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ريمامتعلّقا للحكم وجوبا أو تحالفعلاقسام أخذ 

متعلّقالفعل 
للحكم وجوبا أو 

تحريما

صرف الوجودبنحو 

أّول الوجودمتعلّق الحكم 

بنحو العاّم االستغراقيجميع األفراد متعلّق الحكم 

بنحو العموم المجموعيّ مجموع األفراد متعلّق الحكم 

إما من مجموع ء آخر يتحّصل من الطبيعة شيمتعلّق الحكم 
أفرادها، أو من أحد أفرادها

3570ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
لطبيعة يتحصّل من اء آخر شیالحكم متعلّقأن يجعل : القسم الخامس•

إما من مجموع أفرادها، أو من أحد أفرادها، 
األفراد منطبقا على نفساعتباريّاو عندئذ إن فرض األمر المتحصّل •

تي في رجع ذلك إلى حكم تعلّق الحكم بتلك األفراد رأسا على ما يأ
ى فرجع فی النتیجة إل، -إن شاء اللّه-باب الشكّ في المحصّل

، األقسام السابقة
ع ، ألنّ الشكّ شكّ في المحصّل مفال مجال للبراءة في المقامإالّو •

معلوميّة أصل التكليف،
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
الوجوبو كما يصدق هذا الكالم في طرف •

ي ، فلدى الشكّ فالحرمةكذلك يصدق في طرف 
من المحصّل في جانب الحرمة أيضا ال بدّ

.  االحتياط
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
أنّ الشكّ ليس في حرمة الموجود : و السرّ في ذلك•

د بهذا العمل حتى تجري البراءة، بل الشكّ في وجو
الحرام المعلوم بهذا العمل، 

و هذا عبارة أخرى عن عدم االمتثال القطعي للحرمة •
المعلومة بحدودها، 

عقل و هذا ال يكون مجرى للبراءة و يكون ممّا يستقلّ ال•
.بقبحه و المنع عنه
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تعلّق الحكم بالترك
:حالة تعلّق الحكم بالترك•
لحكمم في فرض أخذ الترك متعلّقا ل: المقام الثاني•

.وجوبا أو تحريما
إنّ الترك أمر عدميّ فمال يكمون منشمأ: و ال يقال•

ألمر وجوديّ من مصملحة أو مفسمدة حتمى يقمع 
.متعلّقا لألمر أو النهي
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تعلّق الحكم بالترك
المة ، فمال محالفعل مانعا عن حصول مصللحةإنّه قد يكون : فإنّه يقال•

قدّميّمة يكون الترك محبوبا لكونه مقدّمة لحصول المصلحة على حدّ م
غوضميّة عدم المانع للمعلول، و ليس الفعل عندئذ مبغوضا إلّا بنحمو مب

نقيض المطلوب، 
ضا عنمد ، فيكون تركه مبغوالفعل مانعا عن حصول مفسدةو قد يكون •

-ضيفرض وجود المقتضي، أو فرض احتياط المولى من جانب المقت
ونمه فيكون التمرك مبغوضما، لك-أي العمل باحتمال وجوده احتياطا

ن موجبا للمفسدة على حدّ موجبيّة عمدم الممانع للمعلمول، و ال يكمو
.الفعل عندئذ محبوبا إلّا بنحو محبوبيّة نقيض المبغوض

586؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



8

تعلّق الحكم بالترك
تعلّق هذا، و في جانب الترك يأتي جميع ما ذكرناه من األقسام، فقد ي•

ذلمك و ما إلى... الحكم بترك الطبيعة، و أخرى بترك الوجود األوّل 
لّما فمي و الكالم فيها عين الكالم فيها في جانب الفعل، إ. من األقسام
:، فهنا نخصّ القسم األوّل بالذكر فنقولالقسم األوّل
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تعلّق الحكم بالترك
ر و النهمي، و بين األمالفارق األوّل إذا تعلّق الحكم بترك الطبيعة ثبت •

لكنّه معاكس له في فرض تعلّق الحكم بالفعل، 
ك فاألمر هنا قائم مقام النهي هنماك، ألنّمه تعلّمق بمالترك، و ال تتمر•

الطبيعة إلّا بترك تمام أفرادها، 
تمرك و النهي هنا قائم مقام األمر هناك، ألنّه تعلّق بالترك، و تمرك ال•

.واحد منهامساوق للفعل و إيجاد الطبيعة، و الطبيعة توجد بوجود فرد
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تعلّق الحكم بالترك
و أمّا ما أبديناه من الفارق الثاني، و همو أنّ تعلّمق•

ألمر، فمال النهي بالطبيعة يستلزم االنحالل بخالف ا
بيعمة إنّ تعلق األمر بتمرك الط: يجري هنا فال يقال

. يستلزم االنحالل
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