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 تنبيهات مبحث ترتب

 تنبيه دوم
 كه ايصفحه آدرس با( دارند خود ياصول كتاب در يزيتبر مرحوم كه را يمطلب همان ،ترتب بحث ليذ دوم هيتنب در

 دوم هيتنب .است اول هيتنب ،شانيا بيترت در و است دوم هيتنب ،ما بيترت در مطلب نيا. كنيممي عرض )،شد نقل روزيد
 باب از ،نباشند واحد زمان در فيتكل دو اگر اما ،دنباش واحد زمانٍ  يف متزاحم فيتكل دو كه است نيا ترتب بحث در

 .شوديم خارج تزاحم
 بر امر .است وقت به دمحدّ و موقت كه دارد وجود يواجبات ،قضا و ادا در .است قضا و ادا بحث مثل ،آن مثال كي 
 و ادا امر دو. كن قضا ديگويم يگريد امر ،شد انيعص فيتكل و گذشت نزما اگر ،ديآيم خاص زمان در فيتكل يرو
 انيعص بر مترتب يدوم نكهيا ولو هستند زمان دو چون ،باشد ياصطالح يمعنا به ترتب يجا تا ندارند تزاحم ،قضا
 يعل كه دارد وجود يفيتكل رافع اما است مكلف عهده بر ييهافيتكل كه است يموارد همه در گريد مثال. است ياول

 صورت در و تاس فيتكل چند و دارد داللت مبارك ماه روز هر بر اميالص كميعل كتب مثالً ،ستين نيمع و است ديالترد
 يعل كه ديآ دوجو به يديترد رافع يمكلف يبرا است ممكن اام ،اورديب جا به را هاآن همه روزه ديبا مكلف ،قدرت
 .كند ترك ديبا و دارد ضرر او يبرا روزها از يبعض روزه ،است ديالترد

 محل بحث در تنبيه دوم. 1
 ييجا در اي ،دارد ضرر او يبرا روز سه دو اي شوديم شامل را رمضان ماه همه مثالً ،است نيمع يگاه فيتكل رافع 
. ستين ما بحث محل و ستين محسوب صورت نيا ،دارد ضرر او يبرا صبح يوضو يول دريبگ وضو خواهديم يكس

 ،دارد متعدد يهافيتكل ،عشا و مغرب ظهر، صبح، نماز يبرا وضو اي رمضان ماه روزه، مثل اوالً كه است آنجا صورت
 .دارد فيتكل چند يعني

 ،فيتكل رافعگاهي  :است قسم دو )گريد صورت به اي ضرر صورت به اي( دارديم بر را فيتكل كه آنچه ،نكهيا دوم 
 تمام مثالً ،است مردد فيتكل چند اي فيتكل كي متوجه فيتكل رافع يگاه .است خاص يمعنا به فيتكال از يكي متوجه

 تواندينم كه ييروزها ،رديبگ تواندينم را نآ نصف و رديبگ توانديم را آن نصف ،رديبگ روزه تواندينم را نرمضا ماه
 دوم مهين و ماه اول نيمه نيب است مردد ،رديبگ روزه توانديم كه ييروزها اما است شده برداشته آن حكم ،رديبگ روزه
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 تا دو يبرا و توانديم نماز سه يبرا ،رديبگ روزه نماز پنج يبرا تواندينم مثالً اي ،است كيتفك نيب مردد يحت اي ماه
 . است تا چند نيب مردد هم صورت نيا در ،تواندينم

 را هاآن همه امتثال مقام در كه متعدد فيتكال يعني. ميكنيم بحث يكل قاعده صورت به كه است مسئله از يشكل نيا
 صورت نيا در. دهد انجام تواندينم را هاآن از يبعض و دهد انجام توانديم را هاآن از يبعض ،كند انيات تواندينم

 و ستين واحد زمان در دارد كه يفيتكل نكهيا يبرا ،ستين ياصطالح ترتب و ياصطالح تزاحم يجا كه است شدهگفته
 اي ،ردينگ را ماه دوم مهين اي ردينگ را ماه اول مهين هايروزه ديبا اي مكلف كه است نيا آن علت. است قضا و ادا مثل
 عواق متن در اما ،است يكل يتئور مقام در نيا بخواند، مميت با را عصر و ظهر نماز اي بخواند مميت با را صبح نماز ديبا

 ،رديبگ را هاروزه كه است قادر مكلف ،رمضان مبارك ماه يابتدا در .ندارد وجود تردد ،ميكن ادهيپ را آن ميبخواه اگر
 در وضوها اي كننديم دايپ مصداق زمان عمود در هاروزه ،ستندين واحد زمان در و هستند زمان عمود در هانيا چون
 هاآن از يكي اول آنِ در .دارند يجيتدر يزمان حالت نكهيا رخاط به ،كننديم دايپ مصداق روز طول در و زمان عمود
 بحث ،ستين هم مهم و اهم بحث و است منجز نجايا ،دهد انجام را يكي ديبا و دارد قدرت اول آنِ در. شوديم واجب
 احتمال استناد به شودينم را است ضرر لاحتما اي ضرر آن اطراف از يكي و است الزمان اقدم آنچه. است يزمان اقدم
 قدرت و است آمده خطاب ،ندارد وجود هم يمانع و است او متوجه خطاب يزمان ظرف در نكهيا يبرا .كرد ترك ضرر
 .ندارد هم ضرر و است مدهآ خطاب ،دارد هم

 شب تا صبح از مثالً وضو پنج نيا از يكي ،مييايب رونيب يزمان يهابحث از اگر كه است نيا آن يفقه فيظر نكته 
 ضرربي ،است اقدم آنكه ،امتثال و واقع مقام در اما ،دارد ضرر رمضان ماه هايروزه از تا چند اي كي اي ،دارد ضرر
 بدون يول ،شوديم هايضرر جزء هم لوا روزه وقت آن ،رديبگ را هاروزه تمام بعد و رديبگ را اول روزه اگر البته. است
 نجايا در كه است ياهينظر نيا. ندهد انجام را هايبعد و كند انيات را ياول توانديم ابتدا از لذا ،ستين يضرر جزء ،آن
  .اندفرموده شانيا

 طول در درجتم بلكه ستين واحد زمان و آن در مجتمع يول است متعدد فيتكل :كهاست  يموارد درمحل بحث  پس
 نيمع هم افراد از يبعض ،شوديم شامل را افراد از يبعض بلكه ندارد شمول افراد همه در هم فيتكل از مانع ،است زمان

 و زمان در مجتمع ريغ و متعدد يهافيتكل. است هيفقه قاعده كي نيا. است مسئله ديق سه نيا ،است مردد و ستين
 فيتكال از يليخ در صورت نيا. ستين فرد كي در نيمع و است مردد هم آن مانع كه مانع يدارا و زمان در مندرج
 .ميكرد ذكر را آن يعباد مثال دو نجايا در ما و كنديم دايپ مصداق
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 حكم مسئله. 2
 امر دو كه است نيا ضد باب در ترتب نكهيا يبرا. ستين ياصول يمعنا بهو  ضد باب در ترتب متزاح يجا نجايا 
 اي دارد امر مهم كه مينيبب ميخواهيم و ميگذاشت كنار را اهم .است مهم يگريد و است اهم يكي و اندآمده واحد زمان در

 و است مقدور روزه نيا اي نماز نيا ،صبح اول اي رمضان ماه اول اي فيتكل آغاز در .ستين طوراين نجايا اما ،ندارد
 )عشا نماز اي ماه دوم مهين مثالً( آورديم آخر سمت به هك يوقت بعد ،دهد انجام ديبا را آن و است اشكالبي و مأموربه

 ديبا ،است كرده ترك اناًيعص را هاآن اگر و كند ترك ديبا را دوم مهين ،است گرفته را ماه اول مهين هايروزه اگر آنجا در
 .دهد انجام را دوم مهين

  . شباهت و تفارق مسئله با ترتب 3
 اما ،شود انيات دوم فيتكل ديبا ،شد انيعص و ديكرد ترك را اول فيتكل اگر كه دارد شباهت ترتب به ثيح نيا از
 اهم لحظه همان در ،شود انيات مهم خواستيم كه ايلحظه در كه بود نيا ترتب مشكل نكهيا يبرا ندارد را ترتب مشكل

 وجود آخر تا ،اهم امر كه بود نيا مشكل .شود زنده مهم كه دهديم اجازه اهم چگونه كه بود نجايا مشكل و بود هم
. ستين طوراين نجايا اما ،باشد درست آن و كرد عمل مهم به ،اهم به امر نيح در توانيم چگونه كه شديم سؤال .داشت

 و رفتارها و فقه همه در كه است يديكل بحث نكهيا خاطر به دادم بسط را آن هم من و است يقيدق شيفرما نيا
 .است متصور يامر طوراين ،فيتكال
 از يبعض ،باشد مقدور اي مقدور نا ،آن همه كه ستين طوراين و شوديم متصور زمان طول در هك است فيتكل چند 
 يزمان اقدم فيتكال ديبا ابتدا در مييگويم نجايا در .ستين هم نيمع و است مقدور نا هاآن از يبعض و است مقدور هاآن
 .است يفقه قاعده نيا ،شود انيات ديبا حتماً ،است متأخر يزمان نظر از كه ييهاآن نشد اقدام اگر و شود انيات

 نماز و قيغر انقاذ در كه ييآنجا هيشب شود نايات يدوم ،شد انيعص ياول اگر ديگويم .است ترتب هيشب مسئله شكل
 اما ،است يكي مسئله شكل .شود خوانده نماز ،شد انيعص قيغر انقاذ اگر شديم گفته ،كردنديم دايپ تزاحم باهم كه

 به امر هك بود نيا اشكال .)است ادتاني هيكفا صاحب ريتعب( دارد مطارده اهم فيتكل ،واحددرآن كه بود نيا ترتب مالك
 كه را اول مهين امر نكهيا يبرا ،ستين يا مطارده نجايا اما .شديم برطرف مشكل ترتب با وقت آن و دارد وجود اهم
 ترتب به تا ندارد وجود نجايا ،المهم االهم ةمطارد مشكل پس ،دارد دوجو يگريد امر اكنون و رفت نيب از نكرد انيات
 .ميباش داشته ازين
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 . مالحظات مسئله4
 .دارد وجود شيفرما نيا به نسبت مالحظه دو نجايا در

  . مالحظه اول1,4
 نينامع بعض و بود يجيتدر فيتكال ييجا در اگر فرمودند شانيا كه بود يوجه در مسئله حكم اصل در مالحظه كي
 وجود يرييتخ و كرد انيات را منجز فيتكل ديبا ،اول آنِ همان در كه فرمودند شانيا. است مزاحم با مواجه هاآن از

 جعل مقام در گفته شود،) باشد هيقانون خطابات به قائل يكس اگر مخصوصاً( كه است نيا مطلب نيا مقابل احتمال. ندارد
 و است شده جعل يقانون و يكل صورت به فيتكال نيا كه دارد وجود عام و ريفراگ فيتكل كي ،يكل فيتكل و قانون
 يكس شوديم .ندارد نيتع ،است الزمان اقدم آنچه لذا و شوديم شامل را هانيا از يكي يقانون شكل به هم مزاحم و مانع

 هم مزاحم و است آمده امر يس نيا ،قانون جعل مقام در نكهيا يبرا ،رديبگ را دوم مهين و ردينگ روزه را ماه اول مهين
 كه است آمده مزاحم كي وآمده است  عشا تا صبح از وضو با نماز پنج به امر پنج نكهيا اي ،است برداشته را آن نصف

 آن نييتع و است برداشته را يكي مزاحم كه دوش گفته است ممكن گذاريقانون و جعل مقام در .دارد ضرر هانيا از يكي
 قائل را آن ، ممكن استهيقانون خطابات به توجه با اًمخصوص مقابل نقطه در كه تاس ياحتمال نيا. است مكلف دست

 .دش
 كه اول وجه همان ديآيم نظر به ،احتمال نيا وجود رغمعلي اام است آن يبرا هم يوجه و دارد وجود احتمال نيا 

 هم زمان و آمد خطاب كه نيهم .كنديم دايپ تيفعل عمل مقام در فيتكال نكهيا يبرا ،باشد ياقو و ياول فرمودند شانيا
 درست يوجه دوم نظر يبرا شوديم هيقانون خطابات بر بنا لذا ،شوديم منجز اول فيتكل ،نداشت وجود يمشكل و ديرس
 درست اول راه همان كه ديآيم نظر به ،ميرفتيپذ را آن هم ما و دارند قبول نيمحقق كه يمسلك و انحالل بر بنا اما ،كرد
 جا هر .است هيفقه قواعد زا و است دييتأ مورد شانيا شيفرما جهتازاين. فرمودند هم يزيتبر يآقا مرحوم كه باشد
 فيتكل همان ابتدا در ديبا ،باشد داشته نينامع مزاحم و باشد مندرج هم يزمان نظر از و باشد داشته وجود متعدد فيتكال
 كي ،ستين ياصول و ضد باب يمعنا به ترتب نيا يول فهمديم را ترتب كي عقل ،نكرد انيات اگر يول كند انيات را اول

 شيفرما به نسبت مالحظه كي نيا. شوديم استخراج ليدل خود از و است درست هم آن كه است يلغو يمعنا به ترتب
 .ميكرد تيتقو را شانيا احتمال همان ،تينها در كه بود شانيا
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 . مالحظه دوم2,4
 زمان در كه بود نيا آن و ستين نجايا تزاحم و ترتب باب اشكاالت از يكي هيف نحن ما در كه است نيا دوم مالحظه

 بود نيا اشكال كي. بود مهم اشكال دو ترتب باب در چون. ستين يزمان اجتماع. كند مطارده و باشد هم اهم امر ،مهم
 صاحب مرحوم كه بود عقاب تعدد ،دوم اشكال. دارد وجود اهم به امر، مهم انيات و اهم به انيعص هنگام و نيح در كه
 . فرموديم هيكفا

 در ترتب بحث به هيكفا صاحب اول اشكال كه است درست ،گفت شوديم يزيتبر يآقا مرحوم به دوم مالحظه در 
 دو ترتب به قول گفتيم هيكفا صاحب مرحوم. بود عقاب تعدد ،دوم اشكال. هست نجايا در دوم اشكال اما ،ستين نجايا
 به خارج عالم در كه يحال در ،دارد وجود عقاب دو گفت ديبا ،نداد انجام را كدامهيچ يكس اگر و كنديم درست را رام
 .دارد وجود نجايا در اشكال نيا كه ديبگو يكس است ممكن دوم مالحظه در. است نداشته قدرت شتريب يكي

 خوش يزمان ظرف در اول امر نكهيا يبرا ،شد عقاب تعدد به قائل توانيم ترراحت انجيا در كه است نيا جواب
 تعدد مستحق هم نيا ،نكرد انيات هم را آن و شد منجز خودش يزمان ظرف در هم دوم امر ،نكرد عمل و بود منجز
 . دارد عقاب تعدد ،است كرده يكل انيعص كه يكس يبرا خودشان ظرف در اوامر از كدام هر نكهيا يبرا .است عقاب

 تينها در نكهيا يبرا ،ستين يتفاوت و دارد وجود هم نجايا ،آنجا اشكال همان كه كند اشكال يكس است ممكن
 نيا. است نبوده او مقدور گريد نصف و است داشته قدرت را آن نصف يول است كرده ترك را همه كه است درست
 مشترك يلبق بحث با در اينجا دوم اشكال رفع كه دارد را مشكل نيا هم مرحوم تبريزي جواب و دادند شانيا را جواب
 نكهيا يبرا .ستين وارد بحث نيا در ،آنجا دوم لاشكا كه نديگويم يزيتبر يآقا مرحوم ،دوم مالحظه در نيبنابرا .است

 .است تمام خودش ظرف در همه ،اوامر نيا
 به قائل چرا ،نخواند هم نماز و نكرد انقاذ اگر كه بود نيا آنجا اشكال روح باالخره كه است نيا عرضمان ما يمنته 
 ياصع فرد كه شوديم گفته چرا .هست هم نجايا ريتعب آن نيع. نداشت قدرت شتريب يكي بر او چون ،ميشويم عقاب دو
 نيا در قبل بحث اشكال و است نداشته روز پانزده از شيب بر قدرت كه يحال در ،شوديم عقاب يس رمضان ماه در

 . فرمودند يزيتبر يآقا مرحوم آنچه خالف بر ،هست هم بحث

 تنبيه چهارم بنديجمع
 كه است همان ،ياصول قواعد و يفقه حكم لحاظ به موارد نيا در ما عرض ،ميكن جمع را بحث نيا ميبخواه اگر

 زمان در ،نكرد انيتا را آن اگر يول كند انيات ديبا را زماني اقدم و ستين ريمخ مييگويم يعني ،فرمودند يزيتبر يآقا
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 در دوم اشكال اما ،ستين نجايا در ترتب اول اشكال .دارد تفاوت هم ترتب با و است نيا حكم .دهد انجام ديبا بعد
 اي و ندارد تعدد عقاب نجايا در كه مييبگو ديبا اي ميكن دايپ يراه هم نجايا ديبا ،ميگفت جانآ در كه نچهآ هر و هست نجايا

  .مياوريب هم نجايا در ،ميرفت آنجا كه ييهاراه آن ،دارد اگر
 كرده دايپ نييالتع يعل ال مانع كه يمتدرج يزمان فيتكال باب ،ديبگو يكس اگر .ميهست ليتفص به قائل نجايا در ما
 ثيح از .است آن مانند كالً نه و جداست كالً نهگوييم در پاسخ مي ،است جدا يقبل ترتب باب از يكل طور به است

 آنجا كه يراه هر و است متناظر و منطبق باهم هانيا ،دوم شكالا ثيح از اما است جدا يقبل از راهش ،اول اشكال
 .شد تمام بحث نيا .مياوريب ديبا هم نجايا ،ميكرد بحث
 نيعناو ما البته. ميشو متعرض هم هاآن به است خوب كه است مدهآ هم گريد مسئله دو ،يزيتبر يآقا دوم هيتنب در

 مطالب ليذ در شانيا كه يمطالب به ميپردازمي سوم هيتنبدر  واقع در .شود ترمنقح بحث يكم تا ميكنيم جدا را هارقم و
 دايپ تزاحمات از يگريد مصداق ميخواهيم .كنميم جدا ،دارد يمتفاوت مالك نكهيا خاطر به من. اندكرده ذكر ،شدهگفته
 .ندارد ترتب و يقبل بحث به يربط كه ميكن

 تنبيه سوم
 و ستندين جمع قابل باهم يفقه نظر از كه است يفيتكال غير از و است يگريد شكل كه است ييجا در سوم هيتنب 

 باهم يربط چيه فيتكل دو نيا و شدند هم مزاحم فيتكل دو خواندن نماز و قيغر انقاذ در. است متوقف يگريد بر يكي
 را ما كه بود تزاحم باب نيا هستند، جدا و متفاوت كامالً باهم كردندينم دايپ برخورد باهم اتفاقاً  اگر كه يثيح به نداشتند

  .رسانديم ترتب به

 . محل بحث1
 اي عصر و ظهر نماز در. عصر و ظهر نماز مثل ،ندردا توقف هم بر كه يفيتكل دو نيب يول دارد وجود تزاحم يگاهاما 
 صحت بر توقفم ،عشا نماز صحت و است ظهر نماز صحت بر متوقف ،عصر نماز صحت كه اندگفته همه عشا و مغرب
 مميت به مبدل تا شود دايپ يمشكل نكهيا مگر ،هستند وضو به مشروط هم دو هر و دارد وجود توقف و تاس مغرب نماز
 كي يبرا هم آب و رديبگ وضو جدا ،عصر يبرا هم و ظهر يبرا هم ديبا و است مستحاضه يكس اگر فرض بر. شود
 يبرا اي رديبگ وضو ظهر نماز يبرا ديبا اي ،)رديبگ وضو ديبا نماز هر يبرا كه است هليقل استحاضه( ندارد شتريب وضو
 .رديبگ وضو عصر نماز
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 . تفاوت اين مسئله با بحث ترتب2
 ،زمان نجايا نكهيا يبرا، است ترتب و تزاحم بحث مصداق نجايا ،نشود گرفته نظر در ظهر بر عصر توقف نكته اگر 
 يبرا اي يمنته ،رديبگ وضو و بخواند نماز ديبا او و دارد وجود دو هر مشترك وقت در عصر و ظهر خطاب و است واحد
 توقف نجايا كه است نيا تفاوت يول دارد قبل بحث با شباهت يكم نجايا در. كند مصرف را آب عصر يبرا اي ظهر

 عصر و ظهر نماز اي ،نداشت توقف سوم و دوم روز بر ،ششم و پنجم روز هايروزه رمضان ماه هايروزه در. دارد وجود
 و ستين خطاب مقام در اما ،هست ادا مقام در يزمان ترتب ،است عصر و ظهر در نجايا يول ،نداشت توقف باهم صبح اب

 را كار نيا اگر قطعاً بگذارد؟ عصر نماز يبرا را وضو شوديم ايآ نجايا در .است شده شامل را دو هر ،واحددرآن خطاب
 باهم دو هر خطاب نكهيا ولو ،شود خوانده اول ديبا و است نماز نياول ظهر نماز نكهيا يبرا ،است هيقطع مخالفت بكند

 نماز و رديبگ وضو توانديم آن يبرا و بخواند اول را ظهر نماز ديبا و دارند بعد و قبل نماز دو نيا خود اام ،است مدهآ
 .كند مميت ديبا را عصر

  . تفاوت اين مسئله با تنبيه قبل3
 توانينم كرد مميت و نگرفت وضو ،كرد انيعص را يقبل اگر. بكند تواندينم عكسبه كه است نيا در يقبل با نيا فرق
 تفاوت يقبل بحث با نجايا و است نخوانده را ظهر حيصح نماز چون ،بخواند را نماز و رديبگ وضو عصر نماز يبرا گفت

 ،رديبگ روزه را ماه دوم مهين ديبا يول است كرده گناه ت،نگرف روزه را اول مهين اگر هك شديم گفته صوم در .كنديم دايپ
 عصر نماز كه گفت توانينم ،خواند مميت با را ظهر نماز و كرد انيعص اگر ،است مترتب عصر و ظهر نماز كه نجايا در اما
 . ستين ترتب يجا اصالً نجايا و است حيصح ظهر نماز بر مترتب ،عصر نماز نكهيا يبرا ،بخواند وضو با را

 تزاحم و عصر و ظهر مثل باشند مترتب كه است ييجا درمسئله  كه است نيا ،يقبل بحث با بحثاين  تفاوت پس
 درست مميت با را يدوم و بخواند وضو با را ياول ديبا ،باشد نداشته وجود هم شتريب آب كي وضو يبرا ،كردند دايپ هم

 ظهر هك ديگويم امر ،آن از بعد بلكه ،بخواند وضو با تواندينم مشترك وقت در را يدوم، كرد انيعص را ياول اگر. است
 يول ،ديآيم يترتب امر كي آنجا ،شوديم تمام ترتب گريد كه ديرس مختص توق به اگر البته(. كرد تكرار ديبا دوباره را
 بر يكي ،جمع غيرقابل متزاحم فيتكل دو ،مشترك وقت در كه ييجا در پس. )است متفاوت آن زمان كه يترتب امر
 را ياول اگر ،گفت تواننمي نكهيا يبرا ،ستين هم يلغو يمعنا به يحت ندارد وجود يترتب اصالً ،باشد مترتب يگريد

 .شوديم سابق بحث هيشب مختص وقت در، بود مشترك وقت در مطالب نيا. يدبخوان را يدوم دينخواند
               .                                     نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


