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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

کردند  انیب ینییکه محقق نا یکردند. مقدمه اول انیب هیترتب چند مقدمه و تنب تیترتب و اثبات امکان و معقول انیب یبرا ینییمحقق نا

 . میقرار داد یدگیرا به طور کامل مورد رس هر دومتضمن دو امر بود. امر اول متضمن دو مطلب بود که 

 دوم  امر

 یو اساس یجد یمحذور و مشکل ند،یایراه حل ب نیبه ترتب سراغ ا نی: آن چه باعث شد قائلدیفرما یدر امر دوم م ینیینا محقق

که  نیفعل و ضد خاص آن جمع کند، مثل ا کی نیموال و شارع از عبد و مکلف بخواهد ب یعنی. بود نیضد نیبه نام طلب جمع ب

 را در زمان واحد از مکلف طلب کند. نمازموال هم ازاله نجاست از مسجد و هم 

دو امر، مشکل را برطرف  نیاست و ما از راه ترتب ا نیضد نیمانع طلب جمع ب نیمشکل گفت: مهم تر نیحل ا یقائل به ترتب برا

در  فیاست که دو امر و دو تکل نی. مشکل اردیگ یقرار م گرید فیدر طول تکل فیدو تکل نیاز ا یکیکه  انیب نی. به امیکن یم

 یشدن نیشارع در عرض هم، همزمان از مکلف بخواهد هم ازاله نجاست از مسجد کند و هم نماز بخواند و ا یعنیعرض هم باشند، 

به مهم مثل  فیامر به مهم و تکل )یعنیمشروط  یگریق و دمطل یکی ،باشند یم زیدو امر موجود که هم زمان ن میاگر گفت ی. ولستین

کانه شارع به طور مطلق فرموده بر  یعنیشود.  یمشکل برطرف م( به اهم مثل ازاله نجاست از مسجد است فینماز در طول تکل

نماز بخواند. پس امر  کردمخالفت  فیتکل نیمکلف واجب است ازاله نجاست کند، سپس گفته اگر ازاله نجاست را ترک کرد و با ا

 به مهم در طول امر به اهم است. 

که امکان  دیریرا در نظر بگ ییاست که شما جا نیشود ا یمشکل با ترتب حل م نیکه ا نی: شاهد ادیفرما یم شانیا بر ادعا: شاهد

؛ «المسجد یکن ف»است. مثال اگر به ما گفته شود  گریمتوقف بر ترک متعلق د یکیکه  یدو متعلق دو خطاب باشد. دو خطاب نیجمع ب

 یگریامر، امر د نیمعلوم است. هم زمان با ا زیخطاب ن نیامر است و متعلق ا کی نیکنند. ا در مسجد باش. امر به بودن در مسجد

شده که  انیشکل ب نیامر دوم به ا یعنیمشغول قرائت قرآن شو،  یرا ترک کرد جد: اگر مسدیاز طرف شارع صادر شود و بگو زین

که شارع  میزن یما مثال م میبه مسئله ترتب ندار یقرآن بخوان.)کار یقرآن بخوان، اگر در مسجد نبود یاگر مسجد را ترک کرد

مشکلی جا  نیو شروع به قرآن خواندن کند. ا دشخص داخل مسجد شو نیکرده است.( حال اگر ا انیگونه ب نیاصال دو تا امر را ا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 یباشد و مشکل یالمسجد قابل جمع م یمکلف وجود دارد، قرائت قرآن و کون ف هیاز ناح فیدو تکل نیامکان جمع بنیست چون 

 ندارد. 

قرائت قرآن مطلوب شارع  نیا ایآ ر؟یخ ایدارد  تیمکلف واقع شده، صفت مطلوب هیقرائت قرآن که از ناح ایاست که آ نیسوال ا اما

دستور به قرائت قرآن منوط به ترک  رایواقع نشده است. ز هیصفة المطلوب یعمل، عل نیا ر،یخ ر؟یخ ایباشد  یو دستور دهنده م

با قطع نظر از مسئله ترتب، ولو مکلف امکان « المسجد یاقراء القرآن اذا لم تکن ف»و « المسجد یف نک»در دو امر  یعنیمسجد بود. 

اول بودن در مسجد و  یعنی) دو عمل نیچون خواسته موال دو کار جدا است نه جمع ب یدو خواسته را داشته باشد ول نیا نیجمع ب

دو را با هم از  نیشود. اگر شارع ا یبر قرائت قرآن داده نم یثواب فیتکلدو  نیدر صورت جمع ب (اگر مسجد ترک شد قرائت قرآن

از ما نکرده  نیقرآن بخوان. پس شارع طلب جمع ضدگفت: برو مسجد و  یکرد، مثال م یامر م یگرید به نحو کرد، یمکلف طلب م

 است. « المسجد یکون فال عدمفرض  یالقرآن ف ةالمسجد، ثم قرائ یکون ف»که موال از مکلف خواسته  یزیاست. آن چ

 «هیصفة المطلوب یلم تقع عل»که از مکلف سر زده  یدو در مسجد جمع کند، قرائت نیا نیب یدهد اگر کس یخود نشان م نیا پس

در برابر طلب جمع  یاست که ترتب مانع و سد نیشاهد بر ا نیبهتر نینبوده است. لذا ا نیضد نیخواسته موال جمع ب رایاست. ز

 است.  نیضد نیب

 نیضد نیطلب جمع ب رای. زستیمعقول ن نیاست که ا نیترتب ا نیدر امر به ازاله و نماز چه بود؟ تمام مشکل منکر مشکل خالصه:

 دو ضد را از عبد خود و مکلف طلب کند. نیجمع ب میحک یاست و امکان ندارد موال

در  یباشند، ول یدو، دو امر م نیدرست است که ا دیکند و بگو لیتحل یبود که دو امر را طور نیچه بود؟ راه حل ترتب ا ترتب

 رگونه دستو نیآمد و ا یاگر خود شارع م ود.ش یته مآن مانع برداش انیب نیباشند و با ا یباشند، بلکه در طول هم م یعرض هم نم

ندارد و به خواسته موال  یادهیدو فعل کند فا نیکه اگر مکلف جمع ب نیذلک ا یشاهد علالو بود ن نیضد نیجا طلب بداد آن یم

 . ستین نیضد نیباشد مبتال به مانع طلب جمع ب یگریدر طول د یکینحو امر که  نیدهد که اساسا ا ینشان م نیعمل نکرده. ا

 :دیگویم ینییدر امر دوم از مقدمه اول محقق نا پس

در طول  یکه امر نیدو امر. ا نیب تیطول ریتصو قیاز طر نیضد نیبرطرف کردن مانع طلب جمع ب یاست برا یترتب راه حل :اوال

 است.  گریو ترک امر د انیو منوط به عص گریامر د

 ستیدو ضد ن نیاست که مطلوبش جمع ب نیکاشف از ا دینحو بگو نیدو امر را به ا نیکردند که اگر خود شارع ا انیب یشاهد :ایثان

 را جمع کند به خواسته شارع عمل نکرده است. فیدو تکل یخواهد. لذا اگر مکلف یم یگریرا در طول د یکیبلکه 

 امر دوم  یبررس

 اشکال اول

 یتصور م)باشد.  گرید فیدر طول تکل فیامر و تکل کیکه  میتصور کن یکه ترتب را به نحو نیبر ا یمبن گفته شانیآن چه که ا 

 بحث وتأمل دارد. یخودش جا (واجب مشروط در عرض هم نباشند کیواجب مطلق و  کیکه  میکن

 یبحث دی. در مبحث مطلق و مقمیکن یم انیرا ب یروشن  شود مقدمه ا ینییمحقق نا شیقسمت فرما نیکه اشکال ا نیا یبرا مقدمه:

لفظ  کی« عالم» یعنی؟ یا رفض قیود است ودیق نیجمع ب یاطالق به معنا ایآ ست؟یاطالق چ یکه معنا نیبر ا یوجود دارد مبن
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توانند انواع و  یا ملمکه بواسطه آن ع یودیعرب و ... و تمام ق ،یرانیا اه،یس د،یممکنه مثل عالم سف ودیمطلق است که شامل همه ق

را کنار گذاشته و  ودیاست و اصال ق« العالم» عتیطبمطلق لفظ  کیبه عنوان « عالم» ینه، معنا ایشود  یکنند م دایاقسام مختلف پ

مطلق عبارت از  یمعنا ایآ ست؟یمطلق چ یشود که اصال معنا یم یدگیاست که در آن بحث رس یاختالف نیبا آن ها کار ندارد. ا

 نیممکن و متصور در ا ودیهمه ق مهیبا ضم عتیطب ایاست  یه ثیمن ح عتیمطلق طب یمعنا ایآ ود؟یترک ق ایاست  ودیق نیجمع ب

اکرم » ود،یق نیاطالق عبارت است از جمع ب مییاگر بگو« اکرم العالم»: دیگو یموال م یمثالً وقت رد؟یگ یعالم که همه را در بر م

کرد در نظر گرفته شده و دستور به اکرام داده  ریلفظ تصو نیرا در ا شانتیدیشود ق یکه م یودیاست که همه ق نیا شیمعنا« العالم

باشند. اما طبق   یعالم م یادر معن لیها دخ نیعالم عادل و فاسق و ... همه ا د،یسف اه،یاکرم عالم س یعنی« اکرم العالم»لذا شده 

اختالف  نیکه ثمره ا نی. حال استین لیدستور دخ نیدر ا ودیاز ق یدیق چیرا اکرام کن و ه« العالم» عتیکه طب نیا یعنیدوم  یمعنا

 شود.  یم یخودش بررس یدوم در جا یبه معنا ای میریاول بگ یکه ما اطالق را به معنا

 ثیمن ح عتیطب یعنیاست. اطالق  ودیرفض الق یرسد معنا یبه نظر م  حیاست و صح قیکه مطابق با تحق یدو نظر، نظر نیا نیب

 شود.  یدر آن در نظر گرفته نم یدیق چیه گریالعالم بما هو عالم، د عتیطب یلفظ عالم ا یه

بردن مانع  نیکه ترتب در صدد از ب نی: ما از راه ترتب و ادیگو یم شانی. امییآ یم ینییمقدمه سراغ سخن محقق نا نیتوجه به ا با

 .میکن یاست آن مشکل را حل م نیضد نیطلب جمع ب

موال گفته است  رایز عت،یتعلق گرفته است؟ به طب یزیالواقع به چه چ یاست که امر به اهم ف نیا ینییاشکال به محقق نا اصل پاسخ:

الصلوه،  عتیتعلق گرفته است؟ طب یزیامر به چه چ« الصلوة موایاق»زوال نجاست تعلق گرفته است. در  عتیامر به طب« ازل النجاسه»

ازاله نجاست  عتیاست که موال طب نیا عتیمتعلق امر است. منظور از طب عتیدر هر دو طب« الصلوة موایاق»و هم « ازل النجاسه»هم 

الصلوة خواسته شده، سواء زال  عتیطب زین نجایا م،ییآ یم« اقم الصلوة»سراغ  ی. وقتتحققیرا خواسته، سواء تحقق صلوة او لم 

 . است نیا تیمهم و امر به اهم ولو با طول دو امر، امر به نیا یینها جهیالنجاسه او لم تزل. نت

نفس ازاله نجاست  یمطلوب در اول رای. زاست نیطلب جمع ضد اینباز هم  دیکرد انیکه شما ب یریاست که با تصو نیا قتیحق یول

است که هر دو مطلق است،  نی. فرض امیکرد افتیموال و شارع در هیدو امر را باالخره از ناح نینفس نماز است. ا یاست و در دوم

ها جمع کرد، معلوم است  نیا نینماز را خواسته. اگر عبد ب عتیازاله نجاست را خواسته و با امر دوم طب عتیطب عبدباالخره موال از 

را خواسته. حال اگر  گریفعل د عتیطب زیفعل را از عبد خواسته و با امر دوم ن عتی. شارع با امر اول طبستیکه مطلوب شارع ن

 ندارد. یاز دو ضد سازگار کیکند، ولو طوال، با اطالق امر به هر  معصورت ج کیدو امر را به  نیا دیایمکلف ب

دو امر اطالق دارند،  نیهر کدام از ا میکن لیامر به مهم و اهم را تحل یعنیدو امر را،  نیاست که اگر ا نیا ینییسخن محقق نا اشکال

 است.  نیو طلب جمع ضد نیامر به ضد ندشیدارد به هر حال اطالق امر به اهم و مهم، برا تیان با هم ضدو چون متعلقش

دو امر مطلق با توجه به  نیا یو خروج جهیاست( نت ودیرفض الق ی)اطالق به معنا خواهدیدو فعل مطلق را از مکلف م یوقت شارع

 .ستیمکلف مقدور ن یبرا نیاست و ا نیضد نیطلب جمع ب میاطالق کرد یکه برا ییمعنا

 هنوز به عنوان مانع برطرف نشده است. نیطلب جمع ضد پس

 دوم اشکال
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مستقل محسوب  لیدل کیشود بلکه خودش مانند  یترتب محسوب نم حیمقدمه در واقع مقدمه تصح نینظر از اشکال اول ا صرف

مقدمات را اگر کنار هم  نیکنم که معقول به نظر برسد. ا یم انیشما ب یبرا یکند ترتب را طور یادعا م ینییشود. محقق نا یم

باشند. مسئله  جهینت نیدر ا لیدخ دیمقدمات همه با نیمعقول و ممکن است. پس ا امر کیاست که ترتب  نیاش ا جهینت میبگذار

ترتب باشد  حیتصح یبرا یوجه مستقل کیدارد که  تیقابلخودش از مقدمه اول ذکر شده  ییاست که امر دوم که به عنوان جز نیا

 ندارد.   گریکردن مقدمات د مهیبه  ضم ازیو ن

 اینداشته باشد، آ زین یگرید مهیضم چیو ه شده بود انیب ییامر دوم خودش تنها دینبود و فرض کن گرید یمقدمه ا چیه دیکن فرض

 .ستین حیمطلب را از مقدمات قرار داده صح نیا ینییکه محقق نا نیپس ا ست؟ین یکاف تیاثبات معقول یبرا یکاف این
 بحث خالصه

طلب جمع  نیاست که دو امر به دو ضد متعلق شده است و ا نیا یبود که محذور اصل نینسبت به امر دوم دو اشکال شد. امر دوم ا

 است.  یگریدو طلب در طول د نیاز ا یکی دیگو یم رایدارد ز یرا بر م نیاست و ترتب ا نیضد نیب

 شد: شانیاشکال متوجه ادو 

تعلق گرفته لذا خواه ناخواه شارع دو ضد را کأنه با هم از ما خواسته.  عتیچون در هر دو طلب به طب ،میکن یاگر دو امر را بررس.1

 است. نیضد نیاش طلب ب جهیبه هر حال نت

 کیمطلب خودش  نیا رایب ذکر شود. زترت حیمطلب به عنوان مقدمات تصح نیا ستیبا قطع نظر از اشکال فوق اصال درست ن.2

 کند. حیدارد که ترتب را تصح تینشود صالح مهیبه آن ضم یگریمطلب د چیکه اگر ه یمستقل است به نحو لیدل
 بررسی شاهد

بود که  نیا (داردیو آن را بر م ردیگ یرا م نیضد نیطلب جمع ب یکه ترتب جلو نیبه عنوان ا)ذکر کردند  شانیکه ا یشاهد اما

ها جمع کند، به خواسته  نیا نیبود و مکلف ب یگرید فیمنوط به ترک تکل یکینحو کرده بود که  نیاگر شارع خودش دو امر به ا

مخالفت شد  یکیبود اگر  نیدو با هم آورده شد بلکه خواسته موال ا نینبوده که ا نیموال ا واستهخ رایموال جامه عمل نپوشانده، ز

 انجام شود.  یگرید

اگر  نیست نیضد نیو طلب جمع ب دیآ ینم شیپ یگونه امر کند محذور نیگرفت که اگر شارع ا نیمورد را شاهد بر ا نیا شانیا

عنوان  را به نیا. ایشان است نیمسئله ا زیدر مسئله ترتب ن .نکرده است انیخواسته موال را ات میگوییم اوکند  انیمکلف هر دو ات

 .کردند انیشاهد ب

 «المسجد یکن ف» :دیگو یم .بود که شارع دو امر دارد نیا شانیا شاهد .ستین ینییمحقق نا یشاهد مدعا نیکه ا ن استیا اشکال

 ،ستیامر اول در کار ن گریکه د است یامر دوم زمان یعنی .قرائت قرآن کن یاگر امر اول را ترک کرد :دیگو یخود شارع م سپس

 یامر دوم چه زمان تیفعل گرید ریبه تعب ایسر و کله امر دوم  .وجود دارد زین یگریامر د ،بودن در مسجد یدارد برا امر وجود کی

خواسته  به مییگو یکند م انیدو را با هم ات نیاست که اگر مکلف ا نیهم یبرا .امر اول از گردونه خارج شود یوقت ؟شود یمحقق م

 تهخواس یکه قرائت قرآن را م یشارع در زمان ،دیدو را باهم عمل کن نیشارع نگفته که ا رایز ،امر ندارد رایز .شارع عمل نکرده است

 .ستین شتریامر ب کیجا  نیامر اول نبوده و ا



  

86 

 

 اریدارد زاو ن برای یا دهیفا چیه، قرآن تا به هر دو دستور شارع عمل کرده باشد نمسجد برود و شروع کند به خواند یکس اگر

قرائت  گرفته، به آن تعلق که امر چیزی آن .شود یاطاعت به واسطه امر ثابت م و عمل امر ندارد نیقرائت را نخواسته و ا شارع

در مانحن ، ستین گونه نیا هیاما در مانحن ف ،ستین شتریامر ب کیجا  نیپس ا. ردیاست که بعد از ترک مسجد صورت بگ یرآنق

امر اول  یوقت :دییگویشما م ،دو امر هر دو وجود دارند نیا، «ةالصلوا مویاق» دیگری «النجاسهازل » یکی ،دو امر وجود دارد هیف

 . تعلق امر دوم مطلوب استو م ست و طلب استاخو دترک شد امر دوم مور

 انیکه شما ب یشاهد .میاست که ما دو امر دار نیبحث ا ،میامر دار کیجا  نیکه ا دیادعا کن دیتوانیکه شما نم است نیبحث ا همه

در شاهدشان  شانیآنچه که ا لیمسئله از قب هیلذا در ما نحن ف، ندارد تیفعل شتریامر ب کی. ستین شتریامر ب کیدر واقع  دیکرد

 هیما نحن ف اما در ستین شتریامر ب کیاست که در آن شاهد  نیبحث ا یگفتند درست است ول شانیا هک یشاهد .ستیفرمودند ن

 .هر دو امر موجود است

  یالمقدمه االول یتمام الکالم ف هذا

  میکرد انیرا ب ینییمقدمه از چندمقدمه محقق نا کی ما

 .نه آن چه که در امر اول گفتند و نه آن چه که در امر دوم فرمودند ستیتمام ن ینییشد که مقدمه اول محقق نا نیبحث ا جهینت

 «المینهلل رب الع والحمد»


