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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
  .تا کنون چهار تنبیه بیان شد که بحث در تنبیهات مسئله ترتب بود

 تنبیه پنجم 

روط متزاحمین مشالکه هیچ یک از دو امر مشروط به قدرت شرعی نباشند. زیرا اگر احد االمرین کند جریان پیدا میترتب در جایی 

این اصل مدعایی است که  .جا جریان پیدا کنددر آن دتواننمیترتب جا ممتنع است و اصال امر ترتبی در آن ،به قدرت شرعی باشند

 در تنبیه پنجم باید اثبات شود. توضیح ذالک:

ی مثال امر اهم یعن .هم مترتب و هم مترتب علیه هستند، جایی است که هر دو امر واجد مالک ،به طور کلی مورد بحث در امر ترتبی

 ،فی نفسه مالک دارد اهم .دارای مالک استامر مهم یعنی نماز هم خودش  ،امر به ازاله نجاست از مسجد خودش دارای مالک است

این است  و فرض نیز امر و نهی تابع مالکات خود هستند ،اگر مالک نباشد معلوم است که امر نیز نیست. فی نفسه مالک دارد مهم نیز

 .کشان را از دست بدهندشود که مالیعنی تزاحم باعث نمی .این دو امر دارند عند التزاحم نیز ثابت هستند که مالکی که هر یک از

مالک پس شود ولی اصل واجدیت مالک عند التزاحم محرز و مسلم است. آید قهرا یکی از این دو مقدم میبله وقتی تزاحم پیش می

می تواند کارساز باشد بحث دیگری د. حال این که مالک بدون امر آیا بدون مالک اصال امر معنا ندار ،باید باشد تا امر درست شود

حث عبارت دیگر مورد ب پس مورد ترتب یا به .اگر مالک وجود نداشته باشد امر ممتنع است ،است ولی بنابر مبنای مشهور عدلیه

بنحوی که اگر بگوییم امر  وجود دارد، امر موجود است و عند التزاحم نیز این مالک جایی است که مالک در هر دو، در امر ترتبی

طور که محقق خراسانی این کار همان .از راه مالک ممکن است بتوانیم این عبادت را تصحیح کنیم، تجا قابل تصویر نیسترتبی این

برای صحت عبادت احراز مالک کافی زیرا  ،امر نداریم ما اصال نیاز به :محقق خراسانی در پاسخ به شیخ بهایی فرمود .را انجام داد

، پس اصل مالک .کندبرای صحت نماز مزاحم با ازاله کفایت می ،مالک استکنیم این نماز واجد مصلحت و که کشف میهمین، است

  .امری است که تا نباشد امر معنا ندارد

این مطلب  ،ای که گفتیمبا توجه به مقدمه .کندترتب جریان پیدا نمی ،در جایی که احداالمرین مشروط به قدرت شرعی باشدپس 

 شود. واضح و روشن می

به عبارت دیگر ما از دو راه می توانیم کشف  .است ها قدرت شرعی معتبر و شرط دانسته شدهداریم که در این ما دو دسته واجبات

  :اشتراط قدرت شرعی کنیم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ا ََ اسْتَطَ وَلِلََّهِ عَلَى النََّاسِ حِج َّ الْبَیْتِ مَنِ» رآیهمثل حج د، است کنیم واجبی مشروط به قدرتگاهی از راه دلیل متصل کشف می الف(

از راه دلیل  جااستطاعت یا تمکن در این «یجب الحج اذا حصلت االستطاعه» در واقع عبارت اخری این جمله استکه  7«سَبِیالً إِلَیْهِ

  .متصل استفاده شده است

قدرت  چگونه کهدهیم توضیح میدر آینده مثل مسئله وضو و تیمم که  .شودگاهی از راه دلیل منفصل قدرت شرعی استفاده می ب(

  یم.شوضوع نمیوفعال وارد این م امادر مسئله وضو اخذ شده است 

اشد وقتی قدرت نب ،به دلیل متصل و چه به دلیل منفصلچه  ،شد عمده این است که اگر در ادله شرعیه تکلیف مشروط به قدرت

قدرت شرعی با یک واجب وقتی مثال واجب مشروط به  .ندارد نه دیگر مالک وجود ندارد و جایی که مالک نباشد ترتب معناأک

شود قدرت شرعی در مالک مدخلیت معلوم می ،با توجه به اشتراط قدرت شرعی در این واجب ،شودایجاد میتزاحم دیگر بینشان 

 زیرا ،نه ؟ب استآیا حج بر او واج ،اشدباگر کسی استطاعت نداشته  .شودیعنی اگر قدرت شرعی نباشد مالک حکم منتفی می. دارد

آن مصلحت  و لغو است یاین کار ،دهمتواند بگوید که من مستطیع نیستم ولی حج را انجام میکسی نمی ،حج برای او مصلحت ندارد

کسی که مستیطع اگر  .کند که مستطیع شده باشدرسد و به آن دست پیدا میزمانی به این شخص می ،است ای که در حج نهفتهملزمه

 .آیدیجهت چیزی گیر او نمآن از ، ای داردویژه که خودش یک مصلحت «سالماال ةحج»حج برود قرض  با زحمت و د،نشده باش

زیرا وجوب و حکم مشروط به استطاعت شده است و اگر این شرط نباشد مالکی برای آن وجوب نیست و وقتی مالک نیست یعنی 

 اجبین مشروط به قدرت شرعی باشد ودر جایی که احدالو ،طور شداگر این .شودآید و این حکم نیز منتفی میگیرش نمی چیزی

لذا دیگر  .دیگر قدرت بر اتیان یک واجب را ندارد ،شوداین شخص وقتی با دو متزاحم مواجه می قهراً ،مزاحم شود با واجب دیگر

 ،تبیزیرا اولین رکن برای تصویر امر تر .کنیمتوانیم امر ترتبی را در مورد این واجبی که مشروط به قدرت شرعی است تصویر نمی

مترتب دارای مالک باشد و طبق فرض واجبی که مشروط ی ترتب الزم داریم این است که اولین چیزی که برا .واجدیت مالک است

ر نیز ام ،ی شدفمالک که منت .او نیست دیگر مالکی در ،آن وجود نداردن اتیان به امکا ،به قدرت شرعی است و االن بخاطر مزاحمت

  .توانیم امر ترتبی را در چنین واجبی تصویر کنیمچطور می حال .شودمنتفی می

ها مشروط پس اصل ادعا در تنبیه پنجم این است که ترتب فقط در دو واجب متزاحمی قابل تصویر است که هیچ یک از آن خالصه:

بودن زیرا با ن .تصویر امر ترتبی ممتنع است ،درت شرعی شداما اگر یکی از این دو واجب مشروط به ق ،قدرت شرعی نباشدبه 

وقتی هم مالک منتفی شد امر ، زیرا قدرت طبق فرض در مالک مدخلیت دارد .شودمالک منتفی می ،قدرت شرعی با انتفاء، قدرت

 موضوع است. ترتبی سالبه به انتفاء امر تصویر امر شود و با انتفاءمنتفی می

این دلیل که امر کرده به وضو  جا دراین .برای نماز یا طواف باید وضو گرفتمتوجه مکلف شده است و امر به وضو ؛ مثال بعدی

فهمیم صل میمنتهی با دلیل منف ؛چیزی نگفته ،نگفته اگر توانستی و قدرت داشتی یا اگر آب پیدا کردی .هیچ قیدی ذکر نشده است

  .آن دلیل منفصل عبارت است از امر به تیممو  مقید به قید قدرت است که این امر وضویی
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در امر به  دارد؟ هامر به تیمم چ .کنیم که امر وضو مقید به قید قدرت استکشف مین امر به تیمم قیدی ذکر شده است که با آدر 

در این دلیل مقید به عدم وجدان امر به تیمم  .اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید :گویدمی «ان لم تجدوا ماء فتیمموا»:شودتیمم گفته می

توانی تیمم کنی میآب پیدا نکردی  اگر منظور این نیست که فقط .عدم وجدان الماء را تفسیر کردند به عدم تمکن شده است، ماء

نیم امر تیمم بیی مقابله بین وضو و تیمم و این که ما میاوقت به مقتضآن .یعنی اگر نتوانستید وضو بگیرید وظیفه شما تیمم استبلکه 

 لیو در خود دلیل وضو چیزی بیان نشده .مشروط به تمکن است گیریم که وضو شرعاًنتیجه می «عدم تمکن من الماء»مقید شده به 

مقید است به ا شرعدر دلیل تیمم شرطی آمده که تفسیر شده به تمکن و به قرینه مقابله وضو و تیمم ما کشف کردیم که امر وضویی 

  . تمکن

 فرض کنید این قدرت شرعی. الخره از راه بدلیت تیمم برای وضو به دست آوردیم که وضو مشروط به قدرت شرعی استاب پس

ی گمان کس ؛این خیلی مهم است ؟جا امر ترتبی درست کنیم و مسئله ترتب را در وضو و تیمم پیدا کنیمتوانیم اینآیا می ،االن نبود

 . جا اصال جای ترتب نیستاین .اصال مسئله کامال متفاوت استشود. ترتب جاری می نکند در مثل وضو و تیمم

زیرا امر وضویی مشروط به قدرت شرعی است و  .ترتب راه ندارد (کنیمعنوان مثال عرض می)بپس در امر وضویی و امر به تیمم 

 . ت به تمکنط اسمشرووضو شرعا این دو مطلب به ما فهماند که  .ما این را از دو چیز استفاده کردیم

  .خود امر تیممی مقید شده به عدم تمکن الف(

  .تیمم بدل وضو است ب(

اگر فرض کنیم کسی نتوانست به هر دلیلی وضو بگیرد و آب پیدا  .نتیجه این دو این است که وضو شرعا مشروط به قدرت است

 ،را نگه دارد تا از تشنگی نمیردآنآب دارد ولی ناچار است که  مثال یا ،شود به تیمماش منتقل میوظیفه . یعنیباید تیمم کند ،نکرد

بحث است که آیا این وضو بگیرد؛ وضو  مم شده،اش منتقل به تیکه وظیفهاگر فرض کنیم کسی با این حال .جا تیمم کندباید این قهراً

وضو  توانیم بگوییم امر به تیمم ونمی .رست کنیمامر ترتبی د جاتوانیم اینزیرا اصال نمی .باطل است :گویدمی: باطل صحیح است یا

مشکل یا به تعبیر  جا با وجود ایناصال این خیر، .تنها اختالفشان اختالف در رتبه است با هم فی زمان واحد موجودند و هر دو

جا ت. پس اینامر ترتبی قابل تصویر نیس ،مالک نباشدوقتی ای امر به وضو باقی نیست و رقدرت شرعی دیگر مالکی ب دیگر با انتفاء

ه قدرت شرعی یا به تعبیر دیگر اشتراط شرعی به قدرت یعنی شرطیتی ک زیرا در این موارد با انتفاء ،توانیم تصویر کنیمترتب را نمی

 لت دارد وقتی قدرتزیرا این قدرت در خود مالک دخا .ن امر باقی نیستیدیگر مالکی برای ا، آمده استبه دست از راه دلیل شرع 

مترتب است  یکی :ت تا بگوییمسوقتی مالک نبود دیگر امری نی لذا .هیچ مصلحتی ندارد و دیگر واجد مالک نیست ،آن حکم ،نباشد

 مترتب علیه.و دیگری 

 سوال

این اساس بود که مثال زدیم همه بر جا تا ایندرست است که ما هرچه  .مهم است اساسا مسئله ترتب غیر از مسئله اهم و استاد:

اهم مقدم بر  خواهد بگوید کهمحقق نایینی که از راه اختالف رتبه می خواهد ترتب را درست کند نمی .یکی اهم است و دیگری مهم

اگر  .این محل نزاع نیست. این مسئله ما نیست ،حتی محقق خراسانی نیز این مطلب را قبول دارد ،را همه قبول دارنداین .مهم است
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 اختالف رتبه وجود جاکه ایننگویید برای اینکند؟ قای نایینی از چه راه عبادت مهم مزاحم با اهم را تصحیح میآال کرد کسی سو

اصال کاری به حیث اهم و مهم بودن  ،اصال حرف این نیست .استکافی دارد و رتبه اهم مقدم است و همین برای تصحیح عبادت 

ما دو امر داریم که یکی اهم است و  :گویدچه که مد نظر محقق نایینی است این است که مینآ .ثیر داردأگرچه ت ،فی نفسه ندارند

 محقق نایینیولی  .ن را قبول دارد که یک امر مهم داریم و یک امر اهمیدر این تردیدی نیست و محقق خراسانی نیز ا .دیگری مهم

 .نمی شود دو امر هم زمان با هم باشند :فرمایدمحقق خراسانی میجا همین .دو امر با هم فی زمان واحد موجودنداین :گویدمی

 .کندها با هم فرق میولی مسئله این است که رتبه این .فی زمان واحد موجودندکه ما دو امر داریم  :گویدمحقق نایینی در پاسخ می

 .کند که مسئله طلب جمع بین ضدین پیش نیایداین اختالف رتبه کفایت می

امر  و اختالف رتبه به این دلیل است که امر اهم مطلق است :گویدمی ؟نیم که آقای نایینی اختالف رتبه از کجا پیدا شدهکسوال می

 (جا استکلید طالیی ترتب این) امر اهم امر مهم مشروط شده به عصیان :گویدمشروط به چیست؟ میامر مهم  .مهم مشروط است

  شود.می خر از امر اهمأمت نیزشده است ن پس این امر که مشروط به آ است، خر از امر به اهمتأرتبتا م «همعصیان االمر باال»و چون 

شود که بله امر اهم اهمیت دارد و به امتثال می مربوطاین اختالف بلکه  ،کندایجاد نمی اختالففی نفسه  مهم بودن که اهم وپس 

امر مهم مشروط به عصیان امر اهم  :گویدمی .کندمهم را از این راه درست می اختالف رتبه امر اهم و . محقق نایینیباید امتثال شود

نفس اهم و مهم بودن مشکل را  پس شود.می خر از امر اهمأامر مهم نیز متپس  است، خر از امر اهمأو چون عصیان االهم مت است

  .همه حرف محقق نایینی این است .بین امر اهم و مهم ایجاد کرد رتبه اختالفباید به این ترتیب  .کندحل نمی

منظور از اشتراط شرعی قدرت یعنی در شرع ) مشروط به قدرت باشد نه عقالً شرعاً ،در جایی که یکی از این دو متزاحم حال

رت گوییم قدوقتی می (،داندبرای همه تکالیف قدرت را معتبر می آن را درک کند زیرا عقلشرطیتش بیان شده باشد نه این که عقل 

در جای خودش  بعداً هما یک قدرت عرفی نیز داریم ک .عنوان شرط اخذ شده است شرعی یعنی آن قدرتی که در لسان دلیل به

  .پس این جا ترتب به نظر محقق نایینی  دیگر معنا ندارد تصویر امر ترتبی ممتنع است .شودبحث می

 تنبیه ششم

نوشته مقرر  رولی بناب، تحت عنوان االمر الثانی در تنبیهات ذکر کرده استرا آننایینی  مطلبی است که محققتنبیه ششم در واقع 

رائه یعنی از تنبیه دوم دو تقریر ا .ولی شب دوم طور دیگر تقریر کرد ،تقریر کرد یک نحوهایشان شب اول سر درس این را  ،محترم

  .هر دو را رد نمود ،ها عدول کردا از هر دوی اینبعداستاد  :فرمایدبعد در پاورقی خود این مقرر بزرگوار می .شده است

 یخواهد که من فقط خیلی اجمالاگر بخواهیم این دو تقریب را بیان کنیم و بگوییم چرا از این دو عدول کرده چند جلسه بحث می

 891تقریب دوم ص و 863ص ، فوائد االصول )دوستان برای مطالعه بیشتر برای مشاهده تقریب اول به کتاب .کنمیاشاره مبه آن 

رالثانی االولی تحت عنوان االم ةلیلالفی  ،مدظلهذ هذا ماذکره شیخنا االستا»آخر همین تقریب ثانی نوشته مقرر محترم  مراجعه نمایند(

ان شیخنا الیخفی علیه » فرماید:میو در پاورقی  حکند به توضیاین را تقریر کرد و سپس شروع می «و فی الیلة الثانیه قرر مایلی

عدول کرده  ،چه که در این تنبیه گفته به هر دو تقریبشنایشان از آ؛ «تقریبینال ما افاد فی هذا التنبیه بکالععدل ، مدظله ذاالستا

 «...ترتبی فی کل ما یکون منجزاالخطاب البجریان  ،ةخروالتزم باال»است 
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در خطاب ترتبی معتبر است این است که تکلیف در مترتب علیه چه آن ( این است کهطبق تقریب دوم)ایشان گفته  هاصل مطلبی ک

ا یمثال از طریق روایت ، یا وجدانا و بنفسه واصل شده است یا به طرق محرزه ،ی به مکلف واصل شده باشدنیع. منجز شده باشد

 ترتبی ابخط ،یف منجز نباشداما اگر جایی تکل .یف برایش ثابت شده استاصول محرزه مثل استصحاب این تکل یا از راه و ایآیه

در شک در شود یا در شبهات بدویه اصل برائت جاری می ،مثال در شبهات بدویه ؟کجا تکلیف منجز نیست .کندجریان پیدا نمی

 یا مثال شبهات حکمیه قبل از فحص، فروج و اموال که همیشه احتیاط باید کرد در باب دماء وجاری است یا  مکلف به اصل احتیاط

ها منجز نشده است و اگر جایی تکلیف نها همه از مواردی است که تکلیف در آاین .یا در شبهات مقرون به علم اجمالی ،علمو 

  .منجز نشود خطاب ترتبی جایی ندارد

جز منرا تصویر کرد که تکلیف برای مکلف نشود آکند و میدر صورتی جریان پیدا میخطاب ترتبی  :فرمایدپس محقق نایینی می

مثال خودش از  ،یا بالوجودان و یقین ،یا باالصول المحرزه، ماراتیا باال خواهد باشد،که می به هر یک از این طرقشده باشد. 

مثل شبهات بدویه یا شک در مکلف به شبهات مقرون به علم اجمالی  ،این موارد که تکلیف منجز نشدهاما در غیر  )ع( بپرسد.امام

  .کندخطاب ترتبی جریان پیدا نمی شبهات حکمیه قبل از فحص

و التزام  هایشان از هر دو تقریب عدول کرد :فرمایدمی نیز وجود دارد که بعد از ذکر آنتقریب دیگری طور که گفته شد همانالبته 

 وعیه وموضو فرقی بین شبهات  کل ما یکون منجزا ولو این که از جهت وجوب تعلم باشد پیدا کرد به جریان خطاب ترتبی فی

کند ها است گفتند خطاب ترتبی جریان پیدا نمیچه که مشابه اینفقط در خصوص دو مسئله جهر و اخفات و آن .حکمیه نگذاشتند

 0.یک تضاد دائمی است و قابل رفع نیست هازیرا تضاد در این

 بحث جلسه آینده: تنبیه هفتم

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                    
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