


58 اقتضاء النهي للفساد1-11-97



3

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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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

ي يكون النهي التحريم

 ً الشرك باهللنفسياً خطاباً و مالكا

شرب الخمرنفسياً خطاباً غيرياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً و مالكا
الصالة 

إلزالةالمضادل

هالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلق

المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

يكون النهي 
التحريمي 

 ً نفسياً خطاباً و مالكا

نفسياً خطاباً غيرياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً نفسياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً و مالكا

هالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلق

المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به 
النهي

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 

ي يكون النهي التحريم

 ً نفسياً خطاباً و مالكا

نفسياً خطاباً غيرياً مالكا

 ً غيرياً خطاباً نفسياً مالكا
زوال العقل 
لشرب الخمر

 ً غيرياً خطاباً و مالكا

هالمالك و المصلحة في نفس النهي ال في متعلق

المالك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
الثالث اقتضاء النهي للفسادالفصل •
:الكالم في اقتضاء النهي للفساد يقع في مسألتين•
النهي عن العبادة•
.؟و الفي العبادات و انَّ النهي هل يقتضي فسادها أ-المسألة األولى•

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
هنا عدم االجزااء فزي مقزام االمتثزال بنحزو الالفسادالمقصود من و •

لعمزل يكون مغنياً عن اإلعادة أو القضاء في مقابل الصحة بمعنز  ان  ا
.يكون مجاياً و مغنياً عن اإلعادة و القضاء

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
اً إلى ليس المقصود من النهي هنا النهي اإلرشادي الّذي يكون إرشادو •

ثال، المانعية و فساد العمل، كالنهي عن الصالة فيما ال يؤكلل لمملم مل
نلم ملا لوضوح انَّ مثل هذا النهي يقتضي الفساد ال ممالة و يكشف ع

.للبمث عنمدام إرشاداً إليم فال معنى
النهلي نعم ينبغي أَنْ يبمث بمثاً صغروياً عن انلم متلى يسلتفاد ملن•

ض لبضع اإلرشاد إلى الفساد؟ و سوف نتكلم في هذا البمث عند التعر
نهلي تنبيهات المسألة إنْ شاء اللّلم تعلالى، فالمقصلود بلالنهي هنلا ال
.؟م الالتمريمي، فيتكلم في انَّ تمريم العبادة هل يوجب فسادها أ

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
:النهي التمريمي يكون على خمسة أقسامو •

107ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
د ملن أَنْ يكون النهي نفسياً خطاباً و مالكلاً، و المقصلو-األولالقسم •

علل  كونم نفسياً خطاباً انَّ الشارع أدخل في عهدة المكللف نفلس مت
ملن خطلاال ال تشلرالالمسلتفادة المرملةالنهي ال آثاره، من قبيل 

الخمر، فانَّ نفس عدم شلرال الخملر داخلل فلي عهلدة المكللف، و 
رة علن المقصود من كون النهي نفسياً مالكاً أَنْ يكون مالك النهي عبلا
لملالك نفس متعل  النهي ال أثر مترتب عللى متعلل  النهلي، فملثال ا
و انملا لمرمة الخمر ليس نفسياً فانَّ نفس شرال الخمر ليس مفسلدة
ا فلانَّ تترتب المفسدة عليم و هذا بخالف مفسلدة الشلرك باللَّلم مثلًل
ء في شيالمفسدة في نفس الشرك بل هو أكبر المفاسد ال انَّ المفسدة

.مترتب عليم

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
لل  ملن أَنْ يكون النهي نفسياً خطاباً غيرياً مالكا، و ذ-الثانيالقسم •

طلاال قبيل النهي عن شرال الخمر، فانَّ الداخل في العهدة بواسطة الخ
ملر ء آخر و لكن ليس نفس شرال الخنفس عدم شرال الخمر ال شي

.رمفسدة و انما المفسدة فيما يترتب على شرال الخمر من اآلثا

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
النهي أَنْ يكون النهي غيرياً خطاباً و مالكاً، و ذلل  كل-الثالثالقسم •

ء يبناء عللى انَّ األملر بالشل-عن الصالة المستفاد من األمر باإلزالة
في فانَّ عدم الضد الخاصّ ال يدخل-يقتضي النهي عن ضده الخاصّ

امّا ء المأمور بم فقط وعهدة المكلف بل ما دخل في العهدة ذات الشي
لنهلي كملا انَّ متعلل  ا. النهي فيكون باعتبار الترشح من خطاال آخر

ئاً مترتبلاً الّذي هو الصالة ليس بنفسم مفسدة و انما المفسدة تكون شي
فلي هلذه األقسلام و .على إتيان الصالة و هو فوات اإلزالة الواجبلة

.الثالثة يكون المالك في متعل  النهي و لو بلماظ آثاره

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
ي أَنْ يكون المالك و المصلمة فلي نفلس النهلي ال فل-الرابعالقسم •

نا سوف إلّا ان-بناء على إمكان ان يكون المصلمة في الجعل-متعلقم
يلة انَّ نبيّن في مسألة الجمع بين األحكام الواقعيلة و األحكلام الهاهر

.هذا غير معقول

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج



15

للفسادالفصل الثالث اقتضاء النهي 
في أَنْ ال يكون المالك ال في نفس جعل النهي و ال-الخامسالقسم •

ملا العنوان المنهي عنم بل يكون المالك في عنوان آخر منطب  عللى
ق عنلوان تعل  بم النهي كما إذا كان النهي بنمو يؤدي جعلم إلى انطبا

فيم مالك على متعل  النهي، 
طبل  ذل  من قبيل عنوان االمتمان و االختبار فانم ال يمكن أَنْ ينو •

ان على ذات المنهي عنم إلّا في طول توجم النهي إلى المكلف فللو كل
، الخامسمالك النهي في مثل ذل  فالنهي يكون من هذا القسم

.هذا هو المعنى المعقول لنشوء النهي من مالك في نفس الجعلو •

108: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادان  النهي يقتضي الفإلثبات البراهين 
يم هل يعلم انَّ النهي الّذي يُقال انم يقتضي فساد العبادة أو ال يقتضثم •

.تمام هذه األقسام الخمسة أو يختص بخصوص بعضها؟
متعددة انَّ هذا مربوط بتمقي  حال كل برهان من البراهين ال: الصميح•

 ملن اللتكلم التي سوف تذكر إلثبات انَّ النهي يقتضي الفساد، فال بلدَّ
انم هلل يخلتص بخصلوص بعله هلذه بلماظ كل واحد منها ليُرى
.؟األقسام أو يعمها جميعاً

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
دم انَّ هذه البراهين يرجع بعضها إللى إثبلات بطلالن العبلادة و علثم •

.صمتها من ناحية قصورها الذاتي و عدم وجدانها للمالك
ور قلدرة و يرجع بعضها اآلخر إلى إثبات بطالن العبادة من ناحية قص•

دام انهلا المكلف على اإلتيان بالعبادة الصميمة الجامعة للشلراطط ملا
:و فيما يلي نستعرض البراهين. منهي عنها

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
إنلا علن أَنْ يُقال بأنَّ النهي إذا تعل  بالعبادة فيكشف-األولالبرهان •

مصللمة ثبوت المفسدة فيها و حيث انَّ المفسدة مضادة و منافية مع ال
لمة، فيكون النهي الكاشف عن المفسدة كاشفاً أيضاً علن علدم المصل
ة فلال فإذا ثبت انَّ هذا الفرد من العبادة ليس واجداً للمالك و المصلم

فىيكون مجزياً ال ممالة بل ال بدَّ من اإلعادة أو القضلاء كلي يسلتو
.مالك الواجب

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
ي العبادة و البرهان لو تم فيثبت البطالن من ناحية القصور الذاتي فهذا •

بلادة عدم وجدانها للمالك و لو فرض قدرة المكلف على اإلتيلان بالع
على وجم قربي، 

بلت من هنا ال يختص هذا البرهان بخصوص باال العبلادات بلل يثو •
يلث يقلال البطالن حتى في الواجبات غير المشروطة بقصد القربلة، ح

سلدة ال إذا ثبت النهي تثبت المفسلدة و ملع ثبلوت المف: هناك أيضاً
د مجزياً و توجد المصلمة للتضاد بينهما فال يمكن أَنْ يكون ذل  الفر

.مسقطاً لألمر

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
أيضاً بناء على تمامية هلذا البرهلان ينبغلي أَنْ نقلول انَّ الموجلبو •

ذ النهي للبطالن هو النهي بوجوده الواقعي و إِنْ لم يصل إلى المكلف، إ
و للم الواقعي انما يكون ناشئاً من المفسدة سواءً وصل إلى المكللف أ

سلدة كانلت المفسلواءً يصل إليم، و المفسدة ال تجتمع مع المصللمة 
.واصلة و معلومة أو ال

109ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
اصلل يترتب على هذا انَّ مجرد احتمال ثبوت نهي في الواقع غير وو •

مة مؤمنة، إذ إلينا يكفي لعدم الجزم بصمة العبادة حتى و لو كانت المر
ال بعلدم المفروض انَّ صمة العبادة منوطة بعدم ثبوت النهي في الواقع

.وصولم إلى المكلف

110: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
ام ملن أقسل*األولعدم تمامية هذا البرهان إلّا في القسم : الصميحو •

ة ال انم يَترتب النهي الّذي كان يُفترض فيم انَّ متعل  النهي بنفسم مفسد
بلنفس عليم المفسدة، فلو فرض انَّ األمر المترقب وجوده كان متعلقلا

: رهان إذ يقالالمصلمة ال بما يترتب عليم المصلمة فمينئذ يتم هذا الب
ي بنفسلم إذا ثبت بدليل النهي انَّ الفعل متعل  النهي من القسم األول أ

ميل أَنْ يكون فيثبت ال ممالة انم ليس بنفسم مصلمة، إذ يست-مفسدة
كلون ء الواحد مفسدة و مصلمة معاً، و إذا لم يكن مصلمة فال يالشي

األمرمجزيا و مسقطا عن 
.والقسم الذي أضفناه*•

110: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
ألنَّ و امّا في غير القسم األول من أقسام النهي فال يتم هذا البرهلان،•

م المفسدة، أو متعل  النهي فيها ال يكون بعينم مفسدة و انما تترتب علي
تلب انَّ هناك مالكاً و مصلمة فيما بعد النهي، و من الواضح انَّ ما تتر

فملا أكثلر عليم المفسدة ال يستميل أَنْ تترتب عليم المصلمة أيضلا،
.األفعال التي تترتب عليها المفسدة و المصلمة معاً

110: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
رتلب ثبوت دليل على النهي ال يمكلن أَنْ يستكشلف علدم تفبمجرد •

. جتزاءالمصلمة على الفعل المنهي عنم حتى يمكم بالفساد و عدم اال

110: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
وت و يسلّم فيم بأنَّ النهلي ال يكشلف علن علدم ثبل-الثانيالبرهان •

انَّ النهي يكشلف ال مماللة علن ثبلوت: المصلمة رأساً و لكن يُقال
ماللة، مفسدة غالبة، فلو كانت هناك مصلمة فهي مصلمة مغلوبة ال م

يلم و من الواضح انم ال يمكن االقتراال إلى المولى بفعل ملا يكلون ف
م مصلمة مغلوبة للمفسدة بل هذا ابتعلاد علن الملولى و علن أغراضل
فيتعذر وقوع العبادة على وجم صميح ملن جهلة علدم اللتمكن ملن 

. التقرال

110ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
انَّ النهي هذا البرهان لو تم فانما يتم في غير القسم الرابع من النهي فو •

عل  حتى ال في القسم الرابع ال يكشف عن ثبوت مفسدة غالبة في المت
ة غالبلة يمكن التقرال بم إلى المولى و انما يكشف عن ثبوت مصللم
الفعلل في نفس جعل النهي و هذا ال يمنع أَنْ يقترال العبد إلى مواله ب
ل ملن المنهي عنم الّذي فيم مصلمة أيضا غاية األمر تكون مصلمة أق

.مصلمة جعل النهي

110ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
د ة قصزو  قزانَّ البطالن على أساس هذا البرهان يكون من ناحية ثم •

ملا ك-المكلف و عدم صالحية الفعل من إتيانه به عل  وجزه قربزي
تمكن ، إذ لو فلرض اللالقصو  الذاتي في العبادةال من ناحية -أشرنا

لوقلع من االقتراال إلى المولى بالفعل الّذي تكلون مصللمتم مغلوبلة
صميماً و كان واجداً لمصلمة األمر، 

111: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
هلا من هنا يختص هذا البرهان بخصوص العبادات و ال يشلمل غيرو •

اً من من الواجبات، كما انَّ البطالن على أساس هذا البرهان يكون ناشئ
وجلوده النهي بوجوده الواقعي و إِنْ لم يصل إلى المكلف، فانَّ النهي ب
ة فهلي الواقعي يكون ناشئاً من مفسدة غالبة فلو كانت هنلاك مصللم
صللمتم مصلمة مغلوبة و يستميل االقتراال إلى المولى بملا تكلون م

.مغلوبة لمفسدتم

111: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
كفلي على هذا فمجرد احتمال ثبوت نهي في الواقع لم يصل إلينلا يو •

لعدم الجزم بصمة العبادة حتى للو للم يكلن هلذا االحتملال منجّلزاً 
.للمرمة

111: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
لى عدم تمامية هذا البرهان و ذل  ألنَّ االقتراال إلى الملو: الصميحو •

:لم معنيان
و االقتللراال بمعنللى تمقيلل  انبسللاط صللدر المللولى-المعنللى األول•

استئناسم من ناحية تمق  أغراضم و ميولم، 
لملولى ذل  من قبيل أَنْ يقتل العبد عدوَّ المولى، فانم اقتراال إللى او •

دي  من ناحية انم حق  غرضم و لو فرض انَّ العبد كان يتخيل انم صل
.المولى و تجرأ فقتلم فخرج عدواً لم

111: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
ة، فقتلل االقتراال بمسب موازين العبوديلة و المولويل-الثانيالمعنى •

ا بلل ابتعلاد عدو المولى بتخيل انم صديقم ليس اقتراباً إلى المولى عقلً
الملولى و عنم و قتل صدي  المولى بتخيل انم عدوه يكون اقترابا إلى
.فسمليس ابتعاداً عنم و إِنْ كان مفوتاً لغرض المولى و مؤثراً على ن
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
هلذا كان الشرط فلي العبلادات االقتلراال بلالمعنى األول لكلان لفلو •

كلان البرهان وجاهة، فانَّ مغلوبية المصلمة للمفسدة مساوقة لعلدم إم
بلادات إلّلا أنَّ الشلرط فلي الع. التقرال بالمعنى األول فتبطلل العبلادة

االقتراال بالمعنى الثاني، 
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سادالبراهين إلثبات ان  النهي يقتضي الف
إمكان من الواضح انَّ مجرد مغلوبية المصلمة للمفسدة ال يعني عدمو •

ا إللى بعله التقرال بالمعنى الثاني ما لم نضف إليها نكتة زاطدة ترجعن
ت المصللمة البراهين التالية، فانَّ مناط التقرال بالمعنى الثاني لليس ذا

بما هي هي بل العللم بالمصللمة أو ملا بمكملم، فليمكن أَنْ تكلون
قلرال مغلوبة أو ال توجد مصلمة أصلًا و مع ذل  يتمق  التالمصلمة

لمة بالمعنى المطلوال، كما إذا تخيل عدم النهي و توهم انَّ هناك مصل
.غالبة
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