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 «معينج الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اه علي محمد و آله ل  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

پاسخ  واقع درنیز بخش چهارم  .سه بخش ذکر شدکه تا کنون  ل بر چند بخش استمنایینی در بحث ترتب مشت محققمقدمه سوم 

  .اندکرده بیان االتی است که منکرین ترتببه دو اشکال از مهمترین اشک

محصل مطلب ایشان در اشکال  .بیان کردیم به اشکال اول رامحقق نایینی پاسخ اول  مطرح شده را به همراهدو اشکال در جلسه قبل 

اول این بود که به طور کلی در مسئله ترتب فرض بر این است که امر به مهم مشروط به عصیان امر به اهم است. نتیجه این سخن 

اهم  گیرد و امر بهمیکه عصیان صورت  زمانییعنی همان  .عصیان به امر اهم یکی است مانز این است که زمان امتثال امر به مهم با

پس در این فرض چون باید زمان خطاب و زمان حکم قبل از  .توان امر به مهم را امتثال کردزمانی است که می ،مخالفت می شود

و حکم باید قبل از زمان امتثال باشد این است که اگر این  علت این که زمان خطاب .این دو زمان یکی می شود ،زمان امتثال باشد

  .باطل است هر دو نظر محقق نایینی به که پیش می آیدخر یا واجب معلق أشرط مت قهرا مسئله چنین نباشد

است که شرط اش این پس اساس اشکال اول که منکرین ترتب ذکر کردند این است که اگر بخواهیم نظریه ترتب را بپذیریم نتیجه

پس ترتب مساوی با پذیرش  باطل هستند. خر و هم واجب معلقأدر حالی که هم شرط مت ؛خر یا واجب معلق را باید قبول کنیمأمت

 .در جلسه قبل بیان شد آن توضیحو این دو مسئله است که هر دو باطل و محال است 

 به اشکال اول پاسخ محقق نایینی

 جواب اول جلسه گذشته ذکر شد خالصه این جواب این است: .دنددو جواب داایشان به این اشکال 
 پاسخ اول

زمان امتثال یکی  و ا خطابکه زمان فعلیت و ثبوت حکم ی، گفتیم و در بخش اول مقدمه سوم ذکر شدهبتدا ا که در اولی در مطلب

 مطلب دوم این بود که زمان حکم و زمان امتثال زمان واحد است.  .است

این است که می  ترتب اساسا مشکل منکرین واجب معلق.خر پیش می آید و نه أها واحد شد نه شرط متاگر زمان اینبر این اساس 

خر أصله نباشد یا باید به نحو شرط متو بین این دو زمان فاصله است. اگر فا کندبا هم فرق میزمان خطاب و زمان امتثال  :گویند

طبق تقریری که از  دوفرماید اصال زمان این پاسخ می علق است. محقق نایینی درمواجب  ،مسئله توجیه شود یا باید بگوییم واجب

 .همان زمانی که حکم ثابت می شود همان زمان نیز زمان امتثال حکم است ،مختلف نیست بیان کردیمنظریه ترتب 
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 پاسخ دوم 

گویید در یعنی شما که می  ،کنید نه در خصوص بحث ترتب بلکه در همه واجبات شرعیه جریان دارداین اشکالی که شما مطرح می

شما  ،خر در می آوردأاگر این مطلب را بپذیریم سر از واجب معلق یا شرط مت ،زمان خطاب بر زمان امتثال باید مقدم شود ،ترتب

در همه واجبات شرط  یعنی .را باید بگوییدمطلب ب و مسئله زمان امتثال را بپذیرید در همه واجبات این اگر مسئله زمان خطا

عنوان محذور دراین مقام و در مسئله ترتب مطرح  پس آن چه که منکرین ترتب به .خر و واجب معلق را به این نحو باید بپذیریدأمت

یعنی این  .عام است که در همه واجبات جاری خواهد شد و شکل همگانیاین یک م .می کنند اختصاص به مسئله ترتب ندارد

آن راه حلی که شما برای این مشکل در سایر واجبات طی  ،ما به آن ها عرض می کنیم. را حل کنندآن است که آن ها باید  مطلبی

 می کنید با همان راه حل مشکل را در خصوص ما نحن فیه نیز حل کنید.

 نایینی به اشکال دومپاسخ محقق 

خالصه اشکال دوم این بود که طبق نظریه ترتب امر به  .الزم می آیدخلف اشکال دوم این بود که اگر به نظریه ترتب ملتزم شویم 

در  معنا است که اینهار به مهم مشروط است و این بدان ام اهم مطلق است و امر به نسبت به امر به اهم است.مهم مترتب بر عصیان 

این که می گوییم در یک رتبه نیستند یعنی زمانی امر به مهم ثابت می شود که امر به اهم  .رتبه نیستند ولی زمانشان یکی است یک

این بود که این جا آن چیزی که به  مشکل پیش می آید. که محقق خراسانی گفتند شده باشد. حال این جا همان مشکلی عصیان

عبارت دیگر یا عزم به  ن واقعی و واقعیت خارجی عصیان؛ست یا تعقب عصیان است یا عصیاعنوان شرط امر به مهم مطرح شده ا

 عبد می خواهد بعدا عصیان کنید یا عصیان خارجی و واقعیت عصیان شرط است. است و  بنای بر عصیان بر عصیان و

عنی زمانی امر به نماز و امر به مهم می آید ی ،تعقب عصیان شرط باشداگر که عصیان کند یا به عبارت دیگر است بر این یش اگر بنا

الی االمر باالهم. مثل اجازه در بیع  ةولی بشرط تحقق العصیان بالنسب وجود دارداین امر از االن  ،ان شده باشدیعص مر به اهمکه ا

بیع متعقب به اجازه  یعنی همین قدر که این .تعقب االجازه شرط است :آن جا برای تصحیح بیع فضولی عده ای می گویند .فضولی

زمان با امر به اهم شرط را تحقق العصیان  هم گوییم امر به مهم االن فعلی و ثابت استجا نیز وقتی میاین .شود صحیح می شود

 .نه همین االن طلب جمع بین ضدین شدهأک اگر تعقب العصیان شرط باشد .قرار می دهیم نه عصیان واقعی و خارجی

بعد  می باشدثابت زیرا اول امر به اهم  .زمان این دو امر با هم یکی نباشد اش این است کهخارجی شرط باشد الزمهاگر هم عصیان 

 .خالف فرض است زمانا یکی نیستند و ایناش این است که  نتیجه .عصیان شد و امر به اهم ساقط شده امر به مهم ثابت می شود که

 این است که بگویند هم ترتب ترتب و موافقین تالش قائلین به ،ها یکی استکه زمان ایندر ترتب اساس بر این است  در حالی که

اگر ما شرط را عصیان خارجی بدانیم یعنی بگوییم امر به مهم . و تنها اختالف این ها در رتبه است می باشد زمان دو امر موجود

عصیان کرد معنایش این امر به اهم را وقتی کسی  ،ثابت می شود که خارجا این شخص از دستور به اهم سرپیچی کند وزمانی فعلی 

نتیجه . پس امر به مهم بعد از سقوط امر به اهم ساقط شده است ،امری در کار نیست یعنی دیگر .است که امر به اهم ساقط شده است

 .اند و این خالف فرض نظریه ترتب استتماع نکردهاین است که این دو امر در زمان واحد اج

یعنی بگوییم بعد  ،واقعیت عصیان بدانیمو امر به مهم را عصیان خارجی شرط  اگر :پاسخ  به این اشکال می فرمایدمحقق نایینی در 

و آن را  کند امتثال نکردبعد از آن که مکلف در عالم خارج در آن زمانی که می بایست واجب اهم را امتثال و از سرپیچی حقیقی 



  

124 

 

حقیقی ، عصیان خارجیه پس فرض را ابتدا بر این می گذارد که امر به مهم مشروط ب .گاه امر به مهم ثابت می شودآن عصیان کرد،

خر می دانند أادعای مستشکل طبق نظر مشهور که حکم را از قبیل شرط مت ،اگر چنین چیزی شرط باشداست،  واقعیت عصیان و

ی فامر به اهم منتبتدا باید یعنی ا. ثابت شود ن محقق شود بعد امر به مهمزیرا این جا باید طبق نظر مشهور اول عصیا .صحیح است

  .شودثابت امر به مهم  سپسشود و 

همان زمان  ،می گوییم .بیاوریمرو خر أشرط مت بهدیگر الزم نیست  یکی است، اما طبق نظر ما که زمان فعلیت حکم و زمان امتثال

چه . وقتی عصیان صورت می گیرد ؟به مهم چه زمانی فعلی می شود زمان امتثال است. امر ،همان زمان ،فعلی می شود ،که حکم

زمان ثبوت  ،زمان امتثال است و همان زمان ،یعنی همان زمان .همان زمان امتثال صورت می گیرد ؟امتثال صورت می گیرد زمانی

 اشکال پیش بیاید. نت تا آخر نیسأمتلذا ، حکم است

و  نزمان امر و زمان عصیا کرین ترتب را پاسخ داد. اگرمشکل من پس از آن جا که زمان امتثال و زمان حکم یکی است می توان

گفتند وقتی زمان  .در مطلب دوم از مقدمه سوم بیان کردندمحقق نایینی  مطلب رااین  .امتثالش یکی باشد دیگر مشکلی وجود ندارد

این طور نیست که اول امر قبلی ثابت شود و بعد امر بعدی  .ن ها واحد شد پس کانه این دو امر فی زمان واحد مجتمع می باشندای

 واحد مجتمعند. این ها فی زمان  .بیاید

زمان حکم  :در مطلب اول گفتند .است تر همان مطلب دومداد که البته مهم هر دو اشکال را محقق نایینی با این دو مطلب جوابپس 

در مطلب دوم گفتند زمان حکم و زمان امتثال . نسبت علت به معلول است مو زمان موضوع واحد است زیرا نسبت موضوع به حک

امتثال حکم یکی  ل عمدتا به این مطلب دوم تکیه کردند که زمان حکم و زمانابرای پاسخ به این دو اشکلذا  .حکم واحد است

 .ای نیستها واحد بود بین عصیان حکم و امتثال حکم فاصلهاگر زمان این .است واحد زمان امتثال حکم ان ثبوت حکم وزم .است

 .آیدواحد این دو امر مجتمعند و هر دو موجودند و خلفی پیش نمیپس فی زمان 

شیخ  ،که در این بحث منکر ترتب شده اندعرض شد که عمده کسانی  ای به کالم شیخ انصاری کرده اند.سپس ایشان در ادامه اشاره

  .انصاری و محقق خراسانی و البته برخی دیگر هستند

نه می گوید زمان ثبوت امر به مهم با زمان أایشان در بحث ترتب ک 1.از اشکالت شیخ انصاری می باشد در حقیقت اشکال دوم

مرحوم نایینی اشکال کرده  ه، منکر بحث ترتب شده است. لکندید را خرأخر دارند و چون این تقدم و تأعصیان امر به اهم تقدم و ت

یعنی  .خر شودأحکم از شرط مت دنمی شو کم را محال دانسته و گفتهکه ایشان در کتاب رسائل تاخر شرط از ح انصاری اند به شیخ

گفته اند  2خر حکم از شرطأتنه بین آن چه در بحث ترتب گفته اند و آن چه که در کتاب رسائل در بحث واجب مشروط و أک

اشکال کرده اند که سخن ایشان در  انصاری به این مسئله اشاره کردیم که به شیخنیز در اوائل بحث ترتب ناسازگاری وجود دارد. 

 .جا تالش هایی شده برای توجیه این سخن شیخ و تفاوتی که بین این دو موضوع وجود داردنای. این دو موضع با هم سازگار نیست

 که حال باید مقدمه سوم را ارزیابی کنیم .بحث از مقدمه سوم ایشان تمام شد، شد با این مقدمات و مطالبی که از محقق نایینی گفته

زیرا ایشان هدف  .بخش سوم نیازی به ارزیابی ندارد؟ البته کرده است قابل قبول است یا خیر این چهار بخشی که ایشان بیانآیا 

                                                 
 . 54مطارح االنظار،چاپ قدیم، ص  1

 .416رسائل، چاپ قدیم ص  2
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مطالبی  عمده. دادنمی شود آن را در معرض داوری قرار  لذاکه این مقدمه را برای چه بیان کردند و  بیان کردهرا از مقدمه سوم  خود

مخصوصا بخش چهارم که آیا واقعا با آن بنیان هایی که ایشان در ابتدای بحث قرار  .است که در بخش اول و دوم و چهارم  بیان شد

 را پاسخ داد یا خیر؟ می شود این اشکالده دا

 و اهمیت وحدت عظمت پیامبر)ص(
این  .ر هرچه بگوییم کم گفتیم و چه بسا اصال نمی توانیم بزرگی و عظمت آن شخصیت را تبیین کنیمبدر مورد عظمت شخصیت پیام

آیات زیادی در قرآن  .نمی توانیم درک کنیماین خلق العظیم را حقیقت  ﴾ یمٍ عَظ خُلُقٍ یوَإِنَّکَ لَعَل ﴿ :که قرآن در مورد او می فرماید

 (ع)مثال امام صادق ،دراین رابطه مطالب زیادی فرمودند )ع(در روایات نیز ائمه معصومین. ده استشدر مورد شخصیت پیامبر نازل 

  1خود پیامبر فرمود که خداوند من را از درخشندگی نور خودش آفرید. :فارسی می فرماید به نقل از سلمان

همراه او در  نیز جبرییلشخصیتی که  ،ل وقتی می خواست بر او نازل شود اذن می طلبیدئیشخصیت با این عظمت که حتی جبر این

مسلمانان با این سرمایه دنیا را  کهواقعا سرمایه بزرگی است  ،شب معراج نتوانست به مقاماتی که پیامبر به آن راه یافت راه یابد

  .توانند فتح کنندمی

وَ الْقُرُونِ  ةِیدُونَ الْأُمَمِ الْمَاضِ)ص( هِیبِمُحَمََّدٍ نَبِ نَایمَنََّ عَل یوَ الْحَمْدُ لِلََّهِ الََّذِ» :جاد در دعای دوم صحیفه سجادیه می فرمایدامام س

م سابقه و و چنین منتی در ام)ص( آن هم به سبب وجود پیامبر ،به خاطر منتی که بر ما گذاشت حمد و ستایش خدا را« السََّالِفَةِ 

با این که انبیاء و رسوالن همه  ،را پیامبر آنها قرار داد )ص(که شخصی مثل پیامبر یعنی این منتی است بر این امت .قرون سابقه نبود

سپاس خدایی را که چنین  یدمی فرما )ص(در مورد پیامبر )ع(امام سجاد اما ،از انوار الهی است و همه شخصیتهای بزرگی هستند

 آن وقت ،این خیلی نعمت بزرگی است .به ما داده است ،شخصیتی را که در هیچ یک از قرون سابقه خداوند به آن ها عطا نکرده

این شخصیت فصل مشترک . ث گریز مردمان دیگر از این شخصیت می شویماعایم و چقدر ببیگانه این سرمایه خود ما نسبت به

امت اسالمی را به قله های عظمت واقتدار  تکیه کنیم و بر این فصل مشترک (عی)با اقتدا به ائمه هد ما باید .تهمه مسلمین اس

  .برسانیم

 )ع(ما معتقدیم که مکتب اهل بیت ،کسی نمی گوید در این مسئله از اعتقادات خود دست برداریم ،اعتقادات مذهبی جای خودش

اما به هر حال بخش زیادی از ، نجات بشر در گرو این معارف و مکتب است ارف است وترین ونورانی ترین معکامل مشتمل بر

 ؟حال تعامل با ما این  ها چگونه باید باشد .پیرو مکتب اهل بیت نیستند ،مسلمانان ضمن این که به اهل بیت عالقه مند می باشند

 ؟ببینیم واقعا بعضی از رفتار ها با این معیار سازگار است  .عرض می کنم (ع)امام صادق لسان از من پاسخ این سوال را

 فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا وَ بَیْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ لَیْسُوا عَلَى أَمْرِنَا  عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ 

، چگونه الط داریم و بر امر ما نیستند و اهل والیت نیستندآن هایی که با هم اخت، آن چه که بین ما و سایر مسملین است در بین

 رفتار کنیم.

 قَالَ تَنْظُرُونَ إِلَى أَئِمَّتِکُمُ الَّذِینَ تَقْتَدُونَ بِهِم
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ص و یک دوره محدود بحث یک موقعیت خا .هایی که شما از آن ها پیروی می کنید چکار می کنندآن ، ببینیدخود کنیدائمه ه نگاه ب

 در مقابل ما قرار دادند.یک روش و خط سیر را  نیست بلکه

 1وَ یُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ.فَوَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَیَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ یَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ یُقِیمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ  فَتَصْنَعُونَ مَا یَصْنَعُون
درتشییع جنازه آن ها شرکت می کنند و به نفع یا علیه آن ها شهادت  ،وگند ائمه شما از مریض های آن عیادت می کنندبه خدا س

 ،ها دارندنپیروان اهل بیت جریان دارد همین امور را در رابطه با آ یعنی همان اموری که بین .ادا می کنندرا می دهند و امانت آن ها 

سخنان و برخی از رفتارها از سوی ما می تواند  زآیا واقعا برخی ا  .همراه با الفت و مودت و با محبت این یعنی برخورد محبت آمیز

  ؟یید ائمه معصومین باشدأمورد ت

د گاهی برخی از فضایل شما از طریق مخالفین شما برای ما نقل ناز امام سوال می کن وارد شده است که (ع)در روایتی از امام رضا

سه دسته  جعل می شوند روایاتی که در رابطه با ما :در پاسخ به این سوال می فرمایند رضا)ع(امام  ؟با این ها چه کنیممی شود ما 

یک دسته روایات ما را از  .ن است که ما در چشم مردم خوار شویمیما را پایین می آورد و غرض ا ز آن هادسته ای ا :می باشند

و  ،ایی که وقتی دیگران این احادیث را می شنوند نسبت به ما و پیروان ما بدبین می شوندچه که هستیم باالتر می برد تا ج نآ

 ها و فحش هایی نسبت به دشمنان ما نگاهی احادیثی را جعل می کنند که در آن طع می برند.را تا خدایی باال  این ها :گویندمی

  .و ناسزا هستند بَّبگویند این ها اهل س و ن کنندها را به ما بدبین می باشد که آن هم برای این است که آ ندر آ

اما این  .باید باشد و بحثی هم نیست ،مسئله تولی و تبری به جای خود .روایات جعلی هستند ،این روایات :می فرماید )ع(امام رضا

بهانه به دست سلفی  کند،ایجاد می را در جامعه  ییعوارض و خسارت ها ،که بعضی از کار ها به اسم تولی و تبری انجام می شود

باعث جذب توده های پر شور اهل سنت به این گروه های  .ها و تکفیری ها می دهد که حمالتشان علیه شیعه افزایش پیدا کند

ریم این چنین باید مراقب و هوشیار باشیم و نگذا می شود. ناشی ی است که از این روش هااتاین ها خطر .تکفیری وسلفی می شود

امام راحل و مقام معظم رهبری روی این نکته  ،این که شما می بینید بزرگان و ائمه معصومین و مراجع تقلید در دوران معاصر .شود

وانیم  بگوییم در قم زندگی می کنیم و در این تینم. مصلحت کلی برای دین و برای جامعه اسالمی است بخاطر یکتاکید می کنند 

   .ور که می خواهیم رفتار کنیمرابطه هر ط

 «والحمدهلل رب العالمین»

                                                 
 .636، ص2کافی، ج  1


