


83 الواجبمقدمة 25-1-98



3

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 
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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 ان نقيض كل شي
رفعه ال إثبات هذا 

الرفع

ه يصدق علينقيض 
السواد

ال يصدق عليه
السالبة )السواد

(المحصلة 

يصدق عليه عدم 
الموجبة )السواد

(المعدولة

س يصدق عليه انه لي
الموجبة )بسواد

(السالبة المحمول

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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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 
البة السو، و كم فرق بوين يصدق عليه عدم السواد، ال انه السوادعليه

كما إذا الموجبة السالبة المحمولأو الموجبة المعدولة و بين المحصلة 
يصدق عليه انه ليس بسواد قلت 

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 

کلانه يانقيض صدق 

انه يصلیعلى 

انه ال ياکل 

(يالسلب التحصيل)

انه غير آکلال 

(اإليجاب العدولي)

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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االخركل ضد مالزم مع عدم ضده 

کل انه يانقيض صدق 
انه يصلیعلى 

السلب)انه ال ياکل 
(التحصيلي

انه غير ال 
اإليجاب )آکل

(العدولي

و إال لزم ارتفاع 
النقيضين

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

يود ال للموضوع شأنية االتصاف و قوة الفعلية، و لهذا يصوح قولوك ز
دوال  إثبا  بصير و ال يصح ال دار ال بصير، فليس االعتبار في المع

وع موع امر عدمي للموضوع، بل االعتبار فيها هو ثبو  شأنية للموض
فقدان فعليتها فال يل م إثبا  السلب كما توهم  

235-234ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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الضد الخاصّ

ادم، الدعوى الثالثة سوف يقع الحديث عن مدركها في البحث القو •

294: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
ا فوي انما المهم هو الدعوى الثانية أي التالزم بين المتالزمين وجودو •

. الحكم أيضا فان هذه الدعوى ال وجدان عليها و ال برهان

294: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



25

الضد الخاصّ
 از لو تم ما تقدم في مقدمة الواجب من انه لو لم ت ب المقدمة لنعم •

نقلب تركها و حينئذ إن كان على تركها عقاب كان خلف ال واز و اال ا
لوو : الواجب المطلق مشروطا الت ه ذلك في المقام أيضا حيث يقوال
عقواب لم ي ب مالزم الواجب ل از تركه و حينئذ لو كان في تركوه ال

عول كان خلف ال واز و اال انقلب الواجب المطلق المالزم مشوروطا بف
مالزمه المساوق مع حصول نفسه و هو محال، لكنوك عرفوت عودم 

.صحة مثل ذلك الدليل
.فهذا المسلك إلثبا  حرمة الضد الخاصّ  ير تام•

294: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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أبي الحسن البصريعن الدليل المنقول 
ما تقدم في مقدمة الواجب •
ن أنه لو لم ت ب المقدمة ل از تركها، و إذا جاز تركها فاموا ا-منهاو •

ان إذ لو فرض العقواب كو. يفترض العقاب عليه أوال، و كالهما باطل
خلف ال واز، و لو فرض عدم العقواب كوان معنواه انقوالب الواجوب 

قدموة النفسيّ المطلق إلى الواجب المشروا و انقالب مقدمة الوجود م
.للوجوب و هو خلف أيضا

286: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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أبي الحسن البصريعن الدليل المنقول 

ن يكون التالي اذن فكال التاليين في الشرطية الثانية باطالن فال بد و ا•
من الشرطية األولى باطال أيضا، فيبطل الشورا و هوو عودم وجووب

وجوبهاالمقدمة و يثبت 
بعود و هذا هو الدليل المنقول في الكفاية عن أبوي الحسون البصوري•

.تعديله بحيث يصلح ان يكون بيانا فنيا

286: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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أبي الحسن البصريعن الدليل المنقول 
ك انه لو أريد من جواز الترك في الشرطية األولوى جوواز تور: فيهو •

رطية الوضوء مثال بما هو وضوء فالشرطية األولى صادقة و لكون الشو
علوى ، إذ يكوون العقوابخلفواالثانية نسلم فيها بالعقاب و ال يكون

تبعه من كونه تركا الترك ال بحيثية كونه تركا للوضوء بل بحيثية ما يست
لذي المقدمة و هو الصالة المقيدة بالوضوء 

يا  ان أريد من جواز الترك جواز الترك المطلق و من جميع الحيثو •
فالشرطية األولى ممنوعة، إذ ال يل م من عدم وجوب المقدموة جوواز 

.تركها من جميع الحيثيا  المستتبعة للترك

286: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ

ك مسل-الثاني
المقدمية

توقف كل ضد -األولى
.على عدم الضد االخر

وجوب مقدمة -الثانية
.الواجب

ام حرمة الضد الع-الثالثة
.للواجب

2294ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
اوي مسلك المقدمية و هو أيضا موقوف علوى التسوليم بودع-الثاني•

.ثالث
.توقف كل ضد على عدم الضد االخر-األولى•
.وجوب مقدمة الواجب-الثانية•
.حرمة الضد العام للواجب-الثالثة•

2294ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد الخاصّ
واجبة إذ بناء على تماميتها يتم حرمة الصالة الضد الخاصّ لإلزالة الو •

وبوه وجوبها يستل م وجوب عدم الصوالة الودعويين األوليتوين و وج
.يستل م حرمتها بحكم الثالثة

وى و الدعوى الثانية قد تقدم البحث عنها فيموا سوبق، كموا ان الودع•
يث عنوه هنوا الثالثة يأتي تحقيقها فيما يأتي، و انما الّذي ينبغي الحود

.تحقيق حال الدعوى األولى أعني مقدمية عدم الضد للضد االخر

2294ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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مسألة الضد
[دفع توهم المقدمية بين الضدين]الثاني •
مور ال هة المبحوثة عنها في المسألة و إن كانت أنه هل يكوون لأأن •

اقتضاء بنحو من األنحاء المذكورة إال أنوه لموا كوان عمودة القوا لين
تورك باالقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه ألجل توهم مقدمية
حقيق الضد كان المهم صرف عنان الكالم في المقام إلى بيان الحال و ت

.المقال في المقدمية و عدمها فنقول و على اهلل االتكال

129ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
ء على ترك ضده ليس إال من جهوة المضوادة وتوهم توقف الشيإن •

هموا و مون الممانعوة بين[ و قضيتها]المعاندة بين الوجودين و قضيتهما 
.من المقدما المانع الواضحا  أن عدم

129ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
هو توهم فاسد و ذلوك ألن المعانودة و المنوافرة بوين الشويئين الو •

بوين تقتضي إال عدم اجتماعهما في التحقق و حيث ال منافواة أصوال
الءموة أحد العينين و ما هو نقيض اآلخر و بديله بل بينهما كموال الم
دة مون كان أحد العينين مع نقيض اآلخر و ما هو بديله في مرتبة واح
موا ال دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على اآلخور ك

.يخفى

130: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
ارتفاع أحدهما أن قضية المنافاة بين المتناقضين ال تقتضي تقدمفكما •

تضاد توقف في ثبو  اآلخر كذلك في المتضادين كيف و لو اقتضى ال
ى ء على عدم مانعوه القتضوء على عدم ضده توقف الشيوجود الشي

ه ء علوى مانعوء توقف عودم الشويتوقف عدم الضد على وجود الشي
ين و هوو بداهية ثبو  المانعية في الطرفين و كون المطاردة من ال انب

.دور  واضح

130: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
ود في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طورف الوجوو ما قيل)•

ثبوو  فعلي بخالف التوقف من طرف العدم فإنه يتوقف على فورض
ن محاال المقتضي له مع شراشر شرا طه  ير عدم وجود ضده و لعله كا

ألجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود اآلخر إلى عدم تعلق
بالغوة اإلرادة األزلية به و تعلقها باآلخر حسب ما اقتضوته الحكموة ال

ن مسوتندا فيكون العدم دا ما مستندا إلى عدم المقتضي فال يكاد يكوو
.إلى وجود المانع كي يل م الدور

130: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد و أما إذا كانإن •

ء شيكل منهما متعلقا إلرادة شخص فأراد مثال أحد الشخصين حركة
دا و أراد اآلخر سكونه فيكون المقتضوي لكول منهموا حينئوذ موجوو

.فالعدم ال محالة يكون فعال مستندا إلى وجود المانع

129ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
ي هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادة و هقلت •

نها مما ال بد منه في وجود المراد و ال يكاد يكون بم رد اإلرادة بودو
ير سديد  ( ال إلى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما ال يخفى

ء على يفإنه و إن كان قد ارتفع به الدور إال أنه  ا لة ل وم توقف الش
ء ما يصلح أن يتوقف عليه علوى حالهوا السوتحالة أن يكوون الشوي

نوه لوو موقوفا عليه ضرورة أ[  ءالشي]الصالح ألن يكون موقوفا عليه 
.تند فعال إليهكان في مرتبة يصلح ألن يستند إليه لما كاد يصح أن يس

131: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
جوود المنع عن صلوحه لذلك بدعوى أن قضية كون العدم مستندا إلى وو •

دقها الضد لو كان م تمعا مع وجود المقتضي و إن كانت صادقة إال أن صو
صودق ال يقتضي كون الضد صالحا لذلك لعودم اقتضواء صودق الشورطية

لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسوا مون[ 1]طرفيها مساوق 
إال البين ضرورة أنه ال منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عودم اآلخور

.توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه و صلوحه لها
رابعة النهار إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في•

ذكور و كذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما ال يقبل اإلنكار ليس موا
.إال شبهة في مقابل البديهة

132: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول •
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40

مسألة الضد
بهة تعتريه إال التمانع بمعنى التنافي و التعاند الموجب الستحالة االجتماع مما ال ريب فيه و ال شقلت •

أنه ال يقتضي إال امتناع االجتماع و عدم وجود أحدهما إال مع عدم اآلخر الذي هوو بوديل وجووده 
دم الوجود هو المعاند له فيكون في مرتبته ال مقدما عليه و لو طبعا و المانع الذي يكون موقوفا على ع

.ء و ي احمه في وجودهما كان ينافي و ي احم المقتضي في تأثيره ال ما يعاند الشي
ثال تكوون نعم العلة التامة ألحد الضدين ربما تكون مانعا عن اآلخر و م احما لمقتضيه في توأثيره مو•

المحبوة و شدة الشفقة على الولد الغريق و كثرة المحبة له تمنع عن أن يؤثر ما فوي األ  الغريوق مون
.الشفقة إلرادة إنقاذه مع الم احمة فينقذ به الولد دونه فتأمل جيدا

ء المنواقضو مما ذكرنا ظهر أنه ال فرق بين الضد الموجود و المعدوم فوي أن عدموه المال وم للشوي•
.دم سبقهلوجوده المعاند لذاك ال بد أن ي امع معه من  ير مقتض لسبقه بل قد عرفت ما يقتضي ع

و عدم التوقف حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجودفانقدح بذلك ما في تفصيل بعض األعالم•
.على عدم الضد المعدوم فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق و بذلك حقيق

.فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية•
عوال و أما من جهة ل وم عدم اختالف المتالزمين في الوجود في الحكم فغايته أن ال يكون أحودهما ف•

.محكوما بغير ما حكم به اآلخر ال أن يكون محكوما بحكمه
د مون و عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي ال الفعلي فال حرموة للضو•

هذه ال هة أيضا بل على ما هو عليه لو ال 

129ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الضد العام
[تقريب االقتضاء التضمني و فساده]الثالث األمر •
العوام ء بالتضمن على النهوي عون الضودبداللة األمر بالشيأنه قيل)•

عول و من طلوب الفالمركب بمعنى الترك حيث إنه يدل على الوجوب 
( المنع عن الترك

133ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الضد العام
يدة أكيدة التحقيق أنه ال يكون الوجوب إال طلبا بسيطا و مرتبة وحو •

من الطلب ال مركبا من طلبين 
وب يكوون في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال الوجنعم •

عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك 
يتخيل منه أنه يذكر له حدا فوالمنع عون التورك لويس مون أجو اءو •

آلمر الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى أنه لو التفت ا
.إلى الترك لما كان راضيا به ال محالة و كان يبغضه البتة

133ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الضد العام
ي من هنا انقدح أنه ال وجه لدعوى العينية ضرورة أن الل وم يقتضوو •

.االثنينية ال االتحاد و العينية

133ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الضد العام
هو ال بأس بها بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد ونعم •

ح أن كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجوود و بعثوا إليوه كوذلك يصو
. افهمينسب إلى الترك بالعرض و الم از و يكون زجرا و ردعا عنه ف

133ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الضد العام

اقتضاء األمر
هي ء للنبالشي

عن ضده 
(النقيض)العام

العينية 

التضمنية 

االلتزامية

315: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد العام
«الضد العام»: الثانيالفصل •
أي النقويض و-ء للنهوي عون ضوده العوامفي اقتضاء األمور بالشوي•

االقتضاء المذكور 
يراد به العينية تارة •
أخرى التضمنية و •
.ثالثة االلت اميةو •

315: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الضد العام

االقتضاء 

بلحاظ مرحلة 
لةاإلثبات و الدال

بلحاظ مرحلة 
الثبوت

315: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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