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 مقدمه:
جهت اينكه مورد بته بهالبحث تخيير بين اقل و اكثر در ضمن و پس از بحث تصاوير وجوب تخييري مطرح شد كه     

تخيير بين اقل  و عبارت بود از آنكه: ديروز عرض كرديمبود كه همان نيز، حق در مسئله  مبحث مهمي است.ابتال است، 
. رسيدنظر نميبهمعقول  دو قيدي كه عنوان نموديم،و اكثر به معناي دقيق اقل و اكثر كه دو قيد داشت، جايز نيست و با 

كه  بيان كرديم. البته ، عرض نموديمبين اقل و اكثر معقول است هايي كه در آنجا تخييرعنوان تبصرهبهرا نيز، چهار مورد 
حسب هبين اقل و اكثر ب، چهار مورد، اين سه گردد؛ سپس گفتيم كه مانعي ندارد كه دربه مورد سوم برمي مورد چهارم

 ثمره  در فقه داراي مصداق است. اما اينها؛ معناي دقيق نيستبهاينجا در ل به تخيير شويم. در واقع اقل و اكثر ئظاهر قا
توانيم بگوييم كه چون معقول نيست نميي كه به ظاهر تخيير بين اقل و اكثر است، بحث هم اين است كه در اين موارد

 اين كثري بود كه آن مشمولتخيير بين اقل و ا، جايي در فقه ظاهرش را برگردانيم. نه! اين چهار جا معقول است.بله! اگر
ضمن ادا شد منتهي، آيد كه حق مسئله نيز نظر ميو بهحال آن نمود. اين بحث تمام شد هبايد فكري ب صورت نبود،چهار

 .خالي از لطف نيستپردازيم كه ميته نك سه، دوبه  ،اين بحث

 كثر:تخيير بين أقل و أ د وچند نكته در باب خطاب تردّ

 حل در موارد خطاب بين أقل و أكثر:انواع راه نكته اول:
تصحيح آن ترديد يا تخيير بين اقل ، يا تخيير بين اقل و اكثر آمد دخطاب تردّ ،اين است كه هرگاه در ظاهر نكته اول،   

در آنجا  خواهد نفي واسطه كند كه ديروز گفتيم يااين است كه مي ،آن هِيك را:از چند راه فراهم باشد و اكثر ممكن است
. در هر جايي بايد  شود بر وجوب اقل و استحباب اكثرام از اينها نيست و بايد حمل كداقل بشرط ال است. يا اينكه هيچ

توان در اين موارد تجويز نمود. مانند از نظر اصولي نميمالحظه اين چند گزينه در حل مسئله را كرد و قاعده كلي 
امر داير بين اين است كه اقل  ،اكثر است. اينجا و ديگري،يكي اقل  كار را انجام بده.يكي از اين دو  :گفته استجايي كه 

دهيم تا ظاهر تخيير را حفظ كنيم يا اينكه نه! اقل را به معناي همان ظاهر عادي  ال بگيريم يا حالتي به آن را ما بشرطِ
طوري در فقه موارد اينمستحب است.  باقي و بودههمان مرتبه اقل  ، اينجا واجب در خودش اخذ كنيم و بگوييم كه

اقل و اكثر. اين ظاهر را  ، بينخطاب به نحو تخيير است ،كه اين ظاهرخطابي آمده  اين معني كه در ظاهر، زياد داريم؛ به
 .در حل اين مسئله بين چند راه مردّد هستيمش كنيم. بايد حلّ لذاشود پذيرفت. نمي
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 : حل اولراه
در آن شود كه اقل و اكثر چون نمي؛ ا اقل واجب است و اكثر مستحب استاينج در اين است كه بگوييم حل، راهكي   

گوييم ميكنيم و ميگيريم ولي حكم اكثر را از وجوب منصرف لذا اقل و اكثر را واقعي ميو باشد  معناي واقعيتخيير به
 كه استحباب است.

 : حل دومراه 
ه نه! بياييم اقل و اكثر را با يكي از آن چهار وجهي كه گفتيم متباينينشان كنيم و ظاهر حكم اين است ك حل ديگر،راه   

تخيير بين  ،را بگيريم. اين از آن مسائل مهمي است كه بايد به آن توجه داشت. بنابراين وقتي كه در ظاهر يك خطاب
امر در اينجا داير  اين خطاب را دستكاري نماييم.از بايد جايي  ،اقل و اكثر آمد، چون اين ظاهر معقول و مقبول نيست

 بين دو مسير است:

 اقسام تصرف در خطاب بين اقل و اكثر و ايجاد تباين در اين خطاب:

 الف: 
 ر است اما اقل و اكثر حقيقي استيك مسير اين است كه در حكم تصرف كنيم و بگوييم كه اين موضوع اقل و اكث   

تخيير بين اقل و اكثر، معقول نيست و بايد اقل را بگوييم واجب و اكثر مستحب است. اين  ،يدر اقل و اكثر حقيق ،منتهي
 تصرف در ظهور حكم است.

 ب: 
يگري نيز واجب است به اين است كه اين ظهور حكم را حفظ كنيم و بگوييم كه اين واجب است و آن د راه ديگر،    

اين نيز يكي از دو راه است و بايد بين اين دو انتخاب بگوييم كه اين اقل، اقل بشرط ال است.  ،منتهي .نحو تخييري
موردي  ،به شكل اصولي يك حرف علي القاعده كلي بزنيم؟ يا اينكه بايد هرجايي ،اينجا توان درميآيا  ببينيم،. نمود

ظهور جزو موارد تعارض دو  ،اينجا ت نماييد كهدققوي تر است.  ،تصميم بگيريم؟ ببينيم كه كداميك از اين دو ظهور
اين معني كه چون تطبيقي ؛ بهتر بود در فقهخيلي مفيد ،شداي است كه اگر مطرح مياست. اين بحث خيلي بحث زنده

گويد كه يا ده آيد و مياين است كه بين دو ظهور اينجا تعارض است. دليل مي توضيح بحث است، ثمره بخش است.
بايد تصرف كنيد. يا بايد بگوييد دادن صد تومن مستحب  ،از اين دو ظهور در يكي در اينجا،يا صد تومن.  تومن بده و

تواند وجوب باشد است. اقل و اكثر را قيدي به آن نزنيم و موضوع را سالم نگه داريم ولي چون حكم هر دو نمي
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دل تخيبير را در وجوب بگيريم و حمل بر طرف عِآن  مستحب است. ظهورِ، م كه اين وجوب است و مازاد بر آنگوييمي
وري طهمينچون  ،. راه ديگر اين است كه ظهور وجوب تخييري را حفظ كنيم منتهياست استحباب كنيم. اين يك راه

بشرط ال است. يا اينكه اگر جايي معقول است بگوييم كه اين  زنيم و بگوييم كه اين اقلِّموضوع را قيد معقول نيست، 
 خواهد نفي كند.را ميواسطه 

 ؟يا خير ولويتي نيز وجود داردأ ،هاي حل مسئلهسؤال: آيا در بين راه

 در صورت وجود واسطه، حمل بر واسطه نماييم:: اول أولويت
يا يك  :گويدولي باشد. وقتي كه ميأشايد ، داردنقل اگر در جايي واسطه وجود أ بر ممكن است كسي بگويد كه حمل   

بين فروضي در ولي باشد. بعيد نيست كسي بگويد كه أو آن شايد  انجام دهد دو را خواهد مي اين احتماالً سه را بياور؛
. انجام دهدخواهد واسطه را اين است كه اين دو مي ،در جايي كه واسطه باشد ،كه در اينجا متصور است، اولين فرض

. چرا؟ براي اينكه حمل اين اقل نماييم جوب و استحبابولي اين است كه ما حمل بر وأاين طريق اول. اگر اين نبود، 
ولي ؛ ت نداردعرفيّ اصالً و آيدكند و به ذهنش ميفكر مي آن يز دقيق عقلي است كه آدم بهاست، اين يك چ بشرط ال

وب و چنانچه آن را هم بياوري، خنيست كه بگويد اين الزم است  بياور، خيلي مشكلاينكه بگويد يا اين و يا آن را 
در مصلحت بخواهد  البشرط كهال است. اينبشرطاز اقل، مقصودمان  ست تا اينكه بياييم بگوييم كهتر ا. اين عرفياست

 .خيلي بعيد است و لذا رتبه اول جمع در اينجا، اين است كه اگر واسطه است حمل بر واسطه نماييم اثر داشته باشد،

 دوم: در صورت عدم واسطه، حمل بر أقل كنيم: أولويت
كنيم يا اينكه نه! وجوب را از اكثر برداريم. ظاهرش اين است كه ال شرطنباشد بين آن دو راه، كه اين را بواسطه اگر    

در  دهيم. اماعلي االصولي است كه ما در علم اصول انجام مي يقضاوت در اينجا،ولي است. البته أنفي وجوب از اكثر 
 ،نباشد خاصه ايو بر اساس قراين يكي از اين طرق را پيدا نمود. ولي اگر قرينه مورد به مورد بايد به قراين تكيه نمود

ولي است از تصرف در اينكه اقل را أدر اكثر اين  ،بعيد نيست كه بگوييم تصرف در آن ظهور حكم كه وجوب باشد
ذهنمان اي است كه شود. چون آن يك امر خيلي پيچيده تباين حاصلبگوييم كه مقصود بشرط الي از اكثر است تا 

ر بين اقل و اكثر را به نحو خيلي مصداق و عرفيت ندارد كه تخيي براي رهايي از اين مشكل، آن را خلق نموده است.
بعدي است  باشد، عرفيت با آن است. چون اين بشرط الي از آن واسطهچنانچه در اينجا ال و بشرط شيء بكنيم. بشرط

لت وسطي در اينجا نباشد، يك به آن سومي. اين حالت وسط را دارد. اما اگر حا مبايد بدهي مو يا اگر از آن عبور كردي
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به در اينجا به ذهن نميايد. كاري  اصالًو  ديگر اين بشرط اليش مصلحت است؛ ر بين اين اقل و اكثر واسطه استمتميلي
يد و آن تصرف در حكم را اولي آكه واقعش به ذهن عرف نمي ن گفتن اين استقصدماعناوين و اصطالحات نداريم.

يك بايد خره باأل ه!رساند و نه وجوب را. بلت را ميرجحيّأت و ولويّأخواهيم بگوييم كه اكثر يك نوع ميبيند. مي
،  آن قبليايد و بگويد كه اين يا ييك از اين ظهورات را عوض كنيم دليلي كه بظهوري را عوض بكنيم. منتهي اينكه كدام
بايد چه كنيم؟ يا بايد ظهور وجوب را برداريم. يا ظهور اقل را برداريم.  حال اقل است نسبت به آن، اين معقول نيست.

بايد  حتماً در اينجاولي از اين است. أگوييم كه آن واسطه هم كه فرض اين است كه نيست. امر داير بين آنهاست و ما مي
اشد ظهورش در نفي صول بعيد نيست كه اگر واسطه ببحثي است كه علي األي اين ظهور را دستكاري كنيم. اين جاي در

اي است كه عرض كرديم و شايد آن شيوه طه است امر داير بين اين دو شيوهاما در غير آنجايي كه واسواسطه است. 
 .نماييمكه اقل را حمل بر بشرط ال  باشدولي از اين أتصرف ظهور اكثر در وجوب، آن را دست برداريم 

 سوم: قائل به اجمال و به تبع آن قائل به تباين شويم:أولويت 
توانم تشخيص من نميو  است كه كسي بگويد اين مجمل است وجود دارد و آن ايننيز در اينجا، البته يك راه سومي 

دليل اصًال  گاهشوند و آنبا يكديگر درگير مي متعارضين تعارض را رفع نمايد، اين دو ن هم اگر كسي نتواند اآاما  دهم
ظهريت عرفي در أچرا اگر واقعا كسي به اين برسد كه نه!  شود و در اين صورت بايد سراغ اصول بعدي رفت.مجمل مي

 دانيم. آن. قدر متيقن چيست؟ نه نميحساب خواهد آمدبهو مازاد مشكوك  بودهآن اقل حتما واجب  ،مقام جمع ندارد
قدر است. اصل تكليف قدر است و يا آندانيم كه اين تكليف اينبه نيست بلكه شك در تكليف است. نميشك در مكلف

لبته شود و ادوران امر بين تخيير و تعيين مي شود.منحل مي ،ولي علم اجمالي؛ را يقين داريم مقدارشدانيم. اين را مي
دانيم كه اقل واجب ران است و ميوَدَ از موارداينجا كه آن را بگوييم.  ولي بعيد نيست؛ اينجا مباني مختلف است ديگر

وقت بين آقاي خويي و شيخ يك اختالف جدي است يا واجب تخييري است. آنو دانيم كه واجب تعييني اما نمي؛ است
ه انشاءاهللا در مباحث است ك؟ بحثي پيچيدهشودنمي يا شودو تخيير، علم اجمالي منحل مي كه در دوران امر بين تعيين

گرفتن ظهور وجوب، در اين طرف شما اصرار بر اين داريد كه  كنيم كه چنانچهعنوان ميلذا  آتي به آن خواهيم رسيد.
وقت . آنگاه بايد سراغ قواعد رفتآنشود و به لحاظ لفظي لنگ مي ،و لذا دليلشويم نيز دشوار است، قائل به جمع مي

اين نكته مهمي است در اين بحث كه علم اجمالي داريم و اصول و آن هم قواعدي دارد و مباني هر كسي اقتضايي دارد. 
م خيلي دشوار نبود ولي اين تطبيق مه ي آن. قاعده كلّاز جهت اينكه تطبيق در اين موارد مهم است، حائز اهمّيّت بود.

 شود.ن مواجه ميبا اي در بسياري موارد،ذهن شما ؛ چون بود
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 شوند:ميشاملِ تخيير شرعي و عقلي(هر دو)  ،: مباحث أقل و أكثردوم نكته
و هم در تخيير عقلي  هم در تخيير شرعي آن است كه تمام اين مباحث در اينجا قابل طرح است،كه  نكته دومي   
. يك تيان كنو يا آن را إگويد اين خود خطاب مي است؛ به اين معني كه دريد. گاهي تخيير شرعي بين اقل و اكثر آيم

 و امر آمده است روي يك تكليف آنكه مانند ؛تخيير عقلي است نيز، گاه .چيزهايي از اين قبيل يا سه تا و بياور،تسبيح 
يك  ،اكرامامر كرم العالم. أافراد و مصاديق داراي مراتب اقل و اكثر دارد. مثل اينكه گفته است  ،موضوعي كه اين موضوع

سالمش بكن يا از راه دور دست اين معني كه كه بين آنها تخيير عقلي است؛ بهافراد تخييري دارد كه افراد عرضي دارد 
دارد. يك اكرام اين است كه هم اقل و اكثري  وبلند بكن. اين يك نوع افراد عرضي است. اما اكرام يك افراد طولي هم 

ت و اينها انجام شود و يك اكرام هم اين است كه خانه دعوتش نمايد و شام و ناهار احترام زباني و تعارفات و تشريفا
يا  دهد واي مثال ده هزار توماني به او ا اينكه اكرام اينطور است كه صلهبدهد. كه البته اين يك مصداق اكثري است. ي

 رهاي عقلي نيز اين بحث هست. دهد. در تخيياينكه بيست هزار تومن به او 

 : در تخيير عقلي خطاب وجوب متوجه حدأقل است:هتوج
. مازادش هم آيدروي حداقل ميوجوب  خطابِعقلي، خواهم عرض كنم اين است كه در تخييرهاي اي كه مينكته   

(غرض از طرح مطلب اخير اين بود كه در يد روي حداقل.آوجوب مي و رساندرجحان را مي داشته باشد،اگر داللتي 
 تفاوت بين تخييرهاي عقلي و شرعي را اشاره كنيم). اينجا در نظر داشتيم، 

 هستند: مشكِّكبخشي از خطابات شرعي، عناويني ذو مراتب و  نكته:
خطابات عناويني  اين غالب ، است،بالوالدين احسانا والعالم. صلو اتقو اهللا. اكرم  خطاباتي كه در شرع، از قبيل:    

. احسان به پدر و مادر بكن. يا با دوستانت خوش هستندو ذو تشكيكي  يذو مراتب، طولي داراي مصاديق هستند كه 
واجب است. آن تكاليفي كه حالت وجوبي دارد ولي مصداق و مورد تكليف، مصاديق  بگوييم  ؛ در فرضي كهاخالق باش

 د.دو وجه دار اين موارد، تشكيكي دارد.

 انواع وجوه در خطابات شرعيه ذو مراتب و مشكِّك:

 وجه اول: 
خواهد بگويد. پس همان مرتبه اول را بگوييم معلوم است كه شارع همه مراتب را نمي وجه اول اين است كه    
 خواهد بگويد و وجوب دارد. اين يك طريق است.مي
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 وجه دوم:
 ،منتهي كنيموجوب را درست مي ،رجحان دارد و با مقدمات حكمت قاست كه بگوييم اين به لفظ اطال وجه دوم آن   

وقت از كنيم. آندر مابقي همان رجحان را عمل مي و وجوب فقط در همان مرتبه اول است ،اين مقدمات حكمتدر 
ين : الف: وجوب در آن مرتبه اقل و استحباب در مراتب زائد. و اآيدبرمي نسبت به مراحل طولي دو حكم، خطابيك 

گويد كه كه احكام الزامي مي ؛طور استرا خيلي شما با آن سركار داريد. يعني سر تا پاي فقه در اين احكام الزاميش اين
احسان الزم است به پدر و مادر يا فالن اقدام الزم است در ارتباطات اجتماعي و يا غير ارتباطات اجتماعي ولي 

كند اما مراتب باال ديگر مقدمات بگوييم اين خطاب مرتبه اولش را واجب مي دانيم كه اين مراتب دارد. بعيد نيست كهمي
دهد. همين را نشان مينيز، آيات  ازجاهايي  ماند.شود كه ايجاب بكند و لذا همان رجحان باقي ميحكمت تمام نمي

نجا خود آيه هم اي ،منتهي اما مازاد بر آن مستحب است ؛قلش واجب استأرائت قرآن در يك حدفرمايد كه قمي
ش را م. اين امر استحبابعتُطَستَااهللا ما اقوگويد كه فاتّر منه. يا در تقوا ميفرمايد فاقرءوا ماتيسّمشخص كرده است. مي

 گويد اما يك درجه وجوبي هم در اين قرار دارد. دارد مي

 كثر:أقل و أ نبي حاصل سخن در تخييرهاي عقليِ
آن اقل واجب  ،عقلي بين اقل و اكثر اين شد كه در تخييرهاي عقلي بين اقل و اكثردر تخييرهاي حاصل سخن پس    

از خود دليل هم استفاده  اين، واجب نيست. بعيد نيست كه بگوييم مازاد آن استحباب دارد و است و مازاد آن قطعاً
حث اول ما درباره تخييرهاي شود. اين دو بحث خيلي مهمي بود كه در ذيل بحث اقل و اكثر در اينجا مطرح شد. بمي

م. هر دو بحث را درباره تخييرهاي عقلي بود و اينكه در مقام اجرا ما بايد چگونه عمل نمايي شرعي بود و بحث دوم ما
 نموديد. شما مالحظه

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين


