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التضاد في اإلعتباريات
: ان متعلق األحكام هو فعل المكلف إلخقوله •
اف أطر قد ذكرنا مرارا ان الحكم نسبة اعتباريةة   ( 2)•

عنةا ي  فالالنسب االعتبارية يجب ان تكرنن اعتباريرة
  بالةةتاا   أ ال االعتباريةةة هةةع متعلاةةاا األحكةةام 

فةع األفعال الخارجية متصف بها بعرضها فهةع  اطة ة
بةوا العر ض بالنسبة إلى معنوناتها ال  اطة ة فةع ال 

األمةور ما ليس فع الخارج حاياة فةعتأثير حتى يلزم
.  الخارجية تأثيرا حايايا

141-140ص؛ 1ج؛ (العالمة الطباطبايي)حاشية الكفاية
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التضاد في اإلعتباريات
( 1: )ما هو مالك اطتحالة طلب الضدي  إلخ( ره)قوله •
تحاةق ينبغع ان يرتاب فع ان األمور االعتباريةة ال يال •

ها إذ ال بينها نسبة التنافع   ال التالؤم مة  حيةأ أن سة
ينهرا مر  انما تتحقق بن سية لها على ما عرفت طاباا   

  علاةي كةالتالؤم بةي  المتحيث اآلثار المت تبة عليهرا
ي  االمت ةالي  التنافع   التضاد بينهما فالتدافع   التضاد ب

  هما أثر األمري  هو الموجب لتضةاد األمةري  بنحةو 
الوطاطة فع العر ض د ن الوطاطة فع ال بوا، 

131-130ص؛ 1ج؛ (العالمة الطباطبايي)حاشية الكفاية
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التضاد في اإلعتباريات

اما اإليراد بان التضةاد   التماثةل مة   •
ة أحكام األمور الحايايةة د ن االعتبارية
. فةةال تضةةاد   ال تماثةةل بةةي  األحكةةام

ا أو مطلق التنافي ذاترفمدفوع بان المراد 
. مجازا ال ما هو اص الح الحكيموجندا

195ص؛ 2؛ ج( العالمة الطباطبايي)الكفايةحاشية 
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ع فاعقال و االمتناعالجناز 
  (  2)الت صيل م  بعة  األعةالم)الكالم فع حال باع •

(.عرفابالجواز عاال   االمتناعالاول
المتناع   فيه أنه ال طبيل للعرف فع الحكم بالجواز أ  ا•

رنا إليه إال طريق العال فال معنى لهتا الت صيل إال ما أش
  م  النظةر المسةامحع الغيةر المبتنةع علةى التةدقيق

الع علةى التحايق   أنت خبير بعدم العبرة به بعةد االطة
خالفه بالنظر الدقيق 

167؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصنل 
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ع فاالجناز عقال و االمتناع
أن النزاع ليس فع خصةو  (  3)  قد عرفت فيما تادم•

ن مدلول صيغة األمر   النهع بل فع األعم فال مجةال أل
لعلةه يتوهم أن العرف هو المحكم فع تعيي  المةداليل  

معان فةع تناف ال يجتكان بي  مدلوليهما حسب تعيينه
مةاع  احد   لو بعنواني    إن كان العال يرى جواز اجت

.  الوجوب   الحرمة فع  احد بوجهي  فتدبر

167؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصنل 
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ع فاالجناز عقال و االمتناع
،   قد 110: 2المحاق األردبيلع فع شرح اإلرشاد ( 2)•

ه أيضةا   كأنة( قةده)ينسب ذلك إلى صاحب الرياض 
مسموع منه ش اها، على حةد تعبيةر صةاحب م ةارح 

.129/ األنظار
.152/ فع االمر الرابع( 3)•
.  تعينه« ب»فع ( 4)•

167؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصنل 
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ع فاالجناز عقال و االمتناع
:  خرحمه اهلل   الاول بالجواز عاال   االمتناع عرفا إلقوله •
قةةد عرفةةت ان متعلاةةاا األحكةةام هةةع العنةةا ي  د ن ( 1)•

ر ن انهةا المعنوناا الخارجية غير ان العاالء بالنظر ال انوي ي
ا تاليةا هع المتعلااا د ن العنا ي  فيصير هتا اعتبةارا ثانية

دم لالعتبار األ ل فال يرد عليه ما طيورده رحمه اهلل مة  عة
ه فةان االعتبار بنظر العرف فيما علةم بةالنظر الةدققيق خالفة

الركون بنظر العرف هاهنا لةيس اعتمةادا بنظةر العةرف مةع
.  ل آلخربل جريا على اعتبار عاالئع ثان تاخالفه انكشاف

143-142ص؛ 2؛ ج( العالمة الطباطبايي)حاشية الكفاية
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