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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

يكون النهي 
التحريمي 

نفسياً خطاباً و مالكاً، 

نفسياً خطاباً غيرياً مالكا، 

غيرياً خطاباً و مالكاً، 

قهالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعل

هيالمالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به الن

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

ي يكون النهي التحريم

 ً الشرك باهللنفسياً خطاباً و مالكا

شرب الخمرنفسياً خطاباً غيرياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً و مالكا
الصالة 

إلزالةالمضادل

هالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلق

المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

يكون النهي 
التحريمي 

 ً نفسياً خطاباً و مالكا

نفسياً خطاباً غيرياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً نفسياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً و مالكا

هالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلق

المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به 
النهي

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

ي يكون النهي التحريم

 ً نفسياً خطاباً و مالكا

نفسياً خطاباً غيرياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً نفسياً مالكا
زوال العقل 
لشرب الخمر

 ً غيرياً خطاباً و مالكا

هالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلق

المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
الثالث اقتضاء النهي للفسادالفصل •
:الكالم في اقتضاء النهي للفساد يقع في مسألتين•
النهي عن العبادة•
.؟و الفي العبادات و انَّ النهي هل يقتضي فسادها أ-المسألة األولى•

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
هنا عدم االجزااء فزي مقزام االمتثزال بنحزو الالفسادالمقصود من و •

لعمزل يكون مغنياً عن اإلعادة أو القضاء في مقابل الصحة بمعنز  ان  ا
.يكون مجاياً و مغنياً عن اإلعادة و القضاء

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
اً إلى ليس المقصود من النهي هنا النهي اإلرشادي الّذي يكون إرشادو •

ثال، المانعية و فساد العمل، كالنهي عن الصالة فيما ال يؤكلل لمملم مل
نلم ملا لوضوح انَّ مثل هذا النهي يقتضي الفساد ال ممالة و يكشف ع

.للبمث عنمدام إرشاداً إليم فال معنى
النهلي نعم ينبغي أَنْ يبمث بمثاً صغروياً عن انلم متلى يسلتفاد ملن•

ض لبضع اإلرشاد إلى الفساد؟ و سوف نتكلم في هذا البمث عند التعر
نهلي تنبيهات المسألة إنْ شاء اللّلم تعلالى، فالمقصلود بلالنهي هنلا ال
.؟م الالتمريمي، فيتكلم في انَّ تمريم العبادة هل يوجب فسادها أ

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
:النهي التمريمي يكون على خمسة أقسامو •

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
د ملن أَنْ يكون النهي نفسياً خطاباً و مالكلاً، و المقصلو-األولالقسم •

علل  كونم نفسياً خطاباً انَّ الشارع أدخل في عهدة المكللف نفلس مت
ملن خطلاال ال تشلرالالمسلتفادة المرملةالنهي ال آثاره، من قبيل 

الخمر، فانَّ نفس عدم شلرال الخملر داخلل فلي عهلدة المكللف، و 
رة علن المقصود من كون النهي نفسياً مالكاً أَنْ يكون مالك النهي عبلا
لملالك نفس متعل  النهي ال أثر مترتب عللى متعلل  النهلي، فملثال ا
و انملا لمرمة الخمر ليس نفسياً فانَّ نفس شرال الخمر ليس مفسلدة
ا فلانَّ تترتب المفسدة عليم و هذا بخالف مفسلدة الشلرك باللَّلم مثلًل
ء في شيالمفسدة في نفس الشرك بل هو أكبر المفاسد ال انَّ المفسدة

.مترتب عليم

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
لل  ملن أَنْ يكون النهي نفسياً خطاباً غيرياً مالكا، و ذ-الثانيالقسم •

طلاال قبيل النهي عن شرال الخمر، فانَّ الداخل في العهدة بواسطة الخ
ملر ء آخر و لكن ليس نفس شرال الخنفس عدم شرال الخمر ال شي

.رمفسدة و انما المفسدة فيما يترتب على شرال الخمر من اآلثا

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
النهي أَنْ يكون النهي غيرياً خطاباً و مالكاً، و ذلل  كل-الثالثالقسم •

ء يبناء عللى انَّ األملر بالشل-عن الصالة المستفاد من األمر باإلزالة
في فانَّ عدم الضد الخاصّ ال يدخل-يقتضي النهي عن ضده الخاصّ

امّا ء المأمور بم فقط وعهدة المكلف بل ما دخل في العهدة ذات الشي
لنهلي كملا انَّ متعلل  ا. النهي فيكون باعتبار الترشح من خطاال آخر

ئاً مترتبلاً الّذي هو الصالة ليس بنفسم مفسدة و انما المفسدة تكون شي
فلي هلذه األقسلام و .على إتيان الصالة و هو فوات اإلزالة الواجبلة

.الثالثة يكون المالك في متعل  النهي و لو بلماظ آثاره

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
ي أَنْ يكون المالك و المصلمة فلي نفلس النهلي ال فل-الرابعالقسم •

نا سوف إلّا ان-بناء على إمكان ان يكون المصلمة في الجعل-متعلقم
يلة انَّ نبيّن في مسألة الجمع بين األحكام الواقعيلة و األحكلام الهاهر

.هذا غير معقول

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج



15

للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
في أَنْ ال يكون المالك ال في نفس جعل النهي و ال-الخامسالقسم •

ملا العنوان المنهي عنم بل يكون المالك في عنوان آخر منطب  عللى
ق عنلوان تعل  بم النهي كما إذا كان النهي بنمو يؤدي جعلم إلى انطبا

فيم مالك على متعل  النهي، 
طبل  ذل  من قبيل عنوان االمتمان و االختبار فانم ال يمكن أَنْ ينو •

ان على ذات المنهي عنم إلّا في طول توجم النهي إلى المكلف فللو كل
، الخامسمالك النهي في مثل ذل  فالنهي يكون من هذا القسم

.هذا هو المعنى المعقول لنشوء النهي من مالك في نفس الجعلو •

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادان  النهي يقتضي الفإلثبات البراهين 
يم هل يعلم انَّ النهي الّذي يُقال انم يقتضي فساد العبادة أو ال يقتضثم •

.تمام هذه األقسام الخمسة أو يختص بخصوص بعضها؟
متعددة انَّ هذا مربوط بتمقي  حال كل برهان من البراهين ال: الصميح•

 ملن اللتكلم التي سوف تذكر إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد، فال بلدَّ
انم هلل يخلتص بخصلوص بعله هلذه بلماظ كل واحد منها ليُرى
.؟األقسام أو يعمها جميعاً

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
دم انَّ هذه البراهين يرجع بعضها إللى إثبلات بطلالن العبلادة و علثم •

.صمتها من ناحية قصورها الذاتي و عدم وجدانها للمالك
ور قلدرة و يرجع بعضها اآلخر إلى إثبات بطالن العبادة من ناحية قص•

دام انهلا المكلف على اإلتيان بالعبادة الصميمة الجامعة للشلراطط ملا
:و فيما يلي نستعرض البراهين. منهي عنها

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
ال يمكلن ال إشكال في انم بعد تعل  النهلي بالعبلادة-السابعالبرهان •

اني إيقاعها بداع إلهي ممه بل هناك في جنبلم داع عصلياني شليط
قلرال، و سواءً قلنا بإمكان قصد التقرال أو قلنا بعدم إمكلان قصلد الت

اع إلهي بل ال ال يكفي لتصميح العبادة أَنْ تكون بد: عندطذ يقال فقهياً
ع بدَّ زاطداً على ذل  أَنْ ال يَكون معم داع شيطاني، و هذا يعني انلم مل

.وصول النهي تقع العبادة باطلة
دم هذا البرهان لو تمَّ يثبت البطالن منوطلاً بوصلول النهلي إذ ملع عل•

.وصولم و تنجّزه ال يوجد داعٍ شيطاني

119: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
د انَّ البطالن بناء عليم راجع إلى قصور قلدرة المكللف ملن قصلكما •

فلي القربة ممضاً من دون قصد العصيان و ال يرجع إلى قصور ذاتلي
بلات نفس العبادة، و بهذا يخلتص ببلاال العبلادات و ال يشلمل الواج

.التوصلية

119: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
نهلي هذا البرهان لو تم فيتم حتى بناء على جواز اجتماع األمر و الو •

لمالك على أساس المالك األول أو الثاني دون الثالث، فانم بناء على ا
الثالث للجواز يوجد وجودان في الخلار  أحلدهما مسلتندل إللى داعٍ 
شيطاني ممه و اآلخر مستندل إلى داعٍ رحماني ممله فلال بلأس

.بالقول بصمة العبادة حينئذ

119: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
باتم، و ذمة الفقم إثمدى صمة هذا البرهان يكون منوطاً بالفقم فعلىو •

ل ثبلوت األو: ال يبعد دعوى الجزم بأنَّ عبادية العبادة متقومة بلركنين
باديلة الداعي الرحماني، و الثاني عدم ثبوت الداعي الشيطاني، فلانَّ ع

تههارياً و انما مهم العبادة ليست ثابتة بدليل لفهي حتى يبمث بمثاً اس
الدليل عليم هو االرتكاز و اإلجماع، و ال يبعلد دعلوى الجلزم بلأنَّ 

، عصلىاالرتكاز قاطم على انَّ اللّم سبمانم و تعالى ال يُطاع من حيث يُ
نبلم داعٍ تكون بداعٍ قربي فقط و ال يكون فلي جافالعبادة ال بدَّ و أَنْ

. شيطاني

119: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
ن تمام الكالم في البراهين التي يمكن إقامتها عللى انَّ النهلي علهذا •

ان و قد اتضح ان ما هلو الصلميح منهلا البرهل. العبادة يوجب الفساد
. الرابع بصيغتم المعدلة و البرهان السابع

120: ، ص3بحوث في علم األصول، ج



23

يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
النهي الكراهتي•
تممبغوضيناشئاً من نقص ممبوبية هذا الفرد من العبادة ال من •
.البطالنيقتضي ال •
الفردمن مبغوضية فعلية في هذا ناشئاً •

الكراهتينلتزم بامتناع االجتماع حتى مع النهي –
.بإمكان اجتماع األمر مع النهي الكراهتينلتزم –

120ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
:يقع الكالم بعد ذل  في تنبيهات المسألةو •
الن العبلادة لو بنينا على انَّ النهي التمريمي يوجب بطل-التنبيم األول•

؟فهل النهي الكراهتي أيضاً يوجب البطالن أم ال
ملن امّا لو كان النهي الكراهتي ناشئاً من نقص ممبوبيلة هلذا الفلرد. •

طالن سلواءً العبادة ال من مبغوضيتم فال إشكال في انم ال يقتضلي اللب
نَّ المصلمة فيلم كان نقص الممبوبية بنكتة قلة المصلمة فيم أو بنكتة ا

كن بنمو مزاحمة بمفسدة أخف و أضعف منها بنمو تبقى الممبوبية و ل
نَّلم ال ضعيف، فانم على أي حال مثل هذا النهي ال يقتضي اللبطالن، أل
يعاند األمر حتى لو افترضنا عدم إمكان اجتماع األمر و النهي،

120ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
النهي الّذي ال يمكن أَنْ يجتمع مع األمر هلو النهلي الناشلن ملنفانَّ •

مكن ان البغه ال النهي الناشن من قلة المب، فهذا الفرد المنهي عنم ي
يشملم األمر، و مع شمول األمر لم ال إشلكال فلي الصلمة و إمكلان 

كيف يقع : الالتقرال بم فانم ال يكون مبعّداً و ال مبغوضاً للشارع كي يُق
الفلراد مقرباً بل يكون ممبوباً للشارع غاية األمر يكون أقل حباً من ا

.األخرى

120ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
. هذا الفردامّا لو افترضنا انَّ النهي كان ناشئاً من مبغوضية فعلية فيو •

نلتزم : نلتزم بامتناع االجتماع حتى مع النهي الكراهتي، و أخرى:فتارة
.بإمكان اجتماع األمر مع النهي الكراهتي

120ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
ناشن من التزمنا بامتناع االجتماع و مع هذا افترضنا وجود النهي الفلو •

ادة على أسلاس مبغوضية فعلية لمتعلقم فال بدَّ من االلتزام ببطالن العب
ن البرهان األول من البراهين المتقدمة، ألنَّ مثل هذا النهي الناشلن مل

لعدم إمكان مبغوضية متعلقم يكشف ال ممالة عن عدم ممبوبية متعلقم
ء واحد، اجتماع المب و البغه في شي

120ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
ميلة عدم ممبوبية هذا الفرد يكشف علن انَّ تلل  المصللمة االلتزاو •

تة فلي الجلامع للعبادة التي تكون ثابتة في الجامع بين االفراد غير ثاب
ين هلذا الشامل لهذا الفرد المنهي عنم، إذ لو كانت ثابتة في الجلامع بل
ميّ الفرد و بين بقية االفراد لكان هذا الجامع ممبوباً بمالك إلزا

120ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
اجتملاع األملر و النهلي و افتلراض علدم تماميلة امتناع و بناء على•

مالكات جواز االجتماع ال بدَّ و أَنْ يسري هذا المب من الجامع إللى 
إلزاميّ المصة و الفرد فيقع التزاحم بين هذا المب الّذي يكون بمالك
م ال بدَّ و و بين بغه هذا الفرد الّذي يكون بمالك كراهي و بعد التزاح

، ملع أَنْ يزول البغه امام المب ألقواطية مالك المب بمسب الفرض
انَّ المفروض أنَّ هلذا الفلرد المنهلي عنلم مبغلوض بالفعلل بلالبغه

.الكراهتي

121: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
كلون دليلًلا فالمبغوضية الفعلية لهذا الفرد المستكشفة من النهلي تاذن •

بم، على انَّ الجامع المنطب  على هذا الفرد ليس واجداً لمالك المأمور
للذاتي و و هذا يعني انَّ هذا الفرد من العبادة يقع باطلًا بنكتة قصوره ا

ين عدم وجدانم للمالك، و هذا في المقيقة هو البرهان األول من البراه
[.1]السبعة المتقدمة و هو صميح في المقام 

121: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
•--------------------------------
و هذا انما يصح في خصوص ما إذا لم تكن مندوحة للمأمور بم-[1]•

امّا مع وجودها فال مانع من عدم سلريان الملب الفعللي إللى الفلرد 
ورد المكروه رغم كون مالك األمر و مصلمتم االلتزامية موجوداً في م

النهي، و هذا واضح جداً للو جعلنلا اإلرادة التشلريعية غيلر الملب و
من غيلر الشوق فانَّ المولى سوف تتعل  إرادتم التشريعية بالجامع ضل

الفرد المكروه رغم وجدان هذا الفلرد أيضلاً للمصللمة حفاعلا عللى 
.المالكين اللذين يمكن الجمع بينهما مولوياً
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
•----------------------------
امّا إذا قلنا بأنَّ اإلرادة هي المب و الشوق الّذي هلو أملر تكلويني و •

ملب بكلل غير اختياري فقد يُقال حينئذ بناء على االمتناع و تعل  ال
لمة فرد بنمو التخيير الشرعي ان الفرد المكروه لو كلان واجلداً لمصل
م تقلدم المأمور بم اإللزامية لسرى المب إليم و باعتبار أقواطيلة مالكل

.على الكراهة و البغه في مقام التزاحم
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
•---------------------------
إلّا أنَّ هذا الكالم غير تام ألنَّ دليل هذه السراية هلو الوجلدان و هلو •

م وجدانلم يمكم في المقام بإمكان مبغوضية الفرد المكروه بالفعل رغ
ل لمصلمة األمر إذا كان هناك مندوحة، و عليم فال يلتم البرهلان األو

.هنا أيضا كما لم يتم في النهي التمريمي
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
كلان إِنْ لم يصح في النهي التمريمي، فانلم فلي النهلي التمريمليو •

يمتمل أَنْ يكون المنهي عنم واجداً لمصلمة الملأمور بلم و ملع هلذا 
ن هنلا ال يكون مبغوضاً باعتبار أقواطية المفسدة عللى المصللمة، لكل

اجلداً يمتمل ذل  للعلم بأضعفية المفسلدة فللو كلان المنهلي عنلم و
.لمصلمة المأمور بم لزالت المبغوضية عنم حتماً
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يوجب البطالن؟النهي الكراهتي هل 
لل  انَّ األملر متع: امّا لو التزمنا بجواز اجتماع األمر و النهي بدعوىو •

اهتلي ال بصرف الوجود و النهي متعل  بالمصة فالهاهر انَّ النهلي الكر
للفسلاد يقتضي الفساد، فانَّ البراهين األربعة األوللى القتضلاء النهلي
يكونا كانت مختصّة بفرض االمتناع، و البرهان الخامس و السادس لم

ى صميمين في أنفسهما، و البرهان السلابع كلان عللى أسلاس دعلو
، و ارتكازية انم يشترط في صمة العبلادة علدم وجلود داع شليطاني

ني هذا االرتكاز انم يشترط علدم وجلود داع شليطامن القدر المتيقن
ل مخالفلة عصياني بميث يترتب على مقتضاه العقاال و ال يشلمل مثل

. النهي الكراهتي
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