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

این تمام  .اند ذکر شداز مقدماتی که امام خمینی در تصحیح امر مهم بدون ترتب بر عصیان امر اهم بیان کرده شش مقدمه کنونتا

  .ترک کرده است است که امر اهم را مکلفی تصحیح عمل عبادیمقدمات برای 

 هفتمقدمه م

به عنوان یک  که باید دید آیا قابلیت طرح استقاللی اندبیان کرده مناهج الوصول مطلبی را به عنوان مقدمه هفتمکتاب در امام خمینی 

ایشان  ؛«بکل من الضدین امر بالمقدور الممکن امر»این است که مطلب آن  (خیلی مهم نیست این جهت البته) ؟دارد یا خیر مقدمه را

 وت اس امر به چیزی است که مقدور مکلف، هر یک ،مالحظه کنیمفی نفسه  را ندکه با هم تزاحم پیدا کرد اگر دو امری :ندیگومی

اقیموا »امر  ،ردوجود ندا آنو محذوری برای عمل به  است مقدور مکلف« ازل النجاسه عن المسجد»امر  .ممکن است برای مکلف

این  .نماز بخواندو که بایستد این امکان وجود دارد برای مکلف  و نیز امری است که به یک شئ مقدور متعلق شده است« ةالصلو

تزاحم مربوط به افراد و مصادیق و برخی از حاالتی است که برای  .هیچ تزاحمی با هم ندارندو امتثال در عالم امر و جعل  دو امر

  .خارج از دایره تکلیف هستند حاالت و مصادیقآید و آن مکلف پیش می

. ت و مصادیقایبه افراد و خصوص نه گیرداوامر و نواهی به طبایع تعلق می :فرمودند امام خمینی اگر خاطرتان باشد در مقدمه اول

ازاله طبیعت امر به ایجاد  «جاسهازل الن» :گویدمیشارع وقتی  .تواند متعلق به افراد و خصوصیات شودنمیاصال اوامر و نواهی 

برای مکلف مقدور به تنهایی هر کدام  اوامراین  دارد. امر به ایجاد طبعیت اقامه نماز ،کندامر میبه اقامه نماز  و وقتی نجاست دارد

شود و وارد مسجد می کهل اینمث ،گیردقرار می خاصی منتهی وقتی مکلف در شرایط .است و محذوری در اتیان این امور نیست

د بایمتوجه او شده و هم « اقیموا الصلوة»از طرف دیگر امر و  و باید از آن ازاله نجاست کند که مسجد نجس است کنداهده میشم

عارض  اواین تزاحم مربوط به خصوصیات و حاالتی است که بر  و شودمی بین دو امر باعث تزاحمحالت او، این  ،نماز هم بخواند

  شود.می

که غیر مقدور است این است که مکلف بخواهد بین این دو  چیزی آن. نیست رغیر مقدو زامر به چی ،ضدپس امر به هر یک از دو 

قید فی نفسه ه است ک «ةالصلو ةاقام تطبیع»و  «ةالنجاس ةازال تطبیع»متعلق تکلیف  .است جمع کند و این غیر از متعلق تکلیفامر 

 اوامر نیز محذوریدر تکلیف به این از آن طرف  ندارد.ها عمل کند محذوری طبیعت که مکلف به اینبرای ایند و و شرطی ندارن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 6931/بهمن /61 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
                    0441جمادی االولی 93مصادف با:      و اولحالت  –نتیجه  –مقدمه هفتم  –امام خمینی کالم  – ترتب: جزئی موضوع       

 و سومدوم       
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ه امر نکرد، موال به جمع بین این دوزیرا  .اتیان و امتثال کند هر دو را باهم بلکه محذور وقتی است که مکلف می خواهد ،نیست

  .است

 ؟جمع بین این دو شده استکجا لیف موال ادر تک .نماز ی بر اقامهدیگری مبن امر و از مسجد نموده ازاله نجاست مبنی برموال امری 

هایی که در موقع امتثال تزاحم ،ها مربوط به طبیعت نیستتزاحم ،قبال هم گفتیم .ندارد را بله خود مکلف قدرت بر جمع بین این دو

 0الهی است.آید مربوط به عالم خارج و مقام تحقق بخشیدن به آن اوامر و نواهی مکلف پیش می

 هفت گانهنتیجه مقدمات 

جلسات گذشته  .که چطور با این روش دیگر نیازی به ترتب نداریمو این حال باید ارتباط این مقدمات را با مسئله ترتب روشن کنیم

لیل به چه دنی امام خمیبیان کنیم که و  را بیان کنیم که محصول آن مقدمات. زیرا قصد داریم یک طرف و این دو جلسه یک طرف

 این مقدمات را بیان کردند.
 خالصه مقدمات

 .شونداوامر به طبایع متعلق می .0

نسبت حکم  ،حالی که در عموم در ،بدون در نظر گرفتن افراد ،رودحقیقت اطالق عبارت است از این که حکم روی طبیعت می. 2

 .کندپیدا می سریانبه افراد 

  .آیدیافراد و مصادیق و خصوصیات پیش م حوزه بلکه در ،ها مربوط نیستتزاحمات به طبیعت. 3

عنی یک قسم ی .داریم دو نوع و دو قسم حکم استکه چه آن .بلکه دو مرتبه هم نداریم ،ما نه تنها چهار مرتبه در حکم نداریم. 4

  .و قسم دیگر فعلی هستند احکام انشایی

ح انحالل مطر ،هستند نه اشخاص مردم در خطابات قانونی که مخاطب عموم فرق است. انونیت شخصی و خطابات قبین خطابا. 5

  .شوداما در خطابات شخصی که مخاطب اشخاص و افراد هستند انحالل مطرح می ؛نیست

عجز و جهل معذرند نه این که  .توانیم اثبات کنیمنه عقال و نه شرعا چنین تقییدی را نمی. تکلیف مقید به قید قدرت و علم نیست. 6

  .شرط تکلیف باشند

 رام جااینکسی گمان نکند که  .ممکن است و امر به مقدور ،(مثل اقامه نماز و ازاله نجاست) ،امر به دو چیزی که ضد هم هستند. 7

دارد این  رجا محذوکه این چیزی آن .متعلق نشده است آن دوتکلیف به جمع بین  .دو چیز را مکلف باید جمع کندشده که این  به

  .تواند جمع کنداست که مکلف در مقام امتثال بین این دو نمی

دون ب ،در جایی که یک امر اهم و یک امر مهم داریم که اثبات کنند هدف ایشان این بود ذکر کردند د که امام خمینیبو اتیاین مقدم

موربه أتوانیم امر مهم و عمل عبادی ممی، این که نیازی به ترتب باشد و بدون این که قائل به اشتراط امر مهم به عصیان امر اهم شویم

 .کنارش نیست درو هیچ شرطی باشد می نیزمطلق  ،امر به مهم بالفعل موجود است :گویندمی یشانی ایعن .به امر مهم را تصحیح کنیم

  نیز وجود دارد.هم مامر  ،با این که اهم در کنار اوست عبارت دیگربه 

                                                 
 .20و  21ص ،2ج ، سید روح اهلل خمینی،لومناهج الوص 0
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یعنی امر اهم  .نیست یکه در آن بحثاز مسجد مثل امر به ازاله نجاست  ،وجود دارد اهم امر :دنخواهند بگویمیخمینی پس امام 

س پ خیر؟صحیح است یا  عمل او آیا، درمهم را اتیان کامر دارد که اگر کسی وجود بحث  این بالفعل موجود است و به همین جهت

 . عمده امر مهم است .امر به اهم قهرا طبق فرض موجود است

در عرض امر اهم و این امر نیز فعلی است و اصال  ،همین االن ،نماز هم امر دارد .این است که مهم نیز امر داردخمینی امام ادعای 

  .بوجود بیاید آنو بعد از  آنطور نیست که در طول یعنی این .هم این طور نیست که مشروط به عصیان امر اهم باشد

خواهند نی میامام خمی .جا وقت استفاده از آن مقدمات استخواهید این امر را درست کنید؟ ایناز چه طریق می :ممکن است بگویید

این امر برای تو  عصیان کردی طور نیست که اگر امر به ازاله رااین .امر نماز هم مطلق است ،همین االن این نماز امر دارد :بگویند

 هستند.  این دو امر در عرض هم و هر دو مطلق و هر دو فعلی ،نه .شودفعلی 

در کنار و  یبالفعل بدون هیچ شرط، امر مهم ؟چیست و چه ادعایی دارد کندهدفی که امام خمینی تعقیب می پس دقیقا معلوم شد

 د کهندمودلیل فر نمازش صحیح است و شیخ بهایی بی ،خواندبلذا اگر کسی ازاله را ترک کند و نماز  .عرض امر اهم موجود است

  .بلکه این نماز صحیح است ؛این نماز باطل است
 حاالت مکلف در عمل به تکلیف انواع

به آن  نیز ایاشاره ،اصال روشن است و از بحث ما خارج است ولی برای این که همه حاالت و فروض را ذکر کنیم حاالت بعضی

 حاالت داریم.
 حالت اول

بیند شود که میقبل از مغرب وارد مسجد می و را خوانده شو عصر مثال کسی نماز ظهر. تکلیف نه دو مکلف یک تکلیف دارد

 «ازل النجاسه»جا خطاب این متوجه اوست.تکلیف به رفع آلودگی از مسجد  تنهاآن موقع  در .نجاست شده استمسجد آلوده به 

ازاله داشته باشد  اگر قدرت بر .کندپیدا می باستحقاق ثوا ،را انجام دهدآناگر قدرت بر ازاله داشته باشد و  و گیرداو را می گریبان

که این کار را انجام دهد را توان اینو اگر قدرت نداشته باشد  .کنداستحقاق عقاب پیدا می ،مخالفت کندانجام ندهد و تکلیف را و 

اما معذور  ،که این تکلیف گریبان او را گرفتهبا این طبیعتا، با ویلچر آمده یا ابزار این کار را در دست ندارد این که مثل شته باشد،ندا

  .کندست میعجز او برای او عذر در زیرا است
 دوم حالت 

یعنی  ،نجاست ندارد بهیعنی علم  .شودشود و اصال متوجه نجاست نمیوارد مسجد میمکلف در نظر بگیرید که  همان مورد قبلیدر 

حتی  ،گیرندباشند و همه را در بر میزیرا خطابات قانونی عام می ،حتی اگر نداند نیز تکلیف دارد .ولی معذور است، دارد تکلیف

 .کسی که نمی داند و عالم نیست

ه عموم زیرا تکلیف متوج مکلف است. آگاهی نداردتکلیف  ازکه این است که طبق نظریه خطابات قانونی حتی کسی هم  مطلبهمه 

ر لکن اگ .کندکفایت می ،اگر عده کمی هم منبعث شوند . لذاگذاری جعل قانون استقانون درو هدف او است و اصال اراده خدا 

دیگر بخاطر  ،یعنی با عذر موجه .عذر دارد ،پیدا نکرد کلیفعلم به تمکلف اگر  .طور استهمین نیزجا اینهستند.  معذور ندندان

شما در  هچه کآن .بر خالف دیگران .نظر ابتکاری امام خمینی است ،این نظر) .دهنداو را مورد عقاب قرار نمیتکلیف انجام ندادن 

فقه خواندید این است که علم شرط  چه که درآن .همه بر این اساس بود که علم و قدرت شرط تکلیف است ،اصول تاکنون خواندید
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جاهل  منتهی ،است هتکلیف برای هم :گویدخمینی میام اما ام .فعلی نیستتکلیف برایش  ،یعنی کسی که عالم نیست. تکلیف است

 .دانستزیرا نمیعذر دارد  به خاطر مخالفتش

 سوال

عمده این است که ما اصال این که  .متوجه جاهل شودتواند نمیفعلی تکلیف ، نیست اصال مکلفجاهل  ،گویندمی هاآن استاد:

 ، را قبول نداریم.شرط است علم و قدرت در تکلیف: گویندمی

مه بحث ه .تطبق نظر مشهور نیس ؟آیا خطابات متوجه شخص عاجز است یا نیست که بحث ما در نظریه خطابات قانونی این است

 ها هم مکلف هستند.گوید آنو این نظریه می مکلف نیست ینائم و ساه ،گویند عاجزها میآن که این است

 .حالت اول اصال به بحث ما ارتباطی ندارد
 سومحالت 

ف دو تکلی از نظر شارعو  .این دو تکلیف از حیث اهمیت یکسان هستند لکنگیرد قرار می برابر دو تکلیف گاهی از اوقات انسان در

دو   اگرمثال .د اشکالی نداردداانجام که هر یک را  ،تواند هر دو را انجام دهداگر مکلف نمی . لذاکندفرقی نمیاز نظر رتبه و درجه 

ولی باشد و طرف نبی یا ، عصوم، مطور نیست که یکی عالماین .نفر در حال غرق شدن هستند که هر دو انسان های معمولی هستند

اگر این شخص بتواند  جااین  .که فرض بعدی است رودمی در دایره اهم و مهم بحث این صورت درزیرا  .دیگر یک انسان معمولی

ر دو را انجام دهد و یکی اگر بتواند ه ،قهرا باید هر دو را انجام دهد ،هر دو را نجات دهد و قدرت بر انجام هر دو امر داشته باشد

 انقذ»استحقاق عقاب دارد. زیرا اینجا دو امر دارد  یکه انجام داده استحقاق ثواب دارد و به خاطر ترک دیگربخاطر آن ،را ترک کند

می زنیم که مسئله روشن  را ما این مثال لیشخصی است و در خطاب درست است که این مثال) «انقذ هذا الغریق»و  «هذا الغریق

  .(خطابات عمومی نیز به همین صورت استدر  د.شو

تواند باشند و این شخص تنها یکی را میدو نفر در حال غرق شدن می ،م هر دو تکلیف را نداردااگر این شخص قدرت بر انج اما

انقاذ غریق امر به سبت ن ،اولی را نجات دهد مکلف اگر صورتدر این ،باشندهر دو نیز از نظر رتبه نزد شارع مساوی می ،نجات دهد

منشأ  .را امتثال نکرده است« ذاک الغریققذ ان»یعنی ،اما با امر دوم مخالفت کرده است ،مستحق ثواب استو کرده است  اول امتثال

 در این صورت ،غریق دوم را نجات دهد ،یعنی قدرت نداشته که هم زمان با نجات غریق اول ،عدم قدرت بوده نیز این مخالفت

رای او ب او از انجام تکلیف زیرا عجز ،مستحق عقاب نیست ولی با اینکه با تکلیف دوم مخالفت کرده است .حق عقاب نیستتمس

  .عذر درست کرده است

با این  اشتهند آن اما نسبت به تکلیف دوم چون قدرت بر انجام ،پس نسبت به تکلیف اول که اتیان کرده است استحقاق ثواب دارد

اما  ؛ولی او انجام نداده است ،یعنی تکلیف متوجه او شده ، استحقاق عقاب ندارد.تکلیف مخالفت کرده استبا ام نداده و که انج

  .کندعذر درست می ،و عجز زیرا معذور است ،استحقاق عقاب ندارد

 سوال

 .فوقش این است که قبح فاعلی دارد ،انگیزه مهم نیست :استاد
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استحقاق دو عقاب را  ،اگر انقاذ هر دو غریق را ترک کند .این شخص هر دو را رها کند و نجات ندهد، همین مثال فرض کنیددر 

ن دو عقاب منتهی استحقاق ای، کندولی دو استحقاق عقاب پیدا می ،ندارد بر انجام یکی بیشترقدرت  درست است که. کندپیدا می

 .کنده عقاب پیدا میساستحقاق قدرتش را صرف معصیت کند بگوییم اگر  حتی بعید نیست .بخاطر مخالفت با دو تکلیف مستقل است

دهد یمنوجهش نیز این است که وقتی زید را نجات  .م دهداانجشراب بخورد یا معصیت دیگری  ،بجای نجات دو غریقمثل این که 

  مستحق عقوبت است.هم  ر ارتکاب معصیتطا، و در عین حال به خمورد عمر به شرح ایضا در ،مستحق عقوبت است

 همتوجیف و آن تکلتکلیف ، این اگر این خطاب را عام و قانونی بدانیم .استوار استقانونیه  اس خطاباتبر اس این مطلبی است که

عذر  ،ر نداشتن قدرتطدیگری به خا د و با ترکراستحقاق ثواب دا آنم دادن ابا انج ،منتهی وقتی قدرت بر انجام یکی داردست، او

 .شوددارد و استحقاق عقوبتش نفی می

 بحث جلسه آینده

لکن  ،شده است وبنحو خطاب عمومی متوجه انیز دو تکلیف دارد و هر دو  که مکلفت است جایی اسبحث  مربوط به ی کهصورت

  .مهم دیگریز این دو تکلیف یکی اهم است و ا

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                                


