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المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي
العنوان القائم في
الذهن الّذي هو
المعروض الحقيقي
لألمر و النهي

متعلقهما بالذات

األمر و النهي يلحظان
بالنسبة إلى

متعلّقهما بالعرض

3

مطبق تلك العناوين
باعتبار َّ
ان تلك العناوين
ملحوظة بما هي فانية
في معنوناتها

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص25

المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي

جواز اجتماع األمر و
النهي

4

المعروض بالذات
فيهما واحد

استحالة اجتماع األمر
و النهي فيه أصل
موضوعي

المعروض بالعرض
لهما متغاير

إمكان تعلّق األمر
بأحدهما و النهي
باآلخر مفروغ عنه

التغاير بين
المعروضين بالذات

فيقع البحث حينئذ

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص25

المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي

التغاير بين
المعروضين بالذات

العنوان واحد ِإ ّّل
انَّهما متغايران
باإلطالق و التقييد
العنوان متغاير رأسا

5

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص25

اختالف النحوان من اإلجتماع

• و هذان النحوان يختلفان في أمر هو انَّه ال يمكن البحث فثي النحثو
األول عن إمكان استلزام التغاير في العنوان -المعروض بالذات -بهذا
النحو للتغاير في المعنون -المعروض بالعرض -لوضوح وحدة الصالة
الخارجية في الحمام و عدم تعدّدها فينحصر البح عن هذا النحو من
التغاير في انَّ هذا المقدار من التغاير بالعنوان هل يكفي لثدفع التضثاد
بنفسه أم ال؟
• بينما النحو الثاني للتغاير يعقل البح فيه عن اندفاع محثذور التضثاد
بلحاظ كلّ من الناحيتين.
6

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

26

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• و قبل الدخول في البح عن هذين القسمين الرئيسثيين ال بثدَّ مثن
التعرّض لما افترضناه أصالً موضوعيّاً للبح و هو اسثتحالة اجتمثاع
األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات.
• و يمكن بهذا الصدد ذكر ثالثة بيانات قد يمكن إرجثاع بعضثها إلثى
البعض اآلخر:

7

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

26

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• البيان األول :أَنَّ التكليف مشروط بالقدرة و ال قدرة للمكلّف علثى أَن
يصلّي و ال يصلّي ،بل ليس له إِالّ قدرة واحدة فيسثتحيل أَن يجتمثع
التكليفان
• و هذا هو نفس البيان المذكور في باب التزاحم غير انّثه هنثاك كثان
يجاب عن محذور االستحالة بوجود قدرتين مشثروتتين كثلّ منهمثا
بعدم اآلخر لكنَّ هذا غير معقول في المقام.

8

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

26

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• و هذا البيان يمكن لمن يرى انَّ القدرة ليست شرتاً في التكليثف بثل
في االمتثال فقط -كما عليه األستاذ -أَن يدفعه بدعوى :انَّثه ال مثانع
من التكليف بغير المقدور غاية األمر أنَّ العقل يحكثم بعثدم منجزيثة
شيء منهما ،ألنّه على تقدير عدم أحد النقيضين يكون اآلخر ضرورياً
ال محالة فال معنى الشتراط األمر بأحدهما بفرض ترك اآلخثر فثان
وصل أحدهما دون اآلخر تنجز حكم العقل به و إِالّ فال يحكم العقثل
بتعيين أحدهما.

9

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

26

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• البيان الثاني :انَّ التضاد بين صلِّ و ال تصلِّ ثابت فثي عثالم الجعثل و
الحكم ألنَّ الحكم انَّما هو البع و الزجر ،و يستحيل اجتماع البع و
الزجر على عنوان واحد -مع قطثع النّرثر عثن القثدرة فثي مرحلثة
االمتثال -و هذا البيان بحسب الحقيقة هو روح البيان األول ألنّثه قثد
أرسل في ذلك البيان شرتية القدرة إرسال المسلَّمات مثع انَّ نكتتهثا
ما يذكر في هذا البيان.

10

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

27

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• و هذا أيضا يمكن إنكاره لمن يرى انَّ الحكم ليس إِالّ مجثرّد اعتبثار
للفعل أو الترك على ذمّة المكلّف و ليس متقوّمثاً بثداعي الباعثيثة و
المحركيّة.

11

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

27

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• البيان الثال  :انَّ التضاد بينهما ثابت فثي مرحلثة المبثاد ألنَّ األمثر
يكشف عن مصلحة تامة و محبوبيّة فعلية في الفعل ،و النهي يكشثف
عن قيام مفسدة تامّة و مبغوضيّة فعلية في الفعثل فثاذا تعلّقثا بشثيء
واحد لزم اجتماع الضدّين.

12

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

27

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• و هذا البيان أيضا يمكن دفعه على المسلك القائل بأنَّ مباد الحكثم
قد تكون في نفس الجعل بأَن تكون المصلحة في الجعل ال متعلّقه فال
يتّحد مركز المصلحة الفعلية مع مركز المفسدة الفعلية.
• و كذلك المسلك القائل بثأنَّ المبثاد ليسثت إِالّ ذات المصثلحة و
المفسدة ال المصلحة و المفسدة التامّتين الموجبتين للحثبّ و الثبغض
إلمكان حصول ذات المصلحة و المفسدة في فعل واحد.

13

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

27

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• و موضع تحقيق هذه المباني موكول إلى محلّها و نحن هنا نفثر عثن
عدم صحّة هذه المباني و تماميّة البيانات الثالثة معاً.
• و على هذا الضوء ندخل في شثرح كثلّ مثن القسثمين للتغثاير بثين
المتعلقين بالذات لنرى ما يتمّ من هذه البيانات فيه.

14

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

27

المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي

التغاير بين
المعروضين بالذات

العنوان واحد ِإ ّّل
انَّهما متغايران
باإلطالق و التقييد
العنوان متغاير رأسا

15

بحوث في علم األصول ؛ ج 3؛ ص25

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• امّا القسم األول فالبيان األول ال يتمّ فيه لوضوح إمكان امتثثال األمثر
باتيان الجامع بغير الحصّة المحرمة.
• و امَّا البيان الثاني فأيضاً ال يأتي لوضوح إمكثان فعليثة انقثداح كثال
الداعيين داعي البع نحو المطلق و داعي الزجر عن المقيد.

16

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

28

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• و امَّا البيان الثال أي التنافي بلحاظ عالم المباد  ،فهذا البيان
• تارة :تلحره بالنسبة إلى عالم الذهن و المفاهيم أي المعروض بالذات،
• و أخرى :بالنسبة إلى عالم الخارج و الوجود أي المعروض بالعرض.

17

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

28

استحالة اجتماع األمر و النهي على متعلّق واحد بالذات
• امَّا بالنسبة إلى العالم األول فالصالة قد وقعت معروضاً للمحبوبية على
وجه االستقالل و وقعت معروضاً للمبغوضية على وجثه الضثمنيّة أي
ضمن المقيد.
• و حينئذ قد يقال :انَّه كما يسثتحيل اجتمثاع المحبوبيّثة و المبغوضثيّة
االسثثتقالليّتين كثثذلك يسثثتحيل اجتمثثاع المحبوبيّثثة االسثثتقالليّة و
المبغوضية الضمنية ،بدليل انَّه ال يمكن اجتماع المبغوضية االسثتقاللية
مع المحبوبية الضمنية فانَّه ال يعقل األمر بالصالة مثالً مثع النهثي عثن
التكبيرة نهياً استقالليّاً.
18

بحوث في علم األصول (الهاشمي) ج3

28

بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها
•
•
•
•

19

[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور.
[الدليل األول للمجوزين]
منها أنه لو لم يجز اجتماع األمر و النهي لما وقع نريره و قد وقع كما
في العبادات المكروهة كالصالة في مواضثع التهمثة و فثي الحمثام و
الصيام في السفر و في بعض األيام.

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161

بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها
• بيان المالزمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهمثا
لما جثاز اجتمثاع حكمثين يخثرين فثي مثورد مثع تعثددها لعثدم
اختصاصهما من بين األحكام بما يوجب االمتناع مثن التضثاد بداهثة
تضادها بأسرها و التالي باتل لوقوع اجتماع الكراهثة و اإليجثاب أو
االستحباب في مثل الصالة في الحمثام و الصثيام فثي السثفر و فثي
عاشوراء و لو فثي الحضثر و اجتمثاع الوجثوب أو االسثتحباب مثع
اإلباحة أو االستحباب في مثل الصالة في المسجد أو الدار.

20

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161

بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها
• و الجواب عنه أما إجماال فبأنه ال بد من التصرف و التأويل فيما وقع
في الشريعة مما ظاهره االجتماع بعد قيام الدليل على االمتناع ضرورة
أن الرهور ال يصادم البرهان مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتمثاع
الحكمين فيها بعنوان واحثد و ال يقثول الخصثم بجثوازه كثذلك بثل
باالمتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهثو أيضثا ال بثد [لثه] مثن
التفصي عن إشكال االجتماع فيها ال سيما إذا لم يكن هناك مندوحة
كما في العبادات المكروهة التثي ال بثدل لهثا فثال يبقثى لثه مجثال
لالستدالل بوقوع االجتماع فيها على جوازه أصال كما ال يخفى.

21

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص161

أقسام العبادات المكروهة
• [أقسام العبادات المكروهة]
• و أما تفصيال فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض
و اإلبرام تول الكالم بما ال يسعه المقام فاألولى االقتصار على ما هو
التحقيق في حسم مادة اإلشكال

22

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته

ّل بدل له
يكون له البدل

العبادات
المكروهة
ما تعلق النهي به ال بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
أو مالزم له خارجا
23

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة

ّل بدل له
ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل
24

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ّل بدل له

صوم يوم عاشوراء
و النوافل المبتدأة في
بعض األوقات

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل

25

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ّل بدل له

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل

26

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

ّل بدل له
يكون له البدل

العبادات
المكروهة
ما تعلق النهي به ال بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
أو مالزم له خارجا
27

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته

ّل بدل له
يكون له البدل

العبادات
المكروهة

28

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

29

ما تعلق به النهي بعنوانه
و ذاته و ّل 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 ّل بذاته
بل بما هو مجامع معه
وجودا أو مالزم له خارجا

الصالة في مواضع التهمة

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
•
•
•
•

30

فيقال و على اهلل االتكال إن العبادات المكروهة على ثالثة أقسام.
أحدها ما تعلق به النهثي بعنوانثه و ذاتثه و ال بثدل لثه كصثوم يثوم
عاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض األوقات .
ثانيها ما تعلق به النهي كذلك و يكون له البدل كالنهي عن الصالة في
الحمام .
ثالثها ما تعلق النهي به ال بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو مالزم
له خارجا كالصالة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها ألجل
اتحادها مع الكون في مواضعها.
كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

أقسام العبادات المكروهة
ّل بدل له

صوم يوم عاشوراء
و النوافل المبتدأة في
بعض األوقات

ما تعلق به النهي
بعنوانه و ذاته
يكون له البدل

31

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص162

القسم األول من العبادات المكروهة
• [الجواب عن القسم األول من العبادات المكروهة]
• أما القسم األول فالنهي تنزيها عنه بعد اإلجماع على أنه يقع صثحيحا
و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يرهثر مثن مداومثة األئمثة علثيهم
السالم على الترك

32

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص163 :

القسم األول من العبادات المكروهة
• إما ألجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل
ذا مصلحة موافقة للغرض و إن كان مصلحة الترك أكثر فهمثا حينئثذ
يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لثم
يكن أهم في البين و إال فيتعين األهم و إن كان اآلخر يقثع صثحيحا
حي إنه كان راجحا و موافقثا للغثرض كمثا هثو الحثال فثي سثائر
المستحبات المتزاحمات بل الواجبات

33

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص163 :

القسم األول من العبادات المكروهة
• و أرجحية الترك من الفعل ال توجب [ ]1حزازة و منقصة فيه أصثال
كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصثلحته و لثذا ال يقثع
صحيحا على االمتناع فان الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صثالحية
التقرب به بخالف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان و موافقثة
الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحا بال حدوث حزازة فيه أصال.

34

كفاية األصول ( طبع آل البيت ) ،ص163 :

أقسام العبادات المكروهة
• و إما ألجل مالزمة الترك لعنووان كوذل مثن دون انطباقثه عليثه
فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إال في أن الطلب المتعلق به
حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز ف إنما يكون فثي الحقيقثة
متعلقا بما يالزمه من العنوان بخالف صورة االنطباق لتعلقه به حقيقثة
كما في سائر المكروهات من غير فرق إال أن منشثأه فيهثا حثزازة و
منقصة في نفس الفعل و فيه رجحان في الترك من دون حثزازة فثي
الفعل أصال غاية األمر كون الترك أرجح.
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أقسام العبادات المكروهة
• نعم يمكن أن يحمل النهي في كال القسمين على اإلرشاد إلثى التثرك
الذي هو أرجح من الفعل أو مالزم لما هو األرجح و أكثر ثوابا لذلك
و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة ال بالعرض و المجاز فال تغفل.
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أقسام العبادات المكروهة
ّل 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
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القسم الثاني من العبادات المكروهة
• [الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة]
• و أما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون ألجل ما ذكر في القسم
األول طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصوول منقصوة
في الطبيعة المأمور بها ألجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غيور
مالئم لها كما في الصالة في الحمام فان تشخصها بتشثخ وقوعهثا
فيه ال يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفثس الكثون فثي الحمثام
بمكروه و ال حزازة فيه أصال بل كان راجحا كما ال يخفى.
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القسم الثاني من العبادات المكروهة
• و ربما يحصل لها ألجل تخصصها بخصوصية شديدة المالءمثة معهثا
مزية فيها كما في الصالة في المسجد و األمكنة الشريفة و ذلثك ألن
الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخ ال يكثون لثه
شدة المالءمة و ال عدم المالءمة لها مقثدار مثن المصثلحة و المزيثة
كالصالة في الدار مثال و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بمثا لثه
شدة المالءمة و تنق فيما إذا لم تكن لثه مالئمثة و لثذلك يثنق
ثوابها تارة و يزيد أخرى و يكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها
فيه إرشادا إلى ما ال نقصان فيه من سائر األفراد و يكون أكثثر ثوابثا
منه
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القسم الثاني من العبادات المكروهة
• و ليكن هذا مراد من (قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل
ثوابا) و ال يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقثل ثوابثا مثن
األخثثرى بالكراهثثة و لثثزوم اتصثثاف مثثا ال مزيثثد فيثثه و ال منقصثثة
باالستحباب ألنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرفت من أن المثراد
من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بمثا ال
يحدث معه مزية لها و ال منقصة من المشخصات و كذا كونه أكثر ثوابا
• و ال يخفى أن النهي في هذا القسم ال يصح إال لإلرشاد بخالف القسم
األول فانه يكون فيه مولويا و إن كان حمله على اإلرشاد بمكان مثن
اإلمكان.
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أقسام العبادات المكروهة
ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته

ّل 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
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الصالة في
مواضع التهمة

القسم الثالث من العبادات المكروهة
•
•
•

•
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[الجواب عن القسم الثال من العبادات المكروهة]
و أما القسم الثال
فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبثادة المتحثدة مثع ذاك العنثوان أو
المالزمة له بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان
و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها مثن سثائر األفثراد
مما ال يكون متحدا معه أو مالزما له إذ المفروض التمكن من استيفاء
مزية العبادة بال ابتالء بحزازة ذاك العنوان أصال هذا على القول بجواز
االجتماع.
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
• و أما على االمتناع فكذلك في صثورة المالزمثة و أمثا فثي صثورة
االتحاد و ترجيح جانب األمر كما هثو المفثروض حيث إنثه صثحة
العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمثل علثى مثا
حمل عليه فيه تابق النعل بالنعل حي إنه بالدقة يرجع إليه إذ علثى
االمتنثثاع لثثيس االتحثثاد مثثع العنثثوان اآلخثثر إال مثثن مخصصثثاته و
مشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيثادة و نقيصثة
بحسب اختالفها في المالءمة كما عرفت.
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
• و قد انقدح بما ذكرناه أنه ال مجال أصال لتفسير الكراهة فثي العبثادة
بأقلية الثواب في القسم األول مطلقا و فثي هثذا القسثم علثى القثول
بالجواز كما انقدح حال اجتمثاع الوجثوب و االسثتحباب فيهثا و أن
األمر االستحبابي يكون على نحو اإلرشاد إلى أفضل األفثراد مطلقثا
على نحو الحقيقة و مولويا اقتضائيا كذلك و فعليا بالعرض و المجثاز
فيما كان مالكه مالزمتها لما هو مستحب أو متحدا معثه علثى القثول
بالجواز.
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
• و ال يخفى أنه ال يكاد يأتي القسم األول هاهنا فثان انطبثاق عنثوان
راجح على الفعل الواجب الذي ال بدل له إنمثا يككثد إيجابثه ال أنثه
يوجب استحبابه أصال و لو بالعرض و المجاز إال على القول بثالجواز
و كذا فيما إذا الزم مثل هذا العنوان فانه لو لثم يككثد اإليجثاب لمثا
يصحح االستحباب إال اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن.
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