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يانالعرفأو يانالعقلاإلمكان و االمتناع 
المسألة انَّ اإلمكان و االمتناع المبحوث عنهما في هذه-الثانيالتنبيه •

هل هو بحسب نظر العقل أو العرف؟
.فانه ربما قيل بإمكان االجتماع عقال و امتناعه عرفا•

52ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يانالعرفأو يانالعقلاإلمكان و االمتناع 
هما بأنَّ اإلمكان و االمتناع امرران واقعيران رردر : قد استشكل فيهو •

صرهما و العقل و ال شأن للعرف في ذلك و ليس نظره حجة في تشخي
داليل إنَّما رمكن أَنْ رحتجّ بنظر العرف في باب المفراهي  و تحدررد مر

.األلفاظ
53: ، ص3في عل  األصول، جبحوث •

52ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يانالعرفأو يانالعقلاإلمكان و االمتناع 
و انَّ نظر العرف فري تشرخيا المصرا رق مرن حير  هر: و التحقيق•

ض و إِنْ ل  ركن حجة  ما أُفيد، إلّرا انره لرو فررللمصا رق تشخيا
ي فري نشوء  اللة التزامية عرفيرة للردليل اللفظري نتيجرة نظرر عرفر
ا بالدقرة المصداق أو نتيجة امتناع رتصوره العرف و إنْ ل  ركن امتناع

جيرة فهذه الداللة االلتزامية العرفية سروف تكرون مشرمولة لردليل ح
الظهور و الدالالت أرضاً، 

53ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يانالعرفأو يانالعقلاإلمكان و االمتناع 
ل و لرو  لّما  ان هناك توسعة في الداللة أو المفهوم للدلي: الحاصلو •

هرذا لره و.  ان في طول نظر عرفي تطبيقي  ان حجة و مفيداً فقهيراً
عرفرا و ء رردلتطبيقات  ثيرة في الفقره، فمثلًرا  ليرل مطهرررة شري

اً بالمالزمة على طهارته ألن المطهر ال رعقل عرفاً أَنْ ال ركرون طراهر
  مع انه عقلًا ال امتناع في ذلك و  ليل نجاسرة المراء الرنجس المرتم

ع ذلك، بالطاهر  راً رالزم عرفاً نجاسة الماء  له و إِنْ  ان عقلًا ال رمتن
ي و هكذا في المقام لو فرض االمتناع عرفاً الجتماع األمر و النهي فر
ة موضوع واحد  ان  ليل وجوب الصالة مثلًرا  الًرا بالمالزمرة العرفير

.على اختصاصها بغير الفر  المحرم

53ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يانالعرفأو يانالعقلاإلمكان و االمتناع 
ياً أرضاً، فالبح  عن اإلمكان و االمتناع العرفي معقول و مفيد فقهاذن •

  انَّ نع  هناك فرق بين االمتناع العرفي و االمتناع العقلري مرن حير
لنهري االمتناع العرفي رختا اثره بما إذا  ان الدليل علرى األمرر أو ا

مرا عرفر  لفظياً، فال رت  فيما إذا  ان الدليل لبياً من إجماع أو غيره ل
ي من انَّ االمتناع عرفاً انما رجدي إذا  ان منشرااً لتشركيل  اللرة فر
باب الدليل تكون موضوعاً لكبرى حجية الدالالت، و هذا مخصوص ب

.األلفاظ و  الالتها و ال مجال له في األ لة اللبية
م ث  إنَّ الصحيح عدم االمتناع عرفاً فري  رل مرور  نقرول فيره بعرد•

.االمتناع عقلًا

53ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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يانالعرفأو يانالعقلاإلمكان و االمتناع 
ظ انَّ االمتناع العقلي على ما بينراه انمرا هرو بلحرا: الوجه في ذلكو •

مبا ئ الحك  مرن الحرب و الربغ  و اإلرا ة و الكراهرة و اإلنسران 
مراً العرفي رعيش هذه الحاالت بحسب وجدانه و رمر فري حياتره حت

ي مرور  بعناورن رحب بعضها و ربغ  بعضها اآلخر و قد رجتمعان فر
واحد فإذا  ان عقلًا رجروز ذلرك فاإلنسران العرفري سروف رحرس 

ء يبوجدانه حتما إمكان أَنْ رجتمع الحب و البغ  في مور  على شر
. واحد بعنوانين فيذعن بإمكانه و عدم امتناعه

53ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المبعد و المقرب
ر عدم جواز االجتماع إِذا  ان الواجب عبا رّاً ال باعتبا :األولالتحفّظ •

إذا  ران لزوم غائلة التضا  بل باعتبار عدم إمكان التقرّب، فانَّ الفرر 
ض مبعد عرن مبغوضاً للمولى فال رمكن التقرّب به فانَّ اإلتيان بالمبغو

تراط المولى و ليس مقرباً له و معه ال رقع الفر  مصداقاً للواجرب الشر
.القربة فيه

40، ص 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المبعد و المقرب
ه رمكرن رشترط في هذا التحفّظ أَنْ ركون النهي واصلًا فمع الجهل بو •

رات التقرّب و رقع المجمع مصداقاً للواجب، و هذا أحد الفروق و الثمر
مرل باطلًرا بين القول باالمتناع و القول بالجواز فانَّه على األول رقع الع

د تعرّض حتى مع الجهل بالنهي بخالفه على الثاني، و سوف رأتي مزر
.لثمرات القولين في تنبيهات المسألة

40، ص 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المبعد و المقرب
السابع في المعيار الكلّي للصحّة و الفسا  في المقاماألمر •
ا ة مرع إنّه ال مالزمة بين القول بالجواز و القول بصرحّة العبر: قد رقال•

اإلتيان بالمجمع، لوجو  مرالك خخرر للربطالن فري بعر  المروار ،
إذنره فري  الصالة في الدار المغصوبة، ألنّ التصرّف في مال الغير برال

كن أن الخارج عين الحر ة الصالتيّة، و المبعّد عن ساحة المولى ال رم
الته بال ركون مقرّبا، نع  مع جهله بالموضوع أو الحك  قصورا تصحّ ص

.إشكال

118ص؛ 2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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المبعد و المقرب
  هرو أنّره  لّمرا  انر: المعيار الكلّي في الحك  بالصرحّة و الفسرا و •

و -جرو االخصوصيّة العبا رّة في المصداق غير الخصوصيّة المحرّمة و
لّف تصحّ العبا ة من غير إشكال، ألنّ المك-موضوع واحدجمعهماإن 

و إن -ضرتقرّب بالجهة المحسّنة، و ليس  فيها جهة مقبّحة على الفر
نوانران و  لّمرا  ران الع-قارنتها و الزمتها، ألنّهما ال رضرّان بعبا رّتها

إن موجو رن بوجو  واحد و خصوصيّة فار ة، ال رمكن التقرّب بره و
. جاز االجتماع، فإنّ التقرّب بما هو مبعّد فعال غير ممكن

119-118ص؛ 2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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