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 تنبيه دهم
 نكته و فقط ميكنينم ورود نآ دربه تفصيل  كه دارد وجود هم دهم هيتنب. ميكرد ذكر را هيتنب نه گمانم به ترتب در
 فقه دركه  يفرع ،دهم هيتنبدر . ميكنيم واگذار ،فقه رد خودش يجا در را آن ليتفص و ميكنيم ذكر را بحث به مربوط

 گريد يجا به را آن ليتفاص اما ،ميكنيم مشخص را ترتب بحث با آن نسبت و دارد وجود اخفات و جهر ةصال در
 .ميكنيم واگذار

 تصوير محل بحث. 1
 ،علمٍ  عن ،فتاوا از يبعض بر بنا يحت و اناًينس عن شود خوانده جهراً ديبا كه را ينماز يكس اگر كه است نيا فرع آن

 يكس اگر ،كرد قرائت جهر صورت به ديبا آن در كه عشا اي مغرب نماز در مثالً  ،خواند ياخفات و نخواند جهر صورت به
 اتيروا از يبعض مطابق ،نخواند جهر عمد و علم با و كرد نايعص يكس اصالً ،فتاوا از يبعض بر بنا يحت و كرد انينس
 اي كرد انيعص يكس اگر ،باشد الزم جهر كه جا هر .است درست هم ياخفات نماز نيا كه دارد وجود جا نيا در ييفتوا
 يكس و شود خوانده ياخفات ديبا نماز كه ييجا در بالعكس اي ،است درست ،خواند اخفات صورت به و كرد انينس
 يجا ستين درست اي است درست مطلب نيا ايآ نكهيا .است درست ،است شدهگفته باز ،خواند جهر اناًينس اي اناًيعص
 كه شوديم مطرح سؤال كي ميريبپذ را فرع نيا اگر. است درست كه دارد وجود معتبر اتيروا البته و است فقه در آن

 و تَيعص نإ يول بخوان جهراً را مغرب اي صبح نماز كه شوديم گفته ؟است ينسبت چه نجايا در ترتب با آن نسبت
 د،كر انقاذ را مسلمان شخص ديبا شوديم گفته كه است ييجا هيشب نيا .است درست شوديم گفته هم باز ،خفاتاًإ تَيصلّ
 كه است نظر نيا از .هست فيتكل و دارد وجود يبعد امر ،نگرفت صورت مسلمان شخص انقاذ و شد انيعص اگر اما

 . است ما بحث هيشب ترتب نوع كي ،اخفات و جهر حكم ظاهر

 تفاوت محل بحث با ترتب. 2
 .دارد فرق ،مييگويم ما آنچه با ترتب نيا كه است نيا نآ جواب است؟ ترتب نجايا واقعاً ايآ كه است نيا سؤال

 وجود ،هست مانع قدرت فقط كه يفيتكل دو كه است نيا ،است شده مطرح ياصول مباحث و فقه بحث در كه ترتب
 كه است شده سبب ،جمع بر قدرت عدم يمنته ،داشت وجود هم عرض در دو هر ،بودم قادر من اگر كه يفيتكل دو .دارد

 هيناح از اوالً يمنته ،دارد تيشأن خطاب دو ذات يول ،ديآيم مهم ،نشد اگر و است اهم اول .نباشد شتريب فيتكل كي
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 يدوم ،ينداد انجام را ياول اگر كه است امدهين هم خطاب خود در ثانياً و است كرده دايپ مشكل ،قدرت لحاظ از ،تيفعل
 . بود ما بحث در ترتب نيا ،فهمديم را نيا ما عقل و بده انجام را

 عجز هيناح از فقط هم خطاب دو و هستند تام مالك دو واجد خطاب دو نكهيا اول :داشت يژگيو دو ترتب پس
 در ،شود انجام ديبا يدوم ،نشد انجام ياول اگر ،نكهيا دوم .بودند تام دو هر ،العجز لوال االّ و است نكرده دايپ تنجز

 نجايا در اوالً. ندارد وجود فرع نيا در يژگيو دو نيا .كرديم درك قرائن با ما عقل را مطلب نيا و نبود خطاب
 و باشد داشته وجود مستقل امر دو كه ستين طوراين .است قبول هم اخفات ،يكرد انيعص اگر و بخوان جهراً ديگويم

 ياول اگر كه ديبگو عقل بعد و بخواهد ياخفات مغرب نماز كي و يرهج مغرب نماز كي ،بخواهد ما از را نماز دو موال
 مالك دو و خطاب دو ترتب در كهدرحالي ،ميندار شتريب خطاب كي كه ميدانيم ما نجايا در .شود انيات يدوم ،شدن

 اول نكته نيهم در مهم تفاوت. كرد جمع شدينم امتثال و عمل مقام در يمنته ،بود مستقل آن زيچ همه و داشت وجود
 مستقل خطاب دو كه ديرسيم واحد خطاب با عقل در ترتب، كه است نيا ،است يظاهر تفاوت كه دوم تفاوت. بود

 اگر يول بخوان جهر شوديم گفته .است آمده ليدل لسان خود در ترتب ،اخفات و جهر مثل در يول دارد وجود
 .ميكن عرض ميخواستيم دهم هيتنب در كه است يمطلب نيا. است قبول هم اخفات ،ينخواند

 ياصول ترتب ،اندداده فتوا آن به هم فقها غالب و است مدهآ اتيروا رد و اخفات و جهر هيقض در كه يترتب نيبنابرا 
 در دهم هيتنب. است يلفظ مشترك ،جا دو نيا در ترتب كلمه .ستين ،ميكرديم دايپ يدسترس آن به يعقل قواعد با كه
 هادام را مسئله نيا يرو يفقه ليتحل ما يول اندداده انجام بزرگان از يبعض را بحث نيا ادامه. شوديم تمام جا نيهم
 چگونه ،خواهديم را يجار نماز موال يوقت .ستيچ مسئله اصالً كه است يبعد سؤال اين مطلب، ادامه .ميدهينم
 است بحث محل ،شوديم درست آن يثبوت ريتصو چگونه نكهيا .دارم قبول من ،ينخواند جهر هم عمداً اگر كه ديگويم
 نيا ،است شده ذكر كه يوجه نيبهتر كه ميبگو اجماالً فقط .ميشوينم وارد ما و است شده ذكر آن يبرا يوجوه كه

 يكس اگر يول نديبيم جهري مغرب نماز در را ودخ كامل مطلوب موال .است اجزاء و اضطرار بحث هيشب نجايا كه است
 اگر .است نمانده يباق كامل مطلوب يبرا ييجا كه ايگونه به است شده حاصل موال ناقص مطلوب ،دبخوان ياخفات
 امكان گريد كه است آورده دست به را درجه نود مثالً ،عمل مصالح از شخص نيا نكهيا يبرا ،ندارد ارزش هم بخواند

 . است فقه در هم بحث نيا ليتفص ،ستين يباق درجه صد انيات
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 . جمع بندي3
 يفتوا در ،اخفات و جهر طيشرا در ي كهترتب كه است نيا اول نكته .ميكرد ضعر را نكته دو دهم هيتنب در نيبنابرا

 مطلوب كه است نيا باب از ،ناقص امر به موال اكتفا كه است نيا هم دوم نكته .ستين ياصول ترتب ،است مدهآ فقها
 تمام بحث بيترت نيا به. است نمانده يباق كامل مطلوب يبرا ييجا آن از بعد و است شده حاصل موال الجملهيف
 .شوديم

  تا كنون شدهگفتهمروري بر سرفصل مطالب 
 خطابات انحالل و ترتب هينظر دو ،ضد بحث مناسبت به .ميكرد يبررس را ضد بحث تا كنون كه ديكرد مالحظه

 آن ليذ را در هيتنب ده ،ترتب بحث از بعد .ميرفتينپذ را انحالل و ميرفتيپذ را ترتب ،نيب نيا در ما و شد مطرح قانونية
 .ميكرد ذكر

  لألمر ةخاص حاالت
 چند نيا يكل تريت صدر ديشه مرحوم كه دارد وجود نجايا در ردخُ بحث چند ،راتيتقر ريسا در آن تبع به و هيكفا در
 امر غهيص به راجع يزير مباحث اي و امر داللت حدود در خرد بحث چند. است داده قرار لألمر ةخاص حاالت را بحث
 . شوديم اشاره آن به كه دارد وجود

 امر به شيء با علم به انتفاء شرط
 مع ءيبش اآلمر امر جوزي هل ،كه است نيا است بوده مطرح خاصه و عامه ياصول كتب در ميقد از كه بحث كي
 نآ و يزيچ به كنديم امر يگاه .است مشروط يگاه و است مطلق يزيچ به موال امر يگاه. ال مأ شرطه بانتفاء علمه
 عَلَى لِلَّهِ وَ«...  مثل ،است مشروط هم اوامر غالب و است مشروط موال امر يگاه يول ةالصال اقم مثل ،ندارد يشرط امر

 ،نمازامر به  اي ،بتواند كه است واجب يكس بر حج ديگويم ).97(آل عمران/ »... سَبيالً إِلَيْهِ اْستَطاعَ مَنِ الَْبْيتِ حِجُّ النَّاسِ
 مقام در را امر موال يوقت. است مطرح سؤال نيا است مشروط امر كه ييجا در .است آن امثال و وقت شرط به مشروط
 كه است ممكن. كنديم دايپ مصداق خارج در شرط نيا يزمان كه است نيا شيمعنا ،كنديم يشرط به مشروط ،انشاء
 يال تا عتيشر يابتدا از ،زمان عمود در كه است نيا شيمعنا ،شوديم يزيچ به امر يوقت اما باشد نداشته مصداق يزمان
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 گفته يوقت. است كرده دايپ تيفعل آن طيشرا يعني ،است كرده دايپ مصداق امر نيا زمان از ايبرهه در حتماً ،ةاميالق ومي
به همين  ،شوديم دايپ عيمستط يزمان در يعني، »... سَبيالً إِلَْيهِ اْستَطاعَ مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ «...  :شوديم

 .است داده قرار مطلق و عام يقانون خطاب شارع خاطر،

  محل بحث
 وقتهيچ او امر شرط ددار نيقي كهدرحالي ،كند امر توانديم گذارقانون اي شارع ايآ كه است نيا نجايا در سؤال
 كه است ييجا به مربوط السؤ لذا و ندارد يمانع چيه شود يمنتف هازمان از يبعض در شرط تحقق نكهيا. شودينم محقق
 آن در و ندارد امر و قانون جعل با يمنافات ،زمان از ايبرهه در شرط اءفانت وگرنه باشد انيپا تا ابتدا از شرط انتفاء

 . ستين ياستهجان
 خطاب ازمنه از يبعض در ،كمحال شرط بانتفاء اآلمر علم كه است نيا قسم كي .است قسم دو گفت توانيم نيبنابرا

 است شده عيتشر ياحكام ،است آمده معتبر اتيروا در نچهآ طبق .دارد اديز هم مصداق ،ندارد يمانع قسم نيا كه است
 اي و است شده انشاء فيتكل .ندارد يمانع چيه نيا و است (عج) زمان امام زمان آن ياجرا شرط و عمل زمان كه

 كه دارد يشرط يعني ،است حضرت ظهور زمان آن عمل ظرف يول ،است نشده هم ابالغ حتي اي و است شده ابالغ
 محل و ميدار عتيشر در حتماً را قسم نيا .هست يانشائ خطاب اما ،ستين شرط .شوديم محقق زمان آن در ،شرط
 اآلن آن عمل ظرف شود گفته اما ،باشد هم قرآن در و است شده هم ابالغ ياوامر كه است ممكن يحت ،ستين بحث

 ).24(معارج/ »ممَعْلُو حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذينَ«) و 19(ذاريات/» مالْمَحْرُو وَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في وَ« مثالً. ستين
 انسان كه است الزم مواسات كه شود گفته نجايا ،دارد وجود يريفق عالم در باز يول داد ار زكات و خمس يكس اگر

 كه دارد داللت خطابات از يبعض اما ،ستين واجب كه شوديم گفته اآلن .بپردازد را يزيچ زكات و خمس بر عالوه
 ياحكام. است الزام(عج)،  زمان امام زمان يول ستين اآلن به مربوط خطاب آن الزام البته ،كند پرداخت را يزيچ

 امام زمان به مربوط ،آن عمل شرط يول است شده هم ابالغ يحت ،است شده صادر ،است شده انشاء كه دارد وجود
 يزمان كه باشد ياحكام ،ميباش داشتهن هم ظهور عصر به كار است ممكن يحت. ندارد مصداق اآلن و است زمان

 مصداق ناآل اما است داشته مصداق يزمان كه ماءإ و ديعب احكام مثل ،ندارد مصداق اآلن اما باشد داشته مصداق
 .است بحث از خارج و دندار يمانع قسم نيا. ندارد

 زيجا اي است زيجا نيا ايآ. باشد نداشته مصداق خرآ تا اول از اما شود صادر امر كه است دوم قسم بحث محل
 كه دانديم موال و شودينم محقق وقتهيچ شرط كه ييجا در كه است نيا سؤال. است بحث طرح نيا ،ستين
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 علمه مع ءيبالش اآلمر االمر جوزي هل كه است نيا سؤال پس. ستين زيجا اي است زيجا ايآ ،كندينم دايپ مصداق
 . مطلقاً شرطه بانتفاء

 نظر مرحوم صاحب كفايه در مسئله
. است آمده هيكفا در مطلب نيا ،دارد مانع نديگويم غالباً ما اصحاب و ندارد يمانع كه اندگفته اشاعره مثل يبعض
 از مرتبه دو اي است حكم مرتبه در مقصود ايآ ،شرطه بانتفاء علمه مع مراآل امر در ،نديفرمايم هيكفا صاحب مرحوم
 است معلوم .باشد انشاء مرتبه هنكيا بدون ،كنديم ءانشا ارامر  شوديم گفته يگاه. كنديم فرق دو نيا است، حكم
 انشاء خواهديم اگر نكهيا يبرا ،است يشرط به مشروط انشاء كه شود گفته ستين درست عقالً ،مرتبه وحدت با كه
 و است محال حتماً باشد مقصود مرتبه وحدت اگر لذا ،ستين معقول اصالً ،نباشد شرط اگر و باشد شرط ديبا كند

 تيفعل مقام شرط بداند نكهيا با كند انشاء شود گفته كه است نيا است معقول كه دوم فرض اما .ستين درست
 هيكفا صاحب .شودينم محقق وقتهيچ تيفعل مقام در شرط آن كه دانديم يول كند انشاء را يحكم موال. ستين
 انشاء شرط ،شرط آن كه باشد يشرط به انشاء نكهيا اال و ستين مقصود اول قسم و است مقصود نيا ديفرمايم

 هيكفا صاحب مرحوم. است متكح خالف و ستين معقول كند انشاء باز ،ندارد وجود شرط آن نكهيا با و باشد
 ،كند انشاء يعني ،است محال حتماً ،باشد واحده مرتبه مقصود اگر ،شرطه بانتفاء علمه مع اآلمر امر در ديفرمايم

 در مقصود پس .كندينم يانشائ ينيچن موال و ستين درست است معلوم نيا ،ستين انشاء در كه يشرط به مشروط
 .است طرح قابل سؤال صورت نيا در ،باشد متفاوت هامرتبه كه است ييجا

 كنديم بعث موال واقعاً چون صحيح نيست، ،باشد مقصود يواقع بعث اگر ديفرمايم هيكفا صاحب صورت نيا در 
 به اگر اما .است حيقب نياو  كندينم دايپ تيفعل شرط نيا امتيق روز انيپا تا عتيشر اول از دانديم كهدرحالي

به خاطر اينكه مجموع  )،يزيتبر يآقا مرحوم( االستاد خنايش ريتعب به اي ،باشد يگريد يدواع به اي امتحان يداع
 دايپ مصداق قانون نيا ،آخر تا اول از كه داندب و كردم جعل را قانون من ديبگو موال ندارد يمانع ،باشد كامل ،نيقوان
 ،نيقوان مجموعه و قانون كتاب كه است بوده نيا قانون نيا جعل علت اما شودينم محقق تيفعل شرط يعني ،كندينم

 موال ،است امتحان يداع به اي )،است نشده محقق عمل در اما شوديم آن تيمصداق فرض چون( ،باشد كامل
 در ،شودينم ختهيانگ بر اي شوديم ختهيبرانگ ايآ ،دارد را طيشرا كنديم فكر فرد كه يطيشرا در نديبب است خواسته

 .ندارد يمانع جهات نيا
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 ،شودينم محقق هازمان از يبعض در ،شرط آن دانديم كه يشرط به آمر امر كه شوديم نيا بحث كل نيبنابرا
 ،است واحد مرتبه يوقت كي .دارد صورت دو ،باشد مقصود هازمان كل در انتفاء شرط كه ييجا در اما .است زيجا
 شرط نيا تيفعل مقام در وقتهيچ هك دانديم يول كند انشاء يعني ،باشد مرتبه دو در اگر اما است محال حتماً نيا

 به ،باشد يانشائ بعث اگر يول ستين حيصح ،باشد يواقع بعث اگر كه است شدهگفته صورت نيا در ،شودينم محقق
 .ندارد يمانع ،باشد امتحان يبرا اي باشد كامل وننقا كتاب نكهيا عنوان
 يهامثال ،گريد يبعض و ييخو يآقا كالم در البته .است يدرست شيفرما ،شيفرما نيا نجايا تا كنميم فكر من 
 مصداق(عج)  زمان امام زمان در كه ينيقوان درباره ما بزرگان اگر كنميم فكر من .دارد وجود قسم نيا يبرا يگريد
 است داشته مصداق ياعصار در كه ينيقوان اي، داشت وجود يازنده يهابحث نجاآ در ،كردنديم بحث ،كنديم دايپ

 معلوم ،شود انشاء ابديينم تيفعل وقتهيچ كه يشرط با يقانون نكهيا اما. ندارد مصداق گريد متأخر صورع در اما
 ،ستين درست ،نباشد آن در يمصلحت چيه اگر و ندارد يمانع يانشائ شكل به باشد آن در يمصلحت اگر كه است
 .ستين يواقع انشاء چون

 مالحظه بر كالم مرحوم آخوند
اين است  يداع به ،حكم يگاهاين است كه  ستين هيكفا درو  اندگفته بزرگان يبعض كلمات دركه  يگريد مطلب

 آن با سارق كه شود فرض اگر .ديبكن سارق دي قطع كه شوديم گفته حدود در مثالً. نكند دايپ مصداق اصالً كه
 كه است نيا قانون نيا هدف نكهيا يبرا ،است يواقع قانون ،قانون باز ،نكرد دايپ مصداق ،است شدهگفته كه يطيشرا
 ،نكرد دايپ مصداق چيه ،آن آخر تا خيتار اول از و شد انشاء قانون نيا كه ميريبگ فرض اگر .نكند يدزد كس چيه
 نيا. نكند يدزد يكس كه است نيا قانون نيا جعل از يواقع زهيانگ و هدف نكهيا يبرا ،دارد يواقع بعث قانون نيا

 قانون ،قانون باز اما ،نكند دايپ مصداق وقتهيچ است ممكن كه است آمده يشرط يرو بر بازدارنده نيقوان نوع
 آخر تا اول از كهدرحالي است كرده جعل را سرقت اي زنا حد .است يجد يداع هم آن بعث يداع و است يواقع
 مرحوم كالم به شوديم كه ايمالحظه تنها لذا و است يواقع قانون ،قانون حالدرعين ،كندينم دايپ يمصداق چيه

  .است مالحظه نيهم ،افزود آخوند
 درست ،يواقع بعث شكل به ،كندينم دايپ تيفعل وقتهيچ آن شرط كه يزيچ به امر نديفرمايم آخوند مرحوم

 كي .است زيجا ،باشد يكامل كتاب قانون كتاب نكهيا يداع با اي امتحان يداع با يانشائ بعث شكل به اما ،ستين
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 آن يكس وقتهيچ كه است نيا هم آن يداع و باشد هم يواقع يداع شوديم كه افزود موارد نيا بر شوديم مالحظه
 نكهيا ،كنميم تكرار مجدداً  نيراببنا .نكند دايپ مصداق وقتهيچ كه باشد نيا در هم بعث تيموفق و ندهد انجام را

 موضوع ديق يگاه و دارد يشرط حالت كالم يگاه( باشد موضوع از يوديق با اي يشرط به مشروط قانون جعل
 مصداق يزمان در و كند دايپ مصداق يزمان در شرط اي موضوع آن اما ديايب يشرط اي موضوع بر قانون نكهيا )،است

 يواقع بعث كه نديگويم نجايا در باشد نداشته مصداق انجام تا آغاز از شرط نكهيا اما ندارد اشكال ،نكند دايپ
 قانون عنوان به يموارد در اندفرموده هم يبزرگان .ندارد يمانع قانون كمال يداع با يانشائ بعث اما شودينم

 كه ميكنيم عرض مسئله اطراف در نكته دو ،يكي فردا هللا انشا .باشد يواقع بعث نكهيا يبرا ،ندارد يمانع هبازدارند
 .باشد موضوع اصل از ترمهم هاآن ديشا

 .                  نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و
    


