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ثمرة مسألة الضد
الرابع في بيان ثمرة البحثاألمر •
النهي و هي فساد العبادة على القول باقتضاء األمر النهي عن ضدّه؛ إذ•

.فيها يوجب الفساد

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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ثمرة مسألة الضد
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها•

ء بالشيثمرة البحث بطريق آخر؛ و هو أنّ األمرشيخنا البهائي أنكر و •
و و إن لم يقتض النهي عن ضدّه إلّا أنّه يقتضي عدم األمرر برهو و هر

.كافٍ في بطالن العبادة 

: و اجيب عنه بوجوه•

426ص؛ 1تهذيب األصول ؛ ج
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الترتب 
د ان محل الكالم في المقام انما هو التزاامم الناشزم مزن  ضزافاعلم •

ي بقية أقسزام الواجبين ا فاقاً و بعد الفراغ عن التكلم فيه يقع الكالم ف
مم بزين قد عرفت انه إذا وقع التزاا( فنقول)التاامم إن شاء اهلل  عالى 

في المالك الواجبين غير المشروطين بالقدرة شرعاً فان كانا متساويين
 خير المكلف بينهما عقال و إال قدم األهم على غيره 

285ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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الترتب 
ود وقع الكالم في ان رافع التكليف بالمهم هل هزو نفزو وجز( لكنه)•

مهم األمر باألهم أو إطاعته و امتثاله و على األول فيسزق  األمزر بزال
ه عند مطلقا و اما على الثاني فالساق  هو إطالقه و ال موجب لسقوط
بقاء كل عصيان األمر باألهم و عدم  حقق امتثاله و بالجملة بعد امتناع

هم من الواجبين المتااممين على ماله و لاوم بقاء إطالق األمزر بزاأل
ما كان عليه وقع الكالم في ان الساق  عند المااممزة هزل هزو على

أصل األمر بالمهم أو إطالقه 

285ص؛ 1أجود التقريرات ؛ ج
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الترتب 
و جملة ممزن  زر ر عنزه و مزنهم  زيد ( قده)المحقق الثاني ( ذهب)•

اني و أ ا يذنا المحقق العالمة الشيرازي قدس اللَّه أ رارهم إلزى الثز
عصيان ألجله التاموا ببقاء األمر بالمهم أيضا مال المااممة مشروطا ب

اري بعضهم و منهم العالمة األنص( و ذهب)األمر باألهم و متر باً عليه 
و المحقق صامب الكفاية قدس  رهما إلى األول و الحق مزا ذهزب 

( قده)إليه المحقق الثاني 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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الترتب
[التر ب]•
حزو لتصزحي  األمزر بالضزد بن صدى جماعة من األفاضزل)ثم إنه •

المتر ر ء بنحو الشرطالتر ب على العصيان و عدم إطاعة األمر بالشي
وى أنزه ال بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعأو البناء على معصيته

األهم مانع عقال عن  علق األمر بالضدين كذلك أي برن يكون األمر بز
عزام مطلقا و األمر بغيره معلقا على عصيان ذاك األمزر أو البنزاء و ال

. عليه بل هو واقع كثيرا عرفا

134ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
ما هو مالك ا تحالة طلب الضدين في عزر  وامزد  ف فزي قلت •

جتمزاع طلبهما كذلك بقوله فإنه و إن لم يكن في مر بة طلب األهم ا
ية األمزر طلبهما إال أنه كان في مر بة األمر بغيره اجتماعهما بداهة فعل
ما بعد ما باألهم في هذه المر بة و عدم  قوطه بعد بمجرد المعصية في
ا هو شزرط لم يعص أو العام عليها مع فعلية األمر بغيره أيضا لتحقق م

.فعليته فرضا

134ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
عد باال تيار ال يقال نعم لكنه بسوء ا تيار المكلف ميث يعصي فيما ب•

نزاع فلواله لما كان متوجها إليه إال الطلب باألهم و ال برهان على امت
.االجتماع إذا كان بسوء اال تيار

ب المحال يقال ا تحالة طلب الضدين ليو إال ألجل ا تحالة طلفإنه •
بحال دونو ا تحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته ال  ختص

و إال لص  فيما علق على أمر ا تياري فزي عزر  وامزد بزال مال 
.كالماجة في  صحيحه إلى التر ب مع أنه محال بال ريب و ال إش

135-134ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
إن قلت فرق بين االجتماع في عر  وامد و االجتماع كذلك فزإن •

فزإن الطلب في كل منهما في األول يطارد اآل ر بخالفه فزي الثزاني
عزدم الطلب بغير األهم ال يطارد طلب األهم فإنه يكون علزى  قزدير
عصزيان اإل يان باألهم فال يكاد يريد غيره على  قدير إ يانه و عزدم

.أمره
رده له قلت ليت شعري كيف ال يطارده األمر بغير األهم و هل يكون ط•

و مضادة إال من جهة فعليته و مضادة متعلقه لألهم و المفرو  فعليته
.متعلقه له

135: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
و عدم إرادة غير األهم على  قدير اإل يان به ال يوجزب عزدم طزرده•

يلزام لطلبه مع  حققه على  قدير عدم اإل يان به و عصزيان أمزره  
اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطزاردة مزن جهزة 

األهم فإنزه المضادة بين المتعلقين مع أنه يكفي الطرد من طر  األمر ب
ال على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد كما كان في غير هذا الحز

.فال يكون له معه أصال بمجال

135: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
.رفيافإن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في الع•
ر به و ال يخلو إما أن يكون األمر بغير األهم بعد التجاوز عن األمقلت •

.طلبه مقيقة
و عليه و إما أن يكون األمر به إرشادا إلى محبوبيته و بقائه على ما ه•

من المصزلحة و الغزر  لزو ال المااممزة و أن اإل يزان بزه يوجزب 
لى مخالفزة ا تحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما ا تحقه من العقوبة ع

.ااألمر باألهم ال أنه أمر مولوي فعلي كاألمر به فافهم و  رمل جيد

135: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
حقاق إنه ال أظن أن يلتام القائل بالتر ب بما هو الزمه مزن اال زتثم •

ى مزا ال لعقوبتين ضرورة قب  العقزا  علزاألمرين مخالفة صورة في
ال يلتزام بزه [ 1]يقدر عليه العبد و لذا كان  يدنا األ تاذ قدس  ره 

حيحه على ما هو ببالي و كنا نورد به على التر ب و كزان بصزدد  صز
فقد ظهر أنه ال وجه لصحة العبادة مع مضاد ها لما هزو أهزم منهزا إال 

.مالك األمر

136: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
ال في فيما إذا كانت مو عة و كانت مااممة باألهم ببعض الوقتنعم •

 مامه يمكن أن يقال إنه ميث كان األمر بها على ماله و إن صزارف
مضيقة    روج ما زاممه األهم من أفرادهزا مزن  حتهزا أمكزن أن 
يؤ ى بما زومم منها بداعي ذاك األمر فإنه و إن كزان  ارجزا عزن 

 حتها  حتها بما هي مرمور بها إال أنه لما كان وافيا بغرضها ك الباقي
ه بداعي ذاك كان عقال مثله في اإل يان به في مقام االمتثال و اإل يان ب

.األمر بال  فاوف في نظره بينهما أصال

136: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
دعوى أن األمر ال يكاد يدعو إال إلى مزا هزو مزن أفزراد الطبيعزة و •

ه المرمور بها و ما زومم منها باألهم و إن كان من أفراد الطبيعزة لكنز
ليو من أفرادها بما هي مرمور بها فا دة فإنه إنما يوجب ذلزك إذا
ن كان  روجه عنها بما هي كذلك  خصيصا ال مااممة فإنه معهزا و إ
لعزدم كان ال  عمه الطبيعة المرمور بها إال أنه لزيو لقصزور فيزه بزل

إمكان  علق األمر بما  عمه عقال و علزى كزل مزال فالعقزل ال يزرى
ئر  فاو ا في مقام االمتثال و إطاعة األمر بهزا بزين هزذا الفزرد و  زا

.األفراد أصال
.على القول بكون األوامر متعلقة بالطبائعهذا •

136: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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الترتب
أ فزى أما بناء على  علقها باألفراد فكذلك و إن كان جريانه عليهو •

.كما ال يخفى فترمل
لتزاام ثم ال يخفى أنه بناء على إمكان التر ب و صحته ال بزد مزن اال•

ة بوقوعه من دون انتظار دليل   ر عليه و ذلك لوضوح أن المااممز
ر  على صحة التر ب ال  قتضي عقال إال امتنزاع االجتمزاع فزي عز
ن فزي وامد ال كذلك فلو قيل بلاوم األمر في صحة العبادة و لم يكز
مر بها في المالك كفاية كانت العبادة مع  رك األهم صحيحة لثبوف األ

. هذا الحال كما إذا لم  كن هناك مضادة

137: و ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المقدّمة األولى للترتّب
ال بد لتحقيق ذلك من  قديم مقدماف و •
األولى في بيان امرين •

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
إذا كززان التكليززف بكززل منهمززا أوالفعلررين المتضررادين أن ( األول)•

لزة بخصوص أمدهما مشروطاً بعدم اإل يان بمتعلزق اآل زر فزال محا
ال عرضيين التكليفان المتعلقان بهما طوليين يكون 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
الضزدين بعبارة واضحة ال يلام من الطلبين كذلك طلب الجمع بينو •

ي مد ذا هما ألنه إذا فرضنا إمكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك ف
ر زب كد ول المسجد و قراءة القر ن و مع ذلك كان الطلبان بنحو الت
تنزع برن يكون طلب أمدهما مشروطاً بعدم اإل يان بمتعلزق اآل زر ام

وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية 
يعاً لذا لو أ ى المكلزف بهمزا بعنزوان المطلوبيزة لكزان ذلزك  شزرو •

طلب الجمع فيستكشف من ذلك أن نفو  ر ب الخطابين يمنع  حقق
بين متعلقهما 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
لجمع بين انما يستلام طلب ااجتماع الطلبين في زمان واحد بالجملة و •

طلقزاً بزان يكزون معرض اآلخر المتعلقين فيما إذا كان كل منهما في 
باإلضافة إلى اإل يان بمتعلق اآل ر و عدمه 

عقزل اما إذا فرضنا اشتراط أمدهما بعدم اإل يان بمتعلق اآل ر لم يو •
ء لزذلك يجيان  كون نتيجة الطلبين طلب الجمع بين المتعلقين و  ز

 عالىمايد  وضي  إن شاء اهلل 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
فزين انه في فر  عدم قزدرة المكلزف علزى امتثزال التكلي( الثاني)•

ه الموجب لوقوع التاامم بينهما و ان كان ال بد من رفزع اليزد عمزا بز
نزه ال منزاص ير فع التاامم ال تحالة التكليف بغير المقدور عقال إلّا ا

اائد عليه مينئذ من االقتصار على ما ير فع به التاامم المابور و اما ال
فيستحيل  قوطه فانه بال موجب 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
الموجرب للترحاحم هرو هرو إطرال  وقزع الكزالم فزي ان ( و من ثم)•

ليكون الساق  هو إطالق  طزا  المهزم فقز  دون أصزلالخطابين
ه بزال  طابه مشروطاً بعدم اإل يان باألهم و متر بزاً عليزه ألن  زقوط

ق  ليسزأو ان الموجب له نفر  فعليرة الخطرابين موجب كما عرفت 
أصله طا  المهم من 

286: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
ئاً مزن إذا كان ناشالتحاحمو يتر ب على ذلك ما ذكرناه  ابقاً من ان •

مزن إذا لم يكن أمدهما أهم قوطهما معاً فال بد من فعلية الخطابين 
ال زتلاام تخييرياً شرعياًاآل ر غاية األمر ان العقل يستكشف  طاباً 

عدمه  فويت المالك الملام و هو قبي  على الحكيم كما مر 
بنزاء فانهإطال  الخطابين ناشئاً عن التحاحمهذا بخال  ما إذا كان و •

ل مزن عليه يكون الساق  إطالق الخطابين دون أنفسزهما فيكزون كز
و يكزون الخطابين مشروطاً و متر باً على عدم اإل يان بمتعلق اآل زر

ال شرعياً التخيير حينئذ عقلياً 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
نائزه مع إنكاره التر زب و ب( قده)أن العالمة األنصاري ( و من الغريب)•

على  قوط أصل  طزا  المهزم دون إطالقزه ذهزب فزي  عزار  
لى طبق الخبرين بناء على السببية إلى  قوط إطالق وجو  العمل ع
إلطالقين كل من الخبرين ببيان أن محذور التاامم ير فع عند  قوط ا
اآل ر فيكون وجو  العمل بكل منهما مشروطاً بعدم العمل على طبق
ة التكليف و هذا التقييد و االشتراط انما نشر من اعتبار القدرة في فعلي

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة األولى للترتّب
ل منهمزا يرجع إلى االلتاام بخطابين متر ب ك( قده)ماصل ما ذكره و •

طزابين لو امتنع  ر ب أمزد الخ( فليت شعري)على عدم امتثال اآل ر 
مع بزين على عدم امتثال اآل ر كما فيما نحن فيه ال تلاامه طلب الج
حذور إلّا الضدين كما  وهم فهل ضم  ر ب إلى مثله يوجب ار فاع الم

عاياان االشتباه من األ اطين قدس اللَّه أ رارهم غير 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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للترتّبالمقدّمة األولى 
دّين إيجاب الجمع بين الضأنّ المحذور إنّما ينشر من : األولىالمقدّمة •

ب ، و ال بدّ من  زقوط مزا هزو موجزالمستلحم للتكليف بما ال يطا 
قزع لذلك ال غير، فإذا كان الخطابان طزوليّين ال يلزام منزه ذلزك، في

و أو الموجب لذلك هو نف  الخطرابين حتّرى يسرقطانالكالم في أنّ 
ان إطالقهما حتّى يسقط إطال  خطاب المهرمّ فقرط مشرروطا بع ري

؟األهمّ

31ص؛ 2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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المقدّمة الثانية للترتب
الثانية قد ذكرنزا فزي بحزث الواجزب المشزروط ان شزرائ المقدمة •

وضزة التكليف كلها  رجع إلى قيود الموضوع و ال بد من أ زذها مفر
علزى الوجود في مقام الجعل و اإلنشاء و ان فعلية التكليزف  توقزف

ل فعليتها و  حققها في الخزارج فحالهزا مزال الموضزوع بعينزه إذ كز
موضوع شرط و كل شرط موضوع 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة الثانية للترتب
مززن الواضزز  ان الموضززوع بعززد وجززوده  ارجززا ال ينسززل  عززن و •

هم مزن الموضوعية و يكون الحكم بال موضوع فال وجه لما ذكره بعض
ق ان الواجب المشروط بعد  حقق شرطه ينقلب مطلقزا إذ هزو مسزاو

موضوعيتهللقول بان الموضوع بعد وجوده  ارجا ينسل  عن 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة الثانية للترتب
عل و ال يبعد ان يكون ذلك من جهة  ل  موضوع الحكم بداعي الج•

ل هزو و علة التشريع بتوهم ان شرط التكليف  ارج عن موضوعه بز
ق من قبيل الداعي لجعل الحكم علزى موضزوعه فبعزد وجزوده يتعلز

الحكم بموضوعه و ال يبقى لالشتراط مجال أصال 
ي قد بينا في ذلك المبحث ان كون شرط الحكزم مزن قبيزل دواعزو •

كزام الشزرعية الجعل يبتنى على ان  كون القضايا المتكفلة لبيان األم
نهزا ممن قبيل اال بار عن إنشاء  كاليف عديزدة يتعلزق كزل وامزد 
بحزث بمكلف  اص عند  حقق شرطه و أبطلنا ذلك المبنزى فزي الم

المابور 

287: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة الثانية للترتب
ذكرنا ان هذا الخل  وقع في جملة من المبامث و •
كزون ما نحن فيه فانه  وهم فيه انه بعد عصيان األمر بزاألهم ي( منها)•

ن في هزذه األمر بالمهم أيضا مطلقا فال محالة يقع التاامم بين الخطابي
المر بة 

ة إلزى إرجاع شرائ  األمكام الشرعية التكليفيزة و الوضزعيّ( و منها)•
ارنا شرطية العلم و اللحاظ  واء كان المعلوم متقدما أم متر راً أم مق

288: و ص1أجود التقريراتو ج
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المقدّمة الثانية للترتب
ور ء للحكم الشرعي انما هزي مزن األمزالقول بان  ببية شي( و منها)•

هم ان التكوينية ال من األمور الجعلية و ال من األمزور االنتااعيزة بتزو
لجعزل  رثير دواعي الجعل فيه من األمور الواقعية التي ال  نالهزا يزد ا
ا مع الغفلة  شريعا  واء في ذلك جعلها بنفسها و جعلها بمنشإ انتااعه
ه إليها نسبة عن ان الكالم انما هو في  ببية العقد للملكية مثال و نسبت

 زرثير الموضوع إلى مكمه ال نسبة الداعي و العلة إلى المعلول فكون
الدواعي في ما يتر ب عليها من األمور الواقعيزة أجنبزي عزن محزل

الكالم بالكلية 
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المقدّمة الثانية للترتب
ن قيزود عليه فتعبير الفقهاء عن العقود و اإليقاعاف باأل زبا  و عزو •

و إلّزا الموضوع في با  التكاليف بالشرائ  انما هو اصزطالح صزر 
فكل من السبب و الشرط قيد من قيود الموضوع ال محالة 
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المقدّمة الثانية للترتب
ه و بعد وضوح رجوع شرط الحكم إلى كونه موضزوعاً لز( و بالجملة)•

اد القزول عدم كونه من قبيل العلة لثبوف الحكم لموضوعه يتض  فسز
بانقال  الواجب المشروط مطلقا بعد مصول شرطه في الخارج
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المقدّمة الثانية للترتب
دفع يتر ب على ما ذكرناه فسزاد  زوهم ان االلتزاام بالتر زب ال يزو •

ول محذور التاامم بين الخطابين بتزوهم ان األمزر بزالمهم بعزد مصز
مزر عصيان األمر باألهم المفرو  كونه شرطاً له يكون في عر  األ

د عرفت باألهم فيقع بينهما التاامم و التمانع ال محالة و ذلك ألنّك ق
ان مصول شرط الحكم في الخارج ال يخرجه عزن كونزه شزرطاً لزه 

قزان فالحكم المشروط به مدوثاً مشروط به بقاء فلزيو هنزاك إطال
ليقع بينهما التاامم و المطاردة 
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هالمشروط ال يخرج إلى المطلق بعد ح ول شرطالواجب 

ح ول الواجب المشروط ال يخرج إلى المطلق بعدأنّ : المقدّمة الثانية•
الحكزم ، ألنّ شرائ  التكليف كلّها  رجع إلى قيود الموضوع، وشرطه

وع المجعول على موضوعه ال ينقلب عمّا هو عليه، و ال يخرج الموض
.عن كونه موضوعا
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هالمشروط ال يخرج إلى المطلق بعد ح ول شرطالواجب 

ة ال أنّ القضززايا الشززرعيّة علززى نهززا القضززايا الحقيقيّزز: السززرّ فيززهو •
ع بعزد الخارجيّة، فالقائل باالنقال  قوله مساوق للقول بزرنّ الموضزو

وجوده ينسل  عن موضوعيّته، و ال يبعد أن يكزون ذلزك مزن جهزة 
رط  ل  موضوع الحكم بداعي الجعل و علّة التشزريع، بتزوهّم أنّ شز
م التكليف  ارج عن موضوعه، بل هو من قبيل الداعي لجعزل الحكز
ى على موضوعه، فبعزد وجزوده يتعلّزق الحكزم بموضزوعه و ال يبقز

.لالشتراط مجال
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هالمشروط ال يخرج إلى المطلق بعد ح ول شرطالواجب 

علزى أن قد بيّنّا أنّ كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتنيو •
إل بزار عزن  كون القضايا المتكفّلة لبيان األمكام الشرعيّة من قبيل ا

حقّزق إنشاء  كاليف عديدة يتعلّق كلّ وامد منها بمكلّف  اصّ عند  
شرطه، و هذا الخل  وقع في جملة من المبامث منها مزا نحزن فيزه، 

.طلقااألمر باألهمّ يكون األمر بالمهمّ مفإنّه  وهّم فيه أنّه بعد عصيان

.341-339: 1، فوائد األصول 288-287: 1أجود التقريراف ( 1) •
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المقدّمة الثالثة للترتب
المقدمة الثالثة•
ليزة قد ذكرنا في بحث  قسيم الوجو  إلزى الموقزت و غيزره ان فع•

عه الخطا  في المضيقاف  كون مساوقة لوجود   ر جاء من موضزو
و شرطه و ال يكون بينهما  قدم و  ر ر زمانا 

ال كذلك ذكرنا هناك ان  ر ر االمتثال عن الخطزا  أيضزا ر بزيو •
ون زماني بيان ذلك ان ما فر  جاء أ يراً لموضوع الحكم اما ان يك

  و امزا مكمه و  طابه فعليا عند  حققه بال فصل زماني فهو المطلو
ما فرضناه  ن ما فيلام ان ال يكونان  كون فعليته متوقفة على مضي

جاءاً أ يراً للموضوع جاءاً أ يرا له و هو  لف 
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المقدّمة الثالثة للترتب
و ربما يكون لمضي  ن ما د ل في الموضزوع أيضزا فيكزون هزنعم •

ء و شزيالجاء األ ير له فتكون فعلية الحكم متوقفزة علزى  حقزق ال
لزى مضيه كما ال يبعد دعوى ذلك في مق القصاص فانزه متر زب ع
زمزان  حقق القتل  ارجاً و مضى زمانه و لو  ناً ما فتحقق القتل فزي
وع بزل الحال المقابل للمضي و اال تقبال ليو جاءاً أ يراً من الموض

 حققهالجاء األ ير هو مضي القتل و لو  ناً ما بعد 
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المقدّمة الثالثة للترتب
ة و على كل مال فنسبة الحكم إلزى موضزوعه و ان لزم  كزن نسزب•

نزه يرجزع المعلول إلى علته التكوينية إلّا انها نظيرها فتخلف الحكم ع
إلى الخلف و المناقضة و قد مر  وضزي  ذلزك فزي بحزث الواجزب

بطالن الشرط المتر ر [ 1]المشروط و عليه فرعنا 

•______________________________
 قدم في ذلك البحزث  فصزيل الكزالم فزي ان أ زذ الموضزوع[ 1]

مفرو  الوجود ال ينافي  ر ر الشرط فراجع
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المقدّمة الثالثة للترتب
اني من ذلك يعلم ان  ر ر االمتثال عن الخطا  أيضا ر بي ال زمزو •

ضزاً و أول فان نسبة االمتثال إلى الخطا  كنسبة المعلول إلى العلة أي
زمان الخطا  هو أول زمان االمتثزال نعزم فزي المو زعاف ال يلزام 
وز مقارنة زمان الخطا  لامان االمتثال بل يجوز  ر ره عنه كمزا  جز
ان مقارنته له بحيث يكون أول زمان االمتثال هو أول زمان الخطا  و

كان متر را عنه ر بة 
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المقدّمة الثالثة للترتب
و  لاوم  قدم الخطا  على االمتثال زمانا بتقريزب ان وجز( و  وهم)•

ناً مزا اإلمساك مثال لو لم يكن متقدما على اإلمساك في أول الفجر  
سزا فاما ان يكون المكلف مين  وجه الخطزا  إليزه أول الفجزر متلب

ل  وجزه باإلمساك أو غير متلبو به و على كزال التقزديرين يسزتحي
اصل الخطا  إليه ألن طلب اإلمساك ممن فر   حققه منه طلب الح
ضزين و كما ان طلبه ممن فر  عدم  لبسه به طلب الجمع بزين النقي

كالهما مستحيل فال بد من  قدم الخطا  و لو بزنن مزا علزى زمزان
االنبعاث ليكون االنبعاث عن ذلك الخطا  المتقدم عليه 
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المقدّمة الثالثة للترتب
معلزول برنه لو ص  ذلك لص  في نظيره أعني بزه العلزة و ال( مدفوع)•

ام عليتزه التكوينيين بتقريب ان المعلول لو كان موجوداً مين علتزه لز
لقول للحاصل و إلّا لام كونها علة للمستحيل و كالهمزا مسزتحيل فزا

م  قدم العلة بلاوم  قدم الخطا  على االمتثال زماناً يستلام القول بلاو
التكوينية على معلولها زماناً أيضاً و هو واض  البطالن 
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المقدّمة الثالثة للترتب
جود الوفي المقامين ان المعلول أو االمتثال إذا كان مفرو ( و الحل)•

و اما في نفسه مين وجود العلة أو الخطا  فيلام ما ذكر من المحذور
ه أو إذا كان فر  وجوده ال مع قطع النّظر عنهما بل لفر  وجود علت
ال لتحريك الخطا  إليه فال يلام من المقارنة الامانية محذور أص
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المقدّمة الثالثة للترتب
لزى علتزه االمتثال باإلضافة إلى الخطا  كالمعلول باإلضافة إ( و بالجملة)•

ه من مقارنته إياه زماناً فال موجب لفر  وجود الخطا  قبلز[ 1]فال مانع 
جزه بنن ما هذا مضافاً إلى ان المكلف ان كان عالماً قبزل الفجزر مزثال بتو
مزين وجو  الصوم إليه عند الفجر كفى ذلك في إمكان  حقزق االمتثزال

قارن هو الخطا  الم( مينئذ)الفجر فوجوده قبله لغو محض إذ المحرك له 
ه أثر في لصدور متعلقه ال الخطا  المفرو  وجوده قبله إذ ال يتر ب علي

أصال حقق االمتثال 
•______________________________

زماناً ما أفاده قدس اللَّه  عالى  ره من إمكان مقارنة الخطا  لالمتثال[ 1]
حي  و ان كان متيناً إلّا انه ال مانع من  قدمه عليه زماناً بناءً على ما هو الص
خطا  من جواز الواجب المعلق و قد ذكرنا في ما  قدم ضاب  لاوم  قدم ال

على زمان االمتثال و عدم لاومه فراجع
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المقدّمة الثالثة للترتب
ي و اما إذا لم يكن المكلف عالماً به قبل الفجر فوجزود الخطزا  فز•

ون وجوده نفو األمر ال أثر له في  حقق االمتثال في ظر  العمل فيك
اً فزي لغواً أيضاً و ألجل ما ذكرناه من عدم كفاية وجود التكليف واقعز
التكليف  حقق االمتثال من المكلف في ظرفه بل ال بد فيه من وصول
يلة في إليه ذهبنا إلى وجو   علم األمكام قبل مصول شرائطها الد 

بو عليه لاوم فعليتها فالقائل بلاوم  قدم الخطا  على االمتثال قد الت
 قدم العلم على االمتثال بلاوم  قدم الخطا  عليه 
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المقدّمة الثالثة للترتب
يزة مع ان  قدم الخطا  على االمتثال و لو  نزاً مزا يسزتلام فعل( هذا)•

كزون الخطا  قبل وجود شرطه فال بد من االلتاام بالواجب المعلق و
رفزت الفعل المقيد بالامان المتر ر متعلقاً للخطزا  المتقزدم و قزد ع

ا تحالته في محله 
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المقدّمة الثالثة للترتب
مزثال مع انه ال إشكال في صحة العباداف المو عة كالصالة( هذا كله)•

زمزان إذا وقعت أول وقتها  حقيقاً و القول بلاوم  قدم الخطا  علزى
ليزه فزي االمتثال  ناً ما في المضيقاف يستلام القول بلزاوم  قدمزه ع

تثال المو عاف أيضا إذ ال فرق في لاوم ذلك بين وجو  مقارنة االم
هزم ألول الوقت كما في المضيقاف و جوازها كما في المو عاف مع ان

اام بزه فزي ال يقولون بلاوم التقدم فيها فيكشف ذلك عن بطالن االلت
المضيقاف أيضا 
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المقدّمة الثالثة للترتب
دم الغر  من هذه المقدمة و إبطال القول بلزاوم التقزو •

المابور هو إثباف ان زمان شرط األمر بزاألهم و زمزان 
رط فعلية  طابه و زمان امتثاله أو عصيانه الّذي هزو شز
ياس لألمر بالمهم كلها متحدة كما ان الشرن هو ذلك بالق

يانه و ال األمر بالمهم و شرط فعليته و امتثاله أو عصإلى
قزدم و  قدم و ال  ر ر في جميع ما  قدم بالامان بزل الت

الر بةالتر ر بينها في 
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المقدّمة الثالثة للترتب
هزب عليه يتفرغ دفع جملة من اإلشكاالف التي أوردها بعض من ذو •

إلى لاوم التقدم المابور على جواز الخطا  التر بي 
ال أن عصيان األمر باألهم متحد مع زمان امتثال  طا  المهم ف( منها)•

بد من فر   قدم  طا  المهم علزى زمزان امتثالزه و هزو يسزتلام 
االلتاام بالشرط المتر ر و الواجب المعلق و كالهما باطل 
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المقدّمة الثالثة للترتب
(و فيه)•
أوال أن هذا اإلشكال مبنى على القول بلزاوم  قزدم الخطزا  علزى•

و االمتثال  ناً ما و قد عرفت فساده و ان زمان الخطا  و االمتثال هز
لبين ليلزام بعينه زمان فعلية الشرط و هو العصيان بال  قدم زماني في ا

المحذور 
التر بزي ان االلتاام بلاوم  قدم الخطا  ال يختص بالخطزا ( و ثانياً)•

يقة فما بل هو على فر  صحته يعم جميع الواجباف المو عة و المض
ي غيزر به يندفع محذور االلتاام بالشرط المتر ر و الواجب المعلق فز
المقام يندفع به المحذور فيه أيضاً بال فارق في البين أصال
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