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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()51

الترتّب ،ككل كلي طبيعي ،لم يؤخذ في مفهومه االمتناع

وبعبارة أخرى( :الرتتّب) ففهوهبه ،ل ب للبي طبيعبي آخبر ،بأ هب خوه ايبه االهأنباإل أو ابه با بب با وابفا عارضبا لبه
(أي للمفهوم ا ونه مم ناً أو ممأنعاً يف هرتببة حممولبه ولبي يف هرتببة هوضبوعهة ايبة األهبر أ ي بو ابه با هاتيباً لبه بب ا بباب
الربهببا ولببي ءببلذ الب اه لمببا هببو واضببت ،نعببم إ اسببأرال اببال مببو لببه خارءباً ال ا هفهوهببه ينملبب) حين ب اي ببو يف هرحلببة
احلم ال ا األويل ال ترتّ) ،اه ا أوالا.
وثانيا :انه حبس) هعناه اللغوي أيضاً أعم إه مل يؤخ يف هفهوهه ابه ا أو االهأناإل.
مصب نزاع األعالم الترتّب بما هو هو
ّ

ب) حببا األعبالم ونبلاعهم يف أنبه مم بن أو ممأنب  :امبال بعب  :انبه مم بن وههب) مجب
وثالثا :ا (الرتتّ) فا هو هو ،هو هص ّ
واص آخرو  ،اهو املمسم لالحأمااله أو األقوال الثالثة ولو أخ االهأناإل ءبلذ هفهوهبه ملبا أه بن البربا والنمبا
إىل انه حمال ّ
إه ي و املوضوإل ه ا (الرتتّ) احملال ه هو حمال أو مم ن؟
ويأضت هلك ألثر فالحظة سائر املباحبا لبربا األهبر هبثالً إه اخألبيف يف انبه اباهر يف الوءبوب أو االسبأرباب أو ا باه
وهو الطل) أو أ هلكة اانه حبا عن األهر فا هو ولي هعمد البرا هو( :األهر فا هو ااهر يف الوءبوب هب هبو اباهر يف
الوءوب أو الندب ؟.
مدخل بحث الترتب دليل آخر

ب) البرببا هببو الرتتبب) أعببم هببن
ورابعاا :ا املببدخ الب ي وه هنببه األعببالم إىل حبببا الرتتّبب) مم حبببثهم إيبباه ممببا ي ببهد بببا هصب ّ
المول ب ونه ممأنعاً أو مم ناً ال الرتتّ) املمأن .
وهنه يظهبر – ولمبا سببو – أ إخبرا هصبباا األابول الصبورة األوىل هبن الرتتب) هسبأدالً لب لك با با ليسب هبن ا مب ببني
الطلبني ،لي على ها ينبغي.
وعلى أي اا هعراة املدخ لبرا الرتتّ) وتسلس البرا مما له املوضوعية يف حد هاته انمول:
طرق تصحيح العبادة بناء على اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده واقتضائه فسادها
ءرى البرا بني األعالم عن (اقأضاذ األهر بال يذ النهبي عبن ضبده ا با وعدهبه امبن ههب) إىل انبه يمأضبي النهبي عبن
ضده ا ا  ،وهه) إىل ا النهي يف العبادة هوء) لفسادها وبطال ا ،لبا ال ببد لبه إها أراد تصبريت العببادة إها أتبى ببا العببد
ر م هلامحأها باألهم هنها ووقوإل الأضاد بني الفعلني لعدم قدرته على ا م بينهما يف همام االهأثال لمبا لبو تبرق إنمباه املبؤهن هبن
المأ وان غ بالصالة أو الصوم أو احلج أو ترق ابزالة وان غ بالصالة ،هن الأوس باحدى طرق ثالث:
األول :تصحيحها بالمالك
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األول :تصريرها بباملالق وا با وإ لانب بأ هب هور ببا أل األهبر هوءبه لههبم وال أهبر بباملهم هعبه ،ل بن يصبت ابتيبا ببا
ملالق املصلرة اليت ايها وا هاق لاف يف ارة العبادة ،ه ا إ قلنا بانه ال أهر با ه وءود األهر باألهم وأها لو قلنا اوق هلك
با ا هنهي عنها به (أي باألهر باألهم االأصريت ي و بباملالق زائبداً دعبوى ابرة اءأمباإل األهبر والنهبي يف ال بيذ الواحبد أل
احليثية تمييدية أو هطلماً حىت لو لان تعليلية.
الثاني :تصحيحها بقصد امتثال األمر بطبيعيّها
الثاين :تصبريرها بمصبد اهأثبال األهبر املوءبه لطبيعيّهبا اانبه وإ مل ي بن أهبر ب ذصبها أي بب ا املصبداق ا با هبن الصبالة
ألنه ضد األهم امل هور به ،ل ن ال شك يف األهر بطبيعي الصالة ايمصده مم ا انطباق ال لي على هصاديمه قهري.

الثالث :تصحيحها بالترتّب
الثالا :تصريرها بالرتتّ) ،وهلك ايمن أش على البوءهني السبابمني فبا اصب يف حملبه ،اب ه) إىل أ األهبر بباملهم هميبد
بعصيا األهر األهم (أو بالعلم عليه أو بي س املوىل هن اهأثالبه لبه اههنبا قبال مجب بكه انبه (أل املهبم واءب) هميبد هوقبوف علبى
عصيا األهم ايجأم ه الواء) املطلو وهو األهم ،اءأماإل الالب رط ه ألبيف شبرط وقبال مجب باسبأرالأه (أل األهبر بباملهم
وإ مل يبرق إىل هرتببة األهببر األهبم ألنبه هميببد ل بن األهببر بباألهم ينبلل أيضباً إىل رتببة األهببر املميبد إه ال يسبم بعصببيانه اههنبا يلببلم
طل) مج الضدين أو طل) الضدين أو شبه هلك اان نرى ا همسم البرا هو الرتت) ا ه) بعب إىل إه انبه وبعب إىل
اسأرالأه ،اال يصت المول انه حيا اسأرال المسم األول( 1اهو خبار عبن الرتتب) هوضبوعاً اأبدبر ءيبداً وهلبك للبه خاابة هب
عراببه ب بب(ال الم يف الرتتّبب) وانببه ه ب ببن األهببر بالضببد املهببم هرتتب باً علببى
تعريببيف السببيد ا ببوئي (قببدس سببره للرتتبب) ببباألعم اانببه ّ
عصيا األهر باألهم أو ال ااملوضوإل هو (األهر بالضد املهم هرتتباً ...وهو الرتتب) نفسبه ،واحملمبول هبو :هب بن أو ال؟ لب ي
سؤال آخر سواذ ألا عن املمأن أم عن املم ن أو عن اجملهول لب :ه ن وءود شريك الباري أو الأسلس ؟ وه ن وءود
حبر هن زئبو يف اهلواذ؟ واجملهول – لدى البع – له ن مو الوحدة يف عني ال ثرة أو ال؟
المحور لالمتناع (التقارن) أو (الترتب)؟
مم انه لو قط النظر عن ا هباه األربب البيت هلرناهبا يف ابور البربا ،اانبه ملبا لبا هنباق وءبه حين ب لبربا (الرتتب) لعبدم
ورود لفظه يف اآلياه والرواياه ولفرض قط النظر عن بع الوءوه األرب السبابمة املصبررة لبرثبه أو للمبول بعبدم ماهيأهبا ،بب
لا ال بد هن البرا عن (الأمار وءعله حمور البرا واألخب والبرد أي إ تمبار األهبرين بالضبدين حمبال أو ال؟ وهبو هبا سببو
هنّا انه ءوهر حبا الرتتّ) ،اأدبر واهلل العامل.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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