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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 اشکال پنجم 

 فرع اول از فروع سه گانه

ز با التزام فروع ج نیفتوا در ا :درباره آن ها فرمودند شانیکه ابر می گردد  یاز فروع سه گانه ا یکیبه  ینییپنجم به محقق نا اشکال

 فقها یتاواوجود دارد که ف یاریموارد بس :البته فرمودند کردند و انیبه عنوان مثال برا چند فرع  شانیا .ستیترتب ممکن ن هیبه نظر

  .کردند انیسه فرع بایشان سپس  .ترتب قابل حل نخواهد بود هیبر اساس نظر زج در آن ها؛

اقامت  که متضمن حرمت یخطاب مکلف ولی حرام باشد ظهرتا  طلوع فجراقامه بر مسافر از اول  میبود که اگر فرض کن نیفرع ا کی

 یعنی ،که اقامه در آن زمان بر او حرام بوده نیبا ا ؛«مخاطبا به کونیالصوم و  هیعل جبیانه  یال اشکال ف» ؛را عصیان کنداست 

را  یخطاب شرع ،با اقامه خودش در آن محل و خطاب مخالفت کرد نیحال با ا نیاما در ع ،کرد یآن جا اقامت م دینبا مکلف

 یابنسبت به خط انیبعد از عص «الصوم جبی»خطاب  یعنی .روزه بر او واجب است ،مع ذلک اگر روز ماه رمضان باشدعصیان کرد. 

    .او را گرفته است بانیگر ،که منع از اقامه کرده است

ه مشهور ن فتوا کیا حیدر توض. واجب شده است مکلف روزه به گردن رایز ،است حیگرفته صح شخص نیکه ا یروزه ا به نظر فقها

هم خطاب دال بر حرمت  ،شده است مکلفهر دو امر و خطاب متوجه  ،از همان آن اول از طلوع فجر بدان قائل شده اند گفتند:

 هب یول است، او را گرفته بانیهر دو خطاب از همان ابتدا گر «.امیالص کمیکتب عل»الزوال و هم خطاب  یاقامت من اول الفجر ال

 پسس ستین یمطلق است و مشروط به شرط نیو ا را بر او ثابت کرده مکان نیحرمت اقامت در ا اول، خطاب یعنی .نحو مترتب

 جبیحرمه االقامه ف یدال علالخطاب ال تیان عص»نه گفته أک یعنی. بر او واجب کرده استصوم را خطاب صوم به نحو مشروط 

 ةحرم انیوجوب صوم مترتب بر عص یول موجود استپس هر دو خطاب از اول  .استب پس صوم بر شما واج «صومال کمیعل

  .االقامه است

با  نسبت به حرمت اقامت را فقط یفقها به وجوب صوم شخص عاص یفتوامی فرماید: کرده است و  انیب شانیکه ااست  یفرعاین 

  1.میئله ندارسم نیحل ا یاز ترتب برا ریغ یما راه و شود حل کرد یترتب م هینظر
 اشکال 

  .میکن یمطرح م ینییرا به عنوان اشکال پنجم به محقق نا نآمورد اشکال قرار گرفته است که ما  ینییموضع از سخنان محقق نا نیا
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 ترتب هیدر چارچوب نظرفقط فتوا  نیواقعا ا ایاما آ .ستین یصحت صوم دادند مشکل ایجا فتوا به وجوب صوم  نیکه فقها ا نیا در

  ؟است هیقابل توج

  :مینک یاشاره م یمطلب مقدمتا به ریخ ایترتب است  هینظر قیفرع از مصاد نیا این که مسئله کامال روشن شود که آیا یبرا
 مقدمه

 :داشته باشد ییها یژگیو باید ،شود یترتب معرف هیبه عنوان شاهد صحت نظر بخواهدکه  یهر فرع فقه

ضد خاص  ،واجب است که یعمل که اگر شدجا شروع  نیاصال موضوع بحث ترتب از ا .باشند نیدو واجب ضد :اول یژگیو

 نای ایآ است، بکند، که واجب مهم یچه مبادرت به انجام ضد خاص عباد چنان ،با واجب اول مخالفت کرد کلفداشت و م یعباد

نها اجتماع آ یعنیدو واجب ضد خاص هم باشند  نیاست که ا نیا یژگیو نیپس اول ؟شود یاست و عبادت محسوب م حیعمل صح

  .امکان اجتماع آن دو با هم وجود نداشته باشد ،کند انیاگر مکلف خواست هر دو را ات یعنی. در آن واحد ممکن نباشد

 یخر رتبأاست که به واسطه آن شرط ت یخطاب مهم مشروط به شرط ایواجب مهم  ،دو خطاب و دو واجب نیاز ا :دوم یژگیو

از بحث  که در این صورت است یخر زمانأت ،خر واجب دوم از واجب اولأتدر مواردی  .یخر زمانأکند نه ت می دایاز واجب اهم پ

 نیبا ا یاگر کس ه.آن قرار داد یبرا زمانی راو  نموده امر به خواندن نماز صبح که شارع« الصبح ةصل صلو»مثل  .ج استرما خا

 کرده انیعص را« صل»و خطاب  کار است تیمعصو نماز را در آن وقت نخواند، کند  انیعصآن را وقت مخالفت کند و  نیدر ا امر

 ؛ستگذشته ا ،که امکان عمل به امر نماز بوده یزمان نیآخر یعنی .زمان امتثال صورت گرفته است یبعد از مض زین انیعص .است

بعد  ،شود یمحسوب م یکار است و عاص تیکار را کرده باشد معص نیعمدا ا مکلفاگر است.نخوانده  نمازمکلف فتاب بر آمده و آ

ه نماز آمده ب ز امرجا امر به توبه بعد ا نیحال ا .توبه کند دیمخالفت کند با یکه عمدا با واجب اله یکس .دیآ یامر به توبه م، نیاز ا

خر أواجب دوم ت یعنی .دارند یخر زمانأدو ت نیاست که ا نیمسئله ا یامر به نماز است ول انیمشروط به عصبه توبه  امر .است

 که این خرعنه زمانا ثابت شده استأدر طول واجب اول و مت یواجب .به مسئله ترتب ندارد یطرب نیو ا دارد از واجب اول یزمان

 .ه استرتب ثیتنها از حو اختالف  است هزمان واحد مفروغ عن یاجتماع دو واجب فب تدر تر رایز .به بحث ترتب ندارد یاصال ربط

دو  نیب دیبان رایزمی باشند،  بحث ترتب خارج رهیاز دا لیقب نیاز ا یپس موارد .خر استأواجب دوم رتبتا از واجب اول مت یعنی

را برطرف  نیاست که طلب ضد نیمرتبه شده اند اختالف که قائل به ا نیاساسا علت ا یعنی ،خر باشدأتقدم و ت یواجب از نظر زمان

  .زمان واحد مسلم است یف نیواال اصل اجتماع وجوب ،دیآ یمن شیپ نیجا جمع ضد نیکه ا دنیکنند و بگو

قها در فتوا باشد که ف یبه گونه ا دیشود با یمطرح م هینظر نیعنوان ترتب و مرتبط با ا لیکه در ذ ای یمسئله فقه :سوم یژگیو

ترتب  هیفتوا که مورد نظر همه است جز با نظر نیا ندیوقت بگو نآ، نظر داشته باشند کیهمه  یعنی .درآن مسئله متحد النظر باشند

محسوب  نیو ضد ممکن نباشددر آن واحد دو واجب اجتماع  یعنی باشد، نیشیآن دو شرط پ یمسئله ا در لذا اگر .ستیقابل قبول ن

توا دهد ف کی یگروه و مسئله اختالف نظر داشته باشند ناما فقها در مورد آ ،خر از واجب اول باشدأواجب دوم رتبتا مت زیو ن شوند

امکان  یصورت در رایز .میاوریترتب ب هینظر یبرا دییأرا به عنوان شاهد و ت مسئله فقهی نیا میتوان ینمر، گید یفتوا گریو گروه د

 یگریراه د و میترتب حل کن هیبا نظر میهمه فقها را بخواه لو مورد قبو یمسلم و قطع یفتوا کیشود که ما  یترتب ثابت م هینظر
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را ثابت  امکان ترتب میتوان یاز فقها نم یجمع یبا صرف فتوا گرید د،جا اختالف نظر باش نیاگر ا اما .آن متصور نباشد یبرا زین

 .باشد که قابل ارائه در مقابل خصم باشد یبه نحو دیپس با .میکن
 بیان اشکال 

 بایدباشد  وجود داشتهترتب  هیترتب و مثبت امکان نظر هیبه عنوان شاهد نظر یفرع فقه کی رد دیکه با یژگیسه و نیظه احبا مال

 .دارد یفرع مشکالت نیا شود که یمعلوم م جا نیا؟ ریخ ایها را دارد  یژگیو نیا مطرح کردند ینییمحقق نا ی کهآن فرع ایآ مینیبب

طرح کرده م یمثال را به نحو شانیا رایز .صرفا فرض است ،کرده انیب شانیکه ا یفرع .ستیفرع مطرح در فقه ن کیفرع  نیاصال ا

 ییجا یحرمة االقامه برا ،االقامه باشد ةاگر حرم «المسافر یاالقامه عل ةلو فرض حرم: »گفتند رایز .است که اقامه ده روزه نباشد

نماز تمام و روزه  رایز ،شود یموجوب روزه ثابت ن و باشد وجوب اتمام نماز نیچن نیاگر ا .ستیاست که اقامه ده روز اصال ن

 مازشن ااساس ،مسافر باشد و اقامه ده روز نکند یده روز کند و اال اگر کس واجب است که شخص اقامه یرمضان تنها در صورت

 هیعل جبیاالتمام و  هیعل جبیجا  نیاگر قصد االقامه باشد ا ،قصد االقامه است عمده. ستیو روزه هم بر او واجب ن ستیتمام ن

 .صوم

ل به در فالن مح که نذر کند یتواند ثابت شود که کس یم یحرمت اقامت تنها در صورت ،حرمت اقامت را فرض گرفته است شانیا

پس اقامه در رمضان در آن ده  .دیکه ده روز ماه رمضان را مشهد نرو دینذر کرد یلیدل کیه ب دیشما فرض کن .مدت ده روز نماند

حث ب همه .صوم واجب و نماز تمام است محقق نایینیجا طبق نظر  نیا ،دیمشهد رفت به به هر دلیلحال  .شود یروز بر شما حرام م

وجوب صوم و وجوب اتمام تابع قصد  بلکه ،به وجوب صوم و وجوب اتمام ندارد یاست که مسئله نذر عدم اقامه ده روز ربط نیا

ذر ن یکس اگر ،به هم مربوط باشد دیدو با نیاست که ا نیمسئله ا دارد؟ به عدم اقامه در آن در ده روز یچه ربط نیاست و ا االقامه

 مه مربوطااالق قصدوجوب الصوم و وجوب االتمام به  رد،ندا با وجوب الصوم و وجوب االتمام یارتباط ،ا نماندجکرده ده روز فالن 

  .جا صورت گرفته است نیاست که ا یخلط کی نیا، است

 االقامه ندارد بلکه ةبه حرم یربط دیکه شما گفت یمثال نیاالقامه و ا ةدارد به حرم یچه ربط ،وجوب الصوم و وجوب االتمامپس 

  .السفر است ةمربوط به حرم

 ز در فالن شهرچند رونذر کرده مکلف اقامت حرام است چون  .االقامه در نظر گرفت ةامر اول را حرم شانیاست که ا نیا بحث

، بله :همه فرمودند ؟است حیروزه اش صح ایآ ،ماندشهر  در آنکار را کرد و  نیشخص در ماه رمضان ا نیا میحال فرض کن ،نماند

به  ؟است الصوم به چه مربوط وجوب ایاالتمام  بوجو نیاست که ا نیسوال ا .است ممات زیاست و نمازش ن حیروزه اش صح

 نیقصد اقامه ده روز باشد ا که یتاست که تنها در صور نیمسئله ا ؟«قصد االقامه»به  ایمربوط است  «المسافر یحرمة االقامه عل»

 .آورد یمو وجوب اتمام ن موجوب صو که یاقامت هر ،خود اقامت نه، صوم واجب است

 ةحرم» :مودهفر ینییمحقق نااین که اساسا  :مییگو یم یعنی .دیاین شیمشکل پ نیا هک میکن یفرع را عوض م نیما شکل ا ان قلت:

نه خود  ،نذر کرده است ده روز را نیا عدم قصد اقامه در مکلف یعنی .عدم قصد اقامه ده روز است انمنظورش «المسافر یمه علالقاا

از  رایز شود.می بحث مربوط به مسئله ترتب، مخالفت کرد و وارد منطقه شد و قصد اقامه ده روز کردمکلف حال اگر  .را تاقام
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 حرمت االقامه»نسبت به  انیمترتب بر عص نیروزه بر او واجب است و نمازش تمام است و ا ،چون قصد اقامه ده روز کرده یطرف

 .شود یترتب درست م ؟دارد یچه مشکل میکن ریوطور مسئله را تص نیاگر ا ،است «امیا ةعشر

 : میاست که ما دو خطاب دار نیا گفتند ینییکه محقق نا یانیب مستشکل و شنهادیپ فرق

  .ندارد یمشکلاست، که  «الحاضر یوجوب االتمام عل» ای «شهر رمضان یوجوب الصوم ف»خطاب دوم 

ا اقامه ج نیا یاگر مسافرت کرد «بلدهذا الهذا المکان اذا سافرت ب یفالتقم »: گفتند ینییکه محقق نا یدر فرع ست؟یامر اول چ

آن وجوب الصوم  ایاما آ ؛االقامه ثابت شده است ةحرم نجایا .محل به مدت ده روز نماند نیکه در انذر کرده  مکلف خود ای ،نکن

لفت ما مخا، امخالفت کرد ولی با آن نذر نماند در این شهر ده روز هنذر کرد؟ مکلف و وجوب االتمام مرتبط به نذر و متعلق نذر است

  .کند یبا آن نذر لزوما وجوب الصوم و وجوب االتمام را ثابت نم

د خطاب اول عدم قصمی گوید:  .شود تا مسئله ترتب درست میکن یمطرح م یگرید را به نحوما خطاب اول  :دیگو یم مستشکل

عدم »ه ب کند یمتعلق مرا نذر ؛ این که نذر کرده باشد اقامه نکند نه ،کندن وزقصد اقامه ده ر استنذر کرده مکلف  است. اقامه ده روز

  .شود یم دایخطاب دوم و خطاب اول پ نیب یارتباط کیلذا  «امیقصد اقامه عشر ا

شخص  نیااگر  رایز .کند حیتواند راه ترتب را تصح ینم و ستیهم باشد باز مسئله ترتب قابل قبول ن یبترت نیبه ار اگ یحت قلت:

وم د فیاست که خطاب دوم و تکل نیسوال ا ،نشود به حسب واقع یمتمش او قصد در نیالواقع ا یف و اقامه ده روز را قصد نکند

است  باگر قصد اقامه نکند نه صوم بر او واج ،که قصد اقامه کند دیآ یم یوجوب صوم در صورت رای. زریخ ؟ریخ ایشود  یمحقق م

 .نه تمام

 مخالفت کرده است «اوفوا بالنذور»با خطاب  .روز کرد که قصد اقامه ده نیدارد که قصد اقامه ده روز را بکند اما به صرف ا احتمال

که با نذر  یکسو نذرش را به هم زد و با نذر مخالفت کرد مکلف  .شود یامر ساقط م ،و چون با آن خطاب مخالفت کرده است

  .بدهد دیکفاره را با یکه توبه کند ول نیمگر ا، کفاره بدهد و هم عقوبت شود دیبا هممخالفت کند 

  :رایز .شود یباز ترتب درست نم ،که اگر متعلق نذر عدم قصد اقامه عشره هم باشد دیمالحظه فرمود پس

 .رود یم نیرسد و ترتب کال از ب یکه اصال نوبت به امر دوم نم کند یکند و با نذرش مخالفت نم یقصد اقامه ده روز نم مکلف ای

 .امر اول استعصیان در ترتب امر دوم مشروط به  رایز

 یاقب یامر گریو به محض مخالفت با نذر آن امر ساقط شده است و د با نذرش مخالفت کرده یعنی، اقامه ده روز کند قصداگر هم 

در ترتب شما اصرارتان  ؟اجتماعهما نیأاما  ؛دیآ یامر دوم م ،اگر امر اول وجود نداشت ،وجود ندارد گریپس امر اول د .ماند ینم

 ییآن جا ،ستیکه قصد اقامه ده روز نکند امر دوم ن ییجا نآ دیمالحظه فرمود نجایاما ا، می شونداست که دو امر باهم مجتمع  نیا

 پس اجتماع کجا بود؟ .اول وجود ندارد کند امر یکه قصد اقامه ده روز م

 وارد است. ینییاست که به عنوان اشکال پنجم به محقق نا یاشکال نیلذا ا

 «والحمدهلل رب العالمین»


