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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 هقدهه تحث
ثؼذ اص فشاؽ اص تمسیوبت همذهِ ٍ هجبحثی کِ دس اًَاع ٍ السبم همذهِ گفتین ٍ ثؼؿی همذهبت ّن اؾبفِ ضذ کِ 

 ٍاسد تمسیوبت ٍاخت ضذین.  ،هسبئل هْوی است

 تقسیوات واجة
 تمسین ٍاخت ثِ هكلك ٍ هطشٍـ است ُهكشح ضذ اٍلیي تمسیوی کِ دس ٍاخت ٍ دس کفبیِ ٍ تمشیشات هشحَم ضیخ

اهب  ِ ثگَیین ٍخَة هكلك ٍ ٍخَة هطشٍـ،تش ایي است ک ضبیذ تؼجیش دلیك س تؼجیش ًَػی تسبهح ّن ٍخَد داسدٍ د

 .كلك ٍ ٍاخت هطشٍـ استهطَْس ثِ ٍاخت ه

 هشروط هنظور از هطلق
دس  ّب ًیست ثلکِ ّش یک اص ایي االقالق ػلیهطشٍـ  االقالق ٍ ػلیهكلك  گَیین هیك ٍ هطشٍقی کِ ایٌدب هكل

ضَد ٍاال هؼوَالً ٍاخت یب هحشم هكلك هكلك  ٍ لیذی هتػف ثِ ایي ٍغف هكلك ٍ هطشٍـ هی همبیسِ ثب یک ٍغف

ٍ لزا ثِ هؼٌبی ٍاخت  کلیف ّستٌذهطشٍـ ثِ ضشایف ػبهِ تًذاسین ثشای ایٌکِ حذالل ّوِ ٍاخجبت ٍ هحشهبت 

 .ًذاسین ّوِ هطشٍـ ّستٌذ االقالق ػلیهكلك یب تکلیف هكلك ثِ هؼٌبی هكلك ٍ 

 نکته اول
ٍلتی ًسجی ضذ دس همبیسِ ثب چیض خبغی  هكلك ٍ هطشٍـ ًسجی است؛ ًذاسین آًچِ داسین االقالق ػلیهكلك 

یب ًوبص دس همبیسِ ثب ٍلت، ًوبص  یسِ ثب هَػذ ٍ هَسن حح،سا ثسٌدین، حح دس همبیسِ ثب استكبػت، حح دس همب ّب ایي

االقالق ّن ًذاسین چیضی تکلیفی  ػلیکِ هطشٍـ  قَس ّوبى؛ ثب چیض خبغی ثبیذ سٌدیذُ ثطَد ،دس همبیسِ ثب قْبست

 شٍـ ثبضذ چٌیي چیضی دس ػبلن ًیست.یب هستحجی ثبضذ کِ ًسجت ثِ ّوِ لیَد هط ٍاخت

 سا ایي ،ًسجت ثِ ّش لیذی هطشٍـ ثبضذ االقالق ػلیهكلك ثبضذ یب  االقالق ػلیِ ثٌبثشایي ٍاخت یب هستحجی ک

وب دس تکلیفی ثیبیذ کِ ًسجت ثِ ّش لیذی کِ ض ،هکشٍُ ،حشام ،ٍاخت هستحت ،ًذاسین کِ یک تکلیفی اػن اص ٍاخت

ًسجت ثِ ّش لیذی  کِّب ّست. یب تکلیفی  ضَد حذالل ػمل ٍ لذست ٍ ایي ًوی ًظش ثگیشیذ ثگَیذ هكلك است،
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ثحث هكلك  ٍ لزاًسجت ثِ خیلی اص لیَد دس ٍاخجبت هكلك است  .ضَد ثِ ّش لیذی هطشٍـ ثبضذ ًوی ثبضذ،هطشٍـ 

گَیین ایي هكلك  هی سٌدین ٍ ٍ دس همبیسِ ثب یک چیض خبغی هی ٍ هطشٍـ ًسجی است ًِ هكلك هكلك ،ٍ هطشٍـ

 .است یب هطشٍـ است

ضَد کِ هوکي است یک تکلیف کِ ًسجی است ٍلتی ثب یک اهش هؼیي سٌدیذُ  یثب تَخِ ثِ ایي ًکتِ هؼلَم ه 

ضَد کِ ایي دٍ تب  گَیین ایي ًسجت ثِ آى هكلك است یب هطشٍـ است. اص ایي هؼلَم هی هی ثطَد دس ًسجت ثب اٍ

ًسجت ثِ یکی هكلك ثبضذ  ٍاحذ دسآىضَد یک تکلیف هوکي است  ٍغف هكلك ًیست ثلکِ ًسجی است هؼلَم هی

 ٍاحذ دسآىًسجت ثِ چیض دیگش هطشٍـ ثبضذ. ًسجت ثِ پٌح اهش هكلك ثبضذ ٍ ًسجت ثِ دُ اهش هطشٍـ ثبضذ ٍ 

 «هكلك هي ًبحیِ ٍ هطشٍـ ثبلٌػف الی ضیء آخش»ّبی هختلف دٍ ٍغف هتفبٍت داضتِ ثبضذ.  تَاًذ دس همبیسِ هی

االقالق  ػلیغف هكلك ٍ هطشٍـ ّب چیضّبیی است کِ اضبسُ ضذُ ٍ سٍضي است. ایي یک خْت است کِ ٍ ایي

ضَد یک چیضی  ّب ایي است کِ هی گَیین ًسجت ثِ اهش هؼیٌی است ٍ ًتیدِ ایي هی ًسجی کِ ًذاسین ثلکِ ًسجی است؛

 ًسجت ثِ یک اهشی هكلك ثبضذ ًسجت ثِ اهش دیگشی هطشٍـ ثبضذ.

 نکته دوم
ت هطشٍـ ّوبى ٍخَة است ٍ هؼٌبی اخًکتِ دیگشی کِ اضبسُ کشدین ایي است کِ همػَد اص ٍاخت هكلك ٍ ٍ

تب ایي  حکن گبّی ًسجت ثِ ٍغفی هكلك است گبّی هطشٍـ است. هؼٌبی هطشٍقیت آى ایي است کِ ایي است آى

هثل استكبػت است کِ تب استكبػت ًیبهذُ حکوی ًیست. هؼٌبی هكلك ثَدى آى ایي  ضشـ ًیبهذُ ایي حکن ًیست؛

ّب دٍهی هثل  اٍلی هثل استكبػت ٍلت ٍ اهثبل ایيٍلی حکن ّست، ثبضذ  است کِ ًسجت ثِ آى ٍلَ آى ًیبهذُ

ّن تکلیف  االى ّویيیؼٌی  هكلك است،یؼٌی ًوبص ًسجت ثِ قْبست  قَسی است؛ ، همذهبت ٍاخت ایيّب قْبست ٍ ایي

ّب دس ایي است ٍخَة هكلك ًسجت ثِ یک لیذی ٍخَة فؼلی  گَیذ ثشٍ همذهِ سا ثیبٍس. تفبٍت ایي ٍخَد داسد هی

فؼلی  اآلىچَى ٍخَة  آى سا ثِ دست ثیبٍسد،هطشٍـ ثِ آى ًیست اگش ضشـ اهش اختیبسی است ثبیذ  ٍ ضَد هی

ایي ٍخَة ّست هٌتْب اگش اهش هطشٍـ همذهیتی ثشای  ،گشیجبى اٍ سا گشفتِ است ٍ ًسجت ثِ آى ثبضذ یب ًجبضذ ٍ است

 ، اگش ًذاسد ّیچ.ایي داسد ثبیذ آى سا تحػیل کٌذ
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 نکته سوم
 دسّوبى حکن است، ثب ایي تفبٍت کِ گَیین  هی ٍاخت هكلك ٍ هطشٍـ کِ همػَد هب اص کًِکتِ ثؼذی ایي است 

تب  ثبیذ ٍلت ثیبیذ ٍ ثبیذ استكبػت ثیبیذ تب حح ٍخَة پیذا کٌذ، ٍخَة هطشٍـ حکن هتَلف ثش تحمك ضشـ است

حکوی ًیست  ٍ ٍخَةآى لیذ ٍ ضشـ ًیبهذُ  کِ هبداهی (88)إسشاء/«  الشَّوِس لِدُلُوكِ الصَّالةَ أَقِنِ» الن الػالٓ ثطَد،

تکلیف ٍاخت  پس ٍخَة هؼلك ٍ هطشٍـ است. دس هكلك ٍخَة ّست ٍ هطشٍـ ثبضذ یب ًجبضذ ،ایي دس هطشٍـ

گَیین چِ ثبضذ چِ ًجبضذ ًسجت ثِ آى هكلك  هی ٍاخت هكلمی کِ ثب یک لیذی سٌدیذین ٍ ٍهٌتْب هطشٍـ  ،است

چِ االى  است ًوبص ٍاخت گَیذ کِ ّیچ، هی ٍلتی یک اهشی است کِ استجبقی ثب ایي ًذاسد آى لیذ یک ،ٍخَة ّست

 .ایي سثكی ًذاسد ،دُ ثبضذبخَسضیذ اتفبق افتبدُ ثبضذ چِ ًیفت ای ّستِاص اًفدبسات  ای ٍیژُدس خَسضیذ فالى اًفدبس 

سٍصُ سا ثبیذ ثگیشد. ایٌکِ ثب آى  ،ثخَاًذثبیذ ایي ًوبص سا  ،ایي ًسجت ثِ آى هكلك است اًفدبس اًدبم ثطَد یب ًطَد

حبلت دٍم ایي است کِ ثِ ًحَی همذهیت داسد هثل قْبست. ٍخَة  ،گَیین ًسجت ثِ آى هكلك است هی سٌدین هی

هٌتْب  ،گَین ٍاخت است ًِ ٍاخت است هی اگش قْبست آهذ هي کِ ًیست قَس ًوبص ًسجت ثِ قْبست هكلك است ایي

ًسجت ثِ ثبال سفتي اص ایي پلِ هكلك است ایي ٍخَة  «ٍخَة کَى ػلی السكح»آى یک ًَػی ضشقیتی داسد یب 

سا  آى  همذهِگَیذ ثشٍ  ایي ٍخَة ایٌدب اثش داسد هی ٍلت آىهٌتْب ثبال سفتي اص پلِ ضشـ تحمك ٍاخت است.  ،ّست

گبّی دس ایي دخبلت داسد ٍلی دس اختیبس  ٍخَة فؼلی است.چَى  سا ثیبٍس آى  همذهِگَیذ ثشٍ  ثیبٍس. حذالل ػمل هی

 ٍخَة ّست ٍلی هَسن ٍ ٍلت حح دس اختیبس اٍ ًیست.  اآلىحح کِ اص دس هثل هَسن  ،ضخع ًیست

 خالصه تحث
 ي سِ حبلتی است کِ دس ایٌدب داسد؛ای

 همػَد هب اص ٍخَة اٍالً هكلك ٍ هطشٍـ سا هؼٌب کشدین کِ ًسجی است ًِ هكلك  -1

 همػَد اص ٍاخت هكلك ٍ هطشٍـ ایٌدب ّوبى ٍخَة هكلك ٍ هطشٍـ است گفتین -2

این آى اهشی کِ ثب ٍاخت سٌدیذُ ضذُ است  حکن سا ثب چیضی کِ سٌدیذُدس ٍخَة هكلك یب ٍاخت هكلك،  -3

اگش  ایٌکِ دخبلتی داسد؛یب  ،ّیچ کِثب ایي تکلیف است ٍ دخبلتی دس ایي ػول ًذاسد  استجبـ ثیآى اهش یب 

ثِ داسد ًِ ثشای تکلیف. اگش دس اسادُ  ضشقیت ثشای ػول ٍ هکلف ضتِ ثبضذ ًَػی همذهیت ٍدخبلت دا
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اگش خبسج اص اسادُ ثبضذ ٍخَثی ّن ثِ آى تؼلك  ،ضخع ثبضذ اص ثبة ٍخَد همذهِ ثبیذ آى سا تحػیل کٌذ

هكلك آى گیشد. ایي ّن سِ حبلتی است کِ ثشای آى اهش همیس الیِ دس ٍخَة هكلك داسین. دس ٍخَة  ًوی

 ًِ این یب اهشی ثی ًمص هكلك دس ایي ػول است اهشی کِ همیس الیِ است یؼٌی تکلیف سا ثب اٍ سٌدیذُ

اختیبس هي ًسجت ثِ اٍ  کِ تیبس استًمطی داسد اگش ًمص داسد یب خبسج اص اخ ایٌکِیب   ضشـ، ًِهمذهِ است 

ًمطی داسد ٍ دس یب ایٌکِ  ،ػول کٌنم داس تَاًن ثِ آى تکلیفی کِ اهشی ًذاسد ّش ٍلت هحمك ضذ هي هی

آى  ٍ االى ثشٍد تَاًذ هی ضَد ٍ ٍلتی ایي ٍخَة فؼلی است همذهِ ٍاخت هی اختیبس ّست. ایي حبلت سَم

 سا تحػیل ثکٌذ.

گَیذ  اهب همیس الیِ دس ٍخَة هطشٍـ کِ هی همیس الیِ دس ٍخَة هكلك ایي سِ حبلت سا داسد کِ سٍضي است؛

ت است، هطشٍـ ثِ ٍلت است یؼٌی اغل ٍخَة هطشٍـ ثِ آى ضذُ دس آًدب چِ تکلیف هطشٍـ ثِ استكبػ

کٌذ. غیش اختیبسی ثبضذ هکلف ثِ تحػیل آى ًیست چَى اهش غیش  اختیبسی ثبضذ چِ غیش اختیبسی، فشلی ًوی

س تَاًذ ثشٍد تالش ثکٌذ ٍ پَلذا اختیبسی است، اختیبسی ّن کِ ثبضذ هثل استكبػت هوکي است اختیبسی ثبضذ هی

گیشد، ثشای ایٌکِ اغل تکلیف همیذ ثِ آى است، اگش آى آهذ هي ایي حشف سا  ثطَد ٍلی ٍخَثی ثِ آى تؼلك ًوی

 صًن. االى الضام هكلمی ًذاسم کِ ضوب سا ثِ سوتی ثجشم کِ آى سا ثِ دست ثیبٍس. هی

 فرق هقدهه واجة تا شرط واجة
است کِ ٍخَة  دسخبییَیین همذهِ ٍاخت گ هی یک ٍلت کِ فشق همذهِ ٍاخت ثب ضشـ ٍاخت ایي است پس

همذهِ  ،کي آى سا تحػیلگَیذ  کِ تحمك فؼل ًیبص ثِ ایي همذهِ داسد ٍ لزا هیاست  هكلك است هٌتْب هطشٍـ ثِ ایي

ثشای ایٌکِ تحػیل ضشـ ٍخَة است  ،ٍاخت سا ٍلَ دس حذ حکن ػملی ثبیذ تحػیل کشد. ثِ خالف ضشـ ٍاخت

الصم ًیست ثشٍد استكبػت ثِ دست ثیبٍسد چَى خَد تکلیف هؼلك ضذُ ٍ هٌَـ ٍ هثل استكبػت  ؛الصم ًیست ایي

ثِ خالف هثل پلِ گزاضتي یب قْبست ٍ همذهبت ٍاخت کِ آًدب ٍخَة فؼلی است  است هطشٍـ ثِ ٍغَل ایي ضذُ

خَة کِ همذهبت دخیل دس تحمك فؼل سا ثیبٍسد ٍلی ٍلتی ٍ کٌذ اًسبى سا هدجَس هیگَیذ ایي ٍخَة فؼلی  ٍ هی

ضشایف ٍاداسد تب ثشٍم استكبػت سا تحػیل کٌن، گَیذ تکلیفی ًیست کِ هي سا  فؼلی ًیست ٍ هطشٍـ است هی

 است. قَس ایيٍخَة 
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 تندی تحث جوغ
ثیطتش ػشؼ کشدم کِ ٍؾؼیت سٍضي ثطَد. ثضًگبُ ایي  تَؾیحایي همذهبتی ثَد کِ ّوِ سٍش است هٌتْب ثشای 

یک ٍلتی همذهِ ٍخَد ٍاخت دٍ ًَع است؛ ّب استجبقی داسد ٍ ًمطی دس آى داسد  اهَسی کِ تکلیف ثب آى کِاست 

هَال  یثبیذ ثِ دست ثیبٍسد یک ٍلت ٍ الصم است ایٌدب حکن هكلك است همذهِ ٍخَدی است کِ تحػیل آىاست 

الصم ًیست ایي ثضًگبُ اغلی  آىٍ تحػیل ضَد  ٍاخت هطشٍـ هی کِایي سا دس تکلیف همذهِ ٍخَة لشاس دادُ است 

 است.

دس  ٍدس لَاًیي ٍ همشسات ػشفی  ٍ ضشع سا کٌبس ثگزاسین یبسشاؽ ضشع ثشٍین  کِ ٍلتیثب همذهبتی کِ ػشؼ کشدین 

یب  حمَلیٍ لَاًیي  یؼٌی خكبثبت داسین ٍ ٍخَة هطشٍـ؛هكلك  ٍخَة ،حمَق ػشفی لَاًیي هَؾَػِ ػشفی ثشٍین

گبّی حکن الضاهی آى دس همبیسِ ثب ضشقی ٍ چیضی هكلك است ٍ آى اگش دخیل دس ایي ضَد  اص ًبحیِ ضبسع خؼل هی

گَیذ اگش  ایي است کِ هی آى،  ثوشُحکن ّست.  ّن آىلجل اص ًیست، ّن ّست پیذایص آى دخیل دس پیذایص حکن 

ٍـ ثِ آى است هطش ٍضَد. گبّی تکلیف هؼلك  همذهِ ٍاخت هی کِتحػیل کي  سا دس اختیبست است اص االى ثشٍ آى

تکلیفی  اگش ًیبیذ اٍ کِ آى اهش ثیبیذ گیشد خكبة ػبم ثِ ًحَ یک لبًَى کلی آهذُ ٍلی ایي ٍلتی گشیجبى ضخع سا هی

، هثل ًوبص تکلیف هكلك است فمف ٍاخت همیذ است هثبل اٍل کِ همذهِ ٍاخت است ٍ ح است؛ٍاؾ ًذاسد دٍ هثبل آى

ایي سیش الی الکؼجِ یب قْبست ضشـ تکلیف ًیست کِ اگش یک ٍلتی پیذا الی الکؼجِ است. یب حح ثب سیش  ثب قْبست،

اهب یک  ؛ّب سا ثِ دست ثیبٍسی ثبیذ ایي کِ ایي است آى  ثوشُتکلیف داسی ٍ  ّن پیذا ًطَد ،کٌن هی تکلیف تَضذ 

 چیضّبیی ّن هثل استكبػت ضشـ اغل ٍخَة است.

 نتیجه تقسیوات واجة
تب ایٌدب هكلك ٍ هطشٍـ داسین ایي یک اهش ٍخذاًی است دس ضشع ّن داسین.  ،ثٌبثشایي هب دٍ لسن ٍخَة داسین

َة هكلك داسین ٍ ٍخَة گَیین ٍخ هی پشداصین. اگش هب ثبضین قجك لبػذُ ثِ اغل ثحث هی همذهبت قشح ثحث است

گَیذ ٍخَة هطشٍـ هؼمَل ٍ  هی ٍخَة هطشٍـ کشدُ است،هشحَم ضیخ اًػبسی دٍ اضکبل هتَخِ اهب  هطشٍـ؛

ضذُ  ای گستشدُهتػَس ًیست. ایي دٍ اضکبل یک اضکبل اثجبتی است یکی اضکبل ثجَتی ٍ ایي هٌطأ هجبحث ثسیبس 

تب اهشٍص ایي  قَس ّویيقجمِ هتأخش ٍ دیگشاى  ٍکِ اص صهبى ضیخ ضشٍع ضذ ٍ آخًَذ ٍ ًبئیٌی ٍ آلب ؾیب ٍ اغفْبًی 
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یخ ّوِ ٍخَة غبلجبً ثؼذ اص هشحَم ض ،ثشام استهحل ًمؽ ٍ اآًچِ هشحَم ضیخ فشهَدُ است ثحث اداهِ داسد ٍ 

کِ هشحَم ضیخ هكشح بسخ دادى ثِ ایي دٍ ضجِْ فشهبیص ضیخ سا لجَل ًذاسًذ ٍلی دس ضکل پ هطشٍـ سا لجَل داسًذ،

اهب تمشیجبً لبقجِ  داسد، ّبیی کشدُ است آساء ٍ اًظبس هتفبٍت است ٍ لزا دس تػَیشّب یک همذاس خضئیبت آى تفبٍت

ثؼذ اص ضیخ دس ثشاثش ضیخ لشاس داسًذ. هشحَم ضیخ ٍخَة هطشٍـ سا لجَل ًذاسد ٍ ثِ ًحَی ٍخَة اغَلییي 

ثِ خبقش ایي دٍ اضکبلی کِ دس رٌّطبى  است؛ گفتِ کِ غبحت فػَل هی گشداًذ ثشهیهطشٍـ ثِ ّوبى ٍخَة هؼلك 

هؼلَم  اخوبل آى کٌین هی ٍخَة هؼلك سا ثؼذ ثحث ،گَیذ ایٌدب ٍخَة هؼلك است ًِ هطشٍـ ثَدُ است ایطبى هی

 هثل ٍخَة حح دس هَسن. ٍلی ٍاخت ٍ آى ػول استمجبلی است، ٍخَة هؼلك ایي است کِ ٍخَة فؼلی است است

ایبم خبغی است  هَسن است، ،فؼلی است ٍلی ظشف ٍاخت االى ثش آدم هستكیغ حح ٍاخت است، هٌتْب ٍخَة آى

ًوبص ًسجت ثِ ٍلت هطشٍـ است اهب دس حح  ٍخَةا کِ تؼییي ضذُ است. ٍلت دس ًوبص ضشـ ٍخَة است ٍ لز

گَیٌذ کِ تکلیف فؼلی است اهب هکلف ثِ استمجبلی است.  هی هؼلكٍلت ضشـ ٍخَة ًیست ضشـ ٍاخت است ثِ ایي 

گَیذ کِ  ًوی ،هشحَم ضیخ چَى ٍخَة هطشٍـ سا لجَل ًذاسد ػوالً ثبیذ ثگَیذ ٍخَة هطشٍـ ّوبى ٍخَة هؼلك

گَیذ استكبػت ّن هثل هَسن است االى ٍخَة است  هی استكبػت آهذ ٍاخت ثطَد؛ االى ٍخَة ًیست ّش ٍلت

 کٌین. ضَد کِ ثؼذ ػشؼ هی اضکبالتی دس ایٌدب پیذا هی ،هٌتْب ظشف تحمك آى ثؼذ است

 دیدگاه هرحوم شیخ درتاره وجوب و هشروط
 .اثجبتی اضکبل -2 ؛ ثجَتی اضکبل -1ٍخَة ٍ هطشٍـ سا لجَل ًذاسد:  ثِ خبقش دٍ هكلتهشحَم ضیخ 

 اشکال اول)ثثوتی(
ایي است کِ  سٍح آى، ٍ سبدُ ٍخَس خوغثِ ثیبى  ٍ استذالل ػملی استیک ًَع ثشّبى ػملی  کِ آىاضکبل ثجَتی 

 حِجُّ النَّاسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ»کٌذ کِ  هَلی تکلیف هی کِ ٍلتی ک ًَع خوغ ثیي ؾذیي ٍ ًمیؿیي استٍخَة هطشٍـ ی

ایٌدب ًسجت ثِ ضخػی کِ استكبػت ًذاسد ٍ ٌَّص هحمك ًطذُ است  (79)آل ػوشاى/« سَثِیال إِلَیِهِ تَطاعَاسِ هَنِ الْثَیِتِ

ًجبضذ ٍخَثی ًیست  ای اسادُّست ثشای ایٌکِ اگش  ای اسادُاص یک قشف ثبیذ ثگَییذ  ای ٍخَد داسد یب ًذاسد؟ اسادُ

 ٍ ضَلی ایٌدب ًجبضذ ای اسادُاگش . ایٌدب ًیستاسادُ ٍ تکلیفی  یب ،ایٌدب چیضی ًیست ،ٍلَ ٍخَة هؼلك هٌَـ



 6472 شماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                               

اسادُ ٍ ضَق ثِ ایي فؼل  ثیي ٍخَة اگش ّن ّست ثبیذ فؼلی ثبضذ. کِ گَییذ ّست هی یب ،گَییذ ٍخَة است هی

 ًمیؿیي است.  ،ًیست ای ٍاسكِ

 اسادُ یب ّست یب ًیست. اسادُ ثکٌذ، هؼلمبً  ،فلسفی هؼمَل ًیست اصًظشگَیذ اسادُ تؼلیمی  ایطبى هی

پس تکلیفی ًیست. ایٌکِ ضوب ثگَییذ االى ٍخَثی ّست  ،االى ایي ًیست یؼٌیثگَیین اگش آى ثبضذ اسادُ است 

 ای ٍخَد داسد.  هٌبلؿِاست دس آى یک تٌبلؽ ٍ  پبسادٍکسیکبلایي خولِ  ،ٍلی هطشٍـ

 االى ایي ٍخَة ّست هٌتْب هطشٍـ. «سَثِیال إِلَیِهِ اسِتَطاعَ هَنِ الْثَیِتِ حِجُّ النَّاسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ»گَییذ  هی ضوب

ضَق است ایي ضَق ٍ اسادُ یب یب دس آى تٌبلؿی ٍخَد داسد. ٍخَة ّوبى اسادُ ٍلی گَیین ٍخَة ّست  هی

 ًیست. یب ای اسادٍُخَثی ًیست  همسن ٍایٌدب  ،گَیین ٍخَثی ّست هی چشا ّیچ، پساگش ًیست کِ  ،ّست یب ًیست

یب  ای ًیست، ٍاسكِاگش ّن ّست ثبیذ ثگَییذ ٍخَة فؼلی است. ثیي ٍخَة فؼلی ٍ ػذم ٍخَة  ،گَییذ ّست هی

اسادُ  ؛هؼمَل ًیست ،اسادُ هؼلمِ ،تَاًین ٍخَة هطشٍـ سا تػَیش کٌین. اسادُ هٌَقِ ّست یب ًیست ٍ ثِ ایي دلیل ًوی

یب ًکشدیذ. ایي تؼلیك دس اسادُ ٍ دس ٍخَة ٍ تکلیف کٌذ ٍلی هؼلك ثش چیض دیگشی است. ثبالخشُ یب اسادُ کشدیذ  هی

االى اسادُ کشدُ است  ٍلی هشاد ثؼذ ثبضذ ایي ػیت ًذاسد؛ضَد اسادُ االى ثبضذ  هؼمَل ًیست یب ّست یب ًیست. ثلِ هی

آى هبًؼی ًذاسد ٍلی االى اسادُ کشدُ  ،گَیذ حح اًدبم ثذُ ٍلی ظشف تحمك هشاد هي ٍلتی است کِ هَسن ثشسذ هی

 هؼمَل ًیست. ،خَاّن ثبضذ هی قَس اگش ایي گَیذ هی ثٌذ ًینخَاّذ ایٌکِ  خَاّذ یب ًوی یب هی ،خَاّذ هیاص اٍ ست ا

 گَیذ ایي حشف هؼمَل ًیست. هیهؼشکِ آساء اص ایٌدب پیذا ضذُ است ایي اضکبل ثجَتی پیذا ضذُ کِ 

ضَد کِ اسادُ  ؼلیمی یؼٌی ػذم االسادُ. هیاسادُ ت اسادُ تؼلیمی هؼٌب ًذاسد، دسٍالغثحث ػویمی است  ،ایي ثحث

یب ثبیذ ثگَیذ االى  ،ًیست ای اسادُکٌذ پس االى  ًیست. اسادُ تؼلیمی یؼٌی ثؼذ اسادُ پیذا هی ای اسادُپس االى  ،ثکٌذ

چیضی ّست خكبثی ثب ایي ػظوت آهذُ  ؛ًیستچیضی ضَد ثگَیین  ًوی ،ًیست ،ٍخَثی ،تکلیفی پس ًیست ای اسادُ

 ،ایي خكبة اص هَلی ضبّذ ثش ایٌکِ االى چیضی ٍخَد داسد «سَثِیال إِلَیِهِ اسِتَطاعَ هَنِ الْثَیِتِ حِجُّ النَّاسِ ػَلَى هِلِلَّ وَ»

گَیین اگش  یک چیضی ّست. اص آى قشف هی ضَد پس هؼلَم هی ثکٌذ خكبثی غبدس کِایٌکِ هَال تحشیک ضذُ 

 ضَد. ایٌکِ ًوی ،گَیذ ّن ّست ّن ًیست ٍخَة هطشٍـ هی دس ضوب ایي حشف دیگش ّست. ،چیضی ّست

حشف دلیمی ثَدُ  می ٍ هطشٍـ هشحَم ضیخ فشهَدُ است کِایي پیچیذگی است کِ دس اسادُ تؼلیمی ٍ حکن تؼلی

 کِ ایطبى ثِ ایي ًکتِ تَخِ پیذا کشدُ است. 
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 ؟ؤال: س

ثجَتی  ایي اضکبل .هؼمَل ًیست ایي هطشٍـ ؟االى ثشای غجی یب هدٌَى ایي ٍخَة ّست یب ًیستخَاة: 

ّوِ ساُ افتبدًذ کِ هطکل سا حل کٌٌذ  ،هْوی است کِ ثِ دًجبل ایي هشحَم خشاسبًی آلب ؾیبء ایطبى است کِ اضکبل

 ّب کِ هالحظِ خَاّیذ کشد. سسذ ثِ هشحَم ضْیذ غذس ٍ ایي تب هی

 سؤال: ؟

ْب ایي اضکبل آًدب ّن ّست. ایٌدب یک هٌت ،گَیٌذ ًسجت ثِ ضشایف ػبهِ ٍخَة هطشٍـ است هی ّوِ خَاة:

چیضی ّست چٌیي داًین  هی گیش ػدیجی دسست ضذُ است اص خْتی ضجیِ گیشی است کِ دس ضشـ هتأخش پیذا ضذ. ّن

ثیٌین یک  است ّن هی قَس ّویيایٌدب ّن  .ضذ هؼؿلِ هی ،تَاًذ دس هتمذم اثش ثگزاسد اص آى قشف اهش هتأخش کِ ًوی

ایي ّوِ خكبثبتی کِ ثِ ًحَ هطشٍـ است. اص آى قشف  ،داسد «الْثَیِتِ حِجُّ النَّاسِ ػَلَى لِلَّهِ وَ»تکلیف ٍخَد داسد 

ایٌکِ ثیٌبثیي ّست ٍلی هطشٍـ است هؼمَل ًیست. اگش اهش اػتجبسی ثبضذ  ،ثیٌین چیض هطشٍـ یب ّست یب ًیست هی

ّبیی داسد دس اهش  خَاّذ سیطِ دس ٍالؼیت قی هییک هٌب یبّب یک اسادُ  ٍلی ایي «االهش فی االػتجبس سْل»دس اػتجبس 

 ضَد ثگَیین ّن ّست ّن ًیست. ایي اضکبل ثجَتی ایطبى است. ٍالؼی کِ ًوی

 سؤال: ؟

ضَد هحذٍد ثبضذ ٍلی خَد اسادُ هحذٍد ثبضذ؟ اسادُ هحذٍد هبًؼی ًذاسد اسادُ االى ًیست اسادُ  هشاد هی خَاة:

 هبل ثؼذ است.

 سؤال: ؟

 ی کِ ثؼذضَد هطکل ایي است کِ هحذٍد ضذُ ثِ اهش ضَد ٍلی هطشٍـ ثِ اهش ثؼذی ًوی ٍد هیاسادُ هحذ خَاة:

ّبی هب  خَاّذ ثیبیذ. هْن ایي ثؼذ است اسادُ فؼلی ثِ چیضی داسد کِ هحذٍد است هحذد است هؼوَالً ّوِ اسادُ هی

 ،اهش ثؼذی ًیست دسگشٍاست چَى ایٌدب ثٌطیٌذ اسادُ هحذٍد است ٍلی فؼلی  سثغ سِ کِ است اسادُ داسد قَس ّویي

ضجیِ ضشـ هتأخشی چیضی االى است ایي  یٌدب اسادُ هستمجلی است ضشـ تحمك آى ثؼذ است ٍلی خَد آىٍلی ا

 آیذ ٍلی االى اسادُ است. ضَد آى اهش ثؼذ هی هی

 سؤال: ؟
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گَیذ  ى هیاست ٍخذاًوب قَس ایيکشدین یؼٌی هؼؿالت  هطکل ایي است کِ ثیي ٍخذاى ٍ ثشّبى گیش خَاة:

 .ضَد گَیذ ًوی ضَد ٍلی ثشّبى ٍ استذاللی هی ػشفی ّن هی دس ایي ضَد ٍالؼبً ّن هی داسین ایي ّوِ تکبلیف؟ ضَد هی

 ایي یک اضکبل است.

 اشکال دوم )اثثاتی(
اضکبل دٍم اثجبتی است اضکبل اثجبتی هشحَم ضیخ ایي است کِ دس ثحث ٍؾغ گفتین کِ هؼبًی حشفیِ ٍؾغ 

ّوبى  ّیئتخبظ، هَؾَع لِ خبظ است ٍ دس هؼبًی حشفیِ ٍ حشٍف هَؾَع لِ یک اهش خبظ خضئی است. 

 هؼبًی حشفیِ است.

ذ ٍ هطشٍـ ثبضذ کِ یک ػوَم ٍ تَاًذ همی تَاًذ همیذ ٍ هطشٍـ ثطَد. چیضی هی اهش خبظ خضئی ًوی پس

کٌین ٍ ثِ چیض خبغی هطشٍـ  اقالق ٍ ضوَلی داضتِ ثبضذ ثگَیین ایي دٍ حبلت داسد آى سا همیذ ثِ ایي حبلت هی

ضَد آى سا ثِ چیض دیگشی همیذ کشد. تمییذ ٍ  کٌین اهب چیضی کِ کبهالً خضئی ٍ هتؼیي ٍ فشد خبظ است ًوی هی

ضَد  هكلك خشیبى داسد ٍلی دس اهَس خبظ ٍ فشد ٍ خضئی ثِ هؼٌبی حمیمی ًوی ّب دس اهَس ػبم ٍ اضتشاـ ٍ ایي

ّب اهب دس فشؼ  آیذ کِ خٌس ثبضذ، ًَع ثبضذ، غٌف ثبضذ ٍ اهثبل ایي دیگش اقالق ٍ اضتشاـ دس کلی هی ػجبست ثِ

شد سا همیذ ٍ هطشٍـ ضَد ف ضَد آى سا همیذ ٍ هطشٍـ کشد ایي فشد یب ّست یب ًیست. ًوی خضئی ثبلوؼٌی الحمیمیِ ًوی

 کشد هَؾَع لِ هؼبًی حشفیِ فشد است؛ اگش ٍؾغ ّن ػبم است ٍلی هَؾَع لِ فشد است. 

ال تفؼل ثشای هؼبًی ػبهِ ٍؾغ ًطذُ، آى  ّیئتافؼل ٍ  ّیئتّن هثل هؼٌبی حشفی، هي ٍ فی ٍ اال ٍ افؼل  ّیئت

شفی ایٌدب است. هَؾَع لِ ایي است آى است، ای است هَؾَع لِ ایي فشد ایي اثتذای خضئی ًسجی ح هؼبًی ػبهِ آیٌِ

ایي هَؾَع لِ است. فشق هؼبًی اسویِ ٍ هؼبًی حشفیِ ایي است کِ دس هؼبًی اسویِ لفظ ثشای هَؾَع لِ ػبم ٍؾغ 

ٍلت استؼوبل  ّب ثشای هؼبًی ػبهِ ٍؾغ ضذُ است، هَؾَع لِ ثشای هؼٌبی ػبم است آى ضَد؛ ػلن، کوبل، ّوِ ایي هی

ّبی دلیك ٍؾغ  ّب اص ثحث ایي-ضَد  ّن ثِ آى هلحك هی ّیئتٌب است، اهب دس هؼبًی حشفیِ کِ دس هػذاق آى هؼ

ایٌدب ثشای یک هؼٌبی ػبهی ٍؾغ ًطذُ ایي هؼبًی ػبلی ٍ ًسجی هؼٌبی ػبهی ًذاسد کِ کلی ثبضذ کِ ثش فشد  -است

سدّب هَؾَع لِ داسد. هَؾَع ّب ّوِ یک ٍخْی است ثشای هؼبًی خبظ است. هَؾَع لِ هٌِ هیلیب هٌكجك ثبضذ ایي

ٍلت هَؾَع  قَس. آى قَس ٍ ّویي لِ سا تب ایٌدب ثگیشیذ ایي ًسجت اثتذایی کِ ایٌدب است، هَؾَع لِ است. فی ّویي
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لِ کِ خبظ ضذ ٍ خضئی ثبلوؼٌی حمیمی ضذ دس خضئی ثبلوؼٌی الحمیمی تمییذ ٍ اضتشاـ هؼمَل ًیست. چیض خبظ 

 ضَد ایي سا هطشٍـ ثِ چیض دیگشی کٌین. ضَد، ًوی هیخبسخی است کِ دس ظشف خَدش هحمك 

« اى استكتغ» ظبّش اٍلیِ ٍخذاًی هب ایي است کِ ثگَیین« اى استكؼت ٍ حح»فشهبیٌذ اگش دلیلی ثگَیذ  ایطبى هی

ی خضئی است چَى هؼٌبی حشفی ٍ هَؾَع لِ آى خبظ است ٍ هؼٌب ّیئتٍ ٍخَة است اهب ایي  ّیئتضشـ ثشای 

 ثبضذ.تَاًذ همیذ  ًوی

ارا خبئک صیذ »گَیذ  کٌیذ تب هی ایي ّن ثال ٍ هػیجت دیگشی کِ اص ًظش ضکلی ٍ اثجبتی ّن ضوب ظبّش فکش هی

ٍخَة کِ هؼٌبی حشفی است. ایي هطشٍـ ثِ ایي  ّیئتیؼٌی ٍخَة هبدُ ًِ  ّیئتایي هفبد « فبکشم اى استكت فحح

ال یوکي االلتضام ثْزا الظبّش الًب للٌب »ّش است ٍلی ضَد کِ ظب هطشٍـ هی ّیئتّبی ضشقیِ ایي هفبد  است دس خولِ

« ثِ اى الَؾغ فی الوؼبًی الحشفیِ ػبم ٍ لکي الوَؾَع لِ خبظ ٍ للٌب ثبى الْیئبت هي الوؼبًی الحشفیِ ٍ هي الَاؾغ

 تَاًذ هطشٍـ ٍ همیذ ثطَد.  ایٌکِ هؼٌبی خضئی حمیمی ًوی

 تندی دو اشکال جوغ
سا دس آلبیبى ایدبد کشدُ است  یاست ایي دٍ اضکبل است کِ دغذغِ ػظیوایي ّن اضکبل دٍم هشحَم ضیخ 

ضَد ثگَیین ّست ٍلی هطشٍـ است ایي  تَاًذ. اسادُ یب ّست یب ًیست ًین ثٌذ ًوی گَیذ اص ًظش ثجَتی اسادُ ًوی هی

کِ هؼٌبی حشفی  سا ّیئتضَد  گَیذ ًوی ضَد. ایي اضکبل ثجَتی است. اص ًظش اثجبتی ٍ لفظی ٍ ظبّش ٍ ادثی هی ًوی

 است همیذ کشد ثِ چیضی. 

کٌیذ ضْیذ  ایي دٍ تب اضکبل است هسبلکی کِ آهذُ ثشای حذ ایي دٍ اضکبل چْبس هسلک است کِ هالحظِ هی

 هحوذ ٍ آلِ االقْبس. اهلل ػلی ٍ غلی ؛غذس کل ایي هسبلک سا تٌظین خَثی کشدًذ

 


	مقدمه بحث
	تقسیمات واجب
	منظور از مطلق مشروط
	نکته اول
	نکته دوم
	نکته سوم

	خلاصه بحث
	فرق مقدمه واجب با شرط واجب
	جمعبندی بحث

	نتیجه تقسیمات واجب
	دیدگاه مرحوم شیخ درباره وجوب و مشروط
	اشکال اول(ثبوتی)
	اشکال دوم (اثباتی)
	جمعبندی دو اشکال



