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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 متأخرتصًیرَای شرط 
 خؼل ضشط ٍخَب ٍیکی  :ضَد هیتصَیش  ًَعدٍ  ،هتأخشاحة کفایِ فشهَدًذ: ضشط هشحَم ص هتأخشدس ضشط 

 .ضشط ٍاخةٍ دیگشی 

 شرط يجًب
 إِلَيٍِْ اسْتَطاعَ مَهِ الْثَيْتِ حِجُّ الىَّاسِ عَلَى لِلٍَِّيَ »؛ هاًٌذ: دّین اهشی سا ضشط اصل تکلیف ٍ ٍخَب لشاس هی تاس یک

ٍ  یؼٌی اگش استغاػت ًثاضذ اصالً تکلیفی ًیست ؛کِ استغاػت دس ایٌدا ضشط ٍخَب است (۷۹/عمران آل« )سَثيال

 .ضَد ضشط، ضشط ٍخَب گفتِ هیتِ ایي تکلیف هتمَّم تِ استغاػت است. 

ٍخَد ًذاسد ٍ یا هثل ضشایظ ٍخَب  ، ٍخَب ًواصٍلت دس ًواص هثل استغاػت است کِ اگش ٍلت ًثاضذ

 هؼشٍف اهشتِ ،ًثَدى ایي دٍ صَست تاضذ کِ دس تأثیشٍ ًْی اص هٌکش کِ تایذ ػلن داضتِ تاضذ ٍ یا احتوال  هؼشٍف اهشتِ

 هثل لذست ٍ تلَؽ ٍ ػمل کِ ضشایظ ٍخَب است. ؛است گًَِ ایيکلیف ًیض ت ػاهٍِ ًْی اص هٌکشی ًیست. ضشایظ 

 اقسام شرایظ يجًب 
 لسن است: ضشایظ ٍخَب دٍ

 کِ ضشط ّش تکلیفی است. ػاهِضشایظ : 1

 است. تکلیف ػاهِضشایظ  ؿیشاص تِِ کِ : ضشایظ خاص۲

تِ تؼثیش ، اٍّل ضشط تکلیفآخًَذ دس لسن هشحَم  .ّستٌذٍ حکن ٍخَب ٍ ضشط خؼل تکلیف  ایي دٍ لسن،

 .است حکن تکلیفی ٍ حکن ٍضؼی اص اػنّن ضشط حکن  کشدًذ. ٍخَب
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 شرط ياجة
ایي ٍاخة است  کِ کٌذ هَال اهش هی هثالًایي ضشایظ دس ٍخَب دخالت ًذاسًذ؛  تَدًٍثَد ایٌکِ ضشایظ ٍاخة یؼٌی

 ّا تؼضیدس ححّ  کِ عَس ّواى. لف تش آى استایي ٍاخة هتَ ،دس همام ػول ٍ تحمّكاها  ؛تاضی تام پطتٍ تایذ تاالی 

 ضشط ٍاخة است. ،هَسن :اًذ گفتِ

، ضشط ػول است، ًِ ضشط تَاًذ هحمك ضَد ٍ ٍاخة تذٍى آى ًویّستٌذ  همذهِ :گَیین هیتوام خاّایی کِ 

ٍخَب ٍ ضشط  ضشط تِش تؼثی اآلىٍ تِ ٍخَب ٍ ٍخَد گفتِ ضذ  همذهِهغلة است کِ دس تمسین ّواى ایي ٍخَب. 

 ضَد. ٍاخة هی

 دیدگاٌ مرحًم آخًود در شرط يجًب ي ياجة
ٍ ضشط  ضشط ٍخَب (اص صهاى تکلیف سا هتأخشضشط کٌذ ) اخز هی تؼذاًکِ هَال سا هشحَم صاحة کفایِ ضشعی 

یؼٌی  ؛لشاس دادُ استضشط ٍاخة  ،هثل عْاست کِ ضاسع ؛ذٌدّ  ٍاخة لشاس هی حکن یا ضشط ػول تِ تکلیف سا

ًیض ٍاخة  اآلىتلکِ ًواص ضَد؛  ًواص ٍاخة هی ،ًیست کِ اگش ٍضَ گشفتِ ضذ عَس ایيهتمَّم تِ عْاست است ٍ  ،ػول

 .ّستٌذ ضشط ٍخَبٍ ؿیشُ ٍلت ٍ لذست ٍ تلَؽ اهثال لثلِ ٍ عْاست ضشایظ ٍاخة ٍ  است.

ذ ٍ ًضَ فتِ هیضشط ٍخَب گش ٍلت یک ؿیشُهالک دس ػمذ فضَلی ٍ  ٍ اخاصُاؿسال لیلیِ  هاًٌذ هتأخشاهش 

ضشط تکلیف ٍ ٍضغ ٍ  ّا ایي :ضَد گفتِ هی تاس یکتِ تؼثیش دیگشی کِ دس کفایِ آهذُ است  .ضشط ٍاخة ّن ٍلت یک

 .ّستٌذحکوی ًیست ٍ یا ایٌکِ ضشط تحمّك تکلیف ٍ ػول تِ تکلیف  ،ذٌتِ حیثی کِ اگش ًثاض ّستٌذخؼل ٍ حکن 

 متأخرياجة تًدن مقدمٍ شرط شرط يجًب یا 
 کِ عَس ّواىیؼٌی  ؛است لسن دٍمي ای هَسدتحث ،هتأخشضشط  :ضَد تیاى ضذ کِ ٍلتی گفتِ هی هثاحث لثلدس 

 ، ضشط ٍاخة است ًِ ضشط ٍخَب.ًیض ضشط هتأخش همذهِضشط ٍاخة است،  ٍاخة، همذهِ :گَیین هی

 ضَد: دٍ فصل تاص هیدس ایٌدا 

 ، ضشط ٍخَب است.هتأخش: اهش 1

 .ضشط ٍاخة است ،هتأخش اهش :۲
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ضشط ٍخَب  ،هتأخشفصل اٍّل کِ اهش  ایطاىًظش  تٌا تش کٌذ. فصل ایي هغلة سا تحث هی آخًَذ دس دٍ هشحَم

ٍضغ ٍلتی چیضی سا ٍ دس همام خؼل  کِ کاس اٍست.ؼٌی خؼل ٍ ٍضغ ٍ تکلیف هاًؼی ًذاسد صیشا ٍخَب یلشاس گیشد 

 اآلىایٌکِ یؼٌی ّواى ٍخَد رٌّی آى ٍ  هتأخشٌذ ٍ لحاػ اهش ک یؼٌی ٍخَد رٌّی آى سا لحاػ هی ،دّذ ضشط لشاس هی

 هَال ٍخَد داسد.دس اسادُ 

هطشٍط تِ آى  ،ست ٍ دس ػالن دسٍى اٍ ایي ٍخَبا کاس هَال دس خاسج ًیست تلکِتکلیف  خؼل ٍ ٍخَب ٍ 

م خؼل ٍ ٍضغ گفتِ دس هما کاسی ًذاسین تلکِ هتأخشایي اهش  تادس خاسج  ضَد. لشاس دادُ هیاست  هتأخشاهشی کِ 

 کٌین. آى سا لحاػ هی دسٍالغضَد ٍ  هی

 ّا آىذ ٍ ٍخَد رٌّی ًتصَّس ٍ لحاػ ضَ اآلىذ ٌتَاً هی هتأخشاست ٍ اهَس  ٍسیغدس ٍخَد رٌّی اهش خیلی 

 ضَد.فؼلی تثذیل تِ 

 وظر مرحًم وائيىی
تا  ،خاسخیِ تاضذ لضیِ صَست تِشهایٌذ: ایي خؼل اگش ف هی ٍ سا لثَل ًذاسًذهشحَم آخًَذ  ًظشهشحَم ًائیٌی 

 حمیمیِ است. د خؼل احکام ٍ تکالیف تِ ًحَ لضیِا ؿالثاً دس ایي هَاسفشهایٌذ هاًؼی ًذاسد؛ اه هیهفَْهی کِ 

تِ ًحَ ایي  ،سفش تشگشددفشصًذش اص دس فشض ایٌکِ اص  .استمثال کياص فشصًذم کٌذ کِ  هَال تِ ػثذ اهش هی هثالً

 صَست تِ؛ تلکِ خاسخیِ است تشٍ. دس ایي صَست لضیِتشای استمثال کٌذ کِ فالى سٍص  ویحمیمیِ است ٍ اهش ً لضیِ

دس ایٌدا ذ تِ استمثال اٍ تشٍ. تِ استمثال سفتي فشصًذ هي اص سفش آه کِ ٍلتیکٌذ کِ  دّذ ٍ اهش هی حمیمیِ لشاس هی لضیِ

 ذ.تشٍ کِ لشاس است فشدا اٍ تیای اآلىیؼٌی  ؛است هتأخشٍ ضشط آى  هتمذّم

 مجعًلجعل ي مقام در  متأخرتررسی امر 
. فؼلیتهمام هدؼَل ٍ ٍ همام خؼل  :خَاّذ داضتدٍ همام ٍخَد  لضیِ حمیمیِ لشاس دادُ ضَد، صَست تِایي اگش 

 است( هتأخشاهش ضشط ٍخَب ٍ کِ )فالًی اص سفش تیایذ  کِ دسصَستی تشٍتِ استمثال  :گَیذ هیکٌذ ٍ  اهش هی کِ ٍلتی

 دسًتیدِفؼلی است ٍ ٍخَب ایي تصَیش  کٌذ ٍ تصَیش ٍخَب آیٌذُ سا هی ایي همام،دس همام خؼل هاًؼی ًذاسد ٍ دس 

 ضشط ٍ هطشٍط ّش دٍ فؼلی ّستٌذ.
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 ،است ضذُ دادُخاسخیِ لشاس  لضیِ صَست تِکِ یِ همام رّي اکتفا کٌذ تلکِ ایي لضیِ کلخَاّذ تِ  ا ایي اهش ًویاه

صذاق پیذا کٌذ ه دس همام فؼلیت ٍ هدؼَل تخَاّذ کِ ٍلتی ٍ هصذاق پیذا کٌذ ٍ فؼلیتخاسج سٍصی تایذ دس ػالن 

 ضَد. هطکل پیذا هی

 قضایای حقيقيٍکلی تًدن 
ایي یک لاًَى ٍ ی کِ تالؾ ضذ تایذ ًواص تخَاًذ. کِ کس :ذٌگَی هی هثالً ّستٌذ؛ی ّویطِ تِ ًحَ کللضایای حمیمیِ 

ُ است ٍ فشدا تشای کس دیگشی. آیِ چَى تالؾ ضذ کٌذ هیپیذا  فؼلیت خاصیی است ٍ اهشٍص تشای فشد حکن کل

تذ تا ااصل اص است کِ  ِحمیمی لضیِ (۷۹/عمران آل« )سَثيال إِلَيٍِْ اسْتَطاعَ مَهِ الْثَيْتِ حِجُّ الىَّاسِ عَلَى يَ لِلٍَِّ» ضشیفِ

 کٌذ. پیذا هی فؼلیتهتؼذّد است ٍ دائواً تشای افشاد  آى ّای هصذاقٍخَد داسد ٍلی 

 آخًودمرحًم تٍ  یجًاب مرحًم وائيىحاصل 
 الىَّاسِ عَلَى يَ لِلٍَِّ»کِ  عَس ّواىصحیح است ٍ هاًؼی ًذاسد؛ دس همام خؼل تَد  ،ضشط ٍخَب اضکال ها دساگش 

ٌّی ٍ همام خؼل ضَد ٍ دس ػالن ٍخَد ر دس ػالن رّي تصَیش هی (۷۹/عمران آل« )سَثيال إِلَيٍِْ اسْتَطاعَ مَهِ الْثَيْتِ حِجُّ

استمثال کي اگش اٍ  :کٌذ اهش هی کِ ٍلتی ،صیشا دس ػالن تصَیش ؛ّستٌذ تاّنًیض تاضذ  هتأخشاگش ضشط  ّستٌذ. تاّنّوِ 

 ضَد. هی هطشٍط هتأخش ضشط تِاص لثل تایذ حشکت کٌذ ٍ دس حمیمت  ،است ٍلی تشای استمثال تؼذاًتیایذ، آهذًص 

ٍلتی کِ ٍلتی است  است؛ اها ایي هطکلی ًذاسد تلکِ هطکل لَ دس ػالن خاسج خذا ّوِ دس رّي اٍ خوغ است ٍ

ایي همام هدؼَل  ٌذ.کٌ ٍ تحمّك خاسخی پیذا هی فؼلیت خَدکاس صَست تِ ،آیذ هی احکام کلّی ٍ لضایای حمیمیِضشط 

 است.

آیا  ،آیذ هی تؼذاًخَاّذ ٍاخة ضَد ٍلی ضشط آى  هی اآلىمثال است ٍ هدؼَلیت هطکل ٍخَد داسد. فؼلیتدس همام 

داسد ٌَّص ًیاهذُ ٍ  تأثیشیا ًِ؟ اگش ًذاسد دیگش ضشط ٍخَب ًیست ٍ اگش  داسد تأثیشدس ٍخَب ایي ضشط آى 

 تگزاسد. تأثیشتَاًذ اهش هؼذٍم دس ٍخَد فؼلی چیضی  ًوی
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 وائيىیمرحًم اشکال  خالصٍ
هَال دس  تیي همام اسادُ دیگش ػثاست تِ است. خلظ ضذُتیي خؼل ٍ هدؼَل است ٍلی  هشحَم آخًَذ دلیكفشهایص 

ضوا  ًظشدس همام اٍّل  ا کٌذ ٍ گشیثاى کسی سا تگیشد، خلظ ضذُ است؛پیذ ػیٌیت خَاّذ هیًفس هَال ٍ هماهی کِ 

 ست.شخاست صیشا ٌَّص ضشط ًیاهذُ اکٌذ اضکال پات پیذا هی فؼلیتحکن  کِ ٍلتیدسست است ٍلی 

 ٍاخة کطاًذُ است. عشف تٍِ ایطاى تحث سا ست ا ... ٍخَب اص عشف هَال :ؤالس

 .کطیذینٍخَب  فؼلیتتلکِ تِ همام  َاب: تِ همام ٍاخة ًکطیذینخ

 .همام خؼل.. همذهِایي ... است ًِ دس فؼلیت دس خَد خؼل هتأخش: اضکال ضشط ؤالس

تلِ هشحَم ًائیٌی  .ست: دس ایٌدا ًیض اضکال ّگَیین ها هی ست؟فمظ دس آى اضکال ّ :گَییذ : ًِ. چشا هیَابخ

ایي خؼل یؼٌی هدؼَل  فؼلیتاست ٍلی اضکال دس  دسستخَاب ضوا  ،گَیذ کِ اگش اضکال ها دس خؼل تاضذ ًیض هی

گیشد ٍ تکلیف فؼلی  داسد گشیثاًص سا هی اآلى :گَیین هی ،گشیثاى کسی سا تگیشدٍ خَاّذ تیایذ  هی کِ ٍلتی .است

 ضشط تکلیف ٌَّص ًیاهذُ است. آًکِ حال ،ستا

یؼٌی هَال ٍلتی  ؛است ٍ دس هماهی ایي حشف دسستست ّ اآلىٍخَد رٌّی کٌذ کِ  دس رّي ایي خغَس هی

پیذا تکٌذ هطکل پیص خَاّذ  فؼلیتتخَاّذ  کِ ٍلتی :گَیین هیها  خَاّذ خؼل کٌذ خؼل اٍ هطکلی ًذاسد ٍلی هی

 آهذ.

 ٍخَب ّست. دس هثال حح، فؼلیت :ؤالس

اهشٍص سا ٍاخة  کٌذ: استمثال کي ٍ یا سٍصُ ش هیکِ اه دسخاییاها  ؛ًیست هتأخشضشط آى  َاب: دس هثال حح،خ

تلِ خؼل هَال سا لثَل داسین کِ ّیچ اضکالی  خَاّذ ٍخَب پیذا کٌذ. هی اآلى ؿسل کٌی، ضة کِ دسصَستیکشدم 

 ضشعص ٌَّص ًیاهذُ است.تاضذ،  پیذاکشدُتشای هي ٍخَب  اآلىًذاسد ٍلی اگش 

پس ضوا تِ ٍاخة کاسی ًذاسیذ تلکِ تحث سٍی ٍخَب است ٍ ٍخَب فمظ اص عشف هَلی است کِ دس  :ؤالس

 ایي کاس سا اًدام دّذ. لزا تحث ٍخَب سا ًثایذ... تَاًذ هیػالن ... 

 .اًذ هَدُفش عَس ایيتؼضی دیگش  کِ هشحَم ضْیذ صذس ٍ عَس ّواىخَتی است  ضوا، سخي: فشهایطی َابخ
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 مرحًم وائيىیپاسخ تٍ دیدگاٌ 
: ها همام اًذ فشهَدُضْیذ صذس  .اًذ دادُخَاب تِ ایي اضکال  تثشیضی ٍ دیگش تضسگاى اهلل آیتصذس ٍ ضْیذ هشحَم 

 سا تِ ایي ضکل لثَل ًذاسین. فؼلیتهدؼَل ٍ 

تا  اآلىخؼل کشدُ کِ  عَسیست. هَال ا تاتغ خؼل هَال ،هدؼَل فؼلیت :اًذ فشهَدُ دیگش تیاى تِتثشیضی ًیض  اهلل آیت

ست لشاس اچَى ٍ اص خؼل هَال است  هتأثّشاص ضشط ًیست تلکِ  هتأثّشهدؼَل،  فؼلیتکٌذ.  پیذا هی فؼلیت هتأخشضشط 

 است. پیذاکشدُ فؼلیت اآلىتیایذ  تؼذاً

تش خؼل  هتَلف ،فؼلیتتلکِ  ؛دسست ًیست ،ضذ هتَلف هتأخشتش اهش  فؼلیت ًذ:فشهَدایٌکِ هشحَم ًائیٌی پس 

 است. پیذاکشدُ فؼلیتتیایذ،  تؼذاًًیض لحاػ ضذُ است ٍ فشض تش ایي است کِ  هتأخشاهش  ،ست ٍ چَى دس خؼلا هَال

تثشیضی خؼل ٍ هدؼَل سا لثَل  اهلل آیتًظش ضْیذ صذس یک تحث هثٌایی است ٍ تایذ دس خای دیگش تشسسی ضَد. 

 فؼلیتآى  تثغ تِ سا لحاػ کشدُ تؼذاً ،خؼلّواى خؼل هَالست ٍ چَى  هدؼَل دس حمیمت فؼلیت :گَیٌذ هیاها  ؛ذًداس

 .هتأخشهدؼَل ًاضی اص خؼل است ًِ اص اهش  فؼلیتی تیایذ ٍل تؼذاًهدؼَل تا فشض ایي است کِ 

 تثریزی اهلل آیتوقد وظر شُيد صدر ي 
ایي یک ٍالؼیت است کِ  ّشحال تًِائیٌی توام ًیست.  تِ هشحَم تثشیضی دس پاسخ اهلل آیتفشهایص ضْیذ صذس ٍ 

ٍلتی گفتِ  هثالً؛ کٌذ پیذا هی ػیٌیتدس یک ظشفی  ایي لضیِ حتواًدّذ  حمیمیِ لشا هی اهشی سا تِ ًحَ لضیِ ٍلتی هَال

تِ کِ هطشٍط  یایي لاػذُ ٍ لاًَى کلّ (۷۹/عمران آل« )سَثيال إِلَيٍِْ اسْتَطاعَ مَهِ الْثَيْتِ حِجُّ الىَّاسِ عَلَى يَ لِلٍَِّ» ضَد: هی

ٍخَب تشای ضخص است، استغاػت  تا آهذى ضشط کِ تایذ پیادُ ضَد. ظشف هدؼَلست، دس ا ضذُ دادُلشاس  ضشعی

 کٌذ. پیذا هی فؼلیت

کِ ضْیذ صذس  عَس آىضَد  پیذا کٌذ یک ٍالؼیتی است کِ ًفی ًوی فؼلیتایٌکِ خغاب تشای افشاد هتفاٍت 

 اگش چیضی :گَیذ هَالست اهّا خَد ًمطِ هی پیذا ضَد دسست است کِ عثك ًمطِّذ خَا کِ هی فؼلیتیفشهایٌذ.  هی

 دّذ. یؼٌی خَد هَال اهش تؼذی سا دخیل دس ایي لشاس هی ؛پیذا کٌذ اهش تؼذی تایذ تیایذ فؼلیتخَاّذ  هی

دس ٍخَب ایي  ،هتأخشًمطِ تخَاّذ پیادُ ضَد آى اهش  کِ ٍلتی تایذ دس خاسج آى ًمطِ پیادُ ضَد. حتواً ًَِاب: خ

ایي ٍخَب هغاتك  فؼلیت اها ؛ًمطِ است تشایًیست تلکِ  هتأخشاست ٍ ایي خؼل ٍخَب، هطشٍط تِ اهش  اخزضذُ
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 دس اًَاس االصَل سٍح هغلة تِ ّویي ضکل آهذُ است است. هتأخشٍلتی است کِ اهش خاسخی تیایذ کِ  ،آى ًمطِ

 .الثتِ ًِ تِ ایي تیاى

 ؟؟؟:ؤالس

ػضم اٍ ٍ ػضم فؼلی  دسٍالغکِ ضشط  ٍ گفت ضَد تِ هشحَم ًائیٌی داد یگشی است کِ هی: تلِ ایي خَاب دَابخ

کِ اخاصُ هالک ّست.  دسخایی هثالً؛ ضَد ًوی داد ٍ دس تؼضی خاّا تَاى هیدس تؼضی خاّا ایي خَاب سا الثتِ  .است

 دس ایٌدا کاسی تِ آى ػضم ًذاسد.

 اضکال ٍاسدی است. ضذُ دادُ ّای خَابلزا اص دیذ ها اضکالی کِ هشحَم ًائیٌی داسد تا تَخِّ تِ 

 يجًد متأخرمشکل شرط  حلوظر وُایی در مًرد راٌ ايّل در 
کٌین تلکِ  ایي سا ًفی ًویها تایذ ٍخَد داضتِ تاضذ ٍ  حتواًکِ هَال تشسین کشدُ است  ای ًمطِخؼل هَال ٍ  

کٌذ کِ ضشایظ آى ػیٌی ضَد ٍ ایي ػیٌی ضذى ضشایظ دس  ػیٌی پیذا هی ٍالؼیتلی صهاًی ایذ تاضذ ٍ: آى تگَیین هی

 .اهش همذّماست ًِ  هتأخشایٌدا اهش 

طاى تِ استادضاى ٍاسد است ٍ ها تش اساس ای است ٍ اضکال دسستاست کِ فشهایص هشحَم ًائیٌی  خْت اصایي

 ّای حل ساُثَل ًذاسین ٍ تایذ ٍخَد کِ هشحَم آخًَذ فشهَدًذ سا ل هتأخشساُ اٍّل دس حل هطکل ضشط  ،ایي اضکال

 شی تشسسی ضَد.گید
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