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الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد
نفسيا ً خطابا ً و مالكاً،

نفسيا ً خطابا ً غيريا ً مالكا،
يكون النهي
التحريمي

غيريا ً خطابا ً و مالكاً،
المالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلقه
المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

3

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص108 :

الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد

يكون النهي التحريمي

نفسيا ً خطابا ً و مالكا ً

الشرك باهلل

نفسيا ً خطابا ً غيريا ً مالكا

شرب الخمر

غيريا ً خطابا ً و مالكا ً

الصالة
المضادلإلزالة

المالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلقه
المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

4

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص108 :

الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد
نفسيا ً خطابا ً و مالكا ً

نفسيا ً خطابا ً غيريا ً مالكا

يكون النهي
التحريمي

غيريا ً خطابا ً نفسيا ً مالكا ً
غيريا ً خطابا ً و مالكا ً
المالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلقه
المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به
النهي

5

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص108 :

الفصل الثالث اقتضاء النهي للفساد
نفسيا ً خطابا ً و مالكا ً
نفسيا ً خطابا ً غيريا ً مالكا
غيريا ً خطابا ً نفسيا ً مالكا ً
يكون النهي التحريمي

غيريا ً خطابا ً و مالكا ً
المالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلقه
المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

6

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص108 :

زوال العقل
لشرب الخمر

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

تعلق
النهي
بعبادة

7

يسقط
األمر
عنها

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص113 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

تعلق
النهي
بعبادة

8

يسقط
األمر
عنها

ال
يمكن
أ َ ْن
يحرز
ثبوت
المالك

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص113 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

تعلق النهي
بعبادة

9

يسقط األمر
عنها

ال يمكن أ َ ْن
يحرز ثبوت
المالك

ال يحرز ان
الحصة المنهي
عنها تكون
موجبة لبراءة
الذّ ّمة

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص113 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

تعلق النهي
بعبادة

10

يسقط األمر
عنها

ال يمكن أ َ ْن
يحرز ثبوت
المالك

ال يحرز ان
الحصة
المنهي عنها
تكون موجبة
لبراءة الذّ ّمة

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص113 :

فال يمكن
االجتزاء بها

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• البرهان الرابع -انه مع تعلق النهي بعبادة يسقط األمر عنهاا ا محالا
لعدم إمكان اجتماع األمر و النهي ،و بعد ساقط األمار ا يمكاَ ْن
يحرز ثبطت المالك و المصلح في الحص المنهي عنها ماَ العباادة،
فانَّ مالك الطاجب انما يستكشا ماَ ن اع تعلاق األمار بالدالا
االتزامي و هي تسقط بعد سقط المطابقي  ،و مع إحاراز الماالك ا
يحرز ،انَّ الحص المنهي عنها تكطن مطجب لسقط الطجاط و باراءة
الذّمّ فال يمكَ ااجتزاء بها بعد ْن كان الشغل اليقيني يستدعي ال راغ
اليقيني ،و هذا نتيج الحكم ببطالن العبادة.

11

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص113 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• هذا البرهان لط تم فيثبت البطالن ا لقصطر قدرة المكلا عاَ قصاد
القرب بل للقصطر الذاتي في العبادة مَ ناحي عادم إحاراز وجادانها
لمالك األمر.
• و يترتب على ذلك ْنه ا يختص بخصطص با العبادات بال ياتتي
في الطاجبات التطصلي ْيضاً حيث يُقال :مع وجطد النهي يسقط األمار
و بعد ساقط األمار ا يبقاى كاشا عاَ الماالك فتجارص ْصاال
ااشتغال.

12

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص113 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• إلّا ْنَّ البطالن الّذص يتطصل إليه بهذا البرهاان بطاالن هااهرص ثابات
بتصال ااشتغال ا واقعي ،خالفا للبراهيَ السابق  ،فانها كانت تثبات
انَّ العبادة باطل مع وجطد النهي حقيق و واقعااً ،امّاا لعادم وجادانها
للمصلح و امّا لعدم تطفر شرطها و هط التقر ،

13

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص114 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• و اما هنا فال قطع ببطالن العبادة و انما يحتمل بطالنها و عدم صاحتها
مع الحكم بااشتغال ،و حيث ْنَّ هذا البطالن بطاالن هااهرص مبنايٌّ
على جريان ْصال ااشتغال فال محال يكطن المطجب لهاذا الابطالن
النهي بطجطده الطاصل ا الطاقعي ،فانَّ النهي بطجطده الطاقعي ا يصلح
لرفع الحج عَ إطالق دليل األمر و شامطله لهاذا ال ارد ،فاكذا كاان
إطالق دليل األمر باقياً على الحجيا فهاط بن ساه مثبات لالجازاء و
الصح .

14

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص114 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• كما اننا لط قلنا بتنَّ النهي بتمام اقسامه ا يمكَ ْن يجتمع ماع األمار
جرى البرهان في تمام ْقسام النهي ،إذ مع وجطد ْص قسم منها يازول
األمر و بعد زواله ا يمكَ إحراز المالك فتجرص ْصال ااشتغال،
• و امّا لط قلنا بتنَّ امتناع اجتماع األمر و النهي انما يكطن بلحاظ امتناع
اجتماع مبادئهما مَ الحب و البغض على متعلق واحد فال بات باتن
يجتمع القسم الرابع مَ ْقسام النهي مع األمر ،إذ النهي مَ القسم الرابع
ا ينشت مَ بغض في متعلقه فيمكَ ْن يجتمع مع األمر و هاذا يعناي
انه ا مانع مَ التمسك بكطالق األمر لل رد المنهي عنه.
15

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص114 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• و هذا البرهان غير تام ْيضاً :ألنه ا إشكال في انَّ النهي عَ فرد ماَ
افراد عبادة يطجب تقييد إطاالق الطاجاب ببقيا اافاراد لكاَ هناا
فرضيتان:

16

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص114 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• ال رضي األولىْ -ن يُ ترض انَّ دليل الطجط له إطالق بلحاظ ن ع
الطجط فيثبت الطجط للجامع بيَ بقي اافاراد ساطاءً ْتاى باال رد
المنهي عنه ْو ا.
• ال رضي الثاني ْ -ن يُ ترض عدم وجطد اإلطالق لدليل الطجط  -كما
إذا افترض انَّ الطجط ثبت بدليل لبّي -و يكطن القادر المتايقَ مناه
ثبطت الطجط على المكل لط لم يتتِ بال رد المنهي عنه.
• فلط افترضنا ال رضي الثاني فمع اإلتيان بال رد المنهاي عناه ا يكاطن
الشك في ت ريغ الذّمّ كي تجرص ْصال ااشتغال ،و انما يكطن الشك
في ْصل التكلي بالطجط فتجرص ْصال البراءة فال تجب اإلعادة.
17

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص114 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• و امّا لط افترضنا ال رضي األولى ْص وجطد إطالق في دليل الطجاط
فالنتيج و إِن كانت بطالن العبادة و عدم ااجتزاء بها إلّاا ْنَّ الابطالن
هنا ليع على ْسا قاعدة ااشتغال بل على ْسا انَّ ن ع إطالق
دليل الطجط يكطن دليال اجتهادياً على عدم جاطاز ااكت ااء باذاك
ال رد المنهي عنه و عدم وجدانه للمالك و المصلح سطاءً كان الطاجب
تطصلياً ْو تعبدياً و سطاءً كان النهي واصلًا ْم ا.
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بحوث في علم األصول ،ج ،3ص115 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• البرهان الخامع -انَّ المكل بعد تطجّه النهي إليه يكاطن عااجزاً ماَ ْن
يتتي بال عل العبادص بقصد قربي إلهي ،ألنَّ وصطل النهي إليه يكشا عاَ
تمامي مبادئ النهي و بالتالي عَ كطن العبادة مبغطض بال عل و كطن تركها
ْرجح عند المطلى مَ فعلها إذ لط ا ذلك لما تعلق النهي ال علي بها ،و ماع
إحراز المبغطضي ال علي يستحيل ْن يؤتى بال عل ألجله تعالى ،فانَّ اإلتيان
ب عل ألجل المطلى انما يُعقل فيما لط فُارض انَّ حاال الماطلى ماع ال عال
ْحسَ مَ حاله مع عدمه و اما لط فارض انَّ حالاه ماع التارك كاان هاط
األفضل فال يعقل ْن يؤتى به ألجله.
• و في المقام قد فرضنا انَّ ال عل العبادص قد ْصبح مبغطضاً بال عال للماطلى
فيكطن حال المطلى عند الترك ْحسَ مَ حاله عند ال عال فاال يعقال ْن
يؤتى به ألجل خاطره ،و هذا يعني عدم التمكَ مَ قصد القربا فاال تقاع
العبادة صحيح .
19

بحوث في علم األصول ،ج ،3ص115 :

•
•
•
•
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و الملحطظ في هذا البرهان ْنَّ ما ينكش بالنهي يطجب عجز المكل مَ قصد القرب مَ دون حاج إلى لحاظ آثار وصطل النهي مَ قبح المعصي و انَّ فعل القبيح يبعد عَ المطلى و انَّ المبعّد يستحيل ْن يكطن مقرباً ،فتمام
النّظر فيه إلى انَّ النهي يكش عَ ثبطت المبغطضي ال علي و يستحيل ْن يتقر إلى شخص بما يكطن مبغطضاً له ،ثم انَّ البطالن على ْسا هذا البرهان يكطن بمالك قصطر قدرة المكل عَ التقر ا بمالك قصاطر ذاتاي
في العبادة ،و يترتب عليه :انَّ هذا البرهان يختص بالعبادات و ا يشمل التطصليات.
كما انَّ البطالن على هذا األسا و إِن كان بطالنا واقعياً ا هاهرياً إلّا انه منط بالنهي بطجطده الطاصل ا بطجطده الطاقعي ،فانه مع عدم وصطل النهي و عدم تنجزه على
بحطث في علم األصطل ،ج ،3ص116 :
المكل يعقل قصد التقر و لط رجاءً و احتمالًا و لط كان هناك نهي في الطاقع ،و يترتب على ذلك :انه مع عدم وصطل النهي يقطع بالصحّ ا انَّ الصح تكطن هاهري .
كما انَّ هذا البرهان يتتي في تمام ْقسام النهي عدا القسم الرابع [ ،]1فانّ النهي في القسم الرابع ا يكش عَ مبغطضي متعلّقه و انما يكش عَ مصلح في جعل النهي ،فقد يكطن حال المطلى مع فعل المتعلّق ْحسَ مَ حالاه
مع عدم فعله.
كما انَّ هذا البرهان يتم حتى لط بنينا على جطاز اجتماع األمر و النهي على ْسا المالك األول ْو الثاني لجطاز ااجتماع ،فانه مع تقديم جانب النهي و افتراض انَّ ال عل الخارجي مبغطض للمطلى ا يمكَ التقر به .نعام لاط
بنينا على جطاز ااجتماع على ْسا المالك الثالث فال يتم البرهان ،فانه بناء على هذا المالك يكطن هناك وجطدان في الخارج ْحدهما مبغطض للمطلى و اآلخر محبط له و معه يمكَ التقار باالطجطد المحباط  ،بينماا
البراهيَ السابق لط تمت فهي مختص بخصطص فرض امتناع ااجتماع و ا تتم بناء على جطاز ااجتماع سطاء كان على ْسا المالك األول ْو الثاني ْو الثالث ،فانَّ مقتضى القطل بالجطاز فعلي األمر و وقطع ال عال مصاداقاً
للطاجب ،و هذا يعني ثبطت المصلح فيه فينت ي البرهان األول ،و ا بدَّ و ْن تكطن هذه المصلح غير مندك و غير مغلطب في دائرتها كي يمكَ نشطء األمر منها فينت ي البرهان الثاني ،و مع وجطد األمر و فعليته يمكَ التقار
فينت ي البرهان الثالث ،و كذلك تستكش المصلح مَ وجطد األمر فينت ي البرهان الرابع.
و تحقيق الحال في هذا البرهان يتطق على ذكر مقدم حاصلها :انَّ المقربي ْو
______________________________
[ -]1إذا جُعل المانع عَ التقر في هذا البرهان المبغطضي بطجطدها الطاقعي تمَّ ما ذكر مَ انه يجرص في تمام ْقسام النهي ما عدا القسم الرابع ،إلّا انه حينئذٍ ا يختص البطالن بصطرة العلم بالنهي بل تبطل العباادة ماع الجهال
بالحرم ْيضاً و هذا بحسب الحقيق رجطع إلى برهان تقدم.
و إِن جُعل المانع المبغطضي الطاصل إلى المكل فهذا يرد عليه :مضافاً إلى ما ْفاده األستاذ -قد سره الشري :-
ْولًا -انَّ ْخذ حيثي الطصطل بن سه دليل على انَّ المانع بحسب الحقيق ارتكا العصيان القبيح عقال و الّذص سطف يتتي في البرهان القادم.
و ثانياً -ا يتم فيما إذا كانت المبغطضي غيري ْص في القسم الخامع مَ ْقسام النهي لما تقدم مَ انَّ التكالي الغيري ليست لها منجّزي و ا مبعّدي مَ حيث هي تكالي غيري .
بحطث في علم األصطل ،ج ،3ص117 :
المبعدي ا تنشت مَ ال عل الخارجي و انما تنشت مَ الدواعي الن سانيّ المحرك نحط ال عل ،فالداعي اإللهي يطجب القر و الداعي الشيطاني يطجب البعد ،و لهذا نرى انَّ فعلًا واحداً لط ْتي به بداعٍ إلهي يكطن مقرباً و لط ْتي به
بداعٍ شيطاني يكطن مبعداً ،مثل ما إذا شر الماء بتخيل وجط شربه و ما إذا شر ن ع الماء بكرادة عصيانه تعالى بتخيل انه مسكر فتجرْ على المطلى بشربه.
و على هذا فلط ْمكَ ْن يطجد فعلًا واحداً بداعييَ بداعٍ إلهي و بداعٍ شيطاني معاً ثبت ااقترا و اابتعاد معاً ،ألنَّ السبب للقر و البعد ليع ال عل حتى يقال:
كي يعقل انَّ شيئاً واحداً يطجب القر و البعد إلى المطلى في ن ع الطقت و انما السبب هط الداعي و القصد فمع تعدده يعقل التقر و اابتعاد معاً.
إذا اتضحت هذه المقدم نقطل :تارة :ي ترض انَّ مصلح العبادة قائم بخصطص الحص المنهي عنها ،و ْخرى :ي ترض انَّ المصلح قائم بالجامع بيَ الحص المنهي عنها و بقي الحصص المباح .
فلط افترضنا قيام المصلح بخصطص الحص المنهي عنها استحال قصد التقر بمعنى انه ا يمكَ ْن يكطن في ن ع العبد داعٍ إلهي ،إذ هذا الداعي اإللهي يدعطه إلى ما ذا؟
هل يدعطه إلى الجامع بيَ هذه الحص و بيَ الحصص األخرى المباح ؟ فهذا غير معقطل ألنَّ المصلح غير قائم بالجامع و انما هي قائم بخصطص الحص ْ ،و يدعطه إلى إيجاد خصطص هذه الحص ؟ فهذا ْيضاً غيار معقاطل
ألنَّ ترك الحص ْحسَ عند المطلى مَ فعلها فكي يمكنه ْن يتتي بها ألجله تعالى ،فثبت انه ا يعقل ْن يقع ال عل عبادياً فهذا المالك الخامع يتم في هذه ال رضي .
و امّا لط افترضنا انَّ المصلح قائم بالجامع بيَ هذه الحص و بيَ الحصص األخرى المباح  ،كما هط محل الكالم عادة ،فهنا يُعقل ثبطت داعٍ إلهي في ن سه ،يدعطه إلى الجامع ،فانَّ الجامع بطجطده اإلطالقي ثبطته ْحسَ عناد
المطلى مَ عدمه.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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نعم حال المطلى عند عدم هذه الحص يكطن ْحسَ مَ حاله عند ثبطت هذه الحص  ،إلّا ْنَّ هذا يمنع عَ ْن يكطن الداعي اإللهي يدعطه إلى الحص و ا يمنع عَ ْن يدعطه
إلى إيجاد الجامع بما هط إيجاد الجامع ،فانَّ إيجاد الجامع بما هط هط و بقطع النّظر
بحطث في علم األصطل ،ج ،3ص118 :
عَ شيء زائد عليه يكطن ْحسَ عند المطلى مَ عدم إيجاده ،و حينئذ تارة :يطجد في ن ع العبد داعٍ إلهي آخر يدعطه إلى ترك هذه الحص باعتباار حرمتهاا فاال محالا
سطف يتتي بالجامع في ضمَ حص ْخرى غير منهي عنها ،و امّا لط لم يطجد في ن سه هذا الداعي اإللهي اآلخر بل كان يريد ْن يعصي النهي فيمكنه ْن يتتي بهاذه الحصا
المنهي عنها ،فهنا مجمطع الداعييَ الشيطاني و الرحماني ،قد دعاه إلى الحص ْص الداعي الرحماني دعاه إلى الجامع و الاداعي الشايطاني دعااه إلاى هاذه الحصا فيثبات
ااقترا و اابتعاد معاً ،إلّا ْنَّ السبب لالقترا و اابتعاد ليع ن ع الحص حتى يُقال انَّ هذا شيء واحد و الشيء الطاحد يساتحيل ْن يكاطن مقرّبااً و مبعّاداً معااً ،و انماا
السبب الداعي و هط متعدد في المقام فيعقل ْن يكطن ْحدهما مبعّداً و اآلخر مقرّباً.
البرهان الساد ْ -ن يُقال بتنَّ النهي عَ العبادة يقتضي ال ساد فيما إذا وصل إلى المكل  ،فانه بالطصطل يتنجز على المكل يعني انَّ العقل يحكام بقابح المعصاي فيكاطن
ال عل مبعّداً عَ المطلى ،و مع فرض كطنه مبعّداً يستحيل ْن يكطن مقرّباً ألنهما ضدان ا يجتمعان.
و هذا البرهان يت ق مع البرهان الخامع في كل خصائصه التي ذكرناها إلّا في واحدة ،فانَّ هذا البرهان يتمَّ حتى في القسم الرابع للنهي ،ألنَّه و إِن كان ا ينشت مَ مبغطضاي
في متعلقه لكَ على كل حال ما دام انه نهي مطلطص يقبح عصيانه عقلًا و يكطن العمل مبعّداً مَ المطلى فيستحيل ْن يكطن مقربا [.]1
و التحقيق :عدم إمكان المساعدة على هذا البرهان ْيضاً ،إذ لط كان المقصطد مَ عدم إمكان اجتماع المقربي و المبعدي انَّ اإلنسان الطاحد ا يمكنه ْن يتقر ْو يتبعد ماَ
مطاه في لحظ واحدة و لط بلحاظ شيئيَ فهذا واضح البطالن ،فانَّ ازمه انه ا يمكَ لإلنسان الطاحد ْن يعصي و يطيع في آن واحد مع انه ممكَ بالضرورة فباإلمكاان ْن
يصلّي و ينظر إلى األجنبي في لحظ واحدة.
______________________________
[ -]1و لكَ ا يتم في القسم الخامع مَ ْقسام النهي ْص ما إذا كان النهي غيرياً خطاباً ،ألنَّ مخال التكلي الغيرص ليست معصي و ا قابح فيهاا و ا عقطبا عليهاا فاال
تكطن مبعدة ،و اما ما يترتب عليها مَ مخال تكلي آخر ن سي فذلك ا يضر بالتقر بلحاظ ما هط متعلق النهي الغيرص كما هط واضح.
بحطث في علم األصطل ،ج ،3ص119 :
و لط كان المقصطد انه يستحيل ْن يكطن شي ء واحد سبباً لالقترا و اابتعاد فهذا صحيح إلّا انه في المقام ا يلزم مَ إمكان التقر ْن يكطن السبب واحداً ،فانه اتضح فاي
الجطا على البرهان الخامع ْن المقرّ و المبعّد ليع هط ال عل الخارجي حتى يقال :ا يطجد إلّا فعل واحد ،و انما السبب للتقر و اابتعاد هاط الاداعي و الاداعي فاي
المقام متعدد ،إذ يطجد داعي امتثال األمر و يطجد داعي عصيان النهي فليكَ ْحدهما مقرّباً و اآلخر مبعّداً.

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• البرهان السابع -ا إشكال في انه بعد تعلق النهاي بالعباادة ا يمكاَ
إيقاعها بداع إلهي محض بل هناك في جنباه داع عصاياني شايطاني
سطاءً قلنا بكمكان قصد التقر ْو قلنا بعدم إمكاان قصاد التقار  ،و
عندئذ يقال فقهياً :ا يك ي لتصحيح العبادة ْن تكطن بداع إلهي بل ا
بدَّ زائداً على ذلك ْن ا يكطن معه داع شيطاني ،و هذا يعني اناه ماع
وصطل النهي تقع العبادة باطل .
• هذا البرهان لط تمَّ يثبت البطالن منططااً بطصاطل النهاي إذ ماع عادم
وصطله و تنجّزه ا يطجد داعٍ شيطاني.
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بحوث في علم األصول ،ج ،3ص119 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• كما انَّ البطالن بناء عليه راجع إلى قصطر قادرة المكلا ماَ قصاد
القرب محضاً مَ دون قصد العصيان و ا يرجع إلى قصطر ذاتاي فاي
ن ع العبادة ،و بهذا يخاتص بباا العباادات و ا يشامل الطاجباات
التطصلي .
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بحوث في علم األصول ،ج ،3ص119 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• و هذا البرهان لط تم فيتم حتى بناء على جطاز اجتماع األمر و النهاي
على ْسا المالك األول ْو الثاني دون الثالث ،فانه بناء على المالك
الثالث للجطاز يطجد وجطدان في الخاارج ْحادهما مساتندل إلاى داعٍ
شيطاني محض و اآلخر مستندل إلى داعٍ رحماني محاض فاال بات
بالقطل بصح العبادة حينئذ.
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بحوث في علم األصول ،ج ،3ص119 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• و مدى صح هذا البرهان يكطن منططاً بال قه فعلى ذم ال قه إثباته ،و
ا يبعد دعطى الجزم بتنَّ عبادي العبادة متقطم باركنيَ :األول ثباطت
الداعي الرحماني ،و الثاني عدم ثبطت الداعي الشيطاني ،فاانَّ عباديا
العبادة ليست ثابت بدليل ل ظي حتى يبحث بحثاً استظهارياً و انما مهم
الدليل عليه هط اارتكاز و اإلجماع ،و ا يبعاد دعاطى الجازم باتنَّ
اارتكاز قائم على انَّ اللّه سبحانه و تعالى ا يُطاع مَ حيث يُعصاى،
فالعبادة ا بدَّ و ْن تكطن بداعٍ قربي فقط و ا يكطن فاي جانباه داعٍ
شيطاني.
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بحوث في علم األصول ،ج ،3ص119 :

البراهين إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد

• هذا تمام الكالم في البراهيَ التي يمكَ إقامتها علاى انَّ النهاي عاَ
العبادة يطجب ال ساد .و قد اتضح ان ما هاط الصاحيح منهاا البرهاان
الرابع بصيغته المعدل و البرهان السابع.
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بحوث في علم األصول ،ج ،3ص120 :
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