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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 ترتب

به شیخ  دادن برای پاسخ مانند محقق خراسانی برخیو علم اصول نیست  یمسئله ترتب از مسائل قدیم همان طور که قبال بیان شد،

ل مشکلی بود که حراه حل ترتب در یکی از کاربردهای ه کردیم کدر جلسات قبل به این نکته اشاره  .بهایی از این راه وارد شدند

  از مسئله ترتب بحث خواهیم کرد.و به همین جهت اما خودش یک بحث اصلی و اساسی است  ،در مسئله ضد مطرح شده است

  قابل استفاده است یا خیر؟ آیا در فقه و فروع فقهی خیر؟پس بحث این است که آیا ترتب معقول است یا 

شیخ انصاری و محقق خراسانی د از جمله ه انالبی بیان کردمطدر مورد آن و وجود دارند موافقان و مخالفان جدی ر موضوع ترتب د

همان طور که قبال اشاره  .وقوع آن شده اندقائل به اما در مقابل جمعی نیز نه تنها به امکان ترتب بلکه  .دانندرا ممتنع میکه ترتب 

دارد که در البالی بحث با برخی از فروع و مصادیق مربوط به ترتب وجود کاربردهای زیادی در فقه رتب، تشد در صورت پذیرش 

  .آشنا خواهید شد

ند. بعد از ایشان مرحوم سید محمد حسن مرحوم کاشف الغطاء به آن پرداخت گردید. سپس اولین بار توسط محقق کرکی مطرحترتب 

 ره بحث کردند.باه نحو مبسوط در اینبایشان محقق ناییینی  ارکانش را تقویت و بعد ازشند می باکه معروف به سید مجدد شیرازی 

 محقق کرکی کالم

 کالم عالمه

جهت گرفتن دین خود ار کشخص طلب و اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد فرمایند:می مرحوم عالمه در کتاب قواعد در باب دین

عبارت عالمه در قواعد این ، نمازش باطل است. مشغول نماز شوددین  پرداختمدیون به جای  چنانچه؛ مراجعه کندبه بدهکار 

وال تصح صالته في أول وقتها، وال شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا »چنین است: 

 چنانچه .چه دین به شخص باشد و چه مثل خمس و زکات باشد باشد،مدیون اگر کسی  1«سوالخم غير الدين من الحقوق: كالزكاة

اگر  مثال عنی. ینمازش باطل است، موسع است یکه واجب که واجبی مضیق است مشغول خواندن نماز شوددین  به جای ادایمدیون 

 .نماز بخواند نمازش باطل است ،زکات و خمس پرداختبه جای و او باشد  مکلف زکات و خمس به گردن
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 :محقق ثانی می گوید .اشکال می کند سپس به ایشانمحقق ثانی ذیل عبارت مرحوم عالمه ابتدا دلیل فتوای عالمه را بیان می کند و 

ز مقتضی نهی ا ،امر به اداء دین دارد و امر به اداء دینمکلف است که  این به بطالن نماز داده افتودر این فرض علت این که عالمه 

و نهی در عبادت نیز موجب فساد  نهی از نماز متولد شده، امر به اداء دین دل از واقع پس در می باشد.ست ا خاص که نماز ضد

 است. باطل لذا نماز .است
 اشکاالت محقق کرکی به عالمه 

 :زیرا. این نماز صحیح است اند:بیان کردهچه که مرحوم عالمه بر خالف آن :گویدمحقق ثانی میسپس 

یعنی امر به اداء دین مقتضی می باشد، بله امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام . امر به چیزی مقتضی نهی از ضد خاص نیست :  اوال

اما ضد خاص عبارت است از یک فعل  .در واقع عبارت است از ترک آن چیزی، چیز زیرا ضد عام .نهی از ترک از اداء دین است

ودی است که مزاحم با اداء دین است و نهی نسبت به ضد خاص از دل امر به اداء دین وج امرنماز یک  چیز، آن دی مزاحم باووج

  .نمی آیدبوجود در 

 این است که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست.محقق کرکی پس اشکال اول 

بطالن  تنها دلیلی که می تواند ؟به چه دلیل حکم به بطالن نماز کنیم امر به چیزی مقتضی نهی از ضد خاص آن باشد،بر فرض  ثانيا :

امکان  نماز و چونهم امر به  نموده و به اداء دین رنه خداوند متعال هم امأک .این است که تکلیف بما الیطاق است، اثبات کند نماز را

امر به واجب گفت: ید بنابراین با .و هم نماز بخواند نمایدمکلف نمی تواند هم اداء دین و  نیست امر به صورت هم زمانهر دو  امتثال

و  «وصلّ دينک ادّ»: ل این می ماند که شارع بگویدثم .باقی است و امر به واجب مهم یعنی نماز کنار می رود اهم بر فعلیت خود

  .هدابخو مکلفهر دو را هم زمان از 

عليک كال من األمرين، لكن أوجبت »شارع می تواند بگوید:  زیر .ما الیطاق نیستبتکلیف  مانحن فیه :حقق ثانی می فرمایدم

و أثمت   أحدهما مضيق، و اآلخر موسع، فان قدمت المضيق فقد امتثلت ]و سلمت من اإلثم، و إن قدمت الموسع فقد امتثلت[

اگر مضیق  .مضیق است دیگریرا بر تو واجب کردم منتهی یکی موسع و عمل من هر دو  گوید:می ه شارعأنک «بالمخالفة في التقديم

موسع را مقدم واجب اگر  «موسعالان قدمت  و»هستید،  از گناه سالم و پاک «مالثسلمت من ا»امتثال کردی  (دین ءادا)را مقدم کنی 

که عبارت  معصیت انجام شدهامتثال صورت گرفته ولی شد، موسع امتثال واجب  اگر «في التقديم ةبالمخالف اثمت»را  (نماز) کنی

 .این همان ترتب است نمود. باید اداء دین را مقدم می کرد ولی به جای آن نماز را مقدممکلف یعنی  .تقدیم راست از مخالفت د

 قائل به صحت نماز شده اند. مور به بوده استأدر فرضی که اداء دین به عنوان واجب اهم م از راه ترتب نه محقق ثانیأیعنی ک

توانیم از راه ترتب می :دناقع برای حل مشکل تکلیف به ضدین یا به عبارت دیگر تکلیف ما الیطاق می گویپس محقق ثانی در و

او به خاطر تقدم نماز  لکن .هر دو امر امتثال شده رفت سراغ اداء دین و سپس نماز خواند مکلف ابتدا اگر .این مشکل را حل کنیم

 .است ی مرتکب شدهمعصیتبر یک واجب فوری مضیق به نام اداء دین 

که  نمودندمحقق کرکی ابتدا دلیل فتوای عالمه به بطالن نماز مزاحم با اداء دین را بیان  کردند، سپس به عالمه اشکال  خالصه بحث:

این نماز را توانیم میاز راه ترتب  فرمایند:است. ایشان می ترتب نیزمبنای فتوای صحت به چنین نمازی  .باید حکم به صحت کنیم

خر ؤاما رتبه امر به مهم م هم زمان متوجه مکلف شده اند.هر دو  واریم فعلی دمحصل ترتب این است که دو امر  .تصحیح می کنیم



  

57 

 

با امر اول مخالفت یا بنای  مکلف اگر .امر به مهم مشروط است وبه عبارت دیگر امر به اهم مطلق می باشد. از رتبه امر به اهم 

 ه است و این همان ترتب است.دیان کرمخالفت را داشت عص
  دو نقض محقق کرکی به عالمه 

 نقض اول

دادند که  ین نمازالفتوا به بطاین جا عالمه . سازگار نیستدر این جا  شانیا فتوایی داده که با مبنایدر باب حج مرحوم عالمه 

 ی است کهنیز به خاطر امر به اهم و نهی آن زیرا نهی دارد، ین نماز باطل استا می فرمایند: ایشان است. مقدم بر اداء دین شده

عالمه  امابرود. مهم امر به سراغ  سپس داهم را انجام ده ابتدا امرواست مکلف خیعنی موال از می باشد. به عنوان مانع آن جلوی 

 مسئله می باشد. توضیح ذلک:نظیر همین در بحث دیگری حکم به صحت عملی دادند که 

ترتیب الزم  طبق نظر مشهور روز عید قربان بین اعمال ، طبق نظر مشهورحج و اعمال روز عید قربان به طور کلی در باب مناسک

 برخی در مقابل مشهور .حلق یا تقصیر سپس ردگیقربانی صورت  ، سپسودشیعنی به ترتیب اول باید رمی جمرات انجام  .است

انجام نشد اگر به ترتیب مذکور  ست وروز عید قربان ا در سه کار نجام اینچه که مهم است اآنو ترتیب الزم نیست  قائلند که

بعد حلق و قربانی  ،طبق نظر مشهور که ترتیب واجب است اول باید رمیپس . اندشدهاحتیاط  قائل به بعضی نیزالبته اشکالی ندارد. 

 صحیح است؟ عمل او یا بحث این است که اگر کسی قبل از قربانی حلق و تقصیر کند آحال و تقصیر انجام شود. 

را باید وربه است أمچه که ممکلف آن نهأک .این تقدیم جایز نیست ،امر به حلق ردارد ب تقدم قربانیامر به حسب قاعده چون ه ب

لذا  .باید مقدم شود و دیگری واجب مهم وچون یکی واجب اهم است  .نه به معنای نهی از حلق استأک ی،انجام دهد و امر به قربان

  .باطل باشد بایددر صورت تقدیم حلق بر قربانی عمل مکلف  قاعدتاً

دوباره باید حلق یا تقصیر  ،قربانی کردمکلف یعنی بعد از آن که  .مجزی باشدو صحیح نباید این حلق  نیزطبق مبنای مرحوم عالمه 

نموده اجزاء حلق قبل از قربانی  به عالمه حکم یعنی یا سرش را بتراشد یا مقداری از مو یا ناخن را بچیند. اما مرحوم .انجام دهد

  1است.

چه که طبق آن قاعدتاً. زیرا محقق ثانی به عالمه اشکال می کند که این یک نقض به شما است که بحث این است :نقض اولخالصه 

این حلق : بگویید ییعن .تقصیر بدهید باید فتوی به بطالن حلق و نیزاین جا  ،شما در نماز مزاحم با اداء دین فتوا به بطالن نماز دادید

 دوباره باید انجام شود.و و تقصیر مجزی نیست 

 نقض دوم

 نیزباشد  مضیقپس باید جایی که وقت نماز ، با اداء دین باطل است)که یک واجب موسع است( مزاحم  اگر شما می گویید نماز

فرصتش  ، مدیون نیزدینش را اخذ کند تا فرض کنید آخر وقت است و شخص طلبکار مراجعه کرده مثالً .بگویید نماز باطل است

 کندبه عالمه اشکال می محقق کرکی .نماز از او فوت می شود نخواند ایننماز اگر  و رفتن استاز بین  در حال برای نماز ظهر وعصر

 بگویید نماز باطل است.  در این مسئله نیز شما بایدکه 
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 بررسي نقض دوم

یعنی موردی که به عنوان نقض  .این نقض قابل قبول نیست زیرا فرض ما این است که یک واجب مضیق و یک واجب موسع است

حث در جایی است که یک واجب مضیق و فوری است و دیگری ب .خروج از فرض است ،بلکهمطرح شده است در واقع نقض نیست

در حقیقت مربوط به جایی است که هر دو واجب مضیق  خر وقت و مزاحمتش با اداء دیننماز آ اما مثال به ،واجب موسع است

 1اند و این خروج از فرض می باشد.شده

محقق ثانی کانه اساس این راه حل یعنی مسئله ترتب را برای مواردی از این قبیل که دو واجب داریم که یکی اهم از دیگری است 

  یان نموده است.ب هو بین آن ها مزاحمت فراهم شد

ولی اصل ترتب  ،کندبحث هایی که در آینده می آید مسئله را مشکل می. به نظر سخت می آید کهفریبنده عنوانی است عنوان ترتب 

راه ترتب در از فعلیت خارج می شود.  به خاطر اهمیت امر اولو یعنی در واقع دو امری  که طبق نظر منکرین یکی فعلی نیست 

ها مختلف است این دو امر از نظر رتبه با هم اختالف دارند و چون رتبه آن :گویدمیلذا  .فعلی کند نیزواقع می خواهد امر دوم را 

 یکی مطلق است و دیگری مشروط.  زیرا ،اجتماعشان اشکالی ندارد و تکلیف ما الیطاق نمی شود

 بحث جلسه آینده 

 را پذیرفته است.ترتب الب مثل محقق ثانی قدر همین  نیز کسی است که در این باره مطلب نوشته و او مرحوم کاشف الغطاء دومین

 در جلسه آینده سخن او را نقل می کنیم.

 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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