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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 مقدمو واجب /  فقو اصولموضوع: 
 اشاره

نفسیت را  توانیم می، آیا از ظهورات است غرییحبث در این بود کو اگر شک کردمی در اینکو یک وجوب، وجوب نفسی یا 
گوناگونی برای   ىای روشتفاوت دارند و  باىمخیلی  شطریق، ولی در شود می: بلو فرمایند میاستخراج بکنیم یا نو؟ عمده حمققنی 

، شیخ ىم اطالؽ ماده را نفسیت را استخراج کرد شود منیاین ىست کو  نظرشانافراد کمی ىستند کو استخراج نفسیت است، 
 ، یک امر در مقام ادلو اجتهادی و لفظی ىست النفسیو ة، اصالپذیرد می

بود کو ما طی   چندراه، در حل مشکل مرحوم شیخ مطرح کردند ىیئتنفسیت از اطالؽ  مورداستفادهمشکلی را شیخ در 
  .کو ذکر کردمی  ای چندگانومیسر ىست بو یکی از طُُرؽ  ىیئتکردمی، استفاده اطالؽ را از 

 وجوىات اطالق در ماده 
ىم  چندراهدر اینجا مفید نفسیت است،  ىیئتاطالؽ  :گویند می، کو این وجوىات دارمیبرای اطالؽ در ماده چند وجو 

 روی اطالؽ ماده دو طریق است، کو ترینش مهمو بو ماده امر بیایید، اینجا ىم  یدبردار  دست ىیئتاز اطالؽ  گوید میىست کو 
نپذیرفتیم، بعد  کدام ىیچرا  ىا ایناطالؽ بپذیرد، اگر  تواند منی ىیئتخود این  گفت می، وجوىی کو ىیئتاطالؽ نو  گرید قرار می

خود مثاًل  ،اطالؽ ماده است ،، وجو پنجم از طریق دومخواىند میبو وجو پنجم و ششم کو اطالؽ ماده را  کنیم میرجوع  آییم می
ولی اگر نفسی باشد فقط خودش ىست  ،غسل موصل و مقدمو چیزی شود می ،غریی باشد کو درصورتی ،غسل مس میتموضوع 

 بازىم، راه بعدی کو نو غسلی کو مقدمو چیز دیگری است خواىم میرا  و  ىُ   و  ، این غسل مبا ىُ گوید می، اطالؽ ماده و خودش
ل غتس  ا  ، گوییم میرا یقینی  املقدمو یذ ،، بلکو در ماده آن امرگوییم منیاطالؽ ماده ىست این است کو: ماده این امر مشکوک 

ل غتس  ىست، تا اینکو بشود وجوب غریی یا ا   ل ّ در مسری ص   ،لغتس  بو آن ا   خورده گرهکو  ل  غتس  کو این ا    دانیم منیدارمی و صّل دارمی، 
 وجوب نفسی.مستقل ىست تا بشود 

، این صالتی کو کنم میرا معلوم  لغتس  با آن تکلیف ا   ،میکن میّل یک اطالقی درست کو: در ص    فرمایند میدر طریق ششم 
ل از جنابت، اگر مقدمو مناز باشد، در این صورت اینجا صّل وجوبش مشروط غتس  ل از مس میت مثل ا  غتس  اینجا ىست اگر ا  

 .باشد شده اجنامصالتی کو با آن غسل قبلی  و مسبوؽ بو آن امر قبلی ةاست یا صال
یا این منازی کو قبلش آدمی مس میت   ىست ولو اینکو غسل از مس میت نشود ةمطلق الصال ،مناز کو متعلق تکلیف است 
 .ل نفسی ىست نو غرییغتس  ىست کو: ا  نتیجو عقلی این  باید غسل مس میت بکند و واجب است، باشد، کرده

 حجیت مثبتات لفظیو
مناز واجب غری مشروط و غری متوقف بر این مقدمو ىست، بعد ىم نتیجو عقلی این ىست   :گوید میاالطالؽ  ةاصال سؤال:

لکو:  جواب این ىست کو مشکلی نیست،  نفسی ىست نو غریی، این نتیجو عقلی و ترتب عقلی آیا اشکال دارد یا ندارد؟ ا غتس 
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 گویند میکو غالبًا   ىست ىا اینو امثال مثبتات اصول لفظیو حجت است، آنی کو اشکال دارد؛ مثبتات استصحاب و برائت 
 .حجت نیست، البتو در مثبتات ىم اختالؼ ىست و نظرات خمتلف دارد

: اگر کسی بتواند اصل مثبت و گویند میآمده و بعضی بزرگان این حبث مهان اصل مثبت ىست کو در تنبیهات استصحاب  
: گویند میز مثبتات لوازم عقلی و عرفی مدلول یک دلیل، مثاًل ، منظور اجمتهد است ،تشخیص بدىد درستی بومثبتات اصول را 

پس عقالً  کند می، استصحاب حیاتش شده گم، مثاًل جوانی  استصحاب حجت  نیست ازمجلولوازم عقلی و عرفی اصول عملیو و 
 شود منیولی بلوغ و ...  ،استصحاب کرد شود می: فقط حیاتش را فقط فرمایند می، بالغ شده و ریش بر روی صورت رویانده

، اما مثبتات و لوازم عقلی و ، مثبتات و لوازم عقلی و عرفی و عادی مستصحب و اصول عملیو حجت نیستاستصحاب کرد
 الظهور حجیت خرب واحد، چیزىایی کو جنبو لفظی و استظهارات لفظی دارد، حجت است. ةعرفی ادلو لفظی، مثل اصال

و الزمو عقلی اینکو مناز متوقف بر این اغتسال نیست، از طرؼ ىم پس  ىیئتشو چو چو ماده  ،اطالؽ صّل نفسی ىست
 .واسطو تا این حد اشکال ندارد ،در اصول لفظیو خورد می، دو واسطو اغتسال ىم وجوبش نفسی ىست نو غریی

 شش مسلک در یک منظر کلی
 : کرد میی کو گفتیم در یک منظر کلی سو حالت را تبینی کشش مسل 

 ست جایز ا ىیئتػ اطالؽ 1
  آورمی میػ اطالؽ را در خود ماده این امر مشکوک 2
 .کنیم میتکلیفش را مشخص  ازآجنادر طرؼ امر مقابل و  برمی میػ اطالؽ را 3

و آن این ىست کو: مشا گفتید کو  دارمی مشکلاالطالؽ برای تعینی نفّسیت این است کو: در اصل مطلب  ةاشکال اصال
 باىماطالؽ یعنی نفسیت، ما این نفسیت را قبول ندارمی، علتش ىم این است کو: صحیح است کو واجب غریی و نفسی کمی 

و چون تقریر مشا این بود کو اطالؽ   تفاوت دارند، واجب غریی آن ىست کو جیب لغریه، واجب نفسی آن ىست کو جیب ال لغریه
 گرید. ؼ را میگاىی دو طر 

   مؤونو ىا تقسیمبگریید فقط یکی را باید بگرید، یکی از این ىر دو را  ،شود منیولی گاىی اطالؽ مواجو با دو طرفی ىست کو 
درست ىست این ، بر آن قسمی کو مقومش عدم القید است شود می، قیدش حالت عدمی دارد و لذا اطالؽ عدم قید کمرت دارد

 گویید میبلکو عدم امللکو ىست با موضوع وجودی؛ یعنی مشا  ،نفی مطلق نیست طرؼ یکدارند ولی تفاوت  باىمدو قسم کمی 
، این ال لغریه واجب نفسی ىم واجبی است ال لغریه ىست و لنفسو ىست، ىست کو وجوب لغریه دارد چیزی آنواجب غریی 

: اند فرمودهفاضل  اهلل آیت، یک حالت عدم و ملکو دارد، عدم و ملکو در حقیقت یک قید وجودی ىست ،سلب مطلق نیست
یک ر ق بو مؤمنو دارید یک ر ق بو کافره، امیان و کفر ىم عدم و ملکو ىست، امیان یک امر وجودی است و کفر یعنی  ةق رقبعت  در ا  

یکی ىم و گفت اینجا یکی عدمی مطلق ىست   شود گرید، منی برمیدو را در ىر  ةبق  ق ر  عت  ، ا  کو امکانش ىست  درجایینبود آن 
 وجودی ىست. ىا این ىردوی کو درصورتیوجودی، 

 


