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ئهم ارب العالمين و صلي الحمدهّلل»   «معينج اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
ب واج یادیگری بر . لذا ایشان تعریفمورد اشکال محقق خراسانی قرار گرفتنفسی و واجب غیری،  واجب تعریف مشهور در

 مورد اشکال قرار گرفت. اجب نفسی و غیری ودر رابطه با تعریف ان نیز تعریف ایش نفسی وغیری ارائه فرمودند.

 اشکال چهارم بر تعریف محقق خراسانی

با ظواهر  است که تعریف ایشان این تایید می کند عدم صحت تعریف محقق خراسانی از واجب نفسی و غیری رابعالوه آن چه که 

و اساسا دارد واجب شده  وجود آن رنی که دبه عنوان یک عنوان حسبگوییم واجب نفسی صرفا . یعنی این که ادله سازگار نیست

با ظواهر ادله و روایات و آیات  ،انی استبه آثار و خواص مترتب بر آن نیست و واجب غیری واجبی است که فاقد چنین عنو ،نظر

آثارش خاطر  گر نماز واجب شده بهات متعدد به دست می آوریم این است که ا. زیرا آن چه که از احادیث فراوان و آیموافق نیست

یا به خاطر این است  «تنهی عن الفحشاء و المنکر»است که  به این علت واجب شدهاگر نماز به عنوان یک تکلیف بر مسلمین  .است

وجوب نماز را به . لذا این مطلب که که باعث معراج انسان می شود این ها آثار متعددی است که برای نماز در ادله بیان شده است

یا مثال روزه  .سازگار نیستباعث وجوب نماز شده باشد با ظاهر ادله یک عنوان حسن غیر معلوم، ر ندانیم و صرفا خاطر این آثا

ما این را  1«تَتَُّقُونَمِن قَبْلِکُمْ لَعَلَُّکُمْ  الَُّذِینَ عَلَی كُتِبَ كَمَا یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْکُمُ الصُِّیَامُ»که در آیه قرآن وارد شده است 

است و برای ما  واجب شده که بک عنوان حسنی در آن بلکه بخاطر این ،نادیده بگیریم و بگوییم روزه به خاطر این واجب  نشده

 نی از تعریف واجب نفسی و غیری می باشد.اینها همه مبعد تعریف محقق خراسا .قابل فهم و درک نیست

 حق در مسئله

به نظر می رسد حق با مشهور است و آن چه که محقق خراسانی در  داوری کنیم نظر محقق خراسانی و نظر مشهوراگر بخواهیم بین 

نگام سخن از ما سابقا در ابتدای بحث از مقدمه واجب و هکه ای ته با مالحظه نکتهب. النقد تعریف مشهور گفتند قابل پاسخ است

 تقسیمات واجب بیان کردیم. 

ب مطلق و نوع واجگوییم واجب بر دو اگر می .تقسیماتی که برای واجب بیان می شوند در حقیقت تقسیمات وجوبند یعنی :مقدمه

واجب معلق و منجز گوییم اگر می. است که منقسم شده به وجوب مشروط یا مطلق بمنظور وجودر حقیقت است، واجب مشروط 

در حقیقت وجوب به تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری  .استین ن جا نیز همایه به معلق و منجز دشحقیقت وجوب تقسیم  رد

  سیم به این اقسام می شود.اختالفی که در کیفیت وجوب است تقیعنی واجب به اعتبار  تقسیم شده نفسی و غیری
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وجوب  سم آنیک ق تفصیل در مورد حقیقت حکم که در مباحث حکم به ،این مسئله با توجه به حقیقت وجوب روشن می شود

ختالف اساسی در حکم حقیقت وجوب یا حکم به معنای عامش وجود دارد یک ا مختلفی در باب انظار و آراء. است بحث  کردیم

  ؟ا اساسا حکم یک امر حقیقی است یا اعتباریاین بود که آی

خودشان به گروه های مختلف تقسیم که قائل به اعتباری بودن حکم بودند  بعضی نیز .حکم یک امر واقعی است هک تقدندبعضی مع

بود  این بیان شد حکم یا حقیقت وجوببه عنوان مقتضای تحقیق در باب حقیقت و آن چه که تقریبا در آن مقام پذیرفتیم  .می شوند

ث بعمقابل  ربعث و تحریک اعتباری د ن اعتباری.وجوب یعنی هل داد ،که حقیقت وجوب عبارت است از بعث و تحریک اعتباری

این می شود تحریک تکوینی یعنی به حرکت در آوردن  ،بیرون دهیداز این در هل میگاهی شما کسی را  .است و تحریک تکوینی

گویید میبیرون کنید به او  اما گاهی به جای این که با دست او را از اتاق .زیرا این دست شما است که او را حرکت می دهد ،تکوینی

تا ایجاد نموده اید انگیزه  با گفتن چیزی در او داعی  و ، زیراهل دادن اعتباری است ،این بعث و تحریک اعتباری است ،برو بیرون

  .خودش بیرون رود

عث است که ب نفسی، واجبی معنا کنیم باید بگوییم واجب جب نفسی و غیری راواهیم وابا مالحظه این نکته اگر بخ تعریف صحیح:

شده است و بعث و تحریک در آن برای جبی است که لنفسه واجب او جب دیگر نیست.تحریک در آن به خاطر رسیدن به یک وا و

 ،کنداجب دیگر بدون آن اصال تحقق پیدا ندیگر و واجب دیگر را برساند به نحوی که و ف را به شئمخاطب و مکل هست کاین نی

به خاطر خودش است نه به خاطر این که مخاطب و مکلف را به چیزی دیگر  آن واقع شده و تحریک نسبت به اگر بعث ثل نماز کهم

د ، بلکه برای این که مکلف را به واجب دیگر برسانرا به لحاظ خودش واجب نمی کنند واجبی است که آناما واجب غیری  .برساند

تحریک اعتباری قرار  وبعث مثل وضو که اگر متعلق  .است برای واجب آخر هواجب گردیده. به عبارت دیگر واجب غیری مقدم

  .شود که شخص به نماز برسد. برای این است که مقدمه گرفته است

 با توجه به نکته ای که بیان شد تعریف مشهور صحیح است.پس 

سی غیر از نفاین است که همه واجبات مشهور تعریف قق خراسانی این بود که الزمه اشکال مح پاسخ اشکال محقق خراسانی:

بر این  ی که بر آن ها مترتب است.جب شده اند به خاطر آن آثارازیرا همه واجبات و می شوند.اجب غیری معرفت اهلل تبدیل به و

جب نفسی غیر از معرفت اهلل هیچ وا نتیجه اش این است که ما ین. یعتعریف واجب غیری بر همه واجبات قابل تطبیق است اساس

 .نداشته باشیم

 .پاسخ استگفتیم قابل شکال با توجه به نکته ای که در مقدمه ااین 

 برای رسیدن به معراجیت یا سایر، علق شدهمت ی بعث و تحریک اعتباری به آننده یعرپیدا کاگر واجب نفسی مثل نماز وجوب 

ین متعلق بعث و تحریک اعتباری واچنین نیست که خود این عنیناما ا نماز می باشندبر آثار مترتب این خواص و آثار نماز نیست. 

که برای وصول  جبی استاو، و نماز یک اعتباری به نماز متعلق شدهو تحر یعنی بعث شده. به نمازوجوب متعلق  . ما می گوییمباشند

  .آثاری دارد ولی آن آثار واجب نیستند ، هر چندواجب دیگر واجب نشده استبه 

آثاری هستند که بر نماز مترتب  «فحشاء و المنکرالتنهی عن » ،«قربان کل تقی» ،«ومنمعراج کل م» :فرق است بین این که بگوییم

  .واجب می شوند خودشان نیزمی شوند یا 
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جایی در  .هیچ معراجیت متعلق بعث و تحریک است :کسی نمی گوید آن ها خودشان نیز واجب می شوند هیچ کس نمی گوید

 بلکه تنها واجب نیستند به آن ها امر نشده است پسچون  . لذاامر نشده که شما عروج کنیده و نه در روایت به ما ت نه در آیشریع

  .اثر نماز می باشند

یگر است ولی د گوییم نماز واجب است لنفسه ال لواجب آخر یعنی خود نماز متعلق بعث و تحریک اعتباری قرار گرفتهمیاگر پس 

ر مورد وضو تعریف واجب غیری داما  .صادق استبر آن نفسی  واجب لذا تعریفصورت نگرفته  بعث و تحریکی نسبت به آثار آن

  .متعلق شده است لواجب آخر که عبارت است از نماز است که بعث و تحریک اعتباری به آنیعنی وضو واجبی  .صدق می کند

واجب  ما وجب لغیره ای الجل جب غیری هوالواجب النفسی ای ما واجب لنفسه ال لواجب آخر و الوا»تعریف مشهور این است 

و اما نه برای واجب آخر  شده جبازیرا نماز و صدق نمی کند.نماز  بر واجبات نفسی مثلدیگر  ،تعریف واجب غیریاین « رآخ

جب نیستند ادیگر و دشانویت و نهی از فحشاء و منکر درست است که اثر واجب و نماز می باشند اما خآثار نماز از قبیل معراج

ی واجب ناست یع چنینن یر مورد وضو و سایر واجبات غیری ااما دده است. بعث و تحریک اعتباری دیگر به آن ها متعلق نش ینیع

  .اجب شده است برای واجب دیگر یعنی نماز که متعلق بعث و تحریک اعتباری است. وضو واند برای واجب دیگرشده

به نظر می رسد تعریف قابل قبولی است و اشکال  در کلمات مشهور وارد شدهب نفسی و واجب غیری جاکه برای و بنابراین تعریفی

 محقق خراسانی وارد نیست.

 .محقق خراسانی وارد نیست لو اشکا است لعریف مشهور در این میان قابل قبومجموع به نظر می رسد ت رد جه:یتن

 دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری 

 ؟، تکلیفش چیستوجوبش غیری است یا نفسیه اند، ستخوا از اوشک کرد که واجبی که  اگر مکلف

 یا خیر تا در هنگام شک،ثمره ای دارد وجوب اصال نفسیت و غیریت آیا اولین سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است که 

ییم در مواقع شک چه باید باید معلوم شود که ثمره وجوب نفسی و وجوب غیری چیست تا بعد بگو؟ لذا ابتدا میدنبال راه حل باش

  .بکنیم

در حد اشاره به خاطر ورود به صورت مفصل در جای خودش مطرح می شود اما در ما نحن فیه بحث ثمره نفسیت و غیریت بعدا 

 به آن می پردازیم.به بحث 
  اشاره اجمالی به ثمره نفسیت و غیریت

 .است که یکی از دیگری مهم تر ن کردندافسیت و غیریت وجوب بین اجماال دو ثمره برای

وجوب استقالل دارد و تابع هیچ چیزی دیگری نیست. این که می گوییم وجوب استقالل دارد به معنای  ،در واجب نفسی .1

واجب نفسی می تواند  ،خیر .قصد نداریم بگوییم که وجوب نفسی یک وجوب مطلق است .اطالق یا عدم اشتراط نیست

 مثال نماز یک واجب نفسی است ولی مقید به وقت و وضو است.  .به یک قید باشد یدو مق می تواند مشروط ،مطلق باشد

واجب شده به خاطر  ر عملیگ. یعنی اواجب غیری واجبی است که وجوبش تابع وجوب دیگری است و استقالل ندارد

اصال  و عصر نرسدهر ظوقت نماز و تا ظهر نشود و تابع وجوب نماز است  مثال وجوب وضو .است هوجوب ذی المقدم

 .دوشضو واجب نمی و



426 

 

اما ترک واجب غیری  اگر کسی واجب نفسی را ترک کند عقاب می شود .مخالفت با وجوب نفسی مستلزم عقوبت است .2

 . بله اگر وضو نگیردوضو نگیرد عقاب ندارد که هنگام ظهر کسی. مثال مستلزم استحقاق عقوبت از حیث خودش نیست

اطر ترک نماز مستحق عقاب است اما این ربطی به این ندارد که وضو که نماز نمی تواند بخواند و به خ نتیجه اش این است

اما مخالفت با وجوب نفسی مستلزم  .پس مخالفت با واجب غیری مستلزم استحقاق عقوبت نیست .را ترک کرده است

عقاب نمی کنند، او را دوبار  ماز نخواندگیرد و ناستحقاق عقوبت می باشد لذا اگر کسی مثال بعد از دخول وقت نماز وضو ن

از مستحق یک عقاب است که عبارت است  ک وضو و یک بار به خاطر ترک نماز، بلکه او فقطیک بار به خاطر تر یعنی

  .شود مستلزم عقاب نیستمخالفت  رواقع خودش اگ روجوب وضو دنشان می دهد که لذا این مطلب  .عقاب بر ترک نماز

 ه آیندهبحث جلس

وب نفسی و وچوب غیری چه باید خواهیم ببینیم در دوران امر بین وجمیبعد از ذکر اجمالی آثار واجب نفسی و واجب غیری، 
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