


14 الترتبمبحث 16-7-97



3

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 



6

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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الترتب
[الترتب]•
حلو لتصلحي  األملر بالضلد بنتصدى جماعة من األفاضل )ثم إنه •

المتأخر ء بنحو الشرطالترتب على العصيان و عدم إطاعة األمر بالشي
وى أنله   بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعأو البناء على معصيته

األهم مانع عقال عن تعلق األمر بالضدين كذلك أي بأن يكون األمر بل
علمم مطلقا و األمر بغيره معلقا على عصيان ذاك األملر أو البنلاء و ال

. عليه ب  هو واقع كثيرا عرفا

134ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
ما هو مالك استحالة طلب الضدين في علر  وادلد  ف فلي قلت •

جتملا  طلبهما كذلك بقوله فإنه و إن لم يكن في مرتبة طلب األهم ا
ية األملر طلبهما إ  أنه كان في مرتبة األمر بغيره اجتماعهما بداهة فعل
ما بعد ما باألهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية في
ا هو شلرط لم يعص أو العمم عليها مع فعلية األمر بغيره أيضا لتحقق م

.فعليته فرضا

134ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
عد با ختيار   يقال نعم لكنه بسوء اختيار المكلف ديث يعصي فيما ب•

نلا  فلو ه لما كان متوجها إليه إ  الطلب باألهم و   برهان على امت
.ا جتما  إذا كان بسوء ا ختيار

ب المحال يقال استحالة طلب الضدين ليس إ  ألج  استحالة طلفإنه •
بحال دونو استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته   تختص

و إ  لص  فيما علق على أمر اختياري فلي علر  وادلد بلال دال 
.كالداجة في تصحيحه إلى الترتب مع أنه محال بال ريب و   إش

135-134ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
إن قلت فرق بين ا جتما  في عر  وادد و ا جتما  كذلك فلإن •

فلإن الطلب في ك  منهما في األول يطارد اآلخر بخالفه فلي الثلاني
علدم الطلب بغير األهم   يطارد طلب األهم فإنه يكون عللى تقلدير
عصليان اإلتيان باألهم فال يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه و علدم

.أمره
رده له قلت ليت شعري كيف   يطارده األمر بغير األهم و ه  يكون ط•

و مضادة إ  من جهة فعليته و مضادة متعلقه لألهم و المفرو  فعليته
.متعلقه له

135: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
و عدم إرادة غير األهم على تقدير اإلتيان به   يوجلب علدم طلرده•

يللمم لطلبه مع تحققه على تقدير عدم اإلتيان به و عصليان أملره  
اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطلاردة ملن جهلة 

األهم فإنله المضادة بين المتعلقين مع أنه يكفي الطرد من طر  األمر ب
ال على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد كما كان في غير هذا الحل

.فال يكون له معه أصال بمجال

135: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
.رفيافإن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في الع•
ر به و   يخلو إما أن يكون األمر بغير األهم بعد التجاوز عن األمقلت •

.طلبه دقيقة
و عليه و إما أن يكون األمر به إرشادا إلى محبوبيته و بقائه على ما ه•

من المصللحة و الغلر  للو   الممادملة و أن اإلتيلان بله يوجلب 
لى مخالفلة استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة ع

.ااألمر باألهم   أنه أمر مولوي فعلي كاألمر به فافهم و تأم  جيد

135: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
حقاق إنه   أظن أن يلتمم القائ  بالترتب بما هو  زمه ملن ا سلتثم •

ى ملا   لعقوبتين ضرورة قب  العقلا  عللاألمرين مخالفة صورة في
  يلتلمم بله [ 1]يقدر عليه العبد و لذا كان سيدنا األستاذ قدس سره 

حيحه على ما هو ببالي و كنا نورد به على الترتب و كلان بصلدد تصل
فقد ظهر أنه   وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هلو أهلم منهلا إ  

.مالك األمر

136: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
  في فيما إذا كانت موسعة و كانت ممادمة باألهم ببعض الوقتنعم •

تمامه يمكن أن يقال إنه ديث كان األمر بها على داله و إن صلارف
مضيقة   خروج ما زادمه األهم من أفرادهلا ملن تحتهلا أمكلن أن 
يؤتى بما زودم منها بداعي ذاك األمر فإنه و إن كلان خارجلا علن 

تحتها تحتها بما هي مأمور بها إ  أنه لما كان وافيا بغرضها ك الباقي
ه بداعي ذاك كان عقال مثله في اإلتيان به في مقام ا متثال و اإلتيان ب

.األمر بال تفاوف في نظره بينهما أصال

136: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
دعوى أن األمر   يكاد يدعو إ  إلى ملا هلو ملن أفلراد الطبيعلة و •

ه المأمور بها و ما زودم منها باألهم و إن كان من أفراد الطبيعلة لكنل
ليس من أفرادها بما هي مأمور بها فاسدة فإنه إنما يوجب ذللك إذا
ن كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا   ممادمة فإنه معهلا و إ

لعلدم كان   تعمه الطبيعة المأمور بها إ  أنه لليس لقصلور فيله بل 
إمكان تعلق األمر بما تعمه عقال و عللى كل  دلال فالعقل    يلرى
ئر تفاوتا في مقام ا متثال و إطاعة األمر بهلا بلين هلذا الفلرد و سلا

.األفراد أصال
.على القول بكون األوامر متعلقة بالطبائعهذا •

136: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
أخفلى أما بناء على تعلقها باألفراد فكذلك و إن كان جريانه عليهو •

.كما   يخفى فتأم 
لتلمام ثم   يخفى أنه بناء على إمكان الترتب و صحته   بلد ملن ا •

ة بوقوعه من دون انتظار دلي   خر عليه و ذلك لوضوح أن الممادمل
ر  على صحة الترتب   تقتضي عقال إ  امتنلا  ا جتملا  فلي عل
ن فلي وادد   كذلك فلو قي  بلموم األمر في صحة العبادة و لم يكل
مر بها في المالك كفاية كانت العبادة مع ترك األهم صحيحة لثبوف األ

. هذا الحال كما إذا لم تكن هناك مضادة

137: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الرابعةالمقدمة 
الرابعة المقدمة •
المقدمافهي أهم و •
ثالثةان انحفاظ الخطا  في تقدير ما انما يكون بأدد 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 مشلروطا  بوجلود ذللك التقلدير أو يكلون مطلقلا ( األول)•

باإلضافة إليه 
هذا انما يكون في موارد ا نقساماف السابقة عللى الخطلا  ملثالو •

ا  بهلا خطا  الحج يكون محفوظا  في ظر  ا ستطاعة لكونه مشروط
طلقلا  كما ان خطا  الصالة يكون محفوظا  في ذلك التقلدير لكونله م

باإلضافة إليها 

293: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
ملتفلت قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي ان ك  خطا  ملن الو •

افة إلى ا نقساماف السابقة على الخطا    بد ملن ان يكلون باإلضل
اظيا إليها اما مطلقا أو مقيدا فاإلطالق كالتقييد دينئذ يكون لح

293: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
 بنتيجلة ان يكون الخطا  باإلضافة إلى ذلك التقلدير مطلقلا ( الثاني)•

اإلطالق أو يكون مقيدا  به بنتيجة التقييد 
هذا انما يكون في ا نقساماف المتأخرة عن الخطا  الالدقة لهو •
قلائم الموجب لهذا النحو من التقييد أو اإلطالق هو تقيلد الغلر  الو •

إليهباإلضافة بالمأمور به بوجود ذلك التقدير أو إطالقه 

293: و ص1أجود التقريراتو ج



29

الرابعةالمقدمة 
دلي  الكاشف عن ك  من اإلطالق و التقييد في هذا المقام انما هو الو •

رعية الخارجي فقد يدل على اإلطالق كما دل على ثبوف األدكام الش
القصر و في كلتا دالتي العلم و الجه  بها في غير الجهر و اإلخفاف و
  على التمام و قد يدل على تقيد الغر  بحال دون دال كما دل الدلي

اختصاص مالك وجو  القصر و وجو  الجهر أو اإلخفلاف بالعلالم
بوجوبها فالخطا  غير ثابت في ظر  الجه  

تحالة يسمى هذا القسم من اإلطالق باإلطالق الذاتي و المالكي  سو •
في البحث المذكور [ 1]اإلطالق اللحاظي في موارده كما مر توضيحه 

294: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
•______________________________

و قد مر في البحلث الممبلور انله   منلاص فلي جميلع ملوارد [ 1]
عقل  ا نقساماف األولية و الثانوية من اإلطلالق أو التقييلد و انله   ي
طالق اإلهمال في الواقع و مقام الثبوف مطلقا  و ان استحالة ك  من اإل
وضلو  و التقييد تالزم كون اآلخر ضروريا  و على ذلك فلال يبقلى م

لإلطالق الذاتي أصال

294: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
دير أو لرفعله ان يكون الخطا  بنفسه مقتضيا  لوضع ذلك التق( الثالث)•

فيكون محفوظا  في الصورتين   محالة 
قييلد هذا القسم مختص ببا  الطاعة و المعصية فلان اإلطلالق و التو •

ا الببقسميهما أعني بهما الذاتي و اللحاظي مستحيالن في هذا 

294: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
ه اما استحالة التقييد فالن وجلو  فعل  للو كلان مشلروطا  بوجلود•

ن  ختص طلبه بتقدير وجوده خارجا و هو طلب الحاصل  و للو كلا
ين مشروطا  بعدمه  ختص طلبه بتقدير تركله و هلو طللب الجملع بل

النقيضين و على ك  من التقديرين يكون طلبه محا  
ضلافة كان التقييد بك  من التقلديرين محلا  كلان اإلطلالق باإلفإذا •

رين فيكون في قوة التصري  بكال التقديإذ اإلطالق إليهما أيضا  محا  
محذور طلب الحاص  و المحال معا  [ 2]فيه 

يد انما هو البحث المذكور إلى ان تقاب  اإلطالق و التقيقد أشرنا فيو •
الق تقاب  العدم و الملكة و ان امتنا  التقييد يساوق امتنا  اإلط

294: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
•______________________________

م على ك    يخفى ان اإلطالق و ان كان في قوة التصري  بثبوف الحك[ 2]
ذللك لملا تقدير إلّا انه   يترتب عليه المحذور المترتب عللى التقييلد و
و توقلف عرفت ان تقييد الحكم بقيد و اشتراطه به يستدعى تلأخره عنله

لقله ألنله ملن فعليته على فر  وجوده فيستحي  تقييد الحكم بوجود متع
ب المحال و طلب الحاص  كما انه يستحي  تقييده بعدم متعلقه ألنه من طل

قله و هذا بخال  إطالق الحكم باإلضافة إلى ك  من تقديري وجلود متعل
إلّلا انله عدمه فانه و ان كان مستلمما  لثبوف الحكم في ك  من التقلديرين

ألج  عدم اعتبار وجود المتعلق و عدمه في فعليلة الحكلم   ملن جهلة 
للق اعتبار ك  منهما فيها و من الواض  ان المستحي  هو دخ  وجلود متع

الطلب أو عدمه في فعليته و اما عدم دخلهما فيها فهو ضروري

294: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
•______________________________

سلتحالة مستحي  و قد أشرنا  نفا إلى انه   مالزملة بلين اسلتحالة التقييلد و ا  
ناده اإلطالق أصال و على ذلك فانحفاظ الخطا  في تقدير ما   مناص علن اسلت

للقسم الثاني و إلى التقييد أو اإلطالق اللحاظيين باإلضافة إلى ذلك التقدير و ليس
 دخل  انله  ( ثم   يخفى)الثالث من انحفاظ الخطا  في تقدير ما موضو  أصال 

لخطابين ء من ان الهذه المقدمة في إثباف صحة الترتب ب  قوامه انما هو بما سيجي
ا  و ان كانا فعليين في زمان وادد إلّا انه   تدافع بينهملا بوجله أصلال ألن خطل

ء  خر و عدمله األهم   يقتضى إلّا وجود األهم من دون تعر  له إلى وجود شي
قتضى على تقدير عصيانه و تحقق ترك األهم في الخارج كما ان خطا  المهم   ي

ك ترك األهم ألنه موضوعه و شرطه و انما يقتضى وجود المهلم عللى تقلدير تلر
ى شليئا  األهم في نفسه و مع قطع النّظر عن طلب المهم فك  من الخطلابين يقتضل

ذلك مميلد ء للأجنبيا  عما يقتضيه اآلخر فال تنافي بين فعليتهملا أصلال و سليجي
توضي  إن شاء اللَّه تعالى

294: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
توهم ان انقسلام المكللف إللى المطيلع و العاصلي انملا هلو ملن و •

طلا  ا نقساماف الالدقة للخطا  المتأخرة عنه فيكون انحفلاظ الخ
في كال التقديرين من با  نتيجة اإلطالق 

ا ان بان ا نقسام المذكور و ان كان من ا نقساماف الالدقة إلّلمدفو  •
ين مح  الكالم هو اإلطالق باإلضافة إلى منشأ انتلما  هلذين العنلوان

ى دالتي أعني به الفع  و الترك و من الواض  ان ا نقسام باإلضافة إل
اظ الحاكم الفع  و الترك ليس من ا نقساماف الالدقة غير القابلة للح

رك بداهة انه   بد له من ان يالدظ دال الخطا  دالتي الفع  و التل
ليكون خطابه بعثا  إلى أدد التقديرين و زجرا عن اآلخر 

295: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
للف مما ذكرناه ان دال الخطا  باإلضافة إلى دالتي كون المكفظهر •

دم  الوجود أو العدم على الماهية فكملا   [ 1]فاعال و تاركا كحال 
ضلافة العدم أو المطلقة باإلأو يعق  ان تكون الماهية المقيدة بالوجود 

ن إليهما موضوعا  في مقام دم  الوجود أو العدم عليها ب    بد ملن ا
يكون الموضو  في هلذا المقلام نفلس الماهيلة المعلراة علن لحلاظ 
اإلطالق و التقييد كذلك   يعقل  ان يكلون موضلو  الخطلا  هلو

ق باإلضافة المكلف المقيد بكونه فاعال أو المقيد بكونه تاركا  أو المطل
إليهما 

295: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
•______________________________

  يخفى ان دم  الوجود أو العدم على الماهية عبارة عن ا خبار عن اتصا [ 1]
الماهية في الخارج بالوجود أو بالعدم فكما ان معرو  الوجود أو العدم انملا هلو
اتها نفس الماهية التي هي في ذاتها ليست إلّا هي و الوجود و العدم خارجان عن ذ

اهية هلي و ذاتياتها كذلك موضو  القضية التي دم  فيها الوجود أو العدم على الم
ال  نفسها أيضا  فان الحكاية انما هي على طبق الواقع و المحكي عنله و هلذا بخل

ء وجلود ء أو عدم تقيده به و لو كان ذلك الشليء الملحوظ تقيده بشيطلب الشي
ي نفسلها   متعلق الطلب أو عدمه نعم الطلب انما يتعلق بنفس الطبيعة التي هي فل

ل في عرو  مطلوبة كما هو الحابها مطلوبة و   غير مطلوبة فتكون بتعلق الطلب
د أو الوجود على الماهية و بالجملة قياس عدم تقيد الماهية المحمول عليها الوجلو
وجلود العدم بالوجود أو العدم و عدم إطالقها باإلضافة إليهما بعدم تقيلد الطللب ب

مع الفارقمتعلقه أو بعدمه و عدم إطالقه باإلضافة إليهما كما أفيد في المتن قياس

295: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
اتله الفرق بين انحفاظ الخطا  في هذا القسم ألج  انه من للوازم ذو •

هدم تقلدير ء بذاته يقتضى وضع تقدير وديث ان تعلق الخطا  بشي
وضلع  خر سواء كان الخطا  وجوبيا  أو تحريميا  فان األول يقتضلى
تقلدير تقدير الوجود و هدم تقدير العدم كما ان الثاني يقتضلى وضلع

مين العدم و هدم تقدير الوجود و هذا بخال  انحفاظ الخطا  في القس
اإلضافة إليله السابقين فانه من جهة التقييد بذلك التقدير أو اإلطالق ب

فلي و إلّا فذاف الخطا  بالحج أو الصالة ملثال   يقتضلى انحفاظله
تقدير ا ستطاعة بنفسه 

296: و ص1أجود التقريراتو ج
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وليناألالفرق بين القسم األخير و القسمين 

ين الفرق ب
القسم 

األخير و 
القسمين
األولين

لخطاب التقدير المحفوظ فيه انسبة
ولين األالقسمينباإلضافة إليه في 

ذا و في ه، العلة إلى معلولهانسبة
المعلول إلى العلةنسبةالقسم

ال يكون في القسمين األولين 
الخطاب متعرضا لحال نسبة 
ا التقدير المحفوظ فيه و في هذ
ال القسم فانه بنفسه متعرض لح

ذلك التقدير
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الرابعةالمقدمة 
امرانيترتب على الفرق من هذه الجهة و •
يله فلي ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطا  باإلضلافة إل( األول)•

القسمين األولين نسبة العلة إلى معلولها 

296: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
ير كان في موارد التقييد فهو واض  لما ذكرناه من ان مرجع ك  تقداما •

الخطا  مشروطا  به إلى كونه مأخوذا  في موضوعه و قلد عرفلت ان
معلولها رتبة الموضو  من دكمه نظير رتبة العلة من 

من اتحاد مرتبلة اإلطلالق و [ 1]اما في موارد اإلطالق فلما ذكرناه و •
إذا كانلت التقييد إذ اإلطالق عبارة عن عدم التقييد في مورد قاب  له ف

رتبلة اإلطلالق مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كانت م
أيضا  كذلك 

296: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
فعليلة ء و ان كلان يقتضلى تلأخر  يخفى ان تقييد الحكم بشي[ 1]•

فة إلى ء طبعا  إلّا ان إطالق الحكم باإلضاالحكم عن تحقق ذلك الشي
ن ء   يقتضى التأخر الممبلور و ذللك لملا عرفلت سلابقا  ملن اشي

ري اإلطالق عبارة عن عدم دخ  قيد ما في فعلية الحكم و من الضرو
س لله ان تأخر دكم عما له دخ  في فعليته   يستلمم تأخره عما لي
ن كلان دخ  فيها و كون نفس اإلطالق و التقييد في مرتبة وادلدة و ا
مصحيحا  إلّا انه أجنبي عما نحن فيه و هو إثباف تأخر ذاف الحك

296: و ص1أجود التقريراتو ج



43

الرابعةالمقدمة 
اإلضافة إليه اما في هذا القسم فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطا  بو •

نسبة المعلول إلى العلة و ذلك لما مر مرارا  من ان الخطلا  لله نحلو
ع أدلد باإلضافة إلى ا متثال ألن الخطا  هو الّذي يقتضى وضعلية 

ظ فيه نسلبة التقديرين و هدم اآلخر فتكون نسبته إلى التقدير المحفو
العلية   محالة 

ان الحلال كان نسبة الحكم إلى ا متثال نسبة العلة إلى معلولها كلفإذا •
ينهلا العصيان أيضا  ألن مرتبة العصيان هلي بع[ 1]ذلك باإلضافة إلى 

مرتبة ا متثال 

296: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
تأخر عصيان الخطا  عن نفس الخطا  و ان كلان صلحيحا  ألنله متوقلف و[ 1]•

ل عن متفر  عليه إلّا ان مالك تأخره عنه هو ذلك كما هو المالك في تأخر ا متثا
ان ملع الخطا  أيضا  و اما ما أفيد في المتن من كون مالكه هو اتحاد رتبلة العصلي
ملا إذا رتبة ا متثال المتأخرة عن الخطا  فقد ظهر ما فيه مما ذكرناه  نفلا  هلذا في
ت النسبة لودظت النسبة بين الخطا  و عنواني ا متثال و العصيان و اما إذا لودظ
و التلرك بين الخطا  و ما هو المنشأ  نتما  هذين العنوانين أعني به نفس الفعل 
ال يسللم فلو سلم تأخر الفع  عن الخطا  بوجه لكونه كالمعلول بالقيلاس إليله فل

تأخر عدمه عن الخطا  ألج  اتحاد العدم و الوجود في الرتبة عللى ملا عرفلت
نله للو يكون الحكم مطلقا باإلضافة إليه كما انه كان متأخرا  ع نفا  عما وجه ذلك 

قتضلى ء   يء على شيكان مقيدا  به هذا مضافا  إلى ما تقدم سابقا  من ان تقدم شي
قدم فان تقدم ما يكون متحدا  مع المتقدم في الرتبة على ما هو متأخر عن ذلك المت
العللة التقدم و التأخر   بد من ان يكونا بمالك يقتضيهما و قلد ذكرنلا ان وجلود

متقدم على معلولها و اما عدم العلة فهو و ان كان فلي مرتبلة وجودهلا إلّلا انله   
موجب لتقدمه على وجود المعلول أصال

297: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
ين األولين بما ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطا  في القسم( الثاني)•

خطا  انها نسبة الموضو  إلى دكمه كما عرفت فال محالة   يكون ال
عرضلا  متعرضا لحاله أصال وضعا  و رفعا  مثال خطا  الحج   يكون مت

لحال ا ستطاعة بان يكون مقتضليا لوجودهلا أو علدمها و انملا هلو 
اعة يتعر  دال الحج باقتضاء وجوده عللى تقلدير وجلود ا سلتط

بأسبابها المقتضية لها فال نظر له إلى إيجادها و عدم إيجادها
ه بنفسه هذا بخال  التقدير المحفوظ فيه الخطا  في هذا القسم فانو •

قتضى متعر  لحال ذلك التقدير وضعا  و رفعا  إذ المفرو  انه هو الم
لوضع أدد التقديرين و رفع اآلخر 

297: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
وللين ان انحفاظ الخطا  في هذا القسم و في القسلمين األ( فتحص )•

من الجهتين المذكورتين على طرفي النقيض 

297: و ص1أجود التقريراتو ج



47

الرابعةالمقدمة 
خطا  األهم في ظر  [ 2]من ذلك يظهر ان انحفاظ و •

ر و هو من جهة اقتضائه لرفلع هلذا التقلديانما العصيان 
ء  خر على هذا هدمه من دون ان يكون له نظر إلى شي

ع التقدير بخال  خطا  المهم فانه   نظر لله إللى وضل
ت هذا التقدير و رفعه ألنه شرطه و موضوعه و قد عرفل
دمله انه يستحي  ان يقتضى الحكم وجود موضوعه أو ع

ان و انما هو يقتضى وجلود متعلقله عللى تقلدير عصلي
األهمخطا  

297: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 
حته هذا البيان هو الّذي يدور عليه جواز الترتب و   يتوقلف صل[ 2]•

ميلد ء مما ذكر في هذه المقدمة كما أشرنا إليه و سيأتي له معلى شي
توضي  إن شاء اللَّه تعالى

297: و ص1أجود التقريراتو ج
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الرابعةالمقدمة 

إللى فال الخطا  بالمهم يعق  ان يترقلى و يصلعد•
  مرتبة األهم و يكون فيله اقتضلاء لموضلوعه و

يئا  خر الخطا  باألهم يعق  ان يتنمل و يقتضى ش
و ان غير رفع موضو  خطا  المهم فكال الخطابين
زمانلا كانا محفوظين في ظر  العصيان و متحدين

إلّا انهما في مرتبتين طوليتين 

298: و ص1أجود التقريراتو ج
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بينهماي التنافيستلزم في حال عصيان األهم ال فعلية كال الخطابين األهم و المهم 

لية كلال ان نتيجة ذلك و إن كان فع-الثالثةالنقطة •
الخطابين األهم و المهم في دال عصيان األهم إ 

  سلن  أنه   يستلمم ذلك التنافي بينهما  خلتال
و ثبوتهما، فان ثبوف خطا  األهم انما هلو بلالنح
ل و الثالث بينما ثبوف خطلا  المهلم بلالنحو األو

المنافلاة بذلك ترتفع المنافاة بين األمرين  رتفا 
-بالفت -بين المقتضيين

355ص؛ 2بحوث في علم األصول ؛ ج
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بينهماي التنافيستلزم في حال عصيان األهم ال فعلية كال الخطابين األهم و المهم 

لما قلنلاه فلي-مقتضى األمر باألهم هدم عدم األهمإذ •
م و لليس مقتضلى األملر بلالمهم علد-النقطة السلابقة

لما قلناه فلي النقطلة السلابقة أيضلا ملن علدم -األهم
ثبلاف تعر  الحكم المحفوظ في تقدير بالنحو األول إل

و هلذا يعنلي أن األملر بلاألهم -ذلك التقدير أو نفيله
دم يقتضي هدم عدم األهم و األمر بالمهم يقتضي هدم ع

المهم على تقدير عدم األهم، 

355ص؛ 2بحوث في علم األصول ؛ ج
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بينهماي التنافيستلزم في حال عصيان األهم ال فعلية كال الخطابين األهم و المهم 

-األهلم-بالتطبيق على المثال يقول ان األمر باإلزالةو •
-المهلم-يقتضي هدم علدم اإلزاللة و األملر بالصلالة

األمر يقتضي هدم عدم الصالة على تقدير عدم اإلزالة و
ة باألهم و هو اإلزالة في المثال   يقتضلي هلدم الصلال
ملر على تقدير اإلزالة لكلي يكلون خلال  مقتضلى األ
عدم بالمهم ب  يقتضي هدم اإلزالة نفسها و اما لو فر 

الة   يقتضي علدم الصل-اإلزالة-باألهمفاألمر اإلزالة 
.  على ذلك التقدير

355ص؛ 2بحوث في علم األصول ؛ ج
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بينهماي التنافيستلزم في حال عصيان األهم ال فعلية كال الخطابين األهم و المهم 

هكذا يظهلر ان مقتضلى كل  ملن األملرين و •
األملر متعاكس مع مقتضى اآلخر، فما يقتضي
ه و ما باألهم هدمه   يقتضي األمر بالمهم إثبات

ملر يقتضي األمر بلالمهم هدمله   يقتضلي األ
ين باألهم إثباته و بذلك ارتفعلت المطلاردة بل

.األمرين

356: و ص2بحوث في علم األصولو ج
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بينهماي التنافيستلزم في حال عصيان األهم ال فعلية كال الخطابين األهم و المهم 

هذه المقدمة و إن كان فيهلا روح النكتلة إلمكلان الترتلب إ  انله و •
افية قلد باعتبار كونها دشيت بكثير من ا صطالداف و النكاف اإلض

. ضاعت النكتة من خالل تضاعيفها كما سو  يتض 

355ص؛ 2بحوث في علم األصول ؛ ج
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