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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غير العقليةالمحرز

ةالحج: المبحث الثاني
ة العقليةالمحرز

مقدمة الواجب

مسألة الضد
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مسألة الضد
[في مسألة الضد]فصل •
.ء هل يقتضي النهي عن ضده أو الاألمر بالشي•
.فيه أقوال و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور•

129ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
[المراد باالقتضاء و الضد]األول •
يوة أو االقتضاء في العنوان أعم من أن يكوون بنحوو العينيوة أو ال   •

ر أو الل وم من جهة التالزم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك اآلخ
اند و المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المع

.المنافي وجوديا كان أو عدميا

129ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
«ء للنهي عن الضداقتضاء األمر بشي»•
هذا البحث إلى ثالثة فصول،( قده)و قد قسم صاحب الكفاية •
الضد الخاصّ في األول •
الضد العام الثاني في و •
.ثمرة البحثالثالث في و •

291: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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مسألة الضد
ه للواجب هو ذلك األمر الوجوديّ الّذي ال ي تمع معالضد الخاصّ و •

موا يكوون هووالضد العاام و يكون التقابل بينهما تقابل التضاد، بينما 
.التقابل بينه و بين الواجب بالسلب و اإلي اب أي النقيض

291: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
«الضد الخاصّ»األول الفصل •
في البحث عن اقتضاء األمر للنهي عن الضد الخاصّ، •
 واب ء يقتضوي سوقوا اإليال ينبغي اإلشكال في أن األمور بشويو •

ر المطلق لضده الخاصّ و اال كان من طلب الضدين مطلقوا و هوو  يو
. معقول

ال هناك بحث في انه هل يمكن طلب ضده مقيودا بعودم االشوتغنعم •
توضيحه بالواجب بنحو الترتب أم ال يمكن ذلك أيضا؟ و سوف يأتي

.في محله

2293ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
؟انما الكالم في انه إضافة إلى ذلك هل يقتضي حرمته أم الو •
ء شويو ال بد و ان نفترض في هذا البحث الفراغ عن اقتضاء األمور ب•

لحرمة ضده العام ألن جملوة مون االسوتدالال  و البوراهين إلثبوا  
.الحرمة موقوفة على التسليم بذلك كما سوف يتضح

2293ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ

مسلكان إلثبات 
حرمة الضد الخاص  

مسلك التالزم 

مسلك المقدمية

2293ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ

.مسلك التالزم

ان كل ضد مالزم مع : األولى
.عدم ضده االخر

ان المتالزمين وجودا -الثانية
.متالزمان في الحكم أيضا

ي ء يقتضان األمر بشي-الثالثة
.-ضده العام-النهي عن نقيضه

2293ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



11

الضد الخاصّ
.مسلك التالزم و هو موقوف على ثالث دعاوى: األول•
.ان كل ضد مالزم مع عدم ضده االخر: األولى•
.ان المتالزمين وجودا متالزمان في الحكم أيضا-الثانية•
.-امضده الع-ء يقتضي النهي عن نقيضهان األمر بشي-الثالثة•

2293ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
ة مثال فالصال. تمت هذه الدعاوي جميعا ثبت ال محالة حرمة الضدفلو •

الواجبة، مالزمة مع عدمها بحكم المقدموة األولوى اإلزالة المضادة مع
س الصالة فيكون هذا العدم واجبا بحكم الثانية فيحرم النقيض و هو نف

.بحكم الثالثة

294: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
ماعهموا الدعوى األولى بديهية بحسب فرض التضاد فان امتناع اجتو •

ي عل كل ضد مالزما مع عدم ضوده و هوذا توام حتوى فيموا إذا لوم 
الزم ينحصر الضد في الواجب بل كان هنالك ضد ثالث إذ الواجب مو

و ان لم يكن عدم الضد مالزموا -ال محالة مع عدم كل تلك األضداد
-مع الواجب لو كان هنا لك ضد ثالث

294: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 
ء رفعوه ال عن األول ما حققناه مون ان نقويض كول شوي( و ال واب)•

صادق ال يهوو انوه يصدق عليه السواد إثبا  هذا الرفع فنقيض قولنا 
البةالسو، و كم فرق بوين يصدق عليه عدم السواد، ال انه السوادعليه

كما إذا المحمولالسالبةالموجبةأو المعدولةالموجبةو بين المحصلة
يصدق عليه انه ليس بسواد قلت 

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 
ان نقيض صدق إحودى العينوين علوى األخورى، عودم ( و الحاصل)•

ي و إال صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي، ال اإلي اب العودول
نقويض ل م ارتفاع النقيضين ألن العين أعنوي الموجبوة المحصولة و ال
المعدولة المتخيل أعني الموجبة المعدولة كلتاهما كاذبتان، إذ الموجبة

كوون كالموجبة المحصلة مفادها إثبا  نعت لموضووع و يمتنوع ان ي
توى العدم صادقا على الوجود و متالزما له، كيف و انه ال شيئية لوه ح

ءيكون مالزما لشي

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 
ان الووتالزم فووي الوجووود يقتضووى عووروض الوجووود ( أضووف إليووه)•

عتبوار للمتالزمين، فيل م اجتماع النقيضين، فالغلط نوا  مون عودم ا
السووالب الحيثيا  و تقديم الحمل على السلب، و عدم التفريوق بوين

. المحصلة و الموجبا  المعدولة

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 
فيها قلت يل م منه بطالن الموجبة المعدولة إذ ما من معدولة اال وفان •

هوي إثبا  وصف عدمي لموضوع موجود فما معنى االتصاف بصوفة
بطالن محض و قس عليه إذا كان المحمول العدمي، مالزما معه 

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 
و انه يعتبور فوي المعودوال  ان يكوون للموضووعا  شوأنية( قلت)•

ون استعداد، فتكوون القضوية المعدولوة حاكيوة عون حيثيوة، بهوا يكو
،للموضوع شأنية االتصاف و قوة الفعلية

فلويس و لهذا يصح قولك زيد ال بصير و ال يصح ال ودار ال بصوير،•
ار فيهوا االعتبار في المعدوال  إثبا  امر عدمي للموضوع، بل االعتب

ا  السولب هو ثبو  شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها فال يلو م إثبو
كما توهم  

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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