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

مهم به  اقتضاء امر اهم به نحو تام است و اقتضاء امرایشان شد که به نظر  نیا جهیشد و نت انیترتب ب حیدر تصح یمحقق عراق کالم

اختالف  جادیبه ا یازیکه ن نیلذا بدون ا .ناقص است جابیا کیمهم  جابیتام و ا باجیا کیاهم  جابیا یعنی. ناقص استنحو 

  .میرا مرتفع کن نیاالمر نیده برو مطا یتناف میتوانیمقام باشد م نیرتبه در ا

 در، استو امثال این ها  نیاالمر نیمطارده ب یریبه تعب ای نیضد نیطلب جمع ب ،که درباره ترتب مطرح شده است یمحذور اصل

 شیو نه در مقام امتثال پ ءتضانه در مقام اق یتناف رمحذو .وجود ندارد یتناف چیخطاب اهم و خطاب مهم ه نیب ،نایب نیکه با ا یحال

 نیبنابرا، به نحو ناقص یگریبه نحو تام جعل شده است و د یکیاساسا  به این علت وجود ندارد که یدر مقام اقتضاء تناف .دیآ ینم

تثال مامر اهم ا ای رایز ،ها وجود ندارد نیا نیب یفتنا زیاز نظر امتثال ن .ستین گریخطاب د ینف یدو خطاب مقتض نیاز ا کی چیه

لذا در مرحله  .رسدینوبت به امتثال امر اهم نم گریشود که د یم انیامر اهم عص ایرسد یشود که نوبت به امتثال امر مهم نم یم

  .وجود ندارد دو خطاب نیا بین یتناف زیامتثال هم ن

چه که به آن یازین گرید انیب نیبا اگفتند و ادند مورد ارائه د نیکه در ااست  یو راه حل یو محصل کالم محقق عراق جهینت نیا

 که آن نینه ا ،ستین ،برود نیده از برتا مطا میریدر نظر بگ تیدو امر اختالف رتبه و طول نیب دیبا گفته مبنی بر این که ینییمحقق نا

 . ستین ینییمحقق نا قهیبه طر یجایاحت نایب نیبلکه با ا ،غلط باشد طریق

 بررسی کالم محقق عراقی

 علماء یکه برخ یبه اشکاالت میکن یم یااشاره سپسو  میکن یمبیان را  است وارد یرسد بر محقق عراق یکه به نظر م یاشکاالت

 .نده امقام مطرح کرد نیدر ا یمحقق اصفهان انندم

 )امام خمینی( اشکال اول

 رایز .شودیوارد م نیزجا نیا میوارد کرد یاصفهانمحقق  قیو طر ینیینا محقق قیطر یعنی یقبل قیدو طر نکه نسبت به آ یاشکاالت

 و یکالم محقق عراق نیکه ب یتفاوت نیالبته در ع ،نقطه ضعف مشترکند نید و در انبریرنج م ینقطه ضعف اساس کیها از نیهمه ا

مشکل  کیهمه از  یول ،با هم قطعا فرق دارند ، بلکهباشند یم یکی طرق نیا مییبگو میخواهینم یعنی ،کلمات وجود دارد ریسا

 باشد:خمینی به شرح زیر می. خالصه اشکال امام برندیرنج م یاساس

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 احتمال درست است کیآورد و طبق یدر م نیضد نیاحتمال سر از طلب جمع ب کیفرموده طبق  یچه محقق عراقنآ یطور کل به

راه  نیانهدام اساس ترتب در ا .شودیلکن اساس ترتب هم منهدم م ،رودیم نیاز ب نیالضد نیو مطارده و طلب الجمع ب یفاتن که

  . توضیح ذلک:هستند یبتلم آناست که همه به  یشکلها محل

 ایناقص نسبت به اهم آ جابیاست که ا نیسوال ا .مهم ناقص جابیاهم تام است و ا جابیا یمحقق عراقبه نظر  :دیفرما یم شانیا

و  تیمانع فعل ،جابینقصان ا ایآ گریعبارت د به ست؟ین ایمتعلقش است  یباعث و محرک به سو ،دارد جابیکه ا نیحدر همان 

  ؟ستین ایحکم است  و طلب

 ست؟یچ تیفعل یمعنا .دارد تیحال فعل نیدر عولی نماز ناقص است به امر  مثلمهم  جابیاکه درست است  دییاگر بگو احتمال اول:

 جابیباال) ةصلوال کیعل جبی :دیگویمشارع  یوقت یعنی .متعلق و مطلوبش دارد یبه سو تیو محرک تیاست که امر باعث نیا

 نیالضد نیطلب الجمع ب ،باشد نیچننیاگر ا. دربه نماز دا انینسبت به ات تیکو محر تیباعث یعنی است، یحال فعل نیدر ع (الناقص

 ،شود یترتب امر اهم ساقط نم هیطبق نظر ،دارد تیدر هر حال باعثیعنی اهم تام است  جابیاست که ا نیفرض ا رایز .دیآ یم شیپ

  .نیالضد نیمع بجطلب ال لزمی، دنداشته باش تیو فعل تیباعثبخواهند اگر هم امر اهم و هم امر مهم  ،محفوظ است آن تیو فعل تیباعث

و  تیباعث گریبه عبارت د .ستین تیموجب فعل جابشیا ،واجب مهم که به نحو ناقص واجب شده مییاست که بگو نیا :احتمال دوم

منع شود  نمازاز همه تروک  دیبابه این معنا که واجب شده نماز به نحو وجوب ناقص مثال  .نسبت به متعلق خودش ندارد تیمحرک

 .ستیممنوع ن نمازترک  گریکه د فتدیمگر اهم اتفاق ب

االن امر اهم  این جا است که نیا جهینت لذا دهینرس تیبه مرحله فعل یعنی ،ندارد تیباعث امر مهمناقص  جابیا طبق این احتمال

مرتفع است  یتناف ، دیگرندارد تیدارد و امر مهم فعل تیاگر امر اهم فعل پس؛ است که ساقط نشده است نیفرض ا رایز ،دارد تیباعث

است استوار  نیاساس ترتب بر ا رایز .رود یم نیاز ب زیواقع اساس ترتب نر د انیب نیا و باراه  نیبا ا یول ؛ستین نیضد نیو جمع ب

 ینییمحق نا. غرض ندارد قیطر ارائههمه  نیبه ا یازیو ن ستین ینباشند مشکل یهستند و اال اگر فعل یزمان واحد فعل یکه دو امر ف

 جابیطلب ناقص و ا یکل پس به طور دارد. متعلق خودشبه سمت  مکلف عثیت برایبا فی الحالدرست کنند که  یاست که امر نیا

آورد و اگر یدر م نیضدال نیداشته باشد سر از طلب الجمع ب تیباعث اگر .ندارد اید رحال دا نیدر ا تیباعث ای ،ناقص نسبت به مهم

  1.هادم اساس ترتب است ،نداشته باشد تیباعث

داشتند  یمحقق اصفهان قیبه طر گرید انیاشکال را به ب نیخاطرتان باشد هم راگ .است قیطر نیبه ا خمینی اساس اشکال امام نیا

فراتر  ینییبه محقق نا ایشان لذا اشکاالت ،پنج مقدمه داشت ینییمحقق نا .ندداشت ینییبه محقق نا یرا با اضافات اشکال نیهم ریو نظ

  .اشکال بود نیاز ا

 محقق خراسانی و دیگران آن محذور که مثل ایباالخره  کند.نمی تصحیح طرق مسئله ترتب را نیکدام از اچیاست که ه نیمهم ا

 نیرفته که اصال موضوع ترتب از ب ییدر واقع به سمت و سو، برود نیآن محذور از ب اگر تصویری شده که ای ،است شیگفتند سرجا

 . ه استرفت

 اشکال دوم 

                                                 
 .48ص ،2جسید روح اهلل خمینی، ،لوناهج الوصم 1
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مربوط است که طبق نظر  (کید داشتأت آنروی  «ان قلت»محقق عراقی مخصوصا در پاسخ به آن که  )اشکال دوم به این نکته 

  و این تالی فاسد دارد. توضیح ذلک: طلب ناقص و ایجاب ناقص در همان مرحله جعل است محقق عراقی

 (بیشتر دو فرد یا)واجب تخییری واجبی است که اطرافش  :فرمودناقص و تام چیست؟ ایشان در واجب تخییری  معنای ایجاب

به این معنا که شما تمام فروضی که منجر به ترک  .شود به این فردخود وجوب متعلق می یعنی .شوند به نحو ایجاب ناقصواجب می

ایجاب تام نیز  گردد.بر می جعل ایجاب ناقص به مرحلهپس  فرد دیگر ترک نشود. اگرباید مرتکب شوی اال نشود را می فعل این

در  .کندوقتی شارع این حکم را برای این موضوع جعل می کند به نحو تام جعل می :گویدیعنی نمی .مربوط به مرحله جعل است

از و  شودباید انجام  روزهمعنایش این است که  کند،واجب می نحو تام روزه رمضان را به شارعواجبات تعیینی این طور است اگر 

پس نقصان و تمامیت وصف ایجاب است و این مربوط به مرحله جعل است. این را در واجبات  شود.خودداری  روزههمه تروک 

  .یعنی همان مطلب اول از مطالب سه گانه ،عن صاحب الحاشیه مطرح کردند تخییری محقق عراقی اخذاً

جایی است که یکی اهم است و یکی  در مانحن فیه بحث ؟در مانحن فیه درست است یا خیر بنامسئله این است که آیا تطبیق این م

 .واجب تخییری این طور گفتند یعنی در ،تخییر بین المتساویین ،مبنایی که از صاحب حاشیه نقل شد مربوط به متساویین بود .مهم

 است ایجاب ناقص ،ایجاب نسبت به افراد به نظر ایشان در واجب تخییری معموال این طور است که طرفین تخییر مساوی هستند و

  .اد ناقص باشدردارد که جعل وجوب نسبت به اف جای این بحث وجود و

 یکی اهم که چه می شود گیرند و اصالً اهم و مهم در چه شرایطی قرار می .اما در مانحن فیه مسئله اهم و مهم است نه متساویین

یعنی مکلف . جعل مقام ه تزاحم خواندید که تزاحم بین اهم و مهم مربوط به مقام امتثال است نهدر مسئل .و دیگری مهم شودمی

 مقام امتثال سراغ اهم در ؛یکی اهم است و یکی مهم .تواند این دو را با هم انجام دهدیعمل کند نم خواهد مبادرت بهوقتی می

 ،واجبی که االن با هم مزاحمت پیدا کردند و یکی اهم است و یکی مهممشکل این جاست که دو . دربه جهت اهمیتی که دا رودمی

شما نماز را  ؟موقع واجب شدن به چه نحو وجوبشان جعل شده است ،صرف نظر از تزاحم و مشکلی که در مقام امتثال پیدا کردند

نحو  آیا به ،خواست واجب شودکه می بتدااولی نماز ظهر از  ،االن مزاحم با ازاله شده است .با قطع نظر از تزاحم در نظر بگیرید

بگوید از اول به نحو ایجاب ناقص جعل شده تواند نمیقطعا محقق عراقی ؟ ایجاب تام واجب شده است یا به نحو ایجاب ناقص

 الزمه سخن محقق عراقی ؟سوال این است که چطور می شود که ایجاب نسبت به یک امر جایی تام و جای دیگر ناقص باشد. است

اما ، بعنوان واجب تام جعل شده است (چون واجب تعیینی بوده) ،در زمان انشاء و در زمان جعل ،این است که ایجاب قبل از تزاحم

معنای ایجاب ناقص نیز یعنی  .یک ایجاب ناقص است شایجاب :گویدایشان می، االن که مزاحمت با یک واجب اهم پیدا کرده است

   .ناقص جعل شده جعل به نحو از اول در مقاموجوبش این که 

نحو تام  اگر بگویند به ص؟نحو تام واجب شده است یا ناق انشاء آیا این مهم به جای این اشکال است که باالخره در زمان جعل و

اگر بگویند که از اول ناقص  .االن ایجابش ناقص است و این معنا ندارد که یک واجب دو نوع ایجاب داشته باشد ،جعل شده است

االن با یک اهم مزاحمت پیدا شده است و  .موقع مزاحمت با یک واجب اهم پیدا نکرده بود نزیرا آ .قابل قبول نیستنیز این ، بوده

 .این مشکل در طریق محقق عراقی وجود دارد ،رسدلذا به نظر می .ناقص است بواین وجوب به نحو وج :گویدان میشلذا ای

 )محقق اصفهانی(اشکال سوم 
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معلق بنیان گذاری  این که این طریق در واقع بر اساس واجب نو آ1اشکالی است که محقق اصفهانی مطرح کرده استاشکال سوم 

واجب اهم وجوبش  :گویدزیرا می .کندمییعنی محقق عراقی مشکل تنافی بین دو خطاب را از باب واجب معلق حل  .شده است

پس  .واجب معلق محال است در حالی کهمعلق کرده بر ترک اهم وجوب مهم را یعنی  .واجب مهم وجوبش ناقص است و تام است

 .فاده کرده استاستایشان از یک راه باطل برای تصحیح این عمل عبادی 

 بررسی اشکال سوم

که واجب مهم  ایشان چه زمانی گفت ،اساسا محقق عراقی از راه واجب معلق وارد نشده است. این اشکال وارد نیستبه نظر ما 

 چه که می توانیم به محقق عراقی نسبت دهیم این است که ایشان یک نحوه شرطیت را در وجوبآن ؟است معلق بر ترک دیگری

 ت.واجب معلق طبق نظر خیلی از علما باطل اس ،واجب مشروط محال نیست .شرطیت غیر از تعلیق است لیو ،مطرح کرده است

آید طبق نظر ایشان فعلیت خطاب مهم مشروط برای این که وقتی مسئله تزاحم پیش می شود؟چگونه تصویر می واجب مشروط

  .معلق است ، یک واجباست که بگوییم این واجباین غیر از این و  به ترک خطاب اهم وذشمی

لذا این  .اش را بر واجب مشروط استوار کرده است نه بر واجب معلقتوانیم استفاده کنیم که او بنیان طریقهپس از سخنان ایشان می

  .اشکال از محقق اصفهانی پذیرفته نیست

  )محقق اصفهانی( اشکال چهارم

  .بردطریقه مطارده دو امر را از بین نمیاین : محقق اصفهانی می فرماید

 تنافی ومطاردهتواند نمیاین راه حل  :خواهد بگویدایشان می. است اش یکیولی نتیجه، بیان ایشان با بیان امام خیمنی متفاوت است

ازل » گوییم:، وقتی میمطلق است «ازل النجاسه» ،امر اهم طبق فرض اطالق داردزیرا  .بین خطاب اهم و امر مهم را از بین ببرد

 دباید از مسجد ازاله نجاست کن د، مکلفمهم نباش مهم باشد و چه امرِ  و امرِ این معنا است که چه خطاب مطلق است به «النجاسه

 ؟ب مهموجود خطاب مهم است یا عدم خطا ،که با خطاب اهم منافات دارد چیزی آن د.و چه نداشته باش دامر به نماز داشته باش چه

نداشتیم منافاتی قابل تصویر  «ةاقم الصلو»باهم ناسازگارند و اال اگر چیزی به نام  «ةاقم الصلو»با  «ازل النجاسه»؛ وجود خطاب مهم

پس از این طرف امر اهم با یک فرد و یک  .شودهم شامل وجود امر مهم و هم عدم امر مهم می، پس امر اهم اطالق دارد .نیست

امر اهم با یکی  ،یکی وجود المهم و عدم المهم ،اگر فرض کنیم که امر مهم دو فرد و حصه دارد .حصه از فرد امر مهم ناسازگار است

  .ی و مطارده دارندفیعنی وجود المهم تنا ،از این دو فرد

ط است ولی در هر صورت با نفی خود و عدم خود منافات دارد. خود امر خطاب مهم مشرو .مهمحال می آییم سراغ خود خطاب 

هر ، با عدم خودش منافات دارد زیرا هر چیزی .داریعنی عدم خطاب مهم منافات د ،مهم و خطاب مهم با نفی خود و عدم خود

 کند. چیزی عدم خودش را نفی می

یک طرف امر اهم نافی یک حصه از دو  ززیرا ا .کندده تحقق پیدا مینتیجه این می شود که بین امر مهم و امر اهم تنافی و مطار

پس در واقع بین اهم  .از این طرف خود امر مهم نیز با عدم خودش منافات دارد .مهم است هم وجود امرنحصه امر مهم است و آ
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عدم  .مهم با اضداد خودش نیز تنافی داردزیرا امر . تنافی استنیز در عین حال با عدمش ، مثل ازاله با مهم مثل نماز منافات است

  1.آیدها تنافی پیش میپس  باالخره بین این .باشد نمهم می تواند خوردن و خوابید

 چهارمبررسی اشکال 

در حالی که محقق عراقی مدعی ، ی را قبول کرده استفمهم این تنا زیرا محقق اصفهانی در ناحیه عدمِ. این اشکال نیز وارد نیست

  .ها تنافی نیستکه نه در مرحله اقتضاء و نه در مرحله امتثال بین ایناست 

 نتیجه 

 .که کلمات محقق عراقی نیز قابل اتکاء نیست نتیجه این

  .بیان می کنیم در جلسات بعد که این ها را نیز اجماال خمینی باقی مانده طریق محقق بروجردی و امام از جملهچند طریق دیگر 

 دید حضرت زهرا)س(مالک تشیع از  

 2«.إنْ کُنتَ تَعمَلُ بِما أمَرناكَ و تَنتَهی عَمّا زَجَرناكَ عَنهُ فَأنتَ مِن شیعَتِنا و إالّ فاَل»فرماید: می حضرت فاطمه زهرا )س(

 ،حدیثاین  .از مادرشان نقل کردندهم آن را  )س(فرموده و حضرت زینب (س)از احادیثی است که خود حضرت زهرا حدیث این

  .تسمیه گذاری وادعا و نام نه صرفاً است، یع حقیقیک میزان و معیار برای تشی  

چه که شما را از آن باز داشتیم خود را نگه دارید و منزجر کنیم عمل کنید و از آنچه که ما به آن امر میاگر شما به آنمی فرماید: 

  .گاه از شیعیان ما هستید و اال فالآن ،شوید

دم درب  .رسیدند )ع(اضمشقت طوالنی خدمت امام ر را در برخی از روایات دیگر داریم که گروهی بعد از تحمل حدیث ننظیر ای

یکی دو بار این اتفاق افتاد و  .خواهیم شما را مالقات کنیمپیغام دادند به امام بگویید ما شیعیان شما هستیم و می )ع(منزل امام رضا

نگویید شیعیان ما  :فرمودندامام)ع(  ؟پذیریدند که آیا خطایی از ما سر زده است که شما ما را نمیپیغام فرستاد .جوابی نگرفتند

 )به خاطر کاری که انجام داده بودند( .محبین ما هستید بگویید ،هستید

 )ع(ولی آیا براستی شیعه امام علی وجود دارد،در دلمان  )س(فاطمه زهراحضرت بله خیلی از ما محبت  .بین محب و شیعه فرق است

ها نهی چیزی که آنناند و خود داری از آمالک تشیع عمل به آن چیزی است که آن ها امر کرده؟ هم هستیم )س(و فاطمه زهرا

ام به آن این کمترین چیزی است که در این ای د را بشناسیم.ها نهی کردننآ ازامر کردند و  نها به آچه که آنپس باید آن .کردند

ما در همه مناسبات ها به این بلیه مبتال شود. ولی به این امر توجهی نمی دعواطف اظهار می شوو نهایت احساسات  .شودتوجه می

و حضرت  )ع(است که باید پیوندهای ما با اهل بیت ایامی ،این ایام .کنیمتوجه می این مالک مهماز  کمترشدیم که به این مسئله 

إنْ کُنتَ تَعمَلُ بِما أمَرناكَ و تَنتَهی عَمّا زَجَرناكَ عَنهُ فَأنتَ مِن شیعَتِنا و إالّ »:ق استیود و این پیوندها از این طربیشتر ش )س(زهرا

  شیعه نیستیم.بله محب هستیم ولی با این مالک خیلی از ما ؛ «فَال

 انشاء اهلل خداوند به ما توفیق شیعه واقعی بودن را بدهد.

 «رب العالمینوالحمد هلل »
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