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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 گذشته خالصه جلسه

قول اول این بود که واجب تخییری در حقیقت همان وجوب  .قول وجود دارد ردیم در مورد حقیقت واجب تخییری چندعرض ک

محقق  است. به ترک دیگری مشروط بولکن هر یک از این دو وج .فعل شده است ودمتعلق به هر یک از این هتعیینی است ک

  .کردندقول وارد  به این نایینی چهار اشکال

 ادامه بررسی قول اول 

که امکان جمع بین  یهم به نحو، آنما باید غرض از این دو واجب را متعدد بدانیم: اربعه فرمودند قبل از بیان اشکاالتایشان ه تبال

 به هر یک از این دو به نحو ،بلکه امروط به چیزی نیست، زیرا اگر امکان جمع بین دو واجب باشد دیگر امر مشر ،دو واجب نباشد

ال علی ای ح متعین شود. عند ترک االخر ارد که یکی از این دوانیم دیگر معنا نداگر غرض را واحد بد ولیخواهد شد  متوجهمطلق 

 در جلسه اجماالرا اشکال اول و دوم . اشکاالت را باید بررسی کنیم ینما عرض کردیم او  شان به قول اول چهار اشکال کردندای

وجه را به عنوان یکی از وجوه تصویر  که این احتمال وتواند وارد باشد معلوم شد در صورتی این دو اشکال میو قبل بررسی کردیم 

بگوییم  ولی اگر ،گری غیر معقول نباشدتصویر وجه دی و وجوه دیگری در این مقام قابل تعقل باشد ینیع ،واجب تخییری قلمداد کنیم

کال چه بسا جایی برای اشمعقول نیست  یقت واجب تخییری همین وجه است و الغیر و غیر از آنی تبیین حقتنها و تنها وجه برا

  اند.یینی کردهاعلی ای حال این خالصه اشکالی است که بعضی از بزرگان به محقق ن. م نباشداول و دو

 اشکال سوم بررسی 

رتب را انکار کسی نظریه تاما اگر  و قابل تصویر است،قابل قبول  ترتباین بود که این قول تنها بنابر پذیرش نظریه اشکال سوم 

 .مانداحتمال باقی نمی دیگر جایی برای این قول وکند، 

را انکار  «واحدمن طرف »شویم و در عین حال ترتب از دو طرف  بزرگان فرمودند که منافاتی نیست که ملتزم به ترتببعضی از 

ن امر اهم اامر به مهم چون مشروط به عصیکه  ترتب بحث در این است در مسئلهترتب یک طرفه است.  رتب،نظریه تچون در  .کنیم

رک شد و عصیان شد امر زیرا بعد از این که اهم ت ،صحیح است واگر کسی به مهم اتیان کند عمل الذا وجود دارد و هم االن بوده، 

  .شود و فعلی است. این ترتب از یک طرف استیمهم فعلی م

ن مسئله آدارد که انسان ترتب یک طرفه را انکار کند یعنی در ن است که اشکالی نای نایینی شده، قایرادی که به اشکال سوم محق

. است ل را قبول کند که مبتنی بر ترتبنحن فیه این قویست، ولی در ماگشا ن: ترتب راهن به مهم بگویدااهم و مهم و تصحیح اتی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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س حتی اگر کسی پ .مشروط شده به ترک این هم آن به ترک دیگری و ، هم این یکی مشروط شدهاست جا ترتب از دو طرفاین

 طور نیست کهمانحن فیه بپذیرد که هر یک از این دو امر تعیینی مشروط به ترک دیگری هستند. این رتواند دمنکر ترتب باشد، می

 .رسدهیچ منافاتی به نظر نمی ؛اگر ترتب را انکار کند در اینجا نتواند این را قبول کند

 بررسی اشکال چهارم

 به این اشکال هم پاسخ داده شده که اگر این مطلباین مورد از موارد تزاحم بین خطابین نیست.  اشکال چهارم این بود که اساساً

ستیفاء شد مانع از استیفاء طرف زیرا در همه موارد تزاحم اگر یکی از طرفین ا ،کندتمام موارد تزاحم جریان پیدا می در، تمام باشد

موردی که چه )در همه موارد ل برای حل این مشک .م این مشکل وجود دارد، در همه موارد تزاحدندیگر فرقی نمی ک .دیگر است

امر اول مالک  یعنی هم. که مالک در طرفین تمام است از این جهت فرقی ندارند توان گفت:( میمحل بحث است و چه سایر موارد

که مالک این امر را استیفاء کند یا مالک امر دیگر را  یعنی مکلف گیر کرده ،تزاحم بین استیفاء دو مالک استدارد و هم امر دوم. 

ین اگر هم تزاحم بین الخطابیت هر دو امر تمام است. مالک ،دارد و دیگر ندارد یتی مالکیکنیست که  اشکال در این .استیفاء کند

اء مالک آخر، استیففاء این مالک و بین یتقع مربوط به استیفاء دو مالک است، یعنی تزاحم بین اسکند این تزاحم در واپیدا میتحقق 

   0.چهارم نیز وارد نیست رسد اشکاللذا به نظر می

قق اشکال سوم و چهارم محنتیجه این است که جمع بندی کنیم، را ق نایینی به قول اول چهار اشکال محق اگر بخواهیم جمع بندی:

 2.اشکال اول و اشکال دوم محقق نایینی در یک صورت وارد است و در یک صورت وارد نیست ،نایینی به قول اول وارد نیست

 )اشکال دوم( به قول اولمحقق اصفهانی اشکال 

  .کندیان قول اول را منهدم میکردند و این اشکال در واقع بناشکالی است که محقق اصفهانی مطرح مهمتر از اشکاالت محقق نایینی 

لوم است و نیز مع ییینی که هر یک مشروط به ترک دیگرطبق قول اول معلوم شد که واجب تخییری یعنی در واقع دو واجب تع

مجموع  ، اشکال آن نیز بیان شد که چراشود یک غرض تعقیب شودکند. نمی، دو غرض را دنبال میاست که موال از این دو واجب

 فرماید:محقق اصفهانی می  .یک غرض داشته باشدتواند نمیدو امر 

 ر کرد:یبرای این دو غرض سه صورت می توان تصو

یعنی دو امر  .استیفاء غرض دیگر ممنوع باشددو غرض، نحوی باشند که با فرض استیفاء یکی از ایناین دو غرض ب صورت اول:

ستیفاء اشود و شود غرض آن امر استیفاء مین امری که اول اتیان مییا آ است که آن کار نیهر یک غرضی داشتند و فرض ا شده که

  .د غرض دیگری استیفاء شودشود از این که بخواهمانع مییکی از این دو غرض 

 ققدو غرض محباید هر  د، زیراانجام دهیباهم باید هر دو کار را دفعتا کند و بگوید:  به هر دو کار دفعتاصورت باید موال امر این در

یفاء شود، مانع دیگری که اول استباشد و قرار باشد آن اگر قرار باشد دو غرض در کار باشد و هر امری یک غرض داشته .شود

باید امر کند به اند امر کند به این که این یا آن، بلکه تود، موال نمیکه مشکل پیش نیاید و هر دو غرض حاصل شونای ایباشد، بر

استیفاء احدهما »بود که  ینشوند و فرض ااست که هر دو غرض با هم تحصیل میصورت  ینزیرا فقط در ا .و کار دفعتادان هر اتی

                                                 
 
 .484و 484، ص2منتفی االصول، ج 2
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 پس ،دنهر دو غرض اهمیت داراز آن جا که یک غرض جلوی غرض دیگر را نگیرد و  برای اینکه «خرمن اسیتفاء اال سابقا یمنع

یعنی خالف  .آیداین با حقیقت واجب تخییری جور در نمی و دو غرض را تحصیل کندمکلف دفعتا هر امر کند که  طوریشارع باید 

  .زیرا فرض این است که باید به یکی امر شود نه هر دو .فرض است

اء دیگری فیت، مانع از اسزودتر استیفاء شد کهنه آن «استیفاء احدهما مطلقا یمنع من استیفاء االخر» اگر هم فرض شود صورت دوم:

ین است که اگر یکی از این دو استیفا شده مانع استیفا غرض مهم ام نیست. و چه دیرتر و چه باهم مه ر، چه زودتمطلقا شود، بلکهمی

  ؟این چه مشکلی دارد .شوددیگر می

ضدین مقتضیین لل زیرا مثل اجتماع .هیچ یک از دو غرض مترتب نشود، مکلف هر دو را انجام داد نتیجه این فرض این است که اگر

ی یک ا، هم مقتضی برای این ضد و هم مقتضی برای آن، یعنی مقتضی بردو ضد موجود باشداست. اگر فرض کنید مقتضی برای 

یعنی وقتی مقتضی برای اند یکی از این دو محقق شود؟ تو، اینجا میآیا اگر هر دو باهم اجتماع کردند .ئ و مقتضی برای ضد آنش

، دض . باالخره یا جای این ضد است یا آناین شدنی نیست ؟هر دو غرض یا هر دو ضد با هم محقق شود :ر دو فراهم شد بگوییمه

  .ملتزم شد به آن توانبی است که نمیمطل . پس این همند محقق شوداتویمیکی بیشتر ن

 پیدا ثالثی واجب شوند کهبه نماز ظهر با هم سبب میر مز جمعه و هم اا، هم امر به نمبهاساسا وجود هر دو مأمور :سومصورت 

  .شوددو با هم باعث حصول غرض سومی می وجود اینیعنی  شود

 کبه غرض اول و ی مربوط واجب یک .است که تخییر به جای این که دو ضلع پیدا کند سه ضلع پیدا کند ینالزمه این فرض ا

  ن غرض ثالث.نواع بهدو باهم،  اینمترتب بر هم، غرض غرض  و یکغرض مربوط به واجب دوم 

 در واقع به نوعی خالف فرض است.همه این سه صورت پس 

است و فرض  جا دو واجب تعیینی داریم که هر یک مشروط به دیگریشما که معتقدید این :صل اشکال محقق اصفهانیمح

نتیجه این سه این است که در همه این سه صورت خالف فرض  .کنیمرض وجود دارد ما سه فرض تصویر میجا دو غید که اینکرد

به شرح زیر می و سه فرض  سه صورت توانیم به قول اول متلزم شویم. باطل است و نتیجه این است که نمیآید و این پیش می

  :باشد

را  رض دومغجلوی استیفا  صل شدحا هکبگوییم غرض اول یعنی . «احدهما سابقا یمنع من استیفاء االخراستیفا »کنیم فرض می. 0

  .گیردمی

داشتیم « قاساب»ول قید فرقش با صورت اول در این است که در صورت ا «االخر استیفا احدهما یمنتع من استیفا» :که بگوییمین. ا2

مطلقا  استیفا احدهما» :گویدجا میاین «احدهما سابقا یمنع من استیفاء االخر ءاستیفا»در صورت اول گفته شد  .است «مطلق»جا این

 «.االخر ءیمنع من استیفا

 ، با همدیگر غرض ثالثی تحقق پیدا کند.د شدندوبا هم موج و: اساسا وقتی این دپا را فراتر بگذاریم و بگوییم . اینکه3

  .آیدپیش میهر یک از این سه صورت باشد خلف  نتیجه:

. پس باید کاری گیردر یکی حاصل شد جلوی دیگری را میگ. زیرا اکندعلین دفعتا اول این است که شارع امر به فصورت  الزمه
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دو بیشتر از این زیرا فرض این است که یکی ،دو غرض حاصل شود و این خالف فرض است هر تاکه این دو با هم انجام شوند  کند

  .واجب نیست

 استیفا»مطلق زیرا به صورت  غرض حاصل نشود. یک از دو یجاد شود هیچدر صورت دوم نیز مشکل این است که اگر هر دو فعل ا

. معلوم است که وقتی شوددیگری نباید محقق قق شود ها محنکه بخواهد یکی از اینییعنی مطلقا برای ا «احدهما یمنع من االخر

 شود.با هم بیاید غرض حاصل نمیتایی دو

بین سه  ما است تخییر ضوع و مفروض بحثوباشد که ممشکل این است که بجای اینکه تخییر بین دو صورت در صورت سوم نیز 

  .آیدصورت پیش می

  0.ارد باشدو که به نظر می آید ستعلی ای حال اشکال محقق اصفهانی به قول اول اشکالی ا

 :سوال

که ی در جای .ما نیز این باشد که هریک مشروط به ترک دیگری باشد فرض و منظورشان این است که امر به فعلین شود استاد:

دهیم یم: هر دو را انجام گوییمبه پیدا کنیم میان به اتیان از مأمورنیکه اطم. ما خودمان برای ایننیستاحتیاط است امر به فعلین معاً 

ر هلیف آن هم به نحو تعیینی که تک وجایی است که دو امر به دجا فقط مربوط به . اینتا یقین کنیم ذمه ما از تکلیف بری شده است

  .بیان شده است دیگری شده،ترک مشروط به  یک

 اشکال سوم به قول اول

این است که هر دو در حق او واجب  . زیرا فرضکسی هر دو را ترک کند دو عقاب داشته باشد رگاین تصویر این است که ا الزمه

ن الفت با آخو م ف را گرفتهاجب اول که گریبان مکل. یعنی وستری اگرست است که هر یک مشروط به ترک دید .شده است

یعنی اگر  .و مخالفتش مستلزم عقاب استه واجب دوم نیز گریبان او را گرفت .زیرا دیگری را ترک کرده است، استحقاق عقاب دارد

اید این شخص ب ئل از واجب تخییری ارائه داده،قا ینکسی هر دو طرف واجب تخییری را ترک کند طبق قول اول و تصویری که ا

در همه موارد واجب تخییری اگر واجب تخییری ترک شود مسلما یک عقاب  .چنین نیستکه مسلما اینحالی ر، ددو عقاب شود

 رود. لذا مجموعا قول اول کنار میقاب شودمطابق این تحلیل باید دو عبیشتر نیست  اما 

 قول دوم 

خورد لکن مشروط به هیچ تعیینی به طرفین واجب تخییری می وجوب .کردندطرفین واجب تعیینا وجوب پیدا  ،در واجب تخییری

 ، دیگری خود بخود ساقط می شود.شودی از این دو انجام مییعنی مثل قول اول نیست لکن وقتی یکشرطی نیست. 

لق به دو طرف تخییر است که متع: وجوب تخییری همان وجوب تعیینی گویدین است که قول اول میفرق قول اول با قول دوم در ا

جا شرطی در کار نیست این :گویدمیدر قول دوم  ت.مشروط به ترک دیگری اس ولی هر یک از این دو وجوب تعیینیشده است 

و هم نماز  واجب است نیز وجوب تعیینی است. یعنی هم نماز ظهر تعیینا وجوبشان ،اندهر دو طرف واجب تخییری واجب شده

به ترک  طو، اصل وجوب مشراط مطرح نیسترته اشلئجا مساین .دشودیگری ساقط می ها که اتیان شد،هر کدام از این جمعه.

                                                 
 .254، ص0نهایه الدرایه، ج 0
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  .شودخودبخود واجب تعیینی دوم ساقط میوقتی اولین واجب تعیینی اتیان شد  قام عملاما در مدیگری نشده 

 .تا حدودی نزدیک به قول اول استاین قول فرمایید که مالحظه می

  قول دومبه اشکال محقق نایینی 

که این را کسی به  اصال درست نیست «احد الیصح ان یتفوه به»قدر حرف باطلی است که این قول آن :0فرمایندمحقق نایینی می

جا نیز یعنی این .توانیم برای این قول کنیم همین استمی . توجیهی کهند به قول اولگردانا برمی.  لذا ایشان این قول رزبان بیاورد

منظورش همین است  «یسقط بفعل االخر»که گفته است ینا .از این دو به ترک دیگری استیک  وب تعیینی هرمنظور اشتراط وج

اگر گوید: . زیرا میشودساقط می یتا دیگرطبیع شودان میوقتی اتی ،که چون وجوب تعیینی هر یک مشروط به ترک دیگری است

، ول اول کنیمبر ق لردد و حمبه همان قول اول برگقول نیز اگر این  .نیست این قابل تفوه ،به قول اول برنگردانیمبخواهیم این قول را 

تش نیز همان اشکاالت لذا اشکاال .همان قول است الًزیرا مآ .شودجا نیز مطرح میجا مطرح شده اینهمان اشکاالتی که در آن

  .است

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                          
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