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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

تارة یک تکلیف  .حاالت برای او متصور استچند  شود انسانمتوجه تکلیفی  این شد که اگر گانه امام خمینینتیجه مقدمات هفت

  شود.متوجه مکلف می و اخری دو تکلیف شودمی تصویردو صورت و حالت برای آن که شود مکلف میمتوجه 

 است و اخری یکی اهم ویکسانند تارة این دو تکلیف از نظر شارع از نظر اهمیت  مکلف است،جایی که دو تکلیف متوجه در 

  .دوم باقی مانده است حالت و صورت اما بحث کردیمدر جلسه گذشته صورت اول را  .مهم دیگری

 دوم صورت

کنیم منطبق بر بحث میصورتی که امروز بحث  ، اماحاالتی است که از بحث ما خارج است ،که در جلسه قبل بیان شد صورتیدو 

این دو تکلیف به دو ضد متعلق شده است و که  مواجه شده و شدهیعنی مکلف با دو تکلیف که به نحو خطاب عام متوجه ا .ما است

لی به هر دلی ؛تنها قدرت بر انجام یکی از این دو را دارد و مهمتر این که یکی از این دو تکلیف اهم است و دیگری مهم مکلف نیز

 حالت متصور است: دو ورتدر این ص .اهمیت یکی ازاین دو تکلیف از دیگری بیشتر است
 حالت اول

 در این حالت قهرا.گذاردکند و واجب مهم را کنار میواجب اهم می صرفرا مکلف قدرتی که برای انجام یک واجب دارد  ةتار

ولو تکلیف  ،شودعقاب نمی (چون قدرت بر انجام نداشته)بواسطه انجام واجب اهم استحقاق ثواب دارد و بواسطه ترک واجب اهم 

 گریبان فعلی است و ،اهمنظر امام خمینی امر مهم در عرض امر  به، زیرا بر اساس مقدماتی که بیان شداست.  مهم متوجه او شده

این صورت بخاطر ترک مهم  در ،و قدرت بر انجام مهم نداشته باشد کند گیرد منتهی اگر مکلف واجب اهم را اتیانمکلف را می

  .شودتکلیف متوجه او شده ولی بخاطر عجز از اتیان به آن تکلیف دیگر عقاب نمییعنی  .معذور است

 .این صورت نیز از بحث ما خارج است
 حالت دوم 

در عرض یکدیگر گریبان  و هر دو تکلیف فعلی است. یکی اهم و دیگری مهم در حالی که متوجه مکلف شدهاین که دو تکلیف 

ازاله نجاست . مثال رودکند و سراغ واجب مهم میاما مکلف به جای این که به واجب اهم اتیان کند آن را ترک می ،اندمکلف را گرفته

  ؟شوداین جا چه می شود.می گذارد و مشغول نماز که واجب مهم استکنار میرا که اهم است 

  .ظاهر می شودجا ایناش هرهایی که داشتیم ثمآن مقدمات و بحث تمام

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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آید هیچ ربطی تزاحماتی که پیش می و گیردها تعلق میبه طبیعتکه امر زیرا گفته شد ، هم اهم امر دارد و هم مهم ،طبق آن مقدمات

بخاطر شرایط ویژه مکلف این دو امر با  در یک زمانیعنی . بلکه مربوط به خصوصیات فردیه و مصادیق است ،به طبیعت ندارد

امر  ز همنما ،گریبان مکلف را گرفته وامر فعلی دارد ازاله نجاست این است که این سخن  معنای. اندیکدیگر مزاحمت پیدا کرده

 شوند.متعلق می هازیرا اوامر به طبیعت .نه امر به نماز امر به ازاله قید و شرط دارد ونه  .گریبان مکلف را گرفته است وفعلی دارد 

  .پیش بیاید ذکر نشده استو حاالت نوعی در اثر بعضی موارد  هیچ شرط و قیدی که ممکن است بههم  طبایع در

خود  دند.کر را مشروط به عصیان دیگری تزاحم دارند یکی و چون متوجه مکلف شده است این بود که دو امر نظر قائلین به ترتب

 ر نیز به طبیعت آن تعلق گرفتهامکند، میهر امری مکلف را دعوت به سمت متعلق خودش  .این اشتراط محل اشکال واقع شده است

  .ازاله نیست و هیچ تزاحمی نیز بین امر به نماز و امر به

 گفتیم شارع از مکلف .این ربطی به تکلیف ندارد ؟را انجام دهد تکلیف تواند هر دومکلف گرفتار شده است و نمیچرا االن  پس

که مکلف خودش این، اما یک دستور برای اقامه نماز وداده شارع یک دستور برای ازاله نجاست  .نخواسته جمع بین دو تکلیف را

هر پس  .با هم گریبان او را گرفتند و او قدرت بر انجام آن  ندارد ربطی به امر ندارد تکلیف که این دوفته قرار گرطی ویژه یدر شرا

زیرا در مرحله تعلق تکلیف به طبایع  .امر مهم مشروط به عصیان امر اهم نیست . یعنیکدام شرطی ندارند یچو ه دو امر موجودند

به مثال مکلف  گرحال ا .مربوط به خود مکلف است، دهمچه که به عنوان مانع و محذور پیش آنآ ،ها نیستهیچ تزاحمی بین این

  ؟باطل باشد شبه چه دلیل نماز ،جای ازاله نماز خواند

 ند:د که بگویدنبال این بودنه ترتب ب قائلین به .امر نداردنماز مکلف این دلیل که به  .ن نماز باطل استیشیخ بهایی اصرار داشت که ا

  .خواستند که مسئله را حل کنندگونه این و منتهی امر به نماز مشروط به عصیان امر ازاله است  ،امر داردمکلف نماز این 

از ا ت است راه ترتب نیازبه و نه  درست است حرف شیخ بهایی که معتقد است این نماز امر نداردنه  :فرمایندامام خمینی میلکن 

اری به به طبایع و این که ک امر تعلق ،حقیقت امراگر  .این مسئله را تصحیح کنیم ،امر اهم طریق ترتب و اشتراط امر مهم به عصیان

، مسئله معدم قدرت مانع توجه تکلیف نیست را در نظر بگیریاین که تزاحمات هیچ ربطی به طبیعت ها ندارد و این که  ،افراد ندارد

اگر هم امر به ازاله و هم امر به نماز.  هر دو امر موجود است .امر دارد نمازش ،خواندنماز می زیرا مکلفی که االن شود.روشن می

وقتی  پس نماز امر داشته، نماز خواند.و با توجه به این که این  شترا کنار گذا ستازاله نجا ،کند به واجب اهم اتیان بایدکسی که 

 مواجب اه غسرامکلف باید  .اما چون واجب اهم را ترک کرده است مستحق عقاب است ،نماز می کند استحقاق ثواب دارد اتیان به

را قدرت زی ،ترک مهم مستحق عقاب نبود اهم مستحق ثواب بود ولی نسبت بهداد نسبت به اتیان اگر واجب اهم را انجام می رفت.می

عذر نیز جلوی عقاب را  عذر محسوب می شود و برای اون عجز عاجز بوده و اییعنی انجام دادن مهم را در کنار اهم نداشت، 

به خاطر ترک اهم استحقاق عقاب  ،با توجه به این که هر دو امر موجودند، گیرد ولی اگر اهم را ترک کرد و به سراغ مهم رفتمی

  .دارد ولی بخاطر انجام مهم ثواب می برد

امر موجود و فعلی است  توانیم بگوییم اینمی ،را مالحظه کنیمبدون این که شرطیت عصیان اهم  .ترتب نداریمنیازی به ما لذا 

 .ومخالفتش موجب استحقاق عقاب و موافقتش مستلزم استحقاق ثواب است

  .این بیان امام خمینی مبتنی بر مطالبی است که گفته شد
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 اتضح مما ذکرنا امرانقد 

 چه که گفتیم به دست می آید. ندو چیز از آ «قد اتضح مما ذکرنا امران» :فرمایدامام خمینی میسپس 

ترتب معتقد است که  قائل به .اهم و مهم هیچ فرقی با آن دو موردی که هر دو مساوی هستند ندارند ،از جهت تعلق امر :اول ر ام

هم این اختالف رتبه کاری به مسئله ا .ستیعنی رتبه امر به نماز متفاوت با رتبه امر به ازاله ا .امر به نماز در طول امر به ازاله است

اصال  حالی کهدر  .مشکل امر مهم را برطرف کند ،اختالف رتبه بین این دو امرز راه خواهد اترتب می قائل به .و مهم بودن ندارد

نی اسازیرا اهم و مهم هم طبق مبنای محقق خر ،یعنی اهم و مهم بودن دخالتی در دلیل قائل به ترتب ندارد .کاری به اهم و مهم ندارد

امام خمینی نیز این . که یکی اهم است و یکی مهم هر دو قبول دارند .لحاظ است توجه و دو هم طبق مبنای قائلین به ترتب مور

  .این طور نیست که اهم و مهم بودن در تصویر ترتب دخالت داشته باشدولی  ،را قبول دارندمطلب 

کند این است که امر دوم مشروط به عصیان امر خر رتبی درست میأو ت و بواسطه آن تقدم دکه قائل به ترتب ادعا می کن چیزیآن

و امر  «ازاله»امری داشتیم به نام  یعنی .امر است و این کاری به اهم و مهم بودن ندارد نخر از آأمت ،اول است و عصیان هر امری

مهم است  چهباالتر است و آن نیز اهم است رتبه اش  چهن آ :گویداما نمی ،اهم است «ازاله»حال  ،«نماز»دیگری داریم به نام 

   .تراش پایینرتبه

« ازاله»مقدم بر عصیان امر  «ازاله»امر  «نماز»و امر دیگری داریم به نام  «ازاله»ما یک امری داریم به نام  :گویدترتب می قائل به

 نخر از آأشده است پس مت «ازاله»مشروط به عصیان امر  «زنما»خر از آن امر است و چون امر أزیرا عصیان هر امری متاست. 

عصیان امر نسبت به خود ترتب از راه اختالف رتبه و درجه پس  .است شخر از امرأکه خودش متشده است زیرا مشروط به چیزی 

 کند. راه اهم و مهم ثابت نمیخر رتبه را از أشود ولی ت اتیان اول آن که کنداهم بودن اقتضا می از نظر عقل . بلهتصویر شد امر

 اصال، اصال ترتب یک راه دیگر است .که اهم رتبه اش باالتر از مهم است ترتب را درست کند راه از این خواهدنمی قائل به ترتب

ار ا انکرمطلب این  نیز محقق خراسانی که منکر ترتب است .را انکار نکرده است مطلب کسی این ،مسئله اهم و مهم سرجایش است

  ؟کندنظریه ترتب چه می ؟خواهد مشکل را حل کندمیشود که ترتب می همنتهی چ .کندنمی

اختالف رتبه همراه است  دو امر چون بان زمان ای منتهی هم ،امر مهم نیز وجود دارد ،در حین امر اهم :خواهد بگویدنظریه ترتب می

کند؟ اختالف رتبه دو امر از راه اشتراط اما اختالف رتبه را چگونه درست می .طلب الضدین پیش نمی آید و کنداشکالی ایجاد نمی

ب اصال نظریه ترت .اهم مقدم بر مهم است رتبه محقق خراسانی نیز قبول دارد که گرنهو  .شودامر دوم به عصیان امر اول ثابت می 

 ، وجود دارد،امر مهم در همان زمان که امر اهم وجود دارد :گویدمی و کنداز میراه دیگری را ب، بلکه روی این جهت کاری ندارد

پس این ، خر از خود آن امر استأاز آن جا که عصیان هر امری مت و است به عصیان امر اهموط امر مهم مشر امر اهم مطلق و اما

  .شودخر از امر اهم میأمت شده است مشروط به عصیان امر اهمامر مهم که 

 حال .مکلف شده استمتوجه ما دو امر داریم و این دو امر  .که امام خمینی بیان کردند اصال نیازی به این راه نداریم یاما طبق راه

اهم است و  از دو امر بیند یکیعقل میوقتی  .تزاحم مطرح شده است دو امرکه برای اتیان بین این  دهماالن خصوصیاتی پیش آ

باید تکلیف اهم را انجام  :گویدعقل می. دارد تقدم  بر مهم اهمو قطعا  داو را راهنمایی می کند که باید اهم را انجام ده ،دیگری مهم
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به جای این و  اگر مکلف به حرف عقل گوش نکرد .اهم را انجام دهیامر  باید دهی زیرا تو قدرت انجام یک تکلیف را داری لذا

  ؟مهم امر دارد یا ندارد، آیا صرف نظر از مخالفت با امر اهم رفت؛مهم اتیان امر سراغ ، اهم بروداتیان امر سراغ که 

یز ن و این تزاحمات متوجه شده امر به طبیعت، این داریم «ةاقیموا الصلو» اگر .امر دارد ،مهماین  امام خمینی این است کهتمام سخن 

به  نسبتلذا  .لیف را انجام دهد و این قدرت را صرف این کار کرده استقدرت دارد که این تک مکلف .ربطی به متعلق اوامر ندارد

و  کردرا صرف اهم می خودبایست قدرت و از نظر عقل می ه چون با امر اهم مخالفت کردهبل .قاق ثواب داردحاین امر استاتیان 

  ؟کنیم زبه چه دلیل این جا حکم به بطالن نماپس  .است استحقاق عقوبت سرجایش باقی ،نکرده

مقدماتی که تا از  ولی .باطل است ، نمازمهم امر ندارد ،ود اهمجصحت این عبادت نیاز به امر دارد و چون با و فرمود:شیخ بهایی 

ما نیز قبول داریم که عبادت برای صحت . این عبادت نداریم بیان شد به دست می آید که ما دلیلی بر بطالناز امام خمینی جا این

ه خطابات مگر نگفتیم ک ؟داریم یا نداریم« ةلصلوااقیموا »ما  ؟ی گفته است که امر باید شخصی باشدسکچه است ولی  محتاج به امر

حال فرض کنید این  .و متوجه همه می شودهمه شرایط در  شامل همه مخاطبینخطاب قانونی یعنی خطابی که  ؟قانونی هستند

 .برو آن یکی را انجام بده :گویدعقل می ،به خاطر خصوصیتی مزاحم با اهم شد طاباین خ اگر در خارج .خطاب سرجایش است

درست است که این اهم است ؟ چرا این امر ساقط شده باشد ؟چرا متوجه او نباشد وجود داردمهم که امر  را رها کردهم حال اگر ا

این  توانیم بگوییم این امر وجود دارد وبنابراین بدون این که نیازمند ترتب باشیم می .جا ندارد نای ثیریأمهم ولی این هیچ ت نو آ

  0.نیازی به نظریه ترتب نداریم عبادت صحیح است و

درست است که از راه دیگری خواستند این عبادت را درست کنند که قبال آن را بیان کردیم و نه حرف محقق خراسانی  سخنلذا نه 

 ،تزاحمات را درست تحلیل کنیم ،اگر ما اوامر را درست تحلیل کنیم .بهایی درست است و نه نیازی به راه حل ترتب است شیخ

  .عمل صحیح است و مشکلی ندارد قبیل خطابات عامه و قانونی بدانیم این خطابات را از ،قدرت را شرط خطاب و تکلیف ندانیم

 سوال 

بخاطر ترک اهم استحقاق عقاب  دارد. البته این مثال شما یک خطاب شخصی است و ما بحثمان در خطابات قانونی است  استاد:

اصال خطاب  .ست و همه مردم را در بر می گیردیعنی قانون گذار قانونی را وضع می کند و هدفش نیز تشریع و قانون گذاری ا

 .قانونی است و متوجه عموم می شود دارد اما بحث در خطاباتانحالل وجود  یقانونی است بله در خطابات شخص

 سوال

مکلف به حرف عقلش گوش نکرد و اهم را گر حال ا. مهم سرجایش اهم سرجایش است و ،اهم بودنش که عوض نمی شود استاد:

 ش نیز باطل است؟عملآیا این  ،کنار گذاشت و مهم را مرتکب شد

 ،یرخ ؟که به نحو خطاب عام موجود است و شامل این شخص نیز می شود آیا ساقط شده استامر  مبنای استحقاق ثواب چیست؟

جود و قدرت امتثال مکلفدر مورد این  االن اال امر به طبیعت نماز متعلق شده و که می بینید مربوط به مصادیق است و تزاحماتی

  ندارد.
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محقق خراسانی این  .داردوجود دو استحقاق عقاب  ،نجام دهد و نه مهم راااهم را امر نه  ، یعنیرا ترک کند امر هر دومکلف لذا اگر 

 .دو استحقاق عقاب وجود داشته باشد و این قابل پذیرش نیست در اینصورتاین حرف این است که  هجا استبعاد کردند که الزم

 جودو استحقاق دو عقوبت ،کند عمل را ترک هر دو ترکمکلف اگر  :حتی قائل به ترتب نیز می گوید ؟چرا قابل پذیرش نباشد

سه استحقاق عقوبت پیدا  رود، سراغ معصیت و هر دو را ترک کندمکلف یعنی اگر ؛ توان گفتنیز می از این را حتی باالتر .دارد

  .کندمی

را اساس این زی .نکردند اشکاالتی به این نظریه امام خمینی شده است که بعضی اشکاالت مبنایی است و مبنای این نظریه را قبول

  .بر خطابات قانونیه است که اگر آن نظریه قبول نشود طبیعتا این راه نیز مردود است ولی ما این نظریه را پذیرفتیمراه حل مبتنی 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                                


