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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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األخباربعلى اقتضاء الحرمة للفساد االستدالل 
[االستدالل على اقتضاء الحرمة للفساد باألخبا ]•
نعم  بما ةتوهم استتباعها له شرعا من جهاة داللاة غاار واحاد مان •

علاهاألخبا  

188: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األخباراالستدالل على اقتضاء الحرمة للفساد ب
:المما  واه في الكافي و الفقاه عن ز ا ة عن الباقر علاه الس)منها •
شعاء عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إنسأله •

بينهماأجازه و إن شاء فرق 
خعاي و إن الحكم بن عتاباة  و إباراهام الن)قلت وصلحك اهلل تعالى •

( هوصحابهما ةقولون إن وصل النكاح فاسد و ال ةحل إجازة السااد لا
ه فعذذا إنه لم يعص اهلل إنمعا عصعى سعيدفقال وبو جعفر علاه السالم 

( أجازه فهو له جائز

188: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األخباراالستدالل على اقتضاء الحرمة للفساد ب
دل بظاهره ون النكاح لو كان مما حرماه اهلل تعاالى علااه كاانحاث •

فاسدا 
ال ةخفى ون الظاهر ون ةكاون الماراد بالمعصااة المنفااة هاهناا ونو •

النكاح لاس مما لم ةمضه اهلل و لم ةررعه كي ةقع فاسدا 
خفى من المعلوم استتبا  المعصاة بهذا المعنى للفساد كما ال ةو •
ه كماا ال بأس بإطالق المعصاة على عمل لم ةمضه اهلل و لم ةأذن باو •

.بمجرد عدم إذن الساد فاه ونه معصاة[ 1]وطلق علاه 

188: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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األخباراالستدالل على اقتضاء الحرمة للفساد ب
بالجملة لو لم ةكن ظاهرا في ذلك لما كاان ظااهرا فاماا تاوهم و و •

.فراجع و تأملسارر األخبا  الوا دة في هذا البابحال هكذا

189: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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هل يدل النهي على صحة متعلقه
[هل ةدل النهي على صحة متعلقه]تذناب •
عان داللة النهي علاى الصاحة وحكي عن وبي حنافة  و الراباني)•

ونه في المعامالت كاذلك [ 1]و التحقاق ( الفخر  ونه وافقهما في ذلك
النهاي ك إذا كان عن المسبب وو التسباب العتبا  القد ة فاي متعلاق

حة و األمر و ال ةكاد ةقد  علاهما إال فاما كانت المعاملة مؤثرة صاحا
عم قد وما إذا كان عن السبب فال لكونه مقدو ا و إن لم ةكن صحاحا ن

.عرفت ون النهي عنه ال ةنافاها

189: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المقام الثاني في المعامالت
وما العبادات ف ما كان منهاا عباادة ذاتااة كالساجود و الركاو  و و •

قادو ا الخرو  و الخضو  له تبا ك و تعالى فمع النهي عنه ةكاون م
كما إذا كان مأمو ا به 

فال ةكاد قصد القربة فاه لو كان مأمو ا بهالعتبا  ما كان منها عبادة و •
ناوان ء و لاو بعةقد  علاه إال إذا قال باجتما  األمر و النهي في شاي

واحد و هو محال 
معناى قد عرفت ون النهي في هذا القسم إنما ةكون نهاا عن العبادة بو •

القرباة ونه لو كان مأمو ا به كان األمر به ومر عبادة ال ةسقط إال بقصد
. فافهم

189: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

يكون النهي 
التحريمي 

نفسياً خطاباً و مالكاً، 

نفسياً خطاباً غيرياً مالكا، 

غيرياً خطاباً و مالكاً، 

قهالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعل

هيالمالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به الن

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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