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فصل في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور:

األول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن المالزمة بين
وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، ال عن نفس وجوبها - كما هو

المتوهم من بعض العناوين - كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك ال
يناسب األصولي، واالستطراد الوجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون

من المسائل األصولية (١).

(١)



ثم الظاهر - أيضا - أن المسألة عقلية، والكالم في استقالل العقل بالمالزمة وعدمه، ال
لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم، حيث استدل على النفي بانتفاء الدالالت

الثالث، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث االلفاظ، ضرورة أنه إذا كان نفس المالزمة
بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل االشكال، فال مجال لتحرير النزاع في

االثبات والداللة عليها بإحدى الدالالت الثالث، كما ال يخفى (١).

(٢)



--------------------
(١) معالم الدين، تحقيق البقال: ص ٢٤٤.

(٣)



األمر الثاني: إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات:
منها: تقسيمها إلى الداخلية وهي األجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، والخارجية:

وهي األمور الخارجة عن ماهيته مما ال يكاد يوجد بدونه (١).
وربما يشكل في كون االجزاء مقدمة له وسابقة عليه، بأن المركب ليس إال نفس

االجزاء بأسرها (٢).

(٥)



والحل: إن المقدمة هي نفس االجزاء باألسر، وذو المقدمة هو االجزاء بشرط
االجتماع، فيحصل المغايرة بينهما، وبذلك ظهر أنه البد

(٦)



في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بال شرط، كما البد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط
االجتماع (١).

(٧)



وكون األجزاء الخارجية - كالهيولى والصورة - هي الماهية المأخوذة بشرط ال ال
ينافي ذلك، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس األجزاء الخارجية

والتحليلية - من الجنس والفصل - وأن الماهية إذا أخذت بشرط ال تكون هيولى أو
صورة، وإذا أخذت ال بشرط تكون جنسا أو فصال (١)،

(٩)



ال باإلضافة إلى المركب (١)

(١٢)



فافهم (١).

(١٣)



ثم ال يخفى أنه ينبغي خروج االجزاء عن محل النزاع - كما صرح به بعض - وذلك
لما عرفت من كون األجزاء باألسرعين المأمور به ذاتا، وإنما كانت المغايرة بينهما
اعتبارا، فتكون واجبة بعين وجوبه، ومبعوثا إليها بنفس األمر الباعث إليه، فال تكاد

تكون واجبة بوجوب آخر،

(١٥)



المتناع اجتماع المثلين (١)، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة، وجواز اجتماع األمر والنهي
معه، لعدم تعددها ها هنا، ألن الواجب بالوجوب الغيري

(١٦)



لو كان إنما هو نفس األجزاء، ال عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى

(١٧)



المركب المأمور به، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة،
ألنه المتوقف عليه، ال عنوانها، نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على

المعنون.
فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي

والغيري، باعتبارين: فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه مما
يتوسل به إلى الكل واجب غيري (١)، اللهم إال أن يريد

(١٨)



أن فيه مالك الوجوبين، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه (١)،

(٢٠)



فتأمل (١).
--------------------

(١) راجع كفاية األصول بحاشية المحقق المشكيني (قدس سره): ج ١، ص ١٤١ حجري.

(٢١)



هذا كله في المقدمة الداخلية.
وأما المقدمة الخارجية: فهي ما كان خارجا عن المأمور به، وكان له دخل في تحققه،
ال يكاد يتحقق بدونه، وقد ذكر لها أقسام، وأطيل الكالم في تحديدها بالنقض واإلبرام،

إال أنه غير مهم في المقام (١).
ومنها: تقسيمها إلى العقلية، والشرعية، والعادية:

فالعقلية: هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.

(٢٢)



والشرعية على ما قيل: ما استحيل وجوده بدونه شرعا (١)، ولكنه ال يخفى رجوع
الشرعية إلى العقلية، ضرورة أنه ال يكاد يكون مستحيال ذلك شرعا، إال إذا أخذ فيه

شرطا وقيدا، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا (٢).

(٢٣)



وأما العادية: فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن
تحقق ذيها بدونها، إال أن العادة جرت على اإلتيان به بواسطتها، فهي وإن كانت غير

راجعة إلى العقلية، إال أنه ال ينبغي توهم دخولها في محل النزاع، وإن كانت بمعنى أن
التوقف عليها وإن كان فعال واقعيا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح، إال أنه

ألجل عدم التمكن عادة من

(٢٤)



الطيران الممكن عقال فهي - أيضا - راجعة إلى العقلية، ضرورة استحالة الصعود بدون
مثل النصب عقال لغير الطائر فعال، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا (١)،

(٢٥)



فافهم (١).

(٢٦)



ومنها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجوب، ومقدمة العلم.
ال يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، ولو على القول بكون األسامي

موضوعة لألعم، ضرورة أن الكالم في مقدمة الواجب، ال في مقدمة المسمى بأحدها،
كما ال يخفى.

وال إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب
من قبل الوجوب المشروط بها، وكذلك المقدمة العلمية، وإن استقل العقل بوجوبها،

إال أنه من باب وجوب اإلطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز،

(٢٧)



ال مولويا من باب المالزمة، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة (١).

(٢٨)



ومنها: تقسيمها إلى المتقدم، والمقارن، والمتأخر، بحسب الوجود باإلضافة إلى ذي
المقدمة (١)، وحيث إنها كانت من أجزاء العلة والبد

(٣١)



من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول (١) أشكل األمر في المقدمة المتأخرة،
كاألغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض، واإلجازة

(٣٣)



في صحة العقد - على الكشف - كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على
المشروط زمانا المتصرم حينه، كالعقد في الوصية والصرف والسلم، بل في كل عقد
بالنسبة إلى غالب أجزائه، لتصرمها حين تأثيره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا،

فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات - كما
اشتهر في األلسنة - بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين األثر.

والتحقيق في رفع هذا االشكال أن يقال: إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها، ال
يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف، أو الوضع، أو المأمور به (١).

(٣٤)



أما األول: فكون أحدهما شرطا له، ليس إال أن للحاظه دخال في تكليف اآلمر،
كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس

(٣٦)



إال أن لتصوره دخال في أمره، بحيث لواله لما كاد يحصل له الداعي إلى األمر، كذلك
المتقدم أو المتأخر.

وبالجملة: حيث كان األمر من األفعال االختيارية، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور
الشيء بأطرافه، ليرغب في طلبه واألمر به، بحيث لواله لما رغب فيه ولما أراده

واختاره، فيسمى كل واحد من هذه األطراف - التي لتصورها دخل في حصول الرغبة
فيه وإرادته - شرطا، ألجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك،

متقدما أو متأخرا، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا، كان فيهما
كذلك، فال إشكال (١).

(٣٧)



وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا، فإن دخل شيء في الحكم به
وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إال ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، وبدونه ال يكاد
يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن،

فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟! فتأمل تعرف (١).

(٤٠)



وأما الثاني: فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إال ما يحصل لذات المأمور به باإلضافة
إليه وجها وعنوانا به يكون حسنا أو متعلقا للغرض، بحيث لوالها لما كان كذلك،

واختالف الحسن والقبح والغرض باختالف الوجوه واالعتبارات الناشئة من اإلضافات،
مما ال شبهة فيه وال شك يعتريه، واإلضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر
أو المتقدم بال تفاوت أصال، كما ال يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شيء إلى

مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان، يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض،
كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم، بداهة أن اإلضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك

أيضا، فلو ال حدوث المتأخر في محله، لما كانت للمتقدم تلك اإلضافة الموجبة
لحسنه الموجب لطلبه واالمر به، كما هو الحال في المقارن أيضا، ولذلك أطلق عليه

الشرط مثله، بال انخرام للقاعدة أصال، الن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس

(٤٣)



إال طرف اإلضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن، وقد حقق في محله أنه
بالوجوه واالعتبارات، ومن الواضح أنها تكون باإلضافات.

فمنشأ توهم اإلنخرام إطالق الشرط على المتأخر، وقد عرفت أن إطالقه عليه فيه،
كإطالقه على المقارن، إنما يكون ألجل كونه طرفا لإلضافة الموجبة للوجه، الذي
يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم ألجل دخل تصوره فيه،
كدخل تصور سائر األطراف والحدود، التي لو ال لحاظها لما حصل له الرغبة في

التكليف، أو لما صح عنده الوضع. وهذه خالصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا
االشكال، في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم (١).

(٤٤)



وال يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناءا على المالزمة يتصف
الالحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه ال تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط
االمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه، فلوال اغتسالها في الليل - على القول باالشتراط

- لما صح الصوم في اليوم (١).

(٤٩)



األمر الثالث: في تقسيمات الواجب (١).
منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود، تختلف

بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكالم بالنقض واإلبرام (٢) في النقض على
الطرد والعكس، مع أنها

(٥٠)



كما ال يخفى (١) تعريفات لفظية لشرح االسم، وليست بالحد
--------------------

(١) الفصول الغروية: ص ٦٤.

(٥١)



ال بالرسم (١)، والظاهر أنه ليس لهم اصطالح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل
يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، كما أن الظاهر

(٥٢)



أن وصفي االطالق واالشتراط، وصفان إضافيان ال حقيقيان، وإال لم يكد يوجد واجب
مطلق، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض األمور، ال أقل من الشرائط العامة،

كالبلوغ والعقل.
فالحري أن يقال: إن الواجب مع كل شيء يالحظ معه، إن كان وجوبه غير مشروط
به، فهو مطلق باإلضافة إليه، وإال فمشروط كذلك، وإن كانا بالقياس إلى شيء آخر

بالعكس (١).
--------------------

(١) منظومة السبزواري، قسم المنطق: ص ٣١ حجري.

(٥٣)



ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط،
بحيث ال وجوب حقيقة، وال طلب واقعا قبل حصول

(٥٤)



الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد
فأكرمه (١) كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب االكرام

(٥٥)



وإيجابه معلق على المجئ (١)، ال أن الواجب فيه يكون مقيدا به، بحيث يكون الطلب
وااليجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون

(٥٦)



خاصا ومقيدا، وهو اإلكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة ال
الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العالمة - أعلى الله مقامه - (١) مدعيا المتناع

كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه من قيود

(٥٧)



المادة لبا (١)، مع االعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.
--------------------

(١) مطارح االنظار: ص ٤٨.

(٥٨)



أما امتناع كونه من قيود الهيئة (١)، فالنه ال إطالق في الفرد الموجود من الطلب
المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة، حتى يصح القول بتقييده بشرط

(٥٩)



ونحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة، فهو عند التحقيق
راجع إلى نفس المادة (١).

وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، فالن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه، فإما أن
يتعلق طلبه به، أو ال يتعلق به طلبه أصال، ال كالم على الثاني.

وعلى األول: فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختالف طوارئه،
أو على تقدير خاص، وذلك التقدير: تارة يكون من األمور االختيارية، وأخرى ال يكون

كذلك. وما كان من األمور االختيارية. قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا
للتكليف، وقد ال يكون كذلك، على اختالف االغراض الداعية إلى طلبه واألمر به، من

غير فرق في ذلك بين القول بتبعية االحكام للمصالح والمفاسد (٢)، والقول بعدم
التبعية، كما ال يخفى، هذا موافق

(٦٠)



لما أفاده بعض األفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت (١)، وال يخفى ما فيه.

(٦٣)



أما حديث عدم اإلطالق في مفاد الهيئة، فقد حققناه سابقا: إن كل واحد من الموضوع
له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، وإنما الخصوصية من قبل

االستعمال كاألسماء، وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنى بما
هو هو والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني

المتعلقات، فلحاظ اآللية كلحاظ االستقاللية ليس من طوارئ المعنى، بل من
مشخصات االستعمال، كما ال يخفى على أولي الدراية والنهى. والطلب المفاد من

الهيئة المستعملة فيه مطلق، قابل الن يقيد (١)، مع أنه لو سلم أنه فرد،

(٦٤)



فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أوال غير مقيد، ال ما إذا أنشئ من األول مقيدا، غاية األمر
قد دل عليه بدالين، وهو غير إنشائه أوال ثم تقييده ثانيا (١)

(٦٦)



فافهم (١).

(٦٧)



فإن قلت: على ذلك، يلزم تفكيك االنشاء من المنشأ، حيث ال طلب قبل حصول
الشرط (١).

قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، فالبد أن ال يكون قبل حصوله
طلب وبعث، وإال لتخلف عن إنشائه (٢)، وإنشاء

(٦٨)



أمر على تقدير كاالخبار به بمكان من االمكان، كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا
.(١)

(٦٩)



وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه: إن الشيء إذا توجه إليه، وكان
موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، كما يمكن أن يبعث فعال إليه

ويطلبه حاال، لعدم مانع عن طلبه كذلك، يمكن أن يبعث إليه معلقا، ويطلبه استقباال
على تقدير شرط متوقع الحصول ألجل مانع عن الطلب والبعث فعال قبل حصوله، فال

يصح منه إال الطلب والبعث معلقا بحصوله، ال مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير،
فيصح منه طلب االكرام بعد مجيء زيد، وال يصح منه الطلب المطلق الحالي لالكرام

المقيد بالمجئ ء (١).

(٧١)



هذا بناءا على تبعية االحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح (١).

(٧٣)



وأما بناءا على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به، والمنهي عنه فكذلك، ضرورة
أن التبعية كذلك، إنما تكون في األحكام الواقعية بما

(٧٤)



هي واقعية، ال بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك األحكام غير عزيز، كما في
موارد األصول واالمارات على خالفها، وفي بعض األحكام في أول البعثة، بل إلى يوم

قيام القائم عجل الله فرجه (١)، مع

(٧٥)



أن حالل محمد (صلى الله عليه وآله) حالل إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم
القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض األحكام باقيا مر الليالي واأليام، إلى
أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظالم، كما يظهر من االخبار المروية عن األئمة (عليهم

السالم) (١).

(٧٦)



فإن قلت: فما فائدة االنشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، وبعثا حاليا (١).
قلت: كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط، بال حاجة إلى خطاب آخر،

بحيث لواله لما كان فعال متمكنا من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك
لاليجاب فعال بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا باإلضافة إليه، وتقديريا

بالنسبة إلى الفاقد له (٢)

(٧٧)



فافهم (١) وتأمل جيدا.
ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، في محل النزاع أيضا،

فالوجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية

(٧٨)



االمر تكون في االطالق واالشتراط تابعة لذي المقدمة (١) كأصل الوجوب بناء على
وجوبها من باب المالزمة (٢).

(٧٩)



وأما الشرط المعلق عليه االيجاب في ظاهر الخطاب، فخروجه مما ال شبهة فيه، وال
ارتياب: أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور، فلكونه مقدمة وجوبية وأما على

المختار لشيخنا العالمة أعلى الله مقامه فالنه وإن كان من المقدمات الوجودية
للواجب، إال أنه أخذ على نحو ال يكاد يترشح عليه الوجوب منه، فإنه جعل الشيء
واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به

الطلب وهل هو إال طلب الحاصل (١)؟

(٨٠)



نعم على مختاره (قدس سره) لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه،
لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في االستقبال، وذلك الن

إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، والواجب إنما هو استقبالي، كما يأتي في
الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختاره، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب

الفصول من المعلق، فال تغفل.

(٨١)



هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات (١).

(٨٢)



وأما المعرفة، فال يبعد القول بوجوبها، حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل
حصول شرطه، لكنه ال بالمالزمة، بل من باب استقالل العقل بتنجز االحكام على األنام

بمجرد قيام احتمالها إال مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل
بعده بالبراءة، وإن العقوبة على المخالفة بال حجة وبيان، والمؤاخذة عليها بال برهان

.(١)

(٨٣)



فافهم (١).

(٨٤)



تذنيب: ال يخفى أن إطالق الواجب على الواجب المشروط، بلحاظ حال حصول
الشرط على الحقيقة مطلقا، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على

مختاره (قدس سره) في الواجب المشروط، الن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه،
إال أن تلبسه بالوجوب في الحال، ومجاز على المختار، حيث ال تلبس بالوجوب عليه
قبله، كما عن البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، بعالقة

األول أو المشارفة (١).

(٨٥)



وأما الصيغة مع الشرط، فهي حقيقة على كل حال الستعمالها على مختاره (قدس سره)
في الطلب المطلق، وعلى المختار في الطلب المقيد، على نحو تعدد الدال والمدلول،

كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد (١).

(٨٦)



ال المبهم المقسم (١) فافهم (٢).

(٨٨)



ومنها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز، قال في الفصول إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما
يتعلق وجوبه بالمكلف، وال يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، كالمعرفة، وليسم
منجزا، وإلى ما يتعلق وجوبه به، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، وليسم معلقا

كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن االستطاعة، أو خروج الرفقة،
ويتوقف فعله على مجيء وقته، وهو غير مقدور له، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب

المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، وهنا للفعل. انتهى
كالمه رفع مقامه.

ال يخفى أن شيخنا العالمة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك
المعنى، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، حيث ادعى امتناع كونه من

قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا وثبوتا، على خالف القواعد العربية وظاهر المشهور، كما
يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي، أنكر على الفصول هذا التقسيم، ضرورة أن المعلق

بما فسره، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك، كما هو واضح،
حيث ال يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول، كان هو المعلق المقابل للمشروط.

ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط، بالمعنى الذي يكون هو
ظاهر المشهور، والقواعد العربية، ال الواجب المعلق بالتفسير المذكور. وحيث قد

عرفت بما ال مزيد عليه امكان رجوع

(٨٩)



الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد، فال يكون مجال النكاره
عليه (١).

--------------------
(١) الفصول الغروية: ص ٦٤.

(٩٠)



نعم يمكن أن يقال إنه ال وقع لهذا التقسيم، ألنه بكال قسميه من المطلق المقابل
للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا ال توجبه ما لم توجب االختالف في

المهم، وإال لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، وال اختالف فيه، فإن ما رتبه عليه من
وجوب المقدمة فعال كما يأتي إنما هو من أثر إطالق وجوبه وحاليته، المن استقبالية

الواجب (١).

(٩٢)



فافهم (١).
ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو
أن الطلب وااليجاب، إنما يكون بإزاء اإلرادة المحركة للعضالت نحو المراد، فكما ال
يكاد تكون اإلرادة منفكة عن المراد، فليكن االيجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف

يتعلق بأمر استقبالي؟ فال يكاد يصح الطلب والبعث فعال نحو أمر متأخر (٢).
--------------------

(١) تشريح األصول: ص ١٩١ حجري.

(٩٣)



قلت: فيه أن اإلرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي، كما تتعلق بأمر حالي، وهو أوضح من
أن يخفى على عاقل فضال عن فاضل، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات
فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ليس إال ألجل تعلق إرادته به، وكونه

مريدا له قاصدا إياه، ال يكاد يحمله على التحمل إال ذلك (١) ولعل الذي أوقعه في
الغلط ما

(٩٤)



قرع سمعه من تعريف اإلرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضالت نحو المراد، وتوهم
أن تحريكها نحو المتأخر مما ال يكاد، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف
حسب اختالفه، في كونه مما ال مؤونة له كحركة نفس العضالت، أو مما له مؤونة

ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضالت تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو
مقدمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود (١)، بل مرادهم من هذا الوصف في

تعريف اإلرادة

(٩٦)



بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو اإلرادة، وإن لم يكن هناك فعال تحريك لكون المراد
وما اشتاق إليه كمال االشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد

مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعال نحو أمر حالي
أو استقبالي، محتاج إلى ذلك (١) هذا مع أنه ال يكاد يتعلق البعث إال بأمر متأخر عن

زمان البعث،

(٩٨)



ضرورة أن البعث إنما يكون الحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، بأن يتصوره بما
يترتب عليه من المثوبة، وعلى تركه من العقوبة، وال يكاد يكون هذا إال بعد البعث

بزمان، فال محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، وال يتفاوت طوله وقصره،
فيما هو مالك االستحالة واالمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، ولعمري ما
ذكرناه واضح ال سترة عليه، واالطناب إنما هو ألجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان

بعض الطالب (١).

(٩٩)



وربما أشكل على المعلق أيضا، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، مع أنها
من الشرائط العامة (١).

(١٠٠)



وفيه: إن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، ال في زمان االيجاب
والتكليف، غاية األمر يكون من باب الشرط المتأخر، وقد عرفت بما ال مزيد عليه أنه

كالمقارن، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصال، فراجع (١).

(١٠١)



ثم ال وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، (١) بل ينبغي
تعميمه إلى أمر مقدور متأخر، أخذ على نحو يكون

(١٠٢)



--------------------
(١) وتوضيح المراد من هذه العبارة كما هي مثبتة في الكتاب من دون تصحيح لها كما هو المنسوب إلى

بعض أفاضل مقرري بحثه قدس سرهما يتوقف على أمور:
األول: ان غرض المصنف االيراد على صاحب الفصول بان الواجب يعم غير ما أشار اليه في الفصول بل

صرح بدخوله فيه.
الثاني: ان الواجب المقيد بأمر مقدور ولكنه قد اخذ على نحو يكون حصول شرطه من باب االتفاق قد

صرح صاحب الفصول بدخوله في الواجب المعلق.
الثالث: ان عبارة الكتاب ال تشمل الشرط الذي اخذ من باب االتفاق بل صريحة في عدمه ألن الشرط

المأخوذ من باب االتفاق ال اشكال في عدم ترشح الوجب اليه.
الرابع: ان صاحب الفصول ذكر للواجب المعلق فردين: األول، ما كان شرطه - زمانا - متأخرا كالحج.

الثاني، ما كان الشرط فيه قد اخذ من باب االتفاق.
الخامس: ان الوجوب المشروط بنحو الشرط المتأخر غير الواجب المعلق وان تساويا من جهة كون الوجوب

في كل منهما فعليا كما أشار اليه المصنف من أن الفرق بينهما ان الوجوب في الواجب = = المعلق لم
يشترط بشيء أصال وفي المشروط بالشرط المتأخر قد فرض كون الوجوب فيه مشروطا بالشرط المتأخر.
إذا عرفت هذا فنقول: ان غرض المصنف هو ان الواجب المعلق له فرد ثالث غير الفردين الذين أشار اليهما
في الفصول ولم يشر الفصول إلى دخوله في الواجب المعلق وهو ما إذا كان للواجب مقدمة كانت مقدورة

بذاتها ولكنها اخذت مقدمة للواجب مقيدة بزمان خاص متأخر فالواجب من حيث كون هذه المقدمة مقدمة
له البد من تأخره عنها وهذه المقدمة وان كانت بذاتها مقدورة لكن من حيث تقيدها بزمان خاص بما هي
مقدمة للواجب فهي غير مقدورة بالفعل ولما كان الواجب مقيدا بها فهو أيضا ال يكون مقدورا بالفعل ألن
المتقيد باالمر غير المقدور غير مقدور فمثل هذا الواجب من الواجب المعلق ولكن عبارة الفصول ال تشمله

ولذا أورد عليه المصنف: بأنه ينبغي تعميم الواجب المعلق لهذا الفرد.
فاتضح مما ذكرنا: ان عبارة الكتاب صحيحة وال يرد عليها ما ذكرناه هناك. (منه قدس سره).

(١٠٣)



موردا للتكليف، ويترشح عليه الوجوب من الواجب، أو ال، لعدم

(١٠٤)



تفاوت فيما يهمه (١) من وجوب تحصيل المقدمات التي ال يكاد يقدر عليها في زمان
الواجب على المعلق، دون المشروط، لثبوت الوجوب

(١٠٥)



الحالي فيه، فيترشح منه الوجوب على المقدمة، بناء على المالزمة، دونه لعدم ثبوته فيه
إال بعد الشرط.

نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر، وفرض وجوده، كان الوجوب المشروط
به حاليا أيضا، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا، وليس

الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إال كونه مرتبطا بالشرط، بخالفه، وإن ارتبط به الواجب
.(١)

(١٠٦)



تنبيه: قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية،
وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها، ولو كان

أمرا استقباليا، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم، كان وجوبه مشروطا بشرط
موجود أخذ فيه ولو متأخرا، أو مطلقا، منجزا كان أو معلقا (١)، فيما إذا لم تكن

مقدمة للوجوب

(١٠٧)



أيضا، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف، كما إذا
أخذ عنوانا للمكلف، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك، أو جعل الفعل

المقيد باتفاق حصوله، وتقدير وجوده بال اختيار أو باختياره موردا للتكليف، ضرورة
أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا، ال يكاد يكون هناك وجوب إال بعد حصوله، وبعد

الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك،
فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف، ومع حصوله

(١٠٩)



ال يكاد يصح تعلقه به، فافهم. إذا عرفت ذلك (١)، فقد عرفت أنه ال إشكال أصال في
لزوم االتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، إذا لم يقدر

(١١٠)



عليه بعد زمانه، فيما كان وجوبه حاليا مطلقا، ولو كان مشروطا بشرط متأخر، كان
معلوم الوجود فيما بعد، كما ال يخفى، ضرورة فعلية

(١١٢)



وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته، فيترشح منه الوجوب عليها على المالزمة،
وال يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وإنما الالزم االتيان بها قبل
االتيان به، بل لزوم اإلتيان بها عقال، ولو لم نقل بالمالزمة، ال يحتاج إلى مزيد بيان

ومؤونة برهان، كاالتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه (١).

(١١٣)



فانقدح بذلك أنه ال ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق، أو بما يرجع
إليه، من جعل الشرط من قيود

المادة في المشروط (١).

(١١٥)



فانقدح بذلك: أنه ال إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة االتيان بالمقدمة قبل
زمان الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في
الغد، إذ يكشف به بطريق االن عن سبق وجوب الواجب، وإنما المتأخر هو زمان
إتيانه، وال محذور فيه أصال، ولو فرض العلم بعدم سبقه، الستحال اتصاف مقدمته

بالوجوب الغيري (١)، فلو

(١١٦)



نهض دليل على وجوبها، فال محالة يكون وجوبها نفسيا ولو تهيؤا، ليتهيأ بإتيانها،
واستعد اليجاب ذي المقدمة عليه، فال محذور أيضا (١).

(١١٧)



إن قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم
وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض

عدم تمكنه منها لو لم يبادر (١).

(١١٨)



قلت: ال محيص عنه، إال إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة،
وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، ال القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، فتدبر

جدا (١).

(١١٩)



تتمة: قد عرفت اختالف القيود في وجوب التحصيل، وكونه موردا للتكليف وعدمه،
فإن علم حال قيد فال إشكال (١)، وإن دار أمره ثبوتا

(١٢٠)



بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى
المادة على نهج يجب تحصيله أو ال يجب (١)، فإن كان في مقام االثبات ما يعين

حاله، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو، وإال فالمرجع هو األصول العملية
.(٢)

(١٢١)



وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة، بترجيح االطالق في طرف
الهيئة، وتقييد المادة، بوجهين (١):

أحدهما: إن إطالق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام الفراده، فإن وجوب
االكرام على تقدير االطالق، يشمل جميع

(١٢٢)



التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، وإطالق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في
حالة واحدة (١).

(١٢٣)



ثانيهما: إن تقييد الهيئة يوجب بطالن محل االطالق في المادة ويرتفع به مورده،
بخالف العكس، وكلما دار االمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي ال يوجب

بطالن اآلخر أولى.
أما الصغرى، فألجل أنه ال يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان الطالق المادة، ألنها

ال محالة ال تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخالف تقييد المادة، فإن محل الحاجة إلى
إطالق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.

وأما الكبرى، فالن التقييد وإن لم يكن مجازا إال أنه خالف األصل (١)، وال فرق في
الحقيقة بين تقييد االطالق، وبين أن يعمل عمال

(١٢٤)



يشترك مع التقييد في األثر، وبطالن العمل به وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده
بعض مقرري بحث األستاذ العالمة أعلى الله مقامه (١)، و

--------------------
(١) راجع معالم األصول: ص ١٥٦ حجري.

(١٢٥)



أنت خبير بما فيهما أما في األول: فالن مفاد إطالق الهيئة وإن كان شموليا بخالف
المادة، إال أنه ال يوجب ترجيحه على إطالقها، ألنه أيضا

(١٢٦)



كان باالطالق ومقدمات الحكمة، غاية األمر أنه تارة يقتضي العموم الشمولي، وأخرى
البدلي، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا، كما ال يخفى. وترجيح عموم العام على إطالق

المطلق إنما هو ألجل كون داللته بالوضع، ال لكونه شموليا، بخالف المطلق فإنه
بالحكمة، فيكون العام أظهر منه، فيقدم عليه، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس،

فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطالقه دل على الشمول، لكان العام
يقدم بال كالم (١).

(١٢٧)



وأما في الثاني: فألن التقييد وإن كان خالف األصل، إال أن العمل الذي يوجب عدم
جريان مقدمات الحكمة، وانتفاء بعض مقدماته، ال يكون على خالف األصل أصال، إذ

معه ال يكون هناك إطالق، كي

(١٢٨)



يكون بطالن العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خالف األصل.
وبالجملة ال معنى لكون التقييد خالف األصل، إال كونه خالف الظهور المنعقد للمطلق
ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات ال يكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك

العمل (١) المشارك مع التقييد في

(١٢٩)



األثر، وبطالن العمل بإطالق المطلق، مشاركا معه في خالف األصل أيضا (١).

(١٣٠)



وكأنه توهم: أن إطالق المطلق كعموم العام ثابت، ورفع اليد عن العمل به، تارة ألجل
التقييد، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، وهو فاسد، ألنه ال يكون إطالق إال فيما

جرت هناك المقدمات (١).
نعم إذا كان التقييد بمنفصل، ودار االمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا

التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق إطالق، وقد استقر له ظهور (٢)

(١٣١)



ولو بقرينة الحكمة (١) فتأمل (٢).

(١٣٢)



ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري، وحيث كان طلب شيء وإيجابه ال يكاد يكون بال
داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، ال يكاد التوصل بدونه إليه، لتوقفه

عليه، فالواجب غيري، وإال فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه،
كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه، كأكثر الواجبات من العبادات

والتوصليات هذا (١)، لكنه ال يخفى أن الداعي لو كان هو

(١٣٣)



محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجبا
غيريا، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة الزما، لما دعي إلى إيجاب ذي الفائدة (١).

(١٣٥)



فإن قلت: نعم وإن كان وجودها محبوبا لزوما، إال أنه حيث كانت من الخواص
المترتبة على االفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف (١)، لما كاد يتعلق بها

االيجاب.
قلت: بل هي داخلة تحت القدرة، لدخول أسبابها تحتها، والقدرة على السبب قدرة

على المسبب، وهو واضح، وإال لما صح وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج
والطالق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات، موردا لحكم من األحكام التكليفية (٢).

(١٣٦)



فاألولى أن يقال: إن األثر المترتب عليه وإن كان الزما، إال أن ذا األثر لما كان معنونا
بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل ويذم تاركه، صار متعلقا لاليجاب بما هو
كذلك، وال ينافيه كونه مقدمة المر مطلوب واقعا، بخالف الواجب الغيري، لتمحض
وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي، وهذا أيضا ال ينافي أن يكون معنونا بعنوان

حسن في نفسه، إال أنه الدخل له في إيجابه الغيري (١)، ولعله مراد من

(١٣٧)



فسرهما بما أمر به لنفسه، وما أمر به ألجل غيره، فال يتوجه عليه االعتراض بأن جل
الواجبات لوال الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فإن المطلوب النفسي قلما

يوجد في األوامر، فإن جلها مطلوبات ألجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها (١)

(١٣٨)



فتأمل (١).

(١٣٩)



ثم إنه ال إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو
غيري، فالتحقيق أن الهيئة، وإن كانت موضوعة لما

(١٤٠)



يعمهما، إال أن إطالقها يقتضي كونه نفسيا، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه
على المتكلم الحكيم (١).

(١٤١)



وأما ما قيل من أنه ال وجه لالستناد إلى إطالق الهيئة، لدفع الشك المذكور، بعد كون
مفادها االفراد التي ال يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد االمر هو مفهوم الطلب، صح

القول باالطالق، لكنه بمراحل من الواقع، إذ ال شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية
بالطلب المستفاد من االمر، وال يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم

الطلب، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع اإلرادة وحقيقتها، ال بواسطة مفهومها،
وذلك واضح ال يعتريه ريب (١).

(١٤٢)



ففيه إن مفاد الهيئة كما مرت اإلشارة إليه ليس االفراد، بل هو مفهوم الطلب، كما
عرفت تحقيقه في وضع الحروف، وال يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، والذي يكون

بالحمل الشائع طلبا، وإال لما صح إنشاؤه بها، ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة
من األسباب الخاصة.

نعم ربما يكون هو السبب النشائه، كما يكون غيره أحيانا (١).

(١٤٤)



واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية واإلرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه، وإنشاء
إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي ال ينافي اتصافه بالطلب

االنشائي أيضا، والوجود االنشائي لكل شيء ليس إال قصد حصول مفهومه بلفظه، كان
هناك طلب حقيقي أو لم يكن، بل كان إنشاؤه بسبب آخر.

ولعل منشأ الخلط واالشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، فتوهم منه
أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، ولعمري إنه من
قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابال للتقييد ال يقتضي أن
ال يكون مفاد الهيئة قابال له، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، وعدم تقييده باالنشائي

لوضوح إرادة خصوصه، وإن الطلب الحقيقي ال يكاد ينشأ بها، كما ال يخفى.
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، كما مر هاهنا بعض الكالم، وقد تقدم
في مسألة اتحاد الطلب واإلرادة ما يجدي في المقام. هذا إذا كان هناك إطالق (١)،

وأما إذا لم يكن، فالبد من االتيان به

(١٤٦)



فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، للعلم بوجوبه

(١٤٧)



فعال، وإن لم يعلم جهة وجوبه، وإال فال، لصيرورة الشك فيه بدويا، كما ال يخفى
.(١)

(١٤٨)



تذنيبان
األول: ال ريب في استحقاق الثواب على امتثال االمر النفسي وموافقته، واستحقاق

العقاب على عصيانه ومخالفته عقال، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته،
ففيه إشكال (١)، وإن كان

(١٤٩)



التحقيق عدم االستحقاق على موافقته ومخالفته، بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة
استقالل العقل بعدم االستحقاق إال لعقاب واحد، أو لثواب كذلك، فيما خالف

الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.
نعم ال بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، وبزيادة المثوبة على

الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل
األعمال، حيث صار أشقها (١)،

(١٥١)



وعليه ينزل ما ورد في االخبار من الثواب على المقدمات، أو على التفضل فتأمل جيدا
(١)، وذلك لبداهة أن موافقة االمر الغيري بما هو أمر ال بما هو شروع في إطاعة االمر
النفسي ال توجب قربا، وال مخالفته بما هو كذلك بعدا، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان

من تبعات القرب والبعد (٢).

(١٥٢)



إشكال ودفع: أما األول: فهو أنه إذا كان االمر الغيري بما هو ال إطاعة له، وال قرب
في موافقته، وال مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات، حيث ال

شبهة في حصول اإلطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافا إلى أن االمر
الغيري ال شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد

القربة (١).

(١٥٣)



وأما الثاني: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها إنما
تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فالبد أن يؤتى بها عبادة، وإال فلم يؤت بما هو

مقدمة لها، فقصد القربة فيها إنما هو ألجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات
نفسية،

--------------------
(١) وسائل الشيعة ج ١: ٥١٣ / ١ باب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(١٥٤)



ال لكونها مطلوبات غيرية (١) واالكتفاء بقصد أمرها الغيري، فإنما هو ألجل أنه يدعو
إلى ما هو كذلك في نفسه حيث أنه ال يدعو إال إلى ما هو المقدمة (١)، فافهم.

(١٥٥)



وقد تفصي عن االشكال بوجهين آخرين:

(١٥٨)



أحدهما ما ملخصه: إن الحركات الخاصة ربما ال تكون محصلة لما هو المقصود
منها، من العنوان الذي يكون بهذا العنوان مقدمة وموقوفا عليها، فالبد في إتيانها بذاك

العنوان من قصد أمرها، لكونه ال يدعو إال إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنوانا
إجماليا ومرآة لها، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة ألمرها ليس ألجل أن أمرها المقدمي

يقضي باالتيان كذلك، بل إنما كان ألجل إحراز نفس العنوان، الذي يكون بذاك
العنوان موقوفا عليها (١).

(١٥٩)



وفيه: مضافا إلى أن ذلك ال يقتضي االتيان بها كذلك، المكان اإلشارة إلى عناوينها
التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر، ولو بقصد أمرها وصفا ال غاية

وداعيا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات

(١٦٠)



الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها، غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة
عليها، كما ال يخفى (١).

(١٦١)



ثانيهما: ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة، إنما يكون ألجل أن الغرض من
االمر النفسي بغاياتها، كما ال يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته، كذلك ال

يحصل ما لم يؤت بها كذلك، ال باقتضاء أمرها الغيري. وبالجملة وجه لزوم إتيانها
عبادة، إنما هو ألجل أن الغرض في الغايات، ال يحصل إال بإتيان خصوص الطهارات

من بين مقدماتها أيضا، بقصد اإلطاعة (١).

(١٦٢)



وفيه أيضا إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (١)، وأما ما ربما قيل في
تصحيح اعتبار قصد اإلطاعة في العبادات، من االلتزام بأمرين:

(١٦٣)



أحدهما: كان متعلقا بذات العمل.
والثاني: بإتيانه بداعي امتثال األول، ال يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات،
إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها، ال يكاد يتعلق بها أمر من قبل االمر بالغايات، فمن
أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها، ليتمكن به من المقدمة في
الخارج. هذا مع أن في هذا االلتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على

ما عرفته مفصال سابقا، فتذكر (١).

(١٦٤)



الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها
ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها (١)، نعم لو كان المصحح

العتبار قصد القربة فيها امرها الغيري،

(١٦٦)



لكان قصد الغاية مما البد منه في وقوعها صحيحة، فان االمر الغيري ال يكاد يمتثل إال
إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث ال يكاد يصير داعيا إال مع هذا القصد (١)، بل في

الحقيقة يكون هو المالك لوقوع المقدمة عبادة،

(١٦٧)



ولو لم يقصد أمرها، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصال. وهذا هو السر في اعتبار
قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، ال ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها

بعنوان المقدمية، فالبد عند إرادة االمتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، وقصدها
كذلك ال يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه فاسد جدا، ضرورة

أن عنوان

(١٦٨)



المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، وال بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كانت
المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها األولية، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها (١).

(١٦٩)



األمر الرابع: ال شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على المالزمة، يتبع في االطالق
واالشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي

(١٧٢)



كلماتنا، وال يكون مشروطا بإرادته (١)، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم
رحمه الله في بحث الضد، قال: وأيضا فحجة القول بوجوب

--------------------
(١) معالم الدين: ٢٧٤.

(٢) مطارح االنظار: ٧٨.
(٣) الفصول الغروية: ٦٩.

(١٧٣)



المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليال على الوجوب، في حال كون المكلف
مريدا للفعل المتوقف عليها، كما ال يخفى على من أعطاها حق النظر وأنت خبير بأن
نهوضها على التبعية واضح ال يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل المالزمة لم

يكن بهذه المثابة، كما ال يخفى (١).
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون االتيان بها بداعي التوصل بها إلى

ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العالمة أعلى الله مقامه بعض أفاضل
مقرري بحثه، أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم
وقوعها على صفة الوجوب، كما زعمه صاحب الفصول (قدس سره) أو ال يعتبر في

--------------------
(١) معالم الدين: ص ٢٧٣.

(١٧٥)



وقوعها كذلك شيء منهما الظاهر عدم االعتبار (١) أما عدم اعتبار قصد التوصل،
فألجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إال ألجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد

التوصل فيه واضح (٢) ولذا اعترف باالجتزاء

(١٧٦)



بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية، لحصول ذات الواجب، فيكون
تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بال مخصص (١)

(١٧٨)



فافهم (١).

(١٧٩)



نعم انما اعتبر ذلك في االمتثال، لما عرفت من أنه ال يكاد يكون اآلتي بها بدونه ممتثال
ألمرها، وآخذا في امتثال االمر بذيها، فيثاب بثواب أشق االعمال (١)، فيقع الفعل

المقدمي على صفة الوجوب، ولو لم

(١٨١)



يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية، ال على حكمه السابق الثابت له، لوال
عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا

كان مقدمة النقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي ال حراما، وإن لم يلتفت إلى
التوقف والمقدمية (١)، غاية

(١٨٢)



االمر يكون حينئذ متجرئا فيه (١)، كما أنه مع االلتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة،
فيما لم يقصد التوصل إليه أصال. وأما إذا قصده، ولكنه

(١٨٥)



لم يأت به بهذا الداعي، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فال يكون متجرئا أصال
.(١)

(١٨٦)



وبالجملة: يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة،
ال أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب، لثبوت مالك الوجوب في

نفسها بال دخل له فيه أصال، وإال لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به، كما
ال يخفى (١). وال يقاس

(١٨٧)



على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، حيث يسقط به الوجوب، مع أنه ليس بواجب،
وذلك ألن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، لكونه كغيره في حصول الغرض به،

بال تفاوت أصال، إال أنه ألجل وقوعه على صفة الحرمة ال يكاد يقع على صفة
الوجوب، وهذا بخالف ما ها هنا، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في

حصول الغرض، فالبد أن يقع على صفة الوجوب مثله، لثبوت المقتضي فيه بال مانع،
وإال لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، والتالي باطل بداهة، فيكشف هذا عن

(١٨٨)



عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتظر لذلك تتمة توضيح (١).

(١٨٩)



والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها
في وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره بما يتوجه

على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، فراجع تمام كالمه زيد في علو مقامه،
وتأمل في نقضه وإبرامه (١).
--------------------

(١) مطارح االنظار: ص ٧٧ حجري.

(١٩١)



وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، فالنه ال يكاد
يعتبر في الواجب إال ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه في المقدمة الموصلة.

والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدمة إال حصول ما لواله لما أمكن حصول
ذي المقدمة، ضرورة أنه ال يكاد يكون الغرض إال ما يترتب عليه من فائدته وأثره، وال

يترتب على المقدمة إال ذلك، وال تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب، وما ال يترتب
عليه أصال، وأنه ال محالة يترتب عليهما، كما ال يخفى.

وأما ترتب الواجب، فال يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها،
فإنه ليس بأثر تمام المقدمات، فضال عن إحداها في غالب الواجبات، فإن الواجب إال

ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام
مقدماته، وأخرى عدم إتيانه، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة

من مقدماته، مع عدم ترتبه على تمامها، فضال عن

(١٩٢)



كل واحدة منها نعم فيما كان الواجب من االفعال التسبيبية والتوليدية، كان مترتبا ال
محالة على تمام مقدماته، لعدم تخلف المعلول عن علته ومن هنا قد انقدح أن القول

بالمقدمة الموصلة، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول بوجوب
خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية (١).

(١٩٣)



فإن قلت: ما من واجب إال وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها،
فالتخصيص بالواجبات التوليدية بال مخصص.

قلت: نعم وإن استحال صدور الممكن بال علة، إال أن مبادئ اختيار الفعل االختياري
من أجزاء علته، وهي ال تكاد تتصف بالوجوب، لعدم كونها باالختيار، وإال لتسلسل،

كما هو واضح لمن تأمل (١)،

(١٩٧)



وألنه لو كان معتبرا فيه الترتب، لما كان الطلب يسقط بمجرد االتيان بها، من دون
انتظار لترتب الواجب عليها، بحيث ال يبقى في البين إال طلبه وإيجابه، كما إذا لم تكن
هذه بمقدمته، أو كانت حاصلة من األول قبل إيجابه، مع أن الطلب ال يكاد يسقط إال
بالموافقة، أو بالعصيان والمخالفة، أو بارتفاع موضوع التكليف، كما في سقوط االمر
بالكفن أو الدفن، بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، وال يكون االتيان بها بالضرورة

من هذه األمور غير الموافقة (١).

(١٩٨)



إن قلت: كما يسقط االمر بتلك األمور، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما
يحصل به الغرض منه، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير، أو المحرمات (١).

قلت: نعم ولكن ال محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض، من الفعل االختياري
للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع، وهو كونه بالفعل محرما، ضرورة أنه ال

يكون بينهما تفاوت أصال، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعال دون اآلخر (٢)؟

(٢٠٠)



وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه، حيث قال بعد بيان أن التوصل
بها إلى الواجب، من قبيل شرط الوجود لها ال من قبيل شرط الوجوب، ما هذا لفظه

(١) والذي يدلك على هذا يعني

(٢٠١)



االشتراط بالتوصل أن وجوب المقدمة لما كان من باب المالزمة العقلية، فالعقل ال يدل
عليه زائدا على القدر المذكور (١)، وأيضا ال يأبى العقل أن يقول اآلمر الحكيم أريد
الحج، وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب، دون ما لم يتوصل به إليه، بل
الضرورة قاضية بجواز تصريح االمر بمثل ذلك، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم

مطلوبيتها له مطلقا، أو على تقدير التوصل بها إليه، وذلك آية عدم المالزمة بين وجوبه
ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه (٢)، وأيضا

(٢٠٣)



حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله، فال جرم يكون
التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها، فال تكون مطلوبة إذا انفكت عنه،

وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شئ آخر، ال يريده إذا وقع
مجردا عنه، ويلزم منه أن

(٢٠٥)



يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من كالمه، زيد
في علو مقامه (١).

(٢٠٦)



وقد عرفت بما ال مزيد عليه، أن العقل الحاكم بالمالزمة دل على وجوب مطلق
المقدمة، ال خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه،
كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعال بالحرمة، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في

مطلقها، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.

(٢٠٧)



وقد انقدح منه، أنه ليس لالمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح، وأن
دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة، كيف يكون ذا مع ثبوت المالك في

الصورتين بال تفاوت أصال كما عرفت (١).

(٢٠٨)



نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما، وعدم
حصوله في األخرى، من دون دخل لها في ذلك أصال، بل كان بحسن اختيار المكلف

وسوء اختياره، وجاز لآلمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما، وعدم
حصوله في األخرى، بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وإنما كان

الواجب الغيري ملحوظا إجماال بتبعه، كما يأتي أن وجوب المقدمة على المالزمة
تبعي، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب
أصال، لعدم االلتفات إلى ما حصل من المقدمة، فضال عن كونها مطلوبة، كما جاز

التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها، كما ال يخفى (١)

(٢٠٩)



فافهم (١).

(٢١٠)



إن قلت: لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون األخرى،
أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها، وجواز التصريح بهما، وإن لم يكن بينهما

تفاوت في األثر، كما مر (١).

(٢١١)



قلت: إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما، لو كان ذلك ألجل تفاوت في ناحية المقدمة، ال
فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصال كما هاهنا ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود

الواجب، وترتبه عليها من دون اختالف في ناحيتها، وكونها في كال الصورتين على
نحو واحد وخصوصية واحدة، ضرورة أن االتيان بالواجب بعد اإلتيان بها باالختيار

تارة، وعدم االتيان به كذلك أخرى، ال يوجب تفاوتا فيها، كما ال يخفى (١). وأما ما
أفاده (قدس سره): من أن مطلوبية المقدمة

(٢١٢)



حيث كانت بمجرد التوصل بها، فال جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها.
ففيه: إنه إنما كانت مطلوبيتها ألجل عدم التمكن من التوصل بدونها، ال ألجل التوصل
بها، لما عرفت من أنه ليس من آثارها، بل مما يترتب عليها أحيانا باالختيار بمقدمات

أخرى، وهي مبادئ اختياره،

(٢١٣)



وال يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها وداعيا إلى إيجابها (١)، وصريح الوجدان إنما
يقضي بأن ما أريد ألجل غاية، وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل

في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، كيف وإال يلزم أن يكون
وجودها من قيوده، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون المالزمة بين وجوبه بذاك النحو

ووجوبها. وهو كما ترى، ضرورة أن الغاية ال تكاد تكون قيدا لذي الغاية، بحيث كان
تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية،

(٢١٤)



وإال يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده، فال يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا
بحصولها، كما أفاده (١).

(٢١٥)



ولعل منشأ توهمه، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية (١)، هذا مع ما عرفت من عدم
التخلف ها هنا، وأن الغاية إنما هو حصول ما لواله لما تمكن من التوصل إلى المطلوب

النفسي، فافهم واغتنم (٢).
ثم إنه ال شهادة على االعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، إال فيما إذا

رتب عليه الواجب لو سلم أصال، ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير
الموصلة، إال أنه ليس ألجل اختصاص

(٢١٧)



الوجوب بها في باب المقدمة، بل ألجل المنع عن غيرها المانع من االتصاف بالوجوب
هاهنا، كما ال يخفى (١).

(٢١٨)



مع أن في صحة المنع منه كذلك نظرا، وجهه أنه يلزم أن ال يكون ترك الواجب حينئذ
مخالفة وعصيانا، لعدم التمكن شرعا منه، الختصاص جواز مقدمته بصورة االتيان به.

وبالجملة يلزم أن يكون االيجاب مختصا بصورة االتيان، الختصاص جواز المقدمة بها
وهو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال، فتدبر جيدا (١).

(٢١٩)



بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على
تركها فعل الواجب، بناءا على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فإن تركها

على هذا القول ال يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما، فتكون فاسدة، بل فيما
يترتب عليه الضد الواجب، ومع االتيان بها ال يكاد يكون هناك ترتب، فال يكون تركها

مع ذلك واجبا، فال يكون فعلها منهيا عنه، فال تكون فاسدة (١).
--------------------
(١) الفصول الغروية: ٧٨ - ٧٩.

(٢٢١)



وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد، وإن لم يكن نقيضا للترك
الواجب مقدمة، بناءا على المقدمة الموصلة، إال أنه الزم لما هو من أفراد النقيض،
حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه، وهو أعم من الفعل والترك االخر المجرد،

وهذا يكفي في إثبات الحرمة، وإال لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك
المطلق واجبا، ألن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك، ألنه أمر وجودي، ونقيض الترك إنما

هو رفعه، ورفع الترك إنما يالزم الفعل مصداقا، وليس عينه، فكما أن هذه المالزمة
تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفي في المقام، غاية األمر أن ما هو

النقيض في مطلق الترك، إنما ينحصر مصداقه في

(٢٢٤)



الفعل فقط، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان، وذلك ال يوجب فرقا فيما نحن
بصدده، كما ال يخفى (١).

(٢٢٥)



قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل في األول ال يكون إال مقارنا لما هو
النقيض، من رفع الترك المجامع معه تارة، ومع الترك المجرد أخرى، وال تكاد تسري

حرمة الشيء إلى ما يالزمه، فضال عما يقارنه أحيانا.
نعم البد أن ال يكون المالزم محكوما فعال بحكم آخر على خالف حكمه، ال أن

يكون محكوما بحكمه، وهذا بخالف الفعل في الثاني، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق
وينافيه، ال مالزم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب االصطالح

مفهوما، لكنه متحد معه عينا وخارجا،

(٢٢٧)



فإذا كان الترك واجبا، فال محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا، فتدبر جيدا (١).

(٢٢٨)



ومنها: تقسيمه إلى األصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ األصالة
والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقا لإلرادة والطلب

مستقال، لاللتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا،
وأخرى متعلقا لإلرادة تبعا إلرادة غيره، ألجل كون إرادته الزمة إلرادته، من دون

التفات إليه بما يوجب إرادته، ال بلحاظ األصالة والتبعية في مقام الداللة واالثبات، فإنه
يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا باإلفادة، وأخرى غير مقصود بها على حدة، إال

أنه الزم الخطاب، كما في داللة اإلشارة ونحوها.
وعلى ذلك، فال شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما، واتصافه باألصالة والتبعية

كليهما، حيث يكون متعلقا لإلرادة على حدة عند االلتفات إليه بما هو مقدمة، وأخرى
ال يكون متعلقا لها كذلك عند عدم

(٢٣٠)



االلتفات إليه كذلك، فإنه يكون ال محالة مرادا تبعا إلرادة ذي المقدمة على المالزمة.
كما ال شبهة في اتصاف النفسي أيضا باألصالة، ولكنه ال يتصف بالتبعية، ضرورة أنه ال
يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه المصلحة النفسية، ومعها يتعلق الطلب بها

مستقال، ولو لم يكن هنا شئ آخر مطلوب أصال، كما ال يخفى.
نعم لو كان االتصاف بهما بلحاظ الداللة، اتصف النفسي بهما أيضا، ضرورة أنه قد

يكون غير مقصود باإلفادة، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها، لكن الظاهر - كما مر -
أن االتصاف بهما إنما هو في نفسه ال بلحاظ حال الداللة عليه، وإال لما اتصف بواحد

منهما، إذا لم يكن بعد مفاد دليل، وهو كما ترى (١).

(٢٣١)



--------------------
(١) الفصول الغروية: ص ٦٦

(٢) البقرة: اآلية ٢٣٣.
(٣) األحقاف: اآلية ١٥.

(٤) المائدة: اآلية ٦.
(٥) القوانين: ص ١٠٠.

(٢٣٢)



ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه
أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا

فرض له أثر شرعي،

(٢٣٤)



كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير
متقوم بعدمي، وإن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إال على القول باألصل المثبت، كما

هو واضح (١)

(٢٣٥)



فافهم (١).

(٢٣٦)



تذنيب
في بيان الثمرة

وهي في المسألة األصولية كما عرفت سابقا ليست إال أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع
في طريق االجتهاد، واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالمالزمة في المسألة، فإنه

بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب (١).

(٢٣٧)



ومنه قد انقدح، أنه ليس منها مثل بر النذر بإتيان مقدمة الواجب، عند نذر الواجب،
وحصول الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة، لصدق االصرار

على الحرام بذلك، وعدم جواز أخذ األجرة على المقدمة (١). مع أن البرء وعدمه إنما
يتبعان قصد الناذر، فال

(٢٣٨)



--------------------
(١) الحج: اآلية: ٢٩.

(٢٣٩)



بر بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، كما هو المنصرف عند إطالقه ولو قيل
بالمالزمة، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها، كما ال

يخفى (١). وال يكاد يحصل االصرار على الحرام

(٢٤٠)



بترك واجب، ولو كانت له مقدمات غير عديدة، لحصول العصيان بترك أول مقدمة ال
يتمكن معه من الواجب، وال يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصال، لسقوط التكليف

حينئذ، كما هو واضح ال يخفى (١). وأخذ

(٢٤١)



األجرة على الواجب ال بأس به، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبال عوض، بل
كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي ال يكاد ينتظم بدونها

البالد، ويختل لوالها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ األجرة عليها لذلك، أي لزوم
االختالل وعدم االنتظام لوال أخذها، هذا في الواجبات التوصلية (١).

(٢٤٢)



وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ األجرة على إتيانها بداعي امتثالها، ال
على نفس االتيان، كي ينافي عباديتها، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، غاية األمر

يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر (١)، كي ال تكون المعاملة
سفهية،

(٢٤٤)



وأخذ األجرة عليها أكال بالباطل (١).

(٢٤٥)



وربما يجعل من الثمرة، اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالمالزمة فيما كانت
المقدمة محرمة، فيبتني على جواز اجتماع األمر والنهي وعدمه، بخالف ما لو قيل

بعدمها (١).
وفيه: أوال: إنه ال يكون من باب االجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير

مرة، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، ال بعنوان المقدمة، فيكون على المالزمة
من باب النهي في العبادة والمعاملة (٢).

(٢٤٦)



وثانيا: ال يكاد يلزم االجتماع أصال الختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة
االنحصار به وفيها اما ال وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة ألجل المزاحمة

واما ال حرمة لها لذلك كما ال يخفى (١).

(٢٤٨)



وثالثا: إن االجتماع وعدمه ال دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصال، فإنه
يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، ولو لم نقل بجواز االجتماع، وعدم جواز التوصل

بها إن كانت تعبدية على القول باالمتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، وجواز
التوصل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه. وبالجملة ال

يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، وعدم جوازه أصال، بين أن يقال بالوجوب، أو
يقال بعدمه، كما ال يخفى (١).

(٢٤٩)



في تأسيس األصل في المسألة اعلم أنه ال أصل في محل البحث في المسألة، فإن
المالزمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة، بل

تكون المالزمة أو عدمها أزلية (١)، نعم نفس

(٢٥٠)



وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي
المقدمة، فاألصل عدم وجوبها (١).

(٢٥٢)



وتوهم عدم جريانه، لكون وجوبها على المالزمة، من قبيل لوازم الماهية، غير مجعولة،
وال أثر آخر مجعول مترتب عليه، ولو كان لم يكن بمهم ها هنا (١)، مدفوع بأنه وإن

كان غير مجعول بالذات، ال بالجعل

(٢٥٣)



البسيط الذي هو مفاد كان التامة، وال بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إال
أنه مجعول بالعرض، وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كاف في جريان األصل

(١). ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك

(٢٥٤)



ال محالة، ألصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة (١)، ال ينافي المالزمة
بين الواقعيين، وإنما ينافي المالزمة بين الفعليين، نعم لو كانت

(٢٥٥)



الدعوى هي المالزمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية، لما صح التمسك باألصل، كما
ال يخفى.

إذا عرفت ما ذكرنا، فقد تصدى غير واحد من األفاضل إلقامة البرهان على المالزمة،
وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل (١).

(٢٥٦)



واألولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث أنه أقوى شاهد على أن االنسان إذا أراد شيئا له
مقدمات، أراد تلك المقدمات، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب

مثله، ويقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم مثال، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب
(ادخل) مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد

عبده االشتراء، ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق، بعد االلتفات إليه وأنه
يكون مقدمة له، كما ال يخفى (١).

(٢٥٨)



ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان، وجود األوامر الغيرية في الشرعيات
والعرفيات، لوضوح أنه ال يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري، إال إذا كان فيها مناطه، وإذا

كان فيها كان في مثلها، فيصح تعلقه به أيضا، لتحقق مالكه ومناطه، والتفصيل بين
السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطالنه، وأنه ال تفاوت في باب المالزمة

بين مقدمة ومقدمة.

(٢٥٩)



وال بأس بذكر االستدالل الذي هو كاألصل لغيره مما ذكره األفاضل من االستدالالت
وهو ما ذكره أبو الحسن البصري (١)، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها،

وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما ال يطاق، وإال خرج الواجب
المطلق عن وجوبه (٢).

(٢٦٠)



وفيه بعد إصالحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية األولى، ال اإلباحة
الشرعية، وإال كانت المالزمة واضحة البطالن، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، ال

نفس الجواز، وإال فمجرد
--------------------

(١) معالم الدين: ص ٢٤٦.

(٢٦٢)



الجواز بدون الترك، ال يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية ما ال يخفى، فان
الترك بمجرد عدم المنع شرعا ال يوجب صدق إحدى الشرطيتين، وال يلزم أحد

المحذورين، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه، إال أنه كان ذلك بالعصيان، لكونه متمكنا
من اإلطاعة واالتيان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم

إتيانها، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب (١).

(٢٦٣)



نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقال، يلزم أحد المحذورين، إال أن
المالزمة على هذا في الشرطية األولى ممنوعة، بداهة أنه لو لم يجب شرعا ال يلزم أن

يكون جائزا شرعا وعقال، المكان أن

(٢٦٤)



ال يكون محكوما بحكم شرعا، وإن كان واجبا عقال إرشادا، وهذا واضح (١).

(٢٦٥)



وأما التفصيل بين السبب وغيره، فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف ال يكاد
يتعلق إال بالمقدور، والمقدور ال يكون إال هو السبب، وإنما المسبب من آثاره

المترتبة عليه قهرا، وال يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فالبد من صرف
االمر المتوجه إليه عنه إلى سببه.

وال يخفى ما فيه، من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن االمر النفسي إنما يكون
متعلقا بالسبب دون المسبب، مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف،

وهو متمكن عنه بواسطة السبب، وال يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بال
واسطة أو معها، كما ال يخفى (١).

(٢٦٦)



وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، فقد استدل على الوجوب في األول بأنه لوال
وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث أنه ليس مما البد منه عقال أو عادة.

وفيه - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي أنه ال يكاد يتعلق
االمر الغيري إال بما هو مقدمة الواجب، ولو كانت مقدميته

(٢٦٧)



متوقفة على تعلقه بها لدار، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، إال أنه عن
التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، العن الغيري (١)،

(٢٦٨)



فافهم (١).
تتمة: ال شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة لو قيل

بالمالزمة وأما مقدمة الحرام والمكروه فال تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما
يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، كما كان متمكنا قبله، فال دخل له
أصال في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه

طلب ترك مقدمتهما، نعم ما ال يتمكن معه من الترك المطلوب، ال محالة يكون
مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه

(٢٦٩)



المقدمة، فلو لم يكن للحرام مقدمة ال يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة
من مقدماته (١).

(٢٧٠)



ال يقال: كيف وال يكاد يكون فعل إال عن مقدمة ال محالة معها يوجد، ضرورة أن
الشيء ما لم يجب لم يوجد (١).

(٢٧٣)



فإنه يقال: نعم ال محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنه ال يلزم أن
يكون ذلك من المقدمات االختيارية، بل من المقدمات غير االختيارية، كمبادئ

االختيار التي ال تكون باالختيار، واال لتسلسل، فال تغفل، وتأمل.
((فصل))

االمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو ال، فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم
أمور:

األول: االقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية، أو اللزوم من
جهة التالزم بين طلب أحد الضدين، وطلب ترك اآلخر، أو المقدمية على ما سيظهر

(١)، كما أن المراد بالضد هاهنا،

(٢٧٥)



هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا (١).

(٢٧٧)



الثاني: إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون لالمر اقتضاء
بنحو من االنحاء المذكورة، إال أنه لما كان عمدة القائلين باالقتضاء في الضد الخاص،
إنما ذهبوا إليه ألجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكالم في المقام

إلى بيان الحال وتحقيق

(٢٧٨)



المقال، في المقدمية وعدمها، فنقول وعلى الله االتكال (١): إن توهم توقف الشيء
على ترك ضده، ليس إال من جهة المضادة والمعاندة بين

(٢٧٩)



الوجودين، وقضيتها الممانعة بينهما، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات
.(١)

وهو توهم فاسد، وذلك ألن المعاندة والمنافرة بين الشيئين، ال تقتضي إال عدم
اجتماعهما في التحقق، وحيث ال منافاة أصال بين أحد العينين وما هو نقيض اآلخر

وبديله، بل بينهما كمال المالءمة، كان أحد العينين مع نقيض اآلخر وما هو بديله في
مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على اآلخر، كما ال

يخفى.

(٢٨٠)



فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين ال تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت اآلخر،
كذلك في المتضادين (١)، كيف ولو اقتضى التضاد توقف

(٢٨١)



وجود الشئ على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه، القتضى توقف عدم الضد
على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه، بداهة ثبوت المانعية في الطرفين،

وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح (١).

(٢٨٣)



وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، بخالف التوقف
من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، مع شراشر شرائطه غير عدم
وجود ضده، ولعله كان محاال، ألجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود اآلخر

إلى عدم تعلق اإلرادة األزلية به، وتعلقها باآلخر حسب ما
اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فال يكاد يكون

مستندا إلى وجود المانع، كي يلزم الدور (١).

(٢٨٥)



إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد، وأما إذا كان كل منهما متعلقا
إلرادة شخص، فأراد مثال أحد الشخصين حركة شيء، وأراد اآلخر سكونه، فيكون
المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم ال محالة يكون فعال مستندا إلى وجود

المانع (١).

(٢٨٧)



قلت: ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته، وهي مما البد منه
في وجود المراد، وال يكاد يكون بمجرد اإلرادة بدونها ال إلى وجود الضد، لكونه

مسبوقا بعدم قدرته كما ال يخفى (١) غير

(٢٨٩)



سديد، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور، إال أنه غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح
أن يتوقف عليه على حالها، الستحالة أن يكون الشيء الصالح الن يكون موقوفا عليه
الشيء موقوفا عليه، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح الن يستند إليه، لما كاد يصح

أن يستند فعال إليه (١).

(٢٩١)



والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى: أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد، لو
كان مجتمعا مع وجود المقتضي، وإن كانت صادقة، إال أن صدقها ال يقتضي كون

الضد صالحا لذلك، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها (١)، مساوق لمنع
مانعية الضد، وهو يوجب رفع

(٢٩٢)



التوقف رأسا من البين، ضرورة أنه ال منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم اآلخر،
إال توهم مانعية الضد كما أشرنا إليه وصلوحه لها (١).

(٢٩٤)



--------------------
(١) كفاية األصول بحاشية المحقق المشكيني (قدس سره): ج ١، ص ٢٠٩ حجري.

(٢٩٥)



إن قلت: التمانع بين الضدين كالنار على المنار، بل كالشمس في رائعة النهار، وكذا
كون عدم المانع مما يتوقف عليه، مما ال يقبل االنكار، فليس ما ذكر إال شبهة في

مقابل البديهة (١).
قلت: التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب الستحالة االجتماع مما ال ريب فيه وال
شبهة تعتريه، إال أنه ال يقتضي إال امتناع االجتماع، وعدم وجود أحدهما إال مع عدم

اآلخر، الذي هو بديل وجوده المعاند

(٢٩٦)



له، فيكون في مرتبته ال مقدما عليه ولو طبعا (١)، والمانع الذي يكون موقوفا عليه
الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، ال ما يعاند الشيء ويزاحمه في

وجوده.

(٢٩٧)



نعم العلة التامة الحد الضدين، ربما تكون مانعة عن اآلخر، ومزاحمة لمقتضيه في
تأثيره، مثال تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له، تمنع عن أن يؤثر ما
في األخ الغريق من المحبة والشفقة، إلرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ الولد دونه، فتأمل

جيدا (١).

(٢٩٨)



ومما ذكرنا ظهر أنه الفرق بين الضد الموجود والمعدوم، في أن عدمه المالئم للشيء
المناقض لوجوده المعاند لذاك، البد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه، بل قد عرفت

ما يقتضي عدم سبقه (١).

(٢٩٩)



فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض االعالم، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود،
وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم، فتأمل في

(٣٠٠)



أطراف ما ذكرناه، فإنه دقيق وبذلك حقيق. فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة
المقدمية (١).

وأما من جهة لزوم عدم اختالف المتالزمين في الوجود، في الحكم، فغايته أن ال يكون
أحدهما فعال محكوما بغير ما حكم به االخر، ال أن يكون محكوما بحكمه (٢).

(٣٠١)



وعدم خلو الواقعة عن الحكم، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي ال الفعلي، فال
حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه، لوال االبتالء بالمضادة للواجب

الفعلي، من الحكم الواقعي (١).

(٣٠٢)



األمر الثالث: إنه قيل بداللة االمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام، بمعنى
الترك، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

والتحقيق أنه ال يكون الوجوب إال طلبا بسيطا، ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، ال
مركبا من طلبين، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، ربما يقال: الوجوب يكون

عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن

(٣٠٣)



الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، بمعنى أنه لو التفت
اآلمر إلى الترك لما كان راضيا به ال محالة، وكان يبغضه البتة (١).

(٣٠٤)



ومن هنا انقدح أنه ال وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي االثنينية، ال االتحاد
والعينية.

نعم ال بأس بها، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون
حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز

ويكون زجرا وردعا عنه (١)

(٣٠٦)



فافهم (١).
األمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، وهي النهي عن الضد بناءا على

االقتضاء، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، يتنج فساده إذا كان عبادة
(٢). وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة،

(٣٠٨)



بدعوى أنه ال يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم االمر به،
الحتياج العبادة إلى االمر (١).

وفيه: إنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، كي يصح منه أن يتقرب به منه،
كما ال يخفى، والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، فإن المزاحمة على هذا ال

توجب إال ارتفاع االمر المتعلق به فعال، مع بقائه على ما هو عليه من مالكه من
المصلحة، كما هو مذهب

(٣٠٩)



العدلية، أو غيرها أي شيء كان، كما هو مذهب األشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب
مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث، بناءا على االقتضاء (١).

(٣١٠)



ثم إنه تصدى جماعة من األفاضل، لتصحيح االمر بالضد بنحو الترتب على العصيان،
وعدم إطاعة االمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على المعصية (١)، بنحو

الشرط المتقدم، أو المقارن، بدعوى أنه

(٣١١)



ال مانع عقال عن تعلق االمر بالضدين كذلك، أي بأن يكون االمر باألهم مطلقا، واالمر
بغيره معلقا على عصيان ذاك االمر، أو البناء والعزم عليه، بل هو واقع كثيرا عرفا (١).

(٣١٢)



قلت: ما هو مالك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما كذلك، فإنه
وإن لم يكن في مرتبة طلب األهم اجتماع طلبهما،

(٣١٣)



إال أنه كان في مرتبة االمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية االمر باألهم في هذه المرتبة،
وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص، أو العزم عليها مع فعلية االمر

بغيره أيضا، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا (١).

(٣١٤)



ال يقال: نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد باالختيار، فلواله لما
كان متوجها إليه إال الطلب باألهم، وال برهان على امتناع االجتماع، إذا كان بسوء

االختيار (١).

(٣١٧)



فإنه يقال: استحالة طلب الضدين، ليس إال ألجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه
من الحكيم الملتفت إلى محاليته، ال تختص بحال دون حال، وإال لصح فيما علق على

أمر اختياري في عرض واحد، بال حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع أنه محال بال
ريب وال إشكال (١).

(٣١٨)



إن قلت: فرق بين االجتماع في عرض واحد واالجتماع كذلك، فإن الطلب في كل
منهما في األول يطارد اآلخر، بخالفه في الثاني، فإن الطلب بغير األهم ال يطارد طلب
األهم، فإنه يكون على تقدير عدم االتيان باألهم، فال يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه،

وعدم عصيان أمره (١).

(٣١٩)



قلت: ليت شعري كيف ال يطارده االمر بغير األهم وهل يكون طرده له إال من جهة
فعليته، ومضادة متعلقه له. وعدم إرادة غير األهم على تقدير االتيان به ال يوجب عدم

طرده لطلبه مع تحققه، على تقدير عدم االتيان به وعصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على
هذا التقدير، مع ما هما عليه من المطاردة، من جهة المضادة بين المتعلقين، مع أنه
يكفي الطرد من طرف االمر باألهم، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد،

كما كان في غير هذا الحال، فال يكون له معه أصال بمجال (١).

(٣٢٠)



إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات (١)؟

(٣٢٢)



قلت: ال يخلو إما أن يكون االمر بغير األهم، بعد التجاوز عن االمر به وطلبه حقيقة.
وإما أن يكون االمر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة

والغرض لوال المزاحمة، وأن االتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما
استحقه من العقوبة على مخالفة االمر باألهم، ال أنه أمر مولوي فعلي كاألمر به، فافهم

وتأمل جيدا (١).

(٣٢٣)



ثم إنه ال أظن أن يلتزم القائل بالترتب، بما هو الزمه من االستحقاق في صورة مخالفة
االمرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما ال يقدر عليه العبد، ولذا كان سيدنا

األستاذ (قدس سره) ال يلتزم به - على ما هو ببالي - وكنا نورد به على الترتب، وكان
بصدد تصحيحه (١)، فقد ظهر أنه ال وجه لصحة العبادة، مع مضادتها لما هو أهم

منها، إال مالك االمر.

(٣٢٥)



نعم فيما إذا كانت موسعة، وكانت مزاحمة باألهم في بعض الوقت، ال في تمامه،
يمكن أن يقال: إنه حيث كان االمر بها على حاله، وإن صارت مضيقة بخروج ما

زاحمه األهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك االمر،
فإنه وإن كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، إال أنه لما كان وافيا بغرضها

كالباقي تحتها،

(٣٢٦)



كان عقال مثله في االتيان به في مقام االمتثال، واالتيان به بداعي ذلك االمر، بال تفاوت
في نظره بينهما أصال (١).

(٣٢٧)



ودعوى أن االمر ال يكاد يدعو إال إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، وما زوحم
منها باألهم، وإن كان من أفراد الطبيعة، لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها
فاسدة، فإنه إنما يوجب ذلك، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا ال

مزاحمة، فإنه معها وإن كان ال تعمه الطبيعة المأمور بها، إال أنه ليس لقصور فيه، بل
لعدم إمكان تعلق االمر بما تعمه عقال، وعلى كل حال، فالعقل ال يرى تفاوتا في مقام

االمتثال وإطاعة االمر بها، بين هذا الفرد وسائر االفراد أصال.
هذا على القول بكون األوامر متعلقة بالطبائع.

وأما بناءا على تعلقها باالفراد فكذلك (١)، وإن كان جريانه عليه

(٣٣٠)



أخفى، كما ال يخفى (١) فتأمل (٢).

(٣٣٢)



ثم ال يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، البد من االلتزام بوقوعه، من دون
انتطار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب ال تقتضي عقال
إال امتناع االجتماع في عرض واحد، ال كذلك، فلو قيل بلزوم االمر في صحة العبادة
ولم يكن في المالك كفاية، كانت العبادة مع ترك األهم صحيحة لثبوت االمر بها في

هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة (١).

(٣٣٣)



فصل
ال يجوز أمر اآلمر، مع علمه بانتفاء شرطه، خالفا لما نسب إلى أكثر مخالفينا، ضرورة

أنه ال يكاد يكون الشيء مع عدم علته، كما هو المفروض ها هنا، فإن الشرط من
أجزائها، وانحالل المركب بانحالل بعض أجزائه مما ال يخفى (١)، وكون الجواز في

العنوان بمعنى االمكان الذاتي بعيد عن محل الخالف بين االعالم. نعم لو كان المراد
من لفظ االمر، االمر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه اآلخر، بأن

يكون النزاع في أن أمر االمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعليته.

(٣٣٥)



وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم
شرطه، لكان جائزا، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، وال يحتاج معه

إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان.
وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، ال ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، بل

قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك (١). ومنع كونه أمرا إذا لم يكن
بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان

(٣٣٦)



في محله، إال أن إطالق االمر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث
توسعا، مما ال بأس به أصال، كما ال يخفى.

وقد ظهر بذلك حال ما ذكره االعالم في المقام من النقض واالبرام، وربما يقع به
التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين (١)، فتأمل جيدا (٢).

(٣٣٩)



فصل
الحق أن األوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون االفراد، وال يخفى أن المراد أن

متعلق الطلب في األوامر هو صرف االيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض
الترك، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، تكون بها موافقة

للغرض والمقصود، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات الالزمة للوجودات،
بحيث لو كان االنفكاك عنها بأسرها ممكنا، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصال،
كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير االحكام، بل في المحصورة، على ما حقق

في غير المقام. وفي مراجعة الوجدان لالنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك،
حيث يرى إذا راجعه أنه ال غرض له في مطلوباته إال نفس الطبائع، وال نظر له إال إليها
من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية، وعوارضها العينية، وإن نفس وجودها السعي

بما هو وجودها تمام المطلوب، وإن كان ذاك ال يكاد ينفك في الخارج عن
الخصوصية.

فانقدح بذلك أن المراد بتعلق األوامر بالطبائع دون االفراد، انها بوجودها السعي بما هو
وجودها قباال لخصوص الوجود، متعلقة

للطلب، ال أنها بما هي هي كانت متعلقة له، كما ربما يتوهم، فإنها كذلك ليست إال
هي، نعم هي كذلك تكون متعلقة لالمر، فإنه طلب الوجود (١)،

(٣٤٠)



فافهم (١).
دفع وهم: ال يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، إنما يكون بمعنى أن

الطالب يريد صدور الوجود من العبد، وجعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة،
وإفاضته، ال أنه يريد ما هو صادر وثابت في

(٣٤٤)



الخارج كي يلزم طلب الحاصل، كما توهم (١)، وال جعل الطلب متعلقا بنفس
الطبيعة، وقد جعل وجودها غاية لطلبها وقد عرفت أن الطبيعة

(٣٤٥)



بما هي هي ليست إال هي، ال يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك، وأنه البد في
تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، فيالحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه، كي

يكون ويصدر منه (١)، هذا بناء على أصالة الوجود.

(٣٤٧)



وأما بناءا على أصالة الماهية، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، بل بما هي
بنفسها في الخارج، فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات واألعيان

الثابتات، ال بوجودها كما كان االمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان فيلحظ
االمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه

ويكون ما لم يكن، فافهم وتأمل جيدا (١).

(٣٤٨)



فصل
إذا نسخ الوجوب فال داللة لدليل الناسخ وال المنسوخ، على بقاء الجواز بالمعنى

األعم، وال بالمعنى األخص، كما ال داللة لهما على ثبوت غيره من االحكام، ضرورة
أن ثبوت كل واحد من األحكام األربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، وال

داللة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدالالت على تعيين واحد منها، كما
هو أوضح من أن يخفى، فالبد للتعيين من دليل آخر، وال مجال الستصحاب الجواز،

إال بناءا على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في
حدوث فرد كلي مقارنا الرتفاع فرده اآلخر، وقد حققنا في محله، أنه ال يجري

االستصحاب فيه (١)، ما لم

(٣٥٠)



يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث عد
عرفا انه باق، ال أنه أمر حادث غيره.

ومن المعلوم أن كل واحد من االحكام مع االخر عقال وعرفا، من المباينات
والمتضادات، غير الوجوب واالستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة

والضعف عقال إال أنهما متباينان عرفا، فال مجال لالستصحاب إذا شك في تبدل
أحدهما باآلخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب (١).

(٣٥٥)



فصل
إذا تعلق االمر بأحد الشيئين أو األشياء، ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى
عدم جواز تركه إال إلى بدل، أو وجوب الواحد ال بعينه، أو وجوب كل منهما مع

السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند الله، أقوال (١).

(٣٥٨)



والتحقيق أن يقال: إنه إن كان االمر بأحد الشيئين، بمالك أنه هناك غرض واحد يقوم به
كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به االمر،
كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا
ال شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد ال يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان، ما لم يكن

بينهما جامع في البين، العتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول.

(٣٦٠)



وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين
االثنين (١). وإن كان بمالك أنه يكون في كل واحد منهما

--------------------
(١) وينبغي ان ال يخفى انه قد ذكروا لكل واحد من هاتين القضيتين برهانا يخصه غير برهان المسانخة.

أما عدم إمكان صدور الكثير عن الواحد فبرهانه: ان كل معلول له تعين في مرتبة علته بالذات، إذ لو لم يكن
له تعين بالذات في مرتبة ذات علته للزم التخصيص بال مخصص وهو محال، فصدور الكثير عن الواحد البد

فيه من أن يكون في ذات العلة خصوصيتان ذاتيتان كل واحدة تقتضي معلوال، وهذا خلف بالنسبة إلى الواحد
بالذات من جميع الجهات. وال يخفى ان هذا البرهان يختص بالواحد الشخصي الذي هو واحد من جميع

الجهات، ألن لزوم وجود خصوصيتين في الواحد من جميع الجهات خلف.
وأما برهان عدم إمكان صدور الواحد عن الكثير فهو انه إذا كان لكل من العلتين خصوصية تقتضي صدور

المعلول عنها فكل واحد منهما علة مستقلة، فصدور الواحد عنهما ينافي كون كل واحد منهما علة مستقلة،
وصدور الواحد عن الجامع بينهما الزمه عدم كون كل واحد منهما علة بذاته مستقلة، بل العلة هو الجامع ال
هما، وهذا البرهان أيضا مورده عدم امكان صدور الواحد الشخصي عن المتعدد الشخصي فال تغفل. ((منه

قدس سره)).

(٣٦١)



غرض، ال يكاد يحصل مع حصول الغرض في اآلخر مع إتيانه، كان كل واحد واجبا
بنحو من الوجوب، يستكشف عنه تبعاته، من عدم جواز

(٣٦٢)



تركه إال إلى اآلخر، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما، والعقاب على تركهما (١)،
فال وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما

(٣٦٣)



--------------------
(١) ثم إنه إذا كان لكل واحد من الواجبين غرض غير الغرض من اآلخر فال يخلو الحال عن احتماالت كلها

غير خالية عن االشكال: =
= األول: ان يكون الغرضان بحيث ال يمكن استيفاء أحدهما مع استيفاء اآلخر بمعنى انه بعد حصول الغرض

من أحدهما ال يمكن استيفاء الغرض من اآلخر، فالزم ذلك االمر بهما بايجادهما دفعة واحدة لفرض كون
كل واحد من الغرضين الزما، وبعد وجود أحدهما ال يمكن وجود اآلخر فال مناص عن لزوم االمر بايجادهما

دفعة واحدة.
الثاني: ان يكون الغرضان متزاحمين ومع ذلك ال يمكن اجتماعهما في زمان واحد بحيث يكون حصول

الغرض من أحدهما مقيدا بعدم وجود، والزم ذلك النهي عن االتيان بهما دفعة واحدة مضافا إلى انهما يكون
التخيير بينهما عقليا، ألن المتزاحمين تارة يتزاحمان لعدم القدرة على الجمع بينهما كانقاذ غريقين ال يقدر

على إنقاذهما معا، وأخرى يكون التزاحم بينهما في المالك وكما أن التخيير بينهما في الصورة األولى عقلي
كذلك التخيير بينهما في الصورة الثانية عقلي أيضا.

الثالث: ان ال يكون الغرضان متزاحمين مالكا وال يكونا بحيث إذا حصل أحدهما يمنع عن استيفاء، بل
يكونان بحيث إذا حصال معا ال يترتب عليهما إال غرض واحد كما إذا انفرد كل منهما، وعلى هذا فالتخيير

بينهما وان كان شرعيا اال ان الزم ذلك التخيير بين ايجاد كل منهما منفردا وبين ايجادهما معا.
وهناك احتمال رابع وهو ان يكون الغرضان الزمين في حد ذاتهما وليس بينهما تزاحم وال ان استيفاء أحدهما
يمنع عن استيفاء اآلخر وال انهما إذا اجتمعا ال يترتب عليهما اال غرض واحد بل كان هناك مصلحة دعت إلى

الترخيص في ترك أحدهما كمصلحة التسهيل أو غيرها، وهذا ينطبق على الواجبات التخييرية فان التخيير
شرعي ال عقلي.

وال يرد عليه انه خالف ظاهر الواجب التخييري فان ظهوره ليس هو اال كون كل واحد منهما واجبا يجوز
تركه إلى بدل. وال يرد عليه ان الزم ذلك ترتب عقابين على تركهما معا لوضوح ان الزم الترخيص في ترك

كل منهما إلى بدل هو العقاب الواحد على تركهما. (منه قدس سره)

(٣٦٥)



ال بعينه مصداقا وال مفهوما، كما هو واضح (١)، إال أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا
كان االمر بأحدهما بالمالك األول، من أن الواجب هو

(٣٦٦)



--------------------
(١) كفاية األصول بحاشية المحقق المشكيني (قدس سره): ج ١، ص ٢٢٦ حجري.

(٣٦٧)



الواحد الجامع بينهما، وال أحدهما معينا، مع كون كل منهما مثل اآلخر في أنه واف
بالغرض فتدبر (١).

(٣٦٨)



بقي الكالم في أنه هل يمكن التخيير عقال أو شرعا بين األقل واألكثر، أو ال (١)؟

(٣٦٩)



ربما يقال، بأنه محال، فإن األقل إذا وجد كان هو الواجب ال محالة، ولو كان في
ضمن األكثر، لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء األكثر زائدا على الواجب

(١)، لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض

(٣٧٠)



أن المحصل للغرض فيما إذا وجد األكثر، هو األكثر ال األقل الذي في ضمنه، بمعنى
أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، وإن كان األقل لو لم يكن في ضمنه
كان وافيا به أيضا، فال محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص األقل بالوجوب حينئذ

كان بال مخصص، فإن األكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض
الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد، العلى القصير في
ضمنه، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما ال يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان

من االمكان (١).

(٣٧١)



إن قلت: هبه في مثل ما إذا كان لألكثر وجود واحد، لم يكن لألقل في ضمنه وجود
على حدة، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بال تخلل سكون في البين، لكنه ممنوع

فيما كان له في ضمنه وجود، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثالث، أو خط طويل رسم
مع تخلل العدم في رسمه، فإن األقل قد وجد بحده، وبه يحصل الغرض على الفرض،

ومعه

(٣٧٣)



ال محالة يكون الزائد عليه مما ال دخل له في حصوله، فيكون زائدا على الواجب، ال
من أجزائه (١).

(٣٧٤)



قلت: ال يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الفرض ال يكاد يترتب الغرض على األقل
في ضمن األكثر، وإنما يترتب عليه بشرط عدم االنضمام، ومعه كان مترتبا على األكثر

بالتمام (١).

(٣٧٥)



وبالجملة إذا كان كل واحد من األقل واألكثر بحده مما يترتب عليه الغرض، فال محالة
يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض

واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان، على ما عرفت.
نعم لو كان الغرض مترتبا على األقل، من دون دخل للزائد، لما كان األكثر مثل األقل
وعدال له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، مستحبا كان أو غيره، حسب اختالف

الموارد، فتدبر جيدا (١).

(٣٧٦)



فصل
في الواجب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب، وله تعلق بكل واحد، بحيث لو

أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم،
وذلك ألنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، حصل بفعل واحد، صادر عن الكل أو

البعض. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واستحقاقهم للمثوبة،

(٣٧٧)



وسقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد (١).

(٣٧٨)



فصل
ال يخفى أنه وإن كان الزمان مما البد منه عقال في الواجب، إال أنه تارة مما له دخل

فيه شرعا فيكون موقتا، وأخرى ال دخل له فيه أصال

(٣٨٠)



فهو غير موقت، والموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق، وإما أن
يكون أوسع منه فموسع (١).

(٣٨١)



وال يذهب عليك أن الموسع كلي، كما كان له أفراد دفعية، كان له أفراد تدريجية،
يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.

وال وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد
الطبائع إليها، كما ال يخفى (١)، ووقوع الموسع فضال

(٣٨٢)



عن إمكانه، مما ال ريب فيه، وال شبهة تعتريه، وال اعتناء ببعض التسويالت كما يظهر
من المطوالت (١).

(٣٨٤)



ثم إنه ال داللة لالمر بالموقت بوجه على االمر به في خارج الوقت، بعد فوته في
الوقت، لو لم نقل بداللته على عدم االمر به (١). نعم لو كان

(٣٨٥)



التوقيت بدليل منفصل، لم يكن له إطالق على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب
إطالق، لكان قضية إطالقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بحسب

تمام المطلوب ال أصله.
وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو

تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل، ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، وإن
لم يكن بتمام المطلوب، إال أنه البد في إثبات أنه بهذا النحو من داللة، وال يكفي
الدليل على الوقت إال فيما عرفت (١)، ومع عدم الداللة فقضية أصالة البراءة عدم

وجوبها في خارج

(٣٨٦)



الوقت (١)، وال مجال الستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا
.(٢)

(٣٨٩)



فصل
االمر باالمر بشيء، أمر به لو كان الغرض حصوله، ولم يكن له غرض في توسيط أمر

الغير به إال تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل باالمر أو النهي. وأما لو كان
الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء، من دون تعلق غرضه به، أو مع تعلق غرضه

به ال مطلقا، بل بعد تعلق أمره به، فال يكون أمرا بذاك الشيء، كما ال يخفى.
وقد انقدح بذلك أنه ال داللة بمجرد االمر باالمر، على كونه أمرا به، والبد في الداللة

عليه من قرينة عليه (١).

(٣٩٠)



فصل
إذا ورد أمر بشئ بعد االمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذاك الشئ، أو تأكيد األمر

األول، والبعث الحاصل به؟ قضية إطالق المادة

(٣٩١)



هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا ال يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، من دون أن يجئ
تقييد لها في البين، ولو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق
االخر، كما ال يخفى، والمنساق من إطالق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب ال

تأكيده، إال أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر
هناك سبب، أو ذكر سبب واحد (١).

(٣٩٢)


