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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
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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الخطابان

بادي الرأي

في فرض 
التنافي 
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الخطابان

مطلقانبادي الرأي

في فرض 
التنافي 

مقيدان لو 
تساويا

مطلق أهمهما 
و مقيد مهمهما
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الخطابان
في فرض
التنافي 

ليسا من 
طلب 

الجمع بين
جمع 
للطلب
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فعلية 
الخطاب

اإلمتثال أو 
العصيان
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الشرط
فعلية 

الخطاب 
المشروط
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الشرط
فعلية 

الخطاب 
المشروط

اإلمتثال أو
العصيان

فعلية 
الخطاب 
المشروط 
بالعصيان
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الشرط
فعلية 

الخطاب 
المشروط

اإلمتثال 
أو 

العصيان
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فعلية 
خطاب 
األهم

عصيان 
األهم

فعلية 
خطاب 
المهم 

المشروط 
نبالعصيا
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المقدّمة األولى للترتّب
ال بد لتحقيق ذلك من تقديم مقدمات و •
األولى في بيان امرين •

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
إذا كااان التكلياال بكااا منهمااا أوالفعلررين المتضررادين أن ( األول)•

لاة بخصوص أحدهما مشروطاً بعدم اإلتيان بمتعلاق اخرار فاح محا
ال عرضيين التكليفان المتعلقان بهما طوليين يكون 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
الضادين بعبارة واضحة ال يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بينو •

ي حد ذاتهما ألنه إذا فرضنا إمكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك ف
رتاب كدرول المسجد و قراءة القرآن و مع ذلك كان الطلبان بنحو الت
تناع بأن يكون طلب أحدهما مشروطاً بعدم اإلتيان بمتعلاق اخرار ام

وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية 
يعاً لذا لو أتى المكلال بهماا بعناوان المطلوبياة لكاان ذلاك تشارو •

طلب الجمع فيستكشل من ذلك أن نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق
بين متعلقهما 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
لجمع بين انما يستلزم طلب ااجتماع الطلبين في زمان واحد بالجملة و •

طلقااً باان يكاون معرض اآلخر المتعلقين فيما إذا كان كا منهما في 
باإلضافة إلى اإلتيان بمتعلق اخرر و عدمه 

عقاا اما إذا فرضنا اشتراط أحدهما بعدم اإلتيان بمتعلق اخرر لم يو •
ء لاذلك يجيان تكون نتيجة الطلبين طلب الجمع بين المتعلقين و سا

تعالىمزيد توضيح إن شاء اهلل 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
فاين انه في فرض عدم قادرة المكلال علاى امتثاال التكلي( الثاني)•

ه الموجب لوقوع التزاحم بينهما و ان كان ال بد من رفاع الياد عماا با
ناه ال منااص يرتفع التزاحم الستحالة التكليل بغير المقدور عقح إلّا ا

زائد عليه حينئذ من االقتصار على ما يرتفع به التزاحم المزبور و اما ال
فيستحيا سقوطه فانه بح موجب 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
الموجرب للترحاحم هرو هرو إطرال  وقاع الكاحم فاي ان ( و من ثم)•

ليكون الساقط هو إطحق رطاا  المهام فقاط دون أصااالخطابين
ه باح رطابه مشروطاً بعدم اإلتيان باألهم و مترتبااً علياه ألن ساقوط

قط ليساأو ان الموجب له نفر  فعليرة الخطرابين موجب كما عرفت 
أصلهرطا  المهم من 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
ئاً مان إذا كان ناشالتحاحمو يترتب على ذلك ما ذكرناه سابقاً من ان •

مان إذا لم يكن أحدهما أهمسقوطهما معاً فح بد من فعلية الخطابين 
الساتلزام تخييرياً شرعياًاخرر غاية األمر ان العقا يستكشل رطاباً 

عدمه تفويت المحك الملزم و هو قبيح على الحكيم كما مر 
بنااء فانهإطال  الخطابين ناشئاً عن التحاحمهذا بخحف ما إذا كان و •

ا مان عليه يكون الساقط إطحق الخطابين دون أنفساهما فيكاون كا
و يكاون الخطابين مشروطاً و مترتباً على عدم اإلتيان بمتعلق اخرار

ال شرعياً التخيير حينئذ عقلياً 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
نائاه مع إنكاره الترتاب و ب( قده)أن العحمة األنصاري ( و من الغريب)•

على سقوط أصا رطاا  المهام دون إطحقاه ذهاب فاي تعاارض 
لى طبق الخبرين بناء على السببية إلى سقوط إطحق وجو  العما ع
إلطحقين كا من الخبرين ببيان أن محذور التزاحم يرتفع عند سقوط ا
اخرر فيكون وجو  العما بكا منهما مشروطاً بعدم العما على طبق
ة التكليل و هذا التقييد و االشتراط انما نشأ من اعتبار القدرة في فعلي

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
ا منهماا يرجع إلى االلتزام بخطابين مترتب ك( قده)حاصا ما ذكره و •

طاابين لو امتنع ترتب أحاد الخ( فليت شعري)على عدم امتثال اخرر 
مع باين على عدم امتثال اخرر كما فيما نحن فيه الستلزامه طلب الج
حذور إلّا الضدين كما توهم فها ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع الم

عزيزان االشتباه من األساطين قدس اللَّه أسرارهم غير 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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للترتّبالمقدّمة األولى 
دّين إيجاب الجمع بين الضأنّ المحذور إنّما ينشأ من : األولىالمقدّمة •

ب ، و ال بدّ من ساقوط ماا هاو موجاالمستلحم للتكليف بما ال يطا 
قاع لذلك ال غير، فإذا كان الخطابان طاوليّين ال يلازم مناه ذلاك، في

و أو الموجب لذلك هو نف  الخطرابين حتّرى يسرقطانالكحم في أنّ 
ان إطالقهما حتّى يسقط إطال  خطاب المهرمّ فقرط مشرروطا بع ري

؟األهمّ

31ص؛ 2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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الرابعةالمقدمة 
الرابعة المقدمة •
المقدماتهي أهم و •
ثحثةان انحفاظ الخطا  في تقدير ما انما يكون بأحد وجوه •

293: و ص1أجود التقريراتو ج
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انحفاظ الخطاب في تقدير

الخطاب

طالق اإل

قنتيجة اإلطال

بنفسه
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انحفاظ الخطاب في تقدير

ديرانحفاظ الخطاب في تق

ير أو قد يكون مشروطاً بوجود ذلك التقد
يكون مطلقا باإلضافة إليه 

قد يكون الخطاب باإلضافة إلى ذلك 
كون التقدير مطلقاً بنتيجة اإلطالق أو ي

مقيداً به بنتيجة التقييد 

ضع ذلك قد يكون الخطاب بنفسه مقتضياً لو
ي التقدير أو لرفعه فيكون محفوظاً ف

الصورتين ال محالة 
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الرابعةالمقدمة 
ان يكون مشاروطاً بوجاود ذلاك التقادير أو يكاون مطلقاا ( األول)•

باإلضافة إليه 
هذا انما يكون في موارد االنقسامات السابقة علاى الخطاا  ماثحو •

اً بهاا رطا  الحج يكون محفوظاً في ظرف االستطاعة لكونه مشروط
طلقااً كما ان رطا  الصحة يكون محفوظاً في ذلك التقادير لكوناه م

باإلضافة إليها 

293: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
ملتفات قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي ان كا رطا  مان الو •

افة إلى االنقسامات السابقة على الخطا  ال بد مان ان يكاون باإلضا
اظيا إليها اما مطلقا أو مقيدا فاإلطحق كالتقييد حينئذ يكون لح

293: و ص1أجود التقريراتو ج
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