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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

این دو ر ذک به نظر برخی از بزرگان شد. ذکرکردند  یبانبرای اثبات امکان ترتب  که تا  کنون دو مقدمه از مقدمات محقق نایینی

  .چه مقدمه اول و چه مقدمه دوم ،مقدمه اساسا ضرورتی نداشت

ای این یک بیان مستقل بر د.خودش یک دلیل مستقل برای اثبات امکان ترتب بو چون ذکرش ضروری نبود به این دلیل مقدمه اول

  .البته اشکاالت دیگری هم در مقدمه اول بود که بیان کردیم .ترتب را تبیین کند نه این که مقدمه و از اجزای یک دلیل باشد که امکان

نه نی امام خمی به غیر از این اشکال اساسی محقق اصفهانی و .به عنوان مقدمه ذکر شود تابود  بهترمی شد مقدمه دوم نیز اگر اهمال 

  .نسبت به این مقدمه ذکر کردنداشکال 

طع نظر از بحث البته با ق نتیجه این شد که تا به حال هیچ یک از دو مقدمه بحث ترتب که محقق نایینی ارائه کردند قابل قبول نیست.

توانیم قاطعانه بگوییم این است که که می چهنجای خودش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت آ ق و مشروط که درواجب مطل

رط ش ،ن شرطیبه واجب اهم نمی تواند لزوما به موضوع برگردد و ا تاصوال شرط که در مانحن فیه عبارت است از عصیان نسب

حصول  جب مشروط بااوو  مسئله انقالب منتقی است ،طه در ثبوت باشدحکم است و اگر شرط حکم باشد یا به تعبیر دیگر واس

  .شودشرطش منقلب به واجب مطلق نمی

 مقدمه سوم

محقق نایینی در این مقدمه ابتدا به دو نکته اشاره می کنند و بعد یک اشکال یا به تعبیر دیگر ادعا و توهمی را متعرض می شود و 

 ودخ هدف و مقصودایشان سپس  است؛ پاسخ حلیچند یک پاسخ نقضی و  نیزپاسخ این ادعا  ه این ادعا و توهم پاسخ می دهد.ب

و به کمک این مقدمه آن می روند  شدهکاالتی که به نظریه ترتب مطرح سراغ اش ایشان در ادامهاز ذکر این مقدمه را بیان می کند. 

  .اشکاالت را پاسخ می دهد

ین ا این مقدمه را در یک جمله بگوییمبیان رد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و غرض اصلی از در واقع اگر بخواهیم این مقدمه را مو

 خواهد به عمده ترین اشکاالتی که مخالفین ترتب مطرح کرده اند پاسخ دهد.یمقدمه م است که ایشان به کمک این

  :پس ما در مقدمه سوم باید چند مرحله را طی کنیم

 )از مقدمه سوم(بخش اول 

 کند:ایشان در ابتدا دو مطلب را ذکر می
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 یعنی بین حکم و بین موضوع حکم فاصله زمانی و تقدم و .فعلیت حکم مساوق با حصول جزء اخیر از موضوع است مطلب اول:

ن بی :بخواهیم بگوییم ن که اساساًیخر رتبی است و اأت خر بین موضوع و حکم تقدم وأبلکه تقدم و ت ،خر زمانی وجود نداردأت

 مستلزم خلف است.  ،خر زمانی وجود داردأموضوع و حکم فاصله زمانی و تقدم و ت

نی منظور از فعلیت حکم چیست؟ یعباید روشن شود که  وقتی می گوییم فعلیت حکم و زمان تحقق موضوع حکم زمانا یکی است

  .زمان امتثال حکم یعنی امتثال شود.دستور موال 

  .که جزء اخیر موضوع محقق شودوجود موضوع چیست؟ یعنی زمانی 

کند؟ اول طلوع فجر. فعلیت صوم و چه زمانی صوم واجب می شود و وجوبش فعلیت پیدا می ،مثال: وجوب صوم را در نظر بگیرید

جزء  ؟شودد. حال موضوع این حکم چه زمانی محقق میدباید از خوردن امساک کنمکلف  زمان امتثال صوم از آن اول است که

چه تا قبل از اذان صبح امساک معنا نداشت. خودداری از خوردن  .کند؟ همان اذان صبحتحقق پیدا می چه زمانیاز موضوع اخیر 

اول فجر. پس دخول وقت باعث  می شود حکم وجوب  ؟وجوب صوم چه زمانی محقق می شود ،اول فجر ؟محقق می شود زمانی

 توان بخورد و بیاشامد. از یک طرف نیز مکلف تا اولین جزء دخول وقت می .فرا برسد امتثالزمان یعنی  ،کند صوم فعلیت پیدا 

ت اس زمانی ؟زمان فعلیت و امتثال حکم چه زمانی است .وقتی است که وقت داخل شود ؟پس زمان تحقق موضوع چه زمانی است

موضوع حکم  خر بین حکم وأت تقدم و .خر وجود داردأاما در عین حال بین حکم و موضوعش تقدم وت .شودکه وقت داخل می

 فاصله زمانی بین این ها نیست. و خر رتبی استأت تقدم ویک 

فعلیت حکم با تحقق آخرین جزء شرط صورت  (نه در واجبات موسع)به طور کلی در واجبات موقت و مضیق  :مطلب دوم

فعلیت حکم چه  گوییم اساساًمیگاهی  .زمانیتبی است نه رخر أتقدم وت،خر بین حکم و موضوع أگوییم تقدم و تگیرد. گاهی میمی

  .رین جزء موضوع در قالب مثالی که گفتیم به این مطلب هم اشاره کردیمخزمانی محقق می شود؟ تحقق آ

انی معلول از نظر زم بین علت و و از آن جا که نسبت حکم و موضوع نسبت علت و معلول است : همانطور که گفته شدمطلب دوم

چنین ها می باشد و چون اینخر رتبی بین آنأتنها تقدم و تبلکه  خر نیستأنیست بین حکم و موضوع نیز تقدم و تخر أتقدم و ت

زیرا  ،دامتثال کرامر خر وجود ندارد. وقتی حکم فعلیت پیدا کرد همان لحظه می توان أزمانا تقدم و ت، امتثال حکم بین حکم و، است

 .خر رتبی استأها صرفا تقدم و تآنخر بین أت علول است و تقدم ونسبت بین حکم و موضوعش نسبت علت و م

در گام سوم هدف این مقدمه  سپساین جا توهمی وجود دارد که در واقع ایشان می خواهد با این مقدمه این توهم را پاسخ دهد و 

را ذکر می کند و درگام چهارم دو اشکال مهم به نظریه ترتب را مطرح می کند و در گام پنجم با استفاده از این دو مطلب به آن دو 

مرحله بیان شد  در این جلسهچه که آن .در واقع در مقدمه سوم پنج مرحله و پنج گام باید پیش بگذاریم .دهدمی اشکال مهم جواب

 اول بود و چهار مرحله دیگر باقی مانده تا مقدمه سوم تمام شود.

 «والحمدهلل رب العالمین»


