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 وجوبتقسیوات 

تقسیمات 
 وجوب

 نفسی و غیری

تخییری و 
 تعیینی

 کفایی و عینی
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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 نفسی

 غیری

 وجوب
 تخییری

 تعیینی

 وجوب
 کفایی

 عینی
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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 نفسی

 غیری
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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 تخییری

 تعیینی
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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 کفایی

 عینی
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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 نفسی

 غیری
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 آیا اهر ظاهر در وجوب نفسی 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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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 تعیینی

 تخییری
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 ؟تخییرییا است تعیینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

 واجب تعیینی
ال یجوز ترکه 

 إلی بدل

 واجب تخییری
یجوز ترکه 

 إلی بدل
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 ؟تخییرییا است تعیینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

واجب 
 تخییری

یجوز ترکه 
 إلی بدل

منافات جواز 
ترک با 
 وجوب
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 ؟تخییرییا است تعیینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

 واجب تخییری
یجوز ترکه 

 إلی بدل

منافات جواز 
ترک با 
 وجوب

برگرداندن 
واجب تخییری 

به واجب 
 مشروط 
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 ؟تخییرییا است تعیینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

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



14 

 ؟تخییرییا است تعیینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

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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 جامع
 حقیقی

 انتزاعی
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 وجوبتقسیوات 

 وجوب
 عینی

 کفایی
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 ؟كفایییا است عینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

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 عینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

واجب 
 کفائی

واجبی است که با اتیان 
برخی از مکلفین، از عهدۀ 

 . بقیه ساقط خواهد شد
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 ؟كفایییا است عینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

 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 عینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

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



21 

 ؟كفایییا است عینی آیا اهر ظاهر در وجوب 

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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 نکات پایانی در تحث اهر

 نکات پایانی در تحث اهر•

در انتهای بحث امر به چنذ نکتهه اضهارک ینهکه یهه در  اکهغ  ک  ه        •
 :بحث های کب ی هستنذ
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 
 ؟آیا آمر با ػ ه به انتفاء ضرط، می  وانذ امر ینذ. 1•
آیا در جایی یه آمر می دانذ ضرط امر ا  حاصل نکست   در نتکجهه   •

 ؟مأمور به هه حاصل نخواهذ ضذ، می  وانذ به چکسی امر ینذ یا خکر
خواک آمر در مقام امر، آن ضرط را به صراحت ریر می ینهذ   خهواک    •

 .آن را به صراحت ریر نکنذ
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 تیاى هرحوم آخونذ در هسأله•

 می فرمایذیفایه ه رضوان اهلل ػ که ه صاحب •

ایثر مخالفکن ما بها ایهن موافهس هسهتنذ یهه       •
 عبانتفهاء یجوز األمر بطهی ء مهغ ػ هه آمهر     »

 . لی از نظر ضکؼه جایس نکست« ضرطه
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 می فرماینذحضرت امام ه رضوان اهلل ػ که ه  •

این مسأله بکن ضکؼه   سهنی محهل اخهت       •
است   منطأ این اخت  ، یک اخت   ی می 

 .است یه در بحث ط ب   ارادک  جود دارد
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 ؛از دیذگاک امامکه ارادک، مبذأ ط ب است  •
یؼنی آنچه را یه طالب ط ب مهی ینهذ در ر به  سهابس بهر ط هبص،        •

اگر آمر به چکسی امر می ینهذ در ابتهذا   . ارادک اش به آن  ؼ س می گکرد
ارادک اش به  حقس آن چکس  ؼ س می گکرد   بؼذ امر می ینذ؛ مهث   اگهر   
ضارع به ن از صبح امر یردک است در ابتذا ارادک اش بهه  حقهس ن هاز    

 . استصبح  ؼ س گرفته است   سپس چنکن چکسی را ط ب یردک 
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

اراده، جزء هثاادی للاة   در حالی یه از دیذگاک اضاػرک •
 .   گویا هکچ ار باطی با هه نذارنذ نیست

ه کن دلکل اضاػرک مؼتقذنذ یه م کن اسهت خذا نهذ ه  بهار        به •
 ؼالی ه چکسی را ط ب ینذ یه اصه   ارادک اش بهه آن  ؼ هس نترفتهه      

 . باضذ
است خذا بتویذ یک یاری را انجام بذک  لهی اصه   خهودش    م کن •

 .ن ی خواهذ آن یار  حقس پکذا ینذ
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

حضرت امام ـ رضوان هللا 
 علیه

 اوامر

 شخصی

امر متوجه 
 شخص خاص

امر پدری به 
 فرزند خود

 کلی
قانونی که به 

نحو کلی صادر 
 می شود
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

حضرت امام ـ رضوان هللا 
 علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به 
انتفاء شرط 
 جایز نیست

 کلی
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به 
انتفاء شرط جایز 

 نیست

 کلی

شرط به نحو 
 کلی منتفی است

شرط به نحو 
 کلی منتفی نیست
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

 کلی

شرط به نحو کلی 
 منتفی است

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

شرط به نحو کلی 
 منتفی نیست
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

 کلی

شرط به نحو کلی 
 منتفی است

امر با علم به 
انتفاء شرط جایز 

 نیست

شرط در بعضی 
 موارد منتفی نیست

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز است
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 آیا آهر تا علن ته انتفاء شرط، هی توانذ اهر كنذ؟

 حضرت امام ـ رضوان هللا علیه

 اوامر

 شخصی

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز نیست

 کلی

شرط به نحو کلی 
 منتفی است

امر با علم به 
انتفاء شرط جایز 

 نیست

شرط در بعضی 
 موارد منتفی نیست

امر با علم به انتفاء 
 شرط جایز است


