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االمور االعتباريّة
الثامن في شرح االمور االعتباريّةالفصل •
: أقول•
مرا ره  كان االعتبار بتسررية الرو و ت رصررّفي فيحيث •

ال بل شرنهي للرأ أن-كما عرفت-ثابتا، فمن الممكن
، برل ينذرو ت ال ير ال ينذرو مرا يقف على حدّ واحدد

ول بالعرض مكان ما بالوات، فمن العسر العسرير الصصر
أ على معنى تاحد اعتباري جامع لجميع ما يصكو برول

.الو و

316صمجموعة رسائل العالمة الطباطبائى ؛ 
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االمور االعتباريّة
و هعو، لو حصل المعنى البادي ت االعتبار األتّل أت األصريل الروي  ر•

ر مرا يلصهري كاألتّل بالنسبة إلى ما يتلو  حتّى يستنبط مني ت معي سائ
كان لي تجي سهولة من تجي،

على من يريد شررح معنرى اعتبراري ت معنرا  الرب المعنرىفيجب •
كتنفرة األصيل، مع ما رصرّف فيي الو و بولأ أن يمرتصن برالهيود الم

صصرل ء بالصوف ت الوصل حتّى يعرف ما  و الضرتري منها، فيبالشي
.إمّا االعتبار األتّل أت األصيل

316-317: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
ى يعلرو يجب عليي أن يضوّ إلى للأ األمر الصهيهي الوي يهارهي حتّت •

عنري بولأ كيفيّة رصرّف الو و، لكنّ  وا إهّما يجرب إلا لرو يسرت ن
ة باسرتيفاء الهفهام المعنى بنفسي، أت اريد االستهصاء ت استتمام المعرفر

كيفيّة التصرّف، 

317: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص



6

االمور االعتباريّة
يري النافع أت النفع إلا اريد شرحي بادرها إلى مرا هصمرل عل: للأمثال •

وب النفع، فنجد الدتاء هصمل عليي أهّي هافع، ت هجد أهّي مطلوب ت مرغر
أهّهرا فيي ت البي، ألهّي يوجب الصصّة أت يوصّل إليها، ت هجرد التجرار 
المرال هافعة ت مطلوبة ت البها، ألهّها روصل إلى المال ت الربح، ت هجد
لوب  رل إهّما يطلب لما يتوذّى بي من االستراحة، ثوّ هعتبر أنّ كلّ مط

وب  و هافع، فنجد بعض ما  و مطلوب ال ههول إهّي هافع، كما  و مطلر
أذيرا، ت هعلو من  و  الجملة أنّ النافع  و الروي يطلرب ألجرل أمرر 

جل ء مطلوبا ألهذر  و مطلوب أذيرا، ت هعلو فالنفع  و ت تقوع الشي
.إنّ األتّل هافع في الثاهي: مطلوب هذر ت إيصالي إليي، فيهال

317: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
ينب ي لي أن يهيّن مرن عرادات النرام بمررتر ال مران، ت اذرت ف ت •

رك عهائد و ت سننهو، ت ما روجبي أم جة األقطار ت الب د، ت ما يشرت
ت بي أهواع الصيوان من التميّ ، ت مرا يتفراتت ت رروالي همروّ انهسران

ي، ت مرا اهتشار ، ت مسام أهواع الصاجات بي، ت كيفيّة فعالي ت اهفعاالر
.شابي للأ مبل ا تافيا

317: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
عمرد  ينب ي لي أن يعرف كيفيّة ر يّر المشرهورات ت االعتبرارات تت •

للأ، 
أربعة، قد فصّلنا ا في كتاب االعتباراتت •
 ي ت •
يكون بسبب التوصّل بي إلى ررق ت رن ّل أن •
يكون بسبب اقتضاء م اج أت ابيعة، أن •
أن يكون بسبب االذت ف في النظر ت التطبيق، ت •
أن يكون بسبب رصرّف يخرج من باب، ت يدذل في باب ت •

317: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
مسكن لمرتر الترقّي التفاتت الفاحش في كيفيّة الالب ما يوجبيمثال •

نيع فيمرا الد ور، ت في كيفيّة األسلصة ت األمتعة، فما في كلّ قرن كالش
يتلو  ت مرغوب عني، 

مثال الثاهي اذت ف حرال سركّان هاحيرة مرن المعمرور  مرع مرن ت •
مهابلتهو، 

عنرد مثال الثالث أنّ الطائفة ررى فعر  حسرنا ت  رو بعينري قبريحت •
هذرين، 

دا، فإنّ ال رص وا إلى ما أمرركو غ: مثال الرابع أنّ السيّد يهول لخدميت •
.إااعة  وا الك م الواجبة روجب إل اء أتامر  في غد
318: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
را أت ينب ي لي أن يعتبر حال المشرتح، ت  ل لري هظيرت •

ضدّ، ت يتعاتن بنحوالري علرى أحروال المشررتح، فرإنّ 
أحرروال النظيررر هظيررر ل حرروال، ت أحرروال الضرردّ ضرردّ 
أ ل حوال، ت ربّما كان العلو بالمتهاب ت تاحردا، ت للر

ت الضرارّ، كالشريف ت الوضيع، ت ال ني ت الفهير، ت النافع
.ت الخير ت الشرّ

318: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
ائف  ل لي مضرائف  فرإنّ المضر: ينب ي لي أن يعتبر حال المشرتحت •

ت يعرف بالمضائف، ت في جميرع للرأ رعتبرر الشررتا ت األغر ا
.التصويرات الموكور  في كتاب الجدل

318: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
كتفري لو اريد بيان رمام المعنى المشهور ت االعتباري، لكن ربّما ي وا •

الجردل في الجدل في رعريف األمر االعتباري أت الصهيهي الواقرع فري
لّ بجميرع بمجرّد لكر ما بي يمتاز ت يفيد رصوّر  بوجي ما، كتعريف الك

ء إنّ العدالة حكمة ت شجاعة ت عفّرة ت رعريرف الشري: أج ائي، فيهال
.ب زم من لوازمي أت بمضائفي أت بمهارهي، ت هصو للأ

. وا  و التصديد•

318: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
ل إليري أمّا اهت اع الصهيهة من المشهور ت االعتباري فيمكن أن يتوصّت •

.بما سلف من الشرح ت بطرق اذرى رفيد االقتضاب
منري ت ت ينب ي لي أن يصصل لي أثر االعتبار الروي ي يرد االقتضراب•

.بةغايتي، فإنّ االعتبار إهّما يتوذّى للصصول إلى ال اية المطلو
هيهيّرة، ت ينب ي لي أن ي حظ ما رتررّب عليي  و  ال اية من االمور الص•

فإنّ غايرات المشرهورات ت االعتباريرات هثرار ل مرور الصهيهيّرة أت
، ت ربّمرا ل عتبارات السابهة عليي، فربّما كاهت ال اية أثرا ألمرر معريّن

.ال ايةكاهت المور كثير  يصصل ال رض لو تضع كلّ منهما موضع لي

319: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
ن أهّري ء منها ربيّن ت بريّإلا فصص عن  و  المعاهي ت عثر على شيثوّ •

مشارك لهوا األمر االعتباري في الشرح ت التعريف، 

319: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص



15

االمور االعتباريّة
نري قول الفيلسوف أنّ الواجب رعالى مرتكلّو مرن صردر ع: للأمثال •

فظ في الك م، ت الك م  و الهول الكاشف عمّا في الضمير، ت ارّخال الل
لّ للأ لسهولة منذو ، ت إلّا لو كان ب ير  ت أدّى مؤدّا  كان ك ما، فك

ول عرن ما بي يكشف عن الضمير فهو ك م لوي الضمير، فوجود المعل
لعلّرة تجود  في ضمن علّتي بنصو أشرف ت مناسبة لعلّتري معري كر م ل

ي لكشفي عني، ت ال يشترا في الكشف أن يكرون عرن تضرع ت ال فر
فري الضمير أن يكون مثل قوّ  من قوى اندراك، ت كولأ ال يشترا
لواجرب الصدتر الصدتث، سيّما ال ماهي مني، فالعلّة متكلّو بمعلولي، ت ا

.بفعليعلّة على انا ق، فهو متكلّو 

319: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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االمور االعتباريّة
هور العاشر في االحتجاج على الهضايا االعتباريّة ت المشالفصل •
ؤذرو ت  ي في بابها كالهضايا البر اهيّة، غيرر أنّ الواجرب أن ي: أقول•

مبادئها ت أتسااها من اآلراء المصمرود  ت اآلراء الكلّيّرة العامّرة دتن 
يّتي فري قضريّة الصهيهيّة، فإنّ المبدأ الصهيهي إلا روسّط مع هسبتي ت كيف

علّق بالبر ان اعتباريّة مشهور  كان من رشبيي االعتبار بالصهيهة، فمن ر
ة على مطلوب ت مي فهد قنع بالشعر من الجدل، ت  وا  و حال الصجّ
يّة على قضيّة ت ميّة من مبدئها، ت قد يستعمل فري  روا البراب الهضر

.سبةالصهّة لكوهها مشهور  ال لكوهها حهّة، فتت يّر الكيفيّة أت الن

323مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى ؛ ص
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االمور االعتباريّة
.الثاهي من المهالة االتلى من رسالة االعتباراتالفصل •
.المهالة االتلى، الفصل الثامن•
ل حدتد الدتلة، ت كرلّ مرا يفصر: ء أقام لي حدتد، رهولحدّد الشي: -ل ة-التصديد•

.ء فهو حدّ ليبين ارفي الشي
ت قرد . ة ماهعةء بما يدلّ على حهيهتي داللة رفصيليّة جامعرعريف الشي: ت اصط حا•

: لنرايطلق التصديد على االسو المهرتن بالسرلب، موضروعا كران أت مصمروال، كهو
(.64: معجو مصطلصات المنطق.) انهسان ال أبيض، ت ال إهسان أبيض

-جلرد، باقيرات 1اباابايى، مصمدحسين، مجموعة رسائل الع مرة الطباابرائى، •
.ق. 1428، 1: قو، چاپ-ايران 

-جلرد، باقيرات 1اباابايى، مصمدحسين، مجموعة رسائل الع مرة الطباابرائى، •
.ق. 1428، 1: قو، چاپ-ايران 

319: مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى، ص
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التضاد في اإلعتباريات
: ان متعلق األحكام  و فعل المكلف إلخقولي •
اف أطد قد لكرها مرارا ان الصكو هسبة اعتباريرة ت ( 2)•

عنراتين فالالنسب االعتبارية يجب ان تكدون اعتباريدة
ت بالرروات ت أتال االعتباريررة  رري متعلهررات األحكررام 

فري األفعال الخارجية متصف بها بعرضها فهري تاسرطة
بروت العرتض بالنسبة إلى معنوهارها ال تاسرطة فري الث

األمرور ما ليس في الخارج حهيهة فريرنثير حتى يل م
.  الخارجية رنثيرا حهيهيا

141-140ص؛ 1ج؛ (العالمة الطباطبايي)حاشية الكفاية
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التضاد في اإلعتباريات
( 1: )ما  و م ك استصالة الب الضدين إلخ( ر )قولي •
تصهرق ينب ي ان يرراب في ان األمور االعتباريرة ال يال •

ها إل ال بينها هسبة التنافي ت ال الت ؤم مرن حيرث أهفسر
ينهدا مد  انما تتحقق بهفسية لها على ما عرفت سابها ت 

ت علهرينكرالت ؤم برين المتحيث اآلثار المت تبة عليهدا
ين االمتثرالين التنافي ت التضاد بينهما فالتدافع ت التضاد ب

ت  ما أثر األمرين  و الموجب لتضراد األمررين بنصرو 
الوسااة في العرتض دتن الوسااة في الثبوت، 

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



20

التضاد في اإلعتباريات

اما انيراد بان التضراد ت التماثرل مرنت •
ة أحكام األمور الصهيهيرة دتن االعتبارير
. فرر  رضرراد ت ال رماثررل بررين األحكررام

ا أو مطلق التنافي ذاتدفمدفوع بان المراد 
. مجازا ال ما  و اصط ح الصكيووجودا

195ص؛ 2؛ ج( العالمة الطباطبايي)الكفايةحاشية 
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ع فاعقال و االمتناعالجواز 
ت (  2)التفصيل من بعرض األعر م)الك م في حال بهي •

(.عرفابالجواز عه  ت االمتناعالهول
المتناع ت فيي أهي ال سبيل للعرف في الصكو بالجواز أت ا•

رها إليي إال اريق العهل ف  معنى لهوا التفصيل إال ما أش
ت من النظرر المسرامصي ال يرر المبتنري علرى التردقيق

 ع علرى التصهيق ت أهت ذبير بعدم العبر  بي بعرد االار
ذ في بالنظر الدقيق 

167؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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ع فاالجواز عقال و االمتناع
أن الن اع ليس في ذصرو  (  3)ت قد عرفت فيما رهدم•

ن مدلول صي ة األمر ت النهي بل في األعو ف  مجرال أل
لعلري يتو و أن العرف  و المصكو في رعيين المرداليل ت

معان فري رناف ال يجتكان بين مدلوليهما حسب رعييني
مراع تاحد ت لو بعنواهين ت إن كان العهل يرى جواز اجت

.  الوجوب ت الصرمة في تاحد بوجهين فتدبر

167؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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ع فاالجواز عقال و االمتناع
، ت قد 110: 2المصهق األردبيلي في شرح انرشاد ( 2)•

ي أيضرا ت كنهر( قرد )ينسب للأ نى صاحب الرياض 
مسموع مني شفا ا، على حرد رعبيرر صراحب مطرارح 

.129/ األهظار
.152/ في االمر الرابع( 3)•
.  رعيني« ب»في ( 4)•

167؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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ع فاالجواز عقال و االمتناع
:  خرحمي اهلل ت الهول بالجواز عه  ت االمتناع عرفا إلقولي •
قررد عرفررت ان متعلهررات األحكررام  رري العنرراتين دتن ( 1)•

رتن اههرا المعنوهات الخارجية غير ان العه ء بالنظر الثاهوي ي
ا راليرا  ي المتعلهات دتن العناتين فيصير  وا اعتبرارا ثاهير

دم ل عتبار األتل ف  يرد عليي ما سيورد  رحمي اهلل مرن عر
ي فران االعتبار بنظر العرف فيما علرو برالنظر الردّقيق ذ فر

الركون بنظر العرف  ا نا لريس اعتمرادا بنظرر العررف مرع
.  ل آلذربل جريا على اعتبار عه ئي ثان راذ في اهكشاف

143-142ص؛ 2؛ ج( العالمة الطباطبايي)حاشية الكفاية
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حديث تضادّ األحكام التكليفية
لرف أم ألنّ البعث الصهيهي يوجد سواء تجدت الهوية العينية من المك•

ا ال يوجد ال، ت يستصيل أن يتهوّم الموجود ت يتشخص بالمعدتم، بل م
مقوّم لده و متعلقه الأص ، كما في البعث إلى العصا ، ف  مصالة يكون 

ألمد  المشخّص هو الفعل بوجوده العنواني الف ضدي الموافدق الفدق ا
.االعتباري و المسانخ له

309: ، ص2نهاية الدراية في ش ح الكفاية، ج
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حديث تضادّ األحكام التكليفية

يسا أنّ البعث و الزج  ل: من جميع ما لكرهافارضح •
، ت االعتباريةم  األحوال الخارجية، بل م  األمور 

متعلّقهما لدي  مد  الموجدودات العينيدة، بدلأنّ 
ية، الوحدة المف وضة ليست شخصد، ت أنّ العنوانية

ن مرن ، ف  موجب لتو ّو اجتماع الضدّيطبيعيةبل 
.ء ت ال جر عنيالبعث هصو شي

310: ، ص2نهاية الدراية في ش ح الكفاية، ج



27

اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
هري فري ث ثة م كات ت رهريبات لجواز اجتماع األمر ت النهستخلص •

.ء منها في مورد جاز االجتماعموضوع تاحد لو روّ شي

انَّ األمر إِلا كان متعلّهرا  بصررف تجرود الطبيعرة فري: المالك األول•
بينهما، إِل الخارج فصتى إِلا كان النهي متعلّها  بالفرد ت الصصّة ال رضاد

رد ال مصوتر في أَنْ يريد المولى صرف الوجود للجامع ت ينهى عن فر
.من أفراد 

38ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
 ت إِنْ أَنْ يكون متعلّق األمر غير متعلّرق النهري عنواهرا : الثانيالمالك •

لى اهطبها على تجود تاحد في مورد ذارجا ، ألنَّ رعدد العنوان يؤدّي إِ
.رعدد ما  و معرتض األمر ت النهي ت الصبّ ت الب ض حهيهة ت لارا 

لمنهي عني أَنْ يكون التركيب بين عنواهي المنمور بي ت ا: المالك الثالث•
معنرون اهضماميّا  ال ارّصاديّا ، أي يكون رعدد العنوان مسرتل ما  لتعردد ال

.ذارجا 

38ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
برتيّرا  الم ك الثالث  و الّوي بنى عليي المصهّهون جواز االجتماع كت •

ديث عن ت إِنْ اذتلفوا في رشخيص موارد  ص رتيّا ، ت سوف ينري الص
.للأ مفصل ا

ت المر ك الثراهي قرد أتضرصنا  اآلن ت علرى أساسري أثبتنرا جررواز •
.االجتماع حتى مع تحد  المعنون

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
سري الم ك األتل قد بيّنا فيما سبق اهَّي ت إِنْ كران صرصيصا  فري هفت •

مري بلصاظ هفس األمر ت النهي إِلّا اهَّي لو الحظنا ما ادّعينا تجرداها  ل ت
عرالو عن األمر بالجامع بنصو صرف الوجود من التخيير الشرعي فري
األفرراد الصبّ ت انراد  المستل م لتعلّق الصبّ بالفرد عند ررك سرائر

 ت ل م التضاد بين األمر بالجامع ت النهي عرن الفررد فري عرالو الصربّ
[.1]الب ض الّوي  و عالو المبادئ ت رتح الصكو 

•______________________________

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
ليهرا  ذرارج البصرث رع( قدم سرّ  الشريف)لكر سيدها األستال -[1]•

على  وا الم ك لجواز االجتماع بننَّ ما لكرها  فري ردّ  مرن سرريان 
متنراع ت المصبوبيّة من الجامع إلى الفرد ال يشكل مصروترا  ثبوريّرا  ل 

اهَّما  و مجرّد مصوتر إثباري مخصو  بمرا إلا كران األمرر ت النهري 
.ثابتين بدليلين لفظيّين

نصرو انَّ حبّ الفرد المتولد من حبّ الجامع رار  يكون ب: روضيح للأ•
بين مصلصة بصيث ي لب مب وضيّة الفرد المصرم بعد الكسر ت االهكسار
كن بدرجرة الجامع المتصهّهة بالفرد ت مفسدري فيكون الفرد مصبوبا  ت ل

يّة ف  يفرض غلبة المب وض: أذفّ من مصبوبيّة سائر األفراد، ت أذرى
.حبَّ للجامع المنطبق على  وا الفرد المبتلى بالمفسد 

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
رعلّرق األتّل يمكن ثبورا  بهاء األمر بل الصبّ على الجامع رغروفعلى •

ل تجود النهي بالفرد غاية األمر ال يكون م ك النهي مب وضيّة الفرد ب
بّرق المكلّرف المفسد  فيي أت قلّة مصبوبيّتي، فالمولى ينهى عني لكي يط

يّة الكاملة الجامع على األفراد غير المبت   بالمفسد  ت الواجد  للمصبوب
.ت لكن لو أرى بي كان تاجدا  للمصلصة ت المصبوبيّة

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
رد األمرر علرى الجرامع المنطبرق علرى الفرعلى الثاهي أيضا يبهرىت •

، ألنَّ المب وض ت ال ينصسر عني إلى الجامع المخرتصّ بسرائر األفرراد
ر ت  وا الفرد ت إنْ لو يكن مصبوبا  إِلّا اهَّي تاجد للمصلصة ت م ك األم
ن معي ال تجي لبهاء األمر ت معاقبة المكلّف علرى رركري للجرامع ضرم

ر متعلّهرا  سائر األفراد بعهاب زائد على ارركابي للصرام بل يبهرى األمر
ي يدفع بالجامع رغو عدم مصبوبيّة  وا الفرد ت لكن ينهى عن الفرد لك

،المفسد  ت المب وضيّة

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
 وضريّة فانَّ األمر ت النهي ال يل م أَنْ ينشن دائما عن المصبوبيّة ت المب•

ون الفعليّتين في متعلهيهما ت اهَّما ظا ر ما للرأ، مرع إمكران أن ركر
ي ت إحدا ما أت كلتا ما شنهية ت ال يهدح للأ في رنج  األمر أت النه
لمولى دذولي في عهد  المكلّف فاهي يكفي في للأ إبراز ما من قبل ا

ت التصدّي لتصصيل م كهما إلا كان ممكنا  كما في المهام، 

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 
تظهر منهما  وا يعني انَّ دليلي األمر ت النهي لو كاها لفظيين بصيث يست •

بلصاظ  وا الظهور المصبوبيّة ت المب وضيّة الفعليتين تقع التنافي بينهما
ل ت امّا إلا كان أحد ما لبّيّا كانجماع أمكن الجمع بيني ت برين مردلو

م سررّ  قردّ)اهتهرى بياهري ... اآلذر، فالمصوتر إثباري ت ليس ثبوريّا  
(. الشريف

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اجتماع األم  و النهيجواز مالكات 

39ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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فيهاأدلة المجوزي  و المناقشة بعض 
[بعض أدلة المجوزين ت المناقشة فيها]•
.على الجواز بنمورثو إهي قد استدل•
[الدليل األتل للمجوزين]•
كما منها  أهي لو لو يج  اجتماع األمر ت النهي لما تقع هظير  ت قد تقع•

ت في العبادات المكرت ة كالص   في مواضرع التهمرة ت فري الصمرام
.الصيام في السفر ت في بعض األيام

161ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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فيهاأدلة المجوزي  و المناقشة بعض 
عهمرا الم زمة أهي لو لو يكن رعدد الجهة مجديا في إمكان اجتمابيان •

لما جراز اجتمراع حكمرين هذررين فري مرورد مرع رعردد ا لعردم 
دا رة اذتصاصهما من بين األحكام بما يوجب االمتناع مرن التضراد ب

أت رضاد ا بنسر ا ت التالي باال لوقوع اجتماع الكرا رة ت انيجراب
فري االستصباب في مثل الص   في الصمرام ت الصريام فري السرفر ت

عاشوراء ت لو فري الصضرر ت اجتمراع الوجروب أت االسرتصباب مرع 
.انباحة أت االستصباب في مثل الص   في المسجد أت الدار

161ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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فيهاأدلة المجوزي  و المناقشة بعض 
ما تقع الجواب عني أما إجماال فبنهي ال بد من التصرف ت التنتيل فيت •

ضرتر  في الشريعة مما ظا ر  االجتماع بعد قيام الدليل على االمتناع
مراع ال يصادم البر ان مع أن قضية ظهور رلأ الموارد اجتالظهور أن

ل الصكمين فيها بعنوان تاحرد ت ال يهرول الخصرو بجرواز  كرولأ بر
مرن [ لري]باالمتناع ما لو يكن بعنواهين ت بوجهين فهرو أيضرا ال برد 

دتحة التفصي عن إشكال االجتماع فيها ال سيما إلا لو يكن  ناك من
كما في العبادات المكرت ة التري ال بردل لهرا فر  يبهرى لري مجرال

. ىل ستدالل بوقوع االجتماع فيها على جواز  أص  كما ال يخف

161ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المك وهةالعبادات أقسام 
[أقسام العبادات المكرت ة]•
النهض يوجب لكر ا بما فيها منأما رفصي  فهد أجيب عني بوجو ت •

ى ما  و ت انبرام اول الك م بما ال يسعي المهام فاألتلى االقتصار عل
التصهيق في حسو ماد  انشكال 

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المك وهةالعبادات أقسام 

العبادات 
المكروهة 

تهما تعلق به النهي بعنوانه و ذا
ال بدل له

يكون له البدل

بل بما هو مجامع معه وجودا ما تعلق النهي به ال بذاته 
أو مالزم له خارجا 

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المك وهةالعبادات أقسام 

ي ما تعلق به النه
بعنوانه و ذاته

ال بدل له

يكون له البدل

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المك وهةالعبادات أقسام 

ما تعلق به النهي 
بعنوانه و ذاته

ال بدل له
صوم يوم عاشوراء  

ي و النوافل المبتدأة ف
بعض األوقات

يكون له البدل

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المك وهةالعبادات أقسام 

ما تعلق به النهي 
بعنوانه و ذاته

ال بدل له
صوم يوم عاشوراء  

ي و النوافل المبتدأة ف
بعض األوقات

يكون له البدل
ي النهي عن الصالة ف

الحمام

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المك وهةالعبادات أقسام 

العبادات 
المكروهة 

تهما تعلق به النهي بعنوانه و ذا
ال بدل له

يكون له البدل

بل بما هو مجامع معه وجودا ما تعلق النهي به ال بذاته 
أو مالزم له خارجا 

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 



46

المك وهةالعبادات أقسام 

العبادات 
المكروهة 

اتهما تعلق به النهي بعنوانه و ذ
ال بدل له

يكون له البدل

ل بما تعلق النهي به ال بذاته 
بما هو مجامع معه وجودا أو 

مالزم له خارجا 

الصالة في 
مواضع التهمة

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 



47

المك وهةالعبادات أقسام 

العبادات المكروهة 

انه ما تعلق به النهي بعنو
و ذاته و ال بدل له

صوم يوم عاشوراء  و 
عض النوافل المبتدأة في ب

األوقات

ما تعلق به النهي كذلك و
يكون له البدل

النهي عن الصالة في 
الحمام

ته ما تعلق النهي به ال بذا
بل بما هو مجامع معه 

وجودا أو مالزم له خارجا 
مةالصالة في مواضع الته

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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