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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمه
تخيير بين اقل و اكثر  با عنواناي مسئله يش از دو تصوير در آنجا اشاره شد،بذيل بحث از واجب تخييري كه  

است كه موارد متعددي از شرع و ظواهر شرعي داريم كه به نوعي ظاهر آنها اين  نيز، آنمسئله  سرّ مطرح شده است.
كند به ذهن تبادر ميدر ابتدا نيز، به همان دليلي كه ديروز عنوان كرديم، ين اقل و اكثري وجود دارد. است كه تخيير ب

اقل و اكثر به معناي حقيقي و واقعي تصوير شود و چنانچه  جهت اينكهبهكه تخيير بين اقل و اكثر جايز نيست، 
اكثر ديگر نسبت به ، ديگر بقاي وجوب ولو به نحو تخييرشود و تكليف امتثال مي ،متباينين نباشند با حصول اقل

است كه در اصل وجوب تخييري بود. اين (نه) در خصوص اقل و بر آن اشكالي مضاعف  معقول نيست. اين اشكال
ين و يا آن. هميشه آن يا دومي اقل را كه آورديد تكليف تمام شد. ديگر معنا ندارد كه بگوييم يا ا اكثر است. شما

كثر است. هرجايي ظاهر وجوب االقل و استحباب األو  گردد به تخيير بين اقل و اكثراين برمي روح و لذا معناستبي
اما سه تا مستحب ؛ خوانده شوديكي ت كه بايد معنايش اين اسدر ركعت سوم يك يا سه تسبيح بخوان، دليل آمد كه 

  قبول دارند. حد،اين مطلب را تا اين  همه باألتفاق است. اين مطلبي است كه گفته شده است و تقريباً

 موارد خارج شده از امتناع تخيير بين أقل وأكثر در كالم صاحب كفايه:

 قسم اول:
 :اندبيرون برده ،تخيير بين اقل و اكثر مرحوم آخوند دو مورد را از اين امتناعِ   

   ثر ؤود دفعي است و همه اجزاي آن هم مشست كه اقل و اكثر دفعي الوجود باشند و اكثر كه محقق ميا ايكي آنج
    است.

 قسم ثاني:
داده ين دو موردي بود كه توضيح يكي هم آنجا كه اقل را بشرط ال بگيريم. نه اينكه اقل را البشرط بگيريم. ا  

 عند الدقه ديگر،اينكه اين دو مورد براي  اند كه اين خروج از بحث است؛اي اشكال گرفتهكه عدهو عرض كرديم  دش
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گويند كه ظاهرش اقل و اكثر است و اينجا جايز است. بلكه اينها متباينين هستند. بعضي هم مي؛ اقل و اكثر نيستند
اينكه اينها را االن اقل و اكثر بدانيم و بگوييم كه آن قاعده تخصيص  .اصل محتوا حاال خيلي اختالفي در آن نيست

اقل و اكثر نيست. بين اين يك اختالفي كه بيشتر هم لفظي است وجود  خورده است يا اينكه بگوييم كه اين اصالً
اند. ي متباينين شدهيست. اينها به نحودارد. البته در اين اختالف لفظي حق اين است كه در اينجا ديگر اقل و اكثري ن

 مطلبي بود كه ديروز عنوان شد.اين 

 ):واقعي بودن أقل و أكثرعدم جواز تخيير در أقل و أكثر در فرض تدقيق مسئله(
، و اكثر چنانچه با دقت تعريف شود اقل آن است كه بنابر تحقيق در مسئله،خواهيم عرض نماييم آنچه امروز مي 

ت كه اقل نسبت به اكثر هيچ در اين اسنيز، . دقت مسئله ، برهان وجود داردقول نيستتخيير مع ديگر در آنجابر اينكه 
د. اين اقل باش يتخيير توانداي نداشته باشد و البشرط هم باشد اين معلوم است كه در اينجا اقل و اكثر نمياضافه

اين معني شما تصوير نموديد اين ندارد و البشرط از آن هم است. اگر اقل را به  اياضافه نسبت به اكثر هيچ چيز
گويد اين را بياور يعني همين و ديگر هيچ قيدي به آن وقتي كه شارع مي .شودبرهانش همراه خودش است و نمي

براي اينكه اقل البشرط وقتي  ؛شود كه طرف تخيير باشد با اكثر. دليلش هم همين است كه گفته شداين نمي ،زندنمي
 .ماندحاصل شد ديگر قصه تمام است و ديگر جايي براي بعد باقي نمي

 بررسي فروض استثنائي كه أقل و أكثر واقعي نبوده و تخيير جايز است:
است  منقطع است. يعني تصويرهايي البته موارد استثناء، از نوع استثناء پنج مورد از اين استثنا شده است . ر، چها 

به معناي دقيق نيست. اين استثنائات را بايد بررسي كنيم و ببينيم كه آيا اينها درست  كه در حقيقت آنجا اقل و اكثرِ
 اما مبن هاين است ك ،اين تحقيق در مسئلهكنيم. بنابرهست يا درست نيست. اين ثمره فقهي دارد كه البته بعد عرض مي

اي ندارد و نسبت به اكثر البشرط است. كه نسبت به اكثر هيچ اضافهاست زي چي را بگذاريم بر اينكه اقل به معناي
اين دو قيد را دقت بكنيد! اين معقول نيست طرف تخيير باشد اگر هم ظاهر دليلي جايي اين بود، اين برهان عقلي 

روي اين بنياد ديگر تعييني است و بقيه ترجيحي و استحبابي است. اين بنياد است و و مان اولي گويد كه واجب همي
چهار موردي كه به ، سه ،حال .اندو تمام علما هم اين را قبول كردهكس حرفي ندارد. دليلش هم با خودش است هيچ

 ياقل و اكثر به اين معن هايي كه استثناء منقطع است نه اينكه واقعاًتبصره ،عنوان تبصره بر اين قاعده آمده است
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تر است و ببينيم آيا درست است و يا اينكه درست نيست. از جاهايي كه خيلي واضح را بررسي كنيم .اين مواردباشد
 كنيم.شروع مي

 استثناء اول:
اي دارد. ظاهر قصه اقل و اكثر است ولي وقتي كه ست كه اقل يك اضافها آنجا ،يك استثناء كه استثناء منقطع است   

اين اقل و  ،تخيير بين اقل و اكثر اشكالي ندارد منتهي ،در اينجا كني اقل يك كلمه اضافه دارد. حتماًبه عمقش نگاه مي
اضافه دارد. اين ديگر ، آنجايي كه اقل يك چيزي ولو اندك آيند.حساب ميهمتباينين ب ا واقعاً اكثر تسامهي هست و الّ

قصر در . ر و اتمام در اماكنقص بينتخيير  مانندكجا؟  مانندنيست.  ،شود و اقل و اكثر به معنايي كه گفتيممتباينين مي
اندكي گويد كه اين اقل و اكثر است بين اينكه دو ركعت بخوانيم يا چهار ركعت. ولي ابتدا انسان مي، و اتمام در اماكن

همان يك كلمه سالمش. ، حتي م داردسال، براي اينكه آن دو ركعت؛ بينيم كه اين اقل و اكثر نيستدقت كنيم مي كه 
اقل  ،رحمه اهللا در فرضي كه فقط يك سالم واجب است. يك تسليمه واجبه دارد. اين تسليمه واجبهالسالم عليكم و 

 قبال . دربه آن ماهيتاً چيز ديگري استو اين نسبت  جدا كرده است ،اين را از آن چهار ركعتي كه ظاهرش اكثر است
آن ورد ديگر. و لذا اينطور نيست كه آنميهم  خواند و سالمآورد تشهد را ميآنجايي كه دارد  اكثر را چهار ركعت مي

داد ن. اگر هم سالم است شود مصداق واجب و جداي از آن چهار تايمشتمل بر اقل باشد. اگر سالم داد اين ماكثر 
شد كه در دو ركعت سالم ديگر آن نيست كه جزو اكثر آمده است بلكه يك چيز ديگري است. آنجايي اقل و اكثر مي

اين چنين چيزي در  ركعت دوم و بعد آن دو ركعت را هم اضافه كند كه اين هم معلوم است كه ما اصالًهم بدهد در 
تشهد و سالم بده و يا دو ركعت  وشرع نداريم. بلكه آن چيزي كه در شرع داريم اين است كه يا دو ركعت بخوان 

گوييم نيست. براي اينكه بخوان و ديگر سالم را نياور و ادامه بده تا ركعت چهارم. اين اقل و اكثر به معنايي كه ما مي
تا آنجا كه تشهد و لذا د اقل و اكثر نيستناينها كند. آن اقل چيزي ولو تسليمه واحده دارد كه اورا از آن متباين مي

؛ نيست، تي كه طرف تخيير استاقل و اكثر است ولي حاال بعدش چي؟ اگر سالم نداد اين ديگر آن دو ركعند، خوامي
بلكه اين ديگر همان چهار ركعتي است. اگر سالم داد اين فقط آن يكي هست. اينطور نيست كه بگوييم اين اقل در 

دو ركعتي مع التسليم موجود نيست. مشكل اين بلكه در ضمن آن چهار ركعتي اين  !ضمن اكثر االن موجود است. نه
اين  !گوييم خيرديگر اين اضافه چي هست؟ ما مي، اگر هست؛ طور كامل هستب، اقل البشرط ،بود كه در ضمن اكثر
. براي اينكه تسليمه ندارد؛ نيست و چيز ديگري است ،خواند ديگر آن اقلي كه طرف تخيير بودچهار ركعتي كه مي

شي از اين درست است براي اينكه اقل و اكثر به معناي دقيق نيست و بخ ،منتهي است و درست است اين يك استثناء
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نكته مهم مثالي كه در اينجا گفته شد.  . ماننداز اين قبيل است شمرده! تخيير بين اقل و اكثر، جاهايي كه ظاهر شرع
شود. اين بسته نيست و لذا متباينين مي اي كه آخرش سالم است ضمن آن بسته چهار ركعتياين است كه اين بسته

آن بسته اقل البشرط هم ضمن كه ورد آمي را  شد كه وقتي اكثرضمن آن نيست در حالي كه آن اشكال جايي پيدا مي
. است يشود بگويي كه اقل در درون آنآن باشد. اين بسته اقل ضمن آن نيست براي اينكه اين بسته چيزي دارد كه نم

 درستي است.كالم  رگان به آن اشاره كرده است وآيد امر واضحي است كه همه و از جمله يكي از بزياين به نظر م

 استثناء دوم:
خواهد آن اي است و تخيير مياست كه بين اقل و اكثر يك واسطه اشود، آنجدومين موردي كه از استثناء مي    

گويد كه تسبيح واحده اند. مياين احتمال را داده مو چهار سومركعت  در تسبيحاتِ اينكه بعضي واسطه را بزند. كما
خواهد بگويد كه آنچه كه بر تو واجب است در متن واقع يك طور باشد و ميبياور يا تسبيحات ثالث. شايد اين

اين گير رفع  سه تسبيح،گيري در آن است. ولي در تسبيح شد،دو  و تسبيح است ولي اگر از يك تسبيح عبور كردي
دهد و يك شكل تخييري به اين ميو آيد در متن واقع اين شكلي است و به اين دليل مي ، گاهي حالشود. مي
 اين، يا آن است كه أرا بياوري. حال منش سه هر گويد كه يا يكي بخوان و يا اگر چنانچه عبور كردي بايدمي

يا اين است كه مصلحتي را كه مولي طلب  و مصلحتي كه مولي طلب ميكند در دو تا نيست و در يكي و سه تا است
گويد كه اين را بياور ولي اگر روي دو تا كند و لذا ميآيد مزاحمت ايجاد ميدو تا كه مي ،كند در يكي است منتهيمي

وجود دارد؛ دو نوع تصوير ، در اينجا تكليف رها شوي. در عالم ثبوت آمدي بايد يكي ديگر بياوري و از آن مزاحمِ
كنم كه مصلحت يكي بياور و يا سه تا. تكرار مي يا گويد كهآيد و ميكدامش كه باشد در مقام اثبات ميولي هر 

ثر ؤاست كه اين يكي و سه تا مثل هم مبار اين يك ،نفي كند را در اينجاواقعي كه بگويد يكي يا سه تا و حد واسط 
 ! آن يكي محصل غرض است. آن دوميِولي اين دو تا نيست. گاهي هم هست كه خير هستند در حصول غرض

توان در مثال اين را  ميمگر اينكه بيايد و آن سومي را بياورد.  ؛بردآيد آن را از بين ميمزاحم است و مي، بعدي
چنانچه يه ذره باالتر برود  كند،عنوان كرد كه پزشك وقتي حد مشخصي را تعيين مي گياهي و شيمياييداروهاي 

به عنوان مثال چنانچه به يك درجه باالتر برسد باز آن خاصيت را دارا است. مواردي از  ولي شود.اثرش معكوس مي
 .نيز از همين قبيل است تصوير دوم اين قبيل را در امور طبيعي و تكويني نيز داريم.

ولي ايسن تخيير ؛ شودبين اقل و اكثرمي و منشأ تخييرآيد اين تصويرهاي مختلفي است كه دارد و در هر حال مي     
آن بعدي است. يك جوري بشرط ال شده است.  بدونِ براي اينكه اقل آنكه طرف تخيير است، اقلِّ ؛مانعي ندارد عقالً
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براي اينكه اكثر را كه ؛ اكثر است و اين امر معقولي است منتهي بشرط الي محدود. بشرط الي از دو. يك طرفش هم
شود. آن اشكالي كه بود كه اقل را آورد دو دفعه مصداق مي بيرون رفت. حالاي از حد تكليف اورد در يك مرحلهمي

ق بر اين مزاحمي دارد كه تماميت تكليف به يكي معلَّ ،تمام نشد. براي اينكه تكليف !تكليف ادا شد و تمام شد نه
وقت مصداق آن .ه استشود كه اين مصداق تكليف نبوداست كه دومي نيايد. خوب حاال اگر دومي آمد معلوم مي

اول كه تكليف است.  .شود سه. اين باز آن اشكال را رفع ميكند و اين هم مصداق داردميجواب: ؟ چيستتكليف 
ولي اگر يكي مقرون به دو را آوردي، بايد  و يا سه تا را؛ در متن واقع اين است كه شما بايد يا يكي را بياوري ،اول

. يعني اينطور است كه اگر از يكي عبور نمودي شكلي از ترتُّب در آن است عبور نموده و سومي را بياوري. يعني يك
يك استثنائات  ،گوييم كه اينها همهگوييم. االن ما داريم ميبايد سه تا بشود. ترتب در آن است و ما هم همين را مي

و شرع داريم كه اينها متفاوت جايز نيست. ولي مواردي در كه گفتيم، ا تخيير اقل و اكثر به آن معنا منقطع است و الّ
به تسبيحه واحده او تسبيحات ثالث.  تِءبيان شرع اين است كه إ ،منتهي تصويرش هم همين استجايز است. 

 نيز،مانعي ندارد ولي خروج از بحث ، كه اين دو مياين هم دوست كه گفتيم و اشكالي هم ندارد.روحش اين تحليلي ا
 مصداق داشته باشد.، در بيانات شارعتواند مياينكه اينها الزم است؛ براي  گفتن اينهااست. 

 استثناء سوم:
ن درهمي گويد يا اينه البشرط. مي و ال باشد بشرطِ چيزي است كه مرحوم آخوند فرمود كه اقلِّ تثناء سوم، آناس    

آن ده درهم البشرط ضمن آن است نه ده  ،كه در يازده درهم را؛ را بده يا يازده درهم كه دنبالش هيچ چيز نباشد
اين طرف تخيير را آورده است. اگر  ،دهد اگر دنبالش چيزي نيايددرهم بشرط ال. و لذا وقتي كه ده درهم را دارد مي

ديگر اين ده درهم بشرط ال را نياورده است و همان يازده درهم را آورده است.  ،دنبالش آن درهم يازدهم بيايد
گويد يا اين ده براي اينكه نوعي تباين است. مي؛ از اكثر، اينجا تخيير معقول است بنابراين اگر اقل شد بشرط الي

 ،ظاهر دليلكه البته  ،منتهي معقولي استر تاي بدون آن را بياور يا اينكه اين يازده دوازده تا را بياور. اين تخيير، تخيي
ينكه بشرط ال شود يك گيرد البشرط است. اي كه طرف قرار ميوقت اين نيست. ظاهر دليل اين است كه آن اقلّهيچ

ميخواهيم ؛ بلكه نداريمكه آن را برساند. حاال ما كاري به بحث اثباتي آن  چيزي الزم دارد و اي ميخواهدمئونه زايده
در جايي مصلحتي در عالم وجود دارد كه چنانچه اگر  ؛شود كاري كرده در عالم ثبوت متصور است و نميبگوييم ك

اي عدهكند. مين ميأگر آن اقل كه البشرط است آن را تآورد يا آن اكثر كه دياين اقل است يا اقل بشرط ال آن را مي
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اشكالي به اين كنيم كه عقلي را نداريم ولي عنوان مي اند. قصد ورود به آن مباحثاز نظر عقلي اين را محال دانسته
 موارد نيست.

اي ر مقام اثبات يك قرينه خيلي ويژهگرچه د ،آيداين هم مورد سوم كه در كالم صاحب كفايه است و به نظر مي    
ولي قابل تصوير عقلي است. مثال را  ؛يدآخواهد و االن هم مثالي هم به ذهنمان در مباحث روايي و شرعي نميمي
 است انسان گاهي با آن مواجه شود.بلكه ممكن  شود نفي نمود؛نميطور كلي هب نيز

 استثناء چهارم:
اين اي است كه در كالم مرحوم آخوند بود. اولين نكته يا دومين نكته ي كه قرار است عنوان كنيم،چهارم استثناء     

اگر اقل و اكثر تدريجي باشند و اقل هم البشرط توضيح اينكه، وجودش دفعي باشد.  ،جايي است كه اكثرصورت، 
ماند. اما اگر دفعي بود باقي نميديگر جا براي بعدي  ،باشد اين اشكال وارد است و همين كه اقل البشرط محقق شد

ي كه قلم تا از نوشتن نايستاد گفتيم كه بنابر آن فرضدر آنجا . كنيمرا بيان مي پانزده سانتي ياده  مثال همان خط
ي دفعي است. كِ ،توانيم بگوييم كه اين خط چند سانتي است. خط پانزه يا بيست سانتي مثل تحقق خط ده سانتينمي

كند از وقت اينجا كه خط پانزده سانتي ايجاد مي. آناز حركت باز ايستدشود؟ وقتي كه قلم خط ده سانتي درست مي
است . آنچه كه متعلق تكليف است خط ده سانتي وجود نداردخط ده سانتي و ديگر كند عبور مي، آن نقطه ده سانتي

ا قبلش ده سانتي يعني اينكه سر پانزده سانت توقف كند. و الّاست؛ . يا خط پانزده سانتي به اين معني  كه توقف كند
نه! بايد برود تا آخر تا  ،اينجا اضافه است حاال .تكليف ساقط شدو ضمن آن پيدا نشد كه حاال بگوييم اينجا پيدا شد 

 عنوان بر او صادق باشد.
پس بنابراين اين مورد چهارم هم آنجايي است كه اكثر، وجود دفعي دارد و قبل از اينكه به نقطه پايان برسد آن     

يا ده سانتي و يا پانزده  يمويو بگ شويم لئثر قاتوانيم تخيير بين اقل و اككند و لذا اينجا مينقطه قبلي تحقق پيدا نمي
يد آكفايه هم استفاده شود، به نظر مياين صورت چهارم، همانطور كه شايد از كالم خود صاحب  ،منتهياست  سانتي

 مهم نيست.ت و يا عدم دفعيت كه در اينجا دفعيّ

 مالحظه استاد:
يا اينكه ال  .ال است طبشر، اينجا مهم است هم نيست و آنچه دردفعيت در اينجا مكه مالحظه ما در اينجا اين است     

اما ظاهر قصه اين است كه خير! عدم اشكالش به  ؛خاطر دفعيت استبه واست؟ اينجا شما گفتيد اشكال ندارد بشرط 
ت و خاطر اين است كه آن خط ده سانتي، يعني بشرط ال. خطي ده سانتي است كه بشرط الي از بعد باشد. لذا دفعيّ
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شود تخيير درست كرد شود و ميهم نيست. همين كه اين ده سانتي بشرط ال شد، مستقل از آن بعدي ميت معدم دفعيّ
داشته باشد و ده سانت البشرط بخواهد طرف تخيير باشد،  طمگر اينكه دفعي هم باشد ولي اين حالت ال بشر، او الّ

پيدا شد ولو ده سانت  ،كه اين محقق شد ييد در همين لحظهچون البشرط كه بگو وجود دارد؛در همين مثال اشكال 
گردد؛ ، برنميشود. پس عدم اشكالش به اينكه اين يك امر دفعي استاش ديگر اضافه ميبقيه ،اينكه در يك آن باشد

. اين طرف است ده سانتي بشرط ال با ده سانتي البشرط ،ال نيست. بشرط ال بشرطِ ،گردد به اينكه اينبلكه برمي
ين يك مثال است سانتي بشرط ال و اكثر است. نه ده سانتي البشرط و اكثر. راز اصلي در اين نهفته است. اتخيير ده 

هم در انوار  تمثيلبه همان بشرط ال و اينها. يك ؛ گرددم برميياي كه گفتاين نكته به اند و اين مثالكه براي دفعي زده
ا با اين ميت ر طور بود كه، اينيك وقتت برود به عمق دريا. خواسهمان ميتي كه مي مثال ،االصول آمده است و آن

كه با  طور بودهم اينطور است. يك وقت به عمق دريا چون دفن در دريا اين فرستادنديك سنگ بيست كيلويي مي
ناپذير گفتند كه چون دفعي است و تفكيك. در اينجا هم ميكردنددر عمق دريا غرق مييك سنگ پنجاه كيلويي 

گوييم آنجايي هم كه با سنگ پنجاه دند قبول نداريم. ميومثال را كه فرماين ل شد. ما ئشود تخيير را قاست، ميا
در اينجا اثر  مرددِّ يِسنگ بيست كيلويي است. بيست كيلو در واقع آنچه متعلق تكليف بوده است همان ،كيلويي رفت

كه از لحاظ  در ذهن اينها متصور استچون  نموديم؛حل ، نيزروي اشكال فلسفيش  ،ثير مردد راأنموده است. ما ت
طرف و يا آن اين بيست كيلويي اين بگوييم، شود نمي نيزاينجا  ،گويدو لذا مي ، مردد توان اثر گذاشتن را نداردفلسفي

نسبت  آنجا هم به همان بيست كيلويي ضمن آن ! درگوييم كه نهدهيم. ميبه پل نسبت ميبنابراين  پس  طرفش است،
آنچه داراي بلكه ؛ اشكالي ندارد  تردد نسبيگفتيم كه ما ميچون ؛ اما مانعي ندارددهيم و اگر چه مردد است مي

نوعي  ،منتهيبرميگردد به همان بشرط ال وآيد مي است كه به ذهنمانتردد ذاتي است. اين مورد چهارم  اشكال است،
عرفي عام كامالً اقل و اكثر را مفهوم  چنانچه شمائله اين است كه . واقع مسدر آن نيست مانعي  است واز بشرط ال

يعني البشرطي اقل  به اين معني كهاما اگر اقل و اكثر را به معناي دقيق بگيريد  ؛از آن است ها استثنائاتِاين، بگيريد
به اين استثنائات ه توجّ ،اينها ديگر استثناء منقطع است منتهي، وريدو اين دو قيد را در اقل بيا اي نداردكه هيچ اضافه

مطلب مهمي است كه الزم بود در اين مبحث عنو.ان كنيم. اين در بيانات شارع داريم. اين را چون ؛ منقطع الزم است
اي . فردا انشاءاهللا دو، سه نكته مهم كه در مباحث فقهي نيز از جايگاه ويژهشودبه همين تمام مي نيز،كلمات بزرگان 

 برخوردار است را عرض خواهيم نمود.  
   وصلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين


