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

عرض کردیم دلیلی را عالمه حلی . واحد استبود که شرط متعدد و جزاء بحث در ادله قول مشهور مبنی بر عدم تداخل در مواردی 

انی و محقق خراسانی واقع شده. کالم خود عالمه، شیخ انصاری و محقق محقق همدیخ انصاری، نان شخسمایه  ردند که بنبیان ک

، البته  زیماداین دلیل بپر نگاه به بررسیآدر این مقام بیان کنیم،  زهمدانی را نقل کردیم. به جاست که سخن محقق خراسانی را نی

. تقریبا شودهایی نیز مشاهده میهمانطور که مالحظه شد تشابهاتی بین این سخنان و کلمات وجود دارد، البته در عین حال تفاوت

که ها و اضافاتی ، لکن با تفاوتمحقق همدانی فرمودند شیخ انصاری و مطالبی است کههمان چهارچوب  رسخن محقق خراسانی د

 توجه شما قرار خواهد گرفت. مورد انشاءاهلل
 کالم محقق خراسانی

   :باید ذکر شود ابتدائا دو مقدمه :فرمایددر کفایه می یانمحقق خراس

 ینمعنایش ا «ان جائک زید فاکرمه» :گوییم، وقتی میشرط داردالعند تحقق  قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء مقدمه اول:

ن ایهم معنای حدوث  ،ب اکرامکند با ثبوت وجوشود و این فرق میاکرام حادث میکند وجوب  یدائ زید تحقق پمجاست که اگر 

 ن یک جهت  و یکایقضیه شرطیه است.  منطوقی ظاهر ن حیث مسبوقیت به عدمو ایاست که  این وجود، مسبوق به عدم است 

  .باید مورد توجه قرار بگیرد شرطیهمقدمه که 

رد، لذا  ثل قرار بگیاتواند متعلق دو حکم  متمحکم متضاد واقع شود، نمی متعلق دوتواند طبیعت واحد همانطور که نمی مقدمه دوم:

 وتوانیم بگوییم وضو دیعنی نمی .قت بدانیمیحق در عرض یکدیگر را متعلق به یکتوانیم دو وجوب مستقل و دو حکم متماثل نمی

  .مراب باشد و هم حتواند وضو هم واجاثل، همانطور که نمیمدو حکم مت شونده مییکدیگر کدر عرض  ، مستقالوجوب دارد

 را معنا کنیم مفاد و معنای  قضیه اول این« فتوضأ اذا بلت»و  «فتوضأ ذا نمت»ه اگر بخواهیم قضیه شرطیه با مالحظه این دو مقدم

کنیم که مکلف وضو نگرفته و بعد از آن بول شود، حال فرض میاست که به مجرد آنکه نوم محقق شد، وجوب وضو حادث می

ن عامل ایشود که ناشی از وجوب وضوی دیگری حادث میبه سبب بول یک  ین است کهمعنایش ا شود، اینجا نیز در واقعصادر می

دو وانیم آن تنمی ینیم کهب، میای که گفتیم تحلیل کنیمه آن دو مقدمهظم این دو قضیه را با مالحبخواهیر گو شرط دوم است. حال ا

  .مقدمه را اینجا پیاده کنیم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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از تحقق نوم   یم بعدجا بگوی، لذا باید اینشودزاء حادث میجشرط الق ه شرطیه این است که عند تحقدمه اول گفتیم ظاهرقضیقطبق م

د واح، متعلق نظر بگیرمدوم را در  مقدمه. اگر دشویی حادث موجوب وضوی دیگرحقق بول نیز ت و بعد ازود شوضو حادث می

ضو شود به وتوانیم بگوییم وجوب یک بار متعلق مینمی د،متعلق شو مستقل و در عرض هم و مثل هم به آندو حکم تواند نمی

   .سازگار نیست؛ این با مقدمه دوم شود استقالالبه همان وضو متعلق میمستقال و دوباره 

یعت واحد بطهم بخواهیم بگوییم  ط مراعات کنیم والشر زاء عند تحققج واهیم هم ظهور قضیه شرطیه را مبنی بر حدوثاگر بخ پس

زاء عند تحقق شرطیه را  ظاهر در حدوث جشود هم قضیه ، نمیامکانش نیست، این تواند متعلق دو حکم متماثل واقع شودنمی

  ؟نیم، چه باید بکحکم مماثل واقع شود تواند متعلق دودوم را بکنیم که طبیعت واحد نمی هبدانیم و هم مالحظه مقدم الشرط

 این آن. داردم، سه طریق وجود به تداخل شوی ر بخواهیم قائلگخل است، اول به تدافرماید: یک راه قخراسانی می محققاینجا 

یق التزام به تداخل یکی از این سه طر، یعنی راه شودیمدیده  یناینیان در کالم محقق خراسپیشن است که نسبت به سخ ایفهااض

آن  .کند که همان عدم تداخل استنهایتا راه چهارمی را پیشنهاد میکند و ق اشکال میاست که بعد محقق خراسانی به هر سه طری

 کنم.صورت خالصه خدمت شما عرض می است که بهسه طریق به شرح زیر 
 طرق سه گانه برای تداخل

ر ظهو ، یعنی در جایی که شرط متعدد و جزاء واحد است، قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء ندارد، بلکهر این مواردد :اول طریق

ک گوییم حدوث، یعنی ی، وقتی میمعلوم است زیفرق بین حدوث و ثبوت ن ه اول دست برداریم.مقدیعنی از م  ،در ثبوت جزاء دارد

« بول»است که اگر مثال اول  ینمعنایش ا ،م ثبوتیاما اگر بگوی ،این معنایش روشن استیم، گیروجود مسبوق به عدم در نظر می

ق پیدا قتح «نوم»عامل دیگری مثل « بول»چنانچه بعد از تحقق است، اما  حادث شدهگوییم وجوب وضو یمتحقق پیدا کرد، اینجا 

 ه، باالخرمواجه شویمگوییم وجوب وضو حادث شده تا با آن مشکل دیگر نمی وب وضو ثابت شده،گوییم وجکرد، اینجا می

  رود.اثل از بین میمن است که حادث شود یا باقی بماند. لذا محذور اجتماع دو حکم متاعم از ای این گوییم ثابت شده ومی

 کالینین مواردی اشدر طبیعت واحده در چاثل منادیده بگیریم. یعنی بگوییم مسئله اجتماع دو حکم متمقدمه دوم را  :دومطریق 

اما وضویی که بعد از  ،یک ماهیت است ووضاین  حادث شد، «بول»خاطر ه وضو ب وجوب یب که بگوییم اگرت، به این ترندارد

ف تواند بین آنها جمع کند، یعنی با یک عمل چند تکلیام امتثال مید کأنه ماهیت دیگری است که مکلف در مقکنتحقق پیدا می« نوم»

مثل  « نوم»هم وجوب وضوی مربوط به  شود،امتثال می» بول»ناشی مربوط به  را امتثال کند، اگر وضو بگیرد هم آن وجوب وضوی

 . عالمدستور موال به اکرام هاشمی و اکرام 

دمه اول را حفظ کنیم و مقدمه دوم را نیز ق، یعنی متحقق الشرط را حفظ کنیمزاء عند جر حدوث دیه شرطیه ظهور قض سوم: طریق

   ؟موارد  مشکلی پیش نیاید ینعین حال در ا ر، اما دهم مقدمه دومشود که هم مقدمه اول حفظ شود، حفظ کنیم. چطور می

  ،کندشرطیه اول حادث شده بود را تأکید میه قضی رطیه دوم، وجوبی را که به وسیلهراهش این است که بگوییم قضیه شند: گویمی

 حققت «نوم»یعنی ، بعد از آنکه آن عامل دوم، شوداصل وجوب وضو حادث می« بول»با تحقق « أاذا بلت فتوض»شود وقتی گفته می

 ،اردحدوث وجود دم حادث شود و البته در این تأکید ه ی، نه اینکه یک وضوی دیگرشودوضو تأکید می بوگاه وجکند آنپیدا می

ت و اس د مسبوق به عدمامر حادثی است، امری است که قبال نبوده، وجوکید هم یک ، تأشودایجاد نمی ییعنی در مقدمه اول مشکل
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ند و کفقط وجوبی که قبال حادث شده بود را تأکید می زیرا ،آیدیمپیش ن ماثلین استمحذور دوم که اجتماع حکمین متهم آن 

پس هم اصل وجوب حادث شد و هم این  .به طبعیت واحده باشد اش تعلق دو وجوبکند که نتیجهیاد نمجیوجوب مستقلی را ا

  د.جزاء عند تحقق الشرط محفوظ مان یه در حدوثشرط هیقض روه ظهلوجوب تأکد پیدا کرد و اجتماع مثلین نشد و مسئ

ف ، آنچه بر مکلانجام دهد دبایمکلف یک وضو را گوییم یهر سه در واقع م دریجه این سه طریق تداخل است، برای اینکه حال نت

  :زیرا واجب است وضو ی واحد است،

الجزاء  قحدوث شرط عند تحق داللت بردوم در قضیه شرطیه  گوییمیمکنیم و می صرف نظر در طریق اول گفته شد که از مقدمه اول

  .ست و یک وضو کافی استیجدیدی ن مستقل و ، اگر ثبوت باشد وجوبکندبوت میث نیست، آنجا داللت بر

قایق ح . معنای کنار گذاشتن مقدمه دوم این شد که کأنه وضو دارایگذاریممقدمه دوم را کنار میدر واقع گفته شد که  در طریق دوم

 . ایدیف محسوب شود تا اجتماع مثلین پیش نیک وضو بگیرد که امتثال هر دو تکلی تواندمیمتعدد است، لکن مکلف در مقام امتثال 

زیرا در راه سوم مسئله تأکد وجوب  ،یدآی پیش نمیشکل، آنجا نیز بر اساس تداخل منتیجه طریق سوم نیز واضح و روشن است

 مطرح بود و دیگر مسئله وجوب جدید و مستقل در کار نبود.
 سه گانه طرق به محقق خراسانیاشکاالت 

اش تداخل این سه طریق ملتزم شویم که نتیجه توانیم بهما نمیاین سه طریق مبتال به اشکال است،  فرمایدلکن محقق خراسانی می

به  یصاصی به طریق دوم و یک اشکال اختصاصاشکال اختکنند و آنگاه یک ترک به هر سه طریق میششود. ایشان یک اشکال م

  .سوم طریق

  گانهطرق سه اشکال مشترک

  چون: ،اهر هستنداینها خالف ظاشکالی که به هر سه طریق وارد است این است که 

ور دارد در ثبوت جزاء عند هندارد بلکه ظ یه دوم، ظهور در حدوث جزاء عند تحقق الشرطقضیه شرططریق اول گفته شد که  در

  هر قضیه شرطیه هم خوانی ندارد.اگویید که با ظواقع شما مطلبی را می درا خالف ظاهر آن مقدمه اول است، مین رسا ،تحقق الشرط

ند، کفایت میاین ک ،یک عمل انجام دهدر مکلف گقام امتثال الکن در م ،ایق متعدد داردقنه حوضو کأشد که  دوم گفته در طریق

ین را از ؟  ادو حقیقت دارند«  اذا بلت فتوضأ»با وضوی  «فتوضأ نمت اذا»وضوی در گویید می است که به چه دلیل شما نیا لسؤا

مل لذا ح ،قیقت داردح امر و نه یکجمله شرطیه کأودر هرد« فتوضأ» ،ینها یک حقیقت دارندا ن است کهیاش ظاهر د؟گویییمکجا 

 خالف ظاهر است.  وضو یا جزاء بر حقایق متعدده

ل زیرا این قضیه نیز مث ،استالف ظاهر خ کند نیزیاحداث م د وجوب رارطیه دوم تأکد قضیه شییگوا میاینکه شمسوم  درطریق

حداث گویید اید و میکنبر تأکد می لی را حمدوم ینبه چه دلیل ا ،کندوب وضو میداللت بر اصل حدوث وجقضیه اول از نظر ظاهر 

 . که هر سه طریق خالف ظاهر هستند ستا ینا ق، پس مشکل مشترک هر سه طریکندوجوب نمی

 طریق دوماشکال 

ک حقیقت د و در قضیه شرطیه دوم ییک حقیقت داشته باش یه اوله شرط، یعنی جزاء در قضیدقایق متعدده دارکه وضو ح مرییبپذاگر 

ارت دیگر . به عبکرد ثالقت را در ضمن یک فرد امتتوان این دو حقیید که میاثبات کنید خواهیم چگونه ، شمادیگری داشته باشد
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بر آن صادق است و هم وضوی  ، یعنی هم وضوی اولدو حقیقت در ضمن یک فرد تصادق دارند ینید اتوانید اثبات کنگونه میچ

ن چیزی  اینجا چنی و یک راهی اثبات شودو وجود واحد باید از  واحدق دو حقیقت بر فرد ، تصاداحتیاج به دلیل دارد ایندوم؟ 

، آنجا مسئله کامال روشن است  که اگر «اضف عالما»و  «ایمشااکرم ه»و یا  «هاشمیا ماکر» و «اکرم عالما»در مسئله یست. نمقدور 

اثبات  وجدانی است و دیگر نیاز به یعنی مسئله بدیهی و کند،م نسبت به این دو نفر صورت بگیرد، امتثال تحقق پیدا میاکرایک 

 ات دارد. ه اثبنیاز ب  اج، اما اینندارد

 به طریق سوماشکال 

یه دوم رطشقضیه شود که عا میدلیل اد به چهلیل علی ذلک، ا الد، مبکنیم بر داللت قضیه شرطیه دوم بر تأکد وجول میبه دلیالمط

کند بر حدوث داللت می« اذا بلت فتوضأ»قضیه شرطیه ید: فرمایمی؟ شما رساندداللت بر اصل وجوب ندارد بلکه تأکد وجوب را می

میشه هود دارد که وج ینتحقق النوم؛ آیا هیچ تضمیکند بر تأکد وجوب وضو عند یمضو عند تحقق البول و دومی داللت ووجوب 

 ل بردام حماینجا ک« بول»تحقق پیدا کرد و بعد « نوم»یعنی اول  ، اگر مسئله بر عکس شد،«نوم»د بعو  تحقق پیدا کند «بول»اول 

ود، شمحقق شد وجوب مؤکد می« نوم»اگر  دبگوییو د تأکد وجوب کنی ررا حمل ب« نوم»اولی را یعنی شود جا می؟ اینشودتأکد می

 اینکه قبلش چیزی ثابت نبوده که االن بخواهد مؤکد شود. 

ست کسی . بله ممکن ان باقی استکااشکال است. پس محذور کمبه ا ، هر سه مبتالشودبنابراین آن سه طریقی که منجر به تداخل می

 مجبوریم مرتکب بعضی از ،دو مقدمه را حفظ کنیمتوانیم هر ای نداریم و نمیدو قضیه شرطیه چاره نیابگوید ما چون در مواجهه با 

ری ک راه دیگاگر بتوانیم ی ،کنیمتصویر  یرراه دیگین حرف البته قابل قبول است به شرط اینکه نتوانیم ا. ها شویماین خالف ظاهر

 بریم.تصویر کنیم که این محذور در آن نباشد به آن راه پناه می
  توجیه عدم تداخل

ال ثابت قستهر کدام از اینها یک وجوب وضو را م گوییم اینها متداخل نیستند ومی .عدم تداخل شویماین است که ما قائل به راه آن 

 أاذا نمت فتوض» و «اذا بلت فتوضأ» یعنی کأنه اینچنین گفته شدهکنیم یفه ماضا مقضیه شرطیه دو ، منتهی یک قیدی را بهکنندمی

طیه در ه شرر قضیو، هم ظهرود، دیگر آن محاذیر کنار میبه قضیه شرطیه دوم اضافه شود «وضوئا آخر»، اگر قید «وضوئا آخر

 قکه تحق هر شرطی ه اولمقدم خره بر اساسزیرا باال، آسیبی نرسیدهمقدمه اول  و بهزاء عند تحقق الشرط مراعات شده ج حدوث

ی اجتماع یعن یت شده،ادوم راع هم مقدمه ،آید وجوب وضوی دیگر استکه میهم  ، دومیشودپیدا کند یک وجوب وضو حادث می

رط . کأنه هر یک از این دو شم واجب شدهبار دوضو برای ، ویدا کندپ تحقق «نوم»اگر  در طبیعت واحده نشده؛ بله متماثلینحکمین 

 یووض د وضو متعلق یک وجوب شودوندارد که خ یرو، محذدندار یشوند یک فرد از وضو واجب شود و این اشکالموجب می

یچ ه ی ندارد ویراداو وضو بگیری و این ند بر تو واجب است دا. کأنه مثال به مکلف گفتهشوددیگری متعلق وجوب هم دیگر 

  .آیدیممحذوری پیش ن

نرسیده  ها آسیبیمقدمه دوم و به ظهور این تداخل است هم مقدمه اول مراعات شده است و هم عدم اشهپس با این طریق که نتیج

 . است
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الف در واقع خ« ئا آخرضوو»ید، قید کنی، زیرا شما به قضیه شرطیه دوم قیدی اضافه مف ظاهر استالنیز خ قین طریا اشکال:

که شما کنار قضیه « وضوئا آخر»ین است که وضو واجب است، این ظاهرش ا «اذا نمت فتوضأ» ،ظاهر قضیه شرطیه دوم است

 این قضیه شرطیه است.ظاهر دهید نیز خالف شرطیه دوم قرار می

این بود که   یاالف ظاهر شدیم برخین ا بکا مرتمر گرماید درست است، این خالف ظاهر است، ولی افی مینمحقق خراسا پاسخ:

ر بخواهیم هم آن دو مقدمه را حفظ کنیم و هم هیچ یک از این گشده را حفظ کنیم. بله ا وم گفتهاول و د بی که در مقدمهآن دو مطل

یه د قضییعنی تقی ارتکاب این خالف ظاهر، ناچار بهدمه دو مقشود؛ اینجا برای حفظ آن یدی نکنیم، نمیهیچ ق ید بهیه را مقدو قض

ق سه طری آن عنوان اشکال نسبت به به خالف ظاهر و خالف ظاهری کهشدیم، منتهی بین این « ئا آخرووض»یه دوم به قید شرط

 ، فرق است. عدم تداخل بوداش جهتیگذشته که ن

در یک  رگ. ام استدقی معر وضوی و حفظ ظهور اطالقی، حفظ ظهحفظ ظهور وضعران امر بین ودر د فرقش در این است که

یا  ،اطالقی شویم رهتکب خالف ظار، یکی اینکه مدر مقابل ما باشد راه رتکاب خالف ظاهر شویم، لکن دوموقعیتی مجبور به ا

آن  .نین استنجا اینچیا ارتکاب خالف ظاهر اطالقی و حفظ ظهور وضعی، مقدم است و ایعت، طبی شویمعمرتکب خالف ظاهر وض

   .ع قضیه شرطیه بودضوسه طریقی که آنجا گفته شد، همه مربوط به 

عی یک ظهور وض روزاء عند تحقق الشرط دست برداریم، این ظهجحدوث  ردهور قضیه شرطیه از ظ مااینکه در طریق اول گفته شد 

اتیان توانیم ایق متعدده میحق ینیک فرد را به عنوان امتثال ا متعدد دارد و ما است. اینکه در طریق دوم گفته شد که وضو حقایق

 .سوم قطری رن دنیهمچ یه شرطیه است ود این خالف وضع قضجزاء را بر حقایق متعد حمل کنیماینکه ما  ر وضعی است،و، ظهکنیم

موال در مقام  این است که یکی از مقدمات حکمتکه ینبرای ا .خالف ظاهر اطالقی استب شدیم، خالف ظاهری که ما مرتکاما 

، ءزاا همان جز بینای را اینجا قبال گفته و االن نکه یک قضیه شرطیهایباشد. با توجه به  هردتقیید اقامه نکای بر بیان باشد و قرینه

توانیم ید میبا وجود قرینه بر تقی د دارد واینجا وجوتقیید  بر قرینهین است که کأنه معنایش اکند  ین را بیان میا ولی با شرط دیگر

 با اطالق مخالفت کنیم.

ق را قاد اطاللوی انع، یعنی جاطالقی استر وبا یک ظه مخالفت تداخل است، صرفا عدماش نتیجه ق کهیاین طربا پس مخالفت 

ائر شود ددارند و معلوم است که اگر امر شرطیه مخالفت  اش تداخل بود، با ظهور لفظی قضیهیجه ق که نتیسه طر ، اما آنگیردمی

م و دست به خالف ظاهر وضعی یشوتکب میاطالقی و بین ارتکاب خالف ظاهر وضعی، اولی را مر ف ظاهرالارتکاب خ بین

  شویم.مرتکب خالف ظاهر وضعی نمی ،زنیمیمن

 نتیجه آنچه که محقق خراسانی فرمودند عدم تداخل است. 

محقق همدانی و کالم شیخ انصاری و سخن مرحوم عالمه، محقق خراسانی فرموده با کالم  ای کنید بین آنچه کهاگر خودتان مقایسه

یک چیز است  ینیخ انصاری و محقق همدانی و محقق خراسامایه سخن شیابید. اگر چه بنبه خوبی در مین کلمات راهای ایتفاوت

 .است هکلمات مرحوم عالم و اساسش در شهو ری

 را بررسی کنیم. یش شیخ انصاری، محقق همدانی و محقق خراسانیفرماالبته باید 

 «لعالمینوالحمد هلل رب ا»


