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 تنبيهات بحث ترتب

 تنبيه چهارم
 و شدند آن متعرض يزيتبر مرحوم كه بود يفرض چهارم هيتنب .ديكرد مالحظه كه بود يهاتيتنب ،ترتب مبحث ليذ در

 واجب يبرا ايمقدمه محرم كه ياگونه به است محرم و واجب نيب بلكه ،ستين نيواجب نيب تزاحم يگاه كه است نيا
 بر قيغر انقاذ گريد طرف از ،شوديم او شامل قيالغر انقذ لذا و كند قيغر انقاذ ديبا كه بود نيا آن مثال ،شوديم اهم

 يغصب نيزم از نكهيا اي ،داد نجات را قيغر بتوان تا كرد غصب ديبا را يكس يكشت اي قيقاو  است شده متوقف غصب
 باهم را دو نيا شودينم يول ،دارد وجود قيالغر انقذ خطاب كي و دارد وجود التغصب خطاب كي نجايا در .كرد عبور
 . شوديم واجب و روديم كنار حرمتش، است آن مقدمه كه يحرام تياهم ليدل هب و است اهم قيالغر انقذ .كرد جمع

 نظر مرحوم تبريزي
 در اي نيزم در تصرف كه است نيا ترتب يمعنا نكهيا يبرا ،ستين ترتب يجا اندفرمودهمرحوم تبريزي  نجايا در

 يريغ وجوب گريد تهج از و دارد ينفس حرمت جهت كي از ،باشد متفاوت و متضاد حكم دو يدارا ،زمان هم ،قيقا
 واجب ،ديكرد انيعص را واجب اگر گفتيم ترتب .كرد درست شودينم ترتب با را حرمت و وجوب نيب جمع و دارد
 يُبعد چيه ،بعد يأ يعل جوزي ال ،شوند جمع متضاد و متعارض حكم دو ،امر كي در نكهيا اما ،شود انيات گريد
 .بود شد عرض كه يحاتيتوض با يزيتبر يآقا شيفرما نيا. كند زيتجو را نيا تواندينم

 : وجوب مقدمه موصلهمالحظه اول
 در تصرف نكهيا يبرا. نيست معقول نجايا در ترتب ،باشد موصله مقدمه وجوب به قائل يكس اگر كه شد عرض  

 انقاذ يراستا در الواقعفي اگر اما است واجب ،باشد قيغر انقاذ يراستا در الواقع متن يف اگر ،ريغ ملك نيزم اي قيقا
 انيعص بر قرار گريد شكل هر به اي و نكند قيغر انقاذ و كند انيعص خواهديم او كه تصور نيا به اي ،ستين قيغر

  .است ينفس حرام پس ،ستين موصله الواقع متن يف مقدمه كه است نيا شيمعنا دارد،
 حرام او عمل ،كرد رها را كار )،است كرده هم ريغ ملك در تصرف كه( كار يانتها اي انيم ،اول در و رفتكسي  اگر

 متن در .ستين ترتب نيا البته. ندارد وجود هينفس حرمت گريد ،نكرد انيعص و ددا انجام را قيغر انقاذ اگراما  شوديم
 اگر كه ستين گونهاين .شوديم ينفس حرام پس ،ستين موصله اي ،است واجب پس ،است موصله مقدم اي واقع
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 ،ريخ. ندارد ينفس حرمت پس ،است واجب مقدمه مطلق و است مقدمه عمل نيا كه مييبگو ،نداد انجام را المقدمهيذ
 .است حرام ،نباشد موصله اگر و است واجب ،باشد موصله اگر ،ستين اي است موصله واقع در اي ،مقدمه مييگويم

 مشكل با هينظر نيا .نباشد موصله چه و باشد موصله چه ،است واجب مطلقاً مقدمه ديگويم كه ينظر خالف بر 
 اگر و دارد مشكل طور كي ،است حرام مييبگو ميبخواه ،كرد انيعص و نداد انجام را قيغر انقاذ اگر .شوديم مواجه
 يزيچ اما ،ستين ترتب. ندارد وجود يمشكل چيه ،موصله مقدمه بر بنا اما. دارد مشكل گريد طور ،ستين حرام مييبگو
 .است حرام قيقا در اي نيزم در تصرف ،نداد نجات را قيغر و كرد انيعص اگر يعني ،هست نجايا در ترتب جهينت

 به هم طورهمين .است مطابق يليخ هم هاتيواقع اب و است نيا ما هينظر كه بود موصله مقدمه بر بنا ،مطلب نيا 
 از دست نجايا در شارع و ندارد يبيع ،يديرس هجينت به و يداد انجام را عمل شما اگر كه شوديم گفته. ديآيم آدم ذهن

 چه. هست شيجا سر در حرمت نشد موصله ،واقع در همقدم و ينداد انجام را عمل اگر اما ،است برداشته حرمت
 يشرع وجوب به قائل ،مقدمه بحث در ما كه بود ما اول مالحظه نيا. است حرام آن، مينشو چه ميبشو مقدمه مشمول
 واقع در اگر كه است نيا آن جهينت يول ستين ترتب هم نآ جهينت و مييگويم را نيهم هم نجايا در و ميشد موصله مقدم
 .است شده گناه مرتكب و دارد وجود ينفس حرام ،كرد انيعص و نكرد قيغر انقاذ
قائل  يكس اگر ،دهد انجام را كار نتوانست لحظه نيخرآ در اما ،رفت اطاعت قصد به ،ندارد انيعص قصد اگر البته 

 قصد را موصله شرط يكس اگر اما ،ستين حرمت و است واجب نجايا در باز شد، صاليا قصد به مقدمه به وجوب
 ،است نشده محقق صاليا واقع نجايا در )،ميگفتيم را نآ هم ما كه( دانست را شرط صاليا و واقعرسيدن به  ،ندانست

 انجام بر يبنا نكهيا يبرا است معذور يمنته ،ستين واجب. دارد تيمعذور او نجايا در يمنته ،است حرام او عمل پس
 نيا فرق نيا. است معذور حرام ارتكاب در ،المقدمهيذ بر قدرت عدم خاطر به ،دهد انجام را كار نتوانست يول داشت
 مقدمه نيا ،ميبدان شرط را صاليا قصد اگر .ميبدان شرط را صالياال واقع اي ميبدان شرط را صاليا قصد كه است مطلب
 حرام عمل نيا ،ميبدان شرط را صاليا واقع اگر اما ،دهد انجام نتواند ناخواسته هم را المقدمهيذ نكهيا ولو است واجب
 ستين يوجوب گريد ،نداد انجام را المقدمهيذ ،عمد و علم با كه ييجا اما .است معذور آن ارتكاب در شخص اما ،است

 يبعض و صدر ديشه ظاهراً  و ميرفتيپذ را آن ما كه بود موصله مقدمه يمبنا بر ،اول مالحظه نيا .است حرام او عمل و
 . رنديپذيم را نيا هم نيمتأخر
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 : وجوب شرعي مقدمه به طور مطلقمالحظه دوم
 كه نيهم .ميشو موصله ريغ و موصله از اعم ،مطلق طور به مقدمه يشرع وجوب به قائل كه است نيا دوم مالحظه

 يبرا ييجا گريد ،باشد واجب مطلقاً مقدمه اگر كه دارد وجود مشكل همان نجايا .دارد يشرع وجوب ،باشد مقدمه عمل
 يبرا ،است حرام مقدمه كه گفت شودينم باز ،كند ترك را المقدمهيذ عمد و علم با كه ييجا يحت ،ستين هينفس حرمت

 اگر كه فرمودنديم يزيتبر يآقا كه است يمطلب همان نيا. ستين معقول يريغ وجوب با ينفس حرمت اجتماع نكهيا
 هينفس حرمت كه مييبگو ميتوانينم ،نداد انجام را المقدمهيذ اما ،شد مطلق طور به مقدمه ينفس وجوب به قائل يكس

 .است مقدم هم آن و آمد مقدمه وجوب چون ،هست
 كه بود نيا آن وجه كي. داشت وجه دو موصله مقدمه ينف كه است پاسخ قابل هم مطلب نيا كه ديآيم نظر به
 اگر اما .باشد درست ديشا يزيتبر يقاآ شيفرما نجايا طبعاً  ،مييبگو را مطلب نيا اگر ،ستين متصور عقالً موصله مقدمه
 مطلق صورت به واجب مقدمه كه مييگويم .ندارد يمانع صورت نيا در ،است متصور عقالً موصله مقدمه كه گفت يكس

 در ينفس حرمت چون .خورديم ديق ،است گرفته قرار ينفس حرمت با تزاحم كه يموارد نوع نيا در اما ،است واجب
 .شود انجام المقدمهيذ و باشد ينفس وجوب با تزاحم در ،كه است يمادام مقدمه وجوب كه زنديم يديق نجايا

 شيفرما ،ستين متصور عقالً موصله مقدمه و باشد مطلق صورت به مقدمه وجوب ديبا عقالً كه ديبگو يكس اگر 
 در ،است واجب مقدمه مييگويم مطلقاً ،ستين درست عرفاً موصله مقدمه كه ديبگو يكس اگر اما .است درست شانيا
 جهينت به اگر و برسد جهينت به كه دارد بووج مقدمه يصورت در مييبگو و زنديم ديق مييبگو است ممكن تزاحم التح

 بر بنا بلكه ،ستين درست االطالقيعل نجايا در يزيتبر يآقا شيفرما كه بود ما يبعد مالحظه نيا. ستين واجب ،نرسد
 كه گفت يكس اگر اما ،ستين معقول اصالً موصله صورت به مقدمه يشرع وجوب مييبگو نكهيا .است درست فرض كي

 ديق مقدمه وجوب به تزاحم در ينفس حرام چون ،است يعرف نجايا كه مييگويم ،ستين يعرف اما ،است معقول هموصل
 .زنديم

 مالحظه سوم
 موصله مقدمه اگر كه بود مطلب نيا بر در مالحظه قبل هابحث همه كه است نيا باشد ترمهم ديشا كه سوم مالحظه

 كه است نيا سوم حالت. ميكرد عرض كه شديم بحث يگريد نوع به نباشد موصله اگر و دارد يشرع وجوب ،باشد
 اً مطلق شرعاً مقدمه گفت يكس اگر. وجوب دارد صاليا فرض بر نه و دارد مطلق يشرع وجوب نه مقدمه كه مييبگو

 ،ندارد وجود اشكال نجايا كه فرمودند يزيتبر مرحوم سوم فرض نيا در ،)موصله ريغ و موصله از اعم( ندارد وجوب
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 حرمت ،نداد انجام را المقدمهيذ اگر و است يعقل وجوب كي ،است اوردهين مقدمه بر وجوب نجايا در شرع نكهيا يبرا
 .هست خودش يجا رب

 جمع نكهيا يبرا .است محفوظ شيجا سر اشكال ،ميينگو هم يشرع وجوب اگر كه است نيا ميدار ما كه يعرض 
 ،دارد يشرع وجوب مقدمه مييبگو اگر كه گفتيم شانيا. ستين زيجا ،يشرع ينفس حرمت و يعقل وجوب نيب

 ابد تا ينفس حرمت كه گفت ديبا بلكه ،دارد ينفس حرمت هم و دارد يريغ وجوب هم مقدمه گفت شودينم واحددرآن
 گريد ،ستين يشرع وجوب مييبگو اگر اما .نشود انيات هم المقدمهيذ اگر يحت است واجب مقدمه نيا و رفت نيب از

 . ندارد وجود ياشكال
 ينفس حرمت هم يزيچ شودينم. ستين آن ينفس حرمت اب سازگار هم مقدمه يشرع وجوب كه مييگويم پاسخ در
 ديريگيم فرض يناسازگار طور چه. ستندين سازگار باهم دو نيا و باشد داشته يعقل وجوب هم و باشد داشته يشرع
 يعقل وجوب اگر ،ستين معقول يعقل وجوب ،است ينفس رامح ،قيقا در تصرف اگر باشد؟ يشرع دو هر كه ييجا در

 به را امر كي. باشند يشرع دو هر كه ندارد مطلب نيا به اختصاص دو نيا جمع. ستين معقول ينفس حرام ،است مقدمه
 ممكن دو آن نيب جمع و است حرام كه مييبگو شرع قاطع محك به و است واجب كه گفت توانينم عقل قاطع حكم

 . ستين
 ميشد مقدمه يشرع وجوب به قائل ما اگر كه مطلب نيا بر بردند را بحث طوره چ شانيا نكهيا از كنميم تعجب من

 تا ميگفت را مطلق وجوب اگر يمنته ،ستين حرمت كه گفت ديبا ،مدآ وجوب اگر .ستين سازگار آن ينفس حرمت با
 اشكال نيهم ،نباشد هم يشرع وجوب اگر كه يحال در ،ديآيم حرمت ،باشد موصله اگر و نباشد موصله كه است يوقت

 وجوب بر هابحث نيهم. برود كنار ديبا هانيا از يكي حتماً و شودينم جمع باهم يعقل واجب و يشرع حرام ،هست
 .ديآيم هم يعقل

 يمطالب همان )،است طورهمين ميكنيم فكر هم ما كه( است بودن موصله فرض بر يعقل وجوب كه گفت يكس اگر 
 داشت موصله به اختصاص ،بود يشرع وجوب اگر كه طورهمان مييگويم. ميدهيم جواب هم نجايا در، ميگفت نجاآ كه

 در مقدمه اگر .است طورهمين هم يعقل وجوب ،است حرام نباشد موصله اگر و است واجب باشد موصله كه يمادام
 فقط و ندارد يوجوب عقالً ،نباشد موصله اگر اما ،ستين يحرمت هم شرعاً و است واجب عقالً ،باشد موصله واقع متن

 اگر ماا. تاس محفوظ شيجا سر حرمت ،نبود نيا هم اگر .نشد موضوع كي در حكم دو اجتماع .دارد ينفس حرمت
 يقبل بحث ،نيبنابرا. ديآيم هم نجايا ميداد انجام قبل كه يبحث همان ،ديبگو مطلق طور به را يعقل وجوب يكس
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 انجام ديبا باز بحث نيا ،ميباش قائل هم يعقل وجوب به اگر ،ميباش يشرع وجوب به قائل كه ندارد نيا هب اختصاص
 .شود

 بنديجمع
 هم يعقل ،نباشد نيا هم اگر .ميهست موصله مقدمه يشرع وجوب به قائل ما كه است نيا جا نيا در ما بحث حاصل 

 قصد اول از اگر يعني ،شوديم حرام مرتكب نباشد موصله اگر و است واجب ،باشد موصله مقدمه اگر .هست موصله
. ستين حرمت و دارد مجوز ،دهد انجام را آن خواهديم اگر اما شود قيقا وارد ندارد حق ،كند قيغر انقاذ كه ندارد

 .بود چهارم هيتنب نيا. است جدا هم از زمان و حكم و موضوع حاالت بلكه ،ستين ترتب يجا انجيا هرحالبه

 پنجمتنبيه 
 در. نباشد بد آن به تعرض ديشا يول دارد هم وضوح .ستين شانيا شيفرما در كه است يگريد فرض پنجم هيتنب

 پنجم هيتنب در و ميكرد يبررس را تزاحم از قسم دو ما نجايا تا. باشد نيمحرم نيب تزاحم كهاست  ييجا فرض پنجم هيتنب
 .ميكن يبررس را سوم قسم ميخواهيم

 اقسام تزاحم
 در نكهيا مثل ،است واجب دو نيب تزاحم يگاه. دارد حالت سه يالزام احكام نيب تزاحم كه است نيا مسئله حيتوض 
 يگاه. است نجايا در ترتب بحث ياصل گاهيجا. كنند دايپ تزاحم صلّ و قيالغر انقذ واجب يالزام فيتكل دو واحد زمان
 در كه داشت وجود التغصب و قيالغر نقذا نيب تزاحم يعني. شد بحث يقبل هيتنب در كه بود محرم و واجب نيب تزاحم

 اثرگذار نباشد اي باشد ينفس حرمت نكهيا در مقدمه باب در مختلف اتينظر اما ،ستين ترتب يجا شد گفته هم نجايا
 هانيا از يكي كه است شده دايپ يليدل كي اما ،است حرام او بر زيچ دو. است نيمحرم نيب تزاحم تزاحم، سوم قسم. بود
 ياهيتق حالت كي مثالً يول است حرام كردن تلف هم را يكس مال ،است حرام يكس كردن مجروح. دهد انجام ديبا را
 انيعص را دو نيا از يكي كه است نيا بر متوقف ،آن كه است شده دايپ نيمسلم از دفاع جهت يالزام اي ،است شده دايپ

 شرع كه است گرفته قرار يطيشرا در اما ،است حرام گرانيد مال اتالف هم و است حرام گرانيد بدن به اضرار هم. كند
 .است نيمحرم نيب تزاحم نجايا ،دهد انجام ديبا را حرام دو از يكي كه است كرده الزام اي و داده اجازه
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 تزاحم بين محرمين
 اگر .شوديم مهم و اهم قاعده اعمال ،محرم و واجب نيب تزاحم اي نيواجب نيب تزاحم مثل نيمحرم نيب تزاحم در 

 كه است الزم يترواجب كار يبرا نكهيا مثل ،دهد انجام را يكي ديبا و است ريمخ ،بودند يمتساو و عرض در دو نيا
 يبرا است مجبور ؛زنميم كه يمثال نيهم مثل ،هستند نييمتساو يگاه نيمحرم در. است ريمخ نجايا در شود، مال اتالف
 در ،كند يغصب تصرف نفر دو نيا از يكي مال در اي كند تلف را نفر دو از يكي مال ،يكس نجات اي نيمسلم از دفاع

 يكي كه ،است كار دو از يكي مستلزم ترباال فيتكل انجام يگاه اما .شوديم حالل رييتخ نحو به دو نيا از يكي نجايا
 .شود مرتكب ديبا است ترنييپا امرح آنچه يعني ،است معكوس نجايا در مهم و اهم البته .است مهم يگريد و است اهم
 اي كه است نيا بر متوقف قيغر انقاذ مثالً ،است بالعكس نجايا در و شديم انجام ديبا بود ترمهم واجب آنچه نيواجب در
. كند غصب را يكس قيقا ديبا فقط كه برود يريمس از اي و شود يكس يپا و دست شدن قطع موجب كه برود يريمس از
 قطع موجب كه برود يريمس از نكهيا نه است كمتر آن خطر و ضرر كه برود يريمس از ديبا يعني ،است مهم و اهم نجايا

 .شود يكس يپا شدن
 مهم و اهم نيمحرم اگر اما ،است ريمخ بودند يمتساو نيمحرم اگر نيمحرم نيب تزاحم در كه است نيا پنجم هيتنب 
 نجات يبرا واقع در. كند انتخاب را ترنازل حرام ديبا شرعاً كه است روشن ،دنبودن واحد درجه در و باشند داشته
 .دهد انجام ديبا را است ةًونؤم اخف كه يحرام آن شوديم گفته و دهد انجام ار حرام دو از يكي ديبا شخص

 محل بحث
 نجايا در است مؤونه اخف يعني است يگريد از اهم يكي كه نيمحرم نيب تزاحم در كه است نيا پنجم هيتنب در سؤال

 انيعص را اهم اگر .هست ترتب نجايا در كه ديآيم نظر به ست؟ين اي هست ترتب نجايا در ايآ ،كرد انيعص اهم به اگر
 تنها اگر كه يثيح به است ترمهم هانيا دو هر از قيغر انقاذ كه است نيا فرض نكهيا يبرا ،دهد انجام ديبا را مهم ،كرد
 لذا و ديده نجاما را آن كه شديم گفته ،شود قطع شود داده نجات قيغر نكهيا يبرا را يكس دست و بود قيغر انقاذ

 .هست ترتب يجا نجايا
. است آن مقدمه حرام و است تزاحم در يحرام با كه باشد آمده يباالتر وجوب كي در تنبيه پنجم ممكن است

 دو از يكي كه است نيا بر متوقف واجب به دنيرس يگاه اما ،است تزاحم كي كه است ينيمع امر حرام يگاه يمنته
. دهد انجام را آن ديبا ،دارد يكمتر مؤونه كه آن و شوديم دايپ دومي تزاحم ،حرام دو نيا نيب در ،شود انجام حرام
 .ندارد يعقل قدرت نكهيا يبرا ،كند ترك تواندينم را آن تاي دو و دكن ترك را يكي ديبا كه است يمحرم هم يگاه
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 است نيا ما عرض. است كم يليخ مصداقش نيا يمنته ،است ترك تا دو نيب تزاحم ابتدا از و ستين يتزاحم هم يگاه
 .بود پنجم هيتنب نيا. ندارد هم يمانع و شوديم ترتب قواعد اعمال ،نيمحرم نيب تزاحم قسم در كه

 پاسخ اشكال يكي از شاگردان
 حق و اهللا حق نيب تزاحم در. است مقدم اهللا حق يگاه و ستين طوراين مطلقاً يول است مقدم الناس حق يموارد در
 و ستين طوراين اما ،است مقدم يگريد بر يكي كه شود گفته است ممكن عوامانه يگاه .ندارد يكل قاعده يليخ ،الناس
 .ندارد يكل قاعده و كنديم فرق مورد به مورد
 يآقا مرحوم كه است هيريغ واجبات نيب تزاحم يكي ؛ميدار هم گريد مطلب سه ،دو .بود نجايا تا ،هيتنب پنج نيا 
 آن از يبعض كه هست هم گريد مطلب سه ،دو .است اتمام و قصر بحث هم يكي و شدند متعرض را نيا خوب يزيتبر
 .رديبپذ انيپا ترتب بحث تا ميكنيم عرض ياجمال را آن از يبعض و يليتفص را

 .                                                    نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


