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

 عرض کردیم جمعی قائل به استحاله .بحث در اشکالی بود که در مورد تصویر واجب تخییری بین اقل و اکثر مطرح شده است

به حسب ظاهر این است که اگر  ،اندشکالی که در این رابطه مطرح کردها مبنای استحاله و .اندوجوب تخییری بین اقل و اکثر شده

حاصل  تسبیحات اربعهغرض از امر با انجام یک بار  ، زیرادیگر جایی برای امتثال اکثر نیست ،غرض با اتیان به اقل حاصل شود

ت که با اتیان این اسی دوم و سوم ذکر کنیم. علتش نیز اما بخواهیم تسبیحات اربعه را بر نیست که ینا دیگر جایی برایو شده است 

ی غرض از وقت ،امر کند که اکثر را انجام دهید موالچرا  ؟امر برای چیست .شودبه اقل اگر غرض حاصل شد، امر به اکثر ساقط می

شود یعنی ان به اقل حاصل نمیاگر هم غرض با اتی ماندیا امر به اکثر باقی نمیدیگر جایی بر ل شده استامر با اتیان به اقل حاص

پس ؟ اند و گفتند اگر کسی اقل را اتیان کند کافی استداده را به عنوان طرف تخییر قرار ای ندارد پس چرا آنآوردنش فایدهنه کأ

 .دانواجب تخییری قرار داده ان یک طرفشود به چه مناسبت اقل را به عنواگر غرض با اقل حاصل نمی

 کردیم:  معلوموضوع نزاع را در ضمن چند نکته مابتدائا ما 

ورد نظر وجوب تخییری بین اقل و اکثر م قائل به استحباب اکثر نشود، بلکه  جایی است که کسی کهاشکال مربوط به  نکته اول:

 شود. خارج مید از موضوع وجوب تخییری زیرا اگر قائل به استحباب اکثر ش .باشد

 : بود که اقل و اکثر دارای تقسیماتی هستند ینا :نکته دوم

 .است قسم دوم است ثحنجا موضوع بیچه که ا. آنبشرط، گاهی به نحو ال شودبشرط ال من االکثر لحاظ مینحو اقل گاهی ب الف(

 یعنی اقل و اکثر به شرط ال من االکثر خارج از بحث است 

ن ر مستشکلیگیگفتیم قائلین به عدم امکان یا به تعبیر د و ریجی بودنو اکثر کردیم از حیث دفعی بودن و تد تقسیمی هم برای اقل ب(

 اکثر تدریجی. ثر دفعی و هم در اقل وکا، هم در اقل و داننداشکال را در هر دو قسم جاری می

 محقق خراسانی  کالم

که محصل غرض چه به تعبیر ایشان ممکن است آن .باشداقل در صورتی محصل غرض است که در ضمن اکثر ن :فرمایدایشان می

ل غرض به تنهایی محص بلکه ،یعنی اقل به همراه اکثر و در ضمن اکثر محصل غرض نیست .خود اکثر باشداست عند وجود االکثر، 

   .یک وقت اقل در ضمن اکثرو ی یاقل به تنهایک وقت : نه اقل به دو صورت قابل تصویر است. یعنی کأاست

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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قل گوید و تمام کند و دیگر ادامه ندهد اینجا تحقق االت اربعه را بیحایعنی اگر کسی یک بار تسب .ستاقل به تنهایی محصل غرض ا

د فرض اقل هم وجون شد در این ااما اگر اکثر اتی. اگر اینچنین شد محصل غرض است. این خودش مستقال محقق شده است ،هحدّب

  .اقل محصل اکثر نیست جا دیگر محصل غرض اکثر است واین ،دارد ولی در ضمن اکثر

یکی از ایندو کافی است به این ترتیب که اذا وجد االقل بحده  ،اگر گفتیم اقل محصل غرض است و اکثر هم محصل غرض است

ق پیدا ت و با همین امتثال تحقتقال امتثال شود محصل غرض اساقل اگر به تنهایی و مسللغرض؛  یکون محصالً یکفی لالمتثال و

که  هچدر صورتی که اکثر آورده شود آنثال شود دیگر خودش محصل غرض نیست، اکثر امتاگر در ضمن  ، اما همین اقلکندمی

ها جداگانه محصل از این. زیرا هر کدام شودبا این بیان تخییر بین اقل و اکثر درست می ،ال غیر محصل غرض است اکثر است و

کند و هم سه بار گفتن و فرض این است که هستند هم یکبار تسبیحات اربعه آن مصلحتی که در آن وجود دارد را تأمین می غرض

  .ز تخییر استنتیجه نی .ح احدهما علی االخریجترال مقتضی ل ،هیچ ترجیحی بین این دو وجود ندارد

ست و بحث ا جگر اینچنین باشد اصال از بحث خارا ، زیرانداردانی نسبت به یک بارگفتن ن هیچ رجحگفتطبق این بیان سه بار

وجوب  اگر ما قائل به .شودارج مین دیگر از بحث خحب، آگفتن واجب و سه بارگفتن مست بار. یکوجوب تخییری مطرح نیست

 رای طرفین تخییر وجود ندارد. ب جیحیتخییری شدیم در واقع هیچ تر
 قلت ان 

 ،ریدیگخط بلند و کوتاه را در نظر ب شما دو .قلی نداشته باشدتسل قبول و تمام است که اقل وجود مچه که شما گفتید در جایی قابآن

ل تصویر ی قاببرای آن اقل یک وجود مستقلدیگر ن اقل است و خط بلند اکثر است ولی این اکثر به نحوی است که ماخط کوتاه ه

در ضمن ن ؟ خیر، ایدارای وجود مستقلی است اقلبیست سانتی ، آیا در این خط در نظر بگیرید را یتنیست. شما خط بیست سان

سبیحات مثل ت ،مستقلی است اقل در ضمن اکثر دارای وجودگاهی  اما ،است و هیچ وجود مستقلی برای اقل قابل تصویر نیست آن

یحات اربعه وقتی سه بار تسب، شودنیز تکرار میدوم و سوم بار گویید و برای اول میبار وقتی تسبیحات اربعه را برای شما ، اربعه

ایش ی بریک وجود مستقلخودش که اقل یعنی یکبار گفتن نیز نحوی است  اینجا اکثر تحقق پیدا کرده است ولی بهشود، گفته می

تحققش  که ولی این اکثری استاتیان کرده است  اکثر گوید معلوم است که بهتسبیحات اربعه را می کسی که سه بار .شودتصویر می

در هر صورت مستقال تحقق  وقتی اقل. شودک وجود مستقلی برای اقل تصویر میو در عین حال یباشد متضمن تحقق اقل هم می

  .رسدنوبت به اکثر نمیکند و دیگر یپس همیشه غرض با اقل تحقق پیدا م (اکثر و این قسم از اقل در)کند پیدا می

ل اکثرها قابل قبو ودند این است که این جواب در برخی از اقل به پاسخ خودشان مطرح کر حقق خراسانیماشکالی که خود پس 

اقل یک وجود مستقلی در ضمن اکثر ندارند  ثرهایی که در آنک. آن اقل و اها قابل قبول نیست، ولی در برخی از اقل و اکثراست

حده ر خودش بگ: اقل اتوانیم بگوییم. یعنی میاقل و اکثر مقبول است زمورد این قسم اجواب شما در  ،یرو خط قص مثل خط طویل

هم محصل غرض ، اگر خط بلند هم کشیدید آنمحصل غرض استاین  ،یعنی مثال شما خط کوتاه را کشیدید ،و مستقال اتیان شد

شود. یا آن محصل غرض ثابت میین این محصل غرض ندارد پس وجوب تخییری ب یگیرکدام ترجیحی به دچون هیچ ،است

قبول  لها تمام است. اما در برخی از اقل اکثرها قابسخ شما در این نوع از اقل و اکثراین پا :گویدبه محقق خراسانی میمستشکل 

متصور است، برایش  ود مستقلییک وجاما در عین حال  شود،در ضمن اکثر محقق میهایی که اقل که اکثر اقل و . یعنی آننیست
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ط کوتاه یید تا اینجا خوتوانید بگشما دیگر نمی ،ن خط کوتاهی که در ضمن خط بلند محقق شده است دیگر وجود مستقلی نداردآ)

خط  نید مستقلی از اکثر که اعنی آن ده سانت اول، وجواقل ی .اینجا یک خط بلند کشیده شده است ،نهاست. است و بقیه خط بلند 

ن میمصلحت را تأ زد که یا خط کوتاه یا خط بلند آن شود این حرف راجا میاین .است در ضمن آنبلکه ، بیست سانتی باشد ندارد

مثل  ،اما یک وجود مستقل دارد ،اقل ولو در ضمن اکثر محقق شودمانحن فیه،  اما در ،توان تصویر کردرا میکنند و تخییر می

 ،کنیدثر مییان به اکی اتنگویید، یعحات اربعه میوقتی سه بار تسبی ،سه بارشود چه  تسبیحات اربعه گفته یک بارچه  تسبیحات اربعه

ل در ضمن اکثر محقق شده است ولی وجود مستقل دارد. . پس اینجا اقایدگفتههم را یکبار در دل اکثر، اتیان به اقل نیز وجود دارد، 

بار کی وقتی آن جا( اینقل داردتس، وقتی وجود مقل در ضمن اکثر تحقق پیدا کرده استاه اینجایی ک ،گرددجا بر میینال به اسؤ

همواره با  عنیی .دوم و سوم تسبیحات اربعه گفته شود بار برایبه چه دلیل لذا ده است، شمین تأتسبیحات اربعه گفته شد غرض 

. اصال نوبت به اتیان دماناقی نمین به اکثر بیاجایی برای ات ،مستقلی در ضمن اکثر دارد اتیان به اقل در حالیکه این اقل یک وجود

 شود. کنید غرض حاصل میه اتیان میهمان اقلی ک با زیرا ،رسدثر نمیکا

ه وقتی . بازهم جای این سؤال است کتواند مشکل را حل کندنمی سخاخ محقق خراسانی این است که این پنه اشکال به پاسکأپس 

اگر محصل غرض باشد دیگر نوبت  ب تخییری واقع شود وتواند طرف واجکه اصال نمیشود اگر محصل غرض نباشد اقل اتیان می

 .رسداتیان اکثر نمی
 قلت

 عن ولی به شرط ال ؛ یعنی اقل محصل غرض باشدشودکه یمکن که غرض بر اقل مترتب اشکال پاسخ دادند  محقق خراسانی از این

که به صورت مطلق اقل ینکند ولی نه امی یک بار تسبیحات اربعه گفتن غرض موال را از امر تامینگوییم، ب توانیمیعنی میانضمام، 

ضم به من ر. اما اگنشود یکند که منضم به چیز دیگرغرض موال را تامین میدر صورتی اقل  ، بلکهتامین کننده غرض موال باشد

اشته تقل هم ددیگر اقل ولو وجود مس و سومی را نیز اتیان کردید،دومی ردید، اقل را اتیان ک بعد از اینکهیعنی  ،یگر شدچیزی د

 تخییر صحیح است. غرض نیست ومحصل شده، دیگر  به اکثرباشد چون ضمیمه 
 سیر بحث

. شودشود یا نمیهدف از امر با اقل حاصل میغرض و اصل اشکال در وجوب تخییری در اقل و اکثر این بود که یا  ل:وا همرحل

اقط دیگر امر به اکثر س ر حاصل شود،مغرض موال از ا ، زیرا وقتیغرض با اقل حاصل شد دیگر جایی برای امتثال اکثر نیست رگا

ن غرض آآورده شود تا  اگر هم غرض از امر با اقل حاصل نشد و حتما باید اکثر ،ندارد تا بخواهد امتثال شود ، دیگر اکثر امرشودمی

اکثر  از اول همان ؟است یک طرف واجب تخییری واقع شده ه چرا اقل واجب شده است و چراال است کجای این سؤمین شود تأ

چرا اکثر را واجب  ،شودبا آن تأمین میچرا واجب شده است و اگر نقش دارد و غرض  ل نقشی ندارد،اگر اق .دندرا واجب می کر

 .کنندمی

اما اگر  ،دباش ه مستقلمنتهی به شرط این ک ،نظر موال استغرض و  مین کنندهخراسانی در پاسخ گفتند: اقل تأمحقق  دوم:مرحله 

 .زیرا در این فرض محصل غرض خود اکثر استکثر محقق شود دیگر محصل غرض نیست. در ضمن ا

قل وجود ا یعنی اگر اکثر محقق شد ،نداشته باشد این پاسخ فقط در مورد آن اقلی قابل قبول است که وجود مستقل مرحله سوم:
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زیرا در این فرض اقل یا این خط کوتاه دیگر در ضمن خط طویل محو شده است  .ویل و خط قصیر، مثل خط طمستقل نداشته باشد

پاسخ قابل  موارد آن جا در این. ایناقل در ضمن اکثر هیچ  بروز و ظهوری ندارد اکثر، نه یک اقل داریم و، کأو وجود مستقلی ندارد

 ، درست است که سه بار تسبیحات اربعهمثل تسبیحات اربعه ،قل دارداقل در ضمن اکثر وجود مستقبول است ولی در جاهایی که 

 .شود تصور کردتقلی را برای آن میستقال قابل توجه است و یک وجود مسولی بار اول خودش م ق شدهحقم شود اکثرکه گفته می

ر دیگر نوبت به اتیان به اکث پس ه،غرض حاصل شد ،وجود مستقل اقل محقق شد زیرا وقتی ،پاسخ شما تمام نیستموارد  یندر ا

 نیست.وجهی برای گفتن دومی و سومی رسد و نمی

عه اگر یکبار سبیحات ارببگوییم ترتب غرض بر اقل مطلقا نیست، یعنی تکه بعید نیست خراسانی فرمودند:   محقق: مرحله چهارم

، اما اگر همین االنضمام فایده دارد یعنی اقل به شرط عدم ،مین کننده غرض باشدتواند تأگفته شود و ادامه پیدا نکند، خودش می

ر نیست که اقلی که در ضمن اکثر طوای نیست، این، دیگر اقل کارهیعنی برای بار دوم و سوم اقل اتیان شد ضمیمه شد، به اکثراقل 

  .د ولو وجود مستقل داشته باشدنقشی داشته باش آمده

و ید را گفتاول  ما تسبیحلذا اگر ش .اما اقل مع االنضمام هیچ نقشی نداردپس اقل به شرط عدم االنضمام محصل غرض موال است، 

 ربار دوم و سوم شده است دیگر خودش تأثیر ندارد و نقشی د ضمیمه بهاین اقل چون ضمیمه کردید، دومی و سومی را به آن بعد 

 .مین غرض موال نداردتأ

 سوال

تو مخیری که خط  :گوید، میاین پاسخ شما در مثل خط قصیر و خط طویل قابل قبول است :خواست بگویدمستشکل می استاد:

مین رض تأیست سانتی را کشیدی باز هم غن است و اگر بیم، اگر ده سانتی را کشیدی غرض تاده سانتی بکشی یا خط بیست سانتی

زیرا  ،تاز این به بعد کشیدنش الزم  نیسو کشم نیست که بگویی من تا ده سانتی را می رینطوکشی اکه خط بلند را می . جاییاست

مستقلی ندارد که پاسخ دادند اقل گاهی به شرط  وجود، آن اقل در ضمن اکثر این یک خط است ،مین شده استجا غرض تأتا این

شود و غرض بر این اقل هیچ غرضی مترتب نمی اگر اقل مع االنضمام بود ،مع االنضمامشود و اخری لحاظ عدم االنضمام مطرح می

 شود اما من دون االنضمام خودش به تنهایی محصل  غرض است فقط بر اکثر مترتب می

 بحث جلسه آینده

  «مدهلل رب العالمینالحو»                                                                                                 پاسخ محقق بروجردی


