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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 .ودب اول استدالل همان ،عمده كه است مدهآ ترتب اثبات يبرا استدالل دو كه ميگفت بود ترتب در بحث

 خالصه ادله مثبتين ترتب
 اندازه به ديبا قدرت و فيتكل اشتراط خاطر به نآ دييتق گفتيم كه شد محرز ،ليدل شمول و ليدل اطالق نكهآ از پس
 فيتكل و غريق نيا انقاذ به فيتكل ليدال دو هر ناآل .»قدرهاب تتقدر ضروراتال« كه بود قصه اصل نيا باشد ضرورت

 است قدرت به مشروط نكهيا خاطر به است مهم و اهم كه نجايا بنابراين دارد اطالق ليدل و است تام ،غريق نآ انقاذ به
 عدم به نيقائل .ميكن اكتفا ديبا ضرورت حداقل به بنابراين ديبگذار كنار را مهم الًاص نكهيا نه كنيد محدود را اطالق ديبا

 حكم عقل كه مييگويم ما يول نه مهم اما يرآ اهم مييبگو ديبا پس ستين دو هر انجام بر قدرت چون نديگويم ترتب
 دارنديم بر نآ از بحث داد انجام را اهم اگر مهم هست اما حال يأ علي ،اهم اين صورت كه، به كنديم حداقل به ،اكتفا
 مهم خواهد بود.  باز نداد انجام اهم را اگر اما
 به ليدل اطالق از شستن دست است به اين صورت كه يعقل قاعده كي بر يمبتن ترتب يعني هست مسئله اساس نيا
 از برداشتن دست فقط كنديم ءاقتضا نيا و باشد مقدور ديبا فيتكل ديگويم كه است يعقل ليدل و نكته كي خاطر
 شهيهم و بگوييد ديبردار را اطالقش كه نيهم بلكه بگذارد كنار را امر كل ستين الزم و امر كل از نه مهم اطالق

 ستين نهايا نيب هم يتعارض گريد وقت نآ ياوريب ديبا را مهم يكرد انيعص را اهم اگر بلكه روايب را مهم ميگوينم
 مييگويمبلكه  خدا امان به ميكنينم رها گريد اوردين را اهم اگر اما اتيان شده خوب اورديب را اهم اگر نكهيا يبرا

 كه است ما يعقل هايدريافت و وجدان و ارتكازات با مطابقو  است يعيطب يليخ نيا و اوريب را مهم حداقل
 كنديم حل را مشكل كه يحداقلبه همان،  هم هيعقل نهيقر و رديپذ انجام هيعقل نهيقر با ديبا ،ليدل اطالق محدودسازي

 نآ حاال بود استدالل اساس نيا .ميكن ساقط را مهم نكهيا نه ميكن مشروط را مهم كه است نيا هم حداقل كرد اكتفا بايد
 ديشا كه دارد ياشكاالت نآ به صدر ديشه مرحوم كه ميكرد عبور نآ از ما كه وردندآيم ليدل عنوان به هم يفقه فروع
 .ميبپرداز نآ به بعدها
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 را استدالل نيا هم نيمحقق غالب كه ديكرد مالحظه كه يريتقر با بود ترتب نيمثبت يعقل محكم و قاطع استدالل نيا 
 دوره در و ءالغطا كاشف تا يثان محقق از گانربز و اندكردهعمل  است يترتب يمش كه يمش نيهم اساس بر و رفتنديپذ

 ذووجهين و مضطرب هم خيش مرحوم كالم است و كرده منع را ترتب كه خوندآ مرحوم جز اندپذيرفته تياغلب هم معاصر
 نرفته ترتب بار ريز و كرده علم قد -دارد هم يفقه ثمرات و ثارآ كه- ترتب به معتقدين نيا برابر در كه يكس اما است
 يحاد مباحثات هم خيش مرحوم استادش با خوندآ مرحوم دهديم نشان دينيبب را هيكفا اگر .است خوندآ مرحوم است

 اثبات همان ،خيش مرجح و غالب اي خيش يينها نظر كه دهديم نشان هيكفا در خوندآ مرحوم كالم نيهم البته و داشتند
 درس كالس در و ميگفتيم شانيا به درس جلسه در ما كه ديگويم بحث اواخر در شانيا اينكه يبرااست  بوده ترتب

 مرحوم نيب داريدامنه بحث كه دهديم نشان نيا مينداشت ما قبول و گفتنديم طورنيا شانيا ميكرديم بحث استاد با
 كه شوديم معلوم ياستاد و شاگرد يدعوا اگر ببينيد، را هيكفا در ترتب بحث اواخر .است بوده خيش مرحوم و خوندآ
 .ميبود گفته قبالً كه را نجايا تا است بوده گرفته باال يليخ

 استدالل مانعين ترتب
 است هيكفا در خوندآ مرحوم ،هم اشكال و منع نيا قهرمان و كردند گيريهدف را نيمثبت اول استدالل ترتب، نيمانع

 است سازگار هم وجدان با و بود مدهآ ترتب اثبات بر كه استداللي در مناقشه و ترتب منع يبرا ، خوندآ مرحوم مينيبب
 .است فرموده چه

  رد استدالل مثبتين ترتب توسط مرحوم آخوند
 ،ليدل هردو تواندينم مييگويم ما چرا ،امتثال مقام در تزاحم در كه است نيا خوندآ مرحوم شيفرما حيتوض مقدمه

 را يكي اي دو هر اي و مطلق طور به را يكي به اين صورت كه شود ديبا ليدل در كاريدست كي بلكه باشد ثابت و منجز
 ستادهيا ايدر كنار ناآل . مثالًباشند يباق خود يجا سر مطلق طور به ليدل دو هربگوييم كه  شودينم چرا ميكن مشروط

 كند دايپ نجات شودينم شتريب يكي است دادن نجات امكان كه يالحظه چند نيا در و در حال غرق شدن هستند نفر دو
 نجاست ازاله ديبا طرف نآ از و بخواند نماز ديبا و است مسجد در وقت انيپا كه يينجاآ اي قيغر دو و است نفر كي او
 ستين قدرت كه است نيا علتش ستندين يباق اطالقشان به خود يجا سر دو هر مييگويم چرا است يفور دو هر و كند
 را نيا هم كه ديبگو يعني اينكه است نيضد طلب اطالقشان به امر دو يبقا يعني است نيضد طلب نباشد كه قدرت و



                                                                                                                            
 
 

 
 

4

 طلب ميبخواه و ستين مقدور جمعش چون كرد جمعش شودينم و است متضاد نهايا ،بده نجات را آن هم و بده نجات
 طور به را نيا اگر كننديم ينف را گريهمد ،طلب دو نيا بنابراين نيضد و غيرمقدور طلب شوديم را امر دو نيا ميكن

 لذا خواهمينم را نيا ييبگو ديبا يخواهيم مطلق طور به را نآ اگرم و خواهينم را نآ دوييبگ ديبا يخواهيم مطلق
 امر به يگرمطالبهبه موال باشد و مطالبه كند زيرا مأمور ،امتثال مقام در لالجتماع قابل ريغ ضد تا دو واحددرآن شودينم

  .ستين زيجا، نيضد و غيرمقدور

 توضيح بحث در متساويين
 با هستند يمتساو نفر دو نيا كه يينجاآ ديگفت دييايب رونيب ،محال نيضد طلب نيا از نكهيا يبرا شما نييمتساو در
 دوتايقائل به  نيبنابرا است مرجح بال حيترج هم نيا ،نه ديويبگ هم يكي و يرآ ديويبگ هم يكي ،شوندينم كه هم

 نيضد طلب ،شرط تا دو با ،نيا ياوردين را نيا اگر اوريب را نآ ،ياوردين را نآ اگر اوريب را نيا مشروط شديد يعني
 عدم به كي هر هستند مشروط كه نييمتساو نيضد طلب اما دارد مانع االطالق نحو يعل نيضد طلب يعني ندارد يمانع
 .ندارد مانع نيا يگريد

 توضيح بحث در اهم و مهم
 يكي .شودينم ساقط كه است معلوم كه شوديم ساقط كالً دو هر كهيكي اين ميدار راه چهار ،ما مهم و اهم در اما

 طلب گريد يعني شوديم حل مشكل گريد نيا بااست كه  ساقط مطلق طور به مهم و يرآ باطالقه اهم كه مييبگو نكهيا
كه در  يرآ مشروطاً هم مهم و يرآ ،االطالق وجه يعل اهم كهاين مبني بر ديورآ شما هم يگريد راه كي .ستين نيضد

 اما مرحوم شوديم حل نيضد طلب مشكل و زديخيم بر انيم از ،محال نيضد طلب نيا اين صورت شما گفتيد كه
 نجايا دهد انجام را اهم كه يكس يبرا و يامرتبه در نكهيا يبرا شودينم حل نجايا نيضد طلب نيا ديفرمايم خوندآ

و  ستندين يمساو كه يفرد نآ سراغ رفت ستاديا ايدر كنار كه يفرد نيا اگر مثالً،. است روشن و ستين نيضد طلب
 نيضد طلب نجايا -است ياول او نجات كه است يتر مهم تيشخص يكي كه است ييجا ما رضف-اهم را نجات داد 

 رااهم  نيا اما ندهد انجام رااهم  نيا كه بود نيا به مشروط مهم طلب و بود مطلق اهم طلب نجايا نكهيا يبرا ستين
 كي موال مطالبه و طلب و خواست در و امر نيا و است طلب كي نجايا .نكرد دايپ تيفعل نجايا مهم طلب لذا داد انجام
 آن از يخبر چيه مهم امر است و منجز و ناظر و حاضر اهم امرو  اهم سراغ رفته چون ي هم نداردتضاد و است هيسو
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 نجايا گريد مهم ،داد انجاماهم را  كه حاال ندهد انجام را اهم كه بود نيا به مشروط مهم امر نكهيا يبرا ستين االن
 است روشن نيا .است نكرده دايپ تنجز امري نيست و گريدچون  است يمنتف شرطش فقدان به مشروط ندارد مصداق
 ما و ستين هم نيضد مطالبه و ستين يتضاد و تعارض دهد انجام را اهم نكهيا فرض بر و اهم مرحله در نجايا يعني
 .ميهست شما همراه
 طلب نجايا ،مهم انجام مرتبه در دهد انجام را مهم اما كند انيعصاهم را  قاآ نيا كه يفرض در يترتب يشما اما 
 تياكثر شود ترتب به قائل ديبا برگشت و رفت بدون انسان و است يوجدان يليخ ديكرديم فكر كه همان .است نيضد

 دارد اشكال دينيبيم ديكن نگاه كه را آن عمقزيرا  ستين درست ،ظاهر نيا نه ،گفتند را همان هم علما فحول و بزرگان
 در دهديم انجام را مهم دارد كه يينجاآ بلكه ستين نيضد مطالبه كه نجازيرا آ دهديم انجام را اهم ددار كه نجاآ نهالبته 

 انيعص چونو  اهم انيعص به بود مشروط چون هست حتماً كه مهم مطالبه نكهيا يبرا است نيضد مطالبه طيشرا نيا
حاال در اين صورت سؤال اين است كه آيا  همين بود ترتب فرض زيرا است موجود ناآل حتماً ،مهم به فيتكل كرده اهم
بنابراين  نخورد ديق كه اهم فيتكل نكهيا يبرا هست هم تكليف به اهم، گوييمكه مي ستين اي هستهم  ،اهم به فيتكل
 ظاهر كه طورهمين ديفرمايم است داده خرج به نجايا خوندآ مرحوم كه است يدقت نآ ،نيا .دارد وجود هم اهم فيتكل
 شوديم حل مشكل ،ديق كي با بلكه بگذارد كنار و ديبشو را مهم امر كل كه ستين الزم كنديم فكر برود جلو را قصه
 نجايا بله اهم، انجام حالت در دارد حالت دو ميبرو مسئله ژرفاي و عمق به اگراما  است امر يباد در قصه نيا اما

 در اما ندارد وجود ستين شرطش مهم هست اهم چون ديكرد حل شما را نيا كه ستين يمشكل و ستين نيضد مطالبه
 نكهيا يبرا ،دارد وجود مهم به امر نجايا دهديم انجام را مهم دارد و كنديم ،اهم انيعص دومي كه حالت و هيثان صورت

 امر نكهيا يبرا دارد وجود ،هم اهم به امر است منجز ناآل مهم امرو  شوديم منجز شرطش وجود با يمشروط واجب هر
 فرضو  شودينم ساقط كه امر انيعص اما با است كرده انيعص اهم را او بله است نخورده ديق كه است نيا فرض ،اهم به
 دوم حالت و ظرف در كه نيا .دارد وجود ،هم اهم به امر لذا و است نشده تمام عمل دارد وجود اقدام يجا كه است نيا

 در ،تضاد و تعارض نيا و مهم ديگويم هم طرف نآ از اهم ديگويم كنديم نيضد طلب دارد موال باشد مهم به عمل كه
 در قلت و قلت ان تا دو يكي ديكن مالحظه كه يوقت هيكفا صاحب مرحوم ادامه در بعد دارد وجود نجايا در موال مطالبه
 .است وردهآ هيكفا
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 إن قلت صاحب كفايه
 -اهم مرتبه در نيضد مطالبه نه- شد نيضد مطالبه ،مهم به انيات فرض در كه است درست كه است نيا قلت نإ كي
 را شانيا شيفرما نيا ميبخواه اگر ندارد يمانع نيا ،شود مكلف ارياخت ءسو به يامر كه يصورت در نيضد مطالبه اما

 يارودخانه اي ايدر به را خودش يپل اي بامپشت يباال از را خودش يكس كه فرضي در .زنميم يمثال ميده حيتوض
 نآ ، دررودخانه به اندازديم را خودشدارد  كه يالحظه نآ كه ديبگو يكس است ممكن كه شديم گفته پرتاب كند،

 موال پس ندارد ارياخت كه هم لحظه آن نيزم افتديم كه هم يالحظه نو آ ندارد اشكال نآ پس ستين نفس قتل كه لحظه
 چون ويد،بگ او به تواندينم هم حاال ستين خودكشي مصداق چون نكش را خودت ويد كهبگ او به وقت نآ تواندينم

 ،نيزم با برخورد در اثر كه است كينزد اي اچهيدر اي رودخانه يتو افتاد كه حاال زيرا است غيرمقدور امرو  محال طلب
 يفقه معماگونه سؤال كي نيا .باشد داشته مطالبه و كند اشنهي توانينم و ندارد يارياخت گريد كه شود يمتالش مغزش
 .است شده مطرح كه است

 جواب از إن قلت
 ارياخت سوء با كه يزيچ يعني است يفلسف قانون كي »اريختاإل ينافي ال اريختباإل متناعاإل« كه است نيا جواب

 توانديم شوديم غرق دارد كه يالحظه همان اندوتيم موال يعني ندارد راياخت با منافات نيا شوديم مرتكب خود
 نيا نكهيا يبرا كند منع او را توانديم هم اول لحظه نآ و است بوده خودش دست آن، مقدمات نكهيا يبرا كند اشنهي

 عدم نيا چون ندارد يمنع هم خرآ لحظه نآ در يحت ،يارياخت ريغ امر كي بهلامط لذا. انجامديم نجاآ به كه است معلوم
 ريغ فيتكل يينجاآ . بنابرايناست كرده اختياربي را خود شخص، خود يعني است بوده خودش انتخاب به مستند ،ارياخت

 مختار ريغ دارد را خودش او خود كه يينجاآ اما است شده مختار ريغ غيرارادي و يعاد طور به كه ستين زيجا ،مختار
 بحث در هم سال گذشته كه بود يمثال نيا .كرد او به خطاب شوديم ندارد ارياخت كه هم يالحظه همان ، ونه كنديم

 و محال امر مطالبه نيا كه جواب دهد يكس اگر كه ديفرمايم طورنيا نجايا هم خوندآ مرحوم حاال .ميبود گفته مقدمه
 ،كرديم ارياخت را اهم به عمل اگر او زيرا است شخص ارياخت ءسو به مستند نكهيا يبرا ندارد يمانع نجايا ،نيضد مطالبه

 در كه است ياشكال هم نيا ه است.افتاد مخمصه نيا در نداده انجام را عمل نيا او چون يول افتادينم مخمصه نيا تو
 عدم و ارياخت با ،است محال عقالً كه يامر نكهيا به دهديم بجوا را اشكال نيا خوندآ ومحمر كه است مدهآ هيكفا
 همان در باشد ارياخت ءسو ريغ اي باشد ارياخت ءسو حال است محال غيرمقدور امر و نيضد طلب .كندينم رييتغ ارياخت
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 لحظه نآ براي فيتكل و ندارد فيتكل گريد آب يتو افتديم اي نيزم خورديم دارد كه يالحظه نآ مييگويم ما هم مثال
 .ندارد فيتكل بعدش اال و انجامديم نجايا به بود معلوم كه است اول

 يگريد بحث چهارشنبه و است قيدق بحث چون حاال خوب دارند خوندآ مرحوم كه است يجواب و اشكال هم نيا 
در  كه بود خوندآ مرحوم شيفرما روح نيا .دارد هم يگريد قلت و قلت نإ كي ديكن مالحظه را هيكفا شما ميدار هم

 روح نيا ستين مقدور و است نيضد مطالبه نيا كرد ترك را اهم قاآ نيا اگر يول ستين نيضد مطالبه ،اهم مرتبه
 را پاسخ است كه شده داده پاسخ وجورجمع يليخ يزيتبر يقاآ شيفرما در و ييخو مرحوم كه است شانيا شيفرما

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين. اهللا نشابعد إ جلسه يبرا دييبفرما مالحظه


