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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
مشخص  طور به عليه)اهللا(رحمةمرحوم محقق زمان از هاي مختلفدوره طول در كه شد بحث در تصحيح ترتّب بود، گفته

برطرف  ي برايحلراه آن را و اندرفتهيپذ را ترّتب غالب علماء كرد. پيدا جا اصول در تدريج به و فقه ترتّب در مبحث
 .انددانستهاهم مي عصيان فرض در مهم به امر حيو تصح مهم و اهم بين تكاليف تزاحم كردن

 ترتّب و دليل ايشان نظر صاحب كفايه درباره

 كه جايي در پذيرند ونمي را ترتّب كه است كفايه صاحب مرحوم ديدگاه ديدگاه مشهور، مخالف نظر تنها ،ميان اين در
 مرحوم فرمايش اصلي وجه. دانندنمي باقي را مهم امر اهم، عصيان يا اهم طسقو در صورت باشد، مهم و اهم بين تزاحم
 مطارده باز ،مشروط هم بكنيم را امر مهم اگر حتي كه بود اين است ترتّب نفي براي ليلد ترينمهم كه اهللا عليه) (رحمةآخوند

 ان چند مورد و شد نقل و ايدكرده مالحظه كفايه در كه بياني همان . بااست يباقتزاحم و تنافي بينشان  و مهم و اهم امر
 .آمده است كفايه در كه هاييقلت و قلت

 )سخن مرحوم نائينياوّل (اشكال 
و ديگر  (رحمة اهللا عليه)خويي اهللاآيتو سپس بزرگاني همچون  (رحمة اهللا عليه)آقا ضياء و مرحوم اصفهاني مرحوم نائيني، ؛مقابل در

 و مطارده در صورت مشروط كردن امر مهم، ديگر :كه كنندنقد مي گونهنيارا  رحمة اهللا عليه)(معاصرين، كالم مرحوم آخوند
 اهم مقابل مهم -كرديم عرض ديروز كه شكلي همان به -وجود نخواهد داشت و مهم و اهم بين طرفيني دفع و معارضه

 كردي عصيان اگر گويدمي چون ند،كنمي اقتضا را خود شرط ،مشروط واجب و است مشروط مهم زيرا كه ايستد،نمي
 كل« دهقاع اساس بر ،اهمه امر شان به بزند شانه امر مهم تا بكن عصيان برو كه گويدنمي بده، انجام را مهم عمل اين

 عالم چرخ اگر ،گويدمي. هست اقتضا ال شرط به نسبت مشروطي امر هر ،»شرطه ايجاد يقتضي ال مشروط واجب
 وَ« جمله مانند بكن، تصرف عالم در چرخه برو كه گويمنمي اامّ گويم،مي را اين من حاال شد محقق شرط اين و گشت
-نمي اامّ بده، انجام حج شدي مستطيع فرمايد اگرمي ،97عمران  آل» َسبيالً إَِليْهِ اْستَطاعَ مَنِ  الَْبيْتِ  حِجُّ النَّاسِ  عَلَى ذلّه

 برو گويدنمي اامّ بده، انجام را كار اين كردي عصيان اگر گويدميدر اينجا هم . كن كسبرا  استطاعت و برو گويد
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 ناحية من اين. ندارد تضادي آن با اين متعلق بنابراين و كند ايجاد تنافي و تزاحم اهم با كه نيامده امر لذا بكن، عصيان
 است. االهم الي بالنسبة المهم

 براي ،نيستي تزاحم و تعارض كه فرمودندمي هم آن ،المهم الي بالنسبه االهم ناحية من اامّ كه بود اين ،دوم بند
 به و نسبت، نياور را اين غير كه نيست اين اقتضائش امّا ،بياور را من متعلق كه است اين اهم به اقتضاي امر اينكه
 به نسبت امري هيچ كه اصولي دهقاع آن اساس بركه  بود دوم بند هم اين. ندارد حرفي نظارت و خود عصيان فرض
 . ندارد تزاحمي آن با هم اين پس است، ساكت عصيان از پس به نسبت امري هر و ندارد سخني خود عصيان فرض
 و (رحمة اهللا عليه)خويي آقاي مرحوم شاگردشان كلمات در كه است (رحمة اهللا عليه)نائيني مرحوم از فني و دقيق پاسخ اين
 و است آمده هم وحيد آقاي و حضرت(رحمة اهللا عليه) تبريزي قايآ مرحوم جمله از ديگر بزرگان كلمات در آن از پس
 اگر شايد ،كنم عرض تاندمتاز آن را خ واضح يتقرير ،اصولي قاعده دو به استناد و با بند دو در كردم تالش هم من

 ولي ،كندممكن است كلمات اين بزرگواران برايش مبهم جلوه  دكن مراجعه بدون مقدمه به گفتار اين بزرگواران كسي
 .شد تكرار هم امروز و كردم عرض ديروز كه بود همين مطلب يبندجمع و بيان ساده

 نيست؟! اهم با مزاحم مشروط واجب گوييممي كه اوّل بند آن درچرا  كه رح شوددر اينجا مط يسؤالممكن است 
اگر  ،بود وجه دو از ييك شرطش مهم امر اين. كندينم شرط اقتضاي مهم امر و است مشروطچون  ،اينكه پاسخ
 محقق عصيان اين است قرار آينده در اگر كه بود اين صورت ديگر. بدهد انجام را مهم دارد معصيت بر بناي شخص
 اين تصوير يك: بود عصيان فرض بر مهم به امر از تصوير دو ديگرعبارتبه؛ است متأخر شرط نحو به اين شود،
 مهم، امر اين شرط كه بود اين تصوير ديگرش است، فعلي امر كه است عصيان به تصميم و عزم شرطش كه بود

 .شوديم متأخر شرط به مشروط  كه است قصه آخر تا عصيان

 ) ماآناً(عزم اشكال
 بر تصميمشخص  اگر _كه تصوير نخست باشد_ اوّل فرض آن در كه برسد كسي ذهن به اشكالاين  است ممكن
حال كه تصميم موجود است،  بنابراين ،وجود دارد اآلن كه تصميم اين بخو ،مهم را انجام بدهد گرفت اهم عصيان
ديگر  اصالً  و ماندو فقط امر مهم باقي مي ندارد وجود ياهم اصالً  ديگر و شده محقق هم واجب اين شرط پس

 طمشرو واجب در تصوير دو اين است كه ،كندلذا آنچه ممكن است در ذهن خلجان  .نخواهد بود ترتب به نيازي
بلكه  ،نيست شرط عزم اينكه دوم باشد، من اآلن اراده و عزم ،آن شرط كه يكي اين: وجود داشت به مهم امر شدن
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 شرط كه ستحاضها غسل نظير ،متأخر شرط منتهي ،است شرط شوديم معلوم وقتآخر در  كه عصيان آن خود
 .است روزهمان  روزه صحت متأخر

 جورهمينو  است مشروط واجب اينكه  اآلنلذا  رسد،نمي ذهن به ياشبهه ،باشد متأخر شرط كه در آنجايي
 اهم امر من قصد با بگويد، كسي است ممكن اوّل تصوير در امّا .ندهست هم مهم و اهم هست، امر باقي است، معلق
 ممكن  ؛ه شدكه گفت باشد طورنيا اگر ديگرعبارتبه؛ هم نخواهد بود بترتّ  به نيازيديگر لذا  رود واز بين مي هم

 به ديگر باشد، مهم امر در شرط عصيان، بر عزم و عصيان قصد كه اين فرض در كه اين نكته به ذهن برسد است
 هم بيترتّ و در نتيجه وجود نخواهد داشت تزاحمي اصالً ديگرلذا  و شوديمساقط  اهم امر عصيان بر عزم مجرد

 .الزم نخواهد بود
 و عزم مستمر) ماآناً عزم پاسخ (
 كه آناًما -آمد عزم اينكه مجرد به، بگوييم اينكهيكي  :باشد شرط توانديم به دو شكل عزم اين كه است اين پاسخ

مد نظر  صورتي كه امّا است. مستشكل مطرح اشكالي همان آن وقت ،شودمي تمام شرط ديگر -آمد معصيت بر عزم
 عمل وقت آخر تا كه است تصميمي و عزم بگيريم، هم يتصميم و عزمبخواهيم  ما اگر حتي كه است اين ،بوده بزرگان
 آن جا يي، درماآنًا شكل به امّا باشد شرط عزماگر  ولي ،ماآناً عزم نه است شرط مستمر عزمبنابراين ؛ باشد داشته ادامه
 اهمامر  ،كرد معصيت قصد كهقدر  همين يعني ،ديگر ترتّب الزم نيست و شده ساقطنيز   اهم امر شد صادر عزم كه همين

 نيازي نيست.  بترتّ به و ديگر رودكنار مي
 مثال و يا _تر مهم شخص اين انقاذ ترك به عزم اين صورت كه ، بهاست دوم تصوير است مد نظر آن چه بنابراين

 يعني شرط است  مستمر عزم ،در مثال انقاذ غريق _است، اهم نماز بگوييم اگر يا است، اهم بگوييم اگر را ازاله
 به نياز بازما  هم اينجا لذا و. است غريق اين انقاذ وقت كه ياقهيدق ده اين ،رديگيم را دقيقه ده اين آخر تا كه عزمي
 .نيست بترتّ  به نيازي ديگر شدهساقط اهم حال كه امر بگوييم كه نيست گونهنيا و داريم ترتّب

 قبيل اين از شرايطي، است نهفته متأخر شرط نوع يك ذاتش در ،است مستمر گونهاين كه شرايطي و مستمر عزم
 متأخر شرط يعني است، بعدي آن و بعدي آن بعدي و آن به مشروط اآلناين  واقع در يعني ر،مستم عزم ديگويم كه
 .آن وجود دارد در متأخر شرط نوع يك قسمش دودر  هر لذا و كار وجود دارد آنجا تا آخر باز
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 دركه اين مطلب  است )عليه تعالي اهللارضوان( نائيني محقق مرحوم اند،پسنديده را آن بسياري هم كه پاسخ اينسرچشمه 
در چون  ولي دارد هم تزييناتي و حواشي يك نيز ديگران و ايشان گفتار البته شده است، تكرار نيز علماء بعد كلمات

 .بيان شد را اصلي بزنگاه آن و بيان نشد نداشت چنداني ريتأثبحث ما 

 خن مرحوم اصفهاني)سدوم (اشكال 

 اهم و مهم ايرتبهتفاوت 
از  بعضي و (رحمة اهللا عليه)اصفهاني مرحوم كلمات و دروارد است  عليه) اهللا (رحمةدومين اشكالي كه به سخن مرحوم آخوند

 اختالف طريق از را مهم به امر و اهم به امر بين ي مطارده و تزاحم و تعارض ما كه است اين ،شدهمطرح بزرگان
 مسئله را حل و مهم نفي و اهم مرتبه تفاوت به توجه با را مطارده اين ما ، يعنيكنيم حل مهم و اهم امر بين رتبه
 ،كردي عصيان اهم را اگر گويدمي اهم. عصيان ؟چيست شرطش دارد، شرطي مهم به امركه  صورت اين به .ميكنيم

 بدهي، حاال نجات غرق حين در را ممتازتر و برتر شخصيت اين نرفتي اگر ،قيغرنجاتمثال  . دربكن اتيان را مهم
 .است عصيان به مشروط دوم بده نجات اين بده، نجات را رمسلمانيغ اناً ياح و معمولي عادي شخص اينبيا و 
 عَلَى لِلَّهِ«. شوديم محقق مشروط بعد و ديآيم شرط اوّل است، متأخر رتبه در خود شرط به نسبت تكليفي هر 
 متقدم رتبه در هميشه از نظر رتبه و نه زمان، شرط دارد، تأخر »سَبيالً إِلَيْهِ اسْتَطاعَ مَنِ« به نسبت »الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ
 متقدم شرطي هر و شد شرط اهم عصيان اينكه براي چرا؟ اهم، عصيان به لحاظ رتبه متأخر از مهم به امر پس؛ است
 هم اهم، عصيان عصيان از است متأخر مهم به امر كه: است اين فلسفي عدقوا اين نتيجه ،متأخر مشروطي هر و است
 اينكه از بعد يعني است، امر فرض از بعد عصيان كه دارد يامرتبه يكهم  امري هر است، امر از متأخر رتبه در كه
 بنابراين است، مرا خود  از متأخر رتبه يك هم عصيان و اطاعت بكن. عصيان يا اطاعت برو مييگويم حاال ،آمد امر
 اهم به مولي امر مرتبه ،مرتبه يك است كه: شكل اين به و طولي صورتبه شوديم تصوير كه ياسلسله اين اينجا در

 شرايطي يك در يا و است برتر ازاله ديگويم بده، يا در مثال ازاله، نجات را برتر شخص اين ديگويمكه مولي  است
 بعد از خود امر است رتبه در عصيان و اطاعت دارد، عصيان و اطاعت ،امر اين ؛ بعد،اوّل رتبه اين است، تر مهم نماز
 چون، رديگيمآن قرار  از بعد رتبه مهم هم در امر كه است مهم به امر شرط هم عصيان و اطاعت ايناز آن،  بعد و
  است. مهم به امر از قبل اشمرتبه شرطي هر
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با يكديگر  است مشروط كه حالتي اين در حتي مهم؛ و اهم به امر گفته شد اينكه كنيم،مي مالحظه ترتيباينبه
 صورتي در همهمطالبي كه گفته شد  هانيا نيستند. سازگار باهم روند، مي هم جنگ به دارند، منافات دارند، مطارده
 همديگر به هم كدامچيه و واردشده امر دو كه جايي مانند كجا؟ مثل بگيرند؛ قرار واحده رتبه در اين دو امر كه است

 در امّا متساويين. در رتبه هم شوندمي اندآمده واحد رتبه در و واحددرآنلذا چون اين دو امر  اند،نشده مشروط
 در دارند، يكي فاصله هم با دارند و اختالف و يك رتبه نخواهند بود درديگر  امر دو اين شده، مهم و كه اهم جايي
 هم و در عرض در اينكه پس اين دو از. است عصيان بر متفرع هم مهم امر بعد، رتبه رد و عصيانش است ايرتبه
 معضل اين شكل به و رنديگيمقرار  طولي  سلسله يك در بيرون مي روند و ،با هم تزاحم پيدا كنندواحده  رتبه

بگوييم  وه شرط عصيان نشود امر به مهم مقيد ب كه در جايي بله؛. شوديم نيز حل مهم به امر و اهم به امر مطارده
دو  بايستيهمين گونه است،  هم متساويين در و قابل جمع نيستند. شودينم اين د،ندار وجود واحددرآندو امر 

اين گونه است  هم مهم و اهم درگفت هر دو طرف در يك زمان وجود دارند.  توانينمو  طرف مقيد به قيدي شوند
 و رفته بيرون واحده رتبه يك از دو امر زديم قيد كه همين امّا نيستند، قابل جمع در صورت عدم وجود قيد و

 .خواهد شد حل مشكل
 نيز (رحمة اهللا عليه)صدر شهيد و آمده   (رحمة اهللا عليه)اصفهاني مرحوم )كفايه بر تعليقهالدراية ( كتاب نهاية در اشكال فوق 
 و بيان فرموده تقرير چهار سه غالبن اشكال را در م يا ششم) هميجهت پنجترتّب (در مبحث  خويش تقريرات در

در  هااين صورتهمه  رسدكه به نظر مي كنندبيان مي را ييهانقض و ددهنمينيز  هايينيز پاسخ هاآن كدام به هر
 د.انمشترك روحواقع داراي يك 

 پاسخ اشكال دوم
 اجتماع است، محال ضدين اجتماع نديگويم كه جايي در ببينيم كه است اين شدهداده كه جوابي نيترعمده 

 يا است رتبه وحدت به قائم متعارضين و متزاحمين اجتماع اين استحاله  وجه است، محال متعارضين متزاحمين و
 واحد رتبه در نقيضين اجتماع مييگويم كه است وقتي يكي دو احتمال وجود دارد: مينيبيملذا  !زماني؟ وحدت به

رتبه، اين دو  اختالف با ولو كه است اين دارد اشكال كه يآن نه. مييگويم كه است مانيديگري زنيست.  جايز
 هارتبه كه همين باشد، رتبه وحدت استحاله، در مالك اگر بنابراين؛ با يكديگر جمع شوند واحد زمان در توانندينم

 در وحدتباشد ( وجودي آنِ�ِ و زمان در وحدت ،استحاله در مالكِ اگر ، امّاشوديم منتفي هم استحاله شد متفاوت
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 حال ،هستند يا خير باهم واحد زمان دراين دو  ديد بايد و شودينم حل رتبه اختالف با)، وجودي زمان و وجود
اينكه آيا از بحث  اين اثري ندارد. و ،نباشد يا باشد متفاوت فلسفي شانيهارتبه تحليل كه دركند نمي تفاوتي
 و منوط ضدين و نقيضين اجتماع استحاله آيا كهاست  ديگري مسئله ،نيست يا هست مشكل حالل رتبه اختالف
 رتبه اختالف با باشد اوّلي اگر ؟است زماني و وجودي وحدت به منوط نه اينكه يا است؟ رتبه وحدت به متقوم
 . شودينم رفع اشكال رتبه اختالف با باشد دومي اگر ولي شوديم رفع اشكال
 ديدگاه از اين مطلب و _است اين پاسخ اصلي كدام قسم مطرح است؟ و زيربنايي سؤال اين پاسخ در حال
 يا ضدين اجتماعوقتي از بنابراين ؛ است دوم احتمال همان حقكه  -اتفاق است مورد باً يتقرنيز  فلسفي و منطقي
 آن با البته -شوند جمع باهم توانندينم وجود نظر از واحد زمان و واحددرآندو طرف  يعني شودبحث مي نقيضين
 استحاله كه و آن چيزي  -است شده بيان كه ايتسعه يا ثمانيه هايوحدت و آناست  ذكرشده برايش كه شرايطي

همين اش هم استحاله وجهشوند.  جمع باهم واحد موضوع در واحد و زمان دربخواهند  دو اين كه است اين دارد
 كه -ياقهيدقهمين چهار پنج  -لحظه همين در كه است اين فرضغريق،  مثال انقاذ در تجميع در زمان واحد است.

 ديگري و است مسلمان ييك مثال ،است يگريداز  اهم هم يكي وهد د نجات را نفر دو اين از بايد يكيمكلف 
مع و قابل جو  بين دو امر هم تزاحم و تعارض وجود دارد  مان وجود دارندزنيز در يك هر دو امر  ، ورمسلمانيغ

-چيزي را حل نمي ، ايناست يگريدبگوييم رتبه يك امر بعد از  هانيااينكه براي حل تزاحم بين لي و ،ندهم نيست

 كند.
و مطارده بين دو  اجتماع استحالهاين  حقيقت در يعني است، اوّل پاسخ همان روحش دوم رسد كه پاسخبه نظر مي 

 عصيان اگر كه آمد قيد كه همين ،و در رتبه واحده قرار داشتندبودند  قيدوشرطبيدر صورتي بود كه دو امر  امر،
 كه ايرتبه اختالف اين ديگرعبارتبه ،شوديم رفع اشكال -گفتم اوّل جواب در كه يانكته همان خاطر به -كردي

 لاوّ جواب براي يانهيزم ،واقع در شوديم شرط موجب اين و است عصيان شرط آن خاطر به ،داشدهيپ در اينجا
 مؤثر آن در رتبه يعني ،است واحد زمان در اجتماعبه خاطر  استحاله آن داريم كه قبول را اين ما بشود. درست
 ،اوّل پاسخ آن واقع در يعني باشد، درست اوّل جواب آن كه شده موجب رتبه در اختالف اين اينجا منتهي نيست،
 از جداي خيلي را دوم جواب آن لذا ميان رفت،از  تطارد اين شد پيدا رتبه اختالف چون كه است اين روحش
  برود. بين از مطارده آن و بشود محقق شكل آن كه شد موجب مرتبه تفاوت اين دانيم،نمي اوّل جواب
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 شود؛ضدين و يا اجتماع نقيضين جايز مي خواهيد بگوييد كه فقط با يك اختالف مرتبه اجتماعاگر شما مي بله
 اين اينكه ولو ،جمع شوند باهماين دو  واحد موضوع در و واحددرآن كه نيست ريپذنامكاگوييم خير اين ما مي
 پيدا لاوّ جواب نكته آن كه شد موجب مرتبه در اينجا اختالف همين منتهي باشند. مرتبه دو در نقيضين و ضدين
را حل  مشكل مرتبه فاختال صرف اينكه بگوييم ولي است، مؤثر مرتبه اختالفپاسخ اوّل  آن درگرچه  لذا شود،

 هايشانرتبه اگر بگوييم ،هست ضدين اجتماع كه جايي هردر نيست كه  گونهنيا نخواهد بود. طور، اينكنديم
و  گفتيم اوّل وجه در كه همان چيزي -كه اينجا وجود داشت يانكته . امّاشوديم جايز هاآن اجتماع شد متفاوت
 خودش مشروطيت اين بشود. درست جواب آن تا بيايد بايد مشروطيت آن يعني -است رتبه اختالف اين با مالزم
 مشكل تواندينم رتبه اختالف صرف مييگويم است و درست جواب اين مييگويم لذا است. رتبه اختالف با مالزم

 وطيتمشر كه وقتي تا يعني است، اوّل جواب آن با همراه رتبه، اختالف اين كه داشت بايد توجه ولي كند، حل را
نخواهد  حل را مشكلي رتبه اختالف صرف ما قبول داريم كه بنابراين؛ شودنمي نيز تمام اوّل جواب آن نشود درست
 واحد محل و واحد زمانشود نمي نه؛ شد، جايز پس است متفاوت شيهارتبه ضدين چون اين بگوييم يعني ،كرد
 كه شدهامر سبب  همين و داريم قبول راقضيه  ياصغر ما يعني؛ شوند جمع باهم متزاحمينشود نمي ،شود جمع باهم
 مشكل مرتبه اختالف مجرد بهگفته شود  در كبراي مسئله اينكه ولي شود. درست اوّل وجه آن در جوابي وجه يك
 .شودينم حل مشكل مرتبه اختالف مجرد نيست و به گونهنيا د،خواهد ش حل

 و تقدم االمرنفس در معلول و علت هستند، باهم هانيا واقع عالم در ولي است؛ االمرينفس ،يارتبه موارد آن همه 
 جا هر قضيه، بگوييم كبراي است. و اينكه در انفكاك رقابليغ شمعلول از تامه علت عالم واقع در ولي ،دارند تأخر

 .داريم قبول را قضيه ياآن صغر امّا ؛نداريم قبول ما را اين ،شوديم حل مشكل شد رتبه اختالف

 سخن مرحوم شيرازي)( سوماشكال 

 بنابراين؛  صحيح باشد اوّل جواب آن كه شده اين منشأ شكلي به هم همان ووجود دارد  رتبه اختالف اينجادر 
 يك اين .متقدم استتالي  بر هرتب (شرط) مقدم هميشه كنيد رتصو را كه شرطيه قضيه يكمشروطي، يعني  هرشما 
 از بعد كه هم عصيان بياور، را مهم كردي عصيان اگر ديگويم اينجادر لذا  ت،اس فلسفي و منطقي يعباسشاه نرخ
 از مانع ،هارتبه در طول هم بودن و رتبه تفاوت اين مييگويم منتهي ،از هم جدا شد هارتبه پس ،است اهم به امر

 .نخواهد بود اجتماع مشكل و معضل رافع و نيست اجتماعاستحاله 
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(رحمة اهللا شيرازي ميرزاي مرحوم و به بود آمده (رحمة اهللا عليه)كفايه صاحب مرحوم قلت و قلتان آن در كه سومي پاسخ

 از هم كفايه صاحب قلتان آن احتماالً  بود، آمده كفايه صاحب قلتان در كه است يانكته همان شده داده نسبت عليه)
 اجتماع ولي ،است ضدين طلب اينجا كه است درست: فرمايدمي كه است اين آن و شدهگرفته ايشانسخن  همين
 ضدين هامتعلق آن خود بشود، جمعبخواهد  آن ديگري با اين خارج، در كه است اين ضدين اجتماع نيست. ضدين
 .تضاد دارند باهم هانيا داد، نجات را غريق آن هم و غريق اين هم شودينم واحددرآن اآلن يعني هستند،
 كهگوييم امر به ضدين محال است براي اين است اين كه مي است، ضدين اجتماع خود از غير ضدين به امر امّا
 پس امر به ضدين محال است  ،مشروط به قدرت استچون امر هم  اجتماع ضدين مقدور نيست، بنابراينچون 

 نه است، محال آن تنجز وليامر به ضدين كرد،  توانيم اآلنچون  نيست، ضدين اجتماع ضدين به امر خود پس
جمع شدنش مقدور  باشدامر  متعلق كه ضديناين خاطر است كه  به بلكه ،شوديم جمع ضدين آن در اينكه خاطر به

 نضدين در اي اجتماع خاطر به مستقيماً   -مهم و اهم بحث ما همان در كه- ضدين به امر استحاله بنابراين؛ نيست
 اين لذا به است، تكليف هم كه شرط قدرت و يستن مقدورو  شودمي ضدين جمع مستلزم چون بلكه ،نيست امر

 .نيست و صحيح نيست مجاز نيست، مقدور چون ضدين طلب پس. استحاله دارد است كه جهت
 سوء به كسي اگر! نباشد جايز باز بود كسي اختيار سوء به اگر ضدين طلب اين كه است گفته كسي چه امّا 

 دهد جامنا تواندنمي مكلف دانديم مولي اشكالي ندارد. لي از اوضدين كردن مو طلب كرد، مبتال را خود شاختيار
 شخص ايناست كرد،  شده اشتباه خودش مرتكب اينكه براي چرا؟ بكند، گناه تا دو يعني بشود، مؤاخذه بگذار ولي
سوء  همينلذا  گذاشت، پا زير گفت مولي كه چيزي نيترمهم اختيارش سوء به ولي بدهد انجام را اهم توانستمي

 چون كند، مجازاتش تا دو اينكه براي ،كند ضدين طلبكه مولي  شوديماختيار مكلف و ترك عمدي دستور، سبب 
 سوماشكال واقع  و دركفايه وجود داشت  صاحب قلتان در كه استهمان مطلبي  اين. بوده مكلف اختيار سوء به

به اشكال  عليه)اهللا(رحمةامّا پاسخي كه مرحوم آخوند ،اندشده معتقد آن به شيرازي رزاييممرحوم  مثل بزرگي كهاست 
 انشاء اهللا فردا مطرح خواهيم كرد. انددادهفوق 

 الطاهرين آله و محمد يعل اهللاي صل و


