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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 اقسام وجوب

ها تا حدودی ابهام آنبعضی از اقسام واجب است که تصویر دنبال شود بحث از ایی که در مورد واجب الزم است هیکی از بحث

  .اندف است و لذا متعرض این اقسام شدهاختال دارد و محل

، تقسیم واجب یعینو تقسیم واجب به واجب کفایی  ، مثل تقسیم واجب به واجب تخییری و تعیینی،واجب داریمبرای تی ماتقسیما 

  .اسیممختلف واجب را بشنتقسیمات مطلوب است و الزم است اقسام نفس آشنایی با این به مضیق و موسع و چند تقسیم دیگر. 

اجب ارائه وه برای یقتی کبه عنوان یک امر مهم باید تالش کنیم آن حقمورد این اقسام بحث  کنیم ولی  قبال نیز وعده دادیم که در

اس بحثی اس . بر همینرا در همه این اقسام تصویر کنیمعریفی که برای واجب گفتیم و تصویری که برای واجب ارائه دادیم کردیم و ت

 در واجب تخییری مطرح شده است.

  حقیقت واجب تخییری

لمه حث و ابهامی نیست، نوعا وقتی کدر مورد واجب تعیینی ب .ب تقسیم واجب به تعیینی و تخییری استجایکی از تقسیمات و

رد که آیا اساسا ما چیزی اما واجب تخییری نیاز به بحث و بررسی دا ،جب تعیینیشود به واشنویم ذهنمان منصرف میواجب را می

ش وارد بسیاری می بینید که وجوبدر شرع م، که واجب تخییری داریم مسلم است؟ اینتوانیم داشته باشیمواجب تخییری می نبه عنوا

مخیر هستید. این  ز ظهرابین نماز جمعه و نممورد نماز جعمه این است که ظهر جمعه  قول مشهور در ، مثالوجوب تخییری است

نیم با یبب جوب تخییری به میان آمده کهقت و؟ به همین جهت بحث از حقیچیست ؟ وجوب تخییری یعنی چه؟ حقیقت آننی چهیع

 ی: وجوبی به نام وجوب تخییرتوانیم بگوییم؟ اصال میبر واجب تخییری متعلق است یا نهوجوب ارائه دادیم  مالکی که برایآن 

وان جا یک عن آن ست،عرض کردم در واجب تعیینی مشکلی نیطور که همان داریم یا وجوبی به نام واجب تخییری داریم یا خیر؟

ت ی که ممکن اسا درباره وجوب تخییرموافقتش نیز کامال روشن است. ام و مخالفت و تعلق گرفته است داریم که وجوب به آن

  .مختلف است بارهدر این ارباشد، اقوال انظ یا سه طرف یا بیشتر ای دو طرفردا

 .پنج قول درباره واجب تخییری بیان شده است

 قول اول 

از نم لا. مثال در همین مثخر استو آن هم ترک اآل ش آمده، منتهی شرطی کناروجوب تخییری در واقع همان وجوب تعیینی است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 ی. معناباشندو و نماز جمعه می تخییری نماز ظهر بو، طرفین وججمعه واجب بالوجوب التخییری گوییم: نماز، میظهر و نماز جمعه

 .یعنی هیچ فرقی با بقیه روزها ندارد ،دارد و هم نماز ظهرست که هم نماز جمعه وجوب تعیینی وجوب تخییری طبق قول اول این ا

نه کأ ، یعنیه است، ولی کنار هر کدام شرطی آمدظهر واجب است به وجوب تعیینی زاعه واجب است به وجوب تعیینی و نمنماز جم

ه واجب ز جمعاشود نم. گفته میطور استنیهم زعه، نماز جمعه نیظهر واجب است تعیینا به شرط ترک نماز جم زا، نماینچنین است

رط که ه یک شوجوب تعیینی دارند به ضمیم وجوب تخییری طبق این احتمالپس طرفین  .ظهر زااست تعیینا به شرط ترک نم

 ترک دیگری. از عبارت است

وجوب نماز ظهر مشروط به یک  ،که ظهر جمعهندارد اال در یک جهت و آن این شنبهنجهیچ فرقی با ظهر پ هپس نماز ظهر جمع

منتهی در سایر اوقات این وجوب  ،هر دو وجوب تعیینی است .شنبه مشروط به هیچ شرطی نیستروز پنجاما نماز ظهر  ،شرط است

غیر از وجوب چیزی و اال وجوب تخییری جنس و سنخش  .وجوب تعیینی مشروط است نتعیینی مطلق است در ظهر جمعه ای

 کند.اضافه میبرای وجوب تعیینی  در واقع کأنه یک شرطی را ،آیدتخییر به میان می ، همین مقدار که پایتعیینی نیست

 اشکاالت محقق نایینی 

 واجب متعدد از این واجب با آننه غرض یعنی کأ. کندبعد از این که در این فرض، مسئله تعدد غرض را مطرح می محقق نایینی

ل به واجب تعیینی است، خداوند متعاظهر روز پنج شن زار روز جمعه، مثل نمنماز ظهاست. زیرا ممکن است سؤال پیش بیاید که اگر 

این جا  :فرمایدکند؟ می به شرط ترک دیگریو هر کدام را مشروط  دهد واجب قرار واجب دیگری را کنار ایند که داعی داشتن چه

رض این است ف و ستکند متفاوت از وجوب نماز ظهر تعقیب میا کند با غرضی کهشارع غرضی که از وجوب نماز جمعه تعقیب می

چون در صورت امکان جمع بین آن دو امر به هر یک از این دو به نحو مطلق متعین می شود. ها نیز نیست. که امکان جمع بین این

و اگر هم غرض واحد باشد دیگر معنا ندارد که یکی از آن دو به شرط ترک دیگری تعیین شود و به آن امر گردد. به هر حال ایشان 

 کند.ال مطرح میچهار اشک

 اشکال اول

 هایمان متعددتخییر غرض در موارداین فرض که ما بگوییم: اساس  .باالتر از فرض و احتمال نیستنفس فرض تعدد غرض، اساسا 

ممکن است به مصالحی  ،. غرض واحد استحرف صحیحی نیست دو غرض داشته است طرح کردهاست و موال از این که دو واجب م

 ، بلکه غرضتسناشی از تعدد غرض نی رد، تخییرادر همه مواردی که در عرف تخییر وجود د .راه وصول به آن غرض را متعدد کند

احتمالی که ایشان بر این اساس خواسته واجب تخییری را تصویر کند محل اشکال است. یعنی ایشان فرض واحد است و لذا اصل 

 .است اساسیک احتمال بیشود و لذا اصال این فرض حتمال جز با تعدد غرض تصحیح نمیاگرفته که این 

 اشکال دوم 

 ،این را باید ما از ادله به دست بیاوریم .مشروط به ترک اآلخر ، اماواقع همان وجوب تعیینی است : وجوب تخییری درگوییدمیشما 

ام شرط ترک االخر نشده است. اگر قرار باشد وجوب تعیینی کدهیچ جوب نماز ظهر مطلق است و دردلیل وجوب نماز جمعه و و

که دو طرف واجب تخییری را بر ما واجب کردند  ایادله .از جایی استفاده کنیمباید این شرط را ، داشته باشند مشروط به ترک االخر

 .کدام شرط ترک االخر در آن نیامده استو هیچ مطلقند

 اشکال سوم 
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. است ترتب دقیقا مثل فرضمانحن فیه زیرا  .یعنی قول به ترتب را صحیح بدانیم ،ل مبتنی است بر پذیرش ترتباساسا این احتما

 همه دنبال اینم داد، عملش صحیح است یا خیر؟ بحث در این بود که اگر کسی واجب دوم را انجا .باشندجا نیز دو اجب میآن

ین االن نیز هم :گفتند ،قائلین به ترتب از راه ترتب برای این عمل عبادی امر درست کردند .بودند که برای عمل دوم امر درست کنند

تراط عصیان امر اول شامر دوم را از راه ا .دومی مشروط استتکلیف اولی مطلق است و امر به  ، منتهی امر به تکلیفامر دارداین 

 ند. ددرست کر

ظهر  زا، امر به نممکلف است که دیگری ترک شود شود و متوجهر صورتی درست میدجمعه  زا. امر به نمطور استجا نیز همیناین

ه همه ک، در حالیقول اول مبتنی بر پذیرش ترتب استپذیرش  پس دقیقا .شود که دیگری ترک شوددر صورتی متوجه مکلف می

زیرا وجوب تخییری چیزی است  .قبول کنند را که همه آنای وجوب تخییری را تصویر کنیم . ما باید به گونهترتب را قبول ندارند

ری که برای وجوب تخییری ارائه پس باید تصوی .هیچ کس وجوب تخییری را انکار نکرده است و اندهمه به آن  ملتزم شده که

را  راهی ند. اگروجوب تخییری را قبول دار . زیرا همهمنکرین ترتب، حتی واقع شودشد که مورد قبول همه تصویری باشود، می

 .تصویری است که مشکل دارد این تصویر، شود، معلوم میاساس قابل قبول باشد فقط و فقط با نظریه ترتب و بر آن ارائه دهید که

 اشکال چهارم 

  ذلک: توضیح. را حل کنیم ما بخواهیم از راه تقیید آناساسا این مورد از مورد تزاحم بین دو خطاب خارج است تا 

جا پیاده اصال نتوانیم این قول را اینچه بسا ، مالحظه کنیماین قول را خواهیم به نظر دقی اگر ب خواهند بگویند کهمیایشان  در واقع

در ترتب فرض ما این بود که امر به ازاله و امر  زیرا ،ممکن نیست ، در مانحن فیهراهی که در ترتب طی شد ،ترق. به تعبیر دقیکنیم

کسی اهم را کنار گذاشت و به  د ولی اگراهم باید مقدم شوو  است که یکی اهم است و دیگری مهم درست .به نماز متزاحم شدند

. پس اصل تزاحم امر دیگر است عصیان گوییم یکی از این دو امر مشروط و مقید به: ما میبرای حل مشکل گفتند، سراغ مهم رفت

اما این مورد اساسا از موارد تزاحم  ،که اتیان به مهم تصحیح شودینا شود برایبین دو خطاب وجود دارد، منتهی یک راهی طی می

دو امر  مثل «الجمعه صلوةاو یجب علیک الظهر  صلوةیجب علیک » ،دو واجب تخییری که با هم تزاحم ندارد ،بین خطابین نیست

ده است ، دو تا حکم آمدوشیدو حکم واقع مک در واقع بین دو مال ،مزیرا تزاح .یکی را انجام دهیم ،متزاحم نیستند که ناچار شویم

 حکم دیگر با مالک خودش قابلنیم این حکم با این مالک با بیعل شده است و ما االن باالخره میهر کدام بر اساس مالکی جکه 

دیگری ترک کند که کند و جلوه میا میشود و فعلیت پیدحکمین در فرض تزاحم وقتی محقق میوقت مالکیت احدال . آنجمع نیست

ک مالک غلبه بر مالک ی ،داردی ها غلبه بر دیگر، یکی از اینطور نیست که این دو حکم باهم مالک داشته باشند. اینشده باشد

معلوم است با وجود مالک اهم دیگر مالک مهم داعویت و باعثیت ندارد تا شخص  .مالک اهم غلبه دارد بر مالک مهم دیگر دارد.

جا دو مالک نداریم که بگوییم حاال که دو مالک نیستند پس باید یکی را بر دیگری غلبه . پس ما اینق دهدرا به سوی تکلیف سو

 جا چیست؟پس این .دهیم

 وجوب این در ،یعنی یک خطاب با یک مالک ،منتهی علی سبیل البدلیه ،وجوب تخییری از اول یک مالک فعلی وجود دارد در

 0.ندارد ناکآن ام اصال .داشته باشیم که هر یک مشروط به ترک دیگری باشدو خطاب مشروط ، نه اینکه ما دراه دارد یتخییر
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تزاحم بین شما از راه  .دباشادی مختلف مید دو وشما طی کردی با راهی که یاساسا وادی وجوب تخییر محصل اشکال چهارم:

دو  جا اساساایننیست، نین اصال اینچجا که ایندر حالی، خواهید مسئله را حل کنیداحدهما به ترک اآلخر میو تقیید الخطابین 

آید جا در واقع آن چیزی که به کار ما می، ایندان تزاحم باشبینش دو خطاب مشروط نیستند که ،مالک نیست که تزاحم بینشان باشد

  .کند، علی سبیل البدلیه فعلیت پیدا میمالک ، منتهی اینمالک وجود دارد یک :بگوییم این است که

 بررسی اشکاالت محقق نایینی

اند که برخی از بزرگان به محقق نایینی اشکال کرده .وارد نیست و بعضی از آنهااحتمال اول وارد است  به بعضی از این اشکاالت

قول عالتزام به این قول تارة از این باب است که تصویر وجوب تخییری فقط منحصر به این نحو است و تصویر دیگری برای آن م

توان وجوه دیگری نیز تصویر کرد. در صورت اول اشکال اول و دوم وارد نیست و اخری از این باب است که غیر از این وجه می

 کند که ما متلزم به آن شویم. اما در صورت دوم اشکال اول و دوم وارد است.نیست چون نفس دلیل اثباتی برای تخییر کفایت می

 باید بررسی شوند:به هر حال این اشکاالت 
 بررسی اشکال اول

. این اشکال وارد شاهد عرفی ندارد گفتند این احتمال دانستند و و اساس پایهد که ایشان این قول را یک فرض بیاشکال اول این بو

نیم، پس کمی به عنوان یک احتمال ذکر . ما این قول راگوییم وجوب تخییری منحصر در این راه استخواهیم بنیست، زیرا نمی

خودش محل   ، لذا اینکه بر مبنای تعدد غرض، این اشکال شده است،کار باشدجا در این رهای دیگری نیز ممکن است که دفرض

  .ا نداشته باشید تا این اشکال پیش  نیایدفرض ر شما از اول ایناست؟ تعدد غرض فرض، ی گفته است که این سک . چهکالم است
 بررسی اشکال دوم 

 طاتراش که درست است که اطالقاین است  . پاسخ این اشکال،که اطالق ادله با اشتراط وجوب سازگار نیست دوم این بوداشکال 

. این یک حکم عقلی است. در جایی که الزم نیست این شرط و قید را در ادله پیدا کنیم کند، ولی عنایت کنید،نفی می وجوب را

جا باالخره یکی از این دو تکلیف باید اینفهمد که رع دو تکلیف بیان کرده، عقل میای ش، ولدانیم یک تکلیف به عهده ما استمی

تخییر  ،ادله هر یک از دو دلیلمجموع  ازتوانیم به نوعی دومی یا بالعکس. یعنی میاگر نشد  ،اگر اولی را انجام دادی فبها .انجام شود

تان باشد محقق خراسانی نیز این را اگر خاطر .پاسخ به یک اشکال بیان کردیمچه که در بحث ترتب در آن ری. نظاستفاده کنیم را

الزم نیست دلیلی بیاید ترتب را برای  ،به دلیل اثباتی نداریم یما نیاز :دانستند فرمودند، با اینکه ایشان ترتب را محال میفرمودند

اهم در باست مطلق است و شرطی نیامده ولی وقتی این دو دلیل را  که این دو دلیل که نماز و ازاله را واجب کرده. با اینما بیان کند

این  عقل شروط به عصیان دیگری است وم ن است که یکییبینیم دو امر در زمان واحد وجود دارد، ظاهرش امی وگیریم نظر می

  .بیان کرده باشدبه طور خاص را همد و نیازی نیست که شرع آنمی ف را

فهمد که وقتی را می، اما عقل ایندباش  تخییری میو واجب ، یعنی ولو اطالق در ادله دگوییمهمین مطلب را میدر مانحن فیه نیز 

از شود که مکلف باید یکی اش این می، نتیجهن شده استادو کار بی ر انجام دهد در حالی کهامکلف قرار اس ت ظهر جمعه یک ک 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                 .دهد و این مشکل ندارد جامط این که دیگری را ترک کند اناین دو را به شر

                                                 
 


