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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 تنبيه نهم

 نگاهي به مطالب پيشين
 .ستين اي هست ترتب قاعده اعمال يجا ايآ ،شد دايپ تزاحم طيشرا و اجزاء در اگر كه بود رابطه نيادر  نهم هيتنب

 ،ستين تزاحم يجا نجايا ،باشد نداشتههم  لدباشد و ب طيشرا و ياجزا از مركب يواجب اگر كه شد داده حيتوض روزيد
 اگر، است شده واجب يطيشرا و اجزا اب يعمل. شوديم يمنتف وجوب ،شود مطرح تزاحم بحث نكهيا از قبل نكهيا يبرا
 .رسدينم تزاحم به نوبت و است ساقط فيتكل نجايا در ،باشد رمقدوريغ مردد نحو به جزء دو از يكي اي ناًيمع جزء كي

 محل بحث
 مركب واجبات شرع در بلكه شود ساقط قدرت عدم با كه ستين ليقب نيا از ،مركب واجبات شهيهم شد گفته 
 منتقل ياضطرار بدل و طيشرا به و دارد وجود آن يبرا ليبد هايراه ،طيشرا وجود عدم فرض با كه ميدار ياديز
 غسل اي وضو نتواند يكس اگر .است غسل و وضو يعني ،الحدث عن طهارت هم آن واضح يهامثال از يكي .شوديم

 طاهر لباس كه يكس مثالً  ،است طوراين هم لباس در. دارد يدرجات هم مميت خود ،كند مميت كه شوديم گفته او به كند
 ياضطرار يهابدل ،مركب واجبات از ياريبس در ليدل نيهم به .شود ساقط او نماز كه ستين گونهنيا يست،ن او مقدور
 مطرح اول سؤال كه است موارد نيا در. دارد وجود ياضطرار واجبات زا هاده حج و نماز در و است شده عيتشر
 اي جزء كي شدن مقدور نا با ،ندارند ياضطرار بدل كه مركب واجبات ،مييبگو ميتوانيم نجايا تا نيبنابرا پس .شوديم

 طيشرا و اجزاء از يبعض اگر و دارد ياضطرار ابدال ،مركب واجبات دوم نوعِ. شوديم ساقط ،ناًينامع اي ناً يمع جزء چند
 جزء كي به اضطرار يگاه كه است سؤال يجا دوم قسم در. ديبده انجام را گريد كار كه شوديم گفته ،نبود مقدور آن
 كه است نيا هم آن مثال .است مردد و نينامع نحو به طيشرا و اجزاء از يكي به اضطرار يگاه و است نيمع شرط اي

 باشد پاك تا ديبشو آب با را لباسش ديبا اي نماز يبرا ،ندارد هم وضو و است نجس او لباس ،دارد آب ظرف كي يكس
 گفته و شودينم ساقط او نماز ،نداشت يگريد سلبا و شد نجس اسشبل يكس اگر كه ميدانيم و رديبگ وضو ديبا اي
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 نجايا در .بخواند نماز مميت با كه شوديم گفته و شودينم ساقط نماز ،نداشت هم آب اگر ،بخواند انباهم كه شوديم
 بدل كه لاو قسم در پس. است متصور تزاحم و هست تزاحم يجا ،دارد ياضطرار بدل ،دو نيا از كدام هر چون

 .است طرح و سؤال قابل دوم قسم در اما شوديم ساقط فيتكل چون ستين تزاحم يجا ،ندارد اضطرار

 احتماالت در محل بحث
 .دارد وجود احتمال دو دوم قسم در

 احتمال اول
 در مكلف هرگاه. كرد تزاحم قواعد اعمال ديبا و است تزاحم يجا نجايا كه شود گفته كه است نيا اول احتمال 

 از يكي ترك به اضطرار بلكه ،نبود نيمع شرط اي جزء كي ترك به طرارضا و دارد ياضطرار يهابدل كه يمركب واجبات
 در و است تزاحم قواعد اعمال يجا نجايا ،دارد هم ياضطرار بدل هاآن از كدام هر و بود مردد نحو به طيشرا و اجزاء

 فاقد مثالً ،بودند يمساو عمل دو اگر كه كند توجه ديبا صورت نيا در .دهد انجام ديبا را فيتكل دو از يكي نجايا
 اي كه است نيا به مضطر مثالً. است ريمخ كه شوديم گفته ،باشد يمساو ،الخبث عن ةطهار فاقد اي الحدث عن ةطهار
 سابق بحث مصداق سجود و ركوع در البته. ندهد انجام را يكي توانديم نجايا در ،ندهد انجام سجده اي ندهد انجام ركوع
 اگر .شوديم اعمال تزاحم قواعد هرحالبه ،دهد انجام را آن ديبا اول است اقدم كه يزيچ و است اقدم ركوع كه است
 در كه است نظر كي نيا پس. شوديم ترتب قاعده اعمال ،نداد انجام ار اهم اگر و دهد انجام را اهم ديبا ،بود مهم و اهم

 قواعد اعمال و تزاحم يجا نجايا ،شد مردد اجزاء احد به اضطرار اگر ،دارد ياضطرار بدل كه دوم قسم مركب واجبات
 .است تزاحم

 احتمال دوم
 كه يآدرس همان در يزيتبر يآقا مرحوم كه است ينظر ،است ياقو اول احتمال از ديآيم نظر به كه دوم احتمال 
 تعارض از بحث. است تعارض قاعده يجا و ستين تزاحم قاعده يجا اصالً نجايا كه است نيا آن و اندفرموده ،امداده
 آخر در حيتراج و تعادل در آن ياصل يجا يول اندكرده بحث آن اطراف و اندكرده ورود جا نيهم انيقاآ از يعضب را

 . است اصول علم
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 تفاوت قاعده تزاحم و تعارض
 هاآن خطاب و مالك ،جهات همه از فيتكل دو كه است ييجا در تزاحم كه است نيا تعارض و تزاحم ياصل فرق

 دو از شتريب اي فيتكل دو جهات همه كه است نيا متزاح. دارد وجود مشكل نددا انجام قدرت باب در فقط ،است تام
 يكسان همه و است تا چند قيالغر انقذ. دهد انجام را دو هر تواندينم مكلف ،امتثال مقام در فقط است موجود ،فيتكل
 انحالل عدم يمبنا در( دارد وجود انحالل يمبنا بر هم يانشائ خطاب و دارند انقاذ مالك هستند، شدن غرق حال در كه
 شده خواسته انقاذ هم مثالً. ندارد را هاآن جمع قدرت امتثال مقام در مكلف فقط )،دارد وجود هم يفعل خطاب يحت

 ،داشت وجود ايچاره اگر يول كند جمع را دو هر تواندينم مكلف يول است شده خواسته مسجد طهارت هم و است
 كه است ييجا در تزاحم. كند دايپ تيفعل توانندينم قدرت لبَقِ از فقط ،دارد وجود حكم يعني ،بود دتأكُّ اوج در او اراده
 . است قدرت عدم باب از اجتماع امكان عدم

 فقط ،شودينم دانسته تيفعل و حكم شرط قدرت نكهيا يبرا ،است كمتر تفاوت ،ييخو يآقا و امام يمبنا بر(البته 
 يحت اي و شوديم دهيفهم عقل از كه نديگويم كه يكسان هچ مشهور يمبنا بر. است نشده دايپ تنجز كه شوديم گفته
 عدم خاطر به تيفعل عدم اما ،ستين يفعل حكم دو نيا كه شوديم گفته ،شوديم دهيفهم خطاب از نديگويم كه يكسان

 اما باشد شده صادر يانشائ احكام .باشد تام ،ادله موجود تمالكا كه است ييجا در تزاحم پس. است شخص قدرت
 ،ندارد قدرت فقط و دارد هم تيفعل ،امام و ييخو يآقا مثل يمبنا بر. كند دايپ تيفعل قدرت خاطر به فقط تواندينم
 . )ستين تنجز فقط يعني

 اكرم است گفته ليدل كي اگر. دارد وجود ديترد خطاب و مالك وجود اصل در هك است ييجا در تعارض اام
. هست كيكدام كه مينيبب ميخواهيم و ستين آن دوتاي كه ميدار نيقي ،العلماء تكرم ال است گفته گريد ليدل و العلماء

 خطاب و ليدل وجود اصل .است درست خطاب كدام ميدانينم كه است نيا بحث بلكه ستين قدرت بحث نجايا در
 جهت ريغ از خطاب و مالك وجود تزاحم در كه است نيا ارضعت و تزاحم تفاوت سپ. ستين روشن و است مشكوك
 در اما ،نشد اي شد منجز و شد يفعل كه ميدانينم عمل مقام در و است قنيمت ،است مربوط موال به كه يجهت از و قدرت
 جاها يبعض در .شود دقت ديبا يليخ فرق نيا به. ديگويم چه موال كه ميدانينم اصالً ،قبل مرتبه كي در تعارض
 هم نجايا در دوش دقت و توجه فرق نيا به اگر. است قيدق آن صيتشخ جاها يبعض اما است راحت آن صيتشخ
 .شوديم روشن ،يزيتبر يآقا مرحوم االستاد خنايش شيفرما
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 تقرير نظر مرحوم تبريزي در احتمال دوم
 ليتحص ديبا را الحدث عن ةطهار كه داندينمشخص  و داردوجود  بآ ظرف كي فرد كه ييجا در ديفرمايم شانيا
 ،است كدام موال فيتكل كه ميدار شك ،ديايب قدرت بحث نكهيا از قبل ،كند ليتحص ديبا را الخبث عن ةطهار اي كند
 نجات ،كرديم دايپ تزاحم قيالغر انقذ هك ييجا در. است كرده فيتكل را كيكدام كه ميدار شك موال جعل مقام در يعني

 يمنته ،است شده صادر موال جانب از خطاب دو هر كه ميداشت نيقي ما و داشت انقذ خطاب كي هاقيغر از كدام هر
 نيا شك اما ،ستين جمع قابل فيتكل دو هر عمل مقام در كه هرچند نجايا در اما ،داشت مشكل عمل مقام در مكلف

 داده قرار مطلق نحو به را الحدث عن ةطهار موال ايآ كه است موال جعل در شك. است چگونه موال جعل اصالً كه تاس
 .شود مصرف الخبث عن ةطهار در آب تا است داده قرار مطلق نحو به ار الخبث عن ةطهار اي است
 كيكدام به موال خطاب و جعل كه ميدانينم يعني ،است قدرت مقام از قبل رتبه در ما شك كه نديفرمايم شانيا 
 اكرم مثل. دارد وجود شك موال عيتشر و جعل مقام در پس ،است گرفته تعلق مطلق طور به كدام به و است اصل

 .كرد تعارض قواعد اعمال ديبا و است تعارض نيا. است شارع جعل كيكدام ميدانينم كه العلماء تكرم ال و العلماء
 مطلق يكي اگر .كنديم دايپ تساقط دو هر ،است مطلق دو هر اگر شود دهيد كه است نيا به هم تعارض قواعد اعمال
 قواعد .شوديم مقدم اطالق بر عموم ،دارد اطالق گريد و است عموم يكي اگر .شوديم مقدم است ديمق آنچه ،است

 اطالق يگريد و دارد اطالق يكي اگر كه ديد ديبا ،كنند تعارض باهم ليدل دو گاه هر .است محتزا قواعد از ريغ تعارض
 دو هر اگر ،شوديم مقدم اطالق بر عموم ،دارد عموم يگريد و دراد القطا يكي اگر .است مقدم دارد اطالق آنكه ،ندارد
 كدامهيچ كه ديگويم هيعمل اصول و ميرويم هيعمل اصول سراغ به و كننديم تساقط ،بودند عموم دو هر اي بودند اطالق

 طرح نجايا در يزيتبر يآقا مرحوم كه است يشيفرما نيا .شوديم يجار دو هر از برائت چون ،ستين شرط هانيا از
  .اندنموده
 .                              نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و 


