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لعینیة ال کالم در این است که مرحوم آخوند ره می فرماید اطالق الصیغة یقتضی النفسیة و التعیینیة و ا

 الغیریة و ال التخییریة و ال الکفائیة.

 در سه جهت باید بحث بشود. 

 جهت اولی این است که اطالق صیغه، اقتضاء می کند نفسیت را . 

 در این جهت باید نکاتی بررسی شود: 

 نکته ی اولی تعریف واجب نفسی و واجب غیری است. 

اگر شارع یک فعلی را واجب کرد به خاطر وجوب واجب غیری، آن واجبی است که وجب لواجب آخر. 

 یک فعل دیگر، می شود واجب غیری.

واجب نفسی آنی است که به خاطر وجوب آخر واجب نشده. حال طبق مسلک عدلیه، واجب نفسی، 

واجبی است که واجب شده به خاطر مصلحتی که در متعلقش هست و یا حتی مصلحتی که در غیرش 

 هست و او واجب نیست.

 ابر مسلک اشاعره، واجب نفسی واجبی است که وجوبش ترشح از واجب آخر نکرده.بن

 نکته ی دوم استدالل بر این مطلب مرحوم آخوند است که اطالق الصیغة یقتضی النفسیة ال الغیریة.

این اطالق در فرمایشات آقای خوئی ره و شاید قبل از ایشان دو تقریب دارد. دو تقریب هم آقای صدر 

کرده. دو تقریبی که مرحوم آقای خوئی فرموده، آنها را قبول هم کرده و آقای صدر به این دو اضافه 

تقریب ایشان اشکال کرده. دو تقریب هم خودش بیان کرده و به تقریب سوم خودش هم اشکال کرده و 



ت است، خودش را قبول کرده و تقریب چهارم را بر مقام که دوران امر بین نفسیت و غیریتقریب چهارم 

 تطبیق کرده. 

تقریب اول مرحوم آقای خوئی این است که مثال شارع فرموده توضأ نمی دانم این وجوب غیری است 

یا به « توضأ اذا وجبت الصلوة»یا وجوب نفسی؟ اگر وجوب غیری باشد، باید توضأ، قید داشته باشد 

قید می کرد، حال که قید  شرط وجوب صلوة. مولی در مقام بیان است اگر مرادش وجوب غیری بود،

نفرموده این وجوب، اطالق دارد توضأسواء کانت الصلوة واجبة ام ال. این مدلول مطابقیش است. ولی 

مدلول التزامیش این است که قطعا وجوب توضی، وجوب نفسی است چون اگر وجوب غیری بود، باید 

 مقید می بود.

صورتی درست است که وجوب واجبی که مشکوک آقای صدر به آقای خوئی اشکال کرده که این در 

است نفسی است یا غیری، مالزم با وجوب آخر نباشد. اما اگر مالزم با آن وجوب آخری باشد که 

احتمال می دهیم این واجب، وجوب غیری نسبت به او باشد، مثال شارع فرموده توضأ اذا زالت الشمس، 

یا وجوبش، وجوب غیری است هنگام صلوة، در  نمی دانیم این توضی، وجوب نفسی است موقع زوال

این صورت ، اطالق نمی آید چون شما می گویید توضأ اذا زالت الشمس، اطالق دارد چه وجبت الصلوة 

و چه لم تجب الصلوة، خوب وقتی زوال شمس شود قطعا نماز واجب است. پس این توضی، وجوبش 

از قید نمی خواهد. به همین جهت در این موارد، غیری باشد، باز قید نمی خواهد و نفسی هم باشد، ب

 تقریب آقای خوئی ناتمام است.

ان قلت: این چه اثری دارد؟ خالصه من باید وضو بگیرم، چه وجوب غیری باشد و چه وجوب نفسی 

 تا بخواهیم ثابت کنیم که وجوبش نفسی است.



و هم نگرفت، یک اثر دارد. اگر قلت: اثر دارد چون اگر وجوبش، وجوب غیری بود، نماز نخواند و وض

 وجوبش، وجوب نفسی بود، نماز نخواند و وضو هم نگرفت، دو عقاب دارد. 

به عقل قاصر ما این اشکال آقای صدر به آقای خوئی وارد نیست چون توضأ دو اطالق دارد. یک 

واء اتیت اطالقش این است که توضأ سواء وجبت الصلوة او لم تجب، یک اطالقش این است که توضأ س

الصلوة ام لم تأت بها. این هم یک اطالق است. بله این صورتی که مالزمه باشد، آن اطالق اولی کارساز 

نیست چون قطعا وجوب صلوة با وجوب وضو متالزمینند اما اطالق دومی، کارساز است چون یک 

گوید وضو  شخصی می گوید من نمی خواهم نماز بخوانم، اگر این توضی، وجوبش غیری باشد، می

 نگیر، وجوب ندارد. اگر توضی، وجوبش نفسی باشد اثر دارد.

ممکن است کسی اشکال کند که این حرف شما مبتنی بر این حرف است که مقدمه ی موصله واجب 

باشد نه مطلق مقدمه، طبق این حرف، این اطالق درست است و مرحوم آقای خوئی فرموده مقدمه ی 

گفت ما قبول نداریم که مقدمه ی موصله واجب است، بلکه ذات  موصله واجب است ولی اگر کسی

قدمه ی به ماینکه فقط مقدمه واجب است مثل مرحوم آخوند که فرموده مطلق مقدمه واجب است، نه 

 و نه مقدمه ی موصله، همه اش واجب است.  قصد توصل، واجب است باشد

 ما دو جواب عرض می کنیم:

ودش منقح شده که مقدمه ی غیر موصله را شارع واجب کند، لغو جواب اول این است که در محل خ

است. اطالق بر حکیم قبیح است. اگر قرار باشد مقدمه واجب باشد فقط حصه ی موصله اش واجب 

فقط حصه ی موصله  موده اگر قرار است واجب باشد،است. مضافا به این که مرحوم آقای خوئی هم فر

 اش واجب است.



اشد. اطالق که مؤنه زائده ندارد تا بر مولی قبیح باشد. شارع می فرماید توضأ اذا ان قلت: خوب لغو ب

زالت الشمس، می گوییم آیا این وجوب، نفسی است؟ می فرماید نه، غیری است. می گوییم خوب 

 وجوب غیری که به صورت مطلق لغو است. می فرماید چون اطالق مؤنه زائده ندارد، قبیح نیست. 

اشکال را به خصوص  می خواهید این اشکال را کنید، چرا اشکال را کنید می گوییم اگر قلت: اگر این

جائی که متالزمین هستند آورده اید؟ همانجایی که متالزمین هم نیستند اشکال می شود چون شارع می 

فرماید توضأ. می گوییم آیا وجوبش غیری است یا نفسی؟ می فرماید غیری است برای صلوة. می 

خوب باید قید بزنید توضأ اذا وجبت الصلوة. چرا قید نزدید؟ می فرماید اطالق که مؤنه ندارد.  گوییم

 خصوص متالزمین بیاورید. در اگر قرار است این اشکال را کنید، الزم نیست که اشکال را 

 است؟ اگر نفسی باشد، در صورت یجواب دوم این است که این توضأ، نمی دانم آیا نفسی است یا غیر

ترک بر این واجب، انسان عقاب می شود ولو این که ترک نماز کنید، ولی اگر غیری باشد، ترک وضو 

ارد چون می گوید من که نمی ولو وجوب هم داشته باشد که بگوییم مطلق مقدمه واجب است، عقاب ند

وقتی  عقاب دوم هم که در کار نیست. در سیره عقالء ماز بخوانم. یک عقاب که قطعی استن خواهم

شیئی را واجب می کنند، ظهورش در این است که اگر این را نیاوری، عقابت می کنم. وقتی این ظهور 

 هست، جواب مالزمه داده می شود. منتها بیان اولی، شسته و رفته است ولی بیان دومی نه. 

 پس اشکال اول به تقریب اول وارد نیست. 

دو اجب مشکوک که توضی بود، اخذ نمی کنیم. ما تقریب دوم این است که ما به اطالق صیغه ی و

واجب داریم. یکی توضأ و یکی صلّ. نمی دانیم توضی، وجوبش، وجوب غیری است للصلوة یا 

وجوبش، وجوب نفسی است. تقریب اول، به اطالق توضأ تمسک کرده. در تقریب دوم به اطالق ماده 

شته باشد، قطعا متعلق این صلّ قید دارد. اگر آن وضو، وجوب غیری دا دیگر اخذ می کنیم.ی واجب 



یعنی صلّ مع الوضو. اگر وجوبش، وجوب نفسی باشد، متعلق این صلّ، قید ندارد. ما به اطالق ماده در 

این واجب دیگر تمسک می کنیم. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة اطالق دارد. نفرمود یا ایها الذین آمنوا 

  اقیموا الصلوة مع الوضوء.

این تقریب دوم هم همینطور است که مدلول مطابقیش این است که صلوة، قید ندارد ولی مدلول التزامیش 

 این است که توضأ، وجوبش نفسی است. ان قلت: این مثبت است. قلت: مثبتات امارات حجت است.

می گوید این  به این تقریب آقای صدر سه اشکال می کند البته تعبیر اشکال نیست در کالم ایشان بلکه

 تقریب متوقف بر این است که سه امر، تمام باشد:

غیری برای آن باشد، خطاب  بی که احتمال می دهیم توضأ، وجوبامر اول: ما باید فرض کنیم آن واج

را احتمال می دهیم نمی شود تمسک کرد  ق در آن منعقد شود. اما اگر وجوبلفظی داشته باشد تا اطال

 وجوب، خودش محتمل است. به اطالق ماده چون آن

امر دوم این است که این وجوبی که احتمال می دهم وجوب غیری باشد، باید مقدمه ی شرعی باشد 

مثل وضو که اگر وجوبش وجوب غیری بود، قطعا باید صلّ را مقید کند ولی اگر این وجوبی که وجوب 

ه نصب سلّم کن و یک دلیل نفسیش مشکوک است، مقدمه ی عقلی باشد مثل این که یک دلیل آمده ک

نمی دانم این نصب سلّم وجوبش غیری است یا نفسی، اینجا نمی توانید بگویید « کن علی السطح»آمده 

برای نفی قید نسبت به نصب سلّم چون نصب سلّم قطعا « کن علی السطح»تمسک می کنم به اطالق 

ینجا اگر تقیید نکرد، دلیل بر این نمی باید بکنم به حکم عقل و دیگر الزم نیست که شارع، قید بزند. ا

 شود که اطالق دارد.

امر سوم: باید صلوتی که می خواهیم به اطالقش تمسک کنیم، متصل نباشد به خطابی که شک داریم 

نفسی است یا غیری. یعنی باید یک جا فرموده باشد توضأ و بعدا بفرماید صلّ، ولی اگر در یک خطاب 



می خواهید بگویید که ماده ی صلّ، اطالق دارد ولی یکی از مقدمات حکمت بفرماید توضأ و صلّ، شما 

لقرینیة و لذا اطالق منعقد نمی این است که ما یصلح للقرینیة در کالم نباشد و خود این توضأ، یصلح ل

 شود.

که اگر این سه امر تمام شد، تقریب دوم تمام است و اال نه و این هم در واقع لبش به این بر می گردد 

 تقریب دوم هم اخص از مدعاست. 

این سه امری که آقای صدر گفته وجهی ندارد چون امر اولی و امر سومی، در ما نحن فیه، بحث از این 

هل یقتضی اطالق الصیغة النفسیة ام ال؟ شما می گویید شاید واجب دیگر، اصال خطاب نداشته  است که 

نید، اشکال چهارمی هم هست و آن این است  که مولی باشد، اما اگر شما می خواهید اینطور اشکال ک

در مقام بیان باشد. اینها خروج از محل بحث است. بحث این است که خطاب لفظی دارد و مقدمات 

حکمت هم هست، آیا این اطالق، نفسیت را ثابت می کند یا نه؟ اگر این اشکال را می کنید، باید در 

ی در مقام بیان باشد را هم می گفتید و این که مولی باید حکیم تقریب اول هم می گفتید و این که مول

باشد هم می گفتید. اینها همه فرض اطالق است. مثل این می ماند که کسی اشکال کند که اگر دلیل 

 وضو، اجماع باشد، اطالق صیغه وجود ندارد!!

 درست نیست و به آن دو جواب عرض می کنیم: هم امر دوم

 ما اگر تمام فقه را زیر و رو کنیم، یک جایی خطابی نیامده برای وجوب غیری   یک جواب این است که

مقدمه ی عقلیه. شما می گویید مولی فرموده انصب السلم، بعد در جایی دیگر هم فرموده کن علی 

 السطح، اگر بخواهد وجوبش )نصب سلم( غیری باشد، گفتن ندارد. 

 ممکن است بگویید شاید اینجا را گفته باشد.



، نمی دانیم این ابن سنان، همین «ثقةٌ ابن سنان»می گوییم می گویند که اگر مثال شیخ طوسی بفرماید 

ابن سنان معروف است یا زید بن سنانی هم هست که یک روایت هم ندارد، می گویند اطالق حمل بر 

قل هم حکم مشهور می شود. کسی تا به امروز یک مورد، خطابی را نگفته که وجوبش غیری باشد و ع

 پس اشکال اول این است که اصال مورد ندارد.می کند. 

اشکال دوم: افرض که مورد دارد. باز باید بگوییم که این واجب، هم نفسی است و هم غیری. در بحث 

قدرت شرعیه و قدرت عقلیه، یک بحثی شده که ما از کجا بفهمیم این قدرت، قدرت شرعی است؟ 

د، قدرت شرعی است. اگر در خطاب، اخذ نکرد قدرت عقلی است زیرا فرمودند اگر در خطاب اخذ کر

می گویند اگر مرادش قدرت عقلی بود، خوب عقل می گفت، چرا دیگر در خطاب اخذ کند؟ عین همان 

 در ما نحن فیه می آید. چرا نصب سلم را بفرماید که برای مردم شبهه پیش بیاید و نقض غرض شود؟

شکاالت درست نیست چون اینهایی که شما می گویید یک برهان دیگری ممکن است کسی بگوید این ا

 است. کالم این است که اطالق ماده اینجا را نمی گیرد.

می گوییم درست است و ما که اینها را عرض می کنیم می خواهیم بگوییم این اطالق ماده ای که محل 

بحث است، موضوعش فقط مقدمه ی شرعی است و اصال مقدمه ی عقلی محل بحث نیست چون جای 

می گویند اصل اولی در هر کالمی این است که تأسیس باشد. اگر وجوب غیری باشد، شک نیست. 

 یست مثل قدرتی که در خطاب اخذ شود. تأسیس ن

اما تقریب سوم و چهارم، در واقع چاشنی تقریب اول و دوم است نه این که تقریب جداگانه ای باشد و 

 غلط هم هستند و تطبیق بر مقام هم نمی شوند. ان شاء اهلل فردا.

ا مطالب دیگرش و یک جمله ای هم آقای روحانی در منتقی دارد که این کالم آخوند تنافی دارد ب

 خودتان ببینید که آیا تنافی دارد یا ندارد؟
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 کالم در این بود که مرحوم آخوند فرمود اطالق الصیغه یقتضی النفسیة و التعیینیة و العینیة.

 تقریب سوم برای این که اطالق مقتضی نفسیت باشد:

 این تقریب یک صغری دارد و یک کبری:

واجب نفسی آنی است که واجب شده ال لوجوب غیره و واجب غیری، آنی است که واجب  صغری:

شده لوجوب غیره. واجب نفسی و واجب غیری هر کدام یک خصوصیت دارند. خصوصیت واجب 

غیری، خصوصیت وجودیة است. وجب لواجب آخر یا نشأ وجوبه من واجب آخر. خصوصیت واجب 

ب آخر. واجب نفسی، قیدش عدمی است و وجوب غیری، نفسی این است که لم ینشأ من واج

 خصوصیتش وجودیه است.

کبری: هر وقت مراد متکلم را نمی دانیم که خصوصیت وجودی دارد یا خصوصیت عدمی دارد؟ مقتضای 

اطالق این است که خصوصیت عدمی دارد چون عدم، بیانش اخف مؤنة است و خصوصیت وجودیة، 

مجرد عدم بیان خصوصیة وجودیة، بیانٌ لخصوصیة العدمیة. به خالف بیانش مؤنة اشد می خواهد و 

عکس که عدم بیان خصوصیة عدمیة بیان نیست بر خصوصیت وجودیه. خصوصیت وجودیه بیان الزم 

 دارد و اشد مؤنة هست.

 آقای صدر، در این صغری و این کبری در این تقریب ثالث اشکال می کند.

ری، درست است که واجبی نشأ من واجب آخر ولی واجب نفسی، اشکال صغری این است که واجب غی

خصوصیتش عدمیه نیست بلکه خصوصیت آن هم وجودیه است. واجب نفسی یعنی نشأمن خصوصیة 

 پس هر دو وجودی هستند.فی نفسه. 



اما کبری هم اشکال دارد چون همانطور که خصوصیت وجودیه بیان می خواهد، خصوصیت عدمیه هم 

خواهد. این که می گویند اخف مؤنة هست، غلط است. ممکن است کسی بگوید اگر همانطور بیان می 

که خصوصیت وجودیة بیان می خواهد، خصوصیت عدمیه هم بیان می خواهد پس چرا می گویید 

مقدمات حکمت مقتضی اطالق است؟ اطالق، خصوصیتش عدمیه است یعنی لحاظ عدم القید، لحاظ 

ق، ولی خصوصیت تقیید وجودیه است یعنی لحاظ التقیید، اخذ القید، پس اگر رفض القید، لحاظ االطال

خصوصیت عدمیه مثل خصوصیت وجودیه، احتیاج به بیان دارد در اطالق گیر می افتید و نمی توانید 

اطالق لحاظی درست کنید و اطالق ذاتی هم که به درد نمی خورد. پس این که می گویند مقدمات 

ق لحاظی است، نکته اش همین است که اذا دار االمر بین این که مراد متکلم، حکمت، مقتضی اطال

خصوصیت عدمیه داشته باشد یا خصوصیت وجودیه، عدم بیان خصوصیت وجودیه، بیان است برای 

 خصوصیت عدمیه.

آقای صدر اشکال می کند که کبری درست نیست و در بحث اطالق و تقیید هم نکته اش این نیست. 

مات حکمت زورش در این است که آنی که موضوع حکم است یا متعلق حکم است، آن ذات اصال مقد

این مقید که اسمش ال بشرط مقسمی است یعنی نه خصوصیت وجودیه دارد و نه خصوصیت عدمیه. هم 

خصوصیت وجودیه در آن لحاظ نشده و هم خصوصیت عدمیه. در واقع مقدمات حکمت اثبات می کند 

ع ،جامع بین مقیدو مطلق است که اسمش را ال بشرط مقسمی می گذارد. پس آن که متعلق یا موضو

 بحث اطالق و تقیید، ربطی به اینجا ندارد. 

اما این که گفتید همینکه خصوصیت وجودیه بیان نشد، عدم بیانش ، بیان است برای خصوصیت عدمیه، 

یقین دارم این « اکرم العالم» در سیره ی عقالء چنین نیست و شاهدش این است که اگر مولی فرمود

عالم قیدی دارد یا قیدش عدالت است یا عدم فسق است. و فرض کنیم که عادل و عدم فاسق در خارج، 



واسطه ندارند یعنی هر عالمی که در خارج هست، اگر عادل است، غیر فاسق هم هست. اینها متالزمین 

 وضوع حکم، عالم غیر فاسق است؟ هستند. شک می کنیم که موضوع حکم، عالم عادل است یا م

 ممکن است بگویید اگر هر دو متالزمین هستند، چه اثری دارد؟ عالم عادل یا عالمی که فاسق نباشد.

می گوید اثرش این است که اگر گفتیم موضوع، عالم عادل است، اگر شک کردیم که این آقا عادل 

ر گفتیم موضوع، عالمی است که فاسق نباشد، هست یا نه؟ حالت سابقه ندارد که استصحاب کنیم. ولی اگ

 بنابراین که در صغر ، شخص فاسق نیست، استصحاب می شود و اثر دارد. 

آیا با اطالق میشود ثابت کرد که موضوع، قید عدمی دارد چون اذا دار االمر بین خصوصیة وجودیة و 

بیان خصوصیت وجودیه، خصوصیة عدمیة، مقتضای اطالق این است که خصوصیت عدمیة دارد و عدم 

 بیان است برای خصوصیت عدمیه؟ بالوجدان نمی شود . پس معلوم می شود که این کبری درست نیست. 

 پس این تقریب هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی. 

تقریب رابع: این تقریب که آقای صدر می پذیرد این است که اگر مراد مولی در مقام ثبوت، یکی از دو 

ست. منتها نمی دانیم کدام یکی است. اما یک حصه اش مناسبت با مقام اثبات دارد ولی یک حصه ا

حصه اش مناسبت با مقام اثبات ندارد. کشف می کنیم که مقام ثبوت، آن حصه ای است که مناسبت 

 دارد با مقام اثبات. از کجا؟

ن مقام اثبات و مقام ثبوت می یک: مقام اثبات، ظاهرش این است که این حصه است. اصالة التطابق بی

گوید که مقام ثبوت هم همین حصه است. بعد فرموده این تقریب رابع در مطلق ومقید درست است. ما 

که حمل می کنیم به وسیله ی مقدمات حکمت، کالم را بر اطالق، سرش این است که مقدمات حکمت 

الة التطابق هم کشف می کنیم مقام ثبوت اثبات می کند که یک حصه مناسبت دارد با مقام اثبات و با اص

بیع در مقام ثبوت را که امضاء می کند، یا قید دارد « احل اهلل البیع»هم همین است. وقتی شارع فرمود 



و یا قید ندارد، یا مقید است و مقید نیست و رفض القیود است. اگر مقید باشد مقام ثبوت، مناسب مقام 

ر مقید نباشد، مناسب با مقام اثبات این است که ساکت بماند. وقتی اثبات این است که بیان کند و اگ

و ساکت شده « احل اهلل البیع»انسان چیزی ندارد بگوید، ساکت می ماند. در مقام اثبات شارع فرموده 

و قید نیاورده. در مقام ثبوت، کدام حصه مطابق با این است؟ اطالق. با اصالة التطابق می گوییم مقام 

 لق است. این نکته ی اطالق است که کالم حمل بر مطلق می شود.ثبوت، مط

 ممکن است بگویید فرق بین تقریب سوم و تقریب چهارم در چیست؟

در تقریب چهارم، امر دائر است بین خصوصیت وعدم خصوصیت. در تقریب سوم، قطعا خصوصیت 

. خصوصیت عدمیه دارد، آن خصوصیت، امرش دائر است بین خصوصیت وجودیه و خصوصیت عدمیه

بیان می خواهد، آنی که بیان نمی خواهد عدم الخصوصیة است. به همین جهت در اکرم العالم، امر دائر 

نیست بین این که عالم قید دارد یا قید ندارد. یقین داریم عالم قید دارد. نمی دانیم آن قید، وجودی است 

ین بیان می خواهد. آنی که بیان نمی خواهد که عادل باشد، یا آن قید عدمی است که عدم فسق باشد. ا

 و مطابق سکوت است، عدم خصوصیت است، رفض است نه لحاظ رفض القید. 

 این کبری را تطبیق می کند بر مقام. چطور اطالق صیغه یقتضی النفسیة؟

می فرماید واجب نفسی، واجب باالصالة است یعنی وقتی شارع می خواهد وجوب را جعل کند، لحاظ 

اللی کرده و باالصالة نظر کرده. واجب غیری، لحاظ تبعی است و به معنای حرفی است و مندک استق

است. پس مقام ثبوت، دو حصه دارد: یک حصه این است که لحاظ استقاللی دارد. یک حصه این است 

کسی که لحاظ آلی و معنای حرفی دارد. مطابق با مقام اثبات، لحاظ استقاللی و اصالتی است چون قطعا 

که حرف می زند، باید ملتفت باشد. مناسب با مقام اثبات، آن حصه ی باالصالة است که وجوب نفسی 

 است. 



فرق بین این تقریب ثالث و رابع با تقریب اول و دوم این است که در تقریب اول و دوم، آنی که ابتداء 

فسی ثابت می شد ولی در اینجا و بالمطابقة ثابت می شد، وجوب نفسی نبود، به داللت التزامیة وجوب ن

 مستقیما واجب نفسی استفاده می شود. 

 این کلمات آقای صدر از چند جهت شبهه و مناقشه دارد. 

مناقشه اولی این است که اصال این تقریب سوم و چهارم، در مقابل تقریب اول و دوم نیست. اینها چاشنی 

اطالق صیغه، یقتضی النفسیة چون وجوب نفسی، تقریب اول و دوم است چون تقریب اول این بود که 

قید ندارد. وجوب غیری، قید دارد. مقتضای اطالق این است که قید ندارد، خوب باید به آن تقریب ثالث 

یا رابع را چاشنی کنید. چرا مقتضای اطالق این است که قید ندارد؟ باید بگویید به خاطر این که امر این 

یکی از آن حصه ها مناسب با مقام اثبات نیست و یکی از آن حصه ها  واجب مردد است بین دو حصه،

مناسب با مقام اثبات است و وقتی مناسب با مقام اثبات شد، اصالة التطابق می گوید این حصه را دارد 

یا باید بگویید امر عدمی، بیانش خفیف است. یعنی شما در واقع یک چیزی که در آن تقریب اول و دوم 

ه و آقای خوئی و هر کسی آن را قطعا می گوید، تقریب مستقل قرار داده اید. تقریب مستقل افتاده بود

نیست بلکه در واقع بیان تقریب اول است. آن تقریب اول، یک صغری دارد و یک کبری، صغرای تقریب 

ر بین اول این استکه واجب نفسی، قید ندارد و واجب غیری، قید دارد. کبری این است که اذا دار االم

این که قید دارد یا قید ندارد، مقتضای اطالق این است که قید ندارد.خوب چرا مقتضای اطالق این است 

اگر شما تقریب سوم و چهارم را بگیرید،  که قید ندارد؟ این در واقع همان بیان سوم و چهارم شماست.

 تقریب اول و تقریب ثانی معنا ندارد. این اوال.

اشکال کردید به تقریب اول گفتید تقریب اول در جایی که این وجوب نفسی و  وقتی اینطور شود، شما

وجوب غیری با هم متالزمینند، مثل این که توضأ اذا زالت الشمس، گفتید اینجا آقای خوئی گیر می 



کنید چون وقتی یقین داریم این وجوبها مثل هم هستند، دیگر معنا ندارد که شما بگویید اصل این است 

اطالق دارد. خوب این یعنی شما می خواهید بگویید در اینجا اصالة التطابق جاری نمی شود.  که آن،

اصالة التطابق در جایی جاری می شود که اثر عملی داشته باشد. اگر کسی بگوید گفته زید را صدا کن. 

دم مدرسه اصالة التطابق می گوید مرادش زید است مرادش خادم مدرسه نیست. به او می گویند مگر خا

غیر از زید است؟! اینجا هم شما می گویید اصالة التطابق قید ندارد، می گوید مگر قید داشته باشد یا 

نداشته باشد فرق می کند؟ چون به هر جهت وجوبش با هم متالزمین هستند. اگر جواب می دهید، 

 اینجا وارد است.  همان جواب را هم اینجا بدهید و اگر جواب نمی دهید، همان اشکال به شما هم

اشکال سوم این است که شما به تقریب ثالث اشکال کردید که واجب نفسی، یک خصوصیت دارد که 

وجودی است نه عدمی یعنی نشأ من مالک فی نفسه، خوب چرا این اشکال را در تقریب اول نکردید؟ 

نباشد، واجب نفسی در تقریب اول هم می گفتید واجب نفسی آنی نیست که چه غیر واجب باشد و چه 

 آنی است که نشأ من مالک فی نفسه. 

اشکال چهارم این است که لو سلم این حرف شما، در ما نحن فیه واجب نفسی چند خصوصیت دارد. 

نشأ من مالک فی نفسه. دو: وجوبش اطالق دارد، چه غیر واجب باشد و چه غیر واجب نباشد. ولی آن 

نفسی مهم است. این که واجب نفسی از مالک خودش منشأ شده  جهتی که برای عبد اثر دارد، در واجب

یا نه؟ به عبد، ربطی ندارد. اگر اینطور باشد اشاعره می گویند ما اصال مالکات را قبول نداریم پس می 

رویم و می خوابیم. کالم در این است که آیا باید عبد این واجب را امتثال کند مطلقا؟ یا در وقتی که 

باشد؟ چطور به تقریب رابع که می رسد می گویید وجوب نفسی، یعنی قید ندارد و  واجب آخر واجب

رفض است یا می گویید وجوب غیری، حرفی است و وجوب نفسی، اسمی است. خوب وجوب نفسی 

که حرفی نیست. نشأ من مالک الغیر و این که با حرفی نمی سازد. بنابراین آنی که برای ما مهم است 

 کلف است که آیا باید این واجب را مطلقا امتثال کند یا مطلقا امثتال نکند.اثر عملی برای م



اشکال پنجم این است که این تطبیقی که در تقریب رابع کردید به درد نمی خورد چون شما می گویید 

واجب نفسی یعنی واجبی که نظر به او باالصالة است و لحاظ استقاللی شده. واجب غیری یعنی لحاظش 

ی حرفی است. ظاهرا شما بین واجب نفسی و غیری و بین واجب اصلی و تبعی خلط کرده اید به معنا

چون سوال می کنیم اگر شارع فرموده یجب علیک الوضو عند اتیان الصلوة، این وجوبش غیری است 

 اما آیا لحاظ استقاللی نشده؟!

 بگویید نه! لحاظ استقاللی نشده.

ا کنید. معنای حرفی یعنی ملتفت به او نیست. لحاظ استقاللی یعنی می گوییم پس لحاظ استقاللی را معن

ملتفت است. اگر شارع می خواهد بفرماید یجب علیک الوضو به نحو وجوب نفسی، یا می خواهد 

بفرماید یجب علیک الوضو عند اتیان الصلوة برای وجوب غیری، شمامی گویید او لحاظش استقاللی 

صالة است و این به معنای حرفی است. خوب مقصود شما از معنای است و این حرفی است. او باال

 حرفی چیست؟

اگر مقصودتان این است که یجب علیک الوضو اگر نفسی باشد، کاری با وجوب غیر ندارد، اما گر غیری 

باشد، وجوبش به خاطر وجوب غیر است، خوب این که همان کالم کسی بود که گفت واجب نفسی، 

و واجب غیری، کار با وجوب غیر دارد. شما که درتقریب سوم اشکال کردید واجب  کاری با غیر ندارد

 نفسی آنی است که نشأ من مالک فی نفسه!

 اگر مقصودتان این است که حین الجعل ملتفت است، خوب هر دو را ملتفت است. 

 اگر معنای دیگری مقصود شماست آن را بفرمایید.

فسی نظر باالصالة و استقاللی دارد و در واجب غیری، نظر به خالصه شما می گویید مولی در واجب ن

 معنای حرفی دارد و باالصالة نیست.



میگوییم این نظر استقاللی را معنا کن. اگر نظر استقاللی یعنی وقتی می خواهد جعل کند به خصوص 

 وجوب وضو نظر میکند خوب در واجب غیری هم ممکن است همینطور باشد.

که باالصالة است یعنی به خاطر واجب آخر نیست، می گوییم پس چرا در تقریب  اگر مقصود از این

 سوم اشکال کردید که واجب نفسی، قید وجودی دارد. 

« کن علی السطح»ایشان در واقع خلط کرده بین واجب تبعی و واجب غیری. مثال یک وقت می فرماید 

است اصال مولی بگوید من حواسم به نردبان  عبد می پرسد که نردبان هم بگذارم؟ می گویند بله . ممکن

نبود ولی میگویند این وجوب، وجوب تبعی است یعنی اصال نظر به نردبان نمی شود اگر چه مقصود 

هست. اینهایی که می گویند واجب غیری، وجوب شرعی دارد، خوب هیچ جا در روایت که نیامده 

در کاروان ثبت نام کند، میگویند اینها وجوبش کسی که حج بر او واجب است، باید ویزا بگیرد، باید 

تبعی است. وجوب تبعی یعنی لحاظش اندکاکی است و معنای حرفی است. آنجا هم فرمودند که ممکن 

است یک وجوبی، وجوبش نفسی باشد ولی وجوب تبعی داشته باشد و ممکن است یک وجوبی، وجبش 

 غیری باشد ولی وجوب اصلی داشته باشد.

 (177)جلسه  5/11/95سه شنبه 

تقریب رابع، کبرای کلیش این بود که اگر در مقام ثبوت، مراد متکلم مردد بین دو حصه است، یکی از 

این دو حصه، با مقام اثبات سازگاری دارد، به اصالة التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت، کشف می 

زگاری دارد. اگر غیر او بخواهد باشد، کنیم که مقام ثبوت، همان حصه ای است که مقام با اثبات سا

 قرینه می خواهد.

اما صغری را در مقام این طور تطبیق کرد که واجب نفسی، واجبی است که ملحوظ است استقالال و 

باالصالة و واجب غیری، واجبی است که ملحوظ بالتبع است. مثل معنای حرفی است و مقتضای مقام 



است و نه ملحوظ بالتبع لذا به اصالة التطابق کشف می کنیم که این اثبات این است که ملحوظ باالصالة 

 واجب، واجب نفسی است.

ایشان از امتیازات این تقریب این را بیان می کند که این تقریب متوقف بر اطالق نیست. حتی اگر اطالق 

ی در ماده واجب احوالی در مقام اثبات تمام نشود، چه آن اطالق احوالی در هیئت واجب یا اطالق احوال

آخر، مع ذلک این اصالة التطابق جاری می شود و اثبات نفسیت می شود. بله اگر این خطاب مشتمل 

بر یک نکته ای باشد که آن نکته، ظهور در واجب تبعی دارد یا نه، ظهور در واجب تبعی ندارد ولی این 

ورت، مقام اثبات داللت نمی خطاب مشتمل بر نکته ای است که مجمل می کند خطاب را، در این دو ص

کند که این واجب، واجب ملحوظ استقاللی است و اال در غیر این دو مورد، احتیاجی به اطالق و 

 مقدمات حکمت نداریم برای اثبات نفسیت.

 عرض کردیم به این کالم ایشان جهاتی از اشکال هست. 

جب ملحوظ باالستقالل و باالصالة رسیدیم به اشکال خامسه که این که شما می گویید واجب نفسی، وا

هست، واجب غیری، واجب ملحوظ بالتبع و معنای حرفی هست، مقصودتان چیست؟ اگر مقصود شمااین 

است که در واجب نفسی، مولی در مقام ثبوت خود این واجب را مستقال لحاظ می کند و جعل می کند 

دک در غیر لحاظ می شود، شبیه به خالف واجب غیری، که خودش مستقال لحاظ نمی شود بلکه من

فرمایشی که آخوند در فرق بین معنای اسمی و حرفی زد که در معنای اسمی، واضع یا مستعمل، حین 

استعمال معنا مستقال لحاظ می کند و اگر مندکا و آلیا لحاظ می کند ، می شود حرف: اگر این منظور 

چون وقتی که شارع می خواهد وجوب  شما باشد عرض کردیم واجب غیری هم مستقال لحاظ می شود

برای صلوة، مستقال لحاظ می کند منتها داعیش بر جعل وجوب، وجوب صلوة است نه وضو را جعل 

این که خودش فی حد نفسه باشد وعرض کردیم ایشان ظاهرا خلط بین واجب نفسی و واجب غیری و 



ط به مقام اثبات است ولی اگراین واجب اصلی و واجب تبعی کرده. البته واجب اصلی و تبعی هم مربو

 حرف یک سر و صورتی داشته باشد، در واجب اصلی و تبعی است نه واجب نفسی و غیری.

اما احتمال دوم در کالم ایشان این است که مقصود ایشان از این که واجب نفسی، واجب باالصالة هست، 

ی،وجوبش ناشی از وجوب غیر واجب غیری، واجب بالتبع هست، مقصود این است که یعنی واجب نفس

نشده، خودش مقصود بالذات است ولی واجب غیری خودش مقصود باالصالة نیست بلکه وجوبش 

 ناشی شده و به تبع وجوب غیر است. 

این معنا درست است و معقول است و بعضی از تقریرات آقای صدر، این تعبیر ملحوظ استقاللی و اینها 

ه این به تبع وجوب غیر نیست، و وجوب غیری، به تبع وجوب غیر است. را ندارد و از همان اول گفته ک

 ولی در مباحث االصول و عبد الساتر این طور نیست. 

بنابر این احتمال دوم، مقتضای مقام اثبات این است که این واجب، واجب باالصالة است یعنی مقید به 

وجوب آخر نیست. به اصالة التطابق کشف می کنیم که مقام ثبوت هم هیمنطور است. ما سوال می کنیم 

لة است و به تبع که آقای صدر! شما که می خواهید بگویید به مقتضای مقام اثبات، این وجوب، باالصا

غیر نیست، غیر از همان اطالقی است که مرحوم آقای خوئی فرمود که وضو، واجب است، اطالق دارد 

و مقید نکرده که توضأ اذا وجبت الصلوة. این که بگویید مقام اثبات، داللت می کند که این ملحوظ 

بش، ناشی از وجوب غیر نیست را معنا کردیم که یعنی وجواستقاللی است و وقتی که ملحوظ استقاللی 

و به تبع وجوب غیر نیست، غیر از همان تقریب اول است؟ اگر تقریب اول است، این چه حرفی است 

 که دیگر احتیاج به تمامیت اطالق احوالی نیست؟

اگر موالیی گفت یا ایها الذین آمنوا وضو بگیرید، تا گفت وضو بگیرید، جلوی دهانش را گرفتند. شما 

ویید که وضو، وجوب نفسی دارد؟! هیچ کس این حرف را نمی زند چون می گوید که مقدمات آیا می گ



حکمت تمام نشده تا اطالق منعقد شود. شما که در آن دو تقریر، تصریح دارید که اطالق احوالی الزم 

نیست و احتیاج به مقدمات حکمت ندارد. خوب قطعا باید مقدمات حکمت تمام شود و مولی تمکن از 

قیید داشته باشد و تقیید نکند. لذا این چیزی که گفتید، اصال تصورش مساوی با این است که این حرف ت

 قابل بحث و فکر نیست. 

اشکال بعد این است که آقای صدر! اینجا گفتید که نفسیت، مدلول مطابقی است و در تقریب اول گفتید 

ون اینجا خود مفاد خطاب این است که که مدلول التزامی است. چرا اینجا مدلول مطابقی است؟ چ

ملحوظ، ملحوظ استقاللی است و در تقریب اول، اول نفی غیریت می کند و بعد به داللت التزامیه، اثبات 

نفسیت می کند. مدلول مطابقی در تقریب اول این است که این واجب، واجب غیری نیست. واجب یا 

سی است. خوب می گوییم اینجا هم قطعا مدلول غیری است یا نفسی، پس وقتی غیری نشد، قطعا نف

التزامی است چون این، داللت می کند به این که واجب ، مقید نیست ولی نفسی است که مطلقا باید 

 مکلف بیاورد، سواء وجب الغیر او لم یجب الغیر، مدلول التزامی است نه مدلول مطابقی. 

ی که ملحوظ است استقالال. ما کاری نداریم که این ان قلت: واجب نفسی را ما تعریف کرده ایم به واجب

 را مکلف باید بیاورد چه دیگری واجب باشد یا دیگری واجب نباشد.

قلت: واجب نفسی یا واجب غیری، تمام تفاسیری که برای آن ذکر کرده اند تفسیر به الزم و به 

غیر واجب نشده.  مثال یک کسی می گوید واجب نفسی، واجبی است که به خاطرخصوصیات است. 

یک کسی می گوید واجب نفسی، واجبی است که ملحوظ استقاللی است. یک کسی میگوید واجب 

نفسی، واجبی است که مصلحت و مالک در خودش است. یک کسی میگوید واجب نفسی، واجبی است 

ی که مکلف باید بیاورد سواء وجب تکلیف آخر او لم یجب. اینها تفاسیر به خصوصیات واجب نفس

است. شما واجب نفسی را اینطور معنا کردید لذا می گویید مدلول مطابقی است. آقای خوئی هم در 



تقریب اول می گوید واجب نفسی، واجبی است که وجوبش مقید به وجوب غیر نیست. اگر ارتکاز 

جب نفسی عقالء و ارتکاز مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی را هم در نظر بگیرید و به آنها بگویید که وا

یعنی ملحوظ باالستقالل، می گویند ملحوظ باالستقالل چیست؟ این تعریف قطعا، غیر از این که غلط 

 است ابعد از اذهان عرف است. 

شما به تقریب اول اشکال کردید که اگر وجوب وضو، علی أی تقدیر مالزم با وجوب صلوة است، چه 

وده توضأ اذا زالت الشمس، اینجا به اطالق نمی نفسی باشد و چه غیری باشد، مثل این که شارع فرم

شود ثابت کرد نفسیت را. خوب همین هم در ما نحن فیه می آید چون برفرض که شما مقام اثبات را 

در اینجا تمام کنید، بعد از مقام اثبات، یک گلوگاه وجود دارد و آن هم اصالة التطابق بین مقام اثبات 

ق باید اثر داشته باشد، اما اثر ندارد و وجوبش یقینا هست. آن جوابی است و مقام ثبوت. اصالة التطاب

 که ما عرض کردیم در تقریب اول، اینجا هم می دهیم. 

در تقریب دوم، همه ی اشکاالتی که آنجا کردید اینجا هم می آید که این حرف، مربوط به مقدمه ی 

آید که این مربوط به مقدمه شرعی  شرعی است نه مقدمه عقلی. خوب عین همان اشکال اینجا هم می

 است نه عقلی چون مقدمه ی عقلی، بیان نمی خواهد.

 هذا تمام الکالم در نکته ی ثانیه و تقریبهایی که ذکر کرده اند. 

اما نکته ی ثالثه و بیان مختار این است که معلوم است که مقتضای اطالق، واجب نفسی است. تقریب 

 است. هم همان تقریبهای آقای خوئی 

حاال اگر دست ما از اصل لفظی، کوتاه شد، مقدمات حکمت نبود، خطاب نبود، اگر شک کردیم، مقتضای 

 اصل عملی، آیا وجوب نفسی است یا وجوب غیری؟



خیلی ها ممکن است تصور کنند و در ذهنم این است که آقای خوئی این را مسلم گرفته که مقتضای 

واجب باشد، قطعا وضو واجب است چه نفسی باشد و چه اصل عملی، غیریت است چون اگر نماز 

غیری باشد، اما اگر نماز واجب نباشد، شک دارم در وجوب وضو، برائت جاری می کند. مگر در یک 

در حین حدوثش، همراه وجوب نماز بوده که قطع داریم، بعد استصحاب بخواهیم جاری کنیم جائی که 

 در این نکته اشکال نکرده باشد.و اال مجرای برائت است. ظاهرا کسی هم 

اما دیشب شبهه ای به ذهن ما آمد که مقتضای اصل عملی، احتیاط است و نفسیت است چون ما یک 

علم اجمالی داریم: اآلن وضو واجب است، نمی دانم این وجوب وضو، غیری است یا نفسی؟ شما می 

واجب نباشد، این وضو واجب  گویید رفع ماالیعلمون جاری می شود می گوید در صورتی که نماز

نیست. خوب از آن طرف می گوییم صلوة نمی دانم مقید به وضو هست یا نه؟ دوران بین اقل و اکثر 

است، رفع ما ال یعلمون از تقید صلوة به وضو جاری می شود . آن برائت در اقل و اکثر با این برائت، 

ط است. بنابراین این اشکال در ما نحن تعارض می کند و تساقط می کند، مقتضای اصل عملی احتیا

 فیه هست که علم اجمالی دارد  و این علم اجمالی منجز است.

 ان قلت: رفع ما الیعلمون در دوران امر بین اقل واکثر، اثبات می کند که این واجب، واجب نفسی است.

 ا که اماره نیست.می گوییم این که مثبت است و مثبتات اصول که حجت نیست. آنجا اماره بود، اینج

هذا تمام الکالم در جهت اولی که شک می کنیم در این که واجب آیا نفسی است یا غیری؟ مقتضای 

 قاعده این شد که اگر اصل لفظی داشته باشیم، نفسی است و اال مقتضای قاعده اشتغال و احتیاط است.

مثل بیتوته در منی است که در حال اگر کسی گفت، یقین دارم که وضو، واجب نفسی است اما نمی دانم 

 اثناء حج واجب است یا اینکه واجب مستقل است؟



باز، اطالق اقتضاء میکند که این واجب، واجب نفسی باشد چون ولو واجب فی الواجب باشد، وقتی حج 

واجب نبود، قطعا بیتوته هم واجب نیست چون اگر بیتوته واجب باشد، واجب در ضمن حج است و اگر 

 واجب نبود، بیتوته هم واجب نیست. 

. وجوبش هم مالزم با وجوب حج است. منتها اما اگر کسی گفت من یقین دارم که بیتوته واجب است

 نمی دانم نفسی مستقل است یا واجب فی الواجب است؟

 خوب این بحث چه اثری دارد؟ 

سوال: فرض را در جایی می بریم که می داند واجب، مشروط به واجب آخر است، منتها نمی دانیم که 

 ب غیری است؟واجب نفسی مشروط به واجب آخر است )واجب فی الواجب( یا واج

جواب: اینجا هم می گوییم که واجب نفسی است، چون اگر واجب غیری باشد، یک عقاب دارد و 

اتیان کنی، واجب واجب نفسی باشد، دو عقاب دارد. همانطور که آنجا گفتیم که در صورتی که اراده ی 

 غیری، مقید است، این هم همینطور است و مقید است. 

 اما جهت ثانیه: 

یا واجب تخییری؟ ه این است که آیا اگر شک کردیم که یک واجبی، واجب تعیینی است جهت ثانی

 مقتضای قاعده چیست؟

 آخوند ره فرموده مقتضای اطالق، تعیینیت است. 

 این فرمایش آخوند درست باشد یا نباشد، مبتنی بر این است که واجب تخییری را تفسیر کنیم.



اطعام  علیهمن افطر فی نهار شهر رمضان ف. واجب به أو استاگر گفتیم که واجب تخییری، یعنی سه 

ستین مسکینا او عتق رغبة او صیام شهرین متتابعین؛ در این صورت فرمایش آخوند ره تمام است چون 

 «أو»شارع مثال فرموده من افطر فی نهار شهر رمضان، فعلیه عتق رغبة. این اطالق دارد و نفرموده 

 ی است.سوال: این که اطالق مقام

جواب: این اطالق مقامی نیست. مولی در مقام بیان شرائط موضوع )و متعلق( است و اگر أو نیاورد 

 خالف ظاهر است. 

اما اگر کسی گفت حقیقت واجب تخییری، تکلیف به احدهما هست و در واجب تعیینی تکلیف به 

صل داریم: یک اصل خصوص مورد تعلق گرفته؛ در این مسلک هم حق با آخوند است چون ما دو ا

این است که هر قیدی که در کالم می آید موضوعیت دارد و آن است که متعلق تکلیف است و طریقیت 

ندارد و اشاره نیست. پس وقتی فرموده من افطر فی نهار شهر رمضان، فعلیه عتق رغبة، عتق رغبة 

ت. اصالة التطابق بین مقام موضوعیت دارد و طریقیت ندارد. اصل این است که عنوان، مقوّم موضوع اس

 ثبوت و اثبات هم می گوید در مقام ثبوت هم همین عنوان عتق موضوع است. 

اما اگر تفسیر آقا ضیاء را بگوییم یا تفسیر کسانی که می گویند اختالف در واجب تعیینی و تخییری در 

ت و جوب یینی، یک سنخ وجوب اسمتعلق نیست، بلکه اختالف در خود وجوب است و وجوب تع

تخییری، یک سنخ وجوب است، اگر این تفسیر را داشته باشیم چطور اطالق الصیغه یقتضی التعیینیة؟ 

 ان شاء اهلل فردا.

 (178)جلسه  6/11/95چهارشنبه 

 کالم در این بود که مرحوم آخوند فرمود اطالق الصیغه یقتضی التعیینیه ال التخییریه.



، حقیقتش چیست؟ اگر حقیقتش معلوم شود آن وقت می شود عرض کردیم باید ببینیم واجب تخییری

 در مورد آن قضاوت کرد.

 برای واجب تخییری، چند توجیه فنی بیان کرده اند:

یکی این است که بگوییم واجب تخییری، یعنی آنی که در بین این چند عدل واجب، مکلف آن را اختیار 

اهلل مکلف، اطعام ستین مسکینا را اختیار کرد،  می کند که همان است که واجب است. مثال اگر فی علم

 برای او، همان واجب است و اگر دیگری، عتق رغبه را اختیار کرد، برایش همان واجب است.

طبق این تخریج، اطالق الصیغة یقتضی التعیینیه چون ما شک می کنیم اگر مکلف وقتی مولی می فرماید 

صلوة واجب تعیینی است یا تخییری است بین صلوة و صدقه، اگر یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، این 

مکلف اختیار کرد صدقه را، آیا این تکلیف ساقط می شود یا نه؟ اطالق صیغه می گوید ساقط نمی شود 

 چون شک در تقیید آن داریم. 

ب طبق این بیان مطلب واضح است اگر چه این که بگوییم واجب تخییری، یعنی آنی که مکلف انتخا

میکند، حرف دور از ارتکاز است ولی فعال بحث ما در تعریف واجب تخییری نیست و در جای خودش 

 بحث خواهیم کرد ان شاء اهلل.

تقریب دوم این است که کسی بگوید واجب تخییری، یعنی دو واجب مشروط. من افطر فی نهار شهر 

تتابعین، ان لم یطعم ستین مسکینا. رمضان، فعلیه عتق رغبة یعنی وجب عتق رغبة ان لم یصم شهرین م

شک می کنیم که آیا این واجب، مشروط است یا مشروط نیست؟ مقتضای اطالق این است که این 

 واجب، مشروط نیست. 

تقریب سوم: در واجب تخییری، متعلق وجوب، جامع است به خالف واجب تعیینی که متعلق وجوب، 

 جامع نیست بلکه خصوص صلوة است مثال. 



شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، نمی دانیم آیا نماز واجب تعیینی است یا واجب اگر 

تخییری، اینجا دیگر شک در اطالق و اشتراط نیست تا شما بگویید که شک داریم که این وجوب مطلق 

ها با هم فرق است یا مشروط است؟ اطالق الصیغة اقتضاء این دارد که مطلق باشد چون در اینجا مطلق 

می کنند. در واجب تخییری، متعلق، احدهما است و جامع انتزاعی است و در واجب تعیینی، متعلق، 

 خصوص عنوان است. 

این را هم دیروز عرض کردیم اگر کسی واجب تخییری را اینطور معنا کرد کما این که مرحوم آقای 

یغه، تعیینیت است زیرا اصل اولی در هر خوئی اینطور معنا می کند، این هم باز مقتضای اطالق الص

عنوانی که در خطاب اخذ می شود، موضوعیت است نه طریقت و مشیر و به عنوان مثال نیست. اگر 

شارع می فرماید قبل از غذا خوردن، اکل ملح مستحب است، ظاهر در این است اکل ملح، خصوصیت 

دا به جای آن از خمیردندان استفاده کنیم. در دارد نه به خاطر این باشد که دهان ضد عفونی گردد و بع

ما نحن فیه این که نماز بخوانی یا صدقه بدهی، به عنوان مثال باشد و خصوصیت نداشته باشد، خالف 

 ظاهر است.

یک قانون دیگر هم داریم به عنوان اصالة التطابق، که می گوید در مقام ثبوت هم همین عنوان صلوة، 

 نیست.  موضوع است و جامع موضوع

 این بیانی، تمام است.

آقای صدر بیان دومی دارند: نمی دانیم این واجب تخییری است یا واجب تعیینی؟ می شود گفت اطالق 

اقتضاء دارد که واجب تعیینی باشد به این بیان که وقتی گفتیم هر تکلیفی که شارع جعل میکند، مغیاة به 

ا الذین آمنوا اقیموا الصلوة، معنایش این است که نماز واجب این است که تا وقتی متعلق را بیاوری، یا ایه

است تا وقتی که این نماز را بخوانی. اگر این واجب تخییری باشد، وقتی می فرماید یا ایها الذین آمنوا 



اقیموا الصلوة، معنایش این است که یعنی این واجب است تا وقتی که نماز بخوانی یا صدقه بدهی. اطالق 

 نیست. « یا صدقه بدهی»قط تا وقتی که نماز بخوانی و مقید به می گوید ف

این بیان آنطور که ما می فهمیم ناقص است چون در واجب تخییری، اینطور نیست که شارع بفرماید یا 

ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة حتی تأتوا بها أو بإعطاء الصدقة. واجب تخییری این است که یا ایها الذین 

یموا الصلوة، قطعا قیدی دارد، نمی دانم آن قید صلوة است یا جامع است، چطور می خواهید به آمنوا اق

 اطالق تمسک کنید؟ مگر در واجب تخییری، قید مازاد می زند؟

بله اگر اینطور بود که این واجبی که تخصیص می خورد، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة حتی تأتوا 

اینصورت خوب بود میگفتیم بالصلوة هست و ما بقی را شک دارم ولی این  بالصلوة او بالصدقة، در

مخصص عقلی است )در نزد کسانی که قبول دارند( نمی دانم این مخصص، جامع است یا خصوص 

 عنوان صلوة است.

فتلخص مما ذکرنا هر تقریبی که برای واجب تخییری ذکر کنیم، مقتضای قاعده، تمسک به اطالق است 

 یی که جامع باشد یا خصوصیت باشد، اطالقش احتیاج به توضیح دارد. منتها جا

 اما جهت ثالثة که اطالق الصیغة یقتضی العینیة ال الکفائیة:

 این هم مبتنی بر این است که ما این بحث را تنقیح کنیم که مقصود از واجب کفائی چیست؟

 در تفسیر واجب کفائی هم وجوه مختلفی گفته شده:

واجب کفائی این است که واجب کفائی، واجب است بر همه ی مردم مثل واجب عینی، یک وجه در 

منتها در بقاء قید دارد. دفنوا موتاکم با یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، فرقی نمی کند. در حدوث، بر 

یاوری. همه واجب است. غایة االمر در واجب کفائی، در بقاء قید دارد تا وقتی که خودت یا دیگری ب



حتی »هست و در واجب کفائی دو قید دارد « حتی تأتوا بها»در واجب عینی، یک قید دارد و آن هم 

بنابر این تقریب مسلم است که اطالق، اقتضاء می کند عینیت را چون در ما « تأتوا بها او تأتوا غیرک

 نحن فیه نمی دانم قید زائد دارد یا ندارد؟

تفسیر دوم در واجب کفائی این است که کسی بفرماید به مجموع بما هو مجموع تعلق می گیرد به نحو 

عام مجموعی یعنی همه ی مردم کأنّ به منزله یک مکلف هستند و شارع بر همه به نحو عام مجموعی، 

 دفن موتی را واجب کرده. 

خواهد بگوید تا بعد ببینیم که مقتضای اطالق در این تفسیر اول باید ثمره اش را بفهمیم و ببینیم چه می 

چیست؟ اگر این تکلیف بر همه به نحو عام مجموعی واجب است، اگر یک نفر آن را آورد، اثرش 

چیست؟ تکلیف بر همه به نحو عام مجموعی واجب شده، حتی تأتوا چه کسی؟ همه یا یک نفر؟ آن 

 یک نفر که بر او واجب نیست؟

بحث را به جای خودش بحث می کنیم . شما فرض کنید که واجب کفائی بر  حال اگر کسی بگوید این

همه واجب شده ، غایة االمر قید دارد که حتی تأتوا به احدهم؛ اینجا هم مقتضای اطالق، عینیت است 

چون فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، ظهور هر خطابی در عام استغراقی است و عام مجموعی، 

ئد می خواهد. احل اهلل البیع، عام استغراقی است. این که عام مجموعی باشد بیان زائد می خواهد بیان زا

که در بحث عام خواهد آمد که سرش این است که در عام استغراقی، یعنی لحاظ می کند افراد موضوع 

اید لحاظ کند را. زید، بکر، عمرو، ... . عام مجموعی، غیر از این لحاظ، لحاظ زائد می خواهد چون ب

همه ی افراد را و بعد لحاظ کند همه ی افراد را به عنوان یک واحد و او را موضوع قرار دهد. هر چیز 

 که درمقام ثبوت، مؤنه زائد می خواهد در مقام اثبات هم مؤنه زائد می خواهد. 



عین واجب اما تفسیر دیگری که مرحوم آقای خوئی از واجب کفائی کرده این است که واجب کفائی، 

تخییری است. منتها در واجب تخییری، متعلق، عنوان احدها یا احدهما بود، اما در واجب کفائی، موضوع 

 احدهم است، صرف الوجود است. دفن موتی بر صرف الوجود مکلف واجب شده.

وا خوب آقای خوئی شما اینجا گیر می کنید چون شمامی خواهید بگویید ظاهر یا ایها الذین آمنوا اقیم

خالف ظاهر است. می گوییم در مقام این « احدهم»، «مؤمنین»الصلوة، عنوان موضوعیت دارد فرموده 

به درد نمی خورد چون شما بعدا می خواهید اصالة التطابق جاری کنید. اصالة التطابق که نمی گوید 

باشد، فرقی احدهم. چون اگر من بدانم این واجب کفائی است، چه موضوع، همه باشد و چه یک نفر 

نمی کند منتها این اشکال از آقای خوئی جواب دارد چون می تواند بفرماید یک وقت هست من یقین 

دارم این واجب، واجب کفائی است ولی نمی دانم واجب کفائی معنایش چیست؟ حق باشماست چون 

ثر عملی ندارد. وقتی می دانم که واجب کفائی است، حاال موضوع احدهم باشد یا موضوع، همه باشند، ا

ولی فرض این است که در مقام شک دارم که این واجب، واجب کفائی است یا عینی و از خارج هم 

مسلم است که در واجب کفائی، موضوعش احدهم است. همان بیان تخییری اینجا هم می آید که اصل 

صرف الوجود، مشیر باشد  اولی در هر عنوانی موضوعیت است. این که یا ایها الذین آمنوا، اشاره باشد به

به احدهم، خالف ظاهر است. اصالة التطابق هم میگوید موضوع در مقام ثبوت، احدهم نیست. این 

 تفیسر واجب کفائی، باز اطالق اثبات می کند که عینی است.

این که مرحوم استاد به مرحوم آقای خوئی اشکال کرده اند که متعلق می تواند جامع باشد، صرف 

اشد ولی موضوع نمی تواند جامع و صرف الوجود باشد چون موضوع باید منبعث شود. انبعاث الوجود ب

و تحریک در وجود خارجی است و صرف الوجود در خارج وجود ندارد، را در موردش فکر کنید تا 

 در بحث واجب کفائی به آن بپردازیم.



ائی می گوید میت باید دفن شود. بعضی اشکال کرده اند که واجب کفائی اصال موضوع ندارد. واجب کف

 این که چه کسی دفن کند، کاری به کسی ندارد. 

 بنا بر این حرف، چطور مقتضای اطالق این است که واجب، واجب کفائی نیست؟

چون فرموده یا ایها الذین آمنوا دفنوا موتاکم و در مقام اثبات موضوع هست و شما می گویید موضوعیت 

 وقتی در مقام اثبات موضوع دارد، در مقام ثبوت هم موضوع دارد.  ندارد؟ ظاهر این است که

البته این تفسیر اصال قابل فهم نیست چون اگر واجب کفائی، موضوع ندارد پس چه کسی می خواهد 

 کار را انجام دهد چون باید تکلیف، خطاب به یک نفر باشد. 

 


