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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 تخییر بین اقل واکثر 

 آمده انیدر اقل و اکثر به م رییبحث از تخ خیر؟ ایممکن است  یرییختواجب  اساساً آیا کهنیو ا یرییادامه بحث از واجب تخ در

 است. 

ثابت شود  یرییبه نحو تخ یواجب راگ اینکه یعنی میرا اثبات کن یرییواجب تخ یامکان ثبوت میتالش کرد عمدتاًگذشته  یهادر بحث

  .میکرد انیقول حق را ب و دیدرکظه مختلف را مالح الاقوثبوتا منعی نداشته باشد. 

ر د ات اربعة ثالث مراتیحتسبیحات اربعة مرة واحدة و تسب نیب رییشود مثل تخیاقل و اکثر مطرح م نیب رییتخ ،ادامه بحث در

 ؟ستیمطرح است چ نجایکه ا یم که اشکالیکنیحال عرض م، تواند محل اشکال باشدیمسئله م نیاصل ا .رکعت سوم و چهارم نماز

 اشکال در تصویر تخییر بین اقل و اکثر 

وم اما در دفعه دوم و س ،است ینییواجب تع لدفعه او یاربعه برا حاتیکه تسب مین است قائل شواربعه ممک حاتیتسب در مورد

 ییدر جاا مبحث  .از بحث ما خارج است ،کندبار دوم و بار سوم  یاربعه برا حاتیحکم به استحباب تسب یکس اگر .مستحب است

 هیفقیعنی  ،تسیمسئله استحباب اصال مطرح ن ،سه بار ایبار  کی ای واجب باشد؛ یرییتخ به نحو وجوب اربعه حاتیسباست که ت

ه اصال است ک نیا سؤال .بار و سه بار است کی نیب یرییچهام واجب به وجوب تخ اربعه در رکعت سوم و حاتیفتوا دهد که تسب

 لیتحل میخواهیمو  واقع شده عتیکه در شر است یزیچ نیشود؟ ا اجبو یرییکه به نحو اقل و اکثر است به تحو تخ یزیشود چیم

  ؟ندارد ایدارد  یامکان ثبوت میکن

 د کهوش یال مؤس یرییهستند به نحو تخاقل و اکثر هر دو واجب  مییگویم یوقت رایز ،دیآیبه ذهن م یاشکال به حسب ظاهراینجا 

ر با کیبا  داشتهداوند از واجب در نظر که خ یآن غرضاگر  ،«االکثر متثالفال مجال ال»واجب اگر با اقل حاصل شود غرض از 

  .دنیرا سه بار بگوچ گرید ،شودیاربعه گفتن حاصل م حاتیتسب

را ب تخییری واجآن ضلع دوم یعنی  ،دیبگو تسبیحات را کرده است سه بار اریاخت یکس دیفرض کن ،نجاستیاشکال ا ینکته اصل

به  رگیبار اگر غرض حاصل شد د نیاول با گفتن، دیاربعه را بگو حاتیخواهد سه بار تسبیدو واجب م نیاز ا ،استکرده  رایاخت

 نیفرض ا رایز ،بار دوم وسوم امر ندارد یاربعه برا حاتیبه تسب انیات گریشود و دیبه دفعه اول و بار اول امر ساقط م انیمجرد ات

ر اول حاصل با انیاتاگر غرض با  امر ندارد و یو سوم یدوم گریشود واگر حاصل شد دیحاصل مبار اول است که غرض با همان 

 رد؟یصورت بگ رماربعه امتثال ا حاتیبار تسبکیبا : قرار دادند و گفتند یرییطرف واجب تخ کیرا آن اشود پس چرا اساسینم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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تن تسبیحات سه بار گف اگر ،سه بار ای دیبعه بگورا اتیبار تسبح کیاست در رکعت سوم  ریمکلف مخ مییگویم یوقت به عبارت دیگر

اگر  ،شودینمحاصل  ایشود یغرض حاصل م ای ن باریاول با گفتنکه است  نیسوال ا د،یگو یم بار نیاول وقتی کند، اریاختاربعه را 

 یو سوم یو دومساقط شده  یامر با گفتن اول رایز ،بالوجه است یو سوم یگفتن دوم گریبه اقل غرض حاصل شده باشد د انیبا ات

گفتن  بارکیبا  یعنیبه اقل  انیبا ات دییاگر هم بگو. به اقل حاصل شده است انیواجب با ات نیغرض از اچون  ،امر ندارد گرید

بار کیچرا اساسا است که  نیآن وقت اشکال ا، تا غرض حاصل شود دیسه بار بگو ماحتمکلف باید  و شودیغرض حاصل نم

 حال سوال این است که باید باشد. بارسه ایبار کی است تسبیحات اربعه گفتهموال  داده شده؟ قرار یرییضلع واجب تخ کی گفتن

  ؟قرار دادند آن بار گفتن کیرا  یرییواجب تخ نیاز طرف یکیشود چرا یحاصل نم موال ن غرضتفبار گکیبا  یوقت

ز ا یبعض و یالبته محقق خراسان .اشکال پاسخ داده شود نیبه ا دیو با دیآیبه ذهن م یرییدر مورد واجب تخ کهاست  یکالشا نیا

  .دهنداشکال جواب  نیکردند به ا یسع یمثل محقق بروجرد گریبزرگان د

 تنقیح موضوع بحث

 ال بحث و نزاعکه اص میکن حیتنق قایاست موضوع بحث را دق الزم میپاسخ بده میاشکال کامال روشن شود و ما بتوان نیکه ا نیا یبرا

  .ستندینزاع داخل ن ینا رد یو چه موارد هستند نزاع داخل یندر ا یو چه موارد ستیچ در
 اولمطلب 

  :اقل و اکثر بر دو قسم است

ر فرض اگ نیدر ا «االکثراالقل بشرط ال من »کنارش است  یو شرط دیق لخود ذات اق یعنیاست  «من االکثر بشرط ال»اقل .1

  .اقل تحقق دارد ،نکرد دایاگر تحقق پ شده است،اقل حتما محقق کند  دایاکثر تحقق پ

  .آن محقق شده است منکرد اقل هم در ض دایاگر اکثر تحقق پ یعنی. البشرط است ادهیاقل نسبت به مقدار ز.2

 است. ال بشرط عن االکثر  خریا .2 .به شرط ال عن االکثر استاقل  ةتار. 1 :میاقل دار نوعپس دو 

 ،ستیقل و اکثر نا نیب رییتخ گریدر واقع د رایج است زراقسم اول از محل بحث خ ،قسم دوم استما است  ثحمحل ب نجایچه که انآ

اقل به عنوان  نیا اتیان کرد،اقل را مکلف منظورمان است که اگر  یآن اقل و اکثرتر به عبارت ساده .است نینیمتاب نیب رییبلکه تخ

 .ستین ورنطیشده باشد. در قسم اول از اقل و اکثر ا انینه هم اقل و هم اکثر اتأآورد کشناخته شود و اگر اکثر را  یرییواجب تخ کی

 گرید زیبه چ مهیکه ضم یاقل خودش در حال یعنی «اقل بشرط ال عن االکثر» :مییگویم یوقت .باشند یجدا از هم م زیدو تا چ نهأک

  .ستیدر قسم اول منظور ن افتدیکه در ضمن اکثر اتفاق م یاقل ،است یرییطرف واجب تخ کیمنظور و  یینشده باشد. اقل به تنها

 کی رو اکثدارد  یموجود مستقل کی ،تیماه کی ،تیهو کیاقل انگار  یعنیاست  «االکثر عناقل به شرط ال » :میپس اگر گفت

که  یاقل ،نه، است نیکه اقل هم در دل ا ستین نیا شیمعنا یرا آورد ییاگر شما سه تا یعنی .مستقل دارد تیو هو تیوجود و ماه

 قتیدر حق رایاقل و اکثر از محل بحث خارج هستند ز نیا است. یرییطرف واجب تخ کی نشده باشد مهیبه آن ضم یزیچ چیه

 یارتباطها با هم نیا د،ریروز روزه بگ کی ایکند  نیاطعام مسک گوییم: مفطر باید یامیدر کفاره  اینکه مثل ،هستند نینیمثل متبا

بشرط »که شرط شده باشد خودش بدون انضمام اکثر و  یاقل ،هستند متباینینقسم اول اقل و اکثر مثل  .هستند نیابهم متبا ،ندارند

رود در  یم قسم نیا میکنیاقل و اکثر بحث نم نیهستند. ما در مورد ا نیمتبا یاقل با اکثرش با هم به طور کل نیا «ال عن االکثر
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ط اقل ال بشر» یعنی .موجود است آناقل هم در ضمن ، که اگر اکثر آورده شود یاست که اقل و اکثر ییبحث ما در جا ،نینیمتبا

 . «اقل البشرط عن االکثر

ار ب کیاگر انسان  رایز .میکن ریرا تصو رییتخ میتوانیکه چگونه م میکنیقسم اقل و اکثر بحث م نیدر ا نجاینکته که ا کی نیا

 دیاربعه را بگو تحایبار تسب کیاگر انسان  :مییگویفرض است که م نیدر ا ،دیآیم شیهمان اشکال پ دیاربعه را بگو حاتیتسب

 حاتیتسب یعنی گرید یپس آن دو تا .شودیپس امر به اکثر ساقط م ،محقق شده است زیشده است و غرض از واجب ن انیواجب ات

به  چرا: مییگویم ستیمحصل غرض ن یاول :مییدر حصول غرض ندارند. اگر هم بگو یریثأت ،ندارند ینقش یو سوم یاربعه دوم

کند یم دایپ نایجر یژگیو و تیخصوص نیدر اقل و اکثر با ا میگفتکه  یآن اشکالواجب شده است؟  یرییضلع واجب تخ کیعنوان 

 کند.یم نینیبازگشت به متبا رایز ،ستیشدن ن دهایدر قسم اول از اقل و اکثر آن اشکال اصال قابل پ
 دوم  مطلب

  .یاقل و اکثر دفع .2. یجیاقل و اکثر تدر. 1: میما دو نوع اقل و اکثر دار

 ادیاقل تحقق پ ،اول درباره اربعه حاتیتسب گفتن با مثل، کندیم دایتحقق پ یجیکه اکثر به طور تدر نیا یعنی یجیاقل و اکثر تدر

  .شودیآن وقت اکثر هم موجود م ،شودیاربعه گفته م حاتیاز تسب یو سوم یدوم یبعد به مرور وقت ،کندیم

حقق کند خودش دفعتا م دایبخواهد تحقق پ اکثر اگر یعنی. است یاقل و اکثر دفع یگاهو است  یجیتحقق اکثر تدر یپس گاه

ط پنج خ کی ،دیریرا در نظر بگ یدو خط مواز پیدا کند.حقق تاکثر کم  که اول اقل محقق شود و بعد کم ستین نطوریا ،شودیم

خط اول  ید،خط کش خط بکش نید و کنار ایراخط کش بگذ کیخودکار را کنار  یعیاگر به طور طب ،یخط ده سانت کیو  یسانت

 ،کندیم دایتحقق پ جیاکثر به تدر .است یجیتدر نیا .دیرسیم یده سانت خط بهتا د یده یشود و بعد ادامه میحاصل م یپنج سانت

د ینک یرا رنگخط کش از اول تا آخر  یعنید یلبه خط کش را در مرکب و جوهر بزن اگر اما ،شود و بعد اکثریاول اقل محقق م یعنی

 دایاول اقل تحقق پ ،باشد جایکه تدر ستیطور ن نیا گرید نیا .شودیجا اکثر دفعتا محقق منیا ،دیبگذار اغذک یرا رو آندفعتا و 

 ر. کند و بعد اکث

ر ثکاست ا وعناکثر دو  :مییبگو دیبا نیعی، خود اکثر معنا دارددر  نیالبته ا، یجیاقل و اکثر تدر یکی میپس ما دو جور اقل و اکثر دار

  .یدفع کثرا و یجیتدر

واجب  ندیگویکه م ییهاآن .هر دو وجود دارد در یهم در اقل اکثر دفع و یجیهم در اقل و اکثر تدر مطرح شده که یآن اشکال

اگر اکثر ما  یحت: ندیوگیدر واقع مشان یا .میکرد انیکه ب است یهمان محذور و اشکال لیبه دل ستین اکثر ممکن اقل و نیب یرییتخ

فرض به  کیدر و تر است استحاله واضح نیفرض ا کیدر  یمنته .تسین یرییوجوب تخ ویرصباشد باز هم امکان ت یجیتدر

وقت ن آ ،بعد اکثر و کندیم دایباالخره اول اقل تحقق پ رایز ،واضح است یلیخاین اشکال  یجیدر اکثر تدر .تسین یوضوح اول

 یرییرا طرف واجب تخنپس چرا آ، شودصل ناقل غرض حا انیاکثر امر ندارد و اگر با ات گریاقل د انیات ااشکال است که ب ایج

 نیز وجود دارد. اشکال آنجا نیباز هم یول ستیوضوح ن نیبه ا یدر اکثر دفعاما  .اندقرار داده

 یجدا این اقسام را دیاب یم بررساقست و ما در ممعلوم شود که نزاع در کجا یبود که تاحدود نیا یبرا مطلبدو  نیبه هر حال ا

بر  دیحال با .منقح شد زیموضوع نزاع ن ،اقل و اکثر معلوم شد نیب یرییپس اصل اشکال در وجوب تخ .میکن یاز هم انشاء اهلل بررس
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 خیر؟ ایثر ممکن است کن اقل و ایب رییتخ ایآ ؟اشکال وارد است نیواقعا ا ایکه آ میبحث کناساس  نیا

 های جامعه مهدوی برپایی عدالت، رشد عقالنی و کمال اخالقی است.ترین ویژیگیمهم

 1 رؤس العباد فجمع به عقولهم وأکمل به أخالقهم على یده وضع قائمنا قام إذا امام باقر ع می فرمایند :

رساند. کند و اخالقشان را به کمال میها را جمع میکشد و عقل آنکند دستی به سر بندگان خدا میوقتی که قائم خاندان ما ظهور می

اینکه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه وقتی ظهور این اشاره به یک مسئله بسیار مهم در دوران ظهور و جامعه مهدوی دارد. 

هایی که نخوت و تکبر در این دنیا به خرج دادند، مبارزه کنند با ظالمان و مستکبران، آنهایی که حقوق مردم را پایمال کردند، آنمی

برجسته ترین وجوه جامعه مهدوی شتابند، یکی از به یاری مظلومان و محرومان و کسانی که حقوقشان پایمال شده، میکنند و می

های مهم جامعه مهدوی که در دوران ظهورمشاهده است. امام زمان)ع( متصدی چنین مسئولیت مهمی هستند. اما یکی از ویژگی

ها کامل کشند و اخالقرشد عقالنی و کمال اخالقی است. اینکه امام باقر)ع( می فرماید: حضرت دستی به سرعباد می شودمی

رسد، مسلما منظور تصرف تکوینی نیست، شود، یعنی به حد اعلی خودش میو عقل ها به فعلیت می رسد و جمع می شوندمی

طور نیست که حضرت واقعا با کشیدن دست تکوینا اخالق جامعه را کامل کنند یا تکوینا با تصرف والیی عقل مردم را رشد این

کند. حاکم شود که اخالق و عقل رشد میمت امام عصر)ع( شرایطی فراهم میدهد. بلکه معنای روایت این است که در دوران حکو

کنند. اگر قرار باشد با و حکومت با تمام توان برای رشد عقالنی و اخالقی، رفاه، امنیت، آبادانی و کمال مردم آن جامعه تالش می

کنند که جامعه از این دو در یک شرایطی ظهور میتصرف تکوینی این اتفاق بیفتد این چه فضیلتی برای امام و مردم است؟ امام 

جهت مشکل دارد هم از نظر عقلی و هم از نظر اخالقی. هم از حیث حکمت نظری و هم از حیث حکمت عملی. مجهوالت مکشوف 

دش علم کل شود، برای اینکه او خومعلوم میشوند، چه در دایره تشریع و چه در عالم تکوین، بسیاری از مجهوالت این عالم می

کند، اگر خاطرتان باشد در بحث اصول گفتیم که کند، خیلی از حقایق شریعت را بیان میاست، علم لدنی دارد، حقایق را بیان می

کند یعنی احکام امام خمینی معتقد است که حکم انشایی یعنی حکمی که زمینه فعلیت آن فراهم نشده و زمان ظهور فعلیت پیدا می

ماند. طبیعتا در آن مقطع از زندگی بشر هستند که تا زمان ظهور حضرت ولی عصر)عج( در مرحله انشاء باقی میانشایی احکامی 

دیگر استعدادهای انسانی چه از حیث اخالقی و نفسانی باید به صورت جمعی بروز پیدا کند و اال افراد جداجدا، اولیاء، مومنین و 

. انسان ها منفردا در طول تاریخ چه برگزیده و چه غیر برگزیده کنندن دو جهت تالش میپرهیزگاران و معصومین و انبیاء همه در ای

تالش کردند این استعدادها را به فعلیت برسانند، رشد عقالنی داشتند به عالم هستی، معرفت دقیق و صحیح پیدا کردند، از نظر فضائل 

ز قوه غضبیه و شهویه در سیطره عقل و معرفت خودشان قرار اخالقی و حکمت عملی تمام قوای سرکش درونی خودشان را اعم ا

ها به صورت جمعی دادند. اما آن روز دیگر مسئله کمال یک فرد یا افراد به تنهایی منظور نیست، جامعه و اجتماع بشری یعنی انسان

ش به کمال رساندن جامعه اسالمی های مهمها و رسالترسند و امام زمان)ع( یکی از مسئولیتبه کمال عقالنی و رشد اخالقی می

ای است که در آن عمل به مناسک و و مهدوی است، این یکی از مهمترین مختصات جامعه مهدوی است. جامعه مهدوی جامعه

 یک گیرد. آن جامعهپایبندی به احکام شریعت جریان دارد ولی این پایبندی از درون کماالت اخالقی و عقالنی سرچشمه می

کنند. با که تمام افراد انسانی در آن با معیار عقل به معنای واقعی کلمه نه عقل ناقص بشری و عقل تجربی زندگی می ای استجامعه
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های اخالقی الهی با هم زندگی کنند و ارزیابی دارند با معیار فضیلتهم تعامل دارند، با هم مناسبات دارند و همدیگر را قضاوت می

 امعه مهدوی است، کنند و تعامل دارند این جمی

ه دانیم تا چما چقدر با این جامعه نزدیکیم و چقدر به این جامعه شناخت داریم، ما که مدعی انتظار هستیم و خودمان را منتظر می

 کنیم؟ بر این میزان حرکت می اندازه

ای که نیمه شعبان جامعه ما جامعه باید بگویم ما خیلی فاصله داریم از این معیار مهم جامعه مهدوی، این مایه تأسف است که در

ای که مدعی دل بستگی و سرسپردگی به حضرت ولی عصر)ع( است از کماالت گیرد، جامعهجشن والدت امام عصر)ع( را می

 ها با جامعه مهدوی فاصله دارد. اخالقی دور باشد. این که احساسات، اینکه توهمات و هیجانات حاکم بر ما شود، این

خواهیم به مردم برای دل بستگی به آن جامعه آرمانی کمک کنیم و این روحیه را تقویت که در حوزه هستیم اگر میما طالب، ما 

کنیم راهش این است که در کنار آن رسالت اصلی یعنی ایستادگی در برابر ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم که این خودش بزرگترین 

کند یعنی اگر کسی که مدعی سربازی پایبند کنیم. این دلبستگی مردم را تقویت می فضیلت است به این کماالت اخالقی خودمان را

امام زمان)ع( است سمبل کماالت اخالقی باشد، سمبل صداقت و صدق و صفا باشد، سمبل مهر و مهربانی دیگران و خیرخواهی 

شعار نیست، واقعاً ما تا چه حد به مسئله صدق و  دهد. این فقط به زبان وباشد. این عمالً مردم را به سوی آرمان مهدویت سوق می

راستی در مقابل دروغ و کذب پایبندیم، چقدر ما در این موضوع اهتمام داریم که به هم دروغ نگوییم؟ این خیلی عجیب است، واقعا 

ها و این مدال بر سینه آنآدم گاهی می بینید که کسانی که علم سربازی امام زمان بر دوششان است )این ها آزمون و امتحان است( 

شوند با این امور به شدت بیگانه هستند. این ها است که به عنوان سرباز امام عصر)ع( شناخته میاست و این نشان بر پیشانی آن

ما رویم و چه می کنیم؟ چه انتظاری است که در آن دروغ و تهمت و ناسزا و اینها در صدر همه امور قرار دارد؟ واقعا به کجا می

ای است که در آن عدالت و رشد عقلی و کمال اخالقی موج زنیم، جامعه آرمانی جامعهناخواسته تیشه به ریشه اعتقادات مردم می

ها نه اینکه تکوینا با یک نگاه و با یک دست کشیدن، یک دفعه و در یک لحظه و یک شبه محقق شود و جامعه زیر و زند و اینمی

های خوبی که پر از آلودگی بودند انباشته از نقص جهل و آلوده به رذائل اخالقی بودند یک دفعه انسان هاییرو شود و همه انسان

شوند، نه، ارکان جامعه و خود امام زمان تمام تالشش معطوف به این امور است، برپایی عدالت، رشد عقلی، تکمیل فضائل اخالقی 

 ها و ویژگیهای جامعه مهدوی است. اینها مشخصه

توانیم با دروغ مردم را به امام زمان)ع( تظار و آماده سازی زمینه برای ظهور حضرت به همین امور بستگی دارد. ما چطور میان

توانیم با این رفتارها مردم را به امام زمان متوجه کنیم؟ لذا ما مسئولیتمان بسیار سنگین است و امیدوارم متوجه کنیم؟ ما چطور می

 های آن جامعه آرمانی را که چشم امید همه مردم به آن است، فراهم کنیم. این توفیق را بدهد که بتوانیم زمنیهخداوند متعال به ما 
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