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 مباحث گذشته: خالصه

دو وجه  یجمالامتثال ا تیاثبات عدم کفا یشروع شد. برا یامتثال اجمال یعنیدر جلسه قبل جهت هشتم از مباحث قطع 

 .خواهد شد یمطرح شده، بررس یگریجلسه وجوه د نیقرار گرفت. در ا یمورد بررس

 وجه سوم: عدم اطالق ادلّه احکام، نسبت به امتثال اجمالی

تثال اجمالی کافی وجه سوم عمده وجوه برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی است. گفته شده بر اساس قاعده است که ام

داند قبله به سمت مشرق یا مغرب است، لذا به هر ه فرض شود زید نمینیست، و این مطلب نیازی به دلیل ندارد. توضیح اینک

ست، اخواند. در این صورت امتثال اجمالی کرده است )یعنی با فرض اینکه نماز به سمت مشرق واقعاً امتثال سمتی یک نماز می

ل این عمل امتثال محسوب شود، باید دلیز دو نمازی که خوانده موجب امتثال شده است(. برای اینکه داند کدامیک اامّا زید نمی

 دارای اطالق نسبت به آن عمل باشد.« اقم الصالة»وجوب نماز یعنی 

اطالق این دلیل متوقّف بر این است که متعلّق امر تقیید به امتثال تفصیلی نداشته باشد. تقیید متعلّق امر به امتثال تفصیلی، 

تقیید متعلّق امر به قیود ثانوی محال است. مراد از قیود ثانوی، تقسیماتی برای  محال است؛ زیرا در جای خود ثابت شده است که

قصد »شود، به عنوان مثال باید امری باشد تا عمل به قصد امتثال آن امر اتیان شود، پس امر است که در طول طلب و امر پیدا می
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دانند. بنابراین تقیید متعلّق امر ود در متعلّق امر را محال میاز قیود ثانوی است. جماعتی مانند مرحوم آخوند، اخذ این قی« امتثال

به امتثال تفصیلی نیز محال است، و استحاله تقیید موجب استحاله اطالق است. یعنی از اینکه تقیید به امتثال تفصیلی ذکر نشده 

 شود اطالق دلیل را نتیجه گرفت تا دلیل شامل امتثال اجمالی نیز بشود.است، نمی

وق، زید علم به نتیجه اطالق دلیل وجوب، شامل امتثال اجمالی نیست، پس باید به اصل عملی رجوع شود. در مثال فدر 

رائت بعد از اتیان امتثال باجزای امتثال تفصیلی داشته، و علم به اجزای امتثال اجمالی ندارد. در این مورد تمسّک به اصل عملی 

شود. یعنی برائت حکم ور و قیود عقلیه جاری نیست، بلکه در امور شرعیه جاری میاجمالی، ممکن نیست؛ زیرا برائت در ام

متثال از احکام عقلی اشارع است و تعبّد به آن در اموری است که جعل و رفع آن به دست شارع باشد )در حالیکه امتثال و عدم 

شته، و شکّ در سقوط آن با امتثال به تکلیف دارسد؛ زیرا یقین است(. با عدم جریان برائت، نوبت به اصل عملی اشتغال می

شود. بنابراین لزوم امتثال تفصیلی بر اجمالی دارد، پس باید یقین به فراغ پیدا کند. یقین به فراغ نیز با امتثال تفصیلی حاصل می

 طبق قاعده است.

 اشکال اول: امکان اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر

وم آخوند و شهید لی مبنایی است که اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر، ممکن است )مرحاشکال اول به این استدالل، اشکا

ست، امّا وجه ایشان نیز اصدر قائل به استحاله اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر هستند؛ و محقّق خوئی نیز قائل به عدم استحاله 

طالق ادلّه وجوب، شامل الت بر اطالق خواهد داشت. یعنی مورد قبول نیست(. بنابراین تقیید ممکن بوده، و عدم ذکر قید نیز دال

 امتثال اجمالی نیز خواهد شد.

 اشکال دوم: امکان اخذ قیود ثانوی در خطاب

ر، نیز اطالق مقامی دومین اشکال به استدالل فوق، اشکالی بنایی است که با فرض استحاله اخذ قیود ثانوی در متعلّق ام

در «. صلّ بقصد االمتثال التفصیلی»تواند قید ثانوی را در خطاب خود اخذ نموده و بگوید می ممکن است. توضیح اینکه شارع

ا این وجود، از قید مذکور ب، از قیود متعلّق امر و مأموربه نیست؛ زیرا استحاله عقلی دارد. «قصد امتثال تفصیلی»این صورت قید 

امتثال باشد. به عبارت دیگر از این قید کشف  مل همراه قصدشود برای تحصیل غرض شارع باید عدر خطاب شارع، کشف می

 شود مالک، در عمل همراه قصد امتثال بوده و در حصّه )نماز بدون قصد امتثال( مالکی نیست.می

شود هیچ قیدی در مالک و غرض شارع دخیل نیست. به این نحوه اطالق در اصطالح بنابراین از عدم ذکر قید، کشف می

 د.شود. بنابراین اطالق مقامی محال نبوده، و ادلّه به اطالق مقامی شامل امتثال اجمالی نیز هستنگفته می« یاطالق مقام»

 اشکال سوم: جریان برائت شرعیه
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ت؛ زیرا فرض شود اخذ قیود ثانوی محال بوده و اطالق ممکن نیست، در این صورت نیز اصل عملی برائت جاری اس

خالت قصد امّا بیان د ز جریان دارد. توضیح اینکه اخذ قیود ثانوی در متعلّق تکلیف محال است،برائت شرعی در قیود عقلیه نی

غرض من فقط از نماز با قصد امتثال »تواند بگوید امتثال در غرض شارع به وسیله جمله خبریه ممکن است. یعنی شارع می

شود مگر با عمل له خبری خبر دهد که غرضش حاصل نمیز نموده، و سپس در جمیعنی ابتدا شارع امر به نما«. شودتأمین می

ای برای شارع مقدور است، برای جریان برائت شرعی کافی است. همراه قصد امتثال اتیان شود. همین مقدار که گفتن چنین جمله

 شود.ک میتواند خبر از دخالت قصد امتثال در غرض دهد، لذا در صورت خبر ندادن به برائت شرعیه تمسّیعنی شارع می

 اشکال چهارم: جریان برائت عقلی

شود، در این صورت نیز امتثال فرض شود اخذ قیود ثانوی محال بوده و اطالق ممکن نیست و برائت شرعیه نیز جاری نمی

ت، امّا جریان اجمالی کافی است؛ زیرا در صورت فقدان اطالق نوبت به اصل عملی رسیده، و هرچند برائت شرعی جاری نیس

د از امتثال اجمالی، بیانی بر ائت عقلیه اشکالی ندارد. در مورد امور و قیود عقلی، تمسّک به برائت عقلیه مانعی ندارد. یعنی بعبر

کند. بنابراین نیاز به امتثال تفصیلی نبوده، و امتثال اجمالی کفایت تکلیف وجود نداشته و عقل حکم به قبح عقاب بالبیان می

 کند.می

 عب به امر مولیوجه چهارم: ل

جب لعب به امر مولی آخرین استداللی که برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی بیان شده، این است که امتثال اجمالی مو

ع امر و نهی، عمل حرام و استهزاء مولی است. لعب مولی نیز در نظر شرع و عقل حرام است. از طرفی بنابر قول به امتناع اجتما

ع امر و نهی است، امّا در نظر مختار أموربه واقع شود )هرچند نظر مختار بر خالف نظر مشهور، امکان اجتماتواند مصداق منمی

نیست؛ لذا باید امتثال تفصیلی  نیز اجتماع امر و نهی در عبادات ممتنع است(. بنابراین امتثال اجمال، مصداق مأموربه نبوده، و کافی

 شود.

 اشکال اول: نقض به واجب توسلی

واجب توسلی، مورد  اولین اشکال به این استدالل، اشکالی نقضی است. در ابتدای بحث گفته شده کفایت امتثال اجمالی در

ر واجبات توسلی نیز داتّفاق است. از آنجایی که مشهور در واجبات توسلی نیز قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، پس 

کند. بنابراین اگر این استدالل صحیح باشد، باید در واجب أموربه نبوده و کفایت نمیباید گفته شود امتثال اجمالی مصداق م

 اجب توسلی هستند.توسلی نیز عدم کفایت امتثال اجمالی اثبات شود؛ در حالیکه مشهور قائل به کفایت امتثال اجمالی در و
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 اشکال دوم: وجود داعی عقالئی در غالب موارد

ای غرض و داعی ثال اجمالی همیشه موجب لعب به امر مولی نیست؛ زیرا در نوع موارد داراشکال دیگر این است که امت

ا با هر لباس یک عقالئی است. به عنوان مثال گاهی تطهیر لباس امری بسیار مشکل بوده و یا گاهی آب در دسترس نیست، لذ

به هیچ کسی که پاسخ دهد، وجود ندارد، در این  کل بوده و یا دسترسیتر است؛ و یا گاهی پرسش مشنماز خواندن، بسیار آسان

کند، دارای غرض عقالئی است. در نیتجه تر است. بنابراین معموالً کسی که امتثال اجمالی میمورد نیز دو نماز خواندن آسان

 شود.استدالل فوق اخصّ از مدّعا بوده و شامل موارد کثیری که غرض عقالئی وجود دارد، نمی

 اجمالی تنبیهات امتثال

؛ بنابراین امتثال با توجه به اینکه استدالالت و وجوه مطرح شده برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی، مخدوش هستند

 اجمالی نیز کافی است. در انتهای بحث از امتثال اجمالی نیاز است تنبّه به دو امر داده شود:

 یتنبیه اول: امتثال اجمالی وجدانی و امتثال تفصیلی تعبّد

اند. امتثال ممکن است وجدانی یا تعبّدی باشد. در بحث قبل برخی قائل به تقدّم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی شده

د دارای دو لباس به عنوان زی حجّت بر تحقّق امتثال دارد.« امتثال تعبّدی»علم به امتثال داشته، و در « امتثال وجدانی»مکلّف در 

هارت آن داده طرت یکی و نجاست دیگری دارد، و لباس سومی نیز دارد که یک فرد ثقه خبر از است که علم اجمالی به طها

حقّق شده، و اگر با م« امتثال اجمالی وجدانی»است. در این مورد اگر یک نماز با لباس اول و یک نماز با لباس دوم بخواند 

 محقّق شده است.« امتثال تفصیلی تعبّدی»لباس سوم نماز بخواند 

ت؟ به عبارت دیگر آیا وال این است که آیا در این موارد نیز امتثال تفصیلی تعبّدی بر امتثال اجمالی وجدانی مقدّم اسس

حو تعبّدی و امتثال اجمالی به تقدّم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی به نحو مطلق است تا شامل این موارد )که امتثال تفصیلی به ن

 ؟نحو وجدانی است( نیز بشود

ال تفصیلی، ممکن است پاسخ این سوال نزد قائلین به تقدّم امتثال تفصیلی متفاوت است؛ زیرا با توجه به وجه تقدّم امتث

 اطالق ثابت شده یا نشود:

متثال اجمالی وجدانی اگر وجه اول پذیرفته شود، نباید در صورت فوق امتثال تفصیلی مقدّم شود؛ زیرا هرچند مکلف برای ا

راین در صورت فوق امتثال از احتمال امر است، امّا برای امتثال تفصیلی تعبّدی نیز منبعث از احتمال امر است. بنابنیز منبعث 

 اجمالی وجدانی مانند امتثال تفصیلی تعبّدی شده و هیچیک بر دیگری مقدّم نخواهد بود.
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عمل تارک اجتهاد و  ؛ زیرا اجماع بر بطالناگر وجه دوم پذیرفته شود، باید امتثال تفصیلی در صورت فوق نیز مقدّم شود

کند، لذا عمل وی باطل شده، تقلید وجود دارد. شخصی که تارک اجتهاد و تقلید است، معموالً بر اساس امتثال وجدانی عمل می

 پس باید امتثال تفصیلی تعبّدی نماید.

امتثال اجمالی بیان شده  جهی است که بر عدم کفایتبنابراین تقدّم امتثال تفصیلی تعبّدی بر امتثال اجمالی وجدانی، تابع و

 است.

 تنبیه دوم: امتثال تفصیلی تعبّدی و امتثال تفصیلی وجدانی

یک مقدّم است؟ سوال دیگر این است که اگر دو امتثال تفصیلی ممکن باشد که یکی تعبّدی و دیگری وجدانی است، کدام

عده طهارت جاری اشته، و در مورد لباس دوم نیز استصحاب طهارت یا قابه عنوان مثال اگر زید یقین به طهارت یک لباس د

 ده است.تواند با لباس اول یا دوم نماز بخواند. در صورت اول امتثال وجدانی شده و در صورت دوم امتثال تعبّدی شباشد، می

ائینی نیز قائل به تقدّم نحوم میرزای در این موارد کسی قائل به تقدّم امتثال تفصیلی وجدانی بر تعبّدی نیست، یعنی حتی مر

گر رسد نظر مشهور صحیح بوده و تقدّمی وجود ندارد. به عبارت دیگر این دو امتثال در عرض یکدینیست. به نظر می

ی ممکن نیست باشند. توضیح اینکه معنای حجّیت استصحاب و قاعده همین است که اکتفاء به آنها بدون مانع است. یعنمی

له این است ری باشد، امّا عمل مجزی نباشد. فرض این است که استصحاب جاری است، یعنی پیش فرض مسأاستصحاب جا

گر نتواند با استصحاب یا اکه ادلّه اعتبار استصحاب و قاعده اطالق داشته و شامل موارد تمکّن از علم هم هستند. بنابراین 

ین امتثال تفصیلی وجدانی و بآنها در این فرض است. در نتیجه تفاوتی قاعده و یا اماره نماز بخواند، این به معنی عدم حجّیت 

 امتثال تفصیلی تعبّدی نیست.

 


