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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
  .د استراهر دو وجه محل اشکال و ای اشاره کردیم، و دو قول تاکنون به دو وجهجب تخییری اقوالی بیان شد. در تصویر وا

 سوم قول

هذا واجب او »دانیم خییری این است که این واجب عندا... معلوم و معین است، لکن برای ما معلوم نیست. ما نمیواجب ت منظور از

  .دارداما نزد خدا وجوب تعیینی واجب است، این واجب است یا آن  «ذاک

 ری چیزی غیر از واجب تعیینی نیست. که واجب تخیی ین جهت مشترک هستندکنون گفتیم همه در اتقریبا سه وجهی که تا

  .است اخذ شده در وجه اول گفته شد که وجوب دو طرف واجب تخییری هر دو تعیینی است، لکن یک شرطی در کنارشان

ث اسقاط ، باعو اتیان شوددو اختیار  یکی از اینخییری وجوبش تعیینی است ولی اگر طرفین واجب ت که در قول دوم گفته شد

  .شودتکلیف دیگر می

جوب تعیینی و طرف واجب که بینشان مخیریم، نزد خدا از این دو یکی یعنی .اجب تخییری فی الواقع تعیینی استوطبق قول سوم 

 یوم بحث در این است که واجب تخییردر قول سبه عبارت دیگر  .ولی ما مخیر قرار داده شدیم بین این واجب یا آن واجب ،دارد

عند اهلل معلوم است  :گویدالبته آن کسی که می «فی علمه عزوجل»، کندچه که مکلف آن را اختیار میآن« مایختاره المکلف»یعنی 

 .معین است کنیم نزد خدا معلوم ویاین است که آن چه که ما اختیار مولی برای ما معلوم نیست معنایش 

  بررسی قول سوم 

 این قول واین احتمال نیز مبتال به اشکال است 
  اشکال اول

م از مکلفین هر کدا و زیرا اطراف واجب تخییری متعدد است و حداقل دو طرف دارد .الزمه این قول این است که واجب متعدد شود

اگر بگوییم واجب تخییری یعنی آنچه که مکلف هر را. کند و یکی نماز ظ، یکی نماز جمعه را اختیار میکنندرا اختیار مییک طرف 

. ها هم مختلف شونداست که واجب اش اینت است الزمه ومتفا ؛ اما چون اختیار مکلفمعلوم استکند عند اهلل عزوجل، اختیار می

ب یک چیز اگر واج ؟واجب یک چیز است یا دو چیز فعل واجب شود. باالخره شد وگاهی آنواجب بافعل نه گاهی این یعنی کأ

ین فر مکلف و چون مکلاداند عبارت است از مختنچه که خدا میبحث این است که آ ،دانداست و آن همان چیزی است که خدا می

و تغییر  تعدددر حالیکه  .چیز باشد چندواجب  ،متعدد شودآید که واجب . پس الزم میکنندرشان نیز فرق میااشند مختبمتفاوت می

انیم که همه مکلفین به یک چیز مکلف د. مییقین داریم که این مطلب درست نیست. دواجب مطلبی نیست که بتوان به آن ملتزم ش
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  .ستاین قول تغییر و اختالف و تعدد در واجب ا هه الزمکحالی رد، دنکاند و این واجب تغییر نمیشده

 :سوال

ز ظهر ا، دوست شما روز جمعه نمخواهم نماز جمعه بخوانمواجب تخییری است و من مینماز جمعه : گوییدمیمثال شما  استاد:

یار اختاست که مکلف ست؟ ما هو معین عند اهلل و آنچه که عند اهلل معین است چیست؟ همان یحتمال واجب چ. طبق این اندخوامی

خدا علم دارد که شما جمعه را  .شود که واجب یکی نیستکند پس معلوم میار شما با اختیار دوستتان فرق میکند و اینجا اختیمی

 .پس ما این جا دو واجب داریم نه یک واجب درحالیکه قطعا اینگونه نیست .کندر میاید و علم دارد که او ظهر را اختیکنیاختیار م
 اشکال دوم 

ماز فرقی بین ن ،یعنی در تحصیل غرض از واجب ؛تخییری به یک اندازه محصل غرض هستند هر دو طرف واجبرض کنیم اگر ف

اگر هر دو به یک اندازه  .است چرا از ابتدا شارع دو تکلیف و دو کار پیش روی مکلف قرار داده :گوییممی، جمعه و نماز ظهر نیست

اگر ، کندز جمعه میاکند که نمای تحصیل غرض میدرجه ی نماز ظهر به همان مرتبه ویعن ،ننداز تکلیف را حاصل می کغرض 

ن یحکیم عاقل سر نمی زند که تخییر را در جایی که طرففعل از این  ؟دو تکلیف قرار دهد اصال چه داعی داشته که ،اینچنین است

  .د پیش روی مکلفین قرار دهدتخییر به یک اندازه محصل غرضن
 اشکال سوم 

یعنی هم در مورد جعل از ناحیه موالی عرفی و  .مطلق موالی است رما در مورد حقیقت واجب و به ویژه واجب تخییری د بحث

 ، نباید طوری تحلیل کنیم کهخواهیم اوامر و نواهی و واجب و تقسیمات واجب را تحلیل کنیم. وقتی میموالی حقیقی ههم از ناحی

همه به نحوی است که  ان،قسامش، تحلیل ما از حقیقت امر و نهی و اعکس اتفاقا به. باشدمقدس شارع  فقط مختص به خدا و

ر عقالیی در قانون گذاری پیش شارع یک سیره غی ،کندمانند عرف در قانون گذاری عمل میاش این است که شارع هم یجهنت

گذاری و امر و نهی نونقا بادرت بهعارف عقالء مقالء با همان روش متشارع هم مثل همه ع .گیرد که برای عقال قابل فهم نباشدنمی

ی یا وجوب یا اقسام واجب ارائه دهیم باید به نحوی باشد که خواهیم تصویری از امر و نه. بنابراین وقتی ما میکندو امثال آن می

  .گذاری عرفی هم بشودشامل موالی عرفی و قانون

ی عرفی و قانون گذاران بشری نیست. موال وجوب تخییری قابل تطبیق بر لیل ازکنیم که این تحن نکته عرض میبا مالحظه ای

کند د که مردم را مخیر بین دو راه میشو. گاهی قانونی تصویب میوجود دارد عرف قوانینی داریم که این تخییر در آن درباالخره 

گذار و الزام تخییری آن واجبی است که نزد قانون انیم بگوییم حقیقت واجب تخییریتو. آیا میدندو طرف داررا هر تکلیف الزامی  که

وجوب توانیم بگوییم ؟ میتوانیم بگوییمرا در مورد قانون گذاران عرفی میآیا این  ؟ندمعلوم است که مکلف کدام را اختیار می ک

به واجب  برای اتیان داند که مکلفین چه راهی ران است که قانون گذار میوجوب تخییری ای یااین مسئله تخییری است و معن

داند که الی یوم القیامه چه کسی کدام طرف واجب تخییری داست که میخ فقطاصال در مورد بشر امکان ندارد.  این ؟کننداختیار می

 فین کدام را اختیارست که مکلواجب تخییری یعنی واجبی که عند اهلل معین ا: جا بگوییدبله شما می توانید آن .کندیاختیار مرا 

 . اشکاالت دیگر . البته صرف نظر ازکنندمی

توانید تصویر کنید که ، خدا علم غیب دارد و به نوعی میاش داشتن علم غیب استولین رکن این قول و مهمترین پایهابه هر حال 
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 داند که چه چیزیمکلف اختیار می کند در علم الهی. یعنی خدا می آنچه «المکلف فی علمه عزوجل هیختارما»واجب تخییری یعنی 

 هعلم بما یختار»اصال لفظ  ،حال آن اشکاالت دیگر بماند .داند که چه کسی چه چیزی را انتخاب کرده است، زیرا میواجب است

  .نیست قابل قبوللذا این تصویر به هیچ وجه  .در مورد غیر خدا امکان ندارد «مکلفال

 بنابراین قول سوم نیز باطل است.

 تغییر کوچکیک 

 :فرمایدکنم بر طبق این حدیث خداوند متعال میحدیث قدسی نقل میچون در ماه رجب هستیم و ایام اعتکاف نزدیک است یک 

 «فَمَنِ اعتَصَمَ بِهِ وَصَلَ بِی ،عِبادي بَينَ حَبالً بَينی و جَعَلتُ هذَا الشََّهرَ»

نگ اه چکسی که اعتصام به این ماه پیدا کند کسی که به این مخودم قرار دادم.  بندگان وماه را یک ریسمانی بین خودم من این  

اعتصام  این که . یکی از ویژگیهای این ماه این است کهیک ماه ویژه است بحثی نیست هکه این مادر این بزند به وصال من می رسد.

چنگ زدن به این ماه متصل شدن به این ریسمان  ؟اما مهم این است که اعتصام به این ماه چگونه است این ماه موجب وصال است به

 و به هر حال باید از فرصت این ماه برای توجه بیشتر به خداوند متعال .توجه کرد ت که باید به آنای اس؟ این نکتهچگونه است

طبق  .ستعبادت شبانه ما در این ماه خیلی موثر ا ،عبادات ما .کنیم استفاده رانقطاع عن الغی وابستگی بیشتر به خدا و ،خضوع بیشتر

 رجب ماه بارش «علی عبادهیصب اهلل فیه رحمته  األصبّر اهلل شه رجب» :فرمایش پیامبر)ص( رجب ماه بارش رحمت الهی است

در معرض این بارش قرار مهم این است که ما خودمان را  .رحمت است تعبیر بارش رحمت یعنی همه جا رحمت الهی فوران دارد

ران به خواهیم با اگر می .خوردنمی باران به ماباشیم و ما زیر سقف  کوچک می خواهد. اگر االن باران بیاید این یک حرکت .دهیم

 هیماه رجب اگر به عنوان ماه بارش ال .یعنی برویم در حیاط تا از این باران استفاده کنیم ؛خواهدما بخورد یک حرکت کوچک می

ل گام برای وصال این حداق .معرفی شده است یک تغییر می تواند ما را  در معرض این بارش قرار دهد و ما را از آن بهره مند کند

 حق تعالی است.

پیش  .پایین ترین مراحل وصال هم محقق می شودن پیش نیاز مهم تحقق پیدا کند اگر ایبه این ماه یک پیش نیاز مهم دارد. اعتصام 

به و  رش رحمت الهی شامل ما شوداین تغییر مقدمه می شود که با .دهیمبیک تغییری در خودمان یعنی باید تغییر است ، وصالنیاز 

ما گاهی بدون این تغییر و  .و بعد این خودش آغاز یک حرکت عمیق و موثر و سازنده می شودصال را برسیم مرتبه ضعیفی از و

  .یم ولی آن چیزی که باید ما را به واقع در معرض بارش الهی قرار دهد به آن توجه نداریمانتقال به اعمال ظاهری می پر داز

 بیانیه مقام معظم رهبری نقشه راه انقالب است

 ه است.مطرح شد نقالب معرفی کردند و بحث ها و مطالب زیادیبه عنوان گام دوم ا که در مورد بیانیه رهبر معظم انقالب

کجا  م وانصافا بیانیه به عنوان این که ما کجا بودیه می کنم آن را مطالعه کنید. توصی ، ولیرا مطالعه کردید یا خیرنمی دانم این بیانیه 

رحم اهلل من عرف من این و فی این و الی » ا در مورد انسان داریم کهم .حدیث معرفت انقالب استهستیم و کجا خواهیم رفت، 

این مسیر خود شناسی که کجا بودیم و کجا بوده و کجا هست و کجا خواهد رفت.  جاک کسی را که بفهمد خدا رحمت کند «این

 باالخره این .هستیم و کجا خواهیم رفت یک مسیری است که برای موجوداتی که حیات اعتباری دارند هم باید مورد نظر باشد

و یک مسیری را در آینده این انقالب گذشته دتی از عمر عنوان یک موجود زنده موثر پابرجا یک تولدی داشته، یک م انقالب به
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مه بوده، اآلن هم به هر حال با وجود هدر گذشته هم طبیعتا در گذشته موفقیت های بسیاری نصیب شده اشکاالتی  .باید طی کند

 یک شده است، ضمن همه کاستی ها، انقالب غیر قابل انکاری نصیب انقالب و کشور و مردمو موفقیت های بزرگ  اشکاالت،

  .این بیانیه نقشه راه انقالب در آینده است شود. مسیری باید در آینده برود که آن قوت ها بیشتر و ضعف ها کمتر

عادت داریم سر چیزهایی  دون برنامه و اقدام عملی است. مامتاسفانه یکی از مشکالتی که ما در این کشور داریم هیاهو کردن ب

 یمطالب و سخنان ارزشمند گذشته نگاه کنید خیلی اوقات،شما در این سال های  .ل نداریمهیاهو می کنیم اما برنامه ریزی و عم

 .اما عمال کاری صورت نگرفته است شده همان آغاز یک سر و صدا و بیانیه و راهپیمایی بزرگان گفتند، رهبری فرمودند، و در

ه بنه در خیلی از مسایل همینطور است. متاسفا .ا دیدیمفوقش یک همایشی ترتیب دادند اما این که این ها عملیاتی شوند کمتر م

 ،و حتی اگر نیاز به اصالح ساختار است جاری نماییم ببریم در ساختارزییات برنامه ریزی کنیم و جای این که این را کامال با ج

  .افتدکه این ها عمل شود، ولی کمتر اتفاق میاصالح کنیم 

یعنی ما عادت داریم در  ؛مطالب را تفسیر می کند ،نه نیازهای اصلی ،مناسب با ذوق خودش این است که هر کسی مشکل دیگر

بقیه اعضاء رئیسی مغفول و برجسته می کنیم  می سازیم. یعنی یک گوشه را کاریکاتورها آنخیلی امور از شخصیت ها و سخنان 

  .همه این ابتالء را دارند .متروک می ماند

در مسائل انقالب در مسائل مختلف این دو اصل را باید رعایت  ،الگومعرفی اهل بیت، در ارائه در مورد ما واقعا درباره همه امور، 

 .کنیم

  .عمل است ،مهمتر از تبلیغاتتبلیغات الزم است اما  .اقدامات ما فقط منحصر در تبلیغات سطحی و چشم پر کن نباشدیکی اینکه  

یک بخش  رائه دهیم، نه اینکه با ذوق خودمانهست را به نحو کامل ا چهی کردن موضوعات بپرهیزیم. آناریکاتوراز کدیگر آنکه 

 گزینش کنیم و یک بخش را حذف کنیم.را 

 .و هوشمندانه و امیدوارانه نوشته شده استاست با مالحظه این دو نکته عرضم این است که این بیانیه واقعا بیانیه دقیق و ارزشمند 

ی که سر فصل های .مختلفی توجه دادند مطالباما ایشان در این بیانیه به الب زیاد است و من نمی خواهم به یک بخش بپردازم. مط

 ،عزت ملی مبارزه با فساد، استقالل و آزادی،عدالت و  ژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد،خود ایشان به آن اشاره کردند علم  و پ

این ها سرفصل های بیانیه مهم معروف به گام دوم است و واقعا یک  است. مرز بندی با دشمن و سبک زندگی ،روابط خارجی

 ه طور جدی به آن توجه شود و زمینه های عملیاتی کردن آن فراهم شود.ب در این بیانیه هست که می طلبدجامعیتی 

ه دکه از کجا آممت کند کسی که بشناسد خودش را م خدا رحاین که عرض کرد .توصیه هایی در مورد این سرفصل ها دارند ایشان

یعنی این که ما در گذشته تاریخی خود  ؛شده است در کجا هست  و به کجا می رود، در این بیانیه در مورد انقالب این سیر تبیین

ن کجاییم و در عین حال چه در این کشور کجا بودیم و چه مشکالت جدی داشتیم چه انحطاط هایی داشتیم و انقالب چه کرد و اال

عرصه معنویت و اخالق و استقالل  کاستی ها و نقص هایی وجود دارد و این که کجا باید برویم در عرصه اقتصاد، درعرصه علم و در

تفضل حکومت ها به مردم نیست این یک نیاز فطری انسان است و آزادی مثال در مورد آزادی ایشان فرمودند که  ؛زادیو آ

فرماید: معنویت به معنای برجسته کردن ارزش های مید یا مثال در مورد معنویت و اخالق، نباید ابزار آن را فراهم کن هاحکومت

 ،گذشت ،معنوی از قبیل اخالص و توکل و ایمان در خود و جامعه است و اخالق به معنای رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی
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همه  همعنویت و اخالق جهت دهند .و اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو استتواضع  ،شجاعت ،راستگویی ،کمک به نیازمند

به عنوان جهت دهنده همه حرکت را معنویت و اخالق ایشان  .حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه ماست

 اند.و فعالیت های اجتماعی معرفی کرده ها

ا برخورداری محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می سازد و نبودن آن ها حتی ببودن آن ها  :فرمایدسپس در ادامه می

 آفریند.مادی جهنم می

  .باره صحبت کنیماگر فرصتی شود باید کامل در این

 رددر موت در مورد سبک زندگی همینطور است، در آینده در اقتصاد همینطور اسست این یک جهت گیری کلی جامعه و انقالب ا

فساد همینطور است این که تعبیر کردند فساد را به عنوان یک توده چرکینی که در کشورها و نظام ها اگر دربدنه حکومت ها عارض 

 بسیار مهم است. این یک اصل و مطلب ،ها استرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنشود زلزله وی

ند بکند. می تواند تمدن سازی کند. تحوالت فردی و نظام سازی می توا این انقالب فرماید:رد ظرفیت نظام سازی انقالب، میدر مو

 به بعد بیشتر باید به وجود آورد. بوجود آورده است و از این اجتماعی بسیاری

است و به نظر من این بیانیه باید هم یک مبنایی برای بررسی کاستی ها و اشکاالت در فضای  این بیانیه بسیار ارزشمندمطالب 

و هم نقشه راه برای آینده مورد توجه قرار بگیرد و به ضمیمه اهداف اولیه انقالب و آرمان های امام راحل عظیم الشأن موجود 

یلی مهم ین به هر حال خشاخصی شود که با این شاخص همیشه ارزیابی کنیم که چه اشکاالتی داریم کجا هستیم و کجا باید برویم ا

 .دش در مورد تحقق این نقشه راه کوشش و تالش داشته باشدانشاء اهلل هر کسی به سهم خو .است

 «الحمد هلل رب العالمین»                              


