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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 مقدمه واجب /  فقه اصولموضوع: 
 اشاره 

کو این نفسی یا غیی   دانیم منی، در نَفسیت و ِغییَتش تردید دارمی، امری آمده یا هنی آمده و واردشدهدلیلی  ،حبث در این بود
ِاغَتسل،  گوید میسال در مقام مس میت است، اگر کسی میتی را مس کرده است، دلیل غتِ ، مصداق خیلی روشنش مثال اِ ىست

سل مثل غسل جنابت واجب غیی است برای مناز یا اینکو مستقاًل خودش وجوب دارد و متعلق تکلیف غتَ کو این اِ   دانیم منی
 .است

در پاسخ ىر اشکالی  ،، ، دو اشکال مطرح کردمیکنیم میرا مشاره بندی مسالکی کو وجود داشت  و جمموعو مباحث گذشتو
 :شود میک بو این صورت مسال بندی مجعیک مسلکی بود، 

امر، بو شکل اطالق  ىیئتاین ىست کو: اطالق در  قائلنی، دلیل این نفسیو ىست ةـ کسانی کو قائل ىستند بو اینکو اصال1
 .آورمی می دست بو؛ یعنی مفهوم عام ىست و با اطالق ما مشول را کو صاحب کفایو این نظر را داشتند  است افرادی
 کو وضع عام و موضع لو خاص باشد.  بنابراین ،در ىیأتاحوالی ـ اطالق 2
 اطالق در ماده امرـ 3
 ـ اطالق در امر طرف مقابل مثل اطالق در امر مناز یا حج یا.. 4
 ـ اطالق در ماده امر مقابل 5
نو اطالق بو معنای  ،گفتند می بو معنای قرینیت خاصو عدم بیان و قید برای نفسیت را اطالق :بود کواین مسلک اصفهانی  ـ6

 ىا اینلفظ قیود یا مشول و امثال 
از مقدمات  نظر قطع ،و بر اساس یک حکم عقلی شدند میقائل را حکم عقل  :کو  این بود علیو اهلل رمحتـ مسلک امام 7

 .شدند می نفسیو ةاصال اطالققائل بو  ،حکمت
 دارند.ـ مسلک شهید صدر ىست کو بنام تطابق بنی مقام اثبات و ثبوت 8

 این بود کو: وجوب نفسی و غیی دو اشکال اساسی کو در 
 ، اطالق پذیر نیستامر بو دلیل اینکو معنای حرفی ىست ىیئتـ 1
اطالق را بربید بو مست یک قسم از دو قسم، مهیشو اطالق باید از یک  شود منیبیاید و  دست بوـ اطالق باید از یک مشول 2
 .ىستند عرض ىمو قسم نفسی و غیی، دو قسم بیاید و اال این د بو دستمشول 

 .شوند میمواجو بو یک مشکل مشرتک  ىا مسلکمشکل دوم مهو این 
 شود مینفسیت را اصالح بکنیم، راه این است کو: احکام تقسیم  ،از راه دیگر و طریق دیگر توانیم میمسلک هنم این بود کو ما 

، امر دارداستحقاق ثواب و عقاب است، امر ارشادی ثواب و عقاب مستقلی ن ،مولویتبو: ارشادی و مولوی، اصل در ارشادیت و 
 . مولوی این ىست کو: قانون متنسب بو شرع ىست کو برای آن ثواب و عقاب قرار داده است
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 اصل در امر ارشادی یا مولوی
 خواىد میىست و  مولویتما شک کنیم در یک امر و دلیلی کو ارشادی یا مولوی ىست، اصل این ىست کو در مقام  ىرگاه

 .کو، ثواب و عقاب ساز است  کند میطرح یک موضوعی  درواقعکند و   مولویتاعمال 
 امری کو شارع روی این موضوع آورده است، این امر مردد بنی این است کو ارشاد باشد چو در مقدمات عقلیو و عرفیو و چو

 مقدمات شرعیو، یک نوع ارشاد ىست.
 واجب مستقالً ىست و ارشاد نیست.یا  خورده گره، با این مقدمو  خواىم یمواجبی کو من از مشا  
 ، اگراستارشادی امر  ،و ارشادیت، اگر مقدمی باشد مولویتبو شک در  گردد برمیشک در غیی و نفسی بودن واجب،  

  است.امر مولوی  ،نفسی باشد وجوب
 .مگر اینکو اطمینان بو خالف بکنیم، ىست کو یک اصل لفظی و اماری ىست بودن مولویدر امر، اصل 

 اشکال در مسلک هنم
یک اشکال در مورد مسکل هنم کو قباًل جواب دادمی و اشکال دوم این ىست کو: حبث مشا مبتنی است بر حبث وجوب مقدمو، 

وجوب مقدمو در وجوب مقدمو، وجوب عقلی مقدمو را مهو قبول دارند، در وجوب عقلی ىم کو ثواب و عقابی نیست، اختالف در 
اگر گفتیم کو مقدمو شرعاً واجب نیست و فقط وجوب عقلی دارد، دلیل ىم اگر این است کو آیا شرعاً مقدمو واجب است یا نو؟ 

بسیاری کو شرع اینجا حکمی ندارد،   رسیم میامر ارشادی ىست و بو این نتیجو  گوییم میامر بو یک مقدمو بکند، پس اینجا ىم 
یا مطلقاً قائل بو وجوب شرعی مقدم بشود یا در بعضی از موارد قائل بو  ، اما اگر کسیشرعیت مقدمو ىستند از علماء قائل بو عدم

 .یعنی یک نوع امر مولوی در آن ىست ؛مقدمو شرعاً واجب شد کو درصورتی، وجوب شرعی مقدمو باشد
قائل بو وجوب کسانی کو ىید دید کو حتی  خوا زودی بوجواب اول این است کو: بو این اشکال جواب داد،  شود میبو حنوی  

 ما قائل بو وجوب شرعی مقدمو ىستیم قائل بو  ثواب و عقاب مستقل در اینجا نیستیم، بااینکو گویند میشرعی مقدمو ىستند، 
این بود کو  مولویو در مقابل ارشاد،  ةح اصالرو اثری دارد یا ندارد؟  گویید میکو آیا وجوب شرعی کو مشا   شود میبرای مهنی بعد حبث 

 ،از آن ارادهختلف کو   گرفتو تعلقبو او  ای ارادهیعنی یک  آید میمولی در مقام طرح موضوعی است کو از آن ثواب و عقاب بیون 
، بیان دیگر و جواب دیگر این ىست کو: اگر ما قائل بو وجوب شرعی مقدمو ىستموجب ثواب  اش مهراىیموجب عقاب و 

مثاًل مطلبی را شارع گفتو و  غی مستقالت عقلیو ىست، ، برای اینکوکنیم میاز دلیل عقلی استفاده  را شومی، این وجوب شرعیب
اگر  حکم دارد، غی مستقالت عقلیودر مستقالت عقلیو یا  در، جایی کو عقل کو اینجا این مقدمو ىم الزم است  فهمد میعقل ىم 

 .است عقل حکم بوارشاد  کند میآن را درک  ىم چون عقل ولی ،قبح بودن ظلم، مثل شارع بیانی داشتو باشد

 استکشاف حکم شرع به واسطه عقل 
 استکشاف کرد:در موارد ذیل حکم شرع را  شود می باعقل

 .کو چند قضیو حمدود ىست  ـ مستقالت عقلیو1 
 .ـ غی مستقالت عقلیو کو مهان مالزماتی ىست کو بنی شرع و عقل ىست2 



  
 

4 

 حکم بوبیاناتی کو شارع دارند مهان ارشاد  ،کند میکو عقل بو حنو مستقالت یا غی مستقالت حکم شرع را کشف   درجایی  
 .ما یک حکم شرعی دارمی درهنایتو عقل است ولو اینک

 ىا راهیر ، و شاید این راه از ساکند میمولویو نفسیت را اقتضاء  ةبو نظر ما چو مقدمات عقلی و چو مقدمات شرعی، اصال 
مثالً  کنیم می، چون گاىی اوقات شک خورد منیاولی و اقرب باشد، در وجوب تعیینی و ختییی، عینی و کفایی، این دلیل بدرد 

 و ثواب و عقابی دارند. مهو مولوی ىستند ىا این، کو این واجب عینی ىست یا کفایی

 شک در واجب نفسی و غریی 
 کو این واجب نفسی ىست یا غیی، اصل این ىست کو نفسی است.  حاصل کالم این ىست کو اگر شک کردمی

 ، مقتضی اصل عملی چیست؟را قبول نکرد گانو نوی ىا مسلکاز  یک ىیچاگر کسی 
مثال شک کردمی غسل مس میت وجوب  طور بودر اینجا نظارت متفاوتی ىست، نظر اول مرحوم صاحب کفایو ىست، 

در اینجا حبث برائت و اشتغال  القاعده علیلفظی نتوانستیم مطلب را دریابیم،  ، از دلیلمقدمی ىست یا وجوب نفسی است
اینجا دو صورت دارمی، یک صورتش موضوع برائت ىست و صورت دیگر موضع اشتغال  ،فرمایند می، مرحوم صاحب کفایو ىست
 ، این شک کو غسل مس میت وجوب مقدمی ىست یا نفسی، دو صورت دارد:ىست
شک ، غسل مس میت بر او واجب است یا نو اآلنآیا کو   کند میشک  ،یا حج واجب بر او واجب نیستـ کسی کو مناز 1

 .شود میدر اصل تکلیف است و جمرای برائت اینجا جاری 
این غسل ارمتاسی وجوبش نفسی ىست  داند منیو فرد فعلی دارد  وجوب ، مناز ظهر واجب استمثال اذان ظهر شده طور بوـ 2

باید بیاورد، زیرا یقنی دارد کو مولی غسل مس میت را از  بازىمنفسی باشد کو باید اجنام بدىد، اگر غیی ىم باشد  یا غیی، اگر
 .آن شخص مطالبو دارد

 
 
 
 
 
 


