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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 ):قيمضتنبيه اوّل (تزاحم بين دو واجب 
، سپس كرديم بررسي اهم امر عصيان فرض در مهم به امر تصحيح در را قانونيه خطابات و ترتّب نظريه دودر گذشته 

 .ميقراردادچند تنبيه را مورد نقد و بررسي 
كه در آنجا مطرح  يسؤال باشند، قيمض ذاتاً واجب دو كه است جايي ،ترتّب قاعده در متيقن قدر كه بود اين اوّل تنبيه 
 مورد هم اينآيا  كرد، پيدا تزاحم ي،بالذات قيمض واجب با و شد قيمض بالعرض موسعي واجب اگر كه بود اينرديد گ

 توان از طريق ديگري تزاحم بين اين دو را برطرف نمود؟!مي ترتّب به نياز بدونكه شود و يا اينمي ترتّب بحث مشمول
اين بود كه در اينجا نيازي به ترّتب نظرشان  كركي محقق و ثاني محقق مرحوم ؤال نيز گفتيم كهاين س در پاسخ به

 آن اهم ترك در و است مهم است كه موسّعي آن مصداق قهري صورت به ،قيمض فرد اين گونه مواردنيست، بلكه در اين
 مرحوم، )عليه اهللا رحمة(نائيني مرحوم سوي از نظريهاين گفته شد كه . نخواهد بود ترتّب به نيازي ديگر واست  داده انجام را

از مجموع پنج اشكال، سه  مورد نقد قرار گرفته است. ،موارد گونهنيان به ترتّب در ديمعتقديگر  و )عليهاهللارحمة(اصفهاني
 بود الخطاب من اقتضاء به قدرت شرطيت، دوم اشكال و تقييد و اطالق بين تقابلاوّل،  اشكال بود. تراشكال از بقيه مهم

 آمده است.عليه)اهللا(رحمةدر كالم مرحوم نائيني كه

 )عليهاهللارحمة(ثاني  محقق بر ديدگاه مرحوم )عليه اهللا رحمة(مرحوم اصفهاني اشكال
 اين اگر كه است اين توضيحش است و -)عليهاهللارحمة(شهيد صدر به نقل از -)عليه اهللا رحمة(اصفهاني مرحوم از سوم اشكال 

(عدم نياز به  عليه)اهللا(رحمةثاني محقق مرحوم نظريه -وسط در يا انتها در نه -شود  واقع موسع وقت ابتداي در ،تزاحم
 .شويم معلق واجب به قائل اينجا ما كه است اين مستلزم ترتّب)،

 توضيح مطلب:
 محقق فرمايشوجود ندارد و  مشكلي ،پيدا شد (وقت نماز) تزاحم و انقاذ غريق، در آخر وقت نماز بين اگر
 در فردي و آمد سيلي گفته شد اذان تامثالً  ،اتفاق افتاد وقت اوّلدر  تزاحم اين اگر امّا ،است قبول مورد )عليهاهللارحمة(ثاني

انقذ الغريق را ترك امر  ،حال اگر مكلّفكند، تزاحم پيدا مي باهملّ و انقذ الغريق اينجا امر ص ،گرفت قرار غرق معرض
نيست،  قدرت چون باشد، خطاب مشمول تواندنمي (صالة) اوّل فرد اوّل، آنِ ايندر  ؛كرد و مشغول خواندن نماز شد

چه زمانش نرسيده و : اگربگوييد خواهيدمي) عليه)اهللا(رحمةثاني محقق( شما امّا ؛است شده سلب از او قدرت شرعاًيعني 
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 واجب شوديم اين ،جاي خودش باقي است امر(صلّ) سر ،باز در همين لحظه ، وليقدرت از امر اوّل سلب شده شرعاً
كه در اينجا  نرسيده است عمل زمان ولي دارد، وجود حج به خطاب مستطيع، انسان به نسبت ناآل كه اين مثل معلق؛
 ،نيست قبولمورد  معلق واجبگوييم است. ما ميمربوط به آينده  عمل زمان امّا ،است فعلي حكم و خطاب و وجوب
 . نيز صحيح نخواهد بود شما فرمايش پس

 :)هعلياهللارحمة(پاسخ اشكال مرحوم اصفهاني
 : )مبنايياول (پاسخ  پاسخ

 قابل قمعلّ واجبكه ، اينآمده است )هعلي اهللا رحمة(صدر شهيد مرحوم فرمايش در كه است چيزي همانجواب اوّل ما 
وجود  اشكال اينجا در گويندمي ،ندارند قبول را معلق واجب خودشانهم چون  )عليهاهللارحمة(اصفهاني مرحوم ؛است تصوير
 است و ما نيز با اين مطلب موافقيم، لذا مشكلي وجود ندارد.  قبولقابلاي ديگر واجب معلق امّا به عقيده عده دارد،

 :)اعرافي اهللا آيت نظر(دوم پاسخ
زمه است؛ در طالن تالي و ديگري نفي مالب يكيتوان مطلبي را رد نمود، از دو طريق مي قياسات استثناييدر هميشه 

 كه ما گفتيم اين را قبول نداريم.   تالي باطل است مسئله فوق نيز شما گفتيد
. اي وجود نداردالزمهگوييم اصالً بين مقدمه و تالي مگوييد بين مقدم و تالي مالزمه است، ما ميكه شما مي اينديگر 
-عليه) را بپذيريم، اين كار مستلزم قبول واجب معلق است؛ ما مياهللاگوييد: اگر نظريه مرحوم محقق ثاني(رحمةشما مي

 گونه نيست؟اي وجود ندارد. حال چرا اينطور نيست و هيچ مالزمهگوييم اين
 إِلَْيهِ  اسْتَطاعَ  مَنِ الَْبيْتِ  حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ  وَ « هكنيم: در مثال حج، جملبراي واضح شدن مطلب مثالي را ذكر مي

شود، منتها چون هنوز ماه ذي الحجة مكلّف مستطيع شد وجوب منجز مي كه نيهم، مطلق است )97(آل عمران/»سَبيالً
بينيم لذا مي است، بعد عمل وقت كه گويد، بلكه مياست عمل به معلق واجب حكم گويدنمي ديگر دليلِ نرسيده است،

 هم اشثمره است؛ بعد مال عمل ولي ،نيز مخاطب اين امر استمستطيع وجود دارد و مكلّف  ناآل همين وجوبحكم 
نيز منظور مرحوم محقق مذكور  بحث در ،دهدانجام ميرود و مقدمات سفر حج را مكلّف مي كه است اين در
اوّل كه وقت نماز فرا رسيده و آن شخص دگر نيز در حال غرق شدن  دقيقهعليه) اين است كه در آن پنج اهللا(رحمةيثان

 متعلق ،عليه)اهللا(رحمة. مطابق نظر مرحوم محقق ثانينيز وجود دارد» اليل غسق الي الشمس لدلوك اصالة اقم«است، خطاب 
كه شرع به خاطر اين-نيستيعني نمازِ در اين مجموعه وقت و آني هم كه مقدور صرف الوجود است؛ خطاب مولي 
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اين است كه عليه) اهللا(رحمة. لذا اساس فرمايش محقق نائينيمتعلق خطاب نيست -دستور بر انقاذ غرق در اين لحظه داده است
 هم رمقدوريغ و مقدور بين جامع و آني كه مشمول خطاب است صرف الوجود و آني كه مقدور نيست، اين مصداق است

-نمي مصداق اين شامل منتها ،وجود دارد اآلن همين الوجود، صرف و جامعآن  به خطاب ديگراست؛ به عبارت  مقدور

 )،الحجة ذي از قبل ماه چند( شرايط اين در كه حج باب خالف بر دارد، وجود اينجا در قهريه مصداقيت يك شود، لذا
ها مربوط به ايام اصالً ذات اين روز شخص به عرفه و منا برود،اينكه بگوييم  ندارد، وجود يحجّ فرض ،تكليف از قبل

در وجود ندارد و  هم قهريهمصداقيت  حتي ،مصداقيت براي فرضي هيچ شود ولذا در اينجا خطاب معلق ميحج است، 
 تزاحمي مغرعلي فرد اين و است الوجود صرف يك ،متعلق كه ما بحث خالف بر بهتر بگوييم اصالً حج معقول نيست؛

خطاب  درست است كه بشود، الوجود صرف آن مصداق قهراً توانديمولي باز  ،مخالف انجام آن استهم  شرع و دارد كه
ه حج را با اين مورد توان مسئلشود. لذا نمي آن مصداق تواندمي قهراً وليشامل فرد بشود،  تواندنمي خاص صورت به

 مقايسه نمود.
 گويدمي كه است دوم جواب اين نيست، باطل تالي كه گفتيم كه اوّل جواب آن از ترمهم بنابراين ما، دوم پاسخ هم اين

اش هم اين ثمره رسد كه اين پاسخ دوم، يك جواب دقيق و اساسي است ولذا به نظر مي نيست، اي هم در كارمالزمه
  اين مثال مصداق واجب معلق نيست.كه گويند است كه حتي قائلين به واجب معلق مي

 كهيي جا دري ول ،هستيم ترتّب مندازين ما حتما باشد قيمض نيب تزاحم كهيي جا دركه اوّل اينحاصل مطلب تنبيه 
 در شد، دايپق يمض و موسع نيب يتزاحمبالعرض  ،وقت آخر در چه و وقت اوّل در چه و باشد قيمض و موسع نيب تزاحم

 شياديز حد تا راه حل نيا كه را برطرف نمودتوان تزاحم يمي گريد قيطر ازو  ميريپذمين هم را ترّتب هينظر نجايا
  است. هيقانون خطابات همان هيشب

 دوم (تزاحم بين دو واجب با اختالف زماني):تنبيه 
به عنوان  42 صفحه، االصول مباحث 2 جلددر  – )هيعل اهللا رحمة(يزيتبر آيت اهللا مرحوم كالم در كهي مطلبتنبيه دوم 

  ايم.و ما آن را در تنبيه دوم آورده آمده -تنبيه اوّل
 ديگويم خطاب كي واحد آنِ درمثالً  ،، زمانشان يكي باشدبحث ترتّب در جايي مطرح است كه دو تكليف متزاحم

 ديگويم خطاب هم كيو  »الصَّالة أَقِمِ« ديگويم خطاب كي اي ،»الصَّالة أَقِمِ« ديگويمديگر  خطاب و »المسجد طهر«
 دو واحد زمان دردر اينجا  كن، غيتبل ديگويم خطاب كي شو و مجتهد كه ديگويم خطاب كي ايو  »قيالغر انقذ«

 باشد مثالً ده سال)( يطوالنمثالً پنج دقيقه) يا ( محدود ،واحد زمان نيا كهتفاوتي ندارد  حال ،است آمده متزاحم خطاب
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زمان هر دو خطاب مضيق باشد. در گونه موارد ما به ترتّب نيازمنديم و قدر متيقنش هم در جايي است كه كه در اين
 است.  گونه نيهمجايي كه يكي از دو خطاب مضيق و ديگري موسع باشد نيز 

اقسام و حال اگر زمان دو تكليف يكي نباشد، بحث از دايره ترتّب اصطالحي خارج است. اين قسم نيز داراي 
نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشيد  ديگويميك خطاب  مثالً است، »قضا« بحثيك صورت آن  مصاديقي است،
قضاي آن را  ديبا ،نخواندنمازش را  وقت نيا در مكلف اگر كه است فرموده و آمده همي گريد ليدل ،بايد خوانده شود

 از نظر لغوي :مييگويم ترتّب اصطالحي نداريم، به اين صورت كهداريم امّا بينيم كه ترتّب لغوي بجا آورد. در اينجا مي
 مهم به انياتي عني است، صادق ترتّب فيتعر نجايا تا است )امر به ادا( اهمآن امر  انيعص بر مترتّب ،قضا به امرِ نيا
نظر زماني متفاوت است كه در از  اوّل امر با دوم امر كه است جانيا تفاوتش امّا ،)امر به ادا( اهم انيعص فرض بر قضا)(
بينيم، تزاحمي در كار نيست و ترتّب اصطالحي نيز مطرح نيست و فقط نيز اين زمان مطرح است. لذا مي هاخطابد رمو
 هست ترتّب لغوي است.  چه آن

همه سي روز را روزه بگيرد و فقط قادر  تواندينمكه در ماه مبارك رمضان اگر كسي بر اثر مريضي ديگر اينمثال 
بگيرد، منتها فرقي هم ندارد كه اين پانزده اوّل باشد و يا پانزده روز آخر، حال آيا مكلف مخير است يا  روزهاست پانزده 

 خير، چه بايد بكند و پاسخ فقهي اين مطلب چيست؟ 
ماه رمضان ثابت گرديد  و شد دهيد ماه هالل يوقت كه نياي برا ؟گويند: خير مكلف مخير نيست، چرامي فقهااكثر 

 كهي كس است؟ استثنابه گرفتن روزه است. پس چه كسي از روزه گرفتن  مأمور ن،يمكلف هيبق مانند اين مكلف نيز
 دهد. حالينم رايي عقال ضرر احتمالدر صورتي كه مكلّف مورد نظر  ضرر،يي عقال احتمال آن هم بدهد، ضرر احتمال

  رد.يبگ روزه را روز پانزده نيا كهي وقت د؟يآيم ضرر به نيقي اي و ضرر احتمالچه زماني اين 
 مرتبه سه ديبا هم وعده سه در بخواند، را نماز پنج نياد يبا امروزي كس مثالً است، طور نيهم هم گريدي جاها در
 با توانديم را اشيكي ،نماز چند نيا نيب لذا ،كنديم ضيمر را او سرد آب نيا در گرفتن وضو بار سهي ول رد،يبگ وضو
نمازها را هم چون آب گر نيست بايد با تيمم بخواند و وضو برايش جايز نيست. اينجا نيز اين  هيبق، رديبگ وضو سرد آب

فرمايند نماز بين وضو و تيمم مخير است يا خير؟ در اينجا هم فقها مي نياولشود كه مكلف براي خواند سؤال مطرح مي
 .ستينمخير خير 

مثالً شخصي مأمور به تبليغ در ده روز اوّل محرم است، منتها به همين بحث در تكاليف اجتماعي نيز مطرح است، 
تواند تبليغ برود، حال آيا در انتخاب اين سه روز از ابتدا و يا انتهاي دليل بيماري كه دارد سه روز از اين ده روز را نمي

  است يا خير؟اين ده روز مخير 
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گونه هم نيست كه سلب مطرح است و اين -چه مسائل فردي و يا اجتماعي-لذا اين بحث در بسياري از موارد
به لحاظ  قدرت كلي باشد بلكه مكلف قدرت بر انجام قسمتي از خطاب را ندارد و اين سؤال هم هميشه مطرح است كه

هم پاسخ فقها، عدم  معموالً و  يا خير؟ است) زماني مكلف در تعيين آن بخشي كه قدرتش را ندارد مخير (تخيير بدوي
زيرا  دهد، انجام ندارد ضرر و اوست قدرت و وسع و ارياخت در كه چه آن همان ابتدا، از مكلف بايد بلكه تخيير است،

-و لذا نمي اوّل ماه رمضان) اين مكلف از نظر تكليف مانند بقيه مردم است و بايد انجام وظيفه كند مثالًدر ابتداي كار (

 .شود، از همان ابتدا تكليف را رها كنددر آخر كار مريض ميداند تواند به بهانه اينكه مي
اش روزه بود كه وظيفه مكلف ده روز اوّل را اگر -در همين مثال ماه مبارك رمضان -كه است نياي بعد سؤالحال 

 ديبا لذا و هست هم نيمتعدارد و تكليفش  فيتكلمكلف  مييگويمرا روزه نگرفت و مرتكب عصيان شد چه بايد بكند؟ 
شود، لذا حال كه در اينجا پيدا مي -نه ترتّب اصطالحي -بينيم يك ترتّب لغويآن ده روز ديگر را روزه بگيرد. مي

قسمت اوّل عصيان كرده، موظف است قسمت دوم را بجا آورد. چرا ترتّب اصطالحي نيست؟ زيرا زمان دو مكلف در 
و قضا، البته با اين فرق كه در آنجا دو خطاب بود و اينجا يك خطاب  اداخطاب واحد نيست، مانند همان بحث 

كه گفتيم مخير نيست، امّا حال  انجام دهدتواند مجموعي دارد (كل ماه رمضان)، بعد مكلف بخشي از اين دستور را نمي
كه عصيان كرده و بخش اوّل را كه الزم بود انجام دهد را انجام نداده، حال كه قادر است و مشكلي وجود ندارد، موظف 

و قضا  ادارا اتيان كند و لذا بايد بقيه ماه را روزه بگيرد. لذا چون اين بحث هم شبيه همان بحث  دستوراست قسمت دوم 
با مالك بحث ترتّب اصطالحي متفاوت است، هرچند  بحثاين  كمال كه چرااست، ارتباطي به ترتّب اصطالحي ندارد، 

 »نيالطاهر آله و محمد دنايسي عل اهللاي صل و«                                                     بتوان نام ترتّب را بر آن نهاد.


