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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مبحث ترتب

  نگاهي به مطالب پيشين
ترتب اين  ال دوم مرحوم صاحب كفايه به نظريهاشك .ايه به ترتب وارد شده بودبحث در اشكال دومي بود كه در كف

براي اينكه تعدد  ،نيست قبولقابلبود كه قول به ترتب مستلزم تعدد عقاب هست در حالي كه تعدد عقاب در اين جا 
توانست دو فعل را انجام بدهد كه شما آيا اين شخص مي .است غيرمقدورعقاب در اينجا به معناي عقاب بر امر 

شود به خاطر عقاب مي .توانست دو فعل را انجام بدهدكه نه نمي ميدهيمجواب  .دو عقاب دارد هانياگوييد ترك مي
آيا شما  .توانست انجام بدهديكي از آن دو را مي ،هر دو را انجام بدهد توانستينمترك اهم و ترك مهم در حالي كه او 

 است و جايز نيست. يشويد به اينكه دو عقاب دارد اين امر بديهداريد قائل مي

صد تا  ،ممكن است در يك آن .و بحث تجري فعالً مطرح نيست كنيمبحث مي رادر خود فعل قاب بحث ع (فعالً
االن عقاب در خود عمل و  .حسابش جداست تجري است، اينجا هم اگر كسي بگويد ،تجري بكند و صد تا عقاب بشود

 ).كنيممعصيت را بحث مي

  اشكال دوم مرحوم آخوند به ترتب
 .يعني با مرحوم شيخ بر سر اين دعوا داشتند ،كفايه داردو در  ديفرمايمم صاحب كفايه اين هماني است كه مرحو

تعدد عقاب شود مگر مي فرمايدميمرحوم آخوند  ،شودتعدد عقاب مياش هم و نتيجهاست شيخ قائل به ترتب بوده 
اش در كفايه نيست اين ادامهد. (شويعقاب بر دو ترك برايش قائل مي چرا ،توانست انجام بدهديك كار بيشتر نمي ،دباش

يك عقاب همان عقاب در اهم  .آن وقت ترتب و عدم ترتب فرقي ندارد ،اگر بگوييد يك عقاب دارد )ولي معلوم است
 كسي ،شودم ميبراي اينكه اصالً مه ،ترك كرد را شود بر اينكه اهمعقاب مي ديگويمآنكه قائل به ترتب نيست  .است

بين نظرية ترتب و نفي  يپس فرق ،گويد يك عقاب استباز هم مي استمهم داراي تكليف كه  هم كه قائل به اين است
  .ترتب وارد كرده بود نظريهاين اشكال دومي بود كه مرحوم آخوند به قائلين  نيست.ترتب 
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 پاسخ به اشكال دوم مرحوم آخوند
رات در چند . بعد هم مرحوم آقاي خوئي در محاضشده كه در كلمات نائيني هستعرض كرديم جوابي اينجا داده 

. جواب دنرفع بكنردند و خواستند اين اشكال را اين جواب را ببينيم چگونه طرح ك .صفحه آن را تدوين كرده است
 .شويمميناين است كه ما قائل به تعدد عقاب  ترمفصلتر و بع مرحوم آقاي خويي با تدبيري واضحمرحوم نائيني و به ت

عقاب بشود بر  اين شخص .اشكال شما وارد است ،اگر عقاب بر ترك الجمع باشد .شودبايد ببينيم بر چه عقاب مياما 
مقدور نبود كه حاال بگوييم چون  هانياجمع  ،اشكال وارد است كه اين مقدور نيست ،اينكه جمع اين دو تا را ترك كرد

عقابي كه  ،جمع بين اهم و مهم مقدور نبود تا ترك آن مستلزم دو عقاب بشود .شودترك كرد دارد عقاب مين جمع را اي
 . ما قائالن به نظريهگوييمولي ما اين را نمي استوارد  اشكال ،اگر عقاب بر ترك جمع باشد گيرد،تعلق به ترك مي

ست تا شما پاسخ بدهيد كه اينجا جمع مقدور نبود و اين ترك گوييم عقاب بر ترك جمع بين اهم و مهم هترتب نمي
. گوييم عقاب به تعبير مرحوم آقاي خويي عقاب بر جمع ترك هستبلكه ما مي ،بود غيرمقدورترك چيز  و مقدور نبود

 .شدمهم ترك مي ،گويا امر انجام بده كني،ترك  ي رايك يتوانستيم كردي،ترك  را دو هرچرا  كه شودمي عقاب
اينكه  ،ديشد يكي از اين دو كار را انجام بدهمي ،يعني مهم را اتيان بكنيد ،همان اهم را ترك بكنيد ،فرضبر توانستي مي

توانست كه يا اهم را بياورد يا اگر اهم را عصيان كرد بعدش مي .اين مستلزم عقاب است ،جمع بين اين دو تا ترك كرد
  .به خاطر اينكه هر دو را ترك كرد شودعقاب ميگوييم مي ،مهم را بياورد ولي او هر دو را ترك كرد

را اين دو اهم و مهم ترك كرد، به خاطر اينكه جمع را گفت اين فرد عقاب شود ميترتب  قائل به نظريهبنابراين اگر 
عقاب اين گوييم ميولي كند توانست جمع نميجمع اهم و مهم عقاب شود چون  بر شودكه نمي شدگفته مي و ترك كرد

كنند كه ترتب عقابش مي بر نظريه . بناعقاب بر جمع دو تا ترك مانعي ندارد جمع كرد، به خاطر اين است كه دو ترك را
كسي كه قائل به ترتب ؟ مقايسه بكنيد با را بياورد چرا آن را نياورد مهم توانستيماهم را نياورده است بعد از آن 

اهم را انجام  رازنند كه چاين آقا اهم را انجام نداده چوبش مي .مهم تكليف دارد واگر ما ترتبي نباشيم اهم  نيست.
تعبير آقاي  ،ترتب ريهاست. بنا بر نظ خورد براي اينكه اهم را انجام ندادهيك چوب مي است، مقدورش بوده ،ندادي

ردند اين تعبير آقاي تبريزي كه ايشان هم همان را عرض ك ،شود بر جمع ترك دو چيزخوئي اين است كه عقاب مي
چرا آن ترك را كنار اين ترك گذاشتي؟  ،آن را ترك كردي ،م اين ترك به آن ترك ديگرشود بر ضاست كه عقاب مي

 نياعقل عقاب بر  .داندمقدور بود كه يك ترك بيشتر اينجا محقق نشود ولي دو ترك انجام شد و عقل اين را قبيح نمي
ضميمة به اولي كرد و به اين  ،اش هم اين است كه ترك دوم را پيوند اولي قرار دادفنيتعبير  .داندرا قبيح نمي مسئله
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در كلمات آقاي خوئي و آقاي تبريزي  كهكرديم اي ديروز عرض نكته( .شود و مشكلي نيستب اين مسئله حل ميترتي
  ).افزاييم كه افتادن اين شخص در اين مسير هم به سوء اختيارش بودهم نيست ولي ما اين را هم مي

 آن را بسط داده است ه چهار صفحهآقاي خوئي س است و چيزي در كلمات اين تقرير در پاسخ كلمات نائيني آمده
عقاب در جمع ترك اين دو  ديگويمكه  هم آمده است حضرت آقاي وحيد طورهمينو در كلمات مرحوم تبريزي و 
 .نيست غيرمقدورتكليف است و اين عقاب بر امر 

  اشكال آقاي وحيد به پاسخ
اشكالي است كه حضرت  است كه اده شدهيك اشكالي به اين پاسخ د است. اين پاسخ يكي دو اشكال ذكر شدهبه 

است  ييهاوسواسالبته اين كتابي كه آقاي وحيد چاپ شده به خاطر ( استآقاي وحيد در همين كتابي كه چاپ شده 
 يهاحرف ،همين آقايي كه تقرير كرده به عنوان اينكه نظر ديگران را گفته .باز هم تقرير نيستو كه حاال ايشان دارد 

كه اينجا آمده براي من  ييهانيا كه رودينمتقرير رسمي نيست خود ايشان زير بار اين  است. ديگران را هم نقد كرده
بعدش  ،در بحث آقاي وحيد مثل اينكه نديدمرا بحث ترتب است)، البته من اين  ايشان داده يتأييد الجملهيفولي  ،است

  .كنمخود ايشان مستقيم از آنجا نقل مياي از من نوشته ،آيدديدم ظاهراً يادم نمي
براي اينكه واجب و حرام را بايد  ،جواب تامي نيست ،فرمايند كه اين جوابحضرت آقاي وحيد اين طور مي

 .يعني عقاب در نماز و روزه بر ترك است ،در واجب عقاب بر ترك است ،در حرام عقاب بر فعل است .متفاوت ببينيد
اوتي است كه بين واجب و اين يك تف .ر حرام عقاب بر فعل است كه چرا شرب خمر انجام شدد ،چرا اين را ترك كردي

در همان موضوعي كه عقاب بر آن جاري  ،مطلب بعد هم اين است كه عقاب بايد بر امر مقدور باشدحرام است. 
 واجب قاب تركتكليف واجب بود كه موضوع ع ،موضوع عقاب بايد مقدور باشد و اينجا موضوع عقاب ،شودمي
  شد.مي

م اين است كه موضوع عقاب ا واجب است و مقدمه دواين دو تا مقدمه را كنار هم بگذاريد كه موضوع عقاب در اينج
اين دو مقدمه اين است كه اينجا عقاب كه  نتيجه ).اين هماني است كه شايد در ذهن شما هم باشد( .بايد مقدور باشد

 ضاي مقدمهبه مقت .تكليف ايجابي است ،تكليف تحريمي كه نيستواجب است. متقين اينجا دو  .دو واجب داريم ،آيدمي
به مقتضاي  .ترك بايد مقدور باشد ،دوم به مقتضاي مقدمه آيد،مي آن واجب عقاب روي ترك ،اول در تكليف ايجابي

ترك  برعقاب در واجبات است و  بودهمقدور يك ترك  است و سوم در حالي كه اينجا دو تا ترك مقدور نبوده مقدمه
  است. اينجا هم ترك امر مقدور شدهآيد، ميامر مقدور 
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است.  اول است، اين مقدمه عقاب در واجبات بر ترك است و در محرمات بر فعل كنيم.باز تكرار مي اين مقدمات را
سومين مقدمه اين است  .قنيتكليف ايجابي به اهم و اگر نشد مت ،دوم اين است كه در اينجا تكليف ايجابي است مقدمه

بايد ترك بكند يك  ،ترك امر مقدور باشد بايد كه تمعلوم اس رديگيمكه در تكليف ايجابي كه عقاب بر ترك تعلق 
چون هر واجبي  بيايد، بايد عقاب روي ترك ،بر ترك شودمياينجا عقاب  است. كه مورد قدرت او بوده را چيزي

يا اهم  ،اينجا يكي بيشتر نيست هم مر مقدورا ،آيدمياينجا عقاب روي ترك امر مقدور  ،آيد روي تركشعقابش مي
  .است يا مهم است

گيرد به ترك عمل مقدور نه تركي كه مقدور عقاب تعلق مي ،آيدگويد كه در واجبات تكليف ميفرمول ايشان مي
عقاب در  ،مقدورالالترك نه  ترك المقدورتعبير ايشان هم اين است  گيرد.تعلق مي ورترك عمل مقدبلكه به  ،است

ركي كه صفتش ت ،نه اينكه عقاب تعلق بگيرد به تركي كه مقدور است گيرد،تعلق مي ترك العمل مقدوره واجبات به
فعل مقدور در  ،مقدور بايد باشددو تا ترك هر دو مقدور بود اما ترك فعل  ،بله اين دو ترك مقدور بود .مقدوريت است

 الترك المقدور ،گوييداينكه شما مي .الترك المقدورو و كم من تفاوت بين ترك الفعل المقدور  ،اينجا يكي بيشتر نيست
اما ترك فعل مقدور مالك عقاب است و اينجا  ،ترك كردو او مقدور او بود  دو تا يعني ،هر دو ترك مقدور او بود ،است

عقاب بر اينكه شما اين كار را  ،فرمايد كه بايد اين كار را شما بياوريدوقتي موال مي است.يك فعل بيشتر مقدور نبوده 
 ،نيست مقدور بيشتر فعل ولي يك دارد،اين كار بايد مقدور مكلف باشد كه آن وقت نياوردنش عقاب شود. مينياوريد 

  .گوييددو تا عقاب مي شما پس چرا ،را بياورد هانيا دوتايگويد قدرت نداشت كه ايشان مي .پس بايد يك عقاب باشد
  .پيدا كرد حليراهبايد برايش يك  ،فرمايش آقاي وحيد يك فرمايش فني است نيا

 الطاهرين. آله ووصلي اهللا علي محمد 
 
 

 


