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 131ص  1ج األصول كفاية
 :الواجب مقدمة: الرابع الفصل

 :أمور رسم ينبغي المقصود في الخوض قبل و
 فإن فقهية، ال أصولية لتكون -العناوين بعض توهمه كما -المقدمة وجوب دون المالزمة هو عنه المبحوث يكون أن المناسب :األوّل
 .عدمه إمكان بعد له وجه ال الذي االستطراد بنحو إلّا األصول يناسب ال الفقهي البحث

 على استدل حيث -المعالم صاحب من يظهر كما لفظيا، ال -بالمالزمة العقل استقالل في أي -عقليا البحث يكون أن أيضا المناسب و
 الداللة في للنزاع مجال فال إشكال محل كانت إذا ثبوتا المالزمة فإن -األلفاظ مباحث في ذكرها أنه إلى مضافا الثالث، بالدالالت النفي
 .الثالث الدالالت بإحدى إثباتا عليها

 :تقسيمات إلى المقدمة تقسّم قد :الثاني
 .خارجية أو داخلية إما المقدمة :األوّل التقسيم

 .الماهية بها تتقوّم التي األجزاء هي األولى و
 .بدونها توجد ال لكنه و الماهية عن الخارجة األمور هي الثانية و
 .بمجموعها األجزاء نفس هو الحال و عليه سابقة و للمركب مقدمة تكون كيف األجزاء بأن األولى على يشكل قد و
 .المغايرة تحصل بذلك و االجتماع، بشرط األجزاء هو المقدمة ذو و بشرط، ال األجزاء هي المقدمة إن :الجواب و
 و الخارجية األجزاء بين التفرقة مقام في ذلك ألن ذكر، ما ينافي ال فهو ال بشرط مأخوذة -الصورة و كالهيولى -الخارجية األجزاء كون أما و

 بين التفرقة مقام في ليس و فصال أو جنسا كانت بشرط ال أخذت إذا و صورة، أو هيولى كانت ال بشرط أخذت إذا فالماهية التحليلية، األجزاء
 .فافهم المركب، و الجزء
 فهي اعتبارا له مغايرة كانت إن و ذاتا به المأمور الكل عين كانت لمّا ألنها مقدميتها، رغم النزاع محل عن األجزاء خروج ينبغي إنه ثمّ

 اجتماع في العنوان تعدد كفاية على بناء حتّى المثلين اجتماع المتناع الغيري بالوجوب تتصف أن يمكن ال معه و النفسي، بالوجوب متصفة
 .الشائع بالحمل المقدمة على ينصب إنما و بمقدمة ليس ألنه المقدمة، عنوان على ينصب أن يمكن ال الغيري الوجوب فإن النهي، و األمر

 يراد أن إلّا اللهم غيري، واجب مقدمة كونه باعتبار و نفسي، واجب الكل ضمن كونه فباعتبار بالوجوبين، جزء كل اتصاف توهم يبطل بهذا و
 .فتأمل لسبقه نفسي واحد بوجوب واجبا كان إن و الوجوبين مالك فيه أن
 .المقام في مهم غير أنه إلّا الكالم تحديدها في أطيل و أقسام لها فذكر الخارجية المقدمة أما و .الداخلية المقدمة في هذا

 .العادية و الشرعية و العقلية إلى باعتبار المقدمة قسمت :الثاني التقسيم
 .عقال بدونها المقدمة ذي وجود استحيل ما هي فالعقلية

 .شرعا بدونها المقدمة ذي وجود استحيل ما هي الشرعية و
 .عقلي قيده بدون المقيّد وجود استحالة أن واضح و فيه، قيدا أخذت إذا إلّا شرعا ذلك يستحيل ال ألنه العقلية، إلى رجوعها يخفى ال لكن و

 65: ص ،2ج الثانى، اسلوبها في األصول كفاية
 و فهي بواسطتها به اإلتيان على جرت العادة لكن و بدونها ذيها تحقق يمكن أي العادة، بحسب عليها التوقف يكون ما بها أريد إن العادية و
 .النزاع محل في دخولها توهم ينبغي ال أنه إلّا العقلية إلى راجعة تكن لم إن
 ممكن فالطيران إلّا و العادة القتضاء هو عليه التوقف فإن السطح، على للصعود السلّم كنصب -واقعيا عليها التوقف يكون ما بها أريد إن و

 .فافهم ذاتا طيرانه إمكان رغم السلّم مثل بدون السطح على كونه عقال يستحيل بالفعل الطائر غير ألن العقلية، إلى راجعة فهي -عقال
 .علم مقدمة و وجوب، مقدمة و صحة، مقدمة و وجود، مقدمة إلى آخر باعتبار المقدمة تنقسم :الثالث التقسيم

 .النزاع محل هي األولى و
 مقدمة في ال الواجب مقدمة في الكالم أن ضرورة لألعم، موضوعة األسامي بكون القول على لو و األولى إلى ترجع فهي الثانية أما و

 .يخفى ال كما المسمى
 .بها مشروطا كونه بعد النفسي الوجوب من عليها الغيري الوجوب ترشح يمكن فال الثالثة أما و
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 الفراغ تحصيل لزوم إلى اإلرشاد باب من بل التوقف، لعدم الغيري، الوجوب باب من ليس أنه إلّا بوجوبها استقل إن و فالعقل الرابعة أما و
 .اليقيني االشتغال بعد اليقيني

 .المتأخرة و المقارنة و المتقدمة إلى آخر باعتبار المقدمة تنقسم :الرابع التقسيم
 باعتبار -الكشف على العقد صحة في االجازة و بعض عند المستحاضة صوم صحة في المعتبرة الليلية كاألغسال -المتأخرة على أشكل قد و
 .المعلول على بأجمعها تقدّمها يلزم هي و العلة، أجزاء من هو الشرط أن
 و تأثيره، حين لتصرّمها أجزاءه غالب إلى بالنسبة عقد كل بل السلم، و الصرف و الوصية في كالعقد المتقدمة، إلى اإلشكال تعميم يمكن و

 .زمانا معه مقارنتها يلزم الحال
 56: ص ،2ج الثانى، اسلوبها في األصول كفاية

 .األلسن في اشتهر كما الشرعيات في المتأخر بالشرط مختصا العقلية القاعدة انخرام إشكال فليس عليه و
 .به للمأمور شرطا ثالثة و الوضعي، للحكم شرطا أخرى و التكليفي، للحكم شرطا يكون تارة المتأخر أو المتقدم إن: نقول الجواب في و
 و المقارن، في الحال هو كما األمر، إلى الداعي لآلمر يحصل به فإنه نفسهما، ال المتقدم و المتأخر األمر تصوّر هو فيه فالشرط األوّل أما

 .للجعل مقارن أمر التصوّر
 .كذلك فيه فاألمر الثاني أما و
 أمر اإلضافة و قبحا، و حسنا ءالشي يختلف بها فإنه به، اللحوق أو بالغسل السبق مثل أعني الخاصة، اإلضافة هو فيه فالشرط الثالث أما و

 .أيضا مقارن
 الغيري بالوجوب المتأخر فيتصف النزاع، محل في داخلة بأجمعها به المأمور شرائط إن: نقول للمقدمة المذكورة الثالثة األقسام اتضاح بعد و

 .السابق اليوم صوم صحّ لما الليلي الغسل ال فلو بإتيانه، مراعى بالمشروط األمر سقوط يكون و المقارن و كالمتقدم
 :الواجب تقسيمات: الثالث األمر

 :المشروط و المطلق: األوّل التقسيم
 .القيود من فيها أخذ ما بحسب تختلف تعريفات منهما لكل ذكر قد و. مشروط و مطلق إلى الواجب ينقسم

 .رسما ال و حدا ليست و االسم لشرح لفظية تعاريف هي الحال و عليها اإلشكال في الكالم أطيل قد و
 .العرفي معناه منهما كل من يراد بل فيهما جديد اصطالح لهم ليس أنه الظاهر و
 .العقل و كالبلوغ العامة، بالشرائط األقل على مشروط هو و إلّا واجب ال إذ حقيقيان، ال إضافيان االشتراط و اإلطالق وصفي أن أيضا الظاهر و
 فمشروط إلّا و إليه باإلضافة مطلق فهو به مشروط غير وجوبه كان إن معه يالحظ ءشي كل مع الواجب إن: يقال أن فالمناسب هذا على و

 .بالعكس آخر ءشي إلى بالقياس كان إن و كذلك
 :خطاب مثل ظاهر هو كما الشرط، حصول قبل حقيقة وجوب ال بحيث بالشرط مشروط -المشروط الواجب في -الوجوب نفس أن الظاهر إن ثمّ
 و فعلي و مطلق الوجوب أن ال ءالمجي على معلّق االكرام وجوب إن و الهيئة مفاد إلى الشرط رجوع يقتضي حيث فأكرمه، زيد جاء إن

 واقعا الهيئة قيود من الشرط كون امتناع مدعيا مقامه اللّه أعلى العالمة شيخنا إلى المنسوب هو كما ء،بالمجي مقيّدا يكون -االكرام -الواجب
 .ظاهرا الهيئة إلى رجوعه العربية القواعد مقتضى بأن االعتراف مع لبا المادة قيود من كونه لزوم و
 التفت إذا العاقل فألن لبّا المادة إلى راجعا كونه لزوم أما و .الخاص الطلب هو و جزئي، مفادها فألن الهيئة إلى الشرط رجوع يمتنع أنه أما
 أو التقادير جميع على للطلب متعلّقا ءالشي ذلك يكون أن إما األوّل على و الثاني، على كالم ال و ال، أو به طلبه يتعلق أن فإما ءشي إلى
 و التكليف به يتعلّق ال بنحو مأخوذا يكون قد اختياريا كان إذا و ال، أو االختيارية األمور من يكون أن إما التقدير ذلك و خاص، تقدير على
 .تفاوت بأدنى لبحثه المقرر األفاضل بعض أفاده ما هذا .به يتعلّق بنحو مأخوذا يكون قد
 .فيه المستعمل و له الموضوع و الوضع لعموم كلي، -تقدم ما على -الهيئة مفاد إن: األوّل يرد و
 .فافهم بدالين، غايته مقيّدا، األوّل من انشأ إذا ما ال مقيّد غير أوّال انشأ لو ممتنع فتقييده جزئي أنه سلم لو و

 .الشرط حصول قبل طلب ال حيث المنشأ، عن اإلنشاء تفكيك منه يلزم ألنه ممتنع الهيئة إلى القيد رجوع: قلت فإن
 .انشائه عن لتخلف إلّا و حصوله قبل طلب يكون ال أن بدّ فال تقدير على الطلب المنشأ كان إذا: قلت
 .الوجدان به يشهد كما ممكن به كاإلخبار تقدير على أمر إنشاء و
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 يزول مانع ذلك من يمنع قد أنه إلّا إليه المطلق الطلب توجيه فيلزم تامة فيه المصلحة كانت و ءشي إلى توجّه إذا العاقل أن الثاني يردّ  و
 زيد ءمجي بعد االكرام طلب فيصحّ  المعلّق، ءالشي إلى توجيهه فرض مع حتّى المطلق الطلب مثله في يصحّ فال معيّن، شرط تحقق عند
 .ءبالمجي المقيّد لالكرام الحالي المطلق الطلب يصحّ  ال و مثال،

 .فيها لمصالح األحكام تبعية على بناء واضح هذا و
 و فعلية، هي بما ال واقعية هي بما الواقعية األحكام في تتمّ كذلك التبعية أن ضرورة أيضا، فواضح المتعلّق في لمصالح تبعيتها على بناء أما و

 القائم قيام إلى بل البعثة، أوّل في األحكام بعض في و المخالفة، األمارات و األصول موارد في كما بعزيز، ليس األحكام تلك فعلية من المنع
 القيامة يوم إلى حرام حرامه و القيامة يوم إلى حالل آله و عليه اللّه صلّى محمّد حالل أن الحال و األخبار بعض من يظهر كما. 
 .فعليا طلبا المنشأ يكن لم إذا اإلنشاء فائدة فما: قلت فإن
 .آخر خطاب إلى حاجة بال بعدا فعليا ليصير قبال فينشئه الشرط تحقق بعد اإلنشاء من متمكنا المولى يكون ال ربما إنه: قلت
 .الفاقد حقّ  في التقديري للوجوب و للشرط الواجد حقّ في الفعلي للوجوب كذلك الخطاب شمول مع هذا
 تكون غايته المطلق، الواجب بمقدمات لتخصيصه وجه ال و أيضا النزاع محل في المشروط للواجب الوجودية المقدمات دخول الظاهر ثمّ

 .الوجوب كأصل المقدمة لذي االشتراط في تابعة
 أخذ فإنه أيضا، العالمة شيخنا رأي على و وجوبية مقدمة لكونه المشهور تفسير على النزاع عن فخارج الوجوب عليه المعلّق الشرط أما و

 الحاصل؟ طلب إلّا هو هل و الطلب، به يتعلق كيف معه و شرطا، االتفاقي بوجوده
 وجود اتفاق تقدير على الحال في الطلب بها لتعلّق الوجوب عليها يعلّق لم وجودية مقدمات الشيخ بتفسير المشروط للواجب كان لو نعم

  الفصول. صاحب رأي على المعلّق الواجب عين بتفسيره المشروط الواجب فإن استقبالي، الواجب و فعلي الوجوب ألن االستقبال، في الشرط
 بل المالزمة باب من ال المشهور رأي على حتّى الشرط تحقق قبل بوجوبها القول يبعد فال فيها أما و األحكام، تعلّم المقدمة تكن لم إذا هذا
 الظفر عن اليأس و الفحص مع إلّا احتمالها بمجرد بتنجّزها العقل يستقل -الشريعة في كثيرة أحكام بثبوت اإلجمالي العلم بعد -أنه باب من

 .فافهم بالبراءة بعده فيستقل بالدليل
 .الشرط حصول حال بلحاظ ذلك دام ما حقيقي المشروط الواجب على الواجب إطالق إن: تذنيب

 كما قبله، فعليته لعدم المختار على مجازي و الوجوب، لفعلية أيضا الشيخ مختار على أيضا حقيقي فهو الشرط قبل ما بلحاظ كان إذا أما و
 .المشارفة أو األول بعالقة شرطه قبل المشروط في مجاز الواجب لفظ بأن تصريحه البهائي عن
 .الواجب لفظ إطالق في هذا
 الوجوب في هكذا و بل المدلول، و الدال لتعدد حقيقة فهو -المختار هو الذي -المشروط الوجوب في الشرط مع الصيغة استعمال أما و

  .أيضا لذلك حقيقة فإنه الشيخ، رأي على المطلق
 :المعلّق و المنجز: الثاني التقسيم
 حصوله يتوقف ال و[ بالفعل] بالمكلف وجوبه يتعلق ما إلى آخر باعتبار ينقسم إنه: الفصول في قال منجّز، و معلّق إلى باعتبار الواجب ينقسم
 كالحج، معلّقا، ليسمّ و مقدور، غير أمر على حصوله يتوقف و[ بالفعل] به وجوبه يتعلق ما إلى و منجّزا، ليسمّ و كالمعرفة، مقدور، غير أمر على
 .له مقدور غير هو و وقته، ءمجي على فعله يتوقف و الرفقة خروج أو االستطاعة زمن أوّل من بالمكلف يتعلق وجوبه فإن
 .مقامه رفع كالمه انتهى. للفعل هنا و للوجوب هناك التوقف أن المشروط الواجب بين و النوع هذا بين الفرق و
 أن ضرورة التقسيم، هذا الفصول على أنكر المعنى ذاك المشروط الواجب في اختار حيث مقامه اللّه أعلى العالمة شيخنا أن يخفى ال و

 .للمشروط مقابال يكون كي للمعلق آخر معقول معنى يوجد ال حيث بتفسيره، المشروط هو يكون المعلّق
 رجوع إمكان عرفت حيث و الفصول، صاحب بتفسير المعلّق ال المشهور بالمعنى المشروط الواجب انكر الحقيقة في أنه يتضح هنا من و

 .عليه إلنكاره مجال فال الهيئة إلى الشرط
 توجب لم ما توجبه ال استقباليا أو حاليا كونه خصوصية و. المطلق من هو قسميه بكال بأنه المذكور التقسيم على يشكل أن يمكن نعم

 أثر هو إنما فعال المقدمة وجوب من عليه رتّبه ما فإن فيه، اختالف ال و -الخصوصيات لكثرة تقسيماته لكثرت إلّا و -المهم في االختالف
 .فافهم الواجب استقبالية من ال حاليته و وجوبه إلطالق

 التكوينية اإلرادة يوازي اإليجاب و الطلب أن هو و المعلّق، الواجب في إشكال العصر أهل من النظر أهل بعض عن حكي ربما إنه ثمّ
  .كذلك هو يكون أن يلزم المراد عن تنفك أن يمكن ال هي كما و للعضالت، المحركة
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 :يرده و
 إلّا ليس المئونة كثير المقصود كان إذا فيما المقدمات تحصيل في المشاق تحمّل أن ضرورة استقبالي، بأمر تتعلّق أن يمكن اإلرادة إن :أواّل
 .بالفعل به اإلرادة تعلّق ألجل

 .ممكن غير أمر المتأخر نحو تحريكها أن توهم و للعضالت المحرّك المؤكد بالشوق اإلرادة تعريف ذكر فيما أوقعه الذي لعلّ  و
 021: ص ،2ج الثانى، اسلوبها في األصول كفاية

 .مقدماته أو المراد نفس نحو التحريك المقصود كون عن غفل لكنه و
 كما فعال، تحريك يكن لم إن و إرادة يكون الذي الشوق مرتبة بيان أي الشأني، بل الفعلي التحريك المقصود كون عدم عن غفل أنه كما
 .مقدمات له ليس استقباليا المراد كان لو

 من تركه و الثواب من لفعله ما و ءالشي تصوّر إلى بحاجة هو و الداعي، إلحداث أنه ضرورة متأخر بأمر إلّا يتعلق يكاد ال الطلب إن :ثانيا
 .بفترة الطلب بعد إلّا يتحقق ال هو و العقاب،

  .المجال هذا في الحاكم هو الذي العقل نظر في اإلمكان و االستحالة مالك في له مدخلية ال قصره و الزمان بطول التفاوت و
 .العامة الشرائط من هي الحال و عليه بناء التكليف حال الفعل على القدرة تحقق بعدم المعلّق الواجب على أيضا اشكل و
 .كالمقارن أنه عرفت قد و متأخر، شرط هي غايته الوجوب، زمان ال الواجب زمان في القدرة هو الشرط إن: فيه و
 المهم األثر ألن أيضا، المتأخر المقدور األمر إلى تعميمه ينبغي بل مقدور غير أمر على حصوله يتوقف بما المعلّق لتخصيص وجه ال إنه ثمّ

 يترشح فالوجوب الناحية، هذه من يختلف ال -الواجب زمان عليها يقدر ال التي المقدمات تحصيل وجوب هو و -المعلّق الواجب على المترتب
 .الشرط بعد إلّا يتولّد ال فإنه المشروط على بخالفه حاليا لكونه المعلّق على المقدمة على
 حاليا للواجب الوجودية المقدمات وجوب فيكون أيضا حاليا به المشروط الوجوب كان وجوده فرض و المتأخر الشرط نحو على الشرط كان لو نعم

 .الوجوب دون عليه معلّق الواجب فإن المعلّق بخالف بالشرط مرتبطا المشروط الوجوب كون إلّا حينئذ المعلّق بين و بينه الفرق ليس و أيضا،
 :تنبيه
 فرق دون من -استقباليا أمرا كان لو و -ذيها وجوب فعلية تحصيلها لزوم و الوجودية المقدمة وجوب فعلية في المناط أن سبق مما اتضح
 .ظرفه في متحقق متأخر بشرط مشروطا أو -معلّقا أو منجّزا -مطلقا وجوبه يكون أن بين
 :بشرطين -ذلك إلى إضافة -مشروط المقدمة وجوب و
 .للحاصل طلبا وجوبها يكون بعده و حصولها، بعد إلّا وجوب فال إلّا و أيضا، للوجوب مقدمة تكون ال أن
 :ذلك و للتكليف، موردا تكون أن يستحيل نحو على الواجب في مأخوذة تكون ال أن و

 .المستطيع و الحاضر و كالمسافر للمكلف، عنوانا أخذت إذا كما
 .فافهم سبق لما الغيري بالوجوب تتصف لم إلّا و للتكليف، موردا حصولها باتفاق المقيّد الفعل جعل أو
 العقلي فبالوجوب إنكاره تقدير على و الشرعي، الغيري بالوجوب فعليا المقدمة وجوب يصير زمانه على المقدمة ذي وجوب تقدّم بعد إنه ثمّ

 .فيه محذور ال هو و وجوبه، زمان على المقدمة ذي زمان تقدّم بل المقدمة وجوب زمان تقدّم -هذا على بناء -يلزم ال و. األقل على
 .الشيخ بتفسير المشروط الواجب أعني إليه، يرجع بما أو المعلّق الواجب فكرة على يتوقف ال المفوّتة المقدمات مشكلة حلّ أن بهذا اتضح و

 .وجوبه زمان سبق عن باإلن ذلك كشف ذيها زمان على المقدمة وجوب سبق ثبت ما متى أنه اتضح كما
 .تهيئيا نفسيا وجوبا يكون أن فيلزم وجوبها على دليل قيام و سبقه عدم فرض لو و
 غايته -المفوّتة غير ذلك في بما -المقدمات جميع وجوب سبق يلزم ذيها وجوب سبق عن كاشفا المقدمة وجوب سبق كان إذا: قلت إن

 .يبادر لم لو منها التمكن عدم فرض لو المقدمات جميع فعل إلى المبادرة لزوم يترتب بالتالي و موسعا،
 .وجوبه زمان من ثبوتها كفاية عدم و الواجب زمان في المقدمة على القدرة اعتبار على الدليل دلّ إذا إلّا بذلك نلتزم: قلت

 :تتمة
 فال قيد حال علم فإن التحصيل، وجوب في القيود حال عرفت قد

 تعيين يمكن الظهور خالل من كان فإن -تحصيله يجب بنحو -المادة إلى رجوعه بين و الهيئة إلى رجوعه بين أمره دار إذا أما و إشكال،
 .العملية األصول هو فالمرجع إلّا و فهو حاله
 :لوجهين المادة إلى القيد إرجاع لزوم مقامه اللّه أعلى العالمة االستاذ بحث مقرر ذكر أنه إلّا
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 .المادة إلى القيد إرجاع و الشمولية تقديم يلزم بينهما الدوران عند و البدلية، يقتضي المادة إطالق بينما الشمولية يقتضي الهيئة إطالق إن :أحدهما
 كان القبيل هذا من تقييدين بين األمر دار كلما و العكس، بخالف المادة في اإلطالق انعقاد إمكان عدم يوجب الهيئة تقييد إن :ثانيهما
 .أولى اآلخر بطالن يوجب ال الذي التقييد

 إطالق إلى الحاجة محل فإن المادة تقييد بخالف عنه، تنفك ال ألنها المادة إلطالق مجال يبقى ال الهيئة تقييد مع فألنه الصغرى أما
 .عدمه و القيد وجود تقدير على بالوجوب الحكم فيمكن حاله على الهيئة

 بطالن في التقييد مع يشترك عمل يعمل أن بين و بينه فرق ال و األصل، خالف أنه إلّا مجازا يكن لم إن و التقييد فألن الكبرى أما و
 .باإلطالق العمل

 :الجواب و
 معا كانا إذا أما ظهورا، أقوى األولى إن حيث الحكمة بمقدمات البدلية و بالوضع كانت لو التقديم تقتضي إنما الشمولية فألن األوّل عن أما

  .لتقدمها وجه فال -المقام في كما -الحكمة بمقدمات
 مخالفا ليس -المادة في اإلطالق انعقاد عدم هو و -الهيئة تقييد على يترتب ما أن إلّا األصل خالف كان إن و فالتقييد الثاني عن أما و

 لم و المقدمات تجر لم فإذا الحكمة مقدمات ببركة للمطلق المنعقد للظهور مخالفا لكونه إلّا ليس األصل خالف التقييد كون ألن لألصل،
 .لألصل المخالفة تلزم فال اإلطالق في ظهور ينعقد

 .أوضحنا كما فاسد هو و به، للعمل المبطل بالعمل أخرى و التقييد ألجل تارة به العمل عن اليد رفع و ثابت العام كعموم المطلق إطالق أن توهّم كأنه و
 .فتأمل للمطلق اإلطالق النعقاد مجال المذكور فللتوهّم الهيئة أو المادة إلى القيد رجوع بين األمر دار و بمنفصل التقييد كان إذا نعم

 :الغيري الواجب و النفسي الواجب: الثالث التقسيم
 محبوبا كان أ سواء نفسي فهو إلّا و غيري، فالواجب آخر واجب إلى التوصل هو كان إذا الداعي و لداع، يكون أن بدّ ال الواجب إيجاب إن

 .الواجبات كأكثر عليه المترتبة الفائدة من له بما أم -سبحانه باللّه كالمعرفة -بنفسه
 .غيرية النفسية الواجبات جميع تصير أن فيلزم -الفائدة ذي إيجاب إلى دعت لما إلّا و -الزمة إنها حيث المترتبة الفائدة بأن يشكل قد و هذا
 .واجبة تكون ال بالتالي و -األفعال على المترتبة الخواص من ألنها -مقدورة ليست الفائدة تلك إن: قلت إن
  .للتكليف موردا الزواج و التمليك و التطهير مثل وقوع صحّ  لما إلّا و المسبب على قدرة السبب على القدرة فإن بأسبابها، مقدورة إنها: قلت
 بخالف الثاني، دون لألوّل وجب قد و عليه، المترتب لألثر مقدمة و نفسه في حسن بعنوان معنون النفسي الواجب إن: يقال أن األولى و

 .حسن بعنوان معنونا يكون قد أنه رغم للثاني وجب فإنه الغيري الواجب
 غيرية النفسية الواجبات صيرورة بلزوم االعتراض عليه يتوجّه فال غيره ألجل به أمر ما و لنفسه به أمر بما فسّرهما من مراد هذا لعلّ  و

 .فتأمل حقيقتها عن الخارجة للغايات لوجوبها
 .أكبر بيان إلى الغيري لحاجة نفسيا كونه الهيئة إطالق فمقتضى غيري أو نفسي أنه واجب في شكّ  إذا إنه ثمّ
 الفعل اتصاف في شك ال إذ الطلب، مفهوم ليس و التقييد فيها يعقل ال التي األفراد الهيئة مفاد لكون ذلك إلى االستناد إمكان بعدم قيل و

 .مفهومه ال الطلب واقع تعلّق لذلك الموجب أن واضح و األمر، من المستفاد بالطلب بالمطلوبية
 أسبابها من الناشئة الحقيقية الصفات من ألنه بالصيغة إنشاؤه صحّ  لما إلّا و الحقيقي الطلب ال الطلب مفهوم هو الهيئة مفاد إن: فيه و

  .أحيانا إلنشائه السبب هو يكون ربما نعم اإلنشاء، دون الخاصة
 :المطلوبيتين بكلتا متصف الفعل بأن مدفوع به استشهد ما إن ثمّ

 .بلفظه مفهومه حصول قصد إلّا ليس ءشي لكل االنشائي الوجوب فإن االنشائية، و الحقيقية
 .إطالق للصيغة كان إذا كله هذا
 الفعل بوجوب للعلم المقدمة ذا كونه يحتمل ما وجوب فعلية تقدير على االشتغال يقتضي هو و العملي، األصل هو فالمرجع يكن لم إذا أما و

  .بدويا آنذاك الشك لكون الفعلية عدم تقدير على البراءة يقتضي و وجوبه، جهة تعلم لم إن و آنذاك
 :تذنيبان

 عصيانه و امتثاله فإن الغيري األمر بخالف العقاب، استحقاق عصيانه على و الثواب استحقاق النفسي األمر امتثال على عقال يترتب :األوّل
 عدم و واحد، لثواب إلّا مقدمات من له بما بالواجب اآلتي استحقاق بعدم العقل لحكم ذلك، يوجبان ال له عصيان و امتثال هما بما
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 ذلك لوازم من هما و بعدا، ال و قربا توجبان ال له مخالفة و موافقة هما بما مخالفته و موافقته أن لبداهة واحد، لعقاب إلّا العاصي استحقاق
 .واضح هو كما
 هي بما بالمقدمات أتى لو فيما موافقته على المثوبة بزيادة و المقدمة، ترك عند النفسي الواجب مخالفة على العقوبة باستحقاق بأس ال نعم

 .أحمزها لكونه األعمال أفضل يصير حيث له مقدمات
 .التفضّل على أو المقدمات بعض على الثواب من ورد ما ينزّل ذلك على و

 :دفع و إشكال

 .توصلي أنه ثانيتهما و تقدمت، قد إحداهما خصوصيتين، الغيري لألمر إن فهو اإلشكال أما
 .القربة بقصد بها اإلتيان يلزم أنه كما عليها، القرب و اإلطاعة و الثواب لترتب الثالث الطهارات في األمر يشكل هذا على بناء و
 في كونها ألجل هو القربة قصد اعتبار و الثواب ترتب و كذلك، هي بما عليها متوقف المقدمة ذو و نفسها، في مستحبة إنها فهو الدفع أما و

 .لذلك الغيري األمر القتضاء ال كذلك نفسها
  .فافهم المقدمة، هو ما إلى إلّا يدعو ال إنه حيث كذلك هو ما إلى يدعو أنه ألجل هو الغيري أمرها بقصد االكتفاء و
 :ثالثة بأجوبة أيضا اإلشكال عن أجيب قد و

 األمر بقصد إتيانها من بدّ ال معرفته عدم ألجل و راجح، عنوان باضافة بل المقدمة هي بمجردها الخاصة الحركات تكون ال ربما  .0
 األمر أن ألجل ال العنوان ذلك إحراز ألجل هو أمرها بقصد بالطهارات فاإلتيان عليه، الموقوف هو ما إلى إلّا يدعو ال لكونه الغيري

 .ذلك يقتضي المقدمي
 بها المأمور بالحركات المكلف يأتي بأن غاية، ال وصفا الغيري األمر قصد أخذ خالل من الراجح العنوان إلى اإلشارة إمكان إلى مضافا: فيه و

 .الثواب إشكال بدفع واف غير أنه أمرها، غير آخر داع ألجل الغيري باألمر
 يتحقق ال فكما بذلك، إلّا يحصل ال المقدمة بذي النفسي األمر من الغرض أن ألجل هو الطهارات في الغيري األمر قصد لزوم إن .2

 .بالمقدمة الغيري األمر قصد بدون يتحقق ال كذلك المقدمة بذي النفسي األمر قصد بدون
 .الثواب إشكال بدفع أيضا واف غير إنه: فيه و

 081: ص ،2ج الثانى، اسلوبها في األصول كفاية
 متعلّقا األمرين أحد يكون بأن االمتثال، قصد اعتبار لتصحيح التوصلي و التعبدي باب في ذكرت التي األمر تعدد بفكرة التمسك  .1

 .األوّل امتثال بداعي بإتيانه ثانيهما و الفعل، بذات
 نفس هنا يرد أنه إلى مضافا هذا الغيري، األمر سنخ من هو الذي األوّل األمر بها يتعلق فكيف مقدمة تكن لم إذا الطهارات ذات إن: فيه و
 .هناك أورد ما

 لكفاية الغايات إحدى إلى التوصّل بها يقصد لم لو حتّى صحيحة تقع أنها الثالث الطهارات إشكال عن جوابنا خالل من اتضح قد :الثاني
 .النفسي االستحباب

 بل الغايات، إحدى إلى التوصّل قصد بدون تحققه يمكن ال -عليها بناء الالزم -الغيري الوجوب قصد ألن فيلزم، الثالثة األجوبة على أما و
 .أصال بها الغيري الطلب بتعلق نقل لم لو و بل الغيري، أمرها يقصد لم لو حتّى عبادة المقدمة لوقوع حقيقة المالك هو
 المقدمة، عنوان هو المقدمة باب في به المأمور أن من -قيل ما ال عبادة الطهارات وقوع في التوصّل قصد اعتبار توجيه في الصحيح هو هذا
 لعدم فاسد فإنه -المقدمة ذي إلى بها التوصّل قصد بدون يمكن ال هو و المذكور، العنوان قصد من بالمقدمة األمر امتثال لتحقق بدّ  ال و

  .لوجوبها علة المقدميّة و األوّلي، بعنوانه واقعها المقدمة بل مقدمة، ليس فإنه المقدمة، بعنوان األمر تعلق
 :المقدمة باب في اآلراء: الرابع األمر
 على دليال تنهض إنما تسليمها تقدير على المقدمة بوجوب القول فحجة أيضا و -الضد بحث في اللّه رحمه المعالم صاحب عبارة ظاهر

 .ذيها بإرادة مشروط المقدمة وجوب إن -عليها، المتوقّف للفعل مريدا المكلف كون حال في الوجوب
 مطاوي في إليه أشرنا كما المقدمة ذي وجوب االشتراط و اإلطالق في يتبع -المالزمة على بناء -المقدمة وجوب أن في شبهة ال لكن و

 .الوجوب أصل على نهوضها من أوضح التبعية على المقدمة وجوب حجة نهوض إن بل كلماتنا،
 .الوجوب صفة على وقوعها في معتبر التوصّل بداعي بها اإلتيان أن بحثه مقرري بعض مقامه اللّه أعلى العالمة شيخنا إلى نسبه مما يظهر و
 .الوجوب صفة على وقوعها عدم عن ذلك كشف يترتب لم فلو القصد، دون عليها ذيها ترتب ذلك على وقوعها في المعتبر أن إلى الفصول صاحب ذهب و
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 .منهما ءشي اعتبار عدم الظاهر و
 مدخلية عدم واضح و التمكّن، و التوقّف ألجل بذلك يحكم إنما هو و العقل، هو المقدمة بوجوب الحاكم فألن التوصل قصد اعتبار عدم أما

 فيكون الواجب ذات لحصول إلّا ذاك ما و العبادية، المقدمات غير في ذلك به يقصد لم بما باالجتزاء اعترف لذا و ذلك، في التوصّل قصد
 .فافهم مخصص بال التوصّل به قصد ما بخصوص الوجوب تخصيص

  .األعمال أشق ثواب لمنح الموجب ذيها بامتثال آخذا كونه صدق في معتبر هو نعم
 يقع الغير ملك في فالدخول السابق، حكمه على ال -التوصل به يقصد لم لو و -الوجوب صفة على المقدمي الفعل وقوع هذا على يترتّب و

 .بلحاظه التجري يحصل غايته المقدمية، إلى يلتفت لم إن و حراما ال غريق إلنقاذ مقدمة كان إذا واجبا
 .أصال إليه التوصّل يقصد لم إذا فيما المقدمة ذي بلحاظ التجري يحصل االلتفات فرض إذا و
 .أصال تجري فال آخر داع إلى منضما قصد إذا أما و
 لما إلّا و أصال فيه له مدخلية بال مقدمة كل في مالكه لثبوت الوجوب صفة على المقدمة وقوع في قيدا التوصل قصد يكون ال بالجملة و

 .به الوجوب سقط
 .بواجب ليس أنه مع الوجوب به يسقط حيث منها المحرم بالفرد أتي إذا ما على يقاس ال و
 المانع فإن كالمنا، محل بخالف فيه، المقتضي ثبوت بعد الحرمة هو و المانع، وجود ألجل بالوجوب يتصف ال إنما المحرم الفرد ألن ذلك و

 .توضيح تتمة لذلك انتظر و بالوجوب، االتصاف فيلزم موجود المقتضي و مفقود
  .فالحظ عليه يرد بما الموصلة بالمقدمة القول على النكير شدد أنه العجب و
 :الوجوب صفة على وقوعها في عليها المقدمة ذي ترتّب اعتبار عدم أما و

 يترتّب ما هو الغرض فإن التمكّن، إلّا المقدمة من الغرض ليس و إيجابه، إلى الداعي الغرض في دخل له ما إلّا الواجب في يعتبر ال فألنه
 الغرض، هو الواجب ترتّب يكون أن يعقل ال و غيرها، و الموصلة بين فرق دون من ذلك، إلّا المقدمة على يترتّب ال و األثر، من ءالشي على
 اختياري فعل غالبا الواجب فإن الواجبات، في الغالب هي التي المباشرية، األفعال في واحدة كل عن فضال المقدمات لتمام أثرا ليس ألنه

 .أخرى يختاره ال قد و تارة المقدمات تمام بعد المكلف يختاره
 .علته عن المعلول تخلّف لعدم المقدمات تمام على حتما يترتّب فهو التوليدية األفعال من الواجب كان إذا نعم
 .التوليدية الواجبات خصوص في التامة بالعلة الوجوب تخصيص يستلزم الموصلة بالمقدمة القول أن يتضح منه و
 .مخصص بال التوليدية بالواجبات فالتخصيص بدونها، الممكن وجود استحالة ضرورة تامة، علة له و إلّا واجب من ما: قلت إن
 كونه لعدم بالوجوب يتصف أن يمكن ال -اإلرادة هو و -التامة العلة من األخير الجزء أن إلّا علة، بال الممكن صدور استحال إن و نعم،: قلت

 .التسلسل يلزم إلّا و اختياريا
 :أربعة بوجوه للصحيح للوضع استدل قد إنه ثمّ

 .الصحيح خصوص األذهان إلى المنسبق أن بمعنى التبادر،  .0
 .مجمالت للصحيح بالوضع القول على األلفاظ كون بين و ذلك دعوى بين منافاة ال و

 اآلثار على اشتمل لما الوضع ناحية من مبيّنة أنها عرفت قد و الجهات، جميع من مجملة معانيها كانت إذا فيما تكون إنما المنافاة فإن
 .الخاصة
 .العرفية بالمسامحة يصح لم إن و العرفية بالدقة الفاسد عن السلب صحة  .2
 :طائفتين على هي و األخبار،  .1

 .«الدين عمود الصالة: »مثل الخاصة، للمسميات اآلثار بعض فيه أثبت ما -أ
 «الكتاب بفاتحة إلّا صالة ال»: مثل الشرائط، أو األجزاء بعض انتفاء عند الماهية ينفي ما -ب
 أو الصحة نفي مثل في المذكور التركيب مثل استعمال لشيوع الثانية من الصحة نفي و األولى، الطائفة من الصحيح خصوص إرادة دعوى و

 .القرينة عدم مع إليها يصار ال الظاهر خالف بأنها مدفوعة الكمال،
 المراد أن يعلم مما «المسجد في إلّا المسجد لجار صالة ال: »مثل في حتّى المنع ممكن الكمال أو الصحة نفي في المذكور التركيب مثل استعمال أن بل
 .فافهم المبالغة، تحقّقت لما إلّا و الحقيقة دون المجاز بنحو أيضا الحقيقة نفي في مثله في االستعمال يدعى أن يمكن فإنه الكمال، نفي منه

 :مقدمتين من مركب هو و  .4
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 دعت إن و الحاجة و. الوضع حكمة مقتضى ذلك أن بل التامة، للمركبات األلفاظ وضع على جرت الواضعين طريقة بأن القطع دعوى -أ
 .المجاز خالل من يمكن أنه إلّا الناقص في االستعمال إلى أحيانا

 .المذكورة الطريقة يتخط لم الشارع أن -ب
 .به الجزم يمكن ال أنه إلّا محتمال كان إن و الوجه هذا أن: فيه و

 :الثاني أسلوبها في األصول كفاية
 :خمسة بوجوه لألعم للوضع استدل قد و هذا

 .األعم تبادر  .0
 التبادر؟ دعوى معه يصح فكيف منه بدّ ال الذي الجامع تصوير في اإلشكال عرفت قد أنه: فيه و

 .الفاسد عن السلب صحة عدم  .2
 .عرفت لما منع، فيه و

 .الفاسد و الصحيح إلى التقسيم صحة .1
 .قسّم ثمّ مجازا األعم البداية في منه أريد قد اللفظ يكون أن يلزم للصحيح الوضع على الدليل تمامية بعد أنه: فيه و

 :األخبار من بطائفتين التمسك  .4
 نودي كما ءبشي يناد لم و الوالية و الحج و الصوم و الزكاة و الصالة على: خمس على اإلسالم بني: »السّالم عليه جعفر أبي عن ورد ما -أ

 .«الوالية يعني -هذه تركوا و بأربع الناس فأخذ بالوالية،
 يكون و فيواليه اللّه ولي والية يعرف لم و دهره جميع حجّ  و ماله بجميع تصدّق و نهاره صام و ليله قام رجال أن لو أما: »أخرى رواية في و

 .«اإليمان أهل من كان ال و ثوابه في حقّ  عزّ  و جلّ اللّه على كان ما إليه بداللته أعماله جميع
 .لألعم أساميها كانت إذا إلّا الوالية تاركي عبادات بطالن على بناء يصدق ال باألربع األخذ فإن
 .ذكر ما على بناء إلّا يصدق ال فإنه «نهاره صام: »قوله إلى بالنسبة الحال هكذا و

 المذكور الطلب صحة عدم لزم األعم منها يرد لم لو أنه بتقريب ،«اقرائك أيام الصالة دعي: »الحائض للمرأة خطابا الساّلم عليه قوله -ب
 .الصحيحة الصالة على الحائض قدرة لعدم

 .الحقيقة من أعم االستعمال أن: فيه و
 .ذلك على إلّا يبنى ال اإلسالم ألن الصحيح خصوص فيها المراد أن األولى الرواية على يرد أنه مع
 .اعتقادهم بلحاظ كان فلعلّه «بأربع الناس فأخذ: »السّالم عليه بقوله التعبير أما و
 .الصورة في للمشابهة أو اعتقادهم بلحاظ أما فإنه ،«نهاره صام و: »بفقرة التعبير إلى بالنسبة الحال هكذا و
 .الصحيحة الصالة على الحائض قدرة عدم إلى إرشاد بل االستشهاد ليتم تكليفيا ليس النهي أن الثانية الرواية على يرد و
 محرّما األجزاء بعض اختالل مع لو و عرفا صالة يسمى بما بل الكاملة بالصالة اإلتيان يكون أن يلزم أنه اإلرشاد على الحمل على القرينة و
  .بعيد هو و التشريع، تقصد لم لو و عليه العقاب الحائض تستحق و

 المنذور الصالة كانت لو و بفعلها، الحنث حصول و فيه تكره مكان في الصالة بترك شبهه و النذر تعلّق صحة في شبهة ال أنه  .6
 .لحرمتها بها المأتي الصالة لفساد الحنث يحصل لم الصحيحة خصوص تركها

 .محاال وجوده أصل يكون عدمه وجوده فرض من يلزم ما و فسادها، الصالة صحة فرض من يلزم بل
 :فيه و

 .له اللفظ وضع عدم ال بالصحيح النذر تعلّق صحة عدم إلّا يقتضي ال ذكر ما إن :أواّل
 يلزم ال أنه كما باقية، المذكور بالمعنى الصحة إذ الثاني، المحذور يلزم فال بعده باق هو و النذر، ال لو الصحيح هو تركه المنذور إن :ثانيا و

 .المذكور بالمعنى الصحيح بفعل الحنث تحقّق إلمكان األوّل المحذور
 .ذلك يكون أن يمكن ال بل عادة ذلك هو ليس النذر متعلّق أن إلّا الحنث تحقّق يمكن لم بالفعل الصحيحة الصالة بترك النذر تعلّق فرض لو نعم
 :أمور على التنبيه البحث ختم قبل ينبغي إنه ثمّ

 .العبادات ألفاظ إلى ناظر تقدم ما إن :األوّل
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 وضعها على بناء فيها النزاع يجري فال المعامالت ألفاظ أما و
 .الفساد و بالصحة اتصافها يمكن ال و العدم و الوجود بين لدورانها للمسببات

 .مجال فللنزاع لألسباب وضعها على بناء أما و
 .كذا ألثر المؤثّر للعقد أي للصحيح، شرعا و عرفا وضعها يبعد ال و
 .المؤثّر العقد به يتحقّق فيما بل المعنى أصل في ليس فهو المؤثّر العقد في ءشي اعتبار في العرف و الشرع بين اختالف كان إذا و

 عند مؤثّر فهو العرف عند مؤثّرا كان ما أن على منزّل دليلها اطالق ألن إجمالها يوجب ال للصحيح المعامالت ألفاظ وضع إن :الثاني
 .للصحيح الوضع إلى ذهابهم مع باالطالق الفقهاء يتمسك لذا و التأسيس، دون االمضاء دوره و العرف كأحد المعامالت باب في فإنه الشرع،
  .األثر ترتب عدم يقتضي هو و األصل، إلى الرجوع يلزم و باطالقها للتمسك مجال فال عرفا ءشي اعتبار في شك إذا نعم

 :أربعة مصطلحات هناك :الثالث
 .لألمر متعلقا المجموع يكون و غيره من و منه الواجب ماهية تتألف ما هو و الواجب، جزء -أ

 242: ص ،0ج الثانى، اسلوبها في األصول كفاية
 .بدونه تتحقّق ال له المقارنة أو به اللحوق أو السبق خصوصية أن إلّا الواجب عن خارجا يكون ما هو و الواجب، شرط -ب
 .نقيصة أو مزية بسببه تحصل ربما و المجموع، على عنوانه يصدق بحيث الواجب به يتشخّص ما هو و شرطه، أو الفرد جزء -ج
 .بعده أو أحدهما قبل كذلك مطلوبا يكون كما مستحب أو واجب ضمن نفسيا مطلوبا ءالشي يكون قد فإنه المستحب، أو الواجب في الواجب -د
 .له الموجب لعدم ذلك يوجب ال فإنه باألخيرين، االخالل بخالف الواجب فساد يوجب األولين بأحد االخالل أن واضحا يكون أن ينبغي و
 من للصحيح بالوضع فيقال األخيرين بين يفصّل قد أنه إلّا األخيرين بخالف التسمية في لهما دخل ال األخيرين إن: فنقول هذا عرفت إذا

 .الشرائط حيث من لألعم و األجزاء حيث
   .فيها اعتبارهما الصحيح أن عرفت لكنك و

 .االشتراك مبحث: عشر الحادي
 .واحد للفظ أكثر أو معنيين إلى بالنسبة السلب صحة عدم و التبادر، و للنقل، االشتراك، وقوع الحقّ

 .غالبا القرائن خفاء بعد -التفهيم هي و -الوضع بحكمة خالله ال باستحالته قيل و
 .باإلجمال يتعلق قد الغرض أن إلى مضافا الواضحة، القرائن على االتكال إلمكان باطل لكنه و
 االتكال مع ألنه الكريم القرآن خصوص في استحالته يتوهم قد و

 .شأنه جلّ  تعالى بكالمه الئق غير هذين كال و اإلجمال، يلزم عليها االتكال عدم مع و طائل، بال التطويل يلزم القرائن على
 المقالية أو الحالية القرائن على االتكال بفرض ذلك و طائل، بال التطويل محذور لزوم دون من األوّل الشق اختيار بإمكان مدفوع هذا لكن و

 .آخر لغرض بها المأتي
 مِنْه  : بقوله بوقوعه أخبر لما إلّا و تعالى لغرضه متعلقا اإلجمال يكون أن إلمكان فيه، المحذور لزوم دون من الثاني الشق اختيار باإلمكان و

 .م تَشابِهاتٌ  أ خَر  وَ الْكِتابِ  أ مُّ ه نَّ م حْكَماتٌ آياتٌ
 لتستوعب األلفاظ في االشتراك من بدّ فال المركبة األلفاظ تناهي عدم و المعاني لتناهي اللغات في االشتراك وقوع ضرورة يتوهم قد و

 .بالوضع المعاني جميع
 :فاسد لكنه و

 .االشتراك يمتنع بذلك و للبعض، الوضع فيلزم المتناهية غير األوضاع تحقّق للجميع الوضع الزم ألن
 .أيضا االشتراك يمتنع بذلك و متناه، مقدار حدود في إلّا الوضع يجدي يكد لم المتناهية غير األوضاع إمكان سلّم لو و

 .لهذه الوضع عن لتلك الوضع الغناء المتناهية، غير لمصاديقها الوضع إلى حاجة بال متناهية الكلية المعاني أن على
 .فافهم واسع، باب المجاز أن إلى مضافا هذا


