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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 واجب کفایی/  فقو اصولموضوع: 
 اشاره

تصویر در واجب کفایی وجود داشت و با بررسی کو اجنام دادمی،  22عمدتاً اجنام شد، حدود حبث ما در تصویر واجب کفایی 
بر آن افزودمی کو یک تصویر جدید و حاصل  ای نکتواما  ،پذیرفتیماجبات مشروطو است کو وجو مشهور قائل بو حنو و 
مطابق کو ، مثل واجبات عینیو  ىست راقیغبات کفائیو در حقیقت تکلیف بو حنو عموم استسخن این شد کو: در واج

، منتهی در ىر فردی یک شرطی دارد، آن تکلیف مشروط بو این شود میظاىر تکلیف این خطاب بو عدد افراد منحل 
، از و اگر کسی پیش از او اقدام بو این امر کرده باشد قیام بو این امر نکرده باشداست کو: شخص دیگری قبل از او 

اگر   چراکو، اما مشروط بو عدم اقدام فرد دیگر، غراقی، استاحناللی ،، پس تکالیف متعددهشود میاو و دیگران ساقط 
 .پذیرفتیم و قراردادمی، کو ما این را دوازدمهنی تصویر شود میکسی دیگر اقدام بو امر کرده باشد، موجب انتفاء موضوع 

تصویر دوازدىم این ىست کو: خود این واجبات کفایی مثل واجبات عینی تعدد  کننده اثبات ای بر آن استدالل و تقریر کملوت  
تکالیف ىست، فرقش این ىست کو در واجبات کفایی مشروطو است ولی در عینیو ُمطلقو ىست، تفاوت شکلی و 

بروجردی، بو مهنی الیو  اهلل آیتکو بعضی از بزرگان مثل   گردد برمی تری عمیقبو یک امر ثبوتی  این دو واجب ظاىری
 .مقی اشاره کردندعُ 

در اغراض مولی دقت  در واجبات عینیو و کفائیو ممکن ىست باشد و آن تفاوت این است کو:  و جوىری تر عمیقیک تفاوت 
ض اغر ااست کو آن  ای متعددهاغراض قوم بو لیف مُ کنیم، خواىیم دید کو اغراض مولی ذاتاً یک تفاوتی دارد، گاىی تک

، کمال آن شخص ، مثل مناز یا روزه و ...ىم متقوم بو اشخاص است و صدور این فعل از مکلف معنی مطلوبیت دارد
 ىست. تر برجستو، سبقو فاعل متقوم بو این عمل است

، نتیجو برای مولی مهم است کو ارتباط اشخاص در آن خیلی مهم نیست ای نتیجوعمده آن نوع دیگر، اغراضی است کو: 
اگر کسی  و ، مثاًل غرض مولی این است کو این میت دفن شودو لذا تعدد ىم ندارد ىست و آن نتیجو ىم واحد است

 .رسد میاجنام بدىد بو کمال 
، بو خاطر شود میمقید  گاىیو   شود می، گاىی مطلق کند میاین مطلب حموری باعث شده مولی زمانی کو خطاب را عمومی 

 این تفاوت و نکتو حموری کو اینجا ىست. 
از اغراض کو قوامش بو اشخاص متعدد و معنی نیست و کمال اشخاص ىم الزامًا بو آن وابستو نیست، واجب   دیگرنوع 

این میت را  گوید می، مثاًل تىس، یک نوعش این ىست کو خطابات عمومی غرض مولیدر مقام اثبات  ،کفایی است
 ، در اینجا وجوبات مشروطو است.دفن کنید

ولی ، در مقام ثبوت ىیچ اشکال عقلی ثبوتی ندارد، د مردد بیان کندح  نوع دیگر اینکو، مثاًل امکان دارد مولی بگوید، بو حنو ا  
کو شکلش واجبات متعدده   چیزی ، اماىست جا مهو، روح تفاوت کفایی و ثبوتی در در مقام اثبات خالف ظاىر بود

 مشرتک باشد.ىست کو خطاب عام و  درجایی، باشد احناللی مشروط
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 .تعدد واجبات مشروطو دارد حالت   ،اً غالب ،کو واجب کفایی ثبوتاً با واجب عینی تفاوت دارد، اما اثباتاً   گوییم میما 

 واجب کفایی مهان واجب عینی
ثبوتی تفاوت جوىری در نوع اغراض  ازحلاظاگر کسی بگوید کو واجب کفایی مهان واجب عینی ىست، جواب این ىست کو 

مشروط بو وجود موضوعش ىست، در واجبات کفائیو چون  ىر حکماثباتی ىم واجبات عینیو ىم  ازنظروجود دارد، 
این مبدل بو  ،منتهی چون خطاب عمومی ىستحکم بو اینکو موضوع باشد، مشروط شده موضوع واحد است، عماًل 

 .شود میوجوبات متعدده مشروطو 
گفت کو واجبات کفائیو مهان واجبات عینیو ىستند، برای اینکو یک وجو مشرتک دارند و آن این   شود میبلو بو یک معنا 

بر اساس آن نکتو ، منتهی بو یک معنا متفاوت ىست، برای اینکو موضوع اینجا خواىند میاست کو ىر دو موضوع 
تکلیف را انشاء بکند، یا باید یک حکم مردد باشد  خواىد مییک غرض واحدی در اینجا ىست کو  ،ثبوتی کو گفتیم

، باید واجب مشروطو بشود، برای اینکو اگر کسی واجب را اجنام خواىد میچون موضوع  یا اگر متعدد ىست، عمالً 
 .ماند منیبدىد دیگر برای کسی موضوعی باقی 

 مولی می خواىد کو و این واجب امهیت داردىم این ىست کو  اش فلسفومعمواًل واجبات کفائیو بو حنو عام استغراقی ىست، 
 .مهو بو این واجب قیام بکنند کو این عمل اجنام بشود

 شک در واجب عینی و کفایی
باید بنا بگذارمی کو واجب عینی عمدتاً  ،کو گفتیم  ای گانو دوازدهدر تصاویر  ،اگر شک بکنیم کو وجوبی عینی ىست یا کفایی

 .ىست
اگر شک کردمی واجب مطلق ىست  طور مهنیعینیت ىست و  ،برای اینکو خطاب عام ىست و استغراقی ىست و لذا اصل

 .شود میىم عینیت  اش نتیجویا مقید، اصل این ىست کو واجب مطلق ىست کو 

 واجب موسع و مضیق
عقلی مهو  ازنظر، گوید میب موسع و مضیق ىست، اصل حبث این ىست کو: واجباتی کو شارع حبث بعدی در مورد واج 

 ازنظرخطاب شرع، مهو اعمال ما  ازحلاظ، اما و لذا مهو اعمال ما دارای زمان و وقت ىست واجبات زمامنند ىست
مصاحل و مفاسدش،  ازنظر آیا شارع  شرعی ازنظر، اما شود میاز زمان واقع  ای قطعواست و در یک  دارای وقتعقلی 
، آن تکالیفی کو شرعًا دارای داند یو گاىی دخیل من داند میدخیل گاىی  ؟داند میدر تکلیف و غرض  یلدخرا وقت 

 ، موسع ىم یا فوری ىست یا فوراً ففوراً ىست.وقت ىست، بعضی مضیق ىست مثل روزه، بعضی ىم موسع ىست
 واجب موسع و مضیق دارمی یا ندارمی؟حبث دیگر این ىست کو آیا ما 

 


