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  «معن ج الطلرهي    اللع  للي اعدائهم ا للي ححمد   له الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

به برخی از این احتماالت اشاره که  ذکر شده استتصویر وجوب کفایی به نحوی که محذوری متوجه آن نباشد احتماالتی  در مورد

منظور از . 2یث الجموع.( )مجموع من ح وع باشدواجب کفایی مجم د از مکلف دروص. مق1:بیان شد . تا کنون چهار احتمالکردیم

  .واحد مردد یا فرد مردد باشد.4. واحد غیر معین باشد. 3مکلف در واجب کفایی جمیع باشد. 

 احتمال پنجم 

 ،وجود در مقابل وجود ساری است. صرف الدوصرف الوج زان مقام بیان کردند که عبارت است این احتمال را محقق نایینی در ای

ثل ، ممتوجه همه شود . در وجوب عینی اگر یک تکلیفد مکلف جریان و سریان داردراوجود ساری یعنی وجودی که در همه اف

ل را عم اینوظیفه دارند ، همه مصادیق مکلف نی همه افراد مکلفرد نظر هستند یعاینجا وجود ساری مکلفین مو «وا الصلوةاقیم»

محقق نایینی به یکی از این  . خودداردود چند اطالق وجود در مورد صرف الوجعنا است؟ ، اما صرف الوجود به چه مانجام دهند

  .اطالقات نظر دارد

 . یعنی اگر از ماهیتقض عدم کلی استادی که نوکه عبارت است از اولین وجاصطالح مشهور منتسب به اصولیین  اطالق اول:

 کند،هیت معدومه در خارج تحقق پیدا میت و مان طبیعاولین فردی که از آ ،در خارج موجود نباشدمصداقی  و، هیچ فرد تیک طبیع

، با تحقق توانیم بگوییم آن طبیعت معدوم است و چیزی نداردنمی، و دیگر شکند. یعنی آن عدم کلی را میناقض عدم کلی است

  .رد یا مصداق نیستاین جزء ماهیات کلی معدوم الف ورود شود و از بین میاولین فرد، عدم کلی نقض می

ماهیت . شما ظ نشده استاخصوصیات فردیه لح . یعنی یک نوع وجودی که در آنوجود مبهم از حیث خصوصیات اطالق دوم:

ا از رد که او ریات فردی داپا به عرصه وجود گذاشته یک خصوص هر موجودی به نام انسان که در این عالم ،انسان را در نظر بگیرد

 ،شود صرف الوجوداظ این خصوصیات در نظر بگیریم مینحو مبهم و بدون لح حال اگر ما وجود انسان را به .کنددیگران متمایز می

خصوصیت و  یعنی یک ،یات مبهم استئجز پس صرف الوجود در اطالق دوم عبارت است از وجودی که از حیث خصوصیات و

 .ویژگی خاصی ندارد

ایسه ماهیت با امر خارج از مقایسه یا عدم مقکه  چند اصطالح وجود داردان باشد تروجود ال بشرط قسمی. اگر خاط اطالق سوم:

ت این ماهی ولی اگراست محضه صال با خارج مقایسه و لحاظ نکنیم ماهیت طور کلی ا اگر ماهیت را بهآید. آن به دست می از ذات

 :رض ممکن است پیش بیایدامر خارج از ذات یکی از این سه ف نسبت به آن ،را با خارج لحاظ کنیم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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خارج از  ر، یعنی وجود آن امشرط شئشود ماهیت بکه می امر خارج از ذات مشروط باشد این ماهیت نسبت به وجود آن الف(

 .ماهیت الزم است ینذات در ا

  .می شود ماهیت بشرط الکه ماهیت الزم است  ینامر خارج از ذات در ا گاهی می گوییم عدم آن ب(

 . بشرط قسمیکه می شود ال  یعنی یکسان است ،بود و نبود آن امر خارج از ذات در این ماهیت مهم نیست گاهی ج(

 قسم این سه است البشرط مقسمی است.م چیزی که

ماهیتی که اصال با هیچ امری خارج از ذات مقایسه نمی  ،ماهیت محضه یا به تعبیر دیگر ماهیت لیسیدهپس ما پنج اصطالح داریم: 

ه با امر خارج از ذات این ماهیت قیاس شد ،ات مقایسه شود سه حالت ممکن است پیش بیایداز ذ اما اگر ماهیت با امر خارج .شود

ودش ضروری است که می شود بشرط شئ، اگر وج وقت نسبت به آن امر خارج از ذات تارةًآن گویند.می البشرط مقسمی را 

. نظیر این مطلب را در مورد شود البشرط قسمیجود و عدمش یکسان باشد میو اگر وشرط ال شود بعدمش ضروری باشد می

  :یندوگ. می گویندوجود می

  قابل انطباق بر هر شرطی است. و یعنی نسبت به جزییات و خصوصیات البشرط استوجود البشرط قسمی، 

ق آن اطال که در فلسفه بیشتر بهاست وجود محض  وجود هست و آن به معنایالح دیگر برای صرف الطیک اص اطالق چهارم:

 است. برای صرف الوجود اصطالح این چهار .یعنی وجودی که هیچ جهت عدمی در آن راه ندارد ،شودمی

 و به معنای .یعنی همان اصطالحی که در اصول مشهور است .ه استود همان معنای اول را اراده کردالوج محقق نایینی از صرف

 وجودیمنظور از مکلف در واجب کفایی عبارت است از اولین  ، صرف الوجود یعنی اینکهکلی استکه ناقض عدم است وجودی 

کیست؟ صرف الوجود  «صل علی المیت»مکلف به  ؛«صل علی المیت»شود . مثال وقتی گفته میشکندکه عدم کلی آن تکلیف را می

اولین فردی است که با تحقق و وجود آن  وجود نماز گذار، الصرف  ،وجود مصلیالمنظور از صرف  ،صرف وجود المصلی ،مکلف

ه وقتی ک یعنی اولین فرد از مکلف . صرف الوجودشود و ناقض عدم کلی نماز استو نقض می فرد عدم نماز بر میت دیگر می شکند

  2.اندول کردهنیز این مطلب را تقریر و قبمحقق خویی 1.شودقیه ساقط میدهد تکلیف از باو این کار را انجام می

 سوال 

او  ،خوانداست که نماز می اولین فردی؟ مکلف مکلف  کیست :گویدها که همیشه هستند. مینی. اگوییم: نه،عنوان مصلی را میاستاد

بین  را ازی، عدم نماز گذار که آن یعنی عدم مصل، نه عدم انسانیت. استنماز بر میت اولین کسی که ناقض عدم کلی  ،مکلف است

 برد.می

 بررسی احتمال پنجم 

وجودی اولین  این .آنچه که محقق نایینی گفتند محل اشکال است زیرا اول الوجود باید ببینیم به چه معنا است بررسی اطالق اول:

 ؟چهکه ناقض عدم کلی است یعنی 

اول الوجود  :گویدمحقق نایینی می .شودتکلیف است باید دید متوجه چه کسی مییک که  «صل علی المیت»شود وقتی گفته می
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نفری را بگیرد که تواند این تکلیف گریبان اولین می اصالً ؟یا این درست است، آعملبالیعنی اول من قام  ،یعنی اول وجود المکلفین

 اند؟خواهد بر این میت نماز بخومی شود گفت این خطاب متوجه اولین کسی است که می ؟خواهد به این تکلیف عمل کندمی

 .خواهد متوجه کسی شود در واقع باید موضوعش مفروض الثبوت باشدزیرا هر تکلیفی که می ،صحیح نیست این به نظر می رسد

خواهد امر کند، اگر موضوع به چه کسی می د که، موال باید بدانباشد کلیف که مکلف است ثبوتش باید مفروضیعنی موضوع ت

 :گوییدرا متوجه او کند؟ شما مید خطاب و تکلیف ، چطور می خواهنباشد معلوم و مفروض تکلیف یا به تعبیر دیگر مکلف ثبوتش

 مکلف لعمل،اول من قام بااگر بخواهد  ،عمل نکرددستور  کسی به این  عنوانی است. ممکن است خودش این، اول من قام بالعمل

بوت یک د ثییعنی شما فرض گرفته باش ،الثبوت باشداش این است که موضوع این تکلیف که مکلف باشد مفروض باشد الزمه

این اول من قام بالعمل اگر مفروض الثبوت باشد دیگر طلب تحصیل این تکلیف معنا  حال ،ثبوت اول من قام بالعمل را ،مکلفی را

ا فرض ما ثبوتش رر سازگاری ندارد با طلب تحصیل آن عمل. شدیگید ثبوت اول من قام بالعمل را، ندارد. وقتی شما فرض گرفت

دهد در عین حال یوقتی شما فرض گرفتید که او حتما این کار را انجام م ،دهدشخصی این کار را انجام میحتما  گرفتید که

 نیستند. اینها با هم سازگار ،خواهید حتما این کار را انجام دهدمی

که  بر همین اساس است چنین رأیی را اختیار کرده باشد.قق نایینی چنین نظری را و لذا این خیلی عجیب به نظر می رسد که مح

منظور از صرف الوجود اول الوجود  :بگوییم ، اینکهاین اطالق غلط است قق اصفهانی در اصل این اطالق مناقشه کرده و گفتند:مح

 1.درست نیستلعمل، یا اول وجود المکلفین است یا اول من قام با

  .اطالق دیگر نیز اینجا مطرح شده استچهار اطالق  در کنار اینگفتیم 

یعنی وجودی که اصل وجودش مسلم  .وجود مبهم است ،اطالق دوم این  بود که منظور از صرف الوجود بررسی اطالق دوم:

نسبش چیست  که خصوصیتش چیست و اصل و، اما ایندی استودانیم یک وج. فقط میاست ولی از حیث خصوصیات ابهام دارد

وجه و متکه تکلیف به ا موضوع این تکلیف است ،مبهمو کلی  یک مکلف ،یک وجودی ، ولی به هر حالنیستبرای ما مشخص 

توانیم تکلیف را متوجه به یک وجود مبهم آیا واقعا میکه یست و چه بسا محال باشد برای ایناین هم اطالق قابل قبولی ن. شده است

تواند نمی .تواند موضوع تکلیف باشدیمیز آن معلوم نیست نیک وجود کلی و دارای ابهام که هیچ چ ؟این وجود مبهم چیست ؟کنیم

 .مکلف به این تکلیف باشد

لیت قاب وجودی که یعنی ،احتمال سوم این بود که منظور از صرف الوجود همان وجود البشرط قسمی باشد :بررسی اطالق سوم

اگر منظور ما از وجود مبهم یک  ،. چونکندعنا بازگشت به همان اطالق دوم میبه یک م قسم این. بر تمام مصادیق را دارد انطباق

 اگر وجود مبهم یعنی یک وجود کلی با قطع نظر از خصوصیات .فرقی با هم ندارند، وجود کلی باشد که قابل انطباق بر همه افراد باشد

اگر هم منظورمان از وجود مبهم این است که یک ال دوم است. احتم همان، این و جزییات و به معنایی که قابل انطباق بر همه باشد

 طور است که موضوع تکلیف یا بهنه اینکأشود، میت اطالق سوم در این صوردانیم، نمی، ولی ما معلوم است وجود مبهم که

متوجه  نه تکلیف به جمیعاست. کأ عبارت اخری جمیع و این یعنی همه کل فرد فرد ،تعبیردیگر مکلف عبارت است از کل فرد فرد
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د محل اشکال است و البته بعدا رکه تکلیف به جمیع بخو. اینخود این همان طور که قبال گفتیم محل اشکال استو  ،شده است

مکلف در واجب کفایی عبارت است از جمیع قائلند ایشان از کسانی است که  .است م گفت که این مختار محقق اصفهانیخواهی

  .کنیماهیم داد و اشکالش را بیان می، البته بعدا نظر ایشان را توضیح خونالمکلفی

 به هر حال معنای سوم نیز معنای قابل قبول نیست

یعنی آن وجودی که  منظور از صرف الوجودفالسفه است، چهارم که همان اطالق فیلسوفان و اطالق  طبق :بررسی اطالق چهارم

هم خداوند تبارک  ف الوجود تنها یک مصداق دارد و آنصر ،این باشدمنظور از صرف الوجود اگر  .در آن هیچ جهت عدم راه ندارد

د. لذا اطالق ندار عدم یک جهت از وجود واجب تمام ممکناتود واجب قابل اطالق است و اال به غیر بر وجو تنها  و تعالی  است

  .چهارم نیز منتفی است

توانیم ؟ چطور میدهیم کلف را عبارت از صرف الوجود قرارتوانیم م. حال چطور مید استمردو الحظه کردید که هر چهار اطالقم

 .چهار احتمال و اطالق بیان کردیم که همه مبتال به اشکال بود شده است؟ به صرف الوجود مر به نماز میت در واقع متوجهبگوییم ا

احتمال مورد قبولی احتمال پنجم که محقق نایینی فرمود،  لذا ند.کآن ها اصال محال است و بعضی رجوع به اطالق دیگر می بعضی از

 .نیست

 احتمال ششم 

وع واجب کفایی یعنی مکلف نوع احتماالتی که ما در موض ت است از کل واحد بشرط ترک اآلخر.مکلف در واجب کفایی عبار

ه همه ب مال هر واجب کفایی متوجهاین اساس طبق این احت ، برچیزی است که در واجب تخییری گفتیم کنیم نظیر آنمطرح می

، یعنی اگر مثال در جایی هزار مکلف عبارت است از ترک اآلخر آن و ی کنارش وجود داردمنتهی یک شرط شود،می مکلفین

نه شود، کأنفر متوجه می امر صل به این هزاروقتی  این نماز را بخوانداز این هزار نفر،  باشند که به نحو واجب کفایی باید یکیمی

 «شرط ترک اآلخرصل ب»د وجه می شوبه نفر دوم مت، «شرط ترک االخرصل ب» شودطور است که به نفر اول متوجه می این

منتهی هر کدام یک  ،شودها متوجه مید خطاب هستند و تکلیف به همه اینپس تمام افراد مکلفین مور ،طور تا آخرین نفرهمین

  «.شرط ترک اآلخرب» که عبارت است از  شرطی کنارش است

 بررسی احتمال ششم 

غول و مش عمل را انجام دهند مثل مثالی که زدیم امام ایستاده ینااگر فرض کنیم همه با هم دفعتا این احتمال نیز باطل است زیرا 

این است که همه بلد هستند و متأخر از امام هم نماز را  فرض نیز و دگویننماز میت شده است، هم زمان با امام همه تکبیر می

متثال محقق ا آیا این جا باید بگوییمانجام دادند، دفعتا واحده  ، اگر همه با همهمه با هم تکبیر گفتند و با هم سالم بگویند ،خوانندنمی

 نشده است.شده 

ر صورتی که دیگری دشد، هر امری که متوجه هر فردی می عنیی ،زیرا امتثال یک شرط کنارش بود که عبارت است از ترک اآلخر

 (نیت وجوب کند و کاری با فرض استحباب نداریم شد )فرض امر وجوبی است و قرار است مکلفمتوجه او میامر ترک می کرد 

 محقق نشود امری است، تا شرط صل بشرط ترک اآلخرطبق این احتمال که االن نفراول امر دارد یا خیر؟ حال سوال این است که 

یعنی هزار . دیگری ترک کند. و هکذا نفر دوم و سوم و چهارم کهخطاب در صورتی متوجه این شخص می شود  در کاری نیست.
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کانه امر امتثال شود، محقق نمینفر نماز خواندند ولی هیچ کدام امر صل را امتثال نکردند. پس وقتی شرط وجوب نسبت به هیچ یک 

 . نشده است

 لسه آیندهبحث ج

 .جمع بندی بحث

  «مدهلل رب العالمینالحو»                                                                                


