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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غير العقليةالمحرز

ةالحج: المبحث الثاني
ة العقليةالمحرز

مقدمة الواجب

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

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

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

و ماا يكاون هاالضد العاام و يكون التقابل بينهما تقابل التضاد، بينما 
.التقابل بينه و بين الواجب بالسلب و اإليجاب أي النقيض

291: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
«ثمرة مسألة الضد»الثالث الفصل •
د ذك ر ء للنهي عن ضده و ق في ثمرة البحث عن اقتضاء األمر بالشي•

:لذلك ثمرتان

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
تزاحم واجب مضيق مع واجب آخر عبادي موساع فيما إذا -أوالهما•

انه في كما لو تزاحمت اإلزالة الفورية مع الصالة في جزء من الوقت ف
مثل ذلك ال إشكال في فعلية الوجوب المضيق، 

 تق ع حينئذ بناء على اقتضاء األمر باإلزالة للنهي عن ضده الخ ا ّو •
يق تلك العبادة الموسعة فاسدة إذا ما أوقعت في وقت الواج ب المض 
م ا ل و لكونها منهيا عنها و النهي و لو كان غيري ا يقتض ي الفس اد و ا

.أنكرنا االقتضاء فال تقع فاسدة

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
تزاحم واجبان مضيقان و كان أحادهما أهام مانفيما إذا -ثانيتهماو •

ة فاس دة فانه في مثل ذلك أيضا تقع العباداآلخر و كان المهم عباديا 
.ضاءبناء على االقتضاء بينما تكون صحيحة بناء على عدم االقت

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
:قد أورد على الثمرتين باعتراضين رئيسينو •
ع العب ادة انه على القول بإنكار االقتضاء أيضا ال تق-االعتراض األول•

ق ل صحيحة ألنها و إن لم تكن منهيا عنها غير انه ال امر به ا إذ ال يع
مرة غير األمر بها مع طلب ضدها و يشترط في صحة العبادة األمر فالث

.موجودة في الفرعين

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها•

ء بالشيثمرة البحث بطريق آخر؛ و هو أنّ األمرشيخنا البهائي أنكر و •
و و إن لم يقتض النهي عن ضدّه إلّا أنّه يقتضي عدم األمار باه، و ها

.كافٍ في بطالن العبادة 

: و اجيب عنه بوجوه•

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ثمرة مسألة الضد
:و قد نوقش في هذا االعتراض بوجوه•
و أوض حه ش راك كالم ه ( قده)ما ذكره المحقق الثاني -األولالوجه •

:ممن تأخر عنه و حاصله

320: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
ض اء الثمرة في الفرع األول موجودة إذ ال مانع بناء على عدم االقتان •

أو من األمر باإلزالة و األمر بجامع الصالة الموسعة في ذل ك الوق ت
اد بينه ا غيره إذ ال تضاد بين الجامع المذكور و بين اإلزالة و انما التض

ه و و بين الفرد من الصالة الواقع في خصو  ذلك الوق ت و ل ي 
ط المأمور به في الفرع األول و انما المأمور به هو الجامع الّ ذ  ينبس 

.قهرا على الفرد المزاحم أيضا فيكون مجزيا عقال

320: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
و ال و اما بناء على االقتضاء فسوف يكون ذلك الفرد منهيا عن ه و ه •

و النهي يجتمع مع األمر بالجامع المنطبق عليه الستحالة اجتماع األمر
.«1»*واحدء في شي

•______________________________
53-52،   3محاضرات في أصول الفقه، ج -(1)

ة حتى لو أمكن إجتماع األمر و النهاي، ال تكاون العباادة صاحيح*•
ألنها منهي عنها و المنهاي عناه مبعاد و المبعاد ال يكاون مقرباا و 

(الهادوي. ) يشترط التقرب في العبادة فتأمل

320: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
لث اني لم يرتض هذا التصحيح م ن المحق ق ا( قده)المحقق النائيني و •

، حي ث للثمرة بناء على تقدير و ارتضاه بناء على تق دير خخ ر( قده)
:أفاد

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
قاب  بحكام العقال بان اعتبار القدرة في التكليف إن كان مان بااب •

ال صح ما ألنه إحراج للمكلف على المخالفة مثالتكليف بغير المقدور 
ن ذكر، إذ على هذا األصل يمكن أن يقال ان العقل ال يحكم بأزيد م 
اعتبار القدرة عل ى الواج ب بنح و ال يل زم م ن التكلي ف اإلح راج
ع المذكور، و هذا يكفي فيه القدرة على بع ض أف راد الواج ب الموس 

م ن الواج ب فيبقى تعلق التكليف بالجامع بين الفرد المزاحم و غي ره
م زاحم الموسع معقوال إذ ال يلزم منه المحذور العقلي فيكون الف رد ال

.فردا من المأمور به أيضا

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
نفا باعتبار القادرة فاي الخطااب مان جهاة ا تضااء و اما إذا قلنا •

ل و هو ألنه عبارة عن جعل الداعي للمكلف نحو الفعلذلك التكليف
ال ال يكون إال بلحاظ ما يعقل جعل الداعي إليه و هو األمر المقدور ف
ك ون محالة يتضيق الخطاب بحدود ما يكون مقدورا من متعلقه ف ال ي

ن ه هناك أمر بالجامع بين الفرد المزاحم و غيره من الواجب الموسع أل
.«2»ال قدرة عليه شرعا بحسب الفرض فال يقع فردا من المأمور به

54نف  المصدر،   -(2)•

319: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
الثاني أن على المحقق( قده)الصحيح في دفع إيراد المحقق النائيني و •

داعي بان اشتراط القدرة في الخطاب و الحكم لكون ه يجع ل ب : يقال
ورة جعل الداعي ال يعني تخصيص متعل ق الخط اب بالحص ة المق د

خاصة و انما يعني اشتراط كونه مقدورا، 

323: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



19

ثمرة مسألة الضد
و ل و الجامع بين المقدور و غيار المقادور مقادور من الواضح ان و •

كانت األفراد طولية ال عرضية، فان الق درة عل ى الج امع الّ ذ  ه و 
ا ه و متعلق الخطاب و الحكم موجود فيكون البعث نحوه معقوال كم 
ان تعلق واضح، نعم لو فرض ان التخيير بين األفراد شرعي ال عقلي ك
الخطاب بالفرد المزاحم غير معقول إال انه خلف المفروض

323: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد

•

ي هكذا اتضح صحة ما أفاده المحقق الثاني م ن تمامي ة الثم رة ف و •
ح الفرع األول و هو ما إذا كان الواجب العباد  موسعا و لكنه ال تص 

.الثمرة في الفرع الثاني
و هذا هو الوجه األول في دفع ما قي ل م ن االعت راض األول عل ى •

.الثمرة

323: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
االلت زام تصحيح الثمرة في الفرعين و ذلك عن طريق-الثانيالوجه •

ترتابالبنحاو بوجود أمر على الفرد المزاحم بناء على عدم االقتضاء 
ح أ  مقيدا بعدم اإلتيان بالمزاحم اآلخر األه م أو المس او  فتص ح

القتضاء تقع العبادة باألمر الترتبي بناء على عدم االقتضاء و بناء على ا
. العبادة فاسدة من جهة النهي

هذا الوجه صحيح بناء على عدم إمك ان تعل ق الخط اب بالج امع و •
ه و كمااآلخر المنطبق على الفرد المزاحم في عرض األمر بالواجب

عل ى م ا في الفرع الثاني، و بناء على إمكان الترتب كما هو الصحيح
.يأتي توضيحه مفصال

323-324: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
.و هكذا ينهار االعتراض األول على الثمرة•

323-324: ، ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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ثمرة مسألة الضد
الرابع في بيان ثمرة البحثاألمر •
النهي و هي فساد العبادة على القول باقتضاء األمر النهي عن ضدّه؛ إذ•

.فيها يوجب الفساد

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ثمرة مسألة الضد
كان لك إنكارها؛ إذ المسلّم من فساد العبادة عند تعلّق النهي ما إذاو •

كص الة المنهي عنه مشتملًا على مفسدة ال يصلح معها أن يتقرّب به ا،
ان الحائض؛ فإنّ النهي فيها لإلرشاد إلى ع دم الص حّة، أو ك ان اإلتي 
واهي بمتعلّق النهي مخالفة للمولى و مبعّداً عن س احته، كم ا ف ي الن 

.المولوية، فال يكون مقرّباً

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ثمرة مسألة الضد
ي ء م ن القس مين؛ إذ النه ي ف لي  النهي في المقام من قبيل ش يو •

حة الملزمة المقام ال يكشف عن مفسدة، بل العقل يحكم بتحقّق المصل
فة النهي في الضدّ المزاحم؛ لعدم المزاحمة بين المقتضيات، كما أنّ مخال

ا ال ال يوجب البعد عن ساحة المولى، كم-كاألمر المقدّمي-المقدّمي
.الثمرةيوجب القرب منه، فالبحث إذن عادم 

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ثمرة مسألة الضد
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها•

ء بالشيثمرة البحث بطريق آخر؛ و هو أنّ األمرشيخنا البهائي أنكر و •
و و إن لم يقتض النهي عن ضدّه إلّا أنّه يقتضي عدم األمار باه، و ها

.كافٍ في بطالن العبادة 

: و اجيب عنه بوجوه•

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
األمر باألهمّ و المهمّ بال تشبث بالترتبتصوير •
في أب واب ما حقّقناه في هذا الباب و بنينا عليه و استفدنا منه: الثالث•

-بإذن اللَّه-اخر، سيوافيك
قييد ، بال تتصوير األمر باألهمّ و المهمّ في عرض واحدهو : ملخّصهو •

همّ؛ حياثواحد منهما بالعصيان، كما عليه القوم في تصوير األمر بالم
يل سيمرّ إنّ األمر به مترتّب على عصيان أمر األهمّ، على تفص: يقولون

. بك بيانه و بيان بطالنه
:إنّ توضيح المختار يستدعي رسم مقدّماتثمّ •

429ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
:االولىالمقدّمة •
؛ األوامر متعلّقة بالطبائعأنّ -كما سيأتي-التحقيق•
و في ضمن الغرض قائم بنف  الطبيعة؛ بأ ّ خصوصية تشخّصتألنّ •

عد عدم أ ّ فرد تحقّقت، فال معنى إلدخال أيّة خصوصية تحت األمر ب
. دخالتها في الغرض

، ف ال أنّ الهيئة تدلّ على البعث و المادّة على الماهي ة الالبش رطعلى •
.دالّ على الخصوصيات

430: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
:الثانيةالمقدّمة •
طبيعة كون اللي  معناه إلّا -بعد فرض تمامية مقدّماته-اإلطالق أنّ •

ء خخر، أو لي  إلّ ا أنّ م ا وق عبال دخالة شيتمام الموضوع للحكم
وع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له؛ هذا ليشمل ما إذا كان الموض

.جزئياً

430: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
ه أمّا جعل الطبيعة مرخة لمصاديقها أو جعل الموضوع م رخة لحاالت و •

.فخارج من معنى اإلطالق و داخل تحت العموم؛ أفرادياً أو أحوالياً
؛ «كلّ رقبةاعتق»و بين قولنا « اعتق رقبة»فرق بين قولنا : و بالجملة•

لثاني إذ األوّل مطلق؛ بمعنى أنّ تمام الموضوع هو الرقبة لي  غير، و ا
جمالي عموم و يدلّ على وضع الحكم على األفراد بتوسيط العنوان اإل

.الذ  لوحظ مرخة إليها

430: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
والي أنّ العموم ال يستغنى به ع ن اإلط الق األح : ء في بابهسيجيو •

لألفراد؛ ألنّ غاية ما يدلّ علي ه العم وم ه و ك ون األف راد محكوم اً 
خخر بالحكم، و أمّا أنّ كلّ فرد تمام الموضوع للحكم بال دخالة وصف

.فال بدّ فيه من التمسّك باإلطالق

431: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
يم أنّ الغاية من اإلطالق غير الغاية من العم وم، و أنّ تقس : به يظهرو •

طالق اإلطالق إلى الشمولي و البدلي و غيرهما فاسد جدّاً؛ إذ لي  لإل
ون تعرّض لحيثية سوى كون ما اخذ موضوعاً تمام الموضوع، و أمّا ك 

ب دّ ف ي الحكم متعلّقاً بالفرد على البدل أو لكلّ فرد أو للمجموع ف ال
أو «ك لّ»استفادة كلّ من ذلك من التمسّك بدوالّ لفظي ة؛ م ن لف ظ 

.أو غيرها« بعض»أو « الالم»

431: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
راد؛ و أنّ الطبيعة ال يمكن أن تكون حاكية عن األف : السرّ في ذلكو •

إن كانت متّحدة معها خارج اً، بخ الف العم وم؛ ف إنّ أدات ه وض عت 
ية بعنواني الستغراق أفراد المدخول، فيتعلّق الحكم فيه باألفراد المحك

.الكلّ و الجميع

431: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
اصّاً أمّا ما عن بعضهم في تصوير كون الوضع عامّاً و الموضوع له خو •

ي من أنّ الطبيعة إذا لوحظت سارية في أفراده ا تتّح د معه ا و تحك 
عنها ، مخدوش بأنّ االتّحاد غير الحكاية التي ت دور م دار الوض ع و

  نف -مثلً ا-االعتبار، و المفروض أنّ الملحوظ عند وضع اإلنسان
ات م ع الماهية الالبشرطية، فكيف يحكي هذا اللفظ ع ن الخصوص ي

عدم وضع لها؟
س م ع ن و لو كان االتّحاد العيني كافياً في الحكاية لزم أن يحكي الج•

.أعراضه

431: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
حكاية، االتّحاد وجوداً يوجب االنتقال إلى الخصوصية و هو غير النعم •

داعي من تصوّر أحد الضدّين إلى اآلخر، بل هو من باب ت كما ينتقل
المع  اني ال  ذ  منش  به غالب  اً المواف  اة الوجودي  ة أو المط  اردة ف  ي 

ص يل ء تفهذا قليل من كثير، و غيض من غدير، و س يجي. الموضوع
.الكالم في محلّه

432-431: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
:الثالثةالمقدّمة •
ى أحوال أنّ األوامر المتعلّقة بالطبائع ال تعرّض لها علأنّك قد عرفت•

الطبيعة و أفرادها، 
ع التزاحمات الوا عة فاي الخاارج باين أفاراد الطباائأنّ : منه يظهرو •

؛ ألنّ الحك م مجع ول عل ى بالعرض غير ملحوظة في تلاك األدلّاة
: رتبتينالعناوين الكلّية، و هو مقدّم على التزاحم الواقع بين األف راد ب 

بالواقعة، و ما رتبة تعلّق الحكم بالعناوين، و رتبة فرض ابتالء المكلّف
.ينله هذا الشأن من التقدّم ال يتعرّض لحال ما يتأخّر عنه برتبت

432: ، ص1تهذيب األصول، ج



37

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
أنّ التزاحم بين وجاوب إزالاة النجاساة عان المساجد و : الحاصلو •

عاتها و متأخّر عن تعلّق الحكم بموضو-حيث يتحقّق-وجوب الصالة
تعرّضاة عن ابتالء المكلّف بالوا عة المتزاحم فيها، و ال يكون األدلّة م

ون ؛ إذ ق د تق دّم أنّ المطل ق ال يك لحاله؛ فضلًا عن التعرّض لعالجه
ه، و ناظراً إلى حاالت الموضوع في نفسه؛ فضلًا عن حاالته م ع غي ر

عن طروّ المزاحمة بينهما؛ فض لًا ع ن أن يك ون ن اظراً إل ى ع الج 
.المزاحمة

432: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
أنّا أغمضنا عن أنّ عالج المزاحمة متأخّر رتبة عن هب •

نّ جعل القانون بمراتب، إلّا أنّه ال يمكن اإلغماض عن أ
عل ى ء منهم ا األمر له مادّة و هيئ ة، و ال دالل ة لش ي

فاذذن باأيّ-على ما حرّر في محلّه-األفراد الخارجية
ولج ء ع ؟ أم ب أ ّ ش يدالّ استفيد الفرد المزاحم بغياره

ذلك التزاحم؟ مع أنّ كلّها خارجة من م دلول األم ر، و 
لبع ث ال يمكنه أن يتكفّلها بعد كون معناه محدوداً ف ي ا

.إلى الطبيعة
433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

همّ اشتراط المبطالن : فاتّضح
عليه الذي يبتنىبعصيان األهمّ 
؛ الترتّبأساس 

433: ، ص1تهذيب األصول، ج



40

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

اط اشتربطالن : فاتّضح
ذي الالمهمّ بعصيان األهمّ 
؛ رتّبيبتنى عليه أساس الت

الشرطية 

شرعاً 

عقلً 

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

شرعاً 
ال يمكن أن
يكون مفاد

األدلّة

م الحاكم في مقام إلقاء الحك
ه ال ال يتوّجه إاّل إلى إنشائ

إلى تصحيح علج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

فاد أنّك قد عرفت انحصار م
.األمر فيما مرّ 

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

العقل

كاشف عن 
ً اشتراطه شرع ا

حاكم بذلك

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

اشتراطبطالن : فاتّضح
ي الذالمهمّ بعصيان األهمّ 

؛ بيبتنى عليه أساس الترتّ 

الشرطية 

لّةال يمكن أن يكون مفاد األدشرعاً 

م الحاكم في مقام إلقاء الحك
ه ال ال يتوّجه إاّل إلى إنشائ

إلى تصحيح علج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

اد أنّك قد عرفت انحصار مف
.األمر فيما مرّ 

العقل

 ً كاشف عن اشتراطه شرعا

حاكم بذلك

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
لياه أساا  يبتنى عالذي اشتراط المهمّ بعصيان األهمّ بطالن : فاتّضح•

فت أنّه ؛ ألنّ المراد من الشرطية إن كان أنّه شرط شرعاً فقد عرالترتّب
ال يمكن أن يكون مفاد األدلّة؛ ألنّ الحاكم في مق ام إلق اء الحك م ال

خّر عنه، يتوجّه إلّا إلى إنشائه ال إلى تصحيح عالج المزاحمة؛ ألنّه متأ
.على أنّك قد عرفت انحصار مفاد األمر فيما مرّ. كما تقدّم

و أمّا كون العقل كاشفاً عن اش تراطه ش رعاً أو كون ه حاكم اً ب ذلك•
.ء الكالم فيهفسيجي

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
:الرابعةالمقدّمة •
ه األربع ة  أنّك إذا تتبّعت كلمات األعالم في تقسيم الحكم إلى مراتب •

تجد فيها ما ال يمكن الموافقة معه؛ إذ قد عدّوا منها ما هو من مب اد 
بة االقتضاء، الحكم و مالكاته، كالمصالح و المفاسد التي يعبّر عنها بمرت

أعن ي -كما قد عدّوا منها ما هو من أحكام العقل بعد تمامية الحك م
ول ة، و ألنّه حكم عقلي غير مربوط بمراتب األحك ام المجع-التنجيز

م ن معنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة و عدم كونه مع ذوراً،
.غير تبديل و تغيير في الحكم و ال اإلرادة

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
علياً كون حكم فعلياً في ساعة و إنشائياً في اخرى، و ف: و أعجب منه•

شخص و إنشائياً في حقّ خخر، إلى غي ر ذل ك ممّ ا يدمغ ه حقّ في
و ال البرهان و حكم العقل بامتناع تغيّر اإلرادة في حقّ الش ارع، ب ل

.يناسبه القوانين العقالئية؛ عالمية كانت أو غيرها

434: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ن انحص ر مرات ب الحك م ف ي اإلنش ائية و الفعلي ة ف ال ب دّ م فإذا •

اكم الناموس المطّرد في قوانين الع الم ه و أنّ الح : توضيحهما، فنقول
ء و فساده و ج زم أنّ ف ي جع ل حك م ل ه بعد ما تصوّر صالك شي

لّ ي صالحاً لحال أتباعه يتعلّق اإلرادة على إنش ائه بص ورة ق انون ك
مظانّه لعامّة البشر أو لجماعة منهم، فينشئه حكماً عمومياً جاعلًا له في
يف ة التي يطلبه فيه ا المراجع ون، و يرج ع إليه ا ف ي اس تعالم الوظ

.المكلّفون

434: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ال يتفاوت فيما ذكرن ا ك ون الح اكم شخص اً واح داً أو أشخاص اً و •

.كثريتهامتعدّدين، غير أنّ الحكم في الثاني يدور مدار غالبية اآلراء و أ
النه؛ ثمّ إنّ للمحيط و حال المكلّفين دخلًا تامّاً في إجراء الحكم و إع•

و فإن ساعدت األحوال و وجدت شرائط اإلجراء يأمر الحاكم بإعالنه
تعداد الن اس إيصاله إلى المكلّفين، و إلّا فيترقّب تناسب المحيط و اس

.بقبوله، و يترك هو في سنبله اإلنشائي

434: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الذ  نسمّيه حكماً إنشائياً أو شأنياً هو م ا ح از مرتب ة اإلنش اء وو •

يهم الجعل؛ سواء لم يعلن بينهم أصلًا حتّى يأخ ذه الن اس و ي تمّ عل 
ى ول ي الحجّة؛ لمصالح في إخفائها، كاألحكام التي بقيت مخزونة ل د

ه؛ و يكون وقت إجرائها زمان ظه ور-عجّل اللَّه تعالى فرجه-العصر
منتحل ة لمصالح تقتضي العناي ة اإللهي ة، كنجاس ة بع ض الطوائ ف ال

باإلسالم و كفرهم، فهو حك م إنش ائي ف ي زمانن ا، و إذا بل   وق ت
.إجرائه يصير فعلياً

434: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ي د و أو أعلن بينهم، و لكن بصورة العم وم و اإلط الق؛ ليلحق ه التقي•

ل  ى ب دليل خخ  ر، كاألحك ام الكلّي  ة الت ي تنش  أ عبع  د التخص يص
.الموضوعات، و ال تبقى على ما هي عليها في مقام اإلجراء

م فالمطلقات و العمومات قبل ورود المقيّ دات و المخصّص ات أحك ا•
نت فعليات في إنشائية بالنسبة إلى موارد التقييد و التخصيص؛ و إن كا

.غير هذه الموارد
ه مان هو ما حاز مرتبة اإلعالن، و تمّ بيانافعلياًو الذي نسمّيه حكماً •

ان  بل المولى بذيراد مخصّصاته و مقيّداته، و آن و ات إجرائاه و حا
.مو ع عمله

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
شائي، و ما بهذا العموم حكم إن«  أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»: ؛ فقوله تعالىفحينئذٍ•

فاي معناى هذا هو المختار. بقي بعد التقييد أو التخصيص حكم فعلي
.إنشائية الحكم و فعليته

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

األحكام 

إنشائي

فعلي 

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

إنشائي

و هو ما لم ير الحاكم صلحاً 
في إجرائه؛ و إن كان نفس 

الحكم ذا صلح

أو يرى صلحاً في إجرائه، و
لكن أنشأ بصورة العموم و 
و اإلطلق؛ ليلحق به خصوصه
، قيده، هو نفسه أو وصي بعده

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

حكم فعلي 
قد بيّن و أوضح 

بخصوصه و قيوده، و 
.آن وقت إجرائه و انفاذه

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
إلى األحكام منقسمة أنّ : فتلخّص•
؛ و هو ما لم ير الحاكم صالحاً ف ي إجرائ ه؛ و إن ك ان إنشائيحكم •

لة نف  الحكم ذا صالك، كاألحكام المودوعة عند صاحب األمر الواص
نش أ إليه من خبائه عليهم السالم، أو يرى صالحاً في إجرائه، و لكن أ
ه أو بصورة العموم و اإلطالق؛ ليلحق به خصوص ه و قي ده، ه و نفس 

وصي بعده، 
إلى و •
ائ ه و قد بيّن و أوضح بخصوصه و قيوده، و خن وقت إجرفعلي حكم •

.انفاذه

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

همّ اشتراط المبطالن : فاتّضح
عليه الذي يبتنىبعصيان األهمّ 
؛ الترتّبأساس 

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

اط اشتربطالن : فاتّضح
ذي الالمهمّ بعصيان األهمّ 
؛ رتّبيبتنى عليه أساس الت

الشرطية 

شرعاً 

عقلً 

433: ، ص1تهذيب األصول، ج



58

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

شرعاً 
ال يمكن أن
يكون مفاد

األدلّة

م الحاكم في مقام إلقاء الحك
ه ال ال يتوّجه إاّل إلى إنشائ

إلى تصحيح علج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

فاد أنّك قد عرفت انحصار م
.األمر فيما مرّ 

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

العقل

كاشف عن 
ً اشتراطه شرع ا

حاكم بذلك

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

اشتراطبطالن : فاتّضح
ي الذالمهمّ بعصيان األهمّ 

؛ بيبتنى عليه أساس الترتّ 

الشرطية 

لّةال يمكن أن يكون مفاد األدشرعاً 

م الحاكم في مقام إلقاء الحك
ه ال ال يتوّجه إاّل إلى إنشائ

إلى تصحيح علج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

اد أنّك قد عرفت انحصار مف
.األمر فيما مرّ 

العقل

 ً كاشف عن اشتراطه شرعا

حاكم بذلك

433: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
و -إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إل ى المكلّ ف: عليهو •

ر أو عروض مانع، كالعجز و االضطرا-إن كان قاصراً عن إزاحة علّته
ن فعليته و عن القيام بمقتضى التكليف ال يوجب ذلك سقوط الحكم ع
نّ ذل ك ال يم ّ بكرامتها و ال يسترجعه إلى ورائه، فيعود إنشائياً؛ أل

س اطها ء بالقول بانقباض إرادة المولى عند طروّ الع ذر و انبأشبه شي
.عند ارتفاعه

435: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
أ أنّ غاية ما يحكم به العقل هو أنّ المكلّ ف إذا ط ر: السرّ في ذلكو •

رج عليه العذر أو دام عذره و جهله ال يكون مستحقّاً للعقاب، بل يخ 
من زمرة الطاغين و عداد المخالفين؛ لعدم المخالفة عن عمدٍ، 

الحك م أمّا كونه خارجاً من موضوع التكليف؛ بحيث تختصّ فعلي ةو •
بغير الجهّال و ذو  األعذار فال وجه له، 

صية؛ ف إنّ سيأتي أنّ الخطابات القانونية ليست مثل الخطابات الشخو •
بشخص ه الثانية ال يجوز توجيهها لغير القادر، بل يقبح خطاب العاجز

لع اجز فحينئذٍ فال وقع للسبال عن أنّ إسراء الحكم إلى ا. دون االولى
.و الجاهل إسراء بال مالك، فارتقب

436: ، ص1تهذيب األصول، ج



63

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
إنش ائية م ن-أنّ الفعلية و الشأنية بالمعنى المعروف: بذلك يتّضحو •

ز، و الحكم بالنسبة إلى شخص كالجاهل و الغافل و الس اهي و الع اج
راط الشرعي ممّا ال أساس له؛ ألنّ االشت-فعليته بالنسبة إلى مقابالتها

ص رّف و الت. في بعضها غير معقول، مع عدم الدليل عليه ف ي جميعه ا
شارع و العقلي أيضاً غير معقول؛ لعدم إمكان تصرّف العقل في إرادة ال

.ال في حكمه، و سيأتي توضيحه

436: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ل فيه ا أنّ األحكام المضبوطة في الكتاب و الس نّة ال يعق : بالجملةو •

هِ عَلَى النَّ اسِ وَ لِلَّ»: هاتان المرتبتان بالمعنى الدائر بينهم، فقوله تعالى
الم، و إلى خخره ال يختلف بالنسبة إلى الجاه ل و الع «  ...حِجُّ الْبَيْتِ 

، بل جع ل ال معنى للفعلية و الشأنية في هذا الحكم المجعول المنضبط
ته و الحكم على العنوان و إجراؤه بين المكلّف ين عن د ذك ر مخصّص ا
جاهل و مقيّداته يوجب فعلية الحكم على عامّة الناس؛ سواء العالم و ال

القادر و العاجز، و قد عرفت أنّ العقل يرف ع حك م العق اب ال نف  
.التكليف

436: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:الخامسةالمقدّمة •
، ب ال كلّ حكم كلّي قانوني فهو خطاب واحد متعلّق لعامّ ة المكلّف ين•

ناحي ة تعدّد و ال تكثّر في ناحية الخطاب، بل التع دّد و الكث رة ف ي
.المتعلّق

437: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ا يشهد عليه وجدان الشخص في خطابات ه؛ ف إنّ الش خص إذا دع و •

ى ما قومه إلنجاز عمل أو رفع بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إل
ذلك رامه، ال أنّه يدعو كلّ واحد بخطاب مستقلّ؛ و لو انحاللًا؛ للغوية

.بعد كفاية الخطاب الواحد بال تشبّث باالنحالل

437: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الخطاب الواحد إل ى الخطاب ات حس ب ع دد انحاللما اشتهر من و •

، احادمالك االنحالل في اإلخبار و اإلنشااء و؛ ألنّ غير تامّالمكلّفين 
مع أنّه م ال فلو قلنا باالنحالل في الثاني لزم القول به في األوّل أيضاً،

في متن الخبر الواحد الكاذب أكاذيبيلتزمون به، و إلّا يلزم أن يكون 
.الواقع

437: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
، و ه و لو قال قائل بأنّ النار باردة فقد كذب بعدّة أفراد الن ار: عليهو •

.رأ  عازب أو قول كاذب، ال يلتزم به ذو مسكة
كون كلّ أنّه ال ينحلّ الخطاب إلى خطابات؛ بحيث ي: فتحصّل ممّا ذكر•

.واحد مورداً لخطاب خا ّ

437: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
أمّا الميزان في صحّة الخطاب الكلّي فهو إمكان انبع ا  ع دّة م نو •

ول المخاطبين بهذا الخطاب، ال انبعا  كلّ واح د م نهم؛ ل بطالن الق 
.باالنحالل

و إن ك ان -أنّ أمر اآلمر إذا كان ل داعي االنبع ا : و السرّ في ذلك•
يص حّ-االنبعا  مستنداً لمباد  خخر؛ م ن الخ وف و الطم ع أيض اً

ورين، الخطاب به مولوياً عند العقالء لو قام بامتثاله طائف ة م ن الم أم
.كما يستهجن لو علم اآلمر عدم انبعا  واحد منهم

437: ، ص1تهذيب األصول، ج



70

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:باهاتإنّ الخلط بين األحكام الجزئية و الكلّية صار منشأً الشتثمّ •
حكمهم بعدم منجّزية العلم اإلجم الي إذا ك ان بع ض األط راف : منها•

.خارجاً عن محلّ االبتالء؛ ألنّ الخطاب بالنسبة إليه مستهجن

438: ، ص1تهذيب األصول، ج



71

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ب إنّ ما ذكروه صحيح لو كان الخطاب شخص ياً قائم اً بمخاط : قلت•

موجود واحد، فيستهجن خطابه بزجره مثلًا عن ارتكاب ما في اإلناء ال
عامّ ة في بلدة قاصية، و أمّا إذا كان بطريق العم وم فيص حّ الخط اب ل

كما -في عدّة منهم-أعني االبتالء-المكلّفين لو وجد مالك الخطاب
رج و لذا التزمنا بوجوب االجتناب في محلّه فيم ا إذا خ -في المقام

.أحد اإلنائين من محلّ االبتالء؛ سواء كان قبل العلم أم بعده

438: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
لص حّ أنّ االستهجان المدّعى لو صحّ في التكليفي ة: ممّا يبيّد ذلكو •

يل زم أن في الوضعية من األحكام؛ خصوصاً على القول بمجعوليته ا؛ ف
ك ام ال يكون الخمر الواقع في أقاصي البالد نجساً، و أن يك ون األح

.الوضعية نسبية، و هو باطل بضرورة الفقه

438: ، ص1تهذيب األصول، ج



73

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
توهّم أنّ الخطاب ال يعقل أن يتوجّ ه إل ى الع اجز و الغاف ل؛ : منهاو •

.ضرورة أنّ الخطاب لالنبعا ، و ال يعقل انبعا  العاجز و مثله
ع أنّ الخطاب الشخصي إل ى الع اجز و مثل ه لغ و ممتن : و أنت خبير•

ل ى ، و هذا بخالف الخطابات الكلّي ة المتوجّه ة إالملتفتصدوره من
ص حّ ؛ فإنّ مثل تلك الخطاب ات ي«المبمنين»و « الناس»العناوين ك 

ون من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، و ال يل زم أن تك 
هجان، كم ا باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رف ع االس ت

.تقدّم

439-438: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ال أنّ الضرورة قائمة بأنّ األوام ر اإللهي ة ش املة للعص اة: إليهأضف •

اب بعنوانهم، و المحقّقون على أنّها شاملة أيضاً للكفّ ار، م ع أنّ الخط 
ق بح الخصوصي إلى الكفّار و كذا إلى العصاة المعل وم طغي انهم م ن أ
خط اب المستهجنات، بل غير ممكن لغرض االنبعا ، فلو كان حكم ال

.العامّ كالجزئي لوجب االلتزام بتقييد الخطابات بغيرهم
و كذا الحال في الجاهل و الغاف ل و الس اهي؛ إذ ال يعق ل تخص يص•

 في مرتب ة الخطاب في مرتبة اإلنشاء بالعالم الملتفت؛ و إن كان يصحّ
.الفعلية، كما سيأتي في المباحث العقلية

439: ، ص1تهذيب األصول، ج



75

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ي ال يصحّ إخراجهم و ال يمكن توجّه الخط اب الخصوص : بالجملةو •

إليهم، و قد تقدّم أنّ الجاهل و أمثاله مع ذورون ف ي مخالف ة الحك م 
.الفعلي

مضافاً إل ى أنّ الخط اب الواح د ال ينح لّ إل ى-و السرّ فيما ذكرنا•
ان المكلّف هو أنّ اإلرادة التشريعية ليست إرادة متعلّقة بإتي-خطابات

ها عنه و و انبعاثه نحو العمل، و إلّا يلزم في اإلرادة اإللهية عدم تفكيك
ى عدم إمكان العصيان، بل هي عبارة عن إرادة التقن ين و الجع ل عل 

 تتوقّ ف نحو العموم، و في مثله يراعى الصحّة العقالئية، و معلوم أنّه ال
عندهم على صحّة االنبعا  من ك لّ أح د، كم ا يظه ر بالتأمّ ل ف ي 

.القوانين العرفية

439: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:السادسةالمقدّمة •
ن و إ-ال ش رعاً و ال عقلً ا-أنّ األحكام الشرعية غير مقيّدة بالقدرة•

.كان حكم العقل باإلطاعة و العصيان في صورة القدرة
التقييد أنّ األحكام الشرعية الكلّية عارية بحكم اإلطالق عن: توضيحه•

.بالقدرة، فتشمل الجاهل و العاجز بإطالقها

440: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
دّي ة أنّ اإلرادة االستعمالية و إن تعلّقت ب المطلق إلّ ا أنّ الج: توهّمو •

شرع أو من متعلّقة بالمقيّدة بالقدرة، مدفوع بأنّ التقييد إمّا من جانب ال
:ناحية العقل، و كالهما فاسدان

440: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

التقييد من جانب 
الشرع

لزم القول بجريان 
ي البراءة عند الشّك ف

القدرة

ه ، و هم ال يلتزمون ب
اط بل قائلون باالحتي
مع الشّك فيها

لزم أيضاً جواز 
إحداث ما يعذّر به 

اختياراً 
ال أظّن التزامهم به

440: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
البراءة فألنّه لو كانت مقيّدة بها من الشرع لزم القول بجريان: األوّلأمّا •

ي اط م ع عند الشكّ في القدرة، و هم ال يلتزمون به بل قائلون باالحت
نّ الشكّ فيها، و لزم أيضاً جواز إحدا  ما يعذّر به اختي اراً، و ال أظ 

.التزامهم به

440: ، ص1تهذيب األصول، ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

العقل

كاشف عن 
ً اشتراطه شرع ا

حاكم بذلك

433: ، ص1تهذيب األصول، ج



81

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
عقلًاعدم كشف التقييد الشرعي : منه يعلمو •
على أنّ ذلك ال يجامع م ا أجمع وا علي ه م ن بط الن اختص ا  ، •

ضح؛ إذ ل و األحكام بالعالمين؛ ألنّ التفكيك بين العلم و القدرة غير وا
ن التقيي د كشف العقل عن التقييد بالقدرة شرعاً فال بدّ و أن يكشف ع

بالعلم أيضاً؛ ألنّ مناط التقييد واح د؛ و ه و ق بح خط اب الع اجز و
.الجاهل

قال بالتقيياد فألنّ تصرّف الع-أعني تقييد العقل مستقلًاّ-و أمّا الثاني•
أن في حكم الغير و إرادته مع كون المشرّع غيره باطل؛ إذ ال معناى

.يتصرّف شخص في حكم غيره

440: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ل، ب ل تص : الحاصلو • رّف أنّ تصرّفه في األدلّة ال يرجع إل ى محص ّ

إرادة الم ولى أو جعل ه ال معن ى معق ول ل ه؛ إذ التقيي د وفي العقل
.التصرّف ال يمكن إلّا للجاعل ال لغيره

نعم، يخصّ للعقل حك م مق ام اإلطاع ة و العص يان، و تش خيص أنّ•
ورد مخالفة الحكم في أ ّ مورد توجب استحقاق العقوبة و ف ي أ ّ م 
رهم ا ال توجبه، و لي  للعقل إلّا الحكم بأنّ الجاهل و الع اجز و نظي

معذورون في ترك الواجب أو إتيان الح رام، م ن غي ر تص رّف ف ي 
.الدليل

441: ، ص1تهذيب األصول، ج



83

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ار أنّ ما يطلب من العقل إلنقاذ الجهّال و العجزة عن لهي ب الن : فظهر•

يحصل بحكمه بأنّ هبالء معذورون في ت رك االمتث ال، و ال حاج ة
هّم قبح و الذ  أوقعهم فيه هو تو. معه إلى التقييد، لو لم نقل إنّه محال

زئية و الخطاب إليهم؛ غافلًا عن أنّ المالك في األحكام الكلّية غير الج
.الشخصية، كما نبّهنا عليه

441: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ال بأس ف ي خط اب العاص ي بشخص ه، لك ن ال ب داعي: فإن قلت•

ل ك االنبعا  عن البعث، بل بداعي إتمام الحجّة عليه؛ ليهلك م ن ه
.عن بيّنة

ما هو موضوع االحتجاج من الموالي عل ى العبي د ه و ص دور : قلت•
العق ل البعث عنهم بداعي انبعاثهم، و أمّا البعث ال بهذا الداعي فل ي 
ي ه ه و حاكماً بلزوم امتثاله، كما لو فرضنا أنّ العبد اطّلع عل ى أنّ داع

.االمتحان و كشف الحال

441: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:المقدّمة السابعة•
ي ر األمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن، و الذ  يك ون غأنّ •

تعلّ ق مقدور هو جمع المكلّف بين متعلّقيهما في اإلتيان، و هو غي ر م
.للتكليف

441: ، ص1تهذيب األصول، ج



86

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ة، أنّه إذا قامت الحجّة في أوّل الزوال على وجوب الص ال: توضيحهو •

حجّة اخرى على وجوب اإلزالة عن المس جد فك لّ واح د و قامت
تين على حجّة في مفاده مستقلًاّ ال في الجمع بينهما، و لي  قيام الحجّ
ن ف ي أنّ الضدّين إلّا كقيامهما على األمرين المتوافقين غير المت زاحمي

ى كلّ واحد حجّة في مفاده ال في الجمع بينهما، و كلّ واحد يدعو إل 
.إتيان متعلّقه ال إلى الجمع

442: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الذ  صدر من اآلمر على نحو القانون هو األمر بهذا و البع ث إل ىو •

خخر، و مجموع األمرين لي  موجوداً على حدة، و األمر ب الجميع أو 
نف  المجموع غير صادر من المولى، و قد تقدّم أنّ األمر ال يتعلّق إلّا ب
ارئ ة و الطبائع المطلقة، من غير نظر إلى الخصوصيات و الح االت الط

جهات التزاحم و عالجه، و معنى إطالقها أنّ المتعلّق تمام الموض وع
ذ بال دخالة قيد؛ ال أنّ معناه أنّه المطلوب؛ سواء اجتمع مع هذا أم ال؛ إ

.كلّ ذلك خارج من محطّ اإلطالق

442: ، ص1تهذيب األصول، ج



88

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ن، م ع أنّ توارد األمرين على موضوعين متضادّي: قد نبّهنا فال تن و •

ابان أنّ الوقت الواحد غير وافٍ إلّا بواحد منهما إنّما يقبح لو كان الخط
شخص  يين، و أمّ  ا الخط  اب الق  انوني ال  ذ  يختل  ف في  ه ح  االت 
األشخا ؛ فربّ مكلّف ال يصادف أوّل الزوال إلّا موضوعاً واحداً؛ و 
ى هو الصالة، و ربّما يصادف موضوعين، فيص حّ ت وارد األم رين عل 

عامّ  ة المكلّف  ين و م  نهم الش  خص الواق  ف أم  ام المت  زاحمين، و ال 
.يستهجن

442: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
رين الذ  يحكم به العقل هو أنّ العبد ال بدّ أن يتمحّل إلجاب ة األم و •

.على نحو لو خالف واحداً منهما لعدم سعة الوقت لعدّ معذوراً
ون ان إنّ متعلّق ي التكليف ين ق د يك: إذا عرفت هذه المقدّمات فنقول•

:متساويين في الجهة و المصلحة، و قد يكون أحدهما أهمّ

442: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
لعقل ي رى ال إشكال في حكم العقل بالتخيير؛ بمعنى أنّ ا: األوّلفعلى •

ون في أنّ المكلّف مخيّر في إتيان أيّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما يك
راطاً معذوراً عقلًا، من غير أن يكون تقييداً و اش تاألمر اآلخر مخالفة 

.في التكليف و المكلّف به

443: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
إنّ ه مع عدم اشتغاله بذلك ال يكون معذوراً في ترك واحد منهما؛ فو •

نّ فترك كلّ واحد يك ون ب ال ع ذر؛ ف إ. قادر بإتيان كلّ واحد منهما
زاً العذر عدم القدرة، و الفرض أنّه قادر بكلّ منهما، و إنّما يصير ع اج

ا و أمّ . إذا اشتغل بإتيان أحدهما، و معه يعدّ معذوراً في ترك اآلخ ر
  ء منهم ا، و ل يمع عدم اشتغاله به فال يكون معذوراً في ترك ش ي

.إنّه غير قادر عليه: الجمع بمكلّف به حتّى يقال

443: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ي واح د أنّ العبد لو سمع دعوة العقل بصرف القدرة ف: بعبارة أوضحو •

ي ار من الغريقين و أنقذ واحداً منهما فقد عجز عن إنقاذ اآلخر بال اخت
جل إنق اذ فيقبح العقاب على ترك هذا األمر الفعلي الجدّ ، فيثاب أل

و إن تخلّف عن حكم العقل و لم ينقذ واح داً منهم ا اس تحقّ . اآلخر
رك ت لِمَ ت: عقوبتين؛ ألنّه ترك كلّ واحد من األمرين بال عذر، و يقال

؟هذا بال عذر؟ ثمّ لِمَ تركت اآلخر كذلك

443: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
اً، و لي  هنا إلّا قدرة واحدة و هو يستدعي تكليف اً واح د: فإن قلت•

.جزاء مخالفة التكليف الواحد عقاب فارد
ك ام كأنّك نسيت ما حرّرناه في المقدّمات؛ ألنّ البحث في األح: قلت•

جمع حتّ ى القانونية و التكليف فيها لم يتعلّق ب الفرد الم ردّد و ال ب ال
ن ت امّ يستلزم التكليف بالمحال، و المفروض أنّ كلّ واحد من األم ري
ت أنّ في الباعثية، و لي  ناظراً إلى حال اجتماعه مع اآلخر؛ لما عرف

.التزاحم و عالجه متأخّران عن رتبة الجعل و الفعلية

443: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ج، إلّ ا أن كلّ واحد يقتضي تحقّق متعلّقه و إيجاده في الخ ار: فحينئذٍ•

ح د يظهر من العبد عذر في ترك امتثاله، فإذا ص رف قدرت ه ف ي وا
ا منهما فقد حقّق دعوته باالمتثال و ترك دعوة اآلخر عن عذر، و أمّ 

ء منهما فقد ترك دع وة ك لّ واح د ب الإذا لم يصرف قدرته في شي
.عذر، فيستحقّ عقابين

قّ ث ال  أنّه لو ترك و اشتغل بفعل محرّم الستح: و يترتّب على ذلك•
.عقوبات؛ لمالك العصيان في كلّ واحد

443: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
فإن اشتغل بإتيان األهمّ فهو مع ذور ف ي : أمّا إذا كان أحدهما أهمّو •

إن ترك المهمّ؛ لعدم القدرة عليه مع اش تغاله بض دّه بحك م العق ل، و
ع ذوراً ف ي اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعلي، لكن ال يكون م

.ترك األهمّ، فيثاب بإتيان المهمّ و يعاقب بترك األهمّ

444: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
يك ون أنّ العقل يحكم بصرف القدرة في امتثال األهمّ؛ كي: بالجملةو •

نّ ه معذوراً في ترك المهمّ، و لو عك  الستحقّ عقوبة على األهمّ؛ أل
س تحقّ تركه بال عذر، و لكنّه يثاب على المهمّ إلتيانه، و لو تركهما ال

.عقوبتين، و لو اشتغل بمحرّم الستحقّ ثالثة عقوبات

444: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:ممّا قدّمنا أمرانفظهر •

444: ، ص1تهذيب األصول، ج



98

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ه أنّ األهمّ و المهمّ نظير المتساويين في أنّ كلّ واحد م أمور ب : األوّل•

في عرض اآلخر، و هذان األمران العرض يان فعلي ان متعلّق ان عل ى
لّف؛ إذ عنوانين كلّيين، من غير تعرّض لهما لحال التزاحم و عجز المك
ين أو المطاردة التي تحصل في مقام اإلتي ان ال توج ب تقيي د األم ر

أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بح ال عص يان اآلخ ر؛ ال 
شرعاً و ال عقلًا، بل تلك المط اردة ال توج ب عقلً ا إلّ ا المعذوري ة 

المتساويين، العقلية في ترك أحد التكليفين حال االشتغال باآلخر في
.و في ترك المهمّ حال اشتغاله باألهمّ

444: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ك اليف ء ال يقتضي عدم األمر بض دّه ف ي التأنّ األمر بالشي: الثانيو •

.القانونية، كما في ما نحن فيه

444: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
حيث زعموا أنّ الزم ذلك-أنّ الذ  أوقع األساتذة فيما أوقع: أظنّو •

هو أنّ ك لّ مكلّ ف ل ه خط اب خ ا ّ و إرادة -هو األمر بالضدّين
وا عليه م ا مستقلّة من المولى المتثاله، فجعلوا الخطاب شخصياً و رتّب

هنا إلّ ا رتّبوا؛ ذهولًا عن أنّ وضع التكاليف القانونية غير هذا، بل لي 
.خطاب واحد متوجّه إلى العنوان

445: ، ص1تهذيب األصول، ج



101

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ك ون الخطاب الواحد بوحدانيته إذا وضع الحكم فيه على العن وان يو •

ي عل ى حجّة على المكلّفين ما دامت الشريعة قائمة، و يحتجّ به الموال
ق ل و العبيد إذا دخلوا تحت العنوان و اجتمع سائر الش رائط؛ م ن الع
.البلوغ و غيرهما، من دون أن يكون لكلّ واحد خطاباً و إرادة

445: ، ص1تهذيب األصول، ج



102

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ز إنّ اإلهمال في عالم الثب وت غي ر معق ول، فحينئ ذٍ عج : فإن قلت•

ة المكلّف و المطاردة و التزاحم و إن كانت بوجودها متأخّرة عن رتب 
ش ريع الجعل و التشريع إلّا أنّ الحاكم يمكن أن يتصوّر ح ين إرادة الت

تزاحم هذا الحكم الكلّي مع الكلّي اآلخر إذا أراد المكلّف إيجادهم ا
.في الخارج

445: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ام يمك ن أن يتص وّر ت زاحم الحكم ين الكلّي ين ف ي مق : بالجملةو •

ل ه ي أنّ اإلرادة المتعلّقة على هذا العنوان ه : االمتثال، فحينئذٍ نسأل
رض نا أنّ باقية على سعتها و عمومها بالنسبة إلى حال التزاحم الت ي ف

المولى توجّه إليها حين تعلّق اإلرادة أوال؟
الث اني ء محال، و عل ىفعلى األوّل يلزم تعلّق اإلرادة التشريعية بشي•

و . خط ابيلزم التقييد في جانب اإلرادة، و الزمه التقييد في جانب ال
اه التسوية إنّ اإلطالق لي  معن: لي  الكالم في مفاد اللفظ حتّى يقال

م ال و في جميع الحاالت، بل في اإلرادة المولوية التي ال تقب ل اإلج
.اإلهمال

445: ، ص1تهذيب األصول، ج



104

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الح ظ لي  معنى عدم اإلهمال الثبوتي أنّ الحاكم حين الحكم ي: قلت•

كليف مع جميع الحاالت الطارئة على التكليف و المكلّف، و يقاي  الت
عدم سائر تكاليفه جمعاً و مزاحمة؛ ضرورة بطالن ذلك، بل المراد من

إمّ ا أن تتعلّ ق إرادت ه و حكم ه : اإلهمال هو أنّ اآلمر بحسب اللبّ
موضوع، و إمّ ا أن بنف  الطبيعة بال قيد، فتكون الطبيعة بنفسها تمام ال

ال إنّم ا تتعلّق بها مع قيد أو قيود، فتكون موضوعها هو المقيّد و اإلهم
.هو في مقام البيان ال في مقام الواقع

446: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
س ت أمّا الحاالت الطارئة للمكلّف أو للتكليف بع د جعل ه فه ي ليو •

. يه ادخيلة في الموضوع حتّى يتقيّد به ا أو يك ون الح اكم ن اظراً إل
ه و فالحاكم في مقام الحكم ال ينظر إلّا إلى موضوع حكمه و كلّ م ا

.دخيل فيه ال غير

446: ، ص1تهذيب األصول، ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
من ال نقض و اإلب رام ح ول األحك ام القانوني ة أو : إنّ ما ذكرناهثمّ •

ب ين اإلرادة المولوية إنّما هو بالنظر إلى الق وانين العرفي ة المرس ومة
ه ي الموالي و العبيد و الرعايا و السالطين، و أمّا األحكام الش رعية ف
ئ ي بما أنّها مشتملة على زجر و بعث، و أنّ االحتجاج مطلقاً أمر عقال

.عرفياتفال بدّ أن يسلك فيها في قضية االحتجاج ما سلكناه في ال

446: ، ص1تهذيب األصول، ج



107

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
تكوين اً -أمّا اإلرادة المولوية فيه سبحانه و كيفية تعلّقه ا باألش ياءو •

ع زّ -نهفال يصل إليه أفهامنا، فال بدّ من االستمداد م-كان أو تشريعاً
و قد حقّق عند أهله أنّ التشريع داخ ل ف ي النظ ام اإلله ي -و جلّ

يني، و الكلّي، و تعلّق اإلرادة األزلية ب ه نح و تعلّقه ا بالنظ ام التك و
.مظانّهالتفصيل يطلب من 

446: ، ص1تهذيب األصول، ج
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