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 مبحث ضد

احث اش مفروغ عنه استتتت ولي در اين مبحث مبيک از مباحثي که اگر به چه نتیجه
ز ضدش است شود اين عنوان را دارد که آيا امر به يک شيء مقتضي نهي ادقیقي مطرح مي

 يا نه؟

 تمهید

 اقتضاء چیست؟ اوّل: مراد از

ست زيرا در مباحث آينده مي ستلزام نی ضاء ا ضي گفمراد از اقت اند: امر به تهگويیم که بع
ضي گفته ست، و بع ضد ا ضدشيء عین نهي از  ضي گفته اند: نهي از  ست، و بع اند: نهي از ا
ست، و بعضي گفته شيء ا ضد  اند:ضد جزء امر به  ستلزم نهي از  شيء م ست وکلمه اامر به 

 کند.قتضاء( معنايي دارد که در هر سه مورد صدق مي)ا

 مراد از ضد چیست؟ دوّم:

هي اين منافي مراد از ضد اصطالح فلسفي نیست بلکه مراد از آن منافي و معاند است منت
ست: تار شم ا ست مثالً نقیض نماز ترک نماز ةدو چ شيء ا سم  اين منافي نقیض آن  ست ا ا

ت مثالً اگر مسجد اين منافي غیر نقیض آن شيء اس ةًو تار ندااين منافي را ضد عامّ گذاشته
شد برمن  سری افعال وجودی ه ازالةنجس با ست يک ست فوراً ففوراً واجب ا ست که با نجا

اله نجاست نیستند ها، اين افعال ضد ازشود مثل تکلم و قرائت دعا و امثال اينازاله جمع مي
سری افعال وجودی داريم که با ازا ست جمع نميامّا يک خواندن، بحث  شوند مثل نمازله نجا

 شود.مي ما شامل هر دو منافي
صل مطرح مي ضاين بحث را در چهار ف صل دوّم:  ضد خاصّ، ف صل اوّل:  د عامّ، کنیم: ف

 فصل سوّم: ثمرة بحث، فصل چهارم: ترتب.
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امر به  الً آيافصل اوّل: آيا امر به يک شيء مقتضيء نهي از ضد خاصّ آن است يا نه؟ مث
 ازالة نجاست از مسجد مقتضي نهي از نماز خواندن است يا نه؟

 برای ثبوت اقتضاء دو دلیل ذکر شده است:
شند اقتضاء ثابت است. مقد مة اوّل: گفتند هر دلیل اوّل: سه مقدّمه داردکه اگر کنار هم با

شود بايد ب ضد خودش جمع ن ست چون اگر با عدم  ضد خودش مالزم ا ود ا خضدی با عدم 
ند دو ضتتد جمع شتتود و اين خلض فرم عدم امکان اجتماي ضتتدين استتت. مقدمة دوّم: گفت

شند و اگر يکي واجب بود بايد ديگری متالزم نمي شد هتوانند در حکم متفاوت با م واجب با
س صالة هم واجب ا ست عدم  سجد واجب ا ست از م ت. مقدّمه بنابراين اگر گفتیم ازالة نجا

امش است ع حرام است يعني امر به يک شيء مقتضي نهي از ضد  سوّم: ضد عامّ هر واجبي
ست ترک صالة هم واجب است پس صالة که ضد عا مّ ترک مثالً ازاله نجاست که واجب ا

يک شيء مقتضي  شود. بنابراين با اين سه مقدّمه ثابت کرديم که امر بهصالة است حرام مي
 نهي از ضد خاصّ آن است.

ستدالل  شکال: در اين ا سوّم را هم بها ست و مقدمة  ست ا صل مقدّمه اوّل در عنوان ا
است ين اچه که درست است م ولي مقدمة دوّم درست نیست آنپذيريجا ميموضوعي در اين

ورت قدرت بر توانند داشتتته باشتتند زيرا در اين صتتکه عقالً دو متالزم دو حکم متضتتاد نمي
ست امّا متالزمین مي صل نی شند متوانند دو حامتثال حا شته با ثالً  يکي واجب کم متفاوت دا

 و ديگری مستحب يا مکروه باشد. بنابراين دلیل اوّل ناتمام است.
ضدی متوقّض بر  دلیل دوّم: اين دلیل هم از سه مقدّمه تشکیل شده است. مقدّمه اوّل: هر

 ست. مقدّمهترک ضد خاصّ خودش است مثالً ازالة نجاست از مسجد متوقّض بر ترک نماز ا
ست، يعن ضدّ عامّ واجب حرام ا سوّم:  ست. مقدمة  ي امر به يک دوّم: مقدمة واجب، واجب ا
گونه ريم اينشتتيء مقتضتتي نهي از ضتتدّ عامّ آن استتت. اگر اين ستته مقدّمه را کنار هم بگذا

صالمي ست و ترک، ترک  صالة واجب ا ست و ترک  صالة مقدمة ازاله ا ة ت شود که ترک 
ست، ن صالة تتتت حرام ا ضي نهي اشود که امر به تیجه اين مييعني  شيء مقت ضد يکي  ز 

 خاصش است.
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سلّماً مي سوّم را ت شکال: مقدمة دوّم و  گويد: ست که ميپذيريم، بحث روی مقدمة اوّل اا
ست، بايد ببین صش ا ضد خا ضدی متوقّض بر ترک  ست؟هر  به دو  یم دلیل اين مقدّمه چی

 شود.دلیل برای اثبات مقدمة اوّل اشاره مي
ود مقتضي دلیل اوّل اين است که در حکمت گفته شده که اجزاء علّت سه چیز است: وج

شتتود، مثالً اگر و وجود شتترط و عدم مانع، اين ستته اگر جمع شتتوند علّت تاّمه درستتت مي
ت  موجود باشد و بخواهیم هیز ت يعني نار  ت يعني آنچه شمي را بسوزانیم بايد مقتضي آن  رط 

ت يعني رکه در تأثیر مقتضي دخ ت هم موجود باشد و مانع  ت هم یل است مثل تماس  طوبت 
شد، با اجتماي اين سه چیز هیزم سوزانده مي اجب، ازاله است وشود، در ما نحن فیه معدوم با
صالة عدم مانع مي ست و عدم  صالة ا ست مانع از اجزاء علّ شود و عدمو مانع آن  ت تامّه ا

 ت.ضدّ ديگر اس یابراين ترک ضد مقدّمهک صالة است بنپس ازاله متوقّض بر تر
ست، چون عدم معلول همیشه مستند ست امّا در  اين  دلیل نادرست ا به عدم عدل تامّه ا

ست که همه شود بلکه عدم تحّقق عدم تحقّق علّت تامّه الزم نی ی اجزاء علّت تامّه محقّق ن
ضي ست، گاهي مقت ضي م يکي از اجزاء کافي ا ست و گاهي مقت ست ولي موجود نی وجود ا

شتترط وجود ندارد و گاهي هم مقتضتتي وهم شتترط موجودند ولي مانع معدوم نیستتت، عدم 
معلول وقتي مستند به وجود مانع است که حتماً مقتضي و شرط موجود باشند مثالً اگر چوب 
مرطوب باشد و نار هم وجود نداشته باشد عدم احتراق چوب به خاطر عدم نار است تتتت يعني 

ض ست تتتتت نه مرطوب بودن، زيرا مانعیت زماني اطالق ميبه عدم مقت ستند ا شود که ي م
شد مانعیت  شد تا مانع بخواهد جلوی تأثیر را بگیرد و اال اگر مؤثری نبا شته با مؤثری وجود دا
شند، در ما نحن  شرط موجود با ضي و  ار تأثیر معنا ندارد، پص مانعیت وقتي معنا دارد که مقت

است زماني ترک ازاله مستند به وجود صالة است که مقتضي ازاله و فیه که صالة مانع ازاله 
ی انسان است و شرط آن موجود باشد، مقتضي ازاله شرط آن موجود باشد، مقتضي ازاله اراده

شود پس ی ازاله هرگز با صالة جمع نميی انسان است و شرط آن آلت ازاله است، ارادهاراده
له ندارد پس مقتضي برای ازاله نجاست وجود ندارد، درنتیجه خواند اراده ازاکسي که نماز مي

ی ازاله استتت و اين ترک ازاله مستتتند به اتیان صتتالة نیستتت بلکه مستتتند به عدم اراده
ست به ضي با مانع قابل جمع نی ست که هرگز مقت صیت فقط در فعل ارادی ا صو عبارت خ
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ضي در ان موجو شد مقت شته با صالة در ما نحن ديگر اگر جايي مانع وجود دا ست، پس  د نی
 فیه مانع ازاله  نیست.

شما مي ست يا نیست؟ ادلیل دوّم: گفتند از  ضد عدم مانع ا سیم اين عدم  گر عدم مانع پر
ست بنابرا ست از اجزاء علّت نی ست و اگر عدم مانع نی ست از اجزاء علّت ا ضد با علّت ا ين 

گر عدم مانع است و ضد آن صالة است ی ضد ديگر قابل جمع است. مثالً ازاله واجب اتامّه
ست  ست و ازاله بر آن متوقّض ا شد از اجزاء علّت ا صالة ثابت با اگر عدم مانع  وبرای عدم 

تواند ثابت نباشد از اجزاء برای عدم صالة ثابت نباشد از اجزاء علّت نیست پس خود صالة مي
پرسیم وقتي که ، از شما ميودتواند با علّت تامّه ازاله جمع شعلّت نیست پس خود صالة مي
صورت اّول شود يا محقّق نميشود يا ازاله محقّق ميصالة با علت تامّه جمع مي شود، در 
آيد و هر دو يمآيد و درصتتورت دوّم تخلض معلول از علّت تامّه الزم اجتماي ضتتدين الزم مي

که به اين محال استتت و امری که مستتتلزم محال باشتتد خودش هم محال استتت، علّت اين
ست که عدم الصالة را عدم المانع نگرفتیم، پس عد شديم اين ا م الصالة عدم محذور مبتلي 

ضد ديگر ت  ی ازاله تتت يعنيالمانع است و در نتیجه ترک صالة تتت يعني ترک ضد تتت مقدّمه
 است.

کند که هر ضتتدی با کند بلکه فقط اثبات مياشتتکال: اين مقدار از بیان اثبات دعوی نمي
لّت ضتد عکند که عدم ضتد از اجزاء ی ضتدش قابل جمع نیستت و اين ثابت نميت تامّهعلّ

ست، ضد با علّت تامّه ديگر ا شدن  ضد ديگری يکي از دو جهتدلیل عدم جمع  ست:  ی  ا
ودش خيک جهت اين است که عدم ضد عدم مانع باشد يعني هر ضدی متوقّض برعدم ضد 

د يعني هرضد ی ضد با ضد ديگر قابل جمع نباشهباشد، و جهت ديگر اين است که علّت تامّ
شد، در مثال يکي از اجزاء علّت تمتوقّض بر عدم علّت تامّه ضد ديگر با ی ی نماز، ارادهامّهی 

ست و اراده ضد ی نماز با ازاله قابل جمع نیست پس اين برهان ثابت نمينماز ا کند که عدم 
 ی ضدامّهتکند که هر ضدی با علّت بت ميعد مانع تتتت يعني مقدّمه تتتت است بلکه تنها ثا

 خودش قابل جمع نیست.
تیجه بگیريم نی ضدّ ديگر است تابا آن پس دلیل نداريم تا ثابت کند که ترک ضد مقدّمه

 که ضد خاصّ يک واجب حرام است.
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که اين بحث ادلّه ديگری هم بر حرمت ضتتتد خاصّ واجب بیان شتتتد امّا با توجّه به اين
 شويم.کنیم و وارد فص دوّم ميد همین جا اين بحث را تمام ميای ندارثمره

 فصل دوّم: ضدّ عامّ 

نهي از ضّد  مراد از ضدّ عامّ نقیض و ترک است و اگر گفتیم که امر به يک شيء مقتضي
 رام است.که در شريعت نماز واجب شد ترک نماز ح عامّ است معنايش اين است که وقتي

دارد يا  ین وجوب يک شيء با حرمت ترک آن مالزمه وجودپس مسأله اين است که آيا ب
 نه؟

ب و يکي ديگر اين مستتأله ارتباط نزديکي با حقیقت حکم دارد زيرا يکي از احکام ما وجو
 از احکام حرمت است.

ساس اين چهار نظر، آيا  چهار نظر معروف در مورد حقیقت حکم وجود دارد، بايد ببینیم برا
 مالزمه وجود دارد يا نه؟

صفات ز نظر اوّل اين است که حقیقت وجوب حبّ و حقیقت حرمت بغض است و اين دو ا
ساني هستند، وقتي مي ست،نف ست و غیبت حرام ا شريعت نماز واجب ا يعني نماز  گويیم: در 

ب شتتيء و نزد خدا محبوب و غیبت نزد او مبغوم استتت، روی اين نظر گفتند که بین وجو
ست زيرا و ضش مالزمه ا ضش وجداناًحرمت نقی شیئي حبّ پیدا کنیم نقی مبغوم ما  قتي به 

شود. اين مسلک به آقا ما مي شود مثالً وقتي به مشي حبّ پیدا کنیم ترک مشي مبغوممي
 ضیاء رحمه اهلل منسوب است.

ع داريم و ظاهراً اين فرمايش درستتت نیستتت، ما يک مالئمت با طبع و يک منافات با طب
، مالئمت با عدم منافرت با طبع داريم، ظاهراً حبّ معلول يک عدم مالئمت با طبع و يک

الئم با طبع طبع و بغض معلول منافرت با طبع استتت نه عدم مالئمت باطبع، مثالً صتتالة م
یست ولي عدم ناست ولي ترک صالة معلوم نیست که منافر با طبع باشد، بله مالئم با طبع 

قت شتتتود. بنابراين اگر حقیض ميشتتتود بلکه منافرت موجب بغمالئمت موجب بغض نمي
نافرت است نه شويم زيرا بغض معلول مو بغض دانستیم قائل به مالزمه نمي تکلیض را حبّ 

 عدم مالئمت، و هرچه که مالئم شد ترکش عدم مالئم است نه منافر.
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ست نه به ع ست که حقیقت تکلیض عبارت از اراده و کراهت ا صفت نظر دوّم اين ا نوان 
که ظاهر فرمايش ه به معنای دو فعل نفس )يعني طلب و زجر نفساني( ت کما ايننفساني، بلک

ت در اين صورت واضح است که بین اراده ی فعل و کراهت از مرحوم آخوند همین معنا است 
 ترک مالزمه نیست.

شايع و حقیقت حرمت زجر به ست که حقیقت وجوب بعت به حمل  سوّم اين ا حمل  نظر 
صیغ ست، وقتي  شاء به يک داعي بههشايع ا صیغه و تلفظ کار ميی ان صداق مرود همین 

که ريد، بدون اينگويد: بفرمايید جای بخوبرای همان داعي است مثالً وقتي کسي احتراماً مي
شخص واقعاً بیايد و چای بخورد، همین کالم او م شد آن  شته با صد جدّی دا صداق احترام ق

ع مصداق ويد: درس بخوان، همین کالم به حمل شايگاش ميشود، يا وقتي کسي به بچهمي
صفهاني ميبعث مي شايع وجوب و زجرِ به  فرمايد: بعثِشود، مرحوم ا شايع حبه حمل  مل 

سلک مالزمه ست. روی اين م ست، زيحرمت ا شيء و حرمت ترک آن نی را ای بین وجوب 
اريم زيرا يع ندوقتي مولي فرمود: )صتتلّ(، بعثِ به حمل شتتايع استتت ولي زجرِ به حمل شتتا

 نفرمود: )ال تترک الصالة(.
ت نظر مدرسه مرحوم آقای خويي ت اين است 1نظر چهارم  که وجوب و حرمت  و مختار ما 

شود و اگر ترکي اعتبار شود عبارت از دو جعل و اعتبار است، اگر فعلي اعتبار شود وجوب مي
ل صتتالة استتت و حرمت شتتود، روی اين نظريّه وجوب صتتالة به معنای اعتبار فعحرمت مي

ست تتتت بنابراين مسلک هم مالزمه ای بین وجوب يک کذب به م عنای اعتبار ترک کذب ا
ست زيرا مالزمه صالة را اعتبار و جعل کرد شيء و حرمت آن نی شاري  ست که وقتي  ای نی
 ترک صالة راهم جعل و اعتبار کند.

يء و شتتتبین وجوب يک  ایبندی: در بحث حکم بنابر هر چهار نظريّه هیچ مالزمهجمع
 حرمت نقیضش نیست پس امر به يک شيء نهي از ضد عامش را اقتضاء ندارد.

                                                 
 .336: 2ـ المحاضرات 1
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 ی بحثفصل سوّم: ثمره

ط به ضتتتد ای برای اين مستتتأله در دو نوي ذکر کردند و هر دو مربوعلمای ما يک ثمره
ضد عامّ بحث ثمره ست. کانه در  ست که ما دخاصّ ا اريم، و واجب دای ندارد فري اوّل اين ا

ست، مثل وجوب ازاله که  سع از عبادات ا سع و واجب مو ضیق و ديگری مو ضیق ميکي م
ست و وجوب صالة در اوّل وقت که موسع است، تضي نهي اگر گفتیم امر به يک شيء مق ا

ست نماز منهي عنه مي صش ا ضد خا ست، ااز  ساد ا مّا اگر شود و نهي در عبادات موجب ف
قط يک فنماز منهي عنه نیست و  ضد خاصش نیست نهي ازگفتیم امر به يک شيء مقتضي 

ست و اين يک ثمره ست، ولي نماز صحیح ا شده ا ی مهم فقهي فعل واجب يعني ازاله ترک 
 مترتب براين بحث است.

ست و يکي از دو  ضیق ا ست که ما دو واجب داريم و هر دو م ضیق اهم مفري دوّم اين ا
ة که در انتهای وقت صتتالاستتت مثل اين استتت و ديگری مهم استتت و واجب مهم عبادی

شتتود يمهستتتیم و فقط برای چهار رکعت عصتتر وقت داريم و االن يک نفر هم دارد غرم 
هم عبادی مپس هم وقت نماز مضیق است و هم وقت انقاذ مضیق است و انقاذ اهم و صالة 

صالة منهي عنه مي شويم  ضاء  ست. اگر قائل به اقت ست و اگر قا ل به  عدم ائشود و باطل ا
 ست.ااقتضاء شويم صالة منهي عنه نیست پس باطل نیست و فقط ترک واجب اهم شده 

 ی بیان شده در اين ذو فري وارد شده است.اشکاالتي بر ثمره
 اعترام اوّل:

شويم در هر دو ف ضاء  شويم و چه قائل به عدم اقت ضاء ب ري نماز باطل ما چه قائل به اقت
اريم امر به صالة ره است. در فري اوّل وقتي که امر به ازاله دی ضدّ بدون ثماست پس مسأله

نیستتت که به آن  آيد، در بطالن صتتالة الزمنداريم و االّ تکلیض به امر غیر مقدور الزم مي
همین طور است،  همین که امر نداشته باشد باطل است، فري دوّم نیزنهي تعلق بگیرد، بلکه 

ش شته با صالة نداريم، واالّوقتي که تکلیض به انقاذ دا تکلیض به امر غیر  یم تکلیض فعلي به 
 .آيد، پس صالة که امر ندارد اگر اتیان شود باطل استمقدور مي
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ست، يکي از آنها جواب مرحوم محقّق ثانياز اين اعترام جواب شده ا ست  1هايي داده  ا
ست و شان فرمودند: آنچه کند. اياز فري دوّم را برطرف نمي و اين جواب مربوط به فري اوّل ا

شرعي  ست و يک فرد از اين صالة مانع  ست عبارت از صالة بین الحدين ا که بر ما واجب ا
دارد و اشتتکالي ندارد که جامع بین دو فرد که يک فرد مقدور شتترعي استتت و يک فرد غیر 

شد، نتیجه ست واجب با شرعي ا ست که اگر من به جای ازاله، نماز خواندم مقدور  اش اين ا
ست امّا اين مطلب در فري دوّم نميواقع صداق واجب ا که هر دو آيد به جهت ايناً اين فرد م

به جامع بین امر مقدور و امر غیر مقدور توان گفت که من امر واجب، مضتتیق هستتتند و نمي
 دارم.

ست: اين 2مرحوم میرزای نائیني شما جواب مرحوم محقّق ثاني را نپذيرفته و فرموده ا که 
ست، تارةً ميگويید قمي شرط ا ست، يعني درت در متعلق تکلیض  شرط عقلي ا گويیم قدرت 

ست در عقل مي شد و تکلیض به امر غیر مقدور قبیح ا گويد که مأمور به بايد مقدور مکلّض با
ست  ست چون مراد از تکلیض به غیر مقدور اين ا صورت حق با محقّق ثاني رحمه اهلل ا اين 

ولي اگر تکلیض به  ا در خرج بیندازد و مکلّض را تعجیز کند،که مولي کاری کند که مکلّض ر
تواند افتد چون فرد مقدور را ميجامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق بگیرد مکلّض در حرج نمي

ست که بايد مامور به مقدور بوده و  ضای نفس تکلیض اين ا انجام دهد امّا اگر گفتیم که مقت
شد در اي ست زيرا وقتمکلض قادر بر انجامش با ست ا صورت اعترام در ي مولي تکلیض ن 

کند اگر بناء باشتتد که مامور به جامع باشتتد و فرد غیر مقدور را بگیرد با اقتضتتای خطاب مي
شد و حال ايننمي ست که مامور به بايد مقدور با که يک فرد سازد زيرا اقتضای خطاب اين ا

يعني صالة در حال ازاله تتت مصداق غیر مقدور شرعي است پس اين فرد تتت جا جامع در اين
 مامور به نیست.

که اين کالم میرزای نائیني ابهام دارد وکالمش در مورد اقتضای خطاب با قطع نظر از اين
صدر شکالي را مرحوم آقای  ست  ا ست 3دو پهلو ا شکال اين  بر کالمش وارد کرده ا و آن ا

ق امر شتترعاً و عقالً بايد مقدور استتت که معنای مقدوريت مامور به اين استتت که ايجاد متعل
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باشد و فرم اين است که يک فرد متعلق )صرف الوجود( ايجادش مقدور است و جامع بین 
مقدور و غیر مقدور، مقدور استتتت پس کالم محقّق ثاني رحمه اهلل تمام استتتت، ولي کالم 

 ايشان فقط فري اوّل را درست کرد و اعترام بر فري دوّم به حال خود باقي است.
دارد، در اين جواب گفته شد که ثمره تمام است، جواب دوّم اعترام را از هر دو فري برمي

شديم عمل عبادی در هر دو فري  ضايي  ضايي منهيزيرا اگر اقت ست و اگر اقت عنه و باطل ا
نشديم امر ترتبي داريم، بله امر فعلي در فري اوّل ازاله است و تکلیض فعلي ازاله است امّا اگر 

صیّ صمع ست پس  صالة ا صحیح الة مامورت کردم يک امر دومي دارم که امر به  به بوده و 
فري دوّم تکلیض فعلي انقاذ است اگر انقاذ را معصیّت کردم تکیلض فعلي بر من اتیان  است، در

شتتود پس در اين فري هم صتتالة امر دارد، بنابراين با امر ترتبي اين ثمره درستتت صتتالة مي
 شود.مي

که ما ترتب را بپذيريم امّا اگر مثل مرحوم آخوند ترتب را درست است بنابر ايناين جواب 
 نپذيريم اين جواب درست نیست.

سبت به عمل عبادی قبول نکنیم، نمي ست که اگر امر ترتبي را ن سوّم اين ا توانیم جواب 
صتتد وجود مالک را برای عمل عبادی انکار کنیم و در عمل قربي کافي استتت که آن را به ق

ست، و در فري دوّم امر دائر بین انقاذ و  مالک انجام دهیم بنابراين اين عمل عبادی صحیح ا
وقتي که تکلیض را که انقاذ است ترک کرديم صالة اگرچه امر نداشته باشد ولي  صالة است.

دهیم و همین مقدار در صتتحّت نماز کافي مالک دارد پس آن را به قصتتد مالک انجام مي
 است.
ن جواب دو اشکال وارد شد، يک اشکال را سابقاً در بحث تعبّدی و توسلي گفتیم تتت  ايب

که اگرچه مشتتهور قائل به قربي بودن عمل به واستتطه انجام آن به قصتتد  و آن اين استتت
شده صد مالک عمل قربي نميمالک  صحیح نیست و با ق شود اند ولي به نظر ما اين کالم 

وند متعال اضتافه پیدا کند، اللّهم االّ ان يقال که مراد بلکه عمل وقتي قربي استت که به خدا
که قائلین از مالک محبوبیت و مبغوضتتیتي باشتتد که در نفس عمل استتت با قطع نظر از اين

 خداوند به آن امر کرده است.
 که ]مالک به معنای محبوبیت استتت  گويیداشتتکال دوّم اين استتت که شتتما از کجا مي

ست اين دانیم که مالکچون ما نمي صلحکه ميچه چیزی ا صالة م ت دارد يا غیبت گويیم 
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کرد ما همه مفسده دارد به خاطر امر و نهي شاري است لذا اگر شاري مقدّس به غیبت امر مي
بت مي ماز نهي ميغی ما نميکرد آن را ترک ميکرديم و اگر از ن چه کرديم پس  که  دانیم 

 شد؟باعملي مالک دارد و مالک امر و نهي چه مي
 و مدلول دارد:از اين اشکال جواب دادند که اگر خطابي وارد شد مثل )صلّ(، اين خطاب د

مل به مدلول مطابقي آن وجوب نماز استتتت و چون ما علم خارجي داريم که وجوب يک ع
ول شتتود که اين کالم مدلي موجب ميم خارجلخاطر وجود مصتتلحتي در آن استتت اين ع

صیدا ميديگری )يعني مدلول التزامي( پ ست که نماز م لحت و مالک کند و آن مدلول اين ا
ثالً وجود نداشته ی مزاحم با ازاله مدارد، حال اين تکلیض به خاطر عدم قدرت تسبت به حصّه

 د کنیم.يباشد چرا از مدلول التزامي آن )يعني مالک داشتن اين فرد از صالة( رفع 
عد مدلول لفظي استتتت و ب به بحث  مايش مربوط  ّا بر اً آن را مطرح مياين فر کنیم، ام

ي يا التزامي که مدلول مطابقي و مدلول تضمنفرمايش مذکور دو اشکال وارد است: يکي اين
ستند و با ارتفاي مدلول مطابقي مدلول التزامي نیز مرتفع شود و حجّیّت مي با هم الينفک ه

 مدلول التزامي هم چیزی جز حجّیّت مدلول مطابقي نیست.
است، ايشان فرمودند: اگر تسلّم کنیم که حجّیت مدلول  1م از مرحوم آقای صدراشکال دوّ

باز هم در ما نحن فیه به درد نمي یت مدلول مطابقي نیستتتت  خورد، زيرا التزامي تابع حجّ
و مدلول التزامي منعقد شتتود و با يک تفکیک در حجّیّت در جايي استتت که مدلول مطابقي 

گويند مدلول التزامي به حال خودش باقي است جا ميرد در اينقرينه مدلول مطابقي قید بخو
امّا اگر از اوّل مدلول مطابقي منعقد نشتتتود ديگر معني ندارد که مدلول مطابقي که منعقد 
شرطیت قدرت  ست چون  شد ما نحن فیه از اين قبیل ا شته با ست مدلول التزامي دا شده ا ن

ست و نمييک قرينه لبّي  صل ا شامل گذارد کو کالمت شود تا  ه اطالقي د ر خطابات ايجاد 
 شخص عاجز شود.

مر ترتبي است که اعترام اوّل بر ثمره وارد نیست و جواب اين اعترام وجود انتیجه اين
 کند.و جواب مرحوم محقّق ثاني فقط اعترام را در فري اوّل برطرف مي

شده ندارد زيرا اين عمل عب سأله  شده که اين م ادی علي ای حال ت اعترام دوّم: گفته 
صحیح است، اگر ال اقتضايي شديم عبادت چه اقتضايي شويم و چه ال اقتضايي شويم تتتت 
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صحیح است چون عبادت نهي ندارد، و اگر اقتضايي شديم عبادت صحیح است چون نهي از 
عبادت غیری استتتت و فقط نهي نفستتتي از عبادت موجب بطالن آن استتتت، اين نظريّه را 

 اند.قائل شده 1حوم میرزای نائینيجماعتي من جمله مر
ست که ايشان مي ست يعني توضیح بیان ايشان اين ا ه خاطر بفرمايد: چون نهي غیری ا

سده ست و از طرفي اين ایوجود مف ضیت خود آن نی گويیم نهي که ميدر خود عمل و مبغو
ساد منهي ست نکتهدر عبادت موجب ف ست که عمل مبغوم نميعنه ا مقرّب تواند اش اين ا

او را کتک  دشمن مولي است و کند که زيدباشد مثالً عبدی که مطیع مولي است و فکر مي
خاطر کتک زدن زيد آيا واقعاً اين عبد بهشود که زيد فرزند مولي است زند و بعد معلوم ميمي

ست؟ نه، ولو مؤاخذه نمي سته ا شدهبه مولي تقرب ج ست چون  شود ولي به مولي مقرّب ن ا
ست، و در ما نحن فیه که عبادت منهي عملي که شد مقرّب نی ست و مبغوم با عنه غیری ا

شده و مقرّب مي شرائط  ست تام االجزاء وال ست چون دارای مالک ا گردد و اگر مبغوم نی
شديم باز به خاطر و ضايي  ست. با اين بیان حتّي اگر اقت صحیح ا شود  جود مالک در اتیان 

 عمل، عمل صحیح و تامّ است.
صدر مرحوم ست که ما  2آقای  شکال اوّل اين ا شکال دارند ا بر فرمايش مرحوم میرزا دو ا

شان مي شما از ايناز اي سیم: مراد  ست؟ يا مراد از آن محبوبیت پر صالة مالک دارد چی که 
شد  ست، اگر مراد محبوبیت با ست نی شد در ست، و هرکدام که با صلحت ا ست و يا مراد م ا

ست و مبغوضیت با محبوبیت قابل جمع نیست، درست نیست زيرا اين عمل مبغو م مولي ا
شود بلکه بايد مصلحت انجام دهد مقرّب نمي و اگر مراد مصلحت باشد اگر عمل را به داعي

 به حق تعالي اضافه پیدا کند.
که ايشان با اين اشکال موافق نیستیم، اگر مراد مرحوم میرزا از مالک محبوبیت باشد اين

ضیت، غیری و به فرمودند: عمل مبغوم ست ما هم قبول داريم، ولي اين مبغو خاطر ترک ا
اهم است و با محبوبیت سازگار است و اگر مبغوم نفسي بود با محبوبیت قابل جمع نبود، و 

شتتود که اگر مراد مرحوم میرزا از مالک مصتتلحت باشتتد از کالم مرحوم میرزا استتتفاده نمي
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ه ولو مکلّض اين عمل را به قصد محبوبیت نفسي آورد، بلکمکلّض عمل را به قصد مالک مي
 اين عمل امر دارد. کهشود عالوه براينبیاورد اين عمل مقرّب مي

شکال دوّم: مرحوم میرزا فرمود اين عمل مالک دارد، شان از کجا فهمید که اين عمل  ا اي
ضاء و با منهي عنه بودن عمل نمي ستمالک دارد، بنابر اقت کرد، پس  توان اين عبادت را در

که اين عمل امر داشتتته باشتتد ايشتتان از کجا فهمید که اين عمل مالک دارد، در بدون اين
 فهمیم که اين عمل مالک دارد.حالي که ما فقط از طريق خطاب مولي مي

کنیم که چرا شاري مقّدس اين اشکال را هم قبول نداريم زيرا در بحث امر و نهي بیان مي
کند، در جای خودش گفته شد که چون حقیقت امر کند و هم نميتواند به يک شيء هم نمي

دانیم به لحاظ حقیقت حکم اشکال ندارد که امر و نهي به يک شيء حکم را امر اعتباری مي
ی مبدأ و ديگری از ی ديگر استتتت: يکي از ناحیهتعلق بگیرد، ولي اشتتتکالش از دو ناحیه

ات محبوب مولي هستتتتند و محرمات مبغوم ی منتهي. از ناحیه مبدأ گفتیم که واجبناحیه
شيء نمي شد. تواند هماويند و يک  باالخره کسر و انکسار  محبوب مولي و هم مبغوم او با

شتتود اگر برابر باشتتند نه محبوب استتت و نه مبغوم، و اگر يکي غلبه کند همان محّقق مي
مکلّض قدرت ندارد بر  شود زيرای امتثال هم مشکل ميی منتهي و مرحلهشود. و از ناحیهمي

شد، اين را در بحث تعلق  شد و هم منهي عنه با شیئي که بخواهد هم مأموربه با امتثال يک 
سي با نهي غیری  ستیم که امر نف ساس قائل ه شديم، براين ا شيء واحد قائل  امر و نهي به 

شيء مي ست يعني يک  شد و هم منهيقابل جمع ا سي با به عنه تواند هم ماموربه به امر نف
نهي غیر باشتتد و اين اجتماي نه در مبدأ مشتتکل دارد و نه در منتهي، در مبدأ مشتتکل ندارد 

که خود عمل واقعاً مبغوم نیست و فقط ترک اهم مبغوم چون مبغوضیت غیری يعني اين
استتت، و خود عمل محبوبیت نفس دارد، و در منتهي نیز مشتتکل ندارد زيرا قدرت برامتثال 

ست وجود دارد چون اگر م شده ا صیتي مرتکب ن هم را ترک کند و اهم را انجام دهد هیچ مع
صورت  صیتي  صالً مع ست و اگر اهم را اتیان کند ا صیان اهم ا زيرا فعلیّت مهم متوقّض بر ع

چون در صورت امتثال اهم، امر به مهم فعلي نشده است،و اگر هم مهمّ عبادی  نگرفته است
با نهي غیری )يعن فت  خال هد م جام د کاب منهيرا ان بت ي ارت نه غیری( استتتتحقاق عقو ع

آورد چون امتثال نهي غیری عقلي و از باب امتثال امر نفستتي به اهم استتت، پس همین نمي
 فرد ار صالة امر نفسي و محبوبیت ذاتي دارد و اگر آن را انجام دهیم صحیح است.
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ين استتت که بنابراين اعترام دوّم بر ثمره مذکوره در بحث ضتتد تمام استتت و معنايش ا
 ی عملي ندارد.اين بحث ضدّ ثمره

 اين تمام کالم در فصل سوّم بود.
 فصل رابع: مبحث ترتب

 شود.در مبحث ترتب جهات عديده ای بحث مي
 الجهة االولي: في معني الترتب و فائدته

اصل ترتب در جايي است که دو واجب ت يکي اهم و  ديگری مهم ت داريم در اين صورت 
مکلّض به اهم هستیم. بعضي گفتند: اگر مکلّض امر به اهم را معصیّت کرد يک  بال اشکال ما

امر طولي و ترتبي نسبت به مهم دارد يعني امر به اهم فعلي است و اگر اين امر معصیّت شد 
شتتود پس اگر امر به اهم امتثال شتتد شتترط امر به مهم فعلي نشتتده و امر به مهم فعلي مي

شده و شوتکلیض به مهم فعلي نمي شرط امر به مهم فعلي  شود  صیان  د و اگر امر به اهم ع
شتتود و اگر اين تکلیض هم عصتتیان شتتود دو معصتتیّت تحقّق پیدا تکلیض به مهم فعلي مي

شکال انقاذ مؤن کند. يکي از مثالمي ست بال ا صالة ا سأله انقاذ مؤمن و  های رايج ترتب م
ست همه گفتند در اين حال ما تکلی ض فعلي به انقاذ مؤن داريم و تکلیض فعلي اهم از صالة ا

آيد توجّه دو به صالة نداريم و االّ اگر تکلیض فعلي نسبت به صالة هم داشته باشیم الزم مي
ندارد و در جای خود گفته شتتتد که  دو  ثال هر دو را  تکلیض فعلي که مکلّض قدرت بر امت

اين دو تکلیض به مکلّض محال  تکلیفي که قدرت بر امتثال آن دو در يک زمان نباشتتد توجّه
نماز بخوانم )در ضتتیق  توانماستتت. پس اين هم مورد اتقاق استتت که اگر اال انقاذ کنم نمي

توانم انقاذ کنم. همه قبول دارند که ما امر فعلي به انقاذ داريم وقت(، و اگر نماز بخوانم نمي
صیّت کردم آيا امر  ست که من اگر انقاذ نکردم و مع صالة پیدا سؤال اين ا سبت به  طولي ن

سبت به نماز داريم پس مي کنم يا نه؟ قائلین به ترتب گفتند: بله، ما يک امر طولي و ترتبي ن
تکلیض داريم يکي مطلق که انقاذ باشتتد و ديگری مشتتروط که نماز باشتتد و اگر انقاذ را  دو

خوانديم فقط امر  انجام نداديم و نماز هم نخوانديم دو معصتتیّت مرتکب شتتديم، امّا اگر نماز
ضي صیّت کرديم و بع ست، بنابراين قول فقط يک انقاذ را مع ها گفتند که امر ترتبي محال ا

تکلیض فعلي آن هم نسبت به انقاذ ثابت است و تکلیض به نماز حتّي به صورت مشروط ثابت 
ست پس با ترک انقاذ فقط ست گرچه عالوه بر ترک انقاذ، نماز نی شده ا صیّت انجام   يک مع
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ست زيرا در اين  شده ا صل  را هم ترک کند. بنابر قول به ترتب با انجام انقاذ يک امتثال حا
 صورت تکلیض به صالة فعلي نشده است.

شدن قول به ترتب حتّي در دو واجب مساوی هم مي آيد ک مثالً دو مؤمن در حال غرق 
هر  تکلیض به انقاذ قائلند که دو خطاب مشتتروط در اينجا وجود دارد يعنيها هستتتند. ترتبي

ست،  شده ا صیّت انجام  ست، با ترک انقاذ هر دو، دو مع شروط به ترک انقاذ ديگری ا يک م
ستم، زيرا فقهیاً احتمالش امّا منکرين ترتب مي گويند که من مکلّض به انقاذ يکي از اين دو ه

مالش هر دو را ندارم و همچنین احت نیستتت که دو تکلیض داشتتته باشتتم چون قدرت برانجام
. و ترجیح نیست که اصالً تکلیض نداشته باشم چون يقیتاً انقاذ يک مومن بر من واجب است

بال مرجّح استتتت پس تکلیض به اتفاذ احدهمای غیر معین دارم.  احدههای معین نیز ترجیح
 در معنای ترتب و عدم ترتب بود. چه که بیان شدآن

ی بحث ترتب اين ويي فرمود ثمرهی بحث ترتب اين استتتت که مرحوم آقای  خامّا ثمره
توانیم با امر است که ما عمل عبادی مهم را در صورت مزاحمت با خطاب هم و ترک آن مي

صورتي که از طريق وجود مالک و همچنین از طريق وجود  ترتبي صحّش را اثبات کنیم در 
نديم را درستتت کنیم، مثالً در ضتتیق وقت هستتتیم و نماز هم نخوا امر نتوانستتیم صتتحّتش

ست در اين حال دو خطاب )انقذ( و )صلّ( به ما توجّه پیدا  شدن ا شخصي هم در حال غرق 
ست حال اگر مي شتر ا ست چون اهمیتش بی ست خطاب )انقذ( ا کند، آنچه که تکلیض فعلي ا

توانیم اين تکلیض را امتثال نکرديم و مشتتتغول نماز شتتتدم اين نماز را از طريق مالک نمي
آن را تصحیح کنیم زيرا توانیم الک را ه کشض ندارد از راه امر هم نميتصحیح کنیم، چون م

ست، شتیم اين امر با امر فعلي به انقاذ قابل جمع نی شان فرمود که  اگر امر فعلي به نماز دا اي
ی قول به ترتب توانیم صحّت صالة را با امر ترتبي درست کنیم و اين ثمرهدر اين موارد مي
ترتب شديم هیچ راهي برای تصحیح اين صالة نداريم، نسبت بین خطاب  است، امّا اگر منکر

صلّ( ست، )انقذ( و خطاب ) صوص من وجه ا ست که  عموم و خ مادّه اجتماي اين دو جايي ا
هم خطاب )انقذ( و هم خطاب )صتتلّ( به مکلّض توجّه پیداکند در اين صتتورت تعارم پیش 

گويد صتتالة بر تو ب استتت و خطاب )صتتلّ( ميگويد انقاذ بر تو واجآيد، خطاب )انقذ( ميمي
واجب استتتت مو ما از خارج عمل داريم که وجوب هر دو بر من ممکن نیستتتت. تعارم در 

گويد جا تعارم بالعرم است گاهي مدلول دوخطاب با هم متضادّند مثالً يک خطاب مياين
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خطاب با هم گويد )ال تجب الصتتالة( و گاهي مدلول دو )تجب الصتتالة( و خطاب ديگر مي
س ضان بالعرم ا ستند بلکه تعار ضاد نی صالة که يک روايت ميمثل اين تمت گويد )تجب 

گويد )تجب صتتتالة الظهر فیه( اين دو روايت به لحاظ و روايت ديگر مي مها(الجمعة في يو
مدلول با هم تعارم ندارند چون عمل به هر دو ممکن استتت ولي علم خارجي داريم که در 

ضهيک روز بیش ا صالةز پنج فري ست و اگر هم  صالة  ی يومیه بر ما واجب نی جمعه و هم 
شد الزم مي ضهظهر واجب با شد، به آيد که در روز جمعه بیش از پنج فري ی يومیه واجب با

آيد. عین همین علم خارجي را در ما نحن فیه همین خاطر بین دو خطاب تعارم پیش مي
شد، گويد انقاداريم زيرا خطاب )انقذ( مي شد چه نبا ست چه مزاحم با صالة با ذ مطلقاً واجب ا

صلّ( مي شد، و يک و خطاب ) شد چه نبا ست چه مزاحم با انقاذ با صالة مطلقاً واجب ا گويد 
علم خارجي داريم که امکان ندارد اين دو تکلیض با هم جمع شوند و اين علم از اعتبار قدرت 

ست که م ست چون قبیح ا ولي دو تکلیض بکند که مکلّض قدرت بر در تکلیض به دست آمده ا
آيد متهي جا بین دو دلیل )انقذ( و )صّ( تعارم به وجود ميامتثال هر دو را معاً ندار در اين

ست. وقتي اين دو خطاب با  صوص من وجه ا ست بلکه به عموم و خ شان به تبیان نی ض تار
شويم اين دو خطاب تعراضي  هم تعارم دارند که ما ترتب را انکار کنیم ولي اگر قائلبه ترتب

ست.  شروط به ترک انقاذ ا ّصل( م ست و خطاب ) با هم ندارند چون خطاب )انقذ( منطلق ا
بنابراين اگر در ما نحن فیه ترتب را انکار کرديم قواعد باب تعارم جاری استتت و اگر ترتب 

صلّ( رفع يد کنیم ، امّ ست که از اطالق خطاب ) ا دو تکلیض را قبول کرديم غاية االمر اين ا
باقي است يکي مطلق است و ديگری مشروط به ترک اولي است، لذا در ما نحن فیه مرحوم 

صدر ست که اگر ما ترتب را انکار کرديم اين مورد از فرمود: ثمره 1آقای  ی بحث ترتب اين ا
ترتبي  شتتود، امّا اگرتعارم استتت و در باب تعارم قواعد ترجیح جاری مي صتتغريات باب

شده و قواعد باب تزاحم جاری مي شديم اين صغیرات باب تزاحم  شود و قواعد اين مورد از 
 دو باب با هم فرق دارد.

 اين تمام کالم در جهت اوّل بود.
جهت دوّم: مسأله ترتب يک مسأله عقلي است نه لفظي معنای مسأله عقلي اين است که 

آيا امر ترتبي به ضد ممکن  کهنزاعي که بین اصحاب در مورد ترتب است عبارت است از اين
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شیرازی و مرحوم خويي ت  شدند تتتت مانند مرحوم  ساني که قائل به امکانش  ست يا نه؟ ک ا
گفتند ترتب ممکن استتت و کستتاني که قائل به عدم امکان امر ترتبي شتتدند ترتب را محال 
و  دانستتتند اين نظر را برای اولین بار مرحوم کاشتتض الغطاء مطرح نمود و بعد مرحوم شتتی 

 مرحوم آخوند هم آن را انکار کردند.
ستحالهدر اين ست که اگر قائل به ا شده ا سؤالي مطرح  شن جا  سأله رو شديم م ی ترتب 

صرف  ست، پس  ست ولي بنابر قول به امکان ترتب، امکان ان دلیل بر وقوي امر ترتبي نی ا
 ای ندارد.بحث از امکان و عدم امکان و قول به امکان قائده

سي ن کالم ميدر جواب اي سأله ترتب وجود دارد که اگر ک صیتي در م گويیم که يک خو
ست که در باب  سرّش اين ا ست.  ساوی با وقوي آن ا شد امکان آن م قائل به امکان ترتب 
ترتب مواردی که داريم تتت مثل وجوب انقاذ و وجوب صالة تتت بین اين دو تزاحم واقع شده 

مین داشته باشد و قطعاً بايد از يک تکلیض فعلي احتواند تکلیض فعلي به متزاست و شاري نمي
که مسلماً از آن رفع  يد بکند، و آنچه به متزاحمین داشته باشد و قطعاً بايد از يک تکلیض رفع

ت دو گونه رفع  کند تکلیض به اهم است،يد نمي ت يعني صالة در مثال  امّا در تکلیض به مهم 
که از اطالق کلیض به صالة رفع يد کند و ديگری اينکه از اصل تشود: يکي اينيد تصوّر مي

ست رفع آن شده ا صالة ان يد کند و معنايش اين مي که موجب تزاحم  شود )تجب علیک ال
قاذ( عقل مي گويد: اگر قرار شتتتد که از تکلیفي رفع يد کنیم به اقلّ ما يرفع به ترکت االن

طالق تکلیض به صالة محذور تزاحم برطرف کنیم و در اينجا با رفع يد از االمحذور اکتفاء مي
 ماند ولي فعلیّت آن مشروط به ترک اهم است.شود پس اصل تکلیض به صالة باقي ميمي

نخواهد  بنابراين اگر قائلین به استتتتحاله ترتب، امکان آن را بپذيرند در وقوعش اختالفي
 ا خیر؟داشت، پس تمام بحث در ترتب اين است که آيا امر ترتبي ممکن است ي

 ما حصل جهت دوّم بحث اين شد که مبحث ترتب صرفاً بحث عقلي است نه لفظي.

 جهت سوّم: شرط ترتب در نزد میرزا:

صل کنیم که در جاهای ديگر هم فائده بحث يک نکته عامّي را بیان مي قبل از ورود به ا
م قدرت گويیگويیم قدرت عقلي، و يک دفعه ميدارد و آن اين استتتت که ما يک دفعه مي
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گويیم گويیم شتتترطیت قدرت به نحو عقلي استتتت و يک دفعه ميشتتترعي، يک دفعه مي
شتباه مي ست اين دو با هم ا شرعي ا ه با هم فرق دارند قدرت کشود با اينشرطیت قدرت 

ز اعمال قدرت عقلي نداريد مثالً را رفته مقدور عقلي يعني قدرت تکويني، شتتما در بعضتتي ا
ست امّا پرو شما ست که اگر تکويني  شرعي اين ا شما نیست و مراد از قدرت  از مقدور عقلي 

که ستتر ظهر اين عمل را انجام دهید انجام اين عمل مستتتلزم معصتتیّت نیستتت مثل اين
ست مي صیّت ا ستلزم يک مع ست ولي گاهي م صیّت نی ستلزم مع خواهید نماز بخوانید اين م

جا قدرت شرعي بر شويد در اينمي دچار کوری چشمکه شما االن اگر روزه بگیريد مثل اين
روزه گرفتن نیست پس گاهي امتثال واجب مستلزم يک معصیّت نیست و گاهي امتثال يک 
واجب مستلزم معصیّت است. غیر مقدور شرعي يعني آن عملي که قدرت تکويني برانجامش 

 بود. اصطالح اوّلوجود دارد امّا اگر من انجام دهم مستلزم يک فعل معصیّت است. اين 
گويیم که شرطیت قدرت به نحو عقلي است يا شرعي است يعني اگر در امّا يک دفعه مي

شود مثل آيه شريفهدلیل يک حکم قدرت اخذ ن صیام ی  ی )يا ايها الذين آمنوا کتب علیکم ال
گويیم در وجوب صتتتیام شتتترطیت قدرت به نحو عقلي کما کتب علي الذين من قبلکم( مي

دانیم که شخص عاجز مکلّض به یل قدرت را اخذ نکرده است امّا ما مياست يعني شاري در دل
ست. و يک دفعه مي ست يعني قدرت در صیام نی شرعي ا شرطیت قدرت به نحو  گويیم که 

سبیال( و  ستطاي الیه  ست مثل آيه جمع )واهلل علي الناس حج البیت من ا شده ا خطاب اخذ 
آب که به معنای عدم تمکن از آب استتت طور استتت زيرا عدم وجدان آيه وضتتوء نیز همین

شتتود که تمکن از آب در شتترط وجوب تیمم قرار گرفته استتت و با قینه مقابله فهمیده مي
 وجوب وضوء اخذ شده است.

شتباه مي ست و مراد از شود و گفته ميکثیراً ما اين دو قدرت با هم ا شرعي ا شود قدرت 
شود قدرت شرعي است و مراد فته ميآن قدرتي است که شرطیت آن شرعي است و گاهي گ

آيد که يک خود قدرت است در باب وضوء اگر شما بخواهید با اين آب وضوء بگیريد الزم مي
شرعي  ست امّا قدرت  ضوء ه شود در اينجا قدرت عقلي برانجام و نفر نفس محترم هالک 

ست. از آن طرف اعتبار همین صیّت ا ستلزم يک مع ضوء م ست زيرا و شرعي  نی در قدرت 
صه اين ست خال شده ا سان دلیل اخذ  ست نه عقلي يعني در ل شرعي ا ضوء اعتبار  که در و

وجوب وضوء قدرت عقلي شرط است و اعتبار اين قدرت در وجوب وضوء اعتبار شرعي است 
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شرطیت که علماء ميو اين ست که  ست معنايش اين ا ست يا عقلي ا شرعي ا گويند قدرت 
ست ست يا عقلي ا شرعي ا ی تکالیض شود قدرت عقالً در همهکه گفته مياين اين قدرت 

 گويیم:ی ميداند. با توجّه به اين مسألهرا معتبر مي معتبر است عقل هر دو قدرت
فرموده استتت ما اگر دو واجب داشتتته باشتتیم يکي اهم و ديگری  1مرحوم میرزای نائیني

شد در اين شرعي با شرطیت قدرت در دلیل مهم  شرط ترتب اين يجا ترتب نممهم، و  آيد. 
شد يعني نبايد  شرطیت آن در دلیلش عقلي با شد يعني  ست که قدرت در مهم بايد عقلي با ا
در خطاب شتتاري اخذ شتتود مثالً ما در بیابان هستتتیم و يک لیوان آب داريم و يک دوستتتي 

شنگي دارد تلض مي ست ياداريم که از ت ست، امر دائر بین دو کار ا شده ا  شود اذان ظهر هم 
توانم نماز با من اين لیوان آب را به دوستم بدهم تا هالک نشود المحاله در اين صورت نمي

ضوء بخوانم و بايد نماز با تیمم بخوانم  ضوء بگیرم و نماز بخوانم  که با اين لیوانو يا اينو و
جا اهم حفظ نفس محترمه است و زماني بر من حفظ نفس شود و در اينو دوستم هالک مي

استتت که قادر بر آن باشتتم و شتترطیت و اعتبار قدرت در اين واجب عقلي استتت امّا واجب 
شتترطیت قدرت برآب در وضتتوء شتترعي استتت چون خود آيه به قرينه مقابله وضتتوء با تیمم 

فرمايد )ان تجدوا ماءاً فاغستتتلوا وجوهکم( مرحوم میرزای نائیني فرمود اگر من آمدم و با مي
ماز خواندم اين وضوء و نماز باطل است چون اين وضوء مالک آن مقدار آب وضوء گرفتم و ن

 ندارد.
سته صاف سابقا گفتیم که قیود واجب دو د ستیفاء قید ات صاف و قیود ترتب و ا اند: قیود ات

يعني اگر اين قید نباشتتد اصتتالً عمل مالک ندارد و قید ترتب يعني گر اين قید نباشتتد عمل 
مثالً شتترب دواء وقتي مالک داردکه انستتان  ندارد،مالک دارد ولي استتتیفاء مالک امکان 

گويد اين دواء را قبل از طعام بخور خوردن دواء قبل از طعام قید مريض باشتتتد و دکتر مي
شود که خوب کردن مرم باشد وقتي استیفاء مي ترتب است يعني مالک خوردن قرص که
عملي نیستتت تکلیفي ندارد،  دانیم کستتي که قادر برآن را قبل از طعام خورده باشتتد. ما مي

ست مثالً من که قدرت  ست يا از قیود ترتب ا صاف ا ست که آيا قدرت از قیود ات سؤال اين ا
صالً مالک ندارد يا مالک دارد ولي من که غیر قادرم  صیام بر من عاجز ا صیام ندارم آيا  بر 

لستتان دلیل اخذ  توانم آن مالک را استتتیفاء کنمگ گفتند قدرت عقلي )يعني قدرتي که درنمي
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نشتتده استتت( دائماً از قیود ترتب استتت امّا قدرت شتترعي از قیود اتصتتاف استتت لذا من که 
خواهم روزه بگیرم و قدرت بر آن ندارم شرطیت قدرت در صیام عقلي است، اگر من روزه مي

ست وعمل خودش مالک بگیرم روزه ست چون قدرت عقلي دائماً از قیود ترتب ا ست ا ام در
ا در حج من که قدرت بر حج ندارم اخذ شتتده استتت و عمل بدون قدرت فاقد مالک دارد امّ

ست پس  صاف ا ست يعني از قیود ات شرعي ا شرط  ضوء  ست. در ما نحن فیه قدرت در و ا
وضتتتوی بدون قدرت مالک ندارد و از طرف ديگر امر ترتبي ندارد زيرا امر ترتبي به عملي 

تواند فاقد مالک است و امر ترتبي نمي اين حال گیرد که مقدور باشد پس وضوء درتعلق مي
 به آن تعلق بگیرد پس اين وضوء باطل و نماز هم باطل است.

شکالي که در کالم مرحوم آْقای خويي که نیز آمده است ما حصل آن اين است که اين 1ا
 مالک را به دستتتت آوريم و وقتي که قائل به خواهمعمل مالک دارد يا نه؟ از وجود امر مي

امکان ترتب شديم بنابراين امر به وضوء به نحو ترتب به اطالقش اشکالي ندارد که اين فرد 
سبت به اين فرد وجود مالک را  شمول اطالقش ن شود در ظرفي که انقاذ نکند، از  شامل  را 

 کنیم.در آن استفاده مي
ست و وقت شرعیه ا ضوء  ست زيرا اعتبار قدرت در ناحیه و شکال وارد نی اين  ي کهاين ا
شرعي نداريم و ب شد قدرت عقلي داريم ولي قدرت  ا عدم قدرت عمل مزاحم با تکلیض ديگر 
هم فعلي به مشتترعي مالک برای امر ثابت نیستتت در تربت از طرف تکلیض به اهم، تکلیض 

ت آن از نیستتتت ولي در ظرف تکلیض به مهم تکلیض به اهم فعلي استتتت چون با عدم فعلیّ
ست که تکلیشود صورت ترتب خارج مي ضاء که فعلیتش وقتي ا ض به اداء مانند تکلیض به ق

شد اينجا بحث ترتب نمي شفعلي نبا رعي به فعلیّت آيد، در ما نحن فیه وقتي مقید به قدرت 
است قدرت شرعي  امر به اهم از فعلیّت بیفتد چون تا زماني که امر به اهم فعلي هرسد کمي

نابراين امر آن م ندارد ب به آن تعلمزاحمش وجود  ندارد پس امر ترتبي  گیرد ق نميالک 
 میرزای نائیني است. مبنابراين حق با مرحو

گويیم قدرت شتتترعي نداريم به اين معناستتتت که اگر بخواهم اين تکلیض را که مياين
شود اين عمل ديگر اطاعت نیست بلکه حرام است تکلیض ديگر معصیّت مي اطاعت کنم يک
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صومي که موجب ک شم مييعني خود  صداق جنابت بر نفس وری چ ست چون م شود حرام ا
 شود.مي

 جهت چهارم: موارد عدم جريان ترتب

ترتب در دو مورد جاری نیستتت: مورد اوّل جايي استتت که دو ضتتدّ ال ثالث لهما داشتتته 
آيد يا بايد به طرف يمین برود و يا به طرف يستتار برود، اگر به مثالً ماشتتیني دارد مي باشتتیم

شته مي طرف يمین شته مي شوندبرود دو نفر ک سار برود يک نفر ک شود و و اگر به طرف ي
ست اين يکي از اين دو طرف را حتماً بايد اختیار کند در شتر ا جا چون حرمت طرف يمین بی

اهم استتت و اين اهم را بايد امتثال )ترک حرام( کند حال اگر اين اهم را امتثال نکرد آيا امر 
است؟ خیر، زيرا تحصیل حاصل است، و يا مثالً اگر ساکن شود زيد انقاذ  جا معقولترتبي اين

شتتود و فرم اين استتت که انقاذ زيد اهم استتت، شتتود و اگر حرکت کند عمر و انقاذ ميمي
ست زيرا اگر زيد را انقاذ نکند خود بخود عمرو انقاذ مياين شود و جا هم امر ترتبي معقول نی

 امر ترتبي طلب حاصل است.
شود امر به اهم ساقط شده باشد اين هم از موارد رد دوّم: وقتي که امر به مهم فعلي ميمو

که ما تکلیض به نماز ظهر داريم امّا وقتي عصیان کرديم بايد آن را ترتب خارج است مثل اين
ست و  ضاء تکلیض به اداء فعلي نی ست زيرا در وقت تکلیض به ق ضاء کنیم يا از باب ترتب نی ق

امر به انقاذ غريق و امر به صالة، اگر شخص صبر کند تا غريق هالک شود و بعد از در مثال 
جا هم از باب امر ترتبي نیست زيرا امر به اهم صحیح است و در اين آن نماز بخواند اين نماز

 از فعلیّت خارج شده است.

 جهت پنجم: استدالل قائلین به امکان ترتب

از ادلّه عقلي  شود بعضي از ادلّه عرفي است و بعضيمي ادلّه اين افراد به دو دسته تقسیم
شويم، زيرا اين ادلّه کنیم و متعرم دلیل عقلي نمياست و ما به همان دلیل عرفي اکتفاء مي

 شود.ضمناً درجهت ششم بیان مي



 24 

جمله مرحوم  امّا دلیل عرفي: گفتند: ادلّ دلیل علي امکان الشتتتيء وقوعه فقهاء ما من
تواند ای را عنوان کردند که جزو ضتتتروريات فقه استتتت يعني کستتتي نميلهآقايخويي امث

 گر کسي نذر کندکنیم و آن اين است که اای در آنها واردکند و ما يک فري را بیان ميخدشه
ه استتت و او االن هم زوال روز جمع که زوال روز جمعه ستتفر برود و نذرش هم منعقد شتتود،

ز چهار رکعتي است و مشغول نماز شد بال اشکال يک نمامعصیّت کرده است و به سفر نرفته 
کعتي بخواند اين رخواند اگر بگويیم که بعد از زوال هم به سفر برود و هم يک نماز چهار مي

ست و اگر معصیّت تکلیض به غیر مقدور است بلکه بايد بگويیم او االن مکلّض به سفر رفتن ا
 کرد بايد نماز چهار رکعتي بخواند.

وي فقهیه یل عرفي تمام نیستتت اگر ما قائل به استتتحاله ترتب شتتديم در اين فراين دل
شما ميمي شوين  شخصي که توانیم وجهي برايش ذکر کنیم که ترتبي هم ن سفر بگويید  ه 

ويیم وقت فعال گها در طول يکديگرند ما مياش نماز چهار رکعتي استتت و ايننرفت وظیفه
بین يک نماز  تتت جامع2تتت سفر رفتن 1د که عبارتند از: روز جمعه دو تکلیض فعلي وجود دار

د منحصتتر به چهار رکعتي در حضتتر و يک نماز دو رکعتي در ستتفر، بنابراين توجیه اين مور
اند همین بیان را ترتب نیستتتت و راجع به تمام مثال هايي که مرحوم آقای خويي ذکر کرده

 کنیم.مي

 ترتب یجهت ششم: در استدالل قائلین به استحاله

ی امر به اهم امر به مهم نداريم به که گفتند در مرتبه: اين1دلیل اوّل )از مرحوم آخوند(
ضوي امر به مهم فعلي نمي ست که اگر امر به اهم را اطاعت کرديم مو شود زيرا خاطر اين ا

پرسیم فعلیّت امر به مهم مشروط به عصیان اهم است، اين درست است، ولي ما از شما مي
ست يا نه؟ اگر فعلي در مر تبه امر به مهم يعني حین امتثال امر به مهم، آيا امر به اهم فعلي ا

ست که من همین االن که  شد معنايش اين ا ست و اگر فعلي با شد از بحث ترتب خارج ا نبا
شدم دو امر دارم يک امر به نماز تعلق گرفته و امر ديگر به انقاذ تعلق گرفته  مشغول به نماز 

ست پس ام ضدين ميا ست و در اين  شودر به  ستحاله آن طلب به غیر مقدور ا و مالک ا
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ساعت يک در سر  ست مثالً   طلب دو فرد داريم، يک وقت مولي طلبي دارد که غیر مقدور ا
دهد که هرکدام في نفسه مقدور دو مکان باشد و ديگری جايي است که دو دستور به ما مي

دهد که ساعت يک در مسجد باش و دستور مي شان مقدور نیست مثالً يکاست ولي جمع
دهد که ساعت يک در مدرسه باش. در ما نحن فیه امر به ضدين شده است دستور ديگر مي

جا امر به غیر و امر به ضدين امر به غیر مقدور است، بعد مرحوم آخوند اشکال کردند که اين
شد، و از اين اشکال و فعلي نميمقدور به سوء اختیار شخص است يعني با انقاذ دو امر برای ا

دهند که تکلیض به غیر مقدور قبیح استتت ولو آن را معلّق بر امر اختیاری کند مثاًل جواب مي
، بال گويد زيد را نزن و اگر او را زدی برتو قیام و قعود در آن واحد واجب استتتتمولي مي

شکال هر عاقلي اين تکلیض را قبیح مي سوء اختیار ا شد. درما نحن فیه هم داند ولو به  عبد با
درستتت استتت که به ستتوء اختیار خودش انقاذ را ترک کرده استتت ولي مولي او را تکلیض به 

 ضدين کرده که قبیح است.
ان قلت: اين درست است که در اين صورت مطارده و جمع بین ضدين است ولي امر به 

ست چون فقط به انقاذ دعوت مي صالة کند و اهم مطارد امر به مهم نی به مخالفت با امر به 
صالة فعلي نميدعوت نمي شما را به ترک کند، زيرا با انقاذ وجوب  صالة  شود، ولي امر به 

 کند بنابراين مطارده از يک طرف است نه از دو طرف.امتثال امر به انقاذ دعوت مي
 باشد.قتل: اگر مطارده از يک طرف هم باشد باز کافي است که تکلیض به امر غیر مقدور 

ند را  ند، اين کالم مرحوم آخو به او جواب داد ند  مد ند آ عد از مرحوم آخو که ب کستتتاني 
ست  شد از بعث ترتب خارج ا پذيرفتند که اگر در حین امتثال امر به مهم، امر به اهم فعلي نبا

سته ضدين هیچ مطاردهبا اين وجود خوا ای با هم ندارند به اين بین که اند بگويند که امر به 
 10ن فعلیّت هر دو امر زمان امتثال امر به مهم استتت مثالً اگر مولي امر کند که ستتاعت زما

در مدرستته باش، اين دو امر به مدلول  10در مستتجد باش و همچنین امر کند که ستتاعت 
در مدرسه  10کنند چون مدلول التزامي اولي اين است که ساعت التزامي همديگر را نفي مي
در مستتجد نباش. قائلین به ترتب  10در دومي اين استتت که ستتاعت نباش و مدلول التزامي 

شد، امر به صالة مشروط به انقذ کند که بین اين دو مطاردهگويند: ترتب کاری ميمي ای نبا
گويد نماز را ترک کن و مراد صتالة واجبه نیستت گويد انقاذ کن و مياستت، امر به انقاذ مي

مراد اين استت که ذات صتالة را ترک کن نه صتالة زيرا با انقاذ صتالة واجب نیستت، پس 
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بهي در کار نیستتت چون امری در کار به را، و فرم اين استتت که گر انقاذ کردم مأمورمامور
ضوي مي شروط به ترک انقاذ مو ست، از طرف ديگر به نماز م شود و هیچ امری به ايجاد نی

کند پس حین امتثال امر د نميکند پس امر به صالة امر به انقاذ را طرموضوعش دعوت نمي
به مهم دو امر فعلي داريم امر به انقاذ چون مطلق استتت و امر به صتتالة که شتترطش فعلي 

 شود.شده است، وقتي که دو امر فعلي همديگر را طرد نکردند تکلیض به غیر مقدور نمي

 :1دلیل دوّم )از مرحوم آخوند(

زمه اين به او تعلق گرفته استتت ال ايشتتان فرمودند که اين شتتخص مکلّض که امر ترتبي
کالم  کالم محذوری استتتت که باطل استتتت و حتّي قائلین به ترتب هم به آن قائل اين
ی زمهمحذوری استتتت که باطل استتتت و حتّي قائلین به ترتب هم به آن قائل نیستتتتند ال

ن الة به همافاسدآن عبارت از تعدد عقاب است. در ضیق وقت که وقت هر يک از انقاذ و ص
ست اگر در اين مقدار از وقت نه انقاذ کند و نه نماز  در عقاب  خواند بايدبمقدار وقت موجود ا

قاب دارد شود و اين درست نیست، زيرا يک قدرت بیشتر حاصل نیست و اگر بگويید يک ع
رتبي قابل تستتازد زيرا دو تکلیض و دو عصتتیان حاصتتل استتت بنابراين امر با ذوق فقهي نمي

 التزام نیست.
دو جواب از اين استدالل داده است جواب اوّل نقضي است به اين  2مرحوم میرزای نائیني

که مولي ده تا عبد تکرّر و تعدّد نیستتت مثل اينبیان که ما يک واجب کفايي داريم که قابل 
دارد و فرمان داده استتت که عقرب را بکشتتید،کشتتتن عقرب برای هر يک از ده عبد واجب 

ی ده عبد تکرّر نیستتت حال اگر کستتي نرفت و عقرب را نکشتتت همهکفايي استتت و قابل 
 شوند در حالي که يک قدرت بیشتر ندارند.مؤاخذه مي

صدر شکال کرده و فرمودند اين ده نفر قدرت بر قتل عقرب بر اين  3مرحوم آقای  نقض ا
داشتتتند منتهي قدرت هر يک بر قتل عقرب مشتتروط به عدم ستتبق ديگران در قتل عقرب 

ست  ست در اينا ست و اين فعل ديگری ا سبق ديگران ا شروط به عدم  جا قدرت هر عبد م
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ولي در ما نحن فیه من مکلّض به مهم هستتتم که مشتتروط به ترک اهم استتت که اين ترک 
 توانم اهم را ترک نکنم.اهم فعل من است و من مي

به عدم  اين فرمايش مرحوم آقای صدر محّصلي ندارد زيرا مهم نیست که قدرت مشروط
موجب  ستتبق ديگری باشتتد يا مشتتروط به فعل خود من باشتتد. در مثال که عدم قتل عقرب

صیّت ده نفر بود، فرم اين بود که فقط يک قدرت بر امتثال علي البدل ح صل بود، اگر مع ا
کند که فاعل يک نفر بگويیم در جايي که قدرت يکي است تعدّد عقاب قبیح است فرقي نمي

 باشند.باشد يا چند نفر 
 است. تعنوان نقض برکالم مرحوم آخوند درسبنابراين اين فرمايش مرحوم میرزا به

جواب حلي دادند و فرمودند: ما که قائل به دو عقاب هستیم از  1بعد مرحوم میرزای نائیني
بلکه جهتش اين است که چرا  جمع نکرد 2اين باب نیست که چرا بین ضدين )انقاذ و صالة(

ّت. خاطر جمع بین  بین دو معصتتتی به  )ترک اهم و ترک مهم( جمع کردی، پس در عقاب 
 توانست هر دو معصیّت را ترک کند.که ميمعضتیتین است و حال اين
باً 3مرحوم آقای صتتتدر عبارت اخری از  يک جواب حلي به مرحوم آخوند دادند که تقري

اق عقاب، عدم قدرت جواب مرحوم میرزای نائیني است ايشان فرمود آيا معیار در قبح استحق
بر دو امتثال است يا معیار عدم قدرت بر ترک دو معصیّت است مثالً شاري به اتیان )الض( امر 

اش اين است که من قدرت بر امتثال کند مخالفت من که استحقاق عقاب دارد آيا ضابطهمي
ترک که دائر مدار قدرت بر ترک معصتتیّت استتت و من داشتتته باشتتم و انجام ندهم يا اين
بینیم که قبح استتتتحقاق عقاب به خاطر عدم قدرت بر نکردم؟ اگر به عقل رجوي کنیم مي

صیّت وجود دارد  ست ولي قدرت بر ترک مع ست، گاهي قدرت بر امتثال نی صیّت ا ترک مع
توانم کاری کنم که معصیّت نکنم مثالً مولي کسي است که به پول عالقه دارد يعني من مي

ست، را نکندحال اگر عبد اين کار  در مانحن فیه در ظرف امر به مهم دو امر  عقابش قبیح نی
وجود دارد و من قدرت بر امتثال هر دو را ندارم امّا قدرت بر ترک معصتتیّت هر دو را دارم به 
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شتتتود تکلیض به غیر که اهم را انجام دهم پس مراد از غیر مقدور در جايي که گفته مياين
 امتثال نیست بلکه غیر مقدور در ترک معصیّت است. در مقدور قبیح است، غیر مقدور

اگر کستتتي مولي بگويد: )ان ضتتتربت زيداً فاجمع بین القیام والعقود في آن واحد( بنابر 
فرمايش شتتما اين کالم بايد صتتحیح باشتتد چون شتتخص از امتثال قیام و قعود در آن واحد 

ست و اين کار با ت صیّت عاجز نی ست امّا از ترک مع ست، پس چنین عاجز ا ضرب زيد ا رک 
 دانند.که اين امر را قبیح ميکالمي بايد درست باشد و حال اين

ست، اين شما مياين نقض وارد نی ست، از که  صیّت در مثال ممکن ا گويید تخلص از مع
پرسیم که آيا قبل از زدن تخلص ممکن است يا بعد از آن ممکن است، قبل از زدن شما مي

 آنِ ضرب و بعد از آن ترک معصیّت مقدور مکلّض نیست. خود تکلیفي نداريم و در
نکته: اگر در جايي هم قدرت بر حرکت و هم قدرت بر سکوت دارم و فرم اين است که 
من فاعل مختارم اگر يکي را اختیار کردم هنگامي که آن را شتتتروي کردم آيا در اين لحظه 

: خیر، و بعضتتي گفتند: در اين لحظه قدرت بر انجام ديگری را هم دارم يا نه؟ بعضتتي گفتند
 هم انجام ديگری مقدور من هست ولي من به اختیار خودم يک يکي را شروي کردم.

ی شتتروي به نماز دو تکلیض فعلي در ما نحن فیه وقتي که نماز را شتتروي کردم در لحظه
صالة( در همین لحظه مي شتم )انقاذ و  صیّت کنم يعني به جای ايدا ستیم ترک مع که نتوان

ی شروي انقاذ قرار دهم. پس فرمايش ی شروي نماز قرار دهم آن را لحظهآن لحظه را لحظه
صدر صیّت در لحظه مرحوم آقای  ست چون قدرت بر ترک مع شروي به نماز وجود تمام ا ی 

 دارد.
کنم وقت فعلیّت تکلیض به مهم، آخرين آن امکان در جايي که فعل مهم را هم ترک مي

قدرت بر ترک دو  جاه فعل اهم نیز در آن امکان داشتتتته باشتتتد، در اينفعل مهم استتتت ک
معصتتیّت وجود دارد در صتتورتي که اهم را انجام دهم و اين نکته در مثال مذکور در نقض، 

 ی وقوي ضرب قدرت بر ترک معصیّت در طلب ضدين وجود ندارد.آيد، زيرا در لحظهنمي
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 دلیل سوّم:

شند  شته با ضدّ امر دا ضدين مالزمه دارد و مفروغاگر دو  ست که با طلب جمع بین  عنه ا
شته باشد اين معقول  طلب جمع بین ضدين معقول نیست اگر مولي به انقاذ و صالة طلب دا

ست و ترتبي ست و چون فامر به اهم  اند که در ظرف فعلیّت امر به مهم،ها نیز قائلنی علي ا
 گردد.مع بین ضدين برميدر يک زمان دو طلب فعلي است حقیقتش به طلب ج

اين مالزمه را انکار کرده است ايشان فرمودند: زمان فعلیّت امر به  1مرحوم میرزای نائیني
 یمهم زمان فعلیّت امر به اهم است امّا در مرتبه با هم مشترک نیستند، امر به مهم در مرتبه

امر به مهم ترک اهم  اين دو در يک مرتبه نیست زيرا در موضوي امر به اهم نیست و امتثال
شکل حل مي ست، پس با اختالف مرتبه م شده ا شود و همچنین با اختالف مرتبه جمع اخذ 

 بین اين دو امر جمع بین ضدين نیست.
یات  فرمودند: 2مرحوم آقای خويي به در تکوين ندارد، بلکه مرت نا  باب احکام مع به در  مرت

ست و در همانمي ست امر به  آيد و در باب احکام معیار زمان ا زماني که امر به مهم فعلي ا
 اهم نیز فعلي است.

يگری امر به مهم اين دلیل سوّم تمام نیست ما دو امر فعلي داريم که يکي امر به اهم و د
کند ة دعوت ميکند و امر به مهم به اتیان صتتالاستتت، امر به اهم به اتیان انقاذ دعوت مي
به انقاذ دعوت  وضوي صالة ترک انقاذ است پس امرانجام انقاذ رافع موضع صالة است زيرا م

صالة مي ضوي امر به  صالة ميکند، بنابراين امر به مهم فقط دعوت به ايجبه رفع مو کند اد 
ايجاد انقاذ  کند، و امر به اهم دعوت بهو دعوت به موضوعش تتت که ترک انقاذ باشد تتت نمي

بین ببر، و در  که ترک انقاذ است تتت از کند که موضوي امر به مهم را تتتکند يعني امر ميمي
 کند که جمع بین ضدين را رفع کن.نتیجه ما را دعوت مي
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 دلیل چهارم:

ست و امر به مهم مشروط به  صیان امر به عقائلین به ترتب گفتند که امر به اهم مطلق ا
ستحاله ست، همین جمله را قائلین به ا شکال گرفته و گفتند: اهم ا نیم کؤال ميسی ترتب ا

حو شرط متأخر که آيا اين شرط به نحو شرط متقدم است يا به نحو شرط مقارن است يا به ن
ه عصیان امر است؟ اهم عبارت از انقاذ و مهم عبارت از صالة است و وجوب صالة مشروط ب
حقّق شود و بعد به انقاذ است، حال اين عصیان يا شرط متقدم است يعني اوّل بايد عصیان م

ست يعنيشما مامور ب شرط مقارن ا شويد و يا  صالة  صیان محقّ ه  شود و بعد اوّل بايد ع ق 
صیان بايد فعلي عشما مامور به صالة شويد و يا شرط مقارن است يعني با شروي در نماز اين 

شروي به نماز مي ست يعني اوّل  شرط متأخر ا درت بر انقاذ قکنید و بعد که وقتي شود و يا 
رط متقدم ود. شتترط را هر کدام که بگیريد محال استتت. امّا شتتشتتنداريد عصتتیان محقّق مي

شود از بحث ترتب خارج م شرط متقدم اخذ  صیان به نحو  ست زيرا اگر ع شود ت يمحال ا
در جايي است  مانند امر به قضاء که مشروط به عصیان امر به اداء است تتتت زيرا بحث ترتب

صورت فعلیّت امر به مهم، امر به اهم نیز شرط مقارنفع که در  شد. و  ست  لي با نیز محال ا
ل از زمان فعلیّت چون مراد از شرط مقارن، مقارن با فعل مهم است و گفته شد که زمان امتثا

امتثال بیايد، پس  فعلیّت بیايد و بعد از آن زمانتکلیض منفکّ استتت، همیشتته بايد اوّل زمان 
همّ که مقارن امر به عصیان امر به ااگر مقارن با امتثال امر به صالة ، تکلیض به صالة تتت با 

ت با عصیان امر به اهمّ که مقارن با امتثال امر ب ت صالة، تکلیض به صالة  فعلي ه صالة است 
شرط متأخر فعلیّت ام ست. و اگر عصیان امر به اهم را  ر به مهم بگیريد شود اين امر محال ا

ايد با بو شرط حتماً  أخر محال استتاست چون در جای خودش گفته شد که شرط م محال
آيد. پس وقتي که مشتتروط مقارن باشتتد چون  اگر متأخر باشتتد وجود معلول بالعلّة الزم مي

صیان امر به اهم به نحو شرط )متقدم و مقارن و متأخر( محا هر ع سه  صل يک از  شد ا ل 
 شود.ترتب نیز محال مي
دانیم متأخر را محال نمي از اين استدالل جواب دادند که اوالً ما شرط 1مرحوم آقای صدر

طور استتت. و ثانیاً، اگر قبول ض چنانچه در ما نحن فیه همینخصتتوصتتاً در شتترط متأخر تکلی
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و از طرف ديگر عصیان نیز شرط است آن را شرط مقارن کنیم که شرط متأخر محال است 
مقارن شود، وقتي شرط از بحث ترتب خارج مي صورت گیريم نه شرط متقدّم، زيرا در اينمي

ستحالهبود محذوری پیش نمي شما  گفتید ا ی اتحاد زمان فعلیّت تکلیض و آيد، محذوری که 
زمان امتثال بود و ما اين استحاله را قبول نداريم، بلکه قائل به امکان اتحاذ اين دو هستیم و 

 کدام تماموجوهي که برای تقديم زمان فعلیّت تکلیض بر زمان امتثال تکلیض گفته شتتد هیچ
 نیست.

ست  شان فرمود مالک در تکلیض اين ا ست اي شده ا وجه اوّل از کالم مرحوم آخوند اخذ 
که برای ما ايجاد داعي بر فعل کند و انجام فعل، فعل اختیاری استتت و فعل اختیاری دارای 

ست ست: مبادی ا شد که هر فعل اختیاری محتاج به مبادی پنجگانه ا سفه گفته  اّول  و در فل
صوّر فعل د صديق به فائدهت شوق به انجام فعل، چهار اراده برانجام آن و وّم ت سوّم  ی فعل، 

آيد. در ما نحن فیه شتتاري به صتتالة امر کرده پنجم تحريک عضتتله که بعد از آن حرکت مي
است و غرم شاري ايجاد داعي در عبد برای انجام صالة است صالة فعل ارادی انسان است 

شوند زمان ميو اگر اينخواهد و اين پنج مبدأ را مي ها برای خواهد و اينها بخواهند محقّق 
شود، پس بین انشاء مولي و امتثال عبد بايد يک زماني شخص همزمان با يکديگر ايجاد نمي

 فاصله شود.
که قبول داريم که امتثال فعل اختیاری استتتت و فعل  ندمرحوم آقای صتتتدر جواب داد

وّر و تصديق و شوق تتت وقتي که اين سه مبدأ حاصل خواهد تتت يعني تصاختیاری مبادی مي
گفته است که حتماً  يشود، اشکال اين است که چه کسشدند دوتای ديگر قهراً  حاصل مي
ها در آني که شتاري فعل را بر من شتود که اين. بلکه مياين سته مبدأ بايد بعد از امر باشتند

شاء مي شود، وقان صالة امر مي تي که موليکند اراده در من محقّق  صوّر و به  کند من بايد ت
ها زمان که اينتصديق و شوق داشته باشیم تا در من اراده و تحريک عضله ايجاد شود و اين

شد مي سه مقدّمه بايد بعد از جعل با ست که اين  سي گفته ا ست حال چه ک ست ا خواهد در
يبلکه امکان دارد که اين یا عد اراده و تحريک ب يد و ب یا د و آن اراده و تحريک آنِ ها اوّل ب

 جعل باشد.
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توانم به ذات اگر کستتي به مرحوم آقای صتتدر اشتتکال کند که من قبل از فعلیّت امر مي
تثال امر بر وجود صالة تصوّر و تصديق و شوق پیدا کنم ولي بحث ما در امتثال امر است و ام

 امر فعلي متوقّض است.
ه الخارجي امر استتت خود امتثال به وجود چه که در طولاين اشتتکال وارد نیستتت زيرا آن

صديق به فائده صوّر امتثال و ت ست امّا ت شوق به امتثال در طول اا ست و الزم ی آن و  مر نی
 نیست امری باشد.

ست بعداً شترک ا شکال م ست که چون ا صدر وارد ا شکالي برکالم مرحوم آقای  به آن  ا
 شود.اشاره مي

: ايشتتان فرمودند: اگر طلب با امتثال همزمان شتتود 1وجه دوّم )از مرحوم میرزای نائیني(
آيد و تحصیل حاصل محال است پس طلب تحصیل حاصل طلب تحصیل حاصل الزم مي
 هم از موالی حکیم قبیح است.

صدرمرحوم شان 2آقای  ضي که فرمود از  براي شکال نق ست: يک ا شکال وارد کرده ا دو ا
ست، آيا تحقّق علّت آن تحقّق معلو است يا پرسیم که محّصل و موجد معلول علّت اشما مي

 .الزم آيد موجود ايد ايجادبنه؟ بله، پس بنابراين فرمايش مرحوم میرزای نائیني از اين مورد 
ست که آن صدر اين ا شکال حلي مرحوم آقای  وجودی مچه که محذور دارد آن ايجاد و ا

شود در علّت  ييجاد موجود ماست که قبل از ايجاد موجود محقّق باشد نه موجودی که حین ا
شد معلول ه ست و در اين مورد ايجاد مو معلول، اگر علّت نبا شکا نی ما  لي ندارد، درموجود ا

 ،الطلب لوالکه ی نفس همین طلب است نه ايننحن فیه فرم اين است که امتثال از ناحیه
 ال نیست.متثاين امتثال بود تا طلب حاصل شود بلکه در ما نحن فیه اگر طلب نباشد ا

سله سل شد که طلب در  سوّم: گفته  ست  و اگروجه  شد، ی علل امتثال ا محال  طلب نبا
لب بر طاستتت که امتثال محقّق شتتود و هر علّتي بر معلول خودش مقدم استتت، پس بايد 

 ی آن.لّت ناقصهعی امتثال باشد و يا کند که طلب علّت تامّهمقدم باشد و فرقي نمي امتثال
بلکه تقدّم  صتتتدر جواب دادند که تقدّم علّت بر معلول، تقدّم زماني نیستتتت مرحوم آقای

 ربتي است و بحث ما در تقدّم زماني، زماني طلب برزمان امتثال است.
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شد  ست، اگر بنا با سقطات طلب، امتثال ا شد که يکي از م ه زما طلب کوجه چهارم: گفته 
ستقط مي شد وحدت زمان طلب و م سقطي با  شود بنابراين زما هربا زمان امتثال يکي با م

ان ستتقوط آيد که زمان وجود طلب با زمشتتود و از اين حالت الزم ميزمان ستتقوط يکي مي
مان امتثال گردد پس حتماً زمان طلب بايد قبل از زطلب يکي شتتتود و اين به تناقض برمي

 باشد.
صدر ست مر گويند امتثالکه ميجواب دادند که اين 1مرحوم آقای  سقط ا ست م اد اين نی

که حین شروي در امتثال مسقط حاصل شده است بلکه وقتي که امتثال محقّق شود و عمل 
زمان  ند زمان طلب بااتر،کستاني که قائلعبارت روشتن شتود، بهبه پايان برستد مستقط مي

س شروي تامتثال يکي ا ست که زمان طلب با زمان  شان اين ا ست و  مراد در امتثال يکي ا
شود، شود که عملحقّق ميامتثال وقتي م شرط بنابراين محذوری نداردکه ما به ن تمام  حن 

صحیح کنیم و بگويیم  سبت به فعلیّت امر به مهم ت صیان امر به اهم را ن شرطیت ع مقارن، 
 آن يکي است.که زمان فعلیّت تکلیض بهمهم با زمان امتثال 

هايي وابجل و همچنین به نظر ما اصتتل اشتتکال اتحاد زمان فعلیّت تکلیض و زمان امتثا
 ناتمام است.ها ی آناند همهآقای صدر برآن داده که مرحوم
گويیم هر شرطي يا متقدّم است و يا متأخر است يا مقارن است آن را به لحاظ که مياين

شروط مي ست نه خود مهم يا امتثال امر به م شروط در ما نحن فیه امر به مهم ا سنجیم، م
شرط را صیان امر به اهم به لحاظ طلب و امر  مهم، پس بايد  شرطیت ع سنجیم و فرم  ب

شرط  صیان امر به اهم  ست، و ما قبول نداريم که ع برای امتثال امر به مهم اجنبي از بحث ا
شد زيرا شود، پس فقط دو صورت از بحث ترتب خارج ميدر اين متقدّم برای امر به مهم با

پذيريم حتّي اگر آن را نپذيريم یم که آن را ميماند، و نستتبت به شتترط متأخر گفتاحتمال مي
ست ی ايندر امور اعتباری فرقي بین شرط متأخر و متقدّم و مقارن نیست و همه ها ممکن ا

زيرا در اين بین ستتتببیتي در کار نیستتتت، و در ما نحن فیه چون طلب امر اعتباری استتتت 
وزه امروز را مشروط به باريدن ر که مولي طلبتواند مشروط به شرط متأخر باشد مثل اينمي

ست و اگر فردا  بر من واجبواقعاً  باران در روز بعد کند که اگر در واقع فردا باران ببارد روزه ا
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ی ماه رمضتتان بر زن ی امروز بر من واجب نیستتت وا ين مانند وجوب روزهباران نبارد روزه
 است که مشروط به عدم حیض تا آخر وقت است.

ست يرا همان انما الکالم در  شرط هم در ما نحن فیه معقول نی ست و اين  شرط مقارن ا
شکالي  شرط مقارن هم ميا ست در  شرط متقدّم ا شکال همان لزوم خروج از که در  آيد و ا

بحث ترتب است، زيرا آن عصیان هر تکلیض اولین آني است که در آن امتثال ممکن نیست، 
شم صبح از طلوي فجر تاطلوي  شمش که امتثال مثالً وقت نماز  ست و آن قبل از طلوي  س ا

صبح اداًء  صالة  ست د راين آن، تکلیض به  صبح ا صالة  صیان امر به  ست آن ع ممکن نی
ست آن عصیان امر به اهم اولین آني  شرط مقارن ا ست، حال اگر گفتیم که عصیان  ساقط ا

شد و اين آن مي ست که اتیان اهم ممکن نبا شود. در ا صیان خواهد آن طلب به مهم  آن ع
ديگر امر به اهم نداريم که با امر به مهم جمع شتتتود پس عدم اجتماي امر به اهم و امر به 

ت خارج است. بنابراين شرطیت عصیامهم پیش مي ت ترتب   نآيد و اين مورد از محل بحث 
صتتورت داخل در بحث ترتب مهم به نحو شتترط متأخر ممکن استتت و در اين هبرای امر ب

ستحالهشود، و بر فرمي ستحاله در تکوينیاتم ا شرط متأخر، اين ا ست و بحث ما در  ی  ا
شکالي که بر مرحوم آقای  امور اعتباری شرط متأخر در اين امور محذوری ندارد. و ا ست و  ا

صدر وارد است اين است که ايشان عصیان را به نحو شرط مقارن تتتت بر فرم تسلیم عدم 
ويیم که اگر عصیان را شرط مقارن هم بگیريم گامکان شرط متأخر تتتت پذيرفت، ولي ما مي
 شود.مانند شرط متقدّم از بحث ترتب خارج مي

کدام تمام نیستتت و ما ترتب را ی ترتب گفته شتتد هیچبنابراين وجوهي که در استتتحاله
 دانیم.ممکن مي

 جهت هفتم: اشکال اثباتي بر ترتب

ن شيء دلیل بر وقوي شيء شود که امکاگويیم ترتب ممکن است اشکال ميوقتي که مي
 شود پس وقوي ترتب احتیاج به دلیل دارد.نمي

ای وجود دارد که هرگاه بدانیم يک فردی از گويیم که يک قاعدهمي در جواب اشتتتکال
ست يا في الجمله  شده ا شیم که آيا اين نفر مطلقاً خارج  شد ولي مردّد با تحت مطلق خارج 
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ست مي شده ا ضخارج  ست مثالً مولي فرمود: گويیم که فقط در بع شده ا ي از حاالت خارج 
استتت ولي مردّدم که وجوب  دانم که زيد از تحت آن عامّ خارج شتتدهاکرم العلماء، و من مي

جا اکرام زيد مطلقاً برداشتتته شتتده استتت يا فقط در روز جمعه برداشتتته شتتده استتت، در اين
سمي بت به وجوب اکرام او در غیر گويیم که اکرام زيد فقط در روز جمعه واجب نیست ولي ن

ت رجوي مي ت و يا مطلق  دانم که کنیم، وجهش اين است که من ميروز جمعه به همان عامّ 
در هر صورت اکرام زيد در روز جمعه تخصیص خورده است ولي شکّ دارم که اکرام زيد در 

از همین کنم، ما نحن فیه غیر روز جمعه هم تخصیص خورده است يا نه؟ به عامّ تمسک مي
از تحت )صتتلّ( خارج شتتده استتت و آن فرد، فرِد  قبیل استتت، يک فرد از صتتالة في الجملة

مزاحم با انقاذ است ولي مردد هستیم که آيا فرد مزاحم مطلقاً تتت چه در حالت اشتغال به اهم 
ست، و چون يقین به خروج اين فرد در  شده ا شتغال به اهم تتتت خارج  و چه در حالت عدم ا

ل به اهم دارم ولي نسبت به خروج اين فرد از صالة در حالت عدم اشتغال به اهم حالت اشتغا
صلّ( رجوي ميشکّ دارم در اين شامل اين فرد از صالة در حال صورت به اطالق ) کنم که 

 شود.شود. بنابراين با اين بیان امر ترتبي در مقام اثبات نیز ثابت ميعدم اشتغال به اهم مي
 جهت هفتم بود. اين تمام کالم در

 جهت هشتم: امکان ترتب من جانبین

تلزم ترتب از جا قول به ترتب مساگر دو خطاب داشته باشیم که هر دو مهم باشد، در اين
ست مثل اين شخصي قدرت انقاذ هر دکه دو نفر دارند غرق ميدو طرف ا و را ندارد شوند و 

رت ترک انقاذ ربه انقاذ زيد در صوگیرد يعني يک ماموجا ترتب من جانبین صورت ميدر اين
ر گفتیم ترتب محال اگر انقاذ زيد را ترک کند، اگ عمرو است و ماموربه ديگر انقاذ عمرو است

ست فرقي نمي شد ولي اگر قائل ا شد يا از دو جانب با ه امکان ترتب بکند که از يک جانب با
 شويم گفته شد که ترتب من جانبین محال است.

رحوم آقا ضتتیاء ی اين نوي ترتب ذکر شتتده استتت يک بیان از محالهدو بیان برای استتت
ت عصیان امر  1عراقي ت مثل امر به صالة  است، ايشان فرمود: شرط امر ترتبي در يک طرف 
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به طرف ديگر تتت مثل امر به ازاله تتت است و عصیان امر به ازاله متوقّض بر امر به ازاله است 
اله است، و چون ترتب دو طرفي است، امر به ازاله هم ت پس امر به صالة متوقّض بر امر به از

به تقريب باال تتتت متوقّض بر امر به صالة است، پس امر به صالة متوقّض بر امر به ازاله و امر 
 آيد.به ازاله متوقّض بر امر به صالة است. بنابراين دور الزم مي

 شود.ها اشاره ميهای متعددی داده شده است که به يکي از آناز اين بیان جواب
توان شرط را عرم کرد، يعني بگويیم ر ميفرمودند: برای حلّ اين دو 1مرحوم آقای صدر

امر به صالة مشروط به ترک ازاله است و ترک ازاله متوقّض بر وجود امر نیست، بله امتثال و 
 عصیان در طول امر است ولي فعل و ترک در طول امر نیست.

ستحاله شد کبیان دوّم برای ا ست، گفته  سفي ا شکال فل  ه اگر عبدی اين نوي ترتب يک ا
جام افعال هیچ دهد و نستتبت به انمطیع باشتتد يعني اگر مولي به چیزی امر کند او انجام مي

رفیني مولي دو طداعي به جز اطاعت امر مولي ندارد، اگر در نظر بگیريم که به صورت ترتب 
ست يعني فعل هر يک را در تقدي ست و فرم امر کرده ا سته ا ست ار ترک ديگری خوا ين ا

ه قدرت که تنها داعي در انجام فعل انجام مامور به استتتت و همچنین فرم اين استتتت ک
نقاذ احدهما را هم و قدرت بر ا تکويني بر اتیان هر دو فعل تتت مثل انقاذ دو غريق تتت را ندارد

گردد بنابراين امر علة بر ميآيد که به وجود معلول بال ندارد چون ترجیح بال مرجّح الزم مي
 ترتبي طرفیني مستلزم امر به غیر مقدور است.

شکال مبنايي دارد، نزاي معروفي شده که آيا  اين بیان جواب بنايي ندارد، بلکه فقط ا واقع 
ستحاله سفه قائل به ا ست؟ فال ست يا محال ا شدهترجیح بال مرجح ممکن ا اند، ولي ی آن 

صول قائل به امکان  ستند يعني فاعل مختار بین دو فردی که باعلمای ا ساوی  آن ه هم م
ت و اين غیر يمها ترجّح بال مرجّح را محال تواند يکي را اختیار کند، بله اينهستند مي دانند 

ست که فاعل مختا ست تتتت ، ترجّح بال مرجّح در جايي ا شد مثاًل از ترجیح بال مرجّح ا ر نبا
ي بوده که رود، اين طرف حتماً با مرجّحطرفي مي آيد و به يکستتنگي که به حرکت در مي

 رفت.انجام گرفته است و اگر مرجّحي وجود نداشت قطعاً به آن طرف نمي
 اين تمام کالم در جهت هشتم بود.
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ضوي اخفات و بالعکس در فقه چ صالة جهراً در مو سأله جهت نهم: تطبیق ترتب به  ند م
ست، ضح ا ستند و فتوی وا سب قواعد آن داريم که به لحاظ م چه که در نص و فتوا امّا به ح

صلوات يومی سائل، جهر و اخفات در  ست، يکي از آن م شکل ا ست، اگر داريم توجیه آن م ه ا
ولي اگر  ه است،نماز صبح را عمداً به اخفات خوانديم نماز باطل است چون امتثال حاصل شد

آيد، و جا ميی التعاد اينون قاعدهآن را سهواً و نسیاناً به اخفات خوانديم نماز درست است چ
اند، و ادهدبه صتتحّت  به جهل قصتتوری نماز صتتبح را احقاقاً خوانديم همه فقهاء فتویاگر 

شدند که قاعده ضي قائل  شامل ميی التعاد همانبع سیان را  سهو و ن شود جهل طوری که 
اشد و بقّصر در اين است که اگر شخصي جاهل مکالم  مشود. تماقصوری را هم شامل مي

صبح، به اخفات بخواند فقهاء فتوی داده ست ت  اند که نمازشبه جای جهر در نماز  صحیح ا
قیامت عقاب  که به اين حکم روايت نیز وارد شده است تت ولي به خاطر تقصیرش درکما اين

ت چرا او را جا به مشکل افتادند که اگر نماز چنین شخصي صحیح اسشود، فقهاء در اينمي
دانند. نظیر اين به خاطر بطالن نماز استتت چرا اعاده را الزم نمي کنند و اگر عقابب ميعقا

ست که وظیفه صي ا شخ سأله  ستم صر ا سیان نماز ر اش نماز ق ا تمام و او عن جهلٍ يا ن
ی دهند. در حالي که قاعدهبخواند، نمازش بايد باطل باشد ولي فقهاء فتوی به صحّت آن مي

 شود چرا نمازش صحیح است؟التعاد شاملش نمي
تمام هم کنیم و همین بحث در قصتتر و ای جهر و اخفات مستتأله را بررستتي ميما درباره

 آيد.مي
ز جاهل گويیم از يک طرف نماهای مختلفي دادند که چگونه ميدر جهر و اخفات جواب

ود، و شمي مقصّر تتت که نماز صبح را به اخفات خواند تتت صحیح است و از طرف ديگر عقاب
ّصر بر ترک عملي عقاب مي شت که جاهل مق شود نه بر ترک اين نکته را هم بايد توجّه دا

 سؤال.
فرمود: شاري نسبت  1ها از ترتب استفاده شده است، مرحوم کاشض الغطاءدر يکي از جواب

ّصر دو امر دارد، وظیفه صیان کرد نماز به جاهل مق ست و اگر آن را ع ی اوّل او نماز جهری ا
صحّت عملفاتي وظیفهاخ ست  به خاطر عمل به تکلیض به نماز اخفاتي اس و عقابش  اش ا

 به خاطر ترک عمل به تکلیض به نماز جهری است.
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شکالي که مي شخص نيک ا ست که اگر  شض الغطاء گرفت اين ا ماز توان به مرحوم کا
شد و حال اين شته با شد دو عقاب بايد دا سي به آن صبح را ترک کرده با شده قکه ک ائل ن

 است.
 بر اين ترتب در بیان مرحوم کاشض الغطاء اشکاالتي شده است:

 1اشکال اوّل )از مرحوم میرزای نائیني(:

دو ضدّ  در ترتب شرطي است که در اين فري فقهي وجود ندارد شرط ترتب اين است که
لث باشند شاري هما ثاد نه ضدّان لیس لهما ثالث، زيرا اگر ضدّان لبايد ضدّان لهما ثالث باشن

ضدّ ديگر کند، امّا اگر مي ضدّ، امر به  صیان امر به يک  صورت ع دّان لیس لهما ضتواند در 
ست، زيرا در ثالث تتتت مثل حرکت و سکون تتتت باشند امر به ضدّ دوّم به نحو ترتب معقول نی
روری و غیر متعلق امر شتترط استتت که فعل اختیاری ما باشتتد و االّ اگر فعل يا ترک آن ضتت

نیازی به  تیاری ما باشتتد تکلیض به آن لغو استتت زيرا آن عمل خود بخود حاصتتل استتت واخ
 تکلیض ندارد.

ست و مولي نمي سکون و حرکت ا تواند به عبد بگويد در ما نحن فیه جهر و اخفات مانند 
يرا با ترک ات جهر استتت و اگر جهر را ترک کردی به اخفات بخوان، زدر نماز صتتبح وظیفه

 روری است پس معقول نیست که امر ترتبي به اخفات تعلق بگیرد.جهر اخفات ض
ت را  اشکال کردند 2مرحوم آقای خويي ت که ترتب در ضدين لهما ثالث است  کبرای کلّي 

ست  ست، مرحوم میرزا فکر کرده ا صغرای اين کبری نی ما هم قبول داريم ولي ما نحن فیه 
اجب ما قرائت جهريه و که وحال اينکه واجب شرعي ما يکي جهر و ديگری اخفات است و 

ست و اينتقرائت اخفا شان وجود دارد و ثالث آنها ترک یه ا ستند که ثالث براي ضدّاني ه ها 
نیستتت زيرا  یهتیه استتت پس ترک قرائت جهريه مستتاوق با قرائت اخفاتقرائت جهريه و اخفا

 توانم قرائت را اصالً ايجاد نکنم.من مي
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م مرحوم میرزا موافقت کرد و نه با کالم مرحوم آقای خويي نه با کال 1مرحوم آقای صتتدر
 موافقت کرد و کالم هر دو را ردّ کرد.

نحوی تصتتتوير  توانیم جهر و اخفات را بهکه ما ميکالم مرحوم میرزا را ردّ کرد به اين
هر امر کرده است کنیم که ضدّان لهما ثالث شوند به اين بیان که شاري جاهل مقّصر را به ج

اعم از عدم  همچنین او را به اخفات مشتتروط به عدم جهر امر کرده استتت، و عدم جهر راو 
ت و عدم جهر به انتفاء م ت يعني قرائت جهر به انتفاء موضوي يعني اصالً قرائتي نباشد  حمول 

ست و ساوق با اخفات نی ست پس عدم جهر م شد تتتت قرار داده ا شد ولي جهر نبا شکال  با ا
 ست.مرحوم میرزا ناتمام ا

قرائت  وبعد مرحوم آقای صتتدر بر مرحوم آقای خويي اشتتکال گرفتند که قرائت جهريه 
ضمني نمي ستند و امر ترتبي در دو واجب  ضمني ه در واجبات  آيد و فقطاخفاتیه دو واجب 

روط به استتقاللي امر ترتبي معقول استت، واجب ترتبي معنايش اين استت که وجوبش مشت
وجوب  نیه، وجوب آنها به لحاظ اطالق و اشتتتراط تابعترک ضتتدّ استتت، در واجبات ضتتم

ه زوال باستتتقاللي استتت مثالً وجوب نماز ظهر مشتتروط به زوال استتت و وجوب قرائت هم 
و وجوب  مشروط است، و از جهت ديگر وجوب نماز ظه رنسبت به استطاعتمالي مطلق است

ضمني در اطالق  ست، پس اخذ وجوب  شتراط بقرائت نیز به اين لحاظ مطلق ا ی ه نحوهو ا
 گردد.اخذ وجوب استقاللي برمي

شروط به ترک قرائت جهريه کنیم  در ما نحن فیه اگر بخواهیم وجوب قرائت اخفاتیه را م
ضمنیه قابل اطالق صالً واجبات  شد چون ا شروط با ستقاللي م شتراطي  بايد خود واجب ا و ا

 جدای از اطالق و اشتراط واجبات استقاللي نیستند.
شاري به جاهل  نحن فیه دو واجب استقاللي داريم: صالة جهريه و صالة اخفاتیه، و در ما
 گويد:مقصّر مي
ست و اگر آن را ايجاد نکردی وظیفهوظیفه صالة جهريه ا صالةی تو  ست،  ات  اخفاتیه ا

تواند اين نحوه امر درست نیست زيرا اين دو واجب استقاللي با هم تضادّی ندارند و شاري مي
جب به  قدرت دارد، پس تزاحمي بین اين دو وا جام هر دو  ند چون مکلّض بران هر دو امر ک

ت ايناستقاللي نیست، بنابراين ما نحن فیه از بحث ترتب خارج مي دانیم که از خارج ميشود 
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ست و ربطي  ست اين به خاطر دلیل خارجي ا شتر بر ما واجب نی در يک زمان از يک نماز بی
شتتود نتیجه گرفت که خود دو تکلیض في حد نفستته با هم ارد يعني نميبه خود دو تکلیض ند

 پس اگر قائل شتتويم که واجب ما قرائت جهريه و قرائت اخفاتیه استتت اين دو، تزاحم دارند
واجب ضمنیه هستند و جريان ترتب در واجبات ضمنیه معقول نیست. و اگر کالم را در خود 

ها گرچه دو واجب استتقاللي هستتند ولي تضتادّ و صتالة جهريه و صتالة اخفاتیه ببريم اين
شض الغطاء تتتتت يعني  شکال مرحوم میرزا برکالم کا ست بنابراين نه ا تزاحمي بین اين دو نی
وجود امر ترتبي تتت درست است و نه کالم مرحوم آقای خويي درست است، پس اشکال اّول 

 بر ترتب مندفع شد.

 :1اشکال دوّم )از مرحوم میرزای نائیني(

ست، م صغريات ترتب نی شان فرمود: ارحوم میرزای نائیني ادعا کردند که ما نحن فیه از  ي
ضادّ مي ست، مثل از آيد، درترتب دو دو عمل مت صحیح ا صالة، و اين مورد امر ترتبي  اله و 

ه ذکر شد، ولي کشرط تضاد دو عمل اين است که تزاحم دو متضادّ اتفاقي باشد مانند مثالي 
ين جمله است اتتتت و از  دّ دائمي است مثل سواد و بیام و مثل قیام و قعوددر جايي که تضا

د و شاري وجوب را اند، زيرا اگر تضادّ اتفاقي باشها در باب تعارم داخلجهر و اخفات تتت اين
د جعل وجوب برای هر يک از ازاله و صتالة جعل کند لغو نیستت ولي اگر تضتادّ دائمي باشت

 آيد.لیض به غیر مقدور الزم ميبرای هر دو لغو است چون تک
ضادّ و چیز دائمي  شکال کردند که ما قبول داريم که اگر ت شان ا مرحوم آقای خويي براي

منحصر باشد و در  نداريم که ترتب به باب تزاحم باشد داخل در باب تعارم است ولي قبول
صر در باب تزاحم ب ضین ترتب نیايد چون ما دلیلي نداريم که ترتب منح شد، ترتب در متعار ا

خواهیم آن دو توانیم دو تکلیض مطلق داشته باشیم و با کمک ترتب ميمواردی است که مي
تکلیض را مقدور کنیم، و اين نکته ترتب هم در باب تزاحم وجود دارد و هم در باب تعارم 

شتود، البته ترتب در وجود دارد وال محاله يکي از دو تکلیض مشتروط به عصتیان ديگری مي
برای وقوي آن نیاز به دلیل  تزاحم علي القاعده استتت و همین که امکان آن ثابت شتتد باب
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نداريم پس امکان ترتب در باب تزاحم مستتاوق با وقوعش استتت امّا در باب تعارم امکان 
تنها کافي نیستتتت و برای اثبات امر ترتبي در اين باب احتیاج به دلیل داريم، در باب تزاحم 

ت زيرا امر دائر بین تقیید اصل اطالق و بین تقیید حالت است يعني امر ترتب علي القاعده اس
که يک فرد را در يک حالت که يک فرد را رأساً از مطلق خارج کنیم يا ايندائر است بین اين

از مطلق خارج کنیم و گفتیم که خروج فرد در آن حالت قطعي استتتت و نستتتبت به مازادش 
ست و به اطالقش اخذ مي شکوک ا ضین نميشم دانیم آيد، زيرا ميود امّا اين بیان در متعار

شتتود و که دو اطالق در متعارضتتین ممکن نیستتت، وقتي دو اطالق ممکن نبود تعارم مي
ست کنیم  شد در ما نحن فیه ما راهي نداريم که امر ترتبي در وقتي که مورد از باب تعارم 

گونه که مرحوم کاشض اخفات تت همان که دلیل خاصّي داشته باشیم، در مورد جهر ومگر اين
تعارم رفع  الغطاء فرمود ت امر ترتبي داريم و دلیل آن روايات خاصه است که به برکت آن از

گويد کستتي که در مورد جهر به کنیم و مراد از روايات خاصتته رواياتي استتت که مييد مي
شود که امر به م مياخفات تتت يا بالعکس تتت بخواند نمازش صحیح است، از اين روايات معلو

ت مطلق است و امر به اخفات امر ترتبي است، پس در باب تزاحم  ت مثالً در نماز صبح  جهر 
ّا در باب تعارم عالوه بر اين اگر ثابت کنیم وقوي آن قهری استتتت ام که امکان ترتب را 

 امکانش بايد ثابت شود وقوعش نیز نیاز به اثبات دارد.
که اشتتتکالي در کنیم به اينيي موافقیم و آن را تکمیل ميما با فرمايش مرحوم آقای خو

که در مقابل باب تعارم آيا باب تزاحم داريم يا بحث تعارم ادلّه مطرح شتتده استتت به اين
نه؟ گفته شد ما اصالً چیزی به نام باب تزاحم نداريم و همیشه باب تزاحم به باب تعارم بر 

شان اتفاقي است دو خطاب تتتت يکي به انقاذ و گردد، زيرا در مثال انقاذ و صالة که مي تضادّ
ديگری به صالة تتت داريم و در ضیق وقت هستیم و قدرت برانجام هر دو را نداريم اگر دلیل 

شود و اگر خطاب صالة اطالق داشته باشد من انقاذ اطالق داشته باشد اين فرد را شامل مي
شامل مي ست تتتت که به شود الزمه اطالق را که در حال انقاذ هستم  اين دو دلیل تعارم ا

شود، کنند تتت زيرا مقتضای اطالق اين دو دلیل با هم جمع نميشان با هم تعارم مياطالق
مقتضای اطالق دلیل اوّل وجوب انقاذ است و مقتضای اطالق دلیل دوّم وجوب صالة است 

ه اين لحاظ دانیم که امکان ندارد اين دو وجوب به نحو مطلق جعل شتتتده باشتتتد، بو ما مي
گردد معني گردد، وقتي دائماً به باب تعارم برميگفتند باب تزاحم دائماً به باب تعارم برمي
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شکال گفتند:  شیم، برای دفع اين ا شته با ندارد که بابي به نام تزاحم در مقابل باب تعارم دا
عارضتتتین کند که متگردد لوال الترتب، يعني ترتب کاری ميبله تزاحم به باب تعارم برمي

شیئي داخل باب تزاحم  ست و اگر يک  صل ترتب برای باب تعارم ا شوند، پس ا متزاحمین 
 شود به برکت ترتب است.مي

 :1اشکال سوّم )مستفاد از کالم مرحوم میرزای نائیني(

تهافت است،   امر ترتبي در ما نحن فیه ت اخفات به جای جهر در نماز صبح ت مستلزم يک
صبح سبت زيرا در مثل نماز  س ن شرط ا که ت: يکي اينبه صالة اخفاتي، امر تربتي دارای دو 

شد و ديگری اين صیّت کند وشخص جاهل به جهر با شخص تکلیض به جهر را مع اگر  که 
ند امر اش جهر استتت و يا اگر تکلیض به جهر را معصتتیّت نکشتتخص عالم باشتتد که وظیفه

ر و معصتتّیت استتت که بین جهل به جه آيد، اشتتکال اين امر ترتبي اينترتبي به اخفات نمي
حقّق معصّیت تجهر جمع کرده است در حالي که جهل با معصیّت قابل جمع نیستند، زيرا در 

مريت اين خبايد هم کبری ت علم به حرمت خمر ت به من واصل شود و هم صغری ت علم به 
عني مايع تتتت به من واصل شود در ما نحن فیه که شخص جاهل به جهر است کبری تتتت ي

 ست.وجوب جهر ت به او واصل نشده است بنابراين معصیّت در جاهل محقّق نشده ا
مخالفت تکلیض  اين اشکال وارد نیست زيرا اوالً ما گفتیم که جاهل مقصّر بر ترک عمل و

لّض قدرت بر شتتود نه بر تقصتتیر و ترک تعلّم، زيرا عقاب بر معصتتیتي که مکواقعي عقاب مي
عصیّت را بردارد، متوانست عقاب و مي یح نیست و جاهل مقّصر را تعلّمرفعش را دارد عقالً قب

امد هیچ شود چون در نظر عقل بین جاهل مقصّر و عپس جهل تقصیری با معصیّت جمع مي
ای معصّیت جشود جهل قصوری است. و ثانیاً به چه که با معصیّت جمع نميفرقي نیست، آن

 ت.جهل به جهر با ترک آن قابل جمع اس گذاريم، وترک و مخالفت با جهر را مي
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 :1اشکال چهارم )از مرحوم میرزای نائیني(

يرا موضوي زاين امر ترتبي محال است زيرا موضوي اين تکلیض قابل وصول به ما نیست، 
ص ضوعیت جهل به جهر به مکلّض وا ست و همین که مو شد ت امر ترتبي جاهل به جهر ا ل 

جاهل به جهر  صالة جهريه است و به او واصل شد که او يعني به او واصل شد که مکلّض به
ه جهر بشود زيرا در صورت وصول موضوي، او عالم است تتتت موضوي امر ترتبي برطرف مي

 شود.شود و موضوي امر ترتبي منتفي ميمي
 اين اشکال بر امر ترتبي درما نحن فیه وارد است.

 :2اشکال پنجم )از مرحوم آقای صدر(

م تضادّ و تزاحمي هاطي به ترتب ندارد، زيرا صالة جهريه و صالة اخفاتیه با اين مورد ارتب
نجام هر دو نماز ندارند، چون در داخل وقت نماز صبح ت که وقت نیز وسعت دارد ت قدرت بر ا

اجب کند و وجود دارد پس ممکن است تتت يعني محال نیست تتت که شاري دو نماز را بر من و
 ترتب مخصوص متزاحمین است.

ه در جهر و اين اشتتکال نیز بر امر ترتبي در ما نحن فیه وارد استتت و نتیجه اين شتتد ک
 توان مشکل بیان شده را حلّ کرد.اخفات از راه ترتب نمي

 جهت دهم: آيا در دو واجب متزاحمین، تربت ضرورت دارد يا نه؟
شد آيا فقط با ترتب مي ضیّق با ّسع و واجب ديگر م اين دو به  توان امراگر يک واجب، مو

ه ديگر که امر واجب را تصتتحیح کرد، مثالً در انقاذ غريق و صتتالة در وستتعت وقت آيا از را
که فقط از ينتوان صالة را تصحیح کرد يا اعرضي باشد تتت امر ترتبي، امر طولي است تتت مي

 راه ترتب چنین کاری ممکن است.
ممکن استتت، يعني در  مرحوم محقّق ثاني فرمود: از راه غیر ترتب نیز تصتتحیح صتتالة

عرم امر به انقاذ، امر به صتالة نیز ممکن استت به اين نحو که امر به جامع بین تمام افراد 
ت تعلّق بگیرد و در اين ت اعم از فرد مزاحم و ساير افراد  صورت جمع بین ضدين الزم صالة 
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قاذ منمي با ان يادی دارد  تا غروب افراد ز که بین زوال  ماز  يد چون طبیعي ن ندارد. آ زاحمتي 
 کدام مشروط به ترک ديگری نیست.معنای امر عرضي اين است که هیچ

 ی آنها مبنايي است.بر اين فرمايش چهار اشکال وارد شد که همه

 :1اشکال اوّل )از مرحوم میرزای نائیني(

بر متعلق  اين تکلیض اگر بخواهد فرد مزاحم را شتتتامل شتتتود بايد بگويیم اعتبار قدرت
یر مقدور ي استتت چون عقالً کافي استتت که متعلق تکلیض جامع بین مقدور و غتکلیض عقل

چون تکلیض  تتتباشد، امر اگر گفتیم که اعتبار قدرت در تکلیض به اقتضای خود خطاب است 
ت تکلیض )اقم ا به داعي بعث است و بعث در جايي ممکن است لصالة( شامل که مقدور باشد 

 شود.خود مزاحم نمي
شکال وا ست زيرا اگر هم مبنای میرزا تتتتت که اعتبار قدرتاين ا ضای خود به مقت رد نی
ع بین افراد  را بپذيريم مقتضای تکلیض اين است که بايد متعلق تکلیض ]جام خطاب است تتت

شد نه اين شند، و متعلّق زماني مقدور ای افراکه همهمقدور با ی ست که يا همهدش مقدور با
 افرادش مقدور باشند يا بعضي از افرادش مقدور باشند.

 اشکال دوّم:

که بینشان تخییر ، تخییر شرعي داريم يا اينبحثي است که در واجبات آيا بین افراد واجب
عقلي وجود دارد مثالً شاري مقدّس صرف الوجود صالة را بین زوال تا غروب خواسته است و 

دانند يعني عقل بین اين دو حدّ افراد زيادی وجود دارد، مشتتهور تخییر بین افراد را عقلي مي
شود، و بعضي گفتند که تکلیفا امتثال مي گويد: هر فردی از افراد طبیعي را که ايجاد کنيمي

ی تخییر بین افراد طبیعي شرعي است يعني صالة هر تعداد فرد که داشته باشد به تعداد همه
افراد، امر داريم ولي امتثال هر يک و ايجاد متعلّق آن، مشتتروط به ترک و عدم ايجاد متعلق 

شرعي گرفتیم اين  ست، حال اگر تخییر را  فرد مزاحم با انقاذ، امر دارد و اين امرهای ديگر ا
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مستلزم امر به ضدين است، بنابراين کالم محقّق ثاني وقتي درست است که تخییر بین افراد 
 طبیعي، عقلي باشد نه شرعي.

ست که بله ما اين مبنا را مي شکال اين ا ّسع پذيريم که تخییر بین افرجواب ا اد واجب مو
 افراد. متعلق امر در اين واجب، جامع است نه عقلي است نه شرعي، يعني قائلیم که

 اشکال سوّم:

شويم، زيرا ست که ما قائل به واجب معلّق  ضي متوقّض بر اين ا وقت زوال دو  اين امر عر
صالة ست و وجوب  صالة، وجوب و واجب در انقاذ فعلي ا ست  واجب داريم: انقاذ و  فعلي ا

ضيّ ست زيرا متوقّض بر م ستقبالي ا صولي زمان واجب ا ست، پس  الة واجب،  زمان انقاذ ا
 معلّق است و واجب معلّق محال است، پس امر عرضي ممکن نیست.

قول به  اند که بنا بردر جواب اين اشتتتکال مرحوم آقای صتتتدر تفصتتتیالتي را ذکر کرده
 شويم.ميی واجب معلّق، اين مثال محذوری ندارد، و ما وارد تفصیل ايشان ناستحاله

 :1مرحوم میرزای نائیني(اشکال چهارم )از 

ست چون  شد اطالق هم محال ا ست که هرجا تقیید محال با شان اين ا ی ابطهرمبنای اي
 داند.را ملکه و عدم ملکه مي بین اين دو
شاري نميو در اين سجا  صالة را واجب کند زيرا م تلزم جمع بین تواند فقط فرد مزاحم از 

شد اطالق هم م ست، وقتي تقیید محال  ضي به طبیحال ميضدين ا عي شود پس امر عر
 صالة ممکن نیست.

ر جايي که گويیم اطالق محال است دکه ميبا حفظ مبنای ايشان اشکال وارد نیست، اين
ست و محل بحث ما ت ست مراد اطالق در مقابل آن تقیید خاصّ ا قیید طبیعي تقیید محال ا

از فرد مزاحم  ستتاير افراد غیر صتتالة به فرد مزاحم مراد نیستتت بلکه تقیید طبیعي صتتالة به
 است و چون اين تقیید ممکن است اطالق مقابل آن نیز ممکن است.
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ی ما بعداز رستتد و نکته قابل تذکّر اين استتت که علماجا بحث ترتب به پايان ميدر اين
حات آن را بحث ترتب وارد بحث تزاحم شتتتدند و حقیقت تزاحم و فارق آن با تعارم و مرج

صتتتدر در  جا مفصتتتّل بحث کردند، مرحوم آقایحوم آقای خويي نیز در اينذکر کردند، مر
دلّه ابحوث در اين بحث متعرم بحث تزاحم نشتتتدند بلکه اين بحث را در بحث تعارم 

ن ما به ترتیب جا بستتیار از تزاحم بحث کرده استتت، و چوداخل کردند، ولي در تمهید در اين
ارم از آن کنیم و در آينده در بحث تعحذف ميجا کنیم بحث تزاحم را اينبحوث، بحث مي

 کنیم.بحث مي
 جا به پايام رسیدمبحث پنجم که بحث ضدّ بود در اين

 مبحث ششم: حاالت خاصه برای امر

 شود:در اين بحث چهار مسأله مطرح مي
ست که آيا مولي مي سأله اوّل اين ا شیئي کند با علم به ااتوم شرايط امر ينند امر به  که 

ت که است يک مسأله فقهي ساصول مطرح شده ا که اين مسأله دري است، جهت اينمنتف
صوم افطار کرد و بعد از اخطار به  ضان هنگام  صي در ماه رم شخ فر رفت يا سگفتند: اگر 

صوم شرط  شد، از يک طرف فقهاء گفتند بايدکفاره دهد، و از طرف ديگر  ست  مريض  اين ا
سأله، کفاره متا زوال تتتت مسافر نباشد، اگر در اين  که شخص بايد بین حدّين تتتت طلوي فجر

و صوم  دانند و اگر شخص مسافر بودواجب است چرا شرط وجوب صوم را عدم مسافرت مي
م مسافرت ت بر او واجب نبود پس چرا بايد کفاره دهد در حالي که شرط وجوب تتتت يعني عد

 محقّق نیست.
س ضوي کفّاره وجوب ام ست که مو شکال اين ا ساک را  1اکجواب ا سي که ام ست و ک ا

ترک کرد بايد کفاره دهد و اين با وجوب صتتوم فرق دارد چون موضتتوعش عدم مستتافرت 
 است.

                                                 
اش صحيح باً بايد تا غروب امساک کند گرچه روزهاش را باطل کرد تأدّـ غير از امساک تأدّبي مثل کسي که عمداً روزه 1

 نيست.
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جعل استتتت و گاهي مراد،  گويیم که گاهي مراد از حکم،امّا راجع به اصتتتل مستتتأله مي
 مجعول است، مراد از جعل، فعل مولي ت يعني وضع و قرار دادن ت است که امر تکويني است

ست، وقتي جعل محقّق مي ست که امر اعتباری ا شود که علّت و مراد از مجعول حکم کلّي ا
ی جعل، شرط است امّا مجعول که حکم کلّي اش محقّق باشد و يکي از اجزاء علّت تامّهتامّه

شاري مي ست  شد آن حکم ا شرايط در خارج فعلي  شرايطي کند که اگر  تواند آن را مقید به 
رسد، شود و اگر شرايط در خارج فعلي نشد آن حکم کلّي هم به فعلیّت نميمي کلّي هم فعلي

سبت مثل اين ست، امّا ن شهر رمضان معلّق کرده ا صوم را بر حلول  شاري مقدّس وجوب  که 
شرايط مجعول، آيا مولي مي شته به  شد با علم به اينتواند مجعولي دا شرط آن مجعول با که 

 شود؟فعلي نمي
ه صورت دارد: صورت اوّل اين است که وجود شرط در خارج محال است، انتفاء شرط س

 که گفته شود:مثال اين
اذا اجتمع الضدان وجب علیک الکفارة، وجوب کفاره بر اجتماي ضدين معلّق شده است که 

 شود چون لغو است.عقالً محال است، اين تکلیض از مولي صادر نمي
شرط طبعاً ست که وجود  ست ولي  صورت دوّم اين ا شد گرچه عقالً محال نی ممکن نبا

فارة، در اينطبع مکلّض آن را قبول نمي یه الک جب عل عذرة ي کل ال ثل: من ا ند م جا طبع ک
سان قابل اکل عذره نیست، اين تکلیض لغو نیست زيرا مولي مي سبیب به ان تواند با اين امر ت

صال ثواب برای عبد کند و اگر اين امر صادر نمي اي شد رچه اکل عذره محقّق نميکرد گرا 
رستتید، امّا في النفس تأمل، چون شتتیئي که طبعاً انستتان از آن متنفر ولي به عبد ثواب نمي

سان داعي حاصل شود که انسان ترک آن را به خاطر امر خدا انجام است بعید است که در ان
فر است و آن را دهد، امر و نهي الهي در سلسله انسان است و آنچه که طبع انسان با آن متن

دهد ممکن نیستتتت که تحت امر و نیه قرار گیرد پس قصتتتد امتثال در اين موارد انجام نمي
صتتیاغت قانوني مانعي نداردکه شتتاري با وجود مالک و معیار شتتود بله به لحاظ متمش نمي

 کنند،چیزی را واجب يا حرام کند گرچه مردم طبعاً آن واجب را انجام داده و حرام را ترک مي
توان احکام را تعمیم داد پس به اين لحاظ جعل قانون لغو نیست و با اين صیاغت قانوني مي

 حتّي نسبت به کساني که طبعاً نسبت به آن شيء متنفر هستند.
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ست يعني مولي  شرط در طول جعل ا ست که انتفاء  سوّم جايي ا داند که اگر نميصورت 
گويد: )ان جامعت ت، مثالً مولي به عبد مياين جعل را داشته باشد در طولش شرط منتفي اس

داند که اگر شناسد و ميزوجتک في نهار شهر رمضان فعلیک الکفارة(، چون مولي عبد را مي
کند پس دهد امّا در طول جعل، فعل را ترک مياين جعل را نکند عبد اين فعل را انجام مي

 .شود، بنابراين اين جعل لغو نیستشرط در طول جعل ترک مي
مستتتأله دوّم در اين مورد استتتت که مولي به عبدش امر کند که به ديگری امر به انجام 

کرد که کاری را انجام دهد اين امر يا داللت بر مطلوبیت کاری کند، اگر مولي به عبد امر مي
کرد تتت بنابر اختالفي که در اين مورد وجود دارد تتت امّا اگر کرد و يا داللت بر وجوب ميمي

به عبد امر کند که به ديگری امر کند تا کاری را انجام دهد آيا بر ديگری اتیان مامور مولي به
 واجب است يا نه؟

به عبد استتت زيرا بر عبد الزم استتت که دو امر از محلّ بحث خارج استتت يکي امر مولي
برود ديگری را امر کند، و همچنین امر عبد به ديگری از محل بحث خارج استتت و و داللت 

کند چون عبد مولي نیست، بلکه بحث ما در اين است که اگر مولي به زيد امر وجوب نميبر 
کرد که به عمرو امر کند تا برای مولي آب بیاورد آيا بر عمرو واجب استتتت که آب بیاورد و 

 کند يا نه؟مطلوبیت يا وجوب آب آوردن بر عمرو مي عبارت ديگر آيا امر مولي داللت بربه
ثبوتاً در اين مسأله تتت امر به امر تتت بیان کردند که چهار احتمال آن متعارف احتماالتي را 

 است:
احتمال اوّل اين استتت که غرم مولي به فعل مأمور اوّل قائم استتت نه فعل مأمور دوّم، 

 خواهد امر کردن را به او تعلیم دهد.مثالً مأمور اوّل فرزند اوست و مولي مي
لي به فعل مأمور دوّم قائم استتت نه مامور اوّل، مثل احتمال دوّم اين استتت که غرم مو

 که مولي گفته: برو به فرد دوّم بگو که مولي از تو چنین کاری را خواسته است.اين
فارق اين دو احتمال اين استتتت که قبل از امر مامور اوّل به مامور دوّم، اگر مامور دوّم 

 است که آن کار را انجام دهد.فهمید الزم نیست آب بیاورد و در احتمال دوّم الزم 
احتمال سوّم اين است که مولي دو غرم دارد، هم در امر مامور اوّل و هم در فعل مامور 

خواهد خواهد مأمور اوّل را به امر کردن عادت دهد و هم ميدوّم غرم دارد، يعني هم مي
 شود.حقّق ميفعل از مامور دوّم ايجاد شود و هر يک که انجام گیرد غرم مربوط به آن م
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مبتني  احتمال چهارم اين استتت که مولي يک غرم دارد و اين غرم بر مجموي اين دو
گر هر دو انجام گیرد استتتت يعني بايد فرد اوّل امر کند و مأمور دوّم آن کار را انجام دهد و ا

 شود.غرم مولي حاصل مي
ته شتتد که رد، گفستتؤال اين استتت که امر به امر در کدامیک از اين  احتماالت ظهور دا

ست، زيرا شد امر کردن فنوعاً و غالباً اگر قرينه ظهورش در دومي ا رد اوّل ظهور عرفي ای نبا
 کند.ی خود را منتقل ميدر طريقیت دارد يعني مولي به اين وسیله خواسته

سأله ست که ميی مذکور از اينم شده ا صبي تکلیض ندارد، کالجا مطرح  م در اين دانیم 
 ه؟دهد آيا مطلوب شرعي و مشروي است يا نتي که صبي ممیز انجام مياست عبادا

شود که تفاده ميمروا صبیانکم بالصالة(، اسگويد: )بعضي قائل شدند که از رواياتي که مي
که به چیزی امر  نماز مطلوب شاري است، زيرا شاري به امر به صالة، امر کرده است، و وقتي

 مطلوب اوست. دهد که آن چیزکند نشان ميمي
ولي عبادات  توانیم ثابت کنیمولي اشتتکال اين استتت که حداکثر اين را در مورد نماز مي

حج و  وعبادات ديگری هم وجود دارد مثل صتتوم و زيارات  منحصتتر به صتتالة نیستتت بلکه
 کند؟گونه موارد چگونه امر به امر داللت بر مطلوبیت ميغیرها، در اين

ة امر کنیم کند تا صتتبیان را به صتتالواياتي که به ما امر ميی ديگر اين استتت که رشتتبه
 .که صالة صبي مطلوب باشدخاطر تمرين دادن صبي نسبت به صالة است نه اينبه

 پس دلیل مطلوبیت و مشروعیت عبادات صبي چیست؟
ین صبي ممیز و ای که در تکالیض داريم در آنها هیچ فرقي بگفته شده است که تمام ادلّه

ست، آيهبالغ  شدهای که مينی صیام(، مقید به بالغین ن ست و همچنین  گويد: )کتب علیکم ال ا
ممیز هم  ذلک عمومیّت دارد و شتتامل صتتبيی زيارات و حج و امثال روايات ترغیب دهنده

اين روايت  وشتتتود، از آن طرف روايت )رفع القلم عن الصتتتبي حتّي يحتلم( را هم داريم مي
ام است نه اصل ود چون لسانش امتنان است و مقتضای امتنان رفع الزخواهد مقید ادلّه شمي

 تکلیض.
شکال کردند که مراد بر اين بیان 1مرحوم آقای خويي ست،  ا شريع ا قلم در روايت قلم ت

کند که يعني ما چیزی را برای صبي تشريع نکرديم، ايشان اطالق )کتب علیکم( را قبول مي
                                                 

 .264: 3ـ المحاضرات  1
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تکلیض را دارد امّا )رفع القلم( قلم تشريع را از صبي شامل صبي است و صبي ممیز مقتضي 
 ر در مواردی که دلیل داشته باشیم مثل ضمان.برداشته است پس صبي تکلیفي ندارد مگ

شهور مراد از رفع قلم را رفع قلم مؤاخذه گرفته ست نه اند که الزمهامّا م ی آن رفع الزام ا
 .رفع مطلوبیت و تشريع

 تعلیقه داريم:ما برآنچه که گذشت چند 
یانکم  تعلیقه اوّل راجع به فرمايش مرحوم آقای خويي استتتت که فرمود: از )مروا صتتتب

گويیم اين نکته را در صالة داريم کنیم، ما ميبالصالة( تشريع عبادت در صبي را استفاده مي
شتتود که عبادات ديگر در مورد صتتبي ولي در عبارت ديگر اين امر را نداريم پس ثابت نمي

 ز تشريع شده باشند.ممی
م قائل استتت که گفت: خطابات تکالیض اطالق دارد و شتتامل ی دوّم در مورد کالتعلیقه
ی ما اين است که ادلّه احکام دو لسان دارد: يکي لسان ترغیب و تشويق شود،تعلیقهصبي مي

تتت و است مثل خطاب )اقیموا الصالة( و يا )تعید صلوتک( تتت يعني جمله خبريه درمقام انشاء 
کند نه اند ت سابقاً گفتیم که امر داللت بر طلب ميامثال ذلک که به انجام افعال دعوت کرده

که در دعوت کافي شتتود به خاطر اينوجوب در اين موارد خطاب شتتامل حبیان ممیز هم مي
است که شخص قابلیّت دعوت را داشته باشد، امّا اطالقاتي داريم که لسان آن الزام و برعهده 

ت و آنچه که گذا شتن چیزی است مثال )کتب علیکم الصیام( يا )هلل علي الناس حج البیت...( 
ت  اين خطابات شامل صبیان در آنها تعبیر به )علي( آورده که ظهور در به عهده گذاشتن دارد 

شود، چون يک امر مرتکز در اذهان عرف هست که اين نحوه الزامات برای افرادی است نمي
ست و خود  که به حدّی از سنّي مربوط به مقنّن آن الزامات ا شند و اين حدّ  سیده با سنّ ر

کند چنانچه شاري حدّ بلوغ را برای تکالیض بیان کرده است. پس ظهوری مقنّن آن را بیان مي
 ی الزامات برای شمول صبیان ممیز وجود ندارد.در ادلّه

دارد نه ديث رفع الزامات را برميی سوّم راجع به قول اين قائلین است که گفتند: حتعلیقه
صل مطلوبیت را، چون حديث رفع در مقام ست و آن ا ست امتنان ا سب با امتنان ا چه که منا

رفع الزام است و رفع اصل مطلوبیت خالف امتنان است، اين فرمايش زماني درست است که 
ده وجوب از حکم عقل ما نظر مرحوم میرزا را در باب اوامر ت داللت اوامر بر مطلوبیت و استفا

ت  بپذيريم که براساس اين نظريّه، نسبت به کبار ترخیص در مخالفت وارد نشده است و رفع 
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دارد، امّا بر اساس بیان ديگران که امر را ظاهر قلم ترخیص برای صبیان است و الزام را برمي
وجوب برداشته شده  دانند معنا ندارد که مطلوبیت باقي بماند در حالي که الزام ودر وجوب مي

 است،  چون وجوب يک امر بسیط است.
م تشتتريع ی چهارم مربوط به فرمايش مرحوم آقای خويي استتت که رفع قلم را قلتعلیقه

داند نه قلم مؤاخذ يا چیز ديگر، داند نه قلم مؤاخذه يا چیز ديگر، در قلم را قلم تشتتريع ميمي
تشتتريع باشتتد  ن استتت که مراد از قلم، قلمدر قلم مرفوي ستته احتمال استتت: احتمال اوّل اي

یان خمس واجب چنانکه مرحوم آقای خويي اين را قائل است، لذا ايشان قائل است که بر صب
از بلوغ  هايي که قبلگیرد، بعد از بلوغ پولنیستتت و چون در اموال صتتبي خمس تعلق نمي

ست بله مرحوم آقای خويي  ست خمس آنها دادنش واجب نی ست آورده ا ستثناء ايکجا را بد
نايات و کردند که عدم تشتتتريع در آن مورد برای صتتتبیان خالف امتنان باشتتتد مثل باب ج

صباوت جنايتي انجام داد در همان حین بر ول صبي در زمان  سارات، که اگر  ست خ ي الزم ا
الغ شد بر او واجب که از مال صبي افراغ ذمه او کند و اگر ولي اين کار را نکرد وقتي صبي ب

 اش را فارغ کند.ت که ذمهاس
صبیان تکلی ست يعني  ست که مراد از قلم، قلم مؤاخذه ا ض تتتتت يعني احتمال دوّم اين ا

شوند نه وجوب و حرمت تتت ندارند و چون منشأ عقاب، وجوب و حرمت است پس عقاب نمي
 حبس و امثال آن در دنیا و نه در آخرت، نظر رايج و مشهور بین اعالم همین نظر است ت بله

شمرده نمي ست و اين عقوبت  صبي، به جهت تأديب ا ر احکام دشود تتتت اثر نظر دوّم برای 
تکلیفیه  شتتود اين احکام در حق صتتبیان ثابت استتت چون مؤاخذه با احکاموضتتعیه پیدا مي

صبي خمس تعلّق مي ضعیه، پس به اموال  سب دارد نه احکام و شد کگیرد و وقتي تنا ه بالغ 
بل از بلوغ ضامن در زمان صباوت در ما تعلق به الخمس تصرّف کند قبايد آن را بدهد و اگر 

ست که صب بعد از بلوغ بدل آن را بايد ا شده بپردازد، گرچه حرامي را در زمان  اوت مرتکب ن
 است.

کلفت و أخذ استتت يعني هرچه که  قلم 1احتمال ستتوّم اين استتت که مراد از قلم مرفوي
قلم تکلیض نباشد بلکه از احکام وضعیه باشد برداشته  صبي را به زحمت و مشقّت بیندازد ولو

                                                 
ــ م ت تشري ي ا ت امّا تشري ي که در  ن ک فت و زتمت ا ت مثل: وجوبح ترمتح ت  ّز زکات و ت  ز سم ح و به  1 ـ

 عبارت ديگر.
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شده است، مختار ما همین احتمال است، اين نظر رفع تعلق خمس و زکات بر صبي را شامل 
ما خمس و زکات و امثال ذلک برداشته شده است تتتت  شود و ما قائلیم که در اموال صبيمي

ت را در خمس قائل  ت يعني وجوب اداء خمس  نیستیم بلکه فقط حکم وضعي ت حکم تکلیفي 
باب وجوب ردّ مال غیر  قائلیم و وجوب اداء خمس را از  يعني تعلق خمس بر مال تتتتتت را 

ت پس فرقي نميمي ت باشد دانیم  ت يعني وجوب و حرمت  کند که منشأ کلفت حکم تکلیفي 
شد مثل تعلق خمس و زکات، همه اين ضعي با شأ آن حکم و شده يا من شته  صبي بردا ها از 

کند ولي احکام ترخیصتتیه مثل استتتحباب و مي استتت پس حديث رفع، رفع کلفت از صتتبي
ست:  ماند.کراهت به حال خودش باقي مي ستظهار دو نکته ا سبت 1و قرينه بر اين ا تتتت منا

ت امتناني بودن لسان 2حکم و موضوي چون چنین تشريعي متناسب برای رفع از صبي است. 
 آور است.یض نیست بلکه در خصوص احکامي است که کلفتدلیل. امتنان در رفع جمیع تکال

 ی دوّم بود.اين تام کالم در مسأله
سأله صدّق م شود مثالً به عبد بگويد: ت صادر  ست که اگر از مواليي دو امر  سوّم اين ا ی 

علي الفقیر، و بعد از مدتي آن را تکرار کند، آيا امر دوّم ظاهر در تأستتیس امر جديد استتت يا 
مر اوّل؟، حال بحث ما جايي استتت که امر اوّل امتثال نشتتده باشتتد چون در صتتورت تأکید ا

 امتثال امر اوّل، امر دوّم ظهور در تأسیس دارد.
اند: خطابات جعل و خطابات تبلیغ خطاب جعل عبارت از خطابي است خطابات بر دو دسته

شود چون انشاء را که مقوّم جعل است يعني اگر ای خطاب نباشد جعل و انشايي محقّق نمي
دانیم و اگر فقط اعتبار باشتتد و ابراز نباشتتد انشتتاء و طلبي در کار عبارت از اعتیار و ابراز مي

ست، چون اگر تکرار  صیتي هست که اين خطاب قابل تکرّر نی ست، در خطاب جعل خصو نی
 آيد که يکي شيء دو وجود داشته باشد.مي که الزمشود و يا اينجعل دوّم مي شود
رستتتد که مقام جعل تمام شتتتد منتهي گاهي اين جعل به عبد نميطاب تبلیغ يعني اينخ

گويد بايد عبد من صدقه بدهد تتت فلیتصدّق عبدی علي فقیر ت که مولي در جايي ميمثل اين
در حالي که عبد در آنجا حضور ندارد تتتت در ايجاد خطاب جعل حضور و شنیدن کسي الزم 

ست لذا برای رجوي در ايام شد، و گر مرد در تنهايي  نی ضر با سي حا ست که ک عدّه الزم نی
مقدار در رجوي کافي استتت تتتتت پس گاهي  رجوي را ابراز کند و بگويد: )رجعت الیها(، همین

ست مثالً مولي خطابي را جعل مي ست ولي خطاب تبلیغ نی کند و بعد که عبد خطاب جعل ه
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ت که به او خبر دهد که مدتي پیش من کند و الزم نیستتتآيد اين جعل را به او تبلیغ ميمي
 اين خطاب را جعل کردم.

شتتود ولي به مقدار متعدّد تبلیغ خطاب تبلیغ قابل تکرار استتت، يک مطلب يکبار جعل مي
 قابل تکرار است.
ی شريعت سه کالم داريم: کالم خداوند که در قرآن آمده است و کالم پیامبر ما در دايره

و کالم ائمه  ستتت وکالم ائمه طاهرين که در روايات آمده استتتروايات آمده ا که در 9اکرم
که در روايات آمده استتتت، در کلمات ائمه اصتتتالً خطاب جعل نداريم زيرا ائمه  :طاهرين

طاهرين واليت بر جعل و تشتتريع نداشتتتند، پس تمام کلمات صتتادره از ائمه خطاب جعل 
ها و اجب و اطاعت از امر و نهي اينتتتت البته ائمه طاهرين: واليت بر امر  نهي دارند  نیست

ی تشريع نیست يعني واليت ندارند که شیئي را در شريعت است امّا امر و نهي آنان از ناحیه
 حالل يا حرام کنند ت .

 :9امّا کلمات صادره از پیامبر اکرم
 که شاري است مبلّغ نیز است پسواليت بر تشريع را دارد و او عالوه بر اين 9پیامبر اکرم

 تواند خطابات تبلیغ باشد.تواند خطابات جعل باشد و هم ميهم مي 9خطابات نبي اکرم
شند، يعني که اينخطابات قرآن کريم دو احتمال دارد: يک احتمال اين ها خطابات جعل با

خداوند به نفس همین خطابات جعل کرده باشد و احتمال ديگر اين است که کالم خداوند در 
چه که در کتاب آمده باشتد که خداوند قبالً آن را جعل کرده استت و آن قرآن مبین خطاباتي
 است تبلیغ آنها باشد.

ی به ما رستتیده استتت و همه :عمده در محل بحث رواياتي استتت که از ائمه معصتتومین
ستند، حال اگر از يک امام يا دو اماماين شد و ها خطابات تبلیغي ه سید با ، دو خطاب به ما ر

ک مال دهیم  یا هاحت یان دوّم جعل ديگر تبلیغ مي ندر ب يک جعل و در ب شتتتود ظهور اوّل 
ست يعني چون اين صورت کلّي القاء ميخطابات تبلیغ در تأکید ا اخبار  شود و از جعل،ها به 

اند: تجب الصتتتدقة عند زوال يوم الجمعة، و بار ديگر کالمي به همین کند، وقتي گفتهمي
ت مثل: ت در لسان امام معصوم بعداً صادر شود و يا از  تصدّق عند زوال مضمون  يوم الجمعة 

 لسان امام بعدی تبلیغ شود ظهور در تأکید دارد.



 54 

مقوّم جعل استتتت و بین خطابات تبلیغي، و آنچه  هپس ما تفکیک کرديم بین خطاباتي ک
ستنباط مي مین: کنیم از همین روايات ائمه معصوکه از روايات به ما رسیده است و ما از آن ا

که خطابات تبلیغي هستتتند ظهور در تأکید دارند و اگر از قرآن کريم يا  به ما رستتیده استتت
و  کنیماگر قرينه بر تأسیس يا تأکید داشته باشد به قرينه عمل مي باشد 9روايات پیامبر اکرم
کدام نباشتتد از اين جهت مجمل استتت و چون شتتکّ در تکلیض دوّم استتت اگر قرينه بر هیچ

صل برا ست زيرا روايات ائمه خطابات جعل ئت جاری ميا شود، پس اين بحث بدون فائده ا
ستند بلکه تبلیغ ستند و خطابات بعدی حمل بر تأکید مي نی که خطابات شود و احتمال اينه
 های ديگر باشند اين خالف ظاهر است:بعدی، تبلیغ جعل

 کالم در مسأله سوّم بود. ماين تما
توان اثبات کرد که که آيا بعد از نس  وجوب از طرف شاري مي ی چهارم اين استمسأله

که گفته شد در زمان پیامبر آن عمل جايز تتت بمعني االعم تتت غیر الحرام تتت است مثل اين
شد 9اکرم صدّق عند النجوی واجب  شد، آيا مي ت س   توان ثابت کرد که اين و بعد وجوبش ن

 عمل جايز است يا نه؟
 بحث در دو مقام است:

 کنیم؟قام اوّل: آيا از دلیل منسوخ، جواز عمل را استفاده ميم
مقام دوّم: اگر از دلیل منسوخ نتوانستیم جواز عمل را به دست آوريم مقتضای اصل عملي 

 چیست؟

 مقام اوّل:

توان جواز عمل را ثابت کرد و در اين زمینه ای قائل شتتتدند که از دلیل منستتتوخ ميعده
صل اين بحث بيتقريبات زيادی را ذکر کر ست زياد طولش نميدند ولي چون ا دهیم، ثمره ا

 کنیم:لذا از تمام تقريبات فقط يک تقريب را ذکر مي
گفتند: بنابر مسلک مرحوم میرزای نائیني تتت داللت امر بر طلب و استفاده وجوب از حک 

گويد: )يا استفاده کنیم، دلیل منسوخ که مي توانیم از دلیل منسوخ جواز عمل راعقل تتتت مي
ايّها الّذين آمنوا اذا ناجیتم الرّستتتول فقدّموا بین يدی نجواکم صتتتدقة...(، مدلولش مطلوبیت 
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کند و در ترک تصتتدّق ترخیص تصتتدّق را رفع مي وجوب 1تصتتدّق استتت، بعد دلیل ناستت 
 رود:دهد، وقتي مفاد دلیل ناس  ترخیص شد مطلوبیت تصدّق در دلیل منسوخ از بین نميمي

ست بلکه رفع يد اين فر س  معنايش ترخیص نی ست زيرا دلیل نا ست نی ز طلب امايش در
سوخ، نمي ست، پس از دلیل من ستفاده کرد، امّا اا صدّق را ا که اين عمل ينتوان مطلوبیت ت

ت که نس  در باب جايز است يا نه؟ دلیل منسوخ داللتي برآن ندارد، خصوصاً بايد توجّه داش
اش در قیقيبرداشته شود تتتت چون نس  به معنای ح يک حکم استاحکا شرعیه انتهای اَمَد 

 شود ت تعالي اهلل عن ذلک ت .خداوند موجب بداء و جهل مي
اجب، ی بحث در مقام دوّم است که مقتضای اصل عملي چیست؟ يعني اگر عمل وعمده

ت يعني عدم حرمت  ت است يا وجوبش برداشته شود مقتضای اصل عملي جواز به معنای اعم 
 نه؟

ستصحاب است به اين بیان که تصدّجا به نظر مياولین اصلي که در اين ق قبل از رسد ا
دم حرمت را عنس  حرام نبود، اگر بعد از نس  شکّ در ارتفاي عدم حرمت کرديم استصحاب 

 کنیم.جاری مي
شان از عدم حرمت به  2مرحوم آقای خويي شکال گرفتند، البته اي صحاب دو ا ست بر اين ا

شکال گرفتند، البته ايشان از عدم حرمت به جواز تعبیر کردند و جواز به  جواز ستصحاب دو ا ا
که اين استتتصتتحاب در معنای اعم همان عدم حرمت استتت، اشتتکال اوّل ايشتتان اين استتت

شان جاری نمي شبهات حکمیه ست که اين اس که بنابر مبنای اي شکال دوّم اين ا شود، و ا
 شود.و مورد اتفاق است که اين استصحاب جاری نميسوّم است استصحاب کلّي قسم 

سوّم اين است که من مي ستصحاب کلّي قسم  دانم يک کلّي در ضمن يک فرد محّقق ا
دهم که حین ارتفاي اين فرد، فرد ديگر ايجاد شتتد و يقیناً آن فرد مرتفع شتتد ولي احتمال مي

، هنگام صبح محقّق شد و عند دانم وجود انسان در ضمن زيد، در مسجدشده باشد، مثالً مي
شد و احتمال مي سجد خارج  شد در همان الزوال ديدم او از م دهم که در آني که زيد خارج 

آن عمرو داخل مسجد شده است بنابراين از صبح تا االن مسجد خالي از انسان نبوده است. 

                                                 
دَيْ نَجْواکُتْ صَدَماتٍ فَإِذْ لَتْ تَفْ َ ُوا وَ تابَ ال ّهُ عَ َيْکُتْ فَأَميمُوا ءَ أَشْفَقْتُتْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَ)ي: ـــ دليل نا ي ي ني  يه 1

 از  وره مجادله. 13ح  يه (الصَّالةَ وَ  تُوا الزَّکاةَ وَ أَطي ُوا ال ّهَ وَ رَ ُولَهُ وَ ال ّهُ سَبيرٌ بِما تَ ْمَ ُونَ
 .205: 3ـ المحاضرات  2
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شکّ مي صحدر حالي که من  ست ساني وجود دارد يا نه، ا سجد ان اب بقاء فرد کنم که آيا در م
جاری نیست نه استصحاب بقاء زيد و نه استصحاب بقاء عمرو، زيرا زيد يقیناً خارج شده است 
صحاب کلّي  ست ست، در اين مثال اگر بخواهیم ا سجد معلوم نی و عمرو وجود و حدوثش در م

 انسان را جاری کنیم گفته شد که اين استصحاب جاری نیست.
فیه از همین قستتم استتت، آن جوازی که در مدلول  مرحوم آقای خويي فرمودند: ما نحن

شد و احتمال  س  آمد آن وجوب مرتفع  ضمن وجوب بود وقتي دلیل نا سوخ بود، در  دلیل من
ت فرد ديگری از آن يعني استصحاب يا مي ت يعني وجوب  دهم در حین رفع اين فرد از جواز 

اب کلّي قسم سوّم است کراهت يا اباحه جعل شده باشد، پس اين استصحاب از نوي استصح
 و فرم اين است که اين استصحاب جاری نیست.

ظاهراً هیچ يک از اين دو اشتتکال وارد نیستتت: اشتتکال اوّل مرحوم آقای خويي با مبنای 
گويیم که مرحوم آقای خويي در شبهات حکمیه سازد و در بحث استصحاب ميخودشان نمي

که حکم بايد الزامي تتت يعني وجوب و حرمت داند: يکي آنبا دو قید استصحاب را جاری نمي
ت ايشان استصحاب امر و دوّم اين ت باشد که مستصحب بايد امر وجودی باشد نه امر عدس 

شبهات حکمیه جاری مي ست، عدمي را در  داند تتتت و در ما نحن فیه هیچ يک از دو قید نی
بخواهیم چون استتتصتتحاب جواز، استتتصتتحاب حکم الزامي نیستتت تا جاری نشتتود و اگر 
ست و جاری مي صحاب امر عدمي ا ست صحاب عدم حرمت را جاری کنیم ا ست شود و خود ا

کند. دلیلي که مرحوم آقای مرحوم آقای خويي مکرّراً در فقه به استصحاب عدمي تمسّک مي
خويي بر عدم جريان استصحاب در شبهات حکمیه اقامه کردند که تعارم دائمي استصحاب 

عدم جعل زائد باشد در جايي است که اين دو قید باشد و در جايي  بقاء مجعول و استصحاب
ت را جعل کرده است يا نه؟ هیچکه نمي ت مثل عدم حرمت  يک از اين دو دانیم شاري حکمي 

 قید وجود ندارد، و بنابر مبنای مرحوم آقای خويي اين استصحاب بايد جاری شود.
صحابي که مي نکته: ست صحاب جواز به معنای در ما نحن فیه ج خواهیما ست اری کنیم ا

 اعم است يا استصحاب عدم حرمت است؟
شود يا بايد مؤمن باشد و يا بايد منجّز باشد و اصلي سابقاً گفتیم دائماً اصلي که جاری مي

صلي جاری نميکه تأمین ندهد يا تنجیز  صل نکند چنین ا صل جواز يا عدم حرمت ا شود و ا
زی، موضتتوي تنجیز احراز وجوب يا حرمت استتت و اصتتل تأمیني يا تعذيری استتت نه تنجی
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گیرد يعني اصتتل عدم وجوب و کند که جلوی احراز اين حکم لزومي را ميتعذيری کاری مي
صل اباحه جاری ميشود و اگر ميعدم حرمت دائماً جاری مي شود اين معنا ندارد و گويیم ا

م کنیم شتتاري مقدّس برای اباحه نیستتت يعني اگر فر برای معذوريت، موضتتوي حکم عقل
شد من معذورم در اين صل اباحه کاری شرب مايع اين لیوان هیچ حکمي جعل نکرده با جا ا

کند. تمام کار مربوط به جعل حرمت و عدم جعل حرمت يا جعل وجوب و عدم جعل نمي
وجوب استتت، اگر شتتاري مقدّس برای شتترب اين مايع هیچ حکمي جعل نکرده باشتتد من 

شوم پس در عدم عقاب کافي است که حرمت جعل نشود و الزم عقاب نمي ی شرببواسطه
کنیم يا برای احراز لزوم تتتت يعني نیست که اباحه را جعل کند لذا دائماً اصولي که جاری نمي

صتتورت احراز نداريم، پس وجوب و حرمت تتتتت استتت ويا برای نفي الزام استتت که در اين
از آن به استصحاب جواز تعبیر کنیم تعبیر مسامحي استصحابي که در ما نحن فیه داريم اگر 

 چه که ما به آن نیاز داريم استصحاب عدم حرمت است.است و آن
امّا اشکال دوّم مرحوم آقای خويي وارد نیست زيرا اين استصحاب، استصحاب کلّي قسم 
سوّم نیست بلکه استصحاب شخصي است زيرا قبل از نس  وجوب، حرمت جعل نشده بود و 

که وجوب فرد آن باشد و بعد از نس  وجوب ن عدم جعل حرمت مقارن با وجوب بود نه ايناي
خودش ت يعني معدوم بودن دانیم که آن عدم حرمت که مقارن با اين وجوب بود به حال نمي

 گويد اين عدم جعل حرمت باقي است.ت باقي است يا زائل شده است استصحاب مي
صشبهه ست ست که ا شده ا صحاب ای مطرح  ست سه  ا حاب عدم جعل حرمت معارم با 

صحاب عدم جعل کراهت و  ست ستحباب و ا صحاب عدم جعل ا ست ست که عباتند از: ا ديگر ا
سه را دارد، در ما نحن  صحاب عدم جعل اباحه، زيرا هر فعل اختیاری يکي از احکام خم ست ا

داريم که يک  دانیم که آن وجوب رفت و يقینفیه تصتتدّق قبل از نستت  واجب بود و ما مي
ستصحاب مي ست، ا شده ا ست و از آن حکمي بر اين تصدّق جعل  گويد حرمت جعل نشده ا

گويد گويد استحباب هم جعل نشده است و از طرف ديگر استصحاب ميطرف استصحاب مي
گويد اباحه هم جعل نشده است و ما نشده است و از طرفي استصحاب مي کراهت هم جعل

 کي از اين چهار حکم قطعاً جعل شده است.داريم که يعلم اجمالي 
سه جاری نمي صحاب عدم اباحه في حدّ نف ست شود، زيرا معذوريت دائر در ما نحن فیه ا

ستصحاب عدم اباحه بخواهد معذوريت را بردارد، بلکه دائر مدار عدم مدار ج عل اباحه نیست ا
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استصحاب کراهت جعل حرمت است. امّا استصحاب استحباب يا عدم استحباب و همچنین 
آوری است و آن اثر حرمت و عدم حرمت  استناد عمل به شاري است يا عدم کراهت، اثر الزام

يعني اگر استتتصتتحاب گفت اين عمل مستتتحب نیستتت اگر من عمل را به داعي استتتحباب 
دانم که غسل بیاورم تشريع و حرام است و اگر استصحاب گفت عمل مستحب است مثالً مي

دانم در عصر غیبت هم غسل جمعه مستحب است ضور مستحب بود و نميجمعه در عصر ح
سل جمعه را به  ست که اگر من رفتم غ ست اثرش اين ا ستحب ا صحاب گفت م ست يا نه؟ ا
داعي استحباب انجام دادم اين عمل عقاب ندارد ولو در واقع مستحب نباشد چون استناد من 

ست و آن تع صحاب بوده ا ست شد به خداوند به اعتبار ا صحاب بیان  ست ضي که بین چند ا ار
گیرد و اگر وجوب نس  که به هر فعلي يکي از احکام تعلق ميخاطر علم اجمالي بود به اينبه

ستصحابشد، چهار حکم ديگر باقي مي ها از ماند، آن علم اجمالي به واسطه خروج يکي از ا
صحاب عدم حرمت و اثر شد، پس استعد جعل اباحه تتت بي محل ابتالء تتت يعني استصحاب

ستحباب و عدم کراهت جاری مي شکال عدم ا صحاب عدم حرمت بال ا ست شوند بنابراين ا
اش اين است که مقتضای اصل عملي در اين موارد نس  وجوب، ترخیص و عد است و نتیجه

سأله ست. اين تمام بحث در م شم نیز در اينحرمت ا ش جا به پايان ی چهارم بود و مبحث 
 رسد.مي

 هفتم: کیفیت تعّلق امرمبحث 

 در اين مبحث چهار مسأله داريم:
 گیرد؟گیرد يا به فرد تعلق ميمر به طبیعت تعلق ميامسأله اين است که آيا 

دانیم در هر امری حتماً يک دهیم ما ميقبل از ورودبه مسأله، عنوان مسأله را توضیح مي
ه در حقیقت طلب اختالف شتتده طلبي داريم و به تعبیر ديگر مفاد هر امری طلب استتت گرچ

گرفته ی امر يا مادّه امر به چه چیزی تعلّق گردد که آيا صتتیغهنمياستتت، اين نزاي به اين بر
ست، سأله با هم اختالف دارند و  ا سیر اين م ست؟ خود علماء در تف صبّ اين نزاي چی امّا م

 کنیم.ياند و ما تقريبات رايج را بیان مبیانات مختلفي در تقريب آن گفته
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 تقريب اوّل:

فرادی دارد و ما گفتند اصل اين نزاي برای اين است که وقتي ما واجبي داشته باشیم که ا 
ت را ايجاد کنیم نه همه افراد را، آيا  ت يعني يک فرد  خییر بین افراد عقلي تبايد صرف الوجود 

س صالة بین زوال تا غروب را طلب کرده ا شاري مقدّس  شرعي؟ مثالً  ست يا  ه افراد کت ا
رد بین تمام افراد فزيادی دارد و مکلّض بايد صرف الوجود تتتت فردّ مّا تتتت را ايجاد کند و اين 

شتتود و مي مخیّر فیه استتت. اگر گفتیم عقل حاکم به اين تخییر استتت مطلوب مولي طبیعي
ه خییر را جعل کردعقل بین افراد اين طبیعي، تخییر را قرار داده استتتت، و اگر گفتیم مولي ت

شتتاري  استتت مطلوب مولي افراد استتت زيرا اگر تخییر شتترعي باشتتد معنايش اين استتت که
شتتد تکلیض  استتت يعني اگر يکي اتیان تک اين افراد را به نحو علي البدل واجب کردهتک

 شود.ساقط مي
بر اين تقريب اشتتکال کردند که بعید استتت مورد نزاي اين مستتأله  1مرحوم میرزای نائیني

کند و همه اني که تخییر شرعي را قائل شدند در تخییر عقلي اشکال وارد نميباشد زيرا کس
قبول دارند که تخییر عقلي بین افراد ممکن استت پس نزاي در اين استت که تخییر شترعي 

 بین افراد ممکن است يا نه؟
اشتتکال ديگری گرفتند که ما علي ای حال بايد تخییر  بر اين تقريب 2مرحوم آقای صتتدر

فرمايد فرد از ته است، ايشان ميفقائل شويم حتّي اگر بگويیم طلب به افراد تعلّق گر عقلي را
ست، ست و يا معدوم ا ست يا درخارج موجود ا رج موجود اخ اگر اين فرد در دو حال خارج نی

ست و  صل ا صیل حا ست زيرا طلب تح شد تعلّق طلب به فرد موجود محال ا  گر فرد درابا
ش شد فاقد ت ست پس کلّي ميخارج معدوم با ضمن افراد متعدّد خص ا شود و اين کلّي در 

تواند موجود شود مثالً وقتي گفته شود: )صلّ في المسجد الفالني في المحراب في ساعة مي
صالة افراد کثیره دارد که تغییر بین آنها عقلي  شود باز اين  ضافه  کذا( و چند قید ديگر هم ا

ود است يعني وقتي که چیزی موجود شد تشخص است، به عبارت ديگر تشخص از ناحیه وج
 توان طلب کرد.کند و به فرد موجود نميپیدا مي

                                                 
 .305: 1ـ األجود  1
 402: 2 ـ البحوث 2



 60 

اند طلب به افراد ت ما با فرمايش مرحوم آقای صتتدر موافق نیستتتیم زيرا کستتاني که قائل
ت تعلّق مي دند در هر طبیعي هستند معتقها قائل به طلب اعتباری گیرد اينيعني افراد معدوم 

يجاد کنیم از ها هستتتتند و هر فردی را که انهايت طلبافرادی که داريم متعلّق بي نهایبي
کنیم خود د ميها بیرون نیست بنابراين اين نمازی که در خارج ايجانهايتی بيمجموعه اين

ر طبیعي ، به عبارت ديگر چون در هکه مصتتتداق آن باشتتتدنه اين اين نماز ماموربه استتتت
ا بیرون ری وجود استتت وقتي که پای وجود و تشتتخص فقط اط ناحیه نهايت افراد داريمبي

يجاد کنیم اشتتود و هر فردی از افراد طبیعي که نهايت ميکشتتیديم همیشتته افراد طبیعي بي
 شود.رعي مييکي از افرادی است که طلب به او تعلّق گرفته است پس تخییر بین افراد ش

شد ست که گفته  سوّم اين تقريب اين ا شکال  گردد که آيا تخییر اين نزاي به اين برمي ا
آيد که بین افراد عقلي استتتت يا شتتترعي؟ اين تخییر شتتترعي در بحث واجب تخییری مي

شتتود تعريفي که کنند که براستتاس آن ثابت ميای را ذکر ميحقیقتش چیستتت؟ يک شتتبهه
شرعي مي ست. اينکنند برای تخییر  ست نی ت معنايش سکه وجوب به افراد تعلّق گرفته ادر

علي البدل  اين است که صالة افرادی دارد و هر فردش تحت طلب رفته است منتهي به نحو
شروط به اين ست م سیر علي البدل گفتند که هر فردی مطلوب ا ست، در تف ساير افراد ا که 

صورت تکلیض ينااتیان نشوند فرم کنیم نماز صد فرد دارد و مايک فرد را ايجاد کرديم در 
صالة منحل ميشساقط مي صد عدد امر به  صالة( به  شود و با ايجاد ود زيرا خطاب )اقم ال

رستد، زيرا ت نميشتود و بقیه اوامر به فعلیّيک فرد، امر به آن فرد امتثال شتده و ستاقط مي
مر فعلي شتترط ستتاير اوامر که عدم اتیان ستتاير افراد استتت منتفي شتتده استتت پس اين اوا

شده ست، ميجا نتیجه اين اند، ازن شرعي ا شکال اين دگیريم که تخییر بین افراد طبیعي  ر ا
ايد عقاب شتتود بیان گفته شتتده استتت که اگر کستتي اصتتالً نماز نخواند به تعداد اين اوامر ب

گر اين اشکال اکار بست تا اين اشکال را پاس  دهد، مرحوم آقای صدر تمام سعي خود را به
 آيد.ییری ميشود، و اين بحث در واجب تخبت ميپاس  داده شود تخییر شرعي بین افراد ثا
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 1: از مرحوم میرزای نائینيدوّم تقريب

ی فلسفي است و گیرد يا افراد، يک مسألهی اين نزاي که آيا امر به طبیعي تعلّق ميريشه
شود، آيا مي ی فلسفي اين است که وجود که در خارج بر ذوات ت مثل زيد ت عارمآن مسأله

دو  شود در فلسفهشود يا بر ماهیت کلّیّه عارم ميبیعت شخصیه عارم ميبر ماهیت و ط
شدند که وجود در خارج بر ذات ماهیت عارم سلک وجود داردگ يک عدّه قائل  شود و مي م

صیه عارم ميعده شخ ل اوّل را شود، آنهايي که قوای گفتند که وجود در خارج بر ماهیت 
ص از شود تتتت يعني تشخرج بر ذات ماهیت عارم مياختیار کردند يعني گفتند وجود در خا

ستند و آنهايي که گفتند وجوناحیه ست تتتت متعلّق طلب را طبیعي دان د در خارج بر ی وجود ا
ت يعني تشخص از ناحیهماهیت شخصیه عارم مي ت متعلّق طلب رشود  ا افراد ی ذات است 

 نیم.کقول را قبول دانستند پس تمام نزاي در اين است که ما در آن مسأله کدام 
ن فیه ی فلستتتفي و بین ما نحبا اين فرمايش کستتتي موافقت نکرد زيرا بین آن مستتتأله

سأله ست و با اتخاذ هر يک از دو قول در م سفي ميارتباطي نی توانیم هريک از دو قول ی فل
شويم که وجوددر ما نحن فیه را اختیار کنیم، ما مي صه توانیم در آنجا قائل  شخ  بر ماهیت ت

شويم که امر به طبیعي تعلّق ميشود منتهي در اينعارم مي شکال جا قائل  گیرد چون بالا
ن که قابل حمل توانیم بگويیم )زيدّ انستتتانّ( همیقابل حمل استتتت مثالً مي طبیعي بر افراد
ست معلوم مي ست شود که اتحادی بین طبیعت و فرد وجود دارد و وجود اين اتحاا د کافي ا
ارم بر ماهیت طبیعت را طلب کنیم، پس اگر در آنجا قائل شتتديم که وجود ع که ما بتوانیم

بیعت است توانیم در اصول قائل شويم که متعلّق طلب طمتشخصه است نه ذات ماهیت، مي
ست و در اصول اتوانیم قائل شويم که وجود عارم بر ذات ماهیت نه افراد، و از آن طرف مي

ی ی اصولي با آن مسألهاست پس ارتباطي بین اين مسألهقائل شويم که متعلّق طلب افراد 
 فقهي وجود ندارد.

 تقريب سّوم: از مرحوم آقای اصفهاني

سأله شه در يک م ست ري شده ا صول مطرح  سفي دارد و آن اين اين بحث که در ا ی فل
ست ست يا نه؟ اگر گفتیم طبیعي در خارج موجود ا ست که آيا طبیعي در خارج موجود ا امر  ا
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ضیح اينگیرد واالّ  امر به افراد تعلّق ميحاله به طبیعي تعلّق ميالم ست گیرد. تو که: بحث ا
ست يا نه؟ عده ستند که آيا طبايع کلیه در خارج موجود ا ای قائل به عدم وجود طبايع کلیه ه

ها نداريم بلکه در گويند ما چیزی در خارج به نام طبیعت انستتتان و شتتتجر و مانند اينو مي
افراد طبیعت را داريم، زيد و عمرو و بکر و ديگران افراد طبیعت انسان در خارج هستند خارج 

اند که طبايع کلیه در ای قائلشود، در مقابل اين قول، عدهو طبیعي فقط در ذهن موجود مي
سته قائلند که طبیعي موجود به وجود واحد اند و اينخارج موجود ستند: يک د سته ه ها دو د
بیعي انسان موجودی جدای از وجود فروش است و محقّق طبیعي مجموي افراد است يعني ط

هستتتند يعني طبیعي موجود به وجود مجموي افراداستتت بنابراين اگر افراد انستتان کم يا زياد 
شتتود، اين قول را مرحوم شتتی  الرئیس ابوعلي ستتینا به رجل شتتوند طبیعي کم و زياد نمي

است تصورش نیز مشکل  قول في حد نفسه غیر معقولهمداني نسبت داده است و چون اين 
است. دسته دوّم قائلند که طبیعي در خارج موجود است و در خارج متکثر نیز است و تکثرش 

 به تکثر افرادش است.
گويیم طبیعي به وجود فرد که ميسؤال ديگری در فلسفه مطرح شده است که مراد از اين

 بیعي عین وجود فرد است، چیست؟ علماء در اين موردگويیم که وجود طموجود است و يا مي
دو دسته شدند يک دسته مانند مرحوم آقای اصفهاني، قائل شدند که وجود زيد وجود بالذّات 
زيد و وجود بالعرم انسان است پس وصض وجود برای طبیعي وصض عنايي و تجوزی است 

 وجود انسان نیز است.و بعضي قائل شدند که وجود زيد حقیقةً وجود زيد و حقیقةً 
ستطرادی ديگر وجود کلّي طبیعي است وقتي که انسان را تصوّر مي کنیم در ذهن بحث ا

يک مفهوم کلّي است سؤال شد که اين مفهوم کلّي، حکي آن کجا است مثالً مفهوم زيد را 
اگر در نظر بگیريم موطنش ذهن و محکي آن در خارج استتت و يا مفهوم شتتريک الباری در 

الکلي در  يا مفهوم در واقع محکي آن واقعیت فرضتتي دارد ستتت و گفتند محکي نداردذهن ا
ذهن و محکي آن، مفاهیم کلیه در ذهن استتت، امّا مفهوم انستتان يا شتتجر يا حجر و امثال 

تواند باشتتد بعضتتي گفتند محکي آن عبارت از که در ذهن استتت محکي آن در ذهن نميآن
ضي قا ست و بع شدند تمام انواي طبیعي يک ربّ النوي دارند که يک همین فرد در خارج ا ئل 

وجود مجرد در عالم عقول استتت و محکي آن مفهوم انستتان، همین انستتان مجرد استتت در 
 یم محکي ندارند.گونه مفاهاند که اينمقابل مشائین قائل
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ه گردد بميبر امّا بحث ما نحن فیه اين بود که مرحوم آقای اصتتتفهاني فرمودند اين نزاي
 که آيا طبیعي در خارج وجود دارد يا نه؟اين

افراد  در صتتورت وجود ، متعلّق طلب طبیعي استتت و در صتتورت عدم وجود، متعلّق طلب
 هستند.

ی فلسفي مذکور که اين مسأله اصولي ارتباطي با مسأله اشکال کردند 1مرحوم آقای صدر
الاقل وجود بالعرم طبیعي  ندارد و مورد اتفاق است که طبیعت در ضمن خود موجود است و

ست که وجود ست و مورد نزاي اين ا طبیعي به وجود فرد  به وجود خود در خارج مورد قبول ا
 آيا وجود بالذّات است يا نیست؟

ست ست که حداقل وجود طبیعي بالعرم به وجود فرد موجود ا و همین  پس مورد اتفاق ا
رار گیرد، ايشان که مورد تعلّق امر ق کافي است که بالعرم طبیعي به وجود فرد موجود باشد

شتتتد کافي شتتتاهدی ذکر کردند که چرا طبیعي وجود بالعرم طبیعي به وجود فرد موجود با
شاهدی ذکر کردند که چرا طبیعي شان  ست که مورد تعلّق امر قرار گیرد، اي وجود بالعرم  ا
صتتدق اين  در دارد و فرمودند کستتي منکر نیستتت که بگويیم )زيدّ انستتانّ( و جای ترديدی

د باشد قضیه نیست و صدق قضیه در جايي است که بین موضوي و محمول اتحادی در وجو
 مر کافي است.اوجود بالعرم است و همین مقدار در تعلّق   پس الاقل وجود طبیعي در خارج

که حمل ينبه اطالق انسان بر زيد قابل جواب است به ااشکال مرحوم آقای صدر نسبت 
ضیه سانّ(ی )زيدر ق ست و مراد از آن، )زيدّ فردُ دّ ان سامحي عرفي ا سان کلّي(  حمل م االن

 است و اين را مرحوم آقای اصفهاني نیز قائل است.

 :2تقريب چهارم: از مرحوم آخوند

ناحیهما مي که تشتتتخص از  ی وجود استتتت منتهي در ذهن عرف اين لواحق و دانیم 
بلند قد و دارای محاستن استت، چاق و  گويد: زيدمالزمات مشتخص هستتند مثالً عرف مي

ست که در زمان  شاهدش اين ا ست،  صفت را از زيد بگیرند باز زيد، زيد ا سه  حال اگر هر 
يک از اين صتتتفات را نداشتتتت ولي زيد بود، در ما نحن فیه لواحق در خارج را، کودکي هیچ
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کند اين ا طلب ميبیند، تمام نزاي اين است که آيا وقتي مولي چیزی رعرف از مشخّصات مي
صات آب لواحق خارجي هم تحت طلب مولي مي رود يا نه؟ مثالً در نظر عرف ظرف از مشخّ

سته است، کساني که مي گويند طلب به طبیعي تعلّق است در حالي که مولي فقط آب را خوا
ست قائل صیات وگرفته ا صو که روند، با اينمثل مکان، تحت طلب نمي لواحق اند که اين خ

ل است در خارج کسي نماز را در المکان بخواند. اين بهترين تقريبي است که برای نزاي محا
 مذکور ت تعلّق طلب به طبیعي يا فرد ت گفت شده است.

نکته: طبیعي يعني ماهیت، مثل طبیعي انستتان که عبارت از ماهیت حیوان ناطق استتت و 
شود و هم مياين ماهیت هم مي ّصه،  تواندتواند در خارج موجود  شود، و ح در ذهن موجود 

موجود در خارج است به نحوی که لواحق فرديه از آن خارج است، و فرد تتت مثل زيد  طبیعت
ی لواحق و مشخصات خارجي مثالً فرزند شخص خاصّ و در ت طبیعي انسان را دارد با اضافه

شکل خاصّ و غیره، شه وجود طبیعي در خارج به وج زمان و مکان خاصّ با  ّصه و همی ود ح
ست و فرد  شه در خارج موجود ا ست پس همی ّصه همان طبیعت موجود در خارج ا ست و ح ا

 مجموي طبیعي و لواحق فرديه در خارج است.
شود که اگر يک از ماموربه را با يکي از لواحقش که مورد جا ظاهر ميی نزاي در اينثمره

بر تعلّق امر به طبیعي، چون امر به که در دار غصبي نماز خواندم، بنانهي است آوردم مثل اين
دک الغیر بدون رضاه، تعلّق طبیعي صالة تعلّق گرفته است و نهي به غصب يعني کون في م

شود تتتت چون لواحق صالة تحت امر نرفته گرفته است ترکیب صالة، با غصب انضمامي مي
ال نماز است، اين ی اجنبیّه در حاست تتت يعني دو فعل کنار هم قرار گرفت مانند نظر به مرأه

شخص ست و نماز اين  ست  مورد داخل در باب اجتماي امر و نهي نی ست ا صبي در در دار غ
ست يعني دو فعل وجود دارد که در کنار هم قرارگرفته ضمامي ا اند امّا کساني چون ترکیب ان

ست ت گیرد تتتت چون بنابراين نظر لواحق داخل در مأموربه ااند امر به افراد تعلّق ميکه قائل
ام چون مکان از لواحق نماز است و از طرف ديگر نهي به پس من به نماز در مکان، امر شده

آيد که اين کون هم متعلّق پس الزم مي کون في ملک غیر بدون رضتتاه تعلّق گرفته استتت،
ست و اين مورد  شد چون غصب ا ست و هم متعلّق نهي با طلب باشدچون جزئي از مأموربه ا

ت يا مطلقاً يا درشود و بنابر استحالهتماي امر و نهي ميداخل در باب اج  ی اجتماي امر و نهي 
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صوص عبادات تتتتت الزم مي شد. اين ثمره نزاي برطبق تقريب مرحوم خ آيد که نماز باطل با
 آخوند است.

 ی اوّل بود.اين تمام کالم در مسأله

 مسأله دوّم: واجب تخییری

ثال ذلک، و بدل ندارند مثل نماز و روزه و ام که ما در شتتتريعت مقدّس واجباتي داريم
ضان که مي شهر رم صوم  صیام انجام واجباتي داريم که بدل دارند مثالً کفاره انظار  توانیم 

ست  دهیم يا اطعام کنیم، از اين واجبات که بدل دارند تتتت مراد ضي ا به واجب  تتتتبدل عر
 شود.تخییری تعبیر مي

سأله شده که حقیقت واجبم ست چرا تخییر ای مطرح  ست؟ اگر واجب ا در  تخییری چی
 آن است؟ لذا برای بیان حقیقت واجب تخییری نظرياتي مطرح شده است:

ر اين است است و آن نظ نظريّه اوّل: بسیار نظر سخیفي است که کسي به آن قائل نشده
ست که مکلّض اختیار مي ظهر کند مثالً در که واجب در واجب تخییريي عبارت از آن چیزی ا

شويم تتتت واجب ، ما اختاره روز جمعه تتتت اگر قائل به دو حقیقت در نماز جمعه و نماز ظهر 
بخواند  المکلض من صتتتالة الجمعة و الظهر استتتت پس اگر مکلّض در يک هفته نماز جمعه

از ظهر بر او همین نم همین نماز جمعه بر او واجب استتتت و اگر هفته بعد نماز ظهر بخواند
 شود.واجب مي
ر را به اشتتاعره م آقای خويي فرمود: اشتتاعره اين نظر را به معتزله و معتزله اين نظمرحو

سبت داده و هر کدام از اين نظر تبرّی مي کند که همه از جستند و اين مطلب مشخص مين
 جستند.اين نظر دوری مي

شان بر اين 1مرحوم آقای خويي شکال اي شکال وارد کردند و ما متعرم دو ا  نظريّه پنج ا
 شويم:مي

ی اوّل اين استتت که اگر مکلّض هیچ يک را اختیار و عمل اشتتکال اوّل ايشتتان بر نظريّه
شاري )ما آيد که هیچنکرد الزم مي شد چون  صیّت انجام نداده با يک بر او واجب نبوده و مع
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ست و در روز جمعه او نه نماز جمعه را اختیار کرد و نه نماز  ظهر اختاره( را بر او واجب کرده ا
 را اختیار کرد پس هیچ تکلیفي ندارد.

لض است، و اختیار العلم الذی اختاره المک اين اشکال وارد نیست زيرا روی اين نظر، واجب،
کال مرحوم آقای تواند قید واجب باشد، اگر قید وجوب باشد اشتواند قید وجوب باشد و ميمي

شان و شکال اي شد ا ست ولي اگر قید واجب با ست زيرا عمليخويي وارد ا شخص  ارد نی بر 
هد محقّق شود واجب است که همراه با اختیار خودش باشد بنابراين اگر آن عمل واجب بخوا

 ماز.اش ت که اختیار آن عمل است ت محقّق شود مثل وضوء نسبت به نبايد مقدّمه
حاصتتل  اين کالم مستتتلزم طلب اين استتت که فرمودند: اشتتکال دوّم مرحوم آقای خويي

ست ز شود يعني در طول اختیا ار من و عمل يرا اگر آنچه که من اختیار و عمل کردم واجب 
 آيد.من، آن عمل واجب شود طلب حاصل الزم مي

 است. همان جوابي که بر اشکال اوّل ايشان وارد کرديم بر اين اشکال نیز وارد
دارد: احتمال  لی اوّل اين استتت که )ما اختاره المکلض دو احتمابه نظر ما اشتتکال نظريّه

ختاره المکلض( اکه مراد، خود همین عنوان باشتتد يعني موضتتوي تکلیض عبارت از )ما اوّل اين
جامع بین اين  استتت، اگر اين باشتتد نماز جمعه بما هي هي و نماز ظهر مدخلیتي ندارد بلکه

ناوين عرفي جامع ع ثلدو، جواب استتتت و در تصتتتوير  مذکور داريم م عنوان  تر از عنوان 
اين ستتت که مراد از گردد. احتمال دوّم اين ا، پس اين نظريّه به جامع انتزاعي برميدهما()اح

کلض( به اين عنوان عنوان تتت يعني ما اختاره المکلض تتت عنوان مشیر باشد يعني )ما اختاره الم
ت است  ت مثالً  آن نماز ظهر بما  وموضوعیتي ندارد بلکه اين عنوان اشاره به همان نماز ظهر 

شد، در وهوه ست، اگر مراد قائل اين با ضوعیت دارد و بر مکلّض واجب ا اجبات تغییری، و مو
ی خصوصیتي اين معني، عند العرف و الشري، خالف مرتکزات قطعي است، در واجبات تخییر

ری مشتتترک بین اطراف واجب تخییری استتت که اطراف به عناوين خودشتتان واجب تخیی
عنوان )ما اين نیستتتت که به يک واجب تعییني بهشتتتوند، پس حقیقت واجب تخییری نمي

 اختاره( برگردد.
آن را به مرحوم آخوند نستتبت داده  1ای استتت که مرحوم آقای صتتدری دوّم نظريّهنظريّه

ست سبت محل تأمل ا ست و اين ن ست که دو  ا روی اين نظريّه واجب تخییری در جايي ا
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صیام يک مالک ملزمي دارد و اطعام هم عمل داريم که در مالک با هم اختالف دارند مثالً 
کند که اطعام نباشد و مالک اطعام وقتي يک مالک ملزمي دارد و مالک صیام وقتي اثر مي

شد در ايناثر مي صیام نبا شاري دو وجوب تعییني جا که مالککند که  ضادّ دارند  ها با هم ت
کند، لکن م جعل ميکند، يک وجوب را برای صتتتیام و وجوب ديگر را برای اطعاجعل مي

 وجوب تعییني هر يک مشروط به ترک ديگری است، اين حقیقت واجب تخییری است.
 بر اين قول دو اشکال وارد کردند: 1مرحوم آقای خويي

شکال اوّل اين است که اگر کسي هر دو کار را در زمان واحد انجام داد. و دآيامالک هر  ا
تق را در يک عاخطار صوم شهر رمضان، اطعام و شود يا نه؟ مثالً در خصال کفاره حاصل مي

الک تضاّدی مشود که بین اين دو زمان انجام دهد، اگر هر دو مالک حاصل شود، معلوم مي
ست، عالوه بر آن ضادّی ندارند نبايد مولي برکه در ايننی مکلّض تخییر را  صورت که با هم ت

د، چون شتترط ر دو مالک حاصتتل نشتتوجعل کند، بلکه بايد هر دو را معاً جعل کند، و اگر ه
صول مالک هیچ ي شرط ح ست و با انجام هر دو،  صول مالک هر يک ترک ديگری ا ک ح

یض خالف حاصل نشده است، پس نبايد تکلیض ساقط شده باشد در حالي که عدم سقوط تکل
 ضرورت فقه است.

صدر شکال مرحوم آقای  )الض( و  جواب دادند که اگر در دو عمل تتتت مثالً يکي 2از اين ا
شد که )ب( نه متقدّماً و نه مقارناً شرط مالک )الض( اين با شود و  ديگری )ب( تتتت  موجود ن

شتترط مالک )ب( اين باشتتد که )الض( متقدّم برآن موجود نشتتود امّا اگر مقارناً موجود شتتود 
 را دارد، حال اگر مقارناً هر دو را ايجاد کردم، )ب( مالک دارد ولي )الض( مالک ندارد مالک

که شاري مقارناً هر دو را نخواسته پس امتثال حاصل شده است چون مالک شده است و اين
ها مالک دارد نه هر دو، فرم ديگر برای استتتت به اين جهت استتتت که مقارناً يکي از اين

جواب از اشتتکال مرحوم آقای خويي اين استتت که وقتي اين دو عمل متقارن ايجاد شتتوند 
شود و  يک به خاطر وجود ديگری،شود که مالک هر باعث مي صض آن تحصیل  به اندازه ن

صض مالک باقي مي صض مالک از بین برود، پس با انجام هر دو مقارناً، از هر يک ن ماند و ن
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نابراين اگر دو عمل را با هم انجام داد تکلیض مجموعاً يک مالک را تشتتتکیل مي دهند، ب
 شود.ساقط مي

نظريّه دوّم اين استتت که الزمه اين کالم امر باطلي  اشتتکال دوّم مرحوم آقای خويي بر
ت يعني نه صیام را انجام دادم  است و آن امر باطل اين است که اگر من هر دو را ترک کردم 

و نه اطعام را ت بايد دو عقاب شوم، زيرا وجوب )الض( که مشروط به ترک )ب( بود و من )ب( 
شروط به ترک )الض( بود با  و وجوب شودرا ترک کردم وجوب )الض( فعلي مي )ب( هم که م

شود، پس با ترک دو وجوب فعلي بايد دو عقاب الزم آيد اگر در واجبات ترک )الض( فعلي مي
 تخییريه دو طرفش را ترک کرديم و اين هم برخالف ضرورت فقه است.

مرحوم آقای صتتدر از اين اشتتکال جواب دادند که ما شتترطیت ترک هر يک برای فعلّیت 
شرط اتصاف و تکلیض تتتت يعني گونه ميی را به دوديگر شرط،  توانیم فرم کنیم، تارةً اين 

وجوب تتت است و تارةً شرط ترتب تتت يعني واجب تتت است، وقتي که مالک )الض( مشروط به 
شد معنايش صاف مالک ديگری با شرط ات شد، اگر ترک هر يک  ست که  ترک )ب(  اين ا

شود و )ب( وقتي مالک دارد که )الض( را ک مي)الض( وقتي که )ب( ترک شد متصض به مال
شد، اگر من شرط ترتب مالم ديگری با )ب( را ترک کنم يا  ترک کنم، امّا اگر ترک هر يک 

ستیفاء کنم که )ب( را ترک کنم و  توانم مالک )الض( رانکنم )الض( مالک دارد امّا وقتي مي ا
حق با مرحوم  رط به نحو اتصاف باشدآيد، اگر ش)ب( نیز مي همین توضیح در استیفاء مالک

شد يکي از  شرط در ترتب با ست امّا اگر به نحو  ست  نياآقای خويي ا دو مالک حتماً از د
کنم هر دو را ايجاد کنم پس بايد که هر دو را ترک ميتوانم در عین اينرود زيرا من نميمي

کي که از دستتت رفته صتتورت يکي از دو ماليکي را انجام دهم و يکي را ترک کنم در اين
سطه ست به وا ست، و اگر هر دو را ترک ا شده ا کردم، گرچه مولي ی مالک ديگری جبران 

ست رفتن يکي قهری بود من بايديک عقاب  ست ولي چون ازد ست داده ا دو مالک را از د
، بنابراين اگر شتترطیت ترک هر کدام برای فعلیّت ديگری را به نحو ترتب و داشتتته باشتتم

 دانیم اشکال مرحوم آقای خويي وارد نیست.استیفاء ب
فرمايش مرحوم آقای صدر تمام نیست و اشکال مرحوم آقای خويي وارد است، زيرا ترک 
شرط واجب  ست و اگر  شکال مرحوم آقای خويي وارد ا شد ا شرط وجوب با طرف ديگر اگر 

ه در عرم آيد کگونه که مرحوم آقای صدر تصوير کرده است طلب ضدين الزم ميباشد آن
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که نماز ظهر  اند، زيرا فرم کرديم که مثالً نماز جمع وقتي مالک فعلي داردهم طلب شتتده
شود نماز جمعه مالک فعلي ندارد و از  شود پس اگر بعد از نماز جمعه نماز ظهر خوانده  ترک 
شود و اگر بعد از نماز ظهر  طرف ديگر نماز ظهر وقتي مالک فعلي دارد که نماز جمعه ترک 

مالک فعلي ندارد، پس اگر در عرم واحد نماز ظهر مقارن  از جمعه خوانده شود نماز ظهرنم
با ترک نماز جمعه تتت مراد مقارن در وجود است نه مقارن در زمان تتت و نماز جمعه مقارن با 

ضدين در عرم واحد الزم مي شود طلب  ی دوّم اين آيد، پس الزمه نظريّهترک ظهر طلب 
همان گونه که مرحوم آقای  ر دو را ترک کرد بايد دو عقاب شتتتود.استتتت که اگر مکلّض ه

 خويي اشکال فرموده بودند.

 1ی سوّم: از مرحوم آقای اصفهانينظريّه

د در ترک شان تمام است منتهي شاري تسهیالً علي العباهر دو طرف واجب تخییر مالک
علّق دو تب تخییری يکي از اين دو طرف العلي التعیین ترخیص داده استت پس حقیقت واج

 وجوب به دو فعل مع الترخیص في ترک احدهما است.
شکال مي 2مرحوم آقای خويي شکاالتي گرفتند که ما متعرّم يک ا شويم بر اين نظريّه ا

در ترک احدهما داده استتت آيا صتتورت که شتتاري به من ترخیص و آن اين استتت: در اين
 ان شود؟که ديگری اتیترخیص مطلق است يا مشروط به اين

ثالً نماز ترخیص مشروط به اتیان ديگری است، پس اگر من هیچ يک از دو نماز را تتتت م
وط به اتیان جمعه و نماز ظهر تتتت نخوانم بايد دو عقاب شوم زيرا ترخیص در ترک ظهر مشر

تجمعه و ترخیص در ترک جمعه مشروط به اتیان ظهر است و هیچ يا شرط  يک از دو شرط 
 یست.نيک از دو واجب ترخیصي در کار ص ت حاصل نشد، پس در هیچيک از دو ترخیهیچ

صدر ست بلکه يک ترخیص که در اين جواب دادند 3مرحوم آقای  جا دو ترخیص درکار نی
ام و به ترک احدهما وجود دارد، پس با ترک هر دو واجب، يکي را بدون ترخیص ترک کرده

 بايد يک عقاب شوم.
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 :اشکال بر مرحوم آقای اصفهاني
ادند ت را دما تارةً در باب مدلول امر نظر مرحوم میرزای نائیني ت که مدلول امر را طلب مي

گونه جعل کند که از مکلّض صیام ستین ه شاري اينصورت اشکالي ندارد کدر اينپذيريم،مي
يوما يا اطعام ستتتین مستتکیناً را طلب کند و بعد در ترک يکي ترخیص دهد. زيرا مدلول امر 

ست و اگر مقارن با  چیزی ستحب ا شد م ست و اگر اين طلب مقارن با ترخیص  جز طلب نی
فهمیم که وجوب هر يک ترخیص نشتتد واجب استتت و اگر ترخیص در ترک احدهما داد مي

شاري از اوّل دو چیز را  ست چرا  سافت ا شکال ندارد فقط تبعید م ست، اين بیان ا تخییری ا
بلکه از اوّل احدهما را طلب کند. و تارةً مستتلک  طلب کند و بعد ترخیص در ترک يکي دهد

صورت المحاله دانیم در اينمي شود و امر را ظاهر در وجوبما غیر مسلک مرحوم میرزا مي
به دو واجب مشتتتروط برمي گردد زيرا از يک طرف مولي اين دو واجب در واجب تخییری 

و اگر بفرمايد يکي را فرمود صتتوم واجب استتت و از طرف ديگر فرمود اطعام واجب استتت 
ستتازد، پس وجوب هر يک بايد مشتتروط به توانید ترک کنید، با وجوب مطلق هر دو نميمي

شد  شروط داريم، اگر اين بیان با شود در نتیجه در واجب تخییری دو واجب م ترک ديگری 
م. شود که با ترک هر دو، بايد دو عقاب داشته باشیجا وارد مياشکال مرحوم آقای خويي اين

 پس اين نظريّه سوّم هم تمام نیست.
ّه چهارم: فرق بین واجب تخییری و واجب تعییني در متعلّق وجوب استتتت، متعّلق  نظري

وجوب در واجب تعییني، فرد معیني استتت مثل صتتالة و صتتوم، امّا در واجب تخییری متعلّق 
جوب فرد مردد وجوب فرد مردد است مثالً در خصال کفاره افطار صوم شهر رمضان، متعلّق و

 بین صیام و اطعام است.
ديگران بر اين نظريّه اشکال کردند، مرحوم آقای اصفهاني در اشکال بر اين نظريّه فرمود: 

پرسیم اين فرد مردد که متعلّق وجوب است فرد مردد به حمل اولي ت يعني مفهوم از شما مي
ت يعني مصداق  ت مراد است يا فردمردد به حصل شايع  ت مراد است، اگر فرد مردد  فرد مردد 

بگويید فرد مردد به حمل اولي مراد استتت مفهوم فرد مردد، معین و مشتتخص استتت نه غیر 
معین، پس فرقي با واجب تعییني ندارد، و اگر فرد مردد به حمل شتتايع مراد استتت يعني در 
صوص اطعام به  صدق کند و نه خ صیام به تنهايي بر او  صوص  شد که نه خ شیئي با خارج 

نهايي بر آن صتتدق کند بلکه فرد مردد بین صتتیام و اطعام باشتتد چنین چیزی را در خارج ت
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نداريم و اين مثل اجتماي نقیضتتین استتت که در چنین چیزی را در خارج نداريم و اين مثل 
 اجتماي نقیضین است که در خارج مصداق ندارد، پس در خارج فرد مردد مصداق ندارد.

 1خوندی پنجم: از مرحوم آنظريّه
 در واقع، واجب در واجب تخییری يک امر استتت ولي اين امر برای ما معین نیستتت يعني

صیام و اطعام را واجب  آن امر شاري بر ما يکي از  ست مثالً  شیده ا بر ما يک امر مبهم و پو
ست از اين ست معلوم ميکرده ا ضي که ما را بین اين دو مخیر کرده ا شود که مولي يک فر
ص صل ميدارد که چه  جا کشض شود از اينیام را انجام دهیم و چه طعام کنیم آن غرم حا

ل اين غرم بايديک واحد نوعي باشتتد چون قاعدهمي گويد که ی الواحد ميکنیم که محصتتّ
ست که  ساني ا شد مرحوم آخوند از ک اگر معلول، واحد بالنوي بود علّت هم بايد واحد بالنوي با

سک ميالواحد در چند جا ی به قاعده صي و هم در تم شخ کند و اين قاعده را هم در واحد 
داند، يعني اگر جايي معلول واحد بالشتتتخص بود حتماً علّت هم واحد واحد نوعي جاری مي

ست، از اين صوم و اطعام مخیر کرده ا شاري ما را بین  ست.  و را واجب دکه بر ما اين بالنوي ا
غرم حاصل  نارد که چه روزه بگیريم آشود که شاري غرم واحدی دکرده است معلوم مي

صل مي مشود  و چه اطعامي ست و  شودکنم آن غرم حا پس غرم مولي واحد بالنوي ا
دانیم که خود صتتیام واطعام واحد علّت واحد بالنوي، بايد واحد بالنوي باشتتد، از طرف ديگر مي

ست و اين شيء ديگری ا ست و اطعام  شيء ا صیام يک  ستند چون  دو حقیقت  هابالنوي نی
تتت شاري به يکي از دو 1مختلض هستند، با توجّه به اين مقدمات چهارگانه تتت که عبارتند از: 

کنیم که شاري غرضي دارد که با انجام هر يک شيء امر کرده است، از امر شاري استفاده مي
ت آن غرم چون واحد بالنوي است علّت آن هم بايد 2شود. از دو شيء آن غرم حاصل مي

فهمیم که محّصل غرم تتتت صیام و اطعام واحد بالنوي نیستند، پس مي3بالنوي باشد. واحد 
ست که آن غرم را  شيء ه صیتي در هر دو  صو ست يعني خ صیام ا چیزی غیر از اطعام و 

صوم و  ت شاري برای تحصیل غرم،4کند ولو اين خصوصیت برما پوشیده است. حاصل مي
ان احدهما را واجب نکرده استتت بلکه ايجاد آن اطعام را واجب نکرده استتت و همچنین عنو

صیت را و صو ست اخ ست که متعلّق وجوب قرار جب کرده ا صیت، جامع ذاتي ا صو و آن خ
کنیم که واجب در واجب تخییری، يک جامع ذاتي است تتت همان گرفته است، تتت کشض مي
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جود خصوصیت که واحد بالنوي و محصّل غرم است تتتت که اين جامع ذاتي هم در صیام مو
استتت و هم در اطعام موجود استتت و عنوان آن برای ما مشتتخص نیستتت و ما فقط از راه 

ايم و همین جامع ذاتي را در واجب تخییری، واجب ی الواحد به اين نتیجه رستتتیدهقاعده
 دانیم.مي

تان تان را کنار آتش بگیريد دستکنیم، اگر شما دستبرای تقريب به ذهن مثالي ذکر مي
تان داغ تان را روی جسمي مانند فرش يا لباس خود بمالید باز دستو اگر دست شودداغ مي

شود داغ شدن دست در صورت اوّل، در اثر مجاورت با نار است و در صورت دوّم، در اثر مي
بینید هیچ کنید مياصتتتطکاک يا مالیدن آن بر روی يک جستتتم استتتت، وقتي که نگاه مي

ست و صطکاک نی ستند امّا هر دو اثر واحد  سنخیتي بین نار و ا اين دو، دو ماهیت مختلض ه
ست از اين ستبالنوي دارند و آن اثر، حرارت ا ست فاده ميجا ا کنید که چون اثر واحد بالنوي ا

شترک تتتت ولو  صیت م صو شترکي دارند که آن خ صويت م صطکاک يک خ پس اين نار و ا
ار و اصطکاک منشأ آن باشند، که ناش را ندانید تتتت منشأ گرم شدن دست است نه اينعنوان

 اند همیشه معلول واحد بالنوي، علّت واحد بالنوي دارد.گويند که قائلاين کالم را کساني مي
کنیم که علّت که غرم واحد است کشض مياز اين پس فرمايش مرحوم آخوند اين است:

ت يک جات يعني واجب، چون شاري واجب را به خاطر تحصیل غرم واجب مي مع ذاتي کند 
 وجود دارد ولو ما نسبت به آن شناختي نداشته باشیم. است که در هر دو شيء

صي و هم در واحد  سخ سفه اين قاعده الواحد را قبول داريم و آن را هم در واحد  ما در فل
دانیم، امّا اشکالي که بر کالم مرحوم آخوند وارد است اين است که اين نحوه نوعي جاری مي

صیتي را بر من واجب  وجوب، عرفي جعلِ صو شاري ايجاد خ ست که  ست، يعني عرفي نی نی
شناسم و منافات ندارد که آن خصوصیت محّقق کند که برای من تعیّن ندارد و من آن را نمي

غرم  باشتتد و شتتاري اگر بخواهد به صتتورت عرفي جعل تکلیض کند، بگويد: احدهما واجب 
 مع انتزاعي باشد.گردد که جای ششم برمياست و اين به نظريّه



 73 

 1ی ششم: از مرحوم آقای خويينظريّه

وب، يعني از ايشان قائل است که فرق بین واجب تخییری و تعییني در متعلّق است نه وج
اجب تعییني واجب تتت در و اند، امّا متعلّق وجوب تتت يعنيی وجوب، هردو واجب مطلقناحیه

ست مثالً ست وا جامع ذاتي ا ست، و متعنماز که يک جامع ذاتي ا لّق وجوب در جب تعییني ا
صال کفاره افطار عمد ست مثالً درخ شهر واجب تخییری دائماً يک جامع انتزاعي ا صوم  ی 
ت ا ت يعني احد االمرين مثالً  ست: و ما در اين رمضان، متعلّق وجوب تخییری جامع انتزاعي 

 نظريّه با مرحوم آقای خويي موافقیم.
که واجبي، تعییني اين است که در موارد شکّ در اين ثمره بحث از حقیقت واجب تخییری

ستمان از  ست که د شکّ کرديم به اين معنا ا ست يا تخییری؟ کدامیک را بايد اختیار کنیم،  ا
رسد، اگر مبنای ما نظريّه دوّم ادلّه لفظیه کوتاه شد بنابراين نوبت به مقتضای اصل عملي مي

م آقا صدر ت که حقیقت واجب تخییری را دو واجب باشد ت نظريّه مرحوم آخوند به بیان مرحو
گردد، تکلیض بر مي داند، در ما نحن فیه شتتکّ به اصتتلتعییني مشتتروط به ترک ديگری مي

صیام بر او  ست آيا  سکین را اطعام کرده ا ستین م سیه که در مقام کفاره،  شکّ داريم ک زيرا 
شبهه بد صیام داريم و  شکّ در وجوب  ست يا نه؟ چون  ست و برائت را جاری واجب ا ويه ا

من جا کنیم. امّا اگر تفسیر ما از واجب تخییری جامع ذاتي باشد تتت نظريّه پنجم تتت در اينمي
که هم در صتتیام وهم در شتتود يا ايندانم که جامع ذاتي در خصتتوص صتتیام محقّق مينمي

ز آن به اقل و شود تتتت که اجا بحث اقل و اکثر در اجزاء تحلیلي ميشود ايناطعام محقّق مي
حیوان بر من  دانم. اطعامشود تتتت نه اجزاء خارجي، مثالً من نمياکثر مطلق و مقید تعبیر مي

واجب است يا اطعام حیوان ناطق بر من واجب است يا اطعام حیوان ناطق بر من واجب است 
ضي شدهبع ضي قائل به عدم جريان آن  ريان اند و ما قائل به جها قائل به جريان برائت و بع

ستیم سلک مرحوم آقای خويي که ميآن ه گويد در واجب تخییری جامع انتزاعي . امّا بنابر م
چه که بر من واجب است آيا صیام دانم آنجا نميو در واجب تعییني جامع ذاتي است در اين

يا عنوان احدهما استتتت، در اصتتتطالح اين مورد را دوران امر بین تعییني و تخییری  استتتت
گويند قائل به برائت شتتتدند مثل مرحوم آقای خويي، که ميای جا عدهو در اينگويند، مي
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صوم جاری مي صوص  شود زيرا در شود ولي برائت از وجوب احدهما جاری نميبرائت از خ
صتتورت تأمین معنا ندارد زيرا اگر معنايش برائت از احدهما باشتتد با وجوب احدهما فرم اين
 کند.نمي

یین و تخییر در مسائل فقهي، تخییری هستیم امّا در مسائل اصولي ت ما در دوران بین تع
دانیم که آيا فتوای اعلم فقط بر ما حجّت است يا فتوای غیر اعلم نیز حجّت است ت مثالً نمي
 جا قائل به تعیین هستیم.در اين

ست يا نه؟  سه معقول ا ست که آيا تخییر بین اقل و اکثر في نف سأله ديگر اين ا ز اعم ام
شاري مياين شد يعني  شد، تخییر عقلي با شرعي با شد يا تخییر  امر تواند که تخییر عقلي با

شاري  شد يعني  شرعي با شد، و تخییر  کند به جامعي که يک مصداقش اقلّ و ديگری اکثر با
شاري بر ما واجب مي شد، مثالً  تواند امر کند به يکي از دو چیز که يکي اقل و ديگری اکثر با

کعت سوّم و چهارم هر نماز، ت تسبیحات اربعه را، که دائر بین اقل تتتت يعني يک است در ر
تبسیح ت و اکثر ت يعني سه تسبیح ت باشد اگر اقل و اکثر بخواهد در خارج تحقّق پیدا کند دو 
شود،  شود و بعد اکثر محقّق  ست يعني اوّل بايد اقل موجود  صورت دارد: تارة اکثر تدريجي ا

سبیح را موجود که اگر مثل اين سبیح را در خارج موجود کنیم اوّل بايد يک ت سه ت بخواهیم 
کنیم و بعد ستته تستتبیح را موجود کنیم و تارة اکثر دفعي استتت يعني الزم نیستتت که اقل را 
ايجاد کنیم گرچه ذات اقل در اکثر موجود استتتت مثالً مولي امر کند به ما که يک خط را 

ست که خط دو متری را دفعة مخیّراً بین يک متری و دو متری  سم کنیم يک راهش اين ا ر
صورت از کنیم و آن را دفعة روی کاغذ بگذاريم که در اينرسم کنیم مثالً طنابي را جوهری 

سم مي همان ابتداء خط که اوّل يک متری را ايجاد کنیم، امّا ذات شود بدون ايندو متری ر
 يک متری در دو متری وجود دارد.

ت اشکال کردند که اگر اقّل در وجوب تخییر ت چه تدريجي و چه دفعي  ی بین اقل و اکثر 
اتیان شود و غوم حاصل نشود خالف فرم واجب تخییری است و اگر غرم حاصل شود 

 مصداق تکلیض نیست. شود پس مازاد ديگرتکلیض ساقط مي
ست، ايشان مرحوم آخوند از اين اشکال جواب داده و گفتند: تخییر بین اقل و اکثر ممکن ا

اقلّ محّصل غرم است وقتي که به تنهايي اتیان شود، امّا اگر در ضمن اکثر باشد  فرمودند:
اکثر در تحصیل غرم دخالت دارند پس وقتي غرم  اکثر محّصل غرم است و تمام اجزاء
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صل مي ّصل حا سبیح بیايد مح سه ت ضمن  سبیح به تنهايي بیايد امّا اگر در  شود که يک ت
 که جزء محصّل غرم است.غرم نیست بل

کستتاني که بعد از مرحوم آخوند آمدند همه بر او اشتتکال کردند که اين بیان تخییر بین 
متباينین است نه اقل و اکثر، زيرا اقلّ بحدّه يک عدل واجب است که بشرط ال از زائد است 
ستند ست و اين دو متباينین ه شيء ا شرط  ست که ب و  و اکثر بحدّه يک عدل ديگر واجب ا

شود ذات اقلّ است نه اقلّ بشرط ال لذا اشکال کردند که در مواضع آنچه که با اکثر جمع مي
تخییر بین قصتتر و اتمام، تخییر بین متباينین استتت نه اقلّ و اکثر و در صتتورتي اقلّ و اکثر 

شود که اقلّ نسبت به مازاد البشرط باشد نه بشرط ال، پس تخییر بین اقلّ و اکثر محقّق مي
 عقول نیست نه به نحو تخییر شرعي و نه به نحو تخییر عقلي.م

 ی سوّم: واجب کفاييمسأله
واجبات شرعیه بر دو قسمند: واجبات عینیّه مثل نماز و روزه، و واجبات کفائیه مثل امر به 

 معروف و نهي از منکر و نماز میّت و امثال ذلک.
وصیت اين است که با فعل سه خصوصیت برای واجبات کفائیه ذکر شده است: يک خص

شتتود، امّا در واجب عیني با فعل هر مکلّض، من به الکفايه واجب از گردن ديگران ستتاقط مي
شود. خصوصیت دوّم واجب کفايي اين است که اگر اين فعل را تکلیض از ديگران ساقط نمي

ساب مي چند نفر هم زمان شاري انجام دادند با هم يک امتثال ح امر کند که شود، مثالً اگر 
اگر ده نفر هم زمان به او يک درهم صدقه دهند مجموي  به فقیر صدقه داده شود، يک درهم

شمرده مياين ست ها يک امتثال  سوّم اين ا سقطند خصوصیت  شود يعني هر ده تا با هم م
 که اگر جمیع، واجب را ترک کنند همه مستحق عقوبت هستند.

بعینه در واجب کفايي هم ذکر شده است، شبهه  ای که در واجب تخییری مطرح بودشبهه
توانیم آن را ترک کنیم و عمل واجب تخییری اين بود که اگر عمل واجب استتتت چگونه مي

ضرورت  ديگر انجام دهیم، در واجب کفايي نیز شبهه اين است که اگر عملي واجب شد يعني
ب ستتاقط شتتود معنايش اين دارد که انستتان آن را انجام دهد، حال اگر با انجام ديگران واج

شتتود که فارق بین واجب کفايي و جا بحث مياستتت که اين فعل ضتترورت ندارد، پس اين
واجب عیني در چیستتتت؟ آيا اين دو در وجوب اختالف دارند يا در واجب اختالف دارند يا در 

 موضوي ت يعني مکلّض ت اختالف دارند محل بحث قرار گرفته است.
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ست که در اين واجب ما به در واجب کفايي انظاری  ست، اولین نظريّه اين ا شده ا مطرح 
ند تکلیض عدد مکلّفین تکلیض داريم مثالً به تعداد مکلّفیني که مي ند نماز میّت را بخوان توان

داريم منتهي وجوب نماز میّت بر هر يک مشتتتروط به اين استتتت که ديگران در اتیان نماز 
را نخوانده باشتد وجوب  واندم و کستي قبل از من آنستبقت نگیرند، لذا اگر من نماز میّت خ

اين نماز نسبت به من فعلي است و نسبت به ديگران فعلي نیست زيرا شرطش که عدم سبق 
ديگران باشد در آنها محقّق شده است. يکي از آثار اين قول اين است که اگر من شکّ کنم 

جا برائت ن طرف مقتضای اصل در اينکه آيا ديگری بر اين میّت نمازخوانده است يا نه، از اي
 دانم که تکلیض نسبت به من فعلي شده است يا نه، زيرا فعلیّت تکلیض متوقّضاست زيرا نمي

ست که ديگران بر  شند، به عبارت ديگر من نميبر اين ا دانم که بر اين میّت نماز نخوانده با
سي نماز مي سي بعداًمیّت، قبل از دفن، ک  نماز بخواند تکلیض بر من فعلي خواند يا نه، اگر ک

ستصحاب نمي ستصحاب عدم اتیان نماز توسط ديگران يا ا صل برائت، ا شود، امّا در مقابل ا
ست و بر برائت مقدم مي ضوعي ا صل مو صل، ا سبق ديگران را دارم و اين ا شود. اگر عدم 
ست توجیه  شده ا صیتي که برای واجب کفايي ذکر  صو سه خ شود، مياين بیان را بپذيريم 

زيرا اگر يک نفر نماز را خواند تکلیض از ديگران ساقط است و اگر همه نخوانند همه معصّیت 
کردند و اگر دو نفر همزمان نماز را خواندند هر دو امتثال استتتت پس روی اين نظريّه فرق 
ست و وجوب عیني مطلق  شروط ا ست که وجوب کفايي م واجب کفايي و واجب عیني اين ا

 است.
 نظريّه اعتراضاتي وارد شده است: بر اين

آن غرم اين کنیم آيا مولي در مثل نماز میّت يک فرم دارد واعترام اوّل: ستتؤال مي
 که مولي به عدد مکلفین اغرام دارد؟است که نماز از احد المکلفین صادر شود يا اين

ی مکلفین طور است، چرا بر همهجا يک غرم دارد، وقتي که اينبال اشکال مولي در اين
 کند بلکه بايد بر يک مکلّض ت احد المکلفین ت فعل را واجب کند.فعل را واجب مي

اين اعترام وارد نیستتتت و در يک نظريّه که موضتتتوي واجب کفايي را احد المکلفین 
که فعل را بر ای ندارد جز اينگويیم که شتتاري چارهکنیم و ميداند اشتتکال آن را بیان ميمي

 اجب کند.جمیع مکلفین و
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وقت بايد  اعترام دوّم: اگر شرط تکلیض در اين واجب، عدم سبق ديگری باشد، در ضیق
انده است و مبگويیم که فعل بر همه واجب است چون وقت فقط به اندازه صدقه دادن باقي 

ا بشتتود که صتتدقه بدهند و اين عدم ستتبق هم صتتورت گرفته استتت پس بر همه واجب مي
 سازد.شود ت نميبا فعل يک نفر تکلیض از ديگران ساقط مي تعريض واجب کفايي ت که

يگران گويیم تکلیض مشتتروط به عدم ستتبق داين اعترام هم وارد نیستتت زيرا وقتي مي
ضیق وقت، ا ست لذا در  سبق وجودی ا سبق زماني نیست بلکه عدم  ست ماردعدم  گر همه ا

از  م دادجاان يک نفر فعل رات اگر قانجام دهند همه آنها امتثال تکلیض استتتت و در اين و
 ديگران ساقط است.

ساس سوّم: اين واجب محذور ثبوتي ندارد ولي عرفي نیست، زيرا برا اين نظريّه،  اعترام 
د نه بر ديگران، شتتتود که اين فعل بر او واجب بواگر يک نفر، نماز میّت را خواند معلوم مي

نشايي داشت اده است و فقط وجوب چون تکلیض ت براساس اين نظريّه ت بر ديگران فعلي نش
لیض بر همه افراد ت بنابر مبنای مرحوم آخوند در مراحل حکم ت ، در حالي که در نظر عرف تک

 که تکلیض ثابت نباشد.شود نه اينفعلي است و با فعل يک نفر، تکلیض از ديگران ساقط مي
ّه به جمیع مکلفین تنظري گیرد و علّق ميی دوّم اين استتتت که وجوب در واجب کفايي 

که ديگران در انجام آن مستبقت نگیرند، منتهي اين شترط، شترط در مشتروط استت به اين
ی دوّم تتت بر تکلیض است نه شرط در حدوث تکلیض نظريّه اوّل، مثالً بر اساس اين نظريّهبقاء
تکلیض ن بر میّت فعلیّت دارد و اگر يک نفر نماز بخواند از ديگران ی مکلفین نماز خواندهمه

هم از اين نظريّه  2بوده و مرحوم آقای تبريزی 1شتتود، اين نظريّه از مرحوم آخوندستتاقط مي
 است. پیروی کرده

سابق در اين ست و جواب اين دودو اعترام اوّل برنظريه  شده ا اعترام  جا هم مطرح 
ارد جا واين همان استتت که بیان شتتد ولي اعترام ستتوّم که عدم عرفیت نظريّه اوّل بود در
ک نفر، عرفي ينیستتت زيرا فعلیّت تکلیض بر جمیع مکلفین و ستتقوط آن از ديگران با اتیان 

 است.
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اريم، منتهي ی ستتوّم اين استتت که ما در واجبات کفائیه به عدد مکلفین، تکلیض دنظريّه
کلفي، در ممتعلّق تکلیض به شخصي اضافه نشده است تتتت يعني صدور متعلّق تکلیض از هر 

اجب است در وده است تتتت مثالً در حجّ، حجّي کهاز خود زيد صادر شود بر او نظر گرفته ش
ست، امّا در نماز میّت ستند همین ا صوم نیز که از واجبات عینیه ه ، اين فعل بر زيد صالة و 

استتت  که به زيد اضتتافه شتتود يعني فقط فعل، تحققش مطلوب موليواجب استتت بدون اين
ّصي درنظر گبدون اين سوّم، فرق بینکه مکلّض خا شود روی اين نظريّه  واجب عیني و  رفته 

مکلّفي اضافه  واجب کفايي در متعلّق وجوب ت يعني واجب ت است، در واجبات عیني واجب به
ال بر زيد نماز شتتود، مثالً خداوند متعشتتود امّا در واجبات کفايي به هیچ کس اضتتافه نميمي

شود را مطالبه نمي صادر  صادبلکه مي کندمیّتي که از او  شود از هر کس خواهد نماز میّت  ر 
 خواهد باشد.که مي

عل تعّلق فاشتتکال اين نظريّه اين استتت که اوالً اين معقول نیستتت که طلب انشتتايي به 
شد و ثانیاً اگر آن را معقول بدانیم بايد  شته با ضافه ندا صه واجب سبگیرد و طرف ا صی ه خ

کفايي مشخص  جبابراين بايد موضوي تکلیض به واکفايي که قبالً ذکر کرديم در آن باشد بن
هند و بايد شتتتود که آن فعل را انجام دباشتتتد به اين معني که چگونه بر مکلفین واجب مي

سهگونهبه صائص  شته گانهای آن را فرم کنیم که با خ سب دا شد اگر بی واجب کفايي تنا ا
ضافه دتکلیض به ايجاد فعل تعلّق بگیرد بدون اين شد چرا که طرف ا شته با قتي که فعل را وا

تتت که از  شود در حالي که فرم اين استدهد از گردن ديگران ساقط مييک نفر انجام مي
شرط در  خصائص واجب کفايي تتت که مولي فعل را از همه خواسته است پس بايد يک نحوه

 موضوي باشد.

 1ی چهارم: از مرحوم آقای صدرنظريّه

و واجب کفايي را در متعلّق وجوب تتتتت يعني واجب ت  هم فارق بین واجب عیني ايشتتان
شود، داند و ميمي صادر  ست که از خود مکلّض  صالة يا حجّي ا فرمايد: متعلّق واجب عیني 

شود،  صادر  شخص ديگر  ست که از زيد يا از  امّا در واجب کفايي، متعلّق تکلیض آن جامعي ا
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استتت و يا اگر ديگری آن را خواند امتثال لذا اگر زيد نماز میّت را خواند امتثال محقّق شتتده 
 شود.حاصل شده است زيرا جامع محقّق مي

اشتتکالي را خود مرحوم آقای صتتدر مطرح کرده استتت که صتتدور صتتالة میّت از ديگران 
از خود من مقدور من است پس صدور آن از ديگران نبايد مقدور من نیست و فقط صدور آن 

 د.تحت طلب صالة میّت نسبت به من برو
ست، زيرا  شکال جواب دادند که جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور ا شان از اين ا و خود

شتتتود و هم با امتثال جامع به تحقّق يک فرد استتتت و يک فرد هم با انجام من محقّق مي
 شود.محقّق ميانجام ديگری، 

شريع، عرفي  ستیم زيرا اين نحوه از تکلیض در ت شان موافق نی ست و ما با فرمايش اي نی
 کند.مقتضای حکمت در جعل احکام اين است که شاري آنها را به صورت عرفي جعل مي

ی پنجم اين است که فرق بین واجب کفايي و واجب عیني درموضوي تکلیض است، نظريّه
در واجب کفايي ت مانند واجب عیني ت يک وجوب داريم، ولي اين وجوب به مجموي مکلفین 

رفته است تتت به نحو عموم مجموعي تتت مثالً شاري در واجب عیني، بما هو المجموي تعلّق گ
توانند آن کند امّا نماز میّت را بر مجموي کستتاني که مينماز را بر فرد فرد مکلفین واجب مي

کند. وجوب و واجب در واجب کفايي يکي استتتت و مکلّض و مأمور هم را بخوانند واجب مي
س ست که عبارت از مجموي افراد ا ت، و اگر اين مجموي افراد نماز را اتیان نکنند بلکه يکي ا

صل مي شود، پس در واجب عیني مکلّض يک فرد از مجموي افراد آن را اتیان کند امتثال حا
شتتخص استتت و در واجب کفايي مکلّض عنوان اعتباری مجموي مکلفیني استتت که اگر يک 

تتتت متشکل از مجموي فروش انجام دهد کافي است و اين مثل حرکت سنگ توسط انسان 
 دهد و اين کافي است.اعضاء و جوارح ت است که در واقع يک عضو آن سنگ را حرکت مي

ی کلّي اين استتتت که فقط اين نظريّه هم درستتتت نیستتتت زيرا در بحث تکلیض قاعده
اشتتخاص حقیقي قابل تکلیض هستتتند نه اشتتخاص حقوقي و اعتباری، و مجموي يک واحد 

است و قابل تکلیض نیست، اين بخالف حکم وضعي است که  اعتباری و يک شخص حقوقي
بعث هستند  گیرد، دلیلش اين است که احکام تکلیفیه برایبه اشخاص حقوقي هم تعلّق مي

 گیرد زيرا شخص حقوقي قابل انبعاث و انزجار نیست.و بعث به شخص حقوقي تعلّق نمي
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 1ی ششم: از مرحوم آقای خويينظريّه

رين استتت يک تکلیض بیشتتتر نداريم و موضتتوي اين تکلیض احد القاددر واجب کفايي ما 
ر داده است تتتت به يعني شاري نماز میّت را واجب کرده است و موضوي آن را احد القادرين قرا

ت نظیر آن سي امتثال نکرد اند، و اگر کچه که در واجب تخییری قائل شدهنحو جامع انتزاعي 
 شود.ق ميی افراد تطبیعنوان احد القادرين بر همهشوند زيرا ی افراد مؤاخذه ميهمه

، عنوان اعتباری ما با اين فرمايش موافق نیستتتیم زيرا اگر مراد ايشتتان از عنوان )احدهم(
ست تتتت ظاهر کالم مرحوم آقای خويي هم ست يعني موضوي تکلیض شخص اعتباری ا ین ا

رند، و اگر ت تکلیض ندامعنا است تتتت اشکالش اين است که اشخاص اعتباری و حقوقي قابلیّ
احد المکلفین طباق که هر فرد قابل انمراد ايشان از عنوان )احدهم( اين است که به لحاظ اين

ست ذمّه شغول ميا ست که تکلیض وااش م حد شود اين خالف فرم مرحوم آقای خويي ا
ان )احدهم(، ن از عنواست، زيرا طبق اين احتمال به عدد افراد، تکلیض داريم، و اگر مراد ايشا

ست  ست که از اين بیان ترجیح بالمرجع الزم ميفرد معین في الواقع ا آيد، زيرا فرم اين ا
رم دارد مولي يک غرم دارد و برای تحصتتیل آن فرقي در هر يک از افراد مکلفین يک غ
صتتیل آن و برای تحصتتیل آن فرقي در هر يک از افراد مکلفین يک غرم دارد و برای تح

ردد است اشکالش ماز افراد مکلفین وجود ندارد. و اگر مراد ايشان )احدهم(  فرقي در هر يک
 اين است که فرد مردد در خارج وجود ندارد.

ی ر بقیهبو گفتیم که  ی دوّم را اختیار کرديمی مطرح شتتده، نظريّهپس در شتتش نظريّه
 اقطار اشکال وارد است.

ی یری گفتیم، مثالً اگر نظريّهواجب تخی ی بحث واجب کفايي همان استتتت که درثمره
شکّ در  ست يا نه؟  شکّ کرديم که آيا ديگری واجب را انجام داده ا اوّل را اختیار کرديم و 

ست که در اينتکلیض مي صحاب و اگر شود و محل کالم ا ست ست يا ا جا آيا برائت جاری ا
شتتتغال جاری کنیم و اصتتالة االی دوّم را اختیار کرديم شتتکّ در ستتقوط تکلیض مينظريّه
شکّ در شود، و بنابر نظريّهمي ست زيرا نميی مرحوم آقای خويي  سقط تکلیض ا دانم آن م

تکلیفي که بر عنوان احد المکلفین ثابت بود باقي استتتت يا ستتتاقط استتتت؟ و در اين فرم 
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دانیم که در ترک عمل عقاب داريم يا نه؟ برائت از عقاب مقتضای اصل برائت است زيرا نمي
 شود.يجاری م

 اين تمام بحث در واجب کفايي بود.

 ی چهارم: الواجب الموسّع والمضیّقمسأله

ست، واجب غیر موّقت  سیمات واجب، تقسیم آن به واجب موقّت و غیر موقّت ا يکي از تق
ای از زمان خاصّ برای آن در نظر گرفته نشتتده استتت و واجب موّقت واجبي استتت که قطعه

ای از زمان خاصّ برای آن در نظر گرتفه شتتده استتت و بايد هعبارت از واجبي استتت که قطع
صاف واجب به مالک  واجب را در اين قطعه از زمان انجام دهیم زيرا اين قطعه از زمان در ات

 يا استیفاء مالک دخالت دارد.
ای گیرد مثل حج، که مجموعهای از سال را در نظر ميدر واجب موقّت گاهي شاري قطعه

ايجاد شود،  های حج ت يعني شوال و ذی القعده و ذی الحجة تکه بايد در ماه از اعمالي است
ای از ماه بايد انجام شتتود، ما در شتتريعت واجبي نداريم که در واجب موقّت در قطعه و گاهي

استتت بعضتتي از هر يک ماه بايد آن را انجام داد منتهي در باب حج که واجب مرکّب از اجزاء
الحجه انجام دهیم. وگاهي واجب موقّت در های ماه ذیبعضتتتي از روز اجزاء آن را بايد در

ای از هفته بايد انجام شتتتود مانند نماز جمعه، و بعضتتتي از واجبات موقّت را بايد در قطعه
 ای از شبانه روز انجام دهیم مثل نماز صبح و نمازهای ديگر يومیه.قطعه

ست که برموقّت در مقابل واجب موقّت، واجب غیر  ست: ا سم ا فوری و غیر موقّت  دو ق
ها از غیر فوری، غیر موقّت فوری مثل وجوب ازاله نجاستتتت از مستتتجد و نماز آيات، و اين

ستند زيرا زمان در آن سام واجب غیر موقّت ه ستند زيرا تعجیل اق ها دخالت ندارد و فوری ه
 غیر فوری مانند  قضاء نماز و روزه. در آنها دخیل است، و غیر موقّت

ع و وجب مضتتیّق تقستتیم مي ع به واجبي گفته واجب موق را به واجب موستتّ کند موستتّ
شتتود که قطعه زمان معني شتتده برای انجام آن، بیشتتتر از وقت انجام واجب باشتتد مثل مي
شتتود که قطعه زمان تعیین شتتده برای های يومیه، و واجب مضتتیّق به واجبي گفته مينماز
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سوّم که حقیقتش امساک از طلوي فجر ی انجام خانجام واجب به اندازه شد مانند  ود واجب با
 تا غروب شمس است و زمان واجب نیز همین مقدار است.

سته و هر يک  ضیّق را محال دان ضي از علماء واجب م ّسع و بع ضي از علماء واجب مو بع
 شويم.اند و ما وارد اين بحث نميای بر مدعايشان اقامه کردهادلّه

ضاء بر أداءينتنها بحثي که در ا سأله تبعیة ق ست م ست به اين بیان که اگر  جا مطرح ا ا
شیم که در  شته با شده، انجام نداديم اگر دلیلي دا واجبي را در قطعه زماني که برايش تعیین 

شته باشیم خارج وقت، قضای آن الزم است يا الزم نیست به آن اخذ مي کنیم واگر دلیل ندا
نیم وجوب قضتتای آن را استتتفاده کنیم يا نه؟ کستتاني که گفتند تواآيا از دلیل وجوب أداء مي

ساني که گفتند نميمي ستند و ک ضاء بر اداء ه ستفاده کرد قائل به تبعیت ق توان توان آن را ا
ستند، اين ضاء بر أداء ه ستفاده کرد قائل به عدم تبعیت ق گويند: از خطاب أداء، ها ميآن را ا

ضاء را نمي ستفاوجوب ق ست، تارةً دلیل توانیم ا سه حال خارج نی ده کنیم، زيرا دلیل أداء، از 
ی از زمان، گويد که شاري مقدّس دو مطلوب دارد. اصل فعل و اتیان آن در اين قطعهاداء مي

اگر چنین چیزی در ادلّه داشتتتیم وجوب قضتتاء واضتتح استتت زيرا فرم اين استتت که يک 
ست را بايد ايجاد کنیم، مطلوب را ايجاد نکرديم امّا مطلوب ديگری اين  صل فعل ا ادلّه که ا

و در ادلّه أداء تتت نداريم و تنها تصوير ثبوتي دارد. و تارةً در دلیل  تتت امّا چنین فرضي را خارجاً
گونه باشد از أداء يک مطلوب بیشتر نداريم و آن هم اتیان واجب در داخل وقت است اگر اين

ستفاددلیل أداء نمي ضاء را ا ه کرد و اين فرم را هم در ادلّه أداء نداريم، و تارًة توان وجوب ق
ستفاده ست امّا اينمي از دلیل اداء ا که مولي يک کنیم که مطلوب مولي نماز در داخل وقت ا

شود پس از دلیل اداء، وجوب قضاء از ادلّه چیزی استفاده نمي مطلوب دارد يا دو مطلوب دارد،
ستفاده کنیم و نوبترا نمي صل عملي مي توانیم ا شبهه پیدا ميبه ا سد، و اين  شود که با ر

دانم که وقتي زوال خورشتتتید بر من واجب شتتتد که تا غروب، نماز ظهر را بخوانم ولي نمي
دهم که اصل مطلوبیت، بعد از و احتمال مي غروب شد آيا آن واجب ساقط شده است يا نه؟

 کلّي قسم دوّم است.غروب برای نماز ظهر باقي باشد، در اين حال استصحاب 
شود چون از نوي استصحاب کلّي قسم اين شبهه درست نیست و استصحاب جاری نمي

دوّم، زيرا شاري يک مطلوب تتتت ايجاد نماز بین حدّين تتتت داشت و اين سوّم است نه قسم 
دهیم که مقارن آن مطلوب، مطلوب ديگر تتتتت يعني مطلوب قطعاً از بین رفت و احتمال مي
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ت باقي است يا نه، اين استصحاب کلّي قسم ثالث است، زيرا  اصل اتیان عمل ولو خارج وقت 
شد نوبت به  صحاب کوتاه  ست ست ما از ا از اوّل علم به حدوث اين مطلوب نداريم، وقتي د

دانم قضای آن عمل فوت شده بر من واجب است يا نه؟ برائت رسد زيرا نمياصل برائت مي
ای از علماء گفتند: قضاء الزم ات از همین مورد است و عدهکنم، نماز آياز وجوب را جاری مي

نیستتت، زيرا دلیلي بر قضتتای نماز آيات نداريم، پس برای قضتتاء بايد به دلیل خودش رجوي 
 آيد.شود اگر دلیلي داشتیم قضاء ثابت است واالّ از دلیل اداء وجوب قضاء به دست نمي
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