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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

ف پیشاهوَى  ثب اضبسُ ثِ هجبًی هختلهحمك خَیی فبیی وى ٍاجت ثیي تؼییٌی ٍ تخییشی ٍ دٍساى ٍاجت ثیي ػیٌی ٍ دس ثحث اص دٍسا

  .ٌیت ٍاجت استیػٍ ٍاجت  تیٌّهمتضبی اطالق لفظی تؼی :ًذَدحمیمت ٍجَة وفبیی فشهحمیمت ٍجَة تخییشی ٍ 

 کالم محلق خيیی در دوران واجب ةین عینی و کفایی

بسُ ثوِ  ساى ٍاجت ثیي ػیٌی ٍ وفبیی ًیض ایطبى ثب اضو . اهب دس دٍتخییشی ػشؼ وشدین اجت ثیي تؼییٌی ٍٍوالم ایطبى سا دس دٍساى 

 ،ٍاجوت سا  ثیي وفبیی ٍ ػیٌوی  تاجاى ٍسٍِ دس داست و همتضبی اطالق ایي : ٍاجت وفبیی هی فشهبیذچْبس هجٌب پیشاهَى حمیمت 

  .ٍاجت ػیٌی ثذاًین

 وٌذ. میمت ٍاجت وفبیی اضبسُ هیپیشاهَى ح ،ثِ اًظبس هختلفاثتذا ایطبى 

 اكيال درةاره حلیلت واجب کفایی 

 كيل اول:

تؼبلی هؼلَم  یؼٌی ضخع خبظ وِ ًضد خذاًٍذ تجبسن ٍ . ػٌذ اهلل ضذُ است یيجت وفبیی تىلیف هتَجِ ثِ ضخع ٍاحذ هؼاٍدس 

. صیشا آى غشضوی ووِ خذاًٍوذ اص ٍاجوت     ػٌذ اهلل سبلط هی ضَد ت، لىي اگش آى ٍاجت سا دیگشی اًجبم داد اص آى ٍاحذ هؼیياس

 سبلط هی ضَد.ًیض ٍاجت  اهش ثِ آى ذ لْشاًداضت، ٍلتی دس خبسج هحمك ض
 :دوم كيل

تَاًوذ   طوَس ووِ یوه تىلیوف هوی      یؼٌی ّووبى ضذُ است.  وجوَعالهي حیث ىلفیي هجوَع ه َجِجبت وفبیی تىلیف هتدس ٍاج 

ّوبًطَس وِ ًوبص یه  هثال .دس هَسد اضخبظ ّن هی تَاًذ ایٌطَس ثبضذ ،ثبضذ اهش هشوت اص اجضاء ٍجَدی ٍ ػذهی هَضَػص یه

ثِ یوه   تىلیف هتؼلك ضذًُیض ایٌجب ؛ ًجبیذ ثبضذثبیذ ثبضذ ٍ ثؼضی ثؼضی اص اهَس یؼٌی ٍجَدی ٍ ػذهی است  ضی هشوت اص اهَس

اگش تىلیف یه ضخع ثِ هشوت هوىي ثبضوذ   .است یٍاحذ ضخػی وِ هَضَػص هشوت اص هجوَػِ ای اص اهَس ٍجَدی ٍ ػذه

خذاًٍوذ   . هثالثش ٍصاى تىلیف ٍاحذ ضخػی ثِ هشوت دلیمبً .تؼلك تىلیف ثِ ّوِ اضخبظ ثِ ًحَ ػوَم هجوَػی ّن هوىي است

یؼٌی ثِ ًحَ ػوَم هجوَػی هتؼلوك تىلیوف    .ٍ ایي تىلیف هتَجِ ثِ هجوَع هي حیث الوجوَع است وشدُ ثِ دفي هیت اهش هتؼبل

 . دّذ اص ثمیِ سبلط هی ضَدٍاجت سا اًجبم  ٍلی ٍلتی یه ًفش ؛گیشدثش هی  سسا د ّوٍِ است 
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   :سيم كيل

وىلفیي یجت ػلویْن  الیؼٌی ول فشد هي افشاد » ضذُ است. استغشالیوَم ت وفبیی تىلیف هتَجِ ثِ ػوَم هىلفیي ثِ ًحَ ػدس ٍاج

هَسد ّوِ ایي افشاد هطوشٍ  ثوِ یوه     ساهب ًْبیت ایي است وِ ایي ٍجَة د ،یبى پیذا هی وٌذایي ٍجَة سش« الؼول ثْزا الَاجت

آى وِ دیگشاى توشن  ٍاجت است ثِ ضش   اهش هَلی ثش ضخع  ثِ ػجبست دیگش .هطشٍ  ثِ تشن دیگشی است ؛ یؼٌیضشطی است

وِ دس  یاهب ٍجَة ثش توبم هسلویٌ ،بم وٌٌذیلهی سٍد ثش ّوِ ٍاجت است وِ ثِ دفي ایي هسلوبى  ٍلتی هسلوبًی اص دًیب . هثالًوٌٌذ

  .هطشٍ  ثِ تشن ایي ٍاجت اص ًبحیِ دیگشاى است یي ضْش ّستٌذ،ا

  دوم و سوم فرق قول

تىلیوف هتَجوِ   ؛ اهب دس هؼٌوبی سوَم،   هتَجِ ثِ ػوَم است ثِ ًحَ هجوَػییؼٌی  .تىلیف هتَجِ ثِ هجوَع استدس هؼٌبی دٍم 

  .ػوَم است ثِ ًحَ ػوَم استغشالی

ٍ ضوبهل   وٌوذ  یواست.تىلیف اًحالل ثِ افشاد پیذا ً وجوَعالهجوَػی هي حیث ػبم فشق ػبم  هجوَػی ٍ استغشالی ایي است وِ 

لزا  ضذُ است ثِ ّوِ ائوِ هي حیث الوجوَع ،ثِ ایوبى ی است؛ یؼٌی تىلیفّوِ هی ضَد هثل ٍجَة ایوبى ثِ ائوِ وِ ػبم هجوَػ

 .اگش ثِ یه اهبم ایوبى ًیبٍسد ثب ایي تىلیف هخبلفت وشدُ

هٌظوَس ایوي   ٍ وجووَع  الاهب ٍلتی هی گَیذ اوشم ول ػبلن ایٌجب ٍجَة اوشام هتَجِ ثِ ّوِ ػلوبء است اهب ًِ هجوَع هي حیوث  

 َدًذ ثبیذ اوشام ضًَذ ثلىِ ثبیذ ته ته اوشام ضًَذ. ٍلتی ثب ّن ث وِ ػلوب ستًی

هوی گیوشد ثوِ     ثِ هجوَع افشاد تؼلك، ػوَم هؼٌبی دٍم، تىلیف دس ٍاجت وفبیی ثِیؼٌی دس  .ّویي استًیضفشق هؼٌبی دٍم ٍ سَم 

بم لتی یه ًفوش اًجو  . ٍلی ٍتؼلك تىلیفٌذ ًِ ته ته افشادهوَع ثب ّن ّوِ ایي هسلوبًبى هي حیث الوج یًحَ ػوَم هجوَػی یؼٌ

لی ٍلی ٍجَة شاافشاد هتَجِ است ثِ ًحَ ػبم استغ دس هؼٌبی سَم تىلیف ثِ ته تهاهب  .اص ثمیِ سبلط هی ضَدتىلیف هی دّذ 

   ثِ تشن دیگشی است.ًسجت ثِ ّش ضخع، هطشٍ
 چىارم:كيل 

ٍ تىلیف هتَجوِ ثوِ غوش     احذ الوىلفیي ال ثؼیٌِ هىلف است  غیش هؼیي است یؼٌیفبیی هتؼلك ثِ یه ًفش تىلیف دس ٍاججبت و 

 ثٌبثش ًظش هحمك خَیی ایي لَل ثیي الَال غحیح تشیي لَل است ٍ ّویي لَل سا ایطبى اختیبس ًوَدًذ. .الَجَد است

ٍ ایٌىِ  است هی گیشد، یؼٌی غش  الَجَد هْن ثِ غش  ٍجَد طجیؼة ی اص اٍلبت غشؼ هَال تؼلكّوبًطَس وِ گبّ توضیح ذلک:

یي تؼلك هی گیشد وِ ّوِ هىلفیي اًیض گبّی غشؼ هَال  دس هَسد تىبلیف ؛دّذ هْن ًیستچِ ضخػی آى غش  الَجَد سا اًجبم 

  تؼلك هی گیشد. اص ًبحیِ هىلفیي لفیي همػَد اٍست ٍ گبّی غشضص ثِ غش  ٍجَد فؼلویغ هىوبس سا اًجبم دٌّذ ٍ غذٍس اص ج

لزا ثب فؼل  ،ثش ّوِ ٍاجت استاتیبًص وِ ًبهیذُ  هی ضَد ٍاجت ػیٌی  تؼلك گیشدجویغ هىلفیي ثِ غذٍس فؼل اص اگش غشؼ هَلی 

ثلىوِ   ،هىلفیي تؼلك ًگشفتِ ثبضوذ  . اهب اگش غشؼ ثِ غذٍس اص جویغیىی اص ثمیِ سبلط ًوی ضَد ٍ ّیچ ضشطی ایٌجب ٍجَد ًذاسد

ووِ    ي ثبضوذ خَاستِ هَلی ایو  ذّذ ٍهیجبم ِ ضخػی اًیف ػي غش  ٍجَدّن تؼلك گشفتِ ٍ هْن ًجبضذ وِ چغشؼ ثِ غذٍس تىل

 هی ًبهٌذ. ٍاجت وفبیی سا آى لجولِ سش ثضًذاص ًبحیِ هىلفیي فی اایي فؼل 

هىلفیي اسوت ٍ  هىلفیي ٍاجت است ال ثؼیٌِ ٍلی دس ػیي حبل لبثل اًطجبق ثش ّوِ  اصٍاججی است وِ ثش یىی پس ٍاجت وفبیی  

  .دٌّذ اص ثمیِ سبلط هی ضَد، تىلیف سا اًجبم ْبچِ ثؼضی اص آًًچٌب
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یٌص اهش ثوِ فؼلوی   هبدثِ خ ػش  هَال سٍالغ ضذُ است. هثال دػش  ٍ ّن دس ضشع بی چْبسم ّن دس هؼٌ :هی فشهبیذهحمك خَیی 

دّذ غشؼ یٌص دستَس هَال سا اًجبم هدب. اگش یىی اص خهتؼلك ضذُ ثبضذ یغذٍس اص ضخع خبغثِ  هی وٌذ، ثذٍى ایٌىِ غشضص

 دستَس هَال ضًَذ. دس ایٌػوَست  ًذ وِ ّوِ هخبطتآة ثیبٍس . هثل ایٌىِ هَال دستَس دّذ خبدهیياهش سبلط ضذُ ٍ هَلی حبغل

ٍلی اگش یه ًفوش ثوِ    .هی تَاًذ ّوِ سا تٌجیِ وٌذ ،آة ًیبٍسد ضخػی ثشای هَالیؼٌی اگش  ،ٍاجت است اًجبم اهش هَال اثتذا ثش ّوِ

ثِ دفي هیت هسلوبى دادُ هی ضَد آى چیوضی  ٍلتی دستَس  ،ّویي است ًیض دس ضشع .دضَتىلیف سبلط هی  َس ػول وشد،ایي دست

 ووبسی  ضوبسع   اٍ حفو  ضوَد.  احتشام ٍ  ًوبًذ یيسٍی صههیت هسلوبى جٌبصُ  هطلَة ضبسع ٍ غشؼ هَلی است ایي است وِوِ 

لزا ٍلتی  .دَضاست اص ًبحیِ ّش وسی وِ اًجبم  خبسجتحمك غشؼ دس  سا اًجبم هی دّذ. هطلَة ضبسعایي وبس  ًذاسد چِ ضخػی

  .اص ثمیِ سبلط هی ضَد ضَد یه ًفش هتػذی ایي وبس

ووِ ٍاجوت    سیش وٌین همتضبی اطالق ایي استتف اص ایي چْبس هؼٌب یهثِ ّش  ،هب ٍاجت وفبیی سا سپس هحمك خَیی هی فشهبیٌذ:

تضبی اطوالق ایوي   مسا  وِ اختیبس وشدُ ثبضین ه ّش هجٌبیی، ٍ وفبئیتضه وٌین دس ٍاججی  ثیي ػیٌیت  یه ٍاجت ػیٌی ثبضذ. اگش

  .ٍاجت ػیٌی ثبضذ ،ٍاجت است وِ

 ةررسی ملتضای اطالق ةناةر ور چىار كيل

حذ هؼیي ی اگش دیگشی اًجبم داد اص ایي ٍاٍلذُ، ذ هؼیي ػٌذ اهلل ضایي ثَد وِ تىلیف هتَجِ ثِ یه ٍاحهؼٌبی اٍل  :اول قول طبق

ٍ ّیچ لیوذی دس آى  ٍاجت وشدُ  وِ ایي دلیل چیضی سا ثش هب هب هَاجِ ضذین ثب یه دلیل هطلمیحبل اگش . سبلط هی ضَدػٌذ اهلل 

دیگشی آى سا اًجبم ثذّوذ تىلیوف    اگش ُ،وِ ثَسیلِ ایي دلیل ثش هب ٍاجت ضذ . اوٌَى ضه داسین وِ آیب ایي ػولیثیبى ًطذُ است

چِ ایي ًگیشین چٌبیذ ٍ ضشطی وٌبسش ثیبى ًطذُ است، اص اطالق  دلیل ًتیجِ هی ذُ ٍ لچَى ّیچ ثیبًی ًیبه ؟سبلط هی ضَد یب ًِ

هب سبلط ًوی ضوَد ٍ ایوي   ثب اتیبى دیگشی تىلیف اص  ٍ ش هب ثشداضتِ ًوی ضَددیگشی اًجبم ضَد ایي تىلیف اص دٍٍاجت تَسط 

 . ػیٌی است یؼٌی آًىِ ٍاجت

اهوب   الوجوَع ثطَد) تػَیش لَل دٍم غیش هؼموَل اسوت،   جِ ثِ هجوَع هي حیثججبت وفبیی هتَتىلیف دس ٍااگش  بق قول دوم:ط

. ایي است وِ ّش فشدی اص افشاد هىلف هَضَع ایوي تىلیوف اسوت    شظبّش ضَد وِاگش دلیلی ٍاسد  ؼ وٌین ایي اضىبل ًجبضذ(فش

اگش هب ثخَاّین هَضَع تىلیف سا  است. هتَجِ ّوِ ضذُ : غل ػٌذ سٍیة الْالل ظبّشش ایي است وِ تىلیفگَیٌذ هی ٍلتییؼٌی 

هجوَػی ثبضٌذ  هجوَع افشاد هىلف ثِ ًحَ ػوَم هجوَػی ثذاًین آى ّن ثِ ًحَی وِ ّش فشدی اص افشاد هىلفیي جضیی اص آى ػوَم

طجك  ایي ثش. ثٌبثشًفی هی وٌین ثب اطالق آى احتوبل سا ،. حتی اگش احتوبل ّن ثذّینثش خال  اطالق است تب ایي تىلیف ػول ضَد،

  .هؼٌبی دٍم ّن التضبی اطالق دلیل دس دٍساى ثیي ٍاجت ػیٌی ٍ وفبیی ایي است وِ آى ٍاجت ػیٌی ثبضذ

ی ثش ّوِ ٍاجت است ثِ ضش  تشن یؼٌ .شالیًحَ ػوَم استغ دس هؼٌبی سَم تىلیف هتَجِ ثِ ّوِ هىلفیي است ثِ :سومبق قول ط

هَلی ثبیذ  ٍ اگش همػَد ٍاجت وفبیی ثَد ِ ایي تىلیف هتَجِ ّوِ استهطلك ثبضذ ظبّشش ایي است و ٍاجت دلیلاگش . خشیياآل

ٍاجوت   ثِ ضش  ایٌىِ دیگشاى تشن وشدُ ثبضوٌذ یب ثِ ضش  آى وِ دیگشاى اتیبى ًىٌٌذ  ضش  هی وشد وِ هثال ایي ٍاجت  ثِ ًحَی

  .ت ػیٌی استاجٍاجت یه ٍ یيهؼلَم هی ضَد ا ش ًطذُست ٍ چَى ایي لیذ روپس اضتشا  یه هًٍَِ صائذ ا است.

ایي فشؼ . صیشا دس است ػیٌیت ٍجَة ،دٍساى ثیي ٍاجت وفبیی ٍ ػیٌی سطجك ایي هجٌب همتضبی اطالق لفظی د بق قول چهارم:ط

 ت.احذ الوىلفیي ال ثؼیٌِ یؼٌی یه ػٌَاى جبهغ اًتضاػی هتؼلك تىلیف ضذُ اسو . تىلیف هتَجِ ثِ احذ الوىلفیي ال ثؼیٌِ ضذُ است
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آى طجیؼوت اًتضاػوی ٍ    ساص ٍجَُ تفسیش ٍاجت تخییشی ثیبى وشدین وِ ٍاجت تخییشی ٍاججی است وِ د دس ٍجِ سَمَس وِ ّوبًط

ٍاجت وفبیی دس ٍالغ یه ٍاججی است وِ یه ػٌوَاى   هطلت سا هی گَیین.جب ًیض دلیمب ّوبى یٌا ،جبهغ ػٌَاًی هتؼلك تىلیف است

ضه هی وٌوین ووِ ایوي     . ٍلتیهتؼلك تىلیف ٍالغ ضذُ است احذ الوىلفیي ال ثؼٌیِ ي هىلفیي یؼٌیاًتضاػی ٍ یه جبهغ ػٌَاًی ثی

اص هىلفویي اسوت یوب جوبهغ     خبظ غٌف  هَضَع تىلیف افشاد یب ٍالغ ضه داسین وِ دس ت یه ٍاجت ػیٌی است یب وفبیی،ٍاج

یؼٌی افشاد  .ایي ٍاجت یه ٍاجت ػیٌی ثبضذ هی وٌذ وِ اطالق التضبء .ػٌَاًی ثیي ایي فشد ٍ سبیش افشاد وِ هی ضَد احذ الوىلفیي

. ثوِ ػجوبست دیگوش: احوذ     دٌّذ ٍ دیگش آى جبهغ ػٌَاًی هَضَع ًیسوت ّوِ افشاد هىلفیي ثبیذ ایي وبس سا اًجبم  ٍ هىلف ّستٌذ

 .1لفیي ال ثؼیٌِ هَضَع تىلیف ًیستالوى

وفبیی همتضبی اطالق لفظی ایي است وِ ایي  ٍاجت ثیي ٍجَة ًفسی ٍ غیشی ٍ ػیٌی ٍ دٍساى سادػب ایي است وِ دل ػلی ای حب

جت ایب ثشای ٍ یشی ضذُی ثیي تفبسیش هختلفی وِ ثشای ٍاجت تخیبضذ ٍ ػیٌی ثبضذ ٍ ػلی الظبّش فشلتؼییٌی ث ،ٍاجت ًفسی ثبضذ

 ست. وفبیی گفتِ اًذ ًی

آیب غیش اص اطالق لفظی ساُ ّبی  َال ایي است وِاهب س .اطالق یه ساُ ثشای وطف ػیٌیت ٍ ًفسیت ٍ تؼییٌیت است ّش غَست سد

 یت ٍ تؼییٌیت ٍ ًفسیت ّست یب خیش وِ ثبیذ ثشسسی گشدد.دیگشی ّن ثشای وطف ػیٌ

   سد وِ هحمك اغفْبًی ثیبى وشدُ ٍ جَاة دادُ ضذُ اًذ.هسئلِ دیگش اضىبلی است وِ ًسجت ثِ ّش سِ ثحث ٍجَد دا

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»
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