
  دهمدرس 

 متن عربی

 دوران األمر بین األقل و األکثر

 ۀ هی ن رفع اعحا  نهۀ بۀعدۀ األ اعثۀنحاالباّ م -ۀ هی منجزیا االۀتمۀل –اتضحححن ال اعدۀ األ ایۀعحا ۀۀعا اع ححح     

م اعثۀعثاو ۀ هی منجزیا اععل األهۀ فی مورد اععلم اإلجمۀعی بۀعدۀ ا من رفع اعحا  ناعبرائا اع ححر حاو ۀ هی ایضححۀ  الب 

 اإلجمۀعی. ۀ هذا ۀاضن.

 ۀ هی مۀ یلی: ۀ هنۀک ۀۀالت ۀقع اعبحث فی انهۀ تنارج ضمن اعدۀ األ اعثۀنحا اۀ اعثۀعثاو

 بین األقل و األکثرتردد أجزاء الواجب 

ن لونه تسححعا اجزاأ اۀ   ححرأل مثی و فهک  ع  ۀ اعحۀعا اعرئحسحححا االۀعی مۀ ا ا تردد اعواجک لۀعۀححیأل بح .1

 مۀااق علعلم اإلجمۀعی اۀ اع   اعباۀی؟

ۀ فی اعباایا البا ال نعرف ال اععلم اإلجمۀعی ال یتحدق اال ا ا لۀل طرفۀه متبۀینحنو ۀ ال یتحدق بحن ایقک ۀ ایلثرو 

 اعزائا.یل مرجع  ع  اعی اععلم اعتفۀحلی بوجوب ایقک ۀ اع   اعباۀی فی ۀجوب 

 ۀ بنۀأ  لحه یباۀ ال اعمنۀسک  ام لول دۀرال ایجزاأ بحن اعتسعا ۀ اعع رأل مۀااقۀ علعلم ایجمۀعی.

سعا             ست مبۀینا علع رألو بک اعت سعا عح صوریو ا  اعت سعا اۀ اعع رأل لیم  ۀ د وی انه یوجا  لم بوجوب امۀ اعت

 اععۀشر. أۀ ی   فی ۀجوب اعجز ۀاجبا جزمۀ 

سعا اعمطلدا   ل اعبعضۀۀ من هنۀ ۀۀ سعا  ۀ ااادارج اعمورد فی اعمتبۀینحنو با وی ال اععلم متعلق امۀ بوجوب اعت عت

اعمدحاأل بۀعجزأ اععۀشحححرو ۀ ۀحث ال عحۀإل اإلطیق ۀ عحۀإل اعتدححا عحۀ ۀل متبۀینۀل فح ححح ک  لم اجمۀعی همۀ                

سعا اعمدحاألو    سعا اعمطلدا ۀ ۀجوب اعت ۀح  ۀجوب اعت  . نعم هنۀک  لم بوجوبکۀ لک من هذین عحس معلومۀ  بۀعتف

 اعتسعا  لی اإلجمۀلو اال ال هذا عحس اال نفس  ع  اععلم اإلجمۀعی بعبۀرأل موجزألو فی معنی النحیعه به.



سک      سلحم من اعباایا بۀنعدۀد اععلم االجمۀعی ثم اعبحث  ن انحیعه ۀ  امهو بک اعمنۀ سک اعت ۀ فحه: انه عحس من اعمنۀ

سۀس اۀ ال؟ ۀ ا توجحه اعبحث من اعباایا اعی ان ۀححن  ام ۀجودهو فإل ۀجوب  ه هک یوجا  لم اجمۀعی من ای ع

سعا  سعا  اعت ب بهۀو ۀ جوۀ ۀجوب اإلطیقو ا  االطیق لحفحا عحۀ حا ال یم ن تعلق اعو اعمطلدا ال یعنی ۀجوب اعت

 ۀجوب اععۀشر. اعمدحاأل فإنه یرجع اعی ۀجوب اعتسعا ۀ هذا بخیف ۀجوب اعتسعا

نۀ ا  بک بحن ایقک ۀ یلثرو         ا ل: ا ا الۀظ بۀینحنو  جاه مرددا بحن اعمت به عم ن عذی یم ن تعلق اعوجوب  ی ف عمداار ا

ۀ انمۀ یم ن عو ادخلنۀ اعخۀحححوصححححۀت اعلحۀ حاو ۀ ع ن  ع  عحس  لمۀ اجمۀعحۀ             یم ن انعدۀد اععلم اإلجمۀعیو  

 عبراأأل تجری  ن ۀجوب اععۀشر.بۀعت لحف عح ول منجزا و ۀ بهذا یتضن انه ال یوجا  لم اجمۀعی منجزو ۀ ال ا

 الشک فی اطالق الجزئیۀ

ی لۀع حح  ف–الفرق فی جریۀل اعبراأأل  ن اعم حح وک اعجزئحا بحن ال ی ول اع حح  فی اصححک اعجزئحا  .2

سۀبدۀ      ضنۀه  سورأل لمۀ افتر سورأل      -جزئحا اع صلهۀو لمۀ ا ا  لمنۀ ال اع ۀ بحن اع   فی اطیقهۀ بعا اععلم بأ

ش  نۀ فی  مومه  ۀححنو    جزأ ۀ ع ن  صهۀ بۀع ۀۀ فإنه تجری اعبراأأل ۀحنئذ  ن ۀجوب  ۀ علمریض اۀ اخت

 اعسورأل بۀعنسبا اعی اعمریضو ع ول اعمورد من اع   فی اصک اعت لحف.

ۀ هنۀک صححورأل اخری ۀقع اعبحث  نهۀو ۀ هی مۀ ا ا ثبت ال اعسححورأل مثی  جزأ ۀۀعا اعتذلرو ۀ شحح  فی اطیقهۀ 

سیو فهک تجری اعبراأأل  ن جزئحت  سحۀلو ا نی     علنۀ صار ۀۀعا اعن سی عحثبت بذع  جواز اإللتفۀأ بمۀ  هۀ فی ۀق اعنۀ

 اعۀیأل بی سورأل؟

 قا یدۀل: ال هذه اعحۀعا هی من اعاۀرال بحن ایقک ۀ ایلثر فتجری اعبراأأل  ن اعزائا.

اعتسعا  ه بحنۀ ا ترض اع حخ ای ظم بأل ۀۀعا اعاۀرال اعمذلورأل تفترض ۀجود امر موجّه اعی اعم لف یتردد متعلد

سی قا توجّ اۀ اعع رأل مثی و ۀ فی اعمدۀم   سورأل     یم ن  ع و فإل غحر اعنۀ ه اعحه امر بۀعمرلک من اعع رأل اع ۀمک عل

ینه ملتفت اعی جزئحتهۀو ۀ امۀ اعنۀسححی فی یم ن توجّه االمر بۀعتسححعا اعحه بححث یدۀل عه: یۀ ایهۀ اعنۀسححی تجک   

 نۀسحۀ  عحنتفع بۀیمر اعمذلور.  لح  اعتسعاو فإنه ال یلتفت اعی لونه



بۀعع حححرألو غۀیته یحتمک لول     مر اعموجّه علملتفت ۀ اعنۀسحححی معۀ  یلزم ال ی ول امرا  ۀاۀاا و ۀ هو ایمر     ۀ  لحه فل 

سدطۀ  علمر اعمذلورو فح ول اعمورد من اع   فی اعمسدط فحثبت اال       اعنۀقص غۀل دۀل شت اعذی ۀۀک من اعنۀسی م

 1اعبراأأل.

 فارسیشرح  توضیح و

اولیه در صورت شک در تکلیف بحث کردیم و گفتیم که قاعده عملیه اولیه )حکم عقل(  یرامون قاعدۀ عملیهپ

 اعدۀمنجزیتی که به وسیلۀ ق در موارد شک در تکلیف منجزیت تکلیف مشکوک است. و هم چنین گفتیم که    

دۀ هم چنین قاعشووود. میبرداشووته   ثانویه یعنی برائت شوورعیه به وسوویلۀ قاعدۀ شووود اثبات می اولیه عملیه

مواردی که را  و در این درس عملیّۀ ثالثه یعنی منجزیّت علم اجمالی را نیز مورد بررسووی قرار دادیم. در ادامه

 عملیه ثالثه   )برائت شووورعیّه(  و یا  ووومن قاعدۀ       عملیه ثانیه   محل اختالف اسوووت که  یا در  ووومن قاعده       

 اصالت االشتغال(  قرار می گیرند؟ مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. -)منجزیت علم اجمالییعنی

  دوران امر بین اقل و اکثرحالت 

نماز که دارای اجزاء  همانندگاهی وجوب بر واجبی تعلق می گیرد که دارای اجزاء و شووروم متعددی اسووت. 

س  شد. در این حالت اگر چه وجوب روی مرکب)نماز( رفته     متعددی چون رکوع   سالم و... می با شهد   جود  ت

 است  اما هر یک از اجزاء نماز هم در  من وجوب نماز  دارای وجوب هستند.  

ست این حال  ست یا ده جزء    نهکه واجب مرکب  دارای  اگر شک کردیم  که  شود بحث مطرح  ممکن ا جزء ا

 ی خواهد بود یا از مصادیق و اطراف علم اجمالی؟این شک از مصادیق شک بدو

م اگر میان افراد و مصادیق علکنند و  ن اینکه  ای را بیان میشهید صدر در پاسخ به این پرسش ابتداء مقدمه

علم اجمالی به قدر جامعی باید بلکه پذیرد. اجمالی رابطۀ اقل و اکثر باشوود  اسوواسووا علم اجمالی تحقق نمی 

. و احتمال اینکه کدام مصوودام متعلق علم باشوود مصووادیق  ن رابطۀ تباین برقرار و میان افراد که بگیردتعلق 

  است  بین تمام مصادیق و اطراف علم اجمالی یکسان باشد.

این نماز  و واجب شده است. اما نمی داند  مکلف می داند در ظهر جمعه نمازی بر ا به عنوان مثال فرض کنیم 

ست  ست و  نماز  نماز جمعه؟ در این مثال یا واجب  نماز ظهر ا صادیق   قدر جامع ا نماز ظهر و نمازجمعه از م

شند. و بین نماز جمعه و نماز ظهر    ن ست  عالوه بر  نکه احتمال اینکه نماز واجب   رابطۀ می با تباین برقرار ا

 ظهر باشد یا جمعه در هر دو یکسان می باشد.

تحقق علم اجمالی میان مصادیق و اطراف علم اجمالی رابطۀ تباین   برایالزم است  با توجه به مطلب فوم که 

  می شود؛؛ در رابطه با دوران امر)تردد واجب( میان اقل و اکثر دو دیدگاه مطرح باشد

صولیون   الف.  شهور ا هنگامی که واجب مردد بین اقل و اکثر باشوود  از مصووادیق علم اجمالی   ؛دیدگاه م

 به اقل و شک بدوی نسبت به جزء و فرد ا افی خواهد بود.نخواهد بود. بلکه علم تفصیلی 

سبت به          تو یح  نکه    شد  ن صادم با شد و قدر جامع بر  ن  صادیق  متعلق علم اجمالی با صرفا یکی از م اگر 

صورت مصدام دوم از موارد شک بدوی خواهد بود. به عنوان         شود. زیرا در این  مصدام دوم برائت جاری می 
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جزئی است  یا ده   نهلف می داند که نمازی بر او واجب شده است  اما نمی داند این نماز   مثال فرض کنیم مک

سبت به نماز   سبت به جزء ا افی یعنی      نهجزئی. در اینجا مکلف ن ست  و ن جزئی یقین دارد که بر او واجب ا

ز موارد علم تواند اهم شووک دارد که  یا بر او واجب اسووت یا خیر؟ بدیهی اسووت که چنین فر ووی نمیدجزء 

صیلی به    شد  بلکه علم تف ست.     نه اجمالی با سبت به ده جزء ا شک بدوی ن ش جزء و  ود بنابراین اگر گفته می 

که مکلف علم اجمالی دارد که یا نه جزء بر او واجب اسووت یا ده جزء  صوورفا ظاهر کالم اسووت  اما واقع امر   

 جزء صرفا شک بدوی است.چنین نیست  بلکه علم به نه جزء تعلق گرفته و نسبت به ده 

  ؛صاحب کفایهدیدگاه ب. 

در مورد مذکور بین اطراف علم اجمالی رابطۀ تباین برقرار اسووت. حال که  شوورم تحقق علم اجمالی)متباین  

 بودن اطراف علم اجمالی(  محقق اسوووت  بنابراین می توانیم بگوییم محل بحث داخل در قاعده سووووم یعنی

 منجزیّت علم اجمالی  خواهد بود.
در محل بحث )مردد بودن واجب بین نه جزء یا ده جزء(  در واقع علم اجمالی به این تعلق          ؛تو ووویح  نکه 

صورت مقید به جزء      ست  و یا اینکه نه جزء به  صورت مطلق و بدون هیچ قید واجب ا گرفته که یا نه جزء به 

ست. پس دو طرف علم اجمالی ع  ست از نه جزء مطلق یا نه جزء مقید.  دهم واجب ا رابطۀ و از  نجا که بارت ا

ست  شرم تحقق علم اجمالی در محل بحث وجود دارد. لذا     نتیجه می گیریم کهبین اطالم و تقیید تباین ا

 محل بحث داخل در قاعدۀ دوم )منجزیت علم اجمالی(  خواهد بود.

 یۀ صاحب کفایه:نظربر  اول اشکال

صاحب کفایه طبق بیا شود.        بازن  شک بدوی منحل می  صیلی و  شدن هم علم اجمالی به علم تف  و با منحل 

 نیز از بین می رود.    نمنجزیت  علم اجمالی 

تو یح  نکه  چه بگوئیم واجب نه جزء مطلق است و چه بگوییم نه جزء مقید به جزء دهم است  طبق هر دو    

ب اسووت. بنابراین نسووبت به نه جزء علم تفصوویلی داریم و صوورفا در مقید بودن به جزء دهم بیان نه جزء واج

 و شک بدوی نسبت به جزء دهم.   شک داریم. پس علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به نه جزء

 :جواب از اشکال

و  وجوب نه جزء به  -ت از؛ وجوب نه جزء به صوووورت مطلقدو طرف علم اجمالی در محل بحث عبارت اسووو

صورت مقید. و مکلف نسبت به هیچ کدام از این دو طرف علم تفصیلی ندارد. بله می داند نه جزء بر او واجب    

ست      ست  و این همان علم اجمالی ا ست      و چون نمی داندا صورت مطلق بر او واجب ا که  یا این نه جزء به 

 پس علم اجمالی کماکان باقی بوده  و منحل نشده است. .یا به صورت مقید

 این اشکال که مورد تایید شهید صدر می باشد عبارت است از اینکه       ؛صاحب کفایه  ر نظریۀب دوم اشکال 

 )دوران امر بین اقل و  ر این حالت  قبل از بحث از انحالل علم اجمالی الزم اسوووت ابتدا اثبات نماییم که  یا د         

علم اجمالی به وجود می  ید؟ سوو س بعد از اینکه توانسووتیم اثبات کنیم که در این مورد  علم اجمالی  اکثر(

 وجود دارد  از انحالل یا عدم انحالل  ن صحبت نمائیم.

ا نه جزء مطلق یشهید صدر معتقد است حتی اگر سخن صاحب کفایه را در اینکه تکلیف مردد است بین نه        

نمی توانیم بگوییم علم اجمالی شکل گرفته است. زیرا وقتی می گوییم باز هم   ب ذیریم جزء مقید به جز دهم

ست. و وقتی هم می گوییم نه جزء به قید جزء    ست که وجوب روی مطلق رفته ا نه جزء مطلق  منظور این نی



ست. بناب    ست که وجوب روی مقید رفته ا ست که  یا نه جزء  دهم  منظور این نی راین در واقع تردید در این ا

ست و یا ده جزء.   شک بدوی و        پسواجب ا سبت به جزء دهم   صیلی داریم و ن سبت به نه جزء علم تف  لذا ن

 خواهد بود.مجرای برائت شرعیه 

ست که قبول داریم   ست.         الزم به ذکر ا صیات واجب تحقق یافته ا صو سبت به خ لف مک یعنیعلم اجمالی ن

صورت مقید   یا دارد موال هنگام جعل وجوب  واجب را  یقین صورت مطلق لحاظ کرده و یا به  اما این علم  .به 

اجمالی سبب منجزیت یا عدم منجزیت تکلیف نمی شود  زیرا اینکه موال هنگام جعل تکلیف  واجب را چگونه 

 لحاظ کرده  ربطی به اصل تکلیف و وظیفۀ مکلّف ندارد. 

حاصل  نکه بر اساس دیدگاه شهید صدر  در مواردی که اجزاء واجب مردد بین بین اقل و اکثر باشد  نسبت        

 نمائیم.توانیم برائت جاری به جزء زائد )اکثر(  می

 ن جزء واجبحالت شک در مطلق بود 

یکی دیگر از مواردی که الزم است بحث کنیم  یا از مصادیق منجزیت علم اجمالی است  یا از مصادیق برائت     

ست.     شرعیه  سوره( از  مکلف یعنی پس از اینکه شک در اطالم اجزاء واجب ا یقین پیدا کرد  فالن جزء)مثال 

 مقید به حالت خاصی می باشد؟ ست یااجزاء واجب است  شک می کند که  یا وجوب جزء  مطلق ا

 شهید صدر این مورد را به دو صورت تقسیم می کند. 

  صورت اول،

شک دارد که  یا        سوره   سبت به یکی از اجزاء مثال  ست. لکن ن مکلف می داند که نماز ده جزئی بر او واجب ا

کلف سالم باشد و چه بیمار  واجب است تا سوره را در نماز بخواند      مطلق است  یعنی چه م وجوبش این جزء 

شد؟    این یا اینکه وجوب  ست که بیمار نبا سوره(  مختص به زمانی ا شده   جزء ) حال فرض کنیم مکلف بیمار 

سوره را ترک کند  یا قاعده منجزیت علم       ست  در این صورت وظیفه چیست؟ برائت جاری کند و در نتیجه  ا

 جاری کرده و در نتیجه سوره را در نماز بخواند؟اجمالی را 

از موارد  بین اقل و اکثر( اجزاء واجب همانند صووورت قبلی )دوران شووهید صوودر می فرمایدن این صووورت هم

برائت شرعیه است. بنابراین مکلف مریض می تواند نسبت به جزء مشکوک) مثال سوره(  برائت جاری کرده و      

زیرا شک مکلف در اینجاف در واقع شک در اصل تکلیف است؛ یعنی شک دارد که         ن را در نماز ترک نماید.

  یا فرد مریض مکلف به خواندن سوره هست  یا خیر؟

  صورت دوم،
مکلف می داند که نماز ده جزئی بر او واجب است. لکن نسبت به یکی از اجزاء مثال سوره  شک دارد که  یا       

ست تا        وجوبش این جزء  شد  واجب ا شد و چه  ن را فراموش کرده با ست  یعنی چه مکلف ملتفت با مطلق ا

سوره را ترک کرد        شی  ست و باید دوباره  سوره را در نماز بخواند  در نتیجه اگر از روی فرامو نمازش باطل ا

 باشد؟ بنابراین اگر از مانی است که  ن را فراموش نکرده  جزء )سوره(  مختص به ز این بخواند  یا اینکه وجوبِ 

 روی فراموشی سوره را بجا نیاورد  نمازش صحیح است. 

 دو دیدگاه مطرح است؛ صورتدر ارتبام با این 

جزء و عدم اتیان  ن  فراموش کردن لذا در صورت   این قسم هم از مصادیق برائت شرعیه است.     ول،دیدگاه ا

 اعاده الزم نیست.



در این قسم نمی توان برائت جاری نمود. بلکه وظیفه احتیام است و   شیخ انصاری معتقد است     دیدگاه دوم،

ش   واجب به گردن)فراموش کننده(نکه  مکلف چه ملتفت باشد و چه ناسی  مجرای اصالت االشتغال. تو یح     

به همراه فالن  واجب را   »  مده اسوووت. در این حالت می دانیم که خطاب موال به مکلف ملتفت این بوده که         

بخشی از واجب نبوده  باید خطاب    ناسی جزء )سوره(   . اما اگر بخواهیم بگوئیم نسبت به «جزء)سوره( بجا  ور 

اب موال ه خط. و با توجه به اینکه ناسی اساسا ب   «جزء واجب نیست )ناسی( بر تو  » ارع به او اینگونه باشد که ش 

ست  پس خطاب  سی و هم فرد ملتفت به یک خطاب امر  بنابراین  لغو خواهد بود.شارع به او   ملتفت نی هم نا

شک می کنیم که  یا واجب را ا      اند. شده  سی  سان نا سبت به ان ل به بیان دیگر  یا عم تیان کرده یا خیر؟لذا ن

ست یا خیر؟ و       صل تکلیف ا سقط ا سوره(  م چون یقین دارد واجبی به گردنش  مده  پس  ناقص )نماز بدون 

باید به گونه ای رفتار کند که یقین کند واجب را انجام داده  و این یقین با اعادۀ واجب به همراه جزء فراموش 

 )همانند مورد شک در مسقط تکلیف که مجرای اصالت االشتغال بود(. شده  حاصل خواهد شد.

 


