 97-7-15مبحث الترتب

13

ثمرة مسألة الضد
• األمر الرابع في بيان ثمرة البحث
• و هي فساد العبادة على القول باقتضاء األمر النهي عن ضدّه؛ إذ النهي
فيها يوجب الفساد.

3

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

ثمرة مسألة الضد
• مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها
• و أنكر شيخنا البهائي ثمرة البحث بطريق آخر؛ و هو أنّ األمر بالشيء
و إن لم يقتض النهي عن ضدّه إلّا أنّه يقتضي عدم األمرر برهو و هرو
كافٍ في بطالن العبادة .
• و اجيب عنه بوجوه:

4

تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص426

بادي الرأي
الخطابان

5

في فرض
التنافي

بادي الرأي

الخطابان
في فرض
التنافي

6

مطلقان
مقيدان لو
تساويا
مطلق أهمهما
و مقيد مهمهما

الخطابان

7

في فرض
التنافي

ليسا من
طلب
الجمع بين
جمع
للطلب

فعلية
الخطاب
8

اإلمتثال أو
العصيان

الشرط

9

فعلية
الخطاب
المشروط

الشرط

10

فعلية
الخطاب
المشروط

اإلمتثال أو
العصيان

فعلية
الخطاب
المشروط
بالعصيان

الشرط

11

فعلية
الخطاب
المشروط

اإلمتثال
أو
العصيان

فعلية
خطاب
األهم

12

عصيان
األهم

فعلية
خطاب
المهم
المشروط
بالعصيان

المقدمة الرابعة
• المقدمة الرابعة
• و هي أهم المقدمات

• ان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون بأحد وجوه ثالثة

13

أجود التقريراتو ج1و ص293 :

انحفاظ الخطاب في تقدير

اإلطالق
الخطاب

نتيجة اإلطالق

بنفسه
14

انحفاظ الخطاب في تقدير
قد يكون مشروطا ً بوجود ذلك التقدير أو
يكون مطلقا باإلضافة إليه

انحفاظ الخطاب في تقدير

قد يكون الخطاب باإلضافة إلى ذلك
التقدير مطلقا ً بنتيجة اإلطالق أو يكون
مقيدا ً به بنتيجة التقييد
قد يكون الخطاب بنفسه مقتضيا ً لوضع ذلك
التقدير أو لرفعه فيكون محفوظا ً في
الصورتين ال محالة

15

المقدمة الرابعة
• (األول) ان يكون مشررواا بوجرود ذلرل التقردير أو يكرون مطلقرا
باإلضافة إليه
• و هذا انما يكون في موارد االنقسامات السابقة علرى الخطراب مرثال
خطاب الحج يكون محفوظا في ظرف االستطاعة لكونه مشرواا بهرا
كما ان خطاب الصالة يكون محفوظا في ذلل التقردير لكونره مطلقرا
باإلضافة إليها

16

أجود التقريراتو ج1و ص293 :

المقدمة الرابعة
• و قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي ان كل خطاب مرن الملتفر
إلى االنقسامات السابقة على الخطاب ال بد مرن ان يكرون باإلضرافة
إليها اما مطلقا أو مقيدا فاإلاالق كالتقييد حينئذ يكون لحاظيا

17

أجود التقريراتو ج1و ص293 :

المقدمة الرابعة
• (الثاني) ان يكون الخطاب باإلضافة إلى ذلل التقردير مطلقرا بنتيجرة
اإلاالق أو يكون مقيدا به بنتيجة التقييد
• و هذا انما يكون في االنقسامات المتأخرة عن الخطاب الالحقة له
• و الموجب لهذا النحو من التقييد أو اإلاالق هو تقيرد الرررا القرائم
بالمأمور به بوجود ذلل التقدير أو إاالقه باإلضافة إليه

18

أجود التقريراتو ج1و ص293 :

المقدمة الرابعة
• و الكاشف عن كل من اإلاالق و التقييد في هذا المقام انما هو الدليل
الخارجي فقد يدل على اإلاالق كما دل على ثبوت األحكام الشرعية
في كلتا حالتي العلم و الجهل بها في غير الجهر و اإلخفات و القصر و
التمام و قد يدل على تقيد الررا بحال دون حال كما دل الدليل على
اختصاص مالك وجوب القصر و وجوب الجهر أو اإلخفرات بالعرالم
بوجوبها فالخطاب غير ثاب في ظرف الجهل
• و يسمى هذا القسم من اإلاالق باإلاالق الذاتي و المالكي الستحالة
اإلاالق اللحاظي في موارده كما مر توضيحه [ ]1في البحث المذكور
19

أجود التقريراتو ج1و ص294 :

المقدمة الرابعة
• ______________________________
[ ]1و قد مر في البحرث المببرور انره ال منراص فري جميرع مروارد
االنقسامات األولية و الثانوية من اإلارالق أو التقييرد و انره ال يعقرل
اإلهمال في الواقع و مقام الثبوت مطلقا و ان استحالة كل من اإلاالق
و التقييد تالزم كون اآلخر ضروريا و على ذلل فرال يبقرى موضرو
لإلاالق الذاتي أصال

20

أجود التقريراتو ج1و ص294 :

المقدمة الرابعة
• (الثالث) ان يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلل التقدير أو لرفعره
فيكون محفوظا في الصورتين ال محالة
• و هذا القسم مختص بباب الطاعة و المعصية فران اإلارالق و التقييرد
بقسميهما أعني بهما الذاتي و اللحاظي مستحيالن في هذا الباب

21

أجود التقريراتو ج1و ص294 :

المقدمة الرابعة
• اما استحالة التقييد فالن وجروب فعرل لرو كران مشررواا بوجروده
الختص البه بتقدير وجوده خارجا و هو الب الحاصرل و لرو كران
مشرواا بعدمه الختص البه بتقدير تركره و هرو الرب الجمرع برين
النقيضين و على كل من التقديرين يكون البه محاال
• فإذا كان التقييد بكل من التقرديرين محراال كران اإلارالق باإلضرافة
إليهما أيضا محاال إذ اإلاالق في قوة التصريح بكال التقديرين فيكون
فيه [ ]2محذور الب الحاصل و المحال معا
• و قد أشرنا في البحث المذكور إلى ان تقابل اإلاالق و التقييد انما هو
تقابل العدم و الملكة و ان امتنا التقييد يساوق امتنا اإلاالق
22

أجود التقريراتو ج1و ص294 :

المقدمة الرابعة
• ______________________________
[ ]2ال يخفى ان اإلاالق و ان كان في قوة التصريح بثبوت الحكم على كل
تقدير إلّا انه ال يترتب عليه المحذور المترتب علرى التقييرد و ذلرل لمرا
عرف ان تقييد الحكم بقيد و اشترااه به يستدعى ترأخره عنره و توقرف
فعليته على فرا وجوده فيستحيل تقييد الحكم بوجود متعلقره ألنره مرن
الب الحاصل كما انه يستحيل تقييده بعدم متعلقه ألنه من الب المحال و
هذا بخالف إاالق الحكم باإلضافة إلى كل من تقديري وجرود متعلقره و
عدمه فانه و ان كان مستلبما لثبوت الحكم في كل من التقرديرين إلّرا انره
ألجل عدم اعتبار وجود المتعلق و عدمه في فعليرة الحكرم ال مرن جهرة
اعتبار كل منهما فيها و من الواضح ان المستحيل هو دخل وجرود متعلرق
الطلب أو عدمه في فعليته و اما عدم دخلهما فيها فهو ضروري
23

أجود التقريراتو ج1و ص294 :

المقدمة الرابعة

• ______________________________
ال مستحيل و قد أشرنا آنفا إلى انه ال مالزمرة برين اسرتحالة التقييرد و اسرتحالة
اإلاالق أصال و على ذلل فانحفاظ الخطاب في تقدير ما ال مناص عرن اسرتناده
إلى التقييد أو اإلاالق اللحاظيين باإلضافة إلى ذلل التقدير و ليس للقسم الثاني و
الثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير ما موضو أصال (ثم ال يخفى) انره ال دخرل
لهذه المقدمة في إثبات صحة الترتب بل قوامه انما هو بما سيجيء من ان الخطابين
و ان كانا فعليين في زمان واحد إلّا انه ال تدافع بينهمرا بوجره أصرال ألن خطراب
األهم ال يقتضى إلّا وجود األهم من دون تعرا له إلى وجود شيء آخر و عدمره
على تقدير عصيانه و تحقق ترك األهم في الخارج كما ان خطاب المهم ال يقتضى
ترك األهم ألنه موضوعه و شراه و انما يقتضى وجود المهرم علرى تقردير تررك
األهم في نفسه و مع قطع النّظر عن الب المهم فكل من الخطرابين يقتضرى شريئا
أجنبيا عما يقتضيه اآلخر فال تنافي بين فعليتهمرا أصرال و سريجيء لرذلل مبيرد
توضيح إن شاء اللَّه تعالى
24

أجود التقريراتو ج1و ص294 :

المقدمة الرابعة
• و توهم ان انقسرام المكلرف إلرى المطيرع و العاصري انمرا هرو مرن
االنقسامات الالحقة للخطاب المتأخرة عنه فيكون انحفراظ الخطراب
في كال التقديرين من باب نتيجة اإلاالق
• مدفو بان االنقسام المذكور و ان كان من االنقسامات الالحقة إلّرا ان
محل الكالم هو اإلاالق باإلضافة إلى منشأ انتربا هرذين العنروانين
أعني به الفعل و الترك و من الواضح ان االنقسام باإلضافة إلى حالتي
الفعل و الترك ليس من االنقسامات الالحقة غير القابلة للحاظ الحاكم
بداهة انه ال بد له من ان يالحظ حال الخطاب حالتي الفعل و التررك
ليكون خطابه بعثا إلى أحد التقديرين و زجرا عن اآلخر
25

أجود التقريراتو ج1و ص295 :

المقدمة الرابعة
• فظهر مما ذكرناه ان حال الخطاب باإلضافة إلى حالتي كون المكلرف
فاعال و تاركا كحال [ ]1حمل الوجود أو العدم على الماهية فكمرا ال
يعقل ان تكون الماهية المقيدة بالوجود أو العدم أو المطلقة باإلضرافة
إليهما موضوعا في مقام حمل الوجود أو العدم عليها بل ال بد مرن ان
يكون الموضو في هرذا المقرام نفرس الماهيرة المعرراة عرن لحراظ
اإلاالق و التقييد كذلل ال يعقرل ان يكرون موضرو الخطراب هرو
المكلف المقيد بكونه فاعال أو المقيد بكونه تاركا أو المطلق باإلضافة
إليهما

26

أجود التقريراتو ج1و ص295 :

المقدمة الرابعة
• ______________________________
[ ]1ال يخفى ان حمل الوجود أو العدم على الماهية عبارة عن االخبار عن اتصاف
الماهية في الخارج بالوجود أو بالعدم فكما ان معروا الوجود أو العدم انمرا هرو
نفس الماهية التي هي في ذاتها ليس إلّا هي و الوجود و العدم خارجان عن ذاتها
و ذاتياتها كذلل موضو القضية التي حمل فيها الوجود أو العدم على الماهية هري
نفسها أيضا فان الحكاية انما هي على ابق الواقع و المحكي عنره و هرذا بخرالف
الب الشيء الملحوظ تقيده بشيء أو عدم تقيده به و لو كان ذلل الشريء وجرود
متعلق الطلب أو عدمه نعم الطلب انما يتعلق بنفس الطبيعة التي هي فري نفسرها ال
مطلوبة و ال غير مطلوبة فتكون بتعلق الطلب بها مطلوبة كما هو الحال في عروا
الوجود على الماهية و بالجملة قياس عدم تقيد الماهية المحمول عليها الوجرود أو
العدم بالوجود أو العدم و عدم إاالقها باإلضافة إليهما بعدم تقيرد الطلرب بوجرود
متعلقه أو بعدمه و عدم إاالقه باإلضافة إليهما كما أفيد في المتن قياس مع الفارق
27

أجود التقريراتو ج1و ص295 :

المقدمة الرابعة
• و الفرق بين انحفاظ الخطاب في هذا القسم ألجل انه من لروازم ذاتره
حيث ان تعلق الخطاب بشيء بذاته يقتضى وضع تقدير و هدم تقردير
آخر سواء كان الخطاب وجوبيا أو تحريميا فان األول يقتضرى وضرع
تقدير الوجود و هدم تقدير العدم كما ان الثاني يقتضرى وضرع تقردير
العدم و هدم تقدير الوجود و هذا بخالف انحفاظ الخطاب في القسمين
السابقين فانه من جهة التقييد بذلل التقدير أو اإلاالق باإلضافة إليره
و إلّا فذات الخطاب بالحج أو الصالة مرثال ال يقتضرى انحفاظره فري
تقدير االستطاعة بنفسه

28

أجود التقريراتو ج1و ص296 :

الفرق بين القسم األخير و القسمين األولين

الفرق بين
القسم
األخير و
القسمين
األولين

29

نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب
باإلضافة إليه في القسمين األولين
نسبة العلة إلى معلولها ،و في هذا
القسم نسبة المعلول إلى العلة

في القسمين األولين ال يكون
الخطاب متعرضا لحال نسبة
التقدير المحفوظ فيه و في هذا
القسم فانه بنفسه متعرض لحال
ذلك التقدير

المقدمة الرابعة
• و يترتب على الفرق من هذه الجهة امران
• (األول) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب باإلضرافة إليره فري
القسمين األولين نسبة العلة إلى معلولها

30

أجود التقريراتو ج1و ص296 :

المقدمة الرابعة
• اما في موارد التقييد فهو واضح لما ذكرناه من ان مرجع كل تقدير كان
الخطاب مشرواا به إلى كونه مأخوذا في موضوعه و قرد عرفر ان
رتبة الموضو من حكمه نظير رتبة العلة من معلولها
• و اما في موارد اإلاالق فلما ذكرناه [ ]1من اتحاد مرتبرة اإلارالق و
التقييد إذ اإلاالق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له فإذا كانر
مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كان مرتبرة اإلارالق
أيضا كذلل

31

أجود التقريراتو ج1و ص296 :

المقدمة الرابعة
• [ ]1ال يخفى ان تقييد الحكم بشيء و ان كران يقتضرى ترأخر فعليرة
الحكم عن تحقق ذلل الشيء ابعا إلّا ان إاالق الحكم باإلضافة إلى
شيء ال يقتضى التأخر المببرور و ذلرل لمرا عرفر سرابقا مرن ان
اإلاالق عبارة عن عدم دخل قيد ما في فعلية الحكم و من الضروري
ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته ال يستلبم تأخره عما ليس لره
دخل فيها و كون نفس اإلاالق و التقييد في مرتبة واحردة و ان كران
صحيحا إلّا انه أجنبي عما نحن فيه و هو إثبات تأخر ذات الحكم

32

أجود التقريراتو ج1و ص296 :

المقدمة الرابعة
• و اما في هذا القسم فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب باإلضافة إليه
نسبة المعلول إلى العلة و ذلل لما مر مرارا من ان الخطراب لره نحرو
علية باإلضافة إلى االمتثال ألن الخطاب هو الّذي يقتضى وضع أحرد
التقديرين و هدم اآلخر فتكون نسبته إلى التقدير المحفوظ فيه نسربة
العلية ال محالة
• فإذا كان نسبة الحكم إلى االمتثال نسبة العلة إلى معلولها كران الحرال
ذلل باإلضافة إلى [ ]1العصيان أيضا ألن مرتبة العصيان هري بعينهرا
مرتبة االمتثال
33

أجود التقريراتو ج1و ص296 :

المقدمة الرابعة

• [ ]1تأخر عصيان الخطاب عن نفس الخطاب و ان كران صرحيحا ألنره متوقرف و
متفر عليه إلّا ان مالك تأخره عنه هو ذلل كما هو المالك في تأخر االمتثال عن
الخطاب أيضا و اما ما أفيد في المتن من كون مالكه هو اتحاد رتبرة العصريان مرع
رتبة االمتثال المتأخرة عن الخطاب فقد ظهر ما فيه مما ذكرناه آنفرا هرذا فيمرا إذا
لوحظ النسبة بين الخطاب و عنواني االمتثال و العصيان و اما إذا لوحظ النسبة
بين الخطاب و ما هو المنشأ النتبا هذين العنوانين أعني به نفس الفعرل و التررك
فلو سلم تأخر الفعل عن الخطاب بوجه لكونه كالمعلول بالقيراس إليره فرال يسرلم
تأخر عدمه عن الخطاب ألجل اتحاد العدم و الوجود في الرتبة علرى مرا عرفر
وجه ذلل آنفا عما يكون الحكم مطلقا باإلضافة إليه كما انه كان متأخرا عنره لرو
كان مقيدا به هذا مضافا إلى ما تقدم سابقا من ان تقدم شيء على شيء ال يقتضرى
تقدم ما يكون متحدا مع المتقدم في الرتبة على ما هو متأخر عن ذلل المتقدم فان
التقدم و التأخر ال بد من ان يكونا بمالك يقتضيهما و قرد ذكرنرا ان وجرود العلرة
متقدم على معلولها و اما عدم العلة فهو و ان كان فري مرتبرة وجودهرا إلّرا انره ال
موجب لتقدمه على وجود المعلول أصال
34

أجود التقريراتو ج1و ص297 :

المقدمة الرابعة
• (الثاني) ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسمين األولين بما
انها نسبة الموضو إلى حكمه كما عرف فال محالة ال يكون الخطاب
متعرضا لحاله أصال وضعا و رفعا مثال خطاب الحج ال يكون متعرضرا
لحال االستطاعة بان يكون مقتضريا لوجودهرا أو عردمها و انمرا هرو
يتعرا حال الحج باقتضاء وجوده علرى تقردير وجرود االسرتطاعة
بأسبابها المقتضية لها فال نظر له إلى إيجادها و عدم إيجادها
• و هذا بخالف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في هذا القسم فانه بنفسه
متعرا لحال ذلل التقدير وضعا و رفعا إذ المفروا انه هو المقتضى
لوضع أحد التقديرين و رفع اآلخر
35

أجود التقريراتو ج1و ص297 :

المقدمة الرابعة
• (فتحصل) ان انحفاظ الخطاب في هذا القسم و في القسرمين األولرين
من الجهتين المذكورتين على ارفي النقيض

36

أجود التقريراتو ج1و ص297 :

المقدمة الرابعة
• و من ذلل يظهر ان انحفاظ [ ]2خطاب األهم في ظرف
العصيان انما هو من جهة اقتضائه لرفرع هرذا التقردير و
هدمه من دون ان يكون له نظر إلى شيء آخر على هذا
التقدير بخالف خطاب المهم فانه ال نظر لره إلرى وضرع
هذا التقدير و رفعه ألنه شراه و موضوعه و قد عرفر
انه يستحيل ان يقتضى الحكم وجود موضوعه أو عدمره
و انما هو يقتضى وجرود متعلقره علرى تقردير عصريان
خطاب األهم
37

أجود التقريراتو ج1و ص297 :

المقدمة الرابعة
• [ ]2هذا البيان هو الّذي يدور عليه جواز الترتب و ال يتوقرف صرحته
على شيء مما ذكر في هذه المقدمة كما أشرنا إليه و سيأتي له مبيرد
توضيح إن شاء اللَّه تعالى

38

أجود التقريراتو ج1و ص297 :

المقدّمة الخامسة
•
• المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكالم في بحث الترتب
• و إثبات ان القول بالترتب ال يترتب عليه محذور الرب الجمرع برين
الضدين كما توهم فانه انما يترتب على إاالق الخطابين دون فعليتهما

39

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة

ال يكون قابال
للتصرف الشرعي
الشرط
يكون قابال لذلك
40

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
لكونه خارجا عن اختيار
المكلف بالكلية نظير كسوف
الشمس و زوالها و نحوهما
ال يكون قابال للتصرف
الشرعي
الشرط

كل خطاب فرض مقارنا في
الزمان للخطاب المترتب
على ذلك الشرط يكون في
عرضه

يكون قابال لذلك

41

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• (فنقول) ان الشرط الّذي يترتب عليه الخطاب امرا ان ال يكرون قرابال
للتصرف الشرعي لكونه خارجا عرن اختيرار المكلرف بالكليرة نظيرر
كسوف الشمس و زوالها و نحوهما و اما ان يكون قابال لذلل
• (اما القسم األول) فكل خطاب فررا مقارنرا فري البمران للخطراب
المترتب على ذلل الشرط ال بد من ان يكون فري عرضره مرن هرذه
الجهة و يستحيل ان يكون متعرضا لحرال موضروعه رفعرا أو وضرعا
لكونه غير مقدور كما هوالمفروا

42

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• و حينئذ فان كان كل من الخطرابين مشررواا بعردم اإلتيران بمتعلرق
اآلخر أو كان أحدهما مشرواا بذلل فيستحيل وقو متعلقيهما فري
الخارج على صفة المطلوبية و تعلق الطلب بالجمع بينهمرا و لرو كران
ممكنا في نفسه فلو أتى المكلف بهما بداعي المطلوبية لكان مشرعا ال
محالة
• و اما إذا كانا مطلقين من هذه الجهرة فاجتمرا الطلبرين فري البمران
يستلبم الب الجمع بين متعلقيهما فان كان ممكنا فرال إشركال و إلّرا
فتقع المباحمة بينهما قهرا فيحكم العقل بالتخيير بينهما كما مر
43

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• (فتحصل) ان الب الجمع في هرذا الفررا انمرا هرو نتيجرة إارالق
الخطابين دون فعليتهما

44

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
ال يكون قابال للتصرف
الشرعي
ال يكون أحد الخطابين
المجتمعين في الزمان ناظرا ً
إلى رفع موضوع اآلخر

الشرط
يكون قابال لذلك

يكون ناظرا ً إلى رفع
موضوع اآلخر

45

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• (و اما القسم الثاني) فاما ان ال يكون أحد الخطرابين المجتمعرين فري
البمان ناظرا إلى رفع موضو اآلخر و اما ان يكون ناظرا إلى ذلل
• و على األول فحكمه حكم القسم األول بعينه فان موضو الخطاب و
ان كان قابال للتصرف الشرعي لكونه تح االختيار إلّرا ان الخطراب
اآلخر لما لم يكن ناظرا إلى رفعه بل هو أجنبي عنره كران الخطابران
عرضيين من هذه الجهة ال محالة فيجري فيه مرا ذكرنراه فري القسرم
األول و ان الب الجمع انما هو من لوازم إاالق الخطرابين فيكونران
متباحمين عند عدم إمكان الجمع بين المتعلقين فيحكم العقل بالتخيير
بينهما
46

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• (و توهم) انه ال محذور في الب الجمع فري هرذا الفررا و ان كران
الجمع غير مقدور عليه للمكلف نظرا إلى تمكنه من عدم إيجاد شرط
أحد الخطابين و هو الب المهم في محل الكالم فيمكنه ان ال يقع في
محذور المخالفة

47

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• (مدفو ) بان القدرة التي هي شرط التكليرف انمرا هري القردرة علرى
متعلق التكليف في فرا وجود موضوعه ال القردرة علرى الموضرو
فان التكليف كما ذكرناه مرارا انما هو لتحريل المكلرف نحرو الفعرل
الخارجي فيستحيل التكليف عند عدم القدرة على متعلقره و لرو كران
موضو التكليف مقدورا له

48

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• فالمولى الحكيم ال يمكنه األمر بالطيران إلى الهواء و لرو كران ذلرل
مشرواا بأمر اختياري كصعود المكلف إلى السطح فان الصرعود إلرى
السطح و ان كان مقدورا له إلّا ان الطيران إلى الهواء بما انره يسرتحيل
صدوره منه يستحيل تحريكه إليه

49

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• و توهم عدم منافاة االمتنا باالختيار لالختيار كما نسرب إلرى أبري
هاشم مضافا إلى انه ممنو في نفسه كما تقدم و انما المسلم من عدم
المنافاة عدمها باإلضافة إلى العقاب دون الخطاب أجنبي عرن المقرام
رأسا فان التوهم المببور انما هو فيما إذا كان الفعل المأمور به مقدورا
في حد ذاته و امتنع باالختيار ال فيما إذا كان ممتنعا في نفسه و كران
شرط الخطاب المتعلق به مقدورا للمكلف فان أبا هاشم أيضا ال يلتبم
بصحة الخطاب في هذا الفرا

50

أجود التقريراتو ج1و ص299 :

المقدّمة الخامسة
• (و منه يظهر) ان اسناد صحة الخطراب الترتبري إلرى السريد المحقرق
العالمة الشيرازي (قده) بتقريب انه و ان كان يستلبم الب الجمرع إلّرا
انه ال محذور فيه لتمكن المكلف من التخلص عنه بتركه العصيان ليس
مطابقا للواقع بل يستحيل صدور ذلل منه (قرده) و لعلره (قرده) قرد
تعرا في ضمن بحث الترتب لكون العصيان امرا اختياريرا لمناسربة
مقتضية له فتوهم المتوهم انره (قرده) أراد برذلل تصرحيح الخطراب
الترتبي

51

أجود التقريراتو ج1و ص300 :

المقدّمة الخامسة
• و بالجملة القائل بالترتب انما يقول به ألنه يرى انه ال يسرتلبم الرب
الجمع ال انه يقول بجواز الرب الجمرع برين الضردين فيمرا إذا كران
موضو أحد الطلبين تح اختيار المكلف و قدرته فعصريان خطراب
األهم و ان كان اختياريا إلّا انه ال يصحح التكليف برأمر غيرر مقردور
ألن استحالة الب المحال و لو كان مشرواا بأمر اختياري كرادت ان
تكون من البديهيات
• (فتحصل) ان حال هذا القسم هي حال القسم األول بعينها و ان الرب
الجمع انما هو من لوازم إاالق الخطابين دون فعليتهما
52

أجود التقريراتو ج1و ص300 :

المقدّمة الخامسة
• (و على الثاني) أعني به ما إذا كان أحد الخطابين فيه ناظرا إلرى رفرع
موضو اآلخر فاما ان يكون أحد الخطابين فيره نراظرا إلرى إعردام
موضو اآلخر دفعا فقط أو دفعا و رفعا اما مطلقا أو فري برهرة مرن
البمان
• و األول انما يتصور فيما إذا كان الموضرو القابرل للتصررف بصررف
حدوثه شراا للتكليف كالسفر و الحضر المشروط بهما وجوب القصر
و اإلتمام بناء على ان المالك في وجوبهما و استقرارهما في الذّمّة هو
حال التكليف ال حال األداء
53

أجود التقريراتو ج1و ص300 :

المقدّمة الخامسة
• (و الثاني) انما يتصور فيما إذا كان الموضو المذكور شراا حردوثا و
بقاء و هذا كالمثالين المذكورين بناء على ان المالك فيهما هرو حرال
األداء
• (و الثالث) انما يتصور فيما إذا كان الموضو القابل للتصررف شرراا
حدوثا و بقاء في الجملة و هذا كاالسرتطاعة المشرروط بهرا اسرتقرار
وجوب الحج و كالحضر المشروط به وجروب الصروم فران اسرتقرار
وجوب الحج مشروط ببقاء االستطاعة برهة من البمان على الخرالف
في تحديد مقدارها و المسألة محررة في الفقه كما ان وجوب الصروم
مشروط ببقاء الحضر إلى البوال
54

أجود التقريراتو ج1و ص300 :

المقدّمة الخامسة
• و في تمام هذه األقسام اما ان يكون أحد الخطرابين رافعرا لموضرو
الخطاب اآلخر بنفس وجوده أو بامتثاله

55

أجود التقريراتو ج1و ص300 :

المقدّمة الخامسة
• اما األول فهو خارج عن محل البحرث بالكليرة و يسرتحيل اجتمرا
خطابين كذلل في زمان واحد فان المفروا ان أحد الخطابين رافرع
لموضو اآلخر بنفسه فكيف يمكن فرا اجتماعه معه مضافا إلى ان
فرا االجتما يستلبم فرا الشيء قبرل وجرود موضروعه و فري
مرتبة رافعه و هو يسرتلبم تقردم الشريء علرى نفسره بمررتبتين ألن
المفروا [ ]1ان مرتبة موضوعه متأخرة عن الخطاب الرافع له بمرتبة
و هو متأخر عن موضوعه بمرتبة واحدة أيضرا ففرضره فري عررا
الخطاب الرافع لموضوعه يستلبم تقدمه على نفسه بمرتبتين

56

أجود التقريراتو ج1و ص300 :

المقدّمة الخامسة
• و مثال ذلل ما إذا تعلق خطاب بإخراج ناقة واحدة مثال زكراة قبرل
تمام سنة التجارة فان تعلق الخطاب بإخراج نفس العين يخرجها عرن
عنوان فاضل المئونة الّذي هو موضو وجوب الخمس كمرا ان سرنة
التجارة لو فرا كما لها قبل تمامية حول البكاة يكون وجوب إخراج
الخمس من النصاب مخرجا له عن كونه القا بمشاركة الفقير إياه فري
ذلل المال فيخرج بذلل عن موضو وجوب البكاة هذا بالنسبة إلرى
الخطاب المتعلق بإخراج نفس العين و صرفها في مصرفها

57

أجود التقريراتو ج1و ص301 :

المقدّمة الخامسة
• و اما الخطاب المتعلق بتفريغ الذّمّة عما اشترل به ألجل دين صررف
في مئونة سنة التجارة فهو أيضا يخرج المال عن عنوان فاضل المئونة
و اما إذا كان ألجل دين سابق صرف في غيرر مئونرة سرنة التجرارة
فنفس الخطاب فيه ال يخرج المال الموجود عن عنوان فاضل المئونرة
نعم أداء الدين السابق في سنة التجارة و امتثرال البره يحسرب مرن
المؤن و يخرج به المال عن العنوان المذكور قطعا فهذا القسرم يردخل
في القسم اآلتي الّذي يكون فيه ارتفا موضو أحد الخطابين بامتثال
الخطاب اآلخر دون نفسه

58

أجود التقريراتو ج1و ص301 :

المقدّمة الخامسة
• و اما الضمانات التي تحدث في سنة التجارة من إتالف مرال الريرر و
نحو ذلل ففي كون الخطابات الناشئة منها رافعرة لموضرو وجروب
الخمس بنفسها و بامتثالها قوالن أقواهما الثراني فتكرون داخلرة فري
القسم اآلتي أيضا هذا ما يتعلق بباب الخمس و اما مرا يتعلرق ببراب
الحج فكل خطاب مالي تعلق بالعين أو بالذمة يكون بنفسه مانعا عرن
تحقق االستطاعة و رافعا لها تشريعا و لو فرضنا كون مرا فري الذّمّرة
مؤجال و لم يحل أجله بناء على ما هو األقوى
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أجود التقريراتو ج1و ص301 :

المقدّمة الخامسة
• ______________________________
[ ]1ال يخفى ان ما هو المفروا انما هو تأخر ارتفا موضرو أحرد
الخطابين عن نفس اآلخر و قد عرف فيما تقدم ان تأخر شريء عرن
شيء ال يقتضى تأخر نقيض الشيء المتأخر عن الشيء المتقدم و عليه
فال وجه لما أفيد في المتن من استلبام اجتما الخطرابين المفرروا
كون أحدهما بنفسه رافعا لموضو اآلخر لتقردم الشريء علرى نفسره
بمرتبتين نعم ما أفيد أوال في وجه استحالة ذلل و حاصله ان فعليرة
الحكم بما انها تتوقف على وجود موضوعه ال محالة تكون مسرتحيلة
في فرا وجود الرافع لموضوعه في غاية الجودة و المتانة
60

أجود التقريراتو ج1و ص301 :

المقدّمة الخامسة
•
•

61

أجود التقريرات ،ج ،1ص302 :
عندنا من اشتراط الرجو إلى الكفاية و اما على القول اآلخر فال يكون الدين المؤجل مانعا عن االستطاعة فعال و بالجملرة
كل مورد فرا فيه كون الخطاب بنفسه رافعا لموضو الخطاب اآلخر يستحيل تحققه معه و لو فرا عصريانه فرال يجرب
الحج على من ال يفي ماله بأداء دينه و مصارف اريقه و ان كان عاصيا لخطاب أداء ديونه و يكون حال هرذا القسرم حرال
األمارات بالنسبة إلى األحكام الظاهرية فكما انه مع ورود األمارة ال يبقى مجال لجريان األصل النتفاء موضروعه بورودهرا
كذلل ال يبقى مع تحقق أحد الحكمين مجال الحكم اآلخر النتفاء موضوعه بذلل على الفرا و امرا القسرم الثراني و هرو
الّذي يكون فيه أحد الخطابين رافعا لموضو اآلخر بامتثاله ال بخطابه و يكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هردم موضرو
الخطاب اآلخر فهو الّذي وقع الكالم فيه جوازا و امتناعا باعتبار أن توجه خطابين كذلل إلى مكلف واحد في زمان واحرد
يستلبم الب الجمع بين المتعلقين أو ال يستلبم ذلل و عليه (فنقول) ال إشكال في وقو خطابين كرذلل فري جملرة مرن
المسائل الفقهية و إنكار ذلل يساوق إنكار الضروريات الفقهية (منهرا) مرا إذا حرمر اإلقامرة علرى المسرافر فري مكران
مخصوص فانه مع كونه مكلفا فعال بترك اإلقامة و هدم موضو وجوب الصوم مكلف بالصوم قطعا على تقدير عصيانه لهرذا
الخطاب و قصده اإلقامة و ال يمكن ألحد االلتبام بعدم وجوب الصوم عليه على تقدير قصده اإلقامة عصيانا فالخطاب بترك
اإلقامة خطاب بهدم موضو وجوب الصوم دفعا و رفعا إلى البوال و لكنه على تقدير تحقق عصريان هرذا الخطراب يكرون
المكلف محكوما عليه بالصوم ال محالة هذا بناء على كون قصد اإلقامة قااعا لحكم السفر و اما بناء على قطعره لموضروعه
فيكون وجوب الصوم مترتبا على عنوان الحضر المترتب على عصيان حرمة قصد اإلقامرة و ال فررق فري إمكران الخطراب
الترتبي و امتناعه بين ان يكون أحد الخطابين مترتبا على نفس عصيان الخطاب اآلخر أو على معلوله و ما يترتب عليه هرذا
بالنسبة إلى ما قبل البوال و اما بالنسبة إلى ما بعده فال تكون حرمة قصد اإلقامرة خطابرا بهردم موضرو وجروب الصروم
الستقرار الوجوب عليه حينئذ و ان سافر نعم يكون الخطاب بترك قصد اإلقامة خطابا بهدم موضو وجوب إتمرام الصرالة
فانه إذا عصى هذا الخطاب بقصده اإلقامة كان مكلفا بوجوب إتمام الصالة قطعا فامتثال التكليف بترك قصد اإلقامة هو الّذي
يكون دافعا لموضو وجوب اإلتمام و اما كونه رافعا له فيبتني

أجود التقريراتو ج1و ص301 :
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أجود التقريرات ،ج ،1ص303 :
على القول يكون وجوب اإلتمام و القصر دائرا مدار حال األداء كما هو األقوى و اما على القول بكونهما تابعين لحال المكلف أول وجوب الصالة فيتمحض امتثال الخطراب
المببور في كونه رافعا و بالجملة االلتبام بالخطاب الترتبي في أمثال ذلل من الفرو الفقهية مما ال مناص عنه و توهم ان اجتما الخطابين كذلل يستلبم الب الجمع برين
الضدين انما نشأ من عدم تعقل حقيقة الخطاب الترتبي و إلّا فإمكانه و عدم استلبامه لطلب الجمع بعد تعقل موضوعه لعله من الواضحات (و بيانره) ان الرب الجمرع امرا ان
يكون بمعنى تعلق الب واحد بالجمع بين فعلين في الخارج و من الواضح ان القول بالترتب ال يستلبم القول بذلل و اما ان يكون بمعنى تعلرق البرين بفعلرين علرى نحرو
يكون كل منهما مطلوبا في ظرف الب اآلخر ليرجع األمر إلى الب واقع الجمع و حقيقته و ان لم يتعلق الب به بعنوانه و هذا هو الّذي توهم لبومه لترتب أحرد الخطرابين
على عصيان اآلخر و لكن الصحيح ان القول بصحة الترتب ال يستلبم ذلل ضرورة ان الب الجمع كذلل انما يتحقق بأحد أمور ثالثة ليس شيء منها بمتحقرق فري المقرام
(األول) ان يكون متعلق كل من الخطابين مقيدا بحال امتثال الخطاب اآلخر كما إذا فرضنا ان الصوم المقارن المتثال خطاب الصالة هو المتعلق للوجروب و كرذلل العكرس
فيكون المأمور به بحسب النتيجة هو اإلتيان بكل منهما مع اآلخر (الثاني) ان يكون متعلق أحد الخطابين مقيدا بذلل دون اآلخر كتقييرد القرراءة بكونهرا حرال القيرام دون
العكس فيكون امتثال خطابها مقيدا بامتثال خطابه فيتحقق هناك أيضا الب الجمع ال محالة (الثالث) ان يكون كل من الخطابين مطلقا باإلضافة إلى اإلتيان بمتعلرق اآلخرر
كما في الصوم و الصالة فان وجوب كل منهما مطلق باإلضافة إلى امتثال اآلخر و عدمه فعند تحقق امتثال أحد الخطابين يكون اإلتيان بمتعلق الخطاب اآلخر مطلوبا أيضرا
فتكون النتيجة هو الب الجمع بينهما و اما إذا فرضنا ان أحد الخطابين مشروط بعدم اإلتيان بمتعلق اآلخر كما في المقام فيستحيل ان تكون نتيجة فعليرة الخطرابين الرب
الجمع ألن فعلية الخطاب المشروط اما ان تكون على نحو إنشائه فتكون مطلوبية متعلقة في ظرف ترك متعلق اآلخر و هذا نقيض الب الجمرع و معانردة فعليره يسرتحيل
وقو الفعلين معا على صفة المطلوبية و ان كان المكلف متمكنا من الجمع بينهما في الخارج و اما ان ال تكون كذلل بان يتخلف مقام الفعلية
أجود التقريرات ،ج ،1ص304 :
عن مقام اإلنشاء فالخطاب في مرحلة اإلنشاء و ان فرا كونه مشرواا بعدم اإلتيان بمتعلق اآلخر إلّا انه في مقام الفعلية يتخلف عما كان عليه و يكون مشررواا باإلتيران
بمتعلق اآلخر أو مطلقا باإلضافة إليه و على كال التقديرين ففعلية الخطابين و ان كان تستلبم الب الجمع إلّا انه يستحيل تخلف مقام الفعلية عن مقام اإلنشاء لما قد عرف
من انه يستحيل خروج الواجب المشروط بعد حصول شراه إلى اإلاالق فضال عن كونه في مقام الفعلية مشرواا بنقيض ما كان مشرواا به في مقام اإلنشاء و علرى ذلرل
فالخطاب بالمهم بما انه فرا اشترااه بترك األهم فيستحيل ان يكون بعثا إليه في فرا وجود األهم ليكون الزم فعلية الخطابين عند تحقرق عصريان خطراب األهرم هرو
الب الجمع بينهما (و بالجملة) فرا اشتراط الب المهم بترك األهم و فرا كونه مطلوبا معه ال يجتمعان برل ان الزم اجتمرا الفرضرين هرو اسرتلبام الشريء لنقيضره و
اجتما الشيء مع علة عدمه و كالهما مستحيل (توضيح) ذلل [ ]1ان الب المهم إذا كان مشرواا بترك األهم كان ظرف مطلوبية المهم هو ظررف عردم األهرم ال محالرة
ففرا كونه مطلوبا في ظرف وجوده ليكون الزم اجتما الطلبين هو الب الجمع يستلبم استلبام الشيء أعني به ترك األهم لنقيضه أعني به وجوده و هرذا محرال و أيضرا
الزم اشتراط الب المهم بعدم األهم ان يكون وجود األهم و امتثال خطابه في الخارج علة الرتفا موضو خطاب المهم و حينئذ ففي ظرف امتثرال األهرم امرا ان يترترب
عليه معلوله و هو ارتفا موضو الب المهم و مع ذلل يكون المهم مطلوبا فيلبم اجتما الشيء أعني به الب المهم مع علة عدمه أعني به امتثال خطاب األهرم و امرا ان
ال يترتب عليه ذلل و عدم الترتب اما ان يكون ألجل قصور في ناحية العلة أو المعلول و اما ان يكون بال قصور في ناحيتهما و كل ذلل خلف محال فتوهم استلبام فعلية

أجود التقريراتو ج1و ص301 :

• ______________________________
[ ]1األولى في تقريب هذا الوجه ان يقال انه إذا فرا اشتراط الب المهم
بعصيان الب األهم و تركه فلو كان المهم مطلوبا في ظرف وجرود األهرم
للبم اجتما النقيضين أو الخلف و كالهما مستحيل بيران ذلرل ان الرب
المهم تتوقف فعليته على فعلية موضوعه و شراه أعني به ترك األهم فلرو
فرا كون األهم متروكا في ظرف وجوده للبم اجتما النقيضين كما انه لو
فرا فعلية الب المهم في ظرف عدم تحقق شراه للبم الخلرف و علرى
كال التقديرين يستحيل فعلية الب المهم في ظرف وجود األهرم و تحقرق
امتثال البه فيستحيل استلبام فعلية الطلبين المترتب أحدهما على عصيان
اآلخر لطلب الجمع بين متعلقيهما
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الطلبين على نحو الترتب لطلب الجمع يستلبم محاذير عديدة ال يمكن االلتبام بواحد منها فان قل ان ما ذكرتره مرن عردم
لبوم الب الجمع من الخطابين على نحو الترتب انما هو شبهة في مقابل البداهة ضرورة ان الخطاب باألهم ال يسرقط حرين
االشترال بالمهم الّذي هو ظرف عصيان األهم ألن سقوط الخطاب ال يكون إلّا باالمتثال أو بانقضاء ظرف امتثاله و لرو كران
ذلل بالعصيان فاالمر باألهم يبقى على فعليته حين االشترال بالمهم و بما ان المفروا هو فعلية األمر بالمهم أيضرا يجتمرع
األمران الفعليان في زمان واحد ال محالة و الزم فعليتهما في زمان واحد هو الب الجمع بين متعلقيهمرا فري ذلرل البمران
بالضرورة و هذا هو محذور القول بتعلق الطلب بالضدين على نحو الترتب قل يندفع ما ذكرته بالحل و النقض امرا الرنقض
فالن األمر باألهم كما انه ال يقتضى سقوط اإلباحة عن أضداده الوجودية بناء على عدم كرون تررك أحرد الضردين مقدمرة
لوجود اآلخر كما مر كذلل ال يقتضى سقوط وجوب المهم المضاد له و ليس حال المهم عند فعلية األمر براألهم إال كحرال
المباحات في جواز تركه و االشترال باألهم فكما ان األمر باألهم يجتمع مع إباحة ضده على تقدير عصيانه كذلل يجتمع مع
وجوب ضده على هذا التقدير و الزم إنكار الترتب في المقام هو إنكار إباحة أضداد الواجب من المباحرات الكثيررة و هرو
باال بالضرورة و اما الحل فالن الب الجمع انما هو من لوازم انحفاظ كل من إاالقي الخطابين بالنسبة إلى اإلتيان بمتعلرق
اآلخر و عدمه كما ذكرناه مفصال و اما إذا كان أحد الطلبين مقيدا بعدم اإلتيان بمتعلق اآلخر فال يستوي الحرال فري فعليتره
باإلضافة إلى اإلتيان بمتعلق اآلخر و عدمه بل يستحيل ان يقع متعلقه على صفة المطلوبية في عرا اإلتيان بمتعلق اآلخرر
إذ المقيد بعدم شيء يستحيل ان يوجد معه و اما ما ذكر من انحفاظ الخطابين في ظرف عصيان األمر باألهم فهرو و ان كران
حقا إلّا انهما ليسا في مرتبة واحدة ليلبم من فعليتهما معا الب الجمع بين متعلقيهما لما عرف فري المقدمرة الرابعرة مرن ان
األمر باألهم انما يقتضى هدم عصيانه فحسب و األمر بالمهم ال يقتضى وضع هذا التقدير ليقع التنافي بينهما و انما يقتضى امرا
آخر على هذا التقدير فاشتراط أحد الخطابين بعدم اإلتيان بمتعلق اآلخر ينافي الب الجمع ال انه يقتضيه و انما المقتضى لره
هو اتحاد الطلبين في الرتبة ال مجرد فعليتهما في زمان واحد و بالجملة محذور الب الجمع انما يترتب علرى اتحراد زمران
المطلوبين بحيث لو وجدا في الخارج معا التصفا
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بصفة المطلوبية ال على اتحاد زمان الطلبين مع اختالفهما في الرتبة و ما يلبم من الخطابين على نحو الترتب هو الثاني دون األول و بما ذكرناه يظهر فساد توهم ان االلتبام بالخطاب الترتبي انما يصرح فيمرا إذا كران كرل مرن
الفعلين واجدا للمالك على البدل كما هو الحال في الواجب التخييري فان المولى بما انه ليس له غرا إلباميّ في كل من الفعلين ال داعي له في البهما معا و بما ان أحد الفعلين على البدل ال بد من تحققه في الخارج لوفائره
بالمالك الملبم ال مناص له من األمر بهما على نحو الترتب و من ان يرفع يده عن أحد الخطابين عند اشترال المكلف بامتثال اآلخر و لكن هذا خالف المفروا في المقام إذ المفروا فيه ان خطاب األهرم مطلرق باإلضرافة
إلى حالتي فعل المهم و عدمه فالمولى لم يرفع يده عن الواجب األهم باشترال المكلف بالواجب المهم فخطاب األهم باق على فعليته في فرا االشترال بالمهم أيضا و بما ان المفروا هو فعلية خطاب المهم لحصرول شرراه
أعني به عصيان األهم فالخطابان فعليان في زمان واحد و هذا هو بعينه محذور الب الجمع (وجه الفساد) ان الخطابين و ان كانا فعليين حال العصيان معا إلّا ان اختالفهما في الرتبة أوجب عدم لبوم الب الجمع من فعليتهمرا
لما عرف من ان األمر باألهم انما يقتضى هدم موضو األمر بالمهم و اما هو فال يقتضى وضع موضوعه و انما يقتضى شيئا آخر على تقدير وجوده و ما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل ان تقتضي فعلية الخطابين الب
الجمع بين متعلقيهما و من هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الرطاء قدس سره من ان األمر بالمهم مشروط بالعبم على عصيان األمر باألهم غير صحيح فانه عليه ال يكون األمر باألهم رافعا لموضرو األمرر برالمهم و
هادما له تشريعا فان األمر باألهم انما يقتضى عدم عصيانه [ ]1ال عدم العبم على عصيانه و اما السر في تعبيرنا بكون العصيان شراا دون نفس
______________________________
•
[ ]1ال يذهب عليل ان متعلق الوجوب إذا كان هي الحصة االختيارية من الفعل كما هو المختار لشيخنا األستاذ قدس سره فاالمر باألهم كما يقتضى هدم تقدير عصيانه كذلل يقتضى هدم تقدير العبم على عصيانه فيسرتحيل
وقو المهم على صفة المطلوبية اال في فرا عدم وقو األهم عليها فمالك جواز الترتب على تقدير اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب األهم موجود بعينه على تقدير اشترااه بالعبم على عصيان خطاب األهم أيضرا هرذا
في غير العباديات و اما فيها فكون اشتراط خطاب المهم بالعبم على عصيان خطاب األهم في حكم االشتراط بنفس العصيان من الوضوح بمكان ال حاجة معه إلى البيان
أجود التقريرات ،ج ،1ص307 :
الترك فهو ان مجرد الترك حاصل عند الجهل به أيضا و الكالم في باب التباحم انما هو في فرا العلم بخطاب األهم و تنجبه فالتعبير بكون العصيان شراا أولى و أن بعد اإلحااة بما ذكرناه تعرف ان دعوى الضررورة فري
إمكان الخطابين على نحو الترتب غير مجازفة (و ملخص) ما ذكرناه في إثبات ذلل برهانان (األول) هو البرهان اإلني و هو عبارة عن جملة من الفرو الفقهية المتسالم عليها عند األصحاب بحيث ال يمكن إنكارها و االلتبام
بها يستلبم القول بجواز الترتب (الثاني) هو البرهان اللمي بتقريب ان الب الجمع انما هو من لوازم إاالق الخطابين دون أنفسهما و بما ان المحذور يندفع برفع اليد عن أحد اإلاالقرين يكرون هرو السراقط ال غيرره و بمرا ان
المفروا في المقام هو كون أحد الواجبين أهم من اآلخر يبقى خطاب األهم على إاالقه و يكون الساقط هو إاالق خطاب المهم ال محالة فتكون النتيجة هو اشتراط خطاب المهم بعصيان خطراب األهرم (و بالجملرة) بعرد
تقييد أحد الخطابين بعصيان اآلخر ال بد في فرا اإلتيان بشي ء من الواجبين من وقو أحدهما على صفة المطلوبية بنحو القضية المنفصلة الحقيقية كما في بقية موارد التباحم فان األمر باألهم اما ان يمتثل في الخارج أوال و
على األول يستحيل وقو المهم على صفة المطلوبية و على الثاني فيما ان متعلقه لم يوجد في الخارج يستحيل كونه مصداقا للمطلوب و معنونا بعنوانه و بالجملة األهم اما ان يوجد في الخارج فهو الواقع على صفة المطلوبيرة
و ال خطاب حينئذ بالمهم النتفاء شراه أعني به عصيان األهم و اما ان ال يوجد األهم فان وجد المهم حينئذ فهو الواقع على صفة المطلوبية و اما ان ال يوجد المهم أيضا فلم يقع شيء منهما علرى صرفة المطلوبيرة مرن براب
السالبة بانتفاء الموضو و على كل حال يستحيل وقوعهما معا في الخارج على صفة المطلوبية فيستكشف من ذلل عدم استلبام فعلية البهما لطلب الجمع (فان قل ) سلمنا انه ال يلبم من الخطابين على نحرو الترترب الرب
الجمع بين متعلقيهما بل ترتب الخطابين ينافي الب الجمع كما مر لكن القائل بالترتب ال يخلو من أحد امرين اما االلتبام بتعدد العقاب على تقدير عصيانهما معا و االشترال بفعل آخر أو االلتبام بعردم اسرتحقاق العقراب علرى
ترك الواجب المهم اما األول فال سبيل له إليه فانه كما ال يمكن تعلق التكليف برير المقدور كذلل ال يمكن العقاب عليه أيضا و بما ان المفروا هو استحالة الجمع بين المتعلقين يستحيل العقاب على تركهما
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أجود التقريرات ،ج ،1ص308 :
معا و اما الثاني فهو يستلبم إنكار الترتب و انحصار األمر المولوي بخطاب األهم و كون األمر بالمهم إرشادا محضا إلى كونه واجردا للمرالك حينئرذ ضررورة انره ال معنرى
لوجود األمر المولوي اإللبامي و عدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته و من الواضح ان المنكر لصحة الترتب انما ينكر الخطاب المولوي ال اإلرشادي فله ان يحمرل مرا
ال سبيل له إلى إنكاره من األوامر الترتبية في الشرعيات و العرفيات على ذلل فال يكون إلثبات الخطاب الترتبي ثمرة أصال فان وجرود المرالك الّرذي هرو نتيجرة األمرر
اإلرشادي مسلم عند من ينكر الخطاب الترتبي أيضا (قل ) ال مناص للقائل بصحة الترتب من اختيار الشق األول و توهم استلبام تعدد العقراب لكرون العقراب علرى غيرر
المقدور يندفع أوال بالنقض بموارد األوامر الكفائية التي ال يمكن صدور الواجب فيها اال من بعض المكلفين على البدل مرع ان جميرع المخراابين يسرتحقون العقراب علرى
مخالفته فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاابين دفعة واحدة لفرا امتنا الواجب بطبعه عن االشتراك فيه و تدريجا لفررا سرقوط األمرر بامتثرال بعرض
المكلفين و عدم بقاء الموضو المتثال الباقين ال تنافي توجه الخطاب إلى الجميع و صحة عقابهم على تقدير العصيان كذلل الحال في المقام فلو كران تعردد العقراب عنرد
تعدد العصيان مع عدم إمكان أزيد من اإلااعة الواحدة مستلبما ألن يكون العقاب على غير المقدور المتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضا و ثانيا بالحرل و هرو ان
العقاب ليس على ترك الجمع بين الواجبين في مقام االمتثال ليقال انه عقاب على غير المقدور ضرورة ان الطلب لم يتعلق إلّا بذات كل من الواجبين فكيف يعقل أن يعاقرب
على ترك الجمع بينهما الّذي لم يطالب به المكلف أصال بل العقاب انما هو على الجمع في الترك بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك اآلخرر و ال ريرب أن
ترك كل من الواجبين حال ترك اآلخر مقدور للمكلف فيعاقب عليه فالعقاب في الحقيقة على الجمع بين العصيانين ال على ترك الجمع بين االمتثالين و الفررق بينهمرا فري
غاية الوضوح و هكذا الحال في الواجبات الكفائية فان العقاب هناك على عصيان كل واحد منهم حال عصيان الباقين و ال ريب في انه مقدور للمكلف فال مانع من العقراب
عليه هذا مضافا إلى انه ال يلبم في جواز تعدد العقاب أن يكون الجمع بين العصيانين مقدورا للمكلف بل يكفي فيه كون كل من العصيانين في حد نفسه و مع قطع النّظر عرن
عصيان الخطاب اآلخر مقدورا له و ال ريب في ان الخطابين
أجود التقريرات ،ج ،1ص309 :
المتوجهين إلى مكلف واحد بنحو الترتب ليسا خطابا واحدا متعلقا بالجمع بين متعلقيهما كي يقابل عصيان المجمو بطاعته فيكون عدم القدرة علرى امتثالهمرا معرا موجبرا
لكون العقاب على تركهما عقابا على غير المقدور بل ان كل واحد من الخطابين أجنبي عن اآلخر و المكلف قادر على امتثاله في ظرف تعلقه به فيوجب عصريانه اسرتحقاق
العقاب عليه (فان قل ) سلمنا إمكان الخطاب الترتبي و استحقاق عقابين على تقدير عصيانهما لكن اإلمكان أعم من الوقو و ما لم يكن هناك دليل عليه ال يمكن االلتربام
به (قل ) أوال ان المطالبة بالدليل انما تحسن في باب تعارا الدليلين الحاكيين عن الواقع و مقام الثبوت فانل قد عرف انه بناء على الطريقية كما هو مقتضرى التحقيرق ال
بد من االلتبام بالتساقط و حينئذ فمجرد احتمال المطلوبية ال يكفي في مشروعية العبادة و هذا بخالف باب التباحم كما في المقام فان القدر المتيقن في السقوط حينئرذ فري
مقام الفعلية هو إاالق وجوب المهم ال نفسه فال حاجة في إثبات كونه مأمورا به في ظرف عصيان األمر باألهم إلى أزيد من إاالق دليله في مقام جعلره و إنشرائه لحرال
عصيان األمر باألهم فانه على الفرا مقدور في هذا الحال و ال مانع من تعلق األمر به فيشمله إاالق الدليل ال محالة و ثانيا ان العقل بعد ما ثب كرون مرالك المهرم فري
ظرف المباحمة تاما من جهة عدم أخذ القدرة في لسان الدليل شراا لخطابه كما أوضحناه سابقا يستقل بكونه مأمورا به في حال عصريان األمرر براألهم إذ المفرروا انره
واجد للمالك التام و ال مانع من تعلق الخطاب به فيستكشف العقل بطريق اللم كونه مأمورا به ال محالة نعم إذا كان القدرة مرأخوذة فري لسران الردليل شرراا لرم يمكرن
استكشاف المالك حال المباحمة بل كان مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط خطابه رأسا فيفتقر االلتبام بالخطاب الترتبي حينئذ إلى خصوص دليل يدل عليه و يرأتي لرذلل
مبيد توضيح إن شاء اللَّه تعالى

الموضوع للحكم إمّا غير قابل للوضع و الرفع التشريعيّينو أو قابل لهما

•
•
•
•
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المقدّمة الخامسة :الموضو للحكم إمّرا غيرر قابرل للوضرع و الرفرع
التشريعيّين ،كالعقل ،و البلوغ ،أو قابل لهما،
و الثاني إمّا قابل للدفع و الرفع ،أو قابل للدفع فقط،
و على التقديرين إمّا أن يكرون قرابال للرفرع االختيراري للمكلّرف-
أيضا -أو ال،
و الرفع التشريعي إمّا أن يكون بنفس التكليف أو بامتثاله.
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الموضوع للحكم إمّا غير قابل للوضع و الرفع التشريعيّينو أو قابل لهما

• و محلّ البحث في األهمّ و المهمّ هو هذا األخيرر ،و هرو مرا إذا كران
امتثال التكليف رافعا لموضو اآلخر حيث يتحقّق اجتمرا كرلّ مرن
الخطابين في الفعليّة ،ألنّه ما لم يتحقّق امتثال أحد الخطرابين -الّرذي
فرضنا أنّه رافع لموضو اآلخر بامتثاله -ال يرتفرع الخطراب اآلخرر،
فيجتمع الخطابان في البمان و الفعليّة بتحقّق موضوعهما.
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