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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 فم  يكمون مأ م : و ال يقال•

ألمر وجوديّ من مصملحة أو مسدمدح حتمق يقم  
.متعلّقا لألمر أو الأهي
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تعلّق الحكم بالترك
المة ، فم  محالفعل مانعا عن حصول مصللحةإنّه قد يكون : فإنّه يقال•

قدّميّمة يكون الترك محبوبا لكونه مقدّمة لحصول المصلحة علق حدّ م
غوضميّة عدم المان  للمعلول، و ليس السعل عأدئذ مبغوضا إلّا بأحمو مب

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

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

ن موجبا للمسددح علق حدّ موجبيّة عمدم الممان  للمعلمول، و ال يكمو
.السعل عأدئذ محبوبا إلّا بأحو محبوبيّة نقيض المبغوض
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تعلّق الحكم بالترك
تعلّق هذا، و في جانب الترك ي تي جمي  ما ذكرناه من األقدام، فقد ي•

ذلم  و ما إلق... الحكم بترك الطبيعة، و أخرى بترك الوجود األوّل 
لّما فمي و الك م فيها عين الك م فيها في جانب السعل، إ. من األقدام
:، فهأا نخصّ القدم األوّل بالذكر فأقولالقسم األوّل
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تعلّق الحكم بالترك
ر و الأهمي، و بين األمالفارق األوّل إذا تعلّق الحكم بترك الطبيعة ثبت •

لكأّه معاكس له في فرض تعلّق الحكم بالسعل، 
ك فاألمر هأا قائم مقام الأهي هأماك، ألنّمه تعلّمق بمالترك، و ال تتمر•

الطبيعة إلّا بترك تمام أفرادها، 
تمرك و الأهي هأا قائم مقام األمر هأاك، ألنّه تعلّق بالترك، و تمرك ال•

.واحد مأهامداوق للسعل و إيجاد الطبيعة، و الطبيعة توجد بوجود فرد
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تعلّق الحكم بالترك
و أمّا ما أبديأاه من السارق الثاني، و همو أنّ تعلّمق•

ألمر، فم  الأهي بالطبيعة يدتلزم االنح ل بخ ف ا
بيعمة إنّ تعلق األمر بتمرك الط: يجري هأا ف  يقال
. يدتلزم االنح ل

587: ، ص3مباحث األصول، ج



7

تعلّق الحكم بالترك
، و أنّ األمر يك ف عن المصلحة: و الدرّ في ذل •

من المحتمل قيام المصملحة بمجمموا التمروك، و
عأدئذ ال محالة يطلب المولق مجمموا التمروك، و
هممذا بخمم ف جانممب المسدممدح، فإنّهمما إذا تعلّقممت 
د بالمجموا لم يكمن المبغموض للممولق إلّما السمر

األخير، 
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تعلّق الحكم بالترك
إنّ وجود المصلحة يتوقّمف علمق: و بكلمة أخرى•

وجود جمي  أجزاء علّتمه، فيتعلّمق طلمب الممولق
إلّما بجمي  أجزاء علّته، و عدم المسددح ال يتوقّمف

علق عدم الجزء األخير من العلّة، فمالجزء األخيمر
ويّ من العلّة هو الّذي يتركّز فيمه التحريم  المولم

. نحو إعدامه و مبغوضيّة المولق إيّاه
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البراءة فی المستحبات
.في البراءح في المدتحبات: التأبيه الراب •

صحّتها في ف  معأق لجريانها فيها حتق علق القول ب: أمّا البراءح العقليّة•
.نسدها، فإنّها تأسي العقاب، و ال عقاب في المدتحبات
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البراءة فی المستحبات
لق حديث فذكر الديّد األستاذ  ناظرا في ك مه إ: و أمّا البراءح ال رعيّة•

:الرف 
، إذ لیّأصل االستحباب االسلتقاعأد ال  ّ في البراءة ال تجري أنّ •

بة له، كما أّن معأق جريان البراءح فيه هو نسق استحباب االحتياط بالأد
أدمبة معأق جريان البراءح في الواجبات هو نسي وجوب االحتيماط بال
اءح، فمإنّ لها، و من المعلوم أنّه ال يمكن نسي استحباب االحتياط بالبر
.ينجعل استحباب االحتياط مقطوا به و مدلّم به عأد الطائست
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البراءة فی المستحبات
ل م ّ أي ا-تجري البراءة عند الشكّ فی االستحباب الضلمنیّنعم، •

ق جموا  و ذل  استطراقا إلم-ء أو شرطيّته للمدتحبفي جزئيّة شي
ري  ممن اإلتيان بالباقي بقصد األمر بالعمل المطلق و عدم لمزوم الت م

ذل ، 
دميّ إنّ هذا الجزء و إن لم يكن متّصسا بالوجوب الأس: و بكلمة أخرى•

 رفعه لكأّه متّصف بالوجوب ال رطيّ، و هذا المقدار من الوجوب يصحّ
.ظاهرا
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