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مبحث الترتب
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علم اصول الفقه
المبحث األول :الحجة
الفصل

المحرزة غير العقلية

االول:الحجة
المحرزة

3

المبحث الثاني :الحجة

مقدمة الواجب

المحرزة العقلية

مسألة الضد

مسألة الضد
• فصل [في مسألة الضد]
• األمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو ال.
• فيه أقوال و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور.

4

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص129

مسألة الضد
•
•
•
•
•

5

«اقتضاء األمر بشيء للنهي عن الضد»
و قد قسم صاحب الكفاية (قده) هذا البحث إلى ثالثة فصول،
األول في الضد الخاصّ
و الثاني في الضد العام
و الثالث في ثمرة البحث.

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص291 :

مسألة الضد
• و الضد الخاصّ للواجب هو ذلك األمر الوجوديّ الّذي ال يجتمع معه
و يكون التقابل بينهما تقابل التضاد ،بينما الضد العاام هاو ماا يكاون
التقابل بينه و بين الواجب بالسلب و اإليجاب أي النقيض.

6

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص291 :

ثمرة مسألة الضد
• الفصل الثالث «ثمرة مسألة الضد»
• في ثمرة البحث عن اقتضاء األمر بالشيء للنهي عن ضده و ق د ذك ر
لذلك ثمرتان:

7

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• أوالهما -فيما إذا تزاحم واجب مضيق مع واجب آخر عبادي موساع
كما لو تزاحمت اإلزالة الفورية مع الصالة في جزء من الوقت فانه في
مثل ذلك ال إشكال في فعلية الوجوب المضيق،
• و حينئذ بناء على اقتضاء األمر باإلزالة للنهي عن ضده الخ ا ّ تق ع
تلك العبادة الموسعة فاسدة إذا ما أوقعت في وقت الواج ب المض يق
لكونها منهيا عنها و النهي و لو كان غيري ا يقتض ي الفس اد و ام ا ل و
أنكرنا االقتضاء فال تقع فاسدة.

8

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• و ثانيتهما -فيما إذا تزاحم واجبان مضيقان و كان أحادهما أهام مان
اآلخر و كان المهم عباديا فانه في مثل ذلك أيضا تقع العبادة فاس دة
بناء على االقتضاء بينما تكون صحيحة بناء على عدم االقتضاء.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• و قد أورد على الثمرتين باعتراضين رئيسين:
• االعتراض األول -انه على القول بإنكار االقتضاء أيضا ال تقع العب ادة
صحيحة ألنها و إن لم تكن منهيا عنها غير انه ال امر به ا إذ ال يعق ل
األمر بها مع طلب ضدها و يشترط في صحة العبادة األمر فالثمرة غير
موجودة في الفرعين.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها
• و أنكر شيخنا البهائي ثمرة البحث بطريق آخر؛ و هو أنّ األمر بالشيء
و إن لم يقتض النهي عن ضدّه إلّا أنّه يقتضي عدم األمار باه ،و هاو
كافٍ في بطالن العبادة .
• و اجيب عنه بوجوه:

11

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد
• و قد نوقش في هذا االعتراض بوجوه:
• الوجه األول -ما ذكره المحقق الثاني (قده) و أوض حه ش راك كالم ه
ممن تأخر عنه و حاصله:

12

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص320 :

ثمرة مسألة الضد
• ان الثمرة في الفرع األول موجودة إذ ال مانع بناء على عدم االقتض اء
من األمر باإلزالة و األمر بجامع الصالة الموسعة في ذل ك الوق ت أو
غيره إذ ال تضاد بين الجامع المذكور و بين اإلزالة و انما التضاد بينه ا
و بين الفرد من الصالة الواقع في خصو ذلك الوق ت و ل ي ه و
المأمور به في الفرع األول و انما المأمور به هو الجامع الّ ذ ينبس ط
قهرا على الفرد المزاحم أيضا فيكون مجزيا عقال.

13

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص320 :

ثمرة مسألة الضد
• و اما بناء على االقتضاء فسوف يكون ذلك الفرد منهيا عن ه و ه و ال
يجتمع مع األمر بالجامع المنطبق عليه الستحالة اجتماع األمر و النهي
في شيء واحد* «.»1
• ______________________________
( -)1محاضرات في أصول الفقه ،ج 53 -52 ،3
• * حتى لو أمكن إجتماع األمر و النهاي ،ال تكاون العباادة صاحيحة
ألنها منهي عنها و المنهاي عناه مبعاد و المبعاد ال يكاون مقرباا و
يشترط التقرب في العبادة فتأمل ( .الهادوي)
14

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص320 :

ثمرة مسألة الضد
• و المحقق النائيني (قده) لم يرتض هذا التصحيح م ن المحق ق الث اني
(قده) للثمرة بناء على تقدير و ارتضاه بناء على تق دير خخ ر ،حي ث
أفاد:

15

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• بان اعتبار القدرة في التكليف إن كان مان بااب حكام العقال بقاب
التكليف بغير المقدور ألنه إحراج للمكلف على المخالفة مثال صح ما
ذكر ،إذ على هذا األصل يمكن أن يقال ان العقل ال يحكم بأزيد م ن
اعتبار القدرة عل ى الواج ب بنح و ال يل زم م ن التكلي ف اإلح راج
المذكور ،و هذا يكفي فيه القدرة على بع ض أف راد الواج ب الموس ع
فيبقى تعلق التكليف بالجامع بين الفرد المزاحم و غي ره م ن الواج ب
الموسع معقوال إذ ال يلزم منه المحذور العقلي فيكون الف رد الم زاحم
فردا من المأمور به أيضا.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• و اما إذا قلنا باعتبار القادرة فاي الخطااب مان جهاة ا تضااء نفا
التكليف لذلك ألنه عبارة عن جعل الداعي للمكلف نحو الفعل و هو
ال يكون إال بلحاظ ما يعقل جعل الداعي إليه و هو األمر المقدور فال
محالة يتضيق الخطاب بحدود ما يكون مقدورا من متعلقه ف ال يك ون
هناك أمر بالجامع بين الفرد المزاحم و غيره من الواجب الموسع ألن ه
ال قدرة عليه شرعا بحسب الفرض فال يقع فردا من المأمور به «.»2
• ( -)2نف المصدر54 ،
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص319 :

ثمرة مسألة الضد
• و الصحيح في دفع إيراد المحقق النائيني (قده) على المحقق الثاني أن
يقال :بان اشتراط القدرة في الخطاب و الحكم لكون ه يجع ل ب داعي
جعل الداعي ال يعني تخصيص متعل ق الخط اب بالحص ة المق دورة
خاصة و انما يعني اشتراط كونه مقدورا،
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص323 :

ثمرة مسألة الضد
• و من الواضح ان الجامع بين المقدور و غيار المقادور مقادور و ل و
كانت األفراد طولية ال عرضية ،فان الق درة عل ى الج امع الّ ذ ه و
متعلق الخطاب و الحكم موجود فيكون البعث نحوه معقوال كم ا ه و
واضح ،نعم لو فرض ان التخيير بين األفراد شرعي ال عقلي كان تعلق
الخطاب بالفرد المزاحم غير معقول إال انه خلف المفروض

19

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص323 :

ثمرة مسألة الضد
•
• و هكذا اتضح صحة ما أفاده المحقق الثاني م ن تمامي ة الثم رة ف ي
الفرع األول و هو ما إذا كان الواجب العباد موسعا و لكنه ال تص ح
الثمرة في الفرع الثاني.
• و هذا هو الوجه األول في دفع ما قي ل م ن االعت راض األول عل ى
الثمرة.

20

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص323 :

ثمرة مسألة الضد
• الوجه الثاني -تصحيح الثمرة في الفرعين و ذلك عن طريق االلت زام
بوجود أمر على الفرد المزاحم بناء على عدم االقتضاء بنحاو الترتاب
أ مقيدا بعدم اإلتيان بالمزاحم اآلخر األه م أو المس او فتص حح
العبادة باألمر الترتبي بناء على عدم االقتضاء و بناء على االقتضاء تقع
العبادة فاسدة من جهة النهي.
• و هذا الوجه صحيح بناء على عدم إمك ان تعل ق الخط اب بالج امع
المنطبق على الفرد المزاحم في عرض األمر بالواجب اآلخر كما ه و
في الفرع الثاني ،و بناء على إمكان الترتب كما هو الصحيح عل ى م ا
يأتي توضيحه مفصال.
21

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص323-324 :

ثمرة مسألة الضد
• و هكذا ينهار االعتراض األول على الثمرة.

22

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج ،2ص323-324 :

ثمرة مسألة الضد
• االعتراض الثاني :على الثمرة عك األول و هو دعوى صحة العباادة
حتى على القول باال تضاء ،ألن النهي المتعلق بالعبادة المزاحمة يكون
غيريا *و هو ال يقتضي الفساد.
• * لي النهي غيرياً على بعض المفروض كما إذا بنينا على أن األمار
بالشيء عين النهاي عان ضاده العاام و حكمناا فاي الضاد الخااص
باال تضاء بدعوى أن المتالزمين في الوجاود متالزماان فاي الحكام
فلي اإلعتراض وارداً و إن لم يكن كالم السيد الشهيد تاماً و كاان
اشكال السيد المقرر وارداً (الهادوي)
23

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

326

ثمرة مسألة الضد
• و لك إنكارها؛ إذ المسلّم من فساد العبادة عند تعلّق النهي ما إذا كان
المنهي عنه مشتملًا على مفسدة ال يصلح معها أن يتقرّب به ا ،كص الة
الحائض؛ فإنّ النهي فيها لإلرشاد إلى ع دم الص حّة ،أو ك ان اإلتياان
بمتعلّق النهي مخالفة للمولى و مبعّداً عن س احته ،كم ا ف ي الن واهي
المولوية ،فال يكون مقرّباً.

24

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد
• و لي النهي في المقام من قبيل ش يء م ن القس مين؛ إذ النه ي ف ي
المقام ال يكشف عن مفسدة ،بل العقل يحكم بتحقّق المصلحة الملزمة
في الضدّ المزاحم؛ لعدم المزاحمة بين المقتضيات ،كما أنّ مخالفة النهي
المقدّمي -كاألمر المقدّمي -ال يوجب البعد عن ساحة المولى ،كما ال
يوجب القرب منه ،فالبحث إذن عادم الثمرة.

25

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد

و قد أوضح هذا المعنى المحقق النائيني (قده) و
السيد األستاذ بأن النهي الغيري ما كان من أجل
الغير و ليس لمالك في متعلقه بل متعلقه على ما
هو عليه من المالك الفعلي فيكون إيقاعه صحيحا
باعتبار المالك الموجود فيه «.»1
( -)1محاضرات في أصول الفقه ،ج  ،3ص 49
26

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

326

ثمرة مسألة الضد

و فيه -أوال

27

المالك
المحبوبية
المالك مجرد
المصلحة
بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

327

ثمرة مسألة الضد

و فيه -أوال

28

المالك
المحبوبية

ألن القائل به
يدعي وجود
مبغوضية في
الضد و هي
ال تجتمع مع
المحبوبية،

مستحيلة بناء
على
االقتضاء

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2
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ثمرة مسألة الضد

و فيه -أوال

29

المالك مجرد
المصلحة

فهي ال تصلح
للمقربية

الن قصد
المصلحة بما
هي هي و من
دون إضافته
إلى المولى ال
يكون مقربا

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

327

و في المقام
تكون المصلحة
مضافة إلى
المولى بإضافة
البغض

ثمرة مسألة الضد

المالك المحبوبية

ألن القائل به يدعي وجود
مبغوضية في الضد و هي ال
تجتمع مع المحبوبية،

مستحيلة بناء على االقتضاء

و فيه -أوال

الن قصد المصلحة بما هي
هي و من دون إضافته إلى
المولى ال يكون مقربا
المالك مجرد المصلحة

فهي ال تصلح للمقربية
و في المقام تكون المصلحة
مضافة إلى المولى بإضافة
البغض
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

327

ثمرة مسألة الضد
• و فيه -أوال -انه
• إن أريد بالمالك المحبوبية فمستحيلة بناء على االقتضاء ،ألن القائ ل
به يدعي وجود مبغوضية في الضد و هي ال تجتمع مع المحبوبية،
• و إن أريد بالمالك مجرد المصلحة فهي ال تصلح للمقربية لم ا تق دم
منا في مباحث التعبد و التوصلي ان قصد المصلحة بما ه ي ه ي و
من دون إضافته إل ى الم ولى ال يك ون مقرب ا و ف ي المق ام تك ون
المصلحة مضافة إلى المولى بإضافة البغض ال الحب فال يمكن اإلتيان
بها من أجله [.]1
31

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

327

ثمرة مسألة الضد
• ______________________________
[ -]1اال أن هذا البغض غير ناشئ من فوات مالك األهم فال ينافي
التقرب بالمهم في قبال ان يتركه أيضا فيخسر الم ولى ك ال المالك ين.
فالحاصل :إضافة فعل إلى المولى يعقل كلما كان ح ال الم ولى عل ى
تقدير الفعل أحسن من حاله على تقدير عدمه و ال إشكال في ان فعل
المهم على تقدير ت رك األه م أحس ن للم ولى م ن تركهم ا مع ا و
المفروض ان النهي عنه لي نفسيا لتكون مخالفت ه عص يانا و قبيح ا
فيمنع عن التقرب

32

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

327

ثمرة مسألة الضد

و ثانيا -هذا فرع إمكان إثبات وجود المالك
و إحرازه في الفرد المزاحم
و قد تقدم انه بعد سقوط األمر بالعبادة
المزاحمة ال يمكن إثبات وجود المالك فيها
و بناء على االقتضاء ال يمكن إحرازه حتى
بنحو الترتب لمكان النهي [.]2
33

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2
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ثمرة مسألة الضد
• [ -]2األمر الترتيبي بالمهم مشروطا بترك األهم ال ينافي محبوبي ة أو
وجوب ترك المهم الموصل إلى األهم -بناء على اختصا الوجوب
الغير بالمقدمة الموصلة -كما ال ينافي وجوب األهم نفسه ألن األمر
بالمهم المشروط بترك األهم انما يمنع بحس ب الحقيق ة ع ن تحق ق
الترك غير الموصل و ال يمنع عن تحقيق الترك الموصل.
• و منه يعرف انه إذا توقف خارجا فعل واجب أهم على ترك واج ب
مهم لم يكن من باب التعارض بل التزاحم حتى على الق ول بوج وب
مقدمة الواجب على مستوى عالم الحب و البغض.
34

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2
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ثمرة مسألة الضد
• ----------------------------
• ال يقال -إذا وجب الترك الموصل مطلقا حرم ضده الع ام مطلق ا أ
حرم الفعل حتى في فرض ترك األهم فيلزم اجتماع األمر و النه ي و
المحبوبية و المبغوضية.
• فانه يقال -أوال -ال وجه الفتراض نشوء األمر بفعل ع ن المحبوبي ة
دائما بل قد ينشأ عن وجود مالك ملزم فيه يمكن تحقيقه في أمر ب ه
المولى من أجل عدم تفويته و لو ف رض ع دم محبوبيت ه أص ال ب ل
مبغوضيته الغيرية كما في المقام بناء على االقتضاء.
35

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2
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ثمرة مسألة الضد
• --------------------------------------
• و ثانيا -بناء على ان مدرك القول باالقتضاء هو مقدمية عدم الض د و
حكم الوجدان بوجوب المقدم ة بمعن ى محبوبيته ا الغيري ة فللقائ ل
باالقتضاء ان يمنع عن حكم الوجدان بالوجوب فيما إذا كان في الضد
مالك لزومي محبوب في نفسه للمولى و سوف يأتي الت زام األس تاذ
قدس سره الشريف وفاقا لصاحب الكفاية «قده» بمثل هذا االس تثناء
عن وجوب المقدمة في بحوث اجتماع األمر و النه ي عن د التع رض
لحكم الخروج عن الدار المغصوبة التي دخلها المكلف بسوء اختياره.
36

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2
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ثمرة مسألة الضد
• ------------------------
• و هكذا يظهر صحة االعتراض الثاني الّذ و جهت ه مدرس ة المحق ق
النائيني (قده) في المقام على ثمرة بحث الضد،
• نعم إذا قلنا باقتضاء األمر بشيء للنهي عن ضده بلحاظ عالم الحكم و
االعتبار أو بلحاظ عالم اإلرادة أو الكراهة بوص فها فع ال نفس انيا ال
مجرد المحبوبية و المبغوضية و قلنا بامتناع اجتماع األم ر و النه ي-
أ امتناع األمر بصرف الوجود و النهي عن فرده -ل م يمك ن األم ر
بالضد بناء على االقتضاء و لعل نظر األستاذ -قدس س ره الش ريف-
إلى ذلك.
37

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

327

ثمرة مسألة الضد
• و هكذا يتضح عدم ورود شيء م ن االعتراض ين عل ى ثم رة الق ول
باالقتضاء
• فانه في الفرع األول و هو ما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا موس عا
تكون العبادة على االقتضاء فاسدة و على العدم صحيحة لوج ود أم ر
بها في عرض األمر بالضد اآلخر،
• و في الفرع الثاني و هو ما إذا كانت العبادة المزاحم ة واجب ا مض يقا
أيضا تكون العبادة فاسدة على االقتضاء و صحيحة عل ى الع دم بن اء
على إمكان الترتب كما هو الصحيح على ما يقع الحديث فيه إن ش اء
اللَّه.
38

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

328

ثمرة مسألة الضد
• بل يمكن صياغة ثمرة القول باالقتضاء بنحو أوسع يكون بطالن العبادة
المزاحمة أحد مظاهرها و ذلك بأن يقال :انه عل ى االقتض اء ي دخل
الخطابان بالضدين في باب التعارض ألن األمر باألهم منهم ا يقتض ي
النهي عن اآلخر فيعارض األمر به و بناء على عدمه و القول بإمك ان
الترتب يدخالن في باب التزاحم بينهما في مقام االمتثال.
• و من نتائج ذلك انه على القول بالتعارض يحكم بفساد العبادة باعتبار
عدم وجود ما يحرز به المالك عادة بخالفه على القول بعدم االقتضاء.
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بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج2

328

ثمرة مسألة الضد
• األمر الرابع في بيان ثمرة البحث
• و هي فساد العبادة على القول باقتضاء األمر النهي عن ضدّه؛ إذ النهي
فيها يوجب الفساد.

40

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد
• و لك إنكارها؛ إذ المسلّم من فساد العبادة عند تعلّق النهي ما إذا كان
المنهي عنه مشتملًا على مفسدة ال يصلح معها أن يتقرّب به ا ،كص الة
الحائض؛ فإنّ النهي فيها لإلرشاد إلى ع دم الص حّة ،أو ك ان اإلتي ان
بمتعلّق النهي مخالفة للمولى و مبعّداً عن س احته ،كم ا ف ي الن واهي
المولوية ،فال يكون مقرّباً.
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تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد
• و لي النهي في المقام من قبيل ش يء م ن القس مين؛ إذ النه ي ف ي
المقام ال يكشف عن مفسدة ،بل العقل يحكم بتحقّق المصلحة الملزمة
في الضدّ المزاحم؛ لعدم المزاحمة بين المقتضيات ،كما أنّ مخالفة النهي
المقدّمي -كاألمر المقدّمي -ال يوجب البعد عن ساحة المولى ،كما ال
يوجب القرب منه ،فالبحث إذن عادم الثمرة.

42

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد
• مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها
• و أنكر شيخنا البهائي ثمرة البحث بطريق آخر؛ و هو أنّ األمر بالشيء
و إن لم يقتض النهي عن ضدّه إلّا أنّه يقتضي عدم األمار باه ،و هاو
كافٍ في بطالن العبادة .
• و اجيب عنه بوجوه:
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تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
•
•
•

•
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال تشبث بالترتب
الثالث :ما حقّقناه في هذا الباب و بنينا عليه و استفدنا منه في أب واب
اخر ،سيوافيك -بإذن اللَّه-
و ملخّصه :هو تصوير األمر باألهمّ و المهمّ في عرض واحد ،بال تقييد
واحد منهما بالعصيان ،كما عليه القوم في تصوير األمر بالمهمّ؛ حياث
يقولون :إنّ األمر به مترتّب على عصيان أمر األهمّ ،على تفصيل سيمرّ
بك بيانه و بيان بطالنه .
ثمّ إنّ توضيح المختار يستدعي رسم مقدّمات:
تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص429

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
•
•
•

•
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المقدّمة االولى:
التحقيق -كما سيأتي  -أنّ األوامر متعلّقة بالطبائع؛
ألنّ الغرض قائم بنف الطبيعة؛ بأ ّ خصوصية تشخّصت و في ضمن
أ ّ فرد تحقّقت ،فال معنى إلدخال أيّة خصوصية تحت األمر بعد عدم
دخالتها في الغرض.
على أنّ الهيئة تدلّ على البعث و المادّة على الماهي ة الالبش رط ،ف ال
دالّ على الخصوصيات.

تهذيب األصول ،ج ،1ص430 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• المقدّمة الثانية:
• أنّ اإلطالق  -بعد فرض تمامية مقدّماته -لي معناه إلّا كون الطبيعة
تمام الموضوع للحكم بال دخالة شيء خخر ،أو لي إلّ ا أنّ م ا وق ع
تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له؛ هذا ليشمل ما إذا كان الموضوع
جزئياً.

46

تهذيب األصول ،ج ،1ص430 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و أمّا جعل الطبيعة مرخة لمصاديقها أو جعل الموضوع م رخة لحاالت ه
فخارج من معنى اإلطالق و داخل تحت العموم؛ أفرادياً أو أحوالياً.
• و بالجملة :فرق بين قولنا «اعتق رقبة» و بين قولنا «اعتق كلّ رقبة»؛
إذ األوّل مطلق؛ بمعنى أنّ تمام الموضوع هو الرقبة لي غير ،و الثاني
عموم و يدلّ على وضع الحكم على األفراد بتوسيط العنوان اإلجمالي
الذ لوحظ مرخة إليها.

47

تهذيب األصول ،ج ،1ص430 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و سيجيء في بابه :أنّ العموم ال يستغنى به ع ن اإلط الق األح والي
لألفراد؛ ألنّ غاية ما يدلّ علي ه العم وم ه و ك ون األف راد محكوم اً
بالحكم ،و أمّا أنّ كلّ فرد تمام الموضوع للحكم بال دخالة وصف خخر
فال بدّ فيه من التمسّك باإلطالق.

48

تهذيب األصول ،ج ،1ص431 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و به يظهر :أنّ الغاية من اإلطالق غير الغاية من العم وم ،و أنّ تقس يم
اإلطالق إلى الشمولي و البدلي و غيرهما فاسد جدّاً؛ إذ لي لإلطالق
تعرّض لحيثية سوى كون ما اخذ موضوعاً تمام الموضوع ،و أمّا ك ون
الحكم متعلّقاً بالفرد على البدل أو لكلّ فرد أو للمجموع ف ال ب دّ ف ي
استفادة كلّ من ذلك من التمسّك بدوالّ لفظي ة؛ م ن لف ظ «ك لّ» أو
«الالم» أو «بعض» أو غيرها.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص431 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و السرّ في ذلك :أنّ الطبيعة ال يمكن أن تكون حاكية عن األف راد؛ و
إن كانت متّحدة معها خارج اً ،بخ الف العم وم؛ ف إنّ أدات ه وض عت
الستغراق أفراد المدخول ،فيتعلّق الحكم فيه باألفراد المحكية بعنواني
الكلّ و الجميع.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص431 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و أمّا ما عن بعضهم في تصوير كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً
من أنّ الطبيعة إذا لوحظت سارية في أفراده ا تتّح د معه ا و تحك ي
عنها  ،مخدوش بأنّ االتّحاد غير الحكاية التي ت دور م دار الوض ع و
االعتبار ،و المفروض أنّ الملحوظ عند وضع اإلنسان -مثلً ا -نف
الماهية الالبشرطية ،فكيف يحكي هذا اللفظ ع ن الخصوص يات م ع
عدم وضع لها؟
• و لو كان االتّحاد العيني كافياً في الحكاية لزم أن يحكي الجس م ع ن
أعراضه.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص431 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• نعم االتّحاد وجوداً يوجب االنتقال إلى الخصوصية و هو غير الحكاية،
كما ينتقل من تصوّر أحد الضدّين إلى اآلخر ،بل هو من باب ت داعي
المع اني ال ذ منش به غالب اً المواف اة الوجودي ة أو المط اردة ف ي
الموضوع .هذا قليل من كثير ،و غيض من غدير ،و س يجيء تفص يل
الكالم في محلّه.

52

تهذيب األصول ،ج ،1ص432-431 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• المقدّمة الثالثة:
• أنّك قد عرفت أنّ األوامر المتعلّقة بالطبائع ال تعرّض لها على أحوال
الطبيعة و أفرادها،
• و منه يظهر :أنّ التزاحمات الوا عة فاي الخاارج باين أفاراد الطباائع
بالعرض غير ملحوظة في تلاك األدلّاة؛ ألنّ الحك م مجع ول عل ى
العناوين الكلّية ،و هو مقدّم على التزاحم الواقع بين األف راد ب رتبتين:
رتبة تعلّق الحكم بالعناوين ،و رتبة فرض ابتالء المكلّف بالواقعة ،و ما
له هذا الشأن من التقدّم ال يتعرّض لحال ما يتأخّر عنه برتبتين.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص432 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و الحاصل :أنّ التزاحم بين وجاوب إزالاة النجاساة عان المساجد و
وجوب الصالة -حيث يتحقّق -متأخّر عن تعلّق الحكم بموضوعاتها و
عن ابتالء المكلّف بالوا عة المتزاحم فيها ،و ال يكون األدلّة متعرّضاة
لحاله؛ فضلًا عن التعرّض لعالجه؛ إذ ق د تق دّم أنّ المطل ق ال يك ون
ناظراً إلى حاالت الموضوع في نفسه؛ فضلًا عن حاالته م ع غي ره ،و
عن طروّ المزاحمة بينهما؛ فض لًا ع ن أن يك ون ن اظراً إل ى ع الج
المزاحمة.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص432 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• هب أنّا أغمضنا عن أنّ عالج المزاحمة متأخّر رتبة عن جعل الق انون
بمراتب ،إلّا أنّه ال يمكن اإلغماض عن أنّ األمر له مادّة و هيئ ة ،و ال
داللة لشيء منهما على األفراد الخارجية -على ما حرّر ف ي محلّ ه-
فإذن بأ ّ دالّ استفيد الفرد المزاحم بغيره؟ أم بأ ّ شيء ع ولج ذل ك
التزاحم؟ مع أنّ كلّها خارجة من مدلول األمر ،و ال يمكنه أن يتكفّله ا
بعد كون معناه محدوداً في البعث إلى الطبيعة.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص433 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• فاتّضح :بطالن اشتراط المهمّ بعصيان األهمّ الذي يبتنى علياه أساا
الترتّب؛ ألنّ المراد من الشرطية إن كان أنّه شرط شرعاً فقد عرفت أنّه
ال يمكن أن يكون مفاد األدلّة؛ ألنّ الحاكم في مق ام إلق اء الحك م ال
يتوجّه إلّا إلى إنشائه ال إلى تصحيح عالج المزاحمة؛ ألنّه متأخّر عنه،
كما تقدّم .على أنّك قد عرفت انحصار مفاد األمر فيما مرّ.
• و أمّا كون العقل كاشفاً عن اش تراطه ش رعاً أو كون ه حاكم اً ب ذلك
فسيجيء الكالم فيه.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص433 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• المقدّمة الرابعة:
• أنّك إذا تتبّعت كلمات األعالم في تقسيم الحكم إلى مراتب ه األربع ة
تجد فيها ما ال يمكن الموافقة معه؛ إذ قد عدّوا منها ما هو من مب اد
الحكم و مالكاته ،كالمصالح و المفاسد التي يعبّر عنها بمرتبة االقتضاء،
كما قد عدّوا منها ما هو من أحكام العقل بعد تمامية الحك م -أعن ي
التنجيز -ألنّه حكم عقلي غير مربوط بمراتب األحك ام المجعول ة ،و
معنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة و عدم كونه مع ذوراً ،م ن
غير تبديل و تغيير في الحكم و ال اإلرادة.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص433 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و أعجب منه :كون حكم فعلياً في ساعة و إنشائياً في اخرى ،و فعلياً
في حقّ شخص و إنشائياً في حقّ خخر ،إلى غي ر ذل ك ممّ ا يدمغ ه
البرهان و حكم العقل بامتناع تغيّر اإلرادة في حقّ الش ارع ،ب ل و ال
يناسبه القوانين العقالئية؛ عالمية كانت أو غيرها.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص434 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• فإذا انحص ر مرات ب الحك م ف ي اإلنش ائية و الفعلي ة ف ال ب دّ م ن
توضيحهما ،فنقول :الناموس المطّرد في قوانين الع الم ه و أنّ الح اكم
بعد ما تصوّر صالك شيء و فساده و ج زم أنّ ف ي جع ل حك م ل ه
صالحاً لحال أتباعه يتعلّق اإلرادة على إنش ائه بص ورة ق انون كلّ ي
لعامّة البشر أو لجماعة منهم ،فينشئه حكماً عمومياً جاعلًا له في مظانّه
التي يطلبه فيه ا المراجع ون ،و يرج ع إليه ا ف ي اس تعالم الوظيف ة
المكلّفون.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص434 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و ال يتفاوت فيما ذكرن ا ك ون الح اكم شخص اً واح داً أو أشخاص اً
متعدّدين ،غير أنّ الحكم في الثاني يدور مدار غالبية اآلراء و أكثريتها.
• ثمّ إنّ للمحيط و حال المكلّفين دخلًا تامّاً في إجراء الحكم و إعالنه؛
فإن ساعدت األحوال و وجدت شرائط اإلجراء يأمر الحاكم بإعالنه و
إيصاله إلى المكلّفين ،و إلّا فيترقّب تناسب المحيط و استعداد الن اس
بقبوله ،و يترك هو في سنبله اإلنشائي.

60

تهذيب األصول ،ج ،1ص434 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• و الذ نسمّيه حكماً إنشائياً أو شأنياً هو م ا ح از مرتب ة اإلنش اء و
الجعل؛ سواء لم يعلن بينهم أصلًا حتّى يأخ ذه الن اس و ي تمّ عل يهم
الحجّة؛ لمصالح في إخفائها ،كاألحكام التي بقيت مخزونة ل دى ول ي
العصر -عجّل اللَّه تعالى فرجه -و يكون وقت إجرائها زمان ظه وره؛
لمصالح تقتضي العناي ة اإللهي ة ،كنجاس ة بع ض الطوائ ف المنتحل ة
باإلسالم و كفرهم ،فهو حك م إنش ائي ف ي زمانن ا ،و إذا بل وق ت
إجرائه يصير فعلياً.
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تهذيب األصول ،ج ،1ص434 :

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
• أو أعلن بينهم ،و لكن بصورة العم وم و اإلط الق؛ ليلحق ه التقيي د و
التخص يص بع د ب دليل خخ ر ،كاألحك ام الكلّي ة الت ي تنش أ عل ى
الموضوعات ،و ال تبقى على ما هي عليها في مقام اإلجراء.
• فالمطلقات و العمومات قبل ورود المقيّ دات و المخصّص ات أحك ام
إنشائية بالنسبة إلى موارد التقييد و التخصيص؛ و إن كانت فعليات في
غير هذه الموارد.
• و الذي نسمّيه حكماً فعلياً هو ما حاز مرتبة اإلعالن ،و تمّ بياناه مان
بل المولى بإيراد مخصّصاته و مقيّداته ،و آن و ات إجرائاه و حاان
مو ع عمله.
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• فحينئذٍ؛ فقوله تعالى« :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بهذا العموم حكم إنشائي ،و ما
بقي بعد التقييد أو التخصيص حكم فعلي .هذا هو المختار فاي معناى
إنشائية الحكم و فعليته.
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إنشائي

األحكام
فعلي
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و هو ما لم ير الحاكم صالحا ً
في إجرائه؛ و إن كان نفس
الحكم ذا صالح
إنشائي
أو يرى صالحا ً في إجرائه ،و
لكن أنشأ بصورة العموم و
اإلطالق؛ ليلحق به خصوصه و
قيده ،هو نفسه أو وصي بعده،
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حكم فعلي
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قد بيّن و أوضح
بخصوصه و قيوده ،و
آن وقت إجرائه و انفاذه.
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•
•

•
•
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فتلخّص :أنّ األحكام منقسمة إلى
حكم إنشائي؛ و هو ما لم ير الحاكم صالحاً ف ي إجرائ ه؛ و إن ك ان
نف الحكم ذا صالك ،كاألحكام المودوعة عند صاحب األمر الواصلة
إليه من خبائه عليهم السالم ،أو يرى صالحاً في إجرائه ،و لكن أنش أ
بصورة العموم و اإلطالق؛ ليلحق به خصوص ه و قي ده ،ه و نفس ه أو
وصي بعده،
و إلى
حكم فعلي قد بيّن و أوضح بخصوصه و قيوده ،و خن وقت إجرائ ه و
انفاذه.
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• و عليه :إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إل ى المكلّ ف -و
إن كان قاصراً عن إزاحة علّته -أو عروض مانع ،كالعجز و االضطرار
عن القيام بمقتضى التكليف ال يوجب ذلك سقوط الحكم عن فعليته و
ال يم ّ بكرامتها و ال يسترجعه إلى ورائه ،فيعود إنشائياً؛ ألنّ ذل ك
أشبه شيء بالقول بانقباض إرادة المولى عند طروّ الع ذر و انبس اطها
عند ارتفاعه.
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• و السرّ في ذلك :أنّ غاية ما يحكم به العقل هو أنّ المكلّ ف إذا ط رأ
عليه العذر أو دام عذره و جهله ال يكون مستحقّاً للعقاب ،بل يخ رج
من زمرة الطاغين و عداد المخالفين؛ لعدم المخالفة ع ن عم د ،و أمّ ا
كونه خارجاً من موضوع التكليف؛ بحيث تختصّ فعلي ة الحك م بغي ر
الجهّال و ذو األعذار فال وجه له ،و سيأتي أنّ الخطاب ات القانوني ة
ليست مثل الخطابات الشخصية؛ فإنّ الثانية ال يج وز توجيهه ا لغي ر
القادر ،بل يقبح خطاب العاجز بشخصه دون االولى .فحينئذ فال وق ع
للسبال عن أنّ إسراء الحكم إلى العاجز و الجاهل إسراء ب ال م الك،
فارتقب.
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• و بذلك يتّضح :أنّ الفعلية و الشأنية بالمعنى المعروف -م ن إنش ائية
الحكم بالنسبة إلى شخص كالجاهل و الغافل و الس اهي و الع اجز ،و
فعليته بالنسبة إلى مقابالتها -ممّا ال أساس له؛ ألنّ االشتراط الشرعي
في بعضها غير معقول ،مع عدم الدليل عليه ف ي جميعه ا .و التص رّف
العقلي أيضاً غير معقول؛ لعدم إمكان تصرّف العقل في إرادة الشارع و
ال في حكمه ،و سيأتي توضيحه.
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• و بالجملة :أنّ األحكام المضبوطة في الكتاب و الس نّة ال يعق ل فيه ا
هاتان المرتبتان بالمعنى الدائر بينهم ،فقوله تعالى« :وَ لِلَّهِ عَلَى النَّ اسِ
حِجُّ الْبَيْتِ  »...إلى خخره ال يختلف بالنسبة إلى الجاه ل و الع الم ،و
ال معنى للفعلية و الشأنية في هذا الحكم المجعول المنضبط ،بل جع ل
الحكم على العنوان و إجراؤه بين المكلّف ين عن د ذك ر مخصّص اته و
مقيّداته يوجب فعلية الحكم على عامّة الناس؛ سواء العالم و الجاهل و
القادر و العاجز ،و قد عرفت أنّ العقل يرف ع حك م العق اب ال نف
التكليف.
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