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مقدمة الواجب

مسألة الضد



4

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
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 األمرر برهو و هر

.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 أبوواب ما حقّقناه في هذا الباب و بنينا عليه و استفدنا منه: الثالث•

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

همّ؛ حيرثواحد منهما بالعصيانو كما عليه القوم في تصوير األمر بالم
يل سيمرّ إنّ األمر به مترتّب على عصيان أمر األهمّو 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 بنفس الطبيعة؛ بأيّ خصوصية تشخّصتألنّ •

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

، فوال أنّ الهيئة تدلّ على البعث و المادّة على الماهيوة الالبشور على •
.دالّ على الخصوصيات

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

ء آخر، أو ليس إلّوا أنّ موا وقوعبال دخالة شيتمام الموضوع للحكم
وع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له؛ هذا ليشمل ما إذا كان الموض

.جزئياً

430: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
ه أمّا جعل الطبيعة مرآة لمصاديقها أو جعل الموضوع مورآة لحاالتوو •

.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 ليس غير، و ا
جمالي عموم و يدلّ على وضع الحكم على األفراد بتوسيط العنوان اإل

.الذي لوحظ مرآة إليها

430: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
والي أنّ العموم ال يستغنى به عون اإلطوالق األحو: ء في بابهسيجيو •

لألفراد؛ ألنّ غاية ما يدلّ عليوه العمووم هوو كوون األفوراد محكومواً 
آخر بالحكم، و أمّا أنّ كلّ فرد تمام الموضوع للحكم بال دخالة وصف

.فال بدّ فيه من التمسّك باإلطالق

431: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
يم أنّ الغاية من اإلطالق غير الغاية من العمووم، و أنّ تقسو: به يظهرو •

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

بودّ فوي الحكم متعلّقاً بالفرد على البدل أو لكلّ فرد أو للمجموع فوال
أو «كولّ»استفادة كلّ من ذلك من التمسّك بدوالّ لفظيوة؛ مون لفوظ 

.أو غيرها« بعض»أو « الالم»

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

إن كانت متّحدة معها خارجواً، بخوالا العمووم؛ فوإنّ أداتوه وضوعت 
ية بعنواني الستغراق أفراد المدخول، فيتعلّق الحكم فيه باألفراد المحك

.الكلّ و الجميع

431: و ص1تهذيب األصولو 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 أفرادهوا تتّحود معهوا و تحكو
عنها ، مخدوش بأنّ االتّحاد غير الحكاية التي تودور مودار الوضوع و

س نفو-مثلًوا-االعتبار، و المفروض أنّ الملحوظ عند وضع اإلنسان
ات موع الماهية الالبشرطية، فكيف يحكي هذا اللفظ عون الخصوصوي

عدم وضع لها؟
سوم عون و لو كان االتّحاد العيني كافياً في الحكاية لزم أن يحكي الج•

.أعراضه

431: و ص1تهذيب األصولو 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 توكما ينتقل
المعوواني الووذي منشووبه غالبوواً الموافوواة الوجوديووة أو المطوواردة فووي 

صويل ء تفهذا قليل من كثير، و غيض من غدير، و سويجي. الموضوع
.الكالم في محلّه

432-431: و ص1تهذيب األصولو ج
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نقد المقدمتين األولتين

ين نقد المقدمت
األولتين

ما قد غفل فيه
عن دور 
ية القرائن اللب
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نقد المقدمتين األولتين

ين نقد المقدمت
األولتين

هما قد غفل في
عن دور 
ية القرائن اللب

االرتكازات 
العقالئية
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نقد المقدمتين األولتين

ن نقد المقدمتي
األولتين

هما قد غفل في
عن دور 
بية القرائن الل

االرتكازات 
العقالئية

حكم العقل
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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 الواقعة فري الخرا ج برين أفرراد الطبرائأنّ : منه يظهرو •

؛ ألنّ الحكوم مجعوول علوى بالعرض غير ملحوظة في تلرك األدلّرة
: رتبتينالعناوين الكلّية، و هو مقدّم على التزاحم الواقع بين األفوراد بو

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: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
أنّ التزاحم بين وجرو  إزالرة النجاسرة عرن المسرجد و : الحاصلو •

عاتها و متأخّر عن تعلّق الحكم بموضو-حيث يتحقّق-وجو  الصالة
تعرّضرة عن ابتالء المكلّف بالواقعة المتزاحم فيهاو و ال يكون األدلّة م

ون ؛ إذ قود تقودّم أنّ المطلوق ال يكولحاله؛ فضلًا عن التعرّض لعالجه
ه، و ناظراً إلى حاالت الموضوع في نفسه؛ فضلًا عن حاالته موع غيور

عن طروّ المزاحمة بينهما؛ فضولًا عون أن يكوون نواظراً إلوى عوالج 
.المزاحمة

432: و ص1تهذيب األصولو 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
علوى ء منهموا األمر له مادّة و هيئوة، و ال داللوة لشوي

فرذنن برأ ّ-على ما حرّر في محلّه-األفراد الخارجية
ولج ء عو؟ أم بوأيّ شويدالّ استفيد الفرد المزاحم بغيرره

ذلك التزاحم؟ مع أنّ كلّها خارجة من مودلول األمور، و 
لبعوث ال يمكنه أن يتكفّلها بعد كون معناه محدوداً فوي ا

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

همّ اشتراط المبطالن : فاتّضح
عليه الذي يبتنىبعصيان األهمّ 
؛ الترتّبأساس 

433: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

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

الشرطية 

شرعاً 

عقالً 

433: و ص1تهذيب األصولو 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 عالج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

فاد أنّك قد عرفت انحصار م
.األمر فيما مرّ 

433: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

العقل

كاشف عن 
ً اشتراطه شرع ا

حاكم بذلك

433: و ص1تهذيب األصولو 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 عالج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

اد أنّك قد عرفت انحصار مف
.األمر فيما مرّ 

العقل

 ً كاشف عن اشتراطه شرعا

حاكم بذلك

433: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
ليره أسرا  يبتنى عالذ  اشتراط المهمّ بعصيان األهمّ بطالن : فاتّضح•

فت أنّه ؛ ألنّ المراد من الشرطية إن كان أنّه شر  شرعاً فقد عرالترتّب
ال يمكن أن يكون مفاد األدلّة؛ ألنّ الحاكم في مقوام إلقواء الحكوم 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 اشوتراطه شورعاً أو كونوه حاكمواً بوذلك•
.ء الكالم فيهفسيجي

433: و ص1تهذيب األصولو ج
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ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 
:الرابعةالمقدّمة •
ه األربعوة  أنّك إذا تتبّعت كلمات األعالم في تقسيم الحكم إلى مراتبو•

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

أعنوي -كما قد عدّوا منها ما هو من أحكام العقل بعد تمامية الحكوم
ولوة، و ألنّه حكم عقلي غير مربو  بمراتب األحكوام المجع-التنجيز

مون معنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة و عدم كونه معوذوراً،
.غير تبديل و تغيير في الحكم و ال اإلرادة

433: و ص1تهذيب األصولو 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 آخر، إلى غيور ذلوك ممّوا يدمغوه حقّ في
و ال البرهان و حكم العقل بامتناع تغيّر اإلرادة في حقّ الشوارع، بول

.يناسبه القوانين العقالئية؛ عالمية كانت أو غيرها

434: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ن انحصور مراتوب الحكوم فوي اإلنشوائية و الفعليوة فوال بودّ موفإذا •

اكم الناموس المطّرد في قوانين العوالم هوو أنّ الحو: توضيحهما، فنقول
ء و فساده و جوزم أنّ فوي جعول حكوم لوه بعد ما تصوّر صالح شي

لّوي صالحاً لحال أتباعه يتعلّق اإلرادة على إنشوائه بصوورة قوانون ك
مظانّه لعامّة البشر أو لجماعة منهم، فينشئه حكماً عمومياً جاعلًا له في

يفوة التي يطلبه فيهوا المراجعوون، و يرجوع إليهوا فوي اسوتعالم الوظ
.المكلّفون

434: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ال يتفاوت فيما ذكرنوا كوون الحواكم شخصواً واحوداً أو أشخاصواً 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 النواس إيصاله إلى المكلّفين، و إلّا فيترقّب تناسب المحيط و اس

.بقبوله، و يترك هو في سنبله اإلنشائي

434: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الذي نسمّيه حكماً إنشائياً أو شأنياً هو موا حوام مرتبوة اإلنشواء وو •

يهم الجعل؛ سواء لم يعلن بينهم أصلًا حتّى يأخوذه النواس و يوتمّ علو
ى ولوي الحجّة؛ لمصالح في إخفائها، كاألحكام التي بقيت مخزونة لود

ه؛ و يكون وقت إجرائها ممان ظهوور-عجّل اللَّه تعالى فرجه-العصر
منتحلوة لمصالح تقتضي العنايوة اإللهيوة، كنجاسوة بعوض الطوائوف ال

باإلسالم و كفرهم، فهو حكوم إنشوائي فوي مماننوا، و إذا بلو  وقوت
.إجرائه يصير فعلياً

434: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
يود و أو أعلن بينهم، و لكن بصورة العمووم و اإلطوالق؛ ليلحقوه التقي•

لووى بودليل آخوور، كاألحكوام الكلّيووة التوي تنشووأ عبعوود التخصويص
.الموضوعات، و ال تبقى على ما هي عليها في مقام اإلجراء

م فالمطلقات و العمومات قبل ورود المقيّودات و المخصّصوات أحكوا•
نت فعليات في إنشائية بالنسبة إلى موارد التقييد و التخصيص؛ و إن كا

.غير هذه الموارد
ه مرن هو ما حاز مرتبة اإلعالنو و تمّ بيانرفعلياًو الذ  نسمّيه حكماً •

ان قبل المولى بذيراد مخصّصاته و مقيّداتهو و آن وقر  إجرائره و حر
.موقع عمله

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

فري معنرى هذا هو المختا . بقي بعد التقييد أو التخصيص حكم فعلي
.إنشائية الحكم و فعليته

435: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

األحكام 

إنشائي

فعلي 

435: و ص1تهذيب األصولو ج



35

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

إنشائي

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

الحكم ذا صالح

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

435: و ص1تهذيب األصولو ج



36

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب

حكم فعلي 
قد بيّن و أوضح 

بخصوصه و قيوده، و 
.آن وقت إجرائه و انفاذه

435: و ص1تهذيب األصولو ج



37

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
إلى األحكام منقسمة أنّ : فتلخّص•
؛ و هو ما لم ير الحاكم صالحاً فوي إجرائوه؛ و إن كوان إنشائيحكم •

لة نفس الحكم ذا صالح، كاألحكام المودوعة عند صاحب األمر الواص
نشوأ إليه من آبائه عليهم السالم، أو يرى صالحاً في إجرائه، و لكن أ
ه أو بصورة العموم و اإلطالق؛ ليلحق به خصوصوه و قيوده، هوو نفسو

وصي بعده، 
إلى و •
ائوه و قد بيّن و أوضح بخصوصه و قيوده، و آن وقت إجرفعلي حكم •

.انفاذه

435: و ص1تهذيب األصولو ج



38

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

همّ اشتراط المبطالن : فاتّضح
عليه الذي يبتنىبعصيان األهمّ 
؛ الترتّبأساس 

433: و ص1تهذيب األصولو ج



39

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

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

الشرطية 

شرعاً 

عقالً 

433: و ص1تهذيب األصولو ج



40

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 عالج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

فاد أنّك قد عرفت انحصار م
.األمر فيما مرّ 

433: و ص1تهذيب األصولو ج



41

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

العقل

كاشف عن 
ً اشتراطه شرع ا

حاكم بذلك

433: و ص1تهذيب األصولو ج



42

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 عالج 
هالمزاحمة؛ ألنّه متأّخر عن

اد أنّك قد عرفت انحصار مف
.األمر فيما مرّ 

العقل

 ً كاشف عن اشتراطه شرعا

حاكم بذلك

433: و ص1تهذيب األصولو ج



43

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
و -إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إلوى المكلّوف: عليهو •

ر أو عروض مانع، كالعجز و االضطرا-إن كان قاصراً عن إماحة علّته
ن فعليته و عن القيام بمقتضى التكليف ال يوجب ذلك سقو  الحكم ع

نّ ذلوك ال يمسّ بكرامتها و ال يسترجعه إلى ورائه، فيعود إنشائياً؛ أل
سواطها ء بالقول بانقباض إرادة المولى عند طروّ العوذر و انبأشبه شي

.عند ارتفاعه

435: و ص1تهذيب األصولو ج



44

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
أ أنّ غاية ما يحكم به العقل هو أنّ المكلّوف إذا طور: السرّ في ذلكو •

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

الحكوم أمّا كونه خارجاً من موضوع التكليف؛ بحيث تختصّ فعليوةو •
بغير الجهّال و ذوي األعذار فال وجه له، 

صية؛ فوإنّ سيأتي أنّ الخطابات القانونية ليست مثل الخطابات الشخو •
بشخصوه الثانية ال يجوم توجيهها لغير القادر، بل يقبح خطاب العاجز

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

436: و ص1تهذيب األصولو ج



45

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
إنشوائية مون-أنّ الفعلية و الشأنية بالمعنى المعروا: بذلك يتّضحو •

ز، و الحكم بالنسبة إلى شخص كالجاهل و الغافل و السواهي و العواج
را  الشرعي ممّا ال أساس له؛ ألنّ االشت-فعليته بالنسبة إلى مقابالتها

صورّا و الت. في بعضها غير معقول، مع عدم الدليل عليه فوي جميعهوا
شارع و العقلي أيضاً غير معقول؛ لعدم إمكان تصرّا العقل في إرادة ال

.ال في حكمه، و سيأتي توضيحه

436: و ص1تهذيب األصولو ج



46

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ل فيهوا أنّ األحكام المضبوطة في الكتاب و السونّة ال يعقو: بالجملةو •

هِ عَلَى النَّواسِ وَ لِلَّ»: هاتان المرتبتان بالمعنى الدائر بينهم، فقوله تعالى
الم، و إلى آخره ال يختلف بالنسبة إلى الجاهول و العو«  ...حِجُّ الْبَيْتِ 

، بل جعول ال معنى للفعلية و الشأنية في هذا الحكم المجعول المنضبط
ته و الحكم على العنوان و إجراؤه بين المكلّفوين عنود ذكور مخصّصوا

جاهل و مقيّداته يوجب فعلية الحكم على عامّة الناس؛ سواء العالم و ال
القادر و العاجز، و قد عرفت أنّ العقل يرفوع حكوم العقواب ال نفوس

.التكليف

436: و ص1تهذيب األصولو ج



47

إلمامبيان مراتب الحكم و ما في كالم السيد ا
مراتب الحكم•

قد بين في مباني علم اصول الفقه التصورية–
و ما في كالم السيد اإلمام•



48

إلمامبيان مراتب الحكم و ما في كالم السيد ا

مراحل حكم د  نگاه
آخوند خراساني

تنجزفعلي  انشاء اقتضا 



49

إلمامبيان مراتب الحكم و ما في كالم السيد ا

-78تامالت د  علم اصول فقهو هادو  تهرانيو مباد  تصو   علم اصول فقهو دفتر دومو صص 

مراحل 
حكم 

تنجّزاحرازابراز  عتبااا ادهمالک



50

إلمامبيان مراتب الحكم و ما في كالم السيد ا

مراحل حكم

قبل از حكم

ا ادهمالک

واعتبا )حكم 
(انشاءو جعل

بعد از حكم

احرازابراز
فعلي  
آخوند 
خراساني

مجعول 
ميرزا  
نائيني

تنجز



51

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:الخامسةالمقدّمة •
، بوال كلّ حكم كلّي قانوني فهو خطاب واحد متعلّق لعامّوة المكلّفوين•

ناحيوة تعدّد و ال تكثّر في ناحية الخطاب، بل التعودّد و الكثورة فوي
.المتعلّق

437: و ص1تهذيب األصولو ج



52

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ا يشهد عليه وجدان الشخص في خطاباتوه؛ فوإنّ الشوخص إذا دعوو •

ى ما قومه إلنجام 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: و ص1تهذيب األصولو ج



53

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الخطاب الواحد إلوى الخطابوات حسوب عودد انحاللما اشتهر من و •

، احردمالک االنحالل في اإلخبا  و اإلنشراء و؛ ألنّ غير تامّالمكلّفين 
مع أنّهوم 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: و ص1تهذيب األصولو ج



54

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
، و هوو لو قال قائل بأنّ النار باردة فقد كذب بعدّة أفراد النوار: عليهو •

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

.واحد مورداً لخطاب خاصّ

437: و ص1تهذيب األصولو ج



55

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
أمّا الميزان في صحّة الخطاب الكلّي فهو إمكان انبعوا  عودّة مونو •

ول المخاطبين بهذا الخطاب، ال انبعا  كلّ واحود مونهم؛ لوبطالن القو
.باالنحالل

و إن كوان -أنّ أمر اآلمر إذا كان لوداعي االنبعوا : و السرّ في ذلك•
يصوحّ-االنبعا  مستنداً لمباد  آخر؛ مون الخووا و الطموع أيضواً

ورين، الخطاب به مولوياً عند العقالء لو قام بامتثاله طائفوة مون الموأم
.كما يستهجن لو علم اآلمر عدم انبعا  واحد منهم

437: و ص1تهذيب األصولو ج



56

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:باهاتإنّ الخلط بين األحكام الجزئية و الكلّية صار منشأً الشتثمّ •
حكمهم بعدم منجّزية العلم اإلجموالي إذا كوان بعوض األطوراا : منها•

.خارجاً عن محلّ االبتالء؛ ألنّ الخطاب بالنسبة إليه مستهجن

438: و ص1تهذيب األصولو ج



57

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ب إنّ ما ذكروه صحيح لو كان الخطاب شخصوياً قائمواً بمخاطو: قلت•

موجود واحد، فيستهجن خطابه بزجره مثلًا عن ارتكاب ما في اإلناء ال
عامّوة في بلدة قاصية، و أمّا إذا كان بطريق العمووم فيصوحّ الخطواب ل

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

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

438: و ص1تهذيب األصولو ج



58

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
لصوحّ أنّ االستهجان المدّعى لو صحّ في التكليفيوة: ممّا يبيّد ذلكو •

يلوزم أن في الوضعية من األحكام؛ خصوصاً على القول بمجعوليتهوا؛ ف
كوام ال يكون الخمر الواقع في أقاصي البالد نجساً، و أن يكوون األح

.الوضعية نسبية، و هو باطل بضرورة الفقه

438: و ص1تهذيب األصولو ج



59

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
توهّم أنّ الخطاب ال يعقل أن يتوجّوه إلوى العواجز و الغافول؛ : منهاو •

.ضرورة أنّ الخطاب لالنبعا ، و ال يعقل انبعا  العاجز و مثله
ع أنّ الخطاب الشخصي إلوى العواجز و مثلوه لغوو ممتنو: و أنت خبير•

لوى ، و هذا بخالا الخطابات الكلّيوة المتوجّهوة إالملتفتصدوره من
صوحّ ؛ فإنّ مثل تلك الخطابوات ي«المبمنين»و « الناس»العناوين ك 

ون من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، و ال يلوزم أن تكو
هجان، كموا باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفوع االسوت

.تقدّم

439-438: و ص1تهذيب األصولو ج



60

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ال أنّ الضرورة قائمة بأنّ األوامور اإللهيوة شواملة للعصواة: إليهأضف •

اب بعنوانهم، و المحقّقون على أنّها شاملة أيضاً للكفّوار، موع أنّ الخطو
قوبح الخصوصي إلى الكفّار و كذا إلى العصاة المعلووم طغيوانهم مون أ

خطواب المستهجنات، بل غير ممكن لغرض االنبعا ، فلو كان حكم ال
.العامّ كالجزئي لوجب االلتزام بتقييد الخطابات بغيرهم

و كذا الحال في الجاهل و الغافول و السواهي؛ إذ ال يعقول تخصويص•
 في مرتبوة الخطاب في مرتبة اإلنشاء بالعالم الملتفت؛ و إن كان يصحّ

.الفعلية، كما سيأتي في المباحث العقلية

439: و ص1تهذيب األصولو ج



61

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ي ال يصحّ إخراجهم و ال يمكن توجّه الخطواب الخصوصو: بالجملةو •

إليهم، و قد تقدّم أنّ الجاهل و أمثاله معوذورون فوي مخالفوة الحكوم 
.الفعلي

مضافاً إلوى أنّ الخطواب الواحود ال ينحولّ إلوى-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 التقنوين و الجعول علو

 تتوقّوف نحو العموم، و في مثله يراعى الصحّة العقالئية، و معلوم أنّه ال
عندهم على صحّة االنبعا  من كولّ أحود، كموا يظهور بالتأمّول فوي 

.القوانين العرفية

439: و ص1تهذيب األصولو ج



62

االنحالل
بحيث في أنَّ المستفاد من صيغة النهي هل هو االنحالل-الثانيةالجهة •

يكون الحكم استغراقيّاً أم انَّه ال توجد إِلَّوا حرموة واحودة كوالوجوب
؟المستفاد من األمر

المعروا أنَّ المسوتفاد مون النهوي التحوريم المطلوق بنحوو اإلطوالق•
ة االستغراقي فيكون هناك تحريمات عديودة بعودد األفوراد ال حرمو

واحدة

15ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



63

االنحالل
و صدر منه بين القولين أنَّه على القول بوحدة التحريم لاألثر العملي و •

الليوة الفعل مرّة جام له أَنْ يرتكب فرداً آخر منه و امّا على القول بانح
مستقلة التحريم فيكون الفرد الثاني محرماً كالفرد األول بحرمة أُخرى

.ال تسقط بعصيان األولى
غراقي و الصحيح ما عليه المشهور فمتعلّق النهي إطالقه شومولي اسوت•

صرا بخالا متعلّق األمر الّذي يكون إطالقه بدليّاً و يكون المطلوب
وجوده

15ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



64

االنحالل

ب  اإلطالق و مقدمات الحكمة ال يثالصحيح انَّ و •
دون قيود مون الطبيعرةإِلّا أنَّ موضوع الحكم هرو 

طبيق شئون تمائد و امّا البدليّة و الشموليّة فهما من 
و ليسووا موودلولين لمقوودمات الحكمووة و ال الحكررم 

ر قابول للوضع، فانَّ الحكم على الطبيعة لو كان غيو
لالنطباق علوى جميوع األفوراد فهوو بودلي و إِلّوا 

.  فشمولي
18-17ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج



65

االنحالل
وضه توضيح ذلك هو أن الوجوب في أفق نفس الحاكم، يكون معرو •

ن بالذات، هو الصورة الذهنية الواحدة، حيث تكون معروضا بنحوو مو
أنحاء العروض لوجوب واحد، إلّا أن هذه الصوورة الذهنيوة الواحودة، 
إنما تكون معروضا لوجوب واحود بلحواظ حكايتهوا و مرآتيّتهوا، ال

يوة، و بلحاظ نفسها، لوضوح أن المولى ال يوجب علينا صوورته الذهن
.إنما يوجب علينا محكيّ هذه الصورة الذهنية

194ص؛ 4بحوث في علم األصول ؛ ج



66

االنحالل
يوة فهذه الصورة الذهنية، بما هي فانية في الخارج و بما هي حاكإذن •

جموع عن معنونها تكون معروضة للوجوب، و حينئذ فهذه الصورة للم
وجود المركّب أو للمقيّد، إن لوحظت بلحاظ أفق الوجود الذهني، فهي

واحد، ألن الوحدة االعتبارية موطنها الذهن، 

194ص؛ 4بحوث في علم األصول ؛ ج



67

االنحالل
الوة لكن إذا الحظنا محكيّها و معنونها و مكشوفها الخارجي فال محو •

وفها هو متعدد، و حيث أنها إنما كانت معروضة للوجوب بلحاظ مكش
ددا و محكيّها ال بلحاظ نفسها، فال محالة يكون الوجووب أيضوا متعو
هنوا بالعرض و بالتبع بتعدّد محكي هذه الصورة و مكشووفها، و مون
ة لويس يسمّى هذا باالنحالل، ال بالتعدّد، بمعنى أن الوجوبات الضومني

و . ملها وجوب تعددي حقيقة في عالم الحكم و في عالم نفس الحكو
أن هذا لكنها موجودات انحاللية بلحاظ المحكي و المرئي بالصورة، ك

،الواحد يكون كثيرا

194ص؛ 4بحوث في علم األصول ؛ ج



68

االنحالل
فاالنحالل المدّعى في المقام، انحالل ال بلحواظ المعوروض بالوذات•

اظ الذي هو الصورة الذهنية و التي هي واحد في أفق الذهن، بل بلحو
يتعودّد المعروض بالعرض و المكشوا بالصورة، فهذا قابول للتعودد، ف

.هذا معنى االنحاللالوجوب بتبعه أيضا بالعرض ال بالذات، و 
هإذن فانحالل األمر إلى أوامر ضمنية، ممّا ال ينبغي اإلشكال في•

194ص؛ 4بحوث في علم األصول ؛ ج



69

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:السادسةالمقدّمة •
ن و إ-ال شورعاً و ال عقلًوا-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: و ص1تهذيب األصولو ج



70

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
دّيوة أنّ اإلرادة االستعمالية و إن تعلّقت بوالمطلق إلّوا أنّ الج: توهّمو •

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

440: و ص1تهذيب األصولو ج



71

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: و ص1تهذيب األصولو ج



72

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

يوا  موع عند الشكّ في القدرة، و هم ال يلتزمون به بل قائلون باالحت
نّ الشكّ فيها، و لزم أيضاً جوام إحدا  ما يعذّر به اختيواراً، و ال أظو

.التزامهم به

440: و ص1تهذيب األصولو ج



73

ترتبتصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال 

العقل

كاشف عن 
ً اشتراطه شرع ا

حاكم بذلك

433: و ص1تهذيب األصولو ج



74

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
عقلًاعدم كشف التقييد الشرعي : منه يعلمو •
على أنّ ذلك ال يجامع موا أجمعووا عليوه مون بطوالن اختصواص ، •

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

بالعلم أيضاً؛ ألنّ منا  التقييد واحود؛ و هوو قوبح خطواب العواجز و
.الجاهل

قرل بالتقييرد فألنّ تصرّف الع-أعني تقييد العقل مستقلًاّ-و أمّا الثاني•
أن في حكم الغير و إ ادته مع كون المشرّع غيره باطل؛ إن ال معنرى

.يتصرّف شخص في حكم غيره

440: و ص1تهذيب األصولو ج



75

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ل، بول تصو: الحاصلو • رّا أنّ تصرّفه في األدلّة ال يرجع إلوى محصوّ

إرادة الموولى أو جعلوه ال معنوى معقوول لوه؛ إذ التقييود وفي العقل
.التصرّا ال يمكن إلّا للجاعل ال لغيره

نعم، يخصّ للعقل حكوم مقوام اإلطاعوة و العصويان، و تشوخيص أنّ•
ورد مخالفة الحكم في أيّ مورد توجب استحقاق العقوبة و فوي أيّ مو
رهموا ال توجبه، و ليس للعقل إلّا الحكم بأنّ الجاهل و العواجز و نظي

معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحورام، مون غيور تصورّا فوي 
.الدليل

441: و ص1تهذيب األصولو ج



76

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

يحصل بحكمه بأنّ هبالء معذورون في تورك االمتثوال، و ال حاجوة
هّم قبح و الذي 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: و ص1تهذيب األصولو ج



77

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ال بأس فوي خطواب العاصوي بشخصوه، لكون ال بوداعي: فإن قلت•

لوك االنبعا  عن البعث، بل بداعي إتمام الحجّة عليه؛ ليهلك مون ه
.عن بيّنة

ما هو موضوع االحتجاج من الموالي علوى العبيود هوو صودور : قلت•
العقول البعث عنهم بداعي انبعاثهم، و أمّا البعث ال بهذا الداعي فلويس
يوه هوو حاكماً بلزوم امتثاله، كما لو فرضنا أنّ العبد اطّلع علوى أنّ داع

.االمتحان و كشف الحال

441: و ص1تهذيب األصولو ج



78

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:المقدّمة السابعة•
يور األمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن، و الذي يكوون غأنّ •

تعلّوق مقدور هو جمع المكلّف بين متعلّقيهما في اإلتيان، و هو غيور م
.للتكليف

441: و ص1تهذيب األصولو ج



79

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

حجّة اخرى على وجوب اإلمالة عن المسوجد فكولّ واحود و قامت
تين على حجّة في مفاده مستقلًاّ ال في الجمع بينهما، و ليس قيام الحجّ
ن فوي أنّ الضدّين إلّا كقيامهما على األمرين المتوافقين غير المتوزاحمي

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

442: و ص1تهذيب األصولو ج



80

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الذي صدر من اآلمر على نحو القانون هو األمر بهذا و البعوث إلوىو •

آخر، و مجموع األمرين ليس موجوداً على حدة، و األمر بوالجميع أو 
نفس المجموع غير صادر من المولى، و قد تقدّم أنّ األمر ال يتعلّق إلّا ب
ارئوة و الطبائع المطلقة، من غير نظر إلى الخصوصيات و الحواالت الط

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

.كلّ ذلك خارج من محطّ اإلطالق

442: و ص1تهذيب األصولو ج



81

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

ابان أنّ الوقت الواحد غير وااٍ إلّا بواحد منهما إنّما يقبح لو كان الخط
شخصوويين، و أمّووا الخطوواب القووانوني الووذي يختلووف فيووه حوواالت 
األشخاص؛ فربّ مكلّف ال يصادا أوّل الزوال إلّا موضوعاً واحداً؛ و 
ى هو الصالة، و ربّما يصادا موضوعين، فيصوحّ تووارد األمورين علو

عامّووة المكلّفووين و موونهم الشووخص الواقووف أمووام المتووزاحمين، و ال 
.يستهجن

442: و ص1تهذيب األصولو ج



82

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
رين الذي يحكم به العقل هو أنّ العبد ال بدّ أن يتمحّل إلجابوة األموو •

.على نحو لو خالف واحداً منهما لعدم سعة الوقت لعدّ معذوراً
ونوان إنّ متعلّقوي التكليفوين قود يك: إذا عرفت هذه المقدّمات فنقول•

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

442: و ص1تهذيب األصولو ج



83

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
لعقل يورى 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 اشوتاألمر اآلخر مخالفة 

.في التكليف و المكلّف به

443: و ص1تهذيب األصولو ج



84

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
إنّوه مع عدم اشتغاله بذلك ال يكون معذوراً في ترك واحد منهما؛ فو •

نّ فترك كلّ واحد يكوون بوال عوذر؛ فوإ. قادر بإتيان كلّ واحد منهما
زاً العذر عدم القدرة، و الفرض أنّه قادر بكلّ منهما، و إنّما يصير عواج

ا و أمّو. إذا اشتغل بإتيان أحدهما، و معه يعدّ معذوراً في ترك اآلخور
س ء منهموا، و لويمع عدم اشتغاله به فال يكون معذوراً في ترك شوي

.إنّه غير قادر عليه: الجمع بمكلّف به حتّى يقال

443: و ص1تهذيب األصولو ج



85

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ي واحود أنّ العبد لو سمع دعوة العقل بصرا القدرة ف: بعبارة أوضحو •

يوار من الغريقين و أنقذ واحداً منهما فقد عجز عن إنقاذ اآلخر بال اخت
جل إنقواذ فيقبح العقاب على ترك هذا األمر الفعلي الجدّي، فيثاب أل

و إن تخلّف عن حكم العقل و لم ينقذ واحوداً منهموا اسوتحقّ . اآلخر
ركوت لِمَ ت: عقوبتين؛ ألنّه ترك كلّ واحد من األمرين بال عذر، و يقال

؟هذا بال عذر؟ ثمّ لِمَ تركت اآلخر كذلك

443: و ص1تهذيب األصولو ج



86

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
اً، و ليس هنا إلّا قدرة واحدة و هو يستدعي تكليفواً واحود: فإن قلت•

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

جمع حتّوى القانونية و التكليف فيها لم يتعلّق بوالفرد الموردّد و ال بوال
ن توامّ يستلزم التكليف بالمحال، و المفروض أنّ كلّ واحد من األموري
ت أنّ في الباعثية، و ليس ناظراً إلى حال اجتماعه مع اآلخر؛ لما عرف

.التزاحم و عالجه متأخّران عن رتبة الجعل و الفعلية

443: و ص1تهذيب األصولو ج



87

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ج، إلّوا أن كلّ واحد يقتضي تحقّق متعلّقه و إيجاده في الخوار: فحينئذٍ•

حود يظهر من العبد عذر في ترك امتثاله، فإذا صورا قدرتوه فوي وا
ا منهما فقد حقّق دعوته باالمتثال و ترك دعوة اآلخر عن عذر، و أمّو

ء منهما فقد ترك دعووة كولّ واحود بوالإذا لم يصرا قدرته في شي
.عذر، فيستحقّ عقابين

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

443: و ص1تهذيب األصولو ج



88

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
فإن اشتغل بإتيان األهمّ فهو معوذور فوي : أمّا إذا كان أحدهما أهمّو •

إن ترك المهمّ؛ لعدم القدرة عليه مع اشوتغاله بضودّه بحكوم العقول، و
عوذوراً فوي اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعلي، لكن ال يكون م

.ترك األهمّ، فيثاب بإتيان المهمّ و يعاقب بترك األهمّ

444: و ص1تهذيب األصولو ج



89

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
يكوون أنّ العقل يحكم بصرا القدرة في امتثال األهمّ؛ كي: بالجملةو •

نّوه معذوراً في ترك المهمّ، و لو عكس الستحقّ عقوبة على األهمّ؛ أل
سوتحقّ تركه بال عذر، و لكنّه يثاب على المهمّ إلتيانه، و لو تركهما ال

.عقوبتين، و لو اشتغل بمحرّم الستحقّ ثالثة عقوبات

444: و ص1تهذيب األصولو ج



90

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
:ممّا قدّمنا أمرانفظهر •

444: و ص1تهذيب األصولو ج



91

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ه أنّ األهمّ و المهمّ نظير المتساويين في أنّ كلّ واحد موأمور بو: األوّل•

في عرض اآلخر، و هذان األمران العرضويان فعليوان متعلّقوان علوى
لّف؛ إذ عنوانين كلّيين، من غير تعرّض لهما لحال التزاحم و عجز المك

ين أو المطاردة التي تحصل في مقام اإلتيوان ال توجوب تقييود األمور
أحدهما أو اشتراطهما أو اشترا  أحدهما بحوال عصويان اآلخور؛ ال 
شرعاً و ال عقلًا، بل تلك المطواردة ال توجوب عقلًوا إلّوا المعذوريوة 

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

444: و ص1تهذيب األصولو ج



92

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
كواليف ء ال يقتضي عدم األمر بضودّه فوي التأنّ األمر بالشي: الثانيو •

.القانونية، كما في ما نحن فيه

444: و ص1تهذيب األصولو ج



93

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
حيث معموا أنّ المم ذلك-أنّ الذي أوقع األساتذة فيما أوقع: أظنّو •

هو أنّ كولّ مكلّوف لوه خطواب خواصّ و إرادة -هو األمر بالضدّين
وا عليه موا مستقلّة من المولى المتثاله، فجعلوا الخطاب شخصياً و رتّب

هنا إلّوا رتّبوا؛ ذهولًا عن أنّ وضع التكاليف القانونية غير هذا، بل ليس
.خطاب واحد متوجّه إلى العنوان

445: و ص1تهذيب األصولو ج



94

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
كوون الخطاب الواحد بوحدانيته إذا وضع الحكم فيه على العنووان يو •

ي علوى حجّة على المكلّفين ما دامت الشريعة قائمة، و يحتجّ به الموال
قول و العبيد إذا دخلوا تحت العنوان و اجتمع سائر الشورائط؛ مون الع
.البلوغ و غيرهما، من دون أن يكون لكلّ واحد خطاباً و إرادة

445: و ص1تهذيب األصولو ج



95

تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ز إنّ اإلهمال في عالم الثبووت غيور معقوول، فحينئوذٍ عجو: فإن قلت•

ة المكلّف و المطاردة و التزاحم و إن كانت بوجودها متأخّرة عن رتبو
شوريع الجعل و التشريع إلّا أنّ الحاكم يمكن أن يتصوّر حوين إرادة الت

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

445: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
ام يمكون أن يتصووّر توزاحم الحكموين الكلّيوين فوي مقو: بالجملةو •

ل هوي أنّ اإلرادة المتعلّقة على هذا العنوان هو: االمتثال، فحينئذٍ نسأل
رضونا أنّ باقية على سعتها و عمومها بالنسبة إلى حال التزاحم التوي ف

المولى توجّه إليها حين تعلّق اإلرادة أوال؟
الثواني ء محال، و علوىفعلى األوّل يلزم تعلّق اإلرادة التشريعية بشي•

و . خطوابيلزم التقييد في جانب اإلرادة، و الممه التقييد في جانب ال
اه التسوية إنّ اإلطالق ليس معن: ليس الكالم في مفاد اللفظ حتّى يقال

موال و في جميع الحاالت، بل في اإلرادة المولوية التي ال تقبول اإلج
.اإلهمال

445: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
الحوظ ليس معنى عدم اإلهمال الثبوتي أنّ الحاكم حين الحكم ي: قلت•

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

إمّوا أن تتعلّوق إرادتوه و حكموه : اإلهمال هو أنّ اآلمر بحسب اللبّ
موضوع، و إمّوا أن بنفس الطبيعة بال قيد، فتكون الطبيعة بنفسها تمام ال

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

446: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
سوت أمّا الحاالت الطارئة للمكلّف أو للتكليف بعود جعلوه فهوي ليو •

. يهوادخيلة في الموضوع حتّى يتقيّد بهوا أو يكوون الحواكم نواظراً إل
هوو فالحاكم في مقام الحكم ال ينظر إلّا إلى موضوع حكمه و كلّ موا

.دخيل فيه ال غير

446: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
من الونقض و اإلبورام حوول األحكوام القانونيوة أو : إنّ ما ذكرناهثمّ •

بوين اإلرادة المولوية إنّما هو بالنظر إلى القووانين العرفيوة المرسوومة
هوي الموالي و العبيد و الرعايا و السالطين، و أمّا األحكام الشورعية ف
ئوي بما أنّها مشتملة على مجر و بعث، و أنّ االحتجاج مطلقاً أمر عقال

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

446: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر باألهمّ و المهمّ بال ترتب
تكوينواً -أمّا اإلرادة المولوية فيه سبحانه و كيفية تعلّقهوا باألشوياءو •

عوزّ -نهفال يصل إليه أفهامنا، فال بدّ من االستمداد م-كان أو تشريعاً
و قد حقّق عند أهله أنّ التشريع داخول فوي النظوام اإللهوي -و جلّ

يني، و الكلّي، و تعلّق اإلرادة األملية بوه نحوو تعلّقهوا بالنظوام التكوو
.مظانّهالتفصيل يطلب من 

446: و ص1تهذيب األصولو ج
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تصوير األمر بالمهمّ بنحو الترتّب
األمر بالمهمّ بنحو الترتّبتصوير •
اطين ما سلكه أسشيخنا البهائي من الوجوه المحرّرة لردّ دعوى الرابع•

ان لبّوه ؛ و إن كوالشيخ األكبر كاشف الغطراء العلم، آخذين بنيانه من 
ر ، و قود بوال  مشواهيقدس سورهالمحقّق الثاني موجوداً في كلمات 

 إلّوا أنّ العصر في الفحص و التحقيق حوله، و كلٌّ أوضحه ببيان خاصّ
ه ، و نقّحوالسيّد المجردّد الشريراز مغزى الغالب يرجع إلى ما أفاده 

له ، و أوضوحه و فالسيّد المحقّرق الفشرا كيبعده تلميذه الجليل  صوّ
بترتيب مقدّمات و ذكر امور، بعض أعاظم العصر 

447ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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للترتّبالمقدّمة األولى 
دّين إيجا  الجمع بين الضأنّ المحذور إنّما ينشأ من : األولىالمقدّمة •

ب ، و ال بدّ من سوقو  موا هوو موجوالمستلزم للتكليف بما ال يطاق
قوع لذلك ال غير، فإذا كان الخطابان طووليّين ال يلوزم منوه ذلوك، في

و أو الموجب لذلك هو نفس الخطرابين حتّرى يسرقطانالكالم في أنّ 
ان إطالقهما حتّى يسقط إطالق خطا  المهرمّ فقرط مشرروطا بعصري

؟األهمّ

31ص؛ 2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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مبحث الترتب
«مبحث الترتب»الرابع الفصل •
. لترتوببعد هذا ننتقل إلى البحث عن إمكان األمر بالضد المهم بنحو ا•

:و الحديث عن ذلك يقع في عدة جهات

329: و ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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مبحث الترتب
بوا ان الغرض من هذا البحث إثبات األمر بوالمهم مترت-األولىالجهة •

على ترك األهم، 
دخل الثمرة المقصودة من ذلك انه على القول بإمكان الترتوب ال يوو •

عرا ض التالخطابان المتعلقان بالمتزاحمين في بواب التعوارض لعودم 
د ألن كل خطواب مقيوبينهما بحسب الجعل الّذ  هو مدلول الخطا  

قودرة بالقدرة على متعلقه و في موارد التزاحم ال توجد للمكلوف إال
ان واحدة لو صرفها في كل منهما ارتفع موضوع اآلخر و هذا هو البيو

شورح األولى الساذج لتقريب عدم التعارض و سوا يوأتي تعميقوه و
.نكاته

329: و ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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مبحث الترتب
بين و اما بناء على عدم إمكان الترتب فتقوع المعارضوة بوين الخطواو •

قو  أحد يدخل موارد التزاحم في التعارض بين الدليلين، إذ يكون س
.الخطابين مما ال بد منه و إال يلزم طلب الضدين المستحيل

329: و ص2ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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