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األول في العبادات[ المقام]

األول في العبادات[ المقام]•
االتكالفنقول و على اهلل •
ا هو عباادة إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بم•

لفسادها لداللته على حرمتها ذاتا كما عرفت مقتض

186ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األول في العبادات[ المقام]
معع بمعنى موافقة األمار وو الرارةعةال يكاد يمكن اجتماع الصحة و •

قصاد و كذا بمعنى سقوط اإلعادة فإنه مترتب علاى إتاانهاا بالحرمة 
تصالح و مع الحرمة ال تكادالقربة و كانت مما ةصلح ألن ةتقرب به

.لذلك و ةتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما ال ةخفى

186ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األول في العبادات[ المقام]
ةقال هذا لو كان النهي عنها داال علاى الحرماة الذاتااة و ال ةكااد ال •

ة علاهاا ةتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة و عدم القاد 
رارةعاة مع قصد القربة بها إال تررةعا و معه تكون محرمة بالحرمة الت

ك ال محالة و معه ال تتصف بحرمة وخرى المتناا  اجتماا  الميلاان
.الضدةن

186ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األول في العبادات[ المقام]
الحرماة بما يقع عبادة لو كان مأمورا به ةقال ال ضار في اتصاف فإنه •

ومار باه الذاتاة ميال صوم العادةن كان عبادة منهاا عنها بمعنى ونه لاو
وم ساارر كان عبادة ال ةسقط األمر به إال إذا وتى به بقصد القربة كصا
وه و إال األةام هذا فاما إذا لم ةكن ذاتا عبادة كالسجود هلل تعالى و نح

كونه فعال عبادة كان محرما مع

186ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األول في العبادات[ المقام]
ان إذا نهي الجنب و الحارض عن السجود له تباا ك و تعاالى كاميال •

هاذا عبادة محرمة ذاتا حانئذ لما فاه من المفسدة و المبغوضااة فاي
الحال 

بناء علاى ونه ال ضار في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التررةعاةمع •
ا ةكاون ون الفعل فاها ال ةكون في الحقاقة متصافا بالحرماة بال إنما

المتصف بها ما هو من وفعال القلب كماا هاو الحاال فاي التجار  و 
.االنقااد فافهم

187: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األول في العبادات[ المقام]
مع ونه لو لم ةكن النهي فاها داال علاى الحرماة لكاان داال علاى هذا •

ه على ونهاا الفساد لداللته على الحرمة التررةعاة فإنه ال وقل من داللت
لاست بمأمو  بها و إن عمها إطالق دلال األمر بها وو عمومه 

ضاد لو لم ةكن النهي عنها إال عرضا كما إذا نهي عنها فاما كانتنعم •
ء األمار  الواجب ميال ال ةكون مقتضاا للفساد بناء علاى عادم اقتضاا

. قادء للنهي عن الضد إال كذلك و  عرضا ف ةخصص به وو ةبالري

187: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المقام الثاني في المعامالت
الياني في المعامالتالمقام •
عادم و نخبة القول ون النهي الدال علاى حرمتهاا ال ةقتضاي الفسااد ل•

حرمة المالزمة فاها لغة و ال عرفا بان حرمتها و فسادها وصال كانت ال
ما هو فعال متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة وو بمضمونها ب
 المسابب بماا بالتسباب وو بالتسبب بها إلاه و إن لم ةكن السبب و ال

بحرامهو فعل من األفعال 
حارم و إنما ةقتضي الفساد فاما إذا كان داال على حرمة ما ال ةكاد ة•

.ءع شيمع صحتها ميل النهي عن وكل اليمن وو الميمن في باع وو با

187ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المقام الثاني في المعامالت
ادها ال ةبعد دعوى ظهو  النهي عن المعاملة في اإل شاد إلى فسانعم •

تاه كما ون األمر بها ةكون ظاهرا في اإل شاد إلى صحتها من دون دالل
على إةجابها وو استحبابها كما ال ةخفى 

لمعنى في المعامالت بمعنى العقود و اإلةقاعات ال المعاامالت باالكنه •
خصاو فاياألعم المقابل للعبادات فالمعول هو مالحظاة القارارن 

ي المقامات و مع عدمها ال محاص عن األخذ بما هو قضاة صاغة النها
.رفامن الحرمة و قد عرفت ونها غار مستتبعة للفساد ال لغة و ال ع

187ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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