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 الرحمن الرحيم بسم اهللا

 مقدمه:
است. تعييني و تخييري از حيث كه واجب گاهي تعييني و گاهي تخييري موضوع پرداخته شد به اين  قبلدر بحث     
يازده ، د تصويرهاي دهدر امر مردّآنگاه . بود دمردّ يامرنيز ن  و گاهق تكليف گاهي امر معيّق تكليف بود. متعلّمتعلّ
 كرديم. مد را حل ميآكرديم و آن اشكالي كه به ذهن ميبه يكي از آنها تصوير مي بايد واجب تخييري رابود و  ايگانه

 واجب به عيني و كفايي:تقسيم 
است تصويرهايي  وواجب كفايي ، ، بحث ديگري كه در اواخر مباحث اوامر مطرح شده است ترتيب كفايه بر اساس    

ت است. در اينجا موضوع ت و كفاييّبه عينيّواجب، تقسيم بحث عبارت ازآن كه براي تصحيح واجب كفايي وجود دارد. 
بحث  . دراستدو حالت است كه داراي مكلف اين بعبارتي، دو حالت دارد. است كه اين مخاطب بلكه  اشتهدو حالت ند

در واجب اما . بودن واجب بود تعييني و تخييرينيز، اش ق تكليف بود و نتيجهبه و متعلّ تعيين و ترديد در مكلفٌ، قبلي
 تعيين و ترديد در مكلف و مخاطب است. ، عيني و كفايي

 الف: واجب عيني:
 خورده گره در آن و سرنوشت تكليف افراد  ر فردي بايد آن تكليف را بياوردمكلف معين است و ه، واجب عينيدر    

هر كسي به هست و تكليف تكليف برايشان  ، اين أقمالصلوه. همه افراد وا يمقألوه و قم الصّمانند: أ. به يكديگر نيست
 گره نخورده است. اين قسم عيني است. ديگري

 كفايي:ب: واجب 
 صورتو به اين شود نام برده مياما يك قسمي هم داريم كه مكلف در آنجا حالتي از ترديد در او هست كه كفايي     

بلكه شود. مكلف در اينجا معين نيست از ديگران ساقط مي آوردهم است كه خطاب متوجه همه است ولي اگر يك نفر 
  .باشدكه ديگري نياورده  البته تكليفشان تا وقتي است . دارندان تكليف با قطع نظر از ديگر و عيانهمأبه  افرادتك تك 
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 مقايسه و تفاوت واجب عيني و كفايي:
كنند اين است كه تردد در مكلف به بود و در كفايي تردد در مكلف است و تعريفي هم كه مي، تخييري واجب پس در   

گاهي  شود.واجب است ولي اگر يكي انجام داد از بقيه ساقط مي بر همگانواجب كفايي آن است كه يسقط بفعل الغير. 
نيز به نحو . گاهي باقيعن ال واحدٍ كنند كه همه مكلفند اما يسقط بفعلِتر اينطور تعبير ميهم البته با يك تعبير سطحي

بلكه  ،ن نداردتعيّ، غرضي دارد كه صدورش از شخصي خاص در واجب كفايي موليكنند كه اي اينطور بيان ميريشه
نماز ميت بر او خوانده شود. اما  و يادفن شود  يا غسل داده شود. به عنوان مثال فرد اين است كه بوده،آنچه مطلوبش 
نماز ظهر و عصر كه همه خودشان بايد نماز ظهر و مانند خالف ه مهم نيست. باين كار را به عهده بگيرد، اينكه چه كسي 

متفاوت است. در واجب عيني اگر همه  نيز دو متفاوت است. و لذا شكل ادا و امتثالش عصر را بخوانند. غرض در اين
از من ساقط است. اما در واجب كفايي اگر يك ، نداهمه آوردهچون تواند بگويد كه عالم آن را بياورند آن يك نفر نمي

 نتايج متفاوتي دارد.  پس اين دوشود. از ديگران ساقط مي انجام داد،نفر اين عمل را 

 اشكال در مسئله واجب كفايي:
 طرفي و ازبر همه واجب است فالن كار گوييد كه در اينجا مي يكطرف شمااز اشكالي در واجب كفايي شده است كه     

 بر همه هم واجب است، پس و ثانياً واحد. اين چطور وجوبي است؟ اگر واجب است اوالً گوييد كه يسقط بفعلٍهم مي
جب علي االو در آن حالتي از تناقض است.د و نشوبا يكديگر جمع نمي اين دو ؟ گوياواحدٍ ط بفعلِ يسقُ چطور ُيمكن كه

گفته  . از آن طرفجمع اين دو مشكل استطرف ديگر. ، حدٍأتيانه بإاين يك طرف و سقوطه علي الكل عند ، الكل
شود. از همه ساقط مي دهد،انجام حتي يك نفر نيز گوييد كه چنانچه بر همه واجب است و از اين طرف مي شود كهمي

 قضيه است.  ، مشكلشود؟ ايناين دو با يكديگر چگونه جمع مي

 تصاوير مطرح در مبحث واجب كفايي:
ت همه اينها را مورد كاوش قرار دهيم، نداريم اما در جلسادر اينجا تصاويري وجود دارد كه ما امروز فرصت اينكه     

وار عرض فهرست  تصاوير اين بحث راامروز  ه قرار خواهيم داد.آينده بطور مفصل يا اجمال آن را مورد مداقّ
بعد از تعطيالت ضمن بررسي هر يك از اين تصاوير، نظر مختارمان را بيان  نيز مطالعه خواهيد نمود.شما نماييم.مي

  خواهيم نمود.
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 تصوير اول:    
فقط . مولي وجود دارد مكلف  نداريم و فقط مكلف بهاصالً در واجبات كفاييه ما  گفته شوداست كه  آن تصوير اول    
شود. نه اينكه مكلف كاري به شخص ندارد. خطاب متوجه مكلف نمي خواهم و اصالًگويد كه من اين كار را ميمي

بعضي نسبت به ال مكلف نداريم. اين قول اص گويد كه مامي نه! .باشدمجموع  و مردد يا هست ولي يكي است و معين 
  .داده شده است

 تصوير دوم:
، ادر اينج اصالًبه معناي اينكه عنداهللا.  نِمعيّ متوجه است به يكيِ�ِدر اينجا، اين است كه تكليف در بحث دوم تصوير

تكليف آن گفتيم كه مي در آنجا تخييري هم داشتيم كه مانند اين را در بحث واجبمعين است. بوده و مكلف يكي 
، گويدميكه واجب كفايي در بحث  اين است كه بگوييم توضيح اينكه معناي تصوير پيش روختاره. ي چيزي است كه

معين نيز،  ك نفرآن ي بوده ويك نفر مخاطب اين تكليف ، هفت ميليارد بشر ، در بينتكليف در اينجا ،تالميّ نِن او كفِّدفِّ
كند ها! آقاي الف مخاطب اين اقدام مي نهايتدر آن نيست كه  آن يكي همما معين نيست.  نزد و دانيماست. البته ما نمي

اين از آن واجباتي است كه ، منتهي تي يك كفن دارد و هر ميتي مخاطبش يك آدم هستت هست. يعني هر ميِّ ن الميِّكفِّ
 مخاطب اصلياز ، دهدانجامش  نيز،مخاطب آن نيست  آنكهيك نفر مخاطب آن است ولي از واجباتي است كه اگر 

مخاطب اين ديگري كه چنانچه شود. چرا؟ براي اينكه ما يك واجباتي داريم كه خطاب به يك نفر است و ساقط مي
مانند نفقه زن و بچه. سوال: مخاطب  .شوداز عهده مخاطب اصلي نيز ساقط ميتكليف  عمالً تكليف نيست انجامش دهد،

 كس ديگري مخاطب اين حكم نيست. ولي در نظر داريد كهاست. و شوهر پدر جواب: ست؟ چه كسي ا بچهزن و نفقه 
دهم و خرج خانواده را ات را من ميگفت كه خرج خانوادهبه كسي كه نقش شوهر و پدر را دارد كسي آمد و چنانچه 

چيزهايي كه بايد هميشه به يادتان واجب كفايي نيست. يكي از مورد اين البته . شودنفقه ديگر از او ساقط مياين ، داد
از بقيه ساقط ميشود. ولي يك هر كس انجام دهد  و باشد اين است كه ما يك واجب كفايي داريم كه همه مكلفند

ديگر جايي دهد، نيست انجامش  نيزدر عين حال اگر كسي كه مخاطب و مكلف  نيز داريم كههاي عيني داريم واجب
د. مثل همين موردي كه نفقه بر پدر و شوهر واجب است ولي حاال اگر كس ديگري كه مانباقي نمي ديگريبراي عمل 

 شود.ساقط مي از مكلف اصلي ن نفقه را داد، اين نفقه ديگرنفقه بر او واجب نبود آمد و اي
ت كه اين از همان قسم واجباتي اس گويد ما در واقع واجب كفايي نداريم.تصوير واجب كفايي است كه ميدومين اين 

در ماند باقي نميشخص ديگر جايي براي اين  انجامش دهد ن في الواقع است و وقتي كه ديگريمكلف يك نفر معيّ
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تصوير  كه البتهانجام داده است. اين يك تصوير است  اًكار تبرع اين كار را  و آن ديگري مكلف نبوده است حالي كه
 يعني اين در واقع نفي واجب كفايي است. . خيلي بعيدي است

 : سومتصوير  
نگفته است  در اين بحثاين را كسي . كليف في الواقعن است ولي آنكه يقوم بالتّمعيّ اين است كه واحدِ سوم تصوير   

المكلف داشتيم. اينجا  ما يختارُ بل تصوير است. مثل تصويري كه در واجب تخييريِااينجا ق كهكنم ولي من عرض مي
 مرألمخاطبش همان است يقوم بهذا ا ن الموتي. اما در واقع اين دفنظاهر دليل اين است كه به همه گفته است كه دفِّ

اين است كه مخاطب است و يك مخاطب هم بيشتر ندارد. ظاهر  فرد همان ندقيام بهذااالمر ك شخصي كه. هر است
گفتيم كه يك نفر مي دومتصوير منتهي در معين در  .واقع يكي است و معين استهمه است ولي در تكليف مورد خطاب 

هماني است كه در نهايت ، گوييم كه آن يك نفر معينچه آن يك نفر قيام به دفن بكند و چه نكند. اما اينجا مي، است
 سومبه انجام ندارند. اين هم تصوير تكليفي ديگران اصال افراد و  دهد و نه بقيهقرار است كه دفن كند. و او هم انجام مي

 كه در اين دو تصوير واحد معين مخاطب است. منتهي با تفاوتي كه گفتيم. 

 :چهارمتصوير
واحد مردد. مخاطب در اينجا يكي  ن باشدبه واحد ال به عين باشد. ال معيَّ  هِاست كه خير! متوجّتصوير چهارم آن    

يكي است. منتهي در آن دو تصوير اول، يكي معين بود اما اينجا ميگوييم كه   بلكه تنها است اما مردد است. همه نيستند
 ال معين است.  يكيِ

 :پنجمتصوير 
 اين است كه مخاطب در اينجا مجموع مكلفين هستند. شبيه اينكه شما در عام و اطالق مجموعي  تصوير پنجم    

. مثل انجام دهيداين كار را  اًگويد كه شما بايد جمعدر مكلف هم ممكن است كه مجموعي باشد. مي ،داريدمكلف به 
اين سنگ را برداريد. اين كار يك نفر  شما و گويد كه شمااينكه سنگ بزرگي را اينجا گذاشته است و به ده نفر مي
اين اقدام را بكنيد. اين عام مجموعي در  اًگويد كه مجموعنيست و بايد ده نفر من حيث المجموع مخاطب شوند. مي

واليت اين  مكلف به است و اينجا در مكلف است. در مكلف به مثل اين است كه بگويد ايمان بياور به دوازده امام.
مجموع من حيث المجموع  بلكه نيستمراد تك تك  در اينجا. پيوسته است دوازده نور پاك صلوات اهللا عليهم اجمعين

فرمايد كه ميه مجموع مكلفين است. ه متوجّگويد خطابات كفاييّيد. ميآاينجا در مكلف نگاه مجموعي مي مطلوب است.
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 تنهاييبه كسي بتواند چنانچه اين مجموع من حيث المجموع را  ،منتهي اين كار را انجام دهندمجموع من حيث المجموع 
ع من حيث المجموع است. البته اين وجه خيلي بعيد است ولي ا مخاطب مجموو الّ كننداز او نيز قبول مي ،هم انجام دهد

ن شد: اآنچه بيتا اينجا . پنجمداده شده است. جواب اين وجه هم روشن است. اين هم وجه نيز گفته شده و احتمالش 
 يكي و يكي هم مكلف مجموع من حيث المجموعنيز مكلف واحد مردد  و . مكلف معين دو تابود بي مكلفيك مورد 

 بود.

 :ششمتصوير 
گويند. مرحوم ناييني و خويي همين را مي بگوييم مكلف صرف الوجود است. تصوير ششم عبارت از اين است كه    

. استصرف الوجود تكليف، . اين معنايش اين است كه در اينجا خواهيم داداين را بخصوص بعدها توضيح بيشتري 
اش بيشتر صحبت لوجود را بعد بحث داريم و دربارهكند. اين صرف اكه قيام به اين امر مي است همان كسيمكلف 

با اولين وجود تحقق پيدا  هميشه، ست. صرف الوجود است و صرف الوجودكنيم. واحد در اينجا نه معين و نه مردد امي
هميشه با است، منتهي طبيعت صرف  صرف الوجود آن وجود طبيعت صرف كه ها اينطور استكند. فرقش با آن قبليمي

 با توضيح بيشتري مطرح خواهيم نمود. همانطور كه گفتم اين را بعداَاولين وجود تحقق پيدا ميكند. 

 تصوير هفتم:
. اين به بحرالعلوم نسبت داده شده است. جامع باشدمكلف در اينجا كلي جامع بين افراد  آن است كههفتم تصوير      

اين مطلب در جلسات آتي به . به صرف الوجود يا مثال چيز ديگريمكلف. اين هم يك تعبير است كه يا بايد برگردد 
 بيشتر خواهيم پرداخت.

 تصوير هشتم:
است كه تكليف متوجه همه باشد به نحو استغراقي. عام استغراقي. يعني تكليف متوجه يكي و جامع و  آن هشتم    

عيني. عيني  . متوجه همه است. عينِاست تكليف متوجه همان انحاللي استغراقي، ها نيست بلكهصرف و اين حرف
مجموع در . همه است شاملخطاب استغراقي  قم. اينجا هم، أقم، أقمأ ،تك تك،لوه، يعني همهالصَّاگويد اقيموچطور مي

اما در اينجا انحاللي است. جميع است.  بود، من حيث المجموعتصوير چهارم، اينجا انحاللي تك تك است. مجموع در 
تك تك و جدا جدا حكم  به اين معني كه جميع مشخص ميكنند. با كلمهرا  پنجممعموال فرق اين تصوير را با تصوير 

گويد شما بياور نحو مشروط است. يعني ده تا تكليف است ولي ده تاي مشروط. مي ولي بها حكم دارند دارند. جدا جد
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به در صورتي كه او نياورد. يعني وجوب هر كسي مشروط به اين است كه آن ديگري نياورد. االن ما كه اينجا نشستيم 
به واجب گردد بر ميواجب كفايي در اينجا  پس رد.شما بياور البته مشروط به اينكه ديگري نياو، گويدهر كداممان مي

يكي از احتماالت آقاي اين تصوير  اي به اين تصوير معتقدند.عدهانحاللي استغراقي مشروط. شد واجب مشروط. 
 به اين معتقد باشند. خيلي از مشهور نيزاست. شايد  نيز تبريزي

 تصوير نهم:
كه مطلوب  كندايشان عنوان ميفرمايند. كه مرحوم شهيد صدر مي به نحويالبته نهم همين استغراقي است تصوير 

گويد كه شود جامع بين فعل خودش و فعل ديگري است. ميوجوبات متعدده است ولي آنچه كه از اين شخص طلب مي
گويد مي . امااين تكليف را دارنداين سه، . تك تك كنمنيز طلب مياز شما و هم ميخواهم  از شما، من از شما ميخواهم
 و يا رفيقت انجام بدهد. كه خودت انجام بده

گويد تواند من را مكلف كند به كار ديگري؟ ميكنند كه رفيق من به من چه ربطي دارد مگر ميبعد آنوقت اشكال مي  
چرا؟ كند. مكلف به جامع كار خودت و ديگري  كند، ولي ميتواند شما راشود شما را مكلف به كار ديگري كه نه! نمي

كنيم. اين هم تصويري است كه مرحوم بحث مي شتريب براي اينكه جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است. اين را بعد
ها با يكديگر متفاوت اين استغراقي ،اش استغراقي هستند منتهياين تصويرها از هشتم به بعد همه شهيد صدر دارند.

 نهم بود. تصوير هستند. اين 

 تصوير دهم:
تفاوت در موضوع تكليف است به اين شكل كه موضوع و معتقد است كه  كه باز هم البته استغراقي استدهم تصوير      

هستيد.  يد همه شما مكلفگوگويد. مين. مرحوم ايرواني اين را ميل و لم يدفَّتي است كه من لم يغسَّمتعلق تكليف ميِّ
را شما كفن و دفن نماييد. به اين هم همين را نش انجام نشده است دف ه اينكه ميتي كه غسل و كفن وولي شما مكلفيد ب

گويد. آنوقت اگر يكي اقدام كرد آنگاه براي بقيه موضوع محقق نيست. چون موضوع گويد و به آن هم همين را ميمي
است. حال يكي كه انجام نشده عليه. اين چهار تا كار برايش  ن و لم يصلَّن و لم يدفَّل. لم يكفَّميتي است كه لم يغسَّ

 است. دهمتصوير اين هم د.ندار يتيبقيه ديگر موضوعانجام اين تكليف براي ، دهد
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 تصوير يازدهم:
هم ممكن همه است و  باز هم تكليف استغراقي است و بركه البته  اندبيان فرمودهآقاي بروجردي  نيزتصوير يازدهمي     

در عيني مشروط به اين است  ،فرمايندايشان ميولي ممكن هم هست كه جدا تصوير شود. ، برگرددها به قبليكه است 
مطلوب همه مكلفند اما ه مكلف خاص نيست. اما در كفايي همه دارند ولي مشروط ب ؛كه از مكلف خاص صادر شود

هر كه صادر  مطلوب در باب كفايي مشروط به اين نيست كه از مكلف خاص صادر شود. چون غرض واحد است. از
 اشكال دارد و بعد هم خواهيم گفت.شد. حاال اينها البته 

 تصوير دوازدهم:
گويند كه كفايي يك نوع و سنخي از وجوب همان تصويري است كه صاحب كفايه دارند. ايشان مي، ازدهمدوتصوير     

واجب عيني است و همه اين  عينِكند. است كه متعلق به همه است و استغراقي است ولي مقام سقوطش با بقيه فرق مي
از ديگري و در اينجا ساقط  يشود به فعل يكتكليف را دارند. منتهي تفاوتش فقط اين است كه در آنجا عيني ساقط نمي

گويد خير! اين واجبات متعدد گويد كه مشروط هم هست. ميحتي نميايشان شود به فعل يكي از ديگري. همين. مي
شود مگر اينكه مخاطبند اما سقوط اين با عيني فرق دارد. عيني براي هر كسي ساقط نميمطلق هم هست و همه هم 

غرض متفاوت است. اين هم تصوير چون ، شودولي اين در مقام سقوط با فعل ديگري ساقط مي، خودش انجامش دهد
قط بفعل الغير. منتهي البته ري است كه اينجا هست.  تفاوتش هم در اين است كه آنها اليسقط بفعل الغير و اين يسگدي

گويد كه خير! اين ذاتش اينطوري است. اشكالش هم اين مي ند كه چرا اينطور است؟ منتهي ايشابايد از ايشان سوال كر
حتما يك خبري در ذاتش  ؟سقطسقط او اليَيك چيزي در ذاتش است كه اين اينطوري است. اين يَ  است كه حتماً 

فرمايد كه سنخشان متفاوت است از حيث اينكه ر حال كالم ايشان اين است. ميهست كه فرق كرده است. ولي به
. اين دوازده تصوير در واجب كفايي است. كالم صاحب كفايه خيلي مدوازدهتصويرسقوطشان متفاوت است. اين هم 

 بررسي نماييد. اشكاالتشان را كرده وصدر و وحيد را مطالعه ، خويي ،ناييني آقايان نظراتمختصر است در اينجا. 
 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين.


