


32 النهياألمر و جواز اجتماع11-9-97



3

فيهاأدلة المجوزين و المناقشة بعض 
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]•
.على الجواز بأمورثم إنه قد استدل•
[الدليل األول للمجوزين]•
كما منها  أنه لو لم يجز اجتماع األمر و النهي لما وقع نظيره و قد وقع•

و في العبادات المكروهة كالصالة في مواضعع التهمعة و فعي الممعا 
.الصيا  في السفر و في بعض األيا 

161ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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فيهاأدلة المجوزين و المناقشة بعض 
عهمعا المالزمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتمابيان •

لما جعاز اجتمعاع مكمعين ينعرين فعي معورد معع تععددها لععد  
داهعة انتصاصهما من بين األمكا  بما يوجب االمتناع معن التاعاد ب

أو تاادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهعة و اييجعا 
فعي االستمبا  في مثل الصالة في الممعا  و الصعيا  فعي السعفر و

عاشوراء و لو فعي الماعر و اجتمعاع الوجعو  أو االسعتمبا  معع 
.ايبامة أو االستمبا  في مثل الصالة في المسجد أو الدار

161ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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فيهاأدلة المجوزين و المناقشة بعض 
ما وقع الجوا  عنه أما إجماال فبأنه ال بد من التصرف و التأويل فيو •

ضرورة في الشريعة مما ظاهره االجتماع بعد قيا  الدليل على االمتناع
معاع ال يصاد  البرهان مع أن قاية ظهور تلك الموارد اجتالظهور أن

ل المكمين فيها بعنوان وامعد و ال يوعول المصعم بجعوازه كع لك بع
معن [ لعه]باالمتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهعو أياعا ال بعد 

دومة التفصي عن إشكال االجتماع فيها ال سيما إذا لم يكن هناك من
كما في العبادات المكروهة التعي ال بعدل لهعا فعال يبوعى لعه مجعال

. ىلالستدالل بوقوع االجتماع فيها على جوازه أصال كما ال يمف

161ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات أقسام 
[أقسا  العبادات المكروهة]•
النوض يوجب ذكرها بما فيها منأما تفصيال فود أجيب عنه بوجوهو •

ى ما هو و ايبرا  طول الكال  بما ال يسعه الموا  فاألولى االقتصار عل
التمويق في مسم مادة ايشكال 

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالعبادات 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 
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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالعبادات أقسام 
.سا و على اهلل االتكال إن العبادات المكروهة على ثالثة أقفيوال •
أمدها ما تعلق به النهعي بعنوانعه و ذاتعه و ال بعدل لعه كصعو  يعو  •

.عاشوراء  و النوافل المبتدأة في بعض األوقات
لصالة في ثانيها ما تعلق به النهي ك لك و يكون له البدل كالنهي عن ا•

.المما 
مالز  أووجودا ثالثها ما تعلق النهي به ال ب اته بل بما هو مجامع معه •

ألجل له نارجا كالصالة في مواضع التهمة  بناء على كون النهي عنها
.اتمادها مع الكون في مواضعها

162؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات 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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المكروهةاألول من العبادات القسم 
[الجوا  عن الوسم األول من العبادات المكروهة]•
ميما أما الوسم األول فالنهي تنزيها عنه بعد ايجماع على أنه يوع صع•

و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهعر معن مداومعة األ معة علعيهم 
السال  على الترك 

163: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةاألول من العبادات القسم 
الفعل فيكون الترك كانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ألجل إما •

ينئع  ذا مصلمة موافوة للغرض و إن كان مصلمة الترك أكثر فهمعا م
ير بينهما لو لعم يكونان من قبيل المستمبين المتزاممين فيمكم بالتمي

ميما يكن أهم في البين و إال فيتعين األهم و إن كان اآلنر يوعع صع
ميث إنه كان راجما و موافوعا للغعرض كمعا هعو المعال فعي سعا ر 

الواجباتالمستمبات المتزاممات بل 

163: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةاألول من العبادات القسم 
مزازة و منوصة فيه أصعال [ 1]و أرجمية الترك من الفعل ال توجب •

يوعع كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصعلمته و لع ا ال
المية صميما على االمتناع فإن المزازة و المنوصة فيه مانعة عن صع

فوعة التور  به بمالف الموا  فإنه على ما هو عليه من الرجمان و موا
.كما إذا لم يكن تركه راجما بال مدوث مزازة فيه أصالالغرض

163: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات أقسام 
معن دون انبباقعه عليعه مالزمة الترك لعنووان كوكل  إما ألجل و •

لمتعلق به فيكون كما إذا انببق عليه من غير تفاوت إال في أن البلب ا
المويوعة مينئ  ليس بمويوي بل بالعرض و المجاز ف إنما يكون فعي
ه مويوعة متعلوا بما يالزمه من العنوان بمالف صورة االنبباق لتعلوه ب

كما في سا ر المكروهات من غير فرق إال أن منشعأه فيهعا معزازة و
فعي منوصة في نفس الفعل و فيه رجمان في الترك من دون معزازة

.الفعل أصال غاية األمر كون الترك أرجح

164: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات أقسام 
لتعرك يمكن أن يممل النهي في كال الوسمين على ايرشاد إلعى انعم •

ال ي هو أرجح من الفعل أو مالز  لما هو األرجح و أكثر ثوابا ل لك
. تغفلو عليه يكون النهي على نمو المويوة ال بالعرض و المجاز فال

164: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات 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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المكروهةالثاني من العبادات القسم 
[الجوا  عن الوسم الثاني من العبادات المكروهة]•
ي القسم ألجل ما ذكر فأما الوسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون و •

منقصوة بسبب حصوولكما يمكن أن يكون األول طابق النعل بالنعل 
ص غيور في الطبيعة المأمور بها ألجل تشخصها في هكا القسم بمشخ

قوعهعا كما في الصالة في المما  فإن تشمصها بتشعم  ومالئم لها
ا  فيه ال يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفعس الكعون فعي الممع

.بمكروه و ال مزازة فيه أصال بل كان راجما كما ال يمفى

164: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالثاني من العبادات القسم 
عهعا ربما يمصل لها ألجل تمصصها بمصوصية شديدة المالءمعة مو •

ك ألن مزية فيها كما في الصالة في المسجد و األمكنة الشريفة و ذلع
ون لعه الببيعة المأمور بها في مد نفسها إذا كانت مع تشم  ال يكع

شدة المالءمة و ال عد  المالءمة لها موعدار معن المصعلمة و المزيعة 
ها بمعا لعه كالصالة في الدار مثال و تزداد تلك المزية فيما كان تشمص

شدة المالءمة و تنو  فيما إذا لم تكن لعه مال معة و لع لك يعنو 
ي مزيتها ثوابها تارة و يزيد أنرى و يكون النهي فيه لمدوث نوصان ف
ر ثوابعا فيه إرشادا إلى ما ال نوصان فيه من سا ر األفراد و يكون أكثع

منه 

164: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالثاني من العبادات القسم 
أقل قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون)مراد من ه ا ليكنو •

وابعا معن و ال يرد عليه بلزو  اتصاف العبادة التي تكون أقعل ث( ثوابا
األنععرى بالكراهععة و لععزو  اتصععاف مععا ال مزيععد فيععه و ال منوصععة 

أن المعراد باالستمبا  ألنه أكثر ثوابا مما فيه المنوصة لما عرفت من
مصة بمعا ال من كونه أقل ثوابا إنما هو بوياسه إلى نفس الببيعة المتش

ر ثوابا يمدث معه مزية لها و ال منوصة من المشمصات و ك ا كونه أكث
الوسم ال يمفى أن النهي في ه ا الوسم ال يصح إال لإلرشاد بمالفو •

معن األول فإنه يكون فيه مولويا و إن كان ممله على ايرشاد بمكان
.ايمكان

165: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المكروهةالعبادات 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 
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
[الجوا  عن الوسم الثالث من العبادات المكروهة]•
و أما الوسم الثالث •
أو أن يكون النهي فيه عن العبعادة المتمعدة معع ذاك العنعوانفيمكن •

عنوان المالزمة له بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه به مويوة ذاك ال
راد يمكن أن يكون على المويوة إرشادا إلى غيرها معن سعا ر األفعو •

فاء مما ال يكون متمدا معه أو مالزما له إذ المفروض التمكن من استي
ل بجواز مزية العبادة بال ابتالء بمزازة ذاك العنوان أصال ه ا على الوو

.االجتماع

165: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
أما على االمتناع فك لك في صعورة المالزمعة و أمعا فعي صعورة و •

االتماد و ترجيح جانب األمر كما هعو المفعروض ميعث إنعه صعمة 
علعى معا العبادة فيكون مال النهي فيه ماله في الوسم الثاني فيممعل
ه إذ علعى ممل عليه فيه طابق النعل بالنعل ميث إنه بالدقة يرجع إلي

االمتنععاع لععيس االتمععاد مععع العنععوان اآلنععر إال مععن ممصصععاته و 
دة و نويصعة مشمصاته التي تمتلف الببيعة المأمور بها في المزية زيعا

.بمسب انتالفها في المالءمة كما عرفت

165: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
عبعادة قد انودح بما ذكرناه أنه ال مجال أصال لتفسير الكراهة فعي الو •

وعول بأقلية الثوا  في الوسم األول مبلوا و فعي هع ا الوسعم علعى ال
بالجواز كما انودح مال اجتمعاع الوجعو  و االسعتمبا  فيهعا و أن

مبلوعا ايرشاد إلى أفال األفعرادنمو األمر االستمبابي يكون على 
و المجعاز على نمو المويوة و مولويا اقتاا يا ك لك و فعليا بالعرض

ل فيما كان مالكه مالزمتها لما هو مستمب أو متمدا  مععه علعى الوعو
.بالجواز

165: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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القسم الثالث من العبادات المكروهة
وان ال يمفى أنه ال يكاد يأتي الوسم األول هاهنا فعإن انببعاق عنعو •

ه راجح على الفعل الواجب ال ي ال بدل له إنمعا يككعد إيجابعه ال أنع
الجواز يوجب استمبابه أصال و لو بالعرض و المجاز إال على الوول بع

ا و ك ا فيما إذا الز  مثل ه ا العنوان فإنه لو لعم يككعد اييجعا  لمع
. يصمح االستمبا  إال اقتاا يا بالعرض و المجاز فتفبن

166: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 



30

المراد بالواحد الكي تعلق به األمر و النهي

األمر و النهي يلحظان 
بالنسبة إلى 

متعلقهما بالذات 

العنوان القائم في 
الذهن الّذي هو 

المعروض الحقيقي 
لألمر و النهي

متعلّقهما بالعرض

مطبق تلك العناوين 
لعناوين باعتبار انَّ تلك ا

ملحوظة بما هي فانية 
في معنوناتها

25ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المراد بالواحد الكي تعلق به األمر و النهي

األمر و جواز اجتماع
النهي

المعروض بالذات 
فيهما واحد

ر استحالة اجتماع األم
و النهي فيه أصل 

موضوعي

المعروض بالعرض 
لهما متغاير

إمكان تعلّق األمر 
بأحدهما و النهي 
باآلخر مفروغ عنه

التغاير بين 
المعروضين بالذات

ذفيقع البحث حينئ

25ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المراد بالواحد الكي تعلق به األمر و النهي

التغاير بين 
المعروضين بالذات

العنوان واحد إِاّل 
انَّهما متغايران 
دباإلطالق و التقيي

ا  العنوان متغاير رأس

25ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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اختالف النحوان من اإلجتماع
معو ه ان النموان يمتلفان في أمر هو انَّه ال يمكن البمعث فعي النو •

به ا -المعروض بال ات-األول عن إمكان استلزا  التغاير في العنوان
ة الصالة لوضوح ومد-المعروض بالعرض-النمو للتغاير في المعنون

و من المما  و عد  تعدّدها فينمصر البمث عن ه ا النمفي المارجية 
ع التاعاد التغاير في انَّ ه ا المودار من التغاير بالعنوان هل يكفي لعدف

بنفسه أ  ال؟
 ور التاعاد بينما النمو الثاني للتغاير يعول البمث فيه عن اندفاع ممع•

.بلماظ كلّ من الناميتين

326ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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