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  همذهَ
 الَرِحٌمِ  الَرْحمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ 

 الّطاهرٌن الطٌّبٌن آله و المرسلٌن و األنبٌاء أشرؾ علی السالم و الصالة ثمّ  العالمٌن ربّ  الحمدهلل

 شٌخ هللا آٌت حضرت فمه خارج مباحث طی در که کفائی وجوب حمٌمت مبحث ترجمه رو پٌش کتاب

 است، شده مطرح( منکر از نهی و معروؾ به امر) موضوع طرح مناسبت به ،ظله دام ٌعموبی دمحم

 وجوبی نوع چه منکر از نهی و معروؾ به امر در وجوب که شد مطرح سإال اٌن بحث مٌان در

 بودن کفاٌی ٌا عٌنی در الشک عند عملی اصل ممتضای و کفاٌی؟ ٌا است عٌنی واجب آٌا است؟

 تعارٌؾ اٌشان ابتدا پاسخ در...  و توصلی؟ ٌا است تعبّدی تکالٌؾ از تکلٌؾ اٌن آٌا چٌست؟ تکلٌؾ

 سإاالت دٌگر به و ،ندکمی بٌان را مختار لول نهاٌت در سپس مطرح، را کفاٌی واجب از متعّددی

 اصل با مرتبط تماما   کتاب در شده مطرح هایمثال داشت توجه باٌد دهند؛ می پاسخ نٌز شده مطرح

 که کنٌدمی مشاهده مطالعه اثنای در لذا .باشدمی منکر از نهی و معروؾ به امر ٌعنی اٌشان بحث

 .است شده سازی پٌاده منکر از نهی و معروؾ به امر محورٌت با هایمثال بر مطالب

 با شود، برده دست آن مطالب در کمتر و شود حفظ اصولی بٌان و لسان شد، سعی برگردان اٌن در

 در گردٌد. مشخص[  ]بٌن دو عالمت  را هاآن شود، اضافه کلماتی شد احساس نٌاز جا هر وجود اٌن

 گنجانده کتاب موضوع مناسبت به شٌعه علمٌّه حوزه در فمه اصول از مختصری تارٌخ کتاب ابتدای

 بعد داشت، موضوعٌّت بحث در که اعاظم و بزرگان عبارات از برخی کتاب متن در همچنٌن و شد،

 منابع آدرس شد سعی ؛آورده شد پاورلی در و کرده استخراج منبع اصل از را عربی متن ترجمه، از

 موجود منابع آدرس است ممکن موارد برخی در و شود استخراج کتاب در شده ٌاد های کتاب از را

 در باشد؛ نداشته همخوانی ترجمه در شده درج آدرس با نسخه و چاپ اختالؾ دلٌل به کتاب اصل در

 های کاستی نٌست، خالی کاستی و نمص از اثری هٌچ که آنجاٌی از شودگفته می وجود تمام با نهاٌت

 خواهد برطرؾ تعالی هللا شاء ان بعدی های چاپ در آگاهی صورت در و ببخشٌد ما بر را موجود

 .شد

 مترجم

 جواد جبارزاده

 

 

  



 فمَ اصْل تبریخ ثز گذری
 اٌن چراکه است برخوردار رفٌعی و بلند جاٌگاه از اسالمی علوم بٌن در که است علمی فمه، اصول

 شوندمی گرفته کار به شرعی احکام استنباط طرٌك در که است لواعدی و اصول بٌان صدد در علم،

 تنها فمه، اصول و است علم آن نتاٌج و اؼراض به علمی هر ارزش است مشهور که همانگونه و

 .بود نخواهد پوشٌده کسی بر آن اهمٌت وجود اٌن با پس .است شده تؤسٌس هدؾ اٌن با که است علمی

 بود خواهد آنها به عمل و بندگی برای ایممدمه شرعی، تکلٌفیِ  احکام به دستٌابی که است واضح پر

 و فمٌه بر رو اٌن از. داشت خواهد پی در را انسان هر برای آخرت و دنٌا سعادت نهاٌت در که

 داده لرار توّجه مورد را اصول و لواعد اٌن شرعی، احکام استنباط و دستٌابی برای است الزم مجتهد

 اٌن از ایدسته. نماٌد مشخص را کدام هر ثؽور و حدود و بپردازد آنها پٌرامون بررسی و بحث به و

 ممام در و داشته وجود سنت و کتاب در شود، تدوٌن مستملی علم صورت به اٌنکه از لبل لواعد،

 و بوده بسٌط لواعدی صورت به امر، اواٌل در چند هر. است گرفتهمی لرار استفاده مورد استنباط،

 .است کرده پٌدا توسعه زمان مرور به

 لواعد با ارتباط در که اندنموده رواٌاتی آوری جمع به الدام امامٌه علمای از جمعی اساس، اٌن بر 

 به توانمی جمله از. اندنموده تدوٌن و بندی دسته مستملی، هایکتاب در را آنها و است اصول علم

 :کرد اشاره کتب زٌر

 حرّ  بن علی ابن حسن بن دمحم بزرگوار، محّدث تؤلٌؾ ،األئّمة أُصول فی المهّمة الفصول کتاب •

 (2ٓٔٔ م) سره لدس عاملی

 لدس شبّر حسٌنی رضا دمحم سٌد بن هللا عبد سٌد محّدث عاّلمه تؤلٌؾ ،األصلیة االصول کتاب  •

 (2ٕٕٔ م) سره

 موسوی العابدٌن زٌن مٌرزا بن هاشمدمحم مٌرزا سٌد تؤلٌؾ ،الرسول آل اصول کتاب  •

 (8ٖٔٔ م) سره لدس خوانساری

 آن اصحاب بٌن نٌز، السالم علٌهم معصومٌن ائّمه زمان در حتی فمه، اصول لواعد از استفاده

 :زٌرا است، بوده متداول بزرگواران

 آن به دسترسی آسانی، به شٌعٌان همه که نبود اٌنگونه نٌز السالم علٌهم معصوم امامان زمان در :اّوالً 

 ناچار کردند،می زندگی دست، دور بالد در که شٌعٌان از بسٌاری بلکه باشند، داشته را بزرگواران

 ائّمه اصحاب. کنند درٌافت السالم علٌهم امامان شاگردان و اصحاب از را خود شرعی احکام بودند

 مردم سإاالت گوٌی پاسخ به بودند، گرفته فرا بزرگواران آن از آنچه به توجه با نٌز السالم علٌهم

-می بررسی و بحث آمد،می پٌش آنان برای که ایمستحدثه و روز مسائل مورد در و پرداختندمی

 ممٌد و مطلك خاص، و عام وجود السالم علٌهم معصوم امامان رواٌات بٌن در که است بدٌهی. کردند

 سإاالت به گوٌی پاسخ برای السالم علٌهم أئّمه اصحاب و کرد انکار تواننمی را متعارض رواٌات و

 .کنند برطرؾ را آنها تعارض و کرده جمع رواٌات بٌن بودند ناچار مردم

  ً  أئّمه خود زمان و بوده اطالق دارای شده، وارد تعارض رفع با ارتباط در که ایعالجٌه اخبار :ثانیا

 .شود می شامل نٌز را السالم علٌهم

 ً  اسارت در ٌا طاؼوت، و ظالم هایحکومت شدٌد مرالبت تحت معموال   السالم علٌهم معصومٌن :ثالثا

 امکان کردند،می زندگی شهر ٌک در السالم علٌهم أئّمه با که شٌعٌانی حتّی و بودند آنان هایزندان



 نٌست تردٌدی. بگذارند مٌان در آنان با را خود مشکالت و نداشتند را آنها با آزادانه ارتباط برلراری

 .است بردهمی پناه اجتهاد نوعی به خود سإاالت پاسخ برای شٌعه شراٌطی، چنٌن در که

 ً  فتوا ممام در که دادندمی دستور خود اصحاب فمهای و علماء به طرفی از السالم علٌهم ائّمه :رابعا

-می ارجاع آنان به را مردم طرفی از و بپردازند، مردم سإاالت گوٌی پاسخ به و گرفته لرار دادن

 أُحبّ  فإنّی للناس أفت و المدٌنة مسجد فی إجلس: فرمود تؽلب إبن أبان به السالم علٌه صادق امام. دادند

 إنّی: کردم عرض السالم  علٌه رضا امام به: گوٌدمی مهتدی بن عبدالعزٌز .ٔمثلک شٌعتی فی ٌری أن

 .ٕالرحمن عبد بن ٌونس عن خذ: لال دٌنی؟ معالم آخذ فعّمن ولت، کلّ  ألماک ال

 

 اصْل ػلن در کتبة اّلیي

 و األلفاظ کتاب اٌشان. است( 79ٔ م) حکم إبن هشام کرده، تصنٌؾ اصول علم در که کسی اولٌن

 کتاب عبدالرحمن إبن ٌونس سپس.  ٖاست اصول علم مباحث مهمترٌن که کرد تصنٌؾ را مباحثها

 ترجٌح و تعادل مسائل و خبرٌن تعارض با ارتباط در که  کرد تصنٌؾ را مسائله و الحدٌث اختالؾ

 .است کرده رواٌت السالم علٌه کاظم امام از را کتاب اٌن اٌشان. ٗاست متعارضٌن خبرٌن در

 به خود معروؾ کتاب که ،بود شافعی نوشت، کتاب اصول علم در که کسی اول: گوٌدمی خلدون إبن

 لبٌل از اصول مسائل شافعی از لبل: گوٌدمی صدر حسن سٌد مرحوم اما .نوشت را «الرساله» نام

 علمای سوی از آنها، از ٌک هر درباره و است بوده مطرح ؼٌره و خاص و عام و نواهی و اوامر

 .است شده نوشته رساله شٌعه

 حتی و کرده بحث فمه اصول درباره دٌگران شافعی، از لبل که دارد آن از حکاٌت تارٌخی شواهد

 علم مإّسس که کرد اثبات شودمی اّدعا که همانگونه تواننمی پس. اندگذاشته بجای خود از آثاری

 .باشد شافعی ادرٌس بن دمحم اصول

 علم مورد در که فردی اولٌن: گوٌدمی االسالم لعلوم الشٌعة تؤسٌس کتاب در صدر حسن سٌد هللا آٌت

 حضرت آن جهت بدٌن. است السالم علٌه بالر امام کرد، گذاری پاٌه را آن و گفت سخن اصول

 صادق امام اٌشان از پس و( ق ٔٔٔ شهادت السالم  علٌه بالر امام) گرددمی محسوب علم اٌن مإسس

 مجموعه که نمود امالء خود شاگردان و اصحاب بر را اصولی لواعد( ق 28ٔ شهادت) السالم علٌه

 سند به کتب اٌن رواٌات تمام. اندنموده آوری جمع کتبی در متؤخر علمای از ایعده را لواعد اٌن

 .رسدمی السالم علٌهما امام دو اٌن به متّصل

 

                                                           
ٔ
 .ٓٔفهرست أسماء مصنفً الشٌعة؛ ص:  -رجال النجاشً  -
ٕ
ٕ وسائل الشٌعة؛ ج -  .28ٔ، ص: 7
ٖ
مباحثه بالتصنٌؾ: شٌخ المتكلمٌن هشام بن الحكم، . )و أول من أفرد بعض 8تمهٌد المواعد األصولٌة و العربٌة؛ ص:  -

 و مباحثها أهم مباحث علم األصول(.« األلفاظ»تلمٌذ اإلمام الصادق علٌه السالم، صنّؾ كتاب 
ٗ
 همان. -



 استٌجبط در فمَ اصْل کبرگیزی ثَ تبریخ
 بزرگوار شٌخ کرده، استناد آن بر و کرده توّجه اصول علم به استنباط، ممام در که کسی اولٌن ظاهرا  

 إبن دمحم إبن جعفر مشاٌخ از و بابوٌه إبن علی و کلٌنی مرحوم معاصر ٔعمٌل أبی إبن علی إبن حسن

 را استنباط و نظر و کرد تهذٌب را فمه که است کسی اّولٌن عمٌل ابی إبن. است – مفٌد شٌخ و لولوٌه

 و بخشٌد لوام آن به و کرد تنمٌح را فروع و اصول از بحث کبری، ؼٌبت ابتدای در و گرفت کار به

 ادامه ٕاسکافی ُجنٌد إبن توسط روش اٌن سپس. کرد تؤلٌؾ فمه در را الرسول آل بحبل المتمسک کتاب

 .است امامٌه لُدمای افاضل و شٌعه بزرگان از و امامٌه طاٌفه سرشناس هایچهره از جنٌد، ابن. ٌافت

 اؼمار علی اإللباس و التموٌه کشؾ کتاب آنها ازجمله. رسدمی کتاب پنجاه حدود به جنٌد ابن تصنٌفات

 االجتهاد أمر فی العترة أئّمة عن الرواٌة من العباد أهل ستره ما إظهار کتاب و ،المٌاس أمر فی الشٌعة

 فمه مباحث جمٌع شامل که کرد تصنٌؾ را الشرٌعة ألحکام الشٌعة تهذٌب کتاب اٌشان نٌز و است؛

 إبن دمحم إبن دمحم المدر جلٌل شٌخ به نوبت بزرگوار، دو اٌن از پس. است جلد بٌست حدود و است

 وجود با که کرد تؤلٌؾ فمه اصول در کتابی اٌشان. رسٌد( 2ٖٔ م) مفٌد شٌخ به معروؾ نعمان

 .است اصول علم مهم مباحث بردارنِده در اختصار،

 حسن إبن دمحم ابوجعفر طاٌفه شٌخ و الهدی علم به معروؾ( 2ٖ6 م) مرتضی سٌد به نوبت سپس

 افراد و امامٌه طاٌفه ارکان از و مفٌد شٌخ شاگردان از بزرگوار، دو اٌن. رسٌد( 26ٓ م) طوسی

 اکثر در گرانسنگ تصنٌفات و ارزش با هایکتاب دارای و اسالمی مختلؾ علوم و فنون در زبردست

 عّدة کتاب طوسی شٌخ و الشرٌعة اصول إلی الذرٌعة کتاب مرتضی سٌد. باشندمی اسالمی علوم

 .کردند تؤلٌؾ را االصول

 که بود حّدی به( ره) طوسی شٌخ فتاوای و استنباطات و تؤلٌفات کثرت ممام، عظمت شؤن، جاللت

 به اجتهاد و استنباط اٌشان، از پس و نکرد. پٌدا را او نظرٌات نمد جرئت اٌشان شاگردان از احدی

 م) حلّی ادرٌس إبن دمحم به نوبت تا کرد پٌدا ادامه شکل همٌن به حالت اٌن. گراٌٌد خاموشی و رکود

 را اجتهاد و استنباط باب و کرد زنده را انتماد و بحث ادرٌس ابن. رسٌد السرائر کتاب صاحب( 598

 .گشود - انسداد و رکود از پس -

 به نوبت سپس و اإلسالم شراٌع کتاب صاحب( 676 م) حلّی محمّك به نوبت ادرٌس، ابن از پس

 استدالل و بحث اساس - اندمعروؾ «فاضالن» به که -بزرگوار دو اٌن. رسٌد( 7ٕ6 م) حلّی عاّلمه

 نهج هایکتاب حلّی محمّك. کردند تؤلٌؾ زٌادی هایکتاب اصول و فمه در و بخشٌدند استحکام را

 نٌز حلّی عاّلمه. کرد تؤلٌؾ اصول علم زمٌنه در را االصول معارج و االصول معرفة إلی الوصول

 .است االصول علم إلی الوصول نهج کتاب آنها مهمترٌن که کرد تؤلٌؾ بسٌاری هایکتاب

 کتاب شرح به - حلّی عاّلمه فرزند ،(77ٔ م) المحمّمٌن فخر مانند - اصحاب بزرگان از جمعی سپس

 علماء بحث و درس محور ثانی شهٌد زمان تا کتاب اٌن و پرداختند االصول علم إلی الوصول نهج

 .بود

                                                           
ٔ
. )هو من لدماء األصحاب، و ٌعبر فمهاإنا عنه و عن ابن الجنٌد دمحم بن أحمد" 6ٖحٌاة ابن أبً عمٌل و فمهه؛ ص:  -

المدٌمٌن" و هما من أهل المائة الرابعة. و فً رجال بحر العلوم هما من كبار الطبمة السابعة، و ابن أبً عمٌل أعلى منه 
 طبمة...(.

ٕ
در  8ٖٔ. از اساتٌد شٌخ مفٌد است. گوٌند كه در سال 28ٖمتمابل، ص:  تؤرٌخ الفمه و تطوراته )المنتخب(؛ خدمات -

كنند. آراء ابن الجنٌد همواره  ٌاد مى « المدٌمٌن»و ابن ابى عمٌل سابك الذكر به عنوان  گذشته است. فمها از ابن الجنٌد
 در فمه مطرح بوده و هست.



 ثانی شهٌد فرزند -( ٔٔٓٔ م) حسن الدٌن جمال شٌخ و المواعد تمهٌد کتاب( 965 م) ثانی شهٌد سپس

 از استفاده سهولت و زٌبا جمع و سلٌس تعبٌر جهت به کتاب اٌن. کردند تؤلٌؾ را الّدٌن معالم کتاب -

 جهت همٌن به. است گرفته لرار اصول علم در شروع ابتدای در بحث و درس محور ما زمان تا آن

 کتاب آنها مشهورترٌن که شد نوشته آن بر متعّددی حواشی و شروح و گرفت لرار علماء البال مورد

 در نٌز و است؛ - فصول صاحب برادر -(28ٕٔ م) اصفهانی تمی دمحم شٌخ تؤلٌؾ المسترشدٌن هداٌة

 اصفهانی حسٌن دمحم شٌخ مرحوم و االصول لوانٌن کتاب( ٖٕٔٔ م) لمی محمّك مرحوم دوره، همٌن

 .کردند تؤلٌؾ را الفمهٌة االصول فی الؽروٌة الفصول کتاب( 5ٕٓٔ م)

( 9ٕٖٔ م) خراسانی محمّك مرحوم به نوبت او از پس و( 8ٕٔٔ م) انصاری شٌخ به نوبت اٌنکه تا

 کفاٌة کتاب خراسانی محمّك و «الرسائل» به معروؾ االصول فرائد کتاب انصاری شٌخ. رسٌد

 و زٌبا روشی به را مطالب ترتٌب و تهذٌب و تنمٌح بزرگوار، دو اٌن. کردند تؤلٌؾ را االصول

 لرارگرفته علمٌه هایحوزه درسی کتاب عنوان به کتاب دو اٌن که ایگونه به. دادند انجام آوراعجاب

 و انصاری شٌخ شاگردان بزرگان از جمعی آن از پس. شد نگاشته آنها بر متعّددی حواشی و شروح و

 ارائه را ارزشی با نظرٌات و تؤلٌفات و پرداخته اٌشان نظرٌات در تحمٌك و تدلٌك به خراسانی محمّك

 و داشته ادامه امروز به تا مبارکه مدرسه   اٌن و کرد؛ انکار تواننمی را آنها مرتبه بلندی که کردند

 و است؛ شده موجب را امامٌه فمه در بالندگی و پوٌاٌی و کرد تمدٌم شٌعه جامعه به را زٌادی بزرگان

 دست به تحّول اٌن و رسٌد، خود چهارم دوره به فمه اصول گفت توانمی که معاصر و جدٌد دوره در

 هم اٌشان گرفت؛ صورت( ره)صدر بالر دمحم سٌد العظمی هللا آٌت شهٌد معاصر نابؽه و متفکر مؽر

 را فمه اصول و کردند اٌجاد فمه اصول در را هاٌینوآوری محتواٌی لحاظ از هم و ساختاری لحاظ از

: است بخش سه شامل( االصول علم فی دروس) گانه سه حلمات کتاب ساختند، وارد جدٌدی دوره به

 اٌن به است اصول علم مباحث کامل دوره ٌک حلمه هر. الثالثه الحلمه و الثانٌه الحلمه االولی، الحلمه

 هایاستدالل و متعدد الوال بدون روشن، و ساده صورت به اصول علم لواعد اول حلمه در که نحو

 حلمه مباحث ساختار، و چارچوب همان در ثانٌه حلمه در است؛ شده آورده بدٌع ساختاری در پٌچٌده

 نبوده، لبل حلمه در که تری فنی مسائل عالوه به و بٌشتر الوال با همراه تر،استداللی ممداری لبل

 و مسئله در مختلؾ الوال با همراه و تخصصی کامال   مباحث ثالثه حلمه در اما شود؛می بررسی

 درس آماده و شده ورزٌده کم کم طلبه ذهن ایمرحله آموزش اٌن با. شودمی بٌان بٌشتری هایاستدالل

 جاٌگاه در کامل بطور نگاشتند خود للم و دست به که کتاب اٌن امروز به تا چند هر شود؛می خارج

 لرار خود شاٌسته جاٌگاه در دور چندان نه ایآٌنده در رودمی امٌد اما است نگرفته لرار خود والعی

 آرزوی با. ببرند را استفاده نهاٌت ارزش پر و گرانسنگ متون اٌن از دٌنی علوم طالب و گٌرد

 باز کنعان به را گشته گم ٌوسؾ و برسد خود کمال به بشری جامعه بر تعالی حك الطاؾ که روزی

 .گرداند سٌراب را وصال به تشنه هایجان و فرستد

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 ّجْة کفبیی تؼزیف درهمذهَ 
 واجب برای مشهوری و ممبول اصولی و فمهی های وٌژگی خود، هاینوشته در ناصولٌا و فمهاء

 :از عبارتند هاوٌژگی اٌن از برخی ،ٔاند كرده ذكر عٌنی واجب از آنتماٌز  جهت به ،کفاٌی

 

 حاصل مولی ؼرض که شود امتثال نحوی به مكلّفٌن برخی توسط کفاٌی، واجب چنانچه -ٔ

 .شودمی سالط دٌگران از گردد،

 

 و كرده عصٌان كنند، ترک را آن و باشد شده منّجز تکلٌؾ صورتٌكه در مکلّفٌن همه اگر -ٕ

 .بود خواهند عموبت مستحك حالتی چنٌن در و اند شده  گناه مرتكب

 

  به – مٌّت نماز مانند – باشد داشته تکثّر و تعّدد لابلٌّت که باشد اعمالی جمله از تکلٌؾ اگر -ٖ

 نفر ٌک از بٌش و باشد داشته وجود آن تكرار امكان ٌا كنند امتثال را  آن بتوانند نفر چندٌن كه ای گونه

 اگر اما. شوند می داده پاداش اطاعتشان خاطر به و آٌندمی بشمار كننده اطاعت همه ،کرد امتثال را آن

 ؼرض و كنند، امتثال را آن هم همکاری با نفر چند وجود اٌن با و باشد نداشته تكرار لابلٌّت امر

 .بود خواهد مجزی شود، حاصل مولی

 

 كفاٌی، واجب های وٌژگی بررسی به آتی مباحث در بزودی و آمده بزرگان نوشته در وٌژگی چند اٌن

. پرداخت خواهٌم عٌنی واجب از كفاٌی واجب كردن متماٌز در آنها داشتن تواناٌی و صالحٌت و

 آنها از برخی كه است مواجه كبروی شبهات و اشکاالت با كفاٌی وجوب شد نشان خاطر باٌد همچنٌن

 داده پاسخ شبهات و اشکاالت اٌن به شودمی سعی پٌشرو مباحث مٌان در كنٌممی ذكر مختصرا   را

 : شود

 

 اشکبالت ّ ُبپزسش
 ركن سه به لائم طلبٌّه نسبت: است بٌان بدٌن کفاٌی وجوب خصوص در شده مطرح اشكاالت از ٌکی

 و معٌّن مطلوب و طالب ٌعنی دوم و اول رکن دو فٌه نحن ما در. منه مطلوب و مطلوب طالب،: است

 و اوامر دٌگر عبارت به ٌا وجوب متعلّك همان كه مطلوب و ممدس، شارع طالب هستند، معلوم

 نشده معٌن دٌگر عبارت به و نامعلوم (المتعلّك متعلَك ٌا موضوع) منه مطلوب اما موالست، نواهً

 ولتی. ]ندارد وجود منه مطلوب کفاٌی واجب در اصال   نظران صاحب از برخی نظر به و است،

 واجب خصائص از ٌکی زٌرا[ گوٌندمی پاسخ در ندارد؟ وجود منه مطلوب چرا شودمی پرسٌده
                                                           

ٔ
 .ٖٕٓص 5. المباحث االصولٌه:ج2ٕ2ص ٕبحوث فی علم االصول:ج -



 مکلّفٌن تمام ی برعهده که عٌنی، خالؾ بر است مکلّفان از برخی عمل ی واسطه به آن سموط کفاٌی،

 .است شده واجب استؽرالی عموم صورت  به

 و بعث اٌجاد آن از مراد که است انشائی شده، صادر مولی سوی از که امری حمٌمتِ : دٌگر تعبٌر به

 و  مکلّؾ - رکن اٌن باٌد پس کند؛ حركت امتثال سوی به مکلؾ ،آن تحرٌک با تا مکلّؾ در انگٌزه

 خصوص در شده مطرح سوال اساس اٌن بر گردد، محمّك امر حمٌمت تا باشد معٌّن - منه مطلوب

 است؟ اطاعت و امتثال به مكلّؾ و مؤمور تکلٌؾ، اٌن در كسی چه: استکه اٌن کفاٌی واجب

 در هرچند است، طرح لابل نٌز تخٌٌری واجب در بلکه نٌست مطرح اٌنجا در تنها اشكال اٌن البته

 که است مواجه به مؤمور   چند با تخٌٌری واجب در مكلّؾ چراكه است، بِه مؤمور   تعدد خاطر به آنجا

 .است گفتگو و بحث جای است تکلٌؾ متعلّك حمٌمت در کدامٌک اما شود، انتخاب را آنها از ٌکی باٌد

 امتثال با ُممتثلٌن، ؼٌر ذّمه از تکلٌؾ سموط تصّور کٌفٌّت جهت از کفاٌی واجب در دٌگر اشکال

 مگر شودنمی سالط مکلّؾ ذّمه از وجوب كند می التضاء وجوب، اطالق چراكه است؛ مکلّفٌن بعض

 آنان ؼٌر ذمه از تکلٌؾ دٌگری امتثال با که شودمی چطور اما دهد، انجام را تکلٌؾ او خود آنکه

 .شودمی سالط

 در ؼرض و مالک اٌنكه وجود با که است مطلب اٌن به ناظر کفاٌی وجوب باب در دٌگر اشکال

 عٌن در اما ،باشد خطاب و جعل ٌک تنها که آنست مستلزم ؼرض بودن واحد  اٌن و است واحد اٌنجا

 عماب مستحك آنان تمام نکرد، امتثال را واجب مکلّفٌن از هم نفر ٌک اگر حتی شودمی گفته حال

 .بود خواهند

 :که است شرح بدین شده مطرح که دیگری اشکال و

 به. کنند ترک را آن مکلّفٌن همه آنکه مگر شود،نمی عموبت استحماق موجب امتثال، ترک مجرد

 که اٌن با ترک؛ مطلك نه است، مطلك ترک شودمی عموبت و گناه موجب که چه آن: سخن دٌگر

 .باشد حرام آن مطلك ترک که است آن ،تکلٌؾ ٌک بودن واجب ممتضای

 و درست تفسٌر ارائه با و هستند طرح لابل کفاٌی وجوب مورد در که بود سواالتی و اشکاالت اٌن

 .داد پاسخ اشکاالت اٌن تمام به توانمی کفاٌی وجوب از صحٌح

 تمامٌّت عدم دلٌل به که باشد اٌن اشکاالت اٌن طرح از  انگٌزه اگر که داد را تذکر اٌن باٌد اٌنجا در

 لابل عنوان هٌچ به مطلب اٌن گفت باٌد کرد، اثبات را آن بودن محال کفاٌی، واجب ممّومات و ارکان

 خارج، در آن وجود از بهتر دلٌلی و دارد وجود کفاٌی واجب خارج در دانٌممی ما زٌرا نٌست لبول

 به رسٌدن و ٌابی دست اشکاالت، و سإاالت اٌن طرح از انگٌزه اگر اما نٌست؛ امكانش اثبات برای

 آن بر مترتّب آثارِ  از برخی شناختِ  برای ایممدمه تا کفاٌی، وجوب حمٌمت از صحٌح فهم و تصّور

 .شود داده پاسخ آنها به است ممکن که آنجا تا و پرداخته آنها به که دارد جا باشد،

 ذکر را وجه چند علما آن، از صحٌح تفسٌر و تصوٌر ارائه و کفائی وجوب حمٌمت شدن روشن برای

 از کفائی واجب تعرٌؾ و تفسٌر در عمده اختالؾ که شودمی روشن مباحث الی البه از البته اند؛کرده

 و نماز - خاصی عنوان به متمرکز را، کفاٌی واجب به مربوط مباحث اصولٌون که شد شروع آنجا

 خود دٌدگاه و کرده، خاص مصداق اٌن به محصور را خود تعارٌؾ و استدالل و کردند – مٌّت دفن

 عمومٌّت کفاٌی واجبات مصادٌك تمام بر را آنها و کرده کلی هایبرداشت سپس نهاده، بنا آن بر را

 که شودمی روشن پٌشرو مباحث در. اندمتنّوع و متفاوت کفائی واجبات مصادٌك حالٌکه در بخشٌدند،



 از ٌکی اٌن و نٌستند انطباق لابل کفائی واجبات مصادٌك تمام بر کفاٌی وجوب تعارٌؾ از برخی

 .است شده تعارٌؾ از برخی بودن ناُدرست اسباب

 ادامه در ما و اند،داده ارائه کفاٌی وجوب از متعددی تفاسٌر و تعارٌؾ اصولٌون شد نشان خاطر باٌد

 مطرح نٌز را آنها اشکاالت و کرد خواهٌم ذکر را کدام هر ادلّه و شده مطرح تعارٌؾ تفصٌل، به

 .كرد خواهٌم بٌان را آن یادلّه و نظر مورد تعرٌؾ نهاٌت در و کنٌممی

 

 كفبیی ّجْة تفبسیز ّ تؼبریف

 اّل تؼزیف
 به و شده، والع لحاظ مورد به  مکلّؾ   همان ٌا  تكلٌؾ ٌعنی آن، متعلّك تنها استکه تکلٌفی کفاٌی وجوب

 شده لحاظ واجب فعلِ  فمط آن در که است اٌجابی کفاٌی واجب پس است؛ نشده ایاشاره آن در مكلّفٌن

 .ٔباشد نشده لحاظی گونه هٌچ مکلّؾ به و

 

 ثزرسی ّ ًمذ
 :پردازٌممی آنها به ذٌل در كه است وارد فوق تعرٌؾ بر نمدهاٌی

 در است؛ طلب ممّومات از ٌکی عنوان به - مکلّؾ - منه مطلوب فمدان آن بر وارد اشکاالت از ٌکی

-می رکن سه به متمّوم نسبتی طلب چراكه. گردد واجب آن امتثال تا نشده صادر طلبی گفت باٌد والع

 در عمده سوال و نٌست، کار در طلبی نباشد کار در است ارکان از ٌکی که مکلّؾ اگر حال باشد؛

 به کسی چه یذّمه و شود؟ واجب اٌن دارعهده باٌد کسی چه کٌست؟ امر اٌن مخاطب: استکه اٌن اٌنجا

 است؟ مشؽول واجب اٌن

 نظٌر- حکم مبادی گرفتن نظر در با را کفاٌی وجوب: بگوٌٌم و بٌاٌٌم کوتاه اول اشكال از است ممكن 

 مراتب اٌن در را آن و کرد تصّور مکلؾ بدون توانمی -اراده ٌا بُؽض، و ُحب ٌا مالک، یمرتبه

 ُمرٌد ٌا محبوبٌّت، و ُحب وجودِ  صرؾ  و بود خواهد متفاوت مسئله صورت اٌن در زٌرا کنٌم؛ لحاظ

 محبوب عملی ٌک نفِس  تحمك ولتی: که توضٌح بدٌن. کندمی کفاٌت مولی از امر صدور در ُمرادی و

 امر حمٌمت در تؤثٌری هٌچ بگٌرد، صورت مکلّفٌن از فردی هر از آن امتثال شد، مولی ُمراد و

 بر تکلٌؾ سبب بدٌن و کند،می مولی از اطاعت وجوب به حکم عمل صورت اٌن در زٌرا ندارد،

 .شد خواهد مشؽول فعل اٌن به آنها یذّمه و آمده مکلّفٌن تمام عهده

 و دارٌم، را کفاٌی واجبات خصوص در شارع خطابات خارج در ما: گفت باٌد مطلب اٌن نمد در

 کبرای آن، بر مضاؾ است؛ ذهنی تصّور ٌک صرفا   اٌن و است وجه بی حکم مبادی از گفتن سخن

 محبوبٌّت و اراده تواندنمی عمل مولی، اظهار و تصرٌح بدون زٌرا نٌست؛ تامّ  اٌنجا در هم عمل حکم

 .کند کشؾ را امری به نسبت مولی مبؽوضٌّت و

                                                           
ٔ
دمحم بالر هللا هاشمی شاهرودی از مباحث شهٌد آٌت هللا سٌد  ، تمرٌرات آٌت 2ٕٖص ٕج بحوث فی علم االصول: -

 .(لدس سره)صدر 

 



 عمل حکم از اطاعت وجوب: که شودمی مطرح دٌگری اشکال بٌاٌٌم؛ کوتاه هم اشکاالت اٌن از اگر

 ُمکلّفٌن یذّمه دانٌممی ما آنکه حال و باشد؛ شده صادر مولی از خطابی و امر كه است جاٌی در تنها

 .شودنمی مشؽول آن، بدون

 باشدنمی مکلّفٌن از هٌچٌک متوجه مولی خطاب تعرٌؾ اٌن اساس اٌن بر: که است اٌن دٌگر اشکال 

 کفاٌی واجب هٌچ صورت اٌن در گفت باٌد اٌنجا در ناچار به پس. امتثال به الزام عدم ٌعنی اٌن و

 در برائت اصل اجرای نظٌر داشت، خواهد پی در را لطعٌه مخالفت نهاٌت در و شد، نخواهد امتثال

 .اجمالی علم اطراؾ

 نشده، فرض تعٌٌنی صورت به ُمخاَطبی هٌچ کفاٌی واجب در: بگوٌٌم آن از دفاع در است ممکن البته

 شده نهاده مکلّفٌن تمام یعهده بر تکلٌؾ بلکه نشده، والع مخاطب معٌّن ؼٌر ٌا و معٌّن فرد هٌچ ٌعنی

 ٌا کسی چه اٌنکه لحاظ بدون خارج، در فعل اٌن که آنست مولی مطلوب که آن جهت به شود، منجز تا

 به کفاٌی واجب از تفسٌر و وجه اٌن گفت باٌد اٌنصورت در. شود محمّك کنندمی امتثال را آن کسانی

 ردّ  آن از اکنون و پردازٌممی آن به خود جای در که گرددمی بر شوندمی مطرح آٌنده در که وجوهی

 .شوٌممی

 

 دّم تؼزیف
 یذّمه  و عهده بر خداوند( که است تکلٌفی) کفاٌی واجب: شودمی گفته کفائی واجب تعرٌؾ در

 اٌن بر فرض زٌرا گردد؛می سالط او یذّمه از افراد، دٌگر امتثال با اما است داده لرار  معٌّن شخص

 .ٔشودمی سالط امر لطعا   خارج، در آن تحمّك صورت در که است واحد اٌنجا در ؼرض که است

 

 ثزرسی ّ ًمذ

 :گفت توانمی کفائی واجب از تعرٌؾ اٌن نمد در

 تعرٌؾ اٌن لذا نٌست، معٌنی افراد متوجه کفائی وجوبات شودمی استفاده ادله ظاهر از آنچه -ٔ

 موضوع که منکر از  نهی و معروؾ به امر بحث در الخصوص  علی است؛ ناسازگار ادلّه ظاهر با

 . است ما بحث

 

 پاسخ در نه؟ ٌا است كفاٌی وجوب مخاطبِ  او آٌا كه شود اٌجاد شکّ  مکلّفی هر برای اگر -ٕ

 متوجه تکلٌؾ آٌا که اجمالی علم اٌن بر و شودمی جاری او حك در برائت اصل که، شودمی گفته

 علم اٌن پس نٌست، او عهده بر دٌگری تکلٌؾ که چرا شد؛ نخواهد مترتّب اثری دٌگری، ٌا اوست

 برائت اصل که بود نخواهد بٌش بدوی شکّ  و احتمال ٌک اٌن والع در و شد؛ نخواهد منّجز اجمالی

ز کفاٌی، وجوب خطابات حالتی چنٌن در. شودمی جاری آن در  صدور گفت باٌد و نٌستند تکلٌؾ ُمنَّجِ

 .بود خواهند لبٌح و لؽو آنها
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 .5ٕص 2محاضرات فی اصول الفمه: ج -



 مکلّفٌن، تمام زٌرا است؛ مرّجح بال ترجٌح است، معٌّن فرد ٌک متوجه تکلٌؾ که فرض اٌن -ٖ

 .است مرّجح بال ترجٌح نفر ٌک به آن اختصاص و هستند، النّسبه ُمتساوی تکلٌؾ برابر در

 

 از ٌک هٌچ اگر آنجاٌٌکه نظٌر دارد، منافات کفاٌی واجب هایوٌژگی از برخی با تعرٌؾ اٌن -2

 ٌک از بٌش امتثالِ  صورت در و بود، خواهند عماب مستحك همه نکردند امتثال به لٌام مکلّفٌن افراد

-می چگونه است، دانسته معٌّن واحد را مخاطب که تعرٌفی اٌن. بود خواهند  ثواب مستحك همه نفر،

 .کند جمع را مطلب اٌندو مٌان خواهد

 

 باشد، معٌّن فرد ٌک متوّجه تکلٌؾ اگر: است معتمد خصوص اٌن در هللا رحمه خوٌی هللا آٌت -5

 و است لاعده خالؾ اٌن چراکه. شودمی سالط معٌّن مکلّؾ ذّمه از ؼٌر امتثال با بگوٌٌم ندارد معنا

 تکلٌؾ سموطِ  عدمِ  لاعده ممتضای آن، عدمِ  صورت در و باشد، داشته وجود دلٌل باٌد آن، اثبات برای

 سموط كه است كفاٌی وجوب ادله لسان همان دلٌل، که شود اّدعا اگر اما است؛ معٌّن مکلّؾ یذّمه از

 بگوٌٌم که فرضی در  مطلب اٌن چند هر گوٌٌممی پاسخ در داند؛می فرد ٌک اتٌان به منوط را تكلٌؾ

 بود خواهد نٌز ثواب مستحك و است، او ؼٌر هم و معٌّن فرد به ناظر هم كفاٌی، واجب در تکلٌؾ

 کما باشد،نمی درست شودمی دٌگری از تکلٌؾ سموط موجب او عمل آنکه جهت از اما است، صحٌح

 .ٔظاهر هو

 :داد پاسخ صورت چند به توانمی را هللا رحمه خوٌی هللا آٌت مرحوم فرماٌش :اقول

 بلکه نٌست، كفاٌی وجوب ازتعارٌؾ تعرٌؾ اٌن متوجه فمط نمد و اشکال اٌن گفت، باٌد ابتدا در - الؾ

 و است، عٌنٌّت وجوب، اطالقِ  ممتضای اٌنکه دلٌل به است؛ وارد كفاٌی وجوبِ  اصلِ  بر اشکال اٌن

 .دارد دلٌل به نٌاز و است لاعده خالؾ ؼٌر، فعلِ  با تکلٌؾ شدنِ  سالط

 اٌن مخاطبِ  تفسٌر اٌن بنابر که کرد توجٌه صورت بدٌن را سره لدس خوٌی آلای کالم توانمی البته

 عمل با تکلٌؾ اٌن شدنِ  سالط و است، عٌنی نحو بر و معٌّن فرد ٌک متعال خداوند نزد تکلٌؾ

 .ندارد وجود آن بر دلٌلی فرض، در که است دلٌل محتاج دٌگری

 باٌد و است متصّوری ؼٌر فرض اند،کرده بٌان سره لدس خوٌی آلای آنچه بگوٌٌم، است ممکن - ب

 امتثال را تکلٌؾ بار نخستٌن که است فردی همان معٌّن، فرد آن بگوٌٌم که صورت بدٌن شود توجٌه

 و فاعل اٌن که است آن از کاشؾ او، نخستٌن امتثال و سازدمی محمّك را مولی ؼرِض  و کندمی

 با  است؛ نکرده امتثال را تکلٌؾ او از لبل فردی هٌچ و است، تعالی هللا عند معٌّن فرد همان ُممتَثِل

 .دانست صحٌح را خوٌی آلای مرحوم فرض توانمی توجٌه اٌن

 كه آنست دلٌل به ؼٌر امتثالِ  با تكلٌؾ سموط: گفت توانمی خوٌی آلای کالم توجٌه در همچنٌن – ج

 مانند است، تکلٌؾ سموطِ  دلٌل موضوع، انتفاءِ  ٌعنی ماند؛ نخواهد بالی وجوب برای موضوعی دٌگر

 نظر ؼضّ  با است موضوع زوال تكلٌؾ، سموط دالٌل از ٌكی پس باشند؛ کرده دفن را مٌّت که آنجاٌی

 .كفاٌی وجوب هایوٌژگی و خصوصٌّات از

 

                                                           
ٔ
 اٌن را پذٌرفته است. ٖٕٔ/ٖ. و شٌخ فٌاض در المباحث االصولٌه: 7ٖٕ/25محاضرات فی اصول الفمه:  -



 :فبیذٍ
 مطرح خود  ٔخارج درس در را وجه اٌن هنگامٌکه سره لدس ثانی صدر شهٌد هللا آٌت ما استاد

 ردّ  در را دٌگری جواب بنده درس از پس. کردند ردّ  و برشمرد ضعٌؾ بسٌار را احتمال اٌن کردند؛

 :که بٌان بدٌن کردم عرض آن

 و بود خواهند مجازات و عماب مستحكّ  مکلّفٌن یهمه که شود گفته نباٌد دٌگر تعرٌؾ، اٌن اساس بر 

 کفاٌی واجب هایوٌژگی از ٌکی با وجه اٌن چراکه. است وعموبت مواخذه مستحك  معٌّن فردِ  آن فمط

 مطرح خواستممی را جواب اٌن: فرمودند و کردند تؤٌٌد را بنده عرض اٌن استاد مرحوم. دارد منافات

 .رفت خاطرم از درس اثناء در اما کنم

 مطرح مبحث اٌن ضمنِ  در خود االصول منهج در را جواب و اشکال اٌن اٌشان وجود، اٌن با

 ؼٌرِ  فردِ  مکلّؾ: گوٌدمی که سره لدس خوٌی هللا آٌت مرحوم مختار با که ایمنالشه در ولی نکردند؛

 .ٕکرد مطرح را آن است؛ معٌّن

 و باشند تکلٌؾ اٌن به مکلّؾ مکلفٌن، از کدام هر رودمی آن احتمال که کردم اشکال اٌشان بر آنجا در

 دلٌل به و شوند، عموبت مستحكّ  شارع، دستور و امر به اهتمام عدم و ُمباالت لِلّت ٌا تجّری باب از

 در. )ندارٌم را کرد جاری مكلّفٌن همه حك در بتوان که بخشی اطمٌنان اصل هٌچ اجمالی، علم وجود

 پذٌرفتند را اشکال اٌن هللا رحمه استاد حضرت( کرد خواهٌم بٌان را مطلب اٌن تفصٌل به آٌنده مباحث

 فی هم اٌن که کردم عرض بنده. است عصٌان عموبت به ناظر ما بحث لکن: فرمودند پاسخ در و

 .ٖکند می کفاٌت اندازه همٌن به و است عموبت الجمله

 طور به آن موضوع) گٌرٌممی فرض ما: شود گفته تعرٌؾ اٌن تعدٌل و توجٌه در اگر حال، هر به

 ٌا باشد، متعال خداوند نزد اٌنکه از اعم معٌّن، واحدِ  ٌعنی (مکلّفٌن نزد حتی است معٌّن واحدِ  مطلك،

 .مکلّفٌن نزد

 آٌد؛می الزم ُمرّجح بال ترجٌح و ُمخّصص بال تخصٌص مطلب اٌن از: شودمی گفته آن جواب در

 از ٌکی باٌد شود گفته اگر حال است؛ اندازه و سطح ٌک به مکلّفٌن تمام به نسبت واحد مطلوبِ  زٌرا

 .ٗبود خواهد ُمخّصص بال تخصٌص اٌن الجرم کند، امتثال و تحصٌل را واجب آنها

 

 :اقول

 امر، امتثال برای مکلّفی هر گرفتن سبمت با کفاٌی، واجب در واحد تعٌٌن اٌن شد گفته آنچه بنابر

 امر امتثال در گرفتن پٌشی و سبمت چراكه آٌدنمی الزم ُمخّصص بال تخصٌص پس گٌرد؛می صورت

ص خود مولی  .آٌدمی بشمار ُمخّصِ

 خاص عناٌت و رضاٌت کسب  چراکه بود؛ نخواهد ُمرّجح بال ترجٌح مصادٌك از مطلب، اٌن پس

 بال ترجٌح مصادٌك از را مورد اٌن اگر وجود اٌن با. بود خواهد ُمرّجح دٌگران از بٌش پروردگار

 اٌن بر ُمرّجح، زٌرا ندارد؛  اشکالی رسدمی بنظر آن علٌرؼم کرد، تلمی بٌشتر ٌا فرد دو مٌان ُمرّجح
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 .2ٔ7ٔع/ٕ/2ٕدرس شماره  -
ٕ
 .ٕٕٔ/2منهج االصول:  -
ٖ
 .2ٔ7ٔ/ٔ/جٕدرس شماره  -
ٗ
 .8ٖٕ/25محاضرات فی اصول الفمه:  -



 مسٌر دو ٌا گرسنه، فردِ  نان لرص دو: همانند. دارد فعل تحمّك ارادهِ  و ترجٌح به نٌاز خود اساس

 لُرب و أجر که است الهی اوامر خصوص در سخن اٌنکه به مضاؾ فراری، شخص روبروی

. است داده دستور را آنها در استباق و تسرٌع متعال خداوند و داشت، خواهد پی در را پروردگار

ٌَْراتِ  فَاْستَبِمُوا: فرماٌدمی دراٌنباره متعال خداوند اْلَخ
ٌَْراتِ  فًِ ٌَُساِرُعونَ  َكانُوا إِنَُهمْ : نٌز و ؛ٔ اْلَخ

 و ؛ٕ

ٌَْراتِ  فًِ ٌَُساِرُعونَ  وَ : نٌز ٌَْراتِ  فًِ ٌَُساِرُعونَ  أُوٰلئِنَ : همچنٌن و  ؛ٖالَصاِلِحٌنَ  ِمنَ  أُوٰلئِنَ  وَ  اْلَخ  ُهمْ  وَ  اْلَخ

 أُِعَدتْ  اأْلَْرضُ  وَ  الَسَماَواتُ  َعْرُضَها َجنَة   وَ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْؽِفَرة   إِلَى َساِرُعوا وَ : نٌز و ؛َٗسابِمُونَ  لََها

 .است آن از کاشؾ پٌشی و َسبك که بود خواهد استحمالی همان مرّجح پس. ِ٘لْلُمتَِمٌنَ 

 فاعل همان الفرض علی معٌّن، فرد چراكه – بود نخواهد برائت اصل اجرای امکان صورت اٌن در 

 به علم نٌز دٌگر سوی از و خارج، در فعل تحمّك وجوب به اجمالی علمِ  ٌکسو از بنابراٌن - است اول

 اجرای محل پس دارد؛ وجود آنها همه ترکِ  صورتِ  در مکلّفٌن جمٌعِ  مواخذه و عموبت استحماقِ 

 ؼٌر اٌنجا در ُشبهه احتماالت، نظرٌه نٌز و بزرگان تعرٌفات طبك اٌنکه با. بود نخواهد برائت

 نمض اٌن صورت، اٌن در که است منّجز اٌنجا در اجمالی علم که بگوٌٌم اٌنکه مگر. است محصوره

 .بود خواهد وارد آنان خود بر

 تمام که نصوص ظواهر با اٌنکه آن و است وارد توضٌح و بٌان اٌن بر دٌگری اشکالی و نمد البته

 با کردٌم ذکر گذشته در که همانگونه آن، بر مضاؾ است، معارض داده لرار مخاَطب را مکلّفٌن

 .است مخالؾ نٌز کفاٌی واجب خصائص

 از ٌکی اٌشان مراد است ممکن: بگوٌٌم باٌد کنٌم رعاٌت تعرٌؾ اٌن مورد در را انصاؾ بخواهٌم اگر

 - فاعل ٌعنی – آنها از ٌکی امتثال با و است مکلّفٌن جمٌعِ  متوجه خطاب گوٌدمی که است وجوهی

 ناظر تعرٌؾ اٌن اٌنکه آن و ماند خواهد بالی همچنان دٌگری اشکال وجود، اٌن با اّما. گرددمی معٌّن

 دٌگر ٌکی و است؛ خطاب یمرتبه و زمان به ناظر ما اشکال و بحث حالٌکه در است امتثال زمان به

 .است( امتثال و خطاب) مرتبه دو اٌن مٌانِ  خلطِ  کفاٌی، وجوب تعارٌؾ صّحت عدم اسباب از

 جمله از. است امامت و نبّوت مسئولٌت كرد، ذکر تعرٌؾ اٌن برای توانمی که شواهدی ازجمله

 برای خوٌش فضل به را برخی که است امامت و نبّوت بندگان، به متعال خداوند هاینعمت و الطاؾ

 اٌن لبولِ  و پذٌرش استعدادِ  و ظرفٌّت هستند، مکلّؾ بندگان همه اٌنکه با گزٌند؛می بر ممام اٌن تصّدی

 و سبمت خاطر به بندگان از برخی به فمط اما کنند؛ اٌجاد خود در کفاٌی وجوب نحو به را مسئولٌت

 در بسٌاری رواٌات در مطلب اٌن که همانگونه ٌافت؛ اختصاص ربوبٌّت، به الرار در گرفتن پٌشی

ٌَتَُهمْ  ُظُهوِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَنًِ ِمنْ  َربُّنَ  أََخذَ  إِذْ  وَ ): مبارکه آٌه تفسٌر  بَِربُِّكمْ  لَْستُ  أَ  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى أَْشَهَدُهمْ  وَ  ذُّرِ

 حدٌثی رواٌات، آن جمله از. است آمده ،ٙ(َؼافِِلٌنَ  ٰهَذا َعنْ  ُكنَا إِنَا اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  تَمُولُوا أَنْ  َشِهْدنَا بَلَى لَالُوا

 :فرمودند اٌشان که شده نمل کافی در است (السالم علٌه) صادق امام از

                                                           
ٔ
 . ترجمه: در اعمال خٌر بر ٌکدٌگر سبمت جوٌٌد.28ٔبمره  -
ٕ
 کردند.. ترجمه: همواره دركارهاى خٌر به سرعت الدام می9ٓانبٌاء  -
ٖ
 انند.حگٌرند؛ و آنها از صال پٌشى می . ترجمه: و در انجام كارهاى نٌک، 2ٔٔآل عمران  -
ٗ
گٌرند )و مشمول عناٌات ما كنند و از دٌگران پٌشى مىیم ت. ترجمه: چنٌن كسانى در خٌرات سرع6ٔمومنون  -

 هستند(.
٘
ها و شتاب كنٌد براى رسٌدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى كه وسعت آن آسمان . ترجمه: ؤٖٖآل عمران  -

 زمٌن است؛ و براى پرهٌزگاران آماده شده است.
ٙ
ها را و صلب فرزندان آدم، ذرٌۀ آنها را برگرفت؛ و آن. ترجمه: و زمانى را كه پروردگارت از پشت 7ٕٔاعراؾ  -

دهٌم. )چنٌن كرد مبادا( روز ما نٌستم؟ گفتند: آرى، گواهى مىگواه بر خوٌشتن ساخت؛ )و فرمود:( آٌا من پروردگار ش
 رستاخٌز بگوٌٌد: ما از اٌن، ؼافل بودٌم.



ٌْش   بَْعضَ  أَنَ ) ِ : وسلّم آله و علٌه هللا صلى ّللٰاِ  ِلَرُسولِ  لَالَ  لَُر ء   بِؤَّي ًْ  آِخَرُهمْ  بُِعثْتَ  وأَْنتَ  اأْلَْنبٌَِاءَ  َسبَْمتَ  َش

 أَْشَهَدُهمْ  وَ - النَبٌٌِِّنَ  ِمٌثَاقَ  ّللٰاُ  أََخذَ  ِحٌنَ  أََجابَ  َمنْ  أََولَ  و بَِربًِّ، آَمنَ  َمنْ  أََولَ  ُكْنتُ  إِنًِّ: لَالَ  َخاتََمُهْم؟ و

ًّ   أََولَ  أَنَا فَُكْنتُ  ،-بَلىٰ  ٰلالُوا بَِربُِّكمْ  لَْستُ  أَ  أَْنفُِسِهمْ  َعلىٰ  ْلَرارِ  فََسبَْمتُُهمْ  بَلٰى،: لَالَ  نَبِ  .ٔ(بِاّلٰلِ  بِاإْلِ

-گرفته سبمت انبٌاء بر چٌزی چه به: کردند عرض آله و علٌه هللا صلى خدا رسول به لرٌش از برخی

 ای؟شده آنان خاتم و ای شده مبعوث پٌامبر آخرٌن عنوان به اٌنکه با ای،

 اولٌن و آوردم اٌمان پروردگار به که بودم کسی اولٌن من: فرمودند (آله و علٌه هللا صلی) اکرم رسول

 که گرفت، شاهد خود بر را آنان و گرفتمی عهد و مٌثاق انبٌاء از خداوند هنگامٌکه بودم فردی

 پٌامبری اولٌن من پس. پروردگارماٌی بله،: گفتند نٌستم؟ شما پروردگار من آٌا: فرمود و دادم؛ جواب

 .گرفتم سبمت و پٌشی آنان بر ربوبٌت به الرار در و بلی، گفتم که بودم

 

 سْم تؼزیف

 حصل ما. است دانسته صحٌح را آن و کرده اختٌار سره لدس خوٌی هللا آٌت مرحوم که است تعرٌفی

 ِصرؾ به آن از که است معٌّن ؼٌر نحو به مکلّفٌن، از ٌکی متوّجه تکلٌؾ: است چنٌن تعرٌؾ اٌن

 .است کرده تعبٌر الوجود

 تْضیخ ّ شزح
 نحوِ  به آنها از ٌکی به ٌعنی اند؛شده والع وجوب متعلّك بدلی عموم نحوِ  به مکلّفٌن که، است اٌن مراد

 تعٌٌن خاّصی فرد هٌچ خارج در اما( عالما   اکرم: )شود گفته آنجاٌٌکه نظٌر. است گرفته تعلّك بدلی

 مرحوم. پرداخت خواهٌم مطلب اٌن توضٌح به بٌشتر وضوح برای روپٌش مباحث در. باشد نشده

 فی المخاَطب انّ  من ؼٌرنا الٌه ذهب ما: )گوٌدمی و کرده ذکر را وجه اٌن سره لدس جواهر صاحب

 :گوٌدمی تعرٌؾ شرح و بٌان در سره لدس خوٌی آلای سپس ٕ(المبهم البعض الکفائی

-می تعلّك طبٌعت وجودِ  مطلكِ  به گاهی و طبٌعت وجودِ  صرؾِ  به گاهی مولی ؼرِض  که همانگونه

 وجودِ  صرؾِ  امتثال با موارد  برخی در و است مکلّفٌن تمامِ  امتثالِ  و انجام با ؼرض نٌز گاهی گٌرد

 با و است عٌنی واجب،: اول صورت بنابر ،گفت باٌد توضٌح اٌنتوجه به  با. بود خواهد مکلّفٌن

 است؛ کفائی واجب،: دوم صورت بنابر و...  شودنمی سالط دٌگران از ،مکلّفٌن از بعضی امتثال

 خواهد منطبك مکلّفٌن فردِ  فرد بر که است واجب بعٌنه ال مکلّفٌن از ٌکی بر تکلٌؾ که معنی بدٌن

 نٌز شرع و عرؾ در وجوب، اٌن نظٌر شود؛می سالط ساٌرٌن از ،آنها از برخی امتثال با و ،بود

 به را خدمتکارانش از ٌکی موالٌی است ممکن عرؾ در. ندارد بُعدی و منع هٌچگونه و شودمی والع

 لذا ؛شود امتثال عبد اٌن توسط فعل اٌن باٌد حتما   که نباشد اٌن مولی ؼرض متعلّك و کند امر کاری

 در و شده حاصل مولی ؼرض سازد محمّك و اٌجاد خارج در را بِه مؤمور   او ؼالمان از کدام هر

 بنوشد، تا بٌاورد آب او برای که کند امر را آنها از ٌکی اگر که همانطوری. شودمی سالط امر نتٌجه

 ؼرض و مطلوب رساند، مولی به را آب و داد انجام را کار اٌن آنها، از کدام هر صورت اٌن در

 هٌچ و است؛ جاری و ساری روند همٌن نٌز شرع در. شودمی سالط ؼالمان دٌگر از و شده حاصل

 دفن ٌا کفن مانند شود؛ محمّك خارج در فعل آن تا کند امر فعل ٌک به را مکلّفٌن شارع که ندارد بُعدی

 بلکه کند امتثال را آن خاصی فرد که باشد اٌن به مولی ؼرِض  متعلّكِ  اٌنکه بدون آن، نظٌر و مٌّت

                                                           
ٔ
 22ٓ، ص: ٕ الكافی )چاپ دار الحدٌث(؛ ج -
ٕ
ٕ شرح شرائع اإلسالم؛ ججواهر الكالم فً  -  6ٖٔ، ص: ٔ



 ؼرض چراکه شود؛ امتثال آنها از ٌکی وسٌله   به خارج در معٌّن فعل اٌن که است آن شارع مطلوب

 به مکلّفٌن از ٌکی تخصٌص بنابراٌن،. است ٌکسان مکلّفٌن، از کدام هر به نسبت مولی خاص

 تمام همچنٌن بود؛ خواهد ُمرّجح بال ترجٌح و ُمخّصص بال تخصٌص خارج، در ؼرض آن تحصٌل

 بالضروره دلٌل، و ممتضی وجود عدم دلٌل به ،نٌز کردن مولی ؼرض تحصٌل به ملزم را مکلّفٌن

 عدمِ  دلٌل به ،نٌز اندتکلٌؾ اٌن مخاطب استؽرالی، عمومِ  نحو به مکلّفٌن شود گفته اگر. است باطل

 حاصل مکلّفٌن از ٌکی امتثال با و است واحد تکلٌؾ که زمانی زٌرا باشد؛می باطل موجب، و ممتضی

 عدمِ  دلٌلِ  به کنند، امتثال را آن باٌد آنها همه   که نحوی به مکلّفٌن، تمامِ  دادنِ  لرار مخاَطب شود،می

 آنها از تا ماندنمی بالی تکلٌفی[ آنها از ٌکی امتثال با] زٌرا است؛ باطل بموجِ  و ممتضی وجودِ 

 به آن از که است بعٌنه ال مکلّفٌن از ٌکی متوّجه تکلٌؾ بگوٌٌم که است آن متعٌَن پس. شود خواسته

 . شودمی تعبٌر الوجود صرؾ

 کردند، امتثال را کفائی واجب مکلّفٌن از برخی اگر که است آن تعرٌؾ اٌن الزمه اساس اٌن بر

 امتثال اولٌن با الوجود، صرؾ که است اٌن بر فرض زٌرا .شودمی سالط امر و شده حاصل ؼرض

 ٌک در را مٌّت نماز مکلّفٌن تمامِ  آنکه مثل کردند، امتثال را آن مکلّفٌن تمام اگر حال شود؛می حاصل

 با فرض اٌن در الوجود، صرؾ زٌرا بود؛ خواهند ثواب مستحكّ  آنها همه باشند، آورده بجا زمان

 الوجود صرؾ که جهت اٌن از کردند، ترک را آن مکلّفٌن تمام اگر و شد؛ محمّك مکلّفٌن جمٌع امتثال

 اٌن بر فرض زٌرا بود؛ خواهند مجازات و عماب مستحكّ  آنها تمام پس بود، صادق آنها فرد فرد بر

 ذّمه بر شارع نزد کفائی واجب: نتٌجه در. دارد را تکلٌؾ امتثال بر لدرت آنها، از کدام هر که است

 صادق نٌز آنها از کدام هر بر و است شده ثابت خاصی، فرد به اختصاص بدون مکلّفٌن فردِ  فرد

 به تخٌٌری، واجب در تکلٌؾ: که بٌان بدٌن شد، گفته تخٌٌری واجب بحث در که چه آن نظٌر است؛

 باشد؛می منطبك فرد اٌن و آن از ٌک هر بر که نحوی به است، گرفته تعلّك بعٌنه ال فعل دو از ٌکی

 و تخٌٌری واجب مٌان تفاوتی گفت باٌد اساس اٌن بر. باشد صادق آنها از ٌکی بر فمط که نحوی به نه

 واجب در حالٌکه در است، معٌّن ؼٌر حکم متعلّك تخٌٌری واجب درمگر اٌنکه  نٌست، کفاٌی واجب

 .ٔاست معٌّن ؼٌر حکم، موضوع کفائی

 

 سْم تؼزیف اشکبالت ّ ًمذ
 حٌث از دوم جهت و ،شکلی حٌث از اول جهت است، نمد لابل جهت دو از مذکور توضٌح و تعرٌؾ

 .پرداخت خواهٌم اشکاالت از دسته دو اٌن از کدام هر بٌان به ذٌل در محتوائی؛

 

 شکلی اشکبالت
 .المکلّفٌن احد الی متوجها  : عبارت -ٔ

 گفت باٌد مٌّت، دفن و ؼسل ٌعنی شودمی ذکر بحث اٌن در معموال   که مثالی به توجه با عبارت اٌن 

 منکر از نهی و معروؾ به امر نظٌر کفائی واجب مصادٌك دٌگر بر اما است سازگار و درست

 .باشدنمی صحٌح و درست

 

                                                           
ٔ
 .2ٕٕ-2ٕٓ/25محاضرات فی اصول الفمه:  -



 اٌشان تعرٌؾ، ابتدای در. دارد وجود سره لدس اٌشان بٌان در رٌختگی هم به و التباس نوعی -ٕ

 در اما دانسته، مکلّفٌن به نسبت الوجود صرؾ نحو به آن صدور را کفاٌی واجب متعلّك از ؼرض

 ؼرض. جمٌعهم به أتی لو و الوجود باّول ٌتحمّك الوجود صرؾ أن ِلفرض: گوٌدمی که آنجاٌی ادامه،

 کفائی واجب تحمّك زٌرا است صحٌح دوم تعبٌر اٌن و است؛ کرده فعل خودِ  وجودِ  صرؾ به متعلّك را

 تعلّك آنها به ؼرضی هٌچ و نٌست خاصی مکلّفٌن ٌا مکلّؾ به ناظر و است مولی مطلوبِ  خارج در

 .است مناسبتر کرده ذکر که شرعی مثال با اٌشان دوم بٌان اٌن و است؛ نگرفته

 

 مطرح صددِ  در آن؛ از بعد عبارات و. المعٌّن الواحد تخصٌص فعندئذ  : عبارت در اٌشان -ٖ

 و کردٌم مطرح را آنها اّولٌن ما و است آنها به پاسخ و کفائی واجب تفاسٌر و تعارٌؾ دٌگر کردن

 دادن لرار عهده به که شودمی روشن و کنٌم؛می مطرحدر مباحث آتی  نٌز را بمٌّه و دادٌم؛ جواب

 .دارد وجود موجب و ممتضی بلکه نٌست، موَجب و ممتضی بدون مکلّفٌن جمٌعِ  ذمه به تکلٌؾ

 

 ؼرض کنند، امتثال را آن مکلّفٌن از بعض اگر. الؽرض حصل فمد بعض   به أتی لو: عبارت -2

 دفن و ؼسل مانند کفاٌی واجب افراد از برخی خصوص در عبارت اٌن گفت باٌد. شودمی حاصل

 و معروؾ به امر: همچون کفاٌی واجب افراد دٌگر خصوص در اما است؛ پذٌرفتنی و صحٌح مٌّت

 احراز تکالٌؾ اٌنگونه در مکلّفٌن بعض امتثال با مولی ؼرض چراکه نٌست؛ پذٌرفتنی منکر از نهی

 آنها تنّوع و اؼراض گستردگی همچنٌن و ندارٌم؛ اؼراض جمٌعِ  به علم ما که جهت آن از. شودنمی

 وجود مکلّفٌن بعض امتثال با مولی، ؼرض احراز امکان لذا. است شده آنها از ما شناخت از مانع

 توانمی را متعّددی اؼراِض   -منکر از نهی و معروؾ به امر - مسئله در[ نمونه باب از. ]ندارد

 لَعَلَُهمْ  وَ  َربِّکمْ  إِلَی َمْعِذَرة  ): شرٌفه آٌه در که اؼراضی به توانمی جمله آن از که داد لرار اشاره مورد

-می اصطٌاد منکر، از نهی و معروؾ به امر بحث رواٌات از که اؼراضی و. است آمده  ٔ(ٌتَمُونَ 

 نزد عظٌم منزلت کسب برکت، پر آثار تحصٌل مضاعؾ، ثواب بودن، دٌندار دٌن، الامه: مانند شوند

 معصوم که چه آن ٌا و معاصی پذٌرش عدم و خداوند برای ؼضب و خشم اظهار متعال، خداوند

 وَ  - ّللَاِ  ِدٌنَ  بِعََمِلهِ  ٌُِذلُّ  أَنَهُ : فرمودند منکر از نهی و معروؾ به امر تارک مورد در (السالم علٌه)

 خداوند دشمنان اهل به و شودمی ذلٌل و خار او عملکرد با خدا دٌن که آن. ّٕللاَ  َعَداَوةِ  أَْهلُ  بِهِ  ٌْمتَِدی

. پرداخت خواهٌم بٌشتر آن به تعالی هللا انشاء آٌنده در که اؼراض و آثار اٌن نظٌر و شود؛می التدی

 بگوٌٌم و کرد احراز را مولی ؼرض تحمّك مکلّفٌن، از برخی امتثال با توانمی چگونه وجود اٌن با

 شود؟می سالط مکلّفان دٌگر از واجب اٌن

 

 اصل برای مثال دو اٌن از کدام هر که کرد ذکر شرعی و عرفی مثال دو هللا رحمه اٌشان -5

 سازگار بود آن کردن روشن صدد در و کرد ذکر که وجهی آن برای اما هستند مناسب کفاٌی واجب

 دو اٌن پس. آورد کفائی واجب تعارٌؾ و وجوه همه   برای را مثال دو اٌن توانمی چراکه نٌست؛

 .سازدنمی روشن بود کرده اراده اٌشان که ایگونه به را تعرٌؾ مثال،

                                                           
ٔ
 . ترجمه: براى اعتذار در پٌشگاه پروردگار شماست؛ به عالوه شاٌد آنها تموا پٌشه كنند.62ٔاعراؾ آٌه:  -
ٕ
ٔ وسائل الشٌعة؛ ج-  .6ٖٔ، ص: 6



 آنها به تعرٌؾ اٌن شدن اتمام از بعد تعالی هللا انشاء که دارد وجود اٌشان عبارات بر یدٌگر اشکاالت

 .پردازٌممی

 

 هذتْایی اشکبالت ّ ًمذ
 است، مخالؾ داده لرار مخاطب را مکلّفٌن جمٌعِ  که رواٌاتی و آٌات ظواهر با تعرٌؾ اٌن -ٔ

 اثبات صدد در تفسٌر اٌن که همانگونه ،مکلّفٌن از ٌکی متوجه نصوص اٌن در خطاب ظاهر چراکه

 ِمْنکمْ  ْلتَکنْ  وَ : )شرٌفه آٌه همچون لرآن آٌات صرٌح مخالؾ تعرٌؾ اٌن گفت باٌد بلکه ؛نٌست است آن

 .باشدمی( أَُمة  

 

 جمٌعِ  مٌان از او بودن مخاطب احتمال چون مکلّفٌن، از کدام هر خصوص در توانمی -ٕ

 ارائه که تعارٌفی بنابر و ؛کرد جاری را برائت اصل است محصوره ؼٌر شبهات جمله از مکلّفٌن،

 تکلٌؾ و نٌست؛ منّجز اٌنجا در اجمالی علم لذا است؛ صفر به نزدٌک او بودن مکلّؾ احتمال اندداده

 اگر و سازند؛نمی منّجز را تکلٌفی زٌرا لؽو بودن خطابات است، ی آنالزمه شود؛می سالط او از

 .است کرده نمض را محصوره ؼٌر شبهه    از خود تعرٌؾ شود، خطابات گونه اٌن تنّجز به لائل کسی

 

 شودمی چگونه که نگفتند و نکرد روشن ما برای را کفائی واجب هایوٌژگی سره لدس اٌشان -ٖ

 اگر چرا و اند؟کرده معصٌّت همه است واحد مخاطب اٌنکه با نکرد، امتثال را کفائی واجب کسی اگر

 آنان همه   عمل بخوانند، نماز مٌّتی بر جمعی که آنجاٌی مانند کردند، عمل کفائی واجب به نفر چند

 از بٌش برای خطابی چون بود؟ آن به مکلّؾ و مخاطب نفر ٌک که حالی در است صحٌح و درست

 متوجه تکلٌفی زٌرا) داشت تمّرب لصد آن با بتوان تا نشده صادر شارع سوی از معٌّن ؼٌر نفر ٌک

 امتثال داشت لصد و کرد ذکر... ( ذلک علی ٌترتّب و) عبارت با که توجٌهی همچنٌن(. نٌست او

 منافات کرد ذکر هللا رحمه جواهر صاحب کالم تبٌٌن در که وجهی با کند توجٌه را مکلّفٌن جمٌع

 اٌشان عبارت در گانگی دو و التباس نوع ٌک موجب گذشت شکلی اشکاالت در که همانطور و دارد؛

 فعل وجودِ  صرؾِ  تحمّك دٌگر جاٌی در و مکلّؾ وجودِ  صرؾِ  تعرٌؾ، از جا ٌک در چون است؛ شده

 .است داده لرار خود استدالل پاٌه را

 

 در سره لدس اٌشان زٌرا دارد؛ منافات داشتند سابك تعرٌؾ بر خود که اشکالی با اٌشان تفسٌر -2

 که کردند الرار( ٌعّمه و - المعٌّن الواحد ؼٌر ای - الٌه متوّجه التکلٌؾ ان): عبارت با تفسٌر آن نمد

 .است نفر ٌک از بٌش متوجه کفائی واجب در تکلٌؾ

 

 در و است نهادن او عهده بر را تکلٌؾ و مکلّؾ، ذّمه   اشتؽال طلب، و امر انشاء از ؼرض -5

 خطابات، گونه اٌن در مکلّؾ حالٌکه در است؛ تکلٌؾ انجام و امتثال سمت به او تحرٌک بعد مرتبه

 چون نٌاٌد دست به کفائی واجب از صحٌحی معنای گرددمی باعث امر اٌن و است؛ معٌّن ؼٌر واحد

 .دارد وجود معٌّن ؼٌر واحد مورد در متعّددی احتماالت



 در معٌّن ؼٌر و مرّدد فرد ٌعنی مصدالی، واحد ذّمه   اشتؽال معٌن، ؼٌر واحد از مراد اگر بنابراٌن

 :اندگفته مطلب اٌن از پاسخ در ٔهمه باشد، خارج

 ؼٌر کرد تکلٌؾ به مشؽول را او ذّمه   بتوان که او تصّور امکان و ندارد وجود خارج در مرّدد فرد

 والعٌّت اٌنچنٌنی موجودات و است تشّخص و تعٌّن و وحدت با مساوق وجود چراکه. است ممکن

 وجود خارج در چه آن و ندارد؛ خارجی والعٌّت باشد، امر چند بٌن مرّدد آنچه هر و ندارند؛ خارجی

 و خارج در نه باشد، چٌز چند بٌن مرّدد که وجودی و هستند وحدت به متّصؾ حمٌمٌّه وجودات دارد

 .کرد تکلٌؾ به مشؽول و فرض، آنها برای ایذّمه بتوان تا دارند وجود ذهن ظرؾ در نه

 مشؽول را آن بتوان تا ندارد ایذّمه اعتباری موجود گفت باٌد است، اعتباری عنوان اٌشان مراد اگر و

 .است معنا بی و لؽو آن به واجب تعلّك و کرد؛ تکلٌؾ به

 تمامی ذّمه   اشتؽال بتوان تا است مکلّؾ افراد تمام بر انطباق لابل که مکلّؾ، طبٌعیِ  اٌشان مراد اگر و

-عبارت از برخی ظاهر: گفت باٌد باشند؛ عنوان آن برای مصدالی تواندمی که اعتبار اٌن به را آنها

 که عبارتی و. ذلک و هذا علی الصادق: همچون کندمی تموٌت را احتمال اٌن سره لدس اٌشان های

 همچنٌن و. ٌعّمه و الٌه متوّجه التکلٌؾ أن ناحٌة من: فرمودند و کردند ذکر دوم تعرٌؾ ردّ  ضمن در

 لائل وجوب عموم به اٌشان که آٌدمی تفصٌل به آٌنده در آوردند؛ خود عملٌّه رساله در که عبارتی

 .اندشده

 

 نقد و اشکال

 است، داده لرار واحد مکلّؾ را مطلب عنوان اٌشان که آنجاٌی از: گفت توانمی فوق احتمال نمد در

 تعداد به هاٌیواجب به اٌنجا در وجوب وجود، اٌن با زٌرا است، ظاهر خالؾ احتمال اٌن گفت باٌد

 کرده ذکر اٌشان که چه آن از ؼٌر دٌگری مستملّ  وجه صورت اٌن در و گرددمی منحلّ  مکلّفٌن افراد

 .باشدمی بعٌنه، ال واحد المکلّؾ: کردند تصرٌح سره لدس اٌشان زٌرا بود؛ خواهد

 خالؾ سخن اٌن گفت باٌد است؛ معٌّن نحوِ  به مکلّفٌن از ٌکی ذّمه   اشتؽال اٌشان مراد شود گفته اگر و

 در و آٌدمی الزم ُمرّجح بال ترجٌح ثانٌا   دانسته، معٌّن ؼٌر را مکلّؾ که است سره لدس اٌشان فرض

 .گذشت آن مورد در بحث که بود خواهد دوم تعرٌؾ همان نٌز وجه اٌن صورت اٌن

 گفتند و کردند؛ اشاره تخٌٌری واجب به کفاٌی، واجب آوردن در تصوٌر به بهتر برای اٌشان -6

 حکم متعلّك تخٌٌری واجب در بعٌنه، ال واحد اٌنکه مگر اند،شده رٌزی پی نحو ٌک به دو، اٌن که

 تصحٌح موجب تنظٌر و تشبٌه اٌن گفت باٌد. باشدمی آن موضوع کفاٌی واجب در اما گرفته، لرار

 است؛ الفارق مع لٌاس لٌاس، اٌن و نشد داده پاسخی والع در و شودنمی مستشکلٌن الناع و تعرٌؾ

 و شود؛ امتثال و تحمّك خارج در آن انشاء با که است اٌن( مطلما  ) وجوب متعلّك در مطلوب زٌرا

 که طور همان – فعل چند از ٌکی انتخاب در او کردن مخٌّر و مکلّؾ در انگٌزه و داعی اٌجاد
                                                           

 .ٕٔٔص 5المباحث االصولٌة ج – 6ٕٓص 2منهج االصول ج – 2ٕ8ص ٕبحوث فی علم االصول ج -ٔ

زمانی که استاد ما آٌت هللا شهٌد صدر ثانی لدس سره در درس خود اٌن پاسخ را در رّد دٌدگاه آٌت هللا خوئی  فایدة:
رحمه هللا بٌان می کردند. عرض کردم: فرد مرّدد مصادٌمی دارد که می تواند موضوع احکام شرعٌه والع شود؛ مانند 

ضمن ممدار معٌّن به نحو کلی در معٌّن باشد؛ با اٌن بٌان باٌد گفت در اٌن اندازه از تعٌّن می تواند آنجاٌی که مرّدد در 
موضوع والع شود، در عٌن حالی که مرّدد است، نظٌر: ممداری زکات، در مال زکوی لبل از عزل؛ و اٌن باعث 

امی که بعض افراد مرّدد، ؼٌر ترتّب احکام شرعی همچون عدم جواز تصرؾ در تمام مال زکوی است؛ پس ماد
 در پاسخ فرمودند: صحٌح است. رحمه هللامستحٌل باشند، پس نمی توان آن را مستحٌل دانست؟ اٌشان 



 واجب موضوع در مطلوب اما آٌد؛نمی الزم محالی هٌچگونه و معمول -است تخٌٌری واجب ممتضای

 مرّدد گفتٌم گذشت که همانطور و است؛ نهادن او عهده به را تکلٌؾ و ذّمه اشتؽال - مکلّؾ همان -

 .داد نخواهد درستی معنای بود وجه اٌن ممتضای اٌنکه کما مکلّفٌن، فرد فرد بٌن خطاب بودن

 و تخٌٌری واجب مٌان زٌادی تفاوت است روشن که همانگونه اثباتا   اما بود، ثبوت ممام در فوق نمد

 هاٌیبدل از ٌکی واجب تخٌٌری، واجب در. باشندمی متفاوت دو اٌن ادلّه   زٌرا دارد؛ وجود کفائی

 مٌان عطفی گونه هٌچ کفاٌی واجب در که حالی در. اندشده همدٌگر معطوؾ( أو) حرؾ با که است

 .است مکلّؾ طبٌعی آن موضوع و نرفته بکار مکلّفٌن

 کرد تصحٌح ایگونه به نٌز را تفسٌر اٌن توانمی گذشت سابك تعارٌؾ تصحٌح در که گونه همان بله

 از مراد که بٌان بدٌن. کرد تصحٌح و توجٌه را تفسٌر اٌن امتثال، مرتبه   به توجه با باٌد بگوٌٌم و

 واحدا   - مکلّفٌن از بعض امتثال با که باشد واحد فعل آن، در تکلٌؾ متعلّك که است اٌن کفاٌی واجب

 نکرده تعٌٌن تکلٌؾ اٌن برای بعٌنه، را فردی شارع و مولی و کند،می کفاٌت آن تحمّك در - اکثر او

 سوی از امتثال اولٌن با که بردارند گام آن امتثال برای همه تا نهاده مکلّفٌن جمٌع عهده   به بلکه. است

 خاطر باٌد مذکور توجٌه اٌن با. گردد سالط دٌگران عهده   از و شود محمّك متعلّك معٌّن، ؼٌر بعض

 .گرددمی بر شد خواهند مطرح آٌنده در که تعارٌفی به تفسٌر اٌن اٌنصورت در شد، نشان

 

  چِبرم تؼزیف

 ٌکی اٌنجا در واجب پس. است شده والع مجموع هم مابِ  مکلّفٌن، تمام متوّجه کفاٌی واجب در خطاب

 ٌک مثابه به مکلّفٌن جمٌع که نحوی به. است مجموعی عمومِ  نحوِ  به مکلّفٌن جمٌعِ  به متعلّك و است

 .است شده للمداد مکلّؾ

. کنٌم تصّور صورت دو به توانمی را مسئله اٌن: گوٌدمی سره لدس صدر بالر دمحم سٌد هللا آٌت شهٌد

 لحاظ دو و زاوٌه دو از اما نٌست بٌشتر مطلب ٌک حمٌمت در اٌن که شد خواهد روشن ادامه در اما

 یهمه که است مکلّؾ طبٌعت دٌگر جهت و واجب، طبٌعت به ناظر لحاظ ٌک است، شده نگاه آن به

 .است شده شامل مجموعی عامِ  نحو به را مکلّفٌن

 اّل تصْیز
 هستند، نفر ده که اٌن به عناٌت با را نفر ده مثال   بگوٌٌم و کرد، معنا اٌنگونه توانمی را کفاٌی واجب

 توجه با نباشد؛ آن کردن بلند به لادر تنهاٌی به هٌچٌک که ایگونه به کنٌم، سنگی کردن بلند به مکلّؾ

 مجموعی عموم نحو به مکلّفٌن، جمٌع آن متعلّك که است تکلٌفی کفاٌی واجب: گوٌٌممی مثال اٌن به

 که است وارد آن بر اشکاالتی باشد شده اراده معنی اٌن اگر کفاٌی واجب در مذکور؛ مثال نظٌر است

 .پردازٌممی آنها به ذٌل در

 

 اّل تصْیز ثز اشکبالت
 مٌّت؛ نماز نظٌر ندارد، وجود کفاٌی واجب مصادٌك از برخی در اشتراکی امتثال تصّور امکان :اوالً 

 .است دٌگری نماز از ؼٌر نمازگزاران، از کدام هر نماز مٌّت، صالة در زٌرا

 ً  سنگ کردن بلند آن متعلّك حمٌمت در ؛است مکلّفٌن تمام تعداد به تکالٌفی مجموع اٌنجا در واجب :ثانیا

 و امتثال آن، مانند در که است خاطر همٌن به. است آن کردن بلند در مشارکت مراد بلکه نٌست،



 با زٌرا نٌست؛ ممکن کفاٌی واجب با آن کردن منطبك اساس اٌن بر. دهدمی رخ متعّددی هایعصٌان

 سالط دٌگران از نفر ٌک امتثال با کفاٌی واجب: نظٌر شمردٌم بر کفاٌی واجب برای که هاٌیوٌژگی

 .است ناسازگار ،شودمی

 

 ًمذ ّ اشکبل

 جهاد، نظٌر کفاٌی واجب مصادٌك از برخی مورد در بلکه دارد وجود تفسٌر اٌن تصّور امکان

 به و شودمی محمّك آنها با مطلوب که افرادی مجموع متوّجه تکلٌؾ که توضٌح بدٌن. دارد مطابمت

 الَِذٌنَ  ٌُِحبُّ  ّللَاَ  إِنَ ): فرماٌدمی متعال خداوند[ آنجاٌٌکه نظٌر. ]است شودمی نگاه واحد بعنوان همه

 بناء، به که داده لرار اشاره مورد را بنٌان آٌه اٌن در ،ٔ(َمْرُصوص   بُْنٌان   کؤَنَُهمْ  َصفّا   َسبٌِِلهِ  فِی ٌمَاتِلُونَ 

 .آن دهنده تشکٌل اجزاء به نه و است شده نگاه واحد شیء ٌک عنوان به

. باشدمی آخرالزمان در کرٌمه دولت برلراری کرد، ذکر مطلب اٌن برای توانمی که دٌگری شاهد

 برای. هستند آن برلراری در داشتن مشارکت به مکلّؾ مجموع، ُهم بِما مکلّفٌن جمٌع که بٌان بدٌن

 عمل واحد فرد ٌک مثابه به مکلّفٌن همه کندمی التضاء تکلٌؾ طبٌعت تکالٌؾ، گونه اٌن در اٌنکه

 کمتر با تکالٌؾ، اٌنگونه زٌرا آٌند؛ نائل هدؾ اٌن به توانندمی هم همٌاری و همکاری با تنها و کنند

 امتثال و کرد لٌام الزم عدد آن اگر پس. شودنمی حاصل مطلوب و شد نخواهند محمّك الزم، عدد از

 صورت مهم اٌن اگر ممابل در و گٌرد؛می صورت امتثال و شودمی محمّك مطلوب نمود، امر

 است ممکن نشد، محمّك والع در ؼرض آن پی در و نکرد عمل خود تکلٌؾ به الزم عدد و نگرفت،

 از که باب اٌن از الدام اٌن( نرسد نصاب حدّ  به دٌگران الدام) و نکند لٌام الزم عدد اگر شود، گفته

 عدد ظهور، عصر رواٌات  از برخی در که همانگونه. است حرام باشدمی هالکت در الماء مصادٌك

. شودمی محمّك هدؾ و ؼرض عدد اٌن با که اند،شده معرفی نفر« ٖٖٔ» را( عج) عصر امام انصار

 پس. است( المجموع نحو علی ای) آنها مجموع نحو به نفرات، تعداد اٌن عهده   به اٌنجا در تکلٌؾ

 .رواٌات در مذکور نفر ٖٖٔ آن جمٌع امتثال با مگر شودنمی محمّك امتثال

 تمام نا کرد وارد تعرٌؾ اٌن بر سره لدس اول صدر شهٌد هللا آٌت که اشکالی گفت باٌد نهاٌت در

 .ٕپردازٌممی سره لدس اٌشان اشکاالت بودن تمام نا به ذٌل در و است،

 سره لدس صدر شهٌد اشکاالت بودن تمام ناوجه 

 :دانست ناتمام ذٌل دالٌل به توانمی را سره لدس صدر شهٌد اشکاالت

 دانستند، ممتنع کفائی واجب بر را تعرٌؾ اٌن کردند ذکر که مثالی به توجه با سره لدس اٌشان :اوالً 

 کفائی واجب بر و نٌست؛ آن در امتناعی هٌچ که شد روشن کردٌم بٌان که گونه همان ما که حالی در

 .رسدمی نظر به ضروری و الزم کردٌم ذکر که مواردی در بلکه و است صادق آن خصوصٌّات و

 ً  تمام به آن دادن بسط و متعّدد اجزاء به واحد واجب تجزٌه سره لدس صدر شهٌد اشکال منشؤ :ثانیا

 که طور همان نٌست، بٌشتر تکلٌؾ ٌک شود امتثال باٌد که تکلٌفی و واجب که حالی در. است اجزاء

 و کرد؛ تجزٌه مکلّفٌن لحاظ به را آن سره لدس اٌشان اما است؛ سنگ کردن بلند آن و آمده مثال در

 که مکلّفٌن لحاظ به را آن که حٌث اٌن از اشکالی چند هر. است واحد واجب تکلٌؾ، از مراد که گفتٌم

                                                           
ٔ
 اند. كنند، گوٌى بناٌى آهنٌن میدارد كه در راه او پٌكار ی. ترجمه: خداوند كسانى را دوست م2سوره صؾ آٌه:  -
ٕ
که با اولٌن امتثال،  ح است در خصوص برخی از مصادٌك واجب کفاٌی استاشکال دٌگری که در اٌنجا لابل طر -

 )مترجم(شود. موضوع آن منتفی می



 اٌن ممتضای است روشن که همانطور زٌرا ندارد؛ وجود کردن تجزٌه شودمی حاصل آنها با ؼرض

 وضو وجوب که گونه همان. رساندنمی واجب بودن واحد به ضرری لحاظ اٌن و است؛ همٌن تفسٌر

 و است، مسح و وجه ؼسل و ٌد ؼسل همچون دٌگر واجب چند متضّمن حال عٌن در اما است واحد

 .ندارد منافاتی آن مجموع لحاظ به بودن واحد با متعّدد، اجزاء بر تجزٌه اٌن و جنابت؛ ؼسل همچنٌن

 

 دّم تصْیز

 صورت اٌن در که شوند، فرض واحد اعتباری، وحدت با مکلّفٌن همه که است بٌان بدٌن دّوم صورت

 آنها از نفر ٌک اگر که گونه بدٌن. انگارٌم واحد نٌز را آنان عصٌان و ترک و واحد، را آنان امتثال

 با را سنگ مجموع، آن از نفر ٌک اگر که آنجا نظٌر را، تکلٌؾ جزء چند هر کرد امتثال را واجب

 شکی هٌچ او توسط تنهاٌی به سنگ آوردن در حرکت به در و بٌاورد، در حرکت به پا ٌا دست

 ٌعنی است بدٌنگونه نٌز فٌه نحن ما در کنٌم؛می فرض مکلفٌن همه از را فعل اٌن صدور اما نٌست،

 .باشند داده انجام را فعل آن مکلّفٌن جمٌع که است آن مثابه   به فرد ٌک از صادره فعل اٌن

 

 دّم تصْیز اشکبالت

 به امر در اٌنکه کما. کرد فرض بِه مکلَؾ   ٌعنی تکلٌؾ متعلّك در توانمی را اعتباری وحدت اٌن

 تحمّك آن در مطلوب زٌرا است؛ تصّور لابل وجه اٌن نماز، همچون اعتباری، مرکب اجزاء مجموع

 را مکلّفٌن جمٌع که مکلَؾ جانب در اما است؛ گونه اٌن نٌز مرکب اجزاء مجموع در و است مرکب

 ندارد را آن صالحٌّت و نٌست حمٌمی وجود وجود، اٌن حمٌمت در کنٌم فرض واحد اعتبارٌه وحدت به

. باشندمی مکلَفٌن فردِ  فرد حمٌمتا ، اٌنجا در مکلّؾ گفت باٌد و کرد؛ تکلٌؾ به مشؽول را اش ذّمه   که

 .ٔکرد تلمّی واحد را مجموع عصٌان و امتثال تواننمی اساس براٌن

 :اقول

 را آنها توان می و است توجٌه لابل مطلب اٌن رواٌی و لرآنی نصوص از برخی به توجه با گفت باٌد

 واحد را اّمت نصوص آن چراکه. دارد وجود آن تصّور امکان اٌن بنابر آورد، آن برای موٌد و شاهد

 َما وَ  أََجلََها أَُمة   ِمنْ  تَْسبِكُ  َما: مبارکه آٌه نظٌر. است کرده ترسٌم آن برای واحدی کٌان و کرده للمداد

 نهاٌتی و أجل دارای اّمت خود اَُمم، آن افراد از نظر ؼضّ  با ؛ٖأََجل   أَُمة   َوِلکلِّ : آٌه نٌز و ،ٌْٕستَؤِْخُرون

 آٌه اٌن در ،َٗمْرُصوص   بُْنٌان   کؤَنَُهمْ  َصفّا   َسبٌِِلهِ  فِی ٌمَاتِلُونَ  الَِذٌنَ  ٌِحبُّ  ّللَاَ  إِنَ : مبارکه آٌه نٌز و است،

 نگاه آن اجزاء به و کرده، نگاه واحد دٌد ٌک به آن، دهنده تشکٌل اجزاء مجموع با را ساختار و بناء

 چون را مإمنٌن و شده نگرٌسته واحد ٌک عنوان به اّمت به نٌز رواٌات در. است نشده مستملی

 .٘کشتی بر سواران رواٌت مانند است کرده معرفی واحد جسدی

                                                           
ٔ
 .2ٕ7ص ٕج مباحث الدلٌل اللفظی: -
ٕ
 گٌرد؛ و از آن عمب نخواهد افتاد.. ترجمه: هٌچ گروهى از اجل خود پٌشى نمى5سوره حجر آٌه:  -
ٖ
 وم و جمعٌّتى، زمان و سرآمد )معٌّنى( است.. ترجمه: براى هر ل2ٖسوره اعراؾ آٌه:  -
ٗ
 اند.  كنند گوٌى بناٌى آهنٌن دارد كه در راه او پٌكار مى   . ترجمه: خداوند كسانى را دوست مى2سوره صؾ آٌه:  -
٘
عن رسول هللا )ص(: )مثل المإمنٌن فی تواّدهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتکی منه عضو، تداعی له  -
و نٌز حدٌث رسول اکرم ص در مورد سواران بر کشتی که می فرماٌد )ص(: )مثل  -ر الجسد بالسهر والحمی( سائ

استهّموا على سفٌنة، فؤصاب بعضهم أعالها، و بعضهم أسفلها، فكان الّذٌن   لوم  المائم فً حدود ّللَا و الوالع فٌها، كمثل
هم، فمالوا: لو أنا خرلنا فً نصٌنا خرلا  و لم نوذ من فولنا؛ فإن هم فً أسفلها إذا استموا من الماء مّروا على من فول



 

 تفسیز ایي هصبدیك اس اجتوبػی تکبلیف

 بر. است استوار آنها پاٌه بر جامعه نظام که هستند، اجتماعی واجبات تفسٌر، اٌن مصادٌك جمله از

 :است تکلٌؾ دو دارای جامعه افراد از فردی هر گفت باٌد اساس اٌن

 .عٌنی تکالٌؾ و احکام است؛ فرد که جهت آن از :اول

 فرد که جهت آن از نه اما است افراد متوّجه تکلٌؾ است؛ جامعه از جزئی که جهت آن از : دوم

 .است جامعه از جزئی که حٌث آن از بلکه است،

 واحد ٌک دهنده تشکٌل که حٌث آن از افراد مجموع متوّجه تکلٌؾ اٌنصورت در گفت باٌد حمٌمت در

 تکلٌؾ آن و شود هستند اجتماع ممّوم که افرادی مجموع متوّجه تکلٌفی اگر اٌن بنابر. باشدمی هستند

 جامعه همه   االّ  و کرده، عمل خود تکلٌؾ به جامعه اٌن گردد، محمّك خارج در مطلوب و امتثال،

 نپوشاندند، عمل جامه آن به اما بود، آنان همه   متوّجه تکلٌؾ آنکه دلٌل به است؛ کرده گناه و عصٌان

 (.بود خواهند عموبت مستحك جهت اٌن از)

 مجموع عنوانِ  تنها نه زٌرا شد؛ روشن سره لدس اٌشان اشکال به جواب گذشت که توضٌحی با

 تکلٌؾ که دارد را آن صالحٌّت و ظرفٌّت لابلٌّت، عنوان اٌن بلکه آمده، شرعٌه نصوص در مکلّفٌن

 ؼرضی مولی که صورتی در البته کرد، امتثال به ُملَزم را آن افراد بتوان که نحوی به شود او متوّجه

 .باشد نداشته توجه بخصوصه هم افراد به و باشد نداشته خارج در فعل تحمّك جز

-گونه به بشری، جوامع در حاکم هایسازمان. کرد ذکر نمونه عنوان به را دولتی هایدستگاه توانمی

 همان و عنوان همان بر خود موجود، هاینسل حتی و مسئول افراد تؽٌٌر علٌرؼم که هستند ای

 تواننمی پس[. شودمی ٌاد حمولی شخصٌت عنوان به آنها از امروزه] مانندمی بالی خود کارکرد

 تا نٌست مکلَؾ حمٌمة   مکلّفٌن، مجموع اعتباری عنوان پس: )فرمودند که را هللا رحمه اٌشان سخن

 .دانست عمالئی پشتوانه   دارای( کرد مشؽول تکلٌفی به را او ذّمه   بتوان

 نخست جلد در حضارٌة، ضرورة االجتماعی الفمه: مبحث به موضوع اٌن بٌشتر شدن روشن برای

 دو اٌن متن که( السفٌنة راکبی و الجسد) احادٌث ذٌل در آنجا. شود مراجعه المرحله خطاب کتاب

 پٌامبر باشد، جامعه افراد رلمی عدد صرؾ اّمت اگر که داشتٌم بٌان - گذشت سابك مطالب در رواٌت

 صرؾ جسد زٌرا کرد؛نمی اشاره جامعه افراد رابطه   به گونه اٌن (سلم و آله و علٌه هللا صلی) اکرم

 مثال و است؛ وٌژه کارکرد با ماهٌّت و وجود ٌک دارای که ُمرّکبی بلکه. نٌست عضو چند مجموع

 طرح برای روشنی مصادٌك مثال دو اٌن. است مطلب همٌن به ناظر نٌز آمده رواٌت در که ایسفٌنه

 خصائص و وٌژگی دارای فردی هر و است افراد از متشکل که گونه همان اّمت که است اٌده اٌن

 .باشدمی خود به مخصوص خصائص و هاوٌژگی دارای نٌز اّمت باشد،می بخود منحصر

 و بماء مناسب هایزمٌنه و شراٌط وجود با و شودمی متولّد فرد که گونه همان گفت باٌد اساس اٌن بر

 فمدان با خود مسٌر در و شودمی ضعٌؾ تدرٌج به سپس و دهد،می ادامه خود زندگی به حٌات،

 کندمی کسب ٌا را حٌات و بماء شراٌط و متولّد نٌز اّمت مٌرد،می نهاٌت در و شودمی روبرو شراٌط

 دهد؛می خاتمه خود ُعمر به نهاٌت در و شودمی بٌماری و آفت ُدچار ٌا دهد،می ادامه خود حٌات به و

 مطلب اٌن بر خوبی گواه و شاهد نٌز تارٌخ و است؛ کرده اشاره آن به مبارکه آٌه که است همان اٌن و
                                                                                                                                                                                     

تركوهم و ما أرادوا هلكوا جمٌعا ، و إن أخذوا على أٌدٌهم نجوا جمٌعا (. نهج الفصاحة )مجموعه كلمات لصار حضرت 
 .7ٔ5و ص 8ٖ6رسول صلى هللا علٌه و آله( ص 



 طوالنی نسبتا   حٌات و شدند متولّد تارٌخ طول در که هاٌیتمدن و هااّمت چه که است حال و گذشته در

 .دادند خاتمه خود حٌات به و شدند مشکالت و آفات دچار زمان، گذشت و مرور به اما داشتند،

 

 اجتوبػی ادکبم اس فزدی ادکبم توییش
 باٌد - علمی تعبٌر به – شرعی احکام به بودن مکلّؾ برای فرد که گونه همان گفت، باٌد ادامه در

 از را او تا کرد واجب او بر  را نماز متعال خداوند اساس اٌن بر و باشد مصلحت و مالک دارای

 تا باشد تمرٌنی و داشته لوی ارادهای تا کرد واجب او بر را روزه نٌز و دارد، باز منکر و فحشاء

 و مصالح دارای و است همٌنگونه به نٌز اّمت...  و گٌرد دست به را خود نفس امور زمام بتواند

 در که تکالٌفی آن از جدای گٌرد دوش به را دٌگر نوع از احکامی شودمی موجب که است مالکاتی

 مستمل و واحد عنوان ٌک آن، افراد از نظر ؼض با اّمت که جهت آن از است، فردی زندگی حٌطه  

 فرد آنها از ٌکی در. هستند مکلّؾ تکلٌؾ نوع دو هر به جامعه افراد گفت باٌد پاٌه اٌن بر دارد؛

 نوع و خٌر؛ ٌا کنندمی عمل خود وظٌفه به افراد بمٌه که اٌن از نظر ؼضّ  با است، مکلّؾ شخصا  

 .ٔشودمی ٌاد  جامعه ٌا اّمت نام به آن از که ساختار، اٌن بدنه از جزئی که جهت آن از دٌگر

 را تفسٌر اٌن که هللا رحمه ثانی صدر شهٌد هللا آٌت اشکاالت دلٌل و وجه گذشت، چه آن به توجه با

 هو بِما فردی هر که است اٌن دلٌل ممتضای: بود معتمد اٌشان زٌرا شد، روشن دانستند( معمول ؼٌر)

 تکلٌؾ اٌن لَه موضوع  را مجموعی عموم نحو به مکلّفٌن مجموع و شود، والع تکلٌؾ موضوع فرد ،

 اطالق خالؾ باشد، موضوع آن از جزئی مجموعه، اٌن افراد از فردی هر که ایبگونه دادن، لرار

 .ٕاست آن وجود عدم اٌنجا در مفروض و دارد لرٌنه به نٌاز داشتن، مجموع اراده  چراکه است؛

 

 :اقول

 لابل و معمول صادق، کفاٌی واجب افراد از برخی بر تفسٌر اٌن  که گردٌد معلوم توضٌح اٌن با

 . است کفائی واجبات طبٌعت همان - کردٌم ذکر که هاٌیمثال نظٌر - آن دلٌل و است تصّور

 

 پٌجن تؼزیف
 واجب مکلّفٌن، عدد به نتٌجه، در است؛ گرفته تعلّك مکلّفٌن جمٌع به استؽرالی عموم نحو به وجوب،

 .بود خواهد مکلّؾ افراد تمامی متوّجه تکلٌؾ دٌگر، عبارت به. داشت خواهٌم متعّدد های

 تعرٌؾ، اٌن در مکلّفٌن تعداد به متعّدد های واجب شود،می استفاده آتٌه عبارات برخی از که همانطور

 عٌنی واجب مانند کفاٌی واجب گفت باٌد تعرٌؾ اٌن طبك اساس اٌن بر هستند؛ مشروط ؼٌر و مطلك

 .است

 و  صحٌح الجملهفی است، کفائی واجب هایوٌژگی حائز تعرٌؾ اٌن آنکه جهت از وجود اٌن با 

 .بود خواهد درست

 :باشندمی ذٌل لرار از دارند، داللت عموم از نحو اٌن به که ایادلّه

                                                           
ٔ
 .88ٕ/ٔخطاب المرحله: -
ٕ
 .6ٕٔ-5ٕٔ/2منهج االصول:  -



 آن ؼرض بلکه شود، محمّك خاّصی یعّده توسط خارج در فعل که نٌست اٌن مولی ؼرض -ٔ

 فاعل) کندنمی تفاوتی بگٌرد صورت مکلّفٌن از کدام هر توسط شود، محمك خارج در واجب که است

 پس هستند؛ ٌکسان و مساوی تکلٌؾ به نسبت مکلّؾ افراد تمام چونکه( نٌست مهم باشد کسی چه

 تفاسٌر از برخی در که همانگونه هستند؛ امتثال به ُملزم مکلّفٌن، از برخی فمط بگوٌٌم ندارد امکان

 .است مکلّفٌن تمام متوّجه ٌکسان، صورت به تکلٌؾ گفت باٌد اساس اٌن بر. بود آمده کفائی واجب

 

 گناه همه مکلّفٌن، از بعض سوی از امتثال عدم صورت در که اٌنست هستند ُملتزم بدان آنچه -ٕ

 معنا زٌرا است؛ مکلّفٌن تمامٔ   متوجه تکلٌؾ که است آن از کاشؾ اٌن و شد؛ خواهند تلمّی کرده

 تکلٌؾ که گرددمی معلوم پس. دانست عموبت مستحك و شمرد گناهکار را کسی تکلٌؾ بدون ندارد

 .است مکلّفٌن افراد تمام متوّجه

 که تفسٌری هر که ایگونه به باشد؛می نظران صاحب تمام اتفاق مورد کفائی واجب در وٌژگی اٌن

 .شودنمی والع لبول مورد نباشد لائل استؽرالی عموم به و باشد خصوصٌّت اٌن فالد

 خود مخاطب را مکلّفٌن تمام اٌنکه در عٌنی، واجبات نصوص ظاهر با کفاٌی وجوب خطابات ظاهر

 و معروؾ به امر به خطاب همانند حج، و روزه ٌومٌّه، نماز به خطاب و کنندنمی تفاوتی داده، لرار

 آندو مٌان تفاوتی گونه هٌچ است مکلّفٌن جمٌع متوّجه خطاب که حٌث اٌن از و است، منکر از نهی

 و بظاهره األخذ ٌمکن ال: آن و شده گفته استؽرالی عموم مورد در که اٌرادی بنابراٌن ندارد؛ وجود

 فرلی اال و کرد اخذ آن ظاهر به تواننمی ؛ٔالعٌنی الواجب و الکفائی الواجب بٌن حٌنئذ فرق فال اال

 و عٌنی واجب دو هر در نصوص ظاهر که اٌنست آن الزمه چون ماند،ینم کفاٌی و عٌنی واجب بٌن

 .باشد واحد کفائی

 در باشد؛ استؽرالی عموم نحو به که دارد را آن التضای و دلٌل وجوب، گفت توانمی اساس اٌن بر

 .کرد خواهٌم بحث مانع وجود عدم مورد در پٌشرو مباحث

 اراده کفائی، واجبات در که داد توضٌح گونه بدٌن را کفائی و عٌنی واجبات مٌان تفاوت توانمی بله

 خارج در آن تحمّك صرؾ ؼرض بلکه است نگرفته تعلّك مکلّفٌن فرد فرد از فعل صدور به مولی

 ؼرض که مٌّت، بر نماز و ؼسل نظٌر. گٌردمی صورت ؼرض شدن محمّك با مولی مطلوب و است

 ٌا دٌنی علوم تحصٌل برای هجرت و جهاد ٌا شود؛می محمّك خارج در نفر ٌک امتثال با مولی

 در و کند؛می کفاٌت ؼرض تحمّك در جامعه افراد از محدودی افراد امتثال که اجتهاد، ملکه تحصٌل

 دٌگر ذّمه   از واجب اٌن نهاٌت در و شودمی منتفی کفائی واجب موضوع مولی، ؼرض تحمّك صورت

 .شودمی سالط مکلّفان

 نگٌرد، صورت فعل ترک با مخالفت که دارد آنرا التضای کفائی واجبات طبٌعت: دٌگر عبارت به

 داشته پی در را مولی ؼرض تحمك آنان امتثال و کنندمی امتثال آنرا برخی مادامٌکه الخصوص علی

 تمام که گٌردمی صورت کفائی واجبات در مخالفت زمانی پس. گردد وجوب متعلّك انتفای موجب و

 .باشدمی آنان جمٌع ترک به مشروط عموبت استحماق اساس اٌن بر. کنند ترک را آن مکلّفٌن

 کفائی واجب سموط اٌن بنابر. است کرده جمع خود در را کفائی واجب هایوٌژگی توضٌح نوع اٌن

 امتثال، عدم صورت در آنها جمٌع عصٌان و باشد؛می موضوع انتفاء جهت به آنها، از بعض امتثال با

                                                           
ٔ
 .2ٕٓ/5المباحث االصولٌه -



 صورتی در آنها همه   که ندارد وجود مانعی هٌچ و است؛ تکلٌؾ اٌن به آنها تمام بودن مخاطب دلٌل به

 عبادات مصّحح که امری زٌرا مٌّت، بر نماز همچون کنند امر امتثال باشد داشته تعّدد لابلٌّت فعل که

 .است شده آنها همه   متوّجه است،

 طبٌعت و نوع در تنها و نٌست، وجوب ٌعنی تکلٌؾ، خطاب نوع در کفائی و عٌنی مٌان تفاوتی پس

 بر اصولی و فمهی لحاظ از که آنجا تا است شده شناخته همه نزد در که شؤنی و سنخ و واجب

 از بعض امتثال با که است احکامی آن کفائی واجبات بنابراٌن دارد؛ وجود نظر اتفاق آن هایوٌژگی

 ؼرض که است احکامی از دسته آن عٌنی واجبات که حالی در شود،می حاصل مولی ؼرض مکلّفٌن،

 .کنند امتثال را آن مکلّفٌن فردِ  فرد اٌنکه مگر شودنمی محمّك مولی

 تمسٌمات از کفائی، و عٌنی به واجب، تمسٌم اٌنکه آن و رسٌممی مهمی نتٌجه به مطلب اٌن ذکر با

 مٌان تفاوت آنچه هر و ندارد؛ وجود دو اٌن مٌان تفاوتی ،ٔوجوب مرتبه   در و وجوب؛ نه است واجب

 .است واجب به اتٌان و امتثال مرتبه در است، دو اٌن

 که شروطی از برخی که است اٌن آن و رساند؛می بحث در مهمتری نتٌجه   به را ما مهم، نتٌجه اٌن

 حك امٌد به وجوب، نه اند واجب شروط والع در شد، گفته منکر از نهی و معروؾ به امر وجوب در

 .ٕآمد خواهد تفصٌل به منکر، از نهی و معروؾ به امر شروط بخش در را بحث اٌن تعالی،

 در بسزاٌی تؤثٌر امر اٌن چراکه شد، خواهد مترتّب آن بر مهمی آثار بدانٌم درست را نتٌجه اٌن اگر

 چراکه گردد،می شده والع علمٌّه هایحوزه و فمهاء عملی سٌره اساس که فکری منظومه   تصحٌح

 پر و شد، خواهد سالط واجب ها،آن تحمّك بدون باشند وجوب شرط صورتٌکه در مذکور، شروط

 حاصل آنها تحمّك به لطع ؼالبا   و است مواجه زٌادی مشکالت با شروط اٌن تحمّك که است واضح

 شروط که توجٌه اٌن با  -منکر از نهی و معروؾ به امر - فرٌضه اٌن به عمل نهاٌت در شود،نمی

 ما تارٌخ از متمادی لرون طول در آن تعطٌلی موجب نگاه نوع اٌن و گردد؛می تعطٌل نشده محمّك آن

 .است شده

 

 اشکبل ّ ًمذ

 بر آن بودن واجب ٌعنی استؽرالی عموم که است اٌن دانست وارد تفسٌر اٌن بر توانمی که اشکالی

 در معنا اٌن لطعا   و است؛ مکلّؾ افراد تمام از آن ترک جواز عدم آن، لوازم از و مکلّفٌن؛ فردِ  فرد

 از برخی امتثال با که است تکلٌفی کفائی، واجب دانٌممی زٌرا است، نشده اراده کفائی واجبات

 .شودمی سالط سازد، محمّك را آن جعل از ؼرض آنها، اتٌان که طوری به مکلّفٌن،

                                                           
ٔ
وجوب عبارت است از اصل تكلٌؾ كه فعل مولى است؛ و به عبارت دٌگر وجوب عبارت است از مفاد هٌئت امر.  -

و واجب عبارت است از متعلّك تكلٌؾ و آن عمل خارجى كه فعل عبد است و مدلول ماده امر است. مثل صالة كه به 
گانه تكلٌفى   دٌگر: وجوب ٌكى از احكام پنجگردد. به عبارتی  دنبال امر مولى به آن، متّصؾ به عنوان واجب مى 

در اٌن است كه وجوب خود حكم است،   و واجب  است، در برابر حرمت، استحباب، اكراه و اباحه. تفاوت بٌن وجوب
گٌرد. وجوب عبارت است از اراده مإكدى كه در نفس مولى حاصل   ولى واجب فعلى است كه وجوب به آن تعلّك مى

د نظر او تعلّك گرفته باشد؛ و ٌا وجوب امرى است انتزاعى كه عرؾ آن را از طلب لفظى ٌا ؼٌر شده، و به فعل مور
 )مترجم(كند.   لفظى مإكد انتزاع مى

ٕ
أسمی الفرائض و أشرفها، األمر رو تنها مبحثی از مباحث اصول فمه است که به مناسبت در کتاب )کتاب پٌش -

در موضوع امر به معرؾ و نهی از منکر طرح گردٌد و از اصل کتاب (  از مولؾ بالمعروف و النهی عن المنکر
جدا و به فارسی ترجمه شد، مترجم ناچار است به ممتضای امانت و سفارش درخواست کننده محتوای متن را در 

 )مترجم(ترجمه بٌاورد و خواننده محترم تفصٌل مطلب را می تواند در اصل کتاب بٌابد. 



 مکلّفٌن از بعض امتثال با واجب گوٌدمی که مشهور نظر مٌان تفاوت بحث در را اشکال اٌن پاسخ

-می سالط آن موضوع انتفاء با کفائی واجب که رسدمی صحٌح ما نظر به آنچه مٌان و شودمی سالط

 .کرد خواهٌم مطرح شود،

 تفسٌر اٌن لبول از مانع اشکال اٌن شودمی اّدعا و شده گرفته تعرٌؾ اٌن بر که ایعمده اشکال البته

 ِصرؾ به متعلّك آن و است، واحد کفاٌی واجب در وجوبِ  جعلِ  مالکِ  که، است شرح بدٌن شده،

 دٌگر گفت باٌد اساس اٌن بر است، خطاب و وجوب وحدت آن، الزمه   که معنا بدٌن. است فعل وجود

 .ندارد وجود شده، فرض که همانگونه آن، تعّدد به نٌازی

 کنند؛ عدول کفائی واجب در استؽرالی عموم به لول از اصولٌون از برخی شده باعث اشکال اٌن

 الجمٌع تخصٌص: بود آمده اٌشان از مذکور جمالت ضمن گذشته در که سره لدس خوٌی هللا آٌت مانند

 کلمات از بعضی ظاهر گفتٌم اٌنکه با...   موَجب و ممتض بال االسؽرالی العموم نحو علی بذلک

 .کرد انکار تواننمی را آن در ظهور طورٌکه به است استؽرالی عموم در اٌشان

 اما کند، بٌان را کفائی واجب و عٌنی واجب مٌان تفاوت که است اٌن صدد در اشکال اٌن چند هر

 سازند؛ مطرح اشکال اٌن از فرار برای را جدٌدی بٌانات و تعابٌر استؽرالی عموم به لائلٌن شد باعث

 آن از حکاٌت آنها عبارات و هانوشته اما اندنکرده مطلب اٌن به اشاره صراحت به برخی چند هر

 .نٌست تصرٌح به نٌاز و دارد

 و تصحٌح به نٌاز تا) نبود وارد اشکال اٌن اصال   گفت باٌد آنها جمالت و عبارات کردن مطرح از لبل

 نٌز مجعول در کرد تصّور جعل ممام در را مالک توانمی که همانگونه اٌنکه توضٌح با ،(باشد تعدٌل

 تعّدد کفاٌی واجبات مصادٌك و افراد از برخی گفت باٌد مجعول خصوص در است؛ تصّور لابل

 گفته جعل ممام خصوص در اما بود؛ خواهد متعّدد آن در مالک که مٌّت، بر نماز همچون پذٌرند؛

 در را افراد عدد به متعّددی مالکات توانمی اما است، واحد کفاٌی واجب در مطلوب چند هر شودمی

 در توانمی که مالکاتی. باشد داشته را آنها تمام بر وجوب جعل التضای که کرد تصّور جعل ممام

 :برشمرد اٌنجا

 که بهانه اٌن به نگردد موجب تا شود نهاده آنها تمام عهده بر واجب امتثال و انجام مسئولٌت -ٔ

 مشاهده که همانگونه کنند؛ واگذار دٌگران به را آن انجام و کنند؛ فرار آن از نٌست عٌنی واجب اٌن

 است شده هاآن تضٌٌع موجب و کنندمی ترک بهانه اٌن به معموال   را کفاٌی واجبات مکلّفٌن شودمی

 .شودمی آن با تعاملی چنٌن و دارند تصوری چنٌن کفاٌی هایواجب از مردم زٌرا

 متعال خداوند لول خالؾ ؛(تواکل) آن کردن واگذار ٌکدٌگر به ٌعنی کفائی، واجبات با تعامل نوع اٌن

ِ  اْستَِجٌبُوا آَمنُوا الَِذٌنَ  أٌََها ٌا: فرماٌد می که است  نٌز رواٌات در و. ٌْٔحٌٌکمْ  ِلَما َدَعاکمْ  إَِذا ِللَرُسولِ  وَ  ّلِلَ

 السالم علٌه رضا امام از رواٌتی نظٌر است؛ کرده برحذر آن از را ما و شده نهی آن از صراحت به

: فرمود که تهذٌب در طوسی شٌخ و االعمال عماب در صدوق شٌخ و کافی در کلٌنی شٌخ از نمل به

 ّللَاِ  ِمنَ  بِِولَاع   فَْلٌؤَْذنُوا اْلُمْنکرِ  َعنِ  النَْهی وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  اأْلَْمرَ  تََواکلَتِ  أَُمتِی إَِذا: ٌمُولُ  ص ّللَاِ  َرُسولُ  کانَ 

تَعَالَی
ٕ. 

                                                           
ٔ
اٌد! دعوت خدا و پٌامبر را اجابت كنٌد هنگامى كه شما را به  ترجمه: اى كسانى كه اٌمان آورده -2ٕسوره انفال آٌه:  -

 بخشد! خواند كه شما را حٌات مى  سوى چٌزى مى 
ٕ
فرمود: آنگاه كه امت من امر به  ترجمه: پٌوسته پٌامبر خدا )ص( مى -59، ص: 5 اإلسالمٌة(؛ ج -الكافً )ط  -

« ولاع»به ٌكدٌگر واگذار كنند آماده باشند كه آسٌبى از ناحٌه خداوند به آنان برسد. )كلمه  معروؾ و نهى از منكر را
 به معنى جنگ و والع شدن در شر است(.



  فرصت اٌجاد با نٌک، کارهای انجام در افراد عموم برای جوٌی سبمت روحٌه   آوردن فراهم -ٕ

.  ٔاْلَخٌَرات فَاْستَبِمُوا: فرماٌد می خداوند اعمال؛ اٌنگونه امتثال برای آنان از دعوت و مساوی، و برابر

 .ٕاْلُمتَنَافُِسونَ  فَْلٌتَنَافَِس  ٰذِلک فِی وَ : فرماٌد می نٌز و

 احكّ  ؼٌرکم ٌکن ال و فتبادروها الخٌر بؤعمال علٌکم: فرمود که آمده( ع) امٌرالمإمنٌن از رواٌتی در

 لَِلٌلَهُ  وَ  کبٌِر   َصِؽٌَرهُ  فَإِنَ  َشٌئا   ِمْنهُ  تَْحِمُروا الَ  وَ  اْلَخٌرَ  اْفعَلُوا: فرمود دٌگری رواٌت در نٌز و. ِٖمنکم بِها

 فََمْهَما أَْهال   الَشرِّ  وَ  ِلْلَخٌرِ  إِنَ  کَذِلک ّللَاِ  وَ  فٌَکونَ  ِمنِّی اْلَخٌرِ  بِِفْعلِ  أَْولَی أََحدا   إِنَ  أََحُدکمْ  ٌمُولَنَ  الَ  وَ  کثٌِر  

 .ٗأَْهلُهُ  کفَاکُموهُ  ِمْنُهَما تََرکتُُموهُ 

 امتثال با چند هر هستند، بردار تعّدد که واجباتی در امتثال برای ممکن فرصت بٌشترٌن دادن -ٖ

 موضوع به عمل مٌدان کردن گسترده نٌز و مٌّت، بر نماز نظٌر شود، می حاصل ؼرض نفر ٌک

-می رخ عصٌان و گناه هنگامٌکه متعال، خداوند برای خشم و ؼضب و منکر از نهی همچون مهمی

 اٌن به اند،آورده کفاٌی واجب تفسٌر در هاٌشاننوشته در که هاٌیمثال در بٌنٌممی که حالی در. دهد

 به منحصر و است وسٌع متعال خداوند برای خشم و ؼضب داٌره   دانٌممی اٌنکه با نشده، ایاشاره امر

 .نٌست اندکی عّده   ٌا نفر ٌک امتثال

 

 انجام با توانستندمی و بود ممدور براٌشان امر امتثال که افرادی در پشٌمانی و حسرت احساس -2

 از و کردند خالی شانه آن از وجود اٌن با ولی کنند خود نصٌب را او خشنودی متعال خداوند فرمان

 تکلٌؾ چون) نٌست کار در عمابی دٌگران، امتثال با چند هر ماندند؛ محروم پروردگار پاداش و ثواب

 خداوند رضای و پاداش از محرومٌت امر، امتثال در ُسستی سبب به اما ،(است کفائی تکالٌؾ نوع از

 به لٌامت روز تفسٌر در مطلب اٌن. گذاشت خواهد دلها بر را دردناکی پشٌمانی و حسرت متعال،

 لُِضی إِذْ  اْلَحْسَرةِ  ٌْومَ  أَْنِذْرُهمْ  وَ : فرماٌد می که متعال خداوند لول ذٌل در حسرت روز و تؽابن روز

 در پشٌمانی و حسرت از ترس و خوؾ احساس اٌن. است آمده ؛ٌْ٘إِمنُون الَ  ُهمْ  وَ  َؼْفلَة   فِی ُهمْ  وَ  اأْلَْمرُ 

 .شود اٌجاد نٌک اعمال انجام در جوٌی سبمت و تسابك روحٌه   شودمی باعث افراد،

 آنها از موضوع انتفاء دلٌل به آٌنده در چند هر – تکلٌؾ ندادن انجام بر حسرت و سرزنش اٌن و

 اسماط اٌن که کندنمی تفاوتی باشد، داشته متعّددی موارد تواند می خصوصٌّت الؽای با - شودمی سالط

. است اٌنگونه کفائی واجبات در که همانگونه باشد، ؼٌر امتثال با ٌا حکم، نسخ سبب به تکلٌؾ،

ُموا الَرُسولَ  نَاَجٌتُمُ  إَِذا آَمنُوا الَِذٌنَ  أٌََها ٌا: فرماٌدمی متعال خداوند  َخٌر   َذِلک َصَدلَة   نَْجَواکمْ  ٌَدی بٌَنَ  فَمَّدِ

                                                           
ٔ
 ها و اعمال خٌر(، بر ٌكدٌگر سبمت جوٌٌد! ترجمه: )در نٌكى -28ٔسوره بمره آٌه:  -
ٕ
 اؼبان باٌد بر ٌكدٌگر پٌشى گٌرند!ترجمه: و در اٌن )نعمتهاى بهشتى( ر -6ٕسوره مطففٌن آٌه  -
ٖ
ترجمه: بر شما باد عمل به کار های نٌک، بر آن پٌشی بگٌرٌد و ؼٌر  -2ٖٓعٌون الحكم و المواعظ )للٌثً(؛ ص -

 شما بر آن سزاوارتر از شما نباشند.
ٗ
ا کوچکش ترجمه: کارهای نٌک را انجام دهٌد و چٌزی از آن را کوچک نشمارٌد زٌر -29ٕنهج البالؼة؛ ص:  -

بزرگ و کم اش زٌاد است و کسی از شما نگوٌد که دٌگری در انجام کار نٌک از من سزاوارتر است که در اٌن 
صورت لسم به خدا همٌن طور می شود زٌرا خٌر و شر هر کدام اهلی دارند هر ممدار که شما ترک کنٌد اهل اش بر 

 آن لٌام نموده و از شما کفاٌت می کنند.
٘
[ بترسان، در آن  ]روز رستاخٌز كه براى همه ماٌۀ تؤسؾ است  ترجمه: آنان را از روز حسرت -9ٌٖه سوره مرٌم آ -

 آورند! ٌابد! و آنها در ؼفلتند و اٌمان نمى هنگام كه همه چٌز پاٌان مى

 



ُموا أَن أَأَْشفَْمتُمْ  – َرِحٌم   َؼفُور   ّللَاَ  فَإِنَ  تَِجُدوا لَمْ  فَإِن َوأَْطَهرُ  لَکمْ   تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِذْ  َصَدلَات   نَْجَواکمْ  ٌَدی بٌَنَ  تُمَّدِ

 .ٔتَْعَملُونَ  بَِما َخبٌِر   َوّللَاُ  َوَرُسولَهُ  ّللَاَ  َوأَِطٌعُوا الَزکاةَ  َوآتُوا الَصاَلةَ  فَؤَلٌُِموا ٌکمْ َعلَ  ّللَاُ  َوتَابَ 

ِض  النَبِی أٌََها ٌا: فرماٌد می نٌز و نکمْ  ٌکن إِن اْلِمتَالِ  َعلَی اْلُمْإِمنٌِنَ  َحّرِ  ٌْؽِلبُواْ  َصابُِرونَ  ِعْشُرونَ  ّمِ

نکم ٌکن َوإِن ِمئَتٌَنِ  ئَة   ّمِ نَ  أَْلف ا ٌْؽِلبُواْ  ّمِ  أَنَ  َوَعِلمَ  َعنکمْ  ّللّاُ  َخفَؾَ  اآلنَ  - ٌْفمَُهونَ  الَ  لَْوم   بِؤَنَُهمْ  کفَُرواْ  الَِذٌنَ  ّمِ

نکم ٌکن فَإِن َضْعف ا فٌِکمْ  ئَة   ّمِ نکمْ  ٌکن َوإِن ِمئَتٌَنِ  ٌْؽِلبُواْ  َصابَِرة   ّمِ  َمعَ  َوّللّاُ  ّللّاِ  بِإِْذنِ  أَْلفٌَنِ  ٌْؽِلبُواْ  أَْلؾ   ّمِ

 .ٕالَصابِِرٌنَ 

 گذشته وجوه تواننمی اٌنکه دلٌل به و نٌست؛ تفسٌر اٌن متوّجه اشکالی گردٌد واضح شد گفته آنچه از

 هایدٌدگاه ذکر به نٌازی که است روشن بنابراٌن کرد؛ لبول را تفسٌر اٌن باٌد پس کرد، اخذ را

 در را آنها ناچارٌم بحث، به بخشٌدن ؼنا خاطر به اما نٌست، سابك اشکال به پاسخ در شده مطرح

 :کنٌم مطرح ادامه

 

 اّل دیذگبٍ

 وجوب در: هستند لائل و کردند مطرح حلمات صاحب سره لدس صدر هللا آٌت شهٌد را پاسخ اٌن

 صدور همان واجب، که نٌست اٌنگونه اما دارد؛ وجود مکلّؾ افراد عدد به متعددی وجوبات کفاٌی،

 تحمّك همان واجب پس. است دٌگران ٌا او از شده صادر فعل جامع بلکه باشد آنها فردِ  فرد از فعل

 نهادن مکلّؾ هر عهده بر را آن امتثال و فعل ٌعنی کفاٌی واجب: دٌگر بٌان به. است خارج در فعل

 دٌگر فردِ  فعل و مکلّؾ خودِ  فعلِ  بٌن جامعِ  به تکلٌؾ که  گذشت ٖتوّصلی و تعبّدی بحث در و است؛

 چراکه نباشد؛ مکلّؾ اختٌارِ  تحت هم، تسبٌب با حتی دٌگری فعلِ  کنٌم فرض که چند هر است معمول

 .ٗاست ممدور و ممکن ؼٌرممدور، و ممدور بٌن جامع فرِض 

 :است وارد اشکاالتی مطلب اٌن بر

 کرد، برداشتی چنٌن تواننمی آنها ظاهر از و کنندنمی همراهی بٌان اٌن با شرعی خطابات -ٔ

 دٌگری؛ فعلِ  و آن بٌن جامعِ  نه است، داده لرار متعلّك را مکلّؾ خود فعل خطابات، ظاهر چراکه

 در نٌز را آن پاسخ که آمد، آن بودن تبعٌضٌه بنابر( أّمة منکم ولتکن) آٌه توضٌح در که آنچه مگر

 .دادٌم گذشته

 

                                                           
ٔ
وا كنٌد )و خواهٌد با رسول خدا نج اٌد! هنگامى كه مى  ترجمه: اى كسانى كه اٌمان آورده -ٖٔ-ٕٔسوره مجادله آٌه  -

تر است و اگر تواناٌى  اى)در راه خدا( بدهٌد؛ اٌن براى شما بهتر و پاكٌزه سخنان درگوشى بگوٌٌد(، لبل از آن صدله

آٌا ترسٌدٌد فمٌر شوٌد كه از دادن صدلات لبل از نجوا خوددارى كردٌد؟!  -نداشته باشٌد، خداوند ؼفور و رحٌم است! 

اوند توبۀ شما را پذٌرفت، نماز را برپا دارٌد و زكات را ادا كنٌد و خدا و پٌامبرش اكنون كه اٌن كار را نكردٌد و خد

 دهٌد با خبر است! را اطاعت نماٌٌد و)بدانٌد( خداوند از آنچه انجام مى 
ٕ
ترجمه: اى پٌامبر! مإمنان را به جنگ )با دشمن( تشوٌك كن! هر گاه بٌست نفر با استمامت  -66-65سوره انفال آٌه  -
كنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند، پٌروز   شما باشند، بر دوٌست نفر ؼلبه مى از

هم اكنون خداوند به شما تخفٌؾ داد، و دانست كه در شما  -فهمند!   گردند؛ چرا كه آنها گروهى هستند كه نمى مى 
شوند؛ و اگر ٌكهزار   شما باشند، بر دوٌست نفر پٌروز مىضعفى است؛ بنابر اٌن، هر گاه ٌكصد نفر با استمامت از 

 نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا ؼلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است!
ٖ
 ( مطرح شده است.أسمی الفرائض و أشرفها، األمر بالمعروف و النهی عن المنکراٌن مطلب در کتاب ) -
ٗ
 .2ٕٕص ٕبحوث فی علم االصول ج -



 شده والع جامع به متعلّك واحد، مالک همچنان زٌرا ندادند؛ پاسخ را شده مطرح اشکال اٌشان -ٕ

 بدون مکلّفٌن، عدد به خطابات تعّدد برای وجهی و است؛ وجوب وحدت آن ممتضای حالٌکه در است؛

 .نکردند تمدٌم مالک تعّدد

 

 فعلِ  و فرد فعلِ  بٌن حمٌمی جامعِ  زٌرا معمول؛ ؼٌر هم و است عرفی ؼٌر هم مطلب اٌن -ٖ

 متعلّك توانمی که است چگونه پس هستند؛ متباٌن امور جمله از دو اٌن چراکه ندارد؛ وجود دٌگری

 فعلِ  به تکلٌؾ تعلّك امکان: )آن و کردند ذکر جواز برای اٌشان که دلٌلی بنابراٌن گٌرند؛ لرار تکلٌؾ

 آن ولوع دلٌل آن، کبروی امکان زٌرا باشد، آن جواز بر دلٌلی تواندنمی امکان اٌن ،(ؼٌر فعلِ  و فرد

 .نٌست فٌه نحن ما در

 خصوصٌّت اٌن لحاظ عدمِ  با افراد، مٌان مشترک لدر همان که الوجود  صرؾ به تکلٌؾ که گفتٌم بله

 لدر متضمن که است جامعی آن از ؼٌر مطلب اٌن اما گٌرد؛می تعلّك شده، صادر کسی چه از که

 .باشد آن خصوصٌّات و مشترک

 

 :دّم دیذگبٍ

 هر بر آن وجوب که معنا اٌن به. هستند مشروط وجوبات مکلّفٌن، فردِ  فرد عدد به متعّدد وجوبات

 عٌنی واجب از کفائی واجب تماٌز وجه تواندمی اٌن و است؛ دٌگری اتٌان عدمِ  به مشروط فردی،

 .ٔباشد

 :اقول

 :اندنوشته اٌشان ٌافت؛ مختلؾ در هللا رحمه حلّی عالمه عبارات در توانمی را دٌدگاه اٌن رٌشه  

  ٕ(الجمٌع علی وجب البعض به ٌمم لم ان و البالٌن عن سمط البعض به ألام إذا الذی هو الکفاٌة واجب)

  که است اٌن آنها سخن نهاٌت و هستند شده مطرح اشکال ساختن برطرؾ صدد در نظرٌات اٌن

 .ندارد وجود بٌشتر واجب ٌک حمٌمت در و گردندمی بر واجب ٌک به نهاٌت در مشروط واجبات

 

 :دّم دیذگبٍ ثز اشکبالت
 که رساندمی نصوص ظاهر گفتٌم که همانگونه. است شرعی ادلّه ظاهر مخالؾ مطلب اٌن -ٔ

 .هستند کفائی واجبات نصوص خود مطلب اٌن بر شاهد بهترٌن و است مطلك وجوب

 

 اتٌان عدمِ  همان که است شرط انتفاء دلٌل به دٌگری امتثالِ  با واجب سموط مطلب، اٌن الزمه    -ٕ

 است آن موضوع انتفاء وجوب، سموط سبب کنٌم نگاه مسئله به دلٌك اگر که حالی در است، دٌگری

 .آن مانند و مٌّت بر نماز ٌا دفن، نظٌر

                                                           
ٔ
محاضرات فی اصول الفمه، آٌت هللا  – 2ٕ2ص ٕمباحث الدلٌل اللفظی: ج – 2ٕٓ، ص 5المباحث االصولٌة: ج -

 .8ٖٕص 25خوئی لدس سره: ج
ٕ
 .259، ص: 2 مختلؾ الشٌعة فً أحكام الشرٌعة؛ ج -



 آن و شودمی منتفی آن شرط انتفاء با وجوب چون است؛ ٌکی شرط انتفاء با موضوع انتفاء :یُقال ال

 موجب نهاٌت در و شودمی محمك آن با ؼرض که دٌگری اتٌان ٌعنی اٌن و است دٌگری اتٌان عدم

 .بود خواهند ٌکی دو اٌن پس شود؛می موضوع انتفاء

 :باشندنمی ٌکی دو آن که شودمی روشن ذٌل، امور به توجه با نٌست، وارد اشکال اٌن :یُقال فانّه

 موضوع انتفاء و امتثال بٌن ایمالزمه ٌعنی نٌست؛ موضوع انتفاع با مساوی امتثال، همٌشه- الؾ

 که توضٌح بدٌن. است شکل بدٌن مسئله منکر از نهی و معروؾ به امر در که همانگونه. ندارد وجود

 ناهی، فردِ  صورت اٌن در نکشد؛ دست معصٌت از عاصی فرد و کند نهی را منکر فاعل فردی، اگر

 منکر فاعل باٌد دٌگری فردِ  پس نگردٌد؛ منتفی آن موضوع و نشد حاصل ؼرض اما کرد، امر امتثالِ 

 .است بالی همچنان آن موضوع زٌرا کند؛ تکرار را خود نهی اّول، ناهیِ  اٌنکه ٌا نهی، را

 منکر فعل از اختٌار، با خود منکر عاملِ  اگر اٌنکه ،است وارد مطلب اٌن بر که دٌگری اشکال  -ب

 انتفاء اٌن و شد منتفی آن موضوع زٌرا شود؛می وجوب سموط باعث کشٌدن دست اٌن بکشد، دست

 .است دّومی از تر گسترده اّول صورت پس گرفت، صورت امتثال بدون موضوع

 را است وارد کفائی واجب بر که اشکالی توانمی که است اٌن شودمی بار هاتفاوت اٌن بر که ثمراتی

 جوازِ  عدمِ  آن الزمه   باشد، مکلّفٌن جمٌع متوّجه واجب اگر که است شرح بدٌن آن و داد پاسخ آن با

 بٌان که مطلب اٌن با اما شود؟می سالط ؼٌر امتثال با واجب اٌن گفت توانمی چگونه پس است ترک

 است، موضوع انتفاء بلکه نٌست، ؼٌر امتثال شودمی وجوب سموط موجب آنچه گوٌٌممی پاسخ در شد

 .باشدمی تکلٌؾ مسِمطات از ٌکی خود که

 و لحاظ حسب به دو، آن مٌان تفاوت و هستند واحد نتٌجه حٌث از او، بر نماز و مٌّت دفن مثل در بله

 تفاوت ٌک و است؛ کافی اشکال اٌن شدن مطرح برای تنهاٌی به تفاوت اٌن و است؛ مباشر سببِ 

 .پرداخت خواهٌم آن به توّصلی و تعبّدی مبحث در که ماندمی بالی دٌگری دلٌكِ  و ظرٌؾ

 

 کنند، ترک را واجب مکلّفٌن جمٌعِ  که فرض بر زٌرا نکرد؛ برطرؾ را اشکال مطلب اٌن -ٖ

 اٌنکه با است، وجوبات تعّدد معنای به اٌن و ماند خواهد بالی آنها تمامیِ  ذّمه   بر همچنان وجوب

 .ماند بالی دلٌل و توجٌه بدون همچنان وجوبات تعدد پس. است واحد مالک که بود اٌن فرض

 

 مرادشان اگر زٌرا ندارد، روشنی معنای دٌگری، اتٌانِ  عدمِ  آن و کنندمی ذکر که شرطی -2

 در زٌرا شود؛نمی سالط وجوب صورت اٌن در نشود؛ محمّك آن با امتثال اگر حتی باشد، اتٌان مطلكِ 

 در که همانطور آن، مانند و جهاد نظٌر شودنمی محمّك نفر ٌک اتٌان با واجب تکالٌؾ، از برخی

 .کردٌم بٌان مفّصل طور به گذشته

 

 حاصل ؼرض ٌعنی باشد، داشته پی در را ؼرض تحمّك که است اتٌانی اتٌان، از اٌشان مراد اگر و

 تا) ببرد اؼراض همه به پی تواندنمی  کسی که است وارد نٌز اٌنجا در اؼراض تعّدد اشکالِ  شود،

 فمط را خود هایدٌدگاه و آراء علماء( که شد ناشی آنجا از مشکل گفتٌم، گذشته در باشد؛ احراز امکان

 اشکاالتی چنٌن نتٌجه در و نهادند بنا مٌّت بر نماز و دفن ٌعنی کفائی، واجبات از معٌّنی مصداق بر

 .آورد پی در را



 

 هٌچولت زٌرا نٌست؛ ُمنَّجز و ُمستَمَر مکلّفی هٌچ ذّمه   بر تکلٌؾ گفت، توانمی حالتی چنٌن در -5

 چون شود؛نمی احراز منکر از نهی و معروؾ به امر مثلِ  در دٌگری، اتٌانِ  عدمِ  ٌعنی شرط به علم

 اسالمی جامعه در احتمال اٌن و باشٌم خبر بی آن از ما ولی باشد کرده نهی و امر فردی است ممکن

 جاری اٌنجا در عدم اصل و شودمی شرط تحمّك در شک موجب صورت اٌن در که است؛ ُمعتنابِه

 .شد نخواهد منّجز واجب نهاٌت در  و است

 

 مکلّؾ، ٌک از بٌش که صورتی در: )گفتند و داشتند بٌان سره لدس اول صدر شهٌد آنچه اما -6

 آن شرط زٌرا است؛ نگرفته صورت امتثالی اصال   بگوٌٌم که است آن مستلزم دهد، انجام را واجب

 اشکالی اٌن و است؛ کرده اتٌان را آن دٌگری فرض، حسب به آنکه حال و است؛ دٌگری اتٌانِ  عدمِ 

 :چراکه نٌست صحٌح( شودنمی ٌافت آن از فراری راه هٌچ که است

 شودمی محمّك آنها هردوی شرط مٌّت، بر نماز همانند کنند عمل تکلٌؾ به باهم دو هر مکلّؾ دو اگر

 اتٌان را فعل دو آن از هٌچٌک هنوز کدام، هر مباشرت حٌن در زٌرا است؛ صحٌح آنها امتثال و

 دو، آن اتٌان اگر اما داشت؛ فعلٌّت دو آن از کدام هر حكّ  در واجب پس شود؛ محمّك شرط که نکرده،

 اتٌان عدم آن که بود شده محمّك آن شرط زٌرا است، صحٌح اّولی امتثال گفت باٌد داشت، تؤخر و تمّدم

 .است دٌگری

 را تعالُبی صورت به متعّدد امتثال نتوان که شود مطرح دٌگری صورت به اشکال است ممکن بله

 شرط و ماندنمی بالی آن برای وجهی دٌگر اّول، امتثال با زٌرا مٌّت؛ نماز تکرار مانند دانست صحٌح

 .است خارجی دلٌل آن مصّحح و وجه شود، گفته آنکه مگر شود؛می منتفی هم آن

 

 است شده جعل مشروط وجوب شود ادعا اگر حال است؛ بودن مطلك وجوب جعل در اصل -7

 صحٌح بنظر شده بٌان وجوب بودن مشروط توجٌه در آنچه اما کرد، الامه خاصی دلٌل و جهت باٌد

 :است ذکرشده وجه دو راستا اٌن در نٌستند؛

 :اول وجه

 سره لدس اصفهانی محمّك مبانی طبك بر را خود استدالل سره لدس صدر بالر دمحم سٌد هللا آٌت شهٌد

 در اما است دانسته استؽرالی عموم توضٌح و شرح جهت سّومی روٌکرد را آن و کرد  استوار

 که جهتی و زاوٌه از توانمی بلکه نٌست؛ مشروط واجبات بٌان از متفاوت و مستمل روٌکردِ  حمٌمت

 :اندنوشته سره لدس اٌشان باشد؛ استؽرالی عموم از تمرٌبی شد والع استفاده مورد

 گذشته در که تخٌٌری واجب بحث در سره لدس اصفهانی محمّك نظرٌه   از توانمی: الثالث االتجاه" 

 همه   بر تکلٌؾ که فرض اٌن با ساخت، منطبك جاری بحث بر را آن و گرفت کمک شد مطرح

 مدّ  تسهٌل مصلحت بنابر آنها از کدام هر برای ترک در نٌز ترخٌصی حالٌکه در باشد واجب مکلّفٌن

 سره لدس مٌرزا مسلک بنابر فرضٌه اٌن گفت باٌد باشد؛ دٌگری اتٌانِ  به مشروط که گٌرد لرار نظر

 و کرد تفسٌر آن با را هاٌشوٌژگی تمام با کفائی واجب توانمی و است، معمول وجوب تفسٌر در

 آن توانندمی مکلّفان دٌگر کرد اتٌان را واجب فعل مکلّفٌن از فردی اگر چون. دانست ؼرض به وافی

 نبود اٌنچنٌن اگر اما. است کرده پٌدا فعلٌّت آنها به نسبت ترخٌص لاعده اٌنکه دلٌل به کنند ترک را



 عٌن در شد، خواهند عماب مستحك ترخٌص عدم و آنها به نسبت طلب فعلٌّت جهت به مکلّفٌن تمام

 هر بودمی صحٌح طلب امتثال باب از آنها عمل اٌن دادندمی انجام را فعل آن افراد همه اگر که حال

 آن و ثالث مصلحت فرض به نٌازی دٌگر اساس اٌن بر نداشت؛ اشکالی کنند ترک نٌز برخی اگر چند

 . ٔ"باشدنمی  ترخٌص در تسهٌل

 :اول وجه نقد

 اتٌان با کفاٌی، وجوب در چرا که نکردند تبٌٌن را اٌنجا در عمل حکم علّت سره لدس اٌشان -ٔ

 عٌنی وجوبات در نمونه باب از اما دهد،می ترک جواز به حکم تسهٌل مصلحت باب از عمل ؼٌر،

 .است واحد مصلحت اٌنکه با دهد،نمی ترک جواز به حکم

 ممتضای به ؼٌر، اتٌان صورت در ترک، در ترخٌص زٌرا است؛ روشن پاسخ ما مختار بنابر اما

به تحمّك صرؾ به مولی ؼرض که جهت اٌن به است، واجب خود طبٌعت  با و گرفته، تعلّك مؤمور 

 منتفی آن موضوع نتٌجه در و گرددمی حاصل مولی ؼرض مکلّؾ، افراد از فردی هر امتثال و اتٌان

 کردن مشروط به نٌازی دٌگر اساس اٌن بر شود؛می سالط دٌگران از تکلٌؾ دلٌل اٌن به شود،می

 .نٌست ارفاق و تسهٌل نظرٌه همچون اموری به واجبات

 

 ترک بر ترخٌصی اگر گوٌدمی که سره لدس نائٌنی مٌرزای مسلک اساس بر مطلب اٌن -ٕ

 اٌن ما دٌدگاه و نٌستٌم آن با موافك ما که آنجا از اما بود؛ شودمی استفاده عمل حکم از وجوب نباشد،

 مسلکی اساس بر همچنٌن بود؛ نخواهد صحٌح مطلب اٌن شود،می استفاده اطالق از وجوب که است

 .بود نخواهد سازگار نٌز شودمی استفاده وضع از وجوب گوٌدمی که

 

 التسهٌل هی ثالثة مصلحة افتراض إلی تحتاج وال: آمده سره لدس اٌشان کالم ذٌل در که نفٌی -ٖ

 بٌان و شرح صرفا   کالمشان آن، بدون حالٌکه در شد؛ مطلب اصل الؽای موجب الترخٌص، فی

 .شد اشکال بٌشتر رسوخ موجب اٌنصورت در و است کفاٌی واجب خصوصٌّات

 :دوم وجه

 اٌنباره در ظله دام فٌاض هللا آٌت که شودمی فهمٌده سره لدس خوٌی هللا آٌت هاینوشته از وجه اٌن

 :نوٌسدمی

                                                           
ٔ
مدمة فً الواجب المت  األصفهانً  االستعانة بنظرٌة المحمك -االتجاه الثالث -2ٕ5؛ ص ٕ بحوث فً علم األصول ؛ ج -

التخٌٌري و تطبٌمها على الممام، و ذلن بافتراض أن الفعل واجب على كل المكلفٌن إال أن هنان ترخٌصا فً الترن لكل 
منهم مشروطا بفعل اآلخر حفاظا على مصلحة التسهٌل. و هذه الفرضٌة معمولة بناء على مسلن المٌرزا )لده( فً تفسٌر 

ٌر الوجوب الكفائً مع خصائصه، إذ لو كان أحد المكلفٌن لد جاء بالواجب أمكن لآلخرٌن حٌنئذ بتفس  الوجوب فانها تفً
الترن باعتبار فعلٌة الترخٌص فً حمهم و إال كان الكل معالبٌن لفعلٌة الطلب فً حمهم جمٌعا من دون ترخٌص فً الترن 

 تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هً و لو فعل الكل كان امتثاال للطلب أٌضا و إن كان ٌصح أن ٌترن بعضهم. و ال
 التسهٌل فً الترخٌص.



 وجود هم با مالک دو مٌان جمع امکان که ایبگونه است احکام مالکات بٌن تضاد وجود بر فرض" 

 تحصٌل امکان شد، تحصٌل مکلّفٌن از فردی امتثال وسٌله به آنها از ٌکی اگر اساس اٌن بر ندارد،

 . ٔ"شد خواهد فوت دٌگران از مالکها دٌگر

 زٌرا کرد؛ لبول سره لدس اٌشان از را مطلب اٌن تواننمی: نوٌسندمی آن از پاسخ در ظله دام اٌشان

 امور از احکام مالکات زٌرا نٌست؛ معمول شرعی احکام مالکات بٌن تضاد که گذشت مطلب اٌن

 لُربِ  فی تَزٌدُ  امور اٌن زٌرا کرد؛ تصّور را آنها بٌن تزاحم و تضاد بتوان تا مادی نه هستند معنوی

 فی اإلٌمان تنمو و اإلنسانٌّة الفاضلة والمالکات الکمالٌّة الصفات فٌهم تخلك و تعالی هللا الی العباد

 .ذلک تفصٌل سبك لد و نٌست تصّور لابل آنها در تضاد که است پرواضح و نُفوِسهم،

 :دوم وجه نقد

 و جعل مالک مٌان تفاوت تفصٌال   ابتدا در باٌستمی اٌشان زٌرا است؛ تمام نا  ظله دام اٌشان پاسخ

 صفحات در و است؛ جعل مالک به ناظر تنها اٌشان کالم که حالی در کرد،می بٌان را مجعول مالک

 است تصّور لابل هنگامی مجعول مالکات در تضاد گفتٌم و دانستٌم متصّور را متعّددی مالکات پٌشٌن

 دفن مٌّت اگر زٌرا است مٌّت دفن وجوب مجعول، در تضاد شرعی مثال نباشد؛ تعدد لابل مجعول که

 مولی اگر که بود اٌن مجعول در تضاد عرفی مثال و ندارد معناٌی دفن به دٌگران کردن مکلّؾ شد،

 دٌگران امتثال برای مالکی دٌگر شود، تهٌه آبی جهت همٌن به و کند طلب تشنگی رفع برای آبی

 .ماند نخواهد بالی

 در و کردند؛ محدود درمجعول مالک در را نظرشان تمام که است وارد آنها بر جهت آن از اشکال

 است اٌن شودمی طرح که سإالی اساس اٌن بر. اندگفته سخن امتثال با ؼرض تحمّك از بسٌاری موارد

 مالکی چه دٌگر شد دفن مٌّت اگر زٌرا چٌست؟ امتثال برای مکلفان دٌگر دادن لرار خطاب مالک که

 ماند؟ خواهد بالی دٌگران کردن مکلّؾ برای

 را اشکال توانمی کردٌم؛ بٌان مجعول و جعل مالک مٌان تفاوت خصوص در که تفصٌلی بنابر بله،

 تعّدد لابلٌّت فعل که چند هر کرد، فرض متعّدد توانمی جعل مرتبه   در را مالک که داد پاسخ اٌنگونه

 امکان عدم زٌرا کند؛نمی اٌجاد ضرری دوباره اتٌان امکان عدم و مذکور مثال همانند باشد نداشته

 ما اشکالِ  اٌنکه حال و. بود واجب طبٌعت گذشت که همانگونه آن منشؤ و است امتثال ممام در اتٌان،

 .است تکلٌؾ و خطاب ممام در

 :فائدة

 مثل دادند لرار مذکور امر دو از ٌکی را کفاٌی واجبات شدن جعل مشروط وجه ظله دام فٌاض آلای

 ما که حالی در. است دانسته امر اٌندو به محدود الخلوّ  مانعة لضٌه   باب از را مسئله اٌشان آنکه

 واجبات طبٌعت لحاظ با را آن و آوردٌم دٌگری بٌان و نٌست اٌنگونه مطلب گفتٌم و کردٌم استدالل

 دٌگر آورد، بجا را آن مکلّؾ ٌک اگر که کردٌم بٌان نحوی به را آن طبٌعتِ  و کردٌم مطرح کفاٌی

 که عرفی و شرعی مثال دو نظٌر داشت نخواهد وجود امتثال به دٌگران دادن لرار مخاطب امکان

 .گذشت آنها ذکر اخٌرا  

 

 :سّوم وجه

                                                           
ٔ
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  -تعابٌرشان بنابر – بلکه نٌست مستملی نظر والع در که است ظله دام فٌاض آلای مختار وجه اٌن

 آن بر حاشٌه همراه به را اٌشان کالم نص اٌنجا در ما. مشروط واجبات دٌدگاه بر است سّومی توجٌه

 :کنٌممی بسنده ممدار همٌن به و آورٌممی

 ان حٌث و افراده بٌن ٕالجامع الفعل بطبٌعی لائم الواحد المالک هذا و ٔالواحد الممام فی المالک ان)

 و ٖمشروط باٌجاب الجمٌع علی الفعل اٌجاب تتطلب فهی واحدة نسبة المکلؾ افراد جمٌع الی نسبته

 الثانی أما و فظاهر االول اما أثرا ، و مالکا   و روحا   ٗواحد اٌجاب الی لبا   المشروطة االٌجابات هذه مرد

 و الجعل وحدة تتطلب المالک وحدة ان ٌٙمال فال هذا علی و ٘منهم واحد بفعل الجمٌع عن ٌسمط فؤلنه

 و المالک وحدة ألن ذلک و متعددة لجعول مبرر ال و واحدا   جعال   ٌتطلب فهو واحد الممام فی انه حٌث

 أن اساس علی هو انما الممام فی المشروط الجعل بتعدد االلتزام أن اال الجعل وحدة تتطلب کانت ان

 دون بعض علی تحصٌله اٌجاب ٌمکن ال فلهذا ،7سواء حدّ  علی الکل الی الواحد المالک ذلک نسبة

 أن الواضح من و مشروط باٌجاب محالة ال الجمٌع علی حٌنئذ فٌجب مرجح، ؼٌر من ترجٌح النه بعض

 فی تحصٌله و اٌجاده فرد کل بامکان أن بلحاظ 8فانه لؽوا ، ٌکون ال الجمٌع علی مشروطا   اٌجابه

 .أٌضا   البالی عن ٌسمط فٌه أوجده فاذا الخارج،

 االلتزام من مانع ال فاذن لؽوا ، ٌکون ال المشروطة الؽاٌة بهذه الکل علی الوجوب جعل ان: الخالصة و

 أفراد بعدد متعددة اٌجابات بجعل االلتزام فی محذور ال فالنه 9ثبوتا   أما و اثباتا   و ثبوتا   التوجٌه بهذا

 نسبة أن من عرفت لما الجامع، الفعل بطبٌعی لٌامه و الممام فی المالک وحدة رؼم المشروطة المکلؾ

 للکل االٌجاب جعل تتطلب بنفسها واحدة نسبة انها حٌث المکلفٌن، جمٌع الی الواحد المالک هذا

 فی المالکات بٌن التضاد وجود فرض ٌکون أن ٌمکن ال االشتراط هذا منشؤ أن تمدم لد و مشروطا  

                                                           
ٔ
( گذشت که اگر اٌن مطلب درست و صحٌح باشد ناظر به مرتبه ی مجعول است. اما به لحاظ ممام جعل متعّدد ٔ) -

 عل باعث اشکال بر آنها گردٌد.خواهد بود و تعدادی از آن ها را ذکر کردٌم؛ و فرض وحدت مالک با تعّدد ج
ٕ
( جامع حمٌمی بٌن اٌن فعل و آن فعل وجود ندارد تا متعّلك تکلٌؾ لرار گٌرد، و گذشت که تعلّك تکلٌؾ به اٌن ٕ) -

جامع عرفا  و شرعا  نامفهوم است، بله لدر مشترکی که از آن به صرؾ الوجود تعبٌر می شود وجود دارد؛ اما عبارت 
د جامع و وجود طبٌعی پٌچٌده و مضطرب است؛ طبٌعی همان است که از آن به صرؾ اٌشان در خصوص وجو

الوجود تعبٌر شده، که لدر مشترک مٌان افراد آن است؛ زٌرا فعل هر فردی، همان طبٌعی فعل است که خصوصٌّت 
مراه خصوصٌّات زائدی دارد، که همان صدور آن فعل از آن فرد است؛ اما جامع فعل در والع شامل طبٌعی فعل به ه

 افراد می باشد.
ٖ
( اٌن نکته همانطور که تمرٌر کردٌم اشاره دارد به اٌنکه وجوب به نحو عموم استؽرالی است؛ اما اٌنکه اٌن ٖ) -

 اٌجاب، مشروط است، نٌازمند دلٌل دٌگری ؼٌر از آنچه ذکر شده می باشد.
ٗ
مام دٌدگاه هاٌی که در خصوص واجبات مشروط ( اگر اٌن مطلب درست و صحٌح باشد باعث می شود بگوٌٌم ت2) -

بٌان شده صحٌح هستند و به اٌن اعتبار که خالؾ اصل است دٌگر نٌازی به ارائه دلٌل در توجٌه آن نخواهد بود. و 
آنچه باعث می شود کشؾ کنٌم اٌجاب ها لُبا  به ٌک اٌجاب واحد بر نمی گردند آنجاٌی است که حتی ٌک نفر هم امتثال 

 واجب در حك تمام مکلّفٌن منّجز خواهد شد و در نهاٌت واجبات متعّدد حاصل می گردد.نکند و 
٘
( سموط آن به سبب انتفاء موضوع است. و امتثال فرد دٌگر کفاٌت نمی کند، همانطور که در بحث فمهی امر به 5) -

لحاظ فعل محمّك نشود.  معروؾ گذشت؛ چون ممکن است مالک نسبت به آن فرد که اتٌان کرد محمّك گردد اما به
همانگونه که اگر فردی در حالت خاصی واجب خود را اتٌان کند، ولی به دلٌل عدم امتثال دٌگران، مطلوب مولی 

 محمّك نشود.
ٙ
( از اٌنجا روشن می شود که انگٌزه آنها از اٌن نحو استدالل و نظرات، تنها به جهت دفع و رهائی از اشکالی 6) -

هر چند به آن تصرٌح نمی کنند. در حالٌکه ما پاسخ دادٌم که اٌن اشکال اصال  وارد نٌست و  است که مطرح کردٌم؛
 نٌازی به مطرح کردن اٌن فرضٌات نٌست.

7
 ( در حاشٌه سوم جوابش گذشت.7) -
8
 ( اٌن مطلب وجوب به نحو عموم استؽرالی را توجٌه می کند اما مشروط بودن واجب را نمی تواند توجٌه کند.8) -
9
 ( در حاشٌه هشتم عدم صحت آن ثبوتا  گذشت.9) -



 الکفائٌة الواجبات خطابات فؤلن ٔاثباتا   أما و له موضوعی والع ال افتراض مجرد أنه من مرّ  لما الوالع،

 فرد کل الی موجهة الحمٌمٌة المضٌة بنحو الممدسة الشرٌعة فی مجعولة هی التی مثال   المٌت کصالة

 .ٕ(ذلک علی الباب رواٌات حمل من مانع ال انه فالنتٌجة،. بها اآلخرٌن لٌام بعدم مشروطا  

 :مطلب حاصل

 مشروط واجبات و جامع به تکلٌؾ تعلّك ٌعنی سابك، دٌدگاه دو توجٌه کردند؛ افاده دامظله اٌشان آنچه

 .شودمی ردّ  هم نظرٌه اٌن کردٌم، بٌان آنها ردّ  در که نمدهاٌی به توجه با و است

 بلکه نٌست دٌگری اتٌان عدم کفائی، واجبات در شرط که درٌافت توانمی دلٌك نگاه با حمٌمت در

 که همانطور و است؛ آن از ؼٌر مطلب اٌن و است؛ مکلّفٌن همه ترک پی در عموبت استحماق شرط،

 .آمد خواهد آن بٌان چهارم دٌدگاه در و بود؛ اٌن کفائی واجبات طبٌعت ممتضای گذشت

 چهارم وجه

 به ُمنضمّ  ترک، اٌن که شرط اٌن به است حرام آن ترک بگوٌٌم که گرددمی بر اٌن به کفاٌی وجوب)

 کفائی واجب هایوٌژگی تمام توانمی بٌان اٌن با. باشد حرام ترک مطلكِ  اٌنکه نه شود، دٌگران ترک

 را واجب آنها جمٌعِ  چون است؛ مکلّفٌن همه   ناحٌه از عصٌان محمِّكِ  جمٌع، ترک زٌرا داشت؛ باهم را

 ٌک از بٌش اتٌان صورت در و سازدمی ممکن دٌگران برای را ترک نفر، ٌک اتٌانِ  و گفتند؛ ترک

 .داشت خواهد پی در را حرام از اجتناب او امتثال و سازدمی محمّك را مالک آنها از کدام هر نفر،

 معمولی بٌان ٌک تواندمی تفسٌر اٌن است شرعی مجعول ٌک وجوب گوٌدمی که مشهور دٌدگاه بنابر

 و عرفی بٌان ٌک کفائی وجوب نحو به مکلّفٌن جمٌعِ  بر اٌجاب است ممکن و باشد؛ اٌجاب برای

 آن، متعلّك لحاظ به تخٌٌری، واجب تفسٌر در دٌدگاه همٌن اٌنکه کما باشد؛ شرعی لالب اٌن به اشاره

 کما نٌست؛ سازگار باشد حب و اراده آن از مراد اگر وجوب، روح با تفسٌر اٌن اما. بود معمول

 .ٖ(الٌخفی

 :اقول

 مطلك نه است، مطلك ترک است، عموبت و گناه و إثم موجب آنچه که است اٌن دٌدگاه اٌن نتٌجه

 ٌکی بٌان جز چٌزی مطلب اٌن و کند؛نمی حل را مشکلی هٌچ وجه اٌن: گوٌٌممی حال اٌن با. ترک

 انضمام با مگر فعل، ترکِ  تحرٌمِ  عدمِ  علّت هللا رحمه اٌشان زٌرا نٌست؛ کفائی واجب هایوٌژگی از

 صورت به آن ترک حرمتِ  وجوب، اطالق ممتضای اٌنکه با نکردند؟ تبٌٌن ما برای را دٌگران ترکِ 

 .است مطلك

 نٌز گذشته در که همانطور. است الفارق مع لٌاس تخٌٌری، واجب به کفائی واجب لٌاس اٌنکه دٌگر و

 .کردٌم اشاره آن به

                                                           
ٔ
( دلٌلی که اٌشان اثباتا  ذکر کردند، بر خالؾ و عکس مراد اٌشان داللت می کند. زٌرا ادله واجبات کفائی مطلك ٓٔ) -

که  اند نه مشروط؛ و بهترٌن شاهد بر اٌن ادعا خود ادلّه نملی واجبات کفائی هستند. پس چگونه از آن ها برداشت کرد
واجب متوجه هر فرد، و مشروط به عدم اتٌان دٌگری است؟ بله همان طور که گذشت طبٌعت واجبات کفائی زمانی که 

 امتثال شوند، به ممتضای انتفای موضوع، از دٌگران سالط می شود.
ٕ
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ٖ
 .2ٕ6ص ٕبحوث فی علم االصول: ج  -



 درست نٌست، سازگار وجوب روح با تفسٌر اٌن اٌنکه بر مبنی آوردند، کالمشان خاتمه در آنچه و

 را آن مشهور معموال   اما باشد؛می کردٌم بٌان گذشته در که جعل مالکات از برخی با موافك و است

 .کنندمی دفع حکم، ممدمات ٌعنی مرتبه   اٌن در اطاعت وجوب عدم دلٌل به

 

 (هختبر لْل) ششن تؼزیف

 نحوی به است اّمت جمٌع متوجه تکلٌؾ واجبات، نوع اٌن در گوٌٌممی کفاٌی واجبات تعرٌؾ در

 به] است دو آن مخالؾ جهتی از نٌز و مجموعی؛ عموم شبٌه دٌگر جهتی از و استؽرالی عموم مشابه

 ضمن در ؛[دارد وجود آندو از هرکدام با کفاٌی واجبات مٌان یافترال و اشتراک وجوه دٌگر عبارت

 و تعرٌؾ که ندارد مانعی هٌچ است، استمراء کنندگان تعرٌؾ دلٌل  آنجاٌٌکه از شد خاطرنشان باٌد

 .باشد تفاسٌر و تعارٌؾ دٌگر با مؽاٌر هرچند داد ارائه را عموم و وجوب از جدٌدی تفسٌر

 به را آنها تمام ذّمه آنجاٌٌکه از و است، افراد جمٌعِ  متعلّك که جهت آن از کفائی وجوب اساس براٌن

 ؼرض و گرفت صورت الدام اگر که بطوری است، استؽرالی عمومِ  شبٌه سازد،می مشؽول تکلٌؾ

 گناه آنان جمٌعِ  نفر، ٌک لو و اتٌانِ  عدمِ  با حالٌکه در بود، خواهد ُمجزی همه از شد محمّك مولی

 تفاوت و. است مکلّؾ طبٌعی آن، در مخاطب آنکه دلٌل به ؛شد خواهند عموبت مستحك و کرده،

 نٌست مولی مطلوبِ  مکلّفٌن فرد فرد تمام اتٌان که است جهت آن از استؽرالی عموم با کفائی وجوب

 دٌگران ذّمه   از تکلٌؾ ؼرض تحمّك با و شود، محمّك ؼرض است ممکن هم نفر ٌک اتٌان با چراکه

 .گرددمی سالط

 مخاَطب أمة ، هی بِما را اّمت تمام که است جهت آن از مجموعی عموم با کفاٌی واجب تشابه وجه اما

 و دارد را مسئولٌّت تحّمل لابلٌّت که است موجودی اّمت که است واضح پر و است؛ داده لرار خود

 نٌز افراد همانطورکه ساخت مشؽول تکلٌفی به را اشذّمه و نهاد او عهده بر را ایوظٌفه توانمی

 عموم با آن تفاوت و افتراق وجه و گذشت؛ تفصٌل به آن از بحث گذشته در و دارند، هاٌیلابلٌّت چنٌن

 مولی مطلوب ٌکدٌگر به منضمّ  و اشتراک نحو به مکلّفٌن اتٌان که است جهت اٌن از مجموعی

 برای و شود، محمّك امتثال او عمل با و بپردازد آن انجام به تواندمی تنهاٌی به مکلّؾ چراکه نٌست،

 .نٌست دٌگران همراهی به نٌازی آن، تحمّك

 و اجتماعی تکالٌؾ معنای مستمل ایرساله در و نهادٌم اجتماعی واجبات را، تکالٌؾ نوع اٌن نام ما

 لواعد، و اصول خطاب، طبٌعت و آثار مبادی، و مالکات حٌث از را فردی تکالٌؾ و آنها مٌان تفاوت

 نامگذاری اٌن فلسفه و اجتماعی، فمه تؤسٌس از انگٌزه و هدؾ دو، آن مٌان تمٌٌز چگونگی مستندات،

 هایوٌژگی تمام تفسٌر اٌن که شد نشان خاطر باٌد. ٔکردٌم بٌان مشروحا   را...  و کفائی واجبات بجای

 .دارد خود در را اصول و فمه در مسلّم کفائی واجب

 از کدام هر اتٌان و امتثال روش که اٌنست داد لرار اشاره مورد باٌد و است مهم اٌنجا در آنچه بله؛

 همه   امتثال با آنها از برخی زٌرا بود؛ خواهند متفاوت مورد حسب به کفائی، ٌا اجتماعی تکالٌؾ

-عده بر آنها امتثال دٌگر بعض و لسانی؛ و للبی مرحله در منکر از نهی مانند شوندمی محمّك مکلّفٌن

 هستند، معٌّن وٌژگی و صفات حٌث از آنها به مکلّفٌن چند هر است، واجب معٌّن، ؼٌرِ  افرادِ  از ای

 الزم نٌروی ٌا جهاد، و جنگ برای الزم عدد ٌا الشراٌط، جامع مجتهد هایمسئولٌت و وظاٌؾ نظٌر

 ساختار و نظام بخشلوام که تکالٌؾ از دٌگر برخی اّما و. اسالم به دعوت و ارشاد و تبلٌػ جهت

                                                           
ٔ
 .2ٖٓ-86ٕص ٔحلة: جرجوع کنٌد به: خطاب المر -



 آن، مانند و لضاوت آموزش، سٌاست، طب، نظٌر ها،مهارت و فنون از برخی نظٌر هستند اجتماعی

 هرکس عهده از و بپردازد آن به باٌد هارشته اٌن از ٌک هر کارشناس و هستند تخّصصی که

 پرورش برای مناسب ممدمات و الزم هایزمٌنه است واجب اّمت بر اموری چنٌن در آمد؛ برنخواهند

 نخواهد منتفی اّمت عموم از مسئولٌت صورت اٌن ؼٌر در سازد، مهٌّا را کارها اٌنگونه متخّصصان

 شود، حاصل اجتماعی زندگی هایزمٌنه و جوانب از برخی در تمصٌری و نمص هرگاه بنابراٌن. بود

 .است اّمت تمام بر کمبودها اٌنگونه مسئولٌت آنکه دلٌل به گردد؛ پر خؤل و شود جبران باٌد

  



 

 

 فْایذ ّ ُهلذمبت

ل فبیذٍ ّّ  کفبیی ّاجت تؼبریف در اضطزاة هٌشأ ّ دلیل: ا
 که نکاتی کفائی، واجب تفسٌر و تعرٌؾ در اضطراب منشؤ و علّت خصوِص  در بحث اٌن انتهای در

 :کنٌممی ذکر را آمد دست به بحث طول در

 پرداختن آٌد، بار به کفائی واجب تعرٌؾ در اشکاالتی چنٌن گردٌد باعث که عواملی از ٌکی -ٔ

 اندک با و. باشدمی مٌّت دفن و نماز و ؼسل: همچون محدودی هایمثال رهگذر از کفائی واجب به

 آراء و کرده تصرٌح آن به خود هایکتاب در همه که  بٌنٌممی اصولٌون و فمهاء کتب  به مراجعه

 بود  الزم اما است؛ رسٌدن کلی نتاٌج به آن از و ساخته مبتنی جزئی موارد اٌن به توجه با را خود

 .دادندمی ارائه را بود کفائی واجبات مصادٌك تمام شامل که تفسٌری تا شدمی تردلٌك ها،نگاه

 

 است، امتثال ممام و وجوب به خطاب ممام مٌان خلطِ  تعارٌؾ، در اضطراب اٌن دٌگر عامل -ٕ

 به نظرات نهاٌت در و گرفتمی لرار توجه مورد امتثال ممام اّما است، اّول ممام در بحث که حالی در

 ممام به مربوط مطلب اٌن حالٌکه در. بعٌَنِِه؟ ال ٌا است واجب بعٌَنِهِ  واحد بر تکلٌؾ که شدمی ختم اٌن

 .است امتثال ممام ٌعنی ثانی

 

 از دور و ِصرؾ، علمی بحث  توانمی را کفائی واجب تفسٌر در اضطراب عوامل دٌگر از -ٖ

 .برشمرد درست، تعارٌؾ ٌافتن در تشرٌع منبع دو اٌن از بهرهمندی  عدم و سنّت، و لرآن روحِ 

 

 کفبئی ّاجت هصبدیك شٌبخت هالک: دّم فبیذٍ
 دو اٌن برد گمان نباٌد هستند، متشّرعه انتزاعی عناوٌن از کفائی و عٌنی اصطالح دو دانست باٌد

 تمسٌم کفائی و عٌنی به آن اساس بر توان می را واجبات  و شده وارد شرعی نصوص در عنوان

 در اگر تا کردند، جعل معٌّنی معانی بٌان برای علماء که است مصطلحاتی از دو اٌن بلکه کرد،

  سالط امر ؼٌر، امتثال با ٌعنی بودن، کفائی معنای مفٌد که ٌافتٌم دست مطلبی به شرعی نصوص

-حوزه به جامعه افراد از ایعّده کوچ و هجرت با که دلٌل بدٌن کنٌم،می اخذ آن به نَفر، آٌه نظٌر شود

 دٌگران به آن تعلٌم و عماٌد، و اخالق و معارؾ و علوم فراگٌری و آموزشی مراکز و علمٌّه های

 ِمْنُهمْ  فِْرلَة   کلِّ  ِمنْ : )مبارکه آٌه مکلّفٌن، از ایعّده اتٌان کفاٌتِ  بر دال لرٌنه   و شود؛می حاصل ؼرض

 إَِذا لَْوَمُهمْ  َوِلٌْنِذُروا: )فرماٌدمی که آٌه دٌگر لسمت در و است بعضٌّه ِمنِ  آٌه، در( من) کلمه ،ٔ(َطائِفَة  

 واجب آنان بر هجرت که باشند مانده بالی خود سرزمٌن در ایّعده که است آن ممتضی ،(إِلٌَِهمْ  َرَجعُوا

 اٌن به اما دارد وجود مطلب اٌن بر نٌز دٌگری شواهد و لرائن گٌرند؛ لرار انذار مورد تا نبوده،

 چنٌن ادلّه، و نصوص در اگر: است اٌن شودمی مطرح اٌنجا در که سوالی حال کنٌم؛می بسنده ممدار

 فهمٌد؟ توانمی کجا از را واجب بودن کفائی نشده، وارد اصطالحاتی و عناوٌن

                                                           
ٔ
 .ٕٕٔسوره توبه آٌه  -



 و عالمت چند توانمی و فهمٌد( تکلٌؾ) واجب طبٌعتِ  از توانمی را بودن کفائی گفتٌم، گذشته در

 اشاره ذٌل موارد به توانمی جمله آن از. برشمرد کفائی واجب شناخت مالک بعنوان نٌز را نشانه

 :کرد

 آنها از که سازند؛می محمّك را مولی ؼرِض  خارج، در آنها تحمّك صرؾِ  دانٌممی که واجباتی -ٔ

 تکالٌؾِ  همچون. است کسی چه ها،آن فاعل که اٌن از نظر ؼضّ  با شود،می تعبٌر الوجود صرؾ به

 .است وابسته آنها وجود به بشر زندگی اجتماعی نظام که هاٌیمهارت و فنون و اجتماعی

 

 با اٌن و مٌّت؛ دفنِ  مانند مکلّفٌن، جمٌعِ  توسط( تکلٌؾ) واجب امتثال امکانِ  و لابلٌّت عدمِ  -ٕ

 جمٌعِ  متوجه که استؽرالی عموم نحو به خطاب که جهت اٌن از کفائی واجب تفسٌر در  ما مختار

 بلکه نٌست؛ مکلّفٌن فردِ  فرد اتٌان وجوب تفسٌر، اٌن در ما مراد زٌرا ندارد؛ منافاتی است مکلّفٌن

 النّسبه ُمتساوی تکلٌؾ به نسبت همه و است مساوی نحو به آنها تمام متوّجه واجب که بود اٌن مراد

 .بود خواهد ُمجزی شود حاصل آن با ؼرض که - مکلّفٌن از کدام هر – نفر ٌک اتٌانِ  با اما هستند،

 

 خطابات بٌن که ارتکازی کرد، اشاره متشرعه ارتکازات به توانمی هاعالمت دٌگر از -ٖ

 لرائن و خطاب نحوه   و نوع از متشّرعه، عرفی ارتکاز :دٌگر تعبٌر به) گذاردمی تفاوت شرعی

 ُصم) و( َصلّ ) همچون خطاباتی به توانمی ؛(فهمندمی را بودن عٌنی ٌا کفاٌی خارجی، و داخلی

 از بعض لٌام کفاٌت جهاد، آٌاتِ  نظٌر خطاباتی اما رساند؛می را بودن عٌنی که کرد اشاره( َرَمضانَ 

 ... . و رساندمی را افراد

  



 

  

 

  َ  ّجْة ثْدى کفبئی یب ػیٌی ادلّ

  1هٌکز اس ًِی ّ هؼزّف ثَ اهز در 
 هر بر گشت باعث اٌن و دارد وجود ابهام منکر از نهی و معروؾ به امر بودن کفائی ٌا عٌنی در

 .آٌد وارد اشکاالتی آن بودن کفائی ٌا عٌنی لول دو از  ٌک

 وجوب که است اٌن تکلٌؾ، اٌن بودن کفائی از مرادشان که آٌدمی دست به چنٌن برخی عبارات از

 ذکر تفصٌل به را نظرٌه اٌن آٌنده در - مکلّفٌن؛ همه   نه و شده نهاده محدودی گروه ٌا فرد بر آن

 هٌچ زٌرا است، فمهاء فتاوای و عرفی ارتکازات با مخالؾ معنا، اٌن گفت باٌد – کرد خواهٌم

 واجب دٌگران بر و است آن به مکلّؾ او فمط که ندارد تکلٌؾ اٌن از برداشتی و فهم چنٌن مسلمانی

 واجب اٌن به مکلّفٌن همه که شده بٌان ای گونه به تکلٌؾ اٌن نٌز فمهاء فتاوای در. بالعکس ٌا نٌست

 بخش در سابما   که همانطور آن بر عالوه ؛ٕباشد واجب خاصی گروه بر تنها اٌنکه نه اند، مکلّؾ

 اٌن بطالن بود؛ خواهد ُمرّجح بال ترجٌحِ  واجب، اٌن به مکلّفٌن از برخی تخصٌص گذشت، تعارٌؾ

 .نٌست آن تکرار به نٌاز دٌگر و شد مطرح گذشته مباحث در کفائی واجب از تفسٌر

 از منکر، از نهی و معروؾ به امر وجوب از معنای اٌن بگوٌٌم، که نٌست بعٌد بلکه رودمی احتمال

 محکمی و تنگاتنگ ارتباط لُدماء، زمان در و گذشته در زٌرا باشد؛ شده امامٌّه فمه وارد عاّمه فمه

 کرده خود به منحصر را فرٌضه اٌن ادای گذشته، در نٌز هاحکومت و بود خاّصه و عاّمه فمه مٌانِ 

 اٌن کارکنان که بود شده تاسٌس( ِحسبه) نام به دولتی منصب ٌک عباسی عصر در که آنجا تا بودند

 :است نوشته گونه اٌن خود ٖتفسٌر در لرطبی. کردندمی فعالٌت وزٌر ٌک نظر زٌر تشکٌالت،

 آزاد حبس، تعزٌرات، حدود، الامه شود گفته اگر نٌست؛ فرد هر صالحٌّت در معروؾ به امر پس" 

 از نٌز، معروؾ به امر گفت باٌد الجرم پس است؛ حاکم و سلطان شئون از کردن، تبعٌد و کردن

 نٌرومند، صالح، فرد شهری هر در است، الزم حاکم و سلطان بر اساس اٌن بر. است حاکم شئون

-می متعال خداوند. کند الامه شراٌط و موازٌن طبك را حدود اٌن تا کند منصوب را امٌنی و عالم

َ  أَلَاُموا اأْلَْرِض  فِی َمکنَاُهمْ  إِنْ  الَِذٌنَ : )فرماٌد  َعنِ  نََهْوا وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  أََمُروا وَ  الَزکاةَ  آتَُوا وَ  الَصالَة

 ". ٗ(اْلُمْنکرِ 

                                                           
ٔ
مولؾ در اٌن لسمت از کتاب پس از اتمام بحث اصول، وارد بحث مصدالی می شوند و همانگونه که در ممدمه بدان  -

اشاره شد اٌشان بحث واجب کفائی را در اثنای درس خارج فمه با موضوع )امر به معروؾ و نهی از منکر( استطرادا  
نهاٌت اٌن مبحث را بر همٌن موضوع پٌاده و در اٌن مطرح کردند و در صدد بٌان نوع واجب در اٌنمورد بود و در 

 )مترجم(کتاب نٌز وارد کردند. 
ٕ
 نک به: رساله های عملٌه فمهای متاخر؛ و دٌدگاه آٌت هللا خوئی )ره( بالخصوص در اٌنباره خواهد آمد. -
ٖ
، و انما ٌموم به السلطان ثم ان االمر بالمعروؾ ال ٌلٌك بکل احد -27ص 2الجامع الحکام المرآن )تفسٌر لرطبی(: ج -

اذا کانت الامة الحدود الٌه، و التعزٌر علی راٌه و الحبس و االطالق له، و النفی و التؽرٌب، فٌنصب فی کل بلدة رجال  
ً صالحا  لوٌا  عالما ، امٌنا  و ٌامره بذلک و ٌمضی الحدود علی وجهها من ؼٌر زٌادة لال تعالی: )الَِذٌَن إِْن َمَكنَاُهْم فِ 

 اأْلَْرِض أَلَاُموا الَصالَةَ َو آتَُوا الَزَكاةَ َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِؾ َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر(.
ٗ
دارند، و زكات  . ترجمه: همان كسانى كه هر گاه در زمٌن به آنها لدرت بخشٌدٌم، نماز را برپا مى 2ٔسوره حج آٌه  -

 كنند.  كر مىدهند، و امر به معروؾ و نهى از من مى 



 

 :نوٌسدمی خود ٔتفسٌر در نٌز رازی

 ".است علماء به مختص و منحصر -منکر از نهی و معروؾ به امر – تکلٌؾ اٌن" 

 از دور و باشد داشته پی در را آثاری چنٌن تواندمی خاّصه، و عاّمه فمه مٌان محکم ارتباط گفت باٌد

 مبحث االلتصاد در هللا رحمه طوسی شٌخ و الهداٌه در هللا رحمه صدوق شٌخ چراکه. نٌست انتظار

 از نحو اٌن که رودمی گمان و اند،کرده مطرح اعتمادات لسمت در را منکر از نهی و معروؾ به امر

 از را فرٌضه اٌن معتزله، از برخی زٌرا است؛ معتزله مباحث طرح روش از ناشی مباحث، طرح

 دٌدگاه تا کردند مطرح خودشان اعتمادی کتب در را بحث اٌن نٌز متکلّمان لذا. شمارندمی دٌن اصول

 هللا رحمه صدوق شٌخ مراد رسدمی نظر به سازند؛ معلوم و نشان معتزله دٌدگاه به نسبت را خودشان

 و شناخت که بود جهت آن از کالمی مباحث در موضوع اٌن طرح از هللا رحمه طوسی شٌخ و

 دانستندمی منکر از نهی و معروؾ به امر مبحث شناخت بر متولّؾ را اللهی عدل مسؤله   معرفت

 .ٕکندمی تصرٌح آن به( است واجب مکلّؾ بر آنچه) مبحث در هللا رحمه طوسی شٌخ که همانگونه

 هر سوی از آن امتثال وجوب ٌعنی منکر، از نهی و معروؾ به امر بودن عٌنی از مراد شودمی گفته

 :فرماٌدمی که هللا رحمه ٖجواهر صاحب نظٌر باشند؛ کرده اتٌان آنرا دٌگران چند هر مکلّؾ،

 عٌنی عدم به لطع آن، مانند و ضرب با ـ معروؾ ـ آن انجام بر دٌگران اجبار مورد در توانمی و" 

 و شودمی سالط دٌگران از و کند،می کفاٌت مکلّفٌن بعض از آن اتٌان صورت اٌن در کرد، آن بودن

 داشته را گرفته صورت آنچه إتٌان بر لدرت نٌز مکلّفان دٌگر چند هر بود نخواهد آنان بر گناهی

 ".  باشند

 متشّرعه و عمالء لطعٌّه سٌره   با اٌشان که شودمی اعتراض هللا رحمه جواهر صاحب بر  رو اٌن از

 اٌن به مکلّفٌن همه امتثال امکان چراکه است؛ کرده مخالفت عملی، نهی مرتبه   در خصوصا  

 .ندارد وجود( آن مانند و ضرب)نحو

  باعث شود، حاصل ؼرض و بگٌرد صورت امتثال اگر: گفت باٌد کفائی واجب از صحٌح فهم بٌان در

. اندکرده عصٌان مکلّفٌن همه   نکرد، پٌدا تحمّك امتثال اگر اما شود؛می دٌگران ذمه   از واجب سموط

 بسته نمش علماء ذهن در اصطالح، اٌن استعمال اواٌل در کفائی، واجب از معنا اٌن رودمی احتمال

 : نوٌسدمی هللا رحمه شٌخ لذا بود،

 اگر که هستند کفائی واجبات از دو اٌن: اندگفته آنها اکثر دارد، وجود اختالؾ آن وجوب کٌفٌّت در" 

 عٌنی واجبات از دو اٌن: گفتند دٌگر برخی و. شودمی سالط دٌگران از کردند، امتثال را آن برخی

 .  ٗ"است الوی من نزد دٌدگاه اٌن و هستند،

 عٌنی واجبات از - منکر از نهی و معروؾ به امر - فرٌضه اٌن شودمی گفته هنگامٌکه دانست باٌد

 :شودمی مترتّب آن بر اثر چند است،

                                                           
ٔ
 ان هذا التکلٌؾ مختص بالعلماء. -5ٖٔص 8مفاتٌح الؽٌب )تفسٌر الرازی(: ج -
ٕ
 .2ٕ،6ٖٕو از االلتصاد ص 56بنمل از: الهداٌة ص 5ٖٔص 7ٔنک به: موسوعة الفمه االسالمی: ج  -
ٖ
ٕ جواهر الكالم فً شرح شرائع اإلسالم؛ ج - ن المطع بعدم العٌنٌة و أما الحمل علٌه بضرب و نحوه فٌمك -6ٕٖ، ص: ٔ

 فٌه، فٌكفً حٌنئذ ولوعه من البعض فٌسمط عن اآلخر و ال إثم علٌه و إن كان لادرا على ما ولع من ؼٌره أٌضا.
ٗ
و اختلفوا فً كٌفٌة وجوبه: فمال األكثر انهما من  -27ٔااللتصاد الهادي إلى طرٌك الرشاد )للشٌخ الطوسً(؛ ص:  -

 عض سمط عن البالٌن، و لال لوم هما من فروض األعٌان. و هو األلوى عندي.فروض الكفاٌات إذا لام به الب



 فرد فرد تمام که معنا اٌن به نه باشد،می مساوی نحو به مکلّفٌن تمام متوجه وجوب، به خطاب ـ ٔ

 هر بر که است؛ مکلّؾ طبٌعیِ  آن، در مخاطب که است اٌن مراد بلکه کنند؛ اتٌان را آن باٌد مکلّفٌن

 .بود خواهد مساوی آنان به نسبت فعل و است؛ صادق - مکلّفٌن افراد از - فرد

 کٌست فاعل اٌنکه از نظر ؼضّ  با - بگٌرد صورت که فردی هر از ؼرض، تحمّك با همراه امتثالِ  ـٕ

 .بودند مساوی آن به نسبت مکلّفٌن، تمام آنکه دلٌل به بود؛ خواهد ُمجزی -

 که نٌست معنا بدان اٌن اّما بود؛ خواهند عموبت مستحكّ  مکلّفٌن همه   واجب، اتٌان عدم صورت در -ٖ

 .کردندمی امتثال را آن باٌد و است واجب مکلّفٌن فردِ  فرد بر تکلٌؾ اٌن

-می اٌنخصوص در اٌشان. بود سره لدس اول شهٌد برآمد، تصحٌح اٌن فکر به که کسانی جمله از

 :نوٌسد

 نهی و امر تؤثٌر از بعد وجوب، بمای منکر، از نهی و معروؾ به امر عٌنی وجوب از مراد بدان و" 

 بلکه شد؛ منتفی( نهی و امر تاثٌر از پس) است عاصی اصرار همان که شرط اٌنکه دلٌل به نٌست؛

 و باشد؛ داشته وجود آن به دٌگران لٌام به علم چند هر است، تکلٌؾ اٌن به همه مبادرت وجوبِ  مراد

 .  ٔ"است اصح معنی اٌن

 :نوٌسندمی نٌز  هللا رحمه کرکی محمّك

 ظهور دلٌل به - است، عٌنی[ منکر از نهی و معروؾ به امر در]  وجوب که است اٌن اصحّ  بلکه" 

 به مبادرت است، واجب همه بر آنچه زٌرا آٌد،نمی الزم محذوری هٌچ و - آن ؼٌر و( بِاْلعُْرؾِ  أُْمرْ  وَ )

 بعض اٌن کردند، تخلّؾ برخی اگر و. کندنمی مکلّفان دٌگر از کفاٌت ایعّده اتٌان و است؛ نهی و امر

 واجب حالٌکه در شود؛ محمّك دٌگر بعض آن با مطلوب و ؼرض که چند هر اند،شده گناه مرتکب

 بالی دٌگران بر همچنان وجوب نهی، و امر تؤثٌر از بعد که نٌست اٌن مراد و نٌست، اٌنگونه کفائی

 .  ٕ"باشد مانده

 :اقول

 .باشدنمی درست و صحٌح اٌشان کالم در مذکور کفائی واجب معنای که است واضح پر

 استؽرالی عموم نحو به وجوب که کردٌم اختٌار  ما آنچه و بحث شدن روشن و مطلب بررسی از پس

 تمام متوجه خطاب لول، دو هر بنابر زٌرا شد؛ نخواهد مترتّب بحث اٌن بر ای ثمره گفت باٌد است،

 با ؼرض و کردند امر امتثال ای عّده اگر داشتند تؤکٌد لول دو هر که همانگونه و باشد،می مکلّفٌن

 متعلّك تا ماندنمی بالی موضوعی دٌگر که دلٌل بدان شود؛می سالط دٌگران از شود محمّك آنان الدام

 .بکشد دست عصٌان از ناهی نهی با عاصی که آنجاٌی مانند شود والع تکلٌؾ

                                                           
ٔ
و اعلم أنّه لٌس المراد بوجوبهما عٌنا وجوبهما بعد تؤثٌر  -5ٓ7، ص: ٔ ؼاٌة المراد فً شرح نكت اإلرشاد؛ ج -

ؼٌره ممامه. و هذا هو  اإلنكار، لفمد الشرط و هو إصرار العاصً، بل وجوب مبادرة الكّل إلى اإلنكار و إن علم لٌام
 األصّح.

ٕ
لظاهر )َو أُْمْر بِاْلعُْرِؾ( و ؼٌر ذلن  -بل األصح أّن الوجوب عٌنً  -285، ص: ٖ جامع المماصد فً شرح المواعد؛ ج -
، و ال محذور، ألّن الواجب على الجمٌع المبادرة إلى األمر و النهً، و ال ٌكفً بعض عن بعض، فلو تخلؾ بعض كان -

حصل المطلوب بالبعض اآلخر، و ال كذلن الوجوب الكفائً، و لٌس المراد أنه بعد التؤثٌر ٌبمى وجوب األمر و  آثما و إن
 النهً على البالٌن.



 :گوٌدمی که آنجا شودمی روشن هللا رحمه ٔجواهر صاحب کالم اشکال مطلب، اٌن از پس

 حصول از لبل تکلٌؾ، به مکلّفٌن همه عمل وجوب در - کفاٌی و عٌنی - لول دو اٌن فاٌده و اثر" 

 و باشند کرده لٌام عٌنی، وجوب نحو به واجب اتٌان برای عّدهای اگر که شود؛می نماٌان ؼرض

 و کنند اتٌان ایعّده اگر( بودن کفاٌی) دٌگر لول بنابر همچنٌن و شود؛ محمّك آنها اتٌان با ؼرض

 و معروؾ به امر ایعّده اگر اساس اٌن بر. شودمی سالط تکلٌؾ کند دٌگران از کفاٌت آنها امتثال

 هر اند؛شده گناه مرتکب گروه اٌن( بودن عٌنی بنابر) کردند، تخلّؾ دٌگر عّده   و کردند منکر از نهی

 تکلٌؾ، بودن کفاٌی به لول خالؾ بر]  "باشد شده محمك کنندگان اتٌان وسٌله   به ؼرض و مطلوب چند

 [.بود نخواهد کنندگان تخلّؾ بر گناهی که

 

 هسئلَ در الْال
 :بود لول دو آنها مشهور و کردٌم؛ ذکر را مسئله اٌن در الوال ٕفصل اٌن ابتدای در

 هٌکز اس ًِی ّ هؼزّف ثَ اهز ّجْة ثْدى کفبئی: اّل لْل
 در هللا رحمه طوسی شٌخ که همانگونه است؛ کفائی واجبات از فرٌضه اٌن که است اٌن اول نظرٌه  

 حلّی ادرٌس ابن نٌز و هستند؛ عمٌده اٌن بر هللا رحمهم ما اصحاب اکثر که دارند تصرٌح االلتصاد

 مورد دٌدگاه اٌن. است امامٌّه علمای الوال أظهر لول اٌن اٌنکه به دارد اشاره السرائر در هللا رحمه

 .گرفت لرار هللا رحمه ثانی شهٌد از بعد متؤخرٌن مشهور لبول

 

  َ   ثْدى کفبئی ادلّ
-می آنها بٌان به ذٌل در که است شده تمّسک ادلّه از دسته چند به فرٌضه اٌن بودن کفائی اثبات برای

 :پردازٌم

 کزین لزآى: اّل دلیل

 وَ  اْلَخٌرِ  إِلَی ٌْدُعونَ  أَُمة   ِمْنکمْ  ْلتَکنْ  وَ : )فرماٌدمی که است کرٌم لرآن در متعال خداوند لول اول دلٌل

 .ٖ(اْلُمْنکرِ  َعنِ  ٌْنَهْونَ  وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  ٌؤُْمُرونَ 

 از بعض به و است، تبعٌضٌّه( منکم) در( من) کلمه ممتضای به آٌه، اٌن در تکلٌؾ: که بٌان اٌن با

 . است گرفته تعلّك اّمت

 اشکبل ّ ًمذ

 حال تبعٌضٌّه؛ نه و است بٌانٌّه آٌه در( من) کلمه که شدٌم، خاطرنشان لرآنی مباحث در گذشته در

 با منافاتی ،(من) کلمه بودن تبعٌضٌّه: گفت باٌد پاسخ در است تبعٌضٌّه بگوٌٌم و بٌاٌٌم کوتاه اگر

 تَْنَهْونَ  وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  تَؤُْمُرونَ  ِللنَاِس  أُْخِرَجتْ  أَُمة   َخٌرَ  کْنتُمْ : )آٌه در تکلٌؾ اٌن بودن استؽرالی عموم
                                                           

ٔ
ٕ جواهر الكالم فً شرح شرائع اإلسالم؛ ج - و إنما ٌظهر فائدة المولٌن فً وجوب لٌام الكل به لبل  -6ٕٖ، ص: ٔ

ة على الوجوب العٌنً، و سموط الوجوب عمن زاد على ما فٌه الكفاٌة من حصول الؽرض و إن لام به من فٌه كفاٌ
 المائمٌن على المول اآلخر، و حٌنئذ فلو أمر أو نهى بعض و تخلؾ بعض كان آثما و إن حصل المطلوب بالبعض اآلخر.

ٕ
ه صورت مراد آن فصلی است که در کتاب )أسمی الفرائض( مطرح شده و کتاب حاضر از آن گرفته شده، و ب -

 )مترجم(جداگانه چاپ شده است. 
ٖ
. ترجمه: باٌد از مٌان شما، جمعى دعوت به نٌكى، و امر به معروؾ و نهى از منكر 2ٓٔسوره آل عمران آٌه  -

 كنند!.



 پٌشتر عالوه به کند؛نمی اّمت از معٌنی عّده   متعلّك را تکلٌؾ مبارکه آٌه اٌن زٌرا ندارد؛ ٔ(اْلُمْنکرِ  َعنِ 

 وجود آنان همه   نه و مکلّفٌن از بعض به آن تعلّك ٌعنی کفاٌی وجوب اٌنکه بر دلٌلی که شد اشاره

 .ندارد

 

 سٌّت: دّم دلیل

 :است السالم علٌه صادق امام از ٕصدلة بن مسعدة رواٌت شود،می تمّسک آن به که رواٌاتی ازجمله  

: فَمَال َجِمٌعا ؟ اأْلَُمةِ  َعلَی ُهوَ  َواِجب   أَ  اْلُمْنکرِ  َعنِ  النَْهی وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  اأْلَْمرِ  َعنِ  ُسئِلَ  وَ  ٌمُولُ  َسِمْعتُهُ : لَال 

 الَِذی الَضِعٌؾِ  َعلَی الَ  اْلُمْنکرِ  ِمنَ  بِاْلَمْعُروؾِ  اْلعَاِلمِ  اْلُمَطاعِ  اْلمَِوی َعلَی ُهوَ  إِنََما: لَالَ  ِلَم؟ وَ : لَهُ  فَِمٌلَ . الَ 

 َعَزَوَجلَ  ّللَاِ  کتَابُ  َذِلک َعلَی الَدِلٌلُ  وَ  ؛(اْلبَاِطلِ  إِلَی اْلَحكِّ  ِمنَ : ٌمُولُ ( أَی، ِمنْ  أَی إِلَی َسبٌِال   ٌْهتَِدی الَ 

 َؼٌرُ  َخاص   فََهَذا اْلُمْنکِر؛ َعنِ  ٌْنَهْونَ  وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  ٌؤُْمُرونَ  وَ  اْلَخٌرِ  إِلَی ٌْدُعونَ  أَُمة   ِمْنکمْ  ْلتَکنْ  وَ : لَْولُهُ 

،  ُموَسی أَُمةِ  َعلَی: ٌمُلْ  لَمْ  وَ  ٌْعِدلُوَن؛ بِهِ  وَ  كِّ بِاْلحَ  ٌْهُدونَ  أَُمة   ُموسیٰ  لَْومِ  ِمنْ  وَ : َعَزَوَجلَ  ّللَاُ  لَالَ  کَما َعاّم 

 إِْبٰراِهٌمَ  إِنَ : َعَزَوَجلَ  ّللَاُ  لَالَ  کَما فََصاِعدا ، َواِحد   اأْلَُمةُ  وَ  ُمْختَِلفَة ، أَُمم   ٌْوَمئِذ   ُهمْ  وَ  لَْوِمِه، کلِّ  َعلَی الَ  وَ 

ِ؛ ٰلانِتا   أَُمة   ٰکانَ  ِ  ُمِطٌعا   ٌمُولُ  ّلِلٰ  الَ  کانَ  إَِذا َحَرج   ِمنْ  اْلُهْدنَةِ  َهِذهِ  فِی َذِلک ٌْعلَمُ  َمنْ  َعلَی لٌَسَ  وَ  َعَزَوَجلَ  ّلِلَ

 الَِذی اْلَحِدٌثِ  َعنِ  ُسئِلَ  وَ  ٌمُولُ  السالم علٌه َعْبِدّللَاِ  أَبَا َسِمْعتُ  وَ : َمْسعََدةُ  لَالَ .  َطاَعةَ  الَ  وَ  َعَددَ  الَ  وَ  لَهُ  لَُوةَ 

: لَالَ  َمْعنَاهُ؟ َما َجائِر   إَِمام   ِعْندَ  َعْدل   کِلَمةُ  اْلِجَهادِ  أَْفَضلَ  إِنَ :  سلم و آله و علٌه هللا صلی النَبِی َعنِ  َجاءَ 

 .  ٖفاََل  إاِلَ  وَ  ِمْنهُ  ٌْمبَلُ  َذِلک َمعَ  ُهوَ  وَ  َمْعِرفَتِهِ  بَْعدَ  ٌؤُْمَرهُ  أَنْ  َعلَی َهَذا

 جمٌع بر آٌا كه منكر از نهى و معروؾ به امر از سإال از پس( ع) صادق حضرت از شنٌدم: ترجمه

 از معروؾ به آشنا و اطاعت صاحب و لدرت صاحب كه كسانى بر بلكه نه: فرمود مى است واجب

 و. كند هداٌت راست راه به را خودش تواند نمى و ضعٌؾ كه كسى بر نه است، واجب هست منکر

 خداى لول - عموم بر نه است افراد بعض مخصوص منكر از نهى و معروؾ به امر كه - آن بر دلٌل

 به امر و خٌر به دعوت كه باشد جماعتى شما از باٌد ٌعنى. أَُمة   ِمْنُكمْ  ْلتَُكنْ  وَ : فرماٌدمی كه است تعالى

  ُموسى لَْومِ  ِمنْ  وَ : فرمود مى چه چنان. عام نه است خاص خطاب اٌن و. كند منكر از نهى و معروؾ

 و بود، راست راه به كننده هداٌت( ع) موسى لوم از جماعتى ٌعنى. ٌَْعِدلُونَ  بِهِ  وَ  بِاْلَحكِّ  ٌَْهُدونَ  أَُمة  

 و. بودند مختلفی هاى اّمت ولت آن در كه حالى در -او لوم یهمه بر نه و موسى؛ اّمت بر نفرمود

ِ  لانِتا   أَُمة   كانَ  إِْبراِهٌمَ  إِنَ : فرمود  مى چنانكه شود؛  مى اطالق بٌشتر و واحد بر اّمت  ابراهٌم ٌعنى. ّلِلَ

 و بوده صلح موضع در كه كسى بر منكر از نهى و معروؾ به امر پس. خدا امر مطٌع بود اّمتى( ع)

 حضرت از كردند سإال كه شنٌدم گفت مسعده. نٌست واجب نباشد طاعت صاحب و توانائى داراى

 افضل: كه است رسٌده سلّم و آله و علٌه ّللاَ  صلى پٌؽمبر حضرت از كه حدٌثى معنى از( ع) صادق

 از پس چٌزى به كند مى امر كه است اٌن معناٌش: فرمود ظالم، پٌشواى نزد در است عدل كلمه جهاد

 .نٌست واجب گرنه و را، سخن آن كند مى لبول جائر آن و آن، معرفت

 اشکبل ّ ًمذ

 :کرد استناد رواٌت اٌن به تواننمی دلٌل دو به

 :اول دلیل

                                                           
ٔ
اند؛ )چه اٌن كه( امر به  .ترجمه: شما بهترٌن امتى بودٌد كه به سود انسانها آفرٌده شده ٓٔٔسوره آل عمران آٌه  -

 كنٌد.  و نهى از منكر مىمعروؾ 
ٕ
 مسعدة ابن صدلة مورد توثٌك لرار نگرفته و کسی وی را توثٌك نکرده است اما بمٌه سند صحٌح می باشد. -
ٖ
 .ٔح ٕوسائل الشٌعة: کتاب االمر بالمعروؾ و النهی عن المنکر، ابواب االمر و النهی، باب -



 رجالی مبانی بنابر پس نشده؛ توثٌك صدلة بن مسعدة زٌرا. است ضعٌؾ سندی حٌث از رواٌت اٌن

 نداشته لوی معارض اگر ما، مختار بنابر چند هر. باشد آنها مطلوب بر دلٌلی تواندنمی خودشان،

 .کنٌمنمی طرح را آن اشکال، اٌن مجرد به باشد،

 :دوم دلیل

 و معروؾ به امر وجوب که است اٌن باشد داشته تواندمی که داللتی نهاٌت باشد، تامّ  رواٌت اٌن اگر

 مذکور امور واجب، اٌن شراٌط جمله از پس. است علم و طاعت و لدرت به مشروط منکر از نهی

 ولت، دخول و زکات؛ وجوب شرط نصاب، بلوغ و حج؛ وجوب شرط استطاعت، که همانگونه هست

 کند؛نمی خارج بودن عٌنی از را آن خاص، شراٌط به بودن مشروط بنابراٌن. است نماز وجوب شرط

 بر و باشد واجب مکلّفٌن از ایعّده بر که شکل بدٌن تکلٌؾ، اٌن بودن کفائی بر رواٌت، اٌن پس

 .کندنمی داللت نباشد، واجب دٌگران

 اٌن گوٌٌممی اما شوٌم،می کردهاند استدالل رواٌت اٌن به که مشهور با همراه ما وجود، اٌن با

 نباشد واجب دٌگر ایعّده بر و واجب مکلّفٌن از بعضی بر ٌعنی - وجوب اٌن بودن کفائی بر رواٌت،

 واجب کسانی چه بر فرٌضه اٌن بگوٌد که نٌست آن بٌان ممام در رواٌت اٌن زٌرا کند؛نمی داللت -

 شده صادر( والعة فی لضٌة  ) خاصی مورد برای که رساندمی دلٌل چند به رواٌت ظاهر بلکه است،

 : جمله از است

 به دٌگری امرِ  نظٌر هستند، شخصٌّه ایلضٌّه منکر، از نهی و معروؾ به امر موارد بٌشتر  ـ ٔ

 نواهی و اوامر لبٌل اٌن در و خمر؛ ُشربِ  از دٌگران کردن نهی ٌا حجاب، به زن امر ٌا نماز،

 همه اتفاق مورد و واضح مطلب اٌن باشد؛ عالم و ُمطاع و لوی ناهی، و آمر که ندارد ضرورتی

 ذکر خاص مورد برای که است شروطی رواٌت، در مذکور شروط از مراد گفت باٌد بنابراٌن. است

 .اندشده

 رسد چه آنان؛ همه نه و است مإمنٌن از خاصی عّده   متوّجه خطاب اٌن رساند،می خطاب ظاهر  ـ ٕ

 آن، موارد تمام با فرٌضه اٌن وجوب کرد، اّدعا تواننمی و. باشد مردم عموم متوّجه بگوٌٌم اٌنکه به

 اخراج مانند معروفی ببٌند که فردی هر بر معروؾ به امر شک بدون زٌرا. باشد محدود اندازه اٌن به

 ببٌند، که فردی هر بر منکر از نهی و شده؛ ترک همجواری حسن ٌا رحم، صله ٌا شرعٌّه، حموق

 .است واجب است ولوع حال در آن، نظٌر و حجابی بد ٌا خمر، شرب مانند منکری

 از مرادشان و اندکرده خارج در موجود موارد به منحصر را خود مباحث هللا رحمهم عظام فمهاء  ـ ٖ

 حالٌکه در شود؛ نهی آن از باٌد  که است فعلی آن منکر از و شده ترک که است فعلی آن معروؾ،

 هایزمٌنه و ممدمات شامل و است؛ معنا اٌن از تروسٌع مفهومی واجب، اٌن از ؼرض و مطلوب

 با سازگار محٌط و معروؾ انجام فضای و زمٌنه باٌد که بٌان بدٌن. شودمی هم آنها ظهور و بروز

 آن با سازگار محٌط و منکر انجام هایزمٌنه همچنٌن و بگٌرد شکل جامعه در انسان بالندگی و رشد

 تمام شامل پس آورد؛ فراهم جامعه در را دو اٌن از کدام هر با مناسب فضاسازی و برود بٌن از

 است گذار اثر آن در آنچه هر و اجتماعی و فکری فرهنگی، التصادی، هایزمٌنه جمله از ها،زمٌنه

 مصادٌك بر منحصر آنها لول بنای شدند، آن بودن کفائی به لائل فمهاء ولتی اساس اٌن بر. باشدمی

 .است بوده محدود

 متوّجه که است خطاباتی کفائی وجوب خطابات که اٌنست رسٌدٌم بدان ما که اینتٌجه آن بنابر ـ 2

 .دارد مشابهت مجموعی عموم و استؽرالی عموم با که ایبگونه باشدمی مکلّفٌن تمام



  

 :باشد مرتبط ذٌل وجوه از ٌکی با است ممکن رواٌت، مورد گفت باٌد ادامه در

 ایوٌژه مسئولٌت که است افراد برخی خاص وضعٌت به ناظر رواٌت مورد بگوٌٌم است ممکن ـ الؾ

 دلٌل به آن، مانند و السالم علٌه معصوم از علماء نٌابت ٌا خالفت، ٌا امامت نظٌر دارند، جامعه در

 بِهِ  وَ  بِاْلَحكِّ  ٌْهُدونَ  أَُمة   ُموَسی لَْومِ  ِمنْ  وَ : )فرماٌدمی که متعال خداوند لول به السالم علٌه امام تمسک

 هایوٌژگی تحمّك که ایگونه به هستند، صالح و کمال اوج در که است گروهی وظٌفه اٌن و(. ٌْعِدلُون

 .است شرط آنان در معٌّنی

 آنها الامه و برپاٌی که باشد منکر و معروؾ از معٌّنی مصادٌك به ناظر رواٌت اٌن است ممکن ـ ب

 اجتماعی واجبات نام ما که باشد تواندمی واجباتی همان معٌّن، موارد آن و باشد شده اراده بالخصوص

 با جنگ و جهاد نظٌر است؛ حکومت و امر والٌت به مربوط تکالٌؾ از نوع اٌن. نهادٌم آنها بر را

 و مستحمٌّن به آن رساندن و شرعی حموق آوری جمع جمعه، نماز الامه لضاوت، حدود، الامه بُؽات،

 احکام، از نوع اٌن انجام است؛ اّمت امور اداره و امر والٌت به متعلّك آنچه هر گفت باٌد کالم ٌک در

 .باشند دارا باٌد را خاصی شروط و وٌژگی که است واجب اسالمی جامعه از خاصی گروه بر

 در السالم علٌه حسٌن امام که نهادی آن به توّجه با - رواٌت اٌن در سإال مورد بگوٌٌم نٌست بعٌد ـ ج

 از پس آنچه همچنٌن و کردند تؤسٌس منکر از نهی و معروؾ به امر و اصالح عنوان با خود لٌام

 به راجع – باشد اٌشان از بعد علوٌان از بعضی لٌام نٌز و شد والع شهٌد زٌد لٌام در اٌشان

 .باشد منکر از نهی و معروؾ به امر عنوان با حّکام علٌه لٌام لزوم ٌا مشروعٌّت

 شد اٌجاد توّهم اٌن برخی برای است الزامی تکالٌؾ از منکر، از نهی و معروؾ به امر که آنجاٌی از

 را خود لٌام اصالح شعار با که هاٌینهضت به باٌد آن، هایزمٌنه و فساد بردن بٌن از برای که

 از را مسلمانان و شٌعٌان جان اٌنکه برای پاسخ، در السالم علٌه امام لذا شد، ُملحك کردند شروع

 جامعه متوّجه جدی خسارت و داشت وجود هالٌام اٌن به آنها الحاق انگٌزه چون - کنند حفظ خطرات

 جوانب دٌگر السالم علٌه امام همچنٌن دادند؛ را پاسخی چنٌن - بود کلی بطور مسلمانان عموم و شٌعه

 هامسئولٌت برخی تصّدی برای را - رواٌت در مخاطبٌن - افراد اٌن بود وممکن کنندمی لحاظ نٌز را

 .نگهدارند

 مسلّحانِه هایحرکت از برخی به( منفی واکنش) ایاشاره است ممکن السالم علٌه امام جواب همچنٌن

 اصالحات تا کردندمی لٌام منکر از نهی و معروؾ به امر عنوان با که بود، موجود هایحکومت ضد

 و مثبت هایانگٌزه آنها، رهبران و هاحرکت اٌن همه   که نبود اٌنگونه اما کنند، شروع را اجتماعی

 را هاحرکت اٌن حکومت، به رسٌدن و دنٌوی مطامع و اهداؾ با برخی بلکه باشند، داشته ایخالصانه

-می آنان متوّجه جدی خطرات و بود زٌاد هاگروه اٌن به شٌعٌان پٌوستن احتمال و کردندمی پٌرٌزی

 چنٌن احتمال که احادٌثی جمله از. کردندمی ابراز را هاٌیواکنش چنٌن السالم علٌه امام لذا شد؛

 وَ  َخَرجَ  َما: )فرماٌدمی آن در که است السالم علٌه صادق امام حدٌث رودمی آن صدور از ایانگٌزه

 لٌِاُمهُ  کانَ  وَ  اْلبَِلٌةُ، اْصَطلََمتْهُ  إالَ  َحمّا   ٌْنعَشَ  أَوْ  ُظْلما   ِلٌْدفَعَ  أََحد   لَائِِمنَا لٌِامِ  إِلَی اْلبٌَتِ  أَْهلَ  ِمنَا ٌْخُرجُ  الَ 

 اٌن و گرفت ُمّدعا اٌن بر شاهدی توانمی را مسعده رواٌت ذٌل و ؛ٔ(ِشٌعَتِنَا وَ  َمکُروِهنَا فِی ِزٌاَدة  

 .باشد کلی و عام امور اٌنگونه بٌان صدد در است ممکن نٌز رواٌت

                                                           
ٔ
 .ٕٕشرح الصحٌفة السجادٌة )فٌض االسالم( ص -



 نه کند، لٌام آن به و کند امتثال را واجب اٌن دارد حك کسی چه که است اٌن بٌان صدد در رواٌت ـ د

 شروط نه کندمی ذکر را واجب شروط رواٌت ٌعنی. است واجب کسانی چه بر فرٌضه اٌن آنکه

 جمٌعِ  متوّجه آن خطاب که چند هر نٌست؛ صحٌح فردی هر از فرٌضه اٌن امتثال پس را؛ وجوب

 فردی هر از آن امتثال و اتٌان اما است، واجب مکلّفٌن همه بر که ٌومٌّه نماز مانند است؛ مکلّفٌن

 مباحث در ما و شروط؛ اٌن نظٌر و باشد داشته لصد باشد، داشته طهارت اٌنکه مگر نٌست، صحٌح

 .کرد خواهٌم بحث فرٌضه اٌن شروط خصوص در هللا، شاء إن آٌنده

 بلکه است، الشراٌط جامع امام تنها رواٌت اٌن مخاطب دهد،می احتمال سره لدس ٔجواهر صاحب ـ ه

 لآلٌة المفسر الخبر من المراد کون ٌمکن لکن و: " نوٌسدمی او داند،نمی بعٌد را مطلب اٌن به لطع

 ".  به المطع ٌمکن بل آخره، إلی( واحد األمة و) السالم علٌه لوله صرٌح ٌکون کاد بل العادل، اإلمام

 خالفت ؼاصبٌن به تعّرض و کناٌه صدد در رواٌت اٌن داد احتمال توانمی اساس، اٌن بر :اقول 

 .باشد

 موافك زٌرا. باشد شده صادر تمٌه روی از رواٌت اٌنکه آن و دارد وجود اٌنجا در دٌگری احتمال ـ و

 که گونه همان داند؛می مطاع نٌرومند حاکم شئون از منحصرا   را فرٌضه که جهت اٌن از است، عاّمه

 را احتمال اٌن شده، لرآن آٌه به که استداللی به توّجه با رواٌت سٌاق چند هر. گذشت لرطبی کالم در

 .دارد وجود احتمال اٌن حال عٌن در اما کند،می تضعٌؾ

 و اشکاالت که بود مسعده رواٌت - بودن کفائی - لول اٌن به لائلٌن دلٌل عمده گفت باٌد نهاٌت در

 .کرد استناد و اعتماد آن به مطلوب اثبات برای تواننمی لذا بود، وارد آن بر ایعدٌده احتماالت

 آنها جمله از کرد الامه دٌدگاه اٌن طرفداران جانب از لول اٌن اثبات برای را دٌگری رواٌات توانمی

 داند، می - مردم از عدول ٌا علماء نظٌر - مردم از خاصی گروه به منحصر را تکلٌؾ که رواٌتی

 اْلُمْنکِر، َعنِ  ٌْنَهی وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  ٌؤُْمرُ  إِنََما: )فرماٌد می که است السالم علٌه صادق امام از رواٌت اٌن

 - ٌْنَهی فٌَِما َعاِدل   ٌؤُْمُر، فٌَِما َعاِدل   - َعْنهُ  ٌْنَهی ِلَما تَاِرک بِِه، ٌؤُْمرُ  بَِما َعاِلم  : ِخَصال   ثاََلثُ  فٌِهِ  کانَتْ  َمنْ 

 سه وى در كه كند، منكر از نهى و معروؾ به امر تواند مى كسى. ٕ(ٌْنَهی فٌَِما َرفٌِك   ٌؤُْمُر، فٌَِما َرفٌِك  

. ورزد دارى خود كند مى نهى چه آن از و باشد آگاه كند مى امر آن به را مردم چه آن به: باشد خصلت

 داشته همراهى و نرمش امر در. باشد دادگر كند مى نهى چه آن در و دادگر كندمى امر چه آن در

 .باشد داشته همراهى نٌز نهى در. باشد

 .آمد خواهد تفصٌل به آٌنده مطالب در شروط فصل در رواٌت اٌن خصوص در بحث: اقول

 

  ثْدى ػیٌی ثَ لْل هْاًغ: سْم دلیل

 ٌعنی  دوم لول لبول مانع که شوندمی مطرح پٌشرو مباحث در که دارند وجود عواملی سوم، دلٌل

 بعد البته افراد؛ تمام از فرٌضه اٌن صدور اراده   عدم به علم مانند شوند،می فرٌضه اٌن  بودن عٌنی

 لضٌّه صورت به فرٌضه بودن کفاٌی ٌا عٌنی از ٌکی به لول انحصار اثبات در ایممدمه بٌان از

 .شودمی روشن بهتر بحث الخلوّ  مانعة

 

                                                           
ٔ
 .6ٖٔص ٕٔجواهر الکالم: ج -
ٕ
 .ٖح ٓٔو باب ٓٔح ٕوسائل الشٌعة: کتاب االمر بالمعروؾ و النهی عن المنکر، ابواب االمر و النهی، باب -



 اشکبل ّ ًمذ
 باٌد شود ثابت آن صّحت هم اگر وجود اٌن با است؛ نشده ثابت عٌنی وجوب بر مستشکل دلٌل صّحت

-می کردٌم بٌان گذشته در که همانطور بلکه نٌست، لول دو اٌن به منحصر مسئله در الوال که گفت

 .آمد خواهند تفصٌل به آٌنده در که کرد تصّور آن موارد و مراتب لحاظ به را دٌگری الوال توان

 

  هتشزػَ سیزٍ: چِبرم دلیل
 مرحوم به را دلٌل اٌن است؛ متشّرعه سٌره   اند،کرده الامه فرٌضه اٌن بودن کفائی بر که دٌگری دلٌل

 فرٌضه، اٌن عملیِ  و زبانی مرحله در اٌشان که آنجائی در اند،داده نسبت سره لدس ٔجواهر صاحب

 بعدم األمصار و األعصار سائر فی المستمرة السٌرة بمالحظة المطع ٌمکن أنه کما: " نوٌسدمی

 .آمد خواهد آٌنده در اٌشان مطلب ادامه ؛"فٌهما العٌنی الوجوب

 

 اشکبل ّ ًمذ
 اٌن با امت تعامل کٌفٌت همچنٌن و ندارٌم السالم علٌه معصوم سوی از سٌره اٌن امضای به علم :اوالً 

 السالم علٌه معصوم دانٌممی بلکه باشد؛ دلٌل و حّجت ما بر تا نٌست، روشن الجمله فی عظٌم فرٌضه

 را اّمت و است؛ کرده اعتراض داد، لرار اهمال مورد و ترک را آن اّمت که جهت آن از سٌره اٌن به

 .است داشته حذر بر بسٌاری رواٌات در فرٌضه اٌن با تعامل نحو اٌن از

 

 ً  شهرت سٌره، مبنای و مستند است ممکن بگٌرٌم، مفروض متشرعه سٌره را بودن کفائی اگر :ثانیا

 .است شده - تواکل – ٌکدٌگر به کردن واگذار حالت به منتهی که است بودن کفائی به لول

 

 ً  اٌن دٌگری عّده اٌنکه به توجه با برخی و است امتثال و عمل ممام در فمط سٌره اٌن گفت باٌد :ثالثا

 ذّمه   به فمط واجب اٌن که نٌست معنی بدان اٌن اما دانستند؛می کافی را آن کردندمی امتثال را فرٌضه

 اٌنکه کما گرفته، تعلّك مکلّفٌن همه   ذّمه   به فرٌضه اٌن بلکه است، گرفته تعلّك کنندگان امتثال از برخی

 وضوح به کرد، ذکر سره لدس جواهر صاحب مرحوم که مثالی در معنا اٌن و کردٌم ثابت گذشته در

 .است آمده

 

 ً  است؛ تفصٌل به لول باشد، داشته تواندمی سٌره که داللتی نهاٌت گوٌٌممی بٌاٌٌم، کوتاه اگر :رابعا

 اٌن و است؛ کفائی که زبانی و عملی الدامِ  مرتبه   و باشد؛ عٌنی که للبی انکارِ  مرتبه   مٌان تفصٌل

 طور به بودن، کفائی وجوب به لول دلٌل، اٌن گفت باٌد لذا است؛ سره لدس جواهر صاحب تفصٌل

 .دهدنمی نتٌجه را - شده اّدعا که همانگونه - مراتب همه   در و مطلك

 

                                                           
ٔ
ٕ جواهر الكالم فً شرح شرائع اإلسالم؛ ج - ترجمه: همان گونه که می توان به لطع گفت سٌره  -6ٕٖ، ص: ٔ

 بودن آن دو داللت می کند.مستمره در اعصار و امصار بر عدم عٌنی 



 هْضْع ّ دکن تٌبست: پٌجن دلیل
 از هدؾ: که بٌان بدٌن است؛ موضوع و حکم مناسبت شود،می ذکر ممام اٌن در که ایادلّه دٌگر از

 و کرده امتثال را آنها مکلّفٌن از برخی اگر اٌن بنابر است؛ خارج در آنها امتثال کفاٌی، واجبات

 ذّمه   بر همچنان تکلٌؾ شود گفته ندارد معنا دٌگر و شودمی سالط دٌگران ذّمه   از آمد، حاصل ؼرض

 . است بالی دٌگران

 

 اشکبل ّ ًمذ
 است همه تکلٌؾ که حال عٌن در واجب اٌن گفت باٌد لذا ندارد، منافاتی وجوب عموم با دلٌل اٌن ـ ٔ

 .ندارد منافاتی وجوب عموم با امتثال، در تبعٌض اٌن پس شود،می منتفی موضوعش انتفاء با اما

 به آوردٌم، منکر از نهی و معروؾ به امر خصوص در اؼراِض  تعّدد بحث در آنچه به توجه با ـ ٕ

 .است مورد بی اٌنجا در ؼرض تحمّك از بحث بگوٌٌم باٌد سخن دٌگر

 

 هکلّفیي ثؼض اهتثبل صْرت در ثزائت اصل جزیبى: ششن دلیل
 مکلّفٌن بعض امتثال از پس برائت اصل جرٌان اند،کرده ذکر مّدعا اٌن اثبات برای که ایادلّه ازجمله

 دٌگران ذّمه   بر وجوب بماء در کردند، امتثال را واجب مکلّفٌن، از برخی ولتی که توضٌح بدٌن است،

 از برخی امتثال از بعد واجب، شمول و وسعت در شک ٌعنی اٌنجا، در شک چون و شودمی شک

 .شود جاری برائت اصل باٌد الماعده علی است، مکلّفٌن

 

 اشکبل ّ ًمذ
 دٌگر پس سازد،می محمّك را مولی ؼرض مکلّفٌن، از بعض امتثال اگر که گفت باٌد آن، از پاسخ در

 بالی تکلٌؾ برای موضوعی دٌگر چونکه کنٌم؛می پٌدا وجوب سموط به لطع زٌرا ندارد؛ معنا شک

 نکنٌم، پٌدا ؼرض تحمّك به علم اگر اما است؛ شده موضوع انتفاء به سالبه اصطالح به و است نمانده

 حاصل واجب، آن از ؼرض تحمّك به علم مادامٌکه زٌرا است، االحتٌاط اصالة جرٌان محل مورد،

 خواهد بالی تکلٌؾ به مشؽول مکلّفٌن جمٌعِ  ذّمه   آوردٌم کفائی واجب معنای در که همانطور نشود

 .ؼرض تحمّك وسٌله   به ذّمه برائت به ٌمٌن با مگر شودنمی فارغ مکلّفٌن ذّمه   و ماند،

 در اصل کفاٌی، ٌا است عٌنی واجبی شود شک که زمانی که آمد خواهد بحث ادامه در هللا شاء ان

 .است عٌنٌّت وجوب

 

 ػبّهَ ػجبرات ظبُز: ُفتن دلیل

 مکلّفٌن از برخی وظٌفه منکر، از نهی و معروؾ به امر که است آن عاّمه علمای کلمات برخی ظاهر

 علماء وظٌفه ٌا و ،(مکنّاهم إن الذٌن) آٌه به استناد با ٔلرطبی تفسٌر از که همانطور ـ حاکم مانند است

 :کردند ذکر وجه دو آن برای و ـ گذشت  ٕرازی تفسٌر از که همانطور ـ است

                                                           
ٔ
 .27ص 2الجامع الحکام المرآن )تفسٌر المرطبی(: ج -
ٕ
 .5ٖٔص 8مفاتٌح الؽٌب )تفسٌر رازی(: ج -



 و. است علماء متوّجه تکلٌؾ اٌن گرددمی معلوم پس است علم تکلٌؾ اٌن شراٌط از ٌکی :اول وجه

 .اّمت همه نه اند،اّمت بعض علماء

 برخی ولت هر که معنی بدٌن. است کفائی واجب، اٌن اٌنکه بر کردٌم اجماع ما: گوٌدمی :دوم وجه

 کفاٌت بعض، امتثال حمٌمت در شد، اٌنگونه اگر و شودمی سالط دٌگران ذّمه   از کردند، امتثال را آن

 .ٔمکلّفٌن تمام نه است، بعض ذّمه   به متعلّك واجب اٌن والع در پس. کندمی دٌگران اتٌان از

 اشکبل ّ ًمذ

 به امر بگوٌد که نٌست آن ممام در و است؛ عادل حکومت هاینشانه و وٌژگی مورد در مبارکه آٌه

 بگوٌٌم که است اٌن آن الزمه   زٌرا است؛ حکومت به منحصر و مختصّ  منکر از نهی و معروؾ

 .باشد حکومت مختّصات از نٌز آمده آٌه در که زکات اٌتاء و نماز الامه  

 موارد چون نٌست؛ علماء به منحصر علم زٌرا است؛ مردود نٌز کرد ذکر رازی که را وجهی دو

 علماء سوی از آنها، امتثال چند هر هستند، روشن و مشخص مردم از بسٌاری نزد منکر و معروؾ

 سالط دٌگران از تکلٌؾ ؼرض، آمدن حاصل و آنان امتثال صورت در و است؛ انتظار مورد بٌشتر

 .باشد آنان به منحصر تکلٌؾ اٌن که نٌست معنا بدٌن اٌن اما شود،می

 اگر ثانٌا  . ندارد وجود فرٌضه اٌن بودن کفائی بر اجماعی که است مردود جهت اٌن از دوم وجه و

 تمام بر واجب، آن بودن عامّ  با منافاتی آن بودنِ  کفائی است، کفائی واجب، اٌن بگوٌٌم و بٌاٌٌم کوتاه

 لائل هللا حفظه فٌاض شٌخ را آنچه و. گذشت کفاٌی واجب از ما تفسٌر در که همانگونه ندارد؛ مکلّفٌن

 .گفتٌم پاسخ و کرده نمد خود جای در را دارد، واحدی اٌجاب معنا   کفائی واجب که شد

 بودن کفاٌی از که معناٌی بر تکلٌؾ، اٌن بودن کفاٌی بر لائلٌن ادلّه  : شد اٌن نتٌجه گفت باٌد نهاٌت در

 وارد آن بر اشکالی حٌث اٌن از شدٌم، لائل آن به ما که صحٌحی معنای اما. است ناتمام شد، اراده

 .نٌست

 آٌت همچون ـ کنندمی پافشاری آن بودن کفائی بر که افرادی شدٌدترٌن بٌنٌممی که است همٌن برای 

 ؼٌر واحد به آن تعلّك به لائل که گذشت اٌشان سخن کفائی واجب تفسٌر در که هللا رحمه خوٌی هللا

 :نوٌسندمی ٕالصالحٌن منهاج در هللا رحمه اٌشان. هستند ملتزم کفائی وجوب بودن عام به ـ بود معٌّن

 صورت در و ندارد؛ اختصاص مردم از خاصی صنؾ به منکر از نهی و معروؾ به امر وجوب" 

 واجب فمراء و اؼنٌاء و رعٌّت و حاکم و فساق و عدول بر و آنان ؼٌر و علماء بر آن شراٌط تحمّك

 هٌچکس اگر اما. شودمی سالط دٌگران از کرد، آن به لٌام فردی اگر که گذشت سابما   و. شودمی

 ".  دارند عموبت استحماق و شده گناه مرتکب مکلّفٌن همه   نکرد، امر امتثال

 

 هٌکز اس ًِی ّ هؼزّف ثَ اهز ّجْة ثْدى ػیٌی: دّم لْل

 فمهای از برخی را دٌدگاه اٌن. است عٌنی واجبات از تکلٌؾ، اٌن گوٌدمی زمٌنه اٌن در دوم لول

 حمزه ابن مختار نٌز و النهاٌه، و االلتصاد کتاب در هللا رحمه طوسی شٌخ نظٌر پذٌرفتند، امامٌّه
                                                           

ٔ
 .28ص 2الجامع الحکام المرآن )تفسٌر المرطبی(: ج -
ٕ
المنكر (: ال ٌختص وجوب األمر بالمعروؾ و النهً عن 7ٕٕٔ)مسؤلة  -5ٕٖ، ص: ٔ منهاج الصالحٌن )للخوئً(؛ ج -

بصنؾ من الناس دون صنؾ، بل ٌجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء و ؼٌرهم، و العدول و الفساق، و 
السلطان و الرعٌة، و األؼنٌاء و الفمراء، و لد تمدم أنه إن لام به واحد سمط الوجوب عن ؼٌره و إن لم ٌمم به أحد أثم 

 الجمٌع، و استحموا العماب.



 هللا رحمه کرکی محمّك و النافع، مختصر و الشراٌع  در هللا رحمه حلّی محمّك و الوسٌلة، در هللا رحمه

 .اندکرده اختٌار را لول اٌن نٌز بزرگان از دٌگر برخی و است المماصد جامع در

 شد؛ بحث آن هایوٌژگی و اٌنجا در عٌنی واجب از نظر مورد معنای پٌرامون گذشته مباحث در

 عموبت استحماق نٌز و مکلفٌن؛ از ٌک هر امتثال بودن مجزی نٌز و مکلّفٌن، تمام ذّمه   اشتؽال نظٌر

 معنای به – اٌنجا در - عٌنٌّت از مراد که کردٌم بٌان و امتثال؛ از افراد تمام اعراض صورت در همه

 .نٌست مکلّفٌن فردِ  فرد سوی از اتٌان لزوم

 

 فزیضَ ایي ثْدى ػیٌی یادلَّ

 منطبك نٌز آن عٌنٌّت بر عموما   کردٌم، بٌان کفائی واجب از مختار تفسٌر در ما که ایادلّه عموم

 :است شرح بدٌن ممام اٌن در آن، خاص ادلّه   اما است،

-می که متعال خداوند لول مانند کردٌم، استناد آنها به استدالل تمرٌب در ما که آٌاتی عمومات ـ ٔ

 .ٔ(اْلُمْنکرِ  َعنِ  تَْنَهْونَ  وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  تَؤُْمُرونَ  ِللنَاِس  أُْخِرَجتْ  أَُمة   َخٌرَ  کْنتُمْ : )فرماٌد

  لَتَؤُْمُرنَ (: )ص) نبوی رواٌت جمله از ،ٕکردٌم بٌان گذشته در که رواٌاتی اطاللات و عمومات ـٕ

 لَمْ  إِنْ  وَ   بِاْلَمْعُروؾِ  ُمُروا:) دٌگر( ص) نبوی و. ٖ(ّللاَ  َعَذابُ  لٌََعَُمنَُكمْ  أَوْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ   لَتَْنُهنَ  وَ   بِاْلَمْعُروؾِ 

 از برخی در حتی و رواٌات؛ دٌگر و. ٗ(ُكلِّهِ  َعْنهُ  تَْنتَُهوا لَمْ  إِنْ  وَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  اْنَهْوا وَ  ُكلِّهِ  بِهِ  تَْعَملُوا

 است شده نهی پنداشتن، برخی به منحصر را منکر از نهی و معروؾ به امر اٌنکه از اخبار

ًَ  وَ  بِاْلَمْعُروؾِ  اأْلَْمرَ  تََواَكلَتِ  أَُمتًِ إَِذا(: )ص) شرٌؾ نظٌرنبوی   ّللَاِ   ِمنَ   بِِولَاع   فَْلٌَؤَْذنُوا اْلُمْنَكرِ  َعنِ  النَْه

 .٘(تَعَالَى

 آن به عمل و تحمّك سوی به و متّصؾ آن به مکلّؾ، فرد اٌنکه است، مطلوب تکلٌؾ اٌن در آنچه ـ ٖ

 که معٌّنی منکرات به منحصر بحث و است، شده خواسته افراد تمام از مهم اٌن و باشد، حرکت در

 .شوٌم آن مانند و تبعٌض به لائل تا نٌست باشٌم آن تؽٌٌر صدد در فمط

 مطلب اٌن به آٌنده در مفصال   و است، تکلٌؾ اٌن بودن عٌنی فٌه نحن ما در اصل ممتضای ـ 2

 .پرداخت خواهٌم

 لٌدی وجود با که است رواٌات از گٌری اطالق مورد در شود مطرح اٌنجا در است ممکن که سوالی

-می چگونه تکلٌؾ، اٌن بودن کفائی ادلّه دٌگر و مسعده رواٌت نٌز و آٌه، در( منکم ولتکن) همچون

 کرد؟ تمّسک اطاللات اٌن به توان

 خود که گفتٌم و کردٌم مطرح خصوص اٌن در را مفصلی بحث و دادٌم جواب آنها به خود جای در ما

 محمّك لذا بزند؛ لٌد را واجب عموم بتواند اٌنکه به رسد چه کند،نمی داللت تبعٌض بر ادلّه، اٌن

                                                           
ٔ
 .ٓٔٔمران آٌه سوره آل ع -
ٕ
 )مترجم(اشاره به مبحث فمه دارد که رواٌات را در آنجا ذکر کرده اند.  -
ٖ
ٔ وسائل الشٌعة؛ ج -  5ٖٔ، ص: 6
ٗ
ٔ وسائل الشٌعة؛ ج -  5ٔٔ، ص: 6
 59، ص: 5 اإلسالمٌة(؛ ج -الكافً )ط  -٘



 وجوب با منافات مردم از بعض مورد در آن وجوب زٌرا: " است آورده اٌنباره در هللا رحمه ٔکرکی

 ". ندارد افراد دٌگر بر آن

 ادعای و آمد مٌان به مانع وجود از سخن عمومات، وجود به اعتراؾ از پس که است اٌن دٌگر مطلب

 : کردند بٌان اٌنگونه را مانع  هللا رحمه ٕجواهر صاحب و شد عمومات به اخذ در مانع وجود

 اٌنکه نه است، خارج در آن تحمّك منکر، از نهی و معروؾ به امر از ؼرض که است واضح پر" 

 تمام ساختن وادار بگوٌٌم لطع طور به توانمی اٌنکه با باشد؛ بعٌنه افراد تمام از دو آن تحمّك مراد

 در که همانگونه نٌست، معمول - دست با مثال   عملی الدام - معروؾ تحمّك برای عملی لٌام به افراد

 ". گفت را همٌن لطع طور به توانمی آن نظٌر و مٌّت دفن و مٌّت ؼسل مثل عمومات، از برخی

 :اقول

 :جمله از است، مانع چند متضّمن - هللا رحمه جواهر صاحب - اٌشان کالم

 را آن اشکاالت و کردٌم ذکر موضوع و حکم مناسبات عنوان با بودن، کفائی به لول در آنچه :اوالً 

 .کردٌم مطرح همانجا در نٌز

 ً  (.عملی الدام با) تؽٌٌر برای همه ساختن وادار امکان تعمّل عدم :ثانیا

 ً  اٌن از خصوصٌّت الؽای با و آن؛ دفن و مٌّت ؼسل مثل مکلّفٌن، تمام از فعل صدور لابلٌّت عدم :ثالثا

 .بدانٌم منطبك دٌگر کفائی واجبات تمام بر را آن توانمی مورد

 وجوب معنای از نادرست فهم اساس بر شد، شمرده عٌنٌّت به اخذ از مانع عنوان به اٌنجا در آنچه

 در ما اما است؛ مکلّفٌن فردِ  فرد از فعل صدور با ُمالزم عٌنٌّت کردند گمان برخی که چرا است عٌنی

 کسی که اٌنست مطلوب گفتٌم آنجا در کردٌم؛ بٌان را صحٌح معنای و رّد، را نظرٌه اٌن خود جای

  استؽرالی عموم و آن بودن عٌنی بر اشکالی که دهد ارائه بتواند را عٌنی وجوب از صحٌح مفهوم

 .نٌاٌد الزم

 واجبات اٌنکه برای است نادرست شد، گفته کفائی واجبات در که خصوصٌّت الؽای اٌنکه بر مضافا  

 نٌستند دسته و رتبه ٌک در خٌر، ٌا است متصّور مکلّفٌن جمٌع از آنها صدور امکان اٌنکه در کفائی

 واجبات از دٌگر برخی اما ندارد، وجود مکلّفٌن جمٌع از صدورشان امکان مصادٌك از برخی زٌرا

 .است متصّور مکلّفٌن جمٌع از آنها امتثال امکان کفائی،

 راه آنچه اما مفمود؛ مانع و است، موجود عٌنی وجوب به لول ممتضای گفت، باٌد مطلب اٌن از پس

 ما در لول دو اٌن مٌان تفاوت وجود عدمِ  آن و کردٌم بٌان گذشته در که است مطلبی کند،می سهل را

 .است فٌه نحن

 که نٌست آن وجوب اٌن ممتضای کردٌم، بٌان آن از مراد و عٌنی وجوب خصوص در آنچه بنابر و

 زٌرا است، ٌَد با ضرب ُمستَلزم تؽٌٌر که آنجائی مانند کنند؛ الدام آن انجام برای باٌد افراد تمام همٌشه

 .نٌست تصّور لابل آن در اشتراک نحو به جمٌع لٌام

                                                           
ٔ
 خر(.. )الن اٌجابه علی بعض ال ٌنافی اٌجابه علی البعض اآل282ص ٖجامع المماصد: ج -
ٕ
ٕ جواهر الكالم فً شرح شرائع اإلسالم؛ ج - )معلومٌة كون الؽرض منهما حصول ذلن فً الخارج ال  6ٖٓ، ص: ٔ

أنهما مرادان من كل شخص بعٌنه، بل ٌمكن دعوى عدم تعمل إرادة الحمل على المعروؾ بالٌد مثال من الجمٌع، كما أنه 
 رد منها فً تؽسٌل المٌّت و دفنه و نحوهما(.ٌمكن المطع بكون المراد من هذه العمومات مثل ما و



 موارد برخی زٌرا نٌست، پذٌر امکان مکلّفٌن جمٌع سوی از مورد، هر برای الدام التضای نٌز و

 به رسد چه است، خونرٌزی و جرح موجب ضرب که آنجاٌی نظٌر است، شرع حاکم اذن به منوط

 سوی از فمط آن به لٌام موارد برخی در اٌنکه کما هستند، روح ازهاق و لتل مستلزم که اعمالی

 عمومی مصالح سائر به لٌام ٌا بٌماران، و مجروحٌن مداوای مانند است؛ امکانپذٌر کارشناسان

 .آٌندنمی بر فردی هر عهده از که مٌّت دفن و کفن و ؼسل همچون مسائلی در حتی جامعه،

 که تفسٌری آن طبك تکلٌؾ، اٌن بودن عٌنی به ضرری شروط، و لٌود اٌن وجود گفت باٌد نهاٌت در

 اٌن چونکه باشد؛می آن لواحك از لٌود و شروط اٌن زٌرا سازد؛نمی وارد کردٌم، بودن عٌنی از ما

-می واجب امتثال و انجام هایروش تنوع باب از ٌعنی هستند، واجب به متعلّك امتثال، زمان در امور

 .آورد خواهٌم تفصٌل به تعالی هللا انشاء شروط باب ٌعنی خود، به وٌژه باب در را مطلب اٌن. باشد

 

 هسئلَ در تفصیل: سْم لْل

 ثّزاج اثي تفصیل: اّل ًظزیَ
 مانند کفائی صورت باشد؛ عٌنی نحو به ٌا و کفائی نحو به واجب آن است ممکن: " نوٌسند می اٌشان

 و کند اثر آنها نهی و امر و کنند منکر از نهی و معروؾ به امر مکلّفٌن از بعضی که موردی

 شود؛می سالط دٌگران از تکلٌؾ صورت اٌن در برود؛ بٌن از منکر و بگٌرد صورت معروؾ

 اما شود امتثال انفرادی شکل به و بگٌرد صورت نهی و امر که آنجاٌی مانند هم عٌنی صورت

 زاٌل منکر و محمّك معروؾ اٌنکه تا شودمی منتمل افراد دٌگر به واجب اٌن نشود، محمّك ؼرض

 برای عمومی تمّکن که صورتی در اٌن. شودمی سالط دٌگران از وجوب ؼرض، تحمّك با پس. گردد

 .  ٔ"آنان ؼٌر نه دارد اختصاص متمّکن افراد به وجوب نباشد، عمومی تمّکن اگر اما و باشد؛ امتثال

 اشکبل ّ ًمذ

 :پردازٌممی آنها به ذٌل در که است وارد مطلب اٌن بر اشکاالتی

 به تکلٌؾ صورت اٌن در که باشد اثرگذار اول مکلّؾ نهی و امر که آنجائی مٌان - تفصٌل اٌن :اوالً 

 نهی و معروؾ به امر در مکلّؾ الدام که آنجائی مٌان و نٌست؛ واجب دٌگران بر و هست کفائی نحو

 مطلوب که آنجائی تا کنند الدام که است واجب دٌگران بر صورت اٌن در که نباشد اثرگذار منکر از

 ذکر که صحٌحی معنای به فرٌضه اٌن بودن کفائی به لول با موافك ـ گردد محمّك ؼرض و حاصل

 در و شودمی سالط دٌگران از و آنهاست از مجزی مطلوب تحمّك صورت در و باشدمی کردٌم

 در جدٌدی لول مطلب اٌن پس. دارند عموبت استحماق و کرده گناه مکلّفٌن جمٌع امتثال، عدم صورت

 : نوٌسدمی المختلؾ در آن از جواب در هللا رحمه ٕعالمه مرحوم لذا نٌست، تفصٌل

                                                           
ٔ
و ربما كان ذلن فرضا على الكفاٌة، و ربما تعلك باألعٌان. فاما كونه فرضا  -2ٖٓ، ص: ٔ المهذب )البن البراج(؛ ج -

على الكفاٌة فمثل أن ٌؤمر بعض المكلفٌن بمعروؾ، أو ٌنهى عن منكر فٌإثر أمره، أو نهٌه فً ذلن فٌمع المعروؾ، أو 
ٌرتفع المنكر فسمط الوجوب عن البالٌن. فاما ما ٌتعلك باألعٌان فؤن ٌؤمر بمعروؾ، أو ٌنهى عن المنكر، فال ٌإثر أمره و 
ال نهٌه فٌما أمر به و نهى عنه و ال ؼٌره على الوجه االنفراد و الوحدة دون البالٌن فٌكون فرضا على األعٌان فٌجب 

ؼٌره منهم الى ان ٌحصل المعروؾ، أو ٌرتفع المنكر، فاذا كان كذلن، سمط على كل واحد من المكلفٌن كما ٌجب على 
الفرض عن الجمٌع هذا مع تمكن الجماعة من ذلن ان اختص التمكن ببعض المكلفٌن دون بعض آخر منهم، فان فرض 

 ذلن الزم للمتمكنٌن دون من لٌس بمتمكن.
ٕ
لذي اختاره مذهب السٌد بعٌنه، ألّن واجب الكفاٌة هو الذي وهذا ا -259، ص: 2 مختلؾ الشٌعة فً أحكام الشرٌعة؛ ج -

 إذا ألام به البعض سمط عن البالٌن، وان لم ٌمم به البعض وجب على الجمٌع.



 لٌام آن به بعضی اگر که است آن کفائی واجب زٌرا است؛ سٌد مذهب و مختار همان اٌشان، مختار"

-می واجب مکلّفان جمٌع بر نکنند، لٌام آن به مکلّفٌن از برخی اگر و شودمی سالط دٌگران از کنند

 ".  شود

 :اقول

-می موجب همٌن و ندارد؛ آنان همه   ذّمه   اشتؽال و مکلّفٌن تمام به خطاب توجه با منافاتی مطلب اٌن

 متوّجه وجوب که نٌست چنٌن پس گردند؛ عموبت مستحكّ  آنها تمام امتثال، عدم صورت در که شود

 و تکرار، بارها را مطلب اٌن شود؛ کل متوّجه بعض، آن امتثال عدم صورت در سپس و بود، بعض

 .کردٌم تؤکٌد آن بطالن بر

 ً  عدم به مشروط را جمٌع بر وجوب زٌرا است؛ مشروط وجوب به لول بر مبنی مطلب اٌن :ثانیا

 .دانستٌم باطل را آن ما گذشت که همانطور و دانست، بعض امتثال

 ً  بعض، امتثال عدم ازلی، عدم اصل بنابر زٌرا است، مکلّفٌن تمام بر آن وجوب لول، اٌن الزمه   :ثالثا

 جمٌعِ  بر وجوب لول، اٌن ممتضای به پس شود،می محمّك اصل با اثباتا   و بود، محمّك ابتدا از ثبوتا  

 .شد خواهد ثابت مکلّفٌن

 به افراد همه   بر تکلٌؾ ٌعنی باشد، باٌد بٌان اٌن عکس وی، مراد بر صحٌح تعبٌر رسد،می نظر به

 از ٌعنی شود؛می کفائی صورت اٌن در که بعض، امتثالِ  صورتِ  در مگر است واجب عٌنی نحو

 .شودمی سالط دٌگران

 

 دلجی اثْالصالح تفصیل: دّم ًظزیَ
 به تکلٌؾ که توضٌح بدٌن است، داده لرار نظر مورد تکلٌؾ، مراتب لحاظ به را تفصٌل نظرٌه اٌن

 کفائی عمل، مرتبه   در فمط ٌا عملی، و زبانی مرتبه   اعتبار به و است عٌنی للبی، انکار مرتبه   اعتبار

 .بود خواهد

 :نوٌسدمی اٌنباره در سره لدس ٔحلبی ابوالصالح

 مکروه و ،(معروؾ تحمّك) واجب کردن اراده و خواست از است، للوب افعالِ  به متعلّك آنچه" 

 و باشند؛ داشته علم آندو به است الزم همه بر و واجب، مکلّفٌن همه   بر( منکر إزاله) لبٌح شمردن

 بر متولؾ هستند، منکر ازاله و معروؾ تحمّك در مإثر که( عملی و لسانی) افعال و الوال از آن ؼٌر

 بدٌن بود؛ خواهد کفائی نحو به آن وجوب گردند، کامل پنجگانه شروط اٌن اگر...  باشندمی شرط پنج

 سالط دٌگران از شود، امتثال بود شده متعٌّن آنها بر تکلٌؾ که مکلّفٌن از بعضی توسط اگر که بٌان

 ... ."گرددمی

 :نوٌسدمی خصوص اٌن در نٌز سره لدس ٕجواهر صاحب مرحوم

                                                           
ٔ
فما ٌتعلك منه بؤفعال الملوب من ارادة الواجب و كراهٌة المبٌح فرض ٌعم كل  -67ٕو  65ٕالكافً فً الفمه؛ ص:  -

من األلوال و األفعال المإثرة فً ولوع الحسن و ارتفاع المبٌح ٌمؾ وجوبه على شروط مكلؾ علمهما، و ما عدا ذلن 
 خمس: ..... و إذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاٌة، إذا لام به بعض من تعٌن علٌه سمط عن البالٌن ....

ٕ
ٕ جواهر الكالم فً شرح شرائع اإلسالم؛ ج - و ٌمكن أن ٌمال بعٌنٌة اإلنكار الملبً على كل مكلؾ، و  -6ٕٖ، ص: ٔ

دونه فً االحتمال األمر اللسانً، و أما الحمل علٌه بضرب و نحوه فٌمكن المطع بعدم العٌنٌة فٌه، فٌكفً حٌنئذ ولوعه من 

ن لادرا على ما ولع من ؼٌره أٌضا، كما أنه ٌمكن المطع بمالحظة السٌرة البعض فٌسمط عن اآلخر و ال إثم علٌه و إن كا



 مرتبه   در و است واجب عٌنی نحو به مکلّفٌن، تمام بر للبی، انکار مرتبه   که بگوٌٌم است ممکن" 

 عٌنی عدم به لطع توانمی آن، مانند و ضرب با عملی مرتبه   در اما و است؛ کمتر احتمال اٌن لسانی

 امتثال که افرادی - چند هر بعض، امتثال کفاٌت به کرد حکم توانمی مرتبه اٌن در لذا کرد؛ آن بودن

 آنها بر هم گناهی و باشند داشته کنندگان امتثال دٌگر مانند را آن امتثال بر لدرت - باشند نکرده

 عدم به لطع هاسرزمٌن و هازمان تمامی در مستمر سٌره به توجه با توانمی همچنٌن بود؛ نخواهد

 به لادر که را افرادی است کافی هستند، دو آن امتثال به لادر که کسانی لذا داشت؛ دو آن بودن عٌنی

 تکلٌؾ به عمل برای دٌگران، و خود طرؾ از را اندمشترک تکلٌؾ در آنها با و هستند واجب انجام

 ."واضح هو کما بفرستند،

 

 اشکبل ّ ًمذ

 به ناظر تفصٌل، اٌن چراکه است؛ روشن مطلب اٌن در تؤمل وجه گذشته مطالب به توجه با :اوالً 

 وجوب خودِ  در تفصٌل موجب مطلب اٌن لذا باشد،می وجوب الحكِ  مرحله   در که است امتثال کٌفٌت

 سإال حالٌکه در است؛ گرفته تعلّك منکر از نهی و معروؾ به امر خودِ  به تفصٌل اٌن زٌرا شود؛نمی

 مکلّفٌن جمٌعِ  آٌا اٌنکه مورد در اما کند؟ لٌام آن به باٌد کسی چه اٌنکه و است؟ آن کٌفٌت مورد در

 .وجوب نه است واجب شئون از خٌر، ٌا هستند امتثال از متمّکن

 ً -نمی بالی بودن کفائی به لائلی دٌگر بدانٌم، تفصٌل به لول را، مطلب اٌن اگر اٌنکه بر مضافا    :ثانیا

 اٌمان لوازم از مرتبه اٌن چراکه دارد، وجود للبی انکارِ  مرتبه   در بودن عٌنی به ٔاجماع زٌرا ماند؛

 .است اٌمان عدم از نشان و شده عصٌان مرتکب نکند، انکار للب با کسی اگر و است

 ً  زٌرا است؛ مستحٌل آنان نزد که معناست ٌک از اکثر در  لفظ استعمال تفصٌل، به لول الزمه   :ثالثا

 عٌنی وجوب افاده   موارد، از برخی در شودمی چگونه پس است؛ واحد تکلٌؾ، اٌن وجوب ادلّه   داللت

 سعه ٌعنی واجب، عموم ٌا اطالق: دٌگر تعبٌر به و کفائی؟ وجوب بر داللت دٌگر مواردی در و کند

 .آن موارد حسب به مفاد تعّدد نه است، موارد حسب به آن انحالل و

 ً  انکار مرتبه   که شودمی روشن گفت خواهٌم تکلٌؾ اٌن مراتب خصوص در که مطلبی در :رابعا

 منکر از نهی و معروؾ به امر مصداق برسد خارجی ابراز مرحله به اٌنکه بدون نفسه فً للبی،

 مرتبط متعال خداوند به اٌمان و اعتمادات به که است دٌگری مطلب به ناظر مرتبه اٌن بلکه نٌست؛

 اٌن چگونه پس شود،نمی ابراز و اظهار دٌگری به و دارد آن فاعل به مختصّ  للبی فعل اٌن و است؛

 کنٌم؟ تمسٌم دٌگری بر و فرد خودِ  بر را واجب

 لول پس فهماند؛می دٌگری به و کندمی اظهار و ابراز را آن مکلّؾ که است چٌزی آن از مراد اگر و

 عملی و زبانی مرتبه   در آنچه و بود، خواهد مطلوب به مصادره مرتبه، اٌن در تکلٌؾ بودن عٌنی به

 .گٌردمی صورت نٌز مرتبه اٌن در گٌرد،می صورت

 ً  اظهار مرتبه  : که بٌان اٌن به باشد تکلٌؾ شدن مندضابطه تفصٌل، اٌن خواستگاه و منشؤ اگر :خامسا

 اٌن گفت، باٌد. شودمی مرج و هرج اٌجاد باعث چراکه باشد مکلّفٌن جمٌع مختص تواندنمی عملی

 که کسانی برای باٌد ٌعنی بلکه نٌست، منکر از نهی و معروؾ به امر بودن کفائی با مساوی مطلب

                                                                                                                                                                                     

المستمرة فً سائر األعصار و األمصار بعدم الوجوب العٌنً فٌهما، و لذا ٌكتفً ذو المدرة علٌهما بإرسال من ٌموم بهما 

 عن مضٌه بنفسه و عن مضً ؼٌرهم ممن هو مشترن معهم فً التكلٌؾ كما هو واضح.
ٔ
 اله های عملٌه معاصرٌن مراجعه شود.به رس -



 نشود؛ داده عملی الدام اجازه انسانی هر به و شود وضع شروطی کنند استفاده مرتبه اٌن از خواهندمی

 عنوان به را منکر از نهی و معروؾ به امر که انگٌزه   اٌن با کننده، الدام که کندنمی تفاوتی حال

 و نکرده امتثال را آن دٌگران که کفائی واجب عنوان به ٌا کند،می الدام آن به و داندمی عٌنی واجب

 . ٔکند لٌام آن به

 ً  که مطلبی اما و گذشت؛ و دادٌم را آن جواب سابما   که است سٌره خصوص در دٌگر مطلب :سادسا

 زٌرا باشد؛می کرده اراده آنچه مخالؾ آوردند، لطعی سٌره مورد در مإٌد و شاهد عنوان به اٌشان

 که فردی پس است؛ آن نظٌر و مؤذونٌّت ٌا توکٌل، ٌا تسبٌب، ٌا مباشرت به که اٌن از اعم امتثال

 ُممتثل - ُموّکل - خودش والع در کندمی امتثال را آن وکٌل و فرستدمی امری انجام برای را دٌگری

 .کندمی اداء در توکٌل را دٌگری و است عاجز حجّ  مناسک برخی ادای از که فردی مانند بود، خواهد

 :گوٌندمی و کرده تبعٌّت تفصٌل اٌن از اعالم از ایعّده

 اٌن زٌرا باشی، داشته استبعاد تکلٌؾ ٌک در کفائی و عٌنی بودن باهم مورد در که نٌست شاٌسته" 

 ٌکی که است برخوردار خاصی شئون و وٌژه جاٌگاه از - منکر از نهی و معروؾ به امر - تکلٌؾ

 دٌگر مرتبه   در و عٌنی، واجب مراتب آن از برخی در که است متفاوت مراتب داشتن آن شئون از

 در اما دانسته، کفائی ذاتا   را تکلٌؾ که رفته سمت اٌن به اٌنکه با نٌز جواهر صاحب و است؛ کفائی

 .  ٕ("باشد عٌنی مکلّفان همه   بر للبی انکار مرتبه در تکلٌؾ اٌن شود گفته ممکنه: )گوٌدمی حال عٌن

 :اقول

 اٌن در خاص وٌژگی و خصوصٌت به اٌشان تصرٌح پس نٌست، واجب اٌن به مختص مراتب اٌن

 نفس در تفصٌل خاص، وٌژگی اٌن به توجه با تفصٌل به شدن لائل از همچنٌن. است وجه بی واجب،

 خواهد امتثال ممام در تنها تفصٌل اٌن گذشت، که همانطور و آٌد؛ نمی الزم را باشد عٌنی که وجوب

 .بود

 

 هزاتت در تفصیل: سْم ًظزیَ
 لائم ٌا حاکم، بر فرٌضه اٌن وجوب: که بٌان اٌن به است مراتب در تفصٌل به لائل نٌز نظرٌه اٌن

 به مکلّفٌن تمام بر للبی، و لسانی انکار مرتبه   در و است؛ عٌنی ٌَد، با انکار و عملی مرتبه   در او ممام

 خون حرمت جان، حفظ بر داللت که است ایادلّه مٌان جمع ممتضای نظرٌه اٌن. است کفائی نحو

 به که آٌات در اّمت کلمه   ممتضای به نٌز و دارد، نظام حفظ و دٌگران جان در تصّرؾ حرمت رٌزی،

 رواٌت دو مانند باشد،می شده تفسٌر عالم و ُمطاع و نٌرومند و لوی امام به ٌا السالم علٌهم بٌت اهل

 .ٖکردٌم ذکر سابما   که صدله ابن ُمسعده

 :اقول

 دٌگر و گذشت مطلب اٌن حول کالم و نکرد، ذکر آن برای لائلی آورده، را دٌدگاه اٌن که منبعی

 .کنٌم طرح نٌز را آن که شد الزم و بود الوال ذکر ؼرض کنٌم؛نمی تکرار

 

                                                           
ٔ
 .87ٔفمه االمر بالمعروؾ و النهی عن المنکر ص -
ٕ
 .65بحوث فمهٌة. ص -االمر بالمعروؾ و النهی عن المنکر -
ٖ
 .67ٔص 7ٔموسوعة الفمه االسالمی ج -



 جْاُز صبدت هزدْم ثیبى: فزع
 :فرماٌدمی هللا رحمه جواهر صاحب

 از بعد چند هر نٌست، ؼٌر لٌام به لطع با کفائی واجب به شروع و مبادرت سموط در اشکالی هٌچ" 

 سٌره زٌرا نٌست، او بر گناهی باشد رفته بٌن از تکلٌؾ انجام ظرؾ و گردد معلوم لطع فساد آن

 وجوب و مثال   زٌد موت به علم مجرد به مبادرت لزوم عدم بر مختلؾ امصار و اعصار در مستمر

 نٌست بعٌد و گردد؛ معلوم لطع فساد آن از بعد چند هر ،کندمی داللت ؼٌر لٌام به لطع با او، ؼسل

 کند؛می کفاٌت ظنّ  مطلك شود گفته شاٌد و کند؛می کفاٌت نٌز اٌنجا در للعلم متآخم ؼالب ظنّ  شود گفته

 .  ٔ"المعارض عن السالم لؤلصل دارد وجود منع و نظر آن در چند هر

 اشکبل ّ ًمذ

 :زد حاشٌه اٌشان کالم بر توانمی جهت دو از

 لزآًی تزثیت ّ اخالق دیث اس: اّل ًمذ

 السالم علٌهم معصومٌن سٌره و لرآن آٌات از مستفاد تربٌتی و اخاللی اصول جهت از اول تعلٌمه

 خٌرات سوی به استباق خواهندمی ما از که دارد وجود زٌادی رواٌات و آٌات رواٌی مجامع در است،

 حدٌث نظٌر ارشاد؛ و راهنماٌی ٌا تسبٌب ٌا توکٌل نحو به حتی باشٌم داشته آنها انجام در تسرٌع و

 .ٕ(کفَاِعِلهِ  اْلَخٌرِ  َعلَی الَدالُّ : لَالَ  أَنَهُ (: )ص) نبوی شرٌؾ

 اشاره شرٌؾ احادٌث و لرآن آٌات روح به فمهی، هایاندٌشه عرضه   ضرورت به متعّددی موارد در

 و اند؛کرده اکتفاء شرٌعت ظاهری مرتبه   به دنٌا در مردم عموم تربٌت برای فمهاء، که چند هر کردٌم؛

 .شود اکتفاء ممدار اٌن به باٌد که است آنان با حك

 فمِی لْاػذ ثْدى دبکن دیث اس: دّم ًمذ

 سٌره به استناد با اٌشان آنچه گفت باٌد گٌرند؛می لرار مورداستفاده اٌنجا در که فمهی لواعد اساس بر

 :برشمرد آن برای منشؤ دو توانمی کردند ذکر مبادرت وجوب عدم از مستمر

 کبروی حٌث از اصل اٌن چند هر گفت باٌد. نٌست آن ممتضی امر اطالق و فورٌّت، به لول عدم ـ ٔ

 و تهاون عنوان صدق در مبادرت، وجوب عدم ٌا وجوب در مالک که گفت باٌد اما است، درست

 ـ کردند ذکر اٌشان که مناطی و مناط اٌن مٌان نسبت و شود؛می مشخص فرٌضه انجام در سستی

 .است وجه من خصوص و عموم ـ ظن و علم مراتب ٌعنی

 فرٌضه آنها، ازجمله که - است مشروط وجوب نوع از کفائی واجبات در وجوب بودن مشروط ـ ٕ

 است؛ دٌگری اتٌان عدم به مشروط آنها در وجوب که - باشدمی منکر از نهی و معروؾ به امر

 اتٌان برای محرکٌّت و فعلٌّت مرحله به واجب که گذشت کفائی وجوب حمٌمت تفسٌر در که همانگونه

 .دٌگری اتٌان عدم ٌعنی شرط اٌن احراز از بعد مگر رسدنمی

 اشکال و نقد

                                                           
ٔ
ٕ جواهر الكالم فً شرح شرائع اإلسالم؛ ج - ئٌة مع المطع بمٌام ال إشكال فً سموط المبادرة على الكفا -6ٕٖ، ص: ٔ

الؽٌر، حتى لو بان بعد ذلن فساد المطع و لم ٌكن محل بعد للتكلٌؾ لم ٌكن آثما، للسٌرة المستمرة فً سائر األعصار و 
األمصار على عدم المبادرة بمجرد العلم بموت زٌد مثال لتؽسٌله مع المطع بمٌام الؽٌر به و إن ظهر بعد ذلن فساد المطع 

اء بالظن الؽالب المتآخم للعلم لها أٌضا، بل ربما احتمل االكتفاء بمطلك الظن و إن كان فٌه نظر أو منع، بل ال ٌبعد االكتف
 لؤلصل السالم عن المعارض.

ٕ
 .8ٖٓ، ص: 2 من ال ٌحضره الفمٌه؛ ج -



 هم دٌگری لٌام احتمالِ  صرؾِ  بلکه است؛ دٌگری لٌام به ظن هنگام وجوب سموط لول، اٌن الزمه  

 به ظنّ  هنگام در وجوب سموط مذکور، کالم الزمه  : دٌگر عبارت به کند،می کفاٌت شک تحمّك برای

 به نسبت ؼٌر، لٌام احتمال ٌا ظنّ  وجود با زٌرا باشد؛می ؼٌر لٌام احتمال صورت در حتی ؼٌر، لٌام

-نمی اثبات وجوب نهاٌت در و شودمی حاصل شکّ  دٌگری، اتٌان عدم ٌعنی وجوب، شرط حصول

 تکلٌؾ سموط برای احتمال صرؾِ  زٌرا نٌست؛ علم به لرٌب ظنّ  ٌا علم حصول به نٌازی و شود،

 .دانستٌم باطل کفائی واجب تفسٌر در را َمبنا اٌن گذشته مباحث در ما اٌنکه به مضافا   است، کافی

 و سستی و اهمال صدقِ  عدمِ  احراز به منوط واجب، به لٌام مبادرت وجوب عدم گفت، باٌد خاتمه در

 .شودمی واجب مبادرت صورت اٌن ؼٌر در است، واجب تضٌٌع

  



 

 ّاجت ثْدى کفبئی یب ػیٌی در الشکّ  ػٌذ اصل همتضبی 
 و ضوابط با مطابك علم اٌن و کفائی، ٌا است عٌنی واجب اٌن که شد حاصل علم واجبی در اگر

 کفائی ٌا است عٌنی واجب، اٌن که شد حاصل شکّ  اگر اما روٌم؛می پٌش همان مطابك باشد، اصول

 چٌست؟ اصل ممتضای

 ممام و کنٌممی طرح لفظی اصول اساس بر را اول ممام شود؛می مطرح ممام دو در بحث اٌنجا در

 :پردازٌممی ممام دو اٌن تفصٌل به ادامه در پس عملی؛ اصول اساس بر را دوم

 

 لفظی اصْل همتضبی: اّل همبم
 :است معتمد کفاٌه در هللا رحمه ٔآخوند مرحوم

 از کدام هر که اٌن برای باشد؛ عٌنی و تعٌٌنی نفسی، واجب که است اٌن امر صٌؽه   اطالق ممتضای" 

-می ترمضٌّك را آن داٌره و است، وجوب تمٌٌد آن در باشد، هااطالق از ٌک هر ممابل که مواردی

 حکمت، ممدمات ممتضای نٌاورد، خود کالم در ایلرٌنه هٌچ و باشد، بٌان ممام در آمر اگر پس. کند

 اتٌان دٌگری چٌز خواه و نه، ٌا باشد واجب دٌگری چٌز خواه. است مطلك واجب بگوٌٌم که است اٌن

 ". خٌر ٌا کند اتٌان دٌگری فرد خواه و نه، ٌا شود

 :اقول

 باشد؛ عٌنی وجوب که است اٌن اطالق ممتضای و است، گانهسه السام از سوم لسم در بحث محل

 امر توّجه زٌرا دارد؛ زائد مإونه به نٌاز دٌگری، فعل با وجوب، سموط معنای به بودن، کفائی زٌرا

 فعل، نفِس  تحمّك اول،: دارد مطلب دو در ظهور معٌّن، عملی انجام برای ایمجموعه ٌا فرد، ٌک به

 اٌنجا در آمر برود، بازار به شود، امر زٌد به اگر اٌنکه کما نظر؛ مورد مخاطب از فعل صدور دوم

 موضوعٌّت اما را؛ دٌگری چٌز نه است کرده اراده را زٌد خود رفتن همچنٌن و رفتن بازار به

 به و است عرفی متفاهم خالؾ است؛ بودن کفائی ممتضای که( مثال در زٌد) خاص مخاطب نداشتن

 .دارد نٌاز لرٌنه

 نه است، طبعها و ُخلٌّت لو صٌؽه، ظهور اٌنجا در اطالق از مراد که شودمی روشن بٌان اٌن با

 ثمره و. شد آن به لائل کفاٌه در آخوند مرحوم که همانگونه شود، ثابت حکمت ممدمات با که اطاللی

 .پرداخت خواهٌم آن به آٌنده در که است ظرٌؾ و دلٌك خٌلی دو اٌن مٌان تفاوت

 فمط و نشدند لائل اٌنجا در کفائی وجوب تفاسٌر انواع مٌان تفاوتی تبعه، من و هللا رحمه خوٌی هللا آٌت

 نفی آنها مراد زٌرا ندارد ایفاٌده تعارٌؾ ذکر مجرد گفت باٌد. کردند اکتفاء تفسٌر انواع بٌان به

 دارد، وجود کفائی واجب تفاسٌر تمام در که خاصی وٌژگی چون است، تفاسٌر آن تمام مٌان تفاوت

 تواننمی دٌگر گردد، سلب آن از وٌژگی اٌن اگر که شود،می سالط ؼٌر امتثال با واجب که است اٌن

 .نهاد کفائی واجب تفسٌر نام آن بر

                                                           
ٔ
تعٌٌنٌّا  نفسٌّا  الوجوب  لضٌّة إطالق الصٌؽة كون -28ٔ؛ ص ٔ كفاٌة األصول ) با تعلٌمه زارعى سبزوارى ( ؛ ج -

كّل واحد مّما ٌمابلها ٌكون فٌه تمٌّد الوجوب و تضٌّك دائرته. فإذا كان فً ممام البٌان و لم ٌنصب لرٌنة علٌه،   عٌنٌّا، لكون
 ء آخر أو ال، أتى به آخر أو ال. ء آخر أو ال، أتى بشً فالحكمة تمتضً كونه مطلما، وجب هنان شً



 رحمه کفاٌه صاحب عبارت واداشت، لول اٌن بر را هللا رحمه خوٌی آلای که چٌزی آن است ممکن

 آن از و" ال او آخر به أتی...  مطلما   کونه تمتضی ـ ممدماتها ای ـ فالحکمة: " گوٌدمی که باشد هللا

 در احتمال اٌن ؛ مشروط واجبات به کفائی واجب تفسٌر بنابر است، اطالق تفسٌر اٌن که کرد برداشت

 بودن کفائی معنای: " گوٌدمی که آنجائی در شود،می دٌده روشنی به هللا رحمه ٔحکٌم هللا آٌت عبارت

 اطالق که است، وجوب در تمٌٌد اناطه اٌن و است دٌگری وسٌله به آن انجام عدم به منوط ٌعنی آن

 تفاسٌر تمام در را ؼٌر لٌام عدم ٌعنی تمرٌب اٌن که دانست الزم خود بر پس "کندمی نفی را آن دلٌل

 .کند لحاظ دٌگر

 خصوصٌّت لحاظ با اطالق که است آن مطلوب زٌرا نباشد؛ صحٌح برداشت اٌن رسدمی نظر به البته

 است، شده اّدعا که است لٌدی همان اٌن و شود، اثبات - دٌگری اتٌان با وجوب سموط - کفائی واجب

 و است، شک و بحث محل وٌژگی اٌن خود چراکه کرد، تصرٌح آن به هللا رحمه کفاٌه صاحب و

 نتٌجه در که داد، لرار نظر مورد است تعبٌر اٌن عکس که مشروط، واجب لحاظ به نباٌد را اطالق

 اطالق صورت باٌد پس کجا؟ تعبٌر آن و کجا اٌن. نکند اتٌان را آن دٌگری اگر است واجب: گفت باٌد

 .آن حمٌمت تفسٌر از نظر ؼضّ  با کرد، پٌرٌزی کفائی واجب در مسلّم خصوصٌّت اٌن نفی با را

 

 همبم ایي در دیگز ادتوبل
 فلذا. است عٌنٌّت امر، صٌؽه اطالق ممتضای که نٌست ایشبهه و شکّ : اٌنکه به لائالند  ٕبرخی

 تعرٌؾ کفائی، واجب مانند عٌنی واجب برای اٌنکه با اند،نشده ٖاطالق اٌن ممابل احتمال متعّرض

 اطالق، التضای اٌن ممابل در است ممکن بنابراٌن - آمد خواهد که همانگونه  - هستند لائل خاصی

 :شود گفته

 تخٌٌری، خصوصٌّت همانند است خصوصٌّتی واجب در بودن عٌنی و نفسی تعٌٌنی، از کدام هر"

 هستند، وجوب افراد از فردی هم عٌنی و نفسی تعٌٌنی، وجوبات از کدام هر. بودن کفائی و ؼٌری

 و خاص فردی اطالق، ممتضای از شودمی چگونه پس کفائی؛ و ؼٌری و تخٌٌری وجوب نظٌر

 که گفت نباٌد پس است؛ دٌگری ممابل آنها، از کدام هر حالٌکه در شود؟ اراده خاص خصوصٌّتی

 ال کما شودمی عارض آن بر بودن کفائی و ؼٌری که است، تعٌٌنی و نفسی و عٌنی واجب، طبٌعت

 . ٗ"ٌخفی

 :کندمی بٌان اٌنگونه را احتمال اٌن سره لدس ثانی صدر شهٌد هللا آٌت ما استاد

                                                           
ٔ
كونه كفائٌا  أنه منوط بعدم فعل مكلؾ آخر، و هذه اإلناطة تمٌٌد فً الوجوب  و معنى -8ٓٔ؛ ص ٔ حمائك األصول ؛ ج -

 دلٌله.  إطالق  ٌنفٌه
ٕ
 .ٕٖٖص ٖالمباحث االصولٌة، ج -
ٖ
 .ٕٖٖص ٖ، و المباحث االصولٌه: ج8ص 22محاضرات فی اصول الفمه، از موسوعه کامل آٌت هللا خوئی )ره( ج -
ٗ
التعٌٌنٌة و النفسٌّة و العٌنٌة خصوصٌة فً الوجوب كخصوصٌة التخٌٌر   كال من  ان -5ٓ9؛ ص ٔ منتمى األصول ؛ ج -

ًّ و العٌنً فرد خاص كالوجوب التخٌٌري و الؽٌري و الكفائً،  و الؽٌرٌة و الكفائٌة و كل من الوجوب التعٌٌنً و النفس
ن؟. فان كال منها فرد ٌمابل فكٌؾ ٌكون ممتضى اإلطالق إرادة هذه الخصوصٌة دون تلن و تعٌٌن هذا الفرد دون ذا

ًّ التعٌٌنً هو نفس طبٌعة الوجوب بحٌث تطرأ علٌها الؽٌرٌة و الكفائٌة كما ال ٌخفى.  اآلخر، و لٌس الوجوب العٌنً النفس



 آن عدم چنانچه و دارد؛ لرٌنه به نٌاز که بودن، کفائی همانند زائد، است خصوصٌّتی بودن عٌنی" 

 مٌان تعارض به - شد لائل - باٌد ألل ال ٌا. شودمی ثابت آن خالؾ در ظهور شود، گرفته مفروض

 . ٔ"آندو تسالط -نهاٌت در- و کفائی و عٌنی: ظهور دو اٌن

 اشکبل ّ ًمذ
 و ُخلّی لو صٌؽه ظهور ٌعنی آن و شودمی روشن اٌنجا در اطالق از نظر مورد معنای گذشت آنچه از

 تنها که بود، خواهد بودن عٌنی اطالق، اٌن ممتضایِ  صورت اٌن در باشد؛می لرٌنه هٌچ بدون طبعها

 اطاللی آن مراد، که شد نشان خاطر وباٌد شود؛می ثابت زائد موونه   به نٌاز بدون و آن اساس بر

 نظٌر همچنٌن و. آٌند وارد آن بر شده ٌاد اشکاالت تا شود،می ثابت حکمت ممدمات راه از که نٌست

 .نٌست وجوب اصل بر زائدی خصوصٌّت بودن عٌنی چونکه دارد؛ لرٌنه به نٌاز که نٌست کفائی

 اصطالحاتی از دو، اٌن بلکه نٌستند، شرعی عناوٌن از کفائی، و عٌنی عناوٌن گفتٌم :دیگر بیان به و

 عٌنی در ظهور طبعه و خلّی لو واجب و اند؛شده انتزاع واجبات، خصاٌص و وٌژگی از که است

 عدم بر فرض و دارد، زائد مإونه به نٌاز بودن کفائی و است، اصل ممتضای عٌنٌّت پس دارد، بودن

 .است لرٌنه وجود

 طبٌعت ممتضای شود اّدعا است ممکن حتی بلکه کردٌم، بٌان را ظهور اٌن کٌفٌّت گذشته صفحه در

 اٌن تبٌٌن و تمرٌب استصحاب، اجرای بحث در کرد؛ اّدعا مستشکل آنچه خالؾ است، عٌنٌّت واجب،

 .آمد خواهد مطلب

 :یُقال ال

 که است ؼٌر و خود بر شئ تمسٌم کفائی، و عٌنی به وجوب تمسٌم که است آن مطلب اٌن الزمه

 است؟ باطل و ممنوع

 :یُقال فانّه

 الزم اشکال اٌن پس وجوب؛ نه است، واجب تمسٌمات از کفائی و عٌنی به تمسٌم که گفتٌم گذشته در

 .آٌدنمی

 واجب مکلّفٌن تمام بر آنها، هردوی و هستند؛ ٌکی کفائی، و عٌنی ٌعنی آنها هردوی وجوب مرتبه   در

 انتفاء با اٌنکه در وجوب نوع دو اٌن چراکه بود؛ خواهد مجزی آنها تمام ناحٌه از آن اتٌان و هستند،

 متعلّك ٌعنی واجب طبٌعت جهت از دو، آن مٌان تفاوت تنها و هستند؛ مشترک شوندمی سالط موضوع

-می منتفی ؼٌر فعل با موضوعش که است تکالٌفی نوع آن از کفائی واجب متعلّك که است؛ وجوب

 مانند عٌنی، و کفائی واجب مٌان نسبت وجود اٌن با. نٌست اٌنگونه که عٌنی، واجب خالؾ به شود،

 .شودمی مطرح بار اولٌن برای دٌدگاه اٌن و است؛ عام و خاص مٌان نسبت

 :دهدمی پاسخ اٌنگونه کرده، مطرح که اشکالی از سره لدس االصول منتفی صاحب

 اٌن اما شود،می عارض وجوب بر که است خصوصٌّتی بودن عٌنی و نفسی تعٌٌنی، که هرچند"

 پس هستند؛ همسنخ آن با و ُمالزم واجب، اطالق جهات از جهتی با که هستند سنخی از خصوصٌّات

 که آنجائی از و شودمی ثابت بالُمالزمه نٌز خاص خصوصٌّت آن شود، ثابت اطالق هرگاه

                                                           
ٔ
ان العٌنٌة خصوصٌة زائدة تحتاج الی لرٌنة کالکفائٌة، و حٌث ٌفترض عدمها ٌکون  -ٕٕٔص 2منهج االصول ج -

  ألل من تعارض الظهورٌن بعدم العنوانٌن: العٌنی و الکفائی و تسالطهما.الظهور بخالفها. و ال



 - خٌر ٌا کند اتٌان را آن دٌگری چه - دارد ُمالزمه مطلما   وجوب ثبوت با بودن، عٌنی خصوصٌّت

 ثبوت با ُمالزم آن، عدم چه و ؼٌر وسٌله به آن متعلّك اتٌان حال در چه وجوب، اطالق اثبات پس

 ُمالزم بودن، تعٌٌنی وٌژگی اٌنکه کما. است عٌنی وجوب اٌن اٌنکه و است، بودن عٌنی خصوصٌّت

 به تمّسک با پس...   خٌر ٌا شده واجب دٌگری شئ که جهت اٌن از است، وجوب اطالق اثبات با

 .  ٔ"شودمی اثبات آن، با ُمالزم خصوصٌّت جهات، اٌن از ٌک هر در اطالق

 :اقول

 آن بر ُمضاؾ شود؛می عارض وجوب بر که نٌست خصوصٌّتی بودن عٌنی که شد بٌان گذشته در

 در است ممکن زٌرا نٌست؛ بٌش اّدعاء ٌک نشود، الامه آن بر دلٌلی مادامٌکه جواب اٌن گفت باٌد

 به کفائی وجوب سموط که گفتٌم ما چون دارد؛ سنخٌّت بودن کفائی با وجوب که کند اّدعا کسی ممابل

 در دو اٌن مٌان تفاوت و است، مشترک عٌنی وجوب با امر اٌن در و است، آن موضوع انتفاء دلٌل

 که نٌست درست اما دارد؛ استحباب و وجوب با مالئمت طلب، مثال   که همانطور است؛ واجب طبٌعت

 .بدانٌم وجوب بر آن افاده بر دلٌل را سنخٌّت و مالئمت اٌن ما

 عٌنی در آن ظهور ٌعنی مالئمت، از اٌشان مراد که است کافی و درست مطلب اٌن صورتی در بله،

 .کردٌم بٌان نٌز ما که همانطور است، بودن آن با مطابمت و

 بدٌن آن و شد روشن کردند مطرح هللا رحمه ثانی صدر شهٌد ما استاد که تعارضی به پاسخ اما و

 :است شرح

 اٌن و دارد، بودن عٌنی در ظهور وجوب، زٌرا ندارد؛ وجود تعارضی اصال   اٌنکه دلٌل به :اوالً 

 .ندارد لرٌنه به نٌاز ظهور

 ً  موجب اٌن باشد، - کفائی و عٌنی- خصوصٌّت دو از ٌک هر بر لرٌنه وجود عدم بر فرض اگر :ثانیا

 .ندارد وجود ظهوری دو، اٌن از هٌچٌک بر زٌرا تعارض، نه است اجمال

 :است نوشته اشکال اٌن از جواب در هللا رحمه اٌشان خود

 :زٌرا ندارد تحمّك امکان تعارض اٌن" 

 معارضه طرؾ بتواند تا نٌست، موجود ظهور ممتضای باشد؛ متّصله لرائن نحو به لرٌنه اگر ـالف 

 .است مجمل ابتدا از کلمه بلکه گٌرد، لرار

 ٌا آن و ندارند؛ تعارضی باهم متّصل، متنافی اطالق دو گوٌٌم،می بٌاٌٌم کوتاه سخنمان اٌن از اگر ـ ب

 آن بر لرٌنه و بزند، لٌد را دٌگری تا دو آن از کدام هر صالحٌّت آن و است، مانع وجود دلٌل به

 دو هر از که رودنمی احتمال باشد اٌنگونه که متکلّمی زٌرا ممتضی؛ وجود عدم دلٌل به ٌا و باشد؛

 بر اجمال به امر و نٌست، بٌن اٌن در تعارضی باشد اطالق مستند، اگر پس باشد؛ بٌان ممام در جهت

 مانع وجود خودِ  اٌنجا، در مانع اٌنکه از جدای باشد، سٌالی ظهور مستند، اگر همچنٌن و. گرددمی

                                                           
ٔ
،  الوجوب  فان التعٌٌنٌة و النفسٌّة و العٌنٌة و ان كان كل منها خصوصٌة طارئة على -5ٓ9؛ ص ٔ منتمى األصول ؛ ج -

بت ذلن اإلطالق ثبت هذا الفرد أنحاء اإلطالق فً الوجوب و تالزمه، فإذا ث  إال انها سنخ خصوصٌة تتالءم مع نحو من
الخاّص بالمالزمة، فحٌث ان خصوصٌة العٌنٌة تالزم ثبوت الوجوب مطلما سواء أتى به آخر أو لم ٌؤت به كان إثبات 
إطالق الوجوب فً حال إتٌان الؽٌر بالمتعلك و عدم إتٌانه مالزما لثبوت خصوصٌة العٌنٌة و كون الوجوب عٌنٌا، كما ان 

ء آخر و عدمه...فمع التمسن باإلطالق فً إحدى هذه  ٌة مالزمة إلطالق الوجوب من جهة اإلتٌان بشًخصوصٌة التعٌٌن
 الجهات تثبت الخصوصٌة المالزمة له فالحظ.



 موجود متّصل مانع آنجائٌکه از اما است؛ وضعٌّه داللت همان که ممتضی، بودن تمام از بعد است

 .دهدمی دست از را خود کارآئی ممتضی است،

 بودن عٌنی در ظهور که آنجاٌی ٌا است، کفائی ٌا عٌنی ظهور مٌان تعارض که آنجاٌی در مسئله اٌن

 .  ٔ"است همٌن بحث محل که همانگونه کند،نمی تفاوتی باشد آن عدم ٌا

 

 :اقول

 لرائن نحو به اگر: گوٌدمی که آنجا مانند نٌست؛ تعبٌر در تساُمح از خالی هللا رحمه اٌشان عبارات

 حالٌکه در. اطالق دو: گوٌدمی که آنجاٌی و لرائن؛ وجود عدم گفتمی باٌد حالٌکه در. باشد متصله

 حالٌکه در. کندنمی تفاوتی: گوٌدمی که آنجاٌی در و نوشت؛می را دو آن در اطالق وجود عدم باٌد

 .مثبت اصل به لول بنابر مگر نٌست، اّولی همان دّومی زٌرا دارد؛ وجود تفاوت

 از اطالق دو کبرای از استفاده در که است اٌن شودمی برداشت هللا رحمه اٌشان کالم از آنچه اما و

 مسلک اٌن پٌرو خود اٌشان که هللا رحمه صدر بالر دمحم شهٌد هللا آٌت مسلک بنابر حکمت، ممدمات

 به آن از لبل و نرسٌد، ممٌد و مطلك مباحث به خود تدرٌس در اٌشان هرچند است؛ ناتمام باشدمی

 گفتٌم و پرداختٌم آن به تفصٌل به( 26ٔ ص الباهر الفمه) کتاب در ما و شدند؛ نائل شهادت فٌض

 اثبات که است اٌن شودمی استفاده حکمت ممدمات از آنچه اما شود،می استفاده سٌالی داللت از اطالق

 از که باشد، شده صادر او از اثبات عالم در که است همانی ثبوت، عالم در متکلّم جدی مراد تمام کنٌم

 .شودمی تعبٌر ثبوت و اثبات عالم تطابك اصل به آن

 

 ػولی اصل همتضبی: دّم همبم
 محل کفائی، ٌا است عٌنی واجب اٌن که شود شکّ  واجبی در اگر که است اٌن بحث ممام اٌن در

 ٌا شودمی سالط ؼٌر اتٌان با تکلٌؾ که گرفت نتٌجه تا بود خواهد عملٌّه اصول از کدامٌک جرٌان

 وجودِ  صرؾ به مولی ؼرض آٌا: که کنٌممی بحث و برٌممی حکم مبادی به را سإال همچنٌن خٌر؟

 مطلوب خارج در آن تحمّك صرؾِ  با که صورتی به گرفته، تعلّك آن فاعل از نظر ؼضّ  با فعل، اٌن

 با که ایگونه به گرفته، تعلّك افراد تمام از فعل صدورِ  به مولی ؼرِض  ٌا شود؟می محمّك ؼرض و

 اٌن به مناسب پاسخ ٌافتن صدد در بحث از لسمت اٌن در شود؟نمی سالط آنان از برخی امتثالِ 

 .هستٌم سإاالت

 در توانمی را عملی اصل چه که نشده پرداخته مبحث اٌن به اصال   اصول، علم ٕمنابع از برخی در

 . ساخت جاری اٌنجا

 .پرداخت خواهٌم آنها بٌان به ادامه در رود،می احتمال اٌنجا در عملی اصل چند جرٌان رسدمی بنظر

 استصذبة: اّل اصل
 به تنها و باشد کرده بٌان را آن به استدالل نحوه و جاری، اٌنجا در را اصل اٌن که نٌافتم را کسی

 احتمال خودشان اعتراؾ به اٌنکه با است؛ شده اکتفاء اشتؽال و برائت اصل دو از بحث و طرح

                                                           
ٔ
 .ٕٕٕ-ٕٕٔص 2منهج االصول ج  -
ٕ
 .5ٕٔص ٔ؛ منتمی االصول: ج 2ٔٔص ٕبحوث فی علم االصول: ج -



 اٌنجا در استصحاب جرٌان بودن تمام و تامّ  صورت در دارد؛ وجود ممام اٌن در استصحاب جرٌان

 – آمد خواهد آٌنده در که - داشت خواهد را بسزاٌی اهمٌت که باشٌم شاهد را ایوٌژه ثمره  توانمی

 و برائت - دٌگر اصل دو جرٌان برای - باشد شکّ  همان که - موضوعی دٌگر آن اجرای با چراکه

 در] است سابمه حالتِ  وجودِ  عدمِ  دو، آن موضوع شودمی گفته اٌنکه ٌا ماند؛ نخواهد بالی - اشتؽال

 [.ساختٌم متصّور استصحاب جرٌان با را سابمه حالت حالٌکه

 به مربوط مباحث ضمن در را اصل اٌن به استدالل سره لدس ثانی صدر شهٌد هللا آٌت ما استاد بله

 :گوٌدمی اٌشان است؛ دانسته ُمحتَمل را اصل اٌن جرٌان و ساخته، مطرح عملٌه اصول

 بود کفائی اگر اٌنکه برای شود؛می جاری ذّمه اشتؽال استصحاب مکلّفٌن از بعض امتثال از بعد"

 است؛ بودن عٌنی اصل، اٌن اجرای نتٌجه بنابراٌن. است بالی همچنان باشد عٌنی اگر و شد؛می سالط

 .  ٔ"بود خواهد واجب آن امتثال نٌز دٌگران بر مکلّفٌن، از برخی امتثال صورت در چراکه

 :نوٌسدمی آن از ادامه در سره لدس اٌشان سپس

 جرٌان ما نظر به و فٌل، و پشه مثال مانند است؛ ثالث لسم کلی استصحاب نوع از استصحاب اٌن" 

 .  ٕ"است صحٌح لسم اٌن

 اشکبل ّ ًمذ

 :کرد اشکال اٌشان کالم بر توانمی جهت چند از

 دهد؟می نتٌجه را بودن عٌنی وجوب، کلی استصحاب چگونه که ندادند توضٌح سره لدس اٌشان :اوالً 

 لسم کلی استصحاب گفت باٌد همچنٌن دانند،می واجب افراد از ٌکی را بودن عٌنی اٌشان اٌنکه با

 .دهدنمی نتٌجه را خاص فردِ  آثار سوم،

 ً  آن جرٌان به لول و نٌستٌم؛ ثالث لسم از کلی در استصحاب جرٌان به لائل ما: کبری در اشکال :ثانیا

 استصحاب مباحث به اٌنکه از لبل سره لدس اٌشان شد نشان خاطر باٌد. دانٌممی تحمٌك خالؾ را

 روشن اٌشان مبانی تا نشد پٌدا مباحث اٌن طرح برای فرصتی و شدند نائل شهادت فٌض به برسند،

 .گردد

 ً  ٌعنی  ـ  کلی بمای در شکّ  سببِ  زٌرا باشد؛می ثانی لسم از بلکه نٌست، ثالث لسم از مورد اٌن :ثالثا

 که است اٌن آنجا در تردٌد زٌرا بود؛ متٌمّن سابك در که است وجوبی فردِ  نوعِ  در شکّ   ـ  وجوب

 کفائی وجوب و ماند،می بالی همچنان وجوب شک بدون ؼٌر، امتثال از بعد باشد عٌنی وجوب اگر

 نه است کلی استصحاب از ثانی لسم اٌن و شود؛می مرتفع وجوب جزما   ؼٌر امتثال با که است آنجاٌی

 .ثالث

 داشته طوالنی عمر اگر که  آنجا مٌان مرّدد والعی فرد به تعبٌر آن از که است همان مطلب اٌن و

 در باشد داشته کوتاهی عمر اگر که آنجاٌی مٌان و ماند،می بالی بعدی زمان در تردٌد بدون باشد،

 .شودمی حاصل کلی بماء در شکّ  که است جهت همٌن از و شود؛می مرتفع جزما   بعدی زمان

 در که( ثالث) کلمه: گفت باٌد شود رعاٌت انصاؾ سره لدس ثانی صدر شهٌد ما استاد مورد در اگر 

 مطلب اٌن بر شاهد بهترٌن و است ثانی لسم اٌشان لصد و بوده سهو روی از آمده ٔاالصول منهج

                                                           
ٔ
 .ٖٕٕص 2منهج االصول ج  -
ٕ
 همان -



 به تصرٌح خود کتابِ  از متعّددی جاهای در اٌشان اٌنکه دٌگر شاهد و است، فٌل و پشه مثال همان

: " گوٌدمی که تخٌٌری و تعٌٌنی مبحث آخر مانند. اندکرده ثالث لسم در استصحاب جرٌان صحت عدم

 . ٕ"بطالنه الصحٌح و المشهور و الثالث، المسم من الکلی استصحاب من لکنه

 ارتفاع و حدوث که فردی از ؼٌر دٌگری فرد وجود احتمال ثالث، لسم در کلی، وجود در شکّ  منشؤ

 اال و باشد؛می شود می کلی وجود استمرار موجب و گٌردمی لرار آن جای به که است، معلوم آن

 بلکه نٌست؛ لبٌل اٌن از فٌه، نحن ما حالٌکه در شود،می منمطع اّول فرد ارتفاع با کلی وجود

 .باشدمی ثانی لسم لبٌل از کردٌم بٌان که همانطور

 به ذّمه اشتؽالِ  استصحاب پس هستٌم؛ ثانی لسم در استصحاب جرٌان به لائل ما گفت باٌد ادامه در

 .شد خواهد جاری وجوب،

 دو بٌان به متولؾ الل ال - ثانی لسم – نحو اٌن بر استصحاب جرٌان تصوٌر کرد نشان خاطر باٌد

 :است ذٌل لرار به امر

 :اوالً 

 باشد؛ متٌمّن وجوب کلی به ؼٌر، ذّمه   اشتؽالِ  تا شود تفسٌر استؽرالی عموم نحو به باٌد کفائی وجوب

 در را اینتٌجه چنٌن تفاسٌر از برخی بنابر معٌّن ؼٌر ٌا معٌّن واحدِ  ذّمه   به وجوب تعلّك آنکه دلٌل به

 .بود خواهد مبناٌی بحث اساس اٌن بر داشت؛ نخواهد پی

 ً  :ثانیا

 از بحث تا باشند، است وجوب کلی آنها جامع که متباٌن افرادِ  از فرد دو عٌنی، و کفائی واجب

 زٌرا نٌست اٌنگونه ما بحث مورد گذشت، که همانطور اما خاص؛ فرد نه باشد درست کلی استصحاب

 موارد جمله از ما، مورد بنابراٌن دارد؛ بودن عٌنی در ظهور ممتضٌاتش تمام با و والع، در وجوب

 است، اول لسم استصحاب موارد از مورد اٌن و آٌد؛می آن تبع به کلی که است خاص فرد استصحاب

 .دارد وجود نظر اتفاق آن جرٌان در که

 وجوب در تخصٌص که است اٌن گفت توانمی که مطلبی نهاٌت کفائی، وجوب خصوص در اما

 فرد به وجوب توجه التضای آن و شودمی استثناء وجوب از واحدی خصوصٌّت اٌنکه دلٌل به است؛

 چند هر است، مکلّفٌن فردِ  فرد از فعل صدور آن، الزمه که است استؽرالی عمومِ  نحو به مکلّفٌن فرد

 بعض امتثال به تخصٌص، اٌن با پس. بگٌرد صورت نگردد محمّك آنان وسٌله به ؼرض که ایعّده با

 خاص، در شکّ  صورت در اساس براٌن شود؛می اکتفاء است ؼرض ُمحمِّكِ  آنان لٌام که مکلّفٌن از

 .شودمی استصحاب عام

 استصحاب را خاص فردِ  که است، اول لسم بنابر ٌا ذّمه، اشتؽال استصحابِ  که شد اٌن نتٌجه اٌنجا تا

 . باشدمی دارد بودن عٌنی با مالزمه که ثانی لسم از کلی استصحاب جرٌان بنابر ٌا کنٌم، می

: کرد بٌان صورت بدٌن را آن توانمی کنٌم جاری ثالث لسم از کلی نحو بنابر را آن بخواهٌم اگر و

 را آن دٌگری اگر پس است؛ دٌگری اتٌان عدمِ  به مشروط آن تحمّك که است اٌن وجوب از متٌمّن لدر

 اٌنکه دلٌل به دهٌم،می احتمال را جدٌدی مشروط واجبِ  وجودِ  ما لکن. شودمی سالط واجب کرد اتٌان

                                                                                                                                                                                     
ٔ
مراجعه کردم، و دٌدم اٌشان در آنجا استصحاب کلی را، مجرد از وصؾ  لدس سرهبه تمرٌرات خودم از درس اٌشان  -

 ثانی ٌا ثالث آورده است.
ٕ
 .ٕٕٓص 2منهج االصول ج  -



 لسم نوع از مورد اٌن اساس اٌن بر باشد، نشده محمّك ؼرض آن، مانند و اول اتٌان با رودمی احتمال

 .نٌستٌم آن جرٌان به لائل ما که است ثالث

 شوندمی مطرح ذهن کردن فعال برای که هستند علمی مطالب صرفا مباحث اٌن گفت باٌد همه اٌن با

 ابتدای از مکلّفٌن تمام ذّمه   بر کفائی ٌا باشد عٌنی نحو به چه واجب گفتٌم گذشته در که همانگونه االّ  و

 اول، فرد ارتفاع با که کردند بٌان سره لدس صدر شهٌد هللا آٌت ما استاد که آنگونه و است؛ ثابت امر

 .ساخت جاری آن در را استصحاب بتوان تا باشد،نمی است مشروط ؼٌر و مطلك واجب که

 

 استصذبة جزیبى هٌغ دالیل

 نظرٌه   بنابر. شوند استصحاب جرٌان به لول از مانع است ممکن بحث اٌن در دٌگری جهات وجود

 و بماء، در استمرار از ممتضی لصور شّک، منشؤ که آنجاٌی مٌان استصحاب، حجٌّت در تفصٌل

 جاری دّومی در که باشد ممتضی استمرار در مانعی آمدن وجود احتمال دلٌل به شکّ  منشؤ آنجائٌکه

 وجوب شمول و سعه در شّک، منشؤ شودمی گفته اٌنجا در. بود نخواهد جاری اّولی در اما شودمی

 جاری آن در استصحاب که است ممتضی در شکّ  موارد جمله از فٌه نحن ما پس است امتثال از پس

 .هستم ماٌل تفصٌل اٌن با لول اٌن به که هستم کسانی جمله از بنده شود؛نمی

 مطلكِ  حجٌّت به لائل که کسانی بر نمض عنوان به اصول مباحث در را مورد اٌن است شاٌسته

 چراکه نباشند، لائل شکّ  هنگام واجب بودن عٌنی به که صورتی در البته کنٌم مطرح اند استصحاب

 را مطلب اٌن به آنها اعتراؾ روپٌش مباحث در شد؛ خواهد جاری اٌنجا در وجوب کلی استصحاب

 چرا وجود اٌن با. دهدمی نتٌجه را واجب بودنِ  عٌنی مطلب اٌن که کرد خواهٌم بٌان و آورد خواهٌم

 سره لدس خوٌی هللا آٌت مانند - آنان پاسخ اگر داد؟ نتٌجه را واجب بودن کفائی آنان نزد اصل جرٌان

 جرٌان گوٌٌممی آنها لول ردّ  در باشد، برائت اصل جرٌان استناد به – ظله دام فٌاض شٌخ و

 .است برائت بر ممّدم اٌنجا در استصحاب

 استصذبة اس دیگز صْرت دّ

 :کردند بٌان دٌگر صورت دو به را استصحاب جرٌان سره، لدس ثانی صدر هللا آٌت شهٌد ما استاد

 اّل صْرت

 اصل زٌرا نٌافتم؛ ٔگذشتگان کتب در را آن که است مطلبی اٌن و لفظ، در عملی اصل اجرای" 

 باب اٌن فتح و. شودمی جاری نٌز لفظ در و ذهن در شود، می جاری خارج عالم در که همانطور

 .  ٔ"خٌر ٌا شودمی مترتب آن بر عملی آثار اٌنکه از نظر ؼضّ  با است، بجاٌی و خوب علمی مطلب

                                                           
ٔ
از جلسه درس، مطلب ناظر به اٌن باب را بر اٌشان )لدس سره( عرضه کردم، همانطور که در حاشٌه تمرٌراتم  پس  -

گفتم: )جرٌان برخی از اصول و لواعد در گذشته به ذهنم خطور کرده بود اما در اٌن باره تحمٌك نکردم از باب آمده 

مثال شهٌد در لمعه خالفی را مطرح می کند که حاصل آن اٌنست که آٌا مبطل صالة )البکاء( ٌا )البکا( می باشد؟ اولی 

ر اٌنجا ٌک لدر متٌمّنی از لفظ )البکا( را دارٌم؛ آٌا باٌد ٌعنی خروج اشک با صوت، اما دومی بدون صوت است؛ ما د

در اٌنجا به اٌن لدر متٌمّن اخذ کنٌم و در زائد )همزه( برائت جاری کرد، همانگونه که در دوران بٌن الل و اکثر عمل 

 می کردٌم؟

ز اجرای اٌن اصل در أمارات اٌشان )حفظه هللا( پاسخ دادند: ثمره ای بر آن مترتّب نمی شود، چونکه بررسی ما لبل ا

 بود و أمارات همان نّصی )متن( است که وجودش در اٌنجا مفروض هست.



 مواجه ذٌل لرار از مشکالتی با نحو اٌن به بحث اٌن طرح که داشتند اذعان سره لدس اٌشان اٌنکه با

 :شد خواهد

 فرع آن حجٌّت پس سازد،نمی منمّح را ظهوری اصل، زٌرا اصل؛ بر مستمٌم اثر ترتّب عدم ـ"  ٔ

 .است عملی الزم اثبات

 از ظهورات اٌنکه برای دارند؛ عملی اصل اجرای و شکّ  بر سابكِ  رتبة   الفاظ، ظهورات وجود ـ ٕ

 ".باشندمی ممّدم آنها و هستند، امارات

 :کنندمی بٌان اٌنگونه را استصحاب جرٌان سره لدس اٌشان حال   ایّ  علی

 استصحابِ  با لو و شودمی استصحاب آن عدم بودن، عٌنی انتزاع منشؤ در لفظ ظهور در شکّ  با" 

 ثابت بودن عٌنی نهاٌت در که شود،می جاری لفظ در که است عملی اصل ٌک اٌن و ازلی، عدمِ 

 .  ٕ"شودنمی

 :آمده آن توضٌح در دارم، سره لدس اٌشان بحث از که تمرٌراتی از لسمتی

 لکن باشد، نداشته ظهور بودن کفائی ٌا عٌنی در که باشٌم، داشته ُمجَمل ایصٌؽه ما فرضا   اگر" 

 را بودن کفائی ٌا و عٌنی که ایلرٌنه و لٌد ٌا باشد، لٌد دو اٌن از ٌکی به ممٌّد ثبوتا   دهٌممی احتمال

-می احتمال لفظ در وجودش که لرٌنه و لٌد آن عدمِ  استصحاب گوٌٌممی فرض پٌش اٌن با دهد؛ نتٌجه

 لول بر متولؾ مطلب اٌن لکن آٌد؛نمی وارد استصحاب اٌن بر اشکالی هٌچ و کنٌم،می جاری را رود

 بدون ٌا بودند لرٌنه با ٌا آمدند وجود به که زمانی از الفاظ زٌرا است؛ ازلی عدمِ  استصحاب حجٌّت به

 از شود جاری استصحابی اٌنجا در اگر پس. عامٌّه ٌا آٌدمی وجود به هاشمٌّه ٌا که زن مانند آن،

 وجود به سپس نبود هاشمی نبود، زن اٌن که زمانی در زٌرا است؛ وجود صورت به عدم، صورتِ 

 نٌز اآلن و نبود، کار در کند بودن عٌنی افاده که ایلرٌنه آمد، وجود به که زمانی نٌز لفظ. آمد

 ".است اٌنچنٌن

 :است آمده اٌنگونه ازلی عدم استصحابِ  اجرای به نٌاز سره، لدس اٌشان درس از خود تمرٌرات در

                                                                                                                                                                                     

گفتم: اما با توجه به مثال ثمره عملی وجود دارد؛ اما در خصوص متن و نّص، مفروض اٌن است که اختالؾ نسخه 

 وجود دارد و هٌچکدام بر دٌگری ترجٌح ندارند.

 اهم تعارض می کنند و در نهاٌت تسالط را در پی خواهد آورد.اٌشان )حفظه هللا( گفتند: ب

سپس گفتم: بنابر لول به جرٌان لاعده در آن، ٌعنی نفی زٌادی در لفظ، هنگامٌکه اجرای لواعد در مدلول لفظ ٌعنی 

از ُمبطل  باٌد چکار کرد؟ لدر متٌمّن -نظٌر آنچه در مثال آمد -حکم، نتٌجه ای عکس آن را که در لفظ بود را بدهد 

خروج اشک با صوت است که اٌن معنی البکاء را ثابت می کند، و اجرای لاعده در لفظ، البکا را اثبات می کند، 

 کدامٌک از اٌندو ممّدم هستند؟

 اٌشان )حفظه هللا( فرمودند: در لفظ جاری می شود چونکه لفظ به منزله علّت برای معنا است.

د لحاظ والع نشده و لحاظ آن طرٌمی است و آن ٌک لالب و فانی در معنا است، و گفتم: اما لفظ در اٌنجا بنفسه مور

 آنچه اّوال  و بالذات مورد لحاظ لرار می گٌرد معنا است پس آن باٌد ممّدم باشد.

 اٌشان )حفظه هللا( جواب دادند: بلکه لفظ ممّدم است چون لالب در لحاظ مدخلٌّت دارد و لالب همان لفظ است(.

فتگوی بنده با اٌشان تا همٌنجا به پاٌان رسٌد و پس از آن در ذٌل آن نوشتم: )آنچه نزد من بٌشتر لوی به نظر گ اقول:
می رسد آن است که در لفظ جرٌان پٌدا نمی کند برای اٌنکه مصادٌك لفظ همواره متباٌن هستند و از لبٌل الل و کثر 

فتن عدم جرٌان مانند اٌن لاعده در موضوعات و اٌنکه فمط در و شاٌد در گ -نٌستند و لدر متٌمّنی برای آنها نٌست 
 .-احکام جاری می شوند بی احتٌاطی کرده باشم 

ٔ
 .2ٔ7ٔ/ٔ/ج2برگرفته از تمرٌرات بنده از درس اٌشان رحمه هللا، تارٌخ جلسه  -
ٕ
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 واحد کلمه   ٌک ضمنِ  در ٌا زٌرا بود؛ خواهند متفاوت اتّصالشان مٌزان به توجه با متّصلِ  لرائن" 

. دارد را خود خاص جواب و باب صورت اٌن در که بالعکس، ٌا و هٌئت به ماده نسبت نظٌر هستند،

 نٌستند؛ منفکّ  همدٌگر از و شودمی صادر خود خاص هٌئت و ماده با شود، صادر لفظ زمانٌکه پس

 کلمه   ٌک منزله   به نه اّما بود متّصل اگر لکن هست، نٌاز ازلی عدمِ  استصحابِ  به هنگام اٌن در پس

 در کند، ُملحك کالمش به لرٌنه، عنوان به بخواهد که آنچه هر تواندمی متکلّم که اعتبار اٌن به واحد،

 و گفت را امر صٌؽه   متکلّم که زمانی بنابراٌن. است معمولی استصحاب جرٌان جای صورت اٌن

 ".کنٌممی نفی را احتمال اٌن استصحاب، با باشد ُمحتَمل آن به لرٌنه الحاق

 :گوٌدمی االصول منهج کتاب در سره لدس اٌشان

 جرٌانِ  مانع ظهور اٌن و باشد؛می موجود است بودن عٌنی انتزاع منشؤ که ظهوری: جوابه" 

 جرٌان است، اٌنچنٌن ما فرض که همانطور بٌاٌٌم، کوتاه امر اٌن از اگر بله بود؛ خواهد استصحاب

 ".بود خواهد ممکن استصحاب

 اشکبل ّ ًمذ
 :است وارد مطلب اٌن بر اشکال چند

 مانع و کرده پٌدا تحمّك ظهور زٌرا است؛ درست االصول منهج کتاب در سره لدس اٌشان جواب ـ ٔ

 لفظ ظهور در شکّ  ٌعنی بحث فرض از شودمی باعث پاسخ اٌن ولی بود؛ خواهد استصحاب جرٌان

 .شوٌم خارج

 لفظ، صدور از لبل چونکه شود؛نمی جاری ازلی عدمِ  استصحابِ  گوٌٌممی بٌاٌٌم کوتاه اگر ـ ٕ

 انتفاء به سالبه باب از مورد و کنٌم، استصحاب را آن بخواهٌم تا نداشت وجود ظهور برای موضوعی

 لفظ، ورود با و نٌست استصحاب حجٌّت داٌره در داخل مورد اٌن نظٌر پس. است منتفی موضوع

 استدالل، اٌن و دارد بودن عٌنی در ظهور وجوب، اطالقِ  چونکه شود،می منعمد عٌنٌّت در ظهور

 .عملی اصولِ  نه است لفظی اصولِ  به استداللِ 

 را بودن عٌنی عدمِ  و جاری، اٌنجا در ازلی عدمِ  استصحابِ  بگوٌٌم و بٌاٌٌم کوتاه اگر همچنٌن ـ ٖ

 :شودنمی ثابت بودن کفائی دلٌل دو به صورت اٌن در. دهدمی نتٌجه

 بودن کفائی ثبوت بودن، عٌنی نفیِ  الزمه   چون است؛ مثبت اصل به لول بر مبتنی مطلب اٌن ـ الؾ

 .نٌستند مثبت اصل به لائل سره لدس اٌشان که حالی در است،

 از هٌچٌک و کنند،می تسالط نهاٌت در و دارد تعارض بودن کفائی عدمِ  استصحابِ  با مطلب اٌن ـ ب

 .دهدنمی نتٌجه را بودن کفائی به لول اصل، اٌن اجرای بنابراٌن. دهدنمی نتٌجه را دو آن

 کتاب در و بود، آنها از جواب صدد در و داشتند؛ التفات اشکال دو اٌن به سره لدس اٌشان گفت باٌد

 :است داده پاسخ اٌنگونه اّول اشکال به خود، االصول منهج

 و ظهور عدمِ  بلکه بود؛ نخواهد مثبت دٌگر کرد پٌدا جرٌان ظهور موضوع در که اعتبار اٌن به" 

 ".کندمی کفاٌت - نٌز – لفظی اجمال و کند،می کفاٌت بودن عٌنی اثبات از را ما حجٌّت، از آن سموط

 :اقول

 به لذا ندارد؛ را اشکال اٌن به پاسخ توان و نباشد، روشن و واضح اٌشان عبارت رسدمی نظر به

 :بود اٌن مطلب آن حاصل و دارد، بٌشتری وضوح آنجا مطلب دٌدم و کردم مراجعه خودم تمرٌرات



 اجرایِ  صرؾِ  و ندارٌم؛ ضد اثبات به نٌازی اصال   ما چونکه ندارٌم؛ مثبت اصل به نٌازی ما" 

 متؤّخر مرتبه در که اصولی ممتضای فمط ما جا اٌن در پس کند؛می کفاٌت بودن عٌنی عدمِ  استصحابِ 

 دو اٌن نهاٌت در است، برائت اصل جرٌان جای نباشد عٌنی اگر که کنٌم،می ضمٌمه آن به را هستند

 ".دهندمی نتٌجه را بودن عٌنی از ذّمه برائت و شوندمی ضمٌمه باهم اصل

 :اقول

 چون ندارد؛ چندانی فاٌده   اال و کنٌممی ذکر علمی فواٌد جهت به فمط را هادٌدگاه و مطالب اٌن

 لدس اٌشان که ایضمٌمه آن به و نٌست، استصحاب جرٌان محل اٌنجا اصال   گذشت، که همانطور

 هللا آٌت که همانگونه دارد، وجود برائت اصل جرٌان امکان مستمٌما   چون نبود؛ نٌازی فرمودند سره

 .باشندمی صورت همٌن به نٌز اشکاالت دٌگر و شدند؛ لائل آن به دٌگران و هللا رحمه خوٌی

 :اندنوشته االصول منهج کتاب در دوم، اشکال به پاسخ در سره لدس اٌشان

 عنوان ٌک اصل اٌن اٌنکه برای نٌست، بودن کفائی عدمِ  اصلِ  با معارِض  بودن عٌنی عدم اصل"

 ثابت بودن عٌنی اما شودمی جاری آن عدمِ  استصحابِ  که است لرٌنه آن انتزاع منشؤ و است؛ انتزاعی

 منشؤ عدم ٌا بودن، عٌنی به ظهورِ  عدمِ  استصحابِ  جرٌان تنها بنابراٌن مالزمه؛ آن با مگر شودنمی

 .  ٔ"ماندمی بالی آن انتزاع

 :اقول

 :شده مطرح صورت بدٌن اشکال بنده تمرٌرات در

 و شوند؛نمی اخذ شرعی احکام موضوعات در که هستند انتزاعی عنوان دو بودن، کفائی ٌا عٌنی" 

 را کفائی و عٌنی عنوان انتزاعِ  منشؤ بر دال لرٌنه   فمط پس کرد، بحث آنها انتزاعِ  منشؤ از باٌد فمط

 ".را کفائی و عٌنی مطابمی عنوان بر دال لرٌنه   نه کرد، نفی توانمی

 :اندنوشته و شدند لائل تفاوت ظهور منشؤ در دو، اٌن مٌان آن، از جواب در سره لدس اٌشان

 ٌعنی ـ بودن عٌنی انتزاع منشؤ و است، منفصله لرٌنه   دائما   بودن، کفائی انتزاع منشؤ اٌنکه دلٌل به"

 کنٌم؛می استصحاب را آن عدم پس استؽرالی، عموم مانند است، متّصله لرٌنه - آن در لرٌنه ظهور

 استؽراق عدم دلٌل به است؛ منفصله ظهور عدم اصل همان بودن، کفائی در ظهور عدمِ  اصل بنابراٌن

 به بودن، عٌنی عدم استصحاب برای ما چون شد؛ تعارض به لائل است ممکن وجود اٌن با. مثال  

 وجود اٌن با پس ندارٌم؛ آن به نٌاز بودن کفائی بر دال لرٌنه   در اما دارٌم نٌاز ازلی عدم استصحاب

 عٌنی نه است بودن کفائی شودمی ثابت آنچه نهاٌت، در و کنٌم، ممّدم را بودن کفائی ما که است ممکن

 استصحاب بر ممّدم آن، حجٌّت به لول از پس ازلی، عدمِ  استصحاب: شود گفته اٌنکه مگر. بودن

 به ُملَزم ما چراکه. کنٌممی استصحاب را آن پس شده، لحاظ آن در أزلٌّت اٌنکه برای است؛ عادی

 تنبّه جهت فمط را مطلب اٌن و. است تامّ  اّول جهت اٌنکه دلٌل به نٌستٌم؛ کامل نتٌجه آوردن دست

 ".شدٌم ٌادآور ذهنی

 :اقول

                                                           
ٔ
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 عمومِ  نحو به فمط را عٌنی وجوب اٌشان که است اٌن کرد مطرح اٌنجا در توانمی که اشکالی کمترٌن

 اٌن بر پس کردند؛ لبول اساس همان بر نٌز را کفائی وجوب تفسٌر حالٌکه در دادند، لرار استؽرالی

 .باشد داشته وجود دو اٌن مٌان تفاوتی نباٌد گفت باٌد اساس

 

 دّم صْرت

 ُمجَمل جهت ازاٌن کالم که است آن بر فرض چون بودن؛ عٌنی به مولی اراده تعلّك عدم استصحاب"

 .  ٔ"است

 :است شده بٌان اٌنگونه بنده تمرٌرات در استصحاب از صورت اٌن

 شده تردٌد آن بودن کفائی ٌا عٌنی در که امر، اٌن صدور علّت عنوان به مولی، اراده مرتبه   به باٌد" 

 انتزاع منشؤ به ممٌّد اراده اٌن اٌنکه در اما است محرز اٌنجا در مولی اراده اٌنکه با شود، نظر و دلت

 انتزاع منشؤ به مولی اراده بودن ممٌّد عدمِ  اصلِ  اساس اٌن بر شود؛می شکّ  شده بودن کفائی ٌا عٌنی

 همان که کنٌممی ضمٌمه آن به را دٌگری اصلِ  امتثال ممام در و سازٌم،می جاری را بودن عٌنی

 ".دهدمی نتٌجه را بودن کفائی نهاٌت در که است، زائد تکلٌؾ از برائتِ  اصلِ 

 

 اشکبل ّ ًمذ
 آن و داشت، اشاره بدان سره لدس اٌشان خود که است همانی شودمی مطرح اٌنجا در که اشکالی

 اراده تمٌٌد عدم اصل با معارِض  اصل اٌن که بودن؛ عٌنی انتزاع منشؤ به مولی اراده تمٌٌد عدم اصل

 .است بودن کفائی انتزاع منشؤ به مولی

 :کندمی بٌان اٌنگونه را پاسخ االصول منهج کتاب در اٌشان

 از بعد شک اگر) است تکلٌؾ اسماط به بودن، کفائی بازگشت چونکه نٌست؛ اٌنگونه خٌر،: للنا" 

 بودن عٌنی ثبوتِ  سببِ : دٌگر عبارتی به شود،نمی تکلٌؾ ثبوتِ  سببِ  آن، عدم اصل پس( باشد امتثال

 را ذّمه فراغ بالمطابمه که بودن عٌنی عدم اصل خالؾ بر است عملی الزم ٌک اٌن که چرا شود؛نمی

 ".دهدمی نتٌجه

 وجٌه کنٌم، لحاظ لٌد را کدام هر اگر ثبوت، عالم به نسبت را اشکال سره لدس اٌشان دٌدم تمرٌراتم در

 :دهندمی پاسخ اٌنگونه را اشکال امتثال عالم به نسبت اما است؛ دانسته خوب و

 است اٌن ما مسئله فرض و ندارد، امتثال ٌک از بٌش کفائی، واجب چونکه شود؛می سالط تعارض"

 تمٌٌدِ  عدمِ  اصلِ  پس - است شده حادث ؼٌر، امتثال از بعد شکّ  چراکه ـ است شده ُمحمّك امتثال که

 آن ممابل در حالٌکه در ندارد؛ شرعی اثر که است اموری جمله از بودن کفائی انتزاع منشؤ به ارادهِ 

 ذّمه فراغ که بسٌار، افراد تعداد ذّمه   اشتؽال ٌعنی بودن عٌنی اٌنکه دلٌل به دارد، وجود شرعی اثر

 ".دهدمی نتٌجه را آنها

 

 اشکال و نقد

                                                           
ٔ
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 :کرد منالشه نکته دو در سره لدس اٌشان با دراٌنجا است کافی

 عمومِ  نحو به ٌعنی نکرد، مراعات را بود کرده اختٌار کفائی واجب تفسٌر در که را آنچه اٌشان ـ ٔ

 .شدمی مکلّفٌن جمٌع ذّمه   اشتؽال موجبِ  که استؽرالی

 از پس اراده رفع در اما دارٌم، را فعل اٌن صدور به آن تعلّك و مولی اراده وجود به ٌمٌن ما ـ ٕ

 استصحاب جرٌان ممتضای لذا کنٌم،می استصحاب را اراده آن بماء لذا کنٌم؛می شکّ  بعض امتثال

 .بود خواهد تکلٌؾ بودن عٌنی

 دکن هجبدی در اصل اجزای ثْدى فبیذٍ ثی
 :است فاٌده بی دلٌل دو به حدالل حکم، مبادی در اصل اجرای گفت باٌد بحث از لسمت اٌن در

 اّل دلیل
 از اطاعت که است اموری جمله از حکم، مبادی ساٌر و اراده چونکه ندارد ایفاٌده استصحاب اٌن

 .شد نخواهد مترتّب ثمری و فاٌده آن، بماء استصحاب در بنابراٌن نٌست؛ واجب آنها

 دّم دلیل

 است ممکن اراده، همچون حکم مبادی مرتبه   در که گذشت کفائی وجوب  از اول تفسٌر منالشه در

 به آنکه تا ندارد وجود تکلٌفی چونکه بگٌرد؛ تعلّك فاعل با آن ارتباط لحاظِ  عدمِ  با فعل به مولی اراده

 تکلٌؾ به مشؽول ایذّمه هٌچ االنحاء من نحو   بؤیّ  مرتبه اٌن در پس شود؛ نهاده کسی ذّمه و ُعهده

 .کنٌم استصحاب را آن تا نبوده،

 در نٌز اشکاالت همٌن و است، تصّور لابل نٌز مطلوب و ؼرض بحث در نٌز منالشه و استدالل اٌن

 .بود خواهند مطرح آنجا

 

 اشتغبل لبػذٍ: دّم اصل

 :است شده بٌان صورت بدٌن لاعده اٌن به استدالل نحوه

 سموط در شکّ  به شّک، اٌن شود، شکّ  آن بودن کفائی ٌا عٌنی در و شد فردی  متوجه امری اگر"

 .  ٔ"برائت نه است اشتؽال لاعده جرٌان موارد از اٌن و گردد؛می بر ؼٌر امتثال با امر

 :اقول

 عموم نحو به اٌنکه بنابر کفائی واجب خصوص در ما آنچه با بوٌژه است؛ موّجه استدالل اٌن

 با و شد عرض که بٌانی آن با استصحاب ٌعنی سابك، اصل با آن نتٌجه   و. کردٌم اختٌار استؽرالی

 .است موافك کردٌم ذکر که مانعی از نظر ؼضّ 

 در توضٌحی هٌچگونه و منع، آنرا به تمّسک استداللی هٌچ بدون سره لدس خوٌی هللا آٌت لٌکن

 اٌشان شاگرد دادند؛ ارجاع ٕاشتؽال و برائت مباحث به مطلب تفصٌل درٌافت برای و ندادند اٌنباره

 :است کرده بٌان اٌنگونه را دٌدگاه اٌن ردّ  و کرده تبعٌّت اٌشان از نٌز ظله دام فٌاض هللا آٌت

                                                           
ٔ
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 متوّجه امری اگر بنابراٌن است؛ کفائی وجوب سنخِ  با متفاوت مالکا   و روحا   عٌنی وجوب سنخ" 

 مٌان جامع وجوب ثبوت در چند هر هنگام، اٌن در شود، شکّ  آن بودن کفائی ٌا عٌنی در و شد فردی

 اٌنکه برای ندارد؛ علم بخصوصه کفائی و عٌنی وجوب از هٌچٌک در لٌکن دارد، علم کفائی و عٌنی

 آن کسی که زمانی مگر ندارد اثری هٌچ جامع به علم و دارد وجود شکّ  آندو از ٌک هر حدوث در

 اگر اما و عٌنٌا ؛ أم کفائٌا   کان سواء شود،می واجب او بر تکلٌؾ اتٌان هنگام اٌن در که نکند امتثال را

 شکّ  اٌن آنکه مگر کند،می شکّ  آن سموط در او چند هر هنگام، اٌن در کرد، واجب به لٌام دٌگری

 اصل آن در مرجع که است واضح پر و برگردد، آن به ذّمه اشتؽال و عٌنی وجوب حدوث در شکّ  به

 .  ٔ"بود خواهد برائت

 اشکبل ّ ًمذ
 که کردٌم بٌان استصحاب جرٌان در که همانطور وجوب، کلی ٌعنی ـ جامع وجود به اٌشان مادامٌکه

 کلی آثار زٌرا شود؛می ثابت عٌنی وجوب شک بدون پس دارد، اعتراؾ - است آثار ترتّب آن الزمه  

 دو و کنٌم،نمی اراده بودن عٌنی از ؼٌر چٌزی وجوب کلی آثار از ما عٌنی؛ وجوب لوازم ٌعنی

 است، آنها انتزاع منشؤ شودمی لحاظ اٌنجا در آنچه و هستند انتزاعی عناوٌن از کفاٌی و عٌنی عنوان

 گفته آن ردّ  در تا نٌست آن خاص تعرٌؾ و عنوان و عٌنی وجوب اثبات به نٌازی دٌگر اساس براٌن

 تامّ  اشتؽال لاعده جرٌان توضٌح پس نٌست؛ خاص فرد آثار ترتّب کلی، استصحاب جرٌان الزمه   شود

 .است

 :مٌپردازٌم آنها به ذٌل در که است وارد هللا حفظه اٌشان کالم بر دٌگری اشکاالت و نمد

 در ظهور اٌشان مطلب" است کفائی وجوب سنخ ؼٌر عٌنی، وجوب سنخ: " است نوشته اٌشان ـ ٔ

 در ما و هستند؛ وجوب کلی افراد از مصادٌمی دو اٌن و است تباٌن دو، اٌن مٌان نسبت که دارد اٌن

 طبٌعت در تنها آنها مٌان تفاوت و است ٌکی دو اٌن خطاب و کردٌم بٌان آنرا بودن ناتمام گذشته

 .است واجب

 اٌن در اٌشان"  دارد علم کفائی و عٌنی مٌان جامع وجوب ثبوت در چند هر: " است نوشته اٌشان ـ ٕ

 .نکرد ذکر اٌنجا در را آن علّت چه به دانٌمنمی اما کنند،می کلی استصحاب جرٌان به اعتراؾ فمره

 وجوب چون لفظ؛ در مگر ندارد وجود مشروط و مطلك وجوب مٌان جامعی بگوٌٌم است ممکن

 صّحت بر دلٌلی تواندنمی مشروط، وجوب به او التزام اساس براٌن است نرسٌده فعلٌّت به مشروط

 .باشد جامع وجود به لول

 چند" نکند امتثال را آن کسی زمانٌکه مگر ندارد اثری هٌچ جامع به علم و: "عبارت اٌن به ـ ٖ

 :است وارد اشکال

 .است تمام نا مشروط واجب به کفائی واجب تفسٌر گذشت، که همانگونه ـ الؾ

 ؼٌر لٌام از لبل در اثر آن محل چون است؛ مسئله فرض خالؾ شدند، خاطرنشان اٌشان که اثری ـ ب

 اٌنجا در موضوعٌّتی اثر اٌن پس است؛ ؼٌر امتثال از بعد عملی اصل در ما فرض حالٌکه در است،

 .داشت نخواهد

 صورت به فعل اتٌان لزوم ٌعنی اٌن چونکه زنند،می لٌد را وجوب آثار عبارت، اٌن در اٌشان ـ ج

 اٌشان و کردٌم بٌان لفظی اصول بحث در که همانطور نه؛ ٌا باشد کرده آن به لٌام دٌگری چه مطلك،

                                                           
ٔ
 .ٖٖٖص 2المباحث االصولٌة ج -



 نحو به آن تفسٌر بنابر کفائی واجب خودِ  کردند، اٌشان که مطلبی اٌن اما پذٌرفتند؛ را مطلب آن نٌز

 کرد،می فرار آن از که شد محذوری آن دچار مطلب اٌن با و است؛ ؼٌر اتٌانِ  عدمِ  به مشروطِ  وجوبِ 

 وجوب به لائل دلٌلی هٌچ بدون شد موجب اما بود، عٌنی وجوب تعرٌؾ نفی صدد در اٌشان چون

 .طلبدمی زائد نهمإ اٌنکه با شود کفائی

 نمد لابل" دارد وجود شکّ  آندو از ٌک هر حدوث در اٌنکه برای: " ٌعنی اٌشان دٌگر عبارت ـ 2

 آن حدوث وجوب، ثبوت نفس با بلکه نٌست؛ مشکوک عٌنی وجوبِ  حدوثِ  که گفت باٌد زٌرا باشد؛می

 ثبوت همان وجوب ثبوتِ : دٌگر عبارت به شد، اشاره لبال   که همانطور شد خواهد ثابت و متٌمّن

 گرددمی روشن اٌشان بعدی عبارت در تؤّمل وجه بٌان اٌن با است؛ هو هو عبارتی به و عٌنی وجوب

 ".گردد بر عٌنی وجوب حدوث در شکّ  به شکّ  اٌن آنکه مگر: " گوٌدمی که

 

 ثزائت اصل: سْم اصل
 به و سره لدس خوٌی هللا آٌت است؛ برائت اصل شده، تمّسک آن به مبحث اٌن در که دٌگری اصل

 :است نوشته آن توجٌه در و کرده تمّسک اصل اٌن به ظله دام فٌاض شٌخ شاگردش اٌشان تبع

 شکّ  هنگام در عٌنٌّت نفی - برائت اصل - آن ممتضای که است اٌن رسدمی صحٌح نظر به آنچه و" 

 به را گروهی موالٌی اگر که آنجاٌی مانند هست، زائد تکلٌؾ آن در که اعتبار اٌن به باشد؛می آن در

 ٌا شودمی سالط آن به ؼٌر لٌام با که است کفائی عمل اٌن اٌنکه در کردٌم شکّ  ما و کرد امر عملی

 اصلِ  به رجوع از مانعی و اشکال هٌچ فرضی، چنٌن مثل در شود؟نمی سالط ؼٌر لٌام با که عٌنی

 .  ٔ"ندارد وجود بودن عٌنی از برائت

 اشکبل ّ ًمذ
 اٌن بر است؛ آن انتزاع منشؤ شده، والع ملحوظ اٌنجا در آنچه و است انتزاعی عنوانی بودن عٌنی

 جمٌعِ  ذّمه   اشتؽال در استؽرالی، عموم به لول بنابر کفائی و عٌنی وجوب مٌان تفاوتی هٌچ اساس

 شود؛می ثابت زائد مإونه بدون وجوب، خود پس ندارد، وجود تمدٌر دو هر بنابر واجب، به افراد

 .بود نخواهد برائت اصل اجرای محل بنابراٌن

 اصلِ  با مطابك است ممکن آنها خود مبانی طبك عملی اصلِ  ممتضای شودمی معلوم گذشت، آنچه از

 نفی عملی اصل ممتضای: "گوٌدمی که ظله دام فٌاض شٌخ کالم بودن ناتمام اٌنجا از و باشد؛ لفظی

 .شودمی فهمٌده ٕ"بود خواهد لفظی اصل نتٌجه عکس آن نتٌجه اٌن بنابر است عٌنٌّت

  

                                                           
ٔ
 .ٖٖٖص ٖالمباحث االصولٌة ج -
ٕ
 همان. )ممتضی االصل العملی نفی العٌنٌّة و لهذا تکون نتٌجته علی عکس نتٌجة االصل اللفظی( -



 

 هٌکز اس ًِی ّ هؼزّف ثَ اهز در ّجْة ثْدى تْصلی یب تؼجّذی

 هؼبصز فمِبی دیذگبٍ
 لرار عبادات لسمت در را منکر از نهی و معروؾ به امر کتاب که بود اٌنگونه متؤّخر فمهای سٌره

 .است لربت لصد به مشروط و تعبّدی آنان نزد تکلٌؾ اٌن اٌنکه بر است دلٌلی اٌن و دادندمی

 توّصلی به آنان از ایعّده حتی کردندنمی اشاره( لربت لصد) شرط اٌن به شرعی مسائل بٌان در لکن

 پاداش و اجر لربت لصدِ  صورتِ  در بله اند،ندانسته شرط را لربت لصد و کرده، تصرٌح آن بودن

 .ٔشودمی داده

 

 فمِبء اس لُذهبی دیذگبٍ
 ایعّده زٌرا آورند؛ بشمار تعبّدٌات از را واجب اٌن بودند ماٌل بٌشتر متمّدم، فمهای رسدمی نظر به اما

 معروؾ به امر التهذٌب، در سره لدس طوسی شٌخ و الکافی در سره لدس کلٌنی شٌخ همچون آنها از

 شٌخ و اند،داده لرار است لربت لصد به مشروط که الجهاد کتاب ابواب ضمن در را منکر از نهی و

 به ٕگذشته مباحث در که همانطور االلتصاد، در سره لدس طوسی شٌخ و الهداٌة در سره لدس صدوق

 .کردند مطرح اعتمادات مباحث در را واجب اٌن شد، اشاره آن

 :[شده نوشته خصوص اٌن در االسالمی الفمه موسوعة کتاب در]

 ولت که عباداتی راستای در را بحث اٌن المتهّجد، مصباح کتاب در سره لدس طوسی شٌخ" 

 .  ٖ"است آورده الجهاد باب ضمن در را آن عمود و جمل در و است؛ داده لرار ندارند مشخصی

 .ٗ"الِعبَادات ِمنَ  الفَرٌَضة َهِذه أن سره لدس الثانِی الَشهٌد کلماتِ  بَعِض  ظاهرُ : " شده حکاٌت و

  

 ػبّهَ ػلوبی دیذگبٍ

 اعتمادی اصول از را آن و گذاشته فراتر را پا فرٌضه اٌن مورد در عاّمه، علمای مٌان از معتزله اما

 :اندلائل و اندبرشمرده خود

 با بود مٌّسر آنها برای اگر است، منکر ازاله   و معروؾ الامه   است واجب مسلمانی هر بر آنچه" 

 اکتفاء آن از کمتر به توانستندنمی آن با اگر و شودمی گفته جهاد آن به که( دهند انجام را آن) شمشٌر

 .  ٘"ندارد وجود فاسمان و کافران برابر در مماومت مٌان تفاوتی آنان نزد و کنند؛

                                                           
ٔ
. االحکام 898مساله  2ٕٕص ٕج لدس سره ثانی. منهج الصالحٌن شهٌد صدر ٖٔمساله  2ٔ9ص ٔتحرٌر الوسٌلة ج -

 .27ٕٔالشرعٌة شٌخ منتظری مسؤله 
ٕ
 در مبحث: ادله عٌنی ٌا کفائی بودن امر به معروؾ و نهی از منکر. -
ٖ
 .5ٖٔص 7ٔموسوعة الفمه االسالمی ج -
ٗ
ست که، اٌن واجب اٌن ا لدس سره . ظاهر برخی کلمات شهٌد ثانیٕٕٔفمه االمر بالمعروؾ و النهی عن المنکر ص  -

 )امر به معروؾ و نهی از منکر( از عبادات است.
٘
 .78ٕص  ٔبه نمل از: المماالت ج -



 مانند - محتسب کار خصوص در: " آٌدمی بر عاّمه علمای از برخی ظاهر از که همانطور و" 

 از ناهی و معروؾ به آمر]  محتسب ٌعنی بر را لربت لصد - لرشی االخوة ابن و شافعی شٌزری

 . ٔ"اند دانسته واجب[ منکر

 :دارد وجود لول دو بلکه احتمال، دو مسئله اٌن در گفت باٌد پس

 هٌکز اس ًِی ّ هؼزّف ثَ اهز ثْدى تّْصلی: اّل لْل

 آنها ادلّه به ادامه در اندبرشمرده تکلٌؾ اٌن بودن توّصلی اثبات برای را ادلّهای نظرٌه اٌن پٌروان

 :پردازٌممی

ل دلیل ّّ  ا

 عدم اصل نٌز و لربت، لصد با تکلٌؾ اٌن اتٌان لزوم بر دالّ  شرعی نصوص در نملی دلٌل وجود عدم

 .است حاکم اٌنجا در

 اشکبل ّ ًمذ
 لبول را آن دّوم لسمت اما کنٌم، لبول را شرعی نصوص در آن ورود عدم ٌعنی دلٌل، اّول لسمت اگر

 لرار بررسی مورد اصول علم در که همانطور باشد، لفظی اصلِ  اصل، از مراد اگر زٌرا ندارٌم؛

 به لائل ما چند هر است، مواجه بودن توّصلی اثبات برای اطالق به تمّسک استحاله   اشکال با گرفت،

 .هستٌم اطالق به تمّسک امکان

 پس است؛ امارات ُرتبه   از متؤّخر عملی اصلِ  ُرتبه   گفت، باٌد باشد عملی اصلِ  اصل، از مراد اگر و

 اشتؽال لاعده جرٌان احتمال آن بر عالوه شود؛ مراجعه بودن تعبّدی به لول ادلّه   به اّول مرتبه   در باٌد

 .دارد وجود لُربت، لصد بدون واجب اتٌان صورتِ  در ذّمه فراغ شکّ  در

 

م دلیل ّّ  د

 عدم و معروؾ تحمّك واجب، اٌن از ؼرض که توضٌح اٌن با( موضوع و حکم مناسبات) به توجه با

 در مؤخوذ وجوب نوع بنابراٌن ندارد؛ وجود لربت لصد و اٌندو، مٌان تالزمی پس است، منکر تحمّك

 .است معاصرٌن عبارات از برخی ظاهر اٌن و ؛ٕنٌست تکلٌؾ بودن تعبّدی ُمستلزم اٌندو،

 و فساد لطع جهت به هستند، توّصلٌات از دو اٌن بلکه: " است نوشته اٌنباره در سره لدس خمٌنی امام

 .  ٖ"فراٌض الامه  

 از نهی و معروؾ به امر در لربت لصد که است آن الوی: "اندآورده نٌز هللا رحمه منتظری آلای و 

 .  ٗ"است حرام از منع و واجب الامه   دو، آن از ممصود زٌرا نٌست؛ الزم منکر

                                                           
ٔ
، و معالم 7به نمل از: نهاٌة الرتبة فی طلب الحسبة شٌرزی ص ٕٕٕفمه االمر بالمعروؾ و النهی عن المنکر ص -

 .57المربة فی احکام الحسبة لرشی ص
ٕ
 .68ٔص 7ٔموسوعة الفمه االسالمی ج -
ٖ
 بل هما توصلٌان لمطع الفساد و إلامة الفرائض. -265، ص: ٔ تحرٌر الوسٌلة؛ ج -
ٗ
: االلوى انه ال ٌعتبر لصد المربة فً 27ٕٔمسؤلة  -67ٖاألحكام الشرعٌة على مذهب أهل البٌت علٌهم السالم؛ ص:  -

 المنع من الحرام.االمر بالمعروؾ و النهً عن المنكر، بل الممصود منهما إلامة الواجب و 



 اشکبل ّ ًمذ
 و معروؾ به امر در بودن توّصلی به لول بنای زٌر و اساس آنچه که شد گفته بارها گذشته مباحث در

 گونه دو به توانمی مطلب اٌن به و است؛ واجب اٌن اؼراض از بعض به اعتماد است منکر از نهی

 .داد پاسخ نمضی و حلّی

 َحلّی پاسخ

 فرٌضه، اٌن تشرٌع فلسفه   و اسرار از که بود آن مفٌد کردٌم ذکر گذشته در که رواٌات از ایمجموعه 

 همچنٌن و است؛ معروؾ ترک و منکر عصٌان، ارتکاب سبب به متعال خداوند برای ؼضب اظهار

 مٌّت و دٌن بی ضعٌؾ، مإمنی باشد نداشته را - تعالی هلل الؽضب ٌعنی - وٌژگی اٌن مإمنی اگر

 به لٌام دٌگری که بگٌرٌم فرض اگر حتّی اساس اٌن بر است؛ شده معرفی تعابٌر اٌن نظٌر و االحٌاء

 اٌن که دارد آن از نشان تعابٌر اٌن شود؛ سالط او ذّمه   از واجب، اٌن گردد موجب و کند تکلٌؾ اٌن

 .است تعبّدٌات از فرٌضه،

 نقضی پاسخ

 و نشر و الامه برای نٌز جهاد آنجاٌٌکه از و است طرح لابل نٌز جهاد خصوص در سإال همٌن

 است؟ کرده تصرٌح آن بودن توّصلی به کسی آٌا است، فساد و ظلم بردن بٌن از و دٌن تروٌج

 سوای معناٌی بودن، تعبّدی از ما زٌرا گرفت؛ نظر در آن بودن تعبّدی بر دلٌلی توانمی را وجه اٌن

 بردن بٌن از و فراٌض و دٌن برپاٌی و الامه لصد و ندارٌم؛ سبحان خداوند به لصد و فعل انتساب

 بر که اؼراضی اٌن و داد؛ لرار عنوان اٌن ذٌل توانمی را معصٌت و گناه مصادٌك تمام رٌشه

 .است فعل بودن تعبّدی وجوه از همه شمردٌم

 اهل و متدٌنٌن آنچه مٌان که است متشرعه ارتکاز و وجدان فرٌضه، اٌن بودن توّصلی به لول از مانع

 دٌگر در آنها ؼٌر عملکرد با دارند منکر از نهی و معروؾ به امر از عملکردشان و رفتار در شرع

 کردن نهادٌنه و نظم برپاٌی انگٌزه با آن، مانند و مدنی نهادهای ها،دولت نظٌر اجتماعی فضاهای

 که آنجاٌی مانند گذارند؛می تفاوت دهندمی انجام لبٌح و زشت اعمال ارتکاب از منع و انسانی فرهنگ

 کند، تصوٌب فحشاء مراکز ٌا خمر، شرب وٌژه هایمکان تاسٌس منع با رابطه در را لانونی دولت،

 هایسازمان ٌا زنان، حموق ٌا خانواده حموق از حماٌت هدؾ با بشر، حموق هایسازمان مصوبات ٌا

 از کارها لبٌل اٌن که حالی عٌن در آن؛ مانند و زٌست محٌط از حماٌت جهت به زٌست محٌط حموق

 اٌن عملکرد هٌچولت متدٌنٌن و متشّرعٌن اما باشندمی منکر از نهی و معروؾ به امر مصادٌك

 و دانند؛نمی منکر از نهی و معروؾ به امر مصادٌك از را مدنی و حکومتی هایارگان و هاسازمان

 .دانندمی لربت لصد بدون را رفتارها اٌن انجام اٌنکه دلٌل به مگر نٌست اٌن

 پس است، توّصلٌات از منکر از نهی و معروؾ به امر اگر که است طرح لابل سإال اٌن همچنان

 ٌعنی - کتاب اٌن شود گفته آن توجٌه در است ممکن اند؟داده لرار عبادات ضمن در را آن فمهاء چرا

 و الکافی کتاب در که همانگونه بود، الجهاد کتاب ابواب از ٌکی -منکر از نهی و معروؾ به امر

 به آن علٌرؼم اما شد؛ مطرح مستمال   آن جاٌگاه و اهمٌّت دلٌل به و زمان مرور به و آمده، التهذٌب

 همانگونه کردند،می مطرح آن از پس ٌا آن آخر در مستمٌما   آن، إعمال ابزار و اهداؾ نزدٌکی دلٌل



 از جهاد فرٌضه که جهت آن از و کردٌم؛ خاطرنشان ٔالفرائض أسمی کتاب تمهٌدات و ممدمات در که

 از و اندکرده ذکر لسمت همان در نٌز را منکر از نهی و معروؾ به امر است، تعبّدی تکالٌؾ

 .است آمده بشمار تعبّدٌات

 آلای و( اظهر) به هللا رحمه ثانی صدر هللا آٌت شهٌد ما استاد که باشد جهت همٌن از است ممکن و

 بودن توّصلی به جزم و لطع هللا رحمه خمٌنی امام لٌکن اند؛کرده تعبٌر( الوی) به هللا رحمه منتظری

 .کردند پٌدا آن

 

 هٌکز اس ًِی ّ هؼزّف ثَ اهز ثْدى تؼجّذی: دّم لْل

 دهند، لرار ُمدالّه مورد وجه چند به را فرٌضه اٌن بودن تعبّدی بر استدالل توانندمی دٌدگاه اٌن پٌروان

 .بُرد بهره بودن تعبّدی نفع به توانمی نٌز فرٌضه اٌن بودن توّصلی ادله از وهمچنٌن

 ثْدى تؼجّذی ادلَّ

 جهت به تکلٌؾ اٌن تشرٌع فلسفه و اسرار از ٌکی که کردٌم ذکر پٌشٌن مطلب در آنچه -ٔ

 .شودمی آن بودن تعبّدی موجب داشتن، متعال خداوند با ارتباط اٌن و است متعال خداوند برای ؼضب

 

 و اهداؾ روح، جهت از جهاد فرٌضه با معروؾ به امر فرٌضه مٌان آمٌختگی و تداخل -ٕ

 بودن تعبّدی به گرددمی موجب است تعبّدٌات از جهاد فرٌضه دانٌممی آنجاٌٌکه از و إعمال؛ وساٌل

 جای به تعابٌر از برخی در که جاٌی تا آنها وحدت به لول بنابر خصوصا   شوٌم؛ لائل معروؾ به امر

 .ٕکردٌم خاطرنشان گذشته مباحث در که همانطور اند،شده استعمال همدٌگر

 

 شد؛ آورده بودن توّصلی اثبات در پٌشٌن مطالب در که همانگونه موضوع، و حکم مناسبات -ٖ

 .آورٌممی بودن تعبّدی اثبات در را استدالل آن عکس اٌنجا در

 

 ؼٌر آنچه با دهندمی انجام متشّرعٌن که اینهی و امر آن مٌان تفاوت وجود به وجدانی ارتکاز -2

 اٌن با اما است ٌکی مصادٌك و موارد اٌنکه با دهند؛می انجام – نهادها و هاسازمان و هادولت – آنان

 منکر از نهی و معروؾ به امر عنوان صدق در لربت لصد دانستن دخٌل جهت به را تفاوت وجود،

 .است

 

 و رفته تکلٌؾ اٌن روی - تلمائٌا   – خودکار صورت به و شود اراده اٌنکه بدون بودن، تعبّدی -5

 شود بودن تعبّدی از خالی وظٌفه اٌن اگر و نٌست؛ تفکٌک لابل که شکلی به است، شده آن با مالزم

 نهی و امر فاعل، اٌنکه دلٌل به نٌست؛ صادق آن بر منکر از نهی و معروؾ به امر عنوان دٌگر

                                                           
ٔ
کتاب اسمی الفرائض، حاوی مطالب درس خارج فمه امر به معروؾ و نهی از منکر مولؾ می باشد که بحث  -

اصولی حمٌمت وجوب کفاٌی به مناسبت در ضمن آن طرح گردٌده و از آن جدا و به صورت مستمل چاپ شده است. 
 )مترجم(

ٕ
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 امتثال لصد نهی، و امر اٌن با او و است آمده ممدس شارع سوی از که امری خاطر به مگر کندنمی

 از ؼٌر او هدؾ اگر و است، نهفته عمل نفس در تعبّد لصد و نٌّت پس کند؛می را مولی طلب و امر

 نخواهد – گذشت که همانطور - منکر از نهی و معروؾ به امر مصادٌك از دٌگر او فعل باشد اٌن

 .بود

 ندانسته شرط را لربت لصد منتها آورده، را مضمون همٌن به نزدٌک المهذّب در سبزواری مرحوم

 : نوٌسدمی اٌشان است

 ٌبعد ال و( العموم و االطالق و لالصل) المربة لصد المنكر عن النهً و بالمعروؾ األمر فً ٌعتبر ال"

 ٌمصد لم ما مطلما المنكر عن الناهً و بالمعروؾ اآلمر فٌثاب أٌضا، الثواب ترتب فً اعتباره عدم

 لم ما المربٌة األمور من كالجهاد األمور هذه نفس ألنّ : " مٌکند بٌان اٌنگونه را علت ادامه در" الرٌاء

 .  ٔ"الخالؾ ٌمصد

 

 جرٌان به لائل که کسانی نزد لربت لصد بدون امتثال تحمّك در شکّ  در اشتؽال لاعده جرٌان -6

 .کردٌم بٌان سابما   که همانطور هستند؛ آن

 است تعبّدٌات از منکر از نهی و معروؾ به امر که است آن حك به ألرب گفت، باٌد گذشت آنچه بنابر

 .شد نخواهد محمّك لربت لصد بدون آن امتثال و

 در زٌرا نٌست؛ سازگار آنها عملی سٌره و متشرعٌن و متدٌنٌن عرفی ارتکازات با مذکور نتٌجه لٌکن

 به امر آن بر باشد، لربت لصد بدون چند هر شود محمّك که طوری هر را منکر و معروؾ عرؾ،

 هرگاه و است منکر ازاله   و معروؾ تحمّك مطلوب زٌرا کنند؛می اطالق منکر از نهی و معروؾ

 مانند بگٌرد صورت لربت لصد بدون چند هر آورد،می همراه به را ذّمه برائت شود حاصل نتٌجه

 .گٌرد صورت انسانی انگٌزه ٌا شخصی ؼرور و ؼٌرت خاطر به منکر از نهی که آنجاٌی

 :برد مٌان از وجه دو با توانمی را مذکور مانع گفت باٌد اّما

 کردٌم؛ ذکر بودن تعبّدی و واجب اٌن بٌن که ایمالزمه دلٌل به است والعی ؼٌر فرض اٌن -ٔ

 منکر از نهی و معروؾ به امر اطالق دٌگر کنٌم منفکّ  بودن تعبّدی از را واجب اگر که سبب بدٌن

 .بود نخواهد درست آن بر

 امتثال تحمّك دلٌل به - باشد لُربت لصد بدون چند هر – خارج در فعل تحمّك با ذّمه برائت -ٕ

 بدون نهی با منکر فاعل چونکه شود؛می سالط واجب موضوع انتفاء دلٌل به بلکه نگرفته، صورت

 باشد نداشته خود فعل در لُربت لصد که ناهی نهی پس آن؛ مانند و کشٌده دست عصٌان از لربت لصد

 عدم آثار اّما شد؛ نخواهد مجازات و شودمی سالط وی ذّمه از وجوب چند هر شودنمی شمرده ُممتَثِل

 از واجب صورتٌکه در تکلٌؾ، انجام در تؤخٌر و ُسستی دلٌل به مواخذه نظٌر مکلّؾ اٌن بر امتثال،

 .شد خواهد ُمترتّب آن نظٌر و بود شرط آن در مبادرت که است افعالی لبٌل

 نظر اتّفاق آن بودن تعبّدی بر همه که است جهاد فرٌضه کرد ذکر آن برای توانمی که دٌگری مثال

 لُربت لصد بدون ایعّده و وطن، به متجاوزان دفع مانند آٌد، پٌش آن برای موضوعی اگر که دارند؛

 متجاوزان دفع همان که ؼرض و مطلوب زٌرا شودمی سالط اٌنجا در تکلٌؾ کنند واجب اٌن به لٌام

 .است نگرفته صورت - لربت لصد ٌعنی شرط فمدان دلٌل به - امر امتثال اّما شد، ُمحمّك بود
                                                           

ٔ
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 - موضوع انتفاء با سموط - ظرٌؾ خصوصٌّت و وٌژگی اٌن به التفات و توّجه عدم خاطر به شاٌد و

 اٌنگونه برخی شد سبب – فردی تعبّدٌات ساٌر در نه – بود منکر از نهی و معروؾ به امر باب در

 .است توّصلٌات از تکلٌؾ اٌن که کنند پٌدا ذهنٌّت

 

 دلیك ًکتَ

-می سالط واجب اٌن کنند، امتثال را کفاٌی واجب ایعّده هرگاه که اندگفته مکّررا   خود کالم در فمهاء 

 انتفاء سبب به کفاٌی واجب که ٌابٌممی در مسئله در بٌشتر دلت با که گفتٌم سابما   ما ولی شود؛

 دٌدگاه دو اٌن مٌان تفاوت برای هم را وجهی و امتثال؛ خاطر به نه شودمی سالط که است موضوع

 بودن تعبّدی ٌا توّصلی جهت به تفاوت آن و شد روشن مٌان اٌن در دٌگری وجه اکنون و کردٌم؛ بٌان

 لصد بدون فردی صورتٌکه در فرٌضه، اٌن بودن تعبّدی به لول مبنای بر چون است؛ واجب اٌن

 مکلّفٌن ساٌر از وجوب گردد حاصل ؼرض و نتٌجه و نماٌد منکر از نهی و معروؾ به امر لُربت،

 است؛ نشده ُمحمّك باشد لُربت لصد همان که شرط فمدان دلٌل به امتثال حالٌکه در شود،می سالط

 دلٌل به نه است موضوع انتفاء علّت به گفتٌم، سابما   که مطالبی آن بر مضاؾ واجب، سموط بنابراٌن

 .امتثال

 

  

 

 

 


