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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین

 واللعن الدائم االبدی علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن من االن إلی قیام یوم الدین

 المقام الرابع: الترتب

ان واجبا کال یخفی أنه لو قلنا بإمکان الترتب ألمکن االتیان بالضد العبادی المهمل بقصد االمر سواء 

موسعا أو مضیقا فتکون العبادة صحیحة ولو قلنا بتوقفها علی وجود االمر إال أنه ال بدل قبل الدخول فی 

صلب الموضوع من بیان محل النزاع فنقول: ال خالف فی إمکان االمر بالمهم بعد سقوط االمر باالهم 

 مباح کان الوضوء صحیحا بالبالعصیان فلو اغترف عصیانا بمقدار الوضوء من حوض غصبی فیه ماء 

ألن النهی عن الغصب حین الوضوء قد سقط بالعصیان فلم یبق إال االمر بالوضوء وهذا لیس  ؛خالف

العصیان ب موردا للنزاع فی باب الترتب وإنما النزاع فی إمکان فعلیة االمر بالمهم قبل سقوط االمر باالهم

 .الخارجی

روط بعصیان االمر باالهم فعلی ما ذکرتم إن قلت: المفروض عند القائل بالترتب أن االمر بالمهم مش

 ال نزاع فی البین.

قلت: إن االمر بالمهم مشروط بعصیان االمر باالهم لکن علی نحو الشرط المتأخر أو مشروط بالبناء 

علی عصیانه علی نحو الشرط المقارن لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر ومن المعلوم أن االمر باالهم 

 اء علی عصیانه أو بمجرد العلم بعصیانه ما  لم یتحقق العصیان الخارجی.ال یسقط بمجرد البن
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بعبارة أخری أنا لو فرضنا أن االزالة وهو الواجب االهم یحتاج إلی نصف ساعة فالقائل بالترتب یقول 

إن المکلف لو بنی علی ترکها فعال أو علم بعصیانها فیما بعد فهو مأمور فعال بالصالة التی هی واجب 

نعم لو لم یزل حتی أزالها الغیر یصیر االمر بالمهم فعلیا اجماعا لسقوط االمر باالهم فالکالم فی  مهم

 باب الترتب إنما هو فعلیة االمر بالمهم قبل سقوط االمر باالهم.

 برهان الکفایة علی استحالة الترتب

یق االمر بالضدین هذا وقد ذهب المحقق الخراسانی)قدس سره( إلی استحالة الترتب وأنه من مصاد

وطلب المحال وأنه ال فرق بین طلب الضدین فی عرض واحد أو طلبهما ترتبا فکما یستحیل االمر 

مر بهما کذلک یستحیل اال ،نفس الیوم زیارة الحسین سالم الله علیه فیمع إیجاب بالوقوف یوم عرفة 

 ترتبا ولتبیین مراده )قدس سره( نقول:

الضدین فی مسألة الترتب إنما نشأ من سوء اختیار المکلف : فرق بین االمرین بداهة أن االمر بإن قیل

 وهذا بخالف المثال.

مجرد سوء اختیار العبد ال یصحح االمر بالضدین وإال ألمکن االمر بالضدین ولو فی عرض واحد  قلنا:

إذا کان معلقا علی أمر اختیاری کما لو قال المولی إن دخلت الدار یجب علیک الوقوف والزیارة بل 

 مه جواز تکلیف العاجز معلقا علی أمر اختیاری کما لو قال المولی إن دخلت الدار فطر إلی السماء.الز

 ما هو المحذور فی ذلک فإنا نلتزم بإمکان االمر بالمحال إذا کان معلقا علی أمر اختیاری. فإن قیل:
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ا هی عن دخول الدار فهو مملو قال المولی إن دخلت الدار فطر فتارة ال یرید باالمر إال تأکید الن قلنا:

ال کالم فیه وأخری یقصد به ما هو واقعه وحقیقته من تعلق االرادة التشریعیة باالمتثال وتعلق الغرض 

 باالتیان فهو بال ریٍب لغٌو قبیح ال یصدر من الحکیم فمجرد سوء االختیار ال یصحح التکلیف بالمحال.

أن االمر بالوقوف فی المثال یطارد االمر بالزیارة بین المثالین فرق من جهة أخری بداهة  إن قلت:

ویقول أترک الزیارة و امتثلنی کما أن االمر بالزیارة أیضا یطارد االمر بالوقوف ویقول أترکه وامتثلنی 

وهذا بخالف باب الترتب لوضوح أن االمر باالهم وإن کان یطارد االمر بالمهم ویقول أترکه وامتثلنی 

ال یطارده بل ال تعرض له إلی االهم وإنما یقول لو بنیت علی عصیانه فامتثلنی فال  إال أن االمر بالمهم

 تنافی بینهما الشتراط وحدة الرتبة فی استحالة اجتماع الضدین.

إن االمر بالمهم وإن لم یکن فی رتبة االمر باالهم إال أن االمر باالهم فی رتبة االمر بالمهم  قلنا: أوال:

فی تحقق المطاردة. هذا وال یخفی أن مراد الکفایة من کون االمر باالهم فی رتبة وهذا المقدار کاٍف 

االمر بالمهم هو إطالقه وثبوته فی هذا الزمان وأن االمرین مجتمعان فی زمان واحد وهو زمان فعلیة 

االمر بالمهم وإال فکما یستحیل کون المتأخر فی رتبة المتقدم کذلک یستحیل کون المتقدم فی 

 المتأخر ألن الزمه کون الشیء متقدما ومتأخرا. رتبة

والحاصل کما أن االمر باالهم یطارد االمر بالمهم کذلک االمر بالمهم یطارد االمر باالهم لکن ال مطلقا 

 بل فی ظرف البناء علی عصیانه.

إن المقصود من المطاردة هو فعلیة االمرین فی زمان واحد مع وجود التضاد بین  بعبارة أخری

تعلقهما وال ریب فی تحقق هذا المعیار فی المقام بداهة أن االمر بالمهم فی ظرف البناء علی عصیان م
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االهم فعلی کفعلیة االمر باالهم فکما أن االمر باالهم یقول أترک المهم وامتثلنی کذلک االمر بالمهم 

 فی ظرف تحقق شرط فعلیته یقول أترک األهمل وامتثلنی. 

بالمهم مشروط بالبناء علی عصیان االهم أو بعصیانه علی نحو الشرط المتأخر إال إن االمر  ال یقال:

أنه من الواضح أن کل حکم معلق علی تحقق موضوعه وال یدل علی لزوم إیجاده أو إعدامه لوال قرینة 

 خارجیة فاالمر بالمهم ال یدل علی االمر بترک االهم لیتحقق المطاردة من الجانبین.

کل حکم معلق علی تحقق موضوعه وال یدل علی لزوم إیجاده إال أن الکالم فی ما لو  نعم ألنا نقول:

فرضنا تحقق الموضوع فی الخارج فإن المفروض أن المکلف قد بنی علی عصیان االمر باالهم فال ریب 

 أن االمر بالمهم بعد فعلیته بتحقق موضوعه یدل علی لزوم امتثاله وترک االهم کما أن االمر باالهم

أیضا یدل علی لزوم امتثاله وترک المهم ألن المفروض عدم تحقق العصیان فی الخارج فیتحقق 

 المطاردة من الجانبین.

لو سلم ذلک فالطرد من جانب واحد کاٍف فی استحالة االمر بهما بداهة أن االمر بالمهم وإن  وثانیا:

 یقبل وجوده فال یمکن اجتماعهما فهو لم یکن متعرضا لألمر باالهم إال أن االمر باالهم متعرض له وال

 نظیر ما لو فرضنا أن زیدا ال یمنع عن وجود عمرو فی الدار إال أن عمروا مانع عنه فکیف یجتمعان.

ولعمری أن ما قاله المحقق الخراسانی)قدس سره( فی غایة الدقة والمتانة وکل ما قیل فی مقام إبطاله 

أن االمر بالمهم فی ظرف فعلیة شرطه معارض لألمر باالهم  غفلة عن مغزی کالمه فإنل لبل مراده هو

نعم إنه ال یعارضه علی االطالق إال أنه معارض له فی ظرف تحقق موضوعه وال ریب أن التکلیف 

مشروط بالقدرة علی االمتثال فإذا کان العبد عاجزا عن امتثال الضدین فی ظرف فعلیتهما لکان االمر 



5 
 

ی أن السید الشیرازی قدس سره مع ذهابه إلی الترتب قد اعترف بأن بهما طلبا للمحال ولهذا نر

الترتب یالزم االمر بالضدین إال أنه ال محذور فیه بعد کونه بسوء اختیار العبد وقد قلنا إن مجرد سوء 

ز االمر بالمحال.  االختیار ال یجول

لعصیان مجرد إمکان عدم ا : ال نسلم اشتراط القدرة علی االمتثال فی صحة التکلیف بل یکفیال یقال

فإن المکلف فی المقام وإن لم یکن قادرا علی امتثال التکلیفین معا إال أنه قادر علی االجتناب عن 

 العصیان بأن یأتی باألهمل فهو بسوء اختیاره وقع فی هذا المحذور؛ 

 أمر اختیاری : قد سبق الجواب عنه وهو أن الزم ذلک هو إمکان االمر بالضدین معلقا علیألنا نقول

 ولو من دون الترتب وال یقول به أحد.

 علی إمکان الترتبالمحقق النائینی)قدس سره(برهان 

 قال المحقق النائینی)قدس سره(: ال بد لتحقیق ذلك من تقدیم مقدمات 

 :األولیالمقدمة 

وحاصلها أن الطلب الضدین إنما یودی إلی طلب الجمع بینهما إذا کان طلبهما عرضیا وأما لو کان 

طولیا مشروطا بعدم االتیان باالخر فال یلزم من االمر بهما کذلک، طلب الجمع بینهما بل لو فرض 

ي فاالولی محاال إمکان الجمع بینهما، لم یقعا معا علی صفة المطلوبیة، قال )قدس سره( المقدمة 

  :بیان امرین
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األول( أن الفعلین المتضادین إذا کان التکلیف بکل منهما أو بخصوص أحدهما مشروطاً بعدم االمر )

اإلتیان بمتعلق اآلخر فال محالة یکون التکلیفان المتعلقان بهما طولیین ال عرضیین و بعبارة واضحة 

ین إذا فرضنا إمکان الجمع بین متعلقي الطلبال یلزم من الطلبین کذلك طلب الجمع بین الضدین ألنه 

کذلك في حد ذاتهما کدخول المسجد و قراءة القرآن و مع ذلك کان الطلبان بنحو الترتب بأن یکون 

طلب أحدهما مشروطاً بعدم اإلتیان بمتعلق اآلخر امتنع وقوعهما في الخارج علی صفة المطلوبیة و 

ة لکان ذلك تشریعاً فیستکشف من ذلك أن نفس ترتب لذا لو أتی المکلف بهما بعنوان المطلوبی

الخطابین یمنع تحقق طلب الجمع بین متعلقهما و بالجملة اجتماع الطلبین في زمان واحد انما 

یستلزم طلب الجمع بین المتعلقین فیما إذا کان کل منهما في عرض اآلخر بان یکون مطلقاً باإلضافة 

اما إذا فرضنا اشتراط أحدهما بعدم اإلتیان بمتعلق اآلخر لم یعقل إلی اإلتیان بمتعلق اآلخر و عدمه و 

  .عالیء لذلك مزید توضیح إن شاء الله تان تکون نتیجة الطلبین طلب الجمع بین المتعلقین و سیجي

الثاني( انه في فرض عدم قدرة المکلف علی امتثال التکلیفین الموجب لوقوع التزاحم بینهما و االمر )

بد من رفع الید عما به یرتفع التزاحم الستحالة التکلیف بغیر المقدور عقال إالل انه ال مناص ن کان ال إ

حینئذ من االقتصار علی ما یرتفع به التزاحم المزبور و اما الزائد علیه فیستحیل سقوطه فانه بال 

اقط هو موجب )و من ثم( وقع الکالم في ان الموجب للتزاحم هل هو إطالق الخطابین لیکون الس

إطالق خطاب المهم فقط دون أصل خطابه مشروطاً بعدم اإلتیان باألهم و مترتباً علیه ألن سقوطه 

بال موجب کما عرفت أو ان الموجب له نفس فعلیة الخطابین لیسقط خطاب المهم من أصله و یترتب 

عاً م بد من سقوطهما علی ذلك ما ذکرناه سابقاً من ان التزاحم إذا کان ناشئاً من فعلیة الخطابین فال

إذا لم یکن أحدهما أهم من اآلخر غایة األمر ان العقل یستکشف خطاباً تخییریاً شرعیاً الستلزام عدمه 
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تفویت المالك الملزم و هو قبیح علی الحکیم کما مر و هذا بخالف ما إذا کان التزاحم ناشئاً عن إطالق 

ابین دون أنفسهما فیکون کل من الخطابین الخطابین فانه بناء علیه یکون الساقط إطالق الخط

مشروطاً و مترتباً علی عدم اإلتیان بمتعلق اآلخر و یکون التخییر حینئذ عقلیاً ال شرعیاً )و من الغریب( 

ه( مع إنکاره الترتب و بنائه علی سقوط أصل خطاب المهم دون إطالقه س سرأن العالمة األنصاري )قد

السببیة إلی سقوط إطالق وجوب العمل علی طبق کل من  ذهب في تعارض الخبرین بناء علی

)فإن الخبرین علی السببیة یتزاحمان لسببیة قیام االمارة فی الخبرین ببیان أن محذور التزاحم 

یرتفع عند سقوط اإلطالقین فیکون وجوب العمل بکل منهما مشروطاً بعدم العمل حدوث المالک( 

راط انما نشأ من اعتبار القدرة في فعلیة التکلیف و حاصل ما علی طبق اآلخر و هذا التقیید و االشت

ه( یرجع إلی االلتزام بخطابین مترتب کل منهما علی عدم امتثال اآلخر )فلیت شعري( س سرذکره )قد

لو امتنع ترتب أحد الخطابین علی عدم امتثال اآلخر کما فیما نحن فیه الستلزامه طلب الجمع بین 

إلی مثله یوجب ارتفاع المحذور إالل ان االشتباه من األساطین قدس  ترتبٍ  مل الضدین کما توهم فهل ض

 .اهالله أسرارهم غیر عزیز

علی هذه المقدمة بعد بیان أن المقصود منها هو بیان ثمرة القول  1هذا وقد أشکل السید الصدر

المر ا أشیر إلیه فی ابالترتب وأنه علی القول بإمکانه نرفع الید عن إطالق خطاب المهم ال أصله )کم

الثانی( فتکون الضد العبادی مأمورا به فی فرض عصیان االهم، أشکل علیه السید الصدر بأن الثمرة 

ما هو أوسع من ذلک وهو أنه علی القول بإمکان الترتب یخرج التزاحم عن باب التعارض وعلی القول 

                                       
 2/349البحوث  1
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م قال ی إن شاء الله تعالی تبیینه ثباستحالته سوف یکون التزاحم من مصادیق التعارض علی ما سیأت

التعارض بین الخطابین ولو قلنا بإمکان الترتب غایة االمر  فإن قیل: إن ظاهر االجود والفوائد هو وقوع

أن الساقط علی القول بإمکان الترتب هو إطالق المهم لصورة إتیان االهم وعلی القول باستحالته 

م سواء أتی به أم ال إال أنه علی أیل تقدیٍر یقع التعارض فالساقط هو إطالق المهم لصورة تنجز االه

بین االطالقین وال بدل من رفع الید عن أحدهما، قلنا: نعم هذا ظاهر االجود إال أن مراده االصلی ما 

ذکرناه وأنه علی القول بإمکان الترتب ال إطالق فی خطاب المهم لصورة االتیان باالهم حتی یسقط 

کونان فیلوجود مقید لبی متصل کما سیأتی إن شاء الله تعالی جة تخصصا بالتعارض بل هی خار

 متزاحمین. 

هذا وال یخفی أن التفریق بین باب التزاحم والتعارض عویصة فقد فرق السید الخوئی)قدس سره( 

بینهما بأن ثبوت مدلول أحد الدلیلین في باب التعارض یوجب انتفاء مدلول اآلخر في مقام الجعل، 

باب التزاحم، فان ثبوت أحدهما یوجب انتفاء موضوع اآلخر، فیوجب انتفاءه في مرتبة الفعلیة بخالف 

 2النتفاء موضوعه، ال انتفاءه في مقام الجعل، و لذا یمکن التفکیك باعتبار األشخاص في باب التزاحم.

عبد عجز ال توضیح ذلک أنه ال تعارض فی مقام الجعل بین الخطابین المتزاحمین وإنما المحذور فی

تکلیف مشروط بالقدرة علی متعلقه إما عقال وإما باقتضاء  عن امتثالهما معا والوجه فی ذلک أن کل

                                       
 2/429مصباح االصول  2
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وهذا بخالف باب التعارض فإن  3نفس الخطاب فإذا اشتغل العبد باالهم یرتفع موضوع االمر بالمهم

 سقوط أحد التکلیفین بتقدیم االخر إسقاط له عن الحجیة مع بقاء موضوعه.

بعبارة أخری ال تعارض بین الخطابین االهم والمهم فی باب التزاحم ال فی المبدء والمالک لتعدد 

 متعلقهما وال فی المنتهی والغرض ألنه بامتثال االهم ال یتعلق الغرض بالمهم.

م ل هذا ولکنه یرد علی هذا البیان أن امتثال االهم وإن کان رافعا لموضوع االمر بالمهم إال أن العبد لو

یشتغل به فسوف یکون التکلیفان فعلیین فی حقه فیقع التعارض بینهما فی هذه الحالة من جهة 

رط الشوالمفروض أن  و بین إطالق الدلیلین ال مطلقاه المنتهی والغرض غایة االمر إن التعارض إنما

هو القدرة علی االمتثال حدوثا وهو حاصل علی التکلیفین فیصیران معا فعلیین وأما اعتبار القدرة 

 حدوثا وبقاء فال یحتمل لوضوح أن الزمه جواز تعجیز النفس.

هذا وقد أجاب السید الصدر عن هذا االشکال بأن التفریق بین البابین یتوقف بعد القول باشتراط 

ة فی التکالیف علی أمرین آخرین هما االلتزام بالترتب وتقیید کل تکلیف بما لم تشتغل بواجب القدر

 4ال یقل أهمیته عن هذا الواجب.

                                       
 یلزم منهما طلب والکما أنه لو لم یشتغل باالهم یتنجز علیه المهم من دون تعارض بینهما ألن المفروض إمکان الترتب وأنه ال تضاد بین التکلیفین الطولیین  3

 الجمع بین الضدین.
آخر کاشفا  الق کل تکلیف لحال االشتغال بواجبوال یکفی االلتزام بواحد منهما بداهة أنه لو قلنا بإمکان الترتب ولم نقید التکالیف بذاک القید فسوف یکون إط 4

ی فرض مر بالمهم فعن کونه أهم منه فیکون داعیا إلی نفسه وال یبقی مجال للترتب فیتحقق المطاردة بینهما عند الجمیع )اللهم إال أن یقال ال محذور فی اال
و المختار إال أن هذا المقدار ال یضر بما هو المهم فی المقام من دعوة کل تکلیف إلی إمکان االمر باالهم و علیه فال یکون هذا االطالق کاشفا عن کونه أهم کما ه

أو المساوی لفعلیة  همنفسه( کما أنه لو قلنا بوجود ذاک القید فی مقام الثبوت ولکن أنکرنا الترتب فسوف یقع التعارض بین الخطابین فی حال عدم االشتغال باال
 ن االلتزام بإمکان الترتب وأنه ال محذور عقلی فی فعلیة التکلیفین علی نحو الترتب.موضوع کال التکلیفین فال بدل م

عی والمأمور قلی والشرفإن قیل: علی هذا البیان ال حاجة إلی التقیید بعدم االشتغال باالهم ألن اشتراط القدرة مستبطن لذلک لوضوح أن العاجز یشمل العجز الع
: نعم إال أن مجرد االمر باالهم ال یسقط االمر بالمهم کما هو مدعی القائل بالترتب بل المسقط له هو االشتغال باالهم فالعجز باالهم عاجز عن المهم شرعا، قلنا

 إنما یتحقق باالشتغال ال بمجرد االمر وألجل إیضاح هذا االمر فرقنا بین اشترط القدرة واشتراط عدم االشتغال.
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وفیه أوال أن التقیید بهذا القید خالف مسلکه من أن اللغو الذی لیس فیه موونة زائدة لیس بقبیح 

شتغال باالهم غایة االمر أنه ال یتعلق به غرض بداهة أنه ال محذور فی إطالق االمر بالمهم لصورة اال

 المولی.

وثانیا: بإمکان المنکر للترتب أن یقید کل تکلیف بما لم یزاحمه واجب ال یقل أهمیته عن هذا الواجب 

 فمکان التقیید بعدم االشتغال نقید بعدم المزاحمة فیخرج باب التزاحم عن التعارض ولو أنکرنا الترتب.

تقیید بعدم المزاحمة هو سقوط التکلیفین معا فیما إذا کانا متساویین فی االهمیة ولم ال یقال: الزم ال

یقل به أحد وهذا بخالف التقیید بعدم االشتغال؛ ألنا نقول نعم إال أن هذا االجماع کاشف عن وجود 

 عا.ممالک ملزم فی البین ال یرضی المولی بتفویته فیحکم العقل بالتخییر وعدم جواز ترک االمرین 

بل علی هذا البیان ال یبقی مورد للتعارض حتی فی نحو تجب الجمعة وتحرم الجمعة فإنا نقول بأن 

فإن قیل نعم إال أن هذا القید إنما یجدی  5کل تکلیف مشروط بعدم قیام أمارة أخری علی خالفه

                                       
عدم االشتغال بواجب أهم إما لعدم وجوده وإما لترک االشتغال به عصیانا وعلیه فال تعارض بین الخطابین المتزاحمین والحاصل أن کل تکلیف مشروط بالقدرة و

 وال محذور فیه. لترتبألن المکلف إن اشتغل باالهم فال موضوع للمهم وإن اشتغل بالمهم أو لم یشتغل أصال فموضوع التکلیفین وإن کان فعلیا إال أنه علی نحو ا
( وبهذا التقریب یندفع االشکال االول الذی 61و7/26غایة ما أمکننی من تقریب کالمه وإن کان عبارات تقریراته غیر خال عن االجمال واالبهام )البحوث  هذا

غو غل باالهم ومن المعلوم أن اللأورده شیخنا االستاذ دام ظله من أن الدلیل علی التقیید بعدم االشتغال باالهم إنما هو لغویة إطالق خطاب االمر بالمهم للمشت
غویة وإما لظاهر ما لمحذور اللإنما یکون قبیحا إذا کان فیه موونة زائدة والجواب أن التقیید بهذا القید ال یتجاوز التقیید بالقدرة والمفروض أنه قید فی التکلیف إ

س تصریح المحقق النائینی)قدس سره( بأن اشتراط العصیان من مصادیق اشتراط حدیث الرفع وإما لغیر ذلک. هذا وسیأتی إن شاء الله تعالی فی التنبیه الخام
 القدرة.

علیة  ذلک للزم فنعم یرد علیه االشکال الثانی وهو أن لمنکری الترتب أیضا أن یلتزموا بأن کل تکلیف مشروط بعدم تنجز واجب مساٍو أو أهم بداهة أنه لوال
والمفروض استحالة الترتب فیکون العبد عاجزا فنستکشف من ذلک أن کل تکلیف مشروط بعدم تنجز تکلیف آخر وإال التکلیفین فی حال عدم االشتغال باالهم 

 فیکون العبد عاجزا شرعا.  
ک إلی لفی ذ والحاصل أن ما ذهب إلیه السید الخوئی)قدس سره( فی مقام التفریق بین باب التزاحم والتعارض متین بعد التعمق فی معنی القدرة وال حاجة

 االلتزام بالترتب. 
اشتراط القدرة  سبق من أنوفیه أنه ال دلیل علی هذا القید وهذا بخالف التقیید بعدم االشتغال عند القائل بالترتب أو التقیید بعدم المزاحمة عند المنکرین لما  5

 مستبطن لهما أیضا فلیس هذا شرطا زائدا فی الحقیقة.
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قید نا: إن هذا اللدفع التعارض بلحاظ المنتهی وأما التعارض بلحاظ المبدء والمالک فهو علی حاله، قل

 دخیل أیضا فی اشتمال المتعلق علی المالک وال محذور فی ذلک ولو سمیته بالتصویب.

 المقدمة الثانیة 

قد ذکرنا في بحث الواجب المشروط ان شرائط التکلیف کلها ترجع قال المحقق النائینی)قدس سره(: 

جعل و اإلنشاء و ان فعلیة التکلیف إلی قیود الموضوع و ال بد من أخذها مفروضة الوجود في مقام ال

تتوقف علی فعلیتها و تحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعینه إذ کل موضوع شرط و کل شرط 

موضوع و من الواضح ان الموضوع بعد وجوده خارجا ال ینسلخ عن الموضوعیة و یکون الحکم بال 

د تحقق شرطه ینقلب مطلقا إذ هو موضوع فال وجه لما ذکره بعضهم من ان الواجب المشروط بع

مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده خارجا ینسلخ عن موضوعیته و ال یبعد ان یکون ذلك من جهة 

خلط موضوع الحکم بداعي الجعل و علة التشریع بتوهم ان شرط التکلیف خارج عن موضوعه بل هو 

 لحکم بموضوعه و ال یبقی لالشتراطمن قبیل الداعي لجعل الحکم علی موضوعه فبعد وجوده یتعلق ا

مجال أصال و قد بینا في ذلك المبحث ان کون شرط الحکم من قبیل دواعي الجعل یبتنی علی ان 

تکون القضایا المتکفلة لبیان األحکام الشرعیة من قبیل االخبار عن إنشاء تکالیف عدیدة یتعلق کل 

مبنی في المبحث المزبور و ذکرنا ان هذا بمکلف خاص عند تحقق شرطه و أبطلنا ذلك ال واحد منها

الخلط وقع في جملة من المباحث )منها( ما نحن فیه فانه توهم فیه انه بعد عصیان األمر باألهم یکون 

األمر بالمهم أیضا مطلقا فال محالة یقع التزاحم بین الخطابین في هذه المرتبة )و منها( إرجاع شرائط 

وضعیلة إلی شرطیة العلم و اللحاظ سواء کان المعلوم متقدما أم متأخراً األحکام الشرعیة التکلیفیة و ال
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ء للحکم الشرعي انما هي من األمور التکوینیة ال من األمور )و منها( القول بان سببیة شي 6أم مقارنا

لها االجعلیة و ال من األمور االنتزاعیة بتوهم ان تأثیر دواعي الجعل فیه من األمور الواقعیة التي ال تن

ید الجعل تشریعا سواء في ذلك جعلها بنفسها و جعلها بمنشإ انتزاعها مع الغفلة عن ان الکالم انما هو 

في سببیة العقد للملکیة مثال و نسبته إلیها نسبة الموضوع إلی حکمه ال نسبة الداعي و العلة إلی 

ة و جنبي عن محل الکالم بالکلیالمعلول فکون تأثیر الدواعي في ما یترتب علیها من األمور الواقعیة أ

علیه فتعبیر الفقهاء عن العقود و اإلیقاعات باألسباب و عن قیود الموضوع في باب التکالیف بالشرائط 

انما هو اصطالح صرف و إالل فکل من السبب و الشرط قید من قیود الموضوع ال محالة )و بالجملة( 

عدم کونه من قبیل العلة لثبوت الحکم لموضوعه  بعد وضوح رجوع شرط الحکم إلی کونه موضوعاً له و

یتضح فساد القول بانقالب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج و یترتب علی ما 

ذکرناه فساد توهم ان االلتزام بالترتب ال یدفع محذور التزاحم بین الخطابین بتوهم ان األمر بالمهم 

ض کونه شرطاً له یکون في عرض األمر باألهم فیقع بینهما بعد حصول عصیان األمر باألهم المفرو

التزاحم و التمانع ال محالة و ذلك ألنلك قد عرفت ان حصول شرط الحکم في الخارج ال یخرجه عن 

کونه شرطاً له فالحکم المشروط به حدوثاً مشروط به بقاء فلیس هناك إطالقان لیقع بینهما التزاحم 

  7و المطاردة.اه

                                       
ق ال 6 رط إلی الموضوع اللذي علیه یبتنی الواجب المشروط، و انله یکون قسیما للواجب المطلق خراسانيل )قده( مع اعترافهقال فی الفوائد: و المحقل کما  -برجوع الشل

رط الم -في محلله أوضحناه رط من وسائط الثلبوت، و انله من قبیل العلل للتلشریع کما یظهر من إرجاعه الشل  تأخر إلیذهب في جملة من الموارد إلی کون الشل
م تفصیله -الوجود العلمي . و ذلك ال یستقم إالل بعد القول  حیث جعل األمر بالمهمل بعد تحقلق و کما یظهر منه في المقام علی ما تقدل شرطه في عرض األمر باألهمل

 1/340بصیرورة الواجب المشروط مطلقا بعد تحقلق شرطه.اه فوائد االصول 
ل أن الشرط دائما واسطة فی العروض ال فی الثبوت وعلیه فاالمر بالمهم ال یقتضی هدم االهم وعصیانه ألنه ما زال مشروطا به والحاص 288أجود التقریرات ا/ 7

 فال مطاردة بینهما.
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مة الثانیة: وهي بیان أنل األمر بالمهمل ال فی تقریب کالمه )قدس سره(:  الصدر قال السید ا المقدل وأمل

، فقد عنونها بعنوان: أنل الواجب المشروط ال یخرج بحصول شرطه عن کونه مشروطاً،  یزاحم األمر باألهمل

، وزوال الشموتوضیح الکالم في ذلك: أنل الشرائط في الواجبات المشروطة ـ کاالستطاعة في الح س جل

 :في وجوب الصالة ـ یمکن تفسیرها بأحد تفسیرین

ل: أن تکون شرائط حقیقیلة ومؤثلرات تکوینیلة في إیجاد الحکم. وهذا له أحد أنحاء ثالثة  :التفسیر األول

 .ـ أن تکون هي الموِجدة تکویناً للحکم، بحیث ال یکون للمولی أيل دور في إیجاد الحکم 1

ع  لموجدة تکویناً للحکم، ویکون دور المولی في إیجاد الحکم إنلهـ أن تکون هي ا 2 هو الذي شرل

 .سببیلة هذا السبب للحکم، بناًء علی أنل السببیلة من األحکام الوضعیلة القابلة للجعل

ـ أن تکون هي الباعثة بوجودها العلميل للداعي في نفس المولی إلی جعل الحکم، کما هو الحال  3

 .مفسدةفي المصلحة وال

                                       
قع مخطئا ولو کان فی الواتوضیح کالمه أنه لو قلنا بأن شرط العصیان من قبیل الدواعی لجعل االمر بالمهم فالمولی بعد إحرازه یحکم بوجوب المهم علی االطالق 

 ن إال أن عدم التعلیقفی هذا االحراز ومن المعلوم أن هذا المقدار ال یوجب المطاردة بین الحکمین بداهة أن المفروض أن المولی وإن لم یعلق حکمه علی العصیا
 من باب العلم بحصول الشرط ال من باب رفع الید عنه.

فسوف یقع التعارض والمطاردة بین الحکمین فههنا تظهر ثمرة  –بداهة أن الکالم یشمل أوامر الموالی العرفیة  –حراز نعم لو فرضنا أن المولی أخطأ فی هذا اال
المطاردة  ال یلزمالقول بأن الشرط دخیل فی الموضوع أو أنه مجرد داع علی الجعل فلو قلنا باالول فالشرط فی الحقیقة واسطة فی العروض فلو انکشف الخطاء 

خالف قق وهذا بمولی لم یحکم بوجوب المهم علی االطالق وإنما حکم بوجوبه مشروطا بعصیان االهم غایة االمر قد اشتبه االمر علینا وزعمنا أن الشرط متحألن ال
 لخطأ ال یوجب ارتفاع الحکمما لو قلنا بأن الشرط إنما هو داع علی الجعل فإن المولی قد حکم بلزوم االتیان بالمهم وتعلق غرضه به علی االطالق وانکشاف ا

و الکلی وال یحکم نح المجعول فیتحقق المطاردة بین الجانبین ونظیر المقام ما یقال من أن العقل ال یحکم بالجزئیات فإن العقل یحکم بحسن مساعدة الفقیر علی
 طاء وأنه کان غنیا ال یوجب ذلک الخطاء فی حکم العقل.بحسن مساعدة هذا الفقیر إال من جهة انطباق العنوان علیه ال بما هو هو ولهذا لو انکشف الخ

 وبهذا البیان یتضح أن ما ذکره السید الصدر فی المقام تطویل بال طائل. 
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رة الوجود  التفسیر الثاني: أن ال تکون شرائط حقیقیلة للحکم، وإنلما تکون دخیلًة في مصبل الحکم ومقدل

عند الحکم، فالمولی قد أوجب الحجل علی المکللف المفروض کونه مستطیعاً، وأوجب الصالة علی 

یرجع إلی الموضوع،  المکللف بتقدیر زوال الشمس. وهذا هو الصحیح، وهذا هو معنی: أنل کلل شرط

م شطر من الکالم في ذلك في مبحث الواجب المطلق  وکلل موضوع یرجع إلی الشرط. وقد تقدل

 .والمشروط

عي أنل هذا ینتج أنل الواجب المشروط ال یخرج  ( ویدل )رحمه الله وهذا هو المختار للمحقلق النائینيل

دخٌل في تصحیح الترتلب. وهذه الدعوى بتحقلق شرطه خارجاً عن کونه واجباً مشروطاً، وأنل هذا له 

ة تقریبات  :یمکن تقریبها بعدل

ل: أن یقال: إنل المقصود هو أنل الشرط لو کان شرطاً حقیقیلاً، بمعنی کونه عللة تکوینیلة  التقریب األول

 لوجود الحکم، ال راجعاً إلی الموضوع، إذن کان موضوع األمر بالمهمل هو المکللف، وعصیان األهمل إنلما

هو حیثیلة تعلیلیلة، کما أنل موضوع األمر باألهمل أیضاً هو المکللف، فاألمران اجتمعا علی موضوع واحد، 

فیتصادمان. بینما لو کان الشرط راجعاً إلی الموضوع، فموضوع األمر بالمهمل یصبح هو العاصي، ال 

 .تصادمانمطلق المکللف، فیکون کلل من األمرین علی موضوع غیر موضوع اآلخر، فال ی

وهذا التقریب غیر صحیح; فإنل تصادم األمرین لم یکن بلحاظ عروضهما في عالم الذهن علی عنوان 

کیلة کلل منهما بحسب الخارج لشخص واحد  واحد حتلی یرفع بتعدید العنوان، وإنلما کان بلحاظ محرل

، ال بلحاظ العناوین  إلی جهة غیر جهة تحریك اآلخر، والتحریك إنلما هو بلحاظ الشخص الخارجيل
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الذهنیلة، فیکفي في الصدام کون العنوانین منطبقین بحسب الخارج علی شخص واحد، ومن المعلوم 

 وإال فال مطاردة بین أکرم العلماء وال تکرم الفساق أیضا. أنل العاصي والمکللف في المقام شخص واحد

رة کوینیلة، فبحصوله ال تبقی حالة منتظالتقریب الثاني: أن یقال: إنل المقصود هو أنل الشرط کان عللة ت

وال یبقی توقلف، بینما لو کان موضوعاً ومعروضاً للحکم فبحصوله ال یخرج عن کونه موضوعاً ومعروضاً 

قه خارجاً ال یخرج عن کونه معروضاً له، بل  له، فالجسم ـ مثال ـ لو کان معروضاً للبیاض، فبتحقل

قه ینتهي التوقلف وال معروضیلته له تکون في ظرف وجوده، بینم ا لو کان شيء عللة للبیاض، فبتحقل

 .تبقی حالة منتظرة

وهذا معنی: أنل المشروط بناًء علی رجوع الشرط إلی الموضوع ال یخرج بتحقلق الشرط عن کونه 

مشروطاً، ولکنله بناًء علی خالف ذلك یخرج بتحقلق الشرط عن کونه مشروطاً. وهذا له أثر في إمکان 

; لکونه الترتلب و امتناعه; ألنل نکتة إمکان الترتلب هي: أنل األمر بالمهمل ال یقتضي هدم امتثال األهمل

مشروطاً بعدم امتثاله، فإذا بقي مشروطاً بذلك عند تحقلق الشرط فهذه النکتة محفوظة، فیصحل الترتلب، 

 .تعبائر التقریراوإالل لم تنحفظ النکتة، فال یصحل الترتلب. وهذا هو التقریب الذي یناسب بعض 

إالل أنل هذا التقریب أیضاً غیر صحیح; فإنله کما أنل الموضوع ال یخرج بتحقلقه عن کونه موضوعاً، وتبقی 

قها عن کونها عللة، ویبقی التوقلف محفوظاً، فلو کان  الشرطیلة محفوظة، کذلك العللة ال تخرج بتحقل

، فوجوب المهمل   .یستحیل أن یقتضي هدم امتثال األهمل  عصیان األهمل هو العللة لوجوب المهمل

قه  ة الترتلب هي أنل المشروط ال یقتضي تحقلق شرطه; ألنل المفروض تحقل وبکلمة اُخرى: إنل نکتة صحل

 . قه لزم الدور. إذن، فاألمر بالمهمل ال یقتضي عصیان األهمل في مرتبة سابقة، فلو اقتضی المشروط تحقل
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; فإنل المعلول ال یقتضي تحقلق عللته; ألنل المفروض أنل العللة تحقلقت وهذا التقریب بعینه یأتي في العللة

 .في مرتبة سابقة، فتحقلق المعلول، فلو اقتضی حصول عللته للزم الدور

التقریب الثالث: أن یقال: إنل النظر لیس إلی فرضیلة کون الشرط شرطاً حقیقیلاً بکلل شقوقه الثالثة 

اعي في نفس الماضیة، وإنلما النظر إلی الش قل الثالث فقط، وهو کون الشرط بوجوده العلميل باعثاً للدل

المولی نحو جعل الحکم، فیقال: لو بنینا علی هذا بطل الترتلب، ولو بنینا علی أنل الشرط یرجع إلی 

 .الموضوع صحل الترتلب

، یکون  فیستحیل أن وتوضیح ذلك: أنله لو رجع الشرط إلی الموضوع فاألمر بالمهمل مقیلد بعصیان األهمل

. بینما لو کان الشرط بوجوده العل يل مبنفسه داعیاً إلی العصیان وحافظاً لشرطه حتلی یزاحم األهمل

 ، شرطاً ـ أي: داعیاً للمولی نحو جعل الحکم ـ فمعنی ذلك أنل المولی بنفسه یحرز تحقلق عصیان األهمل

، وهذا الحکم لیس مقیلداً بالعصی ان، کما هو الشأن في کلل شرط یحرزه المولی فیحکم باإلتیان بالمهمل

بنفسه ثمل یحکم من دون أن یأخذ ذلك الشرط قیداً في موضوع الحکم. فمثال لو أحرز المولی أنل زیداً 

فقیر فأمر عمرواً بإکرام زید، وجب علی عمرو االمتثال، ولو کان یعلم بخطأ المولی، فإذا لم یکن األمر 

، فهو ال محالة یقتضي عصیان األهمل ویتصادم مع األمر باألهمل  بالمهمل مقیلداً بفرض عصیان  .األهمل
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شة وغیر مضبوطة. وهذا  وهذا التقریب یناسب بعضاً آخر من عبائر التقریرات، حیث إنل العبارة مشول

أنه ال وجه الحتماله ألن الکالم بعد الفراغ عن کون االحکام الشرعیة مجعولة علی التقریب صحیح إالل 

 8لقضایا الحقیقیة.اهنحو ا

وحاصل االشکال أن ما یمکن توهمه فی المقام وهو  االتجاه االول والثانی فال یصحح التفریق بین 

 التفسیرین وما یصححه وهو االتجاه الثالث ال ینبغی توهمه.

ء اوفیه: إن الممکن وإن کان محتاجا إلی العلة حدوثا وبقاء إال أن المراد أن الشرط فی المقام کالبنل 

اء ولو بحافظیة الجاذبة وتماسک  ومن المعلوم أنه ال محذور فی بقاء البِناء علی وضعه بعد فناء البنل

 أجزاء البناء.

نعم یرد علی االتجاه االول أنه غیر معقول فی المقام فإن االحکام أمور اعتباریة فیستحیل أن یتحقق 

اعی م فی االتجاه الثانی فإن السببیة أمر انتزبأمور تکوینیة من دون تعلق اعتبار المعتبر وهکذا الکال

وإال فمجرد جعل السببیة من دون جعل المسبب وهو الحکم ال یوجب تحققه ولو بعد تحقق السبب 

 وجعل السببیة ومع جعل المسبب واعتباره یلغو جعل السببیة.

ث صحیح موجب للفرق والحاصل أن االتجاه االول والثانی غیر معقول وما هو معقول وهو االتجاه الثال

 9بین التفسیرین وهذا هو مدعی المحقق النائینی)قدس سره(.

                                       
 2/353والبحوث  3/100مباحث االصول القسم االول  8
 بوت.بل کالمه صریح فی أن الشرط موضوع وأنه لیس داعیا علی الجعل فیکون واسطة فی العروض ال فی الث 9
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 المقدمة الثالثة:

ان فعلیة الخطاب في المضیقات تکون مساوقة لوجود آخر  10 قال المحقق النائینی)قدس سره(:

االمتثال جزء من موضوعه و شرطه و ال یکون بینهما تقدم و تأخر زمانا و کذلك ذکرنا هناك ان تأخر 

عن الخطاب أیضا رتبي ال زماني بیان ذلك ان ما فرض جزء أخیراً لموضوع الحکم اما ان یکون حکمه 

آن  و خطابه فعلیا عند تحققه بال فصل زماني فهو المطلوب و اما ان تکون فعلیته متوقفة علی مضي

هو خلف نعم ربما یکون لمضي ما فیلزم ان ال یکون ما فرضناه جزءاً أخیراً للموضوع جزءاً أخیرا له و 

آن ما دخل في الموضوع أیضا فیکون هو الجزء األخیر له فتکون فعلیة الحکم متوقفة علی تحقق 

ء و مضیه کما ال یبعد دعوى ذلك في حق القصاص فانه مترتب علی تحقق القتل خارجاً و مضی الشي

و االستقبال لیس جزءاً أخیراً من  زمانه و لو آناً ما فتحقق القتل في زمان الحال المقابل للمضي

الموضوع بل الجزء األخیر هو مضي القتل و لو آناً ما بعد تحققه و علی کل حال فنسبة الحکم إلی 

موضوعه و ان لم تکن نسبة المعلول إلی علته التکوینیة إالل انها نظیرها فتخلف الحکم عنه یرجع إلی 

الواجب المشروط و علیه فرعنا بطالن الشرط المتأخر  الخلف و المناقضة و قد مر توضیح ذلك في بحث

                                       
نون متقار وحاصلها أن الحکم متأخر رتبة عن تحقق موضوعه بجمیع قیوده وشروطه کما أن االمتثال متأخر رتبة عن فعلیة الحکم والوجوب إال أن الجمیع 10

جعل أو الواجب المعلق بداهة أنا نزمانا وعلیهذا فآن عصیان االهم وامتثال المهم وفعلیة حکمه، واحد فال یلزم من االلتزام بالترتب االلتزام بإمکان الشرط المتأخر 
ی وال یلزم ا التأخر رتبالشرط نفس العصیان ال البناء علیه ولکن مع ذلک نلتزم بکونه شرطا مقارنا ألن زمان عصیان االهم هو نفس زمان فعلیة االمر بالمهم وإنم

ف فی إمکان فعلیة االمر بالمهم بعد سقوط االهم بالعصیان والوجه فی من ذلک أیضا الخروج عن محل النزاع بحجة أن مع العصیان یسقط االمر باالهم وال خال
و یعني إعمال  تثالذلک أن العصیان لیس سببا لسقوط األمر و انما المسقط هو العجز عن امتثال التکلیف، و ظرف العصیان لیس ظرف العجز ألن العصیان ند لالم

فیستحیل أن یکون ظرف العصیان هو ظرف العجز الستحالة اجتماع الضدین في زمان واحد و لو في  القدرة في الترك و ظرف إعمال القدرة هو ظرف القدرة
ثال أیضا فانه ل في االمترتبتین، و علیه ففي ظرف العصیان یکون األمر باقیا بعد و غیر ساقط و انما یسقط بعد العجز الحاصل في طول العصیان زمانا، و هکذا الحا

 بعد ال ساقطا.ظرف الفعل فیکون األمر في ظرفه موجودا یعني إعمال القدرة في 
ی فی التنبیه الله تعالنعم لو کان التزاحم بین الواجبین التدریجیین لکان االمر بالمهم مشروطا بتعقب عصیانه فی طول الزمان کما ستأتی االشارة إلیه إن شاء 

 .الخامس
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و من ذلك یعلم ان تأخر االمتثال عن الخطاب أیضا رتبي ال زماني فان نسبة االمتثال إلی الخطاب 

کنسبة المعلول إلی العلة أیضاً و أول زمان الخطاب هو أول زمان االمتثال نعم في الموسعات ال یلزم 

االمتثال بل یجوز تأخره عنه کما تجوز مقارنته له بحیث یکون أول زمان مقارنة زمان الخطاب لزمان 

  .االمتثال هو أول زمان الخطاب و ان کان متأخرا عنه رتبة

لزوم تقدم الخطاب علی االمتثال زمانا بتقریب ان وجوب اإلمساك مثال لو لم یکن متقدما  و توهم

لمکلف حین توجه الخطاب إلیه أول الفجر متلبسا ن یکون اأما إعلی اإلمساك في أول الفجر آناً ما ف

 نباإلمساك أو غیر متلبس به و علی کال التقدیرین یستحیل توجه الخطاب إلیه ألن طلب اإلمساك ممل 

ن فرض عدم تلبسه به طلب الجمع بین النقیضین ن طلبه ممل أفرض تحققه منه طلب الحاصل کما 

ا علی زمان االنبعاث لیکون االنبعاث عن ذلك مل  لو بآنٍ و کالهما مستحیل فال بد من تقدم الخطاب و 

 ،الخطاب المتقدم علیه

بأنه لو صح ذلك لصح في نظیره أعني به العلة و المعلول التکوینیین بتقریب ان  أوال نقضا مدفوع

المعلول لو کان موجوداً حین علته لزم علیته للحاصل و إالل لزم کونها علة للمستحیل و کالهما 

فالقول بلزوم تقدم الخطاب علی االمتثال زماناً یستلزم القول بلزوم تقدم العلة التکوینیة  مستحیل

 ،علی معلولها زماناً أیضاً و هو واضح البطالن

الوجود في نفسه حین وجود العلة أو الخطاب  ن المعلول أو االمتثال إذا کان مفروضبأ حالثانیا: و 

ان فرض وجوده ال مع قطع النلظر عنهما بل لفرض وجود علته فیلزم ما ذکر من المحذور و اما إذا ک
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)و بالجملة( االمتثال باإلضافة  11أو لتحریك الخطاب إلیه فال یلزم من المقارنة الزمانیة محذور أصال

إلی الخطاب کالمعلول باإلضافة إلی علته فال مانع من مقارنته إیاه زماناً فال موجب لفرض وجود 

  .الخطاب قبله بآن ما

ن المکلف ان کان عالماً قبل الفجر مثال بتوجه وجوب الصوم إلیه عند الفجر کفی ذلك في إ وثالثا:

إمکان تحقق االمتثال حین الفجر فوجوده قبله لغو محض إذ المحرك له حینئذ هو الخطاب المقارن 

ال و اما ال أصلصدور متعلقه ال الخطاب المفروض وجوده قبله إذ ال یترتب علیه أثر في تحقق االمتث

إذا لم یکن المکلف عالماً به قبل الفجر فوجود الخطاب في نفس األمر ال أثر له في تحقق االمتثال 

و ألجل ما ذکرناه من عدم کفایة وجود التکلیف واقعاً في  12في ظرف العمل فیکون وجوده لغواً أیضاً 

م إلیه ذهبنا إلی وجوب تعل تحقق االمتثال من المکلف في ظرفه بل ال بد فیه من وصول التکلیف

األحکام قبل حصول شرائطها الدخیلة في فعلیتها فالقائل بلزوم تقدم الخطاب علی االمتثال قد التبس 

  .علیه لزوم تقدم العلم علی االمتثال بلزوم تقدم الخطاب علیه

د من رطه فال بان تقدم الخطاب علی االمتثال و لو آناً ما یستلزم فعلیة الخطاب قبل وجود ش ورابعا:

االلتزام بالواجب المعلق و کون الفعل المقید بالزمان المتأخر متعلقاً للخطاب المتقدم و قد عرفت 

  .استحالته في محله

                                       
ه علی هذا الجواب الحلی فإن به یندف 11  ع االشکال علی القول باختصاص الغرض من التکالیف بالمطیعین علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی. ولله تعالی درل
علم دم تقدم زمان البعبارة أخری إن المهم هو تقدم العلم علی زمان االمتثال لوضوح أن مع تقدمه یتمکن العبد من االمتثال مقارنا لزمان فعلیة الحکم ومع ع 12

 ی تمکن العبد من االمتثال.فال یجدی تقدم الحکم ف
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انه ال إشکال في صحة العبادات الموسعة کالصالة مثال إذا وقعت أول وقتها تحقیقاً و القول  وخامسا:

آناً ما في المضیقات یستلزم القول بلزوم تقدمه علیه في بلزوم تقدم الخطاب علی زمان االمتثال 

الموسعات أیضا إذ ال فرق في لزوم ذلك بین وجوب مقارنة االمتثال ألول الوقت کما في المضیقات و 

جوازها کما في الموسعات مع انهم ال یقولون بلزوم التقدم فیها فیکشف ذلك عن بطالن االلتزام به 

  .في المضیقات أیضا

و إبطال القول بلزوم التقدم المزبور هو إثبات ان زمان شرط األمر باألهم  غرض من هذه المقدمةو ال

و زمان فعلیة خطابه و زمان امتثاله أو عصیانه اللذي هو شرط لألمر بالمهم کلها متحدة کما ان الشأن 

یع م و ال تأخر في جماألمر بالمهم و شرط فعلیته و امتثاله أو عصیانه و ال تقد هو ذلك بالقیاس إلی

ما تقدم بالزمان بل التقدم و التأخر بینها في الرتبة و علیه یتفرغ دفع جملة من اإلشکاالت التي 

  :أوردها بعض من ذهب إلی لزوم التقدم المزبور علی جواز الخطاب الترتبي

فرض تقدم  أن عصیان األمر باألهم متحد مع زمان امتثال خطاب المهم فال بد من االشکال االول:

خطاب المهم علی زمان امتثاله و هو یستلزم االلتزام بالشرط المتأخر و الواجب المعلق و کالهما باطل 

أن هذا اإلشکال مبنی علی القول بلزوم تقدم الخطاب علی االمتثال آناً ما و قد عرفت  :و فیه أوال

هو العصیان بال تقدم زماني في  فساده و ان زمان الخطاب و االمتثال هو بعینه زمان فعلیة الشرط و

  .البین لیلزم المحذور
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ان االلتزام بلزوم تقدم الخطاب ال یختص بالخطاب الترتبي بل هو علی فرض صحته یعم  :و ثانیا  

جمیع الواجبات الموسعة و المضیقة فما به یندفع محذور االلتزام بالشرط المتأخر و الواجب المعلق 

  .حذور فیه أیضاً بال فارق في البین أصالفي غیر المقام یندفع به الم

ن یکون نفس العصیان أو کون المکلف ممن یعصی أان الشرط لألمر بالمهم اما  :االشکال الثانی

  ،فیما بعد أعني به وصف التعقب بالعصیان

ان علی تحقق العصی بٌ ن األمر بالمهم علی الفرض مرتل إن لم یکن مستلزما لطلب الجمع فإو  و األول

الخارج و مضي زمان امتثال األمر باألهم إالل ان حدوث األمر بالمهم بعد سقوط األمر باألهم خالف  في

مفروض الخطاب الترتبي و خارج عن محل الکالم بداهة ان طلب أحد الضدین بعد سقوط طلب اآلخر 

ما هو  رة المائیة ومما ال إشکال في جوازه و صحته نظیر األمر بالطهارة الترابیة بعد سقوط األمر بالطها

محل الکالم هو تقارن األمرین زمانا و کون أحدهما متقدماً علی اآلخر في الرتبة ففرض حدوث خطاب 

  .المهم بعد سقوط خطاب األهم خارج عن محل الکالم بالکلیة

فهو یستلزم وجود طلب المهم قبل زمان عصیان خطاب األهم اللذي هو زمان امتثال  و اما الثاني

لمهم و ذلك یستلزم طلب الجمع بین الضدین إذ المفروض ان خطاب األهم مطلق و فعلی و خطاب ا

  .قد تحقق معه خطاب المهم بتحقق شرطه فیکون کال الضدین مأموراً به في آن واحد

انا نختار الشق األول و هو کون نفس عصیان األمر باألهم شرطاً لألمر بالمهم و توهم استلزامه  و یدفعه

ب المهم عن عصیان األمر باألهم زمانا انما یتم علی القول بلزوم تأخر الخطاب عن شرطه و تأخر طل
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أما علی ما حققناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه فال بد من فعلیة خطاب المهم في زمان عصیان 

ن ألهم فیکواألهم بال تقدم و تأخر بینهما خارجاً و بما ان زمان العصیان هو بعینه زمان األمر با خطاب

زمان واحد ظرفاً لألمرین معاً و بذلك یتضح ان کون العصیان بنفسه شرطا لألمر بالمهم ال یوجب 

  .خروج المورد عن محل الکالم کما توهم

ه( التزم في خصوص المقام بلزوم تأخر خطاب المهم عن س سرو من الغریب ان العالمة األنصاري )قد

شرطا له مع انه ال یلتزم بتأخر الحکم عن شرطه زماناً في غیر محل  العصیان زماناً بناء علی کون نفسه

الکالم و ال یعقل التفاوت بین العصیان و غیره من الشروط في ذلك أصال مثال إذا فرضنا ان المسافر 

حرم علیه قصد اإلقامة في سفره في شهر رمضان فلو انه عصی و قصد اإلقامة فال محالة یکون وجوب 

روطاً بأمرین األول طلوع الفجر و الثاني عصیانه لحرمة قصد اإلقامة فکما انه ال یتأخر الصوم علیه مش

خطاب الصوم عن طلوع الفجر زماناً کذلك ال یتأخر عن العصیان زماناً من دون فرق بینهما أصال نعم 

ه نال مناص عن تأخر خطاب المهم عن عصیان خطاب األهم في الرتبة لکنه ال یختص به بل ال بد م

  .في کل حکم بالقیاس إلی مطلق شرائطه و ال دخل له فیما هو محل الکالم في المقام أصال

سلمنا ان زمان خطاب المهم هو زمان فعلیة العصیان إالل ان هذا الزمان هو زمان سقوط  :فان قلت

 .خطاب األهم فال یجتمع األمران في زمان واحد

لخطاب علی االمتثال زمانا فانه علیه ال بد من تقدمه ان ذلك یبتنی علی القول بلزوم تقدم ا :قلت

علی العصیان أیضاً فان العصیان و االمتثال یتواردان علی موضوع واحد و زمان أحدهما هو بعینه 

الزمان اللذي یمکن ان یقع فیه اآلخر فإذا کان الخطاب متقدما علی االمتثال فال بدل من تقدمه علی 
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ت بطالن هذا المبنی و ان زمان االمتثال أو العصیان متحد مع زمان العصیان أیضا و لکنك قد عرف

الخطاب إذ ال معنی المتثال الخطاب المعدوم أو عصیانه فیکون زمان فعلیة العصیان هو زمان األمر 

فیجتمع األمران في زمان واحد نعم عصیان الخطاب في ظرفه المنقضی یوجب سقوطه  13باألهم

محل الکالم إذ المفروض فیه ان شرط فعلیة خطاب المهم هو العصیان  لخروج زمانه لکنه خارج عن

المقارن ال المتقدم المنصرم بانصرام ظرفه کما عرفت فظهر مما ذکرناه ان زمان فعلیة العصیان هو 

 زمان األمر باألهم و زمان األمر بالمهم و زمان امتثاله أو عصیانه. 

)ثم انه( لو تنزلنا عما اخترناه و التزمنا بکون وصف التعقب بالعصیان شرطا لفعلیة خطاب المهم 

المتقدم علی زمان امتثاله لَما استلزم ذلك طلب الجمع بین الضدین کما توهم بداهة ان عنوان التعقب 

عصیة جود المبالمعصیة انما ینتزع من المکلف بلحاظ تحقق عصیانه في ظرفه المتأخر فإذا فرض و

في ظرفها و کون التعقب بها شرطا لخطاب المهم فیکون الحال فیه بعینه الحال في فرض کون نفس 

العصیان شرطاً لطلب المهم بال تفاوت بینهما أصال و علیه فال یکون اجتماع الطلبین کذلك في زمان 

ي امتثال طلب األهم فواحد مستلزماً لطلب الجمع بین المتعلقین کما توهم و بالجملة فرض تحقق 

ظرفه هادم لشرط خطاب المهم فکیف یمکن ان یکون المهم مطلوبا في فرض وجود األهم لیرجع 

األمر إلی طلب الجمع بین الضدین. ثم ان ما ذکرناه من ان زمان خطاب المهم و امتثاله متحد مع 

ن کما إذا دار األمر بین زمان عصیان خطاب األهم انما هو فیما إذا کان التزاحم بین واجبین مضیقی

إنقاذ غریقین کان أحدهما أهم من اآلخر و اما إذا کان خطاب المهم موسعا فبناء علی امتناع الخطاب 

                                       
 فظرف السقوط بعد آن العصیان واالمتثال زمانا. 13
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الترتبي یخرج الفرد المزاحم عن إطالق الواجب الموسع مطلقا و اما بناء علی إمکانه فیکون خروجه 

لی تقدیر عصیانه یکون هذا الفرد مشموال و عدم شمول اإلطالق له مشروطا بامتثال خطاب األهم فع

لإلطالق أیضا و علی کل حال فالشرط مقارن لمشروطه زمانا غایة األمر ان المهم إذا کان مضیقاً کان 

المشروط بعصیان خطاب األهم هو أصل خطاب المهم و إذا کان موسعاً کان المشروط به إطالقه للفرد 

 15اه.دون أصله 14المزاحم

عصیان االهم وإن کان مقارنا لظرف امتثال المهم ولظرف فعلیته إال أن العصیان  : إن ظرفإن قلت

مسقط للتکلیف باالهم فیکون المورد خارجا عن محل النزاع فیصیر حال القول بأن العصیان شرط 

 مقارن حال القول بأنه شرط متقدم.

مر مر بالمهم وال یسقط االظاهر فائد االصول أن العصیان أمر تدریجی فبالشروع فیه یتنجز اال قلت:

باالهم إال بإتمامه فیصیر االمران فعلیین فی ظرف العصیان أعنی بعد الشروع فیه وقبل إتمامه فال 

 یکون المورد خارجا عن محل النزاع.

من أن العصیان أو االمتثال لیس مسقطا بداهة أن بقاء االمر االعتباری  وفیه ما حققنا فی محله

تبط بجعل المولی فإذا اعتبر الحکم مقیدا باالمتثال أو العصیان فال محالة ینتهی وعدم بقائه إنما یر

أمد الحکم بتحققهما وعلیه فالعصیان کاشف عن تحقق غایة الحکم ولیس مسقطا له ومن المعلوم أن 

                                       
 وقد یعبر عنه بأن الترخیص فی التطبیق ترتبی. 14
والمختار فی تقریب کالم المحقق  346و344و343و 2/342هذا وقد قرب السید الصدر هذه المقدمة بطوله ببیان آخر فراجع البحوث  1/29أجود التقریرات  15

 النائینی )قدس سره( فی االجود ما ذکره فی البحوث وإن کان ظاهر بعض کلمات شیخنا االستاذ دام ظله ال یساعد علیه.
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حیث ال یمکنه  16 الغایة أمر آنی ال یقبل االستمرار فیسجل االشکال علی المحقق النائینی)قدس سره(

 حیح فرض الترتب مع االلتزام بکون عصیان االهم شرطا مقارنا لفعلیة المهم. تص

فی هذا المجال اشکاال آخر علی شرطیة العصیان لفعلیة االمر بالمهم  هذا وقد ذکر السید الصدر

: انه بناء علی القاعدة المیرزائیة القائلة باستحالة اإلطالق إذا استحال التقیید لکون حیث قال ما لفظه

 التقابل بینهما بالعدم و الملکة ربما یقال باستحالة الترتب و ذلك بأحد تقریبین:

ان إطالق األمر بالمهم لحالتي عصیان األمر باألهم و امتثاله مستحیل إذ یلزم منه  :التقریب األول

 مطلب الضدین في عرض واحد فیکون تقییده بعصیان األهم أیضا مستحیال للتقابل بینهما تقابل العد

 و الملکة.

النقض بالتکالیف کلها فانها ال یمکن إطالقها للعاجز باعتبارها بداعي جعل الداعي و هو  :و فیه: أوال

غیر معقول في حق العاجز فیلزم أن یکون تقییدها بالقادر مستحیال أیضا ألن التقیید المقابل لذلك 

 اإلطالق تقابل العدم و الملکة.

                                       
دما صیان معوفیه أن االجود صریح بأن ظرف عصیان االهم هو ظرف امتثال المهم وأن ظرف االمتثال مقارن لظرف فعلیة الحکم فکیف یکون االمتثال أو الع 16

أن  دجودهما! بل التکلیف إنما یسقط بعد آن العصیان واالمتثال وفی طولهما وما اشتهر من کونهما مسقطین مبنی علی ضرب من التسامح فإن المرالما یقارن و
ی ا وقد حققنا فمالتکلیف یسقط بعدهما بعبارة أخری إن االزالة واجب فورا ففورا فزمان امتثال الصالة بنفسه زمان لعصیان االهم من دون تأخر زمانی بینه

واحد ولکن  ربعة فی آنالمقدمة الثالثة إمکان تقارن ظرف فعلیة الحکم وظرف العصیان أو االمتثال وعلیه فمتی ما اشتغل العبد بالمهم یجتمع علیه العناوین اال
ن شرطا مقارنا فی غایة الدقة فإن المتعارف بی ترتبا ولعمری أن ما ذهب إلیه المحقق النائینی )قدس سره( من تصویر الترتب فی صورة جعل العصیان بنفسه

 القائلین بالترتب إنما هو جعل التعقب شرطا مقارنا أو العصیان شرطا متأخرا.
 هذا مضافا إلی أنه لم نَر أحدا یلتزم بأن االمر بالمهم مشروط بالشروع فی عصیان االهم ال بعصیانه! 

 ال یضرل بإمکان تصویر الترتب لما قلنا من أن التکلیف ال یسقط فی ظرف العصیان بل یسقط بعد العصیان بآٍن.   والحاصل أن العصیان وإن کان أمرا آنیا إال أنه 
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هي الموجبة الستحالة اإلطالق دون العکس ألن الوجه في هذا القانون ان استحالة التقیید  :و ثانیا

هو انه یشترط في التقابل بنحو العدم و الملکة أن یکون المورد قابال للملکة التي هي الوجود کي 

یکون عدمها مقابال لذلك الوجود فلیس مطلق عدم ذلك الوجود مقابال له بل عدمه الخاصل أي في 

أنه و قابلیته الوجود کالعمی مثال فانه عبارة عن عدم البصر في المورد القابل للبصر المورد اللذي من ش

ال غیر القابل له، فإذا استحال الوجود و خرج المورد عن قابلیته لالتصاف به لم یکن العدم صادقا فیه 

یه استحال علأیضا، کالحائط فانه لیس بأعمی و ال بصیر، و اما إذا کان المورد قابال للوجود و لکنه 

العدم لضرورة الوجود في حقه فهنالك تجب الملکة ال أنها تستحیل، فالله سبحانه یستحیل فیه العمی 

و مع ذلك هو البصیر بعباده، و علیه ففي المقام استحالة اإلطالق ال تنفع في إثبات استحالة األمر 

 بالمهم مقیدا بعصیان األهم.

مهم بحالة امتثال األهم مستحیل ألنه من التکلیف بغیر المقدور ان تقیید األمر بال :التقریب الثاني

فیکون اإلطالق بمعنی رفض هذا القید المستتبع لشمول األمر بالمهم لحالة عدم امتثال األهم أیضا 

مستحیال، ألنه إذا استحال التقیید استحال اإلطالق و القائل بالترتب یرید إثبات األمر بالمهم في حال 

 األهم و قد ثبت بهذه القاعدة استحالة ثبوته فیه.عدم امتثال 

النقض أیضا بسائر التکالیف فان تقییدها بحالة العجز مستحیل فال بد أن یکون إطالقها  :أوال و فیه:

المستلزم لثبوتها في حق القادر مستحیال و هذا یعني انه ال یمکن ثبوت التکلیف أصال ال في حق 

 العاجز و ال القادر.
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ان ثبوت الحکم في مورد تارة: یکون ثبوتا إطالقیا اللذي یکون باإلطالق و عدم التقیید  :و ثانیا

بالخصوصیة المقابلة المفقودة في ذلك المورد، و أخرى: یکون ثبوتا تخصیصیا اللذي یکون بأخذ ذلك 

 المورد و خصوصیته قیدا في الحکم.

الثبوت بالنحو األول أي الثبوت اإلطالقي  و اللذي یکون استحالة التقیید موجبا الستحالته انما هو

اللذي یتقابل مع التقیید تقابل العدم و الملکة، و اما الثبوت التخصیصي و بالنحو الثاني فال یکون تقابله 

مع التقیید تقابل العدم و الملکة بل تقابل الضدین و التقییدین فال یلزم من استحالة أحدهما استحالة 

 17اهاآلخر.

تقریب االول فالمختار أن استحالة االطالق یستلزم استحالة التقیید إال أنه إنما ینتج استحالة وفیه أما ال

التقیید بالقید الذی کان منشًأ الستحالة االطالق ال مطلقا بعبارة أخری إن المنشأ الستحالة االطالق 

 .ة العصیانهو شمول الحکم حالة االمتثال فیکون المستحیل هو التقیید به ال التقیید بحال

بعبارة أدقل إن شمول الحکم لحالة امتثال االهم مستحیل ومعنی الشمول هو وجود حالة أخری غیر 

هذه الحالة المستحیلة فإذا استحال شمول الحکم لهذه الحالة منضما إلی غیره فیستحیل اختصاصه 

ها شمول الحکم ل بها أیضا وأما حالة العصیان فال یستحیل اختصاص الحکم به وإنما المستحیل هو

 ولحالة االمتثال.

                                       
 2/345البحوث  17
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وبهذا البیان یندفع الجواب النقضی أیضا ألن استحالة شمول الحکم للعاجز إنما یثبت استحالة التقیید 

به ال التقیید بالقادر لوضوح أنه ال محذور فی اختصاص الحکم به وإنما المحذور فی شمول الحکم له 

 ولغیره.

ال مجال للتقریب الثانی أیضا بداهة أن استحالة التقیید بحالة االمتثال وقد اتضح بهذا البیان أیضا أنه 

وإن کان ینتج استحالة االطالق وشمول الحکم له ولغیره ولکنه ال ینتج استحالة التقیید بحالة 

 18العصیان.

                                       
ل فبناء والتقریب االوال یخفی أن ما أجاب به شیخنا االستاذ دام ظله عن التقریب الثانی هو نفس الجواب الثانی الذی ذکره السید الصدر وأما ما أجاب به عن  18

حالة االمتثال لحکم لعلی االعتراف بأن استحالة االطالق أیضا یستلزم استحالة التقیید کالعکس فال مجال لهذا الجواب والوجه فی ذلک أن االطالق یعنی شمول ا
ا سواء ن نلتزم باستحالة التقیید بالعصیان أیضوالعصیان فإذا استحال شمول الحکم لحالة االمتثال لمحذور فی نفسه ولحالة العصیان لمحذور فی عدله فال بدل وأ

م استحالة شمول الحکم المقاقلنا بأن استحالة شمول الحکم لحالٍة  إنما ینتج استحالة التقیید بعدلها أو قلنا بأنه ینتج استحالة التقیید بنفسها ألن المفروض فی 
 لکلتا الحالتین غایة االمر إما لمحذور فی نفسها أو فی عدلها.

قادر علیه تعالی لا والمختار هو أن استحالة االطالق ال یستلزم استحالة التقیید لنفس ما ذکره السید الصدر. توضیح ذلک أنه قد یستشکل فی صدق العالم واهذ
ه عاجز علیه تعالی فکیف یصدق علیبحجة أن النسبة بین العلم والجهل وکذا بین القدرة والعجز إنما هی العدم والملکة ومن المعلوم أنه ال یصدق الجاهل وال ال

 العالم والقادر کما أنه ال یصدق البصر علی الجدار فال یصدق علیه العمی.
نه جاهل و دق علیه أقد أجیب عنه بأن المعیار فی صدق الملکة إنما هی القابلیة النوعیة لنوع المورد ال القابلیة الشخصیة وال لشخص المورد فإن المجنون یص

فایة قابلیة کران وإن کان صدق العالم أو القادر علی الطیران علیه مستحیال إال أن ذلک ال یضر بصدق عدم الملکة لکفایة قابلیة نوع االنسان للعلم وعاجز عن الطی
 1/532المجنون لنوع االفعال االختیاریة فراجع المحاضرات 

 قابلیة نوع ذوی العقول للجهل.وعلیه فنقول فی حقه تبارک وتعالی إنه یکفی لصدق العالم علیه تعالی 
دق ان الملکة فی صهذا ولکن الصحیح أنه ال مجال لهذا االشکال من االساس والوجه فی ذلک أن المعتبر عند المناطقة فی تقابل العدم والملکة هو اعتبار إمک

 البصر فإنه ال یتوقف علی إمکان العمی. عدمها دون العکس  بمعنی أنه ال یصدق العمی علی شیء ما لم یکن قابال للبصر وهذا بخالف صدق
یل االطالق یستحإذا عرفت هذا فنقول إن التقیید ملکة واالطالق عدمها فیشترط فی إمکان االطالق إمکان التقیید دون العکس فلو استحال التقیید فی مورد 

 بخالف العکس.
دم والملکة دون التضاد والتناقض. توضیح ذلک أن المقصود من االطالق فی المقام هو ثم ال یخفی أن المختار فی النسبة بین االطالق و التقیید إنما هی الع

ال أو بقصد ید باالمتثاالطالق الکاشف عن الغرض ال مجرد خلول المدلول االستعمالی عن القید وعلیه فإذا لم یتمکن المولی من أخذ قید إما لمحذور عقلی کالتقی
اتقی المولی من تقیید وجوب إکرام العلماء بالعدول فمجرد عدم التقیید ال یکشف عن عدم اختصاص الحکم بالمقید وشموله  االمر وإما لمحذور غیر عقلی کما لو

الق وشمول االطلغیره فلعل الحکم وما هو متعلق للغرض مختص بالمقید إال أن المولی لمکان المحذور لم یتمکن من البیان فالعجز عن التقیید ال یکشف عن 
کانه قلنا: هذا إمفاقد القید وإن کان االطالق ممکنا فإن قیل الثابت فی مصادیق العدم والملکة أنه إذا استحال الملکة استحال العدم أیضا ولم یقل أحد بالحکم ل

 یید.أنه ال کاشف عنه بعد استحالة التق یتم فی االمور التکوینیة غیر االفعال االختیاریة بداهة أنا نحتمل وجدانا أن المولی قد أراد االطالق فی مثال التقیة إال
ا کما فی علمه روریکما أن استحالة االطالق ال یکشف عن عدم تعلق الغرض بالمقید لما سبق فی معیار العدم والملکة بل قد تکون الملکة بعد استحالة العدم ض

حالة امتثال االهم وعصیانه ال ینتج ضرورة التقیید بالعصیان إلمکان االهمال تعالی وقد تکون ممکنا کما فی المقام فإن استحالة االطالق وشمول االمر بالمهم ل
 فی هذه االمور.  



30 
 

 المقدمة الرابعة:

یتوقف  أن فرضها الوحاصلها أن تقیید المتعلق بوجوده أو بعدمه لیس من االنقسامات الثانویة لوضوح 

علی فرض االمر والحکم إال أنه مع ذلک لیس هذا القید بالخصوص کسائر القیود التی هی من 

االنقسامات االولیة لوضوح استحالة تقیید المتعلق بوجوده للزوم کون االمر بالمتعلق الموجود طلبا 

ین لمعدوم طلبا للجمع بللحاصل کما یستحیل تقیید المتعلق بعدمه للزوم کون االمر بالمتعلق ا

النقیضین وهذا بخالف سائر التقسیمات االولیة فإنه ال یستحیل تقیید الصالة بالرکوع والقرائة وغیرهما 

وهذا یکشف أن هذا القید قسم ثالث من التقیید حیث ال یمکن تقیید المتعلق بوجوده ولو بنتیجة 

همال کما فی قضیة االنسان موجود فإن التقیید فیکون المتعلق بالنسبة إلی قید وجوده وعدمه م

الموضوع هی طبیعة االنسان مع الغض عن وجوده أو عدمه بداهة أن الموجود ال یحمل علی الوجود 

 19وال علی العدم.

وعلیه فعصیان االهم بالنسبة إلی االمر بالمهم من قبیل التقسیمات االولیة ولکنه بالنسبة إلی نفس 

ث فاالمر باالهم یقتضی إیجاد متعلقه وهدم عصیانه إال أن االمر بالمهم ال االمر باالهم من القسم الثال

یقتضی إیجاد عصیان االهم ألن المفروض أخذه فی موضوع االمر بالمهم واالمر ال یقتضی إیجاد 

 موضوعه.

 المقدمة الخامسة

                                       
کما ال یخفی نعم یمکن الجواب عن المثال بأن حمل الموجود علی الوجود ال محذور فیه کحمل البیاض علی االبیض  إال أن هذا الجواب ال یتم فی المقام  19

 والعدم وإن کان من التقسیمات االولیة إال أنه فی حکم التقسیمات الثانویة من کونه مهمال فی الخطاب ال مطلقا وال مقیدا. وعلیه فتقسیم المتعلق بالوجود
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الهم ط بترک اوحاصلها أن الترتب ال یقتضی االمر بالجمع بین الضدین بداهة أن االمر بالمهم مشرو

فلو فرض محاال إمکان الجمع بین االهم والمهم لما کان المهم مطلوبا لفرض أن مطلوبیته فی خصوص 

 ظرف ترک االهم ال مطلقا.

أما ما نسب إلی السید الشیرازی قدس سره من االعتراف بأن حقیقة الترتب أمر بالجمع بین الضدین 

ء اختیار العبد فعلی تقدیر صحة االنتساب باطل کما سبق إال أنه ال محذور فیه بعد کونه ناتجا من سو

ألن شرط صحة االمر هو وجود القدرة علی االمتثال فی ظرف تحقق الموضوع فلو أمر بالطیران علی 

تقدیر الخروج عن البیت لما کان االمر بداعی التحریک لوضوح عجز العبد عن االمتثال علی تقدیر 

 تحقق الموضوع. 

فایة القدرة علی عدم إیجاد الموضوع لکان االمر صحیحا ولکن المبنی فاسد لوضوح أن نعم لو قلنا بک

 االمر إنما هو إلیجاد الداعی والتحریک.

وأما دعوی أن االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار فمردودة أوال بأنه ال ینافی االختیار عقابا ال خطابا 

ناعه ناتجا من سوء االختیار وثانیا أن محل الکالم إمکان بداهة أن االمر بالممتنع قبیح ولو کان امت

ثانی ال ل بإمکان الئاالمر بالممتنع المقید بأمر اختیاری ال االمر بالممکن الذی عرض له االمتناع والقا

 یلزمه القول بإمکان االول.

للقول  صدر: استدلثم قال)قدس سره( أن فی الفقه موارد ال بدل فیها من االلتزام بالترتب قال السید ال

بإمکان الترتب بالنقض بما ثبت في الفقه من عدم سقوط األمر بالصالة الرباعیة مثال حتی إذا وجب 

علی المکلف أن یسافر بنذر أو غیره و قد عصی ذلك، فانه في مثل ذلك اما أن یقال بسقوط الصالة 
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الف یر أن ال یسافر؟ و األوالن خرأسا أو بثبوت صالة ثنائیة في حقه أو بثبوت صالة رباعیة علی تقد

الضرورة الفقهیة، و الثالث هو الترتب إذ معناه انه مکلف بالسفر و هو علی حد التکلیف باإلزالة األهم 

و مکلف علی تقدیر عدم السفر بالصالة الحضریة الرباعیة علی حد التکلیف بالصالة علی تقدیر عدم 

 اإلزالة.

الواجب اإلقامة و لکن المکلف سافر فانه ال إشکال فقهیا في وجوب  و نظیره فرع آخر و هو ما إذا کان

 الصالة الثنائیة علیه في السفر علی تقدیر عدم اإلقامة و هو من الترتب.

و نظیره أیضا ما إذا وجب السفر في شهر رمضان فانه إذا لم یسافر ال إشکال فقهیا في عدم سقوط 

 الترتب أیضا.الصوم عنه علی تقدیر عدم السفر و هو من 

 ثم قال السید الصدر: و لنا حول هذا النحو من االستدالل ثالثة تعلیقات

وحاصل التعلیق االول أنه ال تضاد بین المتعلقین فی هذه االمثلة لوضوح إمکان الجمع بین الصالة 

 20الرباعیة والسفر بخالف الجمع بین الصالة واالزالة.

وحاصل التعلیق الثانی أن الضرورة الفقهیة إنما هی قائمة علی النتیجة ولکن النزاع فی تخریجها الفنی 

فلمنکر الترتب أن یوجهها بأمرین عرضیین أمر بالسفر وأمر بالجامع بین السفر واالتمام فی الحضر وال 

                                       
مة و بین ما نحن فیه، 20 الفروع انل  سوى وفیه أن التضاد بین الصالة الرباعیة الصحیحة والسفر قال المحقق النائینی)قدس سره(: ال فرق بین الفروع المتقدل

وم معا، حیث ال تضادل بینهما من مة تکون في ممکني الجمع، حیث ال تضادل بین المتعللقین، فیمکنه الجمع بین ترك اإلقامة و الصل ما و ان کان حیث أنفسه المتقدل
فر، إالل انل هذا غیر التلضاد بحس حیح في السل وم الصل فر ال یمکنه الصل وم في السل رعي عن الصل  ب ذاتهما، کما فیما نحن فیه، حیث انل الکالم في الخطاببعد النلهی الشل

. و لکن إمکان الجمع و عدم إمکانه ال یوجب فرقا فیما هو مالك االستحالة کما ال یخ فی. فان استحال الخطاب التلرتلبي، ال فیما إذا کان بین المتعللقین تضادل
أیضا ینبغي االلتزام به. و الغرض من هذا التلطویل التلنبیه علی انل الخطاب التلرتلبي لیس بعزیز الوجود التلرتبي ففي الجمیع ال بدل ان یستحیل، و إالل ففي الجمیع 

 1/359في الفقه.اه فوائد االصول 
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 االمرین کما لو نذر محذور فی االمر التعیینی بأحد طرفی الواجب التخییری حیث ال منافاة بین

االتیان بالصالة المکتوبة فی أول وقتها فإن االمر التعیینی بها ال یسقط االمر بالجامع ولهذا لو حنث 

 یجب علیه االتیان بالصالة فی سائر االوقات لبقاء االمر بالجامع علی حاله.

قربیة  و یکفي في تصحیحأو یوجهها بتحریم الجمع بین الترکین، ترك السفر و ترك الصالة الرباعیة، 

العمل قصد التخلص من الحرام إذا کان متوقفا علیه کالوضوء من أجل مس المصحف مثال، فیکون 

فعل الصالة قربیا بهذا االعتبار و یکون تارك السفر و الصالة معا معاقبا بعقابین لترکه واجبا و فعله 

 .21حراما

 ه النقوض مبنیان علی القول بکون السفر و الحضروحاصل التعلیق الثالث: أن النقضین األولین من هذ

من شرائط وجوب التمام و القصر، و اما لو قلنا بأنهما قیدان في الواجب و الوجوب مطلق متعلق 

بالجامع بین الرباعیة الحضریة و الثنائیة السفریة فال ترتب أصال، بل هناك أمران من أول األمر بالسفر 

بینهما و ال تضاد بین متعلقیهما إذ السفر یمکن أن یجتمع مع الجامع  و بالجامع المذکور و ال ترتب

 22.المذکور کما هو واضح

 االشکال االساسی فی مسألة الترتب

هذا ولکن ال یخفی أن غایة ما یستفاد من هذه المقدمات هو رفع المطاردة من جانب االمر بالمهم 

ضی إیجاد موضوعه کما ال یقتضی هدمه إال لوضوح أن ترک االهم مأخوذ فی موضوعه والحکم ال یقت

                                       
 والمراد من الواجب هو السفر ومن الحرام هو الجمع بین الترکین 21
 2/336البحوث  22
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أن الکالم کل الکالم فی ثبوت المطاردة من جانب االمر باالهم بداهة أن االمر باالهم فی ظرف تحقق 

شرط المهم غیر ساقط علی الفرض فکیف یکون محرکا نحو متعلقه مع کون االمر بالمهم أیضا محرکا 

 نحو متعلقه!.

 ل بوجوه:هذا وقد أجیب عن هذا االشکا

 الجواب االول: 

ما ذکره السید الخوئی)قدس سره( من أن محذور االمر بالجمع بین الضدین إنما هو العجز وال ریب 

نل المانع من طلب إأن العبد قادر علی االهم وعلی المهم فی ظرف ترک االهم، قال)قدس سره(: 

ین معاً لیس إالل  قام االمتثال، ومن الواضح أنل ذلك عدم قدرة المکلف علی الجمع بینهما في م الضدل

ا إذا کان طلب أحدهما  المانع إنلما هو فیما إذا کان طلبهما في عرض واحد وعلی وجه االطالق وأمل

فال مانع عندئذ أصاًل، لفرض  -کما هو المفروض -مقیلداً بترك اآلخر من دون تعرضه لحال ترکه أصاًل 

االتیان بالمهم في ظرف ترك األهم، والجمع بینهما غیر أنل المکلف قادر علی االتیان باألهم، وعلی 

 . مطلوب علی الفرض

ین هو أنل القدرة الواحدة ال تفي للجمع بینهما في  أو فقل: إنل منشأ استحالة طلب الجمع بین الضدل

ا إذا کان طلب أحدهما مشروطاً بعدم االتیان باآلخر، فالقدرة الواحدة تفي بهما، ضرور  ةزمان واحد، وأمل

ا  أنله مع إعمال القدرة في فعل األهم وصرفها في امتثاله، ال أمر بالمهم أصاًل، لعدم تحقق شرطه، وأمل
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فعلیة  مع عدم إعمالها فیه فال مانع من إعمالها في فعل المهم، وال مانع عندئذ من فعلیة أمره مع

 23اهل وغیر المقدور أصاًل.األمر باألهم، وال یلزم من فعلیة کال األمرین في زمان واحد طلب المحا

أنه مع عدم إعمال القدرة فی االهم وإن کان یمکنه إعمالها فی المهم إال أن الکالم فی أن االهم  وفیه

یصیح ویطلب منه إعمالها فی االهم والمفروض أن المهم أیضا یطلب االعمال فی المهم فکیف 

 یجتمعان!.

 الجواب الثانی: 

سره( من أن محذور الجمع بین الضدین یرتفع بعد اختالف الرتب ما ذکره المحقق النائینی)قدس 

بالمهم متأخر عن عصیان االهم ألخذه فی موضوعه و عصیان االهم متأخر عن االمر باالهم  ألن االمر

 فاالمر بالمهم متأخر عن االمر باالهم برتبتین فال مانع من اجتماعهما.

لنقض بإباحة الضد فإن الزم القول بسقوط الضد عن هذا مضافا إلی ما یرد علی منکری الترتب من ا

أجود هو القول بسقوطه عن االباحة أیضا قال)قدس سره( فی رأسا ولو لم یشتغل باالهم الوجوب 

 : التقریرات ما لفظه

ان ما ذکرته من عدم لزوم طلب الجمع من الخطابین علی نحو الترتب انما هو شبهة في  :ن قلتإ

مقابل البداهة ضرورة ان الخطاب باألهم ال یسقط حین االشتغال بالمهم اللذي هو ظرف عصیان األهم 

ر باألهم مألن سقوط الخطاب ال یکون إالل باالمتثال أو بانقضاء ظرف امتثاله و لو کان ذلك بالعصیان فاال

                                       
 2/422المحاضرات  23
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یبقی علی فعلیته حین االشتغال بالمهم و بما ان المفروض هو فعلیة األمر بالمهم أیضاً یجتمع األمران 

الفعلیان في زمان واحد ال محالة و الزم فعلیتهما في زمان واحد هو طلب الجمع بین متعلقیهما في 

  .علی نحو الترتبذلك الزمان بالضرورة و هذا هو محذور القول بتعلق الطلب بالضدین 

  ،یندفع ما ذکرته بالحل و النقض :قلت

فالن األمر باألهم کما انه ال یقتضی سقوط اإلباحة عن أضداده الوجودیة بناء علی عدم  اما النقض

کون ترك أحد الضدین مقدمة لوجود اآلخر کما مر کذلك ال یقتضی سقوط وجوب المهم المضاد له و 

مر باألهم إال کحال المباحات في جواز ترکه و االشتغال باألهم فکما لیس حال المهم عند فعلیة األ

ان األمر باألهم یجتمع مع إباحة ضده علی تقدیر عصیانه کذلك یجتمع مع وجوب ضده علی هذا 

التقدیر و الزم إنکار الترتب في المقام هو إنکار إباحة أضداد الواجب من المباحات الکثیرة و هو باطل 

  .بالضرورة

من إطالقي الخطابین بالنسبة إلی اإلتیان  نما هو من لوازم انحفاظ کل  إفالن طلب الجمع  اما الحلو 

بمتعلق اآلخر و عدمه کما ذکرناه مفصال و اما إذا کان أحد الطلبین مقیداً بعدم اإلتیان بمتعلق اآلخر 

ع متعلقه ل یستحیل ان یقفال یستوي الحال في فعلیته باإلضافة إلی اإلتیان بمتعلق اآلخر و عدمه ب

ه و ء یستحیل ان یوجد مععلی صفة المطلوبیة في عرض اإلتیان بمتعلق اآلخر إذ المقید بعدم شي

اما ما ذکر من انحفاظ الخطابین في ظرف عصیان األمر باألهم فهو و ان کان حقاً إالل انهما لیسا في 

یهما لما عرفت في المقدمة الرابعة من ان مرتبة واحدة لیلزم من فعلیتهما معا طلب الجمع بین متعلق

األمر باألهم انما یقتضی هدم عصیانه فحسب و األمر بالمهم ال یقتضی وضع هذا التقدیر لیقع التنافي 
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بینهما و انما یقتضی امراً آخر علی هذا التقدیر فاشتراط أحد الخطابین بعدم اإلتیان بمتعلق اآلخر 

انما المقتضی له هو اتحاد الطلبین في الرتبة ال مجرد فعلیتهما  ینافي طلب الجمع ال انه یقتضیه و

في زمان واحد و بالجملة محذور طلب الجمع انما یترتب علی اتحاد زمان المطلوبین بحیث لو وجدا 

بصفة المطلوبیة ال علی اتحاد زمان الطلبین مع اختالفهما في الرتبة و ما یلزم في الخارج معا التصفا 

 24.اهعلی نحو الترتب هو الثاني دون األولمن الخطابین 

بأن اجتماع الضدین فی زمان واحد مستحیل ولو اختلف  أوالالسید الخوئی)قدس سره(  أجاب عنه

بأنه ال تأخر فی المقام ألن االمر بالمهم وإن کان متأخرا عن عصیان االهم إال أن ذلک  وثانیارتبتهما 

ا والسبب فی ذلک أن تأخر المهم عن عصیان االهم إنما هو ال یستلزم تأخره عما هو متأخر عنه أیض

من أجل أخذه فی موضوعه وال ریب أن المأخوذ فی موضوعه هو عصیان االهم ال االمر به کما أن 

مه علی ما هو متأخر عن العصیان رتبة کما ال  م األمر باألهم علی عصیانه بمالك الیقتضي تقدل تقدل

 الزمان وموجودات في زمان واحد بته بعد ما کان الجمیع متلحدة فيیقتضي تقدمه علی ما هو في مرت

مة علی المعلول دون عدمه، مع أومن هنا قلنا إنل العلة مق  25اهنله في مرتبته.دل

إال أن الظاهر أن مراد المحقق النائینی)قدس سره( من اختالف الرتب هو نفس ما  26وما ذکره متین

 المحاضرات.فی أجاب به 

                                       
 1/306أجود التقریرات  24
 2/450ات المحاضر 25
 علی تفصیل بالنسبة إلی الجواب االول قد سبق التعرض له فی بدایة مبحث الضد 26
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ب النقضی فیرد علیه أن المباح هو ما یجوز ترکه فی حد نفسه وهذا ال ینافی لزومه لطرول وأما الجوا

عنوان ثانوی. فإن قیل علیهذا یلغو جعل هذا النحو من االباحة لوضوح أن الضد المباح الزم الترک ولو 

لعصیان الم یشتغل المکلف بالواجب کما هو مدعی القائل بالترتب، قلنا: کال بل هو مباح فی ظرف 

 27حیث ال یمنع العقل من جواز فعله فی هذا الظرف.

 الجواب الثالث:

ما ذکره السید الصدر حیث قال: ال ریب و ال إشکال في أن المحذور الموجود في األمر بالضدین انما 

هو بلحاظ التمانع بینهما في مقام التأثیر و االمتثال بحیث لو قطع النلظر عن ذلك لم یکن هناك 

 خر من تناقض أو اجتماع ضدین، لعدم التضاد ذاتا بین األمرین کما هو واضح.محذور آ

ن التمانع بین األمرین في مقام التأثیر یرتفع من البین فیما إذا رتب األمر المهم علی عدم فعل إ ثم

هم عن باألاألهم، الستحالة مانعیة األمر بالمهم حینئذ عن تأثیر األمر باألهم و استحالة مانعیة األمر 

 تأثیر األمر بالمهم.

اما االستحالة األولی فوجهها لزوم الدور ألن األمر بالمهم متفرع بحسب الفرض علی عدم األهم و معه 

یستحیل أن یکون مانعا عن اقتضاء األمر باألهم و تأثیره ألن معنی ذلك أن یکون عدم األهم مستندا 

ان اقتضاء األمر بالمهم في طول عدم اقتضاء األمر باألهم إلی األمر بالمهم و هو محال، و هذا هو معنی 

 .-بالکسر-فال تنافي بین المقتضیین

                                       
رعا، عقال لمباح شوفیه أن هذا هو نفس القول بالترتب غایة االمر إنه ترتب فی حکم العقل بعبارة أخری إن مقتضی إنکار الترتب هو القول بلزوم ترک الضد ا 27

 جب ولعله یلتزم به المنکر للترتب. ولو فی صورة عدم االشتغال بالوا



39 
 

فألن األمر باألهم إذا کان مانعا عن تأثیر األمر بالمهم في فرض عدم وجود  -و اما االستحالة الثانیة

ف وجود ذلك األمر بالمهم فهو غیر معقول إذ المانع عن تأثیر مقتضی ما ال بد أن یفرض في ظر

المقتضي، و إن کان مانعا عن تأثیره في فرض وجوده ففرض وجوده هو فرض وجود موضوعه اللذي 

هو عدم األهم و هو ظرف محرومیة األمر باألهم عن التأثیر في نفسه، ألن األمر بالمهم بحسب الفرض 

 ه في نفسه و علیهمرتب علی فرض عدم األهم اللذي یعني عدم تأثیر األمر باألهم في إیجاد متعلق

فمانعیة األمر باألهم عن تأثیر األمر بالمهم في هذا الظرف مستحیلة أیضا ألنه خلف، و هکذا یتبرهن 

 28عدم إمکان التمانع بین األمرین.اه

وفیه أن المراد من عدم التأثیر إن کان مجرد عدم امتثال العبد وعدم التأثیر الفعلی فالزمه االلتزام 

وإن کان المراد عدم إمکان التأثیر فهو ممنوع لوضوح إمکان انبعاث العبد عن  29بعدم تکلیف العصاة

االمر باالهم وإن کان مریدا للعصیان والصحیح کفایة إمکان االنبعاث علی تقدیر االنقیاد فی صحة 

 التکلیف فاالمر باالهم یدعو إلی نفسه ویحرک العبد إلی إتیانه فکیف ال یکون له تأثیر فی هذا الظرف

 ولهذا أیضا یعاقب.

نعم لو قلنا بکفایة القدرة علی عدم إیجاد الموضوع فی صحة االمر لکان الترتب ممکنا لکنه خالف ما 

بنی علیه السید الصدر وخالف ما صرح به المحقق النائینی)قدس سره( وعلیه فال أمر بالمهم وفاقا 

 للکفایة.

                                       
 2/359البحوث  28
 وهو المختار علی ما سیأتی إن شاء الله تعالی. 29
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 الجواب الرابع:

ن تصحیح الترتب عن طریق تفسیر االرادة المشروطة باالرادة ما ذکره السید الصدر أیضا من إمکا

البیان الثاني و هو مبني علی مسلکنا في تفسیر الواجب المشروط المطلقة المتعلقة بالجامع حیث قال: 

اللذي أوضحناه مفصال في بحث الواجب المشروط من ان الوجوب المشروط و اإلرادة المشروطة مرجعها 

 متعلقة بالجامع بین الجزاء علی تقدیر الشرط و عدم الشرط. لبا إلی إرادة مطلقة

فإرادة الماء علی تقدیر العطش مرجعها إلی إرادة فعلیة للجامع بین أن ال یعطش و أن یشرب الماء 

 علی تقدیر العطش.

فانه بناء علی هذا التخریج للواجب المشروط ترتفع شبهة استحالة الترتب في المقام رأسا، ألن األمر 

بالمهم المشروط بترك األهم یرجع إلی إرادة الجامع بین إتیان المهم علی تقدیر عدم األهم أو إتیان 

األهم و من الواضح ان األمر الجامع بین المهم و األهم لیس مضادا أصال مع األمر األهم و انما التضاد 

 30.اهبین األهم تعیینا و المهم تعیینا کما هو واضح

ذا البیان استحقاق العبد لثوابین علی تقدیر االتیان باالهم! ألنا نقول: تعدد الثواب ال یقال: إن الزم ه

تابع لتعدد تحصیل أغراض المولی والمالکات والمفروض أن الغرض من امتثال االهم واحد وإن تعدد 

 31االمر به نظیر االمر بقصد االمر بمتمم الجعل.

                                       
 2/360البحوث  30
 2/338البحوث  31
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االمر بالضدین ترتبا کما هو محل النزاع فال ریب  أن المقصود من هذا الجواب إن کان تصحیح وفیه

أن هذا الجواب ال دخل له بالمقام وإن کان المقصود مجرد ترتیب ما یترتب علی القول بالترتب من 

تصحیح االمر بالمهم فهذا الجواب ال یغنی من جوع لما سیأتی إن شاء الله تعالی من أن القائل بإمکان 

االثبات بإطالق الخطابین بعد تقیید االمر بالمهم بعدم إتیان االهم  الترتب ثبوتا یتمسک فی مقام

ومن المعلوم أنا لو قلنا باستحالة هذا النحو من التقیید کما هو المفروض فال دلیل علی وقوعه حتی 

یکون االمر بالمهم واجبا مشروطا راجعا إلی واجب مطلق متعلق بالجامع بل یحتاج هذا النحو من 

 لیل مستقل.الترتب إلی د

بعبارة أخری أنا لو سلمنا أن حقیقة االرادة المشروطة، إرادة بالجامع إال أنه ال دلیل علی کون االمر 

بالمهم فی المقام واجبا مشروطا إال إذا قلنا بإمکان الترتب ونظیر ذلک هو القول بحجیة المثبتات 

ترتب ثار العقلیة فالمراد التعبد بما یإلطالق دلیل االستصحاب غایة االمر حیث ال یمکن التعبد فی اال

 33وهو أن االطالق ال یفی بإثبات هذا المعنی. 32علیها من االثار الشرعیة والجواب نفس الجواب

 الجواب الخامس:

                                       
ن مرجعه إلی وقد رجع شیخنا االستاذ دام ظله عن هذا الجواب بحجة أن مقتضی الجمع بین االهم والمهم وإن کان هو تقیید المهم کما یفعله القوم إال أهذا  32

 رادة الجامع. ظاهر فیه للزم تأویله بإإرادة الجامع ولکنه کما تری لوضوح أنه بعد تسلیم استحالة هذا النحو من التقیید ثبوتا ال دلیل علیه إثباتا نعم لو ورد ما هو 
تحقق األهم، و ولمقرر البحوث جواب آخر حیث قال: انل مقتضی األمر باألهم لیس مطلق عدم المهم بل عدمه المستلزم لوجود األهم أي عدم المهم المقیلد ب 33

لی تقدیر عدم فعل األهم لما تقدم من انل قیود الهیئة مأخوذة في المادة األمر بالمهم ال یقتضي هدم هذه الحصة من عدم المهم و إنلما یقتضي هدم عدم المهم ع
 ال محالة.

عدم المهم المقیلد بفعل األهم و هذا هو الذي یقتضیه األمر األهم و ال ینافیه و ال یمنع عن تحققه األمر بالمهم؛  -احداهمافالحاصل: هناك حصتان من عدم المهم:
عدم المهم المقید بترك األهم و هذا هو الذي یقتضي األمر بالمهم هدمه و خالفه و ال یقتضي األمر األهم تحقیقه  -الثانیةرك األهم. ألنله مقید وجوباً و واجباً بت

 1/325ألنله یقتضي ترك المهم بمقدار ما یستتبعه فعل األهم ال أکثر و الظاهر انل هذا البیان تام ال غبار علیه أیضاً.اه أضواء وآراء 
ی ظرف ف االمر باالهم وإن لم یقتض ترک المهم علی االطالق إال أن الکالم فی ثبوت الداعویة والتحریک له فی ظرف ترکه ال فی اقتضائه هدم المهم وفیه أن

 ترک االهم فإن قیل بعدم ثبوت الداعویة له فی هذا الظرف کان ذلک نفس ما فی البحوث.
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ما ذکره المحقق العراقی)قدس سره( من أن لنا جمع آخر أولی من الترتب فإن االمر بین الصالة 

یان بأن کان وجوب الصالة مشروطا بعص -کما یقوله القائل بالترتب  –واالزالة دائر بین تقیید الوجوب 

االزالة أو تقیید الواجب بأن یکون الواجب هی الصالة المقید بترک االزالة علی نحو ال یجب تحصیله 

أو االخذ باالطالق فیهما وااللتزام بأن وجوب المهم ناقص وأن المولی قد أراد سدل باب عدم المهم من 

هات إال من جهة اختیار العبد ومن جهة الترک الحاصل بإتیان االهم بخالف االهم فإن جمیع الج

المولی قد أراد سد باب عدمه من جمیع الجهات إال من الجهة االولی وعلیه فاالمران فی رتبة واحدة 

حم اوال طولیة بینهما ولکنه مع ذلک ال یلزم من اجتماعهما طلب الجمع بین الضدین وال ریب أن التز

 34مع االخذ باالطالق یعیلن لنا االحتمال الثالث ولو سلمنا إمکان الترتب کما هو المختار.

أن ما ذکره وإن کان معقوال إال أن الکالم فی کیفیة جعل هذا الوجوب الناقص فإن المفروض  وفیه

 35عدم إرجاع القید ال إلی المادة وال إلی الهیئة فکیف ینجعل الوجوب الناقص!

 الثانی علی الترتب االشکال 

هو لزوم ترتب عقابین فلو قلنا به للزم العقاب علی غیر المقدور لوضوح أن العبد عاجز عن الجمع بین 

الصالة واالزالة فکیف یعاقب علی ترکهما ولو قلنا بوحدة العقاب فالزمه إنکار االمر المولوی بالمهم کما 

 هو المقصود.

                                       
 375إلی  1/366نهایة االفکار  34
هذا الوجوب الناقص من جهتین کجعل الوجوب الناقص من جهة واحدة والقرینة علیه مقام التزاحم هذا ولکن ال یخفی أن هذا الطریق ال یثمن  وفیه أن جعل 35

ات بق هو إثبما س وال یغنی فإن مرجعه إلی تجویز ترک المهم فی ظرف إتیان االهم غایة االمر ال بتقیید الوجوب بل بلسان آخر إال أن المهم فی المقام علی
 سقوط االمر باالهم فی ظرف العلم بالعصیان فال فرق بین هذا التقریب والتقریب المشهور فیما هو المهم فی المقام.
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 تارک االهم والمهم فی وحدة العقاب فإن ذلک خالف الوجدان.إن قلت: کیف نلتزم بأن فاعل المهم ک

قلت: لیس المدعی تساویهما فی مقدار العقاب بل المدعی أن ترک المهم ال یوجب عقابا ثانیا علی 

عقاب ترک االهم أو فقل إنه ال یوجب التشدید فی العقاب إال أن فعل المهم یوجب التخفیف فی 

 وجبا للتشدید وال محذور فی ذلک.عقاب االهم وإن لم یکن ترکه م

هذا وقد أجاب عنه السید الخوئی)قدس سره( بأن العقاب متعدد إال أنه لیس علی ترک الجمع بین 

الضدین حتی یقال إنه غیر مقدور بل العقاب الثانی علی الجمع بین الترکین وقد کان االجتناب عنه 

 مقدورا للمکلف وإن لم یکن امتثالهما معا مقدورا له.

بعبارة أخری إن المیزان فی صحة االمر وإن کان هی القدرة علی االمتثال إال أن المیزان فی صحة 

العقاب ما هو أعم منه وهو مجرد إمکان التفصی عن المعصیة ولهذا یقال إن الحرکات الخروجیة فی 

عنها  لتفصیالدار المغصوبة وإن لم یکن مشموال لخطاب ال تغصب إال أن المکلف یعاقب علیها ألن ا

کان ممکنا له وإن کان النهی ساقطا عنه فعال للعجز وعلیه فالمعیار فی صحة العقاب تفویت المالک 

وإمکان التفصی ومن المعلوم أن تارک المهم فی ظرف ترک االهم قد فوت مالکا لزومیا وقد کان 

 االجتناب عنه مقدورا له إما بإتیان االهم وإما بإتیان المهم.

القدرة شرطا فی استیفاء المالک ال دخیال فی تحققه فال بدل من القول بوحدة العقاب  نعم لو کانت

لوضوح أن تفویت أحد المالکین علی هذا االحتمال مما ال بدل منه بداهة أنه لو أتی باالهم للزم تفویت 
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قق فی تح مالک المهم ولو أتی بالمهم للزم تفویت مالک االهم وهذا بخالف ما لو کانت القدرة دخیال

  36المالک فإن المکلف لو أتی باالهم فال مالک فی المهم حتی یفوت فالتفصی عن تفویته ممکن له.

هذا وقد أورد المحقق النائینی)قدس سره( علی إیراد لزوم تعدد العقاب النقض بالواجب الکفایی فإنه 

م ثال لیس إال لواحد منهال ریب فی عقاب الجمیع علی ترک دفن المیت مثال مع أن القدرة علی االمت

ولکن یمکن الجواب عن هذا النقض بوجود القدرة لکل مکلف علی االمتثال فی ظرف ترک الغیر 

 37فیکون العقاب علی ترک إعمال القدرة من کل واحد منهم وهذا بخالف المقام فراجع البحوث.

إلثبات الترتب بکثرة وقوعه فی االوامر العرفیة، قال فی الکفایة: إن قلت فما الحیلة  هذا وقد یتمسک

ال یخلو إما أن یکون األمر بغیر األهم بعد التجاوز  :قلت فیما وقع کذلك من طلب الضدین في العرفیات.

ن ما هو علیه مو إما أن یکون األمر به إرشادا إلی محبوبیته و بقائه علی  عن األمر به و طلبه حقیقة

المصلحة و الغرض لو ال المزاحمة و أن اإلتیان به یوجب استحقاق المثوبة فیذهب بها بعض ما استحقه 

 .38من العقوبة علی مخالفة األمر باألهم ال أنه أمر مولوي فعلي کاألمر به فافهم و تأمل جیدا.

                                       
ن التفصی کا یضر بإموفیه أن العقاب متعدد ولو کانت القدرة شرطا فی استیفاء المالک لوضوح أن االتیان باالهم وإن کان مستلزما لتفویت المهم إال أن ذلک ال 36

هذا یعاقب ت االهم ولعن العقاب لکونه معذورا فی هذا التفویت علی الفرض فلو أتی باالهم کان معذورا فی تفویت المهم ولو أتی بالمهم لم یکن معذورا فی تفوی
 علیه فلو ترکهما یعاقب مرتین.

 2/361البحوث  37
 135کفایة االصول / 38
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ى من العقاب منهم علی ترك )قدس سره( بقوله: التجاوز ینافی ما نرأورد علیه المحقق االیروانی

األهم کما ان اإلرشاد إلی المحبوبیة و المصلحة ربما یکون منافیا للغرض من تعین اإلتیان باألهم ألن 

 39ذلك ربما یوجب ترك األهم و االشتغال بالمهم لما فیه من تخفیف عقاب األهم.اه

 قاب علی الحرکات الخروجیة عنعصیان العبد قبل التجاوز نظیر ما یقال من الععلی أن العقاب  وفیه

 الدار المغصوبة فإن العقاب علی عصیان النهی السابق الساقط فعال.

 تتمة

کون امتثال االهم رافعا لموضوع وجوب هو مالک الترتب أشار المحقق النائینی)قدس سره( إلی أن 

شاة  شخصاً ملك عشرین المهم أما لو کان االمر باالهم بنفسه رافعا له فال مجال للترتب فإذا فرضنا أنل 

م مثاًل، ثمل ملك عشرین شاة اخرى في آخره، فإذا مضی علی الطائفة االولی حول کامل  ل محرل في أول

تعللق الخطاب باخراج الخمس منها، وهو أربع من تلك الشیاه ومن المعلوم أنل هذا الخطاب بصرف 

فان هذه  -أعني به أربعین شاة -نصابوجوده مانع عن وجوب الزکاة ورافع لموضوعه وهو بلوغها حدل ال

ست وثالثون شاة،  األربعة عندئذ صارت ملکاً لإلمام )علیه السالم( والسادة، فلم یبق في ملك المالك إالل

 وهي غیر بالغة حدل النصاب الذي هو موضوع لوجوب إخراج الزکاة.

مضی الحول وفعلیة  هذا وقد أشکل السید الخوئی )قدس سره( علی هذا الفرع بأنه ال حاجة إلی

الخطاب بلزوم إخراج الخمس بل یکفی مجرد ظهور الربح فإن الخمس یتعلق به فیکون الشیاة غیر 

                                       
 1/193نهایة النهایة  39
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بالغ حد النصاب لوقوع الشرکة بین المالک وأصحاب الخمس فالرافع لوجوب الزکاة هو مجرد تعلق 

 40الخمس ال تعلق الخطاب بلزوم إخراجه.

 بیان المختار

ذکرنا أن المختار وفاقا للمحقق الخراسانی)قدس سره( استحالة الترتب وأن مجرد هذا وقد انقدح بما 

 تقیید االمر بالمهم بعصیان االهم ال یوجب رفع غائلة االمر بالجمع بین الضدین فی حالة تحقق الشرط.

 نعم نختلف مع الکفایة فی نقطة أخری وهی أنا نلتزم بصحة المهم وکونه مأمورا به ال عن طریق قصد

المالک کما ذهب إلیه صاحب الکفایة )قدس سره( وال عن طریق الترتب بل المختار أن االمر باالهم 

أیضا مقید ومشروط بکون العبد منقادا ومطیعا وعلیه فال أمر للعاصی فال مانع حینئٍذ من االمر بالمهم 

 41لسقوط االمر باالهم فی صورة بنائه علی العصیان.

                                       
 2/429المحاضرات  40
بیح عقال فال ق توضیح ذلک أنه قد وقع الخالف فی شمول التکالیف للعصاة والمختار عدمه لوضوح أن الطلب بداعی البعث عمن یعلم المولی عدم انبعاثه قطعا 41

انع التشریعیة بفعله إنما هو من أجل الم وجه لتعلق االرادة التشریعیة بامتثاله إال أنه مع ذلک ال ینافی صحة العقاب علی عصیانه لوضوح أن عدم تعلق االرادة
 الحاصل بسببه وسوء اختیاره نعم ال مانع من شمول االمر االعتباری له من باب إتمام الحجة وإعالن ثبوت تکلیٍف. 

لوقوعی مع أنه علی القول بکفایة االمکان ا والحاصل أن مصحح التکلیف وتعلق االرادة التشریعیة إنما هو احتمال انبعاث العبد ال إمکانه الذاتی وال  إمکانه الوقوعی
إمکان  تکلیف هوکما لعله المشهور یلزم القول بإمکان الجهل فی ساحته جل جالله؛ بداهة أن المفروض علم الباری جل جالله بعصیان العبد فإن کان مصحح ال

 کان الجهل فی ساحته جل جالله. االنبعاث باالمکان الوقوعی فمعنی ذلک هو إمکان وقوع االمتثال عنه وهذا یعنی إم
د العلم بعصیانه ال هذا ولعل الوجه فی ذهاب المشهور من المتأخرین رضوان الله تعالی علیهم أجمعین إلی إمکان الترتب هو أنهم رأوا بارتکازهم أن االهم بع

ا ذهبوا إلیه فی مسألة الطلب واالرادة من شمول التکالیف للعصاة وعلیه فالظاهر أن ما ذکره  یوجب التحریک فال مانع حینئٍذ من فعلیة االمر بالمهم، غفلًة عمل
حریک فی ما ال یقتضی التشیخنا االستاذ دام ظله فی هذا المجال هو نفس القول بإمکان الترتب وأن القائلین به لم یقصدوا بارتکازهم إال هذا المعنی وأن االهم ک

 العصیان.صورة العصیان کذلک ال یقتضیه فی صورة العلم ب
اختصاص الغرض من التکالیف بالمطیعین لنفس ما أجبنا عنه من لزوم عدم استحقاق العاصی  وهلة اذ دام ظله قد أنکر علیل ألولهذا وال یخفی أن شیخنا االست

 بنفس ما قلناه. صرح بعد ذلکظله قد للعقاب إال أنه دام 
طاردة ال من جانب االمر بالمهم وال من جانب االمر باالهم أما االول فألنه ال یبعث علی ترک االهم ألخذه فی موضوعه والحاصل أن المختار إمکان الترتب لعدم الم

ال أن نی واترک المهم إأو فقل إنه ال یبعث علی ترک االهم أما قبل تحقق شرطه فلعدمه وأما بعده فللغویته وأما الثانی فألن االمر باالهم وإن کان یقول امتثل
ی الطرد م ال یقتضاالمر بالمهم أیضا موافق له فی ذلک وأنه غیر منجز فی عرض تنجز االهم لکن مع ذلک یقول إن کنت ترید ترک االهم فامتثلنی واالمر بااله

م بداعی ال أنه لیس فیهفی فرض عدم محرکیته والسر فی ذلک أن تحریک من یعلم المولی عدم تحرکه لغٌو قبیح نعم ال محذور فی شمول التکالیف للعصاة إ
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علی ترک االهم لعدم االمر به؛ ألنا نقول: عدم االمر لوجود المانع الحاصل  ال یقال: علیهذا فال عقاب

باختیار العبد ال لعدم المقتضی فإن المولی وإن لم یتعلق غرضه وأمره بالعاصی إال أن ذلک من أجل 

 عصیانه.

مر لغوا إن قلت: إن اشتراط االمر بکون العبد مطیعا، أمٌر بتحصیل الحاصل، قلت: کال بل إنما یکون اال

وتحصیال للحاصل فیما إذا کان العبد یرید االتیان بالمأمور به ولو لم یکن فی البین أمٌر وال تکلیٌف 

 42وأما إذا کان تعلق إرادته باالتیان واالمتثال ناشئا من االمر فال یلزم فی البین تحصیل للحاصل.

ا بالعصیان الخارجی وإما بعدم تعلق والحاصل إنه ال مانع من االمر بالمهم بعد سقوط االمر باالهم إم

 الغرض به للعلم بالعصیان.

 االشکال االثباتی علی الترتب

وهو عدم الدلیل علیه فی مقام االثبات ولو سلمنا إمکانه ثبوتا؛ لوضوح أن االمر بالمهم کاالمر باالهم 

 مطلق ولیس مقیدا بعصیان االهم.

                                       
فاالمر باالهم  هالتحریک بل بداعی اإلخبار بترتب العقاب علی فعلهم من دون تضمنه للتحریک لوجود مانع عنه بسبب سوء اختیار العاصی وهو عدم تحرکه وعلی

 ا بل المحرک فی هذا الظرف إنما هو االمر بالمهم. فی فرض العصیان ال یتضمن التحریک نحوه لیکون مع االمر بالمهم طلبا للجمع بین الضدین ومحرکا نحوهم
رتب والذی لم مسألة الت نعم لو قلنا بإمکان تعلق البعث بمن یعلم المولی عدم انبعاثه قطعا فال بدل من القول باستحالة الترتب أیضا وهذا هو الحجر االساسی فی

الموضوع ولعل أول من دقق النظر وعطف الکالم علی ما هو المهم فی المقام هو المحقق یعط حقها من البحث والکالم وأما سائر المطالب فال دخل له بصلب 
إنل البعث إنلما یکون لغایة انبعاث العبد و فیما ال یعقل االنبعاث ال یعقل البعث من الحکیم؛ لکونه لغوا قبیحا إلی أن قال: إنل االیروانی )قدس سره( حیث قال: 

هه بحینما خال األمر باألهمل عن  األمر بالمهمل و إن اجتمع مع ه إالل أنله لم یجتمع معه حینما هو مؤثلر، بل اختصل توجل ه حینما هو متوجل ، و قد توجل األمر باألهمل
د ارتفاع هذا العزم یرتفع األمر بالمهمل بارتفاع شرطه.اه إال أنه قدس سره مع ذل  قال فی موضع آخر: وک قد التأثیر و لو عزما من المکللف علی المعصیة، و بمجرل

ض لمعقولیلة أمر العصاة في مقام أنسب من هذا المقام.اه البحوث للسید الصدر ولکنا لم نجد ذاک المقام وراجع أیضا  1/108االصول فی علم االصول  لعللنا نتعرل
 2/376ونهایة االفکار  1/190و نهایة النهایة  2/359
 ی)قدس سره( فی المقدمة الثالثة فراجع.کما سبق نظیر ذلک فی کلمات المحقق النائین 42
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 جوابین:هذا وقد أجاب عنه المحقق النائینی)قدس سره( ب

إن إطالق االمر بالمهم فی صورة االشتغال باالهم ساقط جزما ولو قلنا بالترتب وأما  الجواب االول:

ر  إطالقه فی صورة عدم االشتغال فال واالصل حجیة کل إطالق ما لم یثبت القید فإن الضرورات تتقدل

 بقدرها. 

 فی المقام بداهة أن کل تکلیف مقید أورد علیه السید الصدر بأن الکبری متین إال أنه ال صغری لها

بعدم االشتغال باالهم ولو لم یکن له مزاحم وعلیه فاالمر دائر بین التقیید والالتقیید ال بین التقیید 

 االقل واالکثر.

هذا وقد سبق ما فی هذا المبنی فال نعید إال أنه یرد علی أصل الجواب أیضا أن الدلیل علی تقیید 

نحو إن کان مجرد قاعدة أن الضرورات تتقدر بقدرها فمن المعلوم أن ذلک ال االمر بالمهم بهذا ال

یوجب الظهور فلعل الساقط أکثر من هذا القید نظیر ما أورد علی التمسک بالعام بعد التخصیص بناء 

علی مجازیته من أنه ال مجال له لکثرة مراتب المجاز فکما أن مجرد تلک القاعدة ال یورث ظهور 

 تمام الباقی کذلک الکالم فی المقام.العموم فی 

طالن قاعدة أن الجمع مهما أمکن أولی من الطرح فإن السر فی بلذلک أیضا بهذا وقد یستشهد 

ال یوجب الظهور فلو ورد ثمن العذرة سحت  مفادها فی مقام االثبات وأن ادلیل علیهال بطالنها هو أنه 

وورد ال بأس ببیع العذرة فکما یحتمل رفع الید عن کال االطالقین بحمل االول علی عذرة غیر المأکول 

وحمل الثانی علی عذرة المأکول کذلک یحتمل االخذ بأحد االطالقین وحمل االخر علی التقیة أو 
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هذا الشاهد بأن الجمع فی المقام منحصر فی تقیید عن  یمکن الجوابعلی جمع داللی آخر هذا و

 43.قاعدةالالمهم بخالف سائر موارد 

د التزاحم وظهور الخطابین المتزاحمین وإن کان المراد قیام السیرة علی هذا النحو من الجمع فی موار

  فی ذلک فال بدل من إثباتها.

 الحکمین المتزاحمین فبناء علی إمکان أن التزاحم ال یکون إال مع وجود المالک لکال الجواب الثانی:

الترتب نستکشف االمر بالبرهان اللمی وال حاجة إلی التمسک باالطالق لکفایة العلم بوجود المالک 

 فی إثبات الخطاب.

أورد علیه السید الصدر أوال بأن المفروض سقوط االطالق الذی کان مدلوال مطابقیا ویتبعه المدلول 

 علی وجود المالک علی ما حقق فی محله. االلتزامی وهی الداللة

وثانیا: إن هذا الجواب ال یجدی لتصحیح ثمرة القول بإمکان الترتب بداهة أن القائل بإمکان الترتب 

تبار و لو باع -یقول بأن المالك الموجود في المهم یقتضي أمرا تعیینیا بالمهم مشروطا بترك األهم

تحالة اما القائل باالس -لخطاب ال بد و أن یجعل علی وزان المالكکون المالك في المهم تعیینیا مثال و ا

فیصور الخطاب الثاني علی شکل األمر بالجامع بین الضدین أو بتحریم الجمع بین الترکین بحجة أن 

الخطاب وإن کان ال بد أن یکون علی وزان المالک إال أن االمر التعیینی فی المقام مستحیل فال بدل 

 44مع.من االمر بالجا

                                       
 فی االنحصار نظر واضح. 43
 2/364البحوث  44
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أن هذا الجواب لو سلم فال دخل له بما ذکره المحقق النائینی)قدس سره( بداهة أن المدعی  وفیه

 وقد اعترف به السید الصدر أیضا. مجرد استکشاف الخطاب الترتبی فی مقام االثبات

ما سبق منا مرارا من أنه ال دلیل علی لزوم جعل الحکم کلما تحقق  أوالنعم یرد علی هذا الجواب 

لو سلم ذلک فال دلیل علی لزوم کون الجعل مطابقا للمالک بل المهم هو االمر باستیفاء  وثانیا:المالک 

 ی أم بصیغة االمر بالجامع.بالمالک سواء کان بصیغة االمر الترت

 تتمة

ذکر المحقق النائینی)قدس سره( أن شرط االمر بالمهم ال یمکن أن یکون العزم علی عصیان االهم 

ط المقارن بداهة أن نکتة إمکان الترتب هو کون االهم طاردا للمهم دون العکس ومن بنحو الشر

 المعلوم أن االمر باالهم إنما یطرد عصیان االهم ال العزم علی عصیانه.

 45وفیه إن العصیان أمر اختیاری فاالمر باالهم یطرد العزم أوال ثم یطرد العصیان.

 رتب من الجانبینإمکان الت

)قدس سره( بلزوم الدور لتوقف االمر بکل منهما علی عصیان االخر محقق العراقیأورد علیه ال

 والعصیان متوقف علی ثبوت االمر فیتوقف االمر بکل  علی االمر باآلخر.

                                       
عل لهذا مع أنه یرد علیه أیضا أنا لو سلمنا عدم الطرد فال بدل من القول بإمکان الترتب بطریق أولی؛ لعدم الطرد حتی من جانب واحد. هذا و 2/348البحوث  45

هو العزم علی العصیان إن کان المراد به العزم المتعقب بالعصیان فهذا نفس اشتراط العصیان فی کونه مبتلی بمحذور الشرط مراد االجود هو أن القائل بکون القید 
 الضدین. نم، االمر بالجمع بیالمتأخر وإن کان المراد به العزم المطلق ولو لم یتعقب بالعصیان فالزمه فیما لو عزم علی عصیان االهم وصار المهم فعلیا ثم أتی بااله
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بأنا نجعل الشرط هو عنوان الترک الذی ال یتوقف علی وجود االمر  :أوال :أجاب عنه السید الصدر

 .لعصیانفإنه عنوان أولی بخالف عنوان ا

أن یکون الشرط هو العصیان التقدیري ال المنجز بمعنی ان األمر باإلزالة مثال مشروط یحتمل  وثانیا:

ي کان عمل أ -بأن تصدق القضیة الشرطیة القائلة بأنه لو کان هناك أمر بالصالة کان المکلف عاصیا له

ن القضیة الشرطیة ال تتوقف و کذلك العکس، و من الواضح ا -المکلف الصادر منه خارجا عصیانا له

 46علی فعلیة األمر إذ الشرطیة ال تستلزم صدق طرفیها.اه

نظر ألن االمر ال یتوقف علی مجرد ترک الغیر ولو لم یکن واجبا بداهة أنه لو لم  وفی الجواب االول

یکن االزالة واجبة لم یکن االمر بضده وهی الصالة مشروطا بترکه وعلیه فال بدل وأن یکون الشرط ترک 

 ما هو مأمور به فیعود المحذور.

غال بضد  ولو لم یکن واجبا ألن وجوب أن الزمه أیضا جواز ترک المهم باالشت ویرد علی الوجه الثانی

 المهم علی الفرض مشروط بأنه لو وجب األهمل لعصاه وهذا المکلف یقول ال أعصی!

 تنبیهات

 التنبیه االول: جریان الترتب فی المشروط بالقدرة الشرعیة

                                       
 2/365البحوث  46
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أنل الترتب ال یجري فیما إذا کان  47ه(قال السید الخوئی)قدس سره(: ذکر شیخنا االستاذ )قدس سر

أحد التکلیفین مشروطاً بالقدرة عقاًل، والتکلیف اآلخر مشروطاً بالقدرة شرعاً، وقال في وجه ذلك: أنل 

التکلیف المتعلق بالمهم المترتب علی عصیان التکلیف باألهم یتوقف علی کون متعلقه حال المزاحمة 

له علی المالك والکاشف عنه إنلما هو إطالق المتعلق، فإذا واجداً للمالك. والطریق إلی إحراز اشتما

فرضنا أنل المتعلق مقید بالقدرة شرعاً، سواء أکان التقیید مستفاداً من قرینة متصلة أو منفصلة أو کان 

 مأخوذاً في لسان الدلیل لفظاً، لم یبق للتکلیف بالمهم محل ومجال أصاًل. 

کن تصحیح الوضوء في موارد األمر بالتیمم ال بالمالك وال ورتلب )قدس سره( علی ذلك أنله ال یم

بالترتب، وذلك ألنل األمر بالوضوء في اآلیة المبارکة مقید بالقدرة من استعمال الماء شرعاً، وهذا التقیید 

قد استفید من تقیید وجوب التیمم فیها بعدم وجدان الماء، فانل التفصیل في اآلیة المبارکة وتقیید 

 مم بعدم الوجدان یقطع الشرکة ویدل علی أنل وجوب الوضوء أو الغسل مقیلد بوجدان الماء.وجوب التی

 استعمال الماء عقاًل وشرعاً. التمکن من ،ثمل إنل المراد من الوجدان من جهة القرینة الداخلیة والخارجیة

                                       
ة تقیید رینحاصله أنه قد ذهب المحقق النائینی )قدس سره( إلی بطالن الوضوء عمن وجب علیه التیمم بحجة أن االمر بالوضوء مقید بالقدرة الشرعیة بق 47

شرعی یق المالک لعدم المالک فی صورة العجز الوجوب التیمم بعدم التمکن والتفصیل قاطع للشرکة وعلیه فلو عصی وتوضأ ال یمکن تصحیح الوضوء ال عن طر
 وال عن طریق الترتب لکونه موقوفا علی إحراز وجود المالک فی المتزاحمین ولو فی حال التزاحم.

ة کغیره لقدرة الشرعیأورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بأن المانع عن االمر الترتبی إنما هو محذور الجمع بین الضدین وال ریب فی عدم وجوده فی المشروط با
ن کان مر به ترتبا وإبعبارة أخری إن وجوب الوضوء علی الفرض مشروط بعدم مانعیة االمر بالتیمم والمفروض أنه ال مانعیة له فی ظرف العصیان فال مانع من اال

إحراز المالک قبله وإال لم یکن مجال للترتب مطلقا ألن مشروطا بالقدرة الشرعیة ألن الفرض وجود هذا الشرط وبه یستکشف وجود المالک وال یتوقف االمر علی 
 الکاشف عن المالک لیس إال االمر.

وء ألن االمر یصح الوضهذا لو کان التزاحم بین صرف الماء فی الوضوء وفی حفظ النفس المحترمة أما لو کان التزاحم بین صرفها فی الوضوء أو فی رفع الخبث فال 
عن أحد الجزئین غایة االمر نعلم بثبوت االمر بالباقی لکنه حینئذ یقع التعارض بین إطالق دلیل االمر بالوضوء وإطالق االمر بتطهیر  بالمرکب قد سقط بطرول العجز

 الثوب.
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ا القرینة الداخلیة: فهي ذکر المریض في اآلیة المبارکة، ومن المعلوم أنل ال  مرض لیس من األسبابأمل

التي تقتضي عدم وجود الماء وفقدانه ولیس حاله کحال السفر، فانل السفر وال سیلما إذا کان في 

البوادي وال سیلما في األزمنة السابقة من أسباب عدم الماء غالباً، وهذا بخالف المرض فانل الغالب أنل 

 اًل أو شرعاً.الماء یوجد عند المریض ولکنله ال یتمکن من استعماله عق

ة من الروایات الدالة علی جواز التیمم في موارد الخوف من استعمال  ا القرینة الخارجیة: فهي عدل وأمل

والمفروض في تلك الموارد وجود الماء خارجاً وتمکن المکلف من استعماله عقاًل.  الماء أو من تحصیله

مکلف علی صرفه في الوضوء أو الغسل إذن المراد من وجدان الماء وجوده الخاص وهو الذي یقدر ال

 عقاًل وشرعاً.

فالنتیجة علی ضوء ذلك: هي أنل تقیید وجوب التیمم بعدم التمکن من استعمال الماء عقاًل وشرعاً 

یقتضي التزاماً تقیید وجوب الوضوء أو الغسل بالتمکن من استعماله کذلك، وألجل ذلك التزم )قدس 

الوضوء في مواضع األمر بالتیمم، کما إذا کان عند المکلف ماء ولکنله سره( بأ نله ال یمکن الحکم بصحة 

ال یکفي للوضوء ولرفع عطش نفسه أو من هو مشرف علی الهالك معاً، ففي مثل ذلك یجب علیه 

التیمم وصرف الماء في رفع عطش نفسه، أو من هو مشرف علی الهالك. أو إذا دار أمره بین أن یصرفه 

وأن یصرفه في تطهیر الثوب أو البدن، بأن ال یکون عنده ثوب طاهر، فیدور األمر في الوضوء أو الغسل 

متنجس الثوب أو البدن ال بین أن یصلي في الثوب أو البدن الطاهر مع الطهارة الترابیة، وأن یصلي في

ك المع الطهارة المائیة وغیر ذلك. ففي هذه الفروع وما شاکلها ال یمکن تصحیح الوضوء أو الغسل بالم

 أو الترتب.
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ا بالمالك فواضح، ضرورة أنله ال مالك لوجوب الوضوء أو الغسل في شي ء من هذه الموارد، لفرض أنل أمل

 القدرة مأخوذة في متعلقه شرعاً ودخیلة في مالکه واقعاً ومع انتفاء القدرة ینتفي المالك ال محالة.

ا بالترتب، فألنل الوضوء إذا لم یکن فیه مالك عند م زاحمته مع الواجب المشروط بالقدرة عقاًل، وأمل

فعصیان ذلك الواجب ال یحدث فیه مصلحة ومالکاً، وعلی هذا فیمتنع تعللق األمر به، الستحالة تعللق 

ء بال ء بال مالٍك ولو کان علی نحو الترتب، بداهة أنله ال فرق في استحالة تعللق األمر بشياألمر بشي

 ن یکون علی نحو الترتب.مالك بین أن یکون ابتداًء وأ

مة المیرزا الکبیر الشیرازي  مة األنصاري والسیِّد العالل ثمل قال )قدس سره(: ومن هنا أنل شیخنا العالل

ل منهما یرى کفایة المالك في صحة  )قدس سرهما( لم یفتیا بصحة الوضوء في تلك الموارد مع أنل األول

 العبادة، والثاني یرى صحة الترتب.

مة الطباطبائي )قدس سره( في العروة بصحة هذا الوضوء في مفروض الکالم، نعم، قد افت ی السید العالل

 ولکن هذا غفلة منه )قدس سره( عن حقیقة الحال.

أقول: للنظر فیما أفاده )قدس سره( مجال واسع، والوجه في  ثم قال السید الخوئی)قدس سره(:

ل فال مانع من ذلك: هو أنله ال بدل من التفصیل بین المثالین الم ذکورین، فما کان من قبیل المثال األول

االلتزام بالترتب فیه، وما کان من قبیل المثال الثاني فال. وذلك ال من ناحیة ما ذکره شیخنا االستاذ 

 تعالی. )قدس سره( بل من ناحیة اخرى ستظهر لك إن شاء الله 

ل ا المثال األول توهم أنله ال مالك للوضوء أو الغسل في هذه  الل وما شاکله: فألنل المانع منه لیس إ أمل

الموارد، وعلیه فال یمکن تعللق األمر به ولو علی نحو الترتب، الستحالة وجود األمر بال مالك. ولکنله 
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ین علی نحو الترتب ال یتوقف علی إحراز المالك في الواجب  یندفع بأنل القول بجواز تعللق األمر بالضدل

بتعلق األمر به، فلو توقف تعللق األمر به علی إحرازه لدار. وال یفرق  حرازه فیه إالل إذ ال یمکن إ 48المهم،

في ذلك بین أن یکون الواجب المهم مشروطاً بالقدرة عقاًل، وأن یکون مشروطاً بها شرعاً، وذلك لما 

م من أنله ال یمکن إحراز المالك إالل من ناحیة األمر، فلو تمل هذا التوهم لکان مقت ضاه عدم جریان تقدل

 الترتب مطلقاً حتلی في الواجب المشروط بالقدرة عقاًل.

إذن الصحیح: هو عدم الفرق في صحة الترتب وإمکانه بین أن یکون الواجب مشروطاً بالقدرة عقاًل أو 

وهو عدم التنافي بین األمر باألهم واألمر بالمهم إذا کانا  -فان مالك صحة الترتب مشروطاً بها شرعاً 

مشترك فیه بین التقدیرین، فإذا لم یکن األمر باألهم مانعاً عن األمر بالمهم ال عقاًل وال شرعاً  -ینطولی

فال مانع من االلتزام بتعلق األمر به علی نحو الترتب، ولو کانت القدرة المأخوذة فیه  إذا کان في طوله

 شرعیة.

ی أمره، فال مانع من تعللق األمر وعلیه یترتب أنل المکلف إذا لم یصرف الماء في واجب أهم وعص

بالوضوء أو الغسل لتحقق موضوعه في الخارج، وهو کونه واجداً للماء ومتمکناً من استعماله عقاًل 

ا شرعاً فألنل األمر باألهم علی تقدیر عصیانه ال یکون مانعاً. ا عقاًل فهو واضح. وأمل  49وشرعاً. أمل

و نحوها أنل الوضوء أو الغسل واجب، سواء أکان هناك واجب أو فقل: إنل مقتضی إطالق اآلیة المبارکة أ

آخر أم ال، غایة األمر أ نله إذا کان هناك واجب آخر یزاحمه یسقط إطالق وجوبه ال أصله، إذ أنل منشأ 

                                       
 بعبارة أخری وقع الخلط بین توقف االمر علی وجود المالک وتوقفه علی إحراز المالک. 48
 رجوع إلی ما هو المرتکز الذی قد سبق من أن التکلیف ال یشمل العصاة. لعله  49
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التزاحم هو إطالقه، فالساقط هو دون أصل وجوبه الذي هو مشروط بعدم االتیان باألهم ومترتب علیه، 

 ه وبین وجوب األهم کما عرفت، وعلیه فال موجب لسقوطه أصاًل.لعدم التنافي بین

ل وما شاکله.  هذا تمام کالمنا في المثال األول

ا المثال الثاني وما یشبهه: وهو ما إذا دار األمر بین صرف الماء في الوضوء أو الغسل وصرفه في  وأمل

عنده من الماء بمقدار یکفي لکال  تطهیر الثوب أو البدن، کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن

األمرین من رفع الحدث والخبث معاً، فال یجري فیه الترتب، ولکن ال من ناحیة ما ذکره شیخنا االستاذ 

)قدس سره( من أنل التزاحم ال یجري فیما إذا کان أحد الواجبین مشروطاً بالقدرة شرعاً واآلخر 

ي المقام مشروط بالقدرة شرعاً ووجوب إزالة الخبث عن بما أنل وجوب الوضوء ف مشروطاً بها عقاًل، و

البدن أو الثوب مشروط بها عقاًل، فال تزاحم بینهما، لعدم مالك للوضوء في أمثال هذه الموارد، وذلك 

م من أنل ما أفاده )قدس سره( غیر تام ، بل من جهة أنل هذا وغیره من األمثلة غیر داخل 50لما تقدل

ل بعد إن شاء الله تعالی بشک ء من أحکامه، وسنتعرض له فیماجري علیه شيفي کبرى التزاحم، وال ی

 واضح.

ا بین  صه: أنل التزاحم إنلما یجري بین واجبین نفسیین کالصالة واالزالة مثاًل أو ما شاکلهما، وأمل وملخل

أجزاء واجب واحد فال یعقل فیه التزاحم، ألنل الجمیع واجب بوجوب واحد، وذلك الوجوب الواحد 

                                       
رض وإن کان فارغا عن الغ -الشرعیة هو عدم االمر بالخالف  وأن المالک یستکشف بعد االمر الترتبی وال یجب إحرازه قبله اللهم إال أن یکون المراد من القدرة  50

 ما لم یسقط االمر باالهم بتحقق العصیان خارجا ومعه یثبت االمر بالمهم لکنه لیس من الترتب فی شیئ.فإنه علیه ال أمر بالمهم  -فی صورة العصیان 
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رة المائیة والطهارة عن )یعنی الطها یسقط بتعذر واحد من تلك األجزاء ال محالة، فإذا تعذر أحد جزأیه

لیة.  الخبث(  یسقط الوجوب عن الکل بمقتضی القاعدة األول

إذن ثبوت الوجوب للباقي یحتاج إلی دلیل، وقد دلل الدلیل في باب الصالة علی عدم السقوط ووجوب 

إذن یقع  ، وعندئذ یعلم إجمااًل بجعل أحد هذین الجزأین أو الشرطین في الواقع51االتیان بالباقي

دلیلي الجزأین أو الشرطین، إذ لم یعلم أنل أیلهما مجعول في الواقع، فال مجال إطالق تعارض بین ال

  أصاًل  لتوهم جریان أحکام التزاحم حینئذٍ 

مة الطباطبائي )قدس سره(  ثمل إنله ال یخفی أنل ما نسب شیخنا االستاذ )قدس سره( إلی السید العالل

وضوء في هذا الفرع، ال واقع له، فانل السید قد حکم ببطالن الوضوء في العروة من أ نله قد حکم بصحة ال

اًل ثمل یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم  في هذا الفرع حیث قال: واألولی أن یرفع الخبث أول

 .وإذا توضأ أو اغتسل والحال هذا بطل ألنله مأمور بالتیمم، وال أمر بالوضوء أو الغسل

ص: أ نل  ه ال یمکن تصحیح الوضوء أو الغسل من ناحیة األمر الضمني في المثال، لعدم جریان وقد تلخل

 قاعدة الترتب باالضافة إلیه. وال من ناحیة المالك لعدم إمکان احرازه.

نفسه ومتعلق ألمر  : وهو أنل الوضوء أو الغسل بما أنله عبادة فينعم، یمکن تصحیحه بوجه آخر

دمة لواجب کالصالة أو نحوها أم لم یکن، ولذلك قلنا إنله یعتبر في نفسي استحبابي، سواء أکان مق

صحته قصد القربة، وعلی ذلك فال مانع من االلتزام بتعلق أمره االستحبابي النفسي به من جهة الترتب، 

                                       
ل ت هو  أنه ال دلیبل ووجوب االتیان بالطهارة عن الخبث لوجود البدل للوضوء علی ما هو ظاهر تقریب شیخنا االستاذ دام ظله ولکن الظاهر أن مراد المحاضرا 51

الصورة کیف وقد فرضنا وقوع التعارض نعم لو سلمنا وجود الدلیل علی التیمم فی المقام فال یمکن القول بالترتب أیضا ألنه بترک التیمم  علی التیمم فی هذه
 لی. تعاواستعمال الماء فی الوضوء قد ترک ما هو جزء الصالة وهی الطهارة عن الخبث والتیمم وأتی بما هو أجنبی عنها لوال ما سیأتی إن شاء الله 
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 يء فیما بعد إن شاء الله تعالی أنله ال فرق في جریان الترتب علی القول بامکانه بین األمر الوجوبوسیجي

واألمر االستحبابي، فکما أنل الترتب یجري في مزاحمة واجب مع واجب أهم، فکذلك یجري في 

مزاحمة مستحب مع واجب، غایة األمر أنل إطالق األمر االستحبابي قد سقط حین المزاحمة، ولکن ال 

ن األمرین بی مانع من االلتزام بثبوت أصله علی تقدیر عدم االتیان بالواجب ومخالفة أمره، إذ ال تنافي

 حینئذ، فرفع الید عن أصل األمر االستحبابي بال موجب.

وهو عدم التنافي بین األمرین وأنل الساقط هو إطالق  -ونتیجة ذلك: هي أنل مالك صحة الترتب وإمکانه

مشترك فیه بین األمر الوجوبي واالستحبابي، ومن هنا ذکرنا في حاشیة العروة  -الخطاب دون أصله

 52اهصحة الوضوء أو الغسل في هذا الفرع وما یشبهه.أنل األقوى 

وعلیه فلیس التزاحم والترتب بین الوضوء وتطهیر الثوب ألنهما غیریین بل التزاحم بین االمر بالصالة 

 مع التیمم وتطهیر الثوب وإطالق االمر االستحبابی بالوضوء.   

 کلف مأمورا بالتیمم ال بالوضوء.إن قلت: مجرد تصحیح الوضوء ال یجدی ألن المفروض هو کون الم

قلت: إن المأمور بالتیمم کالمأمور بالوضوء هو المکلف المحدث ال مطلق المکلف ولو کان طاهرا غیر 

محدث وعلیه فلو صححنا الوضوء بأوامره االستحبابیة یکون المکلف طاهرا ال یشمله االمر بالتیمم وبما 

 یسقط عنه هذا الجزء تعیینا.أنه ال ماء له بعد الوضوء لتطهیر الثوب 

                                       
 397إلی  2/390المحاضرات  52
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وما ذکره قدس سره متین إال أن المختار عدم جریان الترتب والتزاحم فی غیر االلزامیات فال مانع 

عند العقالء من اجتماع االوامر االستحبابیة المتضادة کاستحباب زیارة جمیع االئمة علیهم السالم فی 

ولون إن العبد وإن کان عاجزا عن امتثال الجمیع إال آن واحد فإنه ال مانع منه عند العقالء فإنهم یق

 أن المولی لم یوجبها علیه وإنما تعلق غرضه االستحبابی بها.

والشاهد علی ذلک اجتماع المباحات المتضادة ولم یقل أحد أن االباحة مشروط بالقدرة وهکذا نقول 

 فی االستحباب.

تجدوا ماًء راجع إلی خصوص المسافر دون هذا مضافا إلی نقاش صغروی وهو أن قوله تعالی ولم 

المریض علی ما حقق فی مسألة تعقب االستثناء لجمل متعددة غایة االمر أن المراد بالمریض بقرینة 

ر من استعمال الماء کیف ولو قلنا برجوع عدم الوجدان إلی  الحکم والموضوع هو المریض الذی یتضرل

ختصل المریض بمن یحرم علیه استعمال الماء ألنه عاجز المریض أیضا وأن المراد به عدم التمکن، ال

عن استعمال الماء شرعا بخالف من لم یبلغ مرضه هذه المرتبة مع أنه ال اشکال فی وجوب التیمم 

 53علیه أیضا.

 التنبیه الثانی:

                                       
ُموا َصعِیداً َطیِّباً وفیه أن المسافر لیس هو االخیر، قال تعالی: َو إِْن کُْنتُْم َمْرَضی أَْو َعلَی َسفٍَر أَْو َجاَء َأَحٌد مِْنکُْم مَِن الَْغائِ  53 ِط أَْو الََمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتََیمَّ

م لاللهم إال أن یقال إن المراد من أو هو الواو فیکون االخیران متمما للسفر علی ما صرح به شیخنا االستاذ دام ظله ولکنه کما تری ولو س 6مائدة /وال 43النساء /
ل لم یظهر غائط والعطف بأو بفهذا التفسیر ال ینافی ما کنا بصدده من أن الوضوء مشروط بالقدرة الشرعیة کما یظهر بالتأمل. هذا ولم یظهر لی وجه التقیید بال

 الوجه فی أصل التنبیه علی الغائط والجماع بداهة أنه ال یتوهم أحد أن مجرد السفر یوجب انتقاض الوضوء فهو بنفسه مستبطن لهما.
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قد وقع الخالف فی کیفیة تخریج الحکم باستحقاق العقاب علی من أخفت فی موضع الجهر أو أجهر 

ع االخفات عن جهل تقصیری مع الحکم بصحة صالته وعدم لزوم االعادة فی الوقت فضال عن فی موض

 القضاء.

 التخریج االول: 

ما ذکره المحقق کاشف الغطاء )قدس سره( من أنل للجهر أمرا ترتبیا فیجب االخفات مثال وإن عصیته 

ر صحة العقاب؛ إلمکان االعا دة؛ ألنا نقول: إن الواجب هو مجرد فیجب الجهر، ال یقال: مجرد هذا ال یبرل

 صرف الوجود الذی بتحققه ال یبقی أمٌر حتی یمتثل.

 : علی هذا الجواب باشکاالت المحقق النائینی)قدس سره( أورد

  :األولاالشکال 

یاً کمثال و اما إذا کان دائمإن التزاحم والترتب إنما یتصور فیما إذا کان التضاد بین المتعلقین اتفاقیا 

دم ؛ للغویة االمر بهما معا لعمنهما معارضاً لدلیل وجوب اآلخر و اإلخفات کان دلیل وجوب کل   رالجه

إمکان امتثالهما معا فی زماٍن ألحٍد فیستحیل صدورهما معا عن الحکیم فیخرجان بذلك عن موضوع 

 بحث الترتب ال محالة. 

وح ة فی التضاد الدائمی أیضا لوض)قدس سره( بأن نکتة إمکان الترتب جاریأجاب عنه السید الخوئی

أن بإمکان المولی أن یأمر بالجهر ثم یأمر باالخفات علی تقدیر عصیان الجهر غایة االمر إن هذا الترتب 

فی مقام الجعل یحتاج إلی دلیل خاص بخالف الترتب فی مقام االمتثال فإنه مقتضی الجمع بین 
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نا مطلقین إال أن العقل کاشف عن تقیید المهم االطالقین فإن الدلیلین فی مقام االثبات وإن کا

بعصیان االهم فی مقام الثبوت وهذا بخالف الترتب فی مقام الجعل فإن إطالق الدلیلین فیه لغٌو فال 

قال)قدس سره(: نعم، الترتب في مقام الجعل في هاتین  ،بدل من تقیید المهم ولو فی مقام االثبات

 المسألتین یمتاز عن الترتب في مقام الفعلیة واالمتثال في نقطتین:

االولی: أنل المأخوذ في موضوع الخطابین فیهما عدم االتیان باآلخر في حال الجهل ال مطلقاً، ولذا لو 

أو الصالة قصراً فلم تجب علیه الصالة إخفاتاً أو  لم یأت المکلف بالصالة جهراً في صورة العلم والعمد

 الصالة تماماً بالترتب، فیختصل القول بالترتب فیهما بحال الجهل.

الثانیة: أنل وقوع الترتب في مقام الجعل یحتاج إلی دلیل، فال یکفي إمکانه لوقوعه، وهذا بخالف الترتب 

قامة الدلیل علی وقوعه فیکون الوقوع علی طبق إمکانه یُغني عن إ نل إفي مقام التزاحم واالمتثال، ف

القاعدة، لما عرفت سابقاً من أنله بناًء علی إمکان الترتب کما هو المفروض، فالساقط إنلما هو إطالق 

خطاب المهم دون أصله، ألنل سقوط أصله بال موجب وسبب، إذ الموجب له إنلما هو وقوع التزاحم 

نل التزاحم یرتفع برفع الید عن إطالق خطاب المهم. وعلیه فال بینه وبین خطاب األهم، والمفروض أ

ا الزائد علیه فیستحیل سقوطه.  بدل من االقتصار علی ما یرتفع به التزاحم المزبور، وأمل

وعلی هذا یترتب بقاء خطاب المهم في ظرف عصیان خطاب األهم وعدم االتیان بمتعلقه، وهذا معنی 

 54 بل نفس ما دلل علی وجوب المهم کاف.أنل وقوعه ال یحتاج إلی دلیل، 

                                       
علی ذلک هذا  لتضاد الدائمی أیضا قرینةوفیه أنه ال فرق بین المثالین فی مقام االثبات أیضا فإن کان مجرد التضاد االتفاقی قرینة علی تقیید المهم فلیکن ا 54

وإن کان ظاهر المحاضرات  3/12ولعل المراد أن االمر المطلق بالضدین اللذین ال ثالث لهما دائما من باب التعارض وال یصححه الترتب کما صرح به فی المحاضرات 
ف بعدم االشتغال باالهم وإن کان التفریق بین باب التزاحم والتعارض ال یتوقف فی المقام یناقضه. هذا وقد سبق أن المختار وفاقا للسید الصدر اشتراط کل تکلی
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ولکن للشیخ الکبیر )قدس سره( أن یدعي أنل الدلیل قد دلل علی وقوعه في المسألتین المزبورتین، 

وهو الروایات الصحاح الدالة علی صحة الجهر في موضع الخفت وبالعکس، وصحة التمام في موضع 

ثباتاً، وال یرد علیه ما أورده شیخنا االستاذ )قدس ما أفاده )قدس سره( ثبوتاً وإ القصر، وعلیه فیتمل 

عي الترتب في مقام  ع الترتب في مقام التزاحم والفعلیة لیرد علیه ما أورده، بل هو یدل سره( فانله لم یدل

الجعل، وقد عرفت أ نله بمکان من الوضوح، غایة األمر أنل وقوعه یحتاج إلی دلیل، وقد عرفت الدلیل 

 55فإذن یتمل ما أفاده.اه -ت المزبورةوهو الروایا -علیه

أن مدلول الروایات الشریفة إنما هی صحة الجهر فی موضع االخفات وبالعکس وهذا الزم  وفیه أوال:

أعم فلعل وجهه ما ذهب إلیه المحقق الخراسانی)قدس سره( من جعل شیء مسقطا لما هو الواجب 

 وحده.

ل مکلف لغٌو ألنه ال یقتضی البعث فی حق الجاهل إن شمول االمر االبتدائی باالخفات لک وثانیا:

المقصر بداهة أنه ما لم یتعلم الحکم ال یجوز له االخفات بل یحکم العقل باستحقاقه للعقاب علی 

 56االخفات إما من جهة العصیان وإما من جهة التجری وإن تعلم یخرج بذلک عن موضوع االمر الترتبی.

                                       
یف إما لحدیث الرفع لعلیه بل ال یتوقف علی القول بإمکان الترتب أصال خالفا للسید الصدر علی ما سبق مفصال وحاصله أنه ال ریب فی کون القدرة شرطا فی التک

ع شرعا کالممتنع عقال غایة االمر إن القائل بالترتب یری أن القدرة فی صورة عدم االشتغال باالهم متحقق فال محذور وإما لغیر ذلک کما أنه ال ریب أن الممتن
ما هو ظاهر اللفظ من فی االمر بالمهم کما أن المنکر یری أن مجرد االمر باالهم یوجب العجز عن المهم فال أمر به ولو ترتبا وعلیه فلیس المراد من التقیید 

 مع بین الدلیلین بتقیید أحدهما حتی یرد علیه ما سبق من أنه جمع تبرعی. الج
 2/469المحاضرات  55
أن الواجب وإن ال بوفیه بل لو أخفت یحصل له العلم التفصیلی باالمتثال کما لو أجهر بال فرق بینهما أصال والوجه فی ذلک أن المفروض أن المکلف عالم إجما 56

ت إال أن صالة الجاهل المقصر أیضا صحیح ومأمور بها باالمر الترتبی فبما أنه محرز لترک الجهر تفصیال وجاهل بوجوبه تعیینا، کان خصوص الجهر أو االخفا
 مقام.لعالی ما یجدی لیمکنه االخفات بداعی ما تعلق به من االمر تفصیال سواء کان أمرا ابتدائیا أو ترتبیا کما هو الحال لو أجهر هذا وسیأتی إن شاء الله ت

 هذا ولو سلم فهذا إشکال علی أصل التخریج ولیس إیرادا علی السید الخوئی)قدس سره(. 
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 االشکال الثانی:

ین الضدین اللذین ال ثالث لهما ألن ترک أحدهما مساوق إلتیان االخر فیکون االمر ال مجال للترتب ب

بتحصیله أمرا بتحصیل الحاصل، ال یقال: إن االمر الترتبی قبل العصیان فإن المفروض أن العصیان 

 نمأخوذ علی نحو الشرط المتأخر؛ ألنا نقول: نعم إال أن االمر بالحرکة مثال علی تقدیر عصیان السکو

لغٌو فإن الغرض من االمر إنما هو إیجاد الداعی فلو علق االمر بشیئ علی تقدیر تحقق الداعی نحوه 

لکان لغوا والمفروض فی المقام أن من یرید عصیان الحرکة ال بدل وأن یرید إتیان السکون فاالمر 

  57بالسکون علی تقدیر عصیان الحرکة یعنی االمر به علی تقدیر إتیانه.

السید الخوئی)قدس سره( بأن الضدین فی المقام هما القرائة الجهریة والقرائة االخفاتیة أجاب عنه 

 وهما من الضدین اللذین لهما ثالث إلمکان ترک القرائة رأسا.

ولعل  58وفیه ما سبق من نفسه )قدس سره( من عدم جریان التزاحم والترتب فی الواجبات الضمنیة

فإن الموضوع لیس  59المر بالصالة الجهریة واالمر بالصالة االخفاتیة.المراد أن الضدین فی المقام هما ا

 هو القاری لتعلق االمر بنفس القرائة أیضا فالموضوع هو نفس المکلف.

                                       
علیه ة هو نفس االمر  وال یقال إن االمر بشیء علی تقدیر تعلق االرادة به ال یستلزم اللغویة علی االطالق لما سبق من إمکان کون المنشأ لهذا الداعی واالراد 57

 الضدین اللذین ال ثالث لهما أیضا فیأمر المولی بالحرکة لیکون داعیا للمطیع ویأمر بالسکون لیکون داعیا للعاصی؛ ألنا نقول: إن االمر فال مانع من الترتب فی
 بالسکون لخصوص العاصی ال یکون داعیا له قطعا ألن حصوله قطعی ولو لم یکن فی البین أمٌر.

ئه غایة االمر أنه لو قام الدلیل علی عدم سقوطه بالمرة کما فی الصالة یقع التعارض بین إطالق دلیل الجزئین للعلم بسقوط االمر بالمرکب بعد تعذر أحد أجزا 58
علی  زائه قرینةالمتعذر أحدهما وفیه أن الحکم الوضعی کالجزئیة وإن لم یکن مشروطا بالقدرة إال أن وجود الدلیل علی عدم سقوط المرکب عند تعذر بعض أج

ت ابصورة التمکن؛ بداهة أنه لو کانت الجزئیة مطلقة للزم القول بسقوط التکلیف عند تعذر جزء وعلیه فال محذور فی جریان الترتب فی الواجبتقیید الجزئیة 
ما لو ین أهم کجزئالضمنیة أیضا ألن المفروض أن المکلف قادر علی أحد الجزئین فی صورة ترک االخر. نعم ال یتم ذلک إال فی المتساویین أما لو کان أحد ال

 الة.ن الحکم ببطالن الصکان التزاحم بین الرکوع والقرائة فبترک االهم وإن کان قادرا علی إتیان المهم إال أن المفروض أنه قد ترک ما هو جزء قطعا فال مناص م
 2/368راجع البحوث  59
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  :الثالثاالشکال 

حاصله: أنه ال یعقل التکلیف إال إذا کان قابال للوصول والتنجز فلو حرم شرب الخمر ولکن لم یکن 

من المکلفین ممکنا أو لم یمکن تحقق خمٍر فی الخارج أو لم یمکن إحراز  إیصال الحکم إلی واحدٍ 

خمریة الخمر ألحٍد لکان هذا الحکم لغوا ولهذا قلنا باستحالة أخذ العلم بالحکم فی موضوع شخصه ال 

من أجل الدور أو الخلف بل لعدم إمکان فعلیته وعلیهذا نقول إن االمر الترتبی فی المقام لغٌو ألن 

بالجهر مترتب علی عصیان االخفات وال یتحقق العصیان إال بعد العلم بوجوب االخفات ومع العلم  االمر

به یرتفع االمر بالجهر ألن المفروض اختصاص االمر به للجاهل فأمر الجاهل بالجهر مرتبا علی عصیان 

ن اقدس سره(: االخفات لغٌو الستحالة تحقق موضوعه فضال عن إمکان إحرازه، قال المحقق النائینی)

الخطاب المترتب علی عصیان خطاب آخر انما یکون فعلیاً عند تنجز الخطاب المرتب علیه و عصیانه 

و بما ان المفروض فیما نحن فیه توقف صحة العبادة الجهریة مثال علی الجهل بوجوب اإلخفات ال 

عي ال یتنجز کلیف الواقیتحقق هناك عصیان للتکلیف باإلخفات لیتحقق موضوع الخطاب بالجهر ألن الت

 .مع الجهل به و بدونه ال یتحقق العصیان اللذي فرض اشتراط وجوب الجهر به أیضا

المفروض في محل اإلشکال هو کون الجهل ناشئاً عن التقصیر فال یکون مانعا عن تنجز  :فان قلت

  .الخطاب الواقعي باإلخفات و حصول عصیانه المشروط به وجوب الجهر

في محله إن شاء الله تعالی ان الخطاب الواقعي ال یکون منجزا و قابال للدعوة في ظرف ء سیجي :قلت

الجهل سواء کان الجهل ناشئاً من تقصیر أم من قصور بل استحقاق العقاب انما هو علی مخالفة وجوب 

الواقع  ةالتعلم أو االحتیاط المستلزمة لمخالفة الواقع و ان شئت فقل ان استحقاق العقاب علی مخالف
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في ظرف وجوب االحتیاط أو التعلم و ذلك لما سنبینه في محله إن شاء الله تعالی من ان إیجاب 

التعلم أو االحتیاط انما هو من باب تتمیم الجعل األول فالعقاب علی مخالفة الواقع هو بعینه العقاب 

خالفة علی تقدیر تحقق م علی مخالفة إیجاب االحتیاط أو التعلم و بالعکس و علیه فاستحقاق العقاب

الحکم الواقعي ال یصحح إحراز العصیان بالفعل ما لم یصل التکلیف الواقعي بنفسه بالوجدان أو بطریق 

معتبر من أمارة أو أصل محرز و ما لم یحرز العصیان ال وجدانا و ال تعبدا ال یکون الحکم المترتب 

  .علیه محرزا أیضاً 

لواقع إذا أجهر بالقراءة فاما ان یکون عالماً بوجوب اإلخفات علیه أوال و بالجملة المکلف باإلخفات في ا

اما األول فهو خارج عن محل الکالم إذ المفروض فیه توقف صحة الجهر علی الجهل بوجوب اإلخفات 

و اما علی الثاني فعصیان وجوب اإلخفات و ان کان متحققاً في الواقع إالل انه یستحیل جعله موضوعاً 

جهر في ظرف الجهل الستحالة جعل حکم یمتنع إحرازه و علیه فیستحیل تصحیح عبادة لوجوب ال

  .الجاهل حینئذ بنحو الترتب

توضیح ذلك ان فعلیة الخطاب المترتب تتوقف علی کون الخطاب المترتب علیه فعلیاً منجزاً و کون 

فیها  التکلیف المجهول تنتفي المکلف عاصیاً له و عالما بعصیانه فالموارد التي تجري فیها البراءة عن

الجهات الثالث التي تدور علیها صحة الخطاب الترتبي إذ مع جریان البراءة ال یتنجز التکلیف الواقعي 

علم المکلف به فال یصح الخطاب بنحو الترتب في تلك الموارد  فال یتحقق العصیان فضال عن تعلق

ا في موارد الشبهة قبل الفحص و الموارد المهمة صال بطریقه کماکما ان التکلیف الواقعي إذا کان و

التي یجب االحتیاط فیها امتنع جعل خطاب مترتب علی عصیانه فان التکلیف الواقعي في تلك الموارد 
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و ان کان متحققاً و متنجزاً إالل انه ال یجدى في صحة الخطاب بنحو الترتب النتفاء الجهتین األخیرتین 

العلم به و ذلك لما عرفت من ان العصیان حقیقة انما هو بالنسبة إلی أعني بهما تحقق العصیان و 

  .الخطاب الطریقي الواصل عند المصادفة دون الخطاب الواقعي المجهول

کما ان التکلیف إذا کان معلوماً و واصال بالعلم اإلجمالي ففعلیته و عصیانه و ان کانا متحققین واقعاً 

لیة و مصادفة االحتمال للواقع إالل انه مع ذلك ال یمکن جعل خطاب علی تقدیر تحقق المخالفة االحتما

مترتب علی عصیان الواقع ألن الجهة األخیرة المعتبرة في صحة الخطاب الترتبي أعني بها العلم 

بتحقق العصیان الموجب لوصول الخطاب المترتب و تنجزه علی المکلف منتفیة في هذا الفرض و 

محرزاً للعصیان المترتب علیه خطاب آخر لم یتنجز علیه ذلك الخطاب  بالجملة ان لم یکن المکلف

لعدم إحراز موضوعه و شرطه و ان کان محرزاً له فجعل الخطاب المترتب في مورده و ان کان صحیحاً 

إالل انه خارج عن محل الکالم من جعل الخطاب مرتباً علی العصیان الواقعي في ظرف جهل المکلف 

اب یستحیل وصوله إلی المکلف یستحیل جعله من المولی الحکیم و علی ذلك به فتحصل ان کل خط

ء موضوعاً لخطاب فان المکلف ان التفت إلی ء في محله من استحالة أخذ نسیان شيیتفرع ما سیجي

نسیانه خرج عن موضوع الناسي و ان لم یلتفت إلیه لم یحرز التکلیف المترتب علیه فال یمکن جعل 

 60.اهاللذي یستحیل وصوله إلی المکلف أبداً مثل هذا الحکم 

أورد علیه السید الخوئی)قدس سره( بعد تسلیم الکبری وهی توقف صحة التکلیف علی إمکان إحراز 

بأن الموضوع للخطاب الترتبی لیس هو عصیان االهم بل ترکه وهو ال یتوقف علی العلم موضوعه 
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طاب المهم بعنوان عصیان خطاب األهم بال ملزم االلتزام بلزوم اشتراط خ، قال )قدس سره(: بوجوبه

أصال و قد تقدم ان التعبیر عن کون خطاب المهم  ألن صحة القول بجواز الترتب ال تتوقف علی ذلك

و إالل فالشرط في الحقیقة هو 61مشروطاً بترك األهم باشتراطه بعصیان األهم انما کان لنکتة خاصة

ن الجاهل المقصر قد عصی التکلیف الواقعی حیث ال عقاب هذا مع أ ،نفس الترك ال عنوان العصیان

 62علی الحکم الطریقی.

أجاب عنه السید الصدر بأن ذلک ال یجدی لوضوح أن تارک االخفات إنما یترکه بخیال أن الواجب 

الواقعی االولی فی حقه هو الجهر فالداعی له لیس هو االمر الترتبی لعدم إحراز موضوعه وإنما الداعی 

ر خیالی، قال السید الصدر: نکتة اإلشکال باقیة علی حالها ألن المکلف انما یمکنه أن یحرز ذوات له أم

أجزاء موضوع األمر الترتبي دون أن یعلم بموضوعیته، و وصول الحکم ال بد فیه من إحراز الموضوع 

ي لألمر الترتببما هو موضوع. و الوجه في عدم إمکان إحراز المکلف في المقام موضوعیة ترکه للقصر 

هو ان المکلف بحسب الفرض معتقد وجوب التمام علیه بخطاب أولي و معه ال یعقل أن یحرز کونه 

موضوعا لوجوب التمام بخطاب ثانوي ترتبي و علیه فالمکلف المسافر في المقام دائما یکون إتیانه 

السفر، و  ا في الحضر وبالتمام بتحریك أمر تخیلي بالتمام یعتقده کخطاب أولي علی المکلفین جمیع

اما وجوب التمام الترتبي المخصوص بالمسافر الجاهل بوجوب القصر فال یعقل وصوله إلیه و محرکیته 

 63.له نحو التمام

                                       
ن االهم ال ترک االهم ألن الترک یجامع عدم العصیان کالجاهل بوجوب االهم فإنه تارک له إال أنه قال المحقق النائینی)قدس سره( أن شرط المهم هو عصیا 61

 1/306ال تزاحم بین االهم والمهم فی هذه الصورة حتی یحتاج إلی الترتب لعدم فعلیة الحکم المجهول. أجود التقریرات 
 2/484المحاضرات  62
 2/370البحوث  63
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: أنا نفرض الکالم فی الجاهل البسیط الشاک فی وجوب الجهر واالخفات فإن الداعی له علی وفیه أوال

مر ال یعلم أن هذا االمر المتعلق بخصوص الجهر أمر أولی أو إتیان الجهر هو نفس االمر به غایة اال

 ترتبی. 

بعبارة أخری لو کان الموضوع لوجوب الجهر هو ترک االخفات جاهال بوجوبه فهذا الموضوع قابل 

إال أنه جاهل 64لإلحراز فإن المفروض أن المکلف وإن کان عالما بوجوب الجهر أو االخفات علیه إجماال 

علیه فی صالة الظهر تعیینا کما أنه تارک له أیضا غایة االمر إنه ال یدری أن هذا بوجوب االخفات 

.  65االمر المتوجه إلیه قطعا بالجهر  أولی أو ثانوی وهذا ال یضرل

فهو کتارک القنوت حیث یعلم تفصیال صحة صالته إما لعدم جزئیة القنوت وإما لشمول حدیث ال 

تعاد بداهة أنه لواله لم یکن عالما بصحة الصالة کذلک الکالم  تعاد فال یلزم من ذلک لغویة حدیث ال

 فی المقام فإنه لوال االمر الترتبی لم یحصل له العلم التفصیلی بالداعویة.

وهذا بخالف ما لو قلنا بأن الموضوع هو عنوان العصیان فإنه ال یمکنه إحراز العصیان إال بعد العلم 

 66بالوجوب وإال لکان محتمال للعصیان.

                                       
العالم إجماال بوجوب أحدهما الجاهل بالوجوب التعیینی العالم بالحکم الکلی للمسألة وهو وجود االمر الترتبی لتارک ما هو الواجب  ال بدل من فرض الکالم فی 64

 االولی.
 والحاصل أن دفع محذور لغویة التکلیف ال یتوقف علی إحراز أجزاء الموضوع بوصف الموضوعیة. 65
وصف الموضوعیة فعنوان الترک أیضا غیر محرز الحتمال کون االمر بالجهر أمرا أولیا وإن قلنا بکفایة العلم بداعویة االمر وفیه أنه لو قلنا بلزوم إحراز الموضوع ب 66

إما لکونه أمرا أولیا والموجود وإن لم نحرز أجزاء موضوعه بما هی أجزائه فأخذ عنوان العصیان أیضا صحیح ألن المکلف عالم تفصیال بوجوب الجهر علیه فعال إما 
ین الترک ضوعیة یتم الفرق بلکونه أمرا ثانویا مترتبا علی الجهل بوجوب االخفات علیه تعیینا وعصیانه. نعم لو قلنا بلزوم إحراز ذوات االجزاء ولو ال بعنوان المو

 والعصیان لتوقف إحراز عنوان العصیان بذاته علی العلم بأن االمر بالجهر أمر ثانوی.
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إال أنه ال ملزم لرفع اللغویة  67نعم یتم ذلک فی الجاهل المرکب فإن الداعی له علی الجهر أمر خیالی

 ثبوت الداعویة فی حق کل مکلف بل یکفی کونه داعیا للبعض.

ال ملزم للقول بتوقف صحة التکلیف علی إمکان إحراز موضوعه فی الخارج بل المختار صحته  وثانیا:

ه کما لو وجب الحج علی المستطیع وفرضنا أنه ال یحصل العلم بتحقق االستطاعة بمجرد إمکان احتمال

 ألحٍد إال أنه مع ذلک یمکن أن یصیر داعیا للمحتاط وهو کاٍف لدفع محذور اللغویة.

نعم ما ال یکون داعیا ولو علی وجه االحتمال لکان جعله لغوا ولهذا نقول بلغویة جعل الحکم لعنوان 

عی له دائما أمر خیالی یحسبه أنه هو االمر المتوجه إلی الذاکر، قال المحقق الناسی فإن الدا

ه( إلثبات إمکان امر الناسي لبعض اجزاء س سراما ما ذکره صاحب التقریرات )قدالنائینی)قدس سره(: 

المرکب کالصالة بغیره من اجزائه الملتفت إلیها من ان ذلك من باب االشتباه في التطبیق و تحلیل 

اعي بتقریب ان المکلف الناسي لبعض اجزاء العبادة إذا أتی بباقي اجزائها فهو انما یأتي بها بداعي الد

األمر الواقعي غایة األمر انه یتخیل انه هو األمر المتوجه إلی الذاکر الملتفت فهو و ان کان مخطئاً في 

مر الواقعي في حقه کان هو األمر خصوصیة األمر إالل ان المحرك له هو األمر الواقعي إذ المفروض ان األ

  ،المتعلق بالناسي دون الذاکر

                                       
صل أ أیضا هو نفس االمر بالجهر المعلوم له تفصیال غایة االمر أنه یحسبه أمرا أولیا وهو فی الواقع أمر ثانوی فال فرق بینه وبین الشاک فیوفیه أن الداعی له  67

ق العالم بالحکم الکلی فی ح داعویة االمر بالجهر وعلیه فال وجه للتفصیل بینهما بل التفصیل بین الجاهل بالحکم الکلی للمسألة والعالم به فإن ما قلنا إنما یتصور
و االمر الترتبی بل الداعی للمسألة من أن تارک ما هو واجٌب أولی مأموٌر باالمر الثانوی وأما الجاهل بهذا الحکم فال یکون الداعی له علی الجهر فی صالة الظهر ه

 له هو رجاء الموافقة.
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سه و في حد نف )فغیر سدید( فان التصحیح بالتحلیل المذکور انما یصح فیما إذا أمکن جعل الحکم

کان المکلف مخطئاً في کیفیته کما إذا تخیل المکلف ان األمر المتوجه إلیه هو األمر االستحبابي ثم 

جوبیاً فانه تصح العبادة حینئذ بتحلیل الداعي و ان المحرك له انما هو األمر الواقعي انکشف انه کان و

و ان لم یلتفت المکلف إلی خصوصیته و هذا بخالف المقام فان الحکم المتوجه إلی عنوان الناسي 

یة لیستحیل ان یکون فعلیاً أبداً ألنه مع االلتفات إلی نسیانه یخرج عن موضوعه و بدونه تستحیل فع

الحکم المقید به فإذا امتنعت الفعلیة یمتنع الجعل أیضا لما عرفت فیما مر من ان جعل األحکام انما 

هو بنحو القضایا الحقیقیة التي تکون الفعلیة فیها منوطة بفعلیة موضوعاتها فحل کالمنا أجنبي عن 

 68باب تحلیل الداعي بالکلیة.اه

وجوب االعادة والقضاء علیه عند رفع النسیان؛ ألنا نقول: ال ال یقال: تظهر ثمرة هذا الجعل فی عدم 

 محذور فی ذلک إال أنه حینئذ أمر إرشادی ال یستبطن التحریک والبعث.

ثم ال یخفی أن الزم القول بالترتب فی هذه المسألة هو القول بوجوب عشرة صلوات فی کل یوم وقد 

م إال خمس صلوات اللهم إال أن یقال إن قامت الضرورة علی أنه ال یجب علی المکلف فی کل یو

 69الضرورة إنما هی علی عدم إمکان اإلتیان بأکثر من خمس صلوات ال علی عدم الوجوب.

 التخریج الثانی:
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 عقاب علی من ترک الصالة وهو کما تری کما نبله علیه المحقق التبریزی)قدس سره(کما أن الزمه هو االلتزام بتعدد ال 69
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أن الواجب فی صالة الظهر مثال إنما هو االخفات إال أن الجهر أیضا مسقط للتکلیف لکونه مانعا عن 

قاب أیضا بال حاجة للترتب وللسید الخوئی)قدس سره( تخریج استیفاء المالک الملزم ولهذا یصح الع

 ثالث حاصله إنکار استحقاق العقاب فی مفروض الکالم.

 التنبیه الثالث:

لو علم بوجوب االزالة أثناء االشتغال بالصالة ال یکون االمر بإتمام الصالة متوقفا علی القول بالترتب 

أهم قبل االشتغال بالصالة وأما بعده فال دلیل علیه فیکون والوجه فی ذلک أن المتیقن هو کون االزالة 

المنجز هو حرمة قطع الصالة بال مزاحم نعم لو زاحمه واجٌب أهمل بحیث یُسقط الحرمة عن القطع 

 لکان االمر باالتمام ترتبیا. 

إال  اهذا ولکن یمکن أن یقال وفاقا للسید الخوئی)قدس سره( أنه ال دلیل علی حرمة قطع الصالة أیض

االجماع والمتیقن منه ال یشمل المقام مما کان االتمام مزاحما باالزالة وعلیه فالمکلف مخیٌر بین 

  70االتمام واالزالة.

 فی بعض الفروع الفقهیة التنبیه الرابع:

 الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب.المسألة االولی: فی 

وء أو الغسل والوجه فیه ظاهر وهو أنل المنهي ال شبهة في فساد الوضقال السید الخوئی)قدس سره(: 

ف في  عنه یستحیل أن یکون مصداقاً للمأمور به وحیث إنل الوضوء أو الغسل في هذا الماء بنفسه تصرل
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مال الغیر ومصداق للغصب فیستحیل أن ینطبق علیه المأمور به وال یدخل ذلك في کبرى مسألة 

 .اهالتزاحم أبداً 

لوضوء وإن کان الترکیب اتحادیا والوجه فی ذلک أن المقدار المتیقن هو هذا والمختار صحة هذا ا

خروج المطیع الذی ال یرید االبتالء بالغصب عن إطالق االمر بالوضوء وأما العاصی له فال محذور فی 

شموله له فیقول المولی ال تغصب وإن کنت ترید الغصب والتصرف فی هذا الماء فأوجد هذا النحو من 

ضوح أن هذا المصداق لعله أقل مفسدة من غیره أو لعله یشتمل علی مصلحة یوجب التصرف لو

التخفیف فی عقاب الغصب فإذا أمکن ذلک عقال فال محذور فی االخذ بإطالق االمر بالوضوء کما هو 

الحال فی جمیع موارد الترتب ودعوی أنه ال یمکن التقرب بالمبغوض قد سبق ما فیه فإن العاقل 

ین وال ریب أن من یتوضأ بالماء لیس هو من ی رل عرف الخیر من الشر بل العاقل هو من یعرف خیر الشل

المغصوب وإن کان عاصیا إال أنه ال یقاس بمن استعمله فی فعل محرٍم آخر فیمکن للعبد أن یقول 

إنما توضأت بهذا الماء من أجل المولی جل جالله وال یعتبر فی تحقق قصد القربة إال کون المولی 

 71رضی بالفعل من الترک.أ

 الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب. المسألة الثانیة:

ال یخفی أنه لو قلنا بأن نفس الوضوء فی هذه االوانی نحو تصرف فیها کما لو کان ارتماسیا فحال هذه 

خذ الماء منها فإن أخذ المسألة حال المسألة االولی وأما لو قلنا کما هو الصحیح أن المحرم إنما هو أ

                                       
ی قد ن النهیناقض ما سبق من عدم إمکان التقرب بالمنهی بخالف المبغوض فإن ما یرید المولی ترکه ال یمکن االتیان به من أجله اللهم إال أن یراد أهذا  71

 سقط لما سبق من أنه ال یشمل العاصی فال یبقی إال المبغوضیة والمفروض أنه یمکن التقرب به. 
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المکلف منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة فإن أمکنه ذلک من دون أن یصدق علیه التصرف فی 

المغصوب أو فی إناء الذهب فهو واجب علیه وإال فهو وإن عصی بالتصرف إال أنه بعد العصیان وسقوط 

 النهی صار واجدا للماء المباح فیصح الوضوء منه ولو أنکرنا الترتب.

أما لو أخذ منها غرفة غرفة فصحة الوضوء مبنی علی القول بالترتب بمعنی أن المولی ینهاه عن االخذ 

ألنه تصرف فی المغصوب وإن عصیته فتوضأ؛ ال یقال: إنه عاجز عن الوضوء ألن الممتنع شرعا کالممتنع 

 القدرة فی ظرف عقال فإن المفروض أنه ال یتمکن من غسل سائر االعضاء؛ ألنا نقول: یکفی وجود

امتثال کل جزٍء بحکم العقل الحاکم فی هذا الباب وعلیه فتصح الوضوء ولو کان الماء منحصرا فی 

المغصوب لکن علی نحو الترتب بمعنی أنه ما لم یغترف فحرمة الغصب منجز علیه کما أنه مأمور 

بالوضوء  لکان االمر الواحدبالوضوء مترتبا علی العصیان فلو اغترف بمقدار غسل الوجه وتحقق العصیان 

ا محرمان بداهة أنهما أیض -دون االول لسقوطه بالعصیان  –مترتبا علی عصیان االغتراف الثانی والثالث 

علیه فعال فیکون االمر بالمرکب کالوضوء فعال مترتبا علی عصیانهما الخارجی علی نحو الشرط المتأخر 

بطالن الوضوء أو الغسل علی هذا لخوئی)قدس سره(: فتجتمع النهی مع االمر الترتبی. قال السید ا

یبتني علی اعتبار القدرة الفعلیة علی مجموع العمل المرکب من أجزاء تدریجیة کالصالة والصوم 

والوضوء والغسل وما شاکلها من االبتداء وقبل الشروع فیه، ولم نکتف بالقدرة التدریجیة علی شکل 

حقة شرطاً تدریجیة أجزائه بأن تتجدد القدرة ع ند کل جزء منها، ویکون تجددها عند األجزاء الالل

لوجوب األجزاء السابقة علی نحو الشرط المتأخر. وعلی هذا فال یمکن تصحیح الوضوء أو الغسل بأخذ 

الماء منها غرفة غرفة، ضرورة أنل المکلف قبل الشروع في التوضؤ أو االغتسال لم یکن واجداً للماء 

أو غسله، فوقتئذ لو عصی وأخذ الماء منها غرفة غرفة وتوضأ أو اغتسل به فیکون  بمقدار یکفي لوضوئه
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ال یقال لو کان الماء مباحا لم یکن قادرا علی غسل  وضوءه أو غسله باطاًل، لعدم ثبوت مشروعیته.

 جمیع االجزاء أیضا إال تدریجا ال بالفعل؛ ألنا نقول: القدرة علی السبب قدرة علی المسبب بخالف ما

 لو کان الماء فی المغصوب فإنه عاجز عن استعماله بالمرة لحرمة السبب.

یناها سابقاً، ولکنلها نظریة خاطئة، بیان ذلك: أ نله ال مجال لتلك النظریة بناًء علی  وهذه النظریة وإن قول

 ألجزاءما حققناه من إمکان الشرط المتأخر وأ نله ال مناص من االلتزام به في الواجبات المرکبة من ا

 الطولیة، هذا من ناحیة. 

ومن ناحیة اخرى: قد حققنا ضرورة إمکان الترتب وأ نله ال مناص من التصدیق به. ومن ناحیة ثالثة: 

ة أنل القدرة التي هي شرط للتکلیف إنلما هي القدرة في ظرف العمل واالمتثال، ومن  قد ذکرنا غیر مرل

القدرة عند االتیان بکل جزء وال دلیل علی اعتبارها من الواضح أنل العقل ال یحکم بأزید من اعتبار 

 االبتداء.

فالنتیجة علی ضوء هذه النواحي: هي صحة الوضوء أو الغسل بالماء المأخوذ منها باالغتراف، فانل القدرة 

م، حیث إنل المکلف بعد ارتکابه واغترافه  د عند کل جزء من أجزائه بالعصیان وبارتکاب المحرل تتجدل

ه یعلم أ نل  ن األواني المغصوبة أو الذهب والفضة یقدر علی الوضوء مثاًل بمقدار غسل الوجه، وبماالماء م

م ثانیاً وثالثاً إلی أن یتمل الوضوء أو الغسل، یعلم بطروء التمکن علیه من غسل سائر  بارتکابه المحرل

حة ، بناًء علی ما ذکرناه من صاألعضاء، فعندئذ ال مانع من االلتزام بثبوت األمر به مترتباً علی عصیانه

حقة شرط لوجوب األجزاء السابقة علی  الترتب وجوازه، وأنل وجود القدرة في ظرف االتیان باألجزاء الالل

بغسل وجهه فقط، ولکنله یعلم کما لو  نحو الشرط المتأخر فرض أنل عند المکلف ماًء قلیاًل ال یفي إالل
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لسالم( مثاًل، أو قرینة قطعیة اخرى، فال إشکال في صحة بنزول المطر من جهة إخبار معصوم )علیه ا

 .غسله وجهه بقصد الوضوء، لتمکنه عندئذ من غسل بقیة األعضاء بعد غسل وجهه

ومن هذا القبیل ما إذا کان الماء لغیر المکلف ولم یرض بالتصرف فیه إالل باألخذ منه بمقدار غرفة 

غسل وجهه به مثاًل باألخذ منه غرفة ثانیة وثالثة وهکذا  واحدة، ولکنله یعلم أ نله یبدو له ویرضی بعد

ه  إلی أن یتم وضوءه أو غسله، فانله یجب علیه الوضوء أو الغسل حینئذ بال إشکال وال یشرع في حقل

 .التیمم، لکونه واجداً للماء

نل األمر أفالنتیجة هي صحة الوضوء أو الغسل من األواني المغصوبة أو الذهب والفضة بقانون الترتب، و

بالوضوء أو الغسل مترتب علی عصیان المکلف النهي عن التصرف فیها، إذ المانع من األمر به إنلما هو 

م باغترافه منها یتمکن من الوضوء أو الغسل  ا بعد ارتکابه المحرل حرمة التصرف في تلك األواني، وأمل

 ترافه ثانیاً وثالثاً إلی أن یتمکنبمقدار غسل الوجه أو الرأس فحسب، ولکنله علم بطروء العصیان باغ

من غسل بقیة األعضاء، وإن فرض أنله لم یتوضأ أو لم یغتسل به خارجاً، فحینئذ ال مناص من االلتزام 

باألمر به مترتباً علی عصیانه لکونه واجداً للماء ومتمکناً من استعماله عقاًل وشرعاً، وقد عرفت أ نله ال 

دان التدریجي، فکالهما باالضافة إلی وجوب الغسل أو الوضوء علی فرق بین الوجدان الفعلي والوج

 نسبة واحدة.

ومثل المقام ما إذا وقعت المزاحمة بین الصالة الفریضة في آخر الوقت وصالة اآلیات، فانل األمر بصالة 

اآلیات حینئذ مترتب علی عصیان الفریضة وترکها في مقدار من الزمان الذي یتمکن المکلف من 

ل، لفرض وجوبها في جمیع آنات صالة اآلیات، االت یان بصالة اآلیات وال یکفي عصیانها في اآلن األول
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ل وإن تمکن من جزء منها، إالل أنله ال یتمکن من بقیة أجزائها،  فالمکلف بعد عصیانها في اآلن األول

ن علیه من بطروء التمکولکنله حیث علم بأنله یعصي األمر بالفریضة في اآلن الثاني والثالث وهکذا، علم 

ل، إلی أن قال)قدس سره( نعم فی صورة عدم انحصار الماء في  االتیان بها بعد االتیان بالجزء األول

األواني المزبورة، فال شبهة في صحة الوضوء أو الغسل باالغتراف، سواء فیه القول بالترتب وعدمه، 

وذلك لفرض أنل المکلف متمکن من الطهارة  وسواء فیه القول باعتبار القدرة الفعلیة وعدم اعتبارها،

المائیة بالفعل، والیتوقف مشروعیتها علی القول بالترتب، غایة األمر أ نله بسوء اختیاره قد ارتکب فعاًل 

مباحاً علی  محرماً، وقد عرفت أنله ال یضر بصحة وضوئه أو غسله، بعد ما کان الماء الموجود في یده

لالفرض، ثم قال)قدس سره(: و ا ذکرناه أمران:  قد تحصل  ممل

ل: الوضوء أو الغسل الترتیبي من األواني المغصوبة أو الذهب والفضة صحیح مطلقاً، سواء أکان الماء  األول

منحصراً فیها أم لم یکن، وسواء أتمکن المکلف من التفریغ في إناء آخر أم لم یتمکن، وسواء أخذ 

 الماء منها دفعة واحدة أم بالتدریج. 

 اني: أنل الوضوء أو الغسل االرتماسي باطل علی جمیع هذه التقادیر والفروض.الث

ثم أشار )قدس سره(: إلی أن هذا لو قلنا بحرمة جمیع االستعماالت فی إناء الذهب والفضة کاالناء 

ما هالمغصوبة وأما لو قلنا بأن الحرام فیهما إنما هو االکل والشرب بقرینة أن النهی والکراهة المتعلقه ب

أ نله کره آنیة الذهب والفضة واآلنیة »فی الروایات کصحیحة الحلبي عن أبي عبدالله )علیه السالم( 
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ظاهر فی النهی عن الفعل المناسب کالنهی عن االمهات وهو هنا خصوص االکل والشرب « المفضضة

 72وعلیه فیجوز الوضوء منهما ولو ارتماسا.اه

یضا أل المناسب باالکل والشرب فإن االغتراف باالناء للوضوء هذا ولکن الظاهر عدم اختصاص استعما

 متعارف.

ثم ال یخفی أن المختار أن القادر علی أمر متأخر فی ظرفه قادر علیه فعال فمن یقدر علی إعطاء االلف 

فی الغد قادر علیه االن وإن کان بالفعل فقیرا فحتی لو قلنا باعتبار القدرة الفعلیة فی توجه االمر 

ک فی سبق تفصیل ذل فالعالم بتجدد القدرة فی ظرف امتثال کل جزء قادر علی المرکب بالفعل وقد

 مسألة البدار من االجزاء. 

 المغصوبة ألرضالثالثة: الوضوء أو الغسل في االمسألة 

ال إشکال في صحة الوضوء أو الغسل علی القول قال السید الخوئی)قدس سره( إن کان الماء منحصرا ف

لمنهي عنه خارجاً، حیث بجواز اجتماع األمر والنهي في مثل المقام الذي لم یتحد فیه المأمور به مع ا

  73إنل المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثاًل، والمنهي عنه هو الکون في الدار وهو من مقولة األین

غایة االمر إن وظیفته االولی هو التیمم لکنه لو عصی ودخل الدار فوضوءه صحیح بناء علی إمکان 

 الترتب.
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في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في المورد إذا فرض عدم انحصار الماء فیه فال شبهة وأما 

ل وال تتوقف صحته علی القول بالترتب، لفرض أنله مأمور بالطهارة المائیة، لتمکنه منها، غایة األمر  األول

م بدخوله في المکان المزبور وتوضأ أو اغتسل فیه، ومن  أنل المکلف بسوء اختیاره قد ارتکب المحرل

م مقدمة للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم یکن متحداً معه ال یوجب فساده،  الواضح أنل ارتکاب محرل

 74اههذا کلله فیما إذا لم یکن الفضاء مغصوباً بل کان مباحاً أو مملوکاً للمتوضئ.

 الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوبالمسألة الرابعة: 

ا الوضوء فمن جهة المسح الظاهر بطالن الوضوء فحقال السید الخوئی)قدس سره(:  سب دون الغسل، أمل

م  ماً، ومن الواضح جداً أنل المحرل حیث یعتبر فیه إمرار الید وهو نحو تصرف في ملك الغیر فیکون محرل

وعدمه، کما هو ظاهر. نعم، لو ء ال یقع مصداقاً للواجب، وال یفرق في ذلك بین صورتي انحصار الما

 لصحل وضوءه علی األقوى، وإن کان األحوط ترکه. أوقع المسح في غیر الفضاء المغصوب

ومن هنا استشکلنا في صحة التیمم في الفضاء المغصوب من جهة أنل المعتبر فیه إمرار الید وهو نحو 

 تصرف فیه، وال یفرق في هذا بین وجود المندوحة وعدمها.

فاً فیه،  ا الغسل فحیث إنله ال یعتبر فیه إمرار الید فال یکون تصرل  75وإن کان األحوط ترکه أیضاً.اهوأمل
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وفیه أوال ما سبق من صحة الوضوء بالماء المغصوب فضال عن الوضوء فی الفضاء المغصوب فال محذور 

 فی النهی عن الغصب واالمر باالمرار علی تقدیر العزم علی العصیان.

جواز دس سره بنفسه بوثانیا: لو سلم ذلک فمثل إمرار الید ال یعد تصرفا زائدا عرفا ولهذا قد أفتی ق

الصالة فی الخیط المغصوب فإن ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر ظاهر فی التصرفات العرفیة 

ما سبق مع الغض ع –فال یشمل مثل النظر أو المسح ولهذا قلنا ببطالن الصالة فی السجادة المغصوبة 

 المکان المغصوب بتربة مباحة فإنه ألن التصرف المتعارف منها هو الصالة علیها بخالف الصالة فی –

ال یعد مصداقا للحرام عرفا ولیس الترکیب اتحادیا ألن المعتبر فی الصالة إنما هو القیام ال القیام علی 

 االرض.

وثالثا: لو سلم ذلک فنفس جری الماء وغسل الوجه فی الفضاء المغصوب أیضا محرم وال یجدی کون 

بین جری الماء والتصرف فی الفضاء وإن کان انضمامیا ال اتحادیا  المسح فی المباح بداهة أن الترکیب

فإن التصرف فی الفضاء إنما هو رمی الماء أما جریه علی البشرة فلیس تصرفا فی الفضاء بخالف المسح 

وإمرار الید إال أنه یأتی فیه محذور االمر الترتبی فی الضدین اللذین ال ثالث لهما بداهة أنه ما لم یرِم 

اء فی زاویة مخصوصة یتوجه علیه حرمة الغصب وبعد الرمی فالجری قهری فیلغو االمر بتحصیله الم

کما هو الحال فی جمیع الموارد التی کان عصیان االهم مالزما لتحقق المهم مثل الغسل بمئزر غصبی 

 یقال: إن الفإنه ما لم یتحرک بسبب وصول الماء فالنهی عن الغصب متوجه وبعده فاالمر بالُغسل لغٌو. 

الُغسل یتوقف علی النیة وقصد العنوان و القربة فیکون المثال من قبیل الضدین اللذین لهما ثالث 

إلمکان ترک النیة بعد وصول الماء إلی المئزر؛ ألنا نقول هذا یتم لو کان الواجب هو القصد حین 
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صد وال ریب أن البعث نحو وصول الماء ولکن االمر لیس کذلک بل الواجب إنما هو جری الماء مع الق

. إیصال الماء بع  د وصوله إلی المئزر لغٌو ألن الوصول قهریٌّ

 التنبیه الخامس:

ال یخفی أن المحقق النائینی)قدس سره( مع کونه من المنکرین للشرط المتأخر قد التزم بإمکان 

قول بأن بدل فیه من ال الترتب وهو فی الواجبین االنیین بال محذور وأما فی الواجبین التدریجیین فال

االمر بالمهم مشروط بعصیان االهم التدریجی وهو عین االلتزام بالشرط المتأخر وإرجاعه إلی أن 

الشرط هو عنوان التعقب یحتاج إلی دلیل والجواب أن الدلیل علی أخذ عنوان التعقب فی المقام هو 

 دریجیا مشروطا ببقاء القدرة إلینفس الدلیل علی أخذ عنوان التعقب فی کل ما ثبت کونه واجبا ت

جزئه االخیر فإن تقیید االمر بالمهم بعصیان االهم ال یتجاوز تقییده بالقدرة فأخذ عنوان التعقب وإن 

حقق قال المکان یحتاج إلی دلیل إال أن ثبوت ما ینحصر التوجیه فیه بأخذه، دلیٌل إنلیٌّ علی أخذه، 

فال یتوقف القول بالترتب  76لمتزاحمان آنیین غیر تدریجیینإذا کان الواجبان االنائینی)قدس سره(: 

زمان خطاب األهم و زمان  نل أفیه علی االلتزام بالشرط المتأخر أو الوجوب المعلق لما عرفت من 

  .ء واحدعصیانه و زمان امتثال خطاب المهم شي

ة فربما یقال فیه ان و اما إذا کان الواجبان تدریجیین کما في مزاحمة وجوب اإلزالة لوجوب الصال

ألن  ؛االلتزام بالخطاب الترتبي عند مزاحمتهما یستلزم االلتزام بالشرط المتأخر أو الوجوب المعلق

عصیان خطاب اإلزالة في المثال حال الشروع في الصالة ال یصحح الخطاب بها ألنه مشروط ببقاء 

                                       
 والظاهر کفایة کون أحدهما آنیا کما یظهر بالتأمل. 76
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 األمر بالصالة قطعاً و بما انه یستحیلالعصیان إلی الجزء األخیر منها و بانتفائه عند کل جزء یرتفع 

تأخر الشرط کما عرفت ال مناص في القول بالترتب فیه عن االلتزام بکون عنوان التعقب شرطا و قد 

بینا سابقا ان االلتزام بذلك یتوقف علی داللة دلیل بالخصوص علیه و إالل فهو علی خالف القاعدة و 

علیه دلیل بالخصوص کان القول به في الواجبین  علی ذلك فالخطاب الترتبي بما انه لم یدل

التدریجیین المستلزم لاللتزام بکون التعقب بالعصیان شرطا لخطاب المهم علی خالف القاعدة 

فینحصر االلتزام بالخطاب الترتبي بالخطابات التي ال تکون متعلقاتها من األمور التدریجیة و بذلك 

  .تکون المسألة قلیلة الجدوى جداً 

لجواب عن ذلك یظهر مما بیناه في بعض المباحث السابقة من ان القدرة التي هي شرط لکل خطاب و ا

ال بد من ان تکون شرطیتها في األمور التدریجیة علی نحو الشرط المتأخر بمعنی االشتراط بعنوان 

الجزاء التي االتعقب مثال شرط وجوب الصالة انما هي القدرة علی التکبیرة المتعقبة بالقدرة علی بقیة 

بعدها بداهة ان القدرة علی الجزء األول في کل مرکب تدریجي ال تصحح التکلیف بالمجموع قطعا 

فالعقل قد دل علی شرطیة عنوان التعقب في جمیع األفعال التدریجیة التي وقعت في حیز التکلیف 

ا م کون متعلقه مقدورو علیه فنقول انما التزمنا بکون خطاب المهم مشروطا بعصیان خطاب األهم لعد

اال في هذا الفرض فاشتراطه بعصیان خطاب األهم انما هو ألجل اشتراط الخطاب بالقدرة و إالل فلیس 

هناك دلیل بالخصوص علی اشتراط خطاب بعصیان خطاب آخر فإذا رجع األمر إلی شرطیة القدرة فال 
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ة لی دلیل بالخصوص علی شرطییکون االلتزام بشرطیة عنوان التعقب علی خالف القاعدة لیحتاج إ

 77عنوان التعقب في خصوص الخطاب الترتبي.اه

أن اشتراط االمر بالمهم بعصیان االهم ال یندرج تحت عنوان القدرة لوضوح أن المکلف  وفیه أوال

قادر عقال علی کل واحد من التکلیفین فإن الواجب علیه هو کل واحد بالخصوص ال الجمع بینهما 

ومن المعلوم أنه قادر علی کل کذلک کیف ولو کان التقیید بالقدرة مغنیا عن اشتراط العصیان لم 

وجه لتخصیصه بالذکر وعلیهذا فتأویل القدرة بعنوان التعقب ال یصحح تأویل اشتراط العصیان  یکن

 78إلیه أیضا بل ال بد له من دلیل خاص.

أن القدرة علی التسلیم فی الصالة موجودة حین التکبیرة وقبلها فال حاجة لتصحیح االمر  وثانیا:

لتزام بالشرط المتأخر بداهة أن القادر علی إعطاء بالصالة أو غیرها من الواجبات التدریجیة إلی اال

االلف فی خصوص یوم غد قادر علیه فعال وإن کان بالفعل فقیرا فالمتأخر إنما هو متعلق القدرة ال 

نفسها فالقدرة علی االمتثال موجودة بالفعل ال أنها تتحقق فی ظرف االمتثال کما سبق تفصیل ذلک 

 ء.فی مبحث البدار من مسألة االجزا

 التنبیه السادس:

المختار اختصاص التزاحم والترتب بااللزامیات فال محذور فی االمر بالمستحبات المتضادة فی آن 

واحد وفی عرض واحد والسر فی ذلک أن االمر الندبی ال یستبطن االرادة والغرض وإنما هو فی الحقیقة 

                                       
 1/315أجود التقریرات  77
 وقد سبق ما فیه فال نعید. 78
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تناقض کما یستحیل تعلق االرادة إرشاد إلی المحبوبیة فإن إرادة شیء مع الترخیص فی ترکه 

ومن المعلوم إمکان تعلق  79التکوینیة بشیء مع احتمال ترکه وفاقا للمحقق االیروانی)قدس سره(

الحب بغیر المقدور فالباعث علی امتثال العبد فی المستحبات إنما هو ما یترتب علیه من الثواب 

 والمحبوبیة دون الغرض واالرادة التشریعیة.

ذلک أن الترخیص فی التطبیق أیضا ال یحتاج إلی الترتب فال تزاحم بین الواجب المضیق ویترتب علی 

والترخیص فی تطبیق الواجب الموسع علیه والشاهد علی ذلک أن العقالء ال یرون محذورا فی االمر 

بالمستحبات المتضادة فی آن واحد ویوجهونها بأن المولی لم یأمر بها وإنما حکم باستحبابها فلک 

 80ترکها بأجمعها.

نعم ال وجه لتوجیه االمر االستحبابی إلی خصوص العاجز للغویته إال أن شموله له فی ضمن االطالق 

 81فال محذور فیه کیف وشموله له فی االلزامیات أیضا بال محذور.

 

لله ربل العالمینوالحمد   

مهدی البادکوبیالسید   

                                       
 وقد سبق تفصیل ذلک فی مبحث مادة االمر. 50إلی  1/47واالصول فی علم االصول  100إلی  1/90نهایة النهایة  79
لعبد وفی ا قد سبق أن المختار إمکان تصویر االرادة التشریعیة الضعیفة فی المستحبات بتقریب أن المنسد فی الواجبات جمیع االبواب إال باب اختیارهذا و 80

 المستحبات بإضافة باب العقاب علی ما یستفاد من کلمات المحقق العراقی)قدس سره(.
 الترتب إنما هو مرحلة الغرض لوال ما هو ظاهر حدیث الرفع. ولهذا نقول إن القدرة شرط لتنجز التکلیف وأن 81
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