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

 ییبناابتدا الزم است م ،کامال روشن شود شانیا انیکه ب نیا یبرا میعرض کرد. ترتب بود حیدر تصح یدر سخن محقق عراق کالم

. میردک انیاخذ شده ب هیمبنا را که در واقع از صاحب حاش نیا ر جلسه قبلد .داده شود حیبر آن استوار شده توض شانیکه سخن ا

 جابیبا نیوجوب کل واحد من الفرد»عبارت است از  یرییتخ جوبن شد که ویا هیصاحب حاش یدر مبنا شانیا انیمحصل ب

وجوب  تام و جابیکه عبارت است از ا ینییواجب تع در مقابل ،از انحاء تروک یوجوب و طلب به همراه منع از بعض یعنی ؛«الناقص

ا مطالبی را بیان کرده که ما آن ه ایشان آنگاه .میداد حیتوض لیرا به تفصمطلب  نیا. به همراه منع از جمع انحاء تروک آن شئ ،فرد

 را ضمن دو مقدمه بیان می کنیم.

 قدمه اولم

 یک متساومالو از نظر مصلحت  ایهستند و  کسانیو  یهستند که به حسب مالک و مصلحت متساو یبه نحو ای نیضد یبه طور کل

 ای نیریلتقدا یعل :دیفرما یممحقق عراقی  سپس .دارد تیمز گریبه حسب مالک نسبت به ضد د ضددو  نیاز ا یکیبلکه ، ستندین

که  دیآ یم دیجا پد نیا یبه هر حال صور مختلف است. موسع یگریدو  قیمض یکی ایهر دو موسع و  ای می باشند قیهر دو مض

  .شود انیصور ب نیحکم همه ا دیبا

 .قیباشند و هر دو مض یاست که دو ضد در مالک و مصلحت متساو یصورت میدار ازیبه آن ن شتریما بکه صور  نیا نیدر ب عمده

 باشند و هر یم کسانیها از نظر مالک و مصلحت  نیکه ا میدو ضد داریعنی  .میده یصورت را فعال مورد نظر قرار م نیخصوص ا

  وجود ندارد. یزوقت امتثال ن سعه در می باشند و قیاز نظر وقت مضنیز دو 

 یبرا یهستند که ثالث یبه نحو ایالثالث لهما و  باشند که یم یبه نحویا دو ضد  نیا :دیفرما یم درباره این صورت محقق عراقی

 .آن متصور است

 یداریاب و بمثل خو .ستین نآ یبرا یثالث ،نیقیّمالک و المصلحه و المضال یف نییمتساوال نیلضدقسم اول آن است که ا :قسم اول

 یگریاز د یاقو یکیمالک  ،نبود یگریاز د یاقو یکیمصحلت  و بودند کسانیکه هر دو  میدو ضد داشتاگر . حرکت و سکون ای

 عقلی  رییدو تخ نیکه حکم در ا نیدر ا ال اشکال ، در این صورتنبود ریقابل تصو نآ یهم برا یبودند و سوم قیهر دو هم مض ،نبود

ت و امکان در برابر او اس قیو هر دو مض یمتساو زیدو چ ندیب یم یعقل وقت یعنی .نیضیفعل و ترک در نق نیب رییمثل تخ .است

 نیاز ا یکیکه  یریتو مخ :دیگو یمدر این صورت  ،تواند ترک کند ینم زیحال هر دو را ن نیدر ع ،دو وجود ندارد نیا نیجمع ب

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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موال  رگید. ستین یشرع یحکم مولو یبرا ییجا گرید ،رییبا توجه به حکم عقل و درک عقل نسبت به تخ .یدو را امتثال کن

ن دو ضد ترک شود یایکی از اگر  رایز .را انجام بده امر دو نیاز ا یکیکه  نیبه ا دعبد را ملزم کن ،تواند عالوه بر فهم عقلیمن

 گرید، کرد دایتحقق پ یگرید یبه طور قهر یعنی ،بود یگرید حصولبا  مالزم ،دو نیاز ا یکیاگر ترک  .است یقهر یگریحصول د

 نیا زین یسکون و احتمال سوم ای میدر حال حرکت باش ای ،داریب ای میخواب باش ای دیمثال ما با .ستین تیاعمال مولو یبرا یمجال

ظر دو مالکشان از ن نیا میفرض کن .وجود ندارد یو بالعکس و شق سوم ستین داریب گرید ،بخوابد یاگر کس .ستیجا ممکن ن

 تیاعمال مولو یبرا ییجا نجایا ؟کن انیات یهر کدام را خواست یریتو مخ دیتواند بگو یشارع م ایحال آ .است کسانیمصلحت 

امر  ،الحصول است یکه قهر یزیچ آن. است با تحقق ضد ینفس ترک احدهما مساو اینفس امتثال نسبت به احدهما  رایز ،ستین

 هبلک ؛میندار یشرع یحکم مولو گریصورت د نیپس در ا .ندارد و لغو است ییآن جا یبه سو کیبعث و تحرو  دعوت وکردن 

  .میداشته باش میتوان ینم اصال

ها در آنهم  یاما احتمال سوم ،قندیمض نیزهر دو  ،باشند یحد م کیاست که دو ضد از نظر مصحلت و مالک در  ییجا م:قسم دو

برود  یدهد و هر دو را ترک کند و سراغ کار سومندوم را انجام  امر اول وامر تواند  یمکلف م یعنی «امما لهما ثالث»، متصور است

ر اول فخواهد نمکلف باگر  رایز ،باشند یها دو ضد م نیا ،هستند ندو آدم در حال غرق شد .باشندی که دو ضد م نیقیرالغ ذمثل انقا

عنی ، یباشند یم کسانی از نظر اهمیت زیدو آدم ن نیا میکن فرض. تواند نفر دوم را نجات دهد و بالعکس ینم رگیرا نجات دهد د

 کسانی انسان از لحاظ مرتبه و اهمیت هر دو پس است. یانسان معمول کی ذاهم از انقا ،ینبیا  یول ذانقا رایز .ستین ینب ای یول یکی

نه به  وشخص نه به نجات نفر اول  نیا یعنی .هم ممکن است یثالث نجایاما ا ،اندازه است کیباشند و مالک و مصلحتشان به  یم

رض ف باشند و یها دو ضد م نیا ؛ازاله و نماز یعنی مثال خودمان در ای .مشغول شود یگریبه کار د بلکهدوم اقدام نکند نفر نجات 

که  نیا و آن هم وجود دارد یجا فرض سوم نیدر ا است کسانیو هر دو مصلحتشان  می باشند قیهر دو واجب مض این است که

 یعقل م اریز ،ترک کند تواند هر دو را ینم ، مکلفیاز نظر عقل میدان یصورت م نیا در .اندنه ازاله انجام دهد و نه نماز بخو یکس

دهما جلب مصلحت اح ،یدست آوره را ب یکی دیدارند که با یها مصلحت نیا یعنی ،دو را از تو خواسته است نیاز ا یکیموال د: یگو

  .داشته باشد یالزام مولو کیتواند  یشارع م ،وجود دارد نیحال چون امکان ترک کالاالمر نیدر ع اما. بشود

 :دیوبگ تواند یشارع م .وجود دارد یمجال نیچن ،شارع نبود هیاز ناح تیاعمال مولو یبرا یقسم بر خالف قسم اول که مجال نیدر ا

 تیاعمال مولو یجا نجایا .یمبادا هر دو را ترک کن، عیکند از ترک جم عو او را من یم دهادو را انج نیاز ا یکیبر تو واجب است 

  می باشد.

باالخره  ،است که در صورت اول اساسا مکلف تمکن از ترک هر دو ندارد نیدو قسم در ا نیفرق ا: فرق قسم اول و قسم دوم

 گریعبارت د به .او وجود ندارد یکه بخواهد هر دو را مخالفت کند و ترک کند برا نیامکان الذا  .ساکن ایمتحرک باشد  دیبا ای

  .ماند ینم یباق یامر مولو یبرا ییجا گریالحصول باشد د یقهر یوقت. الحصول است یعند ترک اآلخر قهر نیاحداالمر

 نیرکه احداالم ستیطور ن نیدو را کنار بگذارد و ا می تواند هر ودارد که مکلف تمکن از ترک هر دو  نیقسم دوم با توجه به ا در اما

دو را  نیاز ا یکی :دیبگو یعنی موالاز طرف شارع وجود دارد.  تیاعمال مولو یلذا جا برا ،الحصول باشد یعند ترک اآلخر قهر

  .ود داردوج تیاعمال مولو یباالخره مجال برا .یکه هر دو را ترک کن یحق ندار :دیبگو ای ،یکن انیات دیحتما با
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ل صورت همان حکم عق نیهستند که ال ثالث لهما که در ا یباشند تارة به نحو قیدر مالک و مصلحت اگر مض یدو ضد متساو پس

تند هس یبه نحو یعنی ،دو ضد مما ثالث لهما نیا یاخر و وجود ندارد یحکم مولو کی یبرا یمجال است و اساساً یکاف رییبه تخ

 یجا ،جا نیا .دو امر ملتزم نشود و هر دو را ترک کند نیاز ا کی چیتواند به ه یها متصور است و لذا مکلف م نآ یبرا یسوم که

 .یاو را مکلف کند که مبادا هر دو را کنار بگذار شارع یعنی .امتثال احدهما وجود دارد یعبد برا کیتحر یورود شارع برا

 مقدمه دوم

 ،ردهک دایپورود در آن  که شارع رییتخ نیا ایآاین است که  در هست بحث دوم مجال اعمال مولویتپس از دانستن این که در قسم 

  ؟کدام چیه ایمطلوب  دییتق ای ردیگ یطلب صورت م دییتق آن در ایآ

اقص ن جابیآن ا توضیح دادیم که در یرییواجب تخ قتیدر مورد حق ر جلسه قبلکه د ییبا کمک مبنا محقق عراقیدر مقدمه دوم 

 هیخواهد در ما نحن ف یمبنا م نآ ازیعنی  .کند یرا کالبد شکاف یرییوجوب تخ نید انخواه یم ردیگ یمنسبت به افراد صورت 

ستند و ه یجا هم که دو ضد مساو نیا :دیخواهد بگو یمایشان  .گفته شد یرییواجب تخ قتیکه در حق ییمبنا ناز آ .استفاده کند

دو فرد  نیناقص نسبت به ا جابیا کیشود و  یشارع وارد م ،است و امکان ترک هر دو وجود دارد کسانیمالک و مصلحتشان 

  :ذلک حیتوض .کند یم جادیا

 ریصوکند ثبوتا سه احتمال قابل ت یثابت م را نیاحد االمر یرییکند و به وجوب تخ یکه شارع ورود م جا نیا :دیگو یابتدا م انشیا

 نییمتساو نیدض یرییوجوب تخ معنای یبرا میتوان یسه احتمال مپس  .ستیسه احتمال قابل قبول ن نیاز ا یکیجز  اثباتاً یاست ول

 .میذکر کن ،نیقیالمض ،المالک و المصلحه یف

 میمثال فرض کن یعنی بر می گردد. دو واجب به عدم اآلخر نیاز ا کیطلب در هر  دییدر واقع به تق یرییواجب تخ :اول احتمال

 ،یهنجات د یتوان ینم شتریرا ب یکیشما  یعنی .است قیهستند و وقت هم ض یمساوهم هر دو  ،دو نفر در حال غرق شدن هستند

، «هذا او هذا ذانق» :است که شارع گفته نیجا فرض ا نیحال ا. شود و بالعکس یخفه م یگرید یده را نجات نیا یاگر بخواه

 ،ندهست نییمتساو نیمثال که ضد نیدر ا یرییوجوب تخ نیا .است یرییوجوب تخ کی هم وجوب ،نجات بدهیکی از این دو را 

 گردد؟  یبر م یزیبه چه چ قتیدر حق

طلب می کند را و هم  قیغر نیکند نجات ا یهم طلب م طلب می کند، را قینه شارع که نجات غرأدر واقع ک :دیگو یاحتمال اول م

و  یکن رهادو را  نینکند ا دیخواهد بگو یفقط م، ستیما ن یامکانش برا رایبا هم از ما نخواسته ز ، این دو را دوم را قیغرنجات 

 نیو نجات ا قیغر نیطلب نسبت به ا :دیگو یشوند؟ م یمطرح م رییدو امر چطور به نحو تخ نیحال ا .بروی یگریکار دسراغ 

ت به طلب را نسب نیهم رینظ ،یگریشده است به عدم و ترک د دیطلب و خواسته موال مق پس .یگریاست به ترک د دیمق قیغر

 . یگریشده به ترک و عدم د دیخود طلب مق یعنی ؛اذا ترکت اآلخر یدوم یعنی قیهذا الغر ذنه گفته انقأک یعنی ،دارد دومی

 یوماست که اگر سراغ د نیا شیمعنا نیا شده است. نجات نفر دوم ذبه ترک انقا دیمق ،اول قیغر ذنفس وجوب انقا گریبه عبارت د

 بوتاًکه ث یاول ریاحتمال اول و تصو پس .است دیخود وجوب و طلب مقاین احتمال  طبق لذا .ستیاول واجب ن قیغر ذانقا ،یرفت

ما  .ست شوداز اساس در یفنمطلب به صورت  نیا دیبا) .نیا یعنی میداشته باش رییبه نحو تخ نیقیغر ذوجوب انقا یبرا میتوان یم

.( است طاقیما الب فیصورت تکل نیدر ا ؟وجوب نسبت به هر دو است ؟یچ یعنی نیا «نیقیغر ذانق»شارع گفته است  :مییگو یم
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جات ن گریسراغ نفر دوم د یاگر شما رفت یعنی .دوم قیغر ذاست به ترک انقا دیاول مق قیغر ذاول وجوب انقا الطبق احتم پس

 .ستیواجب ن گریسراغ نفر اول نجات دادن نفر دوم د یاگر آمد ستیدادن نفر اول واجب ن

 :دیگویم موال یوقت یعنی .شود یم دیخود واجب مق گریبه عبارت د .شود یم دیبلکه مطلوب مق ،شود ینم دیطلب مق :دوم احتمال

خواسته  ،خواسته نآ یعنیخود طلب  .مطلوب کی واجب و کی ،طلب کیو  میوجوب دار کیجا  نیا یعنی «قیهذا الغر ذانق»

مطلق  طلب .است دیمق ،آن مطلوب ست؟یمطلوب چ ست؟یخواسته شده چ ست؟یاما واجب چ ،طلب وجوب است ،وجوب است

 قینجات دادن غر یول طلب کرده است را قیرا خواسته است. از ما نجات دادن غر قیالغر ذبه نحو مطلق شارع از ما انقا یعنی ،است

 .قیات آن غرجن ای تاس قیغر نینجات ا ایمطلوب  ،است زیمطلوب دو چ .دوم قینجات غر یاول است و اخر قیتارة نجات غر

 یعنی. است دیمطلوب مق ایاما واجب  ،ثابت است مطلقا وجوب .باست نه طل شده مطلوب دیکه مق چیزی آنطبق این احتمال 

و آن دو ممکن است مطرح شود  قیخودش به دو طر نیاایشان می فرماید:  .است گرید قیبه عدم نجات غر دیمق قیغر نینجات ا

  .کنند یرا ذکر م قیطر

 دیمقمی تواند باشد و نه مطلوب  دیتواند مق ینه طلب م :دیگو یم کرده واول و احتمال دوم را رد  احتمالایشان :احتمال سوم

احتمال «. ریخالهو الوجه ا نیالمتع» :دیفرما یم تاًینهاو  (دیمراجعه کن دیتوان یم ،شوند انیبکشد  یمطول دارند که  یحاتیتوض) .باشد

ب واج نواجب است و هم آ نیهم ا یعنی .است نییالتع یدو فرد عل نیاز ا کیوجوب در هر  است که نیا ردیپذ یم شانیسوم که ا

  .است

به ترک  دیمق یهر وجوب «قیالغر ذاک ذوجوب انقا» ای «قیهذا الغر ذوجوب انقا» ،ستین شتریب یکیوجوب  یطبق دو احتمال قبل

واجب هم  .ستین دیوجوب مق ن،تعلق گرفته و هم به آ نیوجوب هم به ا ولی در این احتمال. است دیا واجب مقیاست  یگرید

 لسه قبلر جکه د ییهمان مبنا ،تام جابیناقص است نه ا جابیا به نحو دو فرد تعلق گرفته نیکه به ا یوجوب یمنته ،ستین دیمق

  .شد انیب

  اءنحهمه ا، یرا انجام ده نیا دیاال و البد با یعنی ،کند یشئ منع م نیکه از همه انحاء تروک ا یواجب کردن به نحو یعنیتام  جابیا

ه دو آن جا کمثل  ،به نحو تام واجب شده باشد یزیاگر چ پس .ممنوع است ،که مالزم با ضدش است یآن ترک یشئ حت نیترک ا

 یواجب م یزیچ یاما گاه ،ستیقابل ترک کردن ن زین ینحو چیبر شما واجب است و به ه عمل نیا و می گوید میضد مزاحم ندار

ز انحاء ا یدر بعض یگاه ،ستیبه نحو مطلق ممنوع ن آنو ترک کردن  است واجب فعل نیکه ا نیا یعنی. ناقص جابیشود به نحو ا

اگر  دیگو یم یعنیحال ترک اآلخر است.  یکدام است؟ آن ف ،ستیشود ترک کرد و ممنوع ن یکه م نحویآن  .شود ترکش کرد یم

رک شود ت یگریاست که د یوقت یعنی، کند از بعض انحاء تروک یمنع مپس  .یرا انجام ده نیا دیبا یرا ترک کن یگرید یخواهیم

 ندارد. ین اشکالیترک ا ،ترک نشود یگریاال اگر قرار باشد د و

 چیواجب شده شما تحت ه ناییکه تع یزیدر چ .است نیهم «بعض از انحاء تروک»و منع از  «ع انحاء التروکیجم»از  عنم نیب فرق

اگر  ،یرا ترک کن آن یتوانیماوقات  یبعضاز انحاء تروکش منع شده  یکه بعض یزیاما در چ یرا ترک کن نیا یحق ندار یطیشرا

وجوب در  شانیپس به نظر ا .یرا دار نیحق ترک ا یرا انجام داد یگریاگر د یول یرا ندار ترک حق یرا ترک کرد یگرید
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 یوجوب یمنته .وجوب نسبت به هر دو ثابت است ،نییالتع یبلکه عل ،مطلوب دییاست و نه تقدر کار طلب  دیینه تق نیضد یرییتخ

  .تاس ناقص جابیهر دو ثابت است به نحو ا یکه برا

و  و قابل قبول است نیکه متع چیزی آن :دیفرما یآورد و م یآن استدالل م یادو احتمال باطل است و بر نمعتقد است که آ شانیا

 .شود یم یبحث طوالن اریز می شویمن اتشیوارد جزئ گریوجه سوم است که د نیهم میریبپذ میتوان یاثباتا م

 «والحمدهلل رب العالمین»

 


