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 الزحوي الزحین اهللتسن 

 مقدمه
هَلی را داخل هىلف اهز اػـزاری  طَرت وِ در ٍلت تَد، تِ ایياهز اختیاری  اساهز اػـزاری  اجشاء تحث در

اهز  سایل شذ. سَال ایي است وِ آیا اهتثال تَد، در داخل ٍلتاهز اػـزاری  هَجةوِ ٍلت اتیاى وزد اها ػذری 

اهز  ًیست؟ ٍ یا ایٌىِاهز اختیاری  در ٍلت هجشی است ٍ تؼذ اس رفغ ػذر در داخل ٍلت ًیاسی تِ اتیاىاػـزاری 

 را اتیاى وٌذ؟اهز اختیاری  تؼذ اس رفغ ػذرهىلف  هجشی ًثَدُ ٍ تایذاػـزاری 

 مباحث گذشته  خالصه
تطَد ٍ همطام دٍم    اهطز اختیطاری    ٍاهز اػطـزاری    راتـِ، تزرسی طَر ثثَتی ٍ ػملی اجشاء اٍلیي همام تحث در

اهطز اختیطاری    اساهطز اػطـزاری    در هَرد اجشاء اجتْادی تَد تا هشخض شَد آیا همتؼی  ادلٍِ لفظیِ   ادلِ تزرسی

ٍارد در همطام سطَم ٍ    ٍ اثثات( ًظز تِ هجشی تَدى تزجیح دادُ شذ. سپس)ثثَت ٍجَد دارد یا ًِ؟ در ّز دٍ همام 

اجتْادی   ادلٍِ لفظیِ   ادلِ یؼٌی اگز دلیلی اس  شذیناهز اختیاری  اساهز اػـزاری  اجشاء تزرسی اطَل ػولیِ در تاب

 هزاجؼِ وٌین.اطَل ػولیِ  یافت ًشذ تایذ تِ اجشاء یا ػذم اجشاء تز

 اجزاءاصل عملی در 
 چیست؟ سِ ًظزیِ ٍجَد دارد:اهز اختیاری  اس اهز اػـزاری اجشاء دراطَل ػولیِ  در ایٌىِ همتؼی

  جِیًترا اتیاى وٌذ. اهز اختیاری  ًذارد ٍ ًثایذ سائذهىلف تىلیف  . تزائت  یؼٌی حال وِ ػذر سایل شذُ است،1

ل تِ خَیی لائهزحَم  آخًَذ ٍهزحَم  . تشرگاًی هاًٌذاستاهز اختیاری  اساػـزاری اهز  اجشاء تزائت، ِ یػولاطل 

 .اًذ شذُتزائت 

اشتغال در  ِ یػوللائل تِ اطل  االفىار یۀًْا ٍ االطَل هماالتوتاب هحمك ػزالی در هزحَم  . اشتغال ٍ احتیاؽ 2

یؼٌی ًواسی وِ در اٍل ٍلت ٍ تا  ،استاهز اختیاری  اساهز اػـزاری  اجشاء ایي لَل، ػذم  السهِ. اًذ شذُایي تاب 

 در آخز ٍلت ًیش اتیاى شَد. َتیون خَاًذُ شذُ است، وافی ًیست ٍ تایذ تؼذ اس رفغ ػذر ًواس تا ٍػ
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. تمزیز لَل ّست اجشاء ایي لَل ًیش ػذم  جِیًتاستظحاب است ٍ  اهلل رحوِ تثزیشی اهلل تیآ. استظحاب  ًظز 3

 ذ شذ.ّایشاى تؼذاً تیاى خَا

 آخوند در تمسک به بزائتزحوم م تعلیل
ٍ دلیل توسه تِ ایي اطل ػولی را چٌیي تیاى  اًذ شذُل تِ تزائت ئلا  وفایِ  طاحةهزحَم لثالً تیاى شذ وِ 

 نیداً یًوًواس اػـزاری را اتیاى وزد ٍ در داخل ٍلت ػذر تزؿزف شذ ٍ  ،: هىلف تؼذ اس داخل شذى ٍلتوٌٌذ یه

هىلف تیاى شذُ است یا ًِ؟ در ایي طَرت اطل تزائت اس تىلیف سائذ هشىَن تىلیف جذیذی اس ؿزف شارع تزای 

 است.

 تعلیل مزحوم عزاقی
اهز اػـزاری اس اهز اختیاری، شه تیي تؼییي ٍ تخییز است ٍ  اجشاءهزحَم ػزالی لائل تِ ایي است وِ در هَرد 

اٍسطت ٍ    ػْطذُ وِ تىلیفی تز  داًذ یه ًِ شه تیي تىلیف سائذ تا توسه تِ اطل تزائت شَد. تِ ایي تیاى وِ هىلف

ٍ ّز چٌذ اهطز اػطـزاری    ًیستتىلیف اٍ هتؼیي در ػول تِ اهز اختیاری است ٍ اتیاى اهز اػـزاری، هفیذ  داًذ یًو

اهتثال شذُ است حال وِ ػذر سایل شذُ است، تایذ اهز اختیاری را اهتثال وٌذ ٍ ػول تِ اهز اػـزاری هجشی ًیست 

خیز است تیي اتیاى اهز اػـزاری در اٍل ٍلت وِ هىفی است ٍ تیي اتیاى اهز اختیطاری در آخطز   ٍ یا ایٌىِ هىلف ه

 ٍلت تذٍى اتیاى اهز اػـزاری در اٍل ٍلت.

ًواس ظْز هؼیٌاً تز  داًذ یًودر ظْز جوؼِ، تىلیفی دارد، اها  السالمِ یػلدر سهاى غیثت هؼظَم  داًذ یههىلف هثال: 

 ز تیي ًواس ظْز ٍ ًواس جوؼِ است.اٍ ٍاجة است یا ایٌىِ تخیی

تٌاتزایي هزحَم ػزالی لائل تِ دٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز است ٍ در دٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز تایذ احتیاؽ 

وزد  یؼٌی آًچِ هؼیي است تایذ اتیاى شَد  در هثال، تایذ ًواس ظْز خَاًذُ شَد سیزا اگز ظْز هؼیٌاً ٍاجة تاشطذ در  

یاى شذُ است ٍ اگز تخییز تیي ًواس ظْز ٍ ًواس جوؼِ تاشذ، تاس یه ؿزف تخییز اتیاى شطذُ اسطت ٍ   ایي طَرت ات

 هجشی است.

 اشکال بیان مزحوم عزاقی 
 ًظز هزحَم ػزالی در دٍ هٌظز هَرد هٌالشِ ٍالغ شذُ است:
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  هثٌای اطَلیَى در دٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز، هتفاٍت است. تزخی هاًٌطذ آلطای خطَئی ٍ    هثٌایی. اس ًظز 1

. آلطای خطَئی   اًذ شذُهزحَم ػزالی هؼتمذ تِ احتیاؽ آلای تثزیشی رحوْوااهلل هؼتمذ تِ تزائت ّستٌذ ٍ تزخی هاًٌذ 

 اهلل رحوِدارًذ، هٌتْی هحمك ػزالی  ًظز اقاتفٍ هزحَم ػزالی در ایٌىِ دٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز است،  اهلل رحوِ

اها آلطای    شَد یهتحث هؼتمذًذ وِ در طَرت دٍراى تیي تؼییي ٍ تخییز، تایذ احتیاؽ وزد ٍ فزد هؼیي همذم  وثزادر 

 ، تز خالف هحمك ػزالی.اًذ شذُ اجشاءٍ در ًتیجِ لائل تِ  وٌذ یهٍ تخییز را همذم  اًذ تزائتلائل تِ  اهلل رحوِخَئی 

. افزادی هاًٌذ هزحطَم  ًیستدٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز . اشىال دٍم، اشىالی تٌائی است ٍ آى ایي است وِ 2

تا تحث شَد وِ ًتیجِ چیست ٍ تا حذ سیطادی   ًیستتحث دٍراى تیي تؼییي ٍ تخییز در ایي  ٌذیفزها یهشْیذ طذر 

 تیاى هزحَم شْیذ طذر طحیح است ٍ شایذ ایي تیاى را تپذیزین.

 (اهلل رحمه) صدرتقزیز بیان شهید 
ِ   ططاحة را وٌار گذاشتِ ٍ ًظز تزائطت  در ایي تحث لظذ دارد احتیاؽ  اهلل رحوِهحمك ػزالی  ِ  وفایط را  اهلل رحوط

اهز اػـزاری اس اهز اختیاری اهز تیي تؼییي یه اهز ٍ یا  اجشاء: شوا گفتیذ در ٌذیفزها یهتپذیزد. هزحَم شْیذ طذر 

، چْار   اها ها چٌیي ًظزی ًذارین. تِ ایي تیاى وِ در تظاٍیز ثثَتی وِ هـزح شذ ٍ تیاى شذّستتخییز دٍ اهز، دایز 

 اهز اػـزاری ٍ اهز اختیاری داشتین:  راتـِتظَیز ثثَتی در 

 وٌذ. استیفا. اهز اػـزاری توام غزع اهز اختیاری را 1

 غزع اهز اختیاری الشاهی ًثاشذ. هاًذُ یتالوٌذ ٍ  استیفا. اهز اػـزاری لسوتی اس غزع اهز اختیاری را 2

غزع اهز اختیاری الشاهی است اها  هاًذُ یتالوٌذ ٍ  استیفا. اهز اػـزاری لسوتی اس غزع اهز اختیاری را 3

 لاتل تذارن ًیست.

غزع اهز اختیاری الشاهی است ٍ لاتل  هاًذُ یتالوٌذ ٍ  استیفااختیاری را . اهز اػـزاری لسوتی اس غزع اهز 4

 تذارن است.

ٍ  ّستتىلیف در سِ طَرت اٍل تخییزی است، یؼٌی هىلف هخیز تیي اًجام اهز اػـزاری ٍ اهز اختیاری 

 اًجام یىی اس اٍاهز هىفی است. در چگًَگی تىلیف در طَرت چْارم دٍ ًظز ٍجَد دارد:

در حالت چْارم دٍ تىلیف ٍجَد دارد  اٍل، تىلیفی وِ تِ جاهغ تیي دٍ اهز تؼلك گزفتِ حَم اطفْاًی: . ًظز هز1

یؼٌی اگز هىلف اهز اػـزاری را اهتثال وزد ٍ تؼذ   است. دٍم، تىلیفی وِ تِ خظَص اهز اختیاری تؼلك گزفتِ است

ًظز وِ ًظز هزحَم شْیذ طذر ّن تَد را ًپذیزفتین ط ػذر سایل شذ تایذ اهز اختیاری را ًیش اهتثال وٌذ ط الثتِ ها ایي 
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ٍ تایذ اتیاى  ّستسیزا در ایي طَرت جاهغ را ػول وزدُ است ٍلی آًچِ هتؼلك تِ خظَص اهز اختیاری است تالی 

، ذتا سایل شذى ػذر تایذ اهز اختیاری را ًیش اهتثال وٌی ذیگَ یههَلی اهز اػـزاری را لثَل دارد ٍلی  تاایٌىِشَد ٍ 

 سیزا دٍ تىلیف هجشا ٍجَد دارد.

تىلیفی ٍجَد دارد ٍ یمیي تِ تىلیف جاهغ دارین ٍ در تىلیف تِ  نیداً یهدر ایي تظَیز اس حالت ثثَتی چْارم، 

ٍ اشىال شْیذ طذر  ًیستخظَص اختیاری شه دارین، یؼٌی دٍ تىلیف ٍجَد دارد ٍ اهز دایز تیي تؼییي ٍ تخییز 

اهز اػـزاری اس اهز اختیاری، تیي ٍجَد یه تىلیف ٍ ٍجَد دٍ تىلیف است ٍ ًِ  اءاجشایي است وِ دٍراى اهز در 

ایٌىِ دٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز تاشذ ٍ ًظز اتفالی تیي اطَلیَى ایي است وِ در دٍراى اهز تیي یه تىلیف ٍ دٍ 

اهز اختیاری هشىَن  تىلیف، ًتیجِ تزائت است، سیزا تىلیف تِ اهز اػـزاری لـؼی است اها تىلیف تِ خظَص

 .شَد یهاست، تٌاتزایي شه در تىلیف سائذ است ٍ تزائت جاری 

هىلف تایذ جاهغ را اتیاى وٌذ، هَلی خَاستار جاهغ تیي دٍ اهز است، حال هىلف هخیز است ایي جاهغ را ػوي 

یي تىلیف تِ جاهغ لـؼی تٌاتزا  اهتثال اهز اػـزاری اتیاى وٌذ ٍ یا آى را در ػوي اهتثال اهز اختیاری اهتثال وٌذ

دیگزی داشتِ تاشذ ٍ هَلی تگَیذ درست  ِ یثاًَاست. اگز ػالٍُ تز تىلیف تِ جاهغ، تىلیف  اجشاءایي   السهِاست ٍ 

ى شذُ است اها یه خظَطیت است وِ یه تىلیف تِ جاهغ داشتِ است ٍ تِ آى ػول وزدُ است ٍ جاهغ اتیا

هستلشم ایي است وِ ٍلتی  ٍ ایي تىلیف سائذ شَد یهی تزای هىلف ٍجَد دارد وِ هَجة تىلیف سائذ یا یاریاخت

اها تىلیف دٍم هشىَن است ٍ در طَرت شه، اطل   ػذر سایل شذ ٍ ٍلت تالی تَد، هىلف آى را اتیاى وٌذ

تزائت است سیزا تا ایي   لاػذُ. پس ایي لسوت اس تحث، هحل ّست وفایِ  طاحةزائت است وِ ّواى ًظز هزحَم ت

ٍ تحث ایشاى در ایي ًیست وِ در  وٌذ یًو، شْیذ طذر در ایي لسوت تحث وثزٍی شَد یهتحث رفغ  زاطغتیاى 

تا در جَاب ایشاى گفتِ شَد وِ اگز شوا لائل تِ تزائت ّستیذ  شَد یهدٍراى اهز تیي تؼییي ٍ تخییز، تزائت جاری 

. تلىِ شْیذ طذر لائل تِ ایي است وِ هزحَم هحمك ػزالی در ایٌىِ تحث را هظذاق نیشَ یهها لائل تِ احتیاؽ 

، سیزا تحث در ایي لسوت هظذاق دٍراى اهز تیي اًذ شذُ، دچار اشتثاُ اًذ دادُاهز تیي تؼییي ٍ تخییز لزار دٍراى 

دٍ تىلیف هشىَن ٍجَد یه تىلیف ٍ یا ٍجَد دٍ تىلیف است، سیزا یه تىلیفی لـؼی است ٍ هىلف تَدى تِ 

 .شَد یهاست، در ًتیجِ تزائت جاری 

تٌاتزایي اگز ًظز هزحَم اطفْاًی در تظَیز چْارم را پذیزفتین ؿثك تیاى هزحَم شْیذ طذر ًتیجِ، دٍراى اهز تیي 

 تؼییي ٍ تخییز ًخَاّذ تَد، تز خالف ًظز هزحَم هحمك ػزالی.
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  ز ٍجَتی تیي الل ٍ اوثز استماللی هاًؼی ٍجَد ًذاردًظز دٍم در طَرت ثثَتی چْارم ایي تَد وِ در تخیی. 2

گفت وِ در روؼت سَم ٍ چْارم  تَاى یهوِ ایي لَل را پذیزفتِ است ٍ ؿثك ایي ًظز  وفایِ  طاحةهاًٌذ هزحَم 

 ًواس، هىلف تیي گفتي یه تسثیح ٍ سِ تسثیح هخیز است.

ایي   جِیًتاػـزاری ٍ اهز اختیاری را تپذیزد،  تیي اهز  راتـِحال اگز وسی ًظز دٍم در طَرت ثثَتی چْارم اس 

تزائت در ؿزف اوثز   لاػذُ وِ  هشىَن تیي یه ٍ دٍ است ًظز تخییزی تَدى ٍاجة لـؼی است هٌتْی ؿزف تخییز

 .شَد یهجاری 

: اگز ًظز هزحَم اطفْاًی در طَرت ٌذیفزها یههزحَم شْیذ طذر تِ هزحَم هحمك ػزالی ایشاى   هٌالشِدر 

  لاػذُْارم را تپذیزیذ در ایي طَرت یه تىلیف لـؼی ٍ یه تىلیف هشىَن خَاّین داشت وِ در دٍهی ثثَتی چ

 ٍ ًتیجِ هجشی تَدى اهز اػـزاری اس اهز اختیاری خَاّذ تَد. شَد یهتزائت جاری 

ًخَاّذ اها اگز ًظز هزحَم آخًَذ را در طَرت چْارم تپذیزیذ، در ایي طَرت ًیش اهز دایز تیي تؼییي ٍ تخییز 

تخییز تیي اهز اػـزاری ٍ اهز اػـزاری وِ . 1 تَد، تلىِ ًتیجِ تخییز است هٌتْی تِ ایي ًحَ وِ دٍ ًَع تخییز دارین:

)تخییز تیي الل ٍ  . تخییز تیي اهز اختیاری فمؾ یا اهز اػـزاری ٍ اهز اختیاری2است.  اجشاءًتیجِ در ایي طَرت 

 اوثز(.

وِ  ارد هٌتْی در ایٌىِ ؿزف تخییز یه تىلیف است یا دٍ تىلیف شه دارینتخییز ٍجَد د درّزطَرتتٌاتزایي 

اهز اػـزاری اس اهز اختیاری است، هثالً  اجشاءٍ ًتیجِ  شَد یهتزائت جاری   لاػذُدر ایي طَرت ًیش اس ؿزف اوثز 

ة تخییزی یىی اس اًجام داد تایذ تِ ًحَ ٍاج وٌذ یهاگز واری وِ رٍسُ را تاؿل  داًذ یهرٍسُ هىلف   وفارُدر 

ٍ یا اؿؼام  یدرپ یپتٌذُ ٍ یا رٍسُ گزفتي دٍ هاُ  است تیي آساد وزدى هخیز داًذ یًووفارات را اًجام دّذ، هٌتْی 

شظت فمیز ٍ یا ایٌىِ اٍ هخیز است یه تٌذُ آساد وٌذ ٍ یا ایٌىِ ّن شظت رٍس رٍسُ تگیزد ٍ ّن شظت فمیز را 

  .شَد یهىلیف سائذی است تزائت جاری اؿؼام وٌذ، در ایي طَرت در دٍهی وِ ت

حظِ شَد وِ تایذ تحث در ریشِ ٍ اساس تحث پیگیزی شَد ٍ تایذ هال وٌذ یهتیاى  درستی تِهزحَم شْیذ طذر 

طَرت چْارم تَد وِ در ایي طَرت دٍ ًظز ٍجَد   جِیًت اجشاء. ػذم شَد یهثاتت  ییّا فزعتا چِ  اجشاءوِ ػذم 

داشت  ًظز هزحَم اطفْاًی ٍ ًظز هزحَم آخًَذ. اگز ًظز هزحَم اطفْاًی را تپذیزین تزدیذ تیي یه اهز ٍ دٍ اهز 

را تپذیزین، دٍراى  وفایِ  طاحةٍ ًتیجِ ٍجَد یه اهز ٍ تىلیف تَد ٍ اگز ًظز هزحَم تزائت جاری شذ   لاػذُتَد ٍ 

تزائت   لاػذًُتیجِ تخییز ٍجَتی تَد هٌتْی هحذٍدُ تخییز هشىَن تَد وِ ؿثك  ي تؼییي ٍ تخییز ًثَد، تلىِاهز تی
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تخییز هحذٍد است یؼٌی تخییز تیي اهتثال اهز اػـزاری ٍ اهتثال اهز اختیاری است ٍ در سائذ تز   زُیداگفتِ شذ وِ 

 خَاّذ تَد. اجشاءٍ ًتیجِ  شَد یهایي تزائت جاری 

ػلن تِ ػالن ٍالغ ًذارین ٍ تىلیف هشىَن است ٍ در ػالن ٍالغ  داشتِ تاشیذ وِ فزع تز ایي است وِتَجِ 

ّز دٍ تزائت است ٍ   جِیًتیىی اس چْار طَرت است، حال اگز طَرت چْارم ٍالغ تاشذ دٍ ًظز ٍجَد داشت وِ 

وِ  ؿَر ّواىت اٍل ٍالغ تاشذ، در ًتیجِ اهز اػـزاری هجشی اس اهز اختیاری خَاّذ تَد ٍ اگز یىی اس سِ طَر

 است. اجشاءلثالً تیاى شذ ًتیجِ 

: ٍلتی ًتَاًستیذ تا دلیل ػملی هشخض وٌیذ وِ ٌذیفزها یهتٌاتزایي ولیت تحث ایي است وِ هزحَم شْیذ طذر 

تِ  اهز اػـزاری هجشی اس اهز اختیاری است یا ًِ؟ ٍ ًیش اؿاللی در دلیل لفظی ٍ ًملی ٍجَد ًذاشت، تایذ هزاجؼِ

است ٍ هظلحت هَجَد حاطل  اجشاء، ًتیجِ وِ دارای چْار طَرت تَد  اگز طَرت اٍل تاشذ ػالن ثثَت شَد

است ٍ اگز  اجشاءهظلحت لاتل تذارن ًیست تىلیفی ًذارد ٍ ًتیجِ   اداهِشذُ است ٍ اگز طَرت دٍم تَد چَى 

اگز هظلحت  ٍ  است اجشاءلاتل تذارن ًیست، ًتیجِ   هاًذُ یتالطَرت سَم است ٍ الشاهی در تذارن هظلحت 

چْارم تاشذ وِ تا اهتثال اهز اػـزاری تؼغ هظلحت تحظیل شذُ است ٍلی تؼغ هظلحت وِ لاتل تذارن الشاهی 

 است. اجشاءاست ٌَّس تالی است، در ایي طَرت ًتیجِ ػذم 

. تظَیز هزحَم 2هزحَم اطفْاًی.  . تظَیز1ؿثك آًچِ لثالً تیاى شذ طَرت چْارم دارای دٍ تظَیز تَد: 

 آخًَذ. 

وِ در تىلیف هشىَن  ؿثك تظَیز هزحَم اطفْاًی دٍ تىلیف ٍجَد داشت  یىی لـؼی ٍ دیگزی هشىَن

 خَاّذ تَد.  اجشاءٍ ًتیجِ  شَد یهتزائت جاری   لاػذُ

تخییز   هحذٍدُْی ؿثك تظَیز هزحَم آخًَذ وِ جَاس تخییز تیي الل ٍ اوثز تَد، ًتیجِ تخییز لـؼی است، هٌت

 است. اجشاءٍ ًتیجِ  شَد یهتزائت جاری   لاػذٍُ در سائذ  شَد یههشىَن تَد وِ اخذ تِ حذالل 

 اشکال بیان مزحوم شهید صدر
هْن وِ در تیاى هزحَم شْیذ طذر ٍجَد دارد ایي است وِ فزهایشی وِ شْیذ طذر ؿثك فزع هزحَم   ًىتِیه 

، ًیسطت سخي ایشاى ؿثك فزع جَاس تخییز تیي الل ٍ اوثز استماللی طحیح  ، یؼٌیًیستآخًَذ تیاى وزدًذ طحیح 

 سیزا ؿثك فزع هزحَم آخًَذ تخییز در دٍ هحل خَاّذ تَد:

 . تخییز تیي اهتثال اهز اػـزاری ٍ اهتثال اهز اختیاری.1
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 تخییز تیي اهتثال اهز اختیاری فمؾ ٍ اهتثال اهز اختیاری تِ ّوزاُ اهتثال اهز اػـزاری.. 2

تزائت در ایي هَرد خطالف    لاػذُتزائت را جاری وزد، سیزا جاری وزدى   لاػذُ تَاى یًودر تخییز طَرت دٍم، 

وِ اهتٌاًی تاشذ. ایي ًىتِ اس ًىات تسیار هْن حذیث رفغ است  ؿثك  شَد یهتزائت جاری   لاػذُاهتٌاى است، سهاًی 

، اهتٌاى است ٍ اهتٌاى در جایی است داًٌذ یًوتزداشتي آًچِ « رُفغَ ػي أهّتی ها ال یؼلوَى: »ذیفزها یهحذیث رفغ وِ 

وِ هَجة راحتی هىلف شَد، اها ایٌىِ هىلف در همام ادای تىلیف، هختار تیي یه یا دٍ یطا سطِ تىلیطف تاشطذ ٍ     

 تزائت حذف وٌذ، ایي حذف خالف اهتٌاى است.  لاػذُشارع یىی یا دٍ تای ایي اختیارات را تا 
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