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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصٍ مباحث گذشتٍ
آخشیي تمسیوی کِ دس کفایِ تَد همذهات هتمذهِ، هماسًِ ٍ هتأخشُ ٍ تحث تسیاس هْن تصَیش ضشط هتأخش سا تحث 

هوکي است هَاسد هتفاٍت  تفصیل تِاست ٍ  لثَل لاتلای کِ اسائِ ضذُ تَد  گاًِ حشدین کِ دٍ سِ تا اص هسالک پٌک

است تِ یکی اص تصَیشّایی کِ تِ آى اضاسُ ضذ ٍ اص  لثَل لاتلضشط هتأخش سا تصَیش کشدین ٍ گفتین  ّشحال تِتاضذ 

  .هثاحث هْن ّن تَد

 ّا ضَد ایي هِ تا ایٌدا دس کفایِ توام هیتَد ٍ یک تمسین اضافِ کشدین تمسیوات همذ تمسیندس کفایِ سِ چْاس 

  .تمسیوات ٍاخة است تمسیوات همذهِ تَد تؼذ تؼذی

 مقدمات قزیبٍ، متًسطٍ ي بعیدٌ
است کِ همذهاتی کِ  هغلة ایيٍ آى  سا ضشٍع کٌین دس تمسیوات همذهِ ػشض کٌین ٍ تحث تؼذی هغلة دیگشی

دس  (ٍلتی تکلیفی آهذ تایذ همذهاتی سا فشاّن کشد)آیذ  ى هیتِ ػٌَاى صهیٌِ ٍ ضشایظ ػول تِ تکلیف تش ػْذُ اًسا

هتصل  ضَد گاّی همذهات لشیثِ است کِ همذهِ لشیثِ ٍ حمیمت ایي همذهات تِ همذهات لشیثِ ٍ تؼیذُ تمسین هی

 کِ ایيداسد ای ُ ٍلی همذهات تؼیذ ؛کِ ایي همذهِ است ضَد هی ّا تِ تاال پلِ اصتاالی تام سفتي دس حمیمت ّواى سفتي 

پلکاى سا تخشد یا اگش آساًسَس است ٍلتی ساختواى دسست کٌذ تایذ آساًسَس  تؼیذتش ایٌکِ پلکاًی سا ًصة کٌذ ٍ

 ًصة کٌذ ٍ چیضّایی اص ایي لثیل.

ٍ االى اص  ایي سا تحث کشدُ تَدین ،ضَد تخییش هی کِ ًَع استهمذهات گاّی همذهِ هٌحصشُ است گاّی چٌذ 

کٌین کِ همذهات لشیثِ ٍ همذهات هتَسغِ ٍ همذهات  ػشض هی الومذهِ ریتا  آى  فاصلٍِ هیضاى  حیث لشب ٍ تؼذ

 تؼیذُ داسد. 

داسد کِ هتصل تِ فؼل است کِ سٍی پلِ لذم تضًذ تاال تشٍد یا ای ِ ٍلتی کِ ها ػولی هأهَس ضذین همذهات لشیث

 است.  ّا همذهات لشیثِ ایي ا تضًذ کِ تیایذ پاییي سَاس تطَد،کلیذ آساًسَس س

چیضّایی  ٍ ًشدتاى سا اص آى عشف خاًِ تیاٍسد ایي عشف تگزاسد ایٌکِیک همذهات هتَسغِ داسین کِ فاصلِ داسد 

 اص ایي لثیل.
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سفاسش ساخت  ،ًیستّن اگش  ؛یؼٌی فاصلِ صیادی داسد هثل ایٌکِ تایذ تشٍد تخشد ؛گاّی همذهات تؼیذُ است 

ای کِ ٍخَد داسد. یا ٍلتی  عَس تشٍد تا هشاحل تؼیذُ ٍ ّویي سفاسش هَاد تذّذ ،اگش ساخت ّن ًیستتذّذ، 

است کِ  ّایی آپاستواىهثالً  ؛خَاّذ ساختواى تساصد اگش هأهَس تِ کَى ػلی السغح است تِ ًحَ ٍاخة هستحة هی

سالم  ع() حسیيتِ اهام  تام پطتتاالی  اصخَاّذ ایي هستحة سا ػول کٌذ کِ هستحة است کِ  صذ عثمِ است هی

دیگشی است کِ دس همذهِ ٍخَد ایي تمسین  .تاال تشٍد تاداضتِ تاضذ  دس ایي صَست ساختواى تایذ آساًسَسذ تذّ

 داسد.

 تفايت مقدمات قزیبٍ ي بعیدٌوکتٍ ايل: 
چَى حکن  ٍخَد داسد؟الی هغشح تطَد کِ آیا تفاٍتی تیي همذهات لشیثِ ٍ تؼیذُ دس حکن ػملی سؤهوکي است 

 گَیذ همذهِ ٍاخة سا تایذ تحصیل تکٌی ضشػی هحل تحث است. ٍاال ایٌکِ ػمل هی حکن ٍلی ػملی لغؼی است

ضاهل ّوِ  -کٌین ٍخَب ضشػی سا تؼذ تحث هی-ٍخَب همذهِ  ِ ضَد ایي حکن ػملی ت ًیست. سؤال هی هحل تشدیذ

همذهات لشیثِ یا هتَسغِ ضَد یا ایٌکِ هثالً  ْا ٍ تؼذّا هیلشتٍ  هشاتثْاٌْا ٍ اًَاع همذهات ػلی االختالف ایي ػ

آیذ  هی دس تکالیف اختواػی ّوِ همذهات هطوَل ایي حکن است. هصذاق ایي تحث ؟ خَاب هؼلَم است کِگیشد هی

 تِ ػٌَاى یک تحث هستمل تِ خاعش ایي ٍ تیاى ایي تحثضَد  دس تکالیف اختواػی ایي تحث خیلی خذی هغشح هی

 کِ خیلی ًوًَِ ٍ هصذاق داسد.است 

 اهشًٍْی ساتایذ همذهات ایي  دس آًدایی کِ ضشایظ توام است ّستین کِ ٍ ًْی اص هٌکش هؼشٍف اهشتِتِ  ها هأهَس

ای ضکل تذّذ ٍ تالش  یي است کِ هثالً ٍصاست یا ساصهاى تطکیل تطَد، هؤسسِا یکی اص همذهات آىفشاّن کشد. 

یضِ اص ت ّا هسلواىیا دفاع اص  ف سا ػول کٌذتشای ایٌکِ ایي تکلیخوغ تکٌذ ای ِ کٌذ افشاد سا دس لالة ًْاد ٍ هَسس

 اسالم یا هسلواًاى ٍاخة است.

تسْیالت  ،سال عشاحی کٌذ چٌذتؼیذُ است تایذ  خة است همذهاتی داسد گاّی همذهات آىایي دفاع کِ ٍا

 فاع کٌذٍ دصیاًت  ّا هسلواىی خذی اًدام تذّذ تا تتَاًذ اص ػضت ، کاسّای اساسی ٍ ػلوسیضی کٌذ ، تشًاهِتساصد

ٍ ّن تِ لحاػ  همذهات فشاّن ًیست گیشد دس تسیاسی اص تکالیفی کِ دس حَصُ هسائل اختواػی تش ػْذُ اًساى لشاس هی

همذهات تؼیذُ است تکلیف ّن همیذ تِ صهاى ًیست  ّن تِ لحاػ فاصلِ صهاًی الومذهِ ریسلسلِ عَلی همذهِ تا 
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سا اص آًدا  دضوٌاىاص فلسغیٌی کِ اضغال ضذُ دفاع کشد ٍ  هثالًهغلك است کِ تایذ اص سشصهیي اسالهی دفاع کشد 

سال کاس  چٌذیيخَاّذ کِ همذهات تؼیذُ است گاّی تایذ  تکلیف همذهاتی هی ٍایي یک تکلیف است  اًذاخت،تیشٍى 

 عَس است یؼٌی همذهات اً ایيآیذ فشلی ًذاسد هخصَصاً دس اهَس اختواػی غالث کشد تا تِ آًدا سسیذ. تِ ًظش هی

ّا  ّوِ ایي ،کٌذ ایي همذهِ لشیثِ ٍ تؼیذُ ًذاسد گَیین ػمل تِ ٍخَب همذهِ حکن هی هیایٌکِ  ،خَاّذ ای هی تؼیذُ

تشد ایي  ػشفاً اص حالت اختیاس تیشٍى هی سا همذهِ تؼیذُ است کِ ایي اهش لذس آىهوکي است خاّایی  .هطوَل ایي است

اص ایي  ٍلت آى ایي دس اختیاس ضوا ًیست، گَیذ ػشف هی ،دیگش تکٌذ صذسالتخَاّذ عشاحی  تالذست سا تش آى ًذاسد 

 سٍد. تحث تیشٍى هی

  وتیجٍ بحث
 اصًظشػمل لغؼاً حکن داسد ٍ  هطوَل تحث ٍخَب ػملی ٍ همذهِ ّست کِتٌاتشایي همذهات چِ لشیثِ چِ تؼیذُ 

همذهِ تؼیذُ است کِ  لذس آىکِ ای ُ هطوَل تحث است هگش دس همذهات تؼیذ -تؼذ تحث خَاّین کشد-ضشػی ّن 

ّا ًیست. یا دس ایي حذ است یا ایٌکِ  دس اختیاس ایي ٍ داًذ الومذهِ سا اختیاسی ًوی ، هکلف تِ ٍ ریدیگش ػشف

 تشای تکلیف دیگشی است.  تلکِ ًیست تشای تکلیف خَد اٍ کٌذ کِ اٍ فشاّن هیای ِ همذه

 دس تحث حکَهت اسالهی ایطاىسا دس ًدف ضشٍع کشدًذ  ِفمی ٍالیتدس ّواى هَلغ  علیٍ اهلل رضًانهشحَم اهام 

دس ػول اخشا تطَد. اگش ای ِ کطذ تا ًظشی الذام کشد ٍ گاّی پٌداُ سال عَل هی ،فشهایٌذ تایذ ًظشیات داد هی کِ آهذُ

ن اص تَاًذ کوک تِ دیگشی تذّذ ایي ّ ٍلی هی ٍاسغِ اٍ لاتل ػول ًیست اٍ ٍ تِ دّذ دس صهاى کاسی کِ اٍ اًدام هی

اػاًِ ٍاخة  خای خاصی دسهستحة است  عَسکلی تِ کِ ضَد لثش ٍ التمَی هیااػاًِ ػلی  سٍد تحث همذهِ تیشٍى هی

ٍ فضایین کِ همذهات لشیثِ هتَسغِ همذهِ تیتَاًین تمسین دیگشی تش  تٌاتشایي هی ؛خَاّذ دلیل خاظ هی ضَد ٍ هی

یؼٌی ٍخَب ػملی آى لغؼی است ٍخَب ضشػی آى تحث  ؛ّوِ ایي السام داخل دس تحث ّست ٍ تؼیذُ است

 ؛خَاّذ ضذ

 : استثىائات بحثيموکتٍ د
 کِ هطوَل تحث است دٍ استثٌا داسد؛ٍم ایٌکِ همذهات تؼیذُ ًکتِ د
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 استثىای ايل
ػشف اهش  ٍ ًیایذ ستؼیذُ است کِ هَخة ضذُ فؼل ٍ ػول اختیاسی تِ ضوا لذس آى یکی ایٌکِ ایي همذهات

 ،ضَد ّن هٌتفی هی  همذهِ ٍ ضَد تاضذ تکلیف هٌتفی هی عَس اگش ایي ًکٌذ حساب اختیاسی

 استثىای ديم 
دّذ ٍلی  تشای ػول اٍ ًیست چَى ػول اٍ کفاف تِ ایي ًویای ِ همذهات تؼیذُ ٍلَ ایٌکِ همذه ایٌکِ استثٌای دٍم

َد، اػاًِ خایی است کِ همذهات ض اػاًِ هی ٍ ضَد ضَد اص حَصُ همذهِ خاسج هی تشای دیگشی است اگش ایي تاضذ هی

لاػذُ ٍخَب همذهِ یک لاػذُ  فشق همذهِ ٍ اػاًِ ایي است -تاسّا ػشض کشدین-کٌذ سا تشای فؼل غیش فشاّن هی

 ضَد. است ٍ ایي اص آى همَلِ هی است لاػذُ دیگش اػاًِ

 ؟ؤال: س

ضَد. ٍلی اگش تکلیف ٍخَد داسد ٍ اهش غیش اختیاسی  گَیین اصل تکلیف هٌتفی هی هی سسذ تِ آى اگش ًوی خَاب:

ضَد آى سا ّن تایذ تیاٍسد. آى یک تحث دیگشی ّست کِ گاّی دس همذهات ػسش ٍ حشج ٍخَد داسد آى ّن  ًوی

ػسش ٍ حشج  همذهات تؼیذُ دس گاّی .کٌذ هٌتفی هی ساتاضذ خَد تکلیف  عَس ایياگش کِ ضَد  لاػذُ ػسش ٍ حشج هی

 ضَد.  ضَد ٍ تکلیف هشتفغ هی هتؼلك تِ تکلیف هی ٍ ضَد ػسش ٍ حشج هی خَد تکلیف دسٍالغاست کِ 

ّای هَخَد  ّا خَب است دس تمسیوات همذهِ دٍ تحث سا تش تحث ایي ّن هغلثی کِ اضاسُ تِ آى دس ایي تحث

دس  خصَظ تِّا  ین کِ تِ ًظشم ّوِ ایيیکی ّن تحث ساتك کِ دٍ سِ تحث اضافِ کشد ،ایي تَد یکیاضافِ کشدین 

 هْن است. فمِ اختواػی ٍ تا ًگاُ اختواػی

 سؤال: ؟

یؼٌی ٍخَب ٍ تکلیف هغلك است  ٍ ضشط ٍخَب ًیست ّا همذهِ ٍاخة است ایي است کِ ایي ها ضخَاب: فش

خَب تاضذ اص تحث ضشط ٍ ،اها ایٌکِ همذهِ ضشط ٍاخة ًثاضذ تطَد آى ػول کشدتایذ ایي ضشایظ سا فشاّن کشد تا 

 خاسج است.

 سؤال: ؟

 .گیشد حکوص هحذٍد است ایي سا ًوی تفْوذ کِ اص اٍل تایذ ػمل خَاب:
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 تکالیف فزدی ي جمعی
 :نتکالیفی کِ ها داسی کِتحث دیگشی ایٌدا اضافِ کٌین 

تِ صَست ػیٌی یا کفایی تایذ  هثالً تکلیفی است کِ یک فشد تایذ تِ ًحَ ػیٌی یا کفایی لیام تِ آى تکٌذگاّی 

 ؛ٍ ًْی اص هٌکش تکٌذ هؼشٍف اهشتِ یاسٍصُ تگیشد یا ًواص تخَاًذ 

ًْی اص  هؼشٍف ٍ اهشتِ گاّی ٍاهشی لیام کٌٌذ هثل دفاع  گاّی ّن تکلیف خوؼی ّست یؼٌی گشٍّی تایذ تِ یک

  .هطاسکت داضتِ تاضٌذی س اًدام یک فؼلتیست ًفش د یاتایذ دُ  تلکِ تَاًذ خوؼی اًدام تگیشد یک ًفش ًوی تایذ هٌکش

سا تیاٍسد آًدا  است ٍ تایذ ٍاخة تکلیف ػیٌی خَد گاّی همذهِ فؼل ،کٌذ ّن تفاٍت هی دس همذهاتایي تفاٍت 

کٌیذ ٍ  هؼشٍف اهشتِیا ایٌکِ تکلیف کفایی است گفتِ  د،ٍضَ تگیش تایذ کِ تِ صَست خاظ تِ اٍ گفتِ ًواص تخَاى

گاّی تکلیف هتَخِ فشد ًیست هتَخِ خوغ است  .ّا است ضَد ایي تکلیف کفایی تِ ایي هی ایٌدا تا یک ًفش ادا

تشی  ّا همذهات سٌگیي خیلی ٍلت سا تکٌیذ. تکلیف کِ خوؼی ضذ همذهات آىایي کاس  تِ صَست خوؼیگَیذ  هی

 .کِ خوغ تِ آى هکلف است ضَد هی

ای ِ دّذ ٍلی گاّی ّن همذه ی یا کفایی اًدام هیلزا همذهات گاّی همذهاتی است کِ یک ًفش تشای تکلیف ػیٌ

تشد یا دس تؼضی  کاسی پیص ًویٍ ع است کِ تک تک اسصضی ًذاسد ادف است کِ تشای تکلیف خوؼی آهذُ است هثالً

ّا تاتغ  سٍد تایذ خوغ تاضٌذ. همذهات ایي ّیچ کاسی پیص ًوی تِ صَست فشدیٍ ًْی اص هٌکش  هؼشٍف اهشتِاص هَاسد 

تکلیف ّن خوغ  ت آىهمذهاًسثت تِ ست آًدا کِ تکلیف خوؼی است خوغ ًسثت تِ ایي تکلیف داسًذ ٍ ًَع حکن ا

ضَد. اص ایي دٍ تحثی کِ گفتین هؼلَم ضذ گاّی الصم است تشای  هٌتمل هی سًگ خَد تکلیف تِ همذهات کِ داسًذ

سیضی دس آًدا  ش ٍسیغ تشًاهِتذاتیاًدام یک تکلیف فشدی یا خوؼی ساصهاًی تطکیل داد ساختاسّایی سا عشاحی کشد 

 ضَد. ّوِ خضء تحث همذهِ ٍ هطوَل تکلیف هی داضت کِ

ایي چٌذ تحث تکویلی تَد کِ دس ایٌدا ّست ضایذ اٍلیي تاس است کِ ایي سِ چْاس تحث دس تمسیوات تِ ایي 

 ّا افضٍد. تطَد چیضّای دیگشی ّن تِ ایي ضایذ خلَ تشٍد ٍ ضکل آهذ اگش عشح تطَد

 ؟سؤال: 
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آًدا تکلیف دفاع یک چیضی است کِ ّوِ سا گشفتِ است تایذ تثیٌین تکلیف تؼلك تِ ػول خاصی گشفتِ  خَاب:

گیشد آى اص  ضَد ٍلی اگش خغاب عَسی است کِ اٍ سا ّن هی اػاًِ هی ،ًیست ِ ستغی تِ ایي ًذاسد ٍ ایي هخاعة آىک

 تاتغ ایي است کِ خغاب چغَس تاضذ. ،ضَد تاب همذهِ هی

 ؟سؤال: 

ّا  خیلی ٍلت-کِ اگش هصذاق دفاع ًیست  ،ضَد ّن هطوَل هی هصذاق دفاع است خَد آى ػول اٍاگش  خَاب:

 تٌذین. ایي تحث سا هی  پشًٍذُ .ضَد یا اص تاب ػٌاٍیي دیگش هی اػاًِ -ّن ًیست 

  تقسیمات ياجب
. تا ایٌدا تمسیوات همذهِ عثك تشتیثی کِ دس کفایِ آهذُ است تمسیوات ٍاخة است کِ ضَین ٍاسد تحث تؼذی هی

 ضَد. سد تمسیوات ٍاخة ٍ تکلیف هیتَد ٍلی اص ایٌدا ٍا

استثاط  غیشهستمینتمسیوات ٍاخة استثاط هستمین ًذاسد ٍلی  ٍلی تمسیوات لثلی هستمین تا تحث استثاط داضت

 ضَد چشا ٍ چگًَِ تا تحث همذهِ استثاط داسد.  هؼلَم هی ّشکذامداسد کِ دس 

 ت ياجبتقسیماپیشیىٍ 
تِ ػٌَاى تمسیوات  ّا اص لذین دس حلمات تمسیوات ٍاخة یا حکن سا دس تؼضی کلوات هثل ضْیذ صذس ٍ ایي

تحث تمسیوات حکن آٍسدًذ ٍ ریل تحث همذهِ ًیاٍسًذ خَدش سا یک تحث هستملی کشدًذ ٍ ّویي دسست است کِ 

تِ آى داد کِ تا حذی هشحَم ضْیذ صذس ایي کاس سا کشدًذ.  تشی دلیكیک تحث هستملی است ٍ تایذ ساهاًِ ٍ ٍاخة 

ضَین ٍ الثتِ تؼضی تمسیوات ٍ ًکات اضافی ٍخَد داسد کِ دس پایاى  دس کفایِ آهذُ است سا هتؼشض هی کِ تمسیواتی

 کٌین. کٌین یا دس ضوي اگش هٌاسثتی پیذا ضذ ػشض هی ػشض هی

 ياجب مطلق ي مشزيط -1
دیگشاى ّن  ٍ است. ایي سا دس کفایِ فشهَدًذ تکلیف تِ ٍاخة هغلك ٍ هطشٍطتمسین ٍاخة ٍ  ،اٍلیي تمسین

ٍاسد هفَْم ضٌاسی هغلك  ییيدس تؼضی کتة هتمذهیي اصَلی ایٌکِتؼشیف هغلك ٍ هطشٍط ٍاضح است ٍ کِ فشهَدًذ 

 .ّای هفصلی آٍسدًذ اصالً ضشٍست ًذاسد ٍ هطشٍط ضذًذ ٍ تحث
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 مطلق ي مشزيط تعزیف
 ّوشاُهطشٍط  تذٍى لیذ است،هغلك  فی داسد کِ ایٌدا همصَد ّواى است؛هفَْم ػمالیی ػشهغلك ٍ هطشٍط یک 

سٌدین. دٍ هفَْم  ٍلتی است کِ تکلیف سا تا چیض دیگشی هیٍ ّا دٍ هفَْم ًسثی است  تا یک لیذی است ٍ ایي

است تیي هغلك ٍ هغلك ّواى ػذم المیذ فی ها هي ضأى المیذ  د ٍ ایي ّن ٍاضح است کِ ًسثی است؛ٍضَح داس

ك است هطشٍط است کِ آى سا گَیین ایي هغل هییؼٌی ٍلتی  ؛ٍ ًسثی است شٍط ایي دٍ هفَْم ػذم ٍ هلکِ استهط

ٍط تِ ًذاسین ّش تکلیفی حذالل هطش االعالق هغلك ػلیهمایسِ کٌین ٍ ایي ّن هؼلَم است ها ٍاخة  یچیض دیگش تا

 ًذاسین.  عالقاال ػلی هغلكٍ لزا ٍاخة  ضشایظ ػاهِ تکلیف است

ٍاال  ٍلتی هغلك است یک ٍلتی هطشٍط استضشعی یک  یاگَیین یؼٌی ًسثت تِ لیذی  هی هغلك ٍ هطشٍط کِ

ٍ اص ضشایظ  ت تِ ضشایظ ػاهِ تکلیف هطشٍط استًذاسین تشای ایٌکِ الالل ّوِ تکالیف ًسث االعالق ػلیهغلك 

تِ آى یا هغلك است یا  شعی سا ضوا تگَییذ ًسثتًسثت تِ لیَد ٍ ضشایظ دیگش ّش ض ٍلت آىػاهِ کِ تگزسین 

هغلك است. ٌکِ صهستاى تاضذ یا تاتستاى تاضذ، حح ًسثت تِ استغاػت هطشٍط است. حح ًسثت تِ ای هطشٍط است؛

ضَد  اگش اخز دس تکلیف ضذُ هطشٍط هی ٍلت آىتایذ تا لیذ هؼیٌی ایي سا همایسِ کٌین تکلیف هؼیي تا یک لیذ هؼیي. 

هطشٍط  ،ضَد ٍ ّوِ تکالیف ًسثت تِ ضشایظ ػاهِ تکلیف کِ تلَؽ ػمل ٍ لذست تاضذ اگش اخز ًطذُ است هغلك هی

 تکالیف یا هغلك است یا هطشٍط.  ،ٍلی ًسثت تِ لیَد دیگشی غیش اص ایي سِ چْاس لیذ کلی ٍ ػام است

ویي است هغلك ٍ هطشٍط ػذم ٍ هلکِ است ٍ دٍ تا هفَْم ًسثی ّستٌذ ٍ ایي یک همذهِ کِ هفَْم ضٌاسی آى ّ

ًسثت تِ ضشایظ دیگش ّن گاّی هغلك ّستٌذ  ،ّوِ تکالیف ًسثت تِ هغلك تِ ضشایظ ػاهِ تکلیف هطشٍط ّستٌذ

 گاّی هطشٍط.

تکلیف ٍ ٍاخة است. همصَد ها اص هغلك ٍ هطشٍط اعالق ٍ ضشط دس خَد  ّن تا ایي تؼشیفی کِ گفتین تمسین

یؼٌی اگش استغاػت ًثاضذ ٍخَب ًیست.  هطشٍط است؛حکن است ًِ دس هتؼلك آى. هثالً حح ًسثت تِ استغاػت 

 ،تاتستاى تاضذ صهستاى تاضذ هغلك است. ایي ٍخَباسی آًکِ صهستاى یا تاتستاى تاضذ، حح ًسثت تِ فصل تشگض

ِ. ایي تکلیف ًسثت تِ لیذ خاصی خَد ایي تکلیف هحل تحث است ًِ هکلف ت ،خغاب ححپس هغلك است. 

ست اگش استغاػت ًثاضذ ٍخَتی تَاًذ هغلك تاضذ. االى حح ًسثت تِ استغاػت هطشٍط ا تَاًذ هطشٍط تاضذ هی هی

تاتستاى تاضذ یا خَاّذ صهستاى تاضذ  هی ، هغلك استحح ًسثت تِ فصل تشگضاسی کِ صهستاى ٍ تاتستاى تاضذ ًیست،
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دس تحث  ایي ،اها هکلف تِ همیذ تاضذ یا هطشٍط تاضذ یشد؛گ هی خَد تکلیف ساٍاخة است. ایي تکلیف است کِ 

تشای ًواص تایذ ٍضَ گشفت یا تشٍ ٍلی  گَیین ًواص تخَاى هی ٍلتی ؛ضَد اص ایٌدا خذا هی ٍ آیذ ٍخَب همذهِ هی

گَیین تایذ  هی هغلك است ٍ لزا ،ًسثت تِ پلِ گزاضتي ٍخَب هطشٍط ًیست ،ایي ٍخَب هغلك است تام، پطتتاالی 

گفت  اها اگش ٍخَب حح هغلك تَد هی ؛هطشٍط است ،ٍخَب حح ،پلِ سا تگزاسی ٍلی حح ًسثت تِ استغاػت

ػول کٌی.  ٍ تایستیضذ  استغاػت همذهِ هی ٍلت آىخَاّی هستغیغ ًثاش.  خَاّی هستغیغ تاش هی ٍاخة است هی

 ٍ تحثی کِ تمسین کشدین تا. ایي تحث همذهِ ٍخَب است تلکِ دس ٍخَب هطشٍط همذهات همذهِ ٍاخة ًیست

استثاط داسد. دس خایی کِ تکلیف تا حکن هطشٍط ضذ آى  ،گفتین همذهِ یا همذهِ ٍخَد است یا همذهِ ٍخَب است

ٍاخة  ٍ تحصیل آىکٌذ  آى سا تحصیل همذهِ ٍخَب است یؼٌی ًثایذ همذهِ ٍاخة ًیست،همذهِ کِ استغاػت است 

ضشط تکلیف ًیست هغلك است. عی عشیك  حح ،ًسثت تِ چیضی هثل عی عشیك همایسِ کٌیذ سا اها اگش حح ؛ًیست

تؼثیش ایٌکِ گفت  ها ٍخَب دس ایٌدا است پس ٍاخة یا هغلك است یا هطشٍط ٍ همصَد ٍ لزا تایذ تحصیل کٌذ

 طشٍط ایي تؼثیش تساهحی است.ٍاخة یا هغلك ه

اگش  یا هطشٍط است، -کلی ًِ-لیذی هغلك است  ّش تِایي است کِ تگَیین ٍخَب یا تکلیف یا ًسثت  دسست

 اگش آهذ تش ضواة ًیست کِ ها هکلف تِ تحصیل آى تاضین، ًسثت تِ لیذی هطشٍط ضذ آى لیذ خضء همذهات ٍاخ

 الصم است.

ٍخَب هطشٍط است ًِ ٍاخة  تؼثیش دلیك آىهؼلَم ضذ ایي لیذ هطشٍط دس ٍخَب هطشٍط کِ  خا ّویياص 

 ،گَیذ ًواص ٍاخة است دس ٍلت هثالً هی ؛وکي است اختیاسی تاضذ هوکي است غیش اختیاسی تاضذایي لیذ ه ،هطشٍط

هوکي  ،گَیذ حح هطشٍط تِ استغاػت است ٍلت کِ دست هي ًیست. ٍلی هی ،ایي ٍخَب هطشٍط تِ ٍلت است

تَاًذ غیش  تاضذ هیتَاًذ اختیاسی  هی ،ضَد لیذ ٍخَب ٍ ضشط ٍخَب هی است استغاػت اختیاسی تاضذ. لزا لیذی کِ

اختیاسی تاضذ ٍ دس ٍخَب هطشٍط تحصیل لیذ ٍاخة ًیست. ایي تصَیشی است کِ دس تحث لثلی دس همذهِ ٍخَد 

ٍاضح است. ایي اٍلیي تمسین است کِ ٍاخة یا هغلك است یا هطشٍط ٍ همصَد ٍخَب است  ٍ داضتین ّن ٍ ٍخَب

ِ فصَل سال ٍ یا ایٌکِ هطشٍط تِ آى است کِ تِ حیثی یؼٌی تکلیف یا ًسثت تِ لیذی هغلك است هثل حح ًسثت ت

( تا ایٌدا سٍضي 79)آل ػوشاى/«سَبِیال إِلَیٍِْ اسْتَطاعَ مَهِ الْبَیْتِ حِجُّ الىَّاسِ عَلَى لِلٍَِّ يَ». کِ اگش آى ًثاضذ تکلیف ًیست

 است.



 0472 شماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

ًسثت تِ لیذی هطشٍط است گاّی  ٍ گَیین گاّی همیذ است هی تا ایٌدا تحثی ًذاسد هؼلَم است تکالیفی کِ

 ّا ًثاضذ ضوا تکلیفی اگش ایي ،هطشٍط استٍ ّوِ تکالیف ًسثت تِ تلَؽ ٍ ػمل ٍ اختیاس ٍ لذست همیذ  .ًیست

 ّی هطشٍط است ایي خیلی ٍاضح است.ًسثت تِ لیَد دیگش ّن گاّی هغلك است گا ًذاسیذ؛

 چزایی بحث
استکاصات هشحَم ضیخ اًصاسی داسد. ّوِ عشح تحث  خالفتشچیضی  کِهغشح ضذُ است  اص ایي خْت ایي تحث

ٍلی تاالخشُ ضیخ اًصاسی  است ٍ دػَاّا تِ خاعش هغلثی است کِ خالف استکاصات ٍ چیضّای ػملی ٍ ػمالیی ها

ایي ایاهی کِ تِ ایطاى ّن تؼلك داسد ٍ علة ػلَ دسخات - یهشحَم ضْیذ هغْشای ِ ًکت ،ایي سا فشهَدُ است

گاّی  :فشهَدًذ ّای اسفاسضاى هی دسسسفتن دس  هیکِ هي دسسطاى  65سال  دس -یي استاد تضسگَاسکٌین تشای ا هی

تِ ّش آدم فْویذُ هستمین  آیذ دسًویکِ تا استکاصات ها خَس  اًذ صدُّای تضسگ حشفی  آدمٍ صذسا هالتَػلی سیٌا یا 

گَیٌذ.  عَس هی تضسگاى گاّی ایي ضَد هیگَیذ چغَس  هی ،ًیست عَس ایي گَیذ الغثغ ٍ سالن الفکشی کِ تذّیذ هی

، ایطاى کٌذ تیٌی تضسگی ایي سا گفتِ آدم تؼدة هی ٍلی هی ،پزیشد چیضی کِ تا عثغ هستمین ٍ هتؼاسف اسائِ کٌین ًوی

ایي سا  ٍ عَسیپزیشد  همذهاتی سا هی اًساى دیذگاّیسا  تایذ سفت همذهات آىفشهَدًذ کِ  دسستی هی هغلة

ّویي حشف سا تضًذ خَد تایذ تگَیذ ّویي است. ساُ هفشی ًذاسد تایذ  ٍ سسذ کِ ساّی ًذاسد خایی هیتِ  چیٌٌذ کِ هی

سیختِ کِ هحکن است اص هسیشی خلَ ای ِ پای ،تیٌذ خَس ًیست ٍلی چکاس کٌذ تشگشدد هی اٍ ّن ٍلتی تِ ٍخذاى خَد

 هطشٍط داسین.  تشای ٍاخة سا آهذُ کِ ساّی ًذاسد خض ایٌکِ ایي حشف سا تضًذ. ایي لصِ

 ياجب مشزيطبز عدم يجًد مزحًم شیخ اوصاری استدالل 
 کِ حالیدس -کٌین کِ فشدا ػشض هی-ٍاخة هطشٍط ًذاسین  تِ خاعش دٍ دلیلفشهایٌذ  هشحَم ضیخ اًصاسی هی

گَیذ تکلیف  تکلیف هطشٍط است. ایطاى هی هَلی گاّی تکلیف هغلك است ٍ گاّی خیلی سٍضي است کِ تکالیف

ضَد تگَیین تکلیف هطشٍط ًذاسین دس ػشف ػمال تکلیف  ًوی کِ افتذ دس حیثی هی ٍلت آىهطشٍط هؼمَل ًیست 

کٌذ تایذ هلتضم تِ ایي ًتیدِ  هطشٍط صیاد است ایطاى اص یک عشف همذهاتی سا چیذُ ٍ هثاًی سا پزیشفتِ کِ فکش هی

کٌین دٍ  تَاًذ ایي سا خَس کٌذ تایذ ساُ فشاس دیگشی پیذا تکٌذ کِ فشدا ػشض هی ّن چَى ًویتطَد اص آى عشف تؼذ 

 .تا دلیل آٍسدُ تش ایٌکِ ٍخَب هطشٍط دسست ًیست
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 آلِ االعْاس ٍ هحوذػلیِ  اهلل صلیٍ 
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