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

 یشک دارد. ی وجوداریبس یشرع یرییواجبات تخ بدون تردید رایز ؟است ریچگونه قابل تصو یرییبود که واجب تخ نیبحث در ا

حتما  کار را این یا دهدیفرزندش دستور م به یپدر ، مثل اینکهواقع شده است تایعرف و تایدر شرع یرییتخ که وجوب ستین

دهد که حتما یا این کار را انجام بده یا آن کار را. پس وقوع وجوب تخییری به عبدش دستور می یا موالیی انجام بده یا آن کار را

ب قابل وجو قتیچگونه با حق یرییاست که وجوب تخ نیلکن بحث در ا .ستین ارمسلم است و قابل انک اتیو عرف تایشرع.در

 یزیاگر چ، ستین زیجامتعلق وجوب ترک است که  نیا شیمعنا ،میکنینگاه موجوب  قتیبه حق که طرف کیاز  یعنی تجمع اس

 .وچه مرکب میط بدانیچه وجوب را بس، قت وجوب استین حقیا کند.ترک ندارد آن را ن است که عبد حق یا شیواجب شد معنا

به عبارت دیگر  .دارند فاتها با هم منانیرا ترک کرد و انشود متعلق آ یاست که م نیا یرییوجوب تخ معنای گریاز طرف د

 یافنهم تها باینجواز ترک متعلق است و ا ینابه مع یرییوجوب تخدر حالیکه عدم جواز ترک متعلق آن است  ،وجوب قتیحق

ازگار س است از عدم جواز ترک متعلق آن،عبارت  که وجوب یمعناکه با  میکن ریرا تصو یرییتخوجوب  ینحو هب دیبالذا  ،دارند

  .تصویر وجوب تخییری ارائه شده استاقوالی برای  بر همین اساس احتماالت و .باشد

نوعی با معنای وجوب  پس اصل و کالم ما درباره تصویر وجوب تخییری است و ریشه آن نیز این است که وجوب تخییری به

ها با ک متعلق است و ایناست و وجوب تخییری به معنای جواز تر ب به معنای عدم جواز ترک متعلق آنوجو زیرا، سازگار نیست

  هم تنافی دارند.

 وجوب تخییری جهت مشترک وجود داشت که عبارت است از اینکه قول بیان شد که در این سه قول یک تا کنون سه احتمال و

  :مان وجوب تعیینی است لکنه

عند ترک » شرط آن نیز .اندهرکدام مشروط به شرطی شدهلکن  ،گفته شد دو طرف واجب تخییری هر دو تعیینی هستند در قول اول

 این واجب است. اگر دیگری ترک شد «اآلخر

 سبب اسقاط واجب، دو طرف اتیان شد وب تعیینی است ولی اگر یکی ازوجوب تخییری در واقع همان وج گفته شددر قول دوم 

  .شوددیگر می دیگر و تکلیف

ن و معلوم ، اما عندا.. معیاست ، منتهی این تخییر برای مکلفینوجوب تخییری همان وجوب تعیینی است در قول سوم نیز گفته شد

 کند و البته عندا... معلوم است.یآنچه که مکلف آن را اختیار م« یختاره المکلفما»پس واجب تخییری طبق قول سوم یعنی است. 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 .تواند تصویر صحیحی از وجوب تخییری ارائه دهدسه قسم هیچکدام نمی اشکاالت این سه قول بیان شد و معلوم شد که این

 )محقق خراسانی( قول چهارم

 0ن را اختیار کرده است.و آ این مقام بیان کرده ایشان درتفصیلی است که که  مختار محقق خراسانی استدر واقع این احتمال 

  :واجب تخییری بر دو قسم است :فرمایدمیایشان 

ست که عبد این ارا متوجه مکلف کرده  منتهی علت این که دو امر دارد، از این دو امر غرض واحدی موال جایی است که قسم اول

او  .انجام دهد را مباشرتاً این کار قصد ندارد خود موال زیرا .غرض از هر یک از این دو راه استفاده کندتواند برای رسیدن به آن می

هیچ یک هم از آن راه و  هم از این راه و ،هر دو راه ممکن است توسط عبد انجام شود و رسیدن به غرض از ردر نظر دارد این کا

  .از این دو راه بر دیگری ترجیح ندارد

منتهی چون بین این دو غرض تضاد وجود  ،و غرض هم الزم استغرض دارد و تحصیل هر د ود جایی  است که موال قسم دوم

 ،این معنا که اگر یکی از این دو محقق شد دیگری امکان تحقق ندارد و البته هیچ یک از این دو بر دیگری نیز رحجان ندارد دارد به

ب نحو وجو تضادی نبود هر دو به در این قسم اگر بین این دو غرض .امر به نحو تخییر بیان کرده است لذا آن را به صورت دو

 ، زیرا بین آن دو غرضدو غرض نیست این است که امکان حصول هرلت این که هر دو راه بیان شده ع .شدندتعیینی واجب می

دارای رجحان است غرضی که  دیگری رجحان ندارد زیرا اگر رجحان داشت قطعاً کدام براست که هیچ تضاد است و فرض این

 گرفت.امر فقط نسبت به آن صورت می شد ومقدم می

اگر یک غرض در کار باشد و این غرض از هر دو راه قابل حصول باشد بر طبق قاعده  :فرمایدقسم اول میدر محقق خراسانی 

فی قاعده فلس . بر اساسغرض واحد فقط باید از یک راه تحقق پیدا کند «اال عن واحد»یا  «یصدر اال من الواحدالواحد ال»فلسفی 

داریم که این دو راه هر  فرض کنیم دو راه جا اگر. اینکندچیز تحقق پیدا نمی یک شئ جز از یک« احدیصدر اال من الوالواحد ال»

 رن است که دییش ااگر این قاعده فلسفی را در نظر بگیریم معنا؟ کنیمچه چیزی را کشف میما  کنند،غرض را تأمین میدو یک 

 حصول ثر دری بین این دو کار وجود دارد که مؤیک جامع حقیق ،شودموال میغرض حصول ه باعث د دارد کجوهر دو چیزی و

هم از غرض واحد  یناست حاصل شود و ا اگر غرض واحد قرار ،راه ین راه است و هم در آنچیزی هم در ا .این غرض است

که باعث تحقق  راه اول و در راه دوم وجود دارددوم قابل حصول است معنایش این است که چیزی در هم از طریق طریق اول و 

حصول آن ب ها یک قدر جامع دارند و یک جامع حقیقی دارند که این جامع حقیقی و این قدر مشترک موج. اینشودعرض می

ن اال م الواحد ال یصدر»عده این قا وقت ر مشترک بین این دو راه نباشیم آناگر ما قائل به جامع حقیقی و قد. غرض واحد است

که این دو راه با هم هم از راه دوم، در حالی آید وبه دست میجه هم از راه اول یتین غرض و نزیرا ا .کندمشکل پیدا می «الواحد

  .محصل غرض واحد است ها است که در واقعشود که قدر مشترک حقیقی بین این. پس معلوم میکنندفرق می

منجر به حصول و  دچیزی در راه اول است که در راه دوم نیز وجود دار نایش این است کهمعرض تأمین شود دو راه این غاگر از هر 

 شود.می موالغرض 
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 یباطل مطلب باشد و این آید که غرض واحد از دو شئ صادر شدهقدر جامع و قدر مشترک نشویم الزم میبه این  اما اگر قائل

 است.

اشف از یک قدر جامع بین این دو مأموربه است، غرض واحد ک ینو ا کنندن میرا تأمی در جایی که دو امر غرض واحدی :نتیجه

  .دارد یوجوب تعیین شود چیزی که فی الواقع واجب شده، قدر جامع است. یعنی این قدر جامع است کهمعلوم می

پس واجب تخییری در جاهایی که غرض واحد از دو طرف وجوب تخییری تعقیب می شود درواقع بازگشت می کند به وجوب 

واجب است،  تخییری وجوب نحو نماز ظهر به نماز جمعه وشود گفته میمثال ر گطبق این مبنا اقدرجامع بین دو طرف تخییر. تعیینی 

 بیک قدر مشترک دارند که آن قدر مشترک فی الواقع به نحو تعیینی واج ع حقیقی وز جمعه هر دو یک جامنه نماز ظهر و نماکأ

واجب تخییری به  ،قسم نیا پس در واقع در .محصل غرض موال است که یک غرض بیشتر نیست شده است و همان قدر جامع

و به آن قدر جامع یا جامع حقیقی بین دواجب تعیینی طبق این مبنا متعلق گردد منتهی بر خالف سه قول قبلی واجب تعیینی بر می

  شده است. طرف واجب تخییری

جئنی »موالیی به عبدش دستورداده است  . مثالنه شرعی است عقلی یک تخییر با توجه به مطالب فوق تخییر بین دو طرف واجب

بین آوردن زید یا را مخیر  ما نتهی عقلکند که آن انسان زید باشد یا عمر منمی یجا فرقاین ،کسی را پیدا کن بیاوریعنی « بانسان

ن ای ؛ حاقکار رادهید یا آن که یا این کار را انجام ود به اینشمی داده وقتی دستور ،در مانحن فیه نیز همین است کند.می آوردن عمر

ارند آن را نده که ترک متعلق آن جایز نیست و مکلفین حق گذاشت ین است که یک چیزی خدا به گردن مکلفیناوجوب تخییری 

 دانیم این قدر مشترک هم در راه اولچون می، ولی آن متعلقی که ترکش جایز نیست همان جامع حقیقی بین آن دو است ترک کنند.

 کند.دو راه می از این هر کدام تیانا به قل ما را مخیرع ،وجود دارد و هم در راه دوم

  :گویندمحقق خراسانی میپس 

کند و این غرض وجوب تخییری یک غرض را دنبال می از طرفین ات تخییری از این قبیل هستند موالاکثر واجب که در قسم اول

پس باید این دو راه یک قدر مشترکی  ،ند از دو راه متفاوت به دست بیایداتونمی «واحدالیصدر اال عن الواحد ال»که ه خاطر اینب

ی بر رپس واجب تخیی. این قدر جامع در واقع متعلق وجوب واقع شده است. باشد موال مشترک سبب امر داشته باشند که این قدر

  .لق شده استمتع راه آن دو قدر مشترک و جامع حقیقی بینتعیینی به منتهی وجوب گردد، برمیبه وجوب تعیینی  اساس این احتمال

جمعه کرده  زاوز جمعه در عین حال هم امر به نمدر ر بینیم خدادر مشترک چیست. فقط از اینکه میقدانیم آن مشخصا نمی ما البته

 حتما کنیمکشف می و خداوند تنها یک غرض دارد، بیشتر الزم االجرا نیست ر حالیکه یکی از آن دواست و هم امر به نماز ظهر د

 واست  خواست موال مین کنندهکه آن قدر مشترک محصل و تأ عه وجود داردو جم و قدر مشترکی بین نماز ظهر جا یک جامعاین

 .دانیمنمی چه چیزی است، کهاما این ،استشده واجب  همان

یک  بیند که دو امر وجود دارد و شارعوقتی می عقل ن تخییر عقلی است.بلکه ای ،شود ربطی به شارع نداردلذا تخییری که پیدا می

  .هستیم تکلیف ن این دو: پس ما مخیر بیگویدمی غرض بیشتر ندارد

واجب تخییری در واقع یک سنخ : فرماید، ایشان میگیردری را در بر میکه بخش بسیار کمتری از واجبات تخیی قسم دوم دراما 
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واجب تخییری همان واجب تعیینی  که اول قول . یعنی همانخاصی از واجب است که آثار و خواص به مربوط به خودش را دارد

  .ا داردر شمنتهی یک آثار و خواص مخصوص به خود ،است

 . اندمحقق خراسانی قائل به تفصیل شده پس در واقع

گفتند: اکثر  ند(نداایشان اکثر واجبات تخییریه را از این قسم می)که در قسم اول چون قائل به تفصیل است. محقق خراسانی در واقع 

ی به چه منتهی وجوب تعیین ،معنا نداریم آن ی بهروجوبشان وجوب تعیینی است و ما چیزی به عنوان واجب تخیی واجبات تخییریه

کنیم بین این دو یک قدر ، کشف میاز این دو یکی است کنیم که غرض موالست؟ وقتی دو امر را مشاهده میچیزی متعلق شده ا

ر مبا صدور دو ا ه، لکن عقل در مواجهمشترک و جامع حقیقی وجود دارد که بخصوصه و تعیینا همان قدر مشترک واجب شده است

 کار عقل است و در شرع تخییر وجود ندارد، پس تخییر .کندزم االجرا  است حکم به تخییر میدانیم فقط یکی از آن دو الکه می

  .اصال ما وجوب تخییری به این معنا که شارع دو واجب را به نحو تخییری واجب کرده باشد نداریم

  .یان شدب که ابتدای بحث شده همانند قول اولشرطی ت ولی کأنه مشروط به : وجوبشان تعیینی اسفرمایدان میدر قسم دوم نیز ایش

 یر؟تصویر درستی از واجب تخییری ارائه کند یا ختواند میود و ببینیم که آیا تفصیل و نظر محقق خراسانی بررسی شحال باید 

 «الحمد هلل رب العالمین»                              


