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Abstract 

The present study was conducted to explain the jurist’s strategy in the face of the 

incompatibility of two implicit obligations in practice. The study uses a descriptive-

analytical method with legal reasoning (ijtihad) approach. The issue has been 

considered by jurists since the time of Sheikh Tusi. Four views have been proposed 

in this regard. The present study rejects the views of inconsistency (tazahom), 

antinomy (ta'aroz), and the period between two emergency substitutes in the 

problem and accepts the fourth view. According to this view, the jurisprudential 

process in the contradiction of two implicit obligations in a religious compound is 

such that the jurist rules on fulfill the first part or condition of the components and 

conditions, one of which is possible. Then, if it is not possible to fulfill the second 

component or condition, it is the turn of the incomplete agent. Finally, if it is not 

possible to perform the incomplete agent, it is the turn of the substitute. Of course, in 

conditions where there is no precedence and lag and in case of incompatible 

components and conditions in the two canonical compounds, if one of them has no 

advantage or preference over the other, it will be judged to select one of them. Thus, 

no discrepancy between components and conditions is conceivable in legal 

compound. And the theory of inconsistency (tazahom), antinomy (ta'aroz), and the 

period between two emergency substitutes in communication compounds becomes 

negative. 
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 یدو واجب ضمن یدر تناف یفقه ندیفرا

 2علی بحری، *3هادی همتیان

 رانیقم، قم، ا یۀعلل ۀ. استاد حوز1

 رانیقم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معارف اسالم اری. استاد2
 (51/56/1055؛ تاریخ پذیرش: 29/56/1911تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

 یفیببه روش توصب   ،در مقام علا یدو واج ِ ضلنناسازگاری  مواجهه بادر  هیفقتبیین راهکار  منظور بهپژوهش حاضر 

ببوده و چهبار    هبان یتباکنون مبورد توجبه فق    یطوس خی. مسئله از زمان شی انجام پذیرفتاجتهاد یکردیو با رو یلیتحل

در  ببین دو ببدل اضبطراری   تبزاحم، تعبارض و دوران    دگاهیدپژوهش حاضر  دراست.   مطرح شده باره  نیا در دگاهید

در یک مرکب    یدو واج  ضلن یدر تناف یفقه ندیفرا براساس این دیدگاه ؛شد رفتهیچهارم پذ دگاهیمسئله رد شده و د

. کنبد  یحکم م از آنها مقدور است، یکیکه  و شروطی از اجزا به انجام جزء یا شرط اول هیشرح است که فق نیبدشرعی 

انجبام   ییاگبر توانبا   تیب و در نها رسبد  ینوبت به مأموربه ناقص مب  ،انجام نبود نتوا ،دوم یا شرط در ادامه اگر در جزء

در  ؛ البته در شروطی که تقدم و تأخر در آنها نیست، هلچنبین رسد یم نیگزینوبت به بدل و جا ،ناقص هم نبود موربهمأ

 شود؛ ی در صورت عدم مزیت و ترجیح بین یکی از آن دو حکم به تخییر میشرع اجزا و شروط ناسازگار در دو مرک 

 نیتزاحم، تعبارض و دوران بب  یۀ و نظر ستیمتصور ن یمرک  ارتباط و شروط در اجزا نیب یتناف گونه چیه ترتی ، نیبد

 .شود یسالبه به انتفاء موضوع م یارتباط یها در مرک  دو بدل اضطراری

   واژگان کلیدی

 .یواج  ضلن ی،فقه ندیتعارض، فرا ،یتزاحم، تنافاضطراری، بدل 
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 مقدمه. 1

واجب   . شبود  یمب  هدر مقبام امتثبال مواجب    یضلن  دو واج یبا ناسازگار یدر موارد هیفق

شبود. ناسبازگاری گباهی     های شرعی هلچون نلاز، حج و صوم یافت می ضلنی در مرک 

گاهی بین یک جزء یا شرط از مرکبی بین دو جزء یا دو شرط از یک مرک  شرعی است و 

 کبه  درصبورتی ، یدر امتثبالِ مرکب  شبرع   . دیآ یمبا یک جزء یا شرط از مرک  دیگر پدید 

از یک مرک  شرعی یا یک جزء یبا شبرط از    شتریب ایدو شرط  ایانجام دو جزء و  ییتوانا

شبرط اول ببا   امرِ جزء یبا  از آنها باشد،  یکیتنها قدرت به انجام  و نباشد دو مرک  شرعی

طور نلونبه   ؛ بهطلبند یمکند و هر کدام امتثال خویش را  ی پیدا میتنافامر جزء یا شرط دوم 

قیبام در رکعبت اول و یبا قیبام در      نیامر دائر شود ب یوقت ،نلاز مثا یمرک  شرع یک در

صورت نشسته یا قیام پشت به قبله یا در دو مرک  شرعی  رکعت دوم یا مراعات استقبال به

ا اینکه نلاز آیات و نلاز ظهر هر دو واج  شدند، ولی مکلف توان قیام در یکبی از آن  مث

. در یبک مرکب  شبرعی    خواهبد  یمهر کدام از آن دو اتیان و انجام خویش را  دو را دارد؛

ملکن است شروط ناسازگار با هم تقدم و تأخر نداشته باشند، ولی بین اجزا هلواره تقبدم  

نچه شروط و اجزای ناسازگار بین دو مرک  شبرعی غالبباً تقبدم و    و تأخر وجود دارد؛ چنا

در یک مرکب    بر انجام هر دو یتوانناکه با  شود یسؤال مطرح م نیارو  تأخر ندارند؛ ازاین

و  نبه؟  ایب  هست شرط مؤخر ناسازگار ایجزء   شرط مقدم با امر به ایجزء   امر به ایآ شرعی

کبه تقبدم و    ل مقدم است؟ و در شبروط درصبورتی  یک در امتثا در صورت ناسازگاری کدام

شود؟ و با ناسازگاری بین اجزا و شروط در دو  تأخر مطرح نباشد، تنافی چگونه برطرف می

 شود؟ مرک  شرعی چه برخوردی می

ی کبه مأمورببه   شبرط، مرکبب   ایجزء ناتوانی به انجام یک از آنجا که با شایان ذکر است 

 تبوان  یرا م ییها مرک  رو ؛ ازاینشود یم یمنتفبه آن نیز  امر، شود واقع شده بود محقق نلی

باشد؛ مثا   وجو  مأموربه ناقص را در آنها ثابت کرده یگرید ایمورد بحب قرار داد که دل

وجبوبش را بعبد از    (909 :2 ق، ج1051)عباملی،  « وَ ل ا ت دَعُ الصَّل اۀ  عَل ى حَالٍ» اینلاز که دل

 دانسته است.ثابت  هلچنان اجزا یانجام برخ زا یناتوان
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تبزاحم،  اند از  که عبارت وجود دارد یضلن یها واج  یدر خصوص تناف دگاهیچهار د

ی بین اجزا و شروط در یک مرکب   ناسازگار ی و عدمدو بدل اضطرار نیدوران ب ،تعارض

 حبائز اهلیبت  مهبم و   یمورد بحبب از جهبات   ۀمسئلشرعی که تقدم و تأخر متصور است. 

و روشبن شبدن حکبم     یضبلن  یها واج  نیب یحا تناف یبرا یروش اجتهاد ۀاست؛ ارائ

؛ هلچنبین  دارد یمورد بحبب تالقب   ۀکه موضوعشان با مسئل یاز فروعات فقه یادیموارد ز

هایی که پس از قدما مطرح شده است و در میان فقیهبان معاصبر نیبز     ضروری است دیدگاه

نلونه در میبان فقیهبان معاصبر دیبدگاه      طور طرفدار دارد، با نگاهی عللی بررسی شوند؛ به

 1(19، ج1910اهلل شبیخ محلبدجواد فاضبا لنکرانبی )درس خبارج اصبول،        تزاحم را آیت

و  2(01، ج1911اهلل علیدوسبت )درس خبارج اصبول،     پذیرد یا دیدگاه تعارض را آیبت  می

ببه روش   پذیرنبد. پبژوهش حاضبر    مبی  9(110، ج1910پور )درس خارج،  اهلل شهیدی آیت

در حکبم   هبان یفق ینظبام فکبر   شبریح دنبال ت به منابع و اسناد یبررس او ب یلیتحل یفیصتو

  است. یاجتهاد یبا نگاه هاآن ی و نقدبررس تنافی بین دو واج  ضلنی و

 خی. شافتی توان یم هیفقه امام یها نوشته نیرا در اول یدو واج  ضلن نیب یتناف ۀمسئل

 ۀدر هلب  امیب موضوع مضطر و ناتوان بر انجام قصالۀ به  خصوص در هینها در کتا  یطوس

در کبدام   امیب فبرض ق  نیب در ا - سبتد یبا تواند یرکعت م کیتنها در  که یطور به -رکعات 

هبا در   نوشبته  نیاز اول نی. ا(121ق،:1055 ،)طوسیاست  تهپرداخ -رکعت را انتخا  کند؟ 

ها  مسئله سال نیاسخ بدالطائفه در پ خیش کردیاست. نگاه و رو یدو واج  ضلن یمورد تناف

)حلبی،   سیب ادر ابن (،11ق:1010)حلبی، زهره  هلچون ابن یهانیفق که یطور به ،ادامه داشته

 نکبه ینظر بودنبد. تبا ا   با او هم (05: 1 ق، ج1051)حلی،  یو محقق حل (901: 1ق، ج1015

: 2 ق، ج1010)عباملی،  مطبرح کبرد    یواجبات ضبلن  یدر تناف یگرید کردیرو ،یمحقق ثان

)اصبفهانی،   یچون فاضبا هنبد   هانید. مشهور فقکرمخالفت  هان،یاز فق ناو با متقدم (250

 اضیب ، صباح  ر (100: 9 الغطاء(، بیتبا، ج  )نجفی)کشف الغطاء ، کاشف(055: 9 ق، ج1016
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ببا او   (206: 1 تبا، ج  )نجفی )جبواهر(، ببی  و صاح  جواهر  (199: 9ق، ج1011)حائری، 

 دند.  شموافق 

مطبرح شبد کبه ببا      مینجبف توسبط محقبق حکب    ۀ در حبوز  یگبر ید کردیادامه رو در

 نیچهبارم  تیب . در نها(190: 6 ج ق،1016 ،)حکیم در مسئله متفاوت بود یقبل یکردهایرو

 تبوان  یمب  نیبنابرا (،090: 2ج ق، 1016)حکیم، د کرارائه  ییدر مسئله را محقق خو کردیرو

ی ببه حبا تنباف    یببه شبکل   کبدام  رهب د که کر نییتب کردینگاه به مسئله را در چهار رو ریس

 .پردازد یم ظاهری

 مبورد  صورت مسبتقا  در قال  کتا  یا مقالۀ عللی به هانیفق کالمدر  مسئلهکه  آنجا از

منظور تبیین فرایند فقهی در تنافی دو واجب    است، در پژوهش حاضر به توجه قرار نگرفته

دو  نیبب  یدر تناف هانیفق اهدگی. د1شود:  ا پاسخ دادهیدو پرسبش ذبه شود  یم یسع ضلنی

 کنبد؟  یم یناسازگار ط ایه با دو دلهرا در مواج یچه مراحل هی. فق2 ست؟یچ یواج  ضلن

مسبتدل   یاول و سؤال دوم، پاسبخ  های پرسشپرداخته، سپس به  یشناس در ابتدا ببه مفهوم

 یضبلن   اجب دو و یهنگام تناف به موردنظرها، راهکار  ن پاسخیداده خواهد شد تا در پرتو ا

 در مقام امتثال مشخص شود.

 شناسی . مفهوم2

 شود. در این قسلت به تبیین تعارض، تزاحم و وجو  ضلنی پرداخته می

 تعارض و تزاحم .1. 2

چبون   یببدو  یمستقر است. ناسازگار یو گاه یبدو ناسازگاری بین دو یا چند دلیا گاهی

: 2ج ،1902 ،)نبائینی اسبت   دیو محکوم و مطلق و مق حاکمعام و خاص،  ایدل یناسازگار

 ایب دو  ی مستقر تنها یک مصداق دارد که تعارض باشد. ببه ناسبازگاری  ناسازگار(؛ اما 056

تعبارض گفتبه    -کرده یرا نف یگرید تیکدام حج هر که یطور به-در مقام جعا  ایچند دل

 تعارض را ببه  یانصار خیش. (96 :2جق، 1020 ،یسبحان ؛900 :1ج، 1902 ،ینی)نائشود  می

د کبر  فیب تنباقض تعر  اینحو تضاد  به اعتبار مدلول آنها به ایچند دل ایدو  انیم یتناف یمعنا
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 یتعبارض را تنباف   خ،یبا نقد کالم ش یدر ادامه محقق خراسان (.11: 0ق، ج1021)انصاری، 

ق: 1051)آخونبد خراسبانی،    تناقض دانست اینحو تضاد  داللت به حیباز  ایچند دل ایدو 

قاببا   ع،یدر مقبام جعبا و تشبر    یعنیدارند؛  ی، دو حکم ثبوتاً با هم تنافتعارض در. (090

نحبو عبام و    ببه  گباهی  بلکه ،ستین نینحو تبا بههلیشه  ییناهلسو؛ البته این ستندیاجتلاع ن

 .(910: 1ج، 1906؛ نائینی، 220: 0 ق، ج 1010، )صدرخاص من وجه است 

دو حکم به خاطر عدم قبدرت مکلبف    نیب یتناف»آمده است:  نیچن زیتزاحم ن نییتب در

اسبت   یی. تزاحم در جبا (26: 0ق، ج1010 ،)صدر« است آن دو در مقام امتثال نیبر جلع ب

 یباشبد نبه دائلب    یو تصادف یا عاجز باشد و عجز از امتثال، اتفاقیدو دل انیکه مکلف از ات

 .(951: 0ج ،ق1019)روحانی، 

 یوجوب ضمن .2. 2

اسبت تعلبق    ، شروط و قیبودی اجزا یکه دارا یوال به مرکبامر صادرشده از طرف م گاه هر

 یحکبم الزامب   مرکب ،  آناز  ا و شبروط، جبز کبدام از ا نسبت به تحقق هر  زیعقا ن رد،یبگ

را درک  و شبروط  گرفته، امر ببه اجبزا    کا تعلق  که به یانحالل امر قی. عقا، از طرکند یم

و  ندوجبود هسبت   کیب ( یل)اسبتقال  یضلنریبا وجو  غ یوجو  ضلن قتی. در حقکند یم

ده جبزء   یرا متوجه نلاز دارا یطور مثال، شارع امر است؛ به یاعتبار ،آن دو از هم ییجدا

 رد؛یب گ یوجبو  تعلبق مب    کیکرده و به هر جزء  هیرا تجز یوجو  نفس نیعقا ا کند، یم

ق، 1010)صبدر،   شود یم دهینام یوجو  ضلن رد،یگ یاز اجزا تعلق م کیکه به هر یوجوب

بر این اساس عقا، تحقق شروط و مبوانعی   .(906: 1ق، ج1021 ،مکارم شیرازی ؛265 :2ج

؛ البتبه منافباتی نبدارد کبه آن اجبزا و      دانبد  یمرا که در وجود با واج  یکی هستند، الزامی 

طور نلونبه بسبیاری از اجبزای نلباز ماننبد رکبوع و        شروط، امر نفسی نیز داشته باشند؛ به

 نفسی دارند. سجود هم وجو  ضلنی و هم

 یدو واجب ضمن یدر خصوص تناف هانیفق دگاهید. 3

 دگاهیب وجبود دارد. د  دگاهیب چهبار د  یضبلن  یها واج  یدر خصوص تناف هانیفق انیم در
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فقیهی که بر ایبن بباور    .کند ینحو تزاحم تصور م را به یدو واج  ضلن نیب یتناف ،نخست

را خبارج از   یدو واجب  ضبلن   یتنافدوم  دگاهی. درود یسراغ قواعد با  تزاحم م است به

 نیبب  یسوم تنباف  دگاهی. دکند یم یاررا ج سوریم ۀتزاحم دانسته و در رفع آن، قاعد موضوع

 نیبب  یچهارم اساساً ناسبازگار  دگاهیده است. دکر نیینحو تعارض تب را به یدو واج  ضلن

؛ البتبه  دانبد  ینلمستقر  ،در مقام امتثالرا در یک مرک  شرعی مؤخر  یمقدم با اجزا یاجزا

. کند در مواردی که تقدم و تأخر یا ترجیحی در کار نباشد، به حکم عقا، حکمِ به تخییر می

 .شود یم یبررس ها دگاهید نیدر ادامه ا

 تزاحمدیدگاه اول:  .1. 3

وقبوع   یاست که در واجبات ضلن یهیفق نیاول ،یمحقق ثان ،گرفته صورت یاساس بررسبر

تبزاحم را   یکه در واجبات ضلن یهانی. فق(060: 6ق، ج1010 ،لی)عامد کرتزاحم را مطرح 

 دهیب حبا تبزاحم، تفباوت د    نبد ی. در فرارونبد  یدنبال قواعد با  تزاحم م الجرم به ،رندیبپذ

 کیب  یببرا  یعقلب  ایب و  یمرجّح شبرع  ی، گاهیا شرط دو جزء نیب تزاحمدر  رایز ،شود یم

شبود؛   محقبق مبی   رییو تخ نییتع نیموضوع دوران امر ب صورت نیدر ا؛ طرف وجود ندارد

شبرط اول   ایب جبزء   نکبه یا نیب ،شود مردد می در یک مرک  شرعی مکلف صورت که بدین

است و یبا   گرید طیاجزا و شرا ریشرط اول با سا ایجزء  نیب ریمخ ایبر او الزم است  ناًیمع

و الزم طور خباص ببر ا   شود که جزء یا شرط یکی از آن دو به در دو مرک  شرعی مردد می

 است یا مخیر بین جزء یا شرط هر دو است. 

فبرض،   نیب طبرف وجبود دارد. در ا   کیب  یببرا  یعقل ای یح شرعجمر یمقابا گاه در

براساس استظهارشان مبرجح   یاند. برخ اختالف استظهار، متفاوت علا کرده سب  به هانیفق

ببه   اند، افتهین یشرع مرجح ،چون در مسئله یبرخ یول ،اند و از آن استفاده کرده افتهی یشرع

هبا   صبورت  نیب در ادامبه ا  .انبد  و اهم و مهم رفتبه  تیبقهلچون اس یعقل یها سراغ مرجح

 .شود یم یبررس

 اند صورت اول: فقیهانی که در تزاحم بین دو جزء یا دو شرط ترجیح نیافته .1. 1. 3

حبی ببرای   وجبود آیبد و ترجی   که بین دو حکم در مقام امتثال، ناسازگاری به فقیه درصورتی
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شود که آیا طرف اول بر او متعین اسبت یبا مخیبر ببین دو      یک طرف نیابد، دچار تردید می

کند؛  براساس مبنای خویش در دوران امر بین تعیین و تخییر علا می رو نیازاطرف است؟؛ 

در رکعبت اول ببا اشباره ببه      امیق حِیدر ترج یعقل ای یشرع تیمز طور نلونه سید یزدی به

رو ابتدا حکم به انجبام   است، ازاین  افتهیبر نشستن هلراه با رکوع و سجود ن رکوع و سجود

کند و چون مبنبایش احتیباط در دوران ببین تعیبین و تخییبر       می -قیام با اشاره-طرف اول 

کند تا یقین ببه انجبام وظیفبه     است، حکم به اعادۀ نلاز و انجام طرف دوم در نلاز دوم می

و  نیبی تع نیدر دوران بب  یمشبهور عاللبان اصبول   (. 691: 1ق، ج1051 ،حاصا شود )یزدی

الزم را  اطیب احت نهایبت ببرای اطلینبان ببه انجبام تکلیبف،      ن شده و در ییقائا به تع رییتخ

. در مقاببا محقبق   (021: 9 ج ،1906 ،نبائینی  ؛906ق: 1051 ،)آخونبد خراسبانی   انبد  دانسته

 شبود  یر مب ییو قائا به تخ کند یم یاررا در دو طرف ج تعیّن تیّنییالبرائه از تع اصالۀ یخوئ

 (.021: 1 ج ق،1022)خوئی، 

 یعقلۀ  ایۀ  یشۀرع  حیترج تزاحم بین دو جزء یا دو شرط که در یهانیفقصورت دوم:  .2. 1. 3

 اند افتهی

کبه مزیبت شبرعی یبا      ، درصورتیدانند یمفقیهانی که تنافی بین دو واج  ضلنی را تزاحم 

طبور   کنند؛ به متثال به آن طرف دارای ترجیح علا میعقلی برای یک طرف یابند، در مقام ا

ق، 1015 ،مجلسی ؛010: 0 ق، ج1051 ،نلونه محقق نراقی با توجه به برخی روایات )عاملی

)نراقبی،   کنبد  یو حکم به رکبوع و سبجود ببا اشباره مب      افتهی تیمز امیق یبرا (990: 11 ج

در  اللقاصبد  جامعحقق ثانی در که م (؛ درحالی66 :1 ج ق،1050؛ بحرانی، 01 :0 ق، ج1010

حکبم ببه    هلین مورد با توجه به روایات دیگر، رکوع و سبجود را دارای مزیبت دانسبته و   

(. چنانکببه 250: 2ج  ،ق1010)عبباملی،  کنببد رکببوع و سببجود نشسببته و سببقوط قیببام مببی 

قدم کند و اهم را م عقلی استفاده می حیترجاز  ارکان ریارکان و غ نیب یالغطاء در تناف کاشف

)نجفبی   دانبد  یمب رو در تنافی بین رکن و غیررکن، غیر رکن را ساقط  ؛ ازاینداند یمبر مهم 

 .(100: 9تا، ج بی ،الغطاء( )کشف

نیز از مرجحات عقلی و شرعی در حا تنافی دو واجب  ضبلنی بهبره     جواهر صاح 
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م رکوع و سبجود  طور نلونه ایشان در تنافی قیام با اشاره به رکوع و سجود با انجا ؛ بهبرد یم

اللثبام کبه    و نظبر کاشبف   دهد یمسب  اسبقیت ترجیح  صورت نشسته، قیام با اشاره را به به

دومبی را   (912 :6 جق، 1051 ،یعبامل  ؛209 :9 جق، 1050 ،ینب ی)کلبراساس برخی روایات 

 .(206: 1تا، ج بی ،ترجیح داده، نپذیرفت )نجفی )جواهرالکالم(

در کنبد؛ ایشبان    هبا اسبتفاده مبی    واج  ضبلنی از مزیبت  ی نیز در تنافی دو نینائ محقق

ق، 1011 ،)خبوئی به اهم داده اسبت   حیترج گرید یو در جا یبه سبق زمان حیترج یمورد

 .(11: 19 ج

 لیدر تزاحم دو دل یفقه ندیفرا .3. 2. 3. 1

ببر   یکب ی حیو تبرج  تیب دنببال مز  اول ببه  ۀمتزاحم، در مرحلب  ایه با دو دلهدر مواج هانیفق

 یببرا  تیب و مز تیب شبارع اولو  انی. در ب(001ق: 1910 ،)مظفر گردند ید شارع منز یگرید

متعلق به مال، آبرو و نباموس ببر    ایدل حیاهلل، ترج الناس بر حق حق حیهلچون ترج یموارد

مؤمنبان   انیم یآشت جادیا حیترج ایو  یرکنریبر واج  غ یواج  رکن حیترج ها، ایدل ریسا

 .(002 ق:1910)مظفر،  شود یم دهید گریموارد دو  ییبا دروغ گفتن بر راستگو

 ،افبت یمتبزاحم ن  ایب از دو دل یکی یبرا یشرع یتیمز که یدرصورت هیدوم، فق ۀمرحل در

عقبا   ۀواسط عام به یها تیمز (.92: 12ج ،ق1016)هلدانی،  رود یعام م یها تیدنبال مز به

 ی. برخب کنبد  یزاحم حکم منسبت به رفع ت ییها . عقا با درک مالکشوند یادراک و ارائه م

مشروط به قدرت شبرعى   اِیاِ مشروط به قدرت عقلى بر دلیح دلیند از: ترجا از آنها عبارت

 تِیب مز نیدارد. هلچنب  نیگزیکبه جبا   یلب یندارد ببر دل  نیگزیکه بدل و جا یلیدل حیو ترج

 .(052: 2 ق، ج1902 ،)نائینیواج  اهم نسبت به واج  مهم 

 ،نشبد  افبت یمتبزاحم   ایب از دو دل یکب ی یببرا  یعام عقل تیو مز تیاولو که یدرصورت

به دو صبورت   رییو تخ کند یحکم م رییمرحله عقا به تخ نی. در اشود یسوم آغاز م ۀمرحل

که ترت  را  گرید یصورت ترت  و برخ را به رییتخ هانیفق یملکن است محقق شود. برخ

  .(951: 0 ق، ج1019 ،)روحانی کنند یم نییبصورت مطلق، ت به ،اند رفتهینپذ
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 در مسئله تزاحم یۀنظر ینقد و بررس .3. 3. 2. 3. 1

است که مکلف قادر به انجام آن دو در مقام امتثبال نباشبد    یدو حکم فعل نیب یتناف تزاحم،

، هلچبون نلباز   یشبرع  یها مرک  ۀبا دقت در ادل که ی. درحال(050: 0 ق، ج1906)نائینی، 

جزء سبابق   که  یمعنا مادام نیبد شود؛ یثال دانسته ماجزا در مقام امت نیب  یو حج، ترتصوم 

 یفعل قتی. در حق(19: 6 ج ق،1051 ،)عاملی ستین امتثالجزء الحق خواستار  ،انجام نشده

 ،)حلبی جهات در جزء الحق متوقبف ببر انجبام جبزء سبابق اسبت        ۀشدن وجو  از هل

الحبق را ببدون جبزء     جبزء  تواند ینل ،معذور نبود یاگر کس رو نی. ازا(091: 1 ج ق،1011

: 1 ج ،ق1051)عباملی،   بینلاز از چنبد دسبته حبد    یاجزا یسابق انجام دهد. ترت  وقوع

؛ بنببابراین شببود یدانسببته مبب (001: 0 ج ق،1051 ،)عبباملیحلّبباد  حیاز جللببه صببح (290

ناسازگاری بین اجزا و شبرایط در یبک مرکب  شبرعی کبه تقبدم و تبأخر دارنبد، محقبق          

که در یک مرک  شرعی تقدم یا تأخر نباشد یا ناسبازگاری ببین دو    شود؛ اما درصورتی نلی

؛ یا ترجیح وجود دارد یبا نبدارد؛ در فرضبی کبه     دیآ یممرک  شرعی باشد، دو حالت پیش 

 کند. ترجیحی در میان نباشد، عقا حکم به تخییر می

متبأخر   انجام جزء» استفاده کرد؛ به اشکالی یانصار خیشاز پاسخ  توان یمعنوان مؤید  به

ببا امبر ببه     دفعبه  کیب . تعلق وجو  به اجزا اگرچه شود یبعد از انجام جزء متقدم واج  م

هر جزء در محلش، متوقف ببر   یّاما وجو  فعل ستیدر آن ن یبیمجلوع محقق شده و ترت

 نشبان یاست که در مقبام علبا شبرعاً ب    یهر دو فعل در عیشا ۀقاعد کی نیقدرت است و ا

لحباظ شبده در دو     یب انجام مقدار مقدور به حسب  ترت  نیبنابرالحاظ شده باشد؛   یترت

 .(290: 1 ج ق،1010 ،)انصاری «جزء، واج  است

 یدو بدل اضطرار نیدوران بدیدگاه دوم:  .2. 3

و چبه   (121 :6، ج 1900)یزدی و حکبیم،   تنافی دو واج  ضلنی چه جزء  م،یحک محقق

از ببا  تبزاحم    را در مبواردی کبه ببدل دارنبد،     (105 :6، ج 1900)یزدی و حکیم،   شرط

قاعبده   انیب حکم به جر رو نیازا ؛داند یم یدو بدل اضطرار نیز با  دوران ببلکه ا ،ندانسته

 نکبه یمبردد اسبت در ا   ام،یب مکلف با وجود تعبذر نسببت ببه ق    که  انیب نی. بدکند یم سوریم
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رکبوع و سبجود؟    یاجلبوس ببر   تِیببدل  ایرکوع و سجود است  یبرا لاءیا تِیبدل سور،یم

، البته روشن است که انجام رکوع و دانسته است یمرا دو سوریم ات،یبا توجه به روا شانیا

شبود. در قاعبدۀ میسبور، انجبام      سجود نسبت به اشاره مرتبۀ باالتری از امتثال محسو  می

توان مکلف نسبت به انجبام   تینها شود و طبیعتاً در مسئلۀ تکلیف در نهایت توان دنبال می

 . (190 :6 ج ق،1016 ،)حکیم شود یدر حال نشسته محقق م ،واج 

 یدو بدل اضطرار یدر تناف یفقه ندیفرا .1. 2. 3

جبا   به یبرا ست،ین به شکا تام یا ناقص واج  ایشرعاً امکان تحص ای که عقالً یموارد در

. بدل (119: 1 ق، ج1011 ،)خوئیشده است  ی)بدل( معرف نیگزیجا ،عتیآوردن آن در شر

 ،)خبوئی اسبت   طبور نباقص   حتی به منه از انجام مبدل یمشروط به عجز و ناتوان یاضطرار

 (. 126: 10 ق، ج1011

 یدو بدل اضطرار نیدوران ب یۀنظر ینقد و بررس .3. 3. 2. 1

 توانبد  یبر وجبو  مرکب  نباقص، نلب     یمبن یشرع ایبا وجود دل هیفقدر یک مرک  شرعی 

ور طب  به ؛است یبه اصل از مأمور یا مرتبه ،ناقص رایز ،سراغ بدل برود دست از آن بردارد و به

 امیب از ق ینباتوان  وجبود  ببا ، شبود  یسباقط نلب   یحال چینلاز در ه نکهیبر ا ایمثال با وجود دل

 نیَّاسبت، متعب   امیق ناقصِ ۀبلکه نشستن که مرتب ؛رفت ،که اشاره باشد  سراغ بدل آن توان ینل

در فرض سبقوط امبر ببه     یعنی ؛منه قرار دارد مبدل تیبدل در طول مطلوب قتی. در حقشود یم

ق، 1051)عباملی،   ردیب گ ی، بدل مورد امر قرار مب منه تام یا ناقص( طور مطلق )مبدل به منه مبدل

البتبه   (؛261: 0 تبا، ج  بی ،الغطاء( ؛ نجفی )کشف290: 0ج  ،1910؛ حسینی شاهرودی، 909 :2 ج

 دایب ببدل آن پ  ایب به انجبام نباقص    یعلم اجلال افت،یبر انجام مأمور به ناقص ن یلیاگر دل هیفق

 ،)حسبینی شباهرودی   شبود  یبا تکرار الزم م ،به انجام ناقص و بدل اطیاحت جهیو در نت کند می

(؛ هلچنین در ناسازگاری بین اجزا یا شروط در دو مرک  شرعی ببا فبرض   290: 0 ، ج1910

 .رسد یمبدل داشتن اگر مرتبه ناقص نباشد، نوبت به بدل و قاعدۀ میسور 

، نوبت صورت ناقص به اولجزء یا شرط ر وجود قدرت ب بادر تنافی دو واج  ضلنی 

ی عبذر  سب  منه به که امر به مبدل کند یم دایامر پ ی. بدل زمانرسد نلیآن  یبه بدل اضطرار
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سخن محقبق   نیبنابرا ؛(261: 0 تا، ج بی ،)نجفی )جواهرالکالم(ساقط شده باشد  طور کلی به

 - صبورت مطلبق   ی ببه اردو ببدل اضبطر   یبر تناف یمبن (190: 6 ج ق،1016 ،)حکیم میحک

 .متصور نیست –اشاره بر رکوع و سجود با نشستن و انجام رکوع و سجود در آن حال 

 تعارضدیدگاه سوم:  .3. 3

 :10، ج ق1011)خبویی و خبوئی،    چبه جبزء    یدو واج  ضبلن  نیب یتناف یخوئ محقق

و چه در یک مرک  و چه در  (200 :10، ج ق1011)خویی و خوئی،  و چه شرط  (291

تعبارض را   یبۀ خبارج دانسبته و نظر   ،موضوعاً از با  تبزاحم  دو مرک  شرعی باشند را

 تیقورا ت هینظر نیصدر ا دی. در ادامه شه(290: 10 ج، ق1011)خوئی،  کرده استمطرح 

واقبع   یدو واجب  اصبل   نیتبزاحم بب   شبان یا ۀدیب . به عق(126: 0 ق، ج1010)صدر، کرد 

در  شبان ی. اسبت ین یتزاحلب  ندارند،که وجو  مستقا  یدو واج  ضلن نیاما ب ؛شود یم

 طیاجبزاء و شبرا   ی هله یاز آنجا که وجو  به مرک  تام که دارا: »دیگو یم ایمقام تعل

مقبدور شبد، امبر ببه آن مرکب  سباقط       ریمرکب  غ  یزااز اجب  یکیگرفته اگر  باشد تعلق

اما در  دهد، یرخ نل یتعارض ایو تزاحم  شود یم یمنتف زیبا انتفاء جزء کا ن رایز ،شود یم

 اِیب دل اطالقِ بین حال نیدر ا کند یناقص آن را واج  م یثانو ایمثا نلاز که دل یموارد

در  یدو اطالق، تنباف  نیب رو نیازا؛ آید تنافی پیش میجزء الحق  اِیدل اطالقِو  جزء مقدم

 ،)خوئی «جعا هلان تعارض است رد ی. روشن است که تنافپذیرد صورت میمقام جعا 

 . (090: 2 ج ق،1022

، در صبورت عبدم مزیبت و تبرجیح     دو جزء نیتعارض ب ۀثلر ییمحقق خو دگاهید از

 یالزم اسبت ببرا   ،ودشب  یم ریدچار تح ایبعد از تساقطِ دو دل هیکه فق آنجا تساقط است. از

باألخره حکبم، وجبو ِ    کند یصورت که شک م نیبد ؛مراجعه کند یبه اصا علل ریرفع تح

برائبت از هبر دو    ت،صبور  نیب وجو ِ نشستن با رکوع و سجده. در ا ایبا اشاره است  امیق

 رسبد  یاز دو جبزء مب   یکی نیب یواقع رییاصا، مجتهد به تخ انی. با جرکند یم یحکم جار

 . (290 :10 ق، ج1011)خوئی، 

 ،نبوع باشبند   کیب کبه از   یدو واج  ضلن نیدر دوران امر ب شانیاست که ا ذکر  انیشا
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و  دانبد  یتعارض را متصور نلب  ست،ین ایچون تعدد دل هیبا رکعت ثان یرکعت اول امیمثا ق

 .(091 :2 ج ق،1022 ،)خوئی کند یرا مطرح م اتیرجوع به روا جهیدر نت

 حكمتعارض دو  در یفقه ندیفرا .1. 3. 3

ن یالجمی  بی  » یعقل ۀقاعد  اول با استناد به ۀمتعارض، در مرحل ایدر مواجهه با دو دل هانیفق

داللبت   نیب یدنبال جلع عرف به (061 :1910)مظفر، « ن مهما امکن اولى من الطرحیالمتعارض

نبد  ا عبارت یبدو یها . تعارض(020: 0 ج ،)نجفی )جواهرالکالم( روند یدو خبر متعارض م

ببا   ید، وارد و مورود، حاکم و محکوم. تعبارض ببدو  یاز تعارض عام و خاص، مطلق و مق

)آخونبد   شبود  یبرطرف م گرید ایدل ۀنیبه قر ایدل کیاز راه تصرف در ظهور  یدقت عرف

نبص ببر ظباهر و     میو با تقبد  یبدو یها در تعارض ی. جلع عرف(091ق: 1051 ،خراسانی

  (.066: 1910مظفر، ) ردیپذ یاظهر بر ظاهر صورت م

و  شبود  یمب  هبا  ایدل نیدچار تعارض مستقر ب هیملکن نبود فق یجلع عرف که یدرصورت

 ۀواسبط  ببه  ،یگبر یاز دو متعارض ببر د  یکیمقدم کردن  .گردد یاو آغاز م یدوم برا ۀمرحل

 اتیبب. براسباس روا (910: 1ج، 1906)نبائینی،  اسبت   یگببریبرداشبتن حکبم از موضبوع د   

ببه مرجحبات    دیب مق رییب تخ ،یاصول شلندانیتعارض ادله، مشهور اند واردشده در موضوع

دو خببر   از یکب یصورت که اگر  نی. بد(91: 0 ج ق،1021 ،)انصاری اند رفتهیمنصوصه را پذ

آن دو اسبت. امبا    نیب رییتخ اتینبود، قانون مستفاد از روا یگریبر د تیمز یمتعارض دارا

 ،)انصباری  شبود  یعلبا مب   تیب مز یخببر دارا  الزاماً ببه  ،داشت تیمز یگریبر د یکیاگر 

اسبت  متعبارض ذکبر شبده     ایب دو دل یببرا  اتیب که در روا ییها تی. مز(01: 0ج  ق،1021

 روایبی،  ( شبهرت   ،هلچون أعدل، أفقه، أصدق و أورع یند از: الف( صفات راوا عبارت

 . (011-016: 1910 ،)مظفرد( مخالفت با عامه  و ج( موافقت با قرآن

 تعارض یۀنظر ید و بررسنق .3. 3. 1. 1

 .دشبو  یگرفته، درک مب   کا تعلق  که به یانحالل امر قیاز طر ی امر به اجزامرکبات شرع در

صبورت هلزمبان انتبزاع     در یک مرک  شرعی درست است که امر هلۀ اجزا از یک امر ببه 
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مبر  ، ولی فعلیت آنها مشروط به نبودن مانع است؛ اتیان امر اولبی مبانع از فعلیبت ا   شوند یم

صبورت ترتیببی    رو هلۀ اجزا در یک زمانِ واحد وجو  ندارند؛ بلکه ببه  دومی است؛ ازاین

شبود، ولبی    فهلیده می« صاِّ». برای مثال در نلاز وجو  اجزای نلاز از کنند یمفعلیت پیدا 

 هبا  سبجده چنین نیست که در حین تکبیر، تشهد وجوبش فعلی باشد، بلکبه پبس از انجبام    

شود. با دقت در ادلۀ مرکبات شرعیه، ترتب    و امرش فعلی می رسد یم نوبت به انجام تشهد

 (؛19: 6ج  ق،1051 ،شود )عباملی  بین انجام اجزا و در نتیجه فعلیت وجو  اجزا دانسته می

جهات در جزء الحق متوقف بر انجام جزء سبابق   ی شدن وجو  از هله یفعل قتیدر حق

دلیلی که هلزمان حجیت داشته باشند، وجود بنابراین دو  .(091: 1 ج ق،1011 ،)حلیاست 

از موضبوع تعبارض ببین ادلبه     اساسباً  مسئله  رو نیازا ندارد تا موضوع تعارض شکا گیرد؛

  .خارج است

که تقدم و تأخر مطرح نباشد، هلچنین در ناسبازگاری اجبزا و    در شروط هم درصورتی

نببود، عقبا حکبم ببه      شروط بین دو مرک  شرعی اگر ترجیح و مزیتی برای یکی از آنهبا 

 کند. تخییر می

متأخر در  و شروط متقدم با اجزا و شروط اجزا نیب یعدم تنافدیدگاه چهارم و منتخب:  . 4. 3

 مقام امتثال

 ق:1010 ،)حلببی زهره  ، ابن(121ق: 1055)طوسی،  یطوس خیهلچون ش هانیاز فق نامتقدم

و ( 05: 1 ق، ج1051 ،)حلببی ی، محقببق حلبب(901: 1 ج ق،1015 ،)حلببی سیببادر ، ابببن(11

ماننبد نلباز، در    یمرک  شرع یک باورند که در نیبر ا( 090: 1ج ، ق1011)حلی،  گرانید

قدرت بر انجام جزء  که ی مادام رو نیازا ،لحاظ شده است  یجان  شارع، ترت زمقام علا ا

 یاجبزا وجبو  ضبلن    ۀاگرچه هلب  جهیو در نت رسد یجزء متأخر نل  نوبت به ،ستامتقدم 

. مستند دیآ ینل شیپ یو ناسازگار یتناف ،ستندیرتبه ن کیچون در مقام علا در  یول ،ددارن

اجزا هنگام امتثبال در    یترت به حیو تصر هیشرع رکباتنسبت به م یاوامر شرع دگاه،ید نیا

  .(911: 9ق، ج1050)کلینی، آنهاست 

با وجبود قبدرت،    امیق ات،یروا یبا توجه به برخ: »سدینو یم نیاول در معتبر چن محقق
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ام یی ان الق شبود؛  یمحقبق مب   امیب ق ی ازشرط نشستن، باوجود ناتوان رو نیشرط نلاز است ازا

صیی  »ه و آلیه قیال:   یی صلعى اللعه عل ین، عن النبیعن عمران بن الح  یشرف م  القدر  لما رو

ق، 1050 ،)حلبی « امیی الجلوس عدم االستطاعة عن الق ییشرف ی «الساقائما یان ل  تستط  یج

 .(101: 2 ج

، ق1012)حلی،  داند یجزء اول م تیرا بر اولو هانیاجلاع فق ،یدر منته زین یحل عالمه

 دیشه (.090: 1 ق، ج1011 ،حلی ؛ 261: 1 ج ق،1019 ،حلی  ؛15: 9 تا، ج بی ،حلی ؛290: 1 ج

الرکیو  و   نو لیو عجیز عی   » کند یحکم م امیبه تقدم ق اتیبا استناد به روا یاول هم در ذکر

ان بما قدر منهما، ییان  یام ث  االتیسقط بعجز  عنهما، و ونب القیام، ل  یسجول و قدر على القال

، )عباملی « بعیض القیراُ  ونیب    یام ییتعاعرا اومأ بالراس، یإن تعاعر یبطریه. و لو قدر على الق

و در شبرح   (191: 1 ج ق،1052 ،)عباملی در شبرح ارشباد    یثان دی. شه(260: 9 ق، ج1011

و محقببق  (252: 1 ج، ق1019)عبباملی، و در مسببالک  (016: 1 ج ق،1015 ،ملی)عبباللعببه 

را مقبدم   امیب ق اتیبا استناد به روا (261: 2 ج ق،1200 ،)سبزواریاللعاد  رهیدر ذخ یسبزوار

را ببر   شیقبا از خبو  هانیو فق کند یاجلاع م یه ادعازمین نیدر ا ی. محقق سبزواردانند یم

 زیب در حبدائق ن  ی. در ادامه محدث بحرانب (261: 2 ج ق،1200 ،)سبزواری داند یحکم م نیا

 زیب ن ی. محقبق نراقب  (66: 1 ج ق،1050 ،)بحرانبی  دانبد  یرا مقدم مب  امیق اتیبا استناد به روا

(، بنبابراین متقبدمان از فقهبا در    01: 0 ق، ج1010 ،)نراقبی  دانبد  یم امیق میرا با تقد تیاولو

 مبؤخر مقدم را با استناد به اینکه جزء یبا شبرط   تنافی دو واج  ضلنی، انجام جزء یا شط 

 .هنوز وجوبش فعلیت نیافته است، الزم دانستند

که  کرده ادیاصط یا هلچون نلاز، قاعده هیدر مرکبات شرع اتیروا یاز برخ عالمه حلی

. شبود  یمب  یدر مقام امتثال، منتف یدر واجبات ضلن یو ناسازگار یبراساس آن هرگونه تناف

 یاست که براسباس آن اجبزا   یتیروا هیما امام یبرا: »کند یم انیب نیده را چنقاع نیا ایشان

السّبالم لعلبران ببن     هیب متقدم هستند؛ لنا: قوله عل یاز انجام اجزا یبه ناتوان روطمتأخر، مش

نعی مرتبة الجلوس ، (65: 1ق، ج1921 ،)بخاری« صیع قائما، یإن ل  تستط  یجالسا»ن: یحص
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را مطبرح   یگرید ۀدر ادامه قاعد شانیا« جوز بدونهیام، یال یعلى الق مشروطة بعدم االستطاعة

ره یب و العجز عبن غ » شود؛ یمتأخر موج  سقوط جزء متقدم نل یزااز اج یکه ناتوان کند یم

عببدمِ سببقوطِ جببزء متقببدم  ایببدر تعل ی. و(15: 0 ج ،ق1012)حلببی، « سببقوطه یقتضببیال 

پس آن جزء ببر او واجب  اسبت     ستیز نمکلف در حال انجام جزء متقدم عاج: »دیگو یم

و در آن حال معبذور اسبت؛    شود یناتوان م رسد یکه موقع انجام جزء متأخر م یسپس زمان

 یأتیب ج ، فإذا انتهى إلى الرکوع صار عباجزا ف یه فیج  علیر عاجز علّا یألنه حال القراءۀ غ

 .(091: 1ج  ،ق1011)حلی، « بالللکن

إذا امرتک  بیأمر ییاتوا منیه میا     » تیجزء اول به روا عدم سقوط ایدر تعل هانیفق یبرخ

 سبور یم ۀکه قاعد« سقط بالمعسوریسور ال یان الم»و  (902: 2 ج ق،1051)جزائری، « استطعت 

 نیب ا در ی. محقق سبزوار(252: 2 ق، ج1015)فراهیدی،  دنکن یاستناد م ،از آن استفاده شده

بباال را   اتیده و رواکراستناد « ق ییل یذا قولکن إ»... ا بن درّاج یح جلیصح تیروا هب باره 

)سببزواری،   کنبد  یدر مسئله را از عالمه نقا م هانیاجلاع فق تیو در نها دهد میقرار  دؤیم

در  یمخبالف  چیهب : »دیگو یاز نقا اقوال و اجلاعات م پسمجاهد  دی. س(261: 2ج ،ق1200

ب یب فبۀ ح یلفاً و اللخالف هنا أبو حنه مخایأنَّا لم نجد ف م؛ینکرد افتی فهیجز ابوحن مسئله به

 .(066: 6ج، ق1015)عاملی،  «نئذٍیام حیسقط عنه القیقال: 

  جهینت. 4

تحلیا فرایند فقهبی در تنبافی دو واجب  ضبلنی و نقبد و بررسبی رویکردهبای مختلبف         

رو  منظور ارائۀ الگویی در استنباط بسیاری از فروعات فقهی مهم و ضروری اسبت؛ ازایبن   به

 دستاوردهای پژوهش حاضر بدین قرار است: نیتر مهم

 یهبا  واجب   یدر خصبوص تنباف   دگاهیب که چهار د دهد ینشان م یدر آثار فقه تتبع .1

با توجه ببه ادلبه    یدو بدل اضطرار نیتزاحم، تعارض و دوران ب دگاهیوجود دارد. د یضلن

غلب  پبس از   و در حقیقت رویکرد فقهی بسیاری از فقیهان بزرگ امامیه کبه ا  نشد رفتهیپذ

 محقق ثانی بودند، نقد شد و مورد پذیرش قرار نگرفت.
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در  مبؤخر  و شبروط  مقدم با اجزا و شروط اجزا نیب یناسازگار؛ عدم چهارم دگاهید. 2

دارنبد و   یتقدم رتب ،متقدم در مقام علا و شروط اجزا صورت که بدین یک مرک  شرعی؛

؛ البتبه در تنبافی   نخواهبد داشبت   انیتبا وجود جزء متقدم، جزء متأخر درخواست ا گاه چیه

شروطی که تقدم و تأخر ندارند؛ هلچنین تنافی بین اجزا و شروط دو مرکب  شبرعی اگبر    

 کند. کدام مزیتی بر دیگری نداشتند، عقا، حکم به تخییر می هیچ

ی در یبک مرکب    دو واج  ضلن یدر تناف یفقه ندیشده فرا رفتهیپذ دگاهیاساس دبر. 9

کبه   و شبروطی  اول از اجبزا  یبا شبرط   جزء کند، یحکم م ه،یست که فقشرح ا نیبد شرعی

دوم تبوان انجبام    یا شبرط  د. در ادامه اگر در جزءگیراز آنها مقدور است، انجام  یکیانجام 

نباقص هبم    مورببه انجبام مأ  ییاگر توانبا  تیو در نها رسد ینوبت به مأموربه ناقص م ،نبود

البته در شروطی که تقبدم و تبأخر بینشبان مطبرح     ؛ رسد یم نیگزینوبت به بدل و جا ،نبود

نیست. هلچنین در اجزا و شروط ناسبازگار در دو مرکب  شبرعی اگبر یکبی از آن دو ببر       

 کنبد.  شود و در صورت عدم ترجیح، عقا حکم به تخییر می دیگری مزیت داشت، مقدم می

و  سبت یور نمتصب  یمرکب  ارتبباط  ی اجبزا  نیب یتناف گونه چیه در مقام امتثال صورت نیبد

سالبه به انتفاء  یارتباط یها در مرک  دو بدل اضطراری نیتزاحم، تعارض و دوران ب یۀنظر

 .شود یموضوع م
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مؤسسبۀ   :قبم ، اولچ ، مستمسک العرو  الوثقى (.ق1016) ىید محسن طباطبایم، سیحک .19
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 .  )ع(امام صادق ۀمؤسس :قم، اولچ ، الفرو 

ر یی لتحر یالسیرائر الحیاو   (.ق1015) ور ببن احلبد  س، محلد ببن منصب  یحلَّى، ابن ادر .10

 قم. ۀیعلل ۀن حوزیمدرسۀ دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامع :دوم، قمچ ، الفتاوى

ة على یر األحکام الشرعیتحر (.ق1025) وسف بن مطهر اسدىیحلَّى، عالمه، حسن بن  .16

   .)ع(امام صادق ۀمؤسس :قم ،اولچ ، ةیمالب االمام

 .)ع(تیالب آل ۀمؤسس: قم ،اولچ  تذکرۀ الفقهاء، (.تا یب) __________________ .10

چ ، معریة الحیالل و الحیرام   یقواعد األحکام ی (.ق1019)__________________ .11

 .دفتر انتشارات اسالمى :اول، قم

مجلع  :مشهد، اولچ  ،ق المالبیتحق یمنتهى المطلب ی (.ق1012)____________ .11

 .ۀیالبحوث اإلسالم

 :اول، قبم چ ، معریة األحکیام  یة االحکام یینها (.ق1011)_________________ .25

 .)ع(تیالب آل ۀمؤسس

چ شبرح اللختصبر،    یاللعتببر فب   (.ق1050) ن، جعفر بن حسنیحلَّى، محقق، نجم الد .21

 .)ع(د الشهداءیس ۀمؤسس :اول، قم

چ  ،مسیائی الحیالل و الحیرام    یشرائ  االسالم ی (.ق1051)_________________ .22

   .انیلیاسلاع ۀؤسسم: دوم، قم

: موسسبه احیباء آثبار االمبام     قبم  ،اول چ ، م باح األصول (.ق1022) ى، ابوالقاسمیخو .29

 .الخوئی

اء آثبار اإلمبام   یب مؤسسبۀ إح  :قم، اولچ ، یموسوعة االمام الصوئ (.ق1011)_______ .20

   .یالخوئ
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نی : دفتر آیه اهلل سید محلد حسبی قم ،چ اول ،منتقى األصول (.ق1019) روحانى، محلد .20

 .روحانی

: قبم  ،اول چ ،إرشیال العقیول الیى مباحیث األصیول      (.ق1020) زى، جعفریسبحانى تبر .26

 .)ع(موسسه امام صادق

شیرح   یر  المعیال یی  یی ذخ (.ق1200) سبزوارى، محقق، محلد باقر ببن محلبد مبؤمن    .20

 .)ع(تیالب آل ۀمؤسس :اول، قمچ ، االرشال

  : الدار االسالمیۀ.قم ،چ سوم ،عل  األصول یبحو  ی (.ق1010) صدر، محلدباقر .21

 .دارالعلم :قم ،صر  سال  (.1910) محلدرضا ،ییطباطبا .21

 ،دومچ ، مجرل الفقه و الفتیاوى  یة ییالنها (.ق1055) طوسى، ابو جعفر، محلد بن حسن .95

 .یدار الکتا  العرب: روتیب

 ۀمؤسسبب: قببم ،اولچ  عۀ،یوسببائا الشبب (.ق1051) عبباملى، حببرَّ، محلببد بببن حسببن  .91

 .)ع(تیالب آل

چ ، شرح قواعد العالعمة یمفتاح الکرامة ی (.ق1011) نىید جواد بن محلد حسیملى، سعا .92

 .قم ۀیعلل ۀن حوزیمدرس ۀدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامع: اول، قم

 ،ةیشرح اللمعة الدمشق یة ییالروضة البه (.ق1015) ن بن علىیالد نید ثانى، زیعاملى، شه .99
  .کتابفروشى داورى: قم ،اولچ 

انتشبارات   :اول، قمچ شرح إرشاد األذهان ،  یروض الجنان ف(. ق1052)________ .90

 .قم ۀیعللۀ غات اسالمى حوزیدفتر تبل

 شیرائ   حیتنقی  یالی  االیهیام  مسیالک ق(. 1019الدین بن علبی )  عاملی، شهید ثانی، زین .90

 ، چ اول، قم: مؤسسۀ اللعارف االسالمیه.االسالم

 ،شرح القواعید  ینام  المقاصد ی (.ق1010) نیسعاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن ح .96

   .)ع(تیالب آل ۀمؤسس :قم ،دومچ 

 .هجرت :قم ،دومچ  ،نیکتا  الع (.ق1015) ا بن احلدیدى، خلیفراه .90
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دارالکتب    :تهبران  ،چهبارم  ، چیالکیای  (.ق1050) عقو  بن اسحاقینى، محلد بن یکل .91

 ۀ.یاإلسالم

، چ اول، بیبروت: مؤسسبۀ   اراالنواربحی ق(. 1015مجلسی، محلد باقر بن محلد تقبی )  .91

 الطبع و النشر.

 .: بوستان کتا قم ،چ پنجم ،اصول الفقه (.1910) مظفر، محلدرضا .05

: مدرسۀ االمام علبی ببن أببی    قم ،، چ دومانواراالصول (.ق1021) ناصر ،یرازیمکارم ش .01

 .)ع(طال 

  : مطبعۀ العرفان.، چ اول، قمراتیانول التقر (.1902) نینى، محلدحسینائ .02

 قم. ۀیعلل ۀن حوزیمدرس ۀجامع: قم ،فوائد االُصول، چ اول (.1906) ------------ .09

چ  شرح شیرائ  االسیالم،   ینوالر الکالم ی (.تا یب) نجفى، صاح  الجواهر، محلدحسن .00

 .یاء التراث العربیدار إح :روتیب ،هفتم

عة یالشیر الغطاُ عین مبهمیات    کشف (.تا یب) نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى .00

 ه قم.یغات اسالمى حوزه عللیانتشارات دفتر تبل: قم، اول چ ،الغراُ

، چ اول، عةیالشر احکام یی عةیالش مستندق(. 1010نراقی، مولی احلد بن محلدمهدی ) .06

 .)ع(البیت قم: مؤسسۀ آل

مؤسسبۀ   :قبم ، اولچ ، هیی م یباح الفق  (.ق1016) هلدانى، آقا رضبا ببن محلبد هبادى     .00

 .یلتراث و مؤسسۀ النشر اإلسالماء ایۀ إلحیالجعفر

 ،دومچ  (،یزلیی د الیالعیرو  الیوثقى )للسی    (.ق1051) ىید محلد کاظم طباطبایزدى، سی .01

 لللطبوعات. یمؤسسۀ األعلل :روتیب

 :قبم  ،دومچ  کتا  ال ال  )للمحقق الیدامال(،  (.ق1016) د محلد، محقق دامادیزدى، سی .01

 قم. ۀیعللۀ ن حوزیمدرس ۀدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامع
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