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[أقسام متعلق النهي]الثامن 

متعلق النهي 

نفس العبادة

جزءها 

شرطها 
الخارج عنها 

وصفها 

184ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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[أقسام متعلق النهي]الثامن 

متعلق النهي 

نفس العبادة 

جزءها 

شرطها الخارج عنها 

وصفها 

المالزم لها
كالجهر و اإلخفات 

للقراءة [ 1]

الغير المالزم
كالغصبية ألكوان 
.االصالة المنفكة عنه

184ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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أو شرطهاالعبادةتعلق النهي بجزء لو 
قلد يتعللق النهي كما قد يتعلق بأصل  العبلا ك كل ل -الثانيالتنبيه •

.بجزئها أو شرطها
ا ك عبا ك فلو تعلق النهي بجزء العبا ك فحيث انَّ المفروض انَّ جزء العب•

عمل  باعتبلار فالنهي يقتضي فسا  الجزء لو لم يتداركه فيبط  أص  ال
نقصان جزئه و لو تداركه صح العم  ما لم يكن هناك محل ور خرلر

.كالزيا ك و نحوها

122ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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أو شرطهاالعبادةتعلق النهي بجزء لو 
ب بأنَّ الجزء إذا كلان محرملاف فيتقيلد الواجل: ذكر( قده)إِنَّ الميرزا إلّا •

بطل  بغيره، و ه ا يعني انه يكون مانعاف عن صحة العم  فلو أتى بله ي
.من ناحية المانع

ا فانَّ م: مع جاللة قدره( قده)و ال أ ري انه كيف صدر ه ا الكالم منه •
يح إلّا انَّ أُفيد من انَّ تحريم ه ا الجزء يوجب تقييد الواجب بغيره صح

ه ا ال يعني انَّ ه ا الجزء ال يقع مصلداقاف للواجلب و ال يعنلي كونله
.مانعاف من صحة الواجب

122ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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أو شرطهاالعبادةتعلق النهي بجزء لو 
بلا ك لو تعلق النهي بشرط العبا ك، فللو كلان الشلرط فلي نفسله عو •

و ببطالنه يبط  المشروط أيضاف، [ 1]كالوضوء يبط  ال محالة 
ليل  لو لم يكن الشرط عبا ك فليمكن التمسل  حين ل  بل طال   و •

الشرطية إلثبات انَّ ه ا مصدا  للشرط، 
•______________________________

122ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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أو شرطهاالعبادةتعلق النهي بجزء لو 
مس  فر  بين الشرط و الجزء من حيث إمكان التو لكن يبقى-[1]•

لحرمة، ب طال   لي  الشرطية في مور  النهي عند الجه  و عدم تنجز ا
يلد و إذ ال مانع من إطالقها له بعد ان كان النهلي اللواقعي متعلقلاف بالق

.األمر متعلق بالتقيد

122ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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أو شرطهاالعبادةتعلق النهي بجزء لو 

ي هنا ذكر السيد األستاذ و جملة من األصحاب انَّ المسألة تدر  فو •
اره شرطاف كبرى اجتماع األمر و النهي، فانَّ الفع  يكون مأموراف به باعتب
.مغصوبشرعاف في الواجب و يكون أيضاف محرماف و مثاله التستر بثوب

122ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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أو شرطهاالعبادةتعلق النهي بجزء لو 
انَّ اننا قلنا في بحث االجتماع انَّ ه ا رارج عن بحث االجتماع، فإلّا •

تعلق بالتقيّد و النهي تعلق بالقيد ال بالتقيد و األمر الضمني في الشرط ي
. ال يسري إلى القيد فمصب أحدهما غير مصب اآلرر

122ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
ن كالحرملة في انَّ الحرمة التشريعية ه  توجب اللبطال-الثالثالتنبيه •

؟ ال اتيّة أم ال
ور بهلا لو افترضنا انَّ المكلف كان يعلم بأنَّ العبلا ك غيلر ملأم: فنقول•

قلوع أصلفا فتسرَّع و أتى بها بقصد انها مأمور بها فلال إشلكال فلي و
العبا ك باطلة، ال على أسلا  حرملة التشلريع بل  عللى أسلا  انَّ 

هلا بقطلع المفروض عدم تعلق األمر بها في نظر ه ا المكلف ليتقرب ب
تعللق النّظر عن انَّ المكلف يأتي بها على نحو التشلريع أو ال، فعلدم

األمر ال يكون ألج  مزاحمة الحرمة التشريعية لله كملا هلو واضلح، 
.فيبط  العم  بالقصور ال اتي فيه

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
ن  ون امّا لو افترض انَّ المكلف تسرع في مقام اإلتيان بالعبلا ك ملو •

ر بهلا العلم بأنها غير مأمور بها رأساف، ب  كان يش  مثال في انها مأمو
ع العبلا ك بها بقصد انها مأمور بها من قب  الشارع، إيضاف تقأو ال فأتى

انه أتلى باطلة لكن ال على أسا  القصور ال اتي فيها ب  على أسا 
بها بقصد التشريع، 

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
:و تقريب ذل  يكون بأحد وجوه عديدك•

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
لقلبي أَنْ يقال بأنَّ حرمة التشريع ال تقف على اإلسنا  ا-األولالوجه •

ريع ألنَّ التشل-كملا هلو الصلحيح-ب  تنبسط على الفع  الخلارجي
ت يكون وجهاف و عنواناف للعم  فيحرم إذا حرم ه ا العنوان، فل ذا تعلقل
طالن الحرمة بالعبا ك فيصير حالها حال الحرملة ال اتيّلة فتوجلب اللب

.بالبراهين السبعة المتقدمة

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج



15

البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
إلسنا  و أَنْ يسلّم بأنَّ الحرمة تقف على نفس القصد و ا-الثانيالوجه •

كفلي انَّ حرمة التشلريع ت: ال تنبسط على العم  الخارجي، لكن يُقال
ن لجع  القصد المحرك للعم  قصداف غير إلهي محرما، و معله ال يمكل

حبوبلاف أَنْ يكون مقرباف، فانَّ القصد انما يمكن أَنْ يكون مقربا لو كلان م
.للشارع  ون ما إذا كان مبغوضاف

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
ه في الحرملة فر  بين الحرمة التشريعية و بين الحرمة ال اتيّة فانّفكم •

قلرب ال اتيّة كان مصب الحرمة و البغض العم  فكلان باإلمكلان أَنْ ي
فس القصلد بقصد إلهي قد يتفق وجو ه، و امّا في الحرمة التشريعية فن

للى المحرك في العم  يكون قصلداف شليطانياف فلال يمكلن التقلرب ع
.أساسه

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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البطالن؟الحرمة التشريعية هل توجب 
عل  انه لو سلّمنا علدم تعللق الحرملة الشلرعية ال بالف-الثالثالوجه •

تشلريع الخارجي و ال بنفس اإلسنا  و القصد بأَنْ يفتلرض انَّ قلبح ال
ق يكون من باب قبح المعصية و التجري الّ ي يكلون فلي طلول حل
ال المولى فال يمكن أَنْ يكون موجباف لحكم شرعي للو سللَّمنا هل ا فل
ق إشكال في قبح ه ا اإلسنا  و القصد عقلفا لكونله موجبلاف لهلدر حل

بلاف و ما يوجب هدر حق المولى و هتكه يستحي  أَنْ يكون مقرالمولى
.  إلى المولى

123: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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