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

. در در صدد اثبات امکان ترتب و معقولیت آن است هابا ذکر آن بحث در مقدمه سوم از مقدمات بحث ترتب است که محقق نایینی

  .تبیین کرده استرا طی چند بخش  سوم یعنی محقق نایینی مقدمه ،مشتمل بر چند بخش است مقدمه سوم واقع

 : بیان شد. محصل بخش اول دو مطلب بود ر جلسه قبلبخش اول د

 .خر بین حکم و موضوع حکم رتبی استأخری نیست بلکه تقدم و تأبه طور کلی بین حکم و موضوع حکم زمانا تقدم و ت .1

ای نیست و اختالف زیرا نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلول است. همانطور که بین علت و معلول زمانا فاصله

  .در مورد حکم و موضوع حکم نیز مسئله از این قرار است ،تنها در رتبه است

زمان فعلیت  .امتثال حکم نداردای با فعلیت حکم از نظر زمانی فاصله .ای نیستبین حکم و امتثال حکم نیز زمانا فاصله .2

ها ن آنخر بیأتقدم و ت، بله نسبت حکم به امتثال چون نسبت علت به معلول است. حکم و زمان امتثال حکم یکی است

  .رتبی است نه زمانی

 )در مقدمه سوم( بخش دوم کالم محقق نایینی

  .توهم به این ادعا و محقق نایینی در واقع ذکر یک ادعا و توهم است و سپس پاسخاین بخش 

 توهم 

زمان فعلیت به عبارت دیگر در واجبات مضیق  .ای نداریم که بین حکم و امتثال از نظر زمانی فاصله بیندازیمدر مورد مضیقات چاره

اشد. مثال ب وجود داشته باشد ولو آن فاصله و زمان اندکزمانا ای ن دو فاصلهیا بلکه باید بین. حکم و زمان امتثال حکم یکی نیست

ست از امساک از خوردن و آشامیدن عبارت او واجبی است که زمانی را به خودش اختصاص دادهو روزه یک واجب مضیق است 

واجب  نماز یک .را در یک فاصله زمانی اتیان کرد نیعنی مثل نماز نیست که بتوان آ .ولی مضیق است؛ الی المغرب و... از اول فجر

وقتی که  .نیز مغرب است نآخرین زمان آ و فجر است اولین زمان وجوب روزه اول .واجب مضیق است موسع است اما روزه یک

فجر صادق  اول از؟ چه زمانی مکلف باید از خوردن و آشامیدن و سایر امور امساک کند .زمان امتثال است ،این زمان ؛اذان بگویند

 یعنی آن باشد.زمان حکم چه زمانی است؟ زمان حکم نیز طبق این مبنا باید همان اول فجر . تا زمانی که اذان بگویند ،تا مغرب

. چه قبل از طلوع فجر که صوم واجب نیست ،زیرا وجوب صوم منوط به دخول وقت است ،زمان است که حکم فعلی می شود

  .همان اول فجر ؟صوم واجب می شودزمانی 
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تیجه اش ن، حکم با زمان امتثال حکم یکی باشد اگر زمان فعلیت حکم وثبوت می گوید: می کند و متوهم اشکال مشکل چیست؟اما 

 : تکلیف متوجه او می شود از دو حال خارج نیست زمانی که خطاب و اول فجر یعنیدر مکلف حال زیرا  .طلب محال است

 .است حال امساک در .1

 است.  در حال خوردن وآشامیدن .2

زیرا تحصیل حاصل ، توجه خطاب و طلب امساک از او محال است ،ن موقع چیزی نمی خوردیعنی آ ،اگر در حال امساک باشد

 است. 

طلب امساک وتوجه وجوب صوم و لزوم خودداری از خوردن و آشامیدن به او در همان  ،اگر هم در حال خوردن و آشامیدن باشد

زیرا در همان حین خوردن ممکن نیست که بشود به او گفت امساک کن و این  .حالی که می خورد و می آشامد نیز ممتنع است

ه معنا ندارد تبدیل ب ،ر گلو می باشدن ددر حال فرو رفت و غذا در حال بلع است شخصی وقتی .زیرا مقدور نیست ،ممتنع است

  .امساک شود و از او امساک بخواهند

مان ز که بین زمان حکم و فعلیت و ثبوت حکم وجز این د چاره ای نیست پس برای این که طلب محال پیش نیای خالصه توهم:

مکلف شود و بعد زمانی  متوجهوجوب صوم  و حکم ثابت شودزمان یعنی مثال در یک  .ای ولو اندک وجود داشته باشدامتثال فاصله

 .ن ثبوت و فعلیت حکم محال الزم می آیدزمان امتثال حکم و زما از یکی بودنزیرا  .زمان امتثال شروع شودو سپس فاصله بیفتد 

از دو حال خارج نیست یا آن لحظه ای که  ،حق او ثابت می شود زمانی که حکم در ،می شود مکلف زیرا زمانی که خطاب متوجه

تحصیل  ،حال امساک از او طلب امساک کنند اگر در. حال خوردن و آشامیدن است و یا امساک خطاب متوجه او می شود در

در همان لحظه  نیست هم محال است زیرا مقدور بازاگر در حال خوردن و آشامیدن از او طلب امساک کنند و  محال استو حاصل 

این  ؛«الشی الینقلب عما وقع علیه»زیرا  ،محال استو این  همان لحظه طلب امساک از او شود ،در حال اکل است شخصای که 

در حین افطار از او بخواهیم تو ممسک  همان لحظه و تواننمی و می کند قدان مفطر به او صمتلبس به افطار است و عنوشخص 

 امساک شو. تو متلبس به ،شو

 دفع توهم

 به این توهم داده اند. جواب حلی ان یک جواب نقضی و چهارشای

 پاسخ نقضی

 مسئله شما به .علت و معلول تکوینی پیاده می کنیمان را در یاین سخن شما را نقض می کنیم به علت و معلول تکوینی. یعنی همین ب

یعنی  .منتهی اعتباری نه تکوینی ،نسبت علت و معلول است ها،بین آنکنید در حالی که نسبت زمان حکم و امتثال حکم اشکال می

ثالی م ی پیاده می کنیم.حکم علت امتثال است و تا حکم نباشد امتثال معنا ندارد. همین اشکال را درعلت و معلول تکوینی و واقع

این ها علت و معلول ،محرک علت برای متحرک تکوینی است ،استمتحرک  زده می شود نسبت محرک ودر این مورد که معموال 

این ، شود کلید در داخل قفل بچرخدحرکت دست شما باعث میچرخانید و کلید را میگذارید وقتی کلید را داخل در می. باشندمی

بگوییم  متوانیمیآیا  چرخد. ای که دست می چرخد کلید هم می زیرا همان لحظه .خری نیستأانی بینشان تقدم و تها از نظر زم

حرکت دست علت  .چرخدبلکه هم زمان وقتی که دست می چرخد کلید هم می. اصال شدنی نیست؟ دست زودتر از کلید می چرخد



  

111 

 

ت بله رتبه حرک. خر رتبی استأخر این دو تقدم و تأپس تقدم وتو محرک است و حرکت کلید معلول است و می شود متحرک. 

 .اختالف رتبه دارندبا هم یکی است اما  پس زمان علت و معلول است. دست مقدم بر رتبه حرکت کلید

 آوردییکی باشد زیرا سر از محال در مشان زمان نمی شود و گفتیدبیان کردید  امتثال حکم  همان اشکالی که در مورد زمان حکم و

آن زمانی که علت تحقق پیدا کرده یا معلول موجود است یا  م،سوال می کنی از شما جاری می کنیم و در علت و معلول تکوینی

ند علیت پیدا ک، علت .اگر معلول موجود باشد الزمه اش این است که این علت علیت پیدا کند برای یک امر حاصل و محقق؛ معدوم

 .معنایش این است که این معلول موجود نیست اگر معلول معدوم باشد .است و این تحصیل حاصل استبرای چیزی که االن موجود 

 ؟حال چطور می تواند این معلول در عین معدوم بودن موجود شود

 .زمان حکم و امتثال حکم یکی باشد محال است که :می گویید حکم و امتثال حکم می کنید و شما در مورد دقیقا اشکالی کهپس 

جا را نیز همانگونه حل نیا ؟دیکنیشما آن را چگونه حل م .این اشکال با این بیان در مورد علت و معلول تکوینی نیز وارد است

  .کنید

مقدم بر زمان  ،زمان علت :گوییدشما که در علت و معلول تکوینی نمی ،خطاب به متوهم و مدعی گفته می شودبه عبارت دیگر 

ادعا و  ایناین جا هم ما  .رتبه است اختالف تنها در و معلول واحد است قطعا عقیده دارید زمان علت و جا شماآن .معلول است

 نن آمعلول تکوینی دادید عی هر جوابی که شما به این اشکال در باب علت و .معلول تکوینی توهم شما را نقض می کنیم به علت و

 .هیدجواب را در ما نحن فیه بد

 پاسخ حلی

 .دهداین توهم چهار جواب حلی می یعنی به .کندمشکل ارائه می نچهار راه حل برای ایایشان 

ن باید مقدم بر زما اندک،این بود که زمان حکم ولو  مستشکل تمام حرف .امتثال معلول و فرض این است که حکم علت است :اوالً

 . امتثال باشد

 یعنی حکم موجود باشد از دو حال خارج نیست: ،که علتزمانی معلول یا امتثال در محقق نایینی می فرمایند: 

  .محقق شده سبب امری غیر از آنوجود امتثال ناشی از یک امری غیر از حکم است و این معلول به  .1

  .محقق شده است حکموجود به سبب  .2

 نیست.  به سبب آناز حکم یا ناشی از آن و ین معلول یا امتثال، یا ناشی از علت است یا به تعبیر دیگر ناشی پس ا

مثال امتثال به یک علتی غیر از حکم محقق شده باشد، این یک اشکالی ، ای غیر از ناحیه علت تحقق پیدا کرده باشداگر از ناحیه

ولو  چه محذوری دارد؟ ،اگر هم ناشی از همان علت باشد یا به سبب آن حکم تحقق پیدا کرده باشد .کنیمعرض میبعدا دارد که 

 این که تقارن زمانی داشته باشند، چه محذوری دارد؟ 

یعنی تحقق معلول در ، که االن موجود است در حالی که علت هم محقق است پس پاسخ حلی اول این است که امتثال یا معلول

موجود شود یا  ولمعلیا به دلیل خود علت است یعنی او باعث شده که ؛ همان زمانی که علت تحقق دارد از دو حال خارج نیست

  .این تحقق معلول ناشی از چیز دیگری است و سبب دیگری دارد
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معلول نیز تحقق پیدا کرده است و  ،فثبت المطلوب و اشکال و محذوری ندارد و هم زمان با بودن علت ،اگر ناشی از این علت باشد

  .کنیماشاره میه بعدا به آن گر باشد مشکلی دارد کاگر سببش امر دیاما  ؟این چه اشکالی دارد. سبب آن نیز خود این علت بوده

 هیچ اثر مطلوبی بر آن مترتب نمی شود. اگر شما و اگر حکم و خطاب مقدم بر زمان امتثال باشد نتیجه اش لغویت است :ثانیاً

حکم و  رب یاثر مطلوب، حکم زمانا مقدم بر زمان امتثال است :اگر بگویید ،بخواهید بین زمان حکم و زمان امتثال فاصله بیندازید

  ة:زیرا تار مترتب نمی شود و لغو است. خطاب

 صوم اول فجر گریبان او را می گیرد.  بمکلف از قبل الفجر می داند که حکم وجو .1

اید شود که از اول فجر ب او ثابت می تکلیف بر، و بداند خطاب و حکمی یقه او را اول فجر می گیرد اگر علم داشته باشد

دیگر نیازی به حکم نیست. فرض این  و کندکفایت می و برای امتثال آن دانستن این موضوعامساک کند و روزه بگیرد 

الزم است همان اول فجر امساک را شروع کند و دیگر نیازی به ثبوت او  بر موضوع با دانستن اینو داند میکه مکلف است 

 :گویندل الفجر این حکم ثابت باشد هیچ اثری ندارد. زیرا خاصیت حکم تحریک است، این که میاگر قب لذاحکم نیست.

سوق دهد. چه زمانی این  این است که عبد را به انجام کار خاصیتش چیست؟ «یةرؤلصم ل» «افعل کذا»این کار را بکن 

هل  عبد را خطاب مقارن با اول فجر .شوددادن و تحریک تحقق پیدا می کند؟ همان زمانی که اول فجر محقق می سوق 

آیا این امر او را هل می دهد؟ هل  ،فردا نان بخر یا یک ساعت دیگر نان بخر :دهد و اال اگر االن موال به عبد بگویدمی

خطاب مقارن با زمان  ،شود و حرکت می کند برای نان گرفتنمی از جا بلند عبد هل دادن یعنی وقتی ،دادن معنا ندارد

 قبل االمتثال و قبل زمان االمتثال خطاب و حکم محرکیت و باعثیت ندارد.ولی تثال خاصیت دارد ام

کند. در این و ذمه او را مشغول می نمی داند که خطابی می آید ،است که خطاب درحق او قبل الفجر ثابت انددمین مکلف .2

 ثیری ندارد. أخطاب هم بیاید تان هزار صورت اگر

 محقق نایینی به این توهم و ادعا این شد که اگر زمان خطاب مقدم بر زمان امتثال باشد سر از لغویت درپس پاسخ حلی دوم 

ر این د شدخواهد متوجه او اگر بداند خطابی  .داندشود یا نمیداند که خطابی به او در اول فجر متعلق میزیرا مکلف یا مید. آورمی

صورت همین علم او برای تحریک کافی است و نیازی به ثبوت خطاب اول فجر نیست و اگر نداند که خطابی در حق او ثابت 

 و محرکیت ندارد.ت یباعثخطاب هم متوجه او شود  اناول فجر هزاراگر  ،خواهد شد

قبل، دقیقه  یک مثال یعنی قبل از فجرباشد؛  زمان امتثال حکماگر خطاب زمانا مقدم بر امتثال باشد یعنی زمان حکم مقدم بر  :ثالثاً

 ین است کهاو آن  دارد یک مشکلی ایجاد می کند و تالی فاسدی، حکم وجوب صوم بیاید بعد اول فجر زمان امتثال محقق شود

ین سر از ا و استقبالی استخر است تعلق بگیرد. یعنی االن حکم و وجوب فعلیت دارد اما واجب أیک حکم فعلی به چیزی که مت

این همان واجب معلق است که قبال گفتیم محال است. تصویر تقدم زمان حکم  ،وجوب فعلی و استقبالی بودن واجب در می آورد

 بر زمان امتثال سر از واجب معلق در می آورد و واجب معلق نیز محال است.

 همینطور خواهد شد.  نیزدر واجب موسع  بلکه منحصر در واجبات مضیقه نیستاین اشکال  رابعاً:
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با این بیان باید واجبات موسعه را نیز می کنید؟ چرا این اشکال را منحصر به واجبات مضیقه : محقق نایینی به مدعی می گوید

دخل اذا  ،نی واجب می شوداچه زمگوییم: نماز مییک واجب موسع است  که مثال در مورد نماز .مشمول این اشکال قرار دهید

  زوال ظهر.امتثال کرد؟ همان اول  چه زمانی باید آن راالوقت، اول زوال نماز ظهر واجب می شود.

این حرف را نمی زند و می گوید زمان حکم و زمان امتثال یکی است. ولی در واجب مضیق این اشکال در واجبات موسع متوهم 

 .کندوارد میرا 

نجا نیز جریان دارد و آعینا این اشکال  ؟واجب موسع جاری نمی کنید این اشکال را درپاسخ محقق نایینی این است که چرا شما 

در واجبات موسعه نیز جای این  ؟چرا شما این را اختصاص به مضیقات دادید :ایشان در واقع می گویند به آن جا سرایت می کند.

محال در  حاصل و طلب تحصیل مثل که شما می گوییدعینا همین مشکالتی  ؟چه فرقی است بین مضیقه و موسعه ،اشکال می باشد

  .واجب موسع نیز جاری است

  می باشد.یا ن می باشد یا مشغول به آن عمل: از دو حال خارج نیستمکلف اگر حکم بخواهد واجب شود 

یان موسع نیز جر اگر نباشد طلب غیر مقدور از او می شود که به عینه همین اشکال در واجبو اگر باشد که تحصیل حاصل است 

  .پیدا می کند

 . اصل این توهممحقق نایینی که در مقدمه سوم بیان کردند یک توهم و پاسخ های آن استکالم پس مالحظه فرمودید بخش دوم 

 بود. یکی نقضی و چهارتای آن حلی د کهذکر ش پنج جواب محقق نایینی به این ادعا .و اشکال و ادعا بیان شد

 

 «المینوالحمدهلل رب الع»


