 97-9-10جواز اجتماع األمر و النهي

31

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• نستخلص ثالثة مالكات و تقريبات لجواز اجتماع األمر و النهي يي
موضوع واحد لو تمّ ش ء منها ي مورد جاز االجتماع.
• المالك األول :انَّ األمر إِذا كان متعلّقيا صريرو وجيود العب عية يي
الخارج يحتى إِذا كان النه متعلّقا صالفرد و الحرّة ال تضاد ص نهما ،إِذ
ال محذور ي أَنْ يريد المولى صرو الوجود للجامع و ينهى عن ييرد
من أيراده.

3

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص38

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• المالك الثاني :أَنْ يكون متعلّق األمر غ ر متعلّيق النهي عنوانيا و إِنْ
انعبقا على وجود واحد ي مورد خارجا ،ألنَّ تعدد العنوان يؤدّي إِلى
تعدد ما هو معروض األمر و النه و الحبّ و البغض حق قة و ذاتا.

• المالك الثالث :أَنْ يكون الترك ب ص ن عنوان المأمور صه و المنه عنه
انضمام ّا ال اتّحاديّا ،أي يكون تعدد العنوان مسيتلمما لتعيدد المعنيون
خارجا.

4

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص38

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• و المالك الثالث هو الّذي صنى عل ه المحقّقون جواز االجتماع كبرويّيا
و إِنْ اختلفوا ي تشخ ص موارده صغرويّا ،و سوو يأت الحديث عن
ذلك مفرلا.
• و الميالك الثيان يد أوضيحناه ا ن و عليى أساسيه أثبتنيا جييواز
االجتماع حتى مع وحدة المعنون.

5

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• و المالك األول د ص ّنا ي ما سبق انَّه و إِنْ كيان صيح حا يي نفسيه
صلحاظ نفس األمر و النه إِلّا انَّه لو الحظنا ما ادّع نا وجيدانا لموميه
عن األمر صالجامع صنحو صرو الوجود من التخ ر الشرع يي عيالم
الحبّ و اإلرادة المستلمم لتعلّق الحبّ صالفرد عند ترك سيارر األييراد
لمم التضاد ص ن األمر صالجامع و النه عين الفيرد يي عيالم الحيبّ و
البغض الّذي هو عالم المبادئ و روح الحكم [.]1
• ______________________________

6

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي

• [ -]1ذكر س دنا األستاذ ( دس سرّه الشريف) خيارج البحيث تعل قيا
على هذا المالك لجواز االجتماع صأنَّ ما ذكرناه يي ردّه مين سيريان
المحبوص ّة من الجامع إلى الفرد ال يشكل محيذورا ثبوت ّيا لالمتنياع و
انَّما هو مجرّد محذور إثبات مخروص صميا إذا كيان األمير و النهي
ثاصت ن صدل ل ن لفظ ّ ن.
• توض ح ذلك :انَّ حبّ الفرد المتولد من حبّ الجامع تارة يكون صنحيو
صح ث يغلب مبغوض ّة الفرد المحرم صعد الكسر و االنكسار ص ن مرلحة
الجامع المتحقّقة صالفرد و مفسدته ي كون الفرد محبوصا و لكن صدرجية
أخفّ من محبوص ّة سارر األيراد ،و أخرى :يفرض غلبة المبغوض ّة يال
حبَّ للجامع المنعبق على هذا الفرد المبتلى صالمفسدة.
7

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• يعلى األوّل يمكن ثبوتا صقاء األمر صل الحبّ على الجامع رغيم تعلّيق
النه صالفرد غاية األمر ال يكون مالك النه مبغوض ّة الفرد صل وجود
المفسدة ي ه أو لّة محبوص ّته ،يالمولى ينهى عنه لك يعبّيق المكلّيف
الجامع على األيراد غ ر المبتالة صالمفسدة و الواجدة للمحبوص ّة الكاملة
و لكن لو أتى صه كان واجدا للمرلحة و المحبوص ّة.

8

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• و على الثان أيضا يبقيى األمير عليى الجيامع المنعبيق عليى الفيرد
المبغوض و ال ينحسر عنه إلى الجامع المخيتصّ صسيارر األييراد ،ألنَّ
هذا الفرد و إنْ لم يكن محبوصا إِلّا انَّه واجد للمرلحة و مالك األمر و
معه ال وجه لبقاء األمر و معا بة المكلّف عليى تركيه للجيامع ضيمن
سارر األيراد صعقاب زارد على ارتكاصه للحرام صل يبقيى األمير متعلّقيا
صالجامع رغم عدم محبوص ّة هذا الفرد و لكن ينهى عن الفرد لك يديع
المفسدة و المبغوض ّة،

9

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• يانَّ األمر و النه ال يلمم أَنْ ينشأ دارما عن المحبوص ّة و المبغوضي ّة
الفعل ّت ن ي متعلق هما و انَّما ظاهرهما ذليك ،ميع إمكيان أن تكيون
إحداهما أو كلتاهما شأن ة و ال يقدح ذلك ي تنجم األمر أو النه و
دخوله ي عهدة المكلّف يانه يكف ي ذلك إصرازهما من بل المولى
و التردّي لتحر ل مالكهما إذا كان ممكنا كما ي المقام،
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
• و هذا يعن انَّ دل ل األمر و النه لو كانا لفظ ن صح ث يستظهر منهما
المحبوص ّة و المبغوض ّة الفعل ت ن و ع التناي ص نهما صلحاظ هذا الظهور
و امّا إذا كان أحدهما لبّ ّا كاإلجماع أمكن الجمع ص نه و صي ن ميدلول
ا خر ،يالمحذور إثبات و ل س ثبوت ّا  ...انتهيى ص انيه ( يدّس سيرّه
الشريف).
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

مالكات جواز اجتماع األمر و النهي
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بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص39

بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها
•
•
•
•

13

[صعض أدلة المجوزين و المنا شة ي ها]
ثم إنه د استدل على الجواز صأمور.
[الدل ل األول للمجوزين]
منها أنه لو لم يجم اجتماع األمر و النه لما و ع نظ ره و د و ع كما
ي العبادات المكروهة كالرالة ي مواضيع التهمية و يي الحميام و
الر ام ي السفر و ي صعض األيام.

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161

بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها
• ص ان المالزمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا ي إمكان اجتماعهميا
لما جياز اجتمياع حكمي ن يخيرين يي ميورد ميع تعيددها لعيدم
اختراصهما من ص ن األحكام صما يوجب االمتناع مين التضياد صداهية
تضادها صأسرها و التال صاطل لو وع اجتماع الكراهية و اإليجياب أو
االستحباب ي مثل الرالة ي الحميام و الري ام يي السيفر و يي
عاشوراء و لو يي الحضير و اجتمياع الوجيوب أو االسيتحباب ميع
اإلصاحة أو االستحباب ي مثل الرالة ي المسجد أو الدار.
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161

بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها
• و الجواب عنه أما إجماال يبأنه ال صد من التررو و التأويل ي ما و ع
ي الشريعة مما ظاهره االجتماع صعد ام الدل ل على االمتناع ضرورة
أن الظهور ال يرادم البرهان مع أن ض ة ظهور تلك الموارد اجتمياع
الحكم ن ي ها صعنوان واحيد و ال يقيول الخريم صجيوازه كيذلك صيل
صاالمتناع ما لم يكن صعنوان ن و صوجه ن يهيو أيضيا ال صيد [ليه] مين
التفر عن إشكال االجتماع ي ها ال س ما إذا لم يكن هناك مندوحة
كما ي العبادات المكروهة التي ال صيدل لهيا ييال يبقيى ليه مجيال
لالستدالل صو وع االجتماع ي ها على جوازه أصال كما ال يخفى.
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161

أقسام العبادات المكروهة
• [أ سام العبادات المكروهة]
• و أما تفر ال يقد أج ب عنه صوجوه يوجب ذكرها صما ي ها من النقض
و اإلصرام طول الكالم صما ال يسعه المقام ياألولى اال ترار على ما هو
التحق ق ي حسم مادة اإلشكال
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته

ال بدل له
يكون له البدل

العبادات
المكروهة
ما تعلق النهي به ال بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
أو مالزم له خارجا
17

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة

ال بدل له
ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل
18

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ال بدل له

صوم يوم عاشوراء
و النوافل المبتدأة في
بعض األوقات

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل

19

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ال بدل له

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل
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صوم يوم عاشوراء
و النوافل المبتدأة في
بعض األوقات

النهي عن الصالة في
الحمام

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته

ال بدل له
يكون له البدل

العبادات
المكروهة
ما تعلق النهي به ال بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
أو مالزم له خارجا
21

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته

ال بدل له
يكون له البدل

العبادات
المكروهة
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ما تعلق النهي به ال بذاته بل
بما هو مجامع معه وجودا أو
مالزم له خارجا

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

الصالة في
مواضع التهمة

أقسام العبادات المكروهة

العبادات المكروهة

23

ما تعلق به النهي بعنوانه
و ذاته و ال بدل له

صوم يوم عاشوراء و
النوافل المبتدأة في بعض
األوقات

ما تعلق به النهي كذلك و
يكون له البدل

النهي عن الصالة في
الحمام

ما تعلق النهي به ال بذاته
بل بما هو مجامع معه
وجودا أو مالزم له خارجا

الصالة في مواضع التهمة

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
•
•
•
•
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ي قال و على اهلل االتكال إن العبادات المكروهة على ثالثة أ سام.
أحدها ما تعلق صه النهي صعنوانيه و ذاتيه و ال صيدل ليه كريوم ييوم
عاشوراء و النوايل المبتدأة ي صعض األو ات .
ثان ها ما تعلق صه النه كذلك و يكون له البدل كالنه عن الرالة ي
الحمام .
ثالثها ما تعلق النه صه ال صذاته صل صما هو مجامع معه وجودا أو مالزم
له خارجا كالرالة ي مواضع التهمة صناء على كون النه عنها ألجل
اتحادها مع الكون ي مواضعها.
كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ال بدل له

صوم يوم عاشوراء
و النوافل المبتدأة في
بعض األوقات

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

القسم األول من العبادات المكروهة
• [الجواب عن القسم األول من العبادات المكروهة]
• أما القسم األول يالنه تنميها عنه صعد اإلجماع على أنه يقع صيح حا
و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهير مين مداومية األرمية علي هم
السالم على الترك
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص163 :

القسم األول من العبادات المكروهة
• إما ألجل انعباق عنوان ذي مرلحة على الترك ي كون الترك كالفعل
ذا مرلحة موايقة للغرض و إن كان مرلحة الترك أكثر يهميا ح نئيذ
يكونان من ب ل المستحب ن المتماحم ن ي حكم صالتخ ر ص نهما لو ليم
يكن أهم ي الب ن و إال ي تع ن األهم و إن كان ا خر يقيع صيح حا
ح ث إنه كان راجحا و موايقيا للغيرض كميا هيو الحيال يي سيارر
المستحبات المتماحمات صل الواجبات
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص163 :

القسم األول من العبادات المكروهة
• و أرجح ة الترك من الفعل ال توجب [ ]1حمازة و منقرة ي ه أصيال
كما يوجبها ما إذا كان ي ه مفسدة غالبة على مريلحته و ليذا ال يقيع
صح حا على االمتناع يإن الحمازة و المنقرة ي ه مانعة عن صيالح ة
التقرب صه صخالو المقام يإنه على ما هو عل ه من الرجحان و موايقية
الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحا صال حدوث حمازة ي ه أصال.
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص163 :

أقسام العبادات المكروهة
• و إما ألجل مالزمة الترك لعنوان كذلك من دون انعبا ه عل ه ي كون
كما إذا انعبق عل ه من غ ر تفاوت إال ي أن العلب المتعلق صه ح نئذ
ل س صحق ق صل صالعرض و المجاز و إنما يكون ي الحق قية متعلقيا
صما يالزمه من العنوان صخالو صورة االنعباق لتعلقه صه حق قة كما ي
سارر المكروهات من غ ر يرق إال أن منشأه ي ها حمازة و منقرة ي
نفس الفعل و ي ه رجحان ي الترك من دون حمازة ي الفعيل أصيال
غاية األمر كون الترك أرجح.
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص164 :

أقسام العبادات المكروهة
• نعم يمكن أن يحمل النه ي كال القسم ن على اإلرشاد إليى التيرك
الذي هو أرجح من الفعل أو مالزم لما هو األرجح و أكثر ثواصا لذلك
و عل ه يكون النه على نحو الحق قة ال صالعرض و المجاز يال تغفل.

30

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص164 :

أقسام العبادات المكروهة
ال بدل له

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل
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صوم يوم عاشوراء
و النوافل المبتدأة في
بعض األوقات

النهي عن الصالة في
الحمام

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

القسم الثاني من العبادات المكروهة
• [الجواب عن القسم الثان من العبادات المكروهة]
• و أما القسم الثان يالنه ي ه يمكن أن يكون ألجل ما ذكر ي القسم
األول طاصق النعل صالنعل كما يمكن أن يكون صسبب حريول منقرية
ي العب عة المأمور صها ألجل تشخرها ي هذا القسم صمشيخص غ ير
مالرم لها كما ي الرالة ي الحمام يإن تشخرها صتشيخص و وعهيا
ي ه ال يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفيس الكيون يي الحميام
صمكروه و ال حمازة ي ه أصال صل كان راجحا كما ال يخفى.
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كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص164 :

القسم الثاني من العبادات المكروهة
• و رصما يحرل لها ألجل تخررها صخروص ة شديدة المالءمية معهيا
ممية ي ها كما ي الرالة ي المسجد و األمكنة الشريفة و ذليك ألن
العب عة المأمور صها ي حد نفسها إذا كانت مع تشخص ال يكيون ليه
شدة المالءمة و ال عدم المالءمة لها مقيدار مين المريلحة و المميية
كالرالة ي الدار مثال و تمداد تلك الممية ي ما كان تشخرها صميا ليه
شدة المالءمة و تنقص ي ما إذا لم تكن ليه مالرمية و ليذلك يينقص
ثواصها تارة و يميد أخرى و يكون النه ي ه لحدوث نقران ي مميتها
ي ه إرشادا إلى ما ال نقران ي ه من سارر األيراد و يكون أكثير ثواصيا
منه
33

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص164 :

القسم الثاني من العبادات المكروهة
• و ل كن هذا مراد من ( ال إن الكراهة ي العبادة صمعنى أنها تكون أ ل
ثواصا) و ال يرد عل ه صلموم اتراو العبادة الت تكون أ يل ثواصيا مين
األخييرى صالكراهيية و لييموم اتريياو مييا ال مميييد ي ييه و ال منقريية
صاالستحباب ألنه أكثر ثواصا مما ي ه المنقرة لما عريت من أن الميراد
من كونه أ ل ثواصا إنما هو صق اسه إلى نفس العب عة المتشخرة صميا ال
يحدث معه ممية لها و ال منقرة من المشخرات و كذا كونه أكثر ثواصا
و ال يخفى أن النه ي هذا القسم ال يرح إال لإلرشاد صخالو القسم
األول يإنه يكون ي ه مولويا و إن كان حمله على اإلرشاد صمكان مين
اإلمكان.
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