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چکیده
بـدل مقـدم یبـر واجـب داراسـتیبدل نیکه دارایاست که واجبنیاز مرجحات مطرح شده در باب تزاحم ا

کبـرا و ضـابطه نیـایدر علم اصول مطرح شده است و برایو وجوهلیدالیکلیکبرانی. در مورد اثبات اگرددیم
یکه برایاز وجوهلیچهار دلیبا واکاوارجستنیشده است. در اانیقاعده بنیبر اقیدو مصداق به عنوان تطب،یکل

یکه اگر واجب، دارامیادهیرسجهینتنیاست، به ادهیکه مطرح گردیدو مصداقیشده و سپس بررسانیاثبات کبرا ب
بـدل یموضوعًا از محل بحث خارج اسـت و اگـر واجـب، دارانخواهد آمد و دیپدیباشد، اصًال تزاحمیبدل عرض

بحث شود:دیباشد، در دو مقام بایطول
مسـتقل در یامـورد بـه عنـوان ضـابطهنیـگفت: ادی) در مورد اثبات کبرا در باب مرجحات باب تزاحم باالف

و تمـام ردیـقـرار گید بررسمسأله به صورت مستقل موریدر هر مورددیبلکه باستیمرحجات با تزاحم قابل قبول ن
هستند.دشهاند، دچار خشدهانیبیضابطه کلنیابیتقریکه برایادله و وجوه

از ادلـه اسـتفاده نمـود یبه روشنتوانیگفت: نمدیباهیو طهارت حدثهیطهارت خبثنی) در مورد دوران امر بب
بـر هیـضابطه بـر تقـدم طهـارت خبثنیاز باب اتوانیاست و لذا نمدهیاخذ گردیقدرت شرعه،یکه در طهارت مائ

در ممیدرک تمام نمـاز بـا تـنیمورد دوران امر برتمسک نمود؛ دیگریدلیبه دلدیحکم نمود بلکه باهیطهارت حدث
ممیکه درک کردن تمام نماز در وقت اهم است، تآنلیرکعت از نماز با وضو در وقت هم تنها به دلکیوقت و ادراک 

ضو گرفتن مقدم خواهد بود.کردن بر و

مرجحات تزاحم.،یقدرت شرع،یقدرت عقلح،یبدل، واجِب بدون بدل، ترجیواجِب دارا: هاکلیدواژه

.٢٠/٠٢/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی:٣١/٠٦/١٣٩٥تاریخ وصول:*. 
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مقدمه

یکی از ابواب مهم در علم اصول، باب تعادل و تراجیح است که در این باب، از تعارض و تزاحم بحث 
با هم تنافی داشته و مکلف تنها قدرت بر انجـام یکـی از شود. وقتی دو واجب ـ در مقام امتثال مکّلف ـ می

زمان داشته باشـد، تـزاحم نـام دارد کـه بـرای انتخـاب یکـی از دو واجـب در علـم اصـول دو واجب را هم
مرجحاتی بیان شده است.

است که ایـن داشتن آن نزد شارعکّلی در تقدیم یکی از دو حکم متزاحم بر دیگری، اولویتالبته قانون
اند از: مؤکد بودن و شدت حکـم، لویت در موارد مختلف، متفاوت است. برخی از این مرجحات عبارتاو

تقدم حق الناس بر حق الله، تقدم فریضه بر سّنت، تقدم محتمل األهمیه، تقدم واجـب کفـایی بـر واجـب 
ها و ... .عینی، تقدم زمانی داشتن یکی از واجب

حم بدل داشتن یکی از دو واجب و بدون بدل بودن واجب دیگر یکی از مرجحات بیان شده در باب تزا
گردد. برای مثال اگـر مکلفـی هـم محـدث جا واجبی که بدل ندارد بر طرف دیگر مقدم میاست که در این

است و هم لباسش نجس است و مقداری آب دارد که یا باید در طهارت حدثیه استفاده نماید یا در طهارت 
که طهارت حدثیه بدل (تیمم) دارد اّما طهارت خبثیه بدون بدل ه شده است: به دلیل آنجا گفتخبثیه؛ در این

است، باید آب در طهارت خبثیه صرف گردد و نماز هم با تیمم خوانده شود.
در این جستار برآنیم تا اّوًال بررسی نماییم که آیا این کبرای کلی به عنوان ضابطه قابل اثبات است که در 

هر واجبی که دارای بدل نیست، بر واجبی که بدل دارد، مقدم خواهد بود؟ و ثانیـًا بـر فـرض صورت تزاحم
اثبات این کبرا و ضابطه کلی، دو مصداقی را که برای تطبیق با این قاعده و ضـابطه بیـان شـده اسـت مـورد 

واکاوی و بررسی قرار گیرد.

اقسام ترجیح به واجب بدون بدل
گردد:م میاین مرجح به دو قسم تقسی

قسم اّول) واجب، بدل عرضی داشته باشد
که اطعام شصت مسکین بدل روزه شصـت قسم اّول آن است که بدل در عرض واجب باشد؛ مانند این

روز است. حال اگر امر دائر گردد بین انفاق زوجه (که بدلی برای آن نیست) و اطعام شصت مسکین ـ کـه 
که انفاق زوجه دارای بـدل جا به دلیل آناند: در اینز اصولیان گفتههای کفاره است ـ برخی ایکی از خصال

گـردد (ر. ک: گر منتقل میباشد، باید تقدیم گردد و اطعام شصت مسکین به دلیل بدل داشتن به نوع دینمی
/ ٢؛ مظفـر،٢٧٨/ ٦، محمدسـعید؛ حکـیم، ٣٦٧، محمـدتقی؛ حکـیم، ٢٧٦/ ٤نائینی، اجود التقریـرات
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١٩١.(

گردد که این بحث داخل در باب تزاحم باشـد؟ و در این است که آیا چنین دورانی سبب میحال بحث 
اگر در باب تزاحم داخل گردد، وجه ترجیح چیست؟

مبانی مختلف در بدلِ عرضی
چـه کـه بـا فرماید: این مورد اصًال داخل در باب تـزاحم نیسـت زیـرا آنآقای خویی در محاضرات می

مزاحمت ایجاد کرده است، یکی از افراد واجب تخییری است و در واجـب تخییـری واجب تعیینی (انفاق) 
گردد، واجب است.تنها جامع انتزاعی (أحد االفراد) و امری کلی که از افراد انتزاع می

واجب بوده و این جامع هم هیچ مزاحمتی با واجب تعیینی ندارد زیرا تزاحم به معنای » جامع«بنابراین 
که برای مکلف این امکان وجود دارد که میان ن مکّلف از امتثال دو تکلیف است و حال آنعدم تمکن داشت

چـه تکالیف جمع نماید به این ترتیب که مکلف در واجب تخییری فرد دیگری را انتخاب نماید. بنابراین آن
/ ٣لفقـه، کند (خوئی، محاضرات فی اصول اچه واجب است، تزاحم نمیکند، واجب نیست و آنتزاحم می

).٢٣٢/ ١نائینیچنین ر.ک: ؛ هم٢٨
باشد؛ اّما بنا بر مسـلکی این فرمایش بنابر این مبنا که واجب، در واجب تخییری جامع است، تمام می

کـه بـدل که متعلق وجوب، کل فرد فرد است ولکن در ترک یکی از افراد ترخیص داده شده است به شرط آن
/ ١ل الفقـه، فـی اصـوةنی است همان فرد است (طوسـی، العـدواجب تعییچه مزاحم با آن انجام پذیرد، آن

)؛ و لـذا در ٤٩٣/ ٢؛ فاضل لنکرانـی،١٥١/ ٢؛ نیز ر.ک: خمینی، أنوار الهدایة ١٤٠؛ آخوند خراسانی،٢٢٠
این مسلک باید به این مطلب قائل گردیم که اقوی بودن وجوب تعیینـی بـر وجـوب تخییـری سـبِب تقـدم 

گردد.می
اسـت و » کل واحد من األفـراد«ّوم در این باب آن است که متعلق واجب در وجوب تخییری، مبنای س

ف مختار است که هر کدام از آن متعلق واجب را اختیـار نمایـد و بـا انجـام گـرفتن یـک فـرِد واجـِب  مکَلّ
رًا وجوب ) بنا بر این مسلک هم ظاه٨٨/ ١گردد (علم الهدی،ه مکلف ساقط میتخییری، باقی افراد از عهد

تعیینی به دلیل اقوی بودن بر وجوب تخییری مقدم خواهد بود.
قسم دّوم) واجب، بدل طولی داشته باشد

نوع دّوم آن است که بدِل واجب در طول بدل دیگر باشد مانند تیمم نسبت به وضو؛ حال اگر امـر میـان 
انـد: اشد، برخی از اصـولیان فرمودهواجبی که بدل ندارد با واجبی که دارای بدل طولی است، دوران داشته ب
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وظیفه آن است که واجب بال بدل مقدم شود و در واجب دارای بـدل، بایـد بـدِل دیگـر اتیـان گـردد (ر.ک: 

).١٠٩/ ١؛ مشکینی أردبیلی،٣٤٦/ ٢؛ روحانی، ٧٠٩/ ٤نائینی
مرحوم نائینی نیز این کبرا و قاعده کلی را بر دو مورد (صغرا) تطبیق نموده است:

لف) دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه که طهارت خبثیه به دلیل نداشتن بدل، بر طهارت ا
حدثیه مقدم خواهد بود.

ب) تزاحم بین درک نمودن تمام رکعات نماز در وقت با تیمم و درک کردن یک رکعت از نماز در وقت با 
، بر نماز با وضو که بـدل (تـیمم) دارد، مقـدم که نماز در وقت دارای بدل نیستجا به دلیل آنوضو. در این

).٦٨/ ٧،بحوثصدر،؛ ٢٦/ ٣ر.ک: خوئی، محاضرات، گردد (می
گیری شود: اثبات کبرا و قاعده کلی (دلیل بر ترجیح واجب بدون بدل بنابراین باید بحث در دو مقام پی

بر واجب دارای بدل) و تطبیق کبرا نسبت به مصادیق محل بحث.

: اثبات کبرا (دلیل بر ترجیح)مقام اول
ها چهـار توان وجوهی را برای ترجیِح واجب بدوِن بدل بر واجِب دارای بدل بیان نمود که از میان آنمی

اند از:تر است؛ آن چهار وجه عبارتدلیل از بقیه مهم
وجه اّول برای اثبات کبرا

، مشروط به قدرت عقلی است و واجبی که بدل دارد مشروط به قدرت شرعی است و واجب بدون بدل
رت این مطلب در جای خودش تقریر شده است که واجب مشروط به قدرت عقلی، بر واجِب مشروط به قد

).٥٠٤/ ٢شرعی مقدم خواهد بود (نائینی، اجود التقریرات
بررسی وجه اّول

از واجبـات بـه بنا بر این وجه، بحث در این است که اگر دو واجب با یکدیگر تزاحم نمودند کـه یکـی 
قدرت عقلی مشروط بود و واجب دیگر مشروط به قدرت شرعی باشـد، مشـروط بـه قـدرت عقلـی مقـدم 

گردد. در نتیجه بایـد در که مزاحم برای واجب به وجود بیاید، قدرت شرعی نفی میگردد و به محض آنمی
بـه قـدرِت شـرعی مقـدم ابتدا معلوم گردد آیا واجبی که مشروط به قدرِت عقلی است بـر واجـِب مشـروط

است؟
تفاوت بین قدرت عقلی و قدرت شرعی.۱

قبل از شروع بحث باید به عنوان مقدمه بیان گردد که از چند جهت بین قدرت شرعی و قـدرت عقلـی 
تر هستند:تفاوت وجود دارد که این دو جهت از باقی جهات مهم
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زاحمت با تکلیف دیگـر هـم در آن که تمکن عقلی شرط است، عدم م. در قدرت شرعی عالوه بر این١

لحاظ شده است بر خالف قدرت عقلی که تنها مشروط به تمکن عقلی است؛ ایـن مطلـب سـبب گردیـده 
/ ٢تر از محدوده قـدرت عقلـی باشـد (بحرانـی، المعجـم االصـولی، است محدوده قدرت شرعی کوچک

٣٧٨.(
ا در خطاب دخالت دارد؛ به ایـن که قدرت عقلی تنه. قدرت شرعی دخیل در مالک است، و حال آن٢

ِه َعَلی «معنا که در قدرت شرعی، شارع مقدس خودش قدرت را در موضوع خطابش قرار داده است مانند  ِللَّ
اِس ِحجُّ اْلَبیِت َمِن إْسَتطاَع ِإَلیِه َسبیالً  ) بر خالف قدرت عقلـی محـض کـه در خطـاب ٩٧عمران: (آل» النَّ

درت و عدم قدرت مکلف، ربطی به محبوب بودن و عدم محبوبیت تکلیف در که قدخالتی ندارد به دلیل آن
دارد (ر.ک: که تکلیف به عاجز قبیح است، قدرت عقلی در خطاب دخالتنزد موال ندارد و تنها به دلیل آن

).٣٠٥/ ١؛ مظفر،٩٥/ ٧هاشمی شاهرودی، بحوث، 
اشکال بر ترجیح قدرِت عقلی بر قدرِت شرعی.۲

از علماء این است که تزاحم را پذیرفته و قائل به تقدم واجِب مشـروط بـه قـدرت ظاهر کلمات بعضی 
). ولـی بایـد ٤١٤/ ٣؛ اعتمـادی،١٣٢/ ٤اند (ر.ک: عراقـی،قدرِت شرعی شـدهعقلی بر واجِب مشروط به 

جا اصًال تزاحمی میان این دو واجب مطرح نیست تا بخواهیم یکی از واجبـات را بـر دیگـری گفت: در این
؛ حسـینی ٣٤٩/ ٢له تـزاحم خـارج اسـت (ر.ک: روحـانی،ح دهیم، بلکه این مورد موضوعًا از مسـأترجی

).٧٣/ ٣؛ مدرسی یزدی،٣٩٢/ ٣؛ هاشمی شاهرودی،٤١/ ٢فیروزآبادی،
باشد ـ تزاحم عبارت از تنافی داشتن دو حکم ـ بنا بر مسالکی که در این مسأله بین اصولیان مطرح می

اّما بنا بر هر یک از مسالک بین دو حکم تنافی ١حله فعلیت یا در مرحله تنجز استدر مرحله انشاء یا در مر
ها به قدرت عقلی مشروط است و دیگری مشروط به که میان دو حکمی که یکی از آنوجود دارد؛ و حال آن

گانه حکم است، سه مسـلک عمـده در بـین اصـولیین شـکل گرفتـه . در پاسخ به این سؤال که تنافی در باب تزاحم در کدام یک از مراحل سه١
است:

شـود (آخونـد خراسـانی، اگر چنین قدرتی نباشد، اصًال تکلیف انشاء نمیالف) نبوِد قدرت بر جمع بین امتثالین مؤثر در مرحله انشاء است و 
).٦٤/ ٧، ر، محّمدباقر، دروس؛ صد١٥٥محّمدکاظم، کفایه االصول، 

/ ٢نـائینی، اجـود التقریـراتگـردد (یابد و به طریق اولی منجز نمیب) اگر کسی قدرت ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی
).٢٩/ ١سیستانی، علی،سینی ؛ ح٥٠٢

، خمینـی، روح اللـه؛ ١٧٤/ ٣له سابق اثری ندارد. (حلی، حسین،اند قدرت محدد مرحله تنجز است و در دو مرحج) جمعی از محققین قائل
).١٨٣/ ٢رانی نجفی،؛ ته٢٣/ ٢، مناهج الوصول إلی علم األصول، همو؛ ٢٤٤/ ١تهذیب االصول، 
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ای تنافی مطرح نیست چراکه موضوع حکم اّول (یعنی همـان واجـب باشد در هیچ مرحلهقدرت شرعی می

نماید.موضوع حکم دّوم (یعنی واجب شرعی) را رفع می٢قلی) از باب ورودع
دلیل بر ورود آن است که موضوع حکمی که در آن قدرت شرعی أخذ گردیده است، عدم مزاحمـت بـا 

باشد و در نتیجه با موجود بودن حکم مزاحم ـ که البته واجب عقلی است (فرقـی نـدارد کـه حکم دیگر می
و یا مساوی باشد و یا اضعف باشد) موضوع حکمی که مأخوذ به قدرت شرعی اسـت، از مزاحم اهم باشد

گردد.نظر تکوینی مرفوع می
به عبارت دیگر با موجود بودن حکم مزاحم، اصًال تکلیفی که مأخوذ به قدرت شـرعی اسـت نـه دارای 

نمودن اهم و مهم بـین دو مالک و نه دارای خطاب است؛ و در نتیجه با وجود نداشتن مالک دیگر مالحظه 
؛ فیاض حسـین عـاملی، شـرح الحلقـة ١٥٣/ ٧،، بحوثصدرتکلیف هیچ معنایی نخواهد داشت (ر.ک: 

).١٦١/ ٣؛ صدر، مباحث االصول، ٢٧٩/ ٦، محمدسعید؛ حکیم، ٧٠/ ٣الثالثة، 
اشکال به وجه اّول.۳

ر مقایسه با واجبی که در حال ـ بعد از بررسی نمودن ترجیح واجبی که مشروط به قدرِت عقلی است د
آن قدرِت شرعی مأخوذ شده است ـ باید در مقام مناقشه به وجه اّول بیان گردد:

اّوًال اگر تزاحم بین واجب دارای بدل و واجب بدون بدل به مبحث قدرت عقلی و قدرت شرعی برگردد، 
از محـل بحـث خـارج گونه کـه توضـیح آن گذشـت اصًال بین این دو واجب تزاحمی وجود ندارد و همان

خواهد بود.
ثانیًا ـ بر فرض وجود تزاحم ـ این دلیل أخص از مدعا است؛ وقتی این وجه کامل خواهد بود که تـالزم 

گونه نیست که هر واجبی که که ایندائمی بین واجب دارای بدل با قدرت شرعی وجود داشته باشد و حال آن
شد بلکه میان بدل داشتن و مشروط به قدرت شرعی بودن بدل داشته باشد حتمًا مشروط به قدرت شرعی با
که ادعا این بود که هر واجبـی کـه بـرای آن بـدل هسـت، رابطه عام و خاص من وجه برقرار است و حال آن

مأخوذ به قدرت شرعی است.
گونه است که محل اجتماع در جایی است که قدرتی که در وضو تصویر عموم و خصوص من وجه این

ه قدرت خاصی است که در آن غیر از قدرت عقلی، عدم مزاحمت (یعنی قدرت شرعی) هـم ـ اخذ گردید
چه که مستفاد از آیات و روایات است ـ شرط شده است.بنا بر آن

اّما در برخی از موارد تنها قدرت شرعی لحاظ شده است ولکن بدلی برای آن واجب وجود ندارد مانند 

نائینی، اجود التقریراتشیء از موضوع حکم دیگر است که منشأ این خروج، تعبد شرعی است (ر.ک: . ورود، به معنای خروج حقیقی یک٢
بندی ) شهید صدر در تحقیقی مفصل، ورود را به پنج نوع تقسـیم٥٣٢/ ٢؛ حکیم، محسن، حقائق األصول، ٤٨٩؛ منتظری، حسینعلی٥١١/ ٢

).٦٥/ ٧،اند (ر ک: هاشمی شاهرودی، محمود، أضواء و آراءنموده
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دارای بدل نیست؛ و گاهی در واجب، قدرت عقلی أخذ شده اسـت حج که مشروط به قدرت شرعی بوده و
های مرتبه که مثًال عتق رقبه دارای بـدل (شصـت روز، روزه گـرفتن) ولی دارای بدل هم هست همانند کفاره

که خودش مشروط به قدرت عقلی است.است با وجود آن
وجه دّوم برای اثبات کبرا

قابل استفاده است این است که: تقدیم واجبی که دارای بدل وجه دیگری که از کلمات بعضی از علماء
که بعضی از مصلحت مبدل به دست بیاید، همه مصـلحت واجـب گردد عالوه بر آنباشد، موجب مینمی

دیگر نیز استیفاء گردد.
شود ولی با انجام دادن بدل مقـداری به عبارت دیگر هر چند با ترک کردن مبدل، واجب اصلی ترک می

که همه مصلحت واجب مقابل (أحد المتزاحمین) نیـز مصلحت فائته به دست خواهد آمد، عالوه بر ایناز 
گردد؛ اّما اگر واجبی که دارای بدل است، مقدم گردد همه مصلحت واجب دیگر از بین خواهـد استیفاء می

لحت واجب کند به دست آوردن مقداری از مصلحت یک واجب و تمام مصرفت؛ در نتیجه عقل حکم می
اجب مقابل) مقـدم دیگر، بر استیفاء تمام مصلحت یک واجب فقط (بدون درک نمودن هیچ مصلحتی از و

).٧١٦/ ٢گردد. (بجنوردی،
اشکال به وجه دّوم

شود؛ تیمم بدل طولی و اضطراری است و در صورتی واجب است که مکّلـف این دلیل موجب دور می
ر باشد. پس بدلیت تیمم، توقف بر مضطر و معـذور بـودن از وضـو به دلیل نبود آب یا مضر بودن آب معذو

دار بودن وضو گردید زیرا مستدل در این که در این استدالل معذور بودن از وضو توقف بر بدلدارد و حال آن
مقام بود که اثبات کند مکّلف در ترک وضو به دلیل داشتن بدل معذور است و لذا خود ایـن بـدلیت را یـک 

گونه که در باال شد که مکلف در انجام ندادن وضو به دلیل انجام واجـب مـزاحم ساب آورد همانعذر به ح
دیگر معذور است؛ در نتیجه بدلیت توقف بر اضطرار دارد و مضطر بودن مکلف هم متوقف بر بدلیت دارد.

کـه بـه دلیـل آنبه عبارت دیگر آیا به دلیل معذور بودن مکّلف از وضو، تیمم بدل از آن شده است و یـا 
تیمم بدل از وضو است، مکّلف معذور به تیمم گرفتن است؟ فرض اّول درست است زیرا ابتـدا بایـد عـذر 

گفت: شارع مکّلف را به دلیل وجود بـدل بـرای وضـو، که مستدل میثابت بشود تا تیمم بدل شود در حالی
مکلف را در ترک وضو معذور داشته است.

وجه سّوم برای اثبات کبرا
روایاتی در مورد دائر بودن امر میان خوردن میته و صید نمودن در حال احرام وارد شده اسـت کـه در آن 

حلبی از امام صادق «روایات امر به خوردن از صید و ترک کردِن خوردن میته داده شده است؛ از باب نمونه: 
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که مضطر شده و تنها گوشت میته کند که در مورد شخص محرمی از امام سؤال کردم نقل می» الّسالمعلیه«

تواند تناول نماید؟ ... حضرت فرمودند: از صید تناول نموده و گوشت صید در اختیار دارد! از کدام یک می
).٢٠٩/ ٢؛ طوسی، اإلستبصار، ٣٧٣/ ٢؛ ابن بابویه، ٣٨٣/ ٤(کلینی،» اش را پرداخت نمایدارهو کف

توانـد ) می٨٥/ ١٣یات کامل این باب ر.ک: حر عاملی،وادلیلی که در أمثال این احادیث (برای دیدن ر
مورد استناد قرار بگیرد این است که در صید، بدل (یعنی فدیه) موجود است اّمـا بـرای خـوردن میتـه بـدلی 

که بگوییم: در این امر که بدل در انجام حرام بوده باشد یا در ترک واجـب، وجود ندارد؛ در نتیجه بعد از این
توان با تّوجه حکم موجود در این روایات برداشت نمود کـه واجـب بـدون بـدل بـر ندارد، میتفاوتی وجود

گردد.واجب دارای بدل مقدم می
اشکال به وجه سّوم

اوًال مورد این روایات خاص است و استفاده نمودن چنین کبرای کلی از ایـن روایـت استحسـان عقلـی 
س اولویت یا قیاس منصوص العله قائل به سرایت حکم به دیگـر که از باب قیابوده و اعتباری ندارد مگر آن

موارد شویم که هر دو در فرض مسأله منتفی است.
توان فدیه را به عنوان بدل صید به حساب آورد؛ فدیه رفع کننده ثانیًا چنین قیاسی مع الفارق است و نمی

شتِن هـیچ عـذری، اقـدام بـه صـید حکم تکلیفی نیست به این معنا که اگر شخصی از روی عمد و بدون دا
نماید، دادِن فدیه برطرف کننده و رافع حکم حرمت آن نیست بلکه ظاهر آن است که وجوِب پرداخت فدیه 

به لحاظ حکم وضعی است و حرمت سر جای خودش باقی است.
ه اگـر در واقع این مورد، شبیه بدل در باب ضمانات است که از باب کفاره، بدل الزم است؛ برای نمونـ
توانـد امر دائر بین تصرف در ظرف طال یا تصرف در ظـرف غیـر بـدون اذن صـاحبش گـردد، مکلـف نمی

دهم؛ زیرا لزوم پرداخت نمودن حق غیـر کنم و بعد حق صاحبش را میبگوید: من در ظرف غیر تصرف می
مـودن در (انجام بدل) یکی از احکام وضعی است و بر طرف کننده حکم تکلیفـی (حـرام بـودن تصـرف ن

اموال دیگری بدون اجازه صاحب آن) نیست؛ و در نتیجه وقتی بین حکم تکلیفی و وضعی تفـاوت حاصـل 
توان برای اثبات کبرا از این مسأله استفاده نمود.شد دیگر نمی

وجه چهارم برای اثبات کبرا
چه که گردد بلکه آنمزاحمی که دارای بدل است اقتضای آن را ندارد که حتمًا خصوِص فرِد مزاحم اتیان 

اقتضا دارد، انجام جامع بین آن فرد مـزاحم و بـدلش اسـت؛ اّمـا آن مزاحمـی کـه بـدل نـدارد، اقتضـا دارد 
خصوِص همان فرد مزاحم اتیان گردد.

تواند بـا چیـزی کـه در آن اقتضـای به حکم عقل آن چیزی که در آن اقتضای وجوب، وجود ندارد نمی
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گـردد قـدم میید؛ در نتیجه واجبی که بدل ندارد بـر واجـب دارای بـدل موجوب وجود دارد، مزاحمت نما

).٢٨/ ٣، (خوئی، محاضرات
اشکال به وجه چهارم

اّوًال این دلیل تنها در جایی کارایی دارد که دارای بدل عرضی باشند و شامل محل بحث کـه متـزاحمین 
دارد در آن اقتضای اتیـان وجـود دارد و از شود زیرا آن مزاحمی که بدل طولی دارای بدِل طولی هستند، نمی

).١٦١/ ٣محل بحث خارج است (صدر، مباحث االصول، 
ثانیًا در جایی که بدل، عرضی هم باشد، این دلیل درست نبوده و از محل بحث خارج خواهد بود زیـرا 

ارد، معنـا در چنین موردی که اقتضای وجوب وجود ندارد، اصًال مزاحمت با چیزی که اقتضای وجوب را د
که محل بحث در جایی است که در ابتدا تزاحم وجود داشته باشد و بعد به دنبـال مرجحـی ندارد و حال آن

برای ترجیح أحد المتزاحمین باشیم و در این مورد که أصًال تزاحمی وجود ندارد، موضوع منتفی است و در 
د ندارد.نتیجه بین جامع و فرد مزاحم با یکی از افراد جامع تزاحمی وجو

» ما لیس له البـدل«توان به صورت کلی قائل به تقدیم چه تاکنون عرض شد این است که نمینتیجه آن
گردید بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.» ما له البدل«بر 

مقام دوم: تطبیق کبرا بر مصادیق
صادیق است؛ این کبرا بر دو مورد تطبیق داده شده است:جهت دّوم بحث، تطبیق کبرا بر موارد و م

مورد اّول) دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه
تزاحم طهارت حدثیه با طهارت خبثیه به دو نحو قابل تصور است:

نماید؛ مثال آن در جـایی اسـت تزاحم می٣الف) گاهی طهارات مائیه (وضو و غسل) با واجبات نفسی
مقداری است که یا باید برای وضو و غسل به کار رود یا برای تطهیر مسجد استعمال گردد کـه در که آب به 

شود و این شـخص بایـد تـیمم که تطهیر مسجد دارای بدل نیست بر وضو گرفتن مقدم میجا به دلیل آناین
نموده و با آبی که در دسترس دارد مسجد را تطهیر نماید.

گردند؛ مثال آن در جایی است که آب به مقداری اجبات غیری متزاحم میب) گاهی طهارات مائیه با و
جا هم برخی است که یا باید برای وضو و غسل به کار رود یا برای تطهیر لباس یا بدن استعمال گردد؛ در این

بـدل که طهارت لباس یـا بـدن دارایاند به دلیل آناز علماء قائل به تزاحم و ترجیح تطهیر لباس و بدن شده

شده باشد نه به منظور رسیدن به یک واجب دیگر، واجب نفسـی نـام دارد و واجـب غیـری بـه واجبـی گفتـه . واجبی که برای خودش واجب٣
؛ حائری اصفهانی، ٣٢٤/ ١نیست بلکه مصلحت در غیر آن است (ر ک: عراقی، شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحتمی

).١٥٤/ ١قمی، تقی،؛ طباطبائی٨٠/ ١
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باشد و طهارت مائیه بدل دارد؛ در نتیجه مکّلف باید آب موجود را برای تطهیر لباس یا بدن خود صرف نمی

کند و برای نمازش تیمم نماید.
انـد: مرحوم عالمه در کتاب منتهی به این مورد اشاره فرموده و بر آن ادعای اجماع و عدم خالف نموده

معه من الماء ما یکفی أحدهما صرفه إلی اإلزالـة ال إلـی الّطهـارة ألّن مسألة: و لو کان علی بدنه نجاسة و«
).١٣١/ ٣(عالمه حّلی،» نعرف فیه خالفاً الّطهارة واجب لها بدل بخالف إزالة الّنجاسة و ال

اگر استفاده نمودن از آب به منظور «کند: صاحب عروه هم در بحث تیمم مسأله را این چنین مطرح می
که وضو و غسـل واجب اهمی مانند بر طرف کردن نجاست خبثیه معارضه نماید به دلیل آنوضو و غسل با 

).٤٧٧/ ١(طباطبایی یزدی،» کار گرفته شودبدل دارد، باید آب موجود، در رفع نجاست خبثیه به
کند: در بعض از اخبار بیان شده است که باقی تکالیف باید بـر شیخ انصاری در کتاب الطهارة نقل می

).٢٨٦/ ١ی آب بدل قرار داده است (أنصاری،ارت مائیه تقدیم گردد چراکه خداوند متعال براطه
) هـم ایـن مـورد را در بـاب ١٣١/ ٦، مستمسـک) و حکیم (٣٠/ ٣، محاضرات، مرحوم نائینی (خوئی

.اندتزاحم ذکر کرده و نماز با تیمم و لباس پاک را بر نماز با لباس نجس به همراه وضو ترجیح داده
بررسی تقدیم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه

در مورد تقدیم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه باید گفت: ریشه و اصـل ایـن مسـأله بـه ایـن مطلـب 
گردد که آیا در طهارت مائیه، قدرت شرعی (به معنای عدم تزاحم با واجب دیگر) لحاظ شده است؟برمی

بیان مطرح شده است:در مورد أخذ قدرت شرعیه در طهارت مائیه دو
وجه اّول برای اثبات قدرت شرعی در طهارت مائیه.۴

واجب دیگر مـأخوذ اسـت (ر.ک: اند: در طهارت مائیه عدم وجود مزاحمت با مرحوم نائینی ادعا کرده
) برای این ادعا دو دلیل مطرح شده است:٣٥٤/ ١آملی،

مم اخذ شده اسـت زیـرا وجـدان و عـدم سوره مائده عدم وجود آب برای تی٦الف) در خود آیه شریفه 
وجدان کنایه از عذر و عدم عذر است. در مستمسک در تقریر این ادعـا آمـده اسـت: اگـر بگـوییم مـراد از 

اش این است که اگر کسی آبی از غیر هم در دستش امانت باشـد و اذن وجدان، وجدان تکوینی است الزمه
گردد و بر او وضو واجب و الزم اسـت؛ لکـن ایـن حسوب میاستفاده از آن آب را نداشته باشد، واجد آب م

).٣٥٠/ ٤،گردد (حکیم، مستمسکاستفاده نمیمعنا از این آیه شریفه
آید که اگرچه مریض ب) از تطبیق عدم وجدان بر مریض (إن ُکنُتم َمرَضی أو َعَلی َسَفٍر ...) به دست می

که آب برایش ضرر دارد، از استعمال آن منع شده است و به منزله کسی آب است اّما به دلیل آنتکوینًا واجد
گردد که هر شخصی که از که آب ندارد، اعتبار شده است. بنابراین از آیه شریفه یک قاعده کلی برداشت می
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له غیر واجد آب بوده و استعمال آب ممنوع باشد، به لحاظ تکلیف دیگری که به او متوجه شده است، به منز

).٢٢٦/ ٥اید تیمم بنماید (ر ک: طباطبایی،ب
اشکال به وجه اّول

نسبت به دلیل اّول باید بیان گردد:
چه مرحوم حکیم ذکر نمودند نیاز اثبات دارد و اثبات آن به این صورت است کـه آیـه کریمـه در اّوًال آن

که محتمل است آیه ششم سوره مائده در مقام بیان حالیمقام بیان نمودن تمام مسوغات تیمم بوده باشد؛ در 
گردد یعنی اگر در این احوالی که در آیه بیان شـده اسـت، آب احواالتی باشد که برای هر مکلفی عارض می

توان تیمم نمود. در نتیجه این مطلب که وجدان و عدم وجدان آب را کنایه از عذر و عـدم عـذر پیدا نشد می
ی واضح نیست.تفسیر نماییم خیل

ثانیًا مثالی را که مرحوم حکیم مطرح نمودند خصوصیت دارد، یعنی به مناسـبت حکـم و موضـوع بـه 
که بتواند بـا آن وضـو آید که منظور از وجدان، آبی است که در اختیار مکلف بوده و صالحیت ایندست می

دلیل بر این نیست کـه مـراد از عـدم شود،که این مورد شامل وجدان نمیبگیرد، وجود داشته باشد؛ اّما این
وجدان وجود هر گونه عذری است.

اّما نسبت به دلیل دّوم سه اشکال وجود دارد:
را بر مریض تطبیق بدهیم معلوم نیست زیرا این احتمال وجود دارد کـه مریضـی » لم تجدوا«که . این١

به سفر ارتباط داشته باشد.» لم تجدوا«مسوغی جداگانه است و 
که مجـوز الوه بر این، ضرر رساندن به نفس بطور مطلق حرام نیست؛ برخی از ضررها با وجود آن. ع٢

توان از آیه برداشت نمود که تیمم است ولی حرام نیست چراکه امکان دارد ضرر معتنابه نباشد. بنابراین نمی
گردد.هر فردی که از استعماِل آب ممنوع است به منزله غیر واجد می

بپذیریم که عدم دسترسی به آب بر مریض منطبق گردد و هر ضرر رسـاندنی بـر نفـس نیـز . بر فرض٣
حرام باشد، باز هم این کالم تمام نیست زیرا این احتمال وجود دارد که شارع مقدس حفظ نفس را به دلیـل 

کلیفـی که ادعا این بود که مطلـق مزاحمـت بـا هـر تاهمیت آن بر طهارت مائیه مقدم کرده است، در حالی
).٨١/ ٣؛ طبرسی،٤٥٧/ ٣: طوسی، التبیان، گردد (ر.کسبِب مرفوع بودِن موضوِع وضو می

وجه دّوم برای اثبات قدرت شرعی در طهارت مائیه.۵
انـد بـه ایـن مرحوم امام برای اثبات قدرت شرعی در طهارت مائیه به برخی از روایات اسـتدالل نموده

گردد موضوع طهارت مائیه برطرف شود؛ از جمله: م، سبب میصورت که صرِف موجود بودِن تکلیِف مزاح
از امام در مورد شخصـی سـؤال «گوید: الّسالم) که راوی میصحیحة محّمد بن مسلم از امام صادق (علیه
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نمودم که در مسافرت جنب شده است و جز برف و یخ، آبی برای وضو ندارد؟ حضرت فرمودند: این امر به 

/ ١؛ طوسی، تهذیب األحکـام، ٦٧/ ٣، (کلینی» باید آن شخص تیمم نمایده ومنزله ضرورت محسوب شد
١٩٢.(

و اإلنصاف أّن الخدشة لو أمکنت فی «فرمایند: مرحوم امام بعد از بیان چند روایات به عنوان مؤید، می
» یلکّل واحد مّما ذکر لکن من مجموع ما ذکر تطمئّن النفس بأّن المحـذور الشـرعی مطلقـًا یوجـب التبـد

).٤٦/ ٢(خمینی، کتاب الطهاره، 
تأمل در وجه دّوم

خود مرحوم امام معترف به این مطلب هستند که احتمال اشکال کردن در هر کدام از احادیـث موجـود 
در این مسأله امکان دارد؛ برای نمونه نسبت به روایتی که بیان شد ابتدا باید بررسی گردد که در چه مـواقعی 

توان مدعی شد که در تزاحم تکالیفی که از نظـر اهمیـت، کمتـر یـا برابـر بـا ا میضرورت صادق است؟ آی
نماید؟طهارت مائیه هستند باز هم ضرورت صدق می

گویـد از امـام کـاظم حسـن تفلیسـی می«شاهد بر عدم تمامیت این گفتـار، ایـن روایـت اسـت کـه: 
اند و بی با هم در جایی جمـع شـدهالّسالم) در مورد جایی سؤال نمودم که شخص میت و شخص جن(علیه

تنها برای یک غسل آب وجود دارد؛ وظیفه چیسـت؟ حضـرت در جـواب فرمودنـد: هنگـامی کـه سـنت و 
که تکلیفـی ) در این حدیث در عین آن٢٧٨/ ٢(مجلسی،» ند، باید فرض مقدم گرددفریضه با هم جمع شد

کـه اگـر اند و حال آندم بودن طهارت مائیه دادهدر برابر طهارت مائیه قرار گرفته است، ولی امام حکم به مق
.٤شدبر طبق گفتار امام قرار بود هر عذر مسوغ برای تیمم باشد باید حکم به وجوب تیمم می

توان به روشنی استفاده نمود که در طهارت بنابراین خالصه مطلب در قسم اّول این است که از ادله نمی
م نداشتن با واجب دیگر) مأخوذ شـده اسـت؛ البتـه اگـر از روایـات مائیه، قدرت شرعی داشتن (یعنی تزاح

خاصه این مطلب استفاده گردید فهو المطلوب و اال مسأله به ترجیح اهـم بـر مهـم و ضـوابط آن بازگشـت 
کند.می

اشکاالت بر تقدیم طهارت خبثیه.۶
اش چنـین در محاضرات در مورد مقدم بودن طهارت خبثیه دو اشکال مطرح شـده اسـت کـه خالصـه

است:
الف) تزاحم میان دو امر ارشادی هیچ معنایی ندارد چراکـه در مخالفـت بـا اوامـر ارشـادی اسـتحقاق 
عقوبت وجود ندارد و اصًال ملتزم شدن به امر ارشادی واجب نیست تا تزاحمی در کار باشد؛ بر فرض حتی 

. البته ممکن است بگوییم: چون در این روایت هر دو تکلیف دارای بدل هستند حکم به تقدیم طهارت مائیه شده است.٤
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طهارت از خبث است و بـرای هـر در صورتی که مزاحمت هم باشد بین نماز با طهارت از حدث و نماز با 

یک از این دو، بدل وجود دارد: بدِل نماز با طهارت مائیه، تیمم است و بدِل نماز با طهارت خبثیه نیز نماز با 
لباس یا بدن نجس یا نماز بدون لباس یا عریان است.

ندارد چراکه ب) اساسًا واقع شدن تزاحم در واجبات ارتباطی به لحاظ اجزاء و شروط آن واجب جریان 
که یک امر وجود دارد و آن امر هم به مرکب تعلـق گرفتـه در صورت دائر بودن بین اجزاء و شرائط به دلیل آن

گـردد (ر.ک: حلـی، است با ساقط شدن یک جزء، بطور کلی امر به تمام واجـِب مرکـب کـامًال سـاقط می
/ ٣(کلینـی،» تترک علی کـل حـالالة الالص«)؛ ولی از آن جایی که دلیل خاص داریم که ٢٧٤/ ٣حسین،

) علم داریم که نماز برای هر مکلفی جعل شده است ولـی تردیـد ١٧٢/ ٢؛ طوسی، تهذیب األحکام، ٢٨٨
داریم که کدام نماز واجب شده است؛ در نتیجه این شک به مرحله جعل بازگشت دارد و لـذا ایـن مـورد از 

).٢٩/ ٣، ی، محاضراتبود (خوئتزاحم (که مرحله امتثال است) خارج خواهد 
که: ارتباطی بودن گیرد و آن اینالبته این نکته قابل تأمل است که این دو اشکال از یک مطلب نشأت می

گیرد و لذا به سقوط یک در باب نماز عبارت است از وحدت بین اجزاء و شرائط که از وحدت امر نشأت می
ا ثابت گردد دو خدشه به ایشان وارد است.گردد. در نتیجه اگر این مبنجزء اصل تکلیف ساقط می

بنا بر این اشکالی که آقای خویی بیان نمودند و این فرع فقهی را بـه بـاب تعـارض برگرداندنـد، قاعـده 
شـود (ر.ک: آخونـد ییـر میاقتضای تخییر دارد زیرا با تعارض دو دلیل و عدم مرجح حکم به تساقط یـا تخ

) و ایشان قائل به تخییـر ٣٨٧/ ٤؛ ایروانی،٤٦٦/ ٤المحصول، ،سبحانی؛ ٢٠٤/ ٢؛ مظفر،٤٣٩خراسانی،
)؛ ولی با این وجود در مقام افتاء تصریح دارند که احتیـاط ٤٢٣/ ٣، مصباح االصول، خوئیهستند (ر.ک: 

چنین احتیاط در آن است که در این است که تیمم کند و با آب قلیل لباس یا بدن نجسش را تطهیر کند و هم
). دلیل ایشان ١٤٤/ ١٠اإلمام الخوئی، ة، موسوعهمولباس کند و بعد تیمم نماید (صرف تطهیرابتدا آب را

کنند.آن است که مراعات شهرت ـ بلکه اجماع منقول ـ را کرده و لذا دو احتیاط را مطرح می
ر مورد دّوم) دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز بـا وضـو د

وقت
محل بحث آن است که اگر امر دائر شود بین تحصیل طهارت مائیه ولی با این عمل بیش از یک رکعت 

که تمام نماز در وقت درک شود، بیان شـده اسـت کـه بـه کند و بین طهارت ترابیه و ایناز وقت را درک نمی
گردد.که وقت بدل ندارد اهم بوده و در نتیجه مقدم میدلیل این
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ی مرجح بودن درک تمام نماز با تیممدلیل برا

مـن «دلیل بر ترجیح درک کردن تمام نماز با تیمم آن است کـه وقـت دارای بـدل دارد و آن هـم قاعـده 
گونه کـه همان«باشد و مرجحی بین این دو متزاحم وجود ندارد و لذا باید قائل به تخییر شویم: می٥»أدرک

د ـ که همان طهارت ترابیه و تیمم است ـ بـه همـان ترتیـب بـرای برای نماز با طهارت مائیه بدل وجود دار
ادراک تمام نماز در وقت نیز بدل وجود دارد و آن هم درک کردن یک رکعت از نماز در وقت است و لذا این 

).٣٣/ ٣، (خوئی، محاضرات» ٦بحث قابل تطبیق بر کبرای بیان شده نیست
تأمل در دلیل.۷

ولـی دلیلـی محکمـی بـر ایـن ٧ندارد زیرا اگرچه این قاعده مشهور استاین دلیل چندان قابلیت دفاع 
؛ ٨قاعده وجود ندارد چراکه یک دلیل روایتی است که شهید اّول در ذکـری بـه صـورت مرسـل آورده اسـت

است که اگرچه داللت روایت کامل است ولـی أبـی جمیلـه در سـند روایـت ٩بعدی روایت أصبغ بن نباته
١٠توثیق نشده است.

است لکـن » الّسالمعلیه«١١ا روایتی که از نظر سند قابلیت استناد را دارد، موثقه عّمار از امام صادقتنه
کنـد بلکـه تنهـا داللـت دارد کـه بـا داللتًا بر مطلوب داللت ندارد زیرا این روایت قاعده مزبور را بیان نمی

ه تغییر نیـت نمـاز از ادا بـه قضـا خواندن یک رکعت اگر خورشید طلوع کند اشکالی وجود ندارد و نیازی ب
که تمام نماز در وقت خوانده شده است، ندارد و در نتیجه منافـاتی نـدارد کـه بـه و صحبتی از این١٢نیست

صورت قضا واقع شده باشد.

که در مورد منبع آن در ادامه بحث خواهد شد.» من أدرک رکعه فی الوقت فقد أدرک الصاله فی الوقت«. مفاد قاعده این است که ٥
ت بیان گردد که این کالم برای بیان کیفیت تزاحم مطرح شده است نه برای بیـان دلیـل تـرجیح، اّمـا بایـد گفـت: ایـن کـالم . البته ممکن اس٦

برای بحث مرجحات هم مورد استناد قرار گیرد.
احب مفتـاح الکرامـه )، صـ٩٢/ ٣)، صاحب مدارک (عاملی، مـدارک األحکـام، ٢٦٨/ ١. بسیاری از فقها از جمله شیخ (طوسی، الخالف، ٧

اند.) این قاعده را اجماعی دانسته٨١/ ٣) و کاشف اللثام (فاضل هندی، ٣٨٤/ ١(عاملی، مفتاح الکرامة، 
قـد روی عن النبی: َمْن أْدَرک رکعة من الصبح قبل أْن تطلع الشمس فقد أْدَرک الصبح و َمْن أْدَرک رکعة ِمن العصر قبل أْن تغـرب الشـمس ف. «٨

).٣٥٥/ ٢(شهید اّول،» ذلک روی عن أئّمتناصر؛ و کأْدَرک الع
/ ٢؛ تهذیب األحکـام، ٢٧٦/ ١(طوسی، اإلستبصار، » قال أمیرالمومنین: من أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه. «٩

٣٨.(
و لذا از باب اختصار بیان نشده است؛ بروجردی در . چند روایت دیگر هم در این زمینه وجود دارد که همه از نظر سند دچار اشکال هستند١٠

اند و لذا نیازی به پاسخ از اشکاالت سندی نیست. ایشـان در ایـن مقام دفع اشکال سندی بر این باور است که این روایات برخوردار از شهرت
بِإرسال أْو ضعف أْو غیرهما کما هو دأب المتأخرین و بالجملة فاشتهار هذه األخبار یغنی عن البحث فی سندها و الخدشة فیها «نویسد: باره می

)١٧؛ نیز ر ک: حائری یزدی، ٤٢/ ٢(بروجردی، حسین، نهایة التقریر، » فال مجال لإلشکال فی هذه القاعدة من حیث السند
).٢١٧/ ٤(حر عاملی،» الة و قد جازت صالتهفإن صّلی من الغداة رکعة ثم طلعت الشمس فلیتم الص. «١١
و إن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصالة و ال یصلی حتی تطلع «ماز هم به دلیل روایت دیگری از خود عمار است: . صحت ن١٢

این روایت داللت دارد که اگر هنوز یک رکعت به پایان نرسیده است نمازش را قطع کند. پس از نماز هنگـام طلـوع » الشمس و یذهب شعاعها
شمس نهی کرده است.
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بنابراین در نتیجه با توّجه به این اشکاالت اگر امر دائر بین تیمم کردن به همراه درک تمام نماز در وقت و 

که درک کردن تمام نماز در و گرفتن به همراه ادراک یک رکعت از نماز در وقت باشد، تنها به دلیل آنبین وض
که درک کردن تمام نمـاز در وقـت وقت اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود نه به دلیل آن

بدل ندارد.
ه به دلیل اختصار تنهـا بـه یـک مـورد در مورد اهم بودن نماز در وقت روایات فراوانی وارد شده است ک

گردد:اشاره می
إّن العبد إذا صّلی الصالة فـی وقتهـا و حـافظ علیهـا إرتفعـت «اند: فرموده» الّسالمعلیه«امام صادق «

بیضاء نقّیه تقول: َحِفظتنی حفظک الله و إذا لم یصّلها لوقتها و لم ُیحاِفظ علیها إرتفعت سْوداء مظلمة تقول: 
رود و عک الله؛ هنگامی که انسان نماز را در اول وقت خواند، نوری سفید و پاکیزه به آسمان میضیعتنی ضیّ 

گوید: خدا تو را حفظ کند که مرا حفظ کردی و برعکس اگر نسبت به وقت نماز مراقبت نکنـد، سـیاهی می
/ ١عروسـی حـویزی،؛٢٦٨/ ٣(کلینی،» دی، خدا تو را ضایع کندگوید: مرا ضایع کرتاریک باال رفته و می

٢٣٩.(

گیرينتیجه
بدل داشتن در واجِب دارای بدل به دو صورت قابل ترسیم است:

الف) واجب، دارای بدل عرضی باشد: به نظر ما در این صورت اصًال تزاحمی پدید نخواهد آمـد زیـرا 
واجـب تخییـری چه که در واجبات تخییری واجب هستند امری کلی (یکی از افراد) هستند که از اطرافآن

اند.منتزع شده
ب) واجب، دارای بدل طولی باشد: در این صورت باید در دو مقام بحث شود:

توان قائل به . اثبات کبرا و ضابطه کلی: در باب مرجحات باب تزاحم جز به صورت موجبه جزییه نمی١
ای مستقل در مرحجات باب تقدم واجب بدون بدل بر واجب دارای بدل شد و لذا این مورد به عنوان ضابطه

تزاحم قابل قبول نیست بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تمام ادله و 
تـرین ادلـه بیـان شـده بـه وجوهی که برای تقریب این ضابطه کلی در این جستار بیان شده است ـ کـه مهم

واسطه اصولیان است ـ دچار خدشه هستند.
ق کبرا با محل بحث: در مورد دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه باید گفت: از ادلـه . تطبی٢

توان به روشنی استفاده نمود که در طهارت مائیه، قدرت شرعی (به معنای عدم وجـود مطلـق مـزاحم) نمی
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نمود بلکه باید توان به طور کلی حکم بر تقدم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه اخذ گردیده است و لذا نمی

به دلیل دیگری مانند روایت خاص، اجماع، شهرت و ... تمسک نمود.
در مورد دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز با وضو در وقت هـم 

ا قابل پذیرش باشد، بحثی در تطبیق با کبرا بر فرض پذیرش نخواهـد داشـت ولـی بـ» من أدرک«اگر قاعده 
که درک کردن تمام نماز در وقت ـ بـه دلیـل وجـود ، تنها به دلیل آن»من أدرک«توّجه به قبول نکردن قاعده 

روایات فراوانی در این زمینه ـ اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود.
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