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؟الء هل يقتضي فساده أم النهي عن الشيأن 
ء هل يقتضي فساده أم الفي أن النهي عن الشيفصل •
و ليقدم أمور•
[الفرق بين هذه المسألة و مبحث االجتماع]األول . •
سألة و أنه أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه الم•

ال دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهةة البحةث فةي 
األخرى 

يله علة  أن البحث في هذه المسألة في داللة النهي بوجه يأتي تفصو •
جهة يجدي الفساد بخالف تلك المسألة فإن البحث فيها في أن تعدد ال

.في رفع غائلة اجتماع األمر و النهي في مورد االجتماع أم ال
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؟الء هل يقتضي فساده أم النهي عن الشيأن 
أنه ال يخف  أن عد هذه المسألة من مباحث األلفاظالثاني •
امالت إنما هو ألجل أنه في األقوال قول بداللته عل  الفساد في المعة•

مع إنكار المالزمة بينه و بين الحرمة التي هي مفاده فيها 
ما تكةون ال ينافي ذلك أن المالزمة عل  تقدير ثبوتها في العبادة إنو •

دير عةدمها بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة و عل  تقة
لصيغة بمةا تكون منتفية بينهما إلمكان أن يكون البحث معه في داللة ا
اد يكةون تعم داللتها بااللتزام فال تقاس بتلةك المسةألة التةي ال يكة

.لداللة اللفظ بها مساس فتأمل جيدا
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لنهيسقسام اشمول مالك البحث أل

النهي

ي التحريم

يالتنزيه

النفسي

الغيري
لصيياأل

التبعي
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لنهيسقسام األشمول مالك البحث 
[شمول مالك البحث للنهي التنزيهي و التبعي]الثالث •
لفظ النهي و إن كان هو النهي التحريمةي إال أن مةالك البحةثظاهر •

مةوم و اختصةا  عيعم التنزيهي و معه ال وجه لتخصةي  العنةوان
.مالكه بالعبادات ال يوجب التخصي  به كما ال يخف 

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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لنهيسقسام اشمول مالك البحث أل
يا ال وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصلكما •
أما إذا كان تبعيا فهو و إن كان خارجا عن محل البحث لما عرفةتو •

يمةا أنه في داللة النهي و التبعي منه من مقولة المعن  إال أنه داخةل ف
إلرشةاد هو مالكه فإن داللته عل  الفساد عل  القول به فيما لم يكن ل

قوبةة إليه إنما يكون لداللته عل  الحرمة من غير دخل السةتحقاق الع
قدس سره و يؤيد ذلةك [ 1]عل  مخالفته في ذلك كما توهمه القمي 
ده ء يقتضةي النهةي عةن  ةأنه جعل ثمرة النزاع في أن األمر بالشي

.فساده إذا كان عبادة فتدبر جيدا

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المراد من العبادة

العبادة 

ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى
موجبا بذاته للتقرب حضرته لو ال حرمته

ما أمر به ألجل التعبد به

ما يتوقف صحته على النية  

ءما ال يعلم انحصار المصلحة فيها في شي

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المراد من العبادة

العبادة 

ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى
موجبا بذاته للتقرب حضرته لو ال حرمته

ما أمر به ألجل التعبد به

ما يتوقف صحته على النية  

ءما ال يعلم انحصار المصلحة فيها في شي

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المراد من العبادة
[تعيين المراد من العبادة في المسألة]الرابع •
ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها •
الى موجبا ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالمراد بالعبادة هاهنا و •

خشوع له كالسجود و الخضوع و البذاته للتقرب حضرته لو ال حرمته 
اديةا ال و تسبيحه و تقديسه أو ما لو تعلق األمر به كان أمره أمةرا عب

وم يكاد يسقط إال إذا أت  به بنحةو قربةي ك سةائر أمثالةه نحةو صة
العيدين و الصالة في أيام العادة 

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المراد من العبادة
ما و ال ما يتوسقف صحته على النيةو ال التعبد بهألجل ما أمر به ال •

عبةادة كما عرف بكل منهةا الء  ال يعلم انحصار المصلحة فيها في شي
ورد  رورة أنها بواحد منها ال يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي مع مةا أ

عليها باالنتقاض طردا أو عكسةا أو بغيةره كمةا ي هةر مةن مراجعةة 
ون و إن كان اإلشكال بذلك فيها في غير محله ألجةل كةالمطوالت

االسم كما مثلها من التعريفات ليس بحد و ال برسم بل من قبيل شرح
ي تعريف نبهنا عليه غير مرة فال وجه إلطالة الكالم بالنقض و اإلبرام ف

. العبادة و ال في تعريف غيرها كما هو العادة

182: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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[تحرير محل النزاع]الخامس 
[تحرير محل النزاع]الخامس •
ة و أنه ال يدخل في عنوان النزاع إال ما كان قةابال لالتصةاف بالصةح•

ألثةر و الفساد بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقةب عنةه مةن ا
.ترتبهأخرى ال كذلك الختالل بعض ما يعتبر في 

182ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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[تحرير محل النزاع]الخامس 
أما ما ال أثر له شرعا أو كان أثره مما ال يكةاد ينفةك عنةه كةبعض•

ليةه أسباب الضمان ف ال يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفسةاد ع
ال كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو 

لمعاملةة ء في العنوان هو العبادة بالمعن  الذي تقةدم و ابالشيفالمراد •
عةا أو بالمعن  األعم مما يتصف بالصحة و الفسةاد عقةدا كةان أو إيقا

.غيرهما فافهم

182ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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