
     95-10-7اوامر  43



2 

 ٍجَبتقسیوات 

تقسیمات 
 وجوب

 نفسی و غیری

تخییری و 
 تعیینی

 کفایی و عینی



3 

 ٍجَبتقسیوات 

 وجوب
 نفسی

 غیری

 وجوب
 تخییری

 تعیینی

 وجوب
 کفایی

 عینی



4 

 ٍجَبتقسیوات 

 وجوب
 نفسی

 غیری



5 

 ٍجَبتقسیوات 

 وجوب
 تخییری

 تعیینی



6 

 ٍجَبتقسیوات 

 وجوب
 کفایی

 عینی



7 

 ٍجَبتقسیوات 

 ؟ داسدغ٘غٔ اهش دس ٍرَب خاغٖ اص اٗي السام ظَْس آٗا •
دس ٍالغ دس رستزَٕ هفااد غا٘غٔ   . اٗي تحج ضثِ٘ تحج لثلٖ است •

ٖ خَاّ٘ن دسٗات٘ن آٗا غ٘غٔ اهش تذٍى لشٌِٗ تش ٗىاٖ اص   اهش ّست٘ن ٍ ه
ٖ وٌذ ٗا فمط اغل ٍرَب سا تاِ ًحاَ هزوال     السام ٍرَب داللت ه

ٖ وٌذ  .ت٘اى ه
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 ٍجَبتقسیوات 

تشإ پاسخ تِ اٗي سؤال تاٗذ اٗي السام سا اص ّن راذا وٌا٘نچ ناَى     •
تمس٘ن ٍرَب تِ ًفسٖ ٍ غ٘شٕ ٗا تؼٌٖ٘٘ ٍ تخ٘٘شٕ ٗا ػٌٖ٘ ٍ وفاٖٗ 
تِ هالن ّإ هختلف است ٍ دس ٍالاغ نٌاذ تمسا٘ن دس ػاشؼ ّان      

 .ّستٌذ
ٖ ضاَدچ    • تٌاتشاٗي سؤال پ٘ص گفتِ، تِ نٌذ سؤال وَنه تش تحل٘ل ها

ٖ ضَد وِ دس اداهِ تاِ آى ّاا    ٗؼٌٖ تشإ ّش تمس٘ن ٗه سؤال هطشح ه
ٖ پشداصٗن  .ه
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 غیری؟آیا اهر ظاّر در ٍجَب ًفسی است یا 

 اٍلسؤال •

آٗا اهش ظاّش دس ٍرَب ًفسٖ است ٗا ٍرَب غ٘شٕ ٗا ّا٘ واذام؟   •
تشإ پاسخ تِ اٗي سؤال تاٗذ دس اتتاذا  تاِ هؼٌاإ ٍاراة ًفساٖ ٍ      

 .غ٘شٕ تپشداصٗن
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 آیا اهر ظاّر در ٍجَب ًفسی است یا غیری؟

 وجوب نفسی
برای خودش 
 واجب است

خودش مطلوبیت 
دارد و به سبب آن 
خودش متعلق الزام 

 است

 وجوب غیری
وجوبش برای امر 

 دیگری است

به سبب مطلوبیت 
امر دیگری و برای 
رسیدن به آن امر 
 متعلق الزام است
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 آیا اهر ظاّر در ٍجَب ًفسی است یا غیری؟

ِ اًذ ن٘ضٕ است وِ تشإ خَدش ٍارة دس • تؼشٗف ٍرَب ًفسٖ گفت
 .تاضذ

 .دس هماتل غ٘شٕ است وِ ٍرَتص تشإ اهش دٗگشٕ است •
تِ ػثاست دٗگش اگش ن٘ضٕ خاَدش هطلَت٘ات داضات ٍ تاِ ساثة       •

 هطلَت٘ت خَدش هتؼلك الضام ضذ، ٍارة ًفسٖ است 
اگش ن٘ضٕ تِ سثة هطلَت٘ت اهش دٗگشٕ ٍ تشإ سس٘ذى تِ آى اهاش  ٍ •

 .هتؼلك الضام ضذ، ٍارة غ٘شٕ است
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تؼشٗف اتتذائٖ تا اٗي هطىل هَارِ ضاذُ اسات واِ هاا ػذل٘اِ      اٗي •
هؼتمذٗن ّش راٖٗ وِ ضاسع اهش وشدُ ٗاا الضاهاٖ ٍ ٍراَتٖ سا رؼال     
وشدُ است، هػالحٖ ٍرَد داضتِ است وِ تشإ تحمك آى هػالح اٗي 

 .ػول ٍارة ضذُ است
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ٖ تَاًاذ   • ٖ تَاًذ هػالح هادٕ تاضذ ٗا هػالح هؼٌَٕ ٍ ه اٗي هػالح ه
 .هػالح فشدٕ تاضذ ٗا هػالح ارتواػٖ

توام الضاهات ضشػٖ دس ٍالغ تشإ تحمك ن٘ض دٗگش ٗؼٌٖ آى تٌاتشاٗي •
هػالح ٍ هالوات ٍالؼٖ رؼل ضذُ اًذ ٍ خَدضاى هطلَت٘ات تالازات   

 . ًذاسًذ
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ٖ ضاَد ٍ  اگش • اٗي طَس تفس٘ش وٌ٘ن، ٍرَب دس توام ٍارثات، غ٘شٕ ه
ٍرَب ًفسٖ ًخَاّ٘ن داضت تِ اٗي هؼٌا وِ ٗه ن٘ضٕ الضاهٖ تاضاذ  

 . وِ ّ٘ هػلحت ٍ هطلَت٘ت تالزات ًذاضتِ تاضذ
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ٖ ضاًَذچ صٗاشا      حتٖ • اٍاهش اهتحاًِ٘ ّن تشإ ن٘ض دٗگاشٕ ٍاراة ها
ِ إ تفسا٘ش وٌا٘ن واِ     حذاوخش اٗي است وِ ها اٍاهش اهتحاًِ٘ سا تِ گًَ
ّ٘ هػلحتٖ تشإ آى ّا ً٘ست ٍ ضاسع غشفاً تشإ آصهَى تٌذگٖ ٍ 
ٖ وٌذ هخل آى اهشٕ وِ تِ اتشاّ٘ن ا   ه٘ضاى تؼثذ ها اٗي اٍاهش سا غادس ه

اٗاي اهاش دس   . ػلِ٘ السالم ا تشإ رتح اسواػ٘ل ا ػلِ٘ السالم ا ضاذ    
 .ٍالغ آصهًَٖ تشإ سٌز٘ذى ه٘ضاى ػثَدٗت اتشاّ٘ن تَد

ٖ ضًَذ، تلىاِ تاذاى    • حتٖ اٗي ًَع اٍاهش ّن تشإ خَدضاى ٍارة ًو
ٖ ضًَذ وِ اص طشٗك آى ّاا ه٘اضاى تٌاذگٖ ٍ ػثَدٗات      سثة ٍارة ه

ٖ ضَد  .ضخع سٌز٘ذُ ه
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همام رَاب اٗي اضىال، تاٗذ تؼشٗف اتتذائٖ تؼاذٗل ضاَدچ ٗؼٌاٖ    دس •
 .تساهحٖ سا وِ دس آى تَد، تا ٗه دلتٖ تش طشف وٌ٘ن

آى دلت اٗي است تگَٗ٘ن اگش دس راٖٗ دس اتتذا  الضام هتَرِ ن٘ضٕ  •
 استضذ، ٍرَب ًفسٖ 

اها اگش الضام هتَرِ ن٘ضٕ ضذ تِ دل٘ل الضام تِ ن٘ض دٗگاشٕ ٍ اٗاي    •
 الضام اٍل تشإ تحمك آى دٗگشٕ همذه٘ت داضت، ٍرَب غ٘شٕ استچ 
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دس اتتذا  تِ ًواص غثح الضام تؼلك گشفتِ است اها الضام تاِ ٍواَ   هخالً •
گشفتي تشإ الضاهٖ است وِ تِ ًواص غثح تؼلك گشفتاِ اساتچ ٗؼٌاٖ    

 . الضام تِ ٍوَ دس طَل الضام تِ ًواص است
ٍرَب ًواص ٍرَب ًفسٖ است اهاا ٍراَب ٍواٍَرَب    تٌاتشاٗي •

 .غ٘شٕ است
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ٖ )حم٘مت ها هلضم تِ ٗه واسٕ ّست٘ن دس • ٍ ناَى آى  ( ٍارة ًفسا
ِ إ داسد، هلضم تِ ات٘اى اٗي همذهِ ضذٗن  . واس همذه

 . غیری تَدى تِ لحاظ السام استپس •
اٗي تؼشٗف دٗگش اٗي اضاىال ٍاسد ً٘سات واِ ًوااص ّان تخااطش       تا •

پس غ٘شٕ اساتچ صٗاشا دس راَاب هاٖ     . هػالحٖ ٍارة ضذُ است
گَٗ٘ن گشنِ ًواص تشإ تحمك آى هػالح ٍارة ضذُ است، الاضام دس  
اتتذا  تِ خَد ًواص تؼلك گشفتِ اسات ًاِ تاِ آى هػاالح ٍ هالواات      

 .ٍالؼٖ
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ٖ گشدٗن تِ آى سؤال وِ آٗا اهش دس ٍرَب ًفسٖ ظَْس داسد حال • تش ه
ٖ وٌن، راَاب اهاام ا    . ٗا دس ٍرَب غ٘شٕ رَاتٖ سا وِ هي ػشؼ ه

هشحاَم ضاْ٘ذ غاذس    .  سوَاى اهلل ػلِ٘ ا است وِ دسست ّن اسات  
نٌذ رَاب روش وشدُ است ٍ تِ تؼضٖ اص آى ّاا اًتمااد واشدُ اساتچ     

 .الثتِ اٗي رَاب ّا اص خَدش ّن ً٘ست
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ٖ فشهاٗذ ٍلتٖ اهش هشحَم • ٖ وٌذ ٍ ه اهام تِ ظَْس ػشفٖ اهش توسه ه
هتَرِ ػولٖ ضذ، اگش ٍرَتص ًفسٖ تاضذ، آى ػول اص اتتذا  هتؼلاك  

اها اگش ٍرَتص غ٘شٕ تاضذ، الضاهص دس طَل الاضام ٗاه   . الضام است
 . ن٘ض دٗگشٕ استچ هخالً الضام تِ ٍوَ دس طَل الضام تِ ًواص است
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وِ ضاسع تِ هي گفتِ است فالى واس سا اًزاام تاذُ، هاي ضاه     حال •
ٖ وٌن آٗا اٗي الضام اص اتتذا  هتَرِ اٗي ػول ضذُ است ٗا اٗي الاضام   ه
ِ إ وِ اگش آى الضام دٗگش سالط  دس طَل ٗه الضام دٗگش است تِ گًَ
ٖ سسذچ هخالً فشؼ وٌ٘ذ اگش الاضام تاِ    ضَد، دٗگش ًَتت تِ اٗي الضام ًو

ٖ ضَد  . ًواص سالط ضَد، الضام تِ ٍوَ ّن سالط ه
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اگش احتوال دّن ضاٗذ اٗي الضام هتشتة تش الضام دٗگشٕ تاضاذ ٍ  حال •
ضاٗذ آى الضام دٗگش ٌَّص هتَرِ هي ًطذُ است ٍ ٗا تاِ ّاش دل٘لاٖ    
احشاص ًىشدم وِ ٍوَ اٙى تش هي الضهاٖ اسات ٍ تاِ ّوا٘ي رْات      
تخَاّن ٍوَ سا تشن وٌن، اص ًظش ػمال اٗي احتواالت ػازس همثاَلٖ   

 .ً٘ستٌذ
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ٖ تَاى داضت وِ دس ت٘اى آلإ غذس ا تؼث٘ش • دٗگشٕ ّن اص اٗي تحج ه
سوَاى اهلل ػلِ٘ ا آهذُ است وِ تِ ًظش هي ّش دٍ تؼث٘شتاِ ٗاه راا     

ٖ گشدًذ  .تشه
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اگش ٍارة، . دس اٗي تؼث٘ش هٖ گَٗ٘ن ٍرَب غ٘شٕ هؤًٍِ صائذُ داسد •

غ٘شٕ تاضذ، ضاسع تاٗذ تگَٗذ وِ ٍوَ سا تش تَ ٍاراة واشدم تاشإ    
اٌٗىِ ًواص سا تش تَ ٍارة وشدمچ ٗؼٌٖ تذاى الضام ٍوَ هتفشع تش الاضام  
ًواص است دس حالٖ وِ دس هَاسد ٍرَب ًفسٖ هؤًٍِ صائذُ ًاذاسد ٍ  
ٖ گَٗذ اٗي ًواص تش تَ ٍارة است ٍ تاِ تا٘ص اص ت٘ااى اغال      تٌْا ه

ٖ وٌذ. الضاهص ً٘اص ًذاسد  .پس اطالق والم ٍرَب ًفسٖ سالتضا ه
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ٖ وٌٌذ ٍلٖ تاِ ًظاش   .  • ٖ ّا دس تحج همذهٔ ٍارة هطشح ه تحج هؼٌإ ٍارة ًفسٖ ٍ غ٘شٕ سا اغَل

 .هي تِ لحاظ هٌطمٖ تاٗذ اٌٗزا ٍ لثل اص پاسخ تِ سؤال وِ تحج ها تذاى پشداخت
تشإ هخال اص رولِ هػالح هادٕ ًواص غثح اٗي است وِ اًساى ٍلتٖ تخَاّذ ًواص تخَاًذ تاٗذ ت٘ذاس . •

ضَد ٍ ت٘ذاس تَدى دس آى صهاى ٗؼٌٖ فاغلِ ت٘ي الطلَػ٘ي تِ لحاظ پضضىٖ ٍ هادٕ آحاس هخثتاٖ داسد  
اص رولِ هػالح هؼٌإَ  . ٍ تِ ػىس خَات٘ذى دس آى صهاى تِ لحاظ پضضىٖ ٍ هادٕ آحاس هٌفٖ داسد

ٖ ضَد ٍ ٗه ػولٖ ػثادٕ هخال ًوااص غاثح سا     ًواص غثح آى است وِ ٍلتٖ اًساى آى هَلغ ت٘ذاس ه
ٖ وٌذ ٖ دّذ، تَرْٖ تِ خذا پ٘ذا ه ٖ ٍاسطِ تا خذا است. اًزام ه اٗاي گفتگاَ دس   . ًواص ٗه گفتگَٕ ت

اٍل غثح وِ آغاص ٗه سٍص رذٗذ ٍ آغاص ٗه فؼال٘ت رذٗذ اسات، فشغاتٖ تاشإ ٗاادآٍسٕ هماام      
اٗي ٗادآٍسٕ دس هزوَػأ سفتاسّاإ آى ضاخع دس آى سٍص    . ػثَدٗت ٍ تزذٗذ پ٘واى تا خذا است

ٖ گشدد ٖ گزاسد ٍ دس ٍالغ هٌزش تِ تاصساصٕ تَاى هؼٌَٕ اٍ ه دس تشخاٖ سٍاٗاات ٍاسد ضاذُ    . تأح٘ش ه
ٖ ضَٗذ ٖ ّا پان ه ٖ ضَٗذ اص آلَدگ ّواى طَس . است وِ ًواص هخل ٗه ًْشٕ است وِ ٍلتٖ ٍاسد آى ه

وِ اگش اًساى پٌذ تاس دس سٍص اًساى خاَدش سا ضستطاَ دّاذ، ّا٘ آلاَدگٖ ظااّشٕ دس تاذًص        
ٖ ّاإ سٍحاٖ،       ٖ هاًذ، اگش دس ًْش راسٕ ًواص ّن پٌذ تاس سٍح خاَدش سا ضستطاَ داد، آلاَدگ ًو

ٖ سٍد ٖ ضاَد واِ    . ًواص آحاس ارتواػٖ ّن داسد. فىشٕ ٍ هؼٌَٕ اٍ اص ت٘ي ه ّو٘ي ًواص غثح تاػج ها
دسحم٘مت آى رٌثاِ هؼٌإَ ًوااص    . فشد دس سفتاس خَدش تا ساٗش افشاد راهؼِ هتؼادل تش تشخَسد وٌذ

ٖ گازاسد ٍ آى     غثح ٍ آى رٌثِ هادٕ ٍ پضضىٖ ًواص غثح دس سفتاس هتؼادل تش اٍ تا دٗگشاى تاأح٘ش ها
ٖ وٌذ  .سفتاسّإ هتؼادل ّوِ، راهؼِ سا تا ٍوؼ٘ت تْتشٕ هَارِ ه
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اٌٗىِ آٗا ٍوَ ٍرَب ضشػٖ داسد ٗا ًذاسد؟ ٗه هسألِ فمْٖ است . •
. ٍ اٗي هخال تا اٗي فشؼ است وِ ٍوَ ٍرَب ضشػٖ داضاتِ تاضاذ  
دسحم٘مت هٖ گَٗ٘ن اگش ٍوَ ٍرَب ضشػٖ داضتِ تاضذ، ٍراَتص  

 .غ٘شٕ است ٍ ٍرَب ًواص ًفسٖ است
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اٗاي  . اٗي پشسص هطشح ضذُ است وِ نشا ضاسع تشإ ّش ٗه اص هػالح احىام، اهشٕ رذاگاًاِ لاشاس ًاذاد   . •

هخالً آٗا اٗي ت٘اذاس ضاذى   . پشسص فشػٖ است ٍ ت٘طتش اص اٌٗىِ پشسص اغَلٖ تاضذ، ٗه پشسص والهٖ است
ٖ ضَد ٍ ٗا ساٗش  ت٘ي الطلَػ٘ي ٗه هػلحت پضضىٖ داسد ٍ ٗه هػلحت هؼٌَٕ داسد وِ تاػج تَرِ تِ خذا ه

تا افاشاد راهؼاِ سفتااس    ! تِ ٗاد خذا تاض٘ذ. تٌاتشاٗي تگَٗذ ت٘ي الطلَػ٘ي ت٘ذاس تاض٘ذ. هػالح فشدٕ ٍ ارتواػٖ
ٖ وٌذ ٍ تِ راٗص گفتِ است دٍ سوؼت ًواص . خَتٖ داضتِ تاض٘ذ نشا خَد اٗي هػالح سا تِ طَس هستم٘ن الضام ًو

ٖ وٌٌذ ًَػاً ػلات تاهاِ تاشإ تحماك آى     . تا اٗي خػَغ٘ات تخَاً٘ذ الثتِ اٗي ن٘ضّاٖٗ وِ هػالح سا هحمك ه
هػالح ً٘ستٌذ، تلىِ رض  الؼلٔ ّستٌذچ ٗؼٌٖ ّو٘طِ اٗي طَسٕ ً٘ست وِ تا اٗي ػوال، ّوأ آى آحااس هتشتاة     

ٖ تَاًذ ّؤ آى آحاس تش اٗي ػول هتشتة ضَد ضاْ٘ذ  . ّإ هتؼذدٕ تِ اٗي  پشسص دادُ اًذ رَاب. ضًَذ، تلىِ ه
ّا دس تحج همذهٔ ٍارة دس تؼشٗف ٍرَب ًفساٖ ٍ غ٘اشٕ رواغ     غذس ا سوَاى اهلل ػلِ٘ ا ّوِ اٗي رَاب  

هي تِ ٗه رَاتٖ وِ ضاٗذ تشو٘ثاٖ اص آى  ( 224ا   221، ظ 2 تحَث فٖ ػلن األغَل، د : ن.س. )وشدُ است
ٖ وٌن رَاب ٖ ضاَد، هتٌاَع اسات     . ّا تاضذ، اضاسُ ه اگاش ضااسع   . هؼوَالً هػالحٖ وِ تش ٗه ػول هتشتاة ها

ٖ واشد   ٖ وشد ٍ دس ٍالغ تِ واسّإ هختلفٖ سا اهش ه ٖ خَاست تِ آى هػالح اهش وٌذ، تاٗذ اٍاهش هتؼذد غادس ه ه
ٖ تَاًذ هٌطأ آى ّؤ آى اػوال  ( آحاس)دس حالٖ وِ تِ رإ آى اٍاهش هتؼذد تِ ٗه ػولٖ سا اهش وشدُ است وِ ه

اٗي ضَُ٘ تِ لحاظ همام ػول تشإ ػثذ سادُ تش استچ نَى ضاسع تْتاشٗي ٍ ساادُ تاشٗي ساُ سسا٘ذى سا     . تاضذ
ٖ خَاّذ ٗه ساشٕ ًتااٗذ تاشإ    . تشاٗص ت٘اى وشدُ است ٖ وٌذ وِ ه دس حم٘مت ضاسع تِ هخاتٔ استادٕ ػول ه
اگش تِ ضاگشدش تگَٗذ تِ دًثال اٗي ًتاٗذ تشٍ ٍ آى ضاگشد تخَاّذ ساُ سس٘ذى تِ اٗاي  . ضاگشدش حاغل ضَد

تِ ّو٘ي رْت استاد تْتشٗي . ًتاٗذ سا پ٘ذا وٌذ، تاٗذ تاسّا ضىست تخَسد ٍ دس ًْاٗت ّن ضاٗذ ًتَاًذ پ٘ذا وٌذ
ٖ گزاسد ٍ تِ رإ اٌٗىِ تاِ ًتااٗذ اضااسُ     ساّٖ سا هحػَل داًص ٍ تزشت٘اتص است، رلَٕ پإ آى ضاگشد ه

ٖ گَٗذ فالى واس سا اًزام تذُ  .وٌذ، ه
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 آیا اهر ظاّر در ٍجَب ًفسی است یا غیری؟

حضشت اهام ا سوَاى اهلل تؼالٖ ػلِ٘ ا اٗي تحج وِ اهش ظْاَس داسد دس    . •
ٍرَب ًفسٖ ٗا غ٘شٕ، تؼٌٖ٘٘ ٗا تخ٘٘شٕ، وفاٖٗ ٗا ػٌٖ٘ ّواِ سا ٗىزاا   
تحج وشدُ استچ ٗؼٌٖ سِ سؤال سا تا ٗه راَاب، راَاب دادُ اسات ٍ    

اها تشإ اٌٗىِ تتَاً٘ن هسألِ سا . الثتِ آى ٗه رَاب، رَاب دسستٖ است
تِ طَس واهل تطخ٘ع دّ٘ن، تِ ضَ٘ٓ ضْ٘ذ غذس ا سوَاى اهلل ػلِ٘ ا ّش   

ٖ وٌ٘ن  .تحج سا رذاگاًِ هطشح ه
 .113ا  111، ظ 2 تحَث فٖ ػلن األغَل، د . •
، تْشاى، ناج 233، ظ 1 هَسَٕ الخوٌٖ٘، سٍح اهلل، تْزٗة األغَل د . •

 .ق. ّا 1423اٍل، 
 .113ا  111، ظ 2 تحَث فٖ ػلن األغَل، د . •
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 ٍجَبتقسیوات 

 وجوب
 تعیینی

 تخییری
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

 سؤال دٍم•

آٗا اهش دس ٍرَب تؼٌٖ٘٘ ظَْس داسد ٗا دس ٍرَب تخ٘٘شٕ ٍ ٗا ّ٘ •
ٗه؟ تشإ پاسخ دادى تِ اٗي سؤال تاٗذ تِ تفس٘ش ٍرَب تخ٘٘اشٕ ٍ  

 .تؼٌٖ٘٘ تپشداصٗن
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

 واجب تعیینی
ال یجوز ترکه 

 إلی بدل

 واجب تخییری
یجوز ترکه 

 إلی بدل
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ِ اًذ • ٗزَص تشواِ للاٖ   »ٍارة تخ٘٘شٕ ػثاست است اص ٍارثٖ وِ گفت

ٖ تَاى آى سا تشن وشد ٍ تِ سوت تذلص سفتچ ٗؼٌٖ تِ رإ : «تذل ه
 .آى ٗه واس دٗگشٕ سا اًزام داد

تاٗاذ  : «ال ٗزاَص تشواِ للاٖ تاذل    »ٍارة تؼٌٖ٘٘ ٍارثٖ است واِ   •
 . خَدش سا اًزام داد ٍ تشوص راٗض ً٘ست
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
هخال تس٘اسٕ اص فمْا لائل ّستٌذ واِ دس صهااى غ٘ثات دس سٍص    تشإ •

 . روؼِ، ًواص ظْش ٍ ًواص روؼِ ٍارة تخ٘٘شٕ ّستٌذ
ٖ تَاً٘ن ًواص ظْش سا دس سٍص روؼِ تشن وٌ٘ن ٍ تاِ  طثك • اٗي تفس٘ش ه

رإ آى ًواص روؼِ سا تخَاً٘ن ٗا ًوااص روؼاِ سا تاشن وٌا٘ن ٍ تاِ      
 .راٗص ًواص ظْش سا تخَاً٘ن
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

واجب 
 تخییری

یجوز ترکه 
 إلی بدل

منافات جواز 
ترک با 
 وجوب
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
اٗي تؼشٗف اضىال وشدُ اًذ وِ رَاص تشن دس تؼشٗاف، تاا ٍراَب    تش •

هٌافات داسدچ نَى دس رَّش ٍ رات ٍرَب، ػذم رَاص تشن ٍراَد  
 .داسد
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

 واجب تخییری
یجوز ترکه 

 إلی بدل

منافات جواز 
ترک با 
 وجوب

برگرداندن 
واجب تخییری 

به واجب 
 مشروط 
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

واجب 
 تخییری

یجوز ترکه 
 إلی بدل

منافات جواز 
ترک با 
 وجوب

برگرداندن 
واجب 

تخییری به 
واجب 
 مشروط 

واجب 
تخییری 

واجب تعیینی 
به شرط ترک 

 ِعدل آن
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
تشإ دفغ اٗي اضىال ٍارة تخ٘٘شٕ سا تِ اضاىال هختلفاٖ تفسا٘ش     •

 . وشدُ اًذ تا تا ٍرَب ساصگاس تاضذ
اص آى ًظشٗات تشگشداًذى ٍارة تخ٘٘اشٕ تاِ ٍاراة هطاشٍ      ٗىٖ •

 . است
ِ اًذ • ٍارة تخ٘٘شٕ ٍارثٖ است وِ تؼٌ٘اً ٍارة است تاِ ضاش    گفت

 چاٌٗىِ ها ػِذل آى سا اًزام ًذّ٘ن
هخالً ًواص روؼِ تؼٌ٘اً ٍارة است تِ ضش  اٌٗىِ ًواص ظْش ًخَاً٘ن ٍ  •

 .ّو٘ي طَس ًواص ظْش ٍارة است تِ ضش  اٌٗىِ ًواص روؼِ ًخَاً٘ن



40 

 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

واجب 
 تخییری

یجوز 
ترکه إلی 

 بدل

منافات 
جواز 

ترک با 
 وجوب

برگرداندن 
واجب 
تخییری 
به واجب 
 مشروط 

واجب 
تعیینی به 
شرط ترک 

 ِعدل آن

وجوب 
جامع بین 

 اطراف
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ت٘ي تفاس٘شٕ وِ تشإ ٍارة تخ٘٘شٕ هطاشح اسات ٗاه تفسا٘ش     دس •

ّست وِ اضىالٖ تش آى ٍاسد ً٘ست ٍ ّؤ السام ٍارة تخ٘٘اشٕ سا  
ٖ گ٘شد  . دس تش ه

ٖ گَٗذ دس هَاسد ٍراَب تخ٘٘اشٕ، ضااسع رااهغ تا٘ي      اٗي • تفس٘ش ه
 چاطشاف ٍرَب سا تش ها ٍارة وشدُ است

ٗؼٌٖ دس هخل ًواص دس ظْش سٍص روؼِ، راهغ ت٘ي ًواص ظْاش ٍ ًوااص    •
 .روؼِ سا تش ها ٍارة وشدُ است

ٗا دس هخل وفاسُ، راهغ ت٘ي ضػت سٍص سٍصُ، اطؼام ضػت هساى٘ي   •
 .ٍ آصاد وشدى تٌذُ سا تش ها ٍارة وشدُ است
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 جامع
 حقیقی

 انتزاعی
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
گاّٖ حم٘مٖ است تِ اٗي هؼٌاٖ واِ   . تِ دٍ ضىل هتػَس استراهغ •

اطشاف تخ٘٘ش، دس ٗه تخطٖ اص َّٗت ٍ حم٘مات خَدضااى تاا ّان     
ٖ ّإ خااظ خاَد    هطتشن اًذ ٍ دس ػ٘ي حال ّش ٗه داسإ ٍٗژگ

 . ّستٌذچ هخل اًَاع هختلف وِ تحت ٗه رٌس لشاس داسًذ
دس ٗه تخطٖ اص حم٘مت خَدضاى وِ ّواى رٌس آى ّا اسات  اًَاع •

تا ّن هطتشن اًذچ هخالً اًسااى ٍ فاش ، تاا ٗىاذٗگش دس تخطاٖ اص      
حم٘مت ٗؼٌٖ وِ حَ٘اى تَدى است تا ّن هطتشن ّستٌذ ٍ ّاش ٗاه   
داسإ ٍٗژگٖ خاغٖ اًذ وِ ّواى فػل است ٍ اٗي ّا سا اص ٗىاذٗگش  

ٖ وٌذ  .هتواٗض ه
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ّإ ضشػٖ هوىي است وسٖ تشإ ًواص روؼِ ٍ ًواص ظْاش   دس هخال •

نٌ٘ي راهغ حم٘مٖ سا لائل تاضذ ٍ تگَٗاذ اٗاي دٍ تاا ّواذٗگش دس     
تخطٖ اص حم٘مت ٍ َّٗت هطتشن ّستٌذچ هخالً ّش دٍ سوؼات اٍل ٍ  

ٖ ضًَذ اها ّش ٗه خػَغ٘تٖ داسًذ وِ آى دٗگاشٕ  . دٍم سا ضاهل ه
ًواص ظْش دٍ سوؼت اوافِ تش ًواص روؼِ داسد ٍ ًواص روؼِ دٍ . ًذاسد

 .خطثِ تِ رإ آى دٍ سوؼت داسد



45 

 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
دس ٍالغ ٗه ػٌَاى اسات واِ رّاي هاا     . گاّٖ راهغ اًتضاػٖ است •

ٖ ساصد ٍ اٗي ػٌَاى تش اطشاف ٍ افاشاد اٗاي رااهغ غاادق اسات      . ه
ظااّشاً ػتاك تاا    . اسات « أحذّا»ٗا « أحذّوا»همػَد ّواى ػٌَاى 

ٖ گَٗ٘ن رااهغ  . سٍصُ اغالً ّ٘ اضتشاوٖ ًذاسًذ دس اٗي گًَِ هَاسد ه
 . ت٘ي آى دٍ، اًتضاػٖ است
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
دس آى . هَاسد اٗي ًَع راهغ، راهغ هطشح دس ػلن ارواالٖ اسات  اص •

تحج دس ٍالغ تِ راهغ اًتضاػٖ ت٘ي اطشاف ػلن اروالٖ، ػلن داسٗانچ  
هخالً دس ّو٘ي ًواص ظْش ٍ ًواص روؼِ اگش تِ رإ ٍرَب تخ٘٘شٕ تِ 

 .ٍرَب تؼٌٖ٘٘ لائل تاض٘ن، اص هػادٗك ػلن اروالٖ خَاّذ تَد
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ داًن دس ظْش روؼِ ٗا ًواص روؼِ ٍارة است تؼٌ٘اً ٍ ٗا ًوااص   • هي ه

ٖ داًن وذام ٗه ٍارة است دس اٌٗزاا  . ظْش ٍارة است تؼٌ٘اً ٍلٖ ًو
هتؼلك ػلن اروالٖ هي ػثاست است اص ٗه راهغ اًتضاػٖ وِ ّن تاش  
ًواص روؼِ ٍ ّن تش ًواص ظْش لاتل تطث٘ك است ٍ تش غ٘ش اٗي دٍ لاتل 

 .تطث٘ك ً٘ست
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
دس هَاسد ٍرَب تخ٘٘شٕ نَى ّش ٗه اص اطشاف تخ٘٘ش تاِ لحااظ    •

ٗىٖ اص اٗي »تحمك هالن تا ٗىذٗگش هطتشن ّستٌذ، دس ٍالغ ػٌَاى 
 . هتؼلك ٍرَب است« اطشاف
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
فشق ت٘ي ٍرَب تؼٌٖ٘٘ ًواص ظْش دس سٍص پٌزطاٌثِ تاا ٍراَب    پس •

تخ٘٘شٕ ًواص ظْش دس سٍص روؼِ اٗاي اسات واِ ًوااص ظْاش دس سٍص      
پٌزطٌثِ تِ ػٌَاى ًواص ظْش تا توام خػَغ٘اتص ٍاراة اسات تاِ    
ِ إ وِ ها ّش ن٘ض دٗگاش سا ات٘ااى وٌا٘ن، رااٗگضٗي ًوااص ظْاش        گًَ
ًخَاّذ ضذ اها ًواص ظْش دس سٍص روؼِ تِ ػٌَاى هػذالٖ اص رااهغ،  
ٍارة ضذُ است ٍ دس ٍالغ راهغ ت٘ي ًواص ظْش ٍ ًواص روؼِ ٍارة 

 .است ًِ ًواص ظْش تا خػَغ٘ت ًواص ظْش
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
اص تؼشٗف ٍرَب تؼٌٖ٘٘ ٍ تخ٘٘شٕ تِ سؤال اغلٖ تشگشدٗن واِ  پس •

اگش اهشٕ تِ ن٘ضٕ تؼلك گشفت آٗا اٗي اهاش دس ٍراَب تؼٌ٘٘اٖ آى    
 .ػول ظَْس داسد ٗا دس ٍرَب تخ٘٘شٕ ٍ ٗا دس ّ٘ ٗه

. دس سٍص روؼِ ًواص ظْش تخاَاى : فشؼ وٌ٘ذ ضاسع تِ ها گفتِ است •
 ٕ ٖ داًن وِ اٗي ًواص ظْش ٍارة تؼٌٖ٘٘ است ٗا ٍارة تخ٘٘اش . هي ًو
سؤال اٗي است وِ خَد اٗي اهش، تا لطغ اص ًظش لشائي خاسرٖ آٗا دس 

 ؟ٗىٖ اص اٗي دٍ ًَع ٍرَب ظَْس داسد ٗا ًِ
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
تاِ ساثة   . دس رَاب هٖ گَٗ٘ن اهش دس ٍرَب تؼٌ٘٘اٖ ظْاَس داسد   •

ِ إ است وِ حضشت اهام ا سوَاى اهلل تؼالٖ ػلِ٘ ا اضاسُ    ّواى ًىت
 .وشدًذ

ٖ فشهاٗذ هتفاّن ػشفٖ اص اهش، ٍرَب تؼٌٖ٘٘ استچ صٗشا اگش  • اٗطاى ه
اٗي هأهَسٕ وِ اهش ًواص ظْش دس سٍص روؼِ هتَراِ اٍ ضاذُ اسات،    
ًواص ظْش سا تشن وٌذ تِ ػزس اٌٗىِ هي ًوااص روؼاِ سا خَاًاذُ ام ٍ    

دّن ٍرَب ًواص ظْش تخ٘٘شٕ تاضذ، اٗي ػزس اص ًظش ػمال  احتوال هٖ
هٌطأ اٗي فْن ػشفٖ دس ٍالغ ظَْس غ٘غٔ اهش اسات دس  . همثَل ً٘ست

 .ٍرَب تؼٌٖ٘٘ است
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ ضَد؟ اٗي تاتغ اٗي است وِ هاا  اها • اٗي ظَْس ػشفٖ نگًَِ تَرِ٘ ه

ٖ وٌ٘ن  .ٍرَب تؼٌٖ٘٘ سا نگًَِ تفس٘ش ه
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
اگش گفت٘ن ٍرَب تخ٘٘شٕ ًَػٖ ٍرَب هطاشٍ  اسات ٍ ٍراَب     •

تؼٌٖ٘٘ ٍرَب هطلك، ٍاوح است وِ اطالق اهاش ٍراَب تؼٌ٘٘اٖ سا    
وٌذچ نَى طثك اٗي ت٘اى، ٍرَب تؼٌٖ٘٘ ٍرَب هطلك است  التضا هٖ

 استهم٘ذ دس حالٖ وِ ٍرَب تخ٘٘شٕ، ٍرَب 
اگش تفس٘ش دٗگش سا تپزٗشٗن ٍ تگاَٗ٘ن دس هاَاسد ٍراَب تخ٘٘اشٕ      •

راهغ ٍارة ضذُ است دس حالٖ وِ دس هَاسد ٍرَب تؼٌ٘٘اٖ خاَد   
ّو٘ي ػٌَاى خاظ ٍارة است، دٍ ساُ تشإ تَرِ٘ ظْاَس دس اٗاي   

 .توسه تِ هادٓ اهش توسه تِ اطالق غ٘غٔ اهش: فشؼ ٍرَد داسد
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٍ ها ضه داسٗن وِ اٗاي  « أػتك سلثٔ»: هخاال هَال فشهَدُ استتشإ •

 .ٍرَب ػتك ٗه ٍرَب تؼٌٖ٘٘ است ٗا ٍرَب تخ٘٘شٕ
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
توسه تِ هادٓ اهش ٗؼٌٖ اٌٗىِ ٍلتٖ لفظاٖ دس لسااى دل٘ال ػٌاَاى      •

آهذ، ظَْسش دس اٗي است وِ وِ ػتك تؼٌَاًِ هتؼلاك اهاش ٍ   « ػتك»
هطلَب هَال است دس حالٖ وِ اگش ٍاراة، ٍاراة تخ٘٘اشٕ تاضاذ     
ٍرَب تِ راهغ حم٘مٖ ٗا راهغ اًتضاػٖ ت٘ي ػتك ٍ ساٗش هَاسد تؼلك 

 . گشفتِ است



56 

 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٍلتٖ هَال گفات  : تِ اطالق احَالٖ غ٘غٔ اهش اٗي گًَِ استتوسه •

اٗي ّ٘أت اهش هم٘ذ تِ اٗي ًطاذُ اسات واِ هاا وااس      «« أػتك سلثٔ»
دٗگشٕ سا دس وٌاس اٗي هادُ اًزام دادُ تاض٘ن ٗا ًِچ هخالً ضػات سٍص  

ٖ وٌذ وِ ػتك سلثِ ٍارة . سٍصُ گشفتِ تاض٘ن ٗا ًِ اٗي اطالق التضا ه
 .تاضذچ نِ هي ضػت سٍص سٍصُ گشفتِ تاضن ٍ نِ ًگشفتِ تاضن
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
دس تؼث٘ش تؼضٖ اص سٍاٗات ّو٘ي هضوَى است وِ دٍ سوؼت اص ًواص . •

روؼِ واستِ ضذُ استچ ٗؼٌٖ اص ًواص ظْاش سٍص روؼاِ واساتِ ضاذُ     
 .است ٍ تزإ آى دٍ خطثِ لشاس گشفتِ است
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 ؟تخییرییا است تعییٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
دس ٍالغ ّاش ٗاه اص اٗاي افؼاال دس ػا٘ي حاال واِ تاا ٗىاذٗگش          . •

هتفاٍت اًذ، دس تحمك هػلحت ٍ هالن اهاش هطاتشن ّساتٌذ، ٗؼٌاٖ     
ّواى هالن ٍ هػلحتٖ وِ هٌطأ پ٘ذاٗص اهاش تاِ ضػات سٍص سٍصُ    
تَدُ است، ّواى هَرة اهش تِ اطؼام ضػت فم٘ش ٗا اهش تِ آصاد وشدى 

تِ تؼث٘ش دٗگش نَى هالن اهش تِ ساثة ّاش ٗاه اص    . تٌذُ ضذُ است
ٖ ضذُ است، ضاسع تِ ًحاَ تخ٘٘اش هاا سا هىلاف تاِ       اٗي ّا حاغل ه

 .اٗي ّا وشدُ است
 .اٗي تفس٘ش دسست تش ٍ دل٘ك تش است ٍ اضىالٖ تش آى ٍاسد ً٘ست. •
 .اطالق دس ساُ دٍم اطالق احَالٖ است ًِ اطالق افشادٕ. •
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 ٍجَبتقسیوات 

 وجوب
 عینی

 کفایی
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
 سَمسؤال •
آخشٗي سؤالٖ دس تحج ًَع ٍرَب اٗي است وِ آٗا اهش دسراٖٗ واِ  •

ٖ وٌذ ٗا ٍرَب وفائٖ؟  لشٌِٗ ًثاضذ، تش ٍرَب ػٌٖ٘ داللت ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

ویژگی 
های 

وجوب 
 کفائی

اگر همۀ مکلفین تارک تکلیف باشند، همگی 
 .عاصی خواهند بود

اگر گروهی از مکلفین این تکلیف را اتیان کنند، 
 . از بقیه ساقط خواهد شد

اگر مجموعه ای از مکلفین یا همۀ آن ها با هم این 
تکلیف را اتیان کردند، همۀ انجام دهندگان این 

 .  تکلیف را امتثال کرده اند
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
 : وفائٖ، سِ ٍٗژگٖ داسدٍرَب •
اٌٗىِ دس ٍرَب وفائٖ، اگش ّؤ هىلف٘ي تاسن تىل٘اف تاضاٌذ،   اٍل •

 .ّوگٖ ػاغٖ خَاٌّذ تَد
دٍم آًىِ اگش گشٍّٖ اص هىلف٘ي اٗي تىل٘ف سا ات٘اى وٌٌاذ، اص تم٘اِ    •

 . سالط خَاّذ ضذ
ِ إ اص هىلف٘ي ٗا ّؤ آى ّا تا ّن اٗي تىل٘اف  • سَم اٌٗىِ اگش هزوَػ

 . سا ات٘اى وشدًذ، ّؤ اًزام دٌّذگاى اٗي تىل٘ف سا اهتخال وشدُ اًذ
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ِ إ    تفس٘شٕ • ٖ وٌ٘ن تاٗاذ تاِ گًَا وِ ها دس هَسد ٍرَب وفائٖ روش ه

تاضذ وِ خَدش ّن فٖ حذ ًفسِ تا هطىلٖ هَارِ ًثاضاذ ٍ تتَاًاذ   
ّش سِ ٍٗژگٖ سا دستش تگ٘شد ٍ دس ػ٘ي حال تا هفَْم ٍراَب حاال   

 .ساصگاسٕ داضتِ تاضذ
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

واجب 
 کفائی

واجبی است که با اتیان 
برخی از مکلفین، از عهدۀ 

 . بقیه ساقط خواهد شد
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
 ٍاجة كفائیتعریف •

ِ اًذ ٍارة وفائٖ، ٍارثٖ  • دس ٗه تفس٘ش اتتذاٖٗ اص ٍرَب وفائٖ گفت
دس . است وِ تا ات٘اى تشخٖ اص هىلف٘ي، اص ػْذٓ تمِ٘ سالط خَاّذ ضذ

 .اٗي تؼشٗف، ّواى ٍٗژگٖ دٍم اخز ضذُ است
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ ضَد ٗا الالل سؤالٖ وِ دستااسٓ آى  اضىالٖ • وِ تش اٗي تؼشٗف ٍاسد ه

ٖ ضَد اٗي است وِ  چگًَِ عولی تر ّوۀ هکلفیي تِ گًَِ ای هطشح ه
ٍاجة تاشذ كِ اگر ّوِ اتیاى ًکٌٌذ، عاصی خَاٌّذ تَد ٍ در عییي  

 ! حال اگر ترخی از آى ّا اتیاى كٌٌذ، از تقیِ ساقط هی شَد
اٗي تىل٘ف هتَرِ ّوِ تَدُ است، تاٗذ ّواِ ات٘ااى وٌٌاذ ٍ اگاش     اگش •

هتَرِ تؼضٖ تَدُ است، دس غَستٖ وِ ات٘اى ًطَد، تاٗاذ آى تؼضاٖ   
 .ػاغٖ تاضٌذ ًِ ّوِ
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
تشإ پاسخ تِ اٗي سؤال، ًظشٗات ٍ تفس٘شّإ هختلفٖ تشإ ٍارة  •

 . وفائٖ ػشوِ ضذُ است
تشخٖ اص اٗي ًظشٗات فشؼ ضذُ است وِ دس هَاسد ٍرَب وفائٖ دس •

ٗه طشف هأهَس تاِ  : هخل ساٗش تىال٘ف ها تا دٍ طشف هَارِ ّست٘ن
ٗؼٌٖ آًچِ وِ تِ آى اهش ضذُ است ٍ طشف دٗگش هأهَس ٗؼٌاٖ وساٖ   

 . وِ تِ اٍ اهش ضذُ است
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ گَٗاذ دس هاَاسد ٍراَب وفاائٖ هاا      دس • هماتل تفس٘شٕ ّست وِ ه

 .غشفاً ٗه هأهَس تِ داسٗن ٍ اغالً هأهَس ًذاسٗن
تِ تؼث٘ش دٗگش فمط ٗه ػولٖ ّست وِ ضاسع تحماك اٗاي ػوال سا     •

ٖ خَاّذ اها وسٖ وِ ضاسع اص اٍ تحمك ػول سا هطالثِ وشدُ تاضاذ،   ه
 .اغالً ًذاسٗن

ٖ ضاَد ٍ اگاش         • تِ ّو٘ي دل٘ل ّش وس ات٘ااى وٌاذ اص تم٘اِ ساالط ها
ّ٘ وس ّن ات٘اى ًىٌذ، نَى تىل٘ف تحمك پ٘ذا ًىشدُ اسات، ّواِ   
ػاغٖ خَاٌّذ تَد ٍ اگش ٗه گشٍُ خاغٖ ات٘اى وٌٌذ، ّوااى گاشٍُ   

 .اهتخال وشدُ اًذ
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
. وشدًذ وِ اهش ٗه طشفِ دس همام تؼج ٍ تحشٗه هؼٌاا ًاذاسد  اضىال •

تٌااتشاٗي هؼٌاا   . هفاد اهش، تشاًگ٘ختي هأهَس، تِ سَٕ هأهَس تِ اسات 
اهری آهذُ است ٍ تِ سَی هأهَر تِ ّن تراًگیختِ ًذاسد وِ تگَٗ٘ن 

 ! است اهّا كسی را ترًیاًگیختِ است
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
تشاًگ٘ختي ٗا تحشٗه ٗا تؼج ٗا اسسال، ّوَاسُ ًساثت تاِ ٗاه    اٗي •

ٖ ضاَد، اسساال    . وسٖ هؼٌا داسد ّو٘طِ فشدٕ ّست وِ تشاًگ٘ختِ ها
ٖ ضَد ٖ ضَد، هثؼَث ه  .ه

دس ٍالغ هفاّ٘وٖ هخل اسسال رض  هفاّ٘ن رات اوافِ است وِ ٗاه   •
تٌاتشاٗي حتواً تاٗذ فاشؼ  . هشسل الِ٘ ً٘اص داسد ٍ هشسَل ّن ً٘اص داسد

وٌ٘ن وِ ٍارة وفائٖ هخل سااٗش تىاال٘ف داسإ دٍ طاشف هاأهَس ٍ     
 .هأهَس تِ است
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

 واجب کفائی

 به تعداد مکلفین تکلیف جعل شده

مجموع مکلفین به منزلۀ واحد دیده 
 شده

تکلیف به برخی از مکلفین به 
 صورت نامعّین توجه پیدا کرده
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

واجب 
 کفائی

به تعداد مکلفین تکلیف 
 جعل شده

به هر یک از مکلفین، 
 تکلیفی متوجه شده

مجموع مکلفین به 
 منزلۀ واحد دیده شده

یک تکلیف متوجه یک 
 مأمور شده 

تکلیف به برخی از 
مکلفین به صورت 

 نامعّین توجه پیدا کرده

تکلیف به صورت 
 بدلی
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 

واجب 
 کفائی

به تعداد مکلفین تکلیف 
 جعل شده

به هر یک از مکلفین، 
 تکلیفی متوجه شده

 عام استغراقی 

مجموع مکلفین به 
 منزلۀ واحد دیده شده

یک تکلیف متوجه یک 
 مأمور شده 

 عام مجموعی 

تکلیف به برخی از 
مکلفین به صورت 

 نامعّین توجه پیدا کرده
 عام بدلی تکلیف به صورت بدلی
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
آى ًظشِٗ وِ ٍارة وفائٖ اوافِ تش هأهَس تِ، داسإ هاأهَس ّان   اها •

 .ّست خَدش تِ سِ ضىل تفس٘ش ضذُ است
اٌٗىِ دس هَاسد ٍرَب وفائٖ، تِ تؼذاد هىلفا٘ي تىل٘اف   تفسیر اٍل  •

دس . رؼل ضذُ ٍ تِ ّش ٗه اص هىلف٘ي، تىل٘فاٖ هتَراِ ضاذُ اسات    
 . ٍالغ تىل٘ف اص لث٘ل ػام استغشالٖ رؼل ضذُ است
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
اٌٗىِ هزوَع هىلف٘ي تِ هٌضلٔ ٍاحاذ دٗاذُ ضاذُ ٍ اٗاي     تفسیر دٍم •

دس ٍالغ ٗه تىل٘ف هتَرِ ٗه . هزوَػِ، هأهَس ٍاحذ تلمٖ ضذُ اًذ
تاِ  . هأهَس ضذُ است وِ آى ٗه هأهَس ّواى هزوَع هىلف٘ي اسات 
 . اغطالح تىل٘ف تِ غَست ػوَم هزوَػٖ لشاس دادُ ضذُ است
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
اٌٗىِ تىل٘ف تِ تشخٖ اص هىلفا٘ي تاِ غاَست ًااهؼ٘ ي،     تفسیر سَم •

پس ًِ هخال فاشؼ اٍل تاه تاه هىلفا٘ي      . تَرِ پ٘ذا وشدُ است
تىل٘ف داسًذ ٍ ًِ هخل فشؼ دٍم هزوَع هىلف٘ي تاا ّان تاِ هٌضلأ     

ِ اًذ دس حم٘مت تىل٘ف تِ غَست . ٍاحذ هَسد تَرِ تىل٘ف لشاس گشفت
تِ ّو٘ي دل٘ل ٍلتٖ تشخاٖ اص هىلفا٘ي ات٘ااى    . تذلٖ رؼل ضذُ است

ٖ ضَد ٖ وٌٌذ، اص ػْذٓ ساٗشٗي سالط ه  .ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ خَاّ٘ن ت٘طتشاص اٗي ٍاسد تؼات٘ش ٍ تفاس٘ش ضَٗنها • رٗل ّش ٗاه  . ًو

اص تااب هخاال رٗال ًظشٗأ ػاام      . اص اٗي ّا تفس٘شّإ دٗگشٕ ّست
استغشالٖ، نْاس ًظشٗٔ دٗگش ٍرَد داسد وِ دس حم٘مت اهَس استغشالٖ 

ٖ وٌٌذ ِ إ سا وِ . سا تِ نْاس ضىل تفس٘ش ه ها اص ت٘ي اٗي ّا ٗه ضاخ
ٖ دّ٘ن ٖ وٌ٘ن ٍ سٍٕ آى تحج سا ساهاى ه ٖ هطىل است، اًتخاب ه  .ت
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
 ًظر هختارتررسی •

ٖ ضَد، ظاّش تىل٘ف اٗي است وِ ّوأ  • ٍلتٖ تىل٘فٖ هتَرِ هىلفٖ ه
ٖ گ٘شد  . آحاد هىلف٘ي سا دستش ه

ػلٖ الماػذٓ ٍرَب وفائٖ ّن تاٗذ تِ ًحاَ ػاام اساتغشالٖ    تٌاتشاٗي •
 . تاضذ

اص ت٘ي اٗي سِ ًظشٗٔ پ٘ص گفتِ، ػام اساتغشالٖ تاَدى ٍراَب    پس •
ٖ سسذ  .وفائٖ ًظشٗٔ همثَل تشٕ تِ ًظش ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
تٌا تش ػام استغشالٖ نگًَِ ٍارة وفائٖ سا تفس٘ش وٌا٘ن واِ آى   حال •

ِ گاًِ تحمك پ٘ذا وٌذچ ٗؼٌٖ اگش ّوِ تشن وشدًذ، ّواِ   خػَغ٘ات س
اگش ّوِ . اگش تشخٖ ات٘اى وشدًذ، اص ساٗشٗي سالط ضَد. ػاغٖ تاضٌذ

تا ّن اهتخال وشدًذ، ّؤ وساًٖ وِ ات٘اى وشدُ اًاذ، هوتخِال هحساَب    
 . ضًَذ
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ِ اًذ • وِ دس هَاسد ٍرَب وفائٖ ضاسع تىل٘ف سا هتَرِ ته تاه  گفت

هىلف٘ي وشدُ است اها اٗي تىل٘ف فمط اًزام فؼل ً٘ست وِ اگش اٗاي  
ٖ ضذ  . تَد، ٍرَتص ػٌٖ٘ ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
وٌ٘ذ ٍرَب سٍصٓ هاُ هثاسن سهضاى، ٍراَب ػٌ٘اٖ اساتچ    فشؼ •

ٗؼٌٖ ته ته آحاد هىلف٘ي، هىلف ّستٌذ وِ دس هاُ هثاسن سهضاى 
اگش تشخٖ اص آى ّا ات٘اى وٌٌاذ ٍ سٍصُ تگ٘شًاذ اص تم٘اِ    . سٍصُ تگ٘شًذ

ٖ ضَدچ نَى دس هَاسد ٍرَب ػٌٖ٘ خَد اٗاي ػوال ٗؼٌاٖ     سالط ًو
 . سٍصُ گشفتي تش ضخع هىلف ٍارة ضذُ است

ٖ وٌٌاذ، اص دٗگاشاى     اها • دس هَاسد ٍرَب وفائٖ ٍلتٖ تشخٖ ات٘ااى ها
ٖ ضَد  . سالط ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ آٗاذ  . وٌ٘ذ دس راهؼِ، ً٘اصهٌذ لضاٍت ّست٘نفشؼ • هَاسدٕ پ٘ص ه

ٖ ضًَذ ٍ تاٗذ تا حىن لضاائٖ سفاغ ضاَد    . وِ هشدم گشفتاس دػإٍ ه
تٌاتشاٗي . ٗىٖ اص آى ضشاٗط فماّت است. خَد لضاٍت ضشاٗطٖ داسد

اگاش تشخاٖ اص هىلفا٘ي تاِ هماام      . تشإ لضاٍت ً٘اصهٌذ فمِ٘ ّست٘ن
فماّت تشسٌذ ٍ تِ تؼذادٕ وِ هَسد ً٘اص است، هتػذٕ همام لضاٍت 

ٖ ضَد  . ضًَذ، اص ػْذٓ ساٗشٗي سالط ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
لثل اص اٌٗىِ فمْٖ٘ دس راهؼِ پ٘ذا ضَد ٗا لاوٖ تِ اًذاصٓ واافٖ  پس •

تاضذ، ّؤ هىلف٘ي تىل٘ف داسًذ تا تشإ فمِ٘ ضاذى ٍ لاواٖ ضاذى    
ٖ ضَد. الذام وٌٌذ ٖ وٌٌذ، اص دٗگشاى سالط ه اٗاي  . ٍلتٖ تشخٖ ات٘اى ه

ٖ دّذ وِ رات فؼل ا دس اٗي هخال فمِ٘ ٍ لاواٖ ضاذى ا تاش       ًطاى ه
ٖ وشدًاذ ٍ   افشاد ٍارة ًثَدُ است وِ اگش نٌ٘ي تَد، تاٗذ ّوِ ات٘اى ه

ٖ ضذ  . فؼل تؼضٖ هَرة سمَ  اص دٗگشاى ًو
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ گَٗ٘ن تشإ ّش فشدٕ ٗاه رااهؼٖ   دس • ٍاراة ضاذُ    ٍاسداٌٗزا ه

 .است
 .راهغ ت٘ي فؼل خَدش ٗا دٗگشٕ •
پس دس اٗي هخال تش هي ٍارة ضذُ است وِ ٗا خَدم فمِ٘ ضاَم ٗاا    •

تاٗذ تحمك پ٘ذا « ٗىٖ اص اٗي دٍ»دس حم٘مت ػٌَاى . ٗه فشد دٗگشٕ
 . وٌذ

نِ هي فمِ٘ تطَم ٍ نِ دٗگشٕ فمِ٘ ضَد، نَى راهغ تحمك تٌاتشاٗي •
ٖ ضَد ٖ وٌذ، تىل٘ف اص هي سالط ه  .پ٘ذا ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
تٌْا . راهغ، اًتضاػٖ است ٍ هطىلٖ دس راهغ اص اٗي رْت ً٘ستاٗي •

اضىال اٗي است وِ اٗي فمط فؼل هاي، هماذٍس هاي اسات ٍ اٌٗىاِ      
آى ّا تحت . دٗگشاى ٗه واسٕ تىٌٌذ ٗا ًىٌٌذ، همذٍس خَدضاى است

پس ضاسع هشا تِ فؼلٖ اهش وشدُ واِ هماذٍس هاي    . لذست هي ً٘ستٌذ
 .حالٖ وِ تؼلك تىل٘ف تِ غ٘ش همذٍس غح٘ح ً٘ستدس ! ً٘ست

رَاب اٗي است وِ راهغ ت٘ي همذٍس ٍ غ٘ش هماذٍس، هماذٍس اساتچ     •
ٖ تَاًن تا ات٘اى طشف همذٍس راهغ سا هحمك وٌن  .نَى هي ه
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٍارة وفاٖٗ سا اٗي طَس تفس٘ش وشدٗن، ّؤ خػَغ٘ات ٍاراة  اگش •

ٖ وٌذ  . وفائٖ تحمك پ٘ذا ه
ّ٘ وس ات٘اى ًىٌذ، ّوگٖ ػاغٖ خَاٌّذ تَدچ نَى ّ٘ ٗه اگش •

آى تىل٘فٖ سا وِ داضتٌذ ا راهغ ت٘ي فؼل خَدضاى ٍ فؼل دٗگاشاى ا    
 . ات٘اى ًىشدًذ



87 

 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ٖ ضاَدچ ناَى هىلاف تاِ،     اگش • تشخٖ ات٘اى وٌٌذ، اص ساٗشٗي سالط ه

ٖ وٌذ ٍ تاا   راهغ تَدُ است ٍ تا تحمك تؼضٖ اص افشادش تحمك پ٘ذا ه
 . تحممص دٗگش تىل٘فٖ هتَرِ دٗگشاى ً٘ست

اگش ٗه گشٍُ ٗا ّوِ تا ّن ات٘اى وٌٌذ، ّؤ ات٘ااى وٌٌاذگاى   تٌاتشاٗي •
 .اهتخال وشدُ اًذ
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ظاّش اٍلٖ اهش اٗي است وِ هَال خَاّاى ػول خَد هي است ٍ اٗي  •

ًىتِ وِ راهغ ت٘ي فؼل هي ٍ فؼل دٗگشٕ هطلاَب هاَال تاضاذ، تاِ     
 .هؤًٍٔ صائذُ احت٘اد داسد
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 ؟كفایییا است عیٌی آیا اهر ظاّر در ٍجَب 
ِ إ دٗگش ت٘اى وٌذچ  • تِ ّو٘ي دل٘ل تاٗذ آى سا تا ٗه ػثاستٖ ٗا تِ گًَ

هخالً اگش تگَٗذ ّوِ تش ه٘ت ًواص تخَاً٘ذ ٍ تؼاذ تگَٗاذ اگاش تؼضاٖ     
ٖ فْوا٘ن پاس       ٖ ضاَد، آى ٍلات ها خَاًذٗذ اص تؼضٖ دٗگش سالط ه
 .تىل٘ف فؼل هي ً٘ست، تلىِ راهغ ت٘ي فؼل هي ٍ فؼل دٗگشٕ است

ٖ گَٗذ ّوِ ًواص تخَاً٘ذ، ناَى فاشؼ واشدٗن تىل٘اف      • اها ٍلتٖ ه
هتَرِ ّوِ ضذُ است، ظاّشش اٗي است وِ ّوِ تاٗذ ًواص تخَاًٌذ ٍ 

ٖ ضاَد     اهاام ا سواَاى اهلل ػل٘اِ ا      . اگش تؼضٖ تخَاًٌاذ، ساالط ًوا
ٖ فشهاٗذ هتفاّن ػشفٖ اص اهش، ٍارة تؼٌٖ٘٘ است  .ه
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 ًکات پایاًی در تحث اهر

 ًکات پایاًی در تحث اهر•

دس اًتْإ تحج اهش تِ نٌذ ًىتاِ اضااسُ وٌا٘ن واِ دس ٍالاغ تىولأ       •
 :تحج ّإ لثلٖ ّستٌذ
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 آیا آهر تا علن تِ اًتفاء شرط، هی تَاًذ اهر كٌذ؟

 
ٖ تَاًذ اهش وٌذ؟ آٗا دس راٖٗ واِ  . 1• آٗا آهش تا ػلن تِ اًتفا  ضش ، ه

ٖ داًذ ضش  اهش اٍ حاغل ً٘سات ٍ دس ًت٘زاِ هاأهَس تاِ ّان       آهش ه
ٖ تَاًذ تِ ن٘ضٕ اهش وٌذ ٗا خ٘ش  ؟حاغل ًخَاّذ ضذ، ه


