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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 تنبيهات بحث ترتب

 تنبيه ششم
اين  ششم هيتنب .شد تمام بحث آن و باشد نيمحرم نيب تزاحم كه است يينجاآ كه ميكرد عرض را پنجم هيتنب

 است نيا  مسئله حيتوض. است ايچندمرحله ترتب يگاه يول است يامرحله كي ترتب يگاهاست كه 
 قيغر دو و شود انجام قيغر انقاذ ديبا مثالً  ،است مهم يكي و است اهم يكي ميدار فيتكل دو يگاه كه

 در .است يگريد انقاذ از ترمهم يكي انقاذ و است غيرمسلمان يگريد و است مسلمان يكي ،دارد وجود
 .ميداشت كار و سر آن با حال به تا كه است يمطلب همان نيا .است اهم مسلمان انقاذ نجايا

 در نفر هارچ اي سه ،مثال  نيهم در يعني ،باشد متعدد فيتكل كه شوديم فرض هم يدوم قسم اما 
 اول قسم ما فرض حال به تا .است متصور نجايا در هم تياهم مراتبسلسله و هستند شدن غرق حال
 تا پنج اي چهار ،سه .است شتريب فيتكل دو كه است نيا فرض ،سوم قسم در اما هستند نفر دو كه بود
 ،هستند شدن غرق حال در كه ينفر سه كه شكل نيا به .است مهم و اهم هم  هانيا نيب نسبت و است

 نيسوم در ج شخص و است تياهم دوم درجه در ب شخص ،است تياهم اول درجه در الف شخص
 نيب بلكه ستين تا دو نيب منحصر فيتكال كه ستين هم كم و است متصور هم نيا. است تياهم درجه
 نيب تزاحم در طبعاً ،باشد يمتساو فيتكال نيا سوم قسم در اگر. است خمسه اي و اربعه ،ثالثه فيتكال

 و اهم و باشد داشته هم مهم و اهم و باشد تا چند ،نباشد اتيمتساو نيب اگر اما است رييتخ اتيمتساو
 ما فقه در االسف مع مهم و اهم كه مياگفته بارها( .اين محل بحث ما است باشد يطول همه  ،هامهم

 صيتشخ يبرا يقواعد و است شده ييجاها كي البته است. فقاهت شمّ به شتريب و است نشده مندقاعده
 ييهامهم و اهم. )است شده كار كم محرمات و واجبات مراتبسلسله اما ،است آمده اصول در مهم و اهم
 .است تا ندچ ،شوديم داده صيتشخ كه
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 محل بحث
 نيا اما هست ترتب كه شوديم گفته جواب در هست؟ ترتب ايآ هم قسم نيا در كه است نيا سؤال 
 ،قيالغر انقذ شوديم گفته. دارد وجود يترتب حكم چند نجايا در همزمان يعني، است ايمرحلهچند ترتب
 مشروط مدو غريق به فيتكل .است مطلق اول اهم به فيتكل ،است ياول اهم پس شوديم غرق دارد ياول
 انيات يدوم و اول اگر كه دارد شرط دو سوم فيتكل. كن انقاذ را ب ،شد انيات الف اگر كه است نيا به
 ممكن .هكذا و داد ديبا انجام را مهم ،شد انجام اهم و رتباال فيتكل انيات اگر ،شوديم واجب هم آن ،شد
 فقط شخص آن و هستند شدن غرق حال در نفر صد و مدآ ليس مثالً ،باشد صدتايي رهيزنج ييجا است

 نيا اگر اما دارد يرييتخ حكمِ باشند يمساو هانيا اگر صورت نيا در دهد، نجات توانديم را نفر كي
 مطلق حكم تاس مرتبه نيباالتر در كه ياهم ،شود مهم و اهم هم شرعاً و باشند داشته رتبه صد ،نفر صد
 مرتبه در آنكه ،شونديم اديز و كم وديق نيا ،تياهم درجه حسببه و دارند ديق همه يباق و دارد قيدبي
 گرفته قرار سوم مرتبه در آنكه و شود انيات اول مرتبه كه شوديم واجب يصورت در است گرفته قرار دوم
 با و است قاعده عتيطب نيا .هكذا و شود انجام دوم  و اول مرتبه كه شوديم واجب يصورت در است
 .هست هم نجايا ميداشت ترتب بر كه ياستدالل همان
 دو يگاه ترتب ،حكم دو تزاحم در كه است نيا ما عرض ،ترتب ليذ ششم هيتنب در نيبنابرا 

 فرض متزاحم فيتكل دو در يگاه ترتب پس. دارد مرحله دو از شيب ترتب يگاه و است ايمرحله
 دو از اكثر در كه ييجا. شوديم فرض فيتكل كي از شتريب در يگاه و هستند مهم و اهم كه شوديم

 . بود ششم هيتنب نيا. شوديم ايچندمرحله ترتب ،باشد فيتكل

 پاسخ به اشكال شاگردان
 فرض ششم هيتنب درآن هم  كه است اتواجب نيب تزاحم يهگا .است متصور تزاحم هم يمعاص در

 نيب تزاحم هم يگاه .باشد متعدد توانديم هم آن كه است محرم و واجب نيب تزاحم يگاه .شوديم
 نجايا در ،شد عرض روزيد قسم سه نيا در كه يوجوه همان يعني ،القصه القصه هم آن ،هست محرمات
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 و مدو قسم در و بود واجبات در ترتب چون ،بود نيواجب قسم در دمانيتأك و مثال اآلن ما. ديآيم هم
  .است همان ،آن حكم يول ،نبود ترتب غالباً  ومس

 يكم نجايا در . اين اشكالاست عقاب تعدد مجوز ايآ ،نداد انجام را ياول اگر كه ديبگو يكس اگر
 هم هابحث همان  .الكالم الكالم ،شوديم عقاب  سه ،ندارد قدرت مييگويم نجايا. دارد شتريب وضوح

؛ است شتريب ،باشد چهارتايي اي سه رهيزنج كه ييجا در هيكفا صاحب اشكال يمنته. شوديم تكرار نجايا
 . دردا متعدد يهاعقاب ،نداد انجام اگر ،ندارد قدرت شتريب عمل كي بر كه يشخص مييبگو اينكه

 تنبيه هفتم
 مهم و اهم رهيزنج اما ،هست هم مهم و اهم و هست فيتكال تعدد يگاه كه است نيا هفتم هيتنب
 درجه كي در آن دوتاي كه دارد فيتكل چهار نيب مثالً تزاحم بلكه باشند هم طول در كه ستين يپلكان
 شدن غرق حال در نفر چهار نكهيا مثل. هستند تياهم گريد درجه در گريد دوتاي و هستند تياهم

 مرحله دو ترتب جا نيا در. هستند مسلمانغير  هاآن از ات دو و هستند مسلمان هاآن از تا دو ،هستند
 در هم دوم دوتاي و است ريمخ فرد و هستند  تياهم درجه كي در اول دوتاي نكهيا يبرا ،ستين شتريب
 از يكي به اول دوتاي از يكي مجموع از انتقال يول ،است ريمخ باز فرد و هستند تياهم درجه كي

 .است تا دو و تا دو  نيب ترتب نجايا در .است ترتب نحو به دوم دوتاي
 در اما ،هكذا و ج و ب بعد و شديم انيات ديبا فال اول .ميداشت ترتب تا چند كه بود نيا سابق فرض  

 رييتخ دو آن نيب ،اول رتبه در .هستند گريد رتبه كي در د و  ج و هستند رتبه كي در ب و الف نجايا
 از يكي شوديم گفته .است يكي ترتب اما ،دارد وجود رييتخ فرد دو آن نيب هم دوم رتبه در ،دارد وجود
 اگر ،)هستند مسلمان دو هر چون شودينم نييتع( شود داده نجات هستند مسلمان دو هر كه اول دوتاي

 يمنته ،است ترتب نجايا. شود انيات ديبا دوم دوتاي از يكي شد انيعص و نشد انجام اول دوتاي از يكي
 ،است دسته دو در مورد دو نيب يرييتخ تزاحم .است شده بيترك يعني ،است رييتخ كي نهيزم در ترتب
 و كن انقاذ را نيالمسلم احد كه است صورت نيا به نجايا در ترتب. دارد ترتب دسته دو ،عوجمدر م اما
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 ترتب اما است ترتب هم نجايا. كن انيات را گريد دسته ،ينكرد انيات را احدهما و االمر هذا تيعص اذا
 مصداق كه است نوع كي هم نيا .دارد متعدد رهيدا در يمنته ،است يامرحله كي ،ستين ايچندمرحله

 .دارد هم

  تنبيه هشتم
 هم مكروهات و مستحبات در ميگفت كه ياقاعده. است مكروهات و مستحبات در ترتب هشتم هيتنب
 .است يجار مهم و اهم فرض در ترتب قانون هم و است يجار هاآن در تزاحم هم يعني ،است يجار
 كه مينيبيم واحددرآن يگاه. ميگفت كه است همان هم ،آن يمبان و مالك و ترتب و رييتخ ،واقع در

 مستحب هاده ،ظرف كي در كه شوديم دهيد مواقع و مناسبات  يبعض در .دارد وجود ياديز مستحبات
 همه در بلكه ،است طوراين ياژهيو يهاتيموقع در .كرد جمع را هاآن كه شودينم و است شده جمع
. هست يفراوان مصالح نكهيا يبرا ،ميدار يفراوان تمستحبا ،يحال هر در ما .است طوراين ،هاتيموقع
 موجود هم اآلن و است عام آن خطاب كه دارد وجود بتحمس هاده ديانشسته نجايا شما كه اآلن نيهم

 هاآن از تا چند در صرف يبرا تيكفا فقط و كندينم هاآن همه در صرف يبرا تيكفا ما قدرت و است
 .كنديم

 عرفه روز در مثالً ،ندارد خاص مناسبات به اختصاص ياستحباب فيتكال اجتماع ميبگو خواهميم
 اعمال در احمزت نوع كي نيا، كرد جمع را هاآن همه شودينم و است شده وارد عمل و دعا هاده

 تعداد شهيهم يعني ،ميدار يگشيهم نوع كي اما ،دارد خاص مناسبت به اختصاص كه است يمستحب
 نماز هچ هر انسان ،يتق كل قربان ةالصال .كرد انتخاب هاآن نيب از ديبا كه دارد وجود مستحب ياديز

 موارد و قرآن تالوت ،نماز ،اهللا اال اله ال ذكر .ندارد حد اذكار نيا و است مستحب ديبگو ذكر و بخواند
 متزاحم هم هانيا غالباً  و است ياستحباب خطابات از پرَ�ُ ،مسلمان انسان يزندگ لحظات همه و گريد

 .ميهست متزاحم يمستحب اوامر با مواجه ما همواره يعني ،است
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 وجه عدم ترك اولي از جانب معصوم
 ياول ترك معصوم شوديم گفته نكهيا .كنندينم دايپ تيفعل اآلن هاآن همه ،باشد تزاحم كه يوقت

 مستحبات كه كند اشكال يكس است ممكن چون .است نيا شيمبنا ،كندينم مستحب ترك و كندينم
 يفعل مستحبات و هستند يانشائ مستحبات ،متعدد مستحبات شوديم گفته پاسخ در .ميدار ياديز

 توجه با و هستند هم عرض در هانيا كه ديد ديبا ،باشند داشته هم تزاحم اگر ،هستند قدرت به مشروط
 ريتصو و مانع لذا و ديآيم ترتب ،هستند مهم و اهم هم اگر و ميدهيم انجام را هاآن از يبعض قدرت به

 نه كندينم يلفع مستحب ترك معصوم .كندينم مستحب ترك معصوم ديبگو يكس كه ستين ينامعقول
 منحل خطاب يوقت اما ،دارد وجود انشائاً يفراوان مستحبات .ستين مقدور آنزيرا  ،يانشائ مستحب

 كه است نيا هم يشرع و بتواند كه است نيا يعقل .دارد يشرع و يعقل قدرت از يحد او ،شوديم
 .نشود واجب فيتكال مزاحم

 كه است يظرف او يشرع و يعقل قدرت ،شد مشخص او يشرع و يعقل قدرت مقدار نكهيا از بعد 
 هم يمنافات و دارد هاآن توانو  هستند تا پنج اي چهار كه مقدور مستحب چند و دارد يمحدود شيگنجا

 ،شوديم رييتخها آن مجموعه در باشند يمساو هاآن همه اگر شود.را شامل مي دنندار يالزام فيتكال با
 درجات است شده او متوجه اآلن كه ياستحباب خطاب صد نيب يعني ،شد مهم و اهم  هاآن نيب اگر اما

 را كي رتبه يده انجام را كار نيبهتر يخواهيم اگر يعني ،است ياستحباب ترتب نجايا طبعاً ،دارد وجود
 انجام را يبعد مستحب توانديم ،)كرد ترك ستين انيعص( نداد انجام را آن يكس اگر حال بده، انجام
 .دهد

 مشروطيت خطابات استحبابي و كراهي به قدرت 
 انبوه و مستحبات كثرتبه  كه كردم عرض بود ذهنم در كه يگريد تهنك خاطر به را بحث نيا 

. يشرع قدرت هم يعقل قدرت هم ؛است قدرت به مشروط همه  .ستين وارد ياشكال ،يندب خطابات
 يمزاحم يماالز فيتكال نكهيا اي ،هست يگريد يكارها يزندگ در هك است نيا يشرع قدرت يمعنا
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 يشرع قدرت فرض بر اً يثان  و ندارد تيفعل و شود هاآن مزاحم تواندينم مستحبات نيا اوالً  ،دارد وجود
 هم قدرت مقدار در  .است مستحب قدرت مقدار به بلكه ستين مستحب ،واحددرآن هانيا همه ،يعقل و

 ياستحباب ترتب يمنته ،است ترتب نباشند يمساو هم اگر ،است رييتخ هاآن نيب ،باشند يمساو اگر
 .شوديم

 تزاحم قانون همان ،باشد مكروه و مستحب نيب تزاحم كه ييجا اي ،است محرمات مثل مكروهات در
 نيب تزاحم ،واجبات نيب تزاحم ؛ميدار تزاحم نوع سه كه ميداد حيتوض قبالً و است حرام و واجب نيب

 يليتفاص گريد قسم دو ،است واجبات در ترتب ياصل هگايجا. محرم و محرم يب تزاحم و محرم و واجب
 هم نيا. شد اشاره قبالً كه يبيترت همان به است يجار هم نجايا در ميگفت جا آن كه يليتفاص همان و بود
 .است خوب هاآن به توجه كردم فكر من يول نبود انيآقا كلمات در هيتنب سه ،دو نيا. بود هشتم هيتنب

  تنبيه نهم
 دو ،واجب امر دو اي واجبات نيب تزاحم. بود واجبات در تزاحم كه است ييجا به بازگشت نهم هيتنب
 ،است يضمن اي يريغ واجب دو نيب تزاحم يگاه و است ينفس واجب دو نيب تزاحم يگاه ؛است قسم

. دارند يضمن و يريغ وجود ينوع به همه كه شرط و جزء كي اي جزء دو اي طرش دو نيب تزاحم يعني
 نماز و قيغر انقاذ اي قيغر دو از يكي انقاذ. بود ينفس واجبات نيب تزاحم ميگفتيم حال به تا آنچه

 قسم. گرفتيم قرار تزاحم گردونه در كه بود ينفس واجبات همه ،مسجد ريتطه و خواندن نماز اي خواندن
 . است هينفس واجبات ريغ در تزاحم كه است نيا دوم

 اقسام تزاحم در واجبات غيري
 اي يول بخواند نماز توانديم ،است جزء دو نيب تزاحم يگاه اينكه، اول .است قسم سه هم دوم قسم

 جزء كي يگاه ،كند ترك را جزء دو از يكي ديبا ،اوردين جا به را سجده اي اوردين جا به را ركوع ديبا
 ءجز يعني ،است شرط دو نيب تزاحم يگاه، دوم. ستين مقدور جزء دو از يكي يگاه، ستين مقدور
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 بخواند نماز وضو بدون ديبا اي بخواند نماز نجس لباس با ديبا اي مثالً ،است شرط و رونيب بلكه ستين
 جزء دو هر ،شوديم يخبث طهارت و يحدث طهارت نيب تزاحم )،است شرط طهارت مييبگو نكهيا بر بنا(
 اي نباشد قبلهروبه ديبا اي ،است شرط و جزء نيب تزاحم كه است ييجا هم سوم. هستند شرط و ستندين
 به ينفس ريغ واجبات نيب تزاحم پس .است شرط يگريد و است جزء يكي كه باشد نجس لباسش نكهيا

 . شرط و جزء نيب اي نيشرط نيب اي نيجزئ نيب تزاحم ؛شوديم ميتقس قسم سه

 محل بحث
 در ترتب و انيمتساو در رييتخ( ترتب اي رييتخ قاعده آن دنبال به و تزاحم قاعده كه است نيا سؤال

 انيجر هم هيريغ واجبات و دوم قسم در اي دارد ينفس واجبات و اول قسم به اختصاص ايآ) مهم و اهم
 كه است سؤال نيا به يمنف پاسخ ،ديآيم نظر به هم درست و است شده گفته ابتدا در نجايا در آنچه. دارد
 .ندارد انيجر يريغ و يضمن واجبات در ترتب اي رييتخ آن دنبال به و تزاحم قانون

  نكته
به اين صورت  يگاه هيريغ واجبات در تزاحم. كنميم ذكر را آن ليدل بعد و بدهم حيتوض نكته كي

 مثالً  ،كند سجده تواندينم يول بخواند نماز توانديم ،ندارد مقدور را نيمع جزء كي ي،شخص است كه
 كه دارد يوضع كي ،است مردد قدرت عدم يگاه اما ،كند سجده تواندينم و است كرده عمل را چشمش

 عدم پس. دهد انجام تواندينم را تا دو اما ،دهد انجام توانديم را يكي. نكند ركوع اي نكند سجده ديبا اي
 يگاه ،است نيمع شرط اي نيمع جزء به معطوف يگاه ،دارديم بر اجزاء و طيشرا از را فيتكل كه قدرت

 و ندهد انجام را ركوع ديبا اي او مثالً  ،است نيالمتع نحو به اجزاء از يكي متوجه ،فيتكل افعر اي ضرر هم
 ديبا اي نباشد نجس لباسش و رديبگ وضو ديبا اي ،دارد بآ كي نكهيا اي ،بالعكس اي دهد امانج را سجده
 .است طيشرا و اجزا در تزاحم نيا .ردينگ وضو و ديبشو را لباسش
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 دليل عدم جريان ترتب در محل بحث
 كل يرو بر فيتكل نكهيا يبرا ،ستين تزاحم يجا ،نجايا كه اندفرموده ميباش نداشته خاص ليدل اگر 
 مركب كي متوجه كه يفيتكال هياول قانون. ندارد فيتكل نباشد مقدور كه هم يكي و است آمده طيشرا با

 مقدور هم كل ،نبود مقدور جزء كي كه نيهم .االجزاء احد بانتفاء ينتفي المركب ،كه است نيا است
 امساك يعني ،رديبگ روزه خواهديم كه يكس روزه باب در .است طوراين روزه باب در نكهيا مثل ،ستين
 ،ديايب فيتكل تا باشد مقدور امساك ديبا آنات يتمام در ،المغرب يال الفجر طلوع من طعام و شراب از
، باًيتأد اندگفته يبعض البته( ،ستين روزه به فيلكت گريد و روديم نيب از كل نباشد مقدور قهيدق ده اگر
 و شراب هر از شخصيا اينكه  ستين وقت يگاه نكهيا اي ).رديبگ را روزه يباق ،مستحب اي واجب يگاه
 ينتفي الكل نديگويم نجايا .دارد آن به طرارضاو  كند مصرف ديبا كه ييدارو گرم ،نخورد توانديم يعام

 ،ميريبپذ را نوقان نيا اگر .روديم نيب از هربومأم كل ،نباشد مقدور جزء كي كه نيهم .االجزاء بانتفاء
 ؛روديم انيم از فيتكل ،نباشد مقدور اي باشد اضطرار اآلن جزء دو از يكي اي نيمع جزء كه كندينم يفرق
 ياضطرار يهاحالت و باشد نداشته بدل كه باشد يطور مركب به فيتكل اگر كه اندفرموده يدرست به لذا

 اصالً نجايا پس .كنديم يمنتف ار كل ،مردد اي نيمع جزء كي در فيتكل رافع اي اضطرار ،باشد نداشته
 يجار توانديم امكد و است ترتب اي است رييتخ ايآ كه ميكن بحث ميبخواه تا ستين تزاحم قانون يجا
  .شود
 طيشرا و اجزاء در يگريد صورت اما. شود يمنتف جزء انتفاء به كل كه بود يصورت درمطالب  نيا
 بلكه ،شودينم يمنتف االجزاء احد انتفاء به كل كه است نيا صورت آن و است اديز هم شرع در كه ميدار

 به كه ميدار ليدل بلكه ،رودينم انيم از اجزاء بعض اضطرار با فيتكل .كنديم دايپ ياضطرار حاالت
 و ركوع نكهيا اي ،كن مميت شوديم گفته ،گرفت وضو شودينم نكهيا مثل .شوديم منتقل ياضطرار حاالت
 صورت در كه يموارد همه در .است رفتهيپذ هم ماءيا با كه شوديم گفته ،دهد انجام تواندينم كه سجود
 مسئله صورت نيا در )،ديكرد مالحظه اِجزاء بحث در (و دارد ياضطرار حالت كي يارياخت حالت انتفاء
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 ايمرحله كي فيتكل اگر ،بود طيشرا و اجزاء كه دوم قسم در مييبگو ميتوانيم نيبنابرا .كنديم فرق
 ،باشد طوراين اگر ،ندارد بدل ،شود وارد يخلل يارياخت در اگر كه طوريبه ،است يارياخت فقط و است
 ،شود يمنتف يارياخت اوامر اگر كه است ييآنجا و دارد يدوم حالت ،قسم نيا اما .شودينم فرض تزاحم

 نجايا در خصوص به هست؟ اي ستين تزاحم يجا نجايا ايآ. ديآيم ياضطرار عوامل ،آن يجابه 
 .دييبفرما مالحظه را بحث نيهم در يزيتبر يقاآ مرحوم شيفرما
 .                نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و

     
 


