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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 واجب عینی و کفایی

گذشته به برخی از این تقسیمات اشاره کردیم و نکاتی که الزم  در .است تقسیم واجب به کفایی و عینی واجب، یکی از تقسیمات

ود که ، عمده بحث متمرکز رو  این نکته ب در تقسیم واجب تیییر  و تییینیمثال شد.بود درباره برخی از اقسام گفته شود مطرح 

  .مورد بررسی قرار دادیم اکثر نیز را در مورد اقل ومسئله که این ؟ امکان دارد یا مستحیل است ب تیییر  ثبوتاًآیا واج

 است. تقسیم واجب به کفایی و عینی ،یکی از تقسیمات در مورد واجب

 ،شود، تکلیف از دیگر  ساقط نمیواجب عینی واجبی است که با اتیان هر مکلفی این است که عینی واجب کفایی و مینا  میروف

 شود.را انجام داد تکلیف از سایرین ساقط می اگر مکلفی که من به الکفایه است آن اما واجب کفایی واجبی است که

هایی که در مورد واجب از بحث سپس برخیو چیست حقیقت واجب کفایی شود که اصال واجب کفایی شرح داده میحقیقت ابتدا 

  کنیم.را مطرح می شودکفایی الزم است طرح 

 حقیقت واجب کفایی

  :به طور کلی در هر تکلیفی سه رکن وجود دارد

  .کندامر میتکلیف کننده و آن کسی که الف( 

  است. کسی که تکلیف متوجه او شده ،استطب خطاب تکلیفی ، کسی که میامکلف یا دستور گیرندهب( 

  .شودن چیز  که به آن تکلیف میتیبیر دیگر مکلف به آ یا بهج( متیلق تکلیف 

« ةلصلوا اواقیم» در .بزنیم لامث« وا الصلوةاقیم»توانیم به بیان کنیم می ب یک مثالدر قال در واجب عینی اگر بیواهیم این سه رکن را

اطب این ها میداریم که همه انسانیک مکلف  .او است که امر به نماز کرده است ،متیال استه خداوند یک تکلیف کننده داریم ک

 .که نماز بیوانندامر کرده ها ، یینی خداوند به همه انساناستل نیز نماز ا. رکن سوم در این مثخطاب و مکلف این تکلیف هستند

 . این سه رکن هر تکلیفی است

لیف یینی یک تکوجود دارد.  این سه رکن زدر واجبات کفایی نیبحث است.  این سه رکن محل کن ازرمورد واجب کفایی یک اما در 

ا امر به تجهیز امر به نماز میت یاین سه رکن در مثال شود و یک مکلف. و آن چیز  که به آن تکلیف می یک مکلف به ،کننده داریم

مسلماً وجود یا تجهیز میت و مکلف نیز  نیز عبارت است از نماز مکلف بهوند وجود دارد و میت وجود دارد؛ از یک طرف امر خدا

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8331/اردیبهشت /3 :تاریخ                                                                      اوامر موضوع کلی:      
      8444شعبان 81مصادف با:            مکلف د از صومق  –حقیقت وجوب کفایی  –عینی و کفایی  وجوب :جزئی موضوع       

   در وجوب کفایی                                 
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  .کسانی هستند که باید این امر را امتثال کنند یینی مسلماً .اردد

ی هایمورد رکن سوم که مکلف باشد بحث د لکن درنو مکلف به ابهامی ندار. تکلیف کننده دو رکن اول روشن استدر واجب کفایی 

ب در واج ؟سته گردن اوخطاب است و تکلیف ب چه کسی میاطب به اینباالخره در واجب کفایی مکلف کیست؟  ود دارد کهوج

 ها مکلف هستند؟آیا همه انسان که دارد وجود بحثاین جا   .چنین نیستایندر واجب کفایی  اما ،هستند ها مکلفهمه انسانعینی 

شان ساقط است و این ن توسط برخی از مکلفین تکلیف از بقیه شود با انجام دادن واجب کفاییاست پس چرا گفته می چنین اگر این

 هپس از یک طرف هم .همه مکلف هستند ،م ندادهاانجبینیم که تا مکلفی تکلیف را میاز یک طرف  .بقیه مکلف نیستند دهد کهمی

همه یا برخی؟ اگر  ؟الخره مکلف در واجب کفایی چه کسی استبا .شودمکلفند و از یک طرف با انجام آن از گردن بقیه ساقط می

  ؟چه کسانی هستند ،برخی هستند

یم و بشکافیم و اقوال و انظار را ببیناین مطلب را خواهیم . میعمده بحث در این قسمت پیرامون تبیین مکلف در واجب کفایی است

 بررسی کنیم و بید نتیجه بگیریم که حق در مسئله چیست؟

ه کاین است  ماالتی که در مسئله وجود دارد(احت هیم کرد واشاره خوا از اختالفی که صرف نظر) مسلم است جب کفایی آنچهوا در

 ثواب و اگر میالفت کند عقاب دارد. واجب را اتیان کند از سایر مکلفین ربا قطع نظاگر مکلفی 

امروز نماز صبح  :گوید، مثال شارع میشودمالحظه میدیگران  در واجب عینی هر مکلفی درباره تکلیفش استقالال و با قطع نظر از

که به این  هاآن ،رو  کره زمین ها انسانتمام بین شو . از ثواب دار  و اگر نیواند  عقاب میاگر خواند   بر تو واجب بوده،

 بکنند عقاکه میالفت می هابرند و آنمیو با قطع نظر از سایرین ثواب ال کنند، مستقو این تکلیف را اتیان میکنند امر توجه می

را  میتلفبیشتر نداریم ولی در عین حال همین خطاب افراد « اقیموا الصلوة»مثل در واجب عینی یک خطاب که. با اینشوندمی

  .کندوادار به تکلیف می

 که در ها استامل عموم انسانش و اگر خاطرتان باشد در نظریه خطابات قانونیه مطرح شد که خطابات شرعی به نحو عام است

 رهر خطابی به عدد افراد متیلقش یا به تیبی :گویندستند میخطابات هالل هایی که قائل به انحبود. آنمقابل نظریه انحالل خطابات 

گریبان  «اقیموا الصلوة» خطاب امروز صبح وقتی زمان نماز صبح رسید یینی .کندل پیدا میالانح «مکلف به»دیگر به عدد افراد 

بت انحالل این است که هر خطابی به نسمینا  طور عصر و شب. همین ،گیردشما را میگریبان  ، ظهر هم همین خطابشما را گرفت

« اقیموا الصلوة»ها خطاب از دل ملیاردها یا میلیون ،کند برا  یک نفر از زمان بلوغ تا زمان مردنتیداد تکالیفش انحالل پیدا می

 . آیدیمبیرون 

نی خمی امام . یینیدرباره مکلف به است ،خطابات خمینی فرمودند و نظریه انحاللخطابات قانونی که امام نظریه  پس اختالف

شود و ها میانسان یک خطاب کلی است که شامل همه ،تیداد مکلف به انحالل پیدا کند طور نیست که هر خطابی بهاین :گویندمی

الل انح ،خطابات عامه :امام خمینی فرمودند ، اینکهکندز حیث مکلف مسئله فرق میگیرد. اما امورد هر تکلیفی گریبان او را می در

ضوع برا  مو که هر شیصی خودش مستقالاین باره مکلف به است و اال از حیث مکلف و، درکندبه خطابات شیصیه پیدا می

ه بر هر مکلفی با اتیان یا میالفت تکالیف، آثار  مترتب در واجبات عینی میلوم است ک .کندفرقی نمی میالفت و موافقت است

 ؟ اما در واجب کفایی چطور شودمی
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رخی از ایی غیر قابل تیدد هستند و ببرخی واجبات کف ؛دسته هستند واجبات کفایی چندواجب کفایی مسئله متفاوت است زیرا  رد

دیگر  ،یینی اگر یک نفر میت را دفن کرد ،قابل تیدد است  دفن میت یک واجب کفایی غیر، مثالواجبات کفایی قابل تیدد است

ایی اما برخی از واجبات کف .رفته است زیرا موضوعش از بین، کند نیستمیت که دیگر  بیواهد مبادرت به دفن جایی برا  این

  .کنیمشدن مسئله یک فرع فقهی را بیان می برا  روشن .قابل تکرار و تیدد است کهنماز بر میت  مثل ،تیدد هستند قابل

 یک فرع فقهی

، ولی صد نفر آوردندرا میت  ید یکفرض کن ؟وجوب کنند یا خیر توانند قصد، آیا همه میاگر جمیی بیواهند بر میت نماز بگذارند

توانند قصد وجوب میآیا ، خوانندیت میت که همه کسانی که نماز ماین بحث مطرح شده اس .نماز میت بیوانندبر او خواهند می

تکبیر  ز او،ا زمان نه متاخراًمگوید، مأمومین هتکبیر میهمان وقتی که امام  ،ع به نماز کننداگر همه با هم شروگفته شده که  .کنند

 .وجوب کنند توانند نیتمیهمه  طور باشداگر این .بگویند و اذکار و ادعیه را بیوانند و بید با هم در یک لحظ این نماز را تمام کنند

را  نماز میتامام ایستاده و این جمع پشت امام و به تبع امام یینی  ،د نیستندشود که اکثرا بلز خوانده میااین نمجایی در اما اگر 

کنند یینی رار میرا تک م اذکار را گفتند بید آن ذکر و دعاوقتی اما ،بید از امام تکبیر بگویند . یینی وقتی امام تکبیر گفتخوانندمی

توانند قصد وجوب کنند مومین نمیگفته شده که مأ هستند، در این فرض در قرائت و در همه چیز در واقع مأمومین متأخر از امام

ه همان طور  کشود و او امر از بقیه ساقط میبا اتیان  (اجب کفایی استنماز را بر میت خواند )چون خواندن نماز وزیرا وقتی امام 

 قیه ساقطنه امر خواندن نماز بر میت از بومین است. پس کأم، سالم امام نیز قبل از سالم مأاست از مأمومین تکبیر امام زودتر

، استحباب کنند خوانند باید نیتنماز میت را میکه در نماز میت متاخرا عن االمام  . کسانیبقیه باید نیت استحباب کنند ، لذاشودمی

اگر دیگران و کند واب پیدا میث قاو امام استحق شوداینجا با اتیان یک مکلف امر از بقیه ساقط میزیرا  ،کنند بوجوتوانند نیت نمی

یز خواستند اما اگر بقیه ن ،زیرا تکلیف را یک نفر انجام داده شود،تصویر نمیها نماز میت را ترک کنند استحقاق عقوبت برا  آن نیز

  .بیوانند ابنماز را به نیت استحب باید کنند بلکهنباید نیت وجوب ولی  ،است عمل کنند اشکالی ندارد این تکلیف که قابل تیدد به

 . غیر قابل تیدد.2. قابل تیدد. 1است: پس واجبات کفایی بر دو قسم

ان ساقط از دیگرهرا این تکلیف ق ،واجب کرد و از دیگران سبقت گرفتیی اگر مکلفی اقدام به اتیان کفا هر صورت در واجباتدر 

 .شودیکی تکلیف از دیگران ساقط می پس با اتیان .همه استحقاق ثواب دارند ،تیدد همه انجام دادند لر در واجبات قاباما اگ ،شودمی

از یک شهر ده هزار نفر  بر میت مسلمان نماز اگر هیچ مسلمانی  ،کنندیدا میهمه استحقاق عقاب پ ،اگر همه این عمل را ترک کنند

شیصی که اقدام کرده است مستقال مستحق ، شودتکلیف از بقیه ساقط می ،اما اگر یک نفر خواند ،همه مستحق عقاب هستند ،دیوانن

 نیستند. هم عقاب چنانچه مستحق ،ثواب است ولی سایرین مستحق ثواب نیستند

 سوال

مهم این است که در زمان متیارف این  ،داشته باشد طور نیست که زمان. ایناز باب این که ترک اتیان به واجب کرده است استاد:

اگر است،  یان دیگر میلق به عدم ات استحقاق عقاب به خاطر ترک این واجب کفایی پیدا کند،خیر نیندازد. اگر اتیان شود تأواجب 

این وجوب برا  همه  ،نداجب است نه برکسانی که ناظره بر همه وشود زیرا گفتند کیان کرد خودبیود از بقیه ساقط میدیگر  ات
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  .است که باید انجام شودثابت 

اما طبق  نظر مشهور این تکلیف در حق او فیلی نشده  ؛جهل عذر است و توجه تکلیف دخالت ندارد ،طبق مبنا  امام اگر نداند

 .است

 کفایی  مقصود از مکلف در وجوب

ر مورد ایی کیست؟ د، ببینیم مکلف در واجب کفکه ابهام کجاست میلوم شد و مشیص گردید.اجماال حقیقت واجب کفایی  حال که

ها را بررسی کنیم و ببینیم کدام قابل پذیرش باید آنبیان شده که کفایی چندین احتمال  مکلف و مقصود از شیص مکلف در واجب

  .است
 احتمال اول

یینی تک تک  ،مکلف است عینی جمیع المجموع مکلفین. در واجبمکلف در واجب کفایی عبارت است از مجموع من حیث 

 وع یینیمجمالمجموع من حیث مجموع مکلف است. الایی مجموع من حیث واجب کف ر، اما دصورت مستقل و جداگانه مکلفین به

جا دو احتمال وجود این ؟اب من حیث المجموع مورد توجه قرار گرفتند یینی چهگوییم مجموع مکلفین به این خط؟ اینکه میچه

 دارد:

ین مجموع مکلفالبه مجموع من حیث درست است که گفتند مجموع، همان جمیع است. التند منظور از مجموع من حیث برخی گف .8

  .یینی هر مکلفی باید این عمل را انجام دهد ،ع استتکلیف تیلق گرفته است ولی منظور همان جمی

ه مکلفین همه است اما هم که به گردن. دفن میت با اینثل دفن میتم ،ماندعینی باقی نمی واین احتمال فرقی بین واجب کفایی طبق 

من پس مجموع  .دفن کنند او را تجهیز ورا غسل دهند یا  ، مگر چند نفر می خواهند میتدخیل شوند توانند در اتیان آننیز نمی

 مینایش میلوم است. مجموع یینی جمیع و جمیع نیزالحیث 

راد این اف که همه ستمینا  نی، ولی به این نیست ن است که تکلیف از دایره مجموع خارجای مجموعالمنظور از مجموع من حیث  .2

 بهرسد. کافی است ولی اگر انجام نداد، کافی به نظر نمی کار را انجام داد ها این. اگر بیضی از آنثر باشنددر انجام این تکلیف مؤ

ت از صرف عبارت اس گردد کهبر میکه در آینده از قول محقق نایینی خواهیم گفت به همان احتمالی قول  ان اینرگتیبیر برخی از بز

 یینی طبییت مکلف به. صرف الوجود ،یینی صرف الوجود مقصود موال است ،الوجود

ع یینی وجود  که در جمی .سار  است. صرف الوجود در مقابل وجود اینجا طبییت نماز میت منظور است فرماید:محقق نایینی می

ییت ین فرد از این طبکار  ندارد که افراد و مصادیق ندارد، طبییت و کار  با ا ، اما صرف الوجود یینیمصادیق طبییت جریان دارد

ز محقق شود باز هم صرف الوجود اگر همه افراد نی شده باشد صرف الوجود حاصل شده،اگر یک فرد هم محقق  ،یا نه محقق شده

توانیم بگوییم این صرف الوجود ز این وجود نیز تحقق پیدا کند میاگر یک فرد ا ،هرچند وابسته به همه افراد نیست محقق شده است.

  .شودصرف الوجود محقق می پس چه با تحقق یک فرد و چه همه افراد، .است

ا در ریینی طبییت نماز میت  واقع مینایش این است که موال از مکلف خواسته که این طبییت وقتی می گوییم صرف الوجود در

در هر صورت  .ممکن است دهها نفر انجام دهند ،عینی کند حال این طبییت را ممکن است یک نفر انجام دهد و خارج محقق کند.

قلت و کثرت افراد  دیگر کار  به عدد و ،گوییم صرف الوجود تحقق پیدا کند. وقتی میامر حاصل شده است غرض موال از این
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 .هم این است که طبییت تحقق پیدا کندم نداریم،

همه این یینی  ،انجام دهداین کار را وظیفه را دارد که ، یینی هر مکلفی مجموع جمیع استالمنظور از مجموع من حیث  پس یا

ن حیث ع ممنظور از مجمو د و یاشودهند دیگر تکلیف از بقیه ساقط میوقتی بیضی این تکلیف را انجام میمنتهی  ،وظیفه را دارند

  .تواند محقق شودمیقالب یک فرد یا دهها فرد  که این در مجموع همان صرف الوجود استال

  .ستقابل قبول نی مینایی دارد کهکند یا می به احتمال چهارمن احتمال یا بازگشت یبه هر حال ا

 بحث جلسه آینده

ررسی بها را نیز آنچیست و کیست که باید  در واجب کفایی مکلف منظور از وجود دارد کهال دیگر نیز در مورد مکلف چند احتم

 کنیم. 

  «مدهلل رب الیالمینالحو»                                                                                         


