیف ما کان نقول یمکن التصالح بین االعالم اذ القائل باستحقاق الثواب علی االمر الغیری کالسید
الخوئی ما اراد اال ما قال المحقق العراقی و السید الصدر نعم ان فی کالم السید الخوئی قدس سره
مطلباً یوهم خالف ذلک و هو انه قال باستحقاق الثوابین و لکن قال اآلخرون بکثرة الثواب .ولکن
قال المحقق االیروانی قدس سره« :ان المشقة إذا لم تکن فی نفس العمل بل کانت ناشئة من التوقف
على المقدمات الشاقة و مع ذلک أوجبت زیادة الثواب لم یکن ذلک الثواب اال من جهة المقدمات
بل قضیة زیادة الثواب بزیادة المشقة إعطاء الثواب على المقدمات و ان لم نقل بوجوبها و ذلک فیما
إذا کان الداعی على اإلتیان بها امر ذیها» 2و االختالف لفظی و اما من أتی بالمقدمة و بدأ له عدم
االستمرار و لم یأت بذیها فال أظن ان السید الخوئی قال باستحقاقه للثواب و اما العبد المنقاد الذی
لم یوفق باتیان ذی المقدمة فقال المحقق العراقی قدس سره و غیره ایضاً باستحقاق الثواب من باب
االنقیاد
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نعم یبقی الکالم فی مطلب و هو ان الجائی بالمقدمة هل یستحق الثواب علیها قبل اتیان ذی المقدمة
و لو فی فرض قصد التوصل ام ال؟ فان المختار عندنا بناء علی تعلق االمر الغیری بالمقدمة فال فرق
عند العقل بین الثواب علی ذی المقدمة و علی المقدمة لو قلنا بان الثواب من باب التفضل بمعنی انه
کما یحکم العقل بترتب الثواب علی ذی المقدمة من باب انه تعظیم فکذلک علی المقدمة من هذا
الباب و ما قال السید الصدر من ان تکثر موضوع الثواب المولوی الذی یدرکه العقل و هو تعظیم
المولی هو تکثر موضوع الثواب االنفعالی الذی یکون بمقتضی الطبع و فلذا کما ال تکون موضوعات
متعددة للثواب االنفعالی عند اتیان ذی المقدمة و مقدماتها فکذلک ال یکون حال المقدمة احسن من
حال الجزء ،فغیر صحیح اذ االمر بالجزء لیس دستوراً مستقالً فی مقابل االمر بالکل بل هو دستور
واحد بخالف االمر الغی ری فانه دستورات فکما ان المولی اذا صدر منه اوامر متعددة و لو کانت
ناشئة عن مالک واحد کما اذا امر المولی اوامر متعددة لغرض الضیافة ،استحق التفضل علی کل منها
لصدق التعظیمات فکذلک بالنسبة الی االوامر الغیری و لکن المسألة بعد تحتاج الی تامل اکثر اذ
لقائل ان یق ول ان العبد و ان صدر منه تعظیمات عدیدة و استحق التفضل و لکن ال دلیل علی اعطاء
الثواب لکل تعظیم اللهم اال ان یقال انه یدل علی الثواب ما ورد فی اآلیات و الروایت قریب ًا الی هذا
المضمون «ان الجنة للمطیعین »1ان قلنا بشمول اإلطاعة لإلتیان باألوامر الغیریة کما هو غیر بعید نعم
لو قلنا باإلستحقاق ببرهان الخواجة فقد تقدم عدم شموله إلمتثال األوامر الغیریة

 1الْخَامِسَ عَشَرَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ منیة [مُنَبِّهٍ] قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَـى
دَاوُدَ یَا دَاوُدُ مَنْ أَحَبَّ حَبِیباً صَدَّقَ قَوْلَهُ وَ مَنْ رَضِیَ بِحَبِیبٍ رَضِیَ بِفِعْلِهِ وَ مَنْ وَثِقَ بِحَبِیبٍ اعْتَمَدَ عَلَیْهِ وَ مَنِ اشْتَاقَ
إِلَى حَبِیبٍ جَدَّ فِی السَّیْرِ إِلَیْهِ یَا دَاوُدُ ذِکْرِی لِلذَّاکِرِینَ وَ جَنَّتِی لِلْمُطِیعِینَ وَ حُبِّی لِلْمُشْتَاقِینَ وَ أَنَا خَاصَّةً لِلْمُحِبِّـینَ.
(عدة الداعی و نجاح الساعی ـ ابن فهد حلی ـ ص)252 :

و اما فی ناحیة العقاب فان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة او بوجوب مطلق المقدمة او بوجوب
المقدمة بشرط التوصل او بقصد التوصل و ترک المقدمة لعدم قصد اتیان ذی المقدمة فال شبهة فی
عدم استحقاق العقاب علی ترک المقدمة فی صورة وجوب مطلقها أو المقدمة الموصولة أو المقدمة
بقصد التوصل النه ال طغیان علی المولی و ال هتک له بلحاظ وجوب المقدمة بل الطغیان و الهتک
انما یکون بلحاظ عدم اتیان ذی المقدمة حیث ان المذموم و الخروج عن زی الرقیّة هو الطغیان و
التمرد عمّا کان فیه غرض المولی ال علی مجرد االمر االعتباری الذی ال قیمة له عند المولی و مما
ذکرنا ظهر عدم تمامیة الفرق الذی قال السید الصدر بین القول باستحقاق الثواب علی نفس اتیان
المقدمة کما علیه السید الخوئی و بین القول کثرة الثواب و ازدیاد حجمه بکثرة المقدمات و صیرورة
ذی المقدمة ذی مشقة و لذا یکون افضل من جهة کونه احمز کما بنی علیه  ،بخالف ما اذا کانت
الموصلة شرطاً للوجوب او قصد التوصل شرطاً له فانه ال وجوب فی هذه الصورة حتی یتحقق
الطغیان و الهتک نعم ال تعدد فی االستحقاق لعدم تعدد الهتک و الطغیان عرفاً .هذا کله فی النقطة
الثالثة
اما النقطة الرابعة فهو بیان اشکال و دفع ،اما االشکال فانه قد یقال انه اذا قلنا بعدم استحقاق الثواب
او التفضل علی االمر الغیری فکیف تقول فی ما ورد عن حضرات االئمة المعصومین علیهم السالم
من ترتب الثواب علی اتیان بعض المقدمات و کذلک ما ورد فی بعض اآلیات
صفحه 170
الشریفة و الروایات و اما اآلیات فقال الشیخ االعظم قدس سره فی مطارح االنظار بانه یمکن
االستدالل علی استحقاق الثواب لالمر الغیری باآلیات الدالة علی ترتب الثواب و العقاب بوجوب
اإلطاعة و العصیان ،الشاملین بعمومها لجمیع المطلوبات الشرعیّة غیریّا کان أو نفسیّا ،کقوله« :مَنْ

یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّهَ وَ یَتَّقْهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ» 1و قوله تعالى« :وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً» 2إلى غیر ذلک و کذلک اآلیات الدالة علی ترتب الثواب علی
ن
بعض المقدمات مثل قوله تعالی« :ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَ ْ
رَسُولِ اللَّهِ وَ ال یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِکَ بِأَنَّ ُهمْ ال یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ ال نَصَبٌ وَ ال مَخْمَصَةٌ فِی
ل صالِحٌ إِنَّ اللَّ َه
ل اللَّهِ وَ ال َیطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَ ال یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلًا إِلَّا کُتِبَ َلهُمْ بِهِ عَمَ ٌ
سَبِی ِ
ال یُضِیعُ َأجْرَ الْمُحْسِنِینَ* وَ ال ُینْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَ ًة وَ ال کَبِیرَةً وَ ال یَقْطَعُو َن وادِیاً إِلَّا کُتِبَ َلهُمْ
لِیَجْزِیَهُ ُم اللَّهُ أَحْسَنَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» 3حیث ان اآلیة تدل علی ترتب الثواب علی المقدمات التی
یترتب علیها الجهاد من قطع البوادی و النفاق االموال و صرف المؤنات

4

فکذلک ما ورد فی ترتب الثواب علی المشی الی زیارة الحسین علیه السالم و قد روی تلک
الروایات صاحب الوسائل و غیره فی باب  41من ابواب المزار و ما یناسبه (باب استحباب المشی
ن
ن عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْ ِ
حمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ َعنْ سَعْدِ بْ ِ
الی زیارة الحسین علیه السالم و غیره) مُ َ
ی
یَحْیَى وَ َعبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیع ًا عَنِ الْحُسَیْنِ ْبنِ عُ َبیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِ ِّ
بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ َعبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ ْبنِ عَلِیِّ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی
فَاخِتَةَ قَالَ :قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی
ب
طَالِبٍ ع -إِنْ کَانَ مَاشِیاً َکتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ بِهَا عَ ْنهُ َسیِّئَةً (وَ إِنْ کَانَ رَاکِباً کَتَ َ

 )1 ( 1النور.52 :
 )2 ( 2النساء.14 :
 )4 ( 3التوبة.121 -120 :
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اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَافِرٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً)1حَتَّى إِذَا صَارَ بِالْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ -2وَ إِذَا
ک
ن الْفَائِزِینَ َحتَّى إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبُّ َ
قَضَى مَنَاسِکَ هُ کَ َتبَهُ اللَّهُ مِ َ
یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَى 3.و هکذا سائر الروایات
و اما الدفع فقد اجاب المحقق النائینی قدس سره عن اآلیة بان اظهار جاللته بالمسافرة معه من
اعظم العبادات فی حد نفسه و ال دخل لکون المسافرة مقدمة للجهاد فی ذلک اصالً فالثواب علیها
من قبیل الثواب علی العبادة النفسیة ال الغیریة و یمکن ان نجیب عن الروایات بمثل هذا الجواب ال
یقال لو کانت نفس المشی الی الزیارة مستحبة نفسیة للزم الثواب و االستحباب و ان حصل له البداء
عمداً فانه یقال فان المشی حینئذٍ لیس المشی الی الزیارة و قد اجاب صاحب الکفایة قدس سره
بانه علیه ینزل ما ورد فی االخبار من الثواب علی المقدمات او علی التفضل فتأمل جیداً ،لبداهة ان
موافقة االمر الغیری بما هو امر ال بما هو شروع فی اطاعة االمر النفسی ال توجب قرباً و ال بعداً و
ال مخالفته بماهو کذلک بعداً و المثوبة و العقوبة انما تکونان من تبعات القرب و العبد
و یمکن المناقشة فی جوابه بان حمل الثواب الوارد فی االخبار علی نفس الزیارة من باب انه یصیر
من افضل االعمال لمشقته بحیث ان الزیارة لها حصتان حصة ذات مشقة کثیرة و حصة حفیفة فان
ثواب االولی اکثر ال ان الثواب کان مترتباً علی المقدمة و االقدام بانه خالف الظاهر اذ ظاهر الروایة
اعطاء الثواب علی نفس المقدمة

 -)5 ( 1لیس فی المصدر.
 -)6 ( 2فی المصدر -من المفلحین.
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و قال المحقق االیروانی قدس سره :و یمکن ان ینزل االخبار على إعطاء الثواب على نفس ذی
المقدمة و تکون المقدمات کعدد الخطوات فی زیارة سید الشهداء علیه السالم مقیاسا و محددا
لمقدار ذلک الثواب الّذی یعطى على ذی المقدمة فیکون له من ثواب الحج و العمرة على زیارته
بمقدار لو وزع على خطواته لکان لکل خطوة حجة و عمرة فبعدد خطواته یزاد فی ثواب زیارته 1و
هذا ایضا خالف الظاهر بل کان مخالفته للظاهر اشد و ابعد و الوجه فی ذلک انه قال ان الروایات
فی مقام بیان کمیة ثواب الزیارة کما یقال مثالً ان اموال فالن کثیر بحد لو وزع علی کل الدنیا لوصل
الی کل شخص کذا ،کما احتمل الشیخ االعظم قدس سره و ال دخالة لإلقدام فی هذا الثواب و یشهد
لذلک ما ورد فی بعض االخبار من ترتب الثواب علی اإلقدام بعد المراجعة من الزیارة الحسینیة
فإنها لیست من المقدمات جداً و ال سیما بمالحظة ان ثوابها ضعف ثواب الرواح کما ال یخفی 2و
لکن هذا التوجیه ایضاً ابعد و ما قال الشیخ و المحقق االیروانی قدس سرهما غیر تام اذ اإلقدام بعد
المراجعة ایضاً داخلة فی المقدمات بمالحظة ان سفره من بیته یحسب إیاباً و ذهاباً ان قلت :انه یلزم
علی هذا مساواة زیارة البعید و القریب قلت :انه لیس کذلک اذ ال ریب فی ان عسر المقدمات
یوجب ازدیاد ثواب الواجب ألن افضل االعمال اشقها و یمکن اإلجابة بأن هذه االخبار تحمل علی
التفضل بل للقائل ان یقول بانه بعد ما قلنا ان الثواب کان من باب التفضل ال االستحقاق فال مجال
لالشکال علی استحقاق الثواب علی االمر الغیری نعم لو قلنا بأن الثواب من باب االستحقاق لکان
لهذا البحث مجال الواسع
فخالصة الکالم انه قد اجیب من الروایات بأجوبة:
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احدها ما قال صاحب الکفایة من ان الثواب لیس علی المقدمة و علی موافقة االمر الغیری بل علی
ذی المقدمة من باب انه یصیر افضل االعمال و زید فی ثوابه و قلنا هذا خالف ظاهر اآلیات و
الروایات و لیس الجواب عقالً منحصراً فی هذا الوجه مثل اآلیة الشریفة «الرحمن علی العرش
استوی» حتی یقال انه البد من رفع الید عن الظاهر و حملها علی خالفها اذ یمکن األخذ بالظاهر
کما یأتی فی األجوبة اآلتیة.
ثانیها :ان اآلیات و الروایات تحمل علی االستحباب النفسی کما قال المحقق النائینی قدس سره اذ
أحد طرق بیان االستحباب هو بیان الثواب علی العمل مثل «من سرّح لحیته فله کذا و کذا» و لکن
هذا الجواب علیل ایضاً اذ کشف االستحباب من بیان الثواب و ان کان مما ال یکاد ینکر اال انه انما
یصح فیما اذا ام یکن وجه للثواب علی حمل اال االستحبابه مثل تسریح اللحیة و امثال ذلک و اما
فیما اذا کان الثواب یمکن توجیه من باب اإلنقیاد او الحرکة نحو محبوب المولی مثل المقام حیث
انه اتیان المقدمة بقصد التوصل نحو حرکة الی جهة محبوب المولی فال یدل علی االستحباب النفسی
و لذا قیل انه ال یستفاد من اخبار من بلغ استحباب العمل الذی ورد فیه الثواب و اما ما قال المحقق
النائینی قدس سره بتوجیه اآلیات الواردة فی غزوة تبوک بأن المسافرة معه مصداق إلظهار جاللته
و هو من أعظم العبادات النفسیة و الثواب فی اآلیات علی هذا االستحباب ال علی المسافرة معه
مقد مة للجهاد و لکذک یمکن أن نجیب بمثل هذا الجواب عن الورایات الواردة فی الثواب علی
المشی نحو زیارة الحسین علیه السالم ،فهو خالف ظاهر اآلیات و الروایات فانظر الی اآلیات و
فیها و احکم «ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ ال یَرْغَبُوا
بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ ال یُصیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ ال نَصَبٌ وَ ال مَخْمَصَةٌ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ال یَطَؤُ َن
مَوْطِئاً یَغیظُ الْکُفَّارَ وَ ال یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْالً إِالَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ ال یُضیعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنینَ

()120

وَ ال یُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغیرَةً وَ ال کَبیرَةً وَ ال یَقْطَعُونَ وادِیاً إِالَّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ

أَحْسَنَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ

(»)121

1

ثالثها ما ورد فی کلمات الشیخ االعظم قدس سره من ان الروایات و اآلیات فی مقام بیان مقدار
الثواب علی ذی المقدمة کما مرّ و مرّت المناقشة فیه
الرابعها :انه یحمل علی التفضل کما احتمل صاحب الکفایة و اخترنا من األجوبة و لکن یمکن
المناقشة فی جواب صاحب الکفایة علی مبناه حیث قال إن المثوبة و العقوبة من تبعات القرب و
العبد و حیث ان المقدمة ال توجب قرباً و ال بعداً ال ثواب و ال عقاب علیها و ظاهر کالمه بل
مقتضی مرامه ان المثوبة و العقوبة من اللوازم غیر المنفکة عن القرب و العبد و هما ایضا من اللوازم
غیر المنفکة عن اإلطاعة و العصیان و علی هذا ماذا اراد من التفضل فإن کان مقصود ان العبد بعمله
و ان لم یقرّب الی اهلل اال انه سبحانه و تعالی بتفضله اعطی الثواب و علی هذا لم یکن الثواب من
تبعات القرب بل هو امر مستقل اعم من القرب و ان کان مقصوده ان الثواب علی قسمین قسم الزم
علی المولی و استحق العبد بحیث ال یمکن التخطی منه و هو الثواب علی اطاعة االمر النفسیة و
قسم آخر غیر الزم علیه و ال یستحق العبد اال ان المولی یمکن له ان شاء ان یتفضل و یمکن الّا
یتفضل و هو الثواب علی المقدمة و موافقة االمر الغیری و هذا الجمع احسن ما یمکن ان یقال فی
بیان مراد الکفا یة بحیث یرتفع التناقض بین الصدر و الذیل و لکن هذا التوجیه علی مسلکه علیل اذ
لو کانت ارادة المولی بإعطاء الثواب باختیاره ان شاء اعطی و ان لم یشأ لم یعط فنسئل منه لو اراد
اإلعطاء فهذه اإلرادة ممکنة فی اهلل سبحانه و تعالی او واجبة فعلی الثانی ال یمکن التخطی بل هو
مجبور و هو أشد من االستحقاق و القبح العقلی فی عدم اإلعطاء و علی االول فهو مخالفة لقاعدة

 1التوبة

کل ممکن ما لم یجب لم یوجد و یلزم منه ان اهلل سبحانه و تعالی یصیر محالً للحوادث و هو عنده
باطل محال و لذا ال معنی للتفضل عند صاحب الکفایة و هذه من اللوازم المترتبة علی مبنی سخیف
باطل اختاره و غیره من الفالسفة فی تسری قاعدة الوجوب الی کل ممکن حتی بالنسبة الی الفواعل
اإلختیاریة من اهلل سبحانه و تعالی و غیره من افراد االنسان
خامسها :و هو الحق القراح الذی اخترنا من ان الثواب کال من باب التفضل بال فرق بین االوامر
النفسیة و الغیریة فکما انه سبحانه و تعالی وعد للثواب علی اطاعتها فکذلک وعد فی اطاعة االوامر
الغیریة و ال مجال للبحث و القیل و القال و االشکال فیه و انا أتعجب من األعالم انهم لماذا وقعوا
فی الحیث و البیس فی هذا البحث عصمنا اهلل من الزلل و الخطاء بجاه محمد و آله الطاهرین و لعنة
اهلل علی اعدائهم اجمعین ،بل یمکن ان نقول ان الشارع کما یجوز له الوعد للثواب فکذلک یمکن له
التوعید الی العقاب بأن یقول من ترک المقدمة فعلیة کذا و لذا ال یخفی علی المتفطن فی کلماتنا ان
الثواب و العقاب علی المقدمة و ترکها ال یرتبط باالمر الغیری و بینهما عامان من وجه کما ال
یخفی .هذا کله فی المقام االول
[المقام الثانی فی امکان التقرب باالمر الغیری]
و اما المقام الثانی و هو امکان التقرب باالمر الغیری فذهب المحقق العراقی و االیروانی قدس
سرهما الی امکان التقرب به من جهة االستحالة انفکاک االمر عن القربة و عدم اتصاف المأتی به
بعنوان المامور به اال باتیان عن دعوة امره سواء کان االمر توصلیاً او تعبدیاً و اال
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فلو لم یکن االمر داعیاً لالمتثال و اتیان المامور به لصار االمر باطال و عبثاً اذ الغرض من الجعل
هو امکان الباعثیته نحو العمل و کونه داعیاً للعمل و ال معنی للتقرب باالمر اال اتیان العمل المر

المولی و مضافاً الی المولی و لذا نقول بامکان التقرب فی االوامر التوصلیة و قد یقال ان االوامر
الشرعیة الطاف من حیث انه لو ال امر المولی لما یمکن اتیان العمل المر المولی حتی یتقرب بامتثال
اوامر الیه و لذا امر المولی حتی یتحقق موضوع التقرب و الکمال فیکون لطفاً و ذکر فی کالم السید
الصدر وجوهاً لعدم امکان التقرب باالمر الغیر الوجه االول ان الوجوب الغیری مختص بالمقدمة
الموصلة و لذا ال یمکن قصد امتثال هذا االمر اال بارادة التوصل و ارادة التوصل ال یمکن اال اذا کان
الداعی هو االمر النفسی و اورد علی هذا الوجه بان هذا خلط بین قصد التوصل بمعنی محرکیة االمر
النفسی و االنبع اث منه و بین قصد اتیان حصة من المقدمة و هی الموصلة و لو بداعی االمر الغیری
و تعلق الوجوب الغیری بالحصة یقتضی الثانی ای اتیان المقدمة الموصلة ال اتیان المقدمة بداعی
امتثال ذی المقدمة مع ان المدعی هو الثانی ای ال یمکن المقدمة الموصلة بقصد االمر اال اذا کان
ا لداعی هو امتثال ذی المقدمة و لذا یمکن ان یاتی العبد بالمقدمة الموصلة ریاء کما انه یمکن له
االتیان بالصلوة مع الوضوء ریاء اذ لیس معنی تقید الصلوة بالوضوء انبعاث العبد من الوضوء
فکذلک فی المقام
الوجه الثانی ان محرکیة االمر انما یکون بلحاظ ما یترتب علیه من اثر الثواب و التجنب عن العقاب
و من الواضح ان الثواب و العقاب انما یکونان بلحاظ النفسی و توضیح ذلک ان المحرک و الداعی
الی العمل ال یکون اال الخوف من العقاب او الطمع فی الثواب او رضی المولی و ابتغاء مرضاته کما
ورد عن موالنا امیر المؤمنین علیه آالف التحیة و السالم و الثناء فاذا قلنا ان االمر الغیری ال یترتب
علی مخالفته و موافقته عقاب و ثواب فال معنی المکان التقرب به ال یقال انه حیث تنجز مخالفته
الی مخالفة االمر النفسی فیستحق العقاب فانه یقال نعم و لکن الداعی واقعاً هو االمر النفسی و
الخوف عن العقاب علیه

الوجه الثالث :ما نسبه السید الصدر الی المحقق االصفهانی قدس سره و حاصله ان الوجوب الغیری
حیث کان غیر مستقل فی الوجود بل هو تابع فی الوجود لالمر النفسی فکذلک یتبعه فی التحریک
النه معلول للوجوب النفسی فکما ان وجود المعلول تابع لوجود العلة فکذلک تحریکه ایضاً تابع
لتحریکه بمعنی ان المحرک االصلی هو االمر النفسی و هو المحرک حقیقة ثم قال السید الصدر علی
ما فی تقریراته  :هذه االصطالحات مأخوذة من الحکماء ،حیث قالوا :إنّ کلّ ممکن غیر مستقلّ فی
الوجود ،بل یتبع فی وجوده واجب الوجود ،فال یستقلّ فی اإلیجاد والفاعلیّة أیضاً ،ومن هنا صحّ
القول بأنّه ال فاعل حقیقة إلّا اهلل ،فکأنّ هذا المطلب اُرید تطبیقه هنا ،فاألمر الغیریّ حیث إنّه غیر
مستقلّ فی الوجود فی مقابل األمر النفسیّ فال یکون مستقالًّ فی المحرّکیّة والفاعلیّة ،بل فاعلیّته من
شؤون فاعلیّة األمر النفسیّ ،فی حین أنّ إسراء هذا البیان من مورد کالم الحکماء إلى ما نحن فیه
غیر صحیح؛ ألنّ الفاعل والموجد للوضوء خارجاً إنّما هو اإلنسان ،ال األمر الغیریّ ،وتعبیرنا بفاعلیّة
األمر الغیریّ مسامحة ،وإنّما األمر بالوضوء یوجب فوائد مترتّبة على الوضوء :من استحقاق ثواب
والتجنّب عن عقاب ،فیکون هذا علّة غائیّة للفعل ،فالبدّ من النظر إلى أنّ تلک الفوائد هل تترتّب
على قصد األمر الغیریّ مستقالًّ ،أم ال
و لکن یمکن المناقشة فی کالم السید الصدر اوال بأن المحقق االصفهانی قدس سره صرح بأن مجرد
التابعیة فی الوجود ال تقتضی عدم المحرکیة مستقل و ال منافاة بین ان یکون االمر الغیری معلوالً
لالمر النفسی و بین ان یترتب نفس آثار العلة علی المعلول مستقالً و لذا قال بانه کما ان موافقة
التکلیف النفسی و االنبعاث ببعثه عدل فی العبودیة فیستحق المدح و مخالفته ظلم فیستحق الذم
فکذا موافقة
صفحه 172

التکلیف المنبعث عنه و مخالفته و ثانیاً بان هذا الوجه علی تقدیر صحته ال ربط له بکالم الحکماء
حیث قالوا ال مؤثر فی الوجود اال اهلل ألنه ان کان بمعنی ان اسناد الفعل الی المخلوق مجاز و حقیقة
ال یصدر الفعل منه فهو کفر و ان کان بمعنی انه لوال اعطاء القدرة و االمکانات من اهلل سبحانه و
تعالی فلم یکن العبد قادراً علی اتیان العمل و ان کان العمل مستنداً الی العبد دون الخالق فهذا
صحیح و بهذا المعنی ینطبق علی المقام اذ الفاعل و ان کان المکلف اال انه لو لم یکن امتثال االمر
النفسی لما کان االمر الغیری داعیاً لالمتثال و لذا یکون جوابه عن الوجه الثالث بهذا المقدار غیر
کاف
الوجه الرابع :انه یجب علی العبد بحکم العقل ان یجعل نفسه امتداداً للمولی و ینزل نفسه مواله
إلتیان مقاصده و هذه الحالة تستدعی التطابق بین ارادة العبد و ارادة المولی لو کان هو المباشر و ال
شبهة فی انه لو کان هو المباشر لکانت ارادته للوضوء غیریة ال نفسیة فالعبد انما یستحق الجزاء لو
تعلقت ارادته بالوضوء غیریة و کان مراده النفسی الصلوة دون ما لو کانت ارادته بالوضوء غیریة
نفسیة
و بکلمة اخری انک قد عرفت ان موضوع الثواب المولوی هو العمل بداعی تحقیق ما هو موضوع
الثو اب االنفعالی و موضوع الثواب االنفعالی انما هو تحقیق الفائدة للشخص و تحصیل غرضه و
وتفریحه ،ومن الواضح :أنّ اإلتیان بالمقدّمة بداعی األمر المقدّمیّ لیس إتیاناً بها بداعی تحقیق
الفائدة للمولى وتفریحه ،وهذا بخالف اإلتیان بالمقدّمة بداعی امتثال األمر النفسیّ المتعلّق بذی

المقدّمة .و قال السید الصدر :وهذا هو أحسن الوجوه وألطفها فی مقام بیان هذا التالزم ،وهو ال
یختصّ بفرض القول بالمقدّمة الموصلة ،بخالف بعض الوجوه السابقة.

1

و لکن اعترض علی هذا الوجه المحقق العراقی و نقض باطاعة االوامر النفسیة التی لب ارادتها
غیریة ألنه اراد المولی هذه االفعال مثل الصلوة و الصوم للوصول الی الفائدة المترتبة علیها و لو قلنا
بأن ارادة العبد فی مقام االطاعة البد و ان تکون مطاوعة إلرادة المولی کمطاوعة القابل فی العقود
لالیجاب فالبد و ان یرید العبد حین االتیان بالصلوة مثالً الوصول الی الغرض و المصلحة اذ روح
المطاوعة هو تبعیة قصد العبد لقصد المولی و لذا لو اراد مجرد اطاعة االمر النفسی لما استحق
الثواب اصالً مع انه ال یلتزم به احد

2

ولکن اجاب السید الصدر عن هذا النقض بأن الالزم هو التطابق بین ارادة العبد إلرادة المولی من
جهة ارادة المولی بما هو مولی و توضیح ذلک انه عندنا ثالث نقاط الوضوء و الصلوة و فائدة
الصلوة و المولی و ان کان مراده بما هو کائن عاقل هو الفائدة و لکن اول ارادة ثابتة له ما هو مولی
انما هو الصلوة حیث انه سجل علی العبد الصلوة ال تلک الفائدة فبدأ مولویته من النقطة الثانیة و
الالزم هو التطابق فی کیفیة اإلرادتین بلحاظ هذه النقط3.انتهی کالمه
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و کیف ما کان فان الحق هو عدم امکان التقرب باالمر الغیری بما هو امر غیری .ال یقال انه ال یصح
امکان التقرب بالمقدمة اال اذا کان غرض العبد الوصول الی غرض المولی و مقصوده و اال فال
داعویة له فإنه یقال ان االمر ال یجعل اال بغرض الباعثیة
توضیح ذلک کما مرّ ان المولی فی کل امر نفسی له غرضان احدهما الغرض فی المتعلق و هو
المصالح و الفوائد و ثانیهما الغرض فی الجعل و هو امکان الداعویة و الباعثیة .ان قلت :ان هذا فی
االمر النفسی مع ان االمر بالمقدمة امر غیری .قلت :ان االختالف بین االمر النفسی و الغیری انما
یکون فی الغرض فی المتعلق و اما بلحاظ الغرض فی الجعل فکل االوامر البد و ان یکون فی
جعلها غرض ،سواء کانت نفسیة او غیریة او طریقیة غایة االمر ان الغرض فی االمر الطریقی هو
المنجزیة و المغذریة و فی االمر الغیری و الننفسی الداعویة و الباعثیة نحو المتعلق
ان قلت :ان الغرض فی االمر النفسی انما یکون کذلک ولکن الغرض فی االمر الغیری هو التوصل
الی ذی المقدمة
قلت :نعم ولکن هذا یوجب تعلق االمر الغیری بالمقدمة الموصلة او بالمقدمة بقصد التوصل ال مطلق
المقدمة کما ان غرض المولی نهایتاً من االمر النفسی هو حصول الفائدة و المصلحة ،و حیث انها
مثالً فی الصلوة مع الوضوء فهو یوجب االمر بالحصة ال بذات طبیعة الصلوة و لکن انما غرضه من
االمر هو حصول الصلوة مع الوضوء فی الخارج و یأمر المولی بها ألنها یمکن ان یصیر داعیاً الی
اتیانها فکذل ک فی المقام و اال لو لم یمکن ان یصیر االمر داعیاً فماذا یأمر ؟ و هل هذا اال عبث و
باطل؟ و اذا امر المولی بالحصة فإن المکلف یحصل له داعیان الی العمل احدهما نفس االمر النفسی
و اآلخر االمر الغیری و لذا یقال کما سیأتی انه ال حاجة الی االمر الغیری عقالً و اما القائل باالمر
الغیری مع استدالله علیه بانه یستحیل علی المولی ان یأمر الی ذی المقدمة و ال یأمر بالمقدمة اذ مع

عدم االمر بها یجوز ترکها و مع جواز ترکها یستحیل االمر بها فإن هذا البرهان و ان کان باطالً اال
انه ینادی بأعلی صوت ان الغرض من االمر بها هو امکان الداعویة الی المقدمة حتی یتمکن من
اتیان ذی المقدمة فیصل المولی نهایتاً الی غرضه و اال یصیر االمر لغواً و عبثاً کما قلنا آنفاً .نعم ما
قال المحقق العراقی قدس سره و االیروانی قدس سره من انه ال معنی لإللتزام بصحة جعل االمر
الغیری مع عدم امکان الداعویة و بعد ما قلنا انه ال معنی إلمکان التقرب اال قصد االمتثال باالمر و
داعویته للعبد نحو العمل و قلنا ایضاً بامکان داعویة االمر الغیری فال مجال لالشکال فی امکان
الداعویة فضالً عن منعه
ان قلت :إنک صرحت بأن الداعی اما یکون اعطاء الثواب او دفع العقاب فاذا استشکلنا فی اعطاء
الثواب و العقاب علی موافقة االمر الغیری و مخالفته فال معنی إلمکان داعویته و کل ما قیل فی
امکان الباعثیة هو شبهة فی مقابل البداهة
قلت :نعم ولکن خوف العقاب تارة یکون علی نفس مخالفة هذا االمر و هکذا اعطاء الثواب و اخری
یکون علی مخالفة هذا االمر من جهة مالزمته مع ترک االمر اآلخر المتوعد للعقاب علی مخالفته و
هکذا اعطاء الثواب و ما نحن فیه من القسم الثانی و لذا قال المنکرون للثواب نعم انه یستحق الثواب
بعنوان الشروع فی اطاعة االمر النفسی بل یمکن ان یکون من القسم االول کما مر خصوصاً فی
بعض المقدمات و اما ما قال ا لسید الصدر فی عدم امکان الداعویة من ان العبد البد و ان یجعل
نفسه امتداداً للمولی فمخدوش اذ ما هو الصحیح و المسلم فی باب الموالی و العبید ان تکون ارادة
العبد مقهورة الرادة المولی و البد ان یکون العبد عنده کالمیت بین یدی الغسال و کان امره بمنزلة
دفعه التکوی نی و ارساله الخارجی بمعنی انه کلما امره الی فعل فیوجب امره بعث العبد نحو العمل و
انبعاثه منه و ال یتخلف من االمر کما ال یمکن التخلف من الدفع التکوینی و علی هذا االساس ظهر

امکان الدعویة لالمر الغیری و قصد االمتثال به و ظهر ایضاً عدم الوجه فی المناقشة فی الطهارت
الثالث ال من جهة الثواب کما مر و ال من جهة امکان قصد القربة باالمر الغیری فیها.
صفحه 1
[عبادیة الطهارت الثالث]
ثم قال صاحب الکفایة :إشکال و دفع ،أما األول فهو أنه إذا کان األمر الغیری بما هو ال إطاعة له و
ال قرب فی موافقته و ال مثوبة على امتثاله فکیف حال بعض المقدمات کالطهارات حیث ال شبهة
فی حصول اإلطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها هذا مضافا إلى أن األمر الغیری ال شبهة فی
کونه توصلیا و قد اعتبر فی صحتها إتیانها بقصد القربة.
و أما الثانی ،فالتحقیق أن یقال إن المقدمة فیها بنفسها مستحبة و عبادة و غایاتها إنما تکون متوقفة
على إحدى هذه العبادات فال بد أن یؤتى بها عبادة و إال فلم یؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة
فیها إنما هو ألجل کونها فی نفسها أمورا عبادیة و مستحبات نفسیة ال لکونها مطلوبات غیریة و
االکتفاء بقصد أمرها الغیری فإنما هو ألجل أنه یدعو إلى ما هو کذلک فی نفسه حیث إنه ال یدعو
إال إلى ما هو المقدمة فافهم.

1

و توضیح کالمه قدس سره :انه فی الکفایة تعرض لالشکالین احدهما انه بعد ما قلنا بان االمر
الغیری ال ثواب علی موافقته و ال اطاعة له و ال قرب فی موافقته ینقض علی ما ذکرنا الطهارات
الثالث حیث انها مع کونها مقدمات و امرها غیریاً یثاب علیها و یتقرب بموافقتها ،ثانیها ان االمر
الغیری ال شبهة فی کونه توصلیاً اذ ال غرض و ال مالک فیه اال الوصول الی ذی المقدمة و ال دخل
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لقصد القربة فی هذا الغرض و لکن مع ذلک یعتبر فی صحتها اتیانها بقصد القربة فیقع الکالم فی
الجواب عن االشکالین و قد اجیب عنهما بأجوبة:
الجواب االول :انکار اصل الکبری و القول بتحقق القربة باإلتیان بالمأمور به الغیری و الثواب علی
امتثاله کما مر عن المحقق العراقی و االیروانی قدس سرهما و اما وجه عبادیتها فألن الغرض منها و
هو التوصل ال یحصل اال بقصد القربة و مجرد کون االمر الغیری ألجل الوصول الی ذی المقدمة ال
یقتضی التوصلیة اذ الغرض قد یتوقف علی اتیانها عبادة کما فی الطهارات.
الجواب الثانی :ما اجابه صاحب الکفایة من ان الثواب علی الطهارات الثالث لیس بلحاظ موافقة
االمر الغیری و امتثاله و کذلک التقرب بها بل الثواب و التقرب انما هو بلحاظ کون الطهارات الثالث
مستحبة من جهة االمر النفسی و انها بما هی مستحبة مقدمة و متعلقة لالمر الغیری و لذا یکون
الثواب و التقرب من جهة موافقة االمر النفسی و امتثاله و اعتبار قصد القربة فیها من جهة ان المقدمة
عبادة عن الوضوء المستحب العبادی
ان قلت :یلزم علی هذا عدم استحقاق الثواب و عدم امکان التقرب اال اذا قصد االمر النفسی مع انه
ال شبهة فی تحقق القربة و الثواب و لو مع قصد االمر الغیری و اإلتیان بها لالمر الغیری المتعلق بها
قلت :اجاب صاحب الکفایة بان اإلکتفاء بقصد امرها الغیری فانما هو الجل انه یدعو الی ما هو
کذلک فی نفسه ای عبادة فی نفسه حیث ان االمر الغیری ال یدعو اال الی ما هو المقدمة من جهة ان
کل امر یدعو الی متعلقه و متعلق االمر الغیری فی المقام هو الوضوء المستحب العبادی ألنه المقدمة
حسب الفرض و ان مقصوده ظاهراً ان قصد االمر الغیری هو مالزم مع قصد االمر النفسی ارتکازاً و
لذا یثاب علیه

و ل کن یورد علیه بان المالزمة انما تصح اذا کان العبد ملتفتاً الی ان الطهارات الثالث بما هی
مستحبة نفسیة مقدمة و اما من کان غافالً عن استحابها النفسی فضالً عن من
صفحه 2
اعتقد خالف ذلک و قصد االمر الغیری فقط فالبد ان ال یثاب علیها اللهم اال ان یقول بعدم االلتزام
بالثواب او بأن الثواب انما یکون علی عمل فیه شرطان احدهما تعلق االمر النفسی وجوبیاً کان او
استحبابیاً و ثانیهما اتیان العمل مضافاً الی المولی بإیّ نحو کان ولو بقصد االمر الغیری و ال یشترط
خصوص قصد االمر النفسی و لعله اشار الی هذا االیراد و الجواب بقوله «فافهم»
و اورد المحقق النائینی قدس سره فی اجود اوالً بان االلتزام باالستحباب النفسی انما یتم فی
خصوص الوضوء و الغسل و ال یتم فی خصوص التیمم الذی لم یدل دلیل علی کونه مطلوباً فی حد
ذاته و ثانیاً ان االمر النفسی االستحبابی ینعدم و یزول بعروض الوجوب الغیری الستحالة اجتماع
االمر و النهی ومجموع الحکمین من االحکام الخمسة فی الترکیب االتحادی و ثالثاً بأن الزم ذلک
هو عدم صحة المقدمة مع الغفلة عن االمر النفسی المتعلق بها حتی یقصده و ما ذکره صاحب الکفایة
قدس سره فی جواب هذا االشکال غیر تام و ینقض علیه بأن الزم جوابه صحة صلوة الظهر التی
قصد المکلف االمر الغیری للظهر الناشی من صلوة العصر مع الغفلة عن وجوبها النفسی و هکذا
صحة صوم من یعتکف اذا أتی به بقصد االمر الغیری به لکونه مقدمة لالعتکاف مع انه ضروری
الفساد
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و لکن اجاب السید الخوئی قدس سره عن االیراد االول بأنه یمکن استفادة استحباب التیمم من
قوله علیه السالم «التراب احد الطهورین» بضمیمة ما دل من االطالقات علی استحباب الطهور مثل
اآلیة الشریفة «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرین »1و عن االیراد الثانی بأن حال هذا المورد
حال غیره من موارد االستحباب التی عرض علیها الوجوب عن ناحیة نذر و شبهه فکما ان فی تکل
الموارد یندک االمر االستحبابی فی ضمن االمر الوجوبی فتحصل من ذلک امر واحد وجوبی مؤکد
فکذلک المقام و یکون ذلک االمر الواحد عبادیاً ألن کالً منهما یکتسب عن اآلخر صفة بعد عدم
إمکان بقاء کل منهما بحدّه الخاص .على أ نّه یکفی فی عبادیتها محبوبیتها فی أنفسها و إن لم یبق
أمرها االستحبابی باطاره الخاص  2،و توضیح ذلک ان حد االستحباب و هو جواز الترک لیس مقوماً
لحقیقة االستحباب بل مقومه و حقیقته لیس اال المحبوبیة و المطلوبیة و علی هذا ال تنافی بین ذات
االس تحباب و ذات الوجوب و انما التنافی بین حدیهما و لذا عند اجتماعهما یزول الحدان و نتیجة
الجمع هو الوجوب المؤکد و المحبوبیة المؤکدة ،هذا علی مسلک الغیر فی معنی االستحباب و
الوجوب یعنی بناء علی تغایرهما فی مقام الجعل و بلحاظ الجعل
و لکن قد یشکل هذا الجواب بأنه ان ارید بقاء االستحباب اإلنشائی االعتباری ضمن الوجوب فال
اشکال فی ان کل اعتبار یغایر اعتباراً آخر و ال معنی لإلنداکاک و التأکید اللهم اال ان یقال بأن
المقدمة لها حکمان استحباب نفسی و وجوب و کالهما بحدهما موجودان و ال اشکال فی
اجتماعهما و ما یقال من قبح الحکمین لمتعلق واحد بعنوان العام و عنوان الخاص مثل ان یقال اکرم
العلماء و اکرم العلماء العدول بمعنی جعل الوجوبین للعالم العادل ،غیر تام و ال وجه لحمل امثال
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ذلک اذا وردت فی الشریعة علی ان الجعل واحد و لکن فی مقام االثبات دفعة قال حصة منه و
اخری قال کل الجعل کما مر سابقاً و لذا ال یزول حد االستحباب کما فی کلمات بعض االعالم و ال
مضادة بینهما اذ فی االستحباب عنصران احدهما طلب الفعل و ثانیهما عدم المنع من الترک إما بنحو
الترک إما بنحو الترکیب بأن نقول هو مرکب من طلب الفعل و عدم المنع من الترک کما علیه القدماء
او بنحو التوصیف کما علیه صاحب الکفایة و غیره ،و النعصر االول له کمال المالئمة مع الوجوب
واما العنصر اآلخر فهو و ان یضاد الوجوب اال انه غیر مقوم لإلستحباب و ال الزمه الذاتی الذی
یستحیل اإلنفکاک منه بل عدم المنع من الترک هو من باب عدم اقتضاء اإلستحباب بما هو
است حباب ،المنع من الترک ال انه یقتضی عدم المنع من الترک مطلقاً و فی جمیع الحاالت و طریان
العناوین و لذا یکون لسان اإلستحباب بالنسبة الی عدم المنع من الترک لسان جواز الوطی مثال مع
النکاح فکما ان النکاح لو خلی و طبعه لم یکن مقتض آخر لعدم جواز الوطی و لم یعرض عنوان
اخر یقتضی حرمة الوطی فهو فی نفسه یقتضی و اما مع مقتض آخر او طرو عنوان آخر یوجب
حرمة الوطی فال ینافی عقد النکاح و لذا یکون الشرط صحیحاً و غیر مناف لعقد النکاح فکذلک
عدم المنع من الترک بالنسبة الی اإلستحباب بخالف العنصر االول و هو طلب الفعل اذا أنه مقوم
اإلستحباب و الزم ذاته و ال ینفک منه و لذا یستحیل جمع الحرمة و اإلستحباب بخالف الوجوب و
اإلستحباب و علی هذا فال معنی لما قال السید الخوئی قدس سره من انه یندک االمر اإلستحبابی
فی ضمن االمر الوجوبی فیتحصل من ذلک امر واحد وجوبی مؤکد و یکون ذلک االمر الواحد
عبا دیاً ألن کالً منهما یکتسب من اآلخر صفة بعد عدم امکان بقاء کل منهما بحده الخاص مضافاً الی
ان السید الخوئی قدس سره البد ان یلتزم بما قلنا و اال فال معنی لإلندکاک اذ لو کان عدم المنع من
الترک مثل طلب الفعل مقوماً لإلستحباب فیستحیل اإلندکاک کما یستحیل اندکاک الحرمة مع
اإلستحباب

و کذلک ظهر مما ذکرنا عدم تمامیة ما افاده المحقق االصفهانی قدس سره فی نهایة الدرایة حیث
قال  :و أما لو ارید من الوجوب نفس البعث باإلنشاء -ال اإلرادة النفسانیة -فمضادّته لالستحباب
واضحة ،و الحرکة و االشتداد من مرتبة االستحباب البعثی إلى الوجوب البعثی غیر معقولین؛ ألنهما
أمران اعتباریان بسیطان .و اختالف قول طبیعة الوجوب أو الندب على أفرادهما معقول إلّا أنّ الزمه
کون الطبیعتین مما یجری فیه التشکیک ،ال الحرکة و االشتداد المختصّان ببعض المقوالت دون الکلّ
فضال عن االعتباریات .و علیه فلو کان مناط الرجحان الذاتی استحبابه شرعا ،فال محالة یزول
الحکم االستحبابی رأسا ،و یثبت الحکم الوجوبی جدّا ،فال یمکن إتیان المقدّمة بداعی استحبابها
الذاتی ،و ال مناص حینئذ إلّا دعوى :کفایة إتیانها بداعی مصلحتها النفسیة ،التی هی مالک
استحبابها و رجحانها الذاتی ،ل کنه بعنوان کونها داعیة للمولى لو ال المانع ،فإنه نحو من االنقیاد
للمولى ،فیندرج تحت العنوان الحسن المضاف إلى المولى بذاته 1.انتهی کالمه هذا کله اذا قلنا بأن
الوجوب و االستحباب مجعوالن شرعیان.
و اما اذا قلنا بما سلک السید الخوئی و المحقق النائینی قدس سرهما من ان الوجوب و اإلستحباب
حکمان عقلیان ینتزعان من طلب المولی مع عدم صدور الترخیص فی الترک و من طلب المولی مع
صدور الترخیص فی الترک اذ ال معنی للوجوب اال الالبدیة العقلیة و ال معنی للترخیص اال جواز
الترک عقالً و لذا اذا صدر طلب من المولی و ورد ترخیص من الشرع حکم العقل باالستحباب و اذا
لم یرد الترخیص حکم بالوجوب و اال فال وجوب مجعول من قبل الشارع مع غض عن حکم العقل
و هکذا بنسبة الی االستحباب و علی هذا لیسا حکمین متضادین حتی یستحیل اجتماعهما اذ لو
تعلق االستحباب بفعل ثم عرض الوجوب فإن جواز الترک یرتفع بعروضه و انما الشارع جعل
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الطلب فقط فی کلیهما و ال فرق فی اعتبار الطلب بینهما فی الشدة و الضعف اذ مع طرو االمر الغیری
یزول الترخیص فقط دون اصل الطلب المجعول و علی هذا المسلک فال یکون فی الوضوء اذا کان
مقدمة اال طلب واحد ال طلبین مجعولین و انما الفرق بین صورة کونه مقدمة للواجب و غیرها هو
رفع الترخیص و ثبوت الترخیص هذا کله اذا قلنا بتعلق الوجوب الغیری و االستحباب النفسی
بمتعلق واحد و ذات الوضوء
و اما اذا قلنا بأن االمر الغیری تعلق بالطهارات الثالت بداعی امرها االستحبابی و االستحباب
النفسی و االمر النفسی تعلق بذاتها فقال السید الخوئی قدس سره انه ال محذور لعدم اجتماع
الحکمین علی متعلق واحد و لکن یمکن االشکال علی السید الخوئی قدس سره بأنه یلزم اشکال
اجتماع الحکمین علی هذا المبنی ایضاً اذ إن المقدمة و ان کانت حسب الفرض هی الطهارات
الثالث بقصد االمر النفسی اال ان جزء المقدمة ایضاً مقدمة و یتعلق به االمر الغیری و لذا یجتمع
االمر الغیری و النفسی فی ذات الطهارات نعم انما یتحقق االمران الغیریان بناء علی هذا المبنی
احدهما االمر الغیری المتعلق بذات الطهارات و ثانیهما االمر الغیری المتعلق بذات الطهارات بقصد
ایتانها بداعی االمر النفسی االستحبابی و مما ذکرنا ظهر عدم صحة کالم السید الصدر حیث قال فی
بحوث  :بل ال اندکاک ایضا بناء علی القول بالمقدمة الموصلة لتعدد الموضوع.

1

و ان ارید بقاء حقیقة اإلستحباب و اإلستحباب الفعلی الذی یکون عبارة عن ارادة المولی بفعل العبد
کما هو مسلک صاحب الکفایة فیمکن المناقشة فیه اوالً بأنّا ال نتعقل االرادة الضعیفة التکوینیة
الموجودة فی صقع النفس بالنسبة الی افعال شخص المرید بحیث یوجب العمل نعم الشوق الضعیف
و الحب الضعیف قابالن للدرک و کذلک بالنسبة الی االرادة التشریعیة بالنسبة الی افعال العباد فی
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قبال االراد ة الشدیدة و ثانیاً بأنه من البین ان الوجوب و االستحباب متضادان فاجتماع کلیهما معاً
محال فال محالة یزول الضد الضیعف بطرو القوی و ال یعقل ثبوت اصل الرجحان النفسی بمعنی
االرادة الضعیفة
و لکن اجاب المحقق االصفهانی عن المناقشة الثانیة بأنه بناء علی اصالة الوجود و بقاء حقیقة
العرض عند الحرکة و الشتداد من مترتبة الی مرتبة فإن ذات االرادة الموجودة من اول االمر باقیة
إلى اآلخر ،غایة األمر أنها تنتزع منها مرتبة ضعیفة فی أوّل أمرها ،و مرتبة شدیدة فی آخر أمرها،
ال أنها تنعدم و توجد من رأس .و علیه فأصل الرجحان المحدود بحدّ عدمی -و هو عدم وجدان
مرتبة الشدّة -المنبعث عن مالک نفسی موجود فعال ،غایة األمر أنه محدود فی هذه الحال بحد آخر؛
إذ المفروض أن االشتداد دائما فی اإلرادة و منها و إلیها ،ال إلى غیر اإلرادة ،و المفروض بقاء
الشخص و الوجود الذی هو عین التشخّص ،فاشتدادها لمالک غیری ال یوجب زوال ذاتها المنبعث
عن مالک نفسی ،و إنما کان محدودا بالحدّ الندبی ،ال لخصوصیّة الندبیّة کی یزول الحکم بزوالها ،بل
لقصور المالک عن اقتضاء الزائد على هذا المقدار ،و إلّا فالقرب و الثواب مترتّبان على إتیان الراجح
من حیث الرجحان ،ال من حیث الفقدان لمرتبة الشدة1،انتهی کالمه قدس سره.
و لب کالمه ان ضعف االرادة فی مورد االستحباب لیس من جهة خصوصیة الندبیة و الحد العدمی
حتی تزول و تصیر االرادة الضعیفة موجود اخری فی قبال االرادة الشدیدة و مع طریانها تزول بل
ضعف االرادة الموجودة فی موارده انما کان لقصور المالک عن اقتضاء الزائد فاذا صار المالک
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شدیداً صارت ذات تلک االرادة الموجودة ایضاً شدیدة کما اجاب المحقق القوچانی اذ قال ان
االرادة الشدیدة ال تختلف مع الضعیفة اال فی نفس االرادة ال فی شیء آخر
و یمکن المناقشة فنیاً فی جوابه بأن االرادة الضعیفة اذا صارت موجودة فیکف یمکن شدتها بعد ما
التزموا بأن الوجود مساوق للتشخص و الجزئیة و الجزئی ال یتغیر و ال یضیق و ال یوسع و ال یشتد.
ان قلت ال توجد االرادة الضعیفة فی الطهارات او فی غیرها اوال ثم تصیر الشدیدة حتی تستشکل
بل توجد من االول االرادة الشدیدة .قلت :اوالً ان هذا الکالم ال یصح فی الطهارات اذ االستحباب
النفسی موجود قبل الوقت و بعد الوقت طری الوجوب الغیری و ثانیاً بأن الزم ذلک هو اشتمال کل
امر غیری علی استحباب غیری نعم انما الصحیح ان یقال ان بعد طرو الوجوب الغیری یبقی
المصلحة و المحبوبیة الذاتیة و یمکن ان یؤتی الفعل المقدمی ای الطهارات الثالث بداعی الرجحان
او المصلحة او المحبوبیة عند المولی و هذا المقدار کاف فی صحة العبادة اللهم اال ان یقال بان
االرادة الضعیفة حین تبدلها الی الشدیدة ال تتغیر ذاتها بل تضاف الیها ارادة اخری مثل االبیض
الضعیف و الشدید فکما ان لون االبیض الضعیف اذا اضیف الیه مقدار آخر من ذلک اللون یصیر
مرتبة اللون شدیداً مع بقاء اللون االول فکذلک االرادة و لکن هذا المعنی بناء علی بساطة االرادة و
اصالة الوجود یشکل تصدیقه أ فهل یمکن افاضة مرتبة من الوجود اآلخر الی الوجود السابق حتی
یصیر الوجود االول اشداً و ان النفس توجد اما الوجود الضعیف لالرادة و اما الوجود الشدید لها و ال
یمکن اجتماع االرادتین فی النفس النه من اجتماع المثلین .ان قلت :ماذا تقول فی المحبة حیث
یدرک االنسان بالوجدان أن المحبة الموجودة فی النفس تشدد و تضعف .قلت :یمکن أن یفرق
بینهما بأن المحبة من مقولة انفعال و لذا فی کل مرتبة توجد محبة و تنفعل النفس بخالف االرادة و
انه من مقولة الفعل و النفس توجدها و ان کان هذا الفرق ایضاً ال یخلو عن تأمل اذ فی االرادة ایضا

یمکن ان نقول بأن االرادة قد تشدد و تضعف و علی هذا یمکن ان نستشکل فی تحلیل المحبة
ایضاً.
و کیف ما کان فال ندری ارتباط الجواب باصالة الوجود بل یمکن تصویر هذا الجواب بناء علی
اصالة الماهیة و کذلک ال ندری ارتباط هذا الجواب بما قال المحقق االصفهانی قدس سره «و انما
کان محدوداً بحد ندبی ال لخصوصیة الندبیة کی یزول الحکم بزوالها بل لقصور المالک عن اقتضاء
الزائد علی هذا المقدار »1اذ لو فرض ان ضعف االرادة فی الطلب الندبی لخصوصیة الندبیة و هی
االمر الوجودی فیمکن ان نقول بأن الزائل هو هذه الخصوصیة ال اصل االرادة کما اذا قیل بأن
االرادة الشدیدة اذا تبدلت بالضعیفة فال یزول اصل االرادة بل یزول حدها مثل صیرورة المحبة
الشدیدة ضعیفة هذا ما وصل الیه عقلی القاصر و لکن تحلیل االمور النفسانیة فی غایة الصعوبة کما
ان اصل وجدانها فی غایة السهولة
فتلخص مما ذکرنا انه بناء علی مسلک الکفایة یشکل بقاء االستحباب النفسی فعالً مع طرو االرادة
الغیریة اللهم اال ان یقال ان فی النفس ارادتین احداهما تعلقت بذات الطهارات و ثانیتهما تعلقت
باتیانها بداعی امرها النفسی و کذلک فی نفس المولی ارادتان احدهما تعلقت باتیان العبد بذاتها و
ثانیتها تعلقت باتیانها بداعی االرادة االولی و لکن علی هذا ال اشتداد و ال صیروة الضعیفة شدیدة.
صفحه 3
و اورد السید الصدر علی جواب الکفایة بأنه قد یرتفع االستحباب النفسی فی بعض الموارد کمورد
مزاحمة مع استحباب آخر أهم منه کما اذا لزم من استعمال الماء للوضوء تأثر المؤمن بل قد یفرض
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وجوب الترک لوال المقدمة کما لو امر الوالد بترک استعمال ذلک الماء الرافع لالستحباب النفسی
دون الوجوب الغیری ال یقال بعد ثبوت الوجوب الغیری یرتفع االستحباب األهم أو الوجوب خطابا،
و مع سقوطهما ال یمکن إثبات مالکهما فیرجع االستحباب النفسیّ ال محالة .فانه یقال ،أوالً :یمکن
افتراض إمکان إحراز ثبوت المالک فی بعض الموارد إذا کان مالکا عرفیا بالمالزمة .و ثانیاً یمکن
افتراض عدم انحصار الماء فیه بل یوجد فرد آخر منه یمکن التوضؤ به ،فانه فی مثل ذلک ال یرتفع
االستحباب األهم فی ترک التوضؤ بذلک الماء فکیف یصحح الوضوء به؟
و لکن هذه المناقشة غیر تامة علی مسلک الکفایة و علی مسلک الصحیح بل حتی علی مسلک
السید الصدر فألن المقام من مصادیق اجتماع االمر و النهی فکما انه هناک مع سقوط الحرمة یبقی
مالکها و لکن ال یضر بصحة الصالة بقصد القربة مع ان مالک الصالة مغلوب لمالک الحرام و لذا
تقدم الحرمة ولکن مع ذلک یصح اتیان الصالة متقرباً به الی اهلل سبحانه و تعالی .ال یقال ان المالک
فیها و ان کان مغلوباً اال ان االمر بها نفسیاً و لذا یقصد االمر فإنه یقال کما ان االمر بها فی صورة
سقوط الحرمة کان فعلیاً فکذلک نقول ان االستحباب النفسی فی المقام ایضاً فعلیاً و لذا یمکن
قصده حین االتیان بالمقدمة فال نفهم فرقاً بینهما و قد صرح السید الصدر بعدم مانعیة مالک الحرمة
عن االمر فی بحث اجتماع االمر و النهی و قال ان مالک الحرمة یمنع عن الوجوب فی ما اذا کان
مؤثراً فی المبغوضیة اما نفس المفسدة فال تضر.

1

هذا مضافاً الی انا قلنا بجواز اجتماع االمر و النهی فی الترکیب اإلتحادی ایضاً ترتباً و خالصة ما
اخترنا هناک ان المولی یمکن ان ینهی عن الغصب و یأمر بالصلوة فی الدار المغصوبة ترتباً اذ
یحتمل ثبوتاً ان الغصب فی مورد التصرف فی الماء یکون له افراد و بعضها اقل مفسدة من غیرها او
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مشتمل علی مصلحة جزئیة بحیث کان المفسدة فیه بعد الکسر و االنکسار اقل و لذا یجوز االمر
عقالً فی فرض االرادة العبد لإلتیان و اذا کان هذا محتمالً ثبوتاً فمقتضی اطالق االمر فی مقام
االثبات هو وجود االمر فی هذه الحالة و ال یحتاج الی قرینة فی مقام االثبات لما یقال فی باب
التزاحم من انه مع امکان الترتب عقالً فال نحتاج الی الدلیل فی مقام اإلثبات ألنه مقتضی اطالق
الخطابات .هذا کله فی مورد مزاحمة اإلستحباب النفسی مع استحباب نفسی اهم
و اما فی مورد عدم انحصار الماء فیه بل یوجد فرد آخر الذی یمکن منه التوضی مثل ما اذا کان
عند المکلف ماءان احدهما عذب و ثانیهما ملح اجاج و یحتاج احدهما لرفع حاجة المؤمن بحیث
اذا توضأ به لتأثر المؤمن من الوضوئه و لذا یرتفع االستحباب فی ذاک الماء فیمکن توجیه صحة
التوضی به التیان الوضوء بقصد استحباب النفسی المتعلق به و یطبق المأمور به هذا الفرد بداعی
االمر االستحبابی النفسی المتعلق بالوضوء لوجود المالک فیه و عدم المبغوضیة و ال یضر عدم
شمول دلیل االستحباب لهذا الفرد کما قال فی باب التزاحم فی الکفایة1فی موارد تزاحم بعض افراد
الواجب الموسع مع واجب آخر کتزاحم بعض افراد الصلوة بین الحدین مع وجود االزالة و لکن هذا
التوجیه علیل و ال یقاس المقام بما قال اآلخوند قدس سره فی بحث التزاحم اذ الفرد المزاحم لم
یکن المالک فیه مزاحماً مع مالک آخر فی نفس ذلک الفرد بل المشکل فیه نفس مزاحمته مع
واجب آخر فی مقام االمتثال بخالف المقام اذ المالک فیه لیس مثل المالک فی سائر االفراد ألنه
فیه مبتلی بالمالک المزاحم و ال یأتی الجواب االول الذی قلنا فی المثال السابق هنا کما ال یخفی
علی المتأمل لعدم ارتفاع االستحباب المزاحم و لذا یکون ترک الوضوء بهذا الماء احب الیه من
الوضوء فال یکون قصد التقرب به نعم یأتی الجواب الثانی هنا و لذا یرتفع االشکال.
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فتلخص مما ذکرنا عدم صحة هذا االعتراض و ان قال السید الصدر ان هذا االعتراض ال یمکن
الجواب عنه
و اما االعتراض علی صاحب الکفایة بأنه یلزم بطالن الوضوء فی موارد قصد االمر الغیری مع الغفلة
عن االستحباب النفسی فال یورد علیه اذ ما قال صاحب الکفایة انه البد فی صحة الوضوء ان یکون
الوضوء بداعی االمر النفسی االستحبابی بل قال « ان المقدمة فی الطهارات الثالث بنفسها مستحبة و
عبادة فالبد ان یؤتی بها عبادة و اال فلم یؤت بما هو مقدمة فقصد القربة فیها انما هو إلجل کونها
فی نفسها اموراً عبادیة و مستحبات نفسیة ال لکونها مطلوبات غیریة » و ال شبهة انه ال یستفاد من
کالمه ان قصد القربة فیها منحصر بکون الداعی امراً نفسیاً استحبابیاً بل الالزم ان یکون اتیان
الطهارات الثالث کان علی نحو تقع عبادة و أحد طرقه قصد االمر النفسی و أحد طرقه هو اإلتیان
بقصد امرها الغیری للتوصل الی ذی المقدمة
و اما قال المحقق االیروانی قدس سره فی توجیه جواب الکفایة عن االشکال :و الجواب الّذی
أجاب به المصنف (قده) غیر واضح فلعله أراد ان األمر الغیری یدعو إلى فعل قربی عبادی یتقرب
بامتثال األمر النفسیّ العبادی المتعلق به و لم یقم دلیل على اعتبار قصد ذاک األمر العبادی بعینه انما
المعتبر ان یکون الفعل مما یصلح ألن یتقرب به مع اإلتیان به امتثاال ألمر المولى ال بدواع اخر و کال
األمرین متحققان فی المقام اما صالحیة التقرب فقد حصلت باألمر النفسیّ العبادی المتوجه إلى
الفعل و المفروض انه قد قصد بإتیان الفعل امتثال األمر الغیری (و نقول فی توضیح کالم االیروانی
قدس سره ،مقصوده ان امتثال االمر النفسی العبادی ال یتوقف علی قصد خصوص االمر النفسی
العبادی بل یتحقق بمجرد صالحیة العمل و االتیان به امتثاالً المر المولی و لو غیریاً) و یحتمل ان
یکون المراد من العبارة ان األمر الغیری إذا کان داعیا و األمر ال یدعو اال إلى متعلقه المفروض فی
المقام عبادیته و انه أخذ التقرب قیدا فیه فال جرم یکون التقرب المأخوذ فی المتعلق مقصودا ضمنا

و لو على سبیل اإلجمال و فی کال الوجهین نظر اما األول فالن الجهات التی لم یقصد التقرب بها ان
أفادت القرب لزم ان یکون القرب من اآلثار القهریة فلو صلى اإلنسان محنکا و اما ما غافال عن
ذلک کله أو ملتفتا غیرنا و التقرب بهذه الخصوصیات فهل یحصل له القرب بهذه الخصوصیات و ال
سیما إذا قصد بها خالف القرب بان أتى بها لبعض الدواعی الخارجیة و اما الثانی فالن التقرب إذا
کان معتبرا فی األمر الغیری فما لم یقصد التقرب لم یعقل ان یکون األمر الغیری داعیا فان األمر ال
یدعو اال إلى متعلقه غیر الحاصل فی المقام اال بقصد التقرب فقصد التقرب سابق فی الرتبة على
قصد األمر الغیری و ال یعقل ان یکون القصد متعلقا باألمر الغیری اال بعد قصد التقرب باألمر النفسیّ
فکیف یعقل ان یکون قصد األمر الغیری منحال إلى قصد التقرب باألمر النفسیّ نعم قصد الراجح
الذاتی على سبیل التوصیف حاصل لکنه ال یکفى فی وقوع الفعل مقربا ما لم یقصده على وجه
الغایة 1.فغیر تام اذ ما قال قدس سره ان المقدمة عبارة عن فعل قربی عبادی یتقرب بامتثال االمر
النفسی و استشکل علیه بأن قصد امتثال کل امر یتوقف علی قصد ذاک االمر و قصد امر آخر ال
یوجب التقرب بامتثال هذا االمر صحیح و لذا او اغتسل شخص جنب یوم الجمعة بقصد االمر بغسل
الجنابة و لم یقصد االمر بغسل الجمعة فما حصل امتثال االمر بغسل الجمعة و ال یثاب علیه اذ
التقرب بکل امر یتوقف علی قصد ذلک االمر اذ ال معنی للتقرب بهذا االمر اال داعویة هذا نعم لو
کان معتبراً فی الفعل مطلق قصد القربة لتحقق بقصد کل امر بل بقصد محبوبیة الفعل و لکن االیراد
علی االیروانی ان اآلخوند ما قال هکذا بل قال ان المقدمة هو الوضوء المستحب العبادی الذی
تشترط فیه قصد القربة و مثل هذا الخلط حصل للمحقق االصفهانی علی ما هو المترأی من کلماته
حیث قال ان االمر الغیری ان کان عبارة عن المرتبة الشدیدة لالرادة الموجودة ـ کما صححنا به
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الجواب ـ فال محالة ال یتعلق اال بذات الراجح ال بما هو راجح اذ المفروض اشتداد الرجحان
الموجود و متعلقة کأصله نفس العمل فکیف یدعو االمر الغیری الی راجح بما هو راجح؟! و ان کان
عبارة عن ارادة اخری متعلقة بما تعلقت به االرادة االولی بما هی مرادة فهی غیر معقول إلن االرادة
الشدیدة مثل اقوی لالرادة الضعیفة و اجتماع المثلین محال خصوصاً اذا کان احدهما اقوی فإن
الضعیف یضمحل بعروض القوی و حیث ال یبقی االرادة االولی فکیف یعقل أن تکون الثانیة داعیة
للمراد بما هو مراد کی یکون داعیاً للداعی بل الظاهر ان االکتفاء باالمر الغیری لما اشرنا الیه من ان
نفس الرجحان النفسی الذی هو عبارة عن ارادته المنبعثة عن مالک فی نفسه متحقق فی ضمن
الوجوب الغیری اذا االرادة الموجودة بمالکتها تشتد بوجود مالک آخر نفسیاً کان او غیریاً فیمکن
للمکلف ایتان العمل بقصد رجحانه المتأکد ال من حیث انه متأکد بل من حیث اصله فهو الداعی ال
انه داع الی الداعی.

1

و ام ا ایراده علی التوجیه الثانی للکالمه فغیر تام ایضاً اذ المقدمة و ان کان الوضوء العبادی الذی
اخذ قصد التقرب فیه و لکن ال یستلزم هذا ان یکون قصد التقرب سابقاً فی الرتبة علی قصد االمر
الغیری من جهة ان قصد االمر الغیری انما یمکن اذا اراد اتیان المقدمة اذ االمر ال یدعو اال الی
متعلقه و حیث ان المقدمة مشروطة بقصد القربة فالبد ان یرید اتیان المقدمة بهذا الشرط بقصد االمر
الغیری و لذا ینحصر قصد التقرب فیها بخصوص قصد االمر النفسی االستحبابی النه سابق رتبة علی
االمر الغیری و وجه عدم االستلزام انه خلط عنده ظاهراً بین اخذ قصد خصوص التقرب باالمر
النفسی فی المقدمة و بین مطلق قصد القربة فإن ادعی ان المقدمة و ان اخذ فیها مطلق قصد التقرب
اال ان مصداقه منحصر بالتقرب باالمر النفسی النه سابق رتبة علی االمر الغیری و نحن استفدنا من
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توجیه هذا المطلب و ان کان ذیل عبارته یمکن ان یتوهم خالف ذلک فنقول اشتبه المطلبین علیه
احدهما ان اآلمر و الحاکم البد و ان یتصور المقدمة بجمیع قیوده و شرائطه قبل االمر و لذا یناقش
فی اخذ قصد االمر فی متعلق التکلیف و قالوا ان االطالق ال یقتضی التوصلیة و التعبدیة الستحالة
التعبدیة و اجبنا عن المناقشة فی ذاک البحث ثانیهما ان العبد حین االتیان و االمتثال البد و ان
یقصد اتیان المقدمة قبل قصد االمر بها حتی یمکن له قصد االمر الغیری و ما نحن فیه صغری هذا
المطلب و لکن نحن ال نسلم هذه الکبری بل االزم هو امکان اتیان العمل بقصد االمر فیما اذا تحقق
المتعلق بعد اتیان العمل قصد االمر و هذا المعنی حاصل فی المقام اذ االمر اذا تعلق بالوضوء عبادة
مع قصد القربة فاذا اتی بالوضوء بقصد االمر الغیری فقد تحقق کال جزئی المقدمة اما ذات الوضوء
فقد تحققت و اما قصد القربة ایضا کذلک نعم یمکن ان یناقش فی هذا الجواب بأن ذات الوضوء
لیس لها ام ر حتی قصد اذ االمر الغیری تعلق بالوضوء بقصد القربة ولکن اجبنا عنه سابقاً باالمر
الغیری اذا تلق بالوضوء مع قصد القربة فتصیر ذات الوضوء مقدمة اذ جزء المقدمة مقدمة و لذا اذا
اتی بالوضوء بقصد االمر الغیری المتعلق به فیحصل المقدمة بکال جزئیه ای ذات الوضوء و قصد
القربة و لذا الوضوء المستحب حصل فی الخارج نعم مع الغفلة ان االمر االستحبابی مع او االنکار لم
یمتثل کما ال یخفی.
ان قلت :ان قلنا بان االمر االستحبابی الذی کان هو االرادة الضعیفه یندک فی االمر الغیری الذی
کان عبارة عن المرتبة الشدیدة و تصیر االرادة المتأکد فال محالة تتعلق هذه االرادة بذات الراجح
الی الوضوء ال الراجح بما هو راجح و علی هذا کیف یمکن ان نقول بأن المقدمة عبارة عن الوضوء
الراجح بما هو راجح الی المستحب بوصف االستحباب
قلت :قد اجبنا بأن اآلخوند یلتزم بوجود ذات االرادة فی االرادة الشدیدة و لذا تبقی ذات الرجحان
کما التزم به المحقق االصفهانی قدس سره.

هذا تمام الکالم فی جواب صاحب الکفایة و هو متین خال عن المناقشة و االیراد کما ال یخفی.
صفحه 4
فیمکن الجواب عنه بأنا نحتاج فی صحة العبادة الی امرین :احدهما محبوبیة العمل و مطلوبیته و
ثانیها ان قصد القربة و اتیانه مضافاً الی المولی و کال االمرین حاصالن فی المقام اذ ال شبهة فی أن
اتیان العمل بقصد االمر الغیری یکفی لصدق أن اتیانه کان مضافاً الی المولی و لذا یصح الوضوء و
اما ما نقض من بطالن صلوة الظهر فنحن ال نسلم البطالن اذا صلی بقصد االمر الغیری لتصحیح
صلوة العصر و لذا هذا االعتراض ایضاً غیر وارد علی رغم اصراره علی انه وارد
و یورد علی جواب الکفایة ایضاً بأن المستحب النفسی هو الطهارة ال الوضوء ألنها األثر المترتب
علیه و لذا یصیر الوضوء ایضاً مقدمة للطهارة فکیف یمکن قصد االمر فیه و یعود االشکال ولکن
اجیب عن هذ ا االیراد بجوابین احدهما ان الطهارة هی نفس الوضوء و العنوان المنطبق علیه و لیساً
وجودین فی الخارج ثانیهما انه علی فرض تعددهما فإن المسلم من لزوم قصد القربة فی العبادات
الثالث هو اتیان الطهارة بقصد االمر ال اتیان الغسالت و المسحات به
الجواب الثانی :ما قال الشیخ قدس سره فی مطارح االنظار و توضیح کالمه ان المقدمات علی
قسمین قسم منها نعلم ارتباط ذیها بها و توقفه علیها مثل مقدمات الصعود علی السطح فانا نعلم
توقفه علیها و هذا القسم لیس عبادیاً و قسم آخر و هو المقدمة التی تکون عبادة لیست من االفعال
العادیة التی نعلم ارتباط ذیها بها مثل توقف الصلوة علی الطهارات الثالث و ارتباطها بها اذ المعلوم
من الصلوة عندنا لیس اال الحرکات و السکنات و نحن ال نعقل توقفها علیها نعم بعد ما کشف
الشارع الحکیم عن توقف الصلوة علیها البد من ایجادها للتوصل بها الیها و حیث ان االفعال الواقعة
فی الطهارات بما هی حرکات خاصة ال نعرف توقفها علیها فالبد و ان نأتی بها بحیث یتوصل بها

الیها و نحن ال نعرف طریق ذلک اال بان نأتی الحرکات علی وجه تعلق االمر بها اذ االمر تعلق
بالحرکات بما هی مقدمة فاذا أتینا بالمقدمات بقصد االمر المتعلق بها فقد أتینا بها علی وجه یتوصل
بها الیها و لذا انما یلزم قصد االمر ال من جهة کون االمر الغیری تعبدیاً حتی یستشکل بأن الغرض
من ایجابها و الداعی الی جعل الوجوب لها لیس اال التوصل الی ذی المقدمة و ال دخالة لقصد القربة
فی الغرض بل انما یلزم قصد القربة من حیث اإلشارة الی اتیان الطهارات علی وجه یکون متوقف ًا
علیها

1

و توضیح کالمه علی ما فی مطارح« :و توضیحه :أنّ الفعل الواحد قد یختلف وجوهه ،و ذلک یالزم
اختالف مصالحه و مفاسده کما هو المقرّر فی مقامه ،فتارة یکون الفعل معنونا بعنوان حسنا و بعنوان
آخر قبیحا ،فإن علمنا بالعنوان القبیح و الحسن فهو ،و یکون الفعل حینئذ من الواجبات العقلیّة فعال
أو ترکا .و إن لم نعلم بذلک مع العلم بأنّ الشارع ال یأمرنا إلّا بما هو الحسن واقعا من عناوین
معتورة على ذات الفعل ،و حیث إنّه ال علم لنا به بخصوصه فیجب اتّباع األمر فی ذلک للوصول
إلى العنوان الحسن واقعا ،ألنّ األمر حینئذ مرآة لذلک العنوان .و على قیاس ذلک عنوان المقدّمیّة،
فإنّ ذوات الحرکات الخاصّة ربّما ال تکون محصّلة لما هو المقصود باألمر بها ،فال بدّ من قصد
الحرکة التی امر بها ألجل الصالة تحصیال للمقدّمة ألن یالحظ مطلوبیّة تلک المقدّمة ،و توقّف
المأمور به علیها عنوان إجمالی لما هو المتوقّف علیها و مرآة لها.
و بالجملة ،فنحن ال ندّعی فی الطهارات أنّ األمر المقدّمی فیها یقضی بالتعبّدیّة حتّى یقال بفساده
قطعا ،مع أنّه لو صحّ ذلک لکان جاریا فی المقدّمات التی نقطع بانتفاء ذلک فیها .بل نقول :إنّ ذلک
إنّما هو من قبل نفس المقدّمة ،حیث إنّها ال نعرف وجه التوقّف فیها .کذا افید ،و لکنّه منقوض بجملة

 1مطارح االنظار ـ طبع جدید ـ جلد  1ص  .350ـ طبع قدیم ـ ص 71

من المقدّمات الشرعیّة التی ال نعرف وجه التوقّف فیها أیضا ،فإنّ ذلک غیر مختصّ بالطهارات کما
ال یخفى ،فتدبّر».

1

و قال صاحب الکفایة قدس سره فی توضیح کالم الشیخ االعظم قدس سره ان الحرکات الخاصة
ربما ال تکون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذی تکون تلک الحرکات بذاک العنوان
مقدمة و موقوفاً علیها فالبد فی اتیانها بذاک العنوان من قصد امرها اذ االمر الغیری ال یدعو اال الی
ما هو الموقوف علیه فیکون عنواناً اجمالیاً و مرآة لها فقصد االمر لیس الجل ان االمر الغیری
یقتضی التعبدیة بل انما کان إلجل احراز نفس العنوان ثم اورد صاحب الکفایه علی هذا الوجه
بایرادین االیراد االول انه یمکن االشاره الی العنوان الذی تکون هذه الحرکات بذاک العنوان مقدمة و
موقوفاً علیها بنحو التوصیف ال بنحو الغایة بمعنی ان المکلف یقصد اتیان الوضوء المأمور به ریاء أو
لداع آخر ال بمعنی ان امر المولی یکون داعیاً له الی العمل
صفحه 5
کما ان الشخص تارة یأتی بالصلوة الواجبه ریاء و اخری یأتی بها لوجوبه و امره و االول یکون
بنحو التوصیف و الثانی یکون بنحو الداعی
االیراد الثانی ان هذا الجواب ال یفی بدفع اشکال المثوبة .
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2

ولکن یمکن المناقشة فی کال اإلیرادین اما اإلیراد االول فألن مراد الشیخ قدس سره ان الحرکات
الخاصة انما تکون مقدمة اذا صارت متصفة بذاک العنوان و ال تتصف بذاک العنوان اال اذا کان االمر
داعیاً للمکلف کما شهد بذلک بعض عبارته و نقل منه قدس سرهما فی الکفایة ( فان ذوات
الحرکات الخاصة ربما ال تکون محصلة لما هو المقصود باالمر بها ) نعم بعض عباراته یوهم ما فهم
صاحب الکفایة و استشکل علیه ( الن االمر حینئ ٍذ مرآة لذلک العنوان ) و اما اذا قصد الحرکات
المأمور بها بداعی الریاء و غیره فال یتحقق ذاک العنوان و بالنتیجة ال یتوصل بها الی الصلوة و منشأ
الخلط ان صاحب الکفایة قدس سره تخیل ان المقدمة هو الوضوء المعنون بعنوان کذا و البد و ان
یقصد ذاک العنوان ولکن حیث ال ندری تفصیالً نقصده اجماالً باإلشاره الی انه مأمور به بنحو
التوصیف او نأتی به إلجل االمر بها مع ان مقصود الشیخ ان الحرکات البد و ان یأتی بها علی نحو
تتصف بذاک العنوان و ال تتصف بها اال اذا أتی کذلک
و اما االیراد الثانی فلما مر من ان اعطاء الثواب من باب التفضل کاالمر النفسی فال محذور فیه کما
مر مفصالً و لذا هذا الجواب متین
الجواب الثالث  :قال صاحب الکفایة قدس سره ان لزوم قصد القربة فی الطهارات الثالث لیس من
جهة ان الغرض من المقدمة ال یحصل اال بقصد القربة حتی یقال انه لیس فیها غرض اال التوصل الی
ذی المقدمة و هو یحصل بال قصد االمر بل من جهة ان الغرض فی الغایات ای الطواف و الصلوة و
امثال ذلک کما ال یحصل اال باإلتیان بها بقصد القربة فکذلک ان ذلک الغرض ال یحصل اال بقصد
القربة فی خصوص الطهارات من بین المقدمات
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1

ولکن اورد صاحب الکفایة قدس سره بان هذا الوجه ال یفی بدفع اشکال ترتب المثوبة علیها و قد
مر الجواب عن اشکاله آنفاً
الجواب الرابع :ما نقله صاحب الکفایة قدس سره من انه ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد
االطاعة فی العبادات من االلتزام بامرین احدهما کان متعلقاً بذات العمل و الثانی باتیانه بداعی
امتثال االول ال یکاد یجزی فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات اذ لو لم تکن بنفسها مقدمة لغایاتها
ال یکاد یتعلق بها امر من قبل االمر بالغایات فمن این یجیء طلب آخر من نسخ الطلب الغیری
متعلق بذاتها لیتمکن به من المقدمة فی الخارج هذا مع ان فی هذا االلتزام ما فی تصحیح اعتبار
قصد الطاعة فی العبادة علی ما عرفته مفصالً سابقاً فتذکر.

1

ولکن یمکن المناقشة فی ما ذکره صاحب الکفایة بأنه اذا کان الفعل مع قصد االمر کان مقدمة
للصلوة مثالً یکون جزؤه و هو ذات المقدمة ایضاً مقدمة و لذا یترشح الوجوب الیها ولکن حیث انها
ال تکفی للوصول الی ذی المقدمة فیأمر ثانیاً من سنخ الواجب الغیری طلب آخر الی تلک المقدمة
بحیث یأتی المکلف بذ ات المقدمة بقصد الوصول الی ذی المقدمة لیحصل غرضه ولکن قرر هذا
الوجه فی مطارح بنحو ال یرد علیه الیراد صاحب الکفایة قدس سرهما و نفس کالمه فی المطارح
هکذا :انک قد عرفت فی ما تقدم أنّ األوامر العبادیّة من حیث تعلّقها بمتعلّقاتها یغایر األوامر
التوصّلیة ،حیث إنّ نفس األمر واف بتمام المقصود فی الثانی دون األوّل ،فال بدّ فیه من بیان زائد
على أصل الفعل المطلوب بالطلب المستفاد من األمر أوّال .و ال فرق فی ذلک بین المقدّمة و ذیها،
فما هو المصحّح ألحدهما مصحّح لآلخر من غیر حاجة إلى القول باستفادة التعبّدیّة من األمر
المقدّمی .و توضیحه :أنّه کما یمکن أن یکون الفعل ذا مصلحة على تقدیر االمتثال به ،فیجب على
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المرید إلیصال تلک المصلحة إلى المکلّف أن یأمره أوّال بذلک الفعل ثم یبیّن له أنّ المقصود هو
االمتثال بذلک األمر ،کذلک یمکن أن یکون الفعل موقوفا على عنوان بشرط أن یکون الداعی إلى
إیجاد ذلک العنوان هو توقّف ذلک الفعل علیه ،فهو بحیث لو وجد فی الخارج و لم یکن الداعی إلیه
ترتّب الغیر علیه
صفحه 6
ال یکون موقوفا علیه ،و إذا وجد فی الخارج على الوجه المذکور یترتّب علیه الغیر ،فالطالب لوجود
ذی المقدّمة ،له أن یحتال فی ذلک بأن یأمر أوال بذیها و یلزم من ذلک األمر بما هو مقدّمة له فی
الواقع ،و هو الفعل المقدّمی على الوجه المذکور ،إلّا أنّه حیث ال یمکن له االکتفاء بذلک األمر
فیحتال بالقول بأنّ المطلوب موقوف على ذلک الفعل على وجه یکون الداعی إلى إیجاده هو
التوقّف المذکور.
فما یقتضیه األمر المقدّمی فی الحقیقة لیس هو إلّا التوصّل بالموقوف الذی هو الواجب النفسی ،غایة
األمر أنّ ذات المقدّمة حینئذ -حصولها و تکوّنها فی الخارج -موقوفة على القصد المذکور ،فال بدّ
من طلب آخر من سنخ طلب المقدّمة ،ال أن یکون طلبا نفسیّا لیلزم ما أوردناه على الوجه األوّل
لیصحّ الطلب المذکور 1.انتهی کالمه
اقول لو اراد صاحب الکفایة االشکال علی هذا التقریر فال یصح اشکاله و الوجه فی ذلک ان الشیخ
قدس سره التزم بأن المقدمة هو عنوان الوضوء مثالً بشرط ان یکون الداعی الی ایجاد الوضوء ترتب
الصلوة علیه بحیث لو لم یکن الداعی الی ایجاده الترتب المذکور فال یکون ذلک العنوان موقوفاً
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علیه و مقدمة للصلوة و ان االمر الغیری تعلق بهذا العنوان بالشرط المذکور و لکن حیث ان االمر
النفسی بالصلوة ال یکفی لتحقق هذا االمر الغیری ألن االمر الغیری ال یقتضی اإلتیان بقصد الترتب
بل یقتضی نفس العمل فالبد ان یحتال بالقول بأن المطلوب موقوف علی الوضوء مثالً بشرط ان
یکون الداعی ترتب الصلوة حتی یترشح مع هذا القول االمر الغیری الی المقدمة من االمر النفسی و
اال فمقتضی االمر الغیری لیس اال التوصل الی ذی المقدمة .هذا غایة فهمنا من کالم الشیخ االعظم و
علی هذا ال یرد اشکال الکفایة اذ یقول لو لم تکن ذات العمل مقدمة فمن أین یتعلق االمر الغیری
بها ألنه ال یتعلق اال بالمقدمة و لذا ال امر غیری الی ذات الفعل حتی یتمکن المکلف من اتیانها
بداعی ذلک االمر و وجه عدم االیراد انه ال یقول إن االمر الغیری یتعلق بذات العمل بل یقول إنه
یتعلق بذات العمل بالشرط المذکور و لکن یدعی نفس االمر بذی المقدمة ال یکفی إلثبات هذا االمر
الغیری بل البد لتفهیمه من حیلة و ال یقول بجعل امرین غریین ثبوتاً بل یقول بجعل امر واحد
غیری للمقدمة نعم آخر کالمه یوهم تعدد االمرین حیث قال «فالبد من طلب آخر من سنخ طلب
المقدمة» و لکن مقصوده من طلب آخر هو الطلب الغیری و مقصوده من سنخ طلب المقدمة هو
طلب المقدمة فی موارد اخری یفهم من نفس االمر بذی المقدمة و مما ذکرنا فی تقریر الشیخ قدس
سره ظهر عدم ارتباط المقام ببحث التعبدی و التوصلی و ان کان مقصوده غیر کالم الشیخ فقد
استشکلنا علیه قبل بیان قول الشیخ.
فت لخص مما ذکرنا تمامیة األجوبة الثالثة فی کالم الکفایة و ال یرد علیها ما اورده قدس سره کما
بینّا فتلخص مما ذکرنا ان االشکاالت الثالثة علی الطهارات الثالث مرتفعة  -1اشکال ترتب الثواب
 -2اشکال لزوم قصد القربة فیها مع ان امرها غیری و توصلی  -3کفایة قصد االمر الغیری فیها و
حصول االطاعة و القرب به و السر فی ذلک بناء علی جواب صاحب الکفایة ان المقدمة عبارة عن
الوضوء المستحب عبادة و ال تأتی

صفحه 7
العبادیة من قبل المقدمیة و االمر الغیری و هکذا الجواب الثانی و الثالث فی الکفایة
[التذنیب الثانی]
التذنیب الثانی فی الکفایة  :قال قدس سره «انه قد انقدح مما هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد
القربة فی الطهارات صحتها و لو لم یؤت بها بقصد التوصل بها الی غایة من غایاتها نعم لو کان
المصحح العتبار قصد القربة فیها امرها الغیری لکان قصد الغایة مما البد منه فی وقوعها صحیحة
فإن األمر الغیری ال یکاد یمتثل إال إذا قصد التوصل إلى الغیر حیث ال یکاد یصیر داعیا إال مع هذا
القصد بل فی الحقیقة یکون هو المالک لوقوع المقدمة عبادة و لو لم یقصد أمرها بل و لو لم نقل
بتعلق الطلب بها أصال .و هذا هو السر فی اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمة عبادة ال ما توهم

1

من أن المقدمة إنما تکون مأمورا بها بعنوان المقدمیة فال بد عند إرادة االمتثال بالمقدمة من قصد
هذا العنوان و قصدها کذلک ال یکاد یکون بدون قصد التوصل إلى ذی المقدمة بها فإنه فاسد جدا
ضرورة أن عنوان المقدمیة لیس بموقوف علیه الواجب و ال بالحمل الشائع مقدمة له و إنما کان
المقدمة هو نفس المعنونات بعناوینها األولیة و المقدمیة إنما تکون علة
و کالمه قدس سره مشتمل علی نکاة  :النکتة االولی
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 1ـ ان کان وجه قصد القربة فی الطهارات االمر النفسی فال تحتاج صحتها الی قصد التوصل الی
غایة من غایاتها ان قلت احد من الغایات هو الکون علی الطهارة و البد ان یقصد و لذا لو توضاً ال
بقصد الکون علی الطهارة فال استحباب قلت یمکن ان یحمل کالمه علی ان االستحباب تعلق بنفس
الوضوء و الغسل ای الغسالت و المسحات ال بالکون علی الطهارة بحیث کانت هذه الغسالت و
المسحات محصلة له و ظاهر عبارة الکفایة یشیر الی هذا المبنی حیث قال « فقصد القربة فیها انما
هو الجل کونها فی نفسها اموراً عبادیة و مستحبات نفسیة ال لکونها مطلوبات غیریه و لو قلنا بان
المستحب هو الکون علی الطهارة فتصیر هذه الغسالت و المسحات مستحبات غیریة من باب
المقدمه ولکن الظاهر هذا الحمل علی ما ببالی خالف مرامه فی باب الطهارة او ان المقصود من
الغایات غیر الکون علی الطهارة مثل الصلوة و الطواف و مس القرآن و امثال ذلک
 2ـ ان قصد القربة فی اتیان الطهارات الثالث لیس منحصراً بقصد االمر النفسی االستحبابی بها بل
یمکن تحققه باتیانها بقصد االمر الغیری ولکن ال یمکن قصد االمر الغیری اال بقصد التوصل الی
غایة من الغایات اذ االمر الغیری ال یصیر داعیاً اال مع قصد التوصل بل فی الحقیقة یکون المالک
لوقوع المقدمة عبادة هو هذا القصد و لو لم یقصد االمر الغیری بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها اصال
و هذا هو السر فی اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمة عبادة
ولکن استشکل علی صاحب الکفایة المحقق االیروانی قدس سرهما بانه ال یعتبر قصد الغایة فی
امتثال االمر الغیری و ال یعقل ان یعتبر فان االمتثال الذی هو االتیان بمتعلق االمر بداعی االمر ال
یعتبر فی تحققه امر وراء االتیان بالمتعلق و المفروض ان متعلق االمر الغیری ذات المقدمة ال
المقدمة بقصد التوصل و لذا ال یعتبر فی امتثال االمر الغیری اال االتیان بذات المقدمة و اما قصد
امتثال امر آخر یعنی به االمر النفسی المتعلق بذیها فهو اجنبی عن تحقق امتثال هذا االمر و لیس
اعتبار قصده فی امتثال االمر الغیری اال کاعتبار قصد االتیان بالحج فی امتثال امر الصلوة ثم اجاب

عن هذا االشکال بانه مع ذلک یعتبر قصد االتیان بالغایة فی تحقق التعبد بالمقدمة لما عرفت من ان
عبادیة المقدمات المأخوذه شرطاً فی ذیها انما هی بعبادیة ذیها ال بامرها الغیری فامر ذیها هو الذی
یتعبد به و من المعلوم ان امر ذیها امر وحدانی ال یحدث اال امراً وحدانیاً منبسطاً علی مجموع ما
تعلق به فما لم یکن للشخص داع الی المجموع لم یکن له داع الی کل جزء و کل قید بل هذا
الداعی هو بعینه ذاک ال شی غیره و قد صرح المصنف بما ذکرناه بقوله « بل فی الحقیقه یکون هو
المالک لوقوع المقدمة عبادة و لو لم یقصد أمرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصال» ولکن
الظاهر عدم تمامیة هذا التوجیه علی مبنی صاحب الکفایة اذ مقتضی کالمه ان الداعی التیان المقدمه
هو امر ذیها و حیث انه امر وحدانی منبسط علی مجموع ما تعلق به فما لم یکن للشخص داع الی
المجموع لم یکن له داع الی کل جزء و کل قید بل الداعی الی کل جزء و کل قید هو بعینه هو
الداعی علی المجموع و هو االمر الوحدانی ال شی آخر و هذا
صفحه 8
الکالم مقتضاه انکار االمر الغیری او انکار داعویة مع انه کما قال سابقاً فی تعلیقته علی الکفایة1و
قلنا مراراً ان االمر الغیری له الداعویة نحو المقدمة و اال لصار لغواً کما صرح فی تلک التعلیقه ( فان
االمر انما هو لغرض ان یدعو العبد الی العمل فلو ال انه مما یمکن ان یدعو نحوه کان االمر باطالً و
عبثاً )
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ان قلت :انه ال یستشکل فی حصول االطاعة و القرب بموافقته و ترتب الثواب و العقاب علیه حتی
یناقش فی کالمه بأنه مخالف لما اختاره سابقاً بل صرح بأنه فی راحة من هذا االشکال بل هو
بصدد االشکال الثانی ،وقد صرح:
نعم اإلشکال الثانی یتوجه علینا کما یتوجه على غیرنا و حاصله ان األمر الغیری ال یعقل ان یکون
عبادیا و الوجه فی ذلک ان الفعل ما لم یکن مقدمة لم ترشح إلیه الطلب من جانب ذی المقدمة و
إذا کان مقدمة لم یحتج فی التوصل إلى ذی المقدمة إلى أزید من حصول ذاته فال حاجة إلى قصد
التقرب بامره و حل اإلشکال هو ان المقدمة تارة تکون من قیود المأمور به بان أخذ التقید به دخیال
فی المأمور به فحیث أخذ دخیال صار حصول القید من المقدمات ألن الذات المقید ال یحصل بدون
قیده کما تقدم فی تقسیم المقدمة و تارة تکون مما ال یحصل المأمور به خارجا بدونه من دون ان
تکون من قیود المأمور به ال إشکال على الثانی و ان مجرد وجوده فی الخارج مما یتوصل إلى
المأمور به من غیر دخل لإلتیان به على وجه القرب و اما على األول فإذا کان ذو المقدمة تعبدیا فال
محیص من کون مقدمته أیضا تعبدیة فال یجدى إتیانه على وجه غیر قربی فی التوصل به إلى
المأمور به و هذه التعبدیة عین تلک التعبدیة التی فی المأمور به النفسیّ ال تعبدیة أخرى قد اعتبرت
فی األمر الغیری بیان ذلک ان األمر المتعلق بمرکب مؤلف من اجزاء و شرائط إذا کان عبادیا لم
یکن بد من اإلتیان بذلک المرکب باجزائه و شرائطه على وجه قربی بحیث لو خلى شیء من
االجزاء و الشرائط عن قصد التقرب فسد الجمیع و ذلک ألن التقرب فی المرکب من االجزاء و
الشرائط و ان کان یتوجه إلى ذوات االجزاء دون ذوات الشرائط ألنها بذواتها غیر داخلة فی المأمور
به بل بتقیداتها فیعتبر قصد التقرب ابتداء بتقیداتها اال ان قصد التقرب بالتقید ال ینفک عن قصد
التقرب بذات القید و نفس الشرط فالصالة مستقبال بها القبلة ال تکون بقصد التقرب إذا کان استقبالها
على وجه غیر قربی و کذلک الصالة متسترا فیها ال تکون قربیة مع عدم کون التستر بوجه القرب و

کذلک الصالة المتقیدة بکونها عن الغسلتین و المسحتین ال تکون قربیة إذا کانت نفس الغسلتین و
المسحتین ال على وجه التقرب و صوم المستحاضة بوصف کونه ملحوقا بالغسل ال یکون قربیا إذا
کان غسلها اللیلی ال على وجه القرب و بالجملة تحصیل القیود و الشرائط ال بد و ان یکون على
وجه التقرب لیکون التقید بها المأخوذ فی المأمور به العبادی على وجه التقرب فنفس األمر العبادی
النفسیّ یقتضى اإلتیان بما فی حیز أمره على وجه التقرب أوال و بالذات و یقتضى اإلتیان بذوات
القیود على وجه التقرب ثانیا و بالعرض حیث انه ال ینفک التقرب األول عن الثانی و ال دخل لهذا
التقرب باألمر الغیری المتوجه إلى القیود و لیس تقربا بذلک األمر بل لو لم نلتزم بترشح األمر
الغیری لم یکن محیص عن هذا التقرب و هذا هو السر فی اعتبار قصد التوصل إلى ذی المقدمة فی
وقوع المقدمة على وجه االمتثال فانه کما یعتبر قصد إلحاق بقیة االجزاء فی تأتى قصد التقرب بکل
جزء من المرکب المأمور به کذلک یعتبر قصد إلحاق االجزاء بالشرائط أو الشرائط باالجزاء على
اختالف ا لموارد فی تقدم الشرائط و تأخرها فی تحقق قصد التقرب بالمرکب إذ الداعی هو داع
وحدانی منبسط على مجموع اجزاء المرکب بشرائطه ناشئ من األمر المنبسط کذلک و هذا الداعی
الوحدانی الناشئ من األمر ال یعقل ان یکون متعلقا ببعض اجزاء متعلقه إذ األمر ال یکون داعیا اال
إل ى تمام ما تعلق به فال بد فی تحقق هذا الداعی من توجه القصد إلى تمام العمل و إذا لم یکن
القصد متعلقا بتمام العمل لم یعقل ان یکون األمر المتعلق بالتمام هو الداعی و الحاصل ال بد فی کل
امر عبادی من اإلتیان بالقیود المعتبرة فی متعلقة على وجه التعبد و منها الطهارات الثالث فانها قد
اعتبرت قیودا فی المأمور به العبادی فال بد من ان یؤتى بها على وجه التعبد سواء قلنا باألمر الغیری
الترشحی فیها فضال عن النفسیّ أم لم
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و کالمه قدس سره مشتمل علی نکاة:
النکتة االولی :عدم معقولیة کون االمر الغیری عبادیاً و محصل استدالله علیه انه اذا لم یکن الفعل
بذاته مقدمة فال یترشح علیه الوجوب الغیری و ان کان مقدمة فال حاجة الی قصد التقرب بأمره
و لکن هذه النکتة غیرتامة اذ یمکن ان نلتزم بأن المقدمة هو الفعل مع قصد التقرب بأمره ال مطلق
الفعل فأن قلنا بامکان اخذه فی المتعلق فهو و اال فیأتی جواب الکفایة هنا.
النکتة الثانیة :ما قال من انه اذا کان ذو المقدمة تعبدیاً فال محیص من کون مقدمته ایضاً تبعدیة و
محصل دلیله ان االمر بذی المقدمة حیث کان امرا وحدانیاً فإن کان تعبدیاً یقتضی ان یکون بجمیع
اجزائه تعبدی ًا و من األجزاء هو التقید فالبد ان یکون تعبدیاً و حیث ان تعبدیة التقید ال تنفک عن
تعبدیة القید فالبد ان یکون القید تعبدیاً ایضاً
و یمکن المناقشة فیها ایضاً بأن االمر بالمرکب یقتضی امتثاله و اتیانه ،بإتیان جمیع األجزاء و
الشرائط ال اتیان البعض فقط بقصد ذاک االمر و لکن ان االمر بذی المقدمة تارة یکون تعبدیاً بمعنی
لزوم کون جمیع اجزائه تعبدیاً و اخری یمکن ان یکون االمر بذی المقدمة تعبدیاً بالنسبة الی بعض
اجزائه حیث انه اخذ فی متعلقه قصد االمر فی بعضها و هذا امر معقول ثبوتاً نعم ظاهر الخطاب فی
مقام االثبات هو کون جمیع األجزاء مقیداً بقصد القربة و علی هذا فاذا کانت األجزاء کذلک فما
ظنک بالنسبة الی التقید ،هذا اوالً.
و ثانیاً انه ال معنی معقول بالنسبة الی تعبدیة التقید اذ التقید امر ذهنی یحصل قهراً باتیان ذات المقید
و القید حصة و فعل و یمکن ان یؤتی بداعی االمر او بسائر الدواعی

و ثالثاً ان ما قال من ان قصد التقرب علی وجه التقرب اوالً و بذات ،و یقتضی االتیان بذوات القیود
ثانیاً و بالعرض علی وجه التقرب غیر تام اذ منشأ المالزمة ظاهراً علی زعمه قدس سره انه ال
یمکن االتیان بالتقید علی وجه القربة اال اذا أتی بالقید علی وجهه و لکن هذا الزعم باطل اذ یمکن
االت یان بالقید ریاء و لکن أتی بالتقید علی وجه القربة بأن یقصد الحصة المقارنة لذلک القید هلل
تبارک و تعالی و ما قال قدس سره من ان الصلوة مستقبالً بها القبلة ال تکون بقصد التقرب اذا کان
استقبالها علی وجه غیر قربی و کذلک الصلوة متستراً فیها ال تکون قربیة مع عدم کون التستر بوجه
قربی غیر صحیح اذ لو فرضنا شخصاً کان مجبوراً علی القیام مستقبالً الی القبلة او کونه متستراً فاذا
صلی فی هذه الحالة فهل یمکن ان نقول ببطالن صلوته هذا اذا کان مقصوده ان یکون االستقبال او
التستر حین الصلوة ال بد ان یکون قربیاً کما هو الظاهر و اما اذا کان مقصوده ان حدوثه قبل الصلوة
البد و ان یکون قربیاً فاالشکال فی کالمه اوضح.
النکتة الثالثة :ان قال قدس سره فی االصول فی علم االصول و لما کان بعض الشرائط اذا حصل و
لو ال بداعی االمر سقط طلبه کما فی الطهارات الخبثیة فی الصلوة توهم من ذلک ان امراً واحداً
یمکن ان یکون عبادیاً فی بعض متعلقه و توصلیاً فی بعض اخر و بالنسبة الی الشرائط و هو توهم
فاسد لما تقدم من عدم معقولیة التبعض و انما یسقط االمر بالصلوة فی تلک الموارد مع عدم االتیان
بشرطها بداعی االمر إلرتفاع موضوع الخطاب و انقالب خطاب الی خطاب آخر فإن البدن و
اللباس قید فی خطاب من لم یکن ذلک منه طاهراً و اما من کان ذلک منه طاهراً و لم بغسل غیر
منوی به التقرب فخطابه بالصلوة مطلق غیر مقید فبالغسل للثوب و البدن بأیّ داع کان انقلب خطاب
صلی متطهراً الی خطلب صل بال قید و انما یکون ممتثالً لخطاب صل متطهراً من اتی بصلوته و
طهارته بداعی االمر

و هذه النکتة مخدوشة ایضاً و الوجه فی ذلک ان خطاب «صل متطهراً» اما یکون متوجهاً الی جمیع
المکلفین و اما یکون متوجهاً الی خصوص من کان بدنه أو لباسه متنجساً حین الزوال ،فعلی االول
یعود االشکال و علی الثانی یلزم قصد القربة فی التطهیر عن الخبث بالنسبة الی من اراد التطهیر فی
الوقت مع انه باطل اجماع ًا اذ لو طهرهما ریاء و صلی صحت صلوته .ان قلت :انه متوجه لمن اراد
تطهیرهما بداعی القربة فنقول اخذ الشرط فی التکلیف لهذا الشخص لغو و قبیح اذ االمر بالمشروط
انما یکون إلیجاد الداعی إلتیان الشرط متقرباً الی هلل سبحانه و تعالی.
النکتة الرابعة :ان ما قال قدس سره انما یصحح الجهتین احداهما وجه تعبدیة الطهارات الثالث و
غیرها من الشروط التعبدیة ثانیهما انه لو کان داعیه الی اتیان الشرط هو االمر النفسی المتعلق بذی
المقدمة یلزم قصد التوصل فی اتیان المقدمة ألن االمر النفسی یدعو الی الشرط فی صورة انضمام
سائر االجزاء و لکن لو کان داعیه هو االمر الغیری او االمر النفسی االستحبابی مثالً فی الطهارات
فال یحتاج الی قصد التوصل إلتیانه قربیاً و علی هذا بناء علی تعلق االمر الغیری بذات المقدمة و
صالحیته للقرب و الداعویة فال یحتاج الی قصد التوصل بل لو تخیل المکلف تعلق االمر الغیری بها
و لو لم یکن صحیحاً لکفی االمر التخیلی لکونه داعیاً و مصححاً لإلتیان علی وجه القربة.
و قال المحقق االصفهانی قدس سره فی توجیه کالم الکفایة  :بل مقتضی االعتبار عدم استقالل
االمر الغیری حینئذٍ للدعوة لمامر غیر مرة ان االمر الغیری معلول لالمر النفسی فیکون االنقیاد له و
االنبعاث عنه تبعاً لالنقیاد له و االنبعاث عنه و علیه فال یعقل االنبعاث عن البعث الغیری اال عند
االنبعاث عن البعث النفسی ثم اورد قدس سره علی هذا التوجیه بانه یستلزم قصد امتثال االمر
الغیری قصد امتثال ذی المقدمة بمعنی انه یستحیل ان یقصد المکلف امتثال االمر الغیری اال عند
قصد امتثال االمر النفسی الن االمر الغیری کما یکون معلوالً تبعیاً لالمر النفسی فکذلک داعویته و
االنبعاث عنه معلوالً لداعویة االمر النفسی و االنبعاث عنه ولکن هذا غیر قصد التوصل الی الغیر

حتی یقال بان داعویة االمر الغیری منوطة بقصد التوصل بالمقدمة الی ذی المقدمة الن الباعث الی
قصد اتیان المقدمة امرها الغیری لمکان انقیاده لعلته و انبعاثه عن سببه و االنقیاد للعلة یستلزم
االنقیاد للمعلول قهراً فال تصل نوبة الدعوة و المحرکیة الی قصد التوصل بالمقدمة الی ذیها
ولکن یمکن المناقشة فی کالم المحقق االصفهانی قدس سره بان کالمه مشتمل علی ثالث دعاوی
احداها ان االنبعاث عن البعث الغیری ال یعقل اال عند االنبعاث عن البعث النفسی و ثانیتها تبعیة
االنبعاث عن االمر الغیری لالنبعاث عن االمر النفسی غیر قصد التوصل الی الغیر ثالثتها بیان وجه
المغایرة بینهما و هو ان الباعث الی قصد اتیان المقدمة امرها الغیری لمکان انقیاده لعلته و انبعاثه عن
سببه و االنقیاد للعلة یستلزم االنقیاد للمعلول قهر ًا فال تصل نوبة الدعوة و المحرکیة الی قصد
التوصل بالمقدمة الی ذیها
و اما الدعوی االولی فصحیحة اذ ال یعقل االنبعاث عن االمر الغیری اال عند االنبعاث عن االمر
النفسی ولکن الزم هذه الدعوی هو تعلق االمر الغیری بالمقدمة الموصلة او بقصد التوصل ال بذات
المقدمة و اال کما قلنا فی جواب المحقق االیروانی قدس سره ال یعقل عدم داعویة االمر الغیری مع
وجوده مطلقاً و لذا ال یمکن تصحیح کالم الکفایة علی مسلکه
و اما الدعوی الثانیة فان کان مقصوده ان قصد امتثال االمر الغیری ال یمکن اال مع قصد امتثال
النفسی فهو و ان کان صحیحاً ولکن هذا شرط الزم لقصد امتثال االمر الغیری و لکنه ال یثبت مدعاه
حیث قال ان االنقیاد للعلة یستلزم االنقیاد للمعلول قهراً بمعنی ان من قصد امتثال االمر النفسی قصد
قهراً امتثال االمر الغیری و لذا یکون الباعث الی قصد اتیان المقدمة امرها الغیری ال قصد التوصل اذ
قصد امتثال االمر النفسی یستلزم قصد اتیان المقدمة قهراً ال امتثال االمر الغیری اذ یمکن قصد
امتثال االمر النفسی ولکن یأتی بالمقدمة ریاء او لداع آخر غیر قصد االمر الغیری اللهم اال ان یقال

ان مقصود المحقق االصفهانی ان االستلزام فی المورد الذی کان المقدمة عبادیة کما فی المقام ولکن
یمکن المناقشة فی هذا الفرض ایضاً بان االستلزام غیر صحیح اذ الطریق التیانه عبادة غیر منحصر
فی قصد االمر
صفحه 9
الغیری بل یمکن باتیان المقدمة بقصد التوصل الی ذی المقدمة و مما ذکرنا فی عدم تمامیة الدعوی
الثانیة عدم صحة الدعوی الثالثة و ان قوله «فال تصل نوبة الدعوة و المحرکیة الی قصد التوصل
بالمقدمة الی ذیها» ألن قصد التوصل فی غرض قصد االمر الغیری و کیف ما کان ان ما قال قدس
سره فی الکفایة « نعم لو کان المصحح العتبار قصد القربة فیها امرها الغیری لکان قصد الغایة مما
البد منه فی وقوقها صحیحة» ال یجتمع مع مبناه من تعلق االمر الغیری بذات المقدمة
ان قلت :انه حیث قال فی الکفایة ان االمر الغیری ال یصح التقرب به قال ان االمر الغیری االمر
الغیری ال یکاد یمتثل اال اذا قصد التوصل الی الغیری حیث انه ال یکاد یصیر داعیاً اال مع هذا القصد
بل فی الحقیقة یکون هو المالک لوقوع المقدمة عبادة
قلت :نعم یکون کالمه علی مبناه بالنسبة الی عدم امکن التقرب باالمر الغیری و ان کان صحیح ًا و
لذا فی هذه الصورة و فی هذا الفرض ایضاً ال یکون االمر الغیری داعیاً بل وجوده کالحجر فی جنب
االنسان کما صرح فی کالمه اال انه مخالف لمبناه فی تعلق االمر الغیری لذات المقدمة کما مرّ غیر
مرّة اذ ال یصح االمر فیما ال یمکن ان یصیر داعی ًا
 3ـ رد الوجه الذی قال الشیخ االعظم قدس سره فی سر لزوم قصد التوصل الی ذی المقدمة فی
وقوع المقدمة عبادة ،قال الشیخ االعظم قدس سره فی المطارح :إلّا أنّ اإلنصاف :أنّ ذلک فاسد؛ إذ

بعد ما عرفت من تخصیص النزاع بما إذا ارید االمتثال بالمقدّمة نقول :ال إشکال فی لزوم قصد
عنوان الواجب فیما إذا ارید االمتثال بالواجب و إن لم یجب االمتثال ،و ال ریب فی عدم تعلّق
القصد بعنوان الواجب فیما إذا لم یکن اآلتی بالواجب الغیری قاصدا لإلتیان بذلک الغیر ،فال یتحقّق
االمتثال بالواجب الغیری إذا لم یکن قاصدا لإلتیان بذلک ،و هو المطلوب .أمّا األوّل ،فقد عرفت
فیما تقدّم أنّ االمتثال ال نعنی به إلّا أن یکون الداعی إلى إیجاد الفعل هو األمر ،و یمتنع دعاء األمر
إلى عنوان آخر غیر ما تعلّق به األمر ،لعدم االرتباط بینهما ،فلو کان الداعی هو األمر یجب قصد
المأمور به بعنوانه .و أمّا الثانی ،فألنّ الحاکم بالوجوب الغیری لیس إلّا العقل ،و لیس الملحوظ عنده
فی عنوان حکمه بالوجوب إلّا عنوان المقدمیّة و الموقوف علیه ،و هذه الجهة ال تلحق ذات المقدّمة
إلّا بمالحظة ذیها ،ضرورة کونها من العناوین الملحوظة باعتبار الغیر ،فاإلتیان بشیء على جهة
المقدمیّة للغیر یمتنع انفکاکه عن قصد الغیر ،و إلّا لم یکن الداعی هو األمر الالزم من أمر الغیر.
و بعبارة اخرى :أنّ ذات المقدّمة معنونة بعنوانات کثیرة ،منها المقدمیّة ،و هذا هو عنوان وجوبها
الغیری ،فال بدّ عند إرادة االمتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ،لما قرّر فیما تقدّم .و قصد عنوان
المقدّمة على وجه یکون الداعی إلى إیجاده مالحظة المنفعة فی هذا العنوان ال یعقل بدون قصد
الغیر ،إذ ال یعقل القصد إلى شیء یترتّب علیه فائدة ألجل تلک الفائدة بدون أن یکون تلک الفائدة
مقصودة ،لکونه تناقضا.

1

و استدالله مبتن عی جهتین  :الجهة االولی ان االمتثال بالواجب یتوقف علی قصد عنوان الواجب.
الجهة الثانیة ان الواجب فی االمر الغیری هو عنوان المقدمیة و استدل قدس سره علی الجهة االولی
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ان االمتثال ال نعنی به اال ان یکون الداعی الی ایجاد الفعل هو االمر و یمتنع دعاء االمر الی عنوان
آخر غیر ما تعلق به االمر لعدم ارتباط بینهما فلو کان الداعی هو االمر یجب قصد المامور به بعنوانه
و علی الجهة الثانیة ایضاً فألن الحاکم بالوجوب الغیری لیس اال العقل و لیس الملحوظ عنده فی
عنوان حکمه بالوجوب اال عنوان المقدمیة و الموقوف علیه و هذه الجهة ال تلحق ذات المقدمة اال
بمالحظة ذیها ضرورة کونها من العناوین الملحوظة باعتبار الغیر.
و لکن اورد صاحب الکفایة قدس سره علی الجهة الثانیة بأن المامور به الغیری لیس اال ذات
المقدمة ال عنوانها اذ هی لیست بموقوف علیه الواجب و ال بالحمل الشایع مقدمة و انما کانت
المقدمة هی نفس المعنونات بعناوینها االولیة و المقدمیة
صفحه 10
انما تکون حیثیة تعلیلیة ال تقییدیة مقومة للمتعلق کما ال یخفی
و لکن اورد علی صاحب الکفایة المحقق االیروانی قدس سره بأنه ال فرق بین القول بکون المقدمیة
حیث تعلیلی او تقییدی و کالهما تعبیران عن مطلب واحد و السر فی ذلک ان عنوان المقدمیة
کسائر العناوین المتعلق بها االمر فکما ان االمر بالصلوة لیس المقصود منه هو االمر بمفهوم العنوان
بما هو عنوان بل المقصود هو االمر بالوجود الخارجی المعنون بهذا العنوان بمعنی یؤتی بالخارج
بحد خاص ینتزع منه العنوان و لذا اذا اوتی فی الخارج ما لم یعنون بعنوان المقدمیة فلیس بمأمور
به کما انه لو اوتی بفعل لم یعنون بعنوان الصلوة لم یکن مصداقاً للمأمور به و علی هذا ال فرق بین
ان نقول ان عنوان المقدمیة علة لتوجه الحکم الی ذات المعنون او هو الذی تعلق به الحکم اذ العلة
هی الموضوع للحکم لباً و لیست شیئاً غیر الموضوع فالذات التی یتوقف علیها الواجب تجب بما انه

یتوقف علیها الواجب ال بما هی ذات الذوات کما ان المعنون بسائر العناوین انما یجب بما هو معنون
ال بما هو هو.

1

و لبّ کالمه ان االمر کما یتعلق بالخارج الذی یعنون بعنوان المقدمة فی صورة کونها حیثیة تقییدیة
فکذلک یتعلق به فی صورة کونها حیثیة تعلیلیة و لذا لو قال المولی :ال تأکل الرمان ألنه حامض،
فالبد من صدق الحامض علی متعلق الحرمة  ،و ما قال قدس سره ان العلة هی موضوع الحکم لباً
ای فی مقام الثبوت ،غیر تام و ان قال به بعض آخر من ان الموضوع فی مثل «تأمل الرمان فانه
حامض» هو الحامض فی مقام الثبوت و الجعل و ان کان الموضوع فی مقام االثبات هو الرمان و
سر عدم تمامیته انه ال دلیل علی لزوم الجعل هکذا بل یمکن تعلق الحکم فی مقام الثبوت بنفس
الرمان و لکن معلقاً علی حموضته بحیث کان الحموضة شرط الحکم ثبوت ًا و ما ادعی المحقق
النائینی قدس سره و غیره من رجوع جمیع قیود الحکم فی مقام االثبات الی الموضوع فی مقام
الثبوت غیر صحیح و تظهر الثمرة فی االستصحاب التعلیقی و تمام المطلب منقح فی ذاک المحل و
من اراد تفصیل ذلک فلیراجع هناک
و اورد علی صاحب الکفایة ایضاً المحقق االصفهانی قدس سره بما نص کالمه هکذا:
هو أن الحیثیات التعلیلیة راجعة إلى الحیثیات التقییدیة فی األحکام العقلیة ،و لذا قیل :األغراض فی
األحکام العقلیة عناوین لموضوعاتها؛ ألنّ الغایة وجودها العلمی علّة لوجودها العینی ،إذا تمّت
سلسلة ا لعلل و المعلوالت ،و خرجت من حدّ اإلمکان إلى الوجوب ،فالمراد الجدّی ما یترتّب علیه
الغایة من حیث إنه کذلک ،فالمطلوب الحقیقی هی الغایة .و علیه فالمطلوب هی المقدّمة من حیث
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إنها مقدمة ،فإذا أتى بها من حیث مقدّمیّتها کان ممتثال لألمر الغیری ،و إلّا فال و إن کان مسقطا
للغرض :حیث إنّ ذاتها مقدّمة بالحمل الشائع ،و لیس الغرض دخل قصد التوصّل فی المقدّمیة؛ حتّى
یقال :بأنه محال ،و أنه لو لم یقصد ذلک لم یکن آتیا بالمقدّمة ،بل الغرض دخله فی امتثال األمر
الغیری .فافهم

1

جیّدا .

و فی کالمه قدس سره جهات من االبهام:
1ـ ان الحیثیات التعلیلیة فی االحکام العقلیة راجعة الی الحیثیات التقییدیة غیر تام و الوجه فی ذلک
انه ال شبهة فی حکم العقل بقبح ضرب الیتیم فیقال هذا الضرب قبیح ألنه ظلم و انما یحکم العقل
فی الصغریات کما یحکم فی الکبریات
2ـ انه لو فرض ان الموضوع فی حکم العقل هی المقدمیة و لکن یمکن للشارع ان یجعل الوجوب
لذات
صفحه 11
المقدمة مثل الوضوء ألنها مقدمة .ان قلت :ان العقل حاکم بالمالزمة بین الوجوب العقلی للمقدمة و
بین الوجوب الشرعی لها و لذا یکون موضوع الحکم الشرعی هو بعینه موضوع الحکم العقلی .قلت:
ان العقل یحکم بالمالزمة و یکشف اصل الوجوب الشرعی للمقدمة و لکن ال یکشف کیفیة الجعل و
ان الموضوع هو موضوع حکم العقل اذ الشارع یمکن ان یجعل الوجوب للمقدمة علی نحوین
احدهما ان یجعل علی عنوان المقدمة مثل العقل ثانیهما ان یجعل علی ذاتها
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3ـ ما قال قدس سره من ان المراد الجدی ما یترتب علیه الغایة من حیث ان کذلک المطلوب
الحقیقی هو الغایة انما یکون صحیحاً بالنسبة الی المراد التکوینی و لکن یمکن ان یتخلف عنها فی
االرادة التشریعیة کما مر فی الجهة الثانیة
 4ـ انما استشکل فی دخالة قصد التوصل فی المقدمیة و قال انه محال و لذا قال انی لم اقل بأنه لو
لم یقصد بالتوصل لم یکن آتیاً بالمقدمة بل نقول بأنه دخیل فی امتثال االمر الغیری مع انه استشکل
آنفاً علی صاحب الکفایة بأن امتثال االمر الغیری ال یتوقف علی قصد التوصل اللهم اال ان یقال کما
هو الصحیح انه علی مسلک اآلخوند استشکل ال علی مسلک الشیخ االعظم قدس سره.
فتلخص مما ذکرنا انه ال وجه للمناقشة فی الطهارات الثالث ال من ناحیة قصد القربة و ال من جهة
الثواب و ال من جهة کونها تعبدیة اما الثواب فقد قلنا انه من باب اللطف علی العباد و کما انه یصح
اللطف فی اعطاء الثواب علی اطاعة الواجب النفسی فکذلک یصح علی الواجب الغیری غایة االمر
انه یحتاج الی الدلیل و کما ورد فی ترتب الثواب علی المشی لزیارة موالنا الحسین علیه السالم
فکذلک ورد علی الطهارات کما هو المفروض و اما من ناحیة قصد القربة فقد مرّ ان االمر الغیری
یمکن ان یصیر داعیاً علی المقدمة مثل االمر النفسی و سر ذلک انه کما یکون خوف العقاب فی
مرود ترک ذی المقدمة فکذلک یکون فی ترک المقدمة إلنجراره الی عصیان المولی و ال فرق بینهما
و اما التعبدیة فإنی اتعجب ممن یقول بأن االمر الغیری مطلقاً توصلی اذ الغرض منه هو الوصول الی
ذی المقدمة اذ الکبری و هو کون الغرض هو الوصول الی ذی المقدمة و ان کانت تامة اال انه قد
یحتمل فی مورد ان الوصول متوقف علی اتیان المقدمة عبادیة کما قال صاحب الکفایة فی حصول
الغرض من ذی المقدمة و اذا امکن ذلک ثبوت ًا فال اشکال فی مقام االثبات بعد ورود الدلیل علی
تعبدیة الطهارات الثالث مضافاً الی صحة الوجوه المتقدمة .هذا تمام الکالم فی تقسیم الواجب الی
النفسی و الغیری

منها :تقسیمه الی االصلی و التبعی

قال صاحب الکفایة قدس سره « :و الظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ األصالة و التبعیة فی الواقع
1

و مقام الثبوت حیث یکون الشیء»...
کالمه قدس سره مشتمل علی نکاة:

النکتة االو لی ان هذا التقسیم بلحاظ مقام الثبوت و الواقع و لذا یمکن ان یکون الواجب الغیری
اصلیاً او تبعیاً بخالف الواجب النفسی فانه ال یکون اال اصلیاً
النکتة الثانیة :رد مختار المحقق المیرزا القمی فی القوانین حیث قال انه بلحاظ مقام االثبات و
الداللة
النکتة الثالثة :فی مقتضی االصلی العملی فی صورة الشک.
اما النکتة االولی
فقال فی توضحیها ان
صفحه 12
الشیء تارة یکون متعلقاً لالرادة و الطلب مستقالً لاللتفات الیه بما هو علیه مما یوجب طلبه فیطلبه
کأن طلبه نفسیاً او غیریاً و اخری یکون متعلقاً لالرادة تبعاً الرادة غیره الجل کون ارادته الزمة
الرادته من دون التفات الیه بما یوجب ارادته
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و قال المحقق االیروانی قدس سره فی توضیح کالمه انه لیس المقصود من کون االرادة تبعیة انها
حاصلة بالفعل لکن کان وجودها تبعاً الرادة الغیر و مترشحاً منها النه داخل فی الشق االول فی
کالمه الی االصلی بل مقصوده ان االرادة مع کونها تبعیة تقدیریة ایضاً بحیث لم تکن ارادة فعالً بل
لو التفت ألراد ارادة تابعة الرادة الغیر و مترشحة منها فال مطلق االرادة المترشحة من ارادة الغیر
تبعیة و کانت فعلیة و متحققة فی النفس و ال مطلق االرادة التقدیریة تبعیة کی یقال ان الواجب
النفسی ایضاً ینقسم الی قسمین اصلی اذا کانت ارادته فعلیة و تبعی اذا کان المولی بحیث لو التفت
ألراد کما فی ارادة المولی انقاذ ابنه الغریق عند عدم التفاته الی کونه غریقاً بل التبعی ما کان جامعاً
للقیدین و واجداً لصفة التبعیة و التقدیریة جمیعا فتکون التمسیة بالتبعیة مجرد اصطالح و علیه فال
یکون التبعی اال غیریاً و ال یکون النفسی اال اصلیاً و ان کان تقدیریاً غیر فعلی کما ذکرناه فی المثال
و لکن اورد المحقق االصفهانی قدس سره علی صاحب الکفایة بأنه ال مقابلة بین األصلی و التبعی
بهذا المعنى ،إلّا بإرادة اإلرادة التفصیلیة من األصلی ،و اإلرادة اإلجمالیة االرتکازیة من التبعی ،مع
أن اإلرادة النفسیة ربّما تکون ارتکازیة؛ بمعنى أنه لو التفت إلى موجبها ألراده ،کما فی إرادة إنقاذ
الولد الغریق عند الغفلة عن غرقه ،و الحال أنه ال شبهة فی کونها إرادة أصلیة ال تبعیة .مضافا إلى أن
المناط لو کان التفصیلیة و االرتکازیة لما کان وجه لعنوان التبعیة؛ حیث إن تبعیة اإلرادة إلرادة
اخرى لیس مناط الوجوب التبعی ،بل ارتکازیتها لعدم االلتفات إلى موجبها ،فال وجه للتعبیر عنها
بالتبعی 1.ال یقال انه لیس المقصود من التبعیة مجرد عدم االلتفات و االرادة االجمالیة االرتکازیة
حتی ینقض بالواجب النفسی ایضاً بل التبعی عبارة عن عدم االلتفات بضمیمة التبعیة کما قال
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المحقق االیروانی قدس سره فی توجیه کالم اآلخوند فإنه یقال ان مقابل االلتفات عدمه و ضم
التبعیة مع االلتفات یخرج عن التقابل هکذا قال المحقق االصفهانی قدس سره.
النکتة الثانیة
ان صاحب القوانین و صاحب الفصول رحمهما اهلل ذهبا الی ان تقسیم الواجب باالصلی و التبعی انما
یکون بلحاظ االصالة و التبعیة فی مقام الداللة و االثبات فإنه یکون فی هذا المقام تارة مقصوداً
باالفادة و اخری غیر مقصود بها علی حده اال انه الزم الخطاب کما فی داللة االشارة و نحوها و
علی ذلک فال شبهة فی انقسام الواجب الغیری الیهما علی مسلک الکفایة و اتصافه باالصالة و
التبعیة کلیهما حیث یکون متعلقاً لالرادة علی حدة عند االلتفات الیه بما هو مقدمة و اخری ال یکون
متعلقاً لها کذلک عند عدم االلتفات الیه کذلک بخالف النفسی فإنه ال شبهة فی اتصافه باالصالة فقط
دون التبعیة بخالف مسکلهما فإن الواجب النفسی ایضاً علیه یتصف باالصلی و التبعی کالواجب
الغیری
و قال المحقق االصفهانی قدس سره فی
صفحه 13
تفسیرهما ان للواجب وجوداً و وجوباً جهتین من العلیة احدهما :العلة الغائیة حیث إن المقدّمة إنّما
تراد لمراد آخر ال لنفسها ،بخالف ذیها فإنه مراد ال لمراد آخر کما مرّ مفصال .و الثانیة -العلیة
الفاعلیة :و هی أنّ إرادة ذی المقدّمة علّة إلرادة مقدّمته ،و منها تنشأ و تترشح علیها اإلرادة .و الجهة
االولى مناط الغیریة ،و الجهة الثانیة مناط التبعیة .و وجه االنفکاک بین الجهتین :أنّ ذات الواجب
النفسی حیث إنّه مترتّب على الواجب الغیری ،فهو الغایة الحقیقیة ،لکنّه ما لم یجب ال یجب المقدّمة،

فوجوب المقدّمة معلول خارجا لوجوب ذیها و متأخّر عنه رتبة ،إلّا أنّ الغرض منه ترتّب ذیها
علیها.
و مما ذکرنا تبین :أنّ التبعیة بلحاظ المعلولیة سواء اریدت المقدّمة تفصیال لاللتفات إلیها ،أو ارتکازا
للغفلة عنها ،و أنّ االلتفات إلیها الموجب لتفصیلیة اإلرادة ال یقتضی األصلیة ،کما أنّ الغفلة عن ما
فیه مصلحة نفسیة الموجبة الرتکازیة اإلرادة ال تنافی أصلیتها لعدم تبعیّتها إلرادة اخرى.

1

و لکن الظاهر المناسب للتعبیر بالواجب التبعی هو تعریف المحقق االصفهانی قدس سره و علی
فرض التنزل تفسیر المحقق القمی قدس سره و اما تفسیر صاحب الکفایة خالف ظاهر اللفظ بعد ما
لم یکن فی المقام اصطالح خاص کما ال یخفی
النکتة الثالثة
ما قال صاحب الکفایة قدس سره :إذا شک فی واجب أنه أصلی أو تبعی فبأصالة عدم تعلق إرادة
مستقلة به یثبت أنه تبعی و یترتب علیه آثاره إذا فرض له آثار شرعیة کسائر الموضوعات المتقومة
بأمور عدمیة .نعم لو کان التبعی أمرا وجودیا خاصا غیر متقوم بعدمی و إن کان یلزمه لما کان یثبت
بها إال على القول باألصل المثبت کما هو واضح

فافهم.

2

و لکن اورد المحقق االیروانی قدس سره علیه بان الواجب التبعی
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لیس هو ما لم تتعلق به إرادة مستقلة و اال کان کل الموجودات من الذوات و األفعال ما عدا ما
تعلقت به إرادة مستقلة واجبا تبعیا بل الواجب التبعی هو ما تعلقت به إرادة تبعیة و التبعیة اما امر
وجودی کاألصلیة أو عدمی حد ألمر وجودی و على کل حال تکون أصالة عدم تعلق وجوب تبعی
معارضة بأصالة عدم تعلق وجوب أصلی ان کان کل منهما منشأ ألثر و اال جرى األصل فی ماله
األث ر بال معارض و اما عدم کون هذا الوجوب تبعیا فلیس له حالة سابقة کی یستصحب کما ان عدم
کونه أصلیا لیس متیقنا و بالجملة لیس لمفاد لیس الناقصة و سلب الربط حالة سابقة لیستصحب و
اما استصحاب عدم تعلق وجوب تبعی أعنی مفاد لیس التامة فقد عرفت انه معارض بمثله بعد العلم
اإلجمالی بتعلق أحد الوجوبین و أیضا ال یثبت بهما حال الواجب الخارجی و انه أصلی أو تبعی فال
أصل یعول علیه فی المسألة

1

و اورد المحقق االصفهانی قدس سره علی صاحب الکفایة :إن کان مناط التبعیة عدم تفصیلیة القصد
و اإلرادة فالتبعیة موافقة لألصل للشکّ فی أنّ اإلرادة ملتفت إلیها أوال ،و األصل عدمه .و لکن اورد
المحقق االصفهانی قدس سره فی التعلیقة علیه بأنه إذا ارید باإلرادة التبعیة اإلرادة االرتکازیة التی
هی مقتضى الجبلّة و الطبع فی من یرید شیئا له مقدمة ،فإنّه بالجبلّة و الطبع یرید کل ما یتوقّف مراده
علیه و إن لم یلتفت إلى مقدّمیته لیریدها تفصیال .و أما إذا ارید باإلرادة التبعیة هی اإلرادة التقدیریة
أی بحیث لو التفت ألراد قهرا ،فالشک فی االصلیة و التبعیة راجع إلى أن هذا الفعل مراد فعال ،أو
بحیث لو التفت إلیه ألراد ،و حینئذ --فالحق معه من حیث سبق االرادة الفعلیة بالعدم ،إلّا أن التبعیة
بکال الشقین غیر متصوّرة فی المرادات الشرعیة؛ لعدم الغفلة فی حق الشارع أصال ،فالتبعیة فیه إنّما
تتصوّر من الحیثیة الثانیة ،و هی نشوّها و انبعاثها عن إرادة اخرى على المشهور ،أو انبعاثها عن
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غرض التمکن من ایجاب ذی المقدّمة 1.و مما ذکره قدس سره فی االصلی العملی یعلم عدم صحة
توجیه المحقق االیروانی لکالمه کما ال یخفی علی المتأمل.
و إن کان مناطها نشوء اإلرادة عن إرادة اخرى و ترشّحها منها ،فاألصلیة موافقة لألصل؛ إذ الترشّح
من إرادة اخرى و نشوّها منها أمر وجودی مسبوق بالعدم ،و لیس االستقالل فی اإلرادة على هذا
أمرا وجودیا ،بل هو عدم نشوّها عن إرادة اخرى ،بخالف االستقالل من حیث توجّه االلتفات إلیها،
2

فإنّه أمر وجودی

و لکن الظاهر الحق مع المحقق االصفهانی قدس سره و هو ان الواجب التبعی هو الذی نشأ وجوبه
من وجوب الغیر و هو المناسب لمعناه اللغوی و لم یثبت االصطالح و لذا یکون مقتضی االصل
صفحه 14
هو االصلی ال التبعی اللهم اال ان یناقش کما هو الحق ان الواجب االصلی هو الوجوب الذی لم
ینشأ من وجوبه من الغیر بنحو التوصیف ال الترکیب او ال اقل من الشک فی کونه بنحو التوصیف او
الترکیب و لذا یتعارضان و ال یثبت احدهما کما ال یخفی مضافاً الی المناقشة فی اصل جریان
االستصحاب اال فی الطهارة عن الحدث و الخبث
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تتمة
قال المحقق االصفهانی قدس سره انه ربما یترتب علی هذا الفرق ثمرة عملیة ایضاً فإن إشکال عدم
تقدّم وجوب المقدّمة على وجوب ذیها ،کالغسل قبل الفجر من لوازم تبعیة وجوب لوجوب ال
غیریته و نفسیته ،کما أن إشکال باب الطهارات ،و أنه ال مقربیة لألمر المقدّمی من لوازم غیریّة األمر
المقدّمی ،و أنه ال غرض فیه إلّا الوصلة إلى الغیر و إن لم یکن الوجوب متأخّرا عن وجوب.
فإن قلت :هذا الجواب عن اصل المحذور إنّما یصحّ على مسلک القوم الذین یعتقدون تبعیة
الوجوب المقدّمی ،و أنه من رشحات وجوب ذی المقدّمة ،و أما على ما هو التحقیق :من عدم
الترشّح ،فما معنى التبعیة؟ بل لیس هناک إال حیثیة الغیریة.
قلت :تبعیة الوجوب المقدمی على ما سلکناه و إن لم تکن بنحو تبعیة المعلول للعلة الفاعلیة ،لکنها
بنحو تبعیة المعلول للعلة الغائیة ،و الفرق بین التبعی و الغیری أنّ مناط الغیریة کون الغرض من
المقدّمة مجرّد الوصلة إلى الغیر و الغرض األصیل فی الغیر ،و مناط التبعیة ،أنّ الغرض من اإلیجاب
المقدّمی التمکّن من إیجاب ذی المقدمة ،فإیجاب ذی المقدّمة غرض من اإلیجاب المقدمی ،فمالک
الغیریة الغرض من الواجب ،و مناط التبعیة الغرض من اإلیجاب.

1

و لکن هذه الثمرة ال یخلو من مناقشة و الوجه فی ذلک انه تارة نفسر الواجب التبعی بما فسره
صاحب الکفایة من انه یکون متعلقاً لالرادة تبعاً الرادة غیره من دون التفات الیه بما یوجب ارادته و
اخری یفسر بما فسره صاحب القوانین من انه یکون غیر مقصود علی حده اال انه الزم الخطاب و
ثالثة بما فسره المحقق االصفهانی قدس سرهم اجمعین من ان ارادة ذی المقدمة علة الرادة مقدمته
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و منها تنشأ و تترشح علیها االرادة و اما علی االول فإن کان الواجب الغیری تبعیاً فال یجوز التوضی
بقصد الوجوب قبل الوقت و لو کان قبیله و اما اذا کان اصلیاً او محتمالً لالصلیة فیجوز التوضی
بقصد الوجوب او برجائه قبل الوقت و لو بساعات ان احتمل بقاء الوضوء الی الوقت و ما قیل من
ان وجوب المقدمة و وجوب ذیها متالزمان من حیث الفعلیة و االشتراط سخیف ال دلیل علیه کما
مرّ و اما علی الثانی فیمکن جواز التوضی برجاء الوجوب قبل الوقت الحتمال کون وجوبها سابق ًا
علی وجوبه و اما علی الثالث فکذلک یجوز التوضی قبله و مجرد کون ارادة ذی المقدمة علة الرادة
المقدمة ال یقتضی تحققها فی ظرف تحقق ارادة ذی المقدمة ألن المقصود من العلة الفاعلیة هو کون
ایجابه داعیاً إلیجابها نعم لو قلنا بترشح وجوب المقدمة بمعنی انه لیس فی الخارج اال ابراز واحد و
جعل واحد و هو کما یکون جعالً لوجوبه فکذلک یکون جعالً لوجوبها فال یجوز التوضی قبل
الوقت و لکن اصل الثمرة منتفیة الحتمال جعل وجوب مستقل للمقدمة و لذا یجوز التوضی قبل
الوقت برجائه
صفحه 15
فذلکة
ربما یتوهم ان الثمرة فی مورد الشک فی کون الواجب تبعیاً او اصلیاً تظهر فی موارد الشک فی کون
الواجب نفسیاً او غیریاًمع عدم تحقق شرط وجوب ذی المقدمة فإنه قد مرّ سابقاً بجریان البرائة عن
الوجوب ف ی صورة عدم تحقق شرط وجوبه اما لو قلنا بأن الواجب النفسی هو االصلی و الغیری ال
یکون اال تبعیاً فلو قلنا بأن االصلی یقتضی االصلیة کما ادعاه المحقق االصفهانی فإن اصالة عدم
ترشح ارادتها عن ارادة اخری تکون مقدمة علی البرائة عن الوجوب و لذا یثبت الوجوب النفسی و
لکن هذا التوهم باطل ألنه ما ورد فی الخطاب الشرعی ان الواجب النفسی هو الذی لم یترشح

وجوبه عن الغیر بل البد ان یرد فی الشریعة ان کل ما لم یکن وجوبه مترشح عن الغیر و علم
بوجوبه اجماالً فهو واجب و انّی لنا بإثبات ذلک.
ان قلت :لماذا طرح االصولییون هذا البحث مع انه عدیم الثمرة .قلت :قال المحقق العراقی قدس
سره بأن منشأه هو انهم التزموا بالوجوب الغیری لکل مقدمة و من ناحیة اخری قد ال یکون المولی
العرفی ملتفتاً الی بعض مقدمات الواجب او اعقتد بعدم کونه مقدمة فکیف یمکن االلتزام بالوجوب
الغیری فطرحوا هذا البحث للجواب عن هذا االشکال بأن المقصود لیس الوجوب االصلی الذی
یحتاج الی االلتفات .هذا کله فی االمر الثالث.

