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 «معن ج اعدائهم ا  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لليالّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

و به  یاصفهان و محقق ینییمحقق نا انیبا ب کنونتا .است یده است محقق عراقمترتب برآ هینظر حیدر صدد تصح که یاز کسان یکی

 یالمدر ک یمحقق عراق ،شد انیشما ب یبرا اناتیب نیو اشکاالت و نقاط ضعف ا دیاالصول آشنا شد یصاحب منتق شانیتبع ا

 باید یول ،با هم داشته باشند ییممکن است شباهت ها اناتیو ب طرق نیا 1.است مدهمسئله ترتب برآ حیمبسوط درصدد تصح

  .درک شود یبه درست ،دارد وجود طرق نیکه در فرق ب ییها و ظرافت هاتفاوت

 در تصحیح ترتب  حقق عراقیکالم م
 خودبرویم.  یسراغ کلمات محقق عراقبه و بعد  میده حیآن مبنا را توض دیاستوار است که ابتدا با ییبر مبنا یمحقق عراق انیب اساس

 حیتوضا ررا بر آن مبنا استوار کرده است سخنش  شانیکه ا ییمبنا بتداا ،بیلذا به ترت. چند بخش دارد نیز یکلمات محقق عراق

 بیان می کنیم.در مسئله ترتب را  شانیو بعد اصل راه حل ا یمحقق عراق مقدمه سپس ،میدهیم
 محقق عراقی سخن مبنای 

 ةیهدا .تشده اس انیب نیالمسترشد ةیدر کتاب هدا یاصفهان یمرحوم نجف الزم است ذکر شود از، مقدمه بحث مبنا که به عنوان اصل

 . است یو پر مطلبقوی است که انصافا کتاب  نیبر معالم الد هیحاش نیدالمسترش

رد توجه که مو ارائه داده یفیتعراز علماء  یاریبر خالف بس ینییو واجب تع یرییمسئله واجب تخ درصاحب حاشیة المسرشدین 

بع روشن شود تا به ت نییلذا خوب است که اول آن مطلب تب .استفاده کرده است هیدر مانحن ف ناز آ وقرار گرفته است  یمحقق عراق

 .میرا درک کن مقام نیدر ا یسخن محقق عراق میبتوانن شدن آ

 ریاخ وره هاید نیدر ا .است هیمعروف به صاحب حاش نیدالمسترش ةیکتاب هدا صاحب نییدر کلمات اصول) هیحاش صاحب

معنا  نیچن نیرا ا یرییواجب تخ (یاصفهان یو مرحوم نجف نیالمسترشد ةیصاحب هدا یعنی هیصاحب حاش ندیگو یم یوقت نییاصول

از انحاء  یبه همراه منع از بعض یزیعبارت است از طلب چ یرییتخ واجب؛ «الشئ مع المنع عن بعض انحاء تروکهطلب »کرده است 

جب وا ؛«انحاء تروکه عیطلب الشئ مع المنع عن جم» یعنی ینییواجب تع اما (.میده یم حیرا توض نیحال ا) ،ترک کردن آن شئ

  2.یش ناست به همراه منع از همه انواع و انحاء ترک آ یزیچ کیطلب کردن  ینییتع

                                                 
 .863و  863، ص 1ج محمد تقی بروجردی، هایه االفکار،ن 2

 .242ص ،یمحمدتقی رازی اصفهان ن،یالمسترشد ةیهدا 2

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7231/دی /32 :تاریخ                                                                       اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     1441جمادی االولی 6مصادف با:    مبنای سخن   – جهت تصحیح ترتبدر محقق عراقی کالم  – ترتب: جزئی موضوع       

 (در تعریف واجب تخییری )کالم صاحب هدایة المسترشدینمحقق عراقی      
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  ؟را چگونه معنا کردند یرییو تخ ینییواجب تع گرانیمگر د ؟دارد فیتعار ریبا سا یبه چه معنا است و چه فرق فیتعر نیا

است  یدیبحث مف کیدارد  کاربرد نجایکه در ا نیاز ا ریبحث غ نیا. علماء واقع شده است نیب یرییدر واجب تخ یجا اختالف نیا

 دهم. یم حیتوض شتریب یمبنا را مقدار نیا ،است یدیو چون بحث مف
 تعاریف  سه گانه واجب تخییری و تعیینی

دارد به  یریینماز جمعه وجوب تخ مییگو یم یوقتمثال  «نیالفرد نیوجوب الجامع ب» یعنی یرییمنظور از وجوب تخ تعریف اول:

 .واجب شده است رییتخ طرفِ دو فردِ نیقدر جامع بن آ ،نماز جمعه و نماز ظهر است نیکه جامع ب یزیچ نمعنا است که آ نیا

از  یکیعبارت است از وجوب  یرییوجوب تخ یعنی ؛«بالعنوان نیوجوب احد الفرد» یعنی یرییمنظور از وجوب تخ تعریف دوم:

 نیدوم وجوب احد الفرد فیطبق تعر ولی نیالفردبین جامع الوجوب در تعریف اول،  نیوجوب احد الفرد .یعنوان چیدو فرد بدون ه

 منظور است. یعنوان چیه بدون

 است و نیمع... دو فرد که عندا نیاز ا یکیوجوب ؛ ...«عند ا نیوجوب احدهما المع» یعنی یرییمنظور از وجوب تخ :سوم فیتعر

 .دکن یم اریدو واجب را اخت نیدانسته که مکلف کدام فرد از ا یخداوند از ازل م رایکند ز یم اریآن همان است که مکلف آن را اخت

صاحب  .ردندنقل ک گرانید عریف دیگر راگفتند و سه ت هیرا صاحب حاش یکی .شد انیب یرییواجب تخ یبرا فیتا کنون چهار تعر

 نیاشکاالت ا اجماال .ارائه کردند شانیباطل است و حق همان است که خود ا یرییوجوب تخ فیمعقتد است که هر سه تعرحاشیه 

 می رویم. یسراغ مطلب بعد سپس و میکن یذکر م شانیا لسانسه گانه را از  فیتعار
 تعاریف سه گانه بررسی

دو  نیردالف نیعبارت است از وجوب جامع ب یرییوجوب تخ مییکه بگو نیا. ستیاول قابل قبول ن فیتعر بررسی تعریف اول:

  .اشکال دارد

 بلکه ستیعل نف دو نیب رییتخ شهیهم رایز. میکن ریتصو نیالفرد نیجامع ب میتوان یاصال نم یرییاز موارد وجوب تخ یاریدر بس.7

 یجا م نیا ایآ .ر استخترک شئ آ گریفعل الشئ است و طرف د یکی رییتخ نیطرف .ترک است کیفعل و  کی نیب رییتخ یگاه

نماز و  یعنیمثل موضوع بحث ما  ،باشند یم نیضد رییتخ نیاز اوقات طرف یگاه ای تصویر کنیم؟ دو فرد نیا نیب قدر جامع میتوان

وجوب  یعنابه مرا  یرییوجوب تخ میاگر بخواه پس ؟میکن ریجامع تصو کی یگرندکدینماز و ازاله که ضد  نیب میتوان یم ایآ ،ازاله

عل و الترک متصور الف نیجامع بو  نیالضد نیجامع ب رایز .ستین ریاز موارد قابل تصو یاریدر بساین  ،میکن فیتعر نین الفردیجامع ب

  ؟می توان تصویر کردفعل و ترک یا  نیضد نیب یچه قدر مشترک ستین

 ییه تنهاب کیکه هر  میدار لیمثال دو دل. ستیکند سازگار ن یدو فرد م نیاز ا یکیبا ظواهر ادله که داللت بر وجوب  فیتعر نیا.3

 است که نیشود ظاهرش ا یمواجه م لیدو دل نیبا ا یوقت«. ةاقم الصلو»و  «ازل النجاسه»ما واجب کرده است مثل  یرا برا یفعل

 .بخصوصه متعلق امر واقع شده است ینه هر فردأک یعنی .را واجب کرده یگریدوم فرد د لیو دلفرد را واجب کرده  نیاول ا لیدل

 :دییگویم یوقت .ستیادله سازگار ن نیبا ظاهر ا طلب شده است، نیالفرد نیدر واقع الجامع ب یرییدر واجب تخ مییاگر بگوحال 

 تینها ،هبل ؟قدر جامع داللت کرده است نیبر ا لیلکدام د. شود یم یقدر جامع و مشترک به عنوان مطلوب معرف ،نیالفرد نیجامع ب

تعلق  گریفرد و فرد د نیطلب به ا ؟گرفته است اما طلب به چه تعلق ،میدرست کن یها قدر مشترک نیا نیب میاست که بخواه نیا
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ما  یارا بر یفرد کیکه هر  یاست که با ظواهر ادله ا نیا فیتعر نیاشکال دوم ا پس .با طلب قدرجامع فرق دارد که مسلماًگرفته 

  .ستیب کرده است سازگار نجوا

دو به نحو  نیاز ا یکی یعنی ؛«بال عنوان نیوجوب احدالفرد» یبه معنا یرییبود که وجوب تخ نیا تعریف دوم: دوم فیتعر بررسی

 نه آچه مطلوب است و طلب ب نآ یرییدر واجب تخ تعلق گرفته است. نینه طلب به احد الفردأک .ندارد یعنوان چیه، که نیمع ریغ

 .یعنوان چیبدون ه ، احد الفردین،هر کدام که شد ،است نآ ای نیا تعلق گرفته

ته نداش زین یعنوان چیکه ه مصداق نآ ایمصداق  نیا ای ،احدهما یعنی نیعنوان احد الفرد رایز .محل اشکال است زین فیتعر نیا

در  مییبگو میتوان یم ایآ .در خارج ندارد ییاست که ما بازا یعنوان انتزاع کیعنوان احدهما  ؟ستین ایاست  انیقابل ات ایآ .باشد

 یدر خارج م انیقابل ات دیریکه در نظر بگ یزیهر چو حج  ،روزه ،نماز؟ ستیاحدهما چ ؟خدا احدهما را خواسته یرییواجب تخ

دارد و قابل تحقق در  یمصلحت کی ازمثال نم .الزام دارد تیلذا قابل مصلحت باشد و یتواند دارایم، قابل امتثال و تحقق است ،باشد

است که قابل تحقق در  یعنوان انتزاع کیاحدهما  ؟ستیاما احدهما چ. د به خواندن نمازکن یلذا شارع ما را ملزم م ،خارج است

تواند متعلق وجوب و امر  ینم ،خودش بماهو یعنوان چیپس احدهما بدون ه. ستیممکن ن نمصلحت به آ امیو لذا ق ستیخارج ن

  .ردیگ ارقر

صورت درست  نیدر ا. ندارد یخارج بازاء احدهما که ما ینه عنوان کل ،نیمصداق احد الفرد یعنیمنظور از احدهما  مییاگر بگو

 ایازاله را  ایمثال کند  انیآن مصداق را در خارج ات ایمصداق را  نیا ایتواند  یمکلف م رایز ،قابل تحقق در خارج است کهاست 

  .ستیاست که با ظواهر ادله سازگار ن نیمسئله ا یول .دو مصداق بشود نیاز ا یکیقائم به  تواند یم همو مصلحت  اتیان کند نماز را

احدهما را ندارد که در  یمحذور عنوان کل نیا ؛نیوجوب مصداق احدالفرد ،نیوجوب احدالمصداق یعنی یرییوجوب تخ مییبگو راگ

از  کیبه هر  که یبا ظواهر ادله ا یاست ول انیمصداق احدهما در خارج قابل ات یاحدهما به معنا نیا .ستیخارج قابل تحقق ن

  .ستیسازگار نامر کرده، گانه  اجد دو نیا

نماز واجب  ایباالخره  .جب کرده استابر ما نماز را وهم  «ةاقم الصلو» .بر ما ازاله را واجب کرده است «النجاسه عن المسجد ازل»

ه صورت ن بیو احد الفرد نیدو مصداق متعلق طلب واقع شده باشد و طلب  به احد المصداق نیاز ا یکیکه  نیاما ا ،ازاله ایشده است 

 .ستیبا ادله سازگار ن تعلق گرفته باشد، نیمع ریغ

 ینه وجوب احدهما به نحو «عند اهلل نیوجوب احدهما المع»عبارت است از  یرییگفتند وجوب تخ یعده ا وم:س فیتعربررسی 

دو که نزد خدا معلوم است واجب است و آن همان است  نیاز ا یکیکه  نیا یعنی «عند اهلل نیاحدهما المعوجوب » .نباشد نیکه مع

نه أک ،کند یم انیات ورا عمل  نیاز احد الطرف کیکه فالن مکلف کدام  ستهدان یم خدا از اولچون  یعنی .کند یم اریکه مکلف اخت

   .واجب نشده است گریواجب کرده و طرف درا از اول همان 

باالخره  ند.تسیسازگار ن ،دو نیبا ظاهر ادله وجوب ا است که اساساً نیا فیتعار نیمشکل ا نیمهمتر .باطل است زین تعریف نیاقطعا 

 را ها نیا هک یلیبا ظاهر دل دیبا ،میده یارائه م یرییوجوب تخ یکه برا یریهر تفس ،میکن یآن م ای نیوجوب ا یه براک ییهر معنا

 .اشندواجب ب دو بخصوصه نیاز ا کیهر  که کند یدو اقتضاء م نیظاهر ادله امر کننده به ا .باشدما واجب کرده تطابق داشته  یبرا

حال اگر  ،است که نماز بخصوصه واجب باشد نیاقتضاء امر به نماز ا، به خصوصه واجب باشدزاله است که ا نیاقتضاء امر به ازاله ا
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ست ا نیا شیمعنا ؛«المکلف ختارهی یعند اهلل و هو الذ نیالمع» ،دو نیاز ا یکی، جا واجب است احدهما است نیچه که ا نآ مییبگو

  .ستیبا ظاهر ادله سازگار ن نیواجب نشده و ا یگریو د واجب شده یکی. که هر دو بخصوصه واجب نشدند

نه به وم و دنه به معنای  اول و ینه به معنا یرییوجوب تخ ای یرییتخ واجبند. باطل ف نیز می باشند،که معرو فیسه تعر نیپس ا

  ؟ستیچ یرییپس وجوب تخ .ستیسوم قابل قبول نمعنای 

لشئ مع وجوب ا»چیست؟  ینییواجب تع «طلب الشئ مع المنع عن بعض تروکه»عبارت است از  یرییتخ بوجوایشان می فرماید: 

 .استو تعیینی  یرییواجب تخ یمعنا نیا، «انحاء تروکه عیالمنع عن جم

وب وج یرییوجوب تخ یمنته ،شوند ید واجب مانه همه افرأدر واقع ک ،یشرعی رییدر تمام واجبات تخ :دیفرما یم شانیا سپس

فاده است دو نیاز ا یکه محقق عراق دیدو اصطالح را به خصوص دقت کن نیا) .وجوب ناقص در برابر وجوب تام است .ناقص است

 :دیگو یم شانینه اأک( .میکنیم انیبرا  استوار است نبر آ انیکه آن ب یمقدمه ا ،میانشده یمحقق عراق خنما هنوز وارد س .کند یم

 تام است و یک وجوب داریم که وجوب ناقص است. که  میوجوب دار کی ،ناقص جابیا کیو  میتام دار جابیا کی

وقتی در نی یع .الی االفراد وجوبش ناقص استة وجوب تخییری کأنه بالنسب ،وجوب تعیینی وجوبش تام استکأنه به نظر ایشان 

آن  می رویم که فرد دوم ؛ سراغ«هذا واجب فی حال ترک اآلخر»معنایش این است که  ،تخییری دو فرد واجب می شوند وجوب

یعنی  ،وجوب تام نیست ،یعنی آن هم واجب است فی حال ترک اآلخر . وجوب ناقصنیز واجب است ولی وجوبش ناقص است

ماز صبح ن :می گویدشارع که در واجب تعیینی  .تصور کرد بتوان این طور نیست که دیگر هیچ تقدیر و شرط و فرض برای آن

ولی یک فرد وجوبش فی حال ترک  ،واجب تخییری دو فرد واجب شده اند اما در .یک وجوب تام است شوجوب ،واجب است

ن طلب الشئ مع المنع ع»وجوب تخییری عبارت است از  :لذا گفتند .وبش فی حال ترک اآلخر استوجخر است و فرد دوم نیز آلا

 ،ییریعنی هر فردی از افراد و طرفین تخ؛ «طلب الشئ مع المنع من جمیع انحاء تروکه» :در واجب تعیینی گفتند «بعض انحاء تروکه

وصه بخص ،تنهایی وجوب ناقص یعنی هر کدام به .قص استوجوب نا ،وجوب دو طرف تخییر .ولی وجوبش تام نیست واجب است

ولی اگر دیگری را ترک نکردید دیگر  ،ا واجبذاگر دیگری را ترک کردید ه .است وجوب دارند ولی وجوب در فرض ترک دیگری

 .هیدری را انجام دتوانید این را ترک کنید و دیگ می ،این را انجام دهید ،یعنی می توانید دیگری را ترک کنید .این واجب نیست

اگر ، مع المنع از ترک دیگری ،یعنی وجوب این ؛«وجوب کل واحد من الفردین اذا ترک اآلخر» ستامنظور از واجب ناقص این 

 می کنند.وجوب تام  به عبیرن وجوب ندارد و از این تیاگر دیگری ترک نشود دیگر ا .ترک شود

وجوب تخییری یعنی وجوبی که اطرافش و افرادش هر یک می گوید: ایشان  .پس ما یک وجوب تام داریم و یک وجوب ناقص

  .منظور از این وجوب تام و ناقص چیستکه توضیح هم داده شد  .وجوب ناقص دارند

 «الحمدهلل رب العالمین»

 


