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ئهم ا اهّللصلي رب العالمين و الحمدهّلل»  «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 مروری بر جلسات گذشته 

بحث بحث دیگر، واجب است و از  نوع له این، بحث امکان و استحاواجب معلق یک بحث .در بحث ازواجب معلق بود دربارهبحث 

 ز ثبوت امکانش می باشد.از وقوع این واجب بعد ا

 آیا اساسا واجب معلق ممکنکه د وبحث از امکان واجب معلق ب قرار گرفت، ثمورد بحس به تفصیل چه قبل از تعطیالت دروآن 

توسط محقق نهاوندی، محقق اصفهانی، محقق نایینی و از بعضی از مطالبی که محقق خراسانی در مقام چهار دلیل  ؟مستحیل است یا

رد اشکال قرار گرفت و معلوم و مو ق ذکر گردیدستحاله واجب معلمبنی بر ااستفاده می شد، پاسخ به بعضی اشکاالت بیان کردند 

 که واجب معلق محال نیست. شد

 بررسی وقوع واجب معلق در شرع

واجبی به این  ،یعنی در ادله ؟یا خیر شرع چیزی به نام واجب معلق وجود دارد است که آیا واقعا در مقام پیرامون این بحث در این

  وارد شده یا خیر؟ نحو

ضمن این که استحاله واجب معلق را قبول  . ایشانشده اندوقوع این قسم از واجب در شرع منکر  مانند مرحوم شیخ انصاریکسانی 

 می باشند.  زاما منکر وقوع واجب معلق در شرع نی ندارند و قائل به امکان آن می باشند

بحث پذیرفتن این واجب یا انکار این واجب بعد  و حث استبحث امکان و استحاله واجب معلق یک ب همانطور که قبال بیان کردیم

. یعنی این گونه نیست که اگر کسی با هم مالزمه داشته باشند گونه نیست که این دواینو از التزام به امکانش یک بحث دیگر است 

از کسانی  و محقق خراسانیاری مرحوم شیخ انص همین دلیلبه  .لزوما قائل به استحاله باشد قائل شد که واجب معلق وجود ندارد،

اما  ؛در می آوردق سر از محال ام به واجب معلزاجب معلق محال است و التنمی گویند و ودانند هستند که واجب معلق را ممکن می

 فصول را قبول نکردند.پس قائل به امکان هستند اما در عین حال واجب معلق صاحب  واقع نشده.شرع چنین واجبی  ر: دگویندمی

. منتهی واجب مشروط وید همان واجب مشروط استگمی  صاحب فصولواجب معلقی که  :که می فرماید انصاری مرحوم شیخ مثال

 در یک دامنه وسیع تر همان نقش را ایفاء می کند. بیان شده توسط ما

 چند مورد است.مسئله ای که از ناحیه برخی به عنوان نشانه و شاهد وقوع واجب معلق در شریعت ذکر شده است 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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نقض بر قائلین به استحاله و  را دلیل بر وقوع واجب معلق در شرع می دانند نام می برند و آن راتقریبا سه قسم و سه نوع از واجبات 

 ،د واجب معلق محال است، به قائلین به استحاله یعنی محقق اصفهانی، محقق نایینی است که میگویننقضاین در واقع می شمارند. 

دلیل و  سو و از یکنقض به قائلین استحاله واجب معلق است شده که از یک سو واقع واجب معلق  ستدل می گوید: در شرعم اما

 وقوع این قسم از واجب در شرع است.بر  شاهدی

 د به زمانیمق واجبات تدریجیه :قسم اول

 گیرد به جزء آخر امساک نیزیامساک تعلق می که به جزء اول از وجوب همان طور و یک واجب تدریجی استکه روزه مانند 

 ،بعد آنِ اکامس ،امساک این آن ،این یک جزء از امساک است .از زمان طلوع فجر انسان باید امساک کند ین. یعتعلق می گیرد

  .چهارم سوم و آنِ ، آنِاکامس

این در حالی است که  تعلق گرفته است.لف امساک در هر آنی وجوب به اجزاء مخت اگر یک روز را به صدها لحظه تقسیم کنیم،

جزء  زاء مختلف امساک حتیدر عین حال وجوب متعلق می شود به اجاما  امساک عصر معنا ندارد و ههنگام فجر هنوز عصر نیامد

وجود دارد، روزه از وجوب االن  .وجوب فعلی است ولی واجب استقبالیچون  .ستیزی جز واجب معلق نیچو این  اخیر امساک

 ؟ امساک در اجزاء نهاراما واجب کی می آید .وب االن هست. پس وجامساک تمام نهار واجب است، واجب است ن اول فجرهمی

. یعنی وجوب االن وجود دارد اما واجب وجود بین وجوب و واجب جدایی است . پس همان طور که مشاهده می شودهنوز نیامده

 ت.ندارد و این چیزی است که در شریعت واقع شده اس

واجب می  نزدیکی غروبنیز یک واجب تدریجی است، مثل نماز ظهر و عصر که از ظهر تا  نماز از اول وقت تا آخر وقتیا مثال 

ختم می شود. یعنی  به سالم از تکبیره االحرام شروع می شود واجزاء نماز  .وجوب متعلق می شود به اجزاء نمازاول وقت  .شود

به شروع  ، وجوب به آن تعلق گرفته ولی هنوز واجب محقق نشده است. یعنی زمانی که مکلفنیامده در حالی که هنوز وقت سالم

ة بعد از گذشتن اجزاء سابق یعنی تکبیریعنی نیت یا تکبیره االحرام را امتثال کرده ولی آن جزء آخر جزء اول واجب نماز می کند 

ر نماز بعد از مضی ن فیه وجوب، وجود دارد ولی واجب یعنی آن جزء آخامتثال می شود. در مانحو قیام و رکوع و سجود  االحرام

ولی واجب زمان دیگری  . وجوب االن وجود دارداست بین وجوب و واجب فاصلهلذا تحقق پیدا می کند و م اجزاء سابق بر او تما

 .تحقق پیدا می کند. پس در شرع واجب معلق واقع شده است

 ید به زمان معین قسم دوم: واجبات تدریجی غیر مق

  .آخر وقت، گاهی در گاهی در وسط وقت است ،را نماز گاهی در اول وقت است. زینماز در اثناء وقت مانند

از همان زمانی که نیز  در آن هانیز مانند صورت قبل می باشند یعنی ند تسبه زمان معینی نی ه مقیداین قسم از واجبات تدریجی ک

 وجوب متعلق به جزء اخیر از آن واجبات می شود. کندیب مابتداء به آن واجمکلف 

 مقدمات اتیان نشوند آن واجبات قابل اتیان نیستند قسم سوم: واجباتی که مقدماتی دارند و تا آن

به محض وجوب ذی المقدمه، اتیان مقدمه نیز ضروری است و بدون اتیان آن امکان  که مقدماتی دارد ذی المقدمه ای به طور مثال

 فاصله افتاده.  ثال می شود بین وجوب و واجبکه واجب بعد از اتیان به مقدمه امت مقدمه وجود ندارد. لذا از آن جااتیان ذی ال
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و هم نقض بر قائلین به  واقع شدهواجب معلق ر شریعت که دبه این معنا معلق خارجا هستند این سه مورد هم دلیل بر وقوع واجب 

و هم حرف منکرین  ق را محال می دانند نفی می کندجب معلایعنی دو خاصیت دارد هم حرف کسانی را که و است. استحاله معلق

اصفهانی را که قائل مثل محقق نایینی و محقق که هم سخن به این معنا  ،این سه مورد در حقیقت یک تیر و دو نشان هستند .راآن 

 مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی و بعضی دیگر را که می گویند:مثل سخن هم  رد می کند و به استحاله واجب معلق می باشند

این موارد هم نقض قول به استحاله واجب معلق لذا  آن را ممکن می دانند. وجود ندارد هر چنددر شرع چیزی به نام واجب معلق 

 که واجب معلق را منکرند. است رد کسانی می باشد هم

  بررسی موارد سه گانه

ب وآیا می تواند شاهد بر وقوع وج ؟می تواند نقض بر قول استحاله واجب معلق باشدحال باید بررسی کرد که آیا این امثله و موارد 

و محملی برای  نیم و توجیهرا بررسی کاگر این موارد  واجب معلق می باشند یا خیر؟ از مصادیق ن ها واقعاآیا ای ین؟ یعمعلق باشد

  .این ها درست کنیم، قابلیت نقض استحاله واجب معلق و نیز انکار آن سلب می شود

 .نیست : این موارد اساسا نقض واجب معلقمی فرمایندو دند انی در صدد توجیه این موارد بر آممحقق نایینی و هم محقق اصفههم 

 دیگر شاهد وجوب معلق در شرع نیز نیستیم. انیم محمل و توجیهی برای این موارد بیان کنیمبتوو لذا اگر نقض بر استحاله نباشد 

ایشان مانند یکدیگر و در یک مورد  د توجیهرواین سه مورد را توجیه نموده اند و تقریبا در دو ممحقق اصفهانی  قق نایینی ومح

 می کند.توجیه ایشان با هم فرق 

. یک بیانی نیز ن قائل به عدم معقولیت شرط متاخر بودشاای .اگر خاطرتان باشد محقق نایینی شرط متاخر را نیز محال می دانست

ا اصال شرط متاخر معقول یک بحث در شرط متاخر این بود که آیهمان طور که قبال بیان شد،  .کردیم آن را ذکر آن جا داشتند که

و بررسی کردیم و یان بنظر ایشان را مفصال  .معقول نمی دانستکه اصال شرط متاخر را  نمحقق نایینی از کسانی بود است یا خیر و

داد که تقریبا همین نقض ها است و ما همان جا آن نقض ها را پاسخ نقض هایی ذکر شده بود و ایشان برای شرط متاخر همان جا 

 .جب معلق می پردازیمنداریم و به همین بحث وا یاخر بر می گردد کارا بخشی که به شرط متما ب قبال به مناسبت آنان را ذکر کردیم.

 ستها اصال نقض بر استحاله واجب معلق نیمحقق نایینی این به نظر ، ه نباشندتدریجی چه مقید به زمان باشند چ در مورد واجبات

 ب معلق ممکن است.دلیل بر این نیست که واج و این موارد بلکه یک مسئله دیگر است

 کالم محقق نایینی

  ق نایینی به دو قسم اول پاسخ محق

نماز در اثناء وقت که از واجبات  یعنی صوم و دوم تقریبا مانند یکدیگر می باشند و هر دو از واجبات تدریجی هستند. ومورد اول 

 مقید به زمان معین نیست. یکی مقید به زمان معین است و یکیتدریجی هستند منتهی 

 و شرطش تدریجی باشد قهرا فعلیت وجوب هم تدریجی می شود.: اگر واجب می فرماید یمحقق نایین ردامو این در

تا موضوع فعلی و  به فعلیت موضوع است مشان اساسا معتقد است که فعلیت حکای ،مبنایی دارد که قبال هم بیان شدمحقق نایینی 

ند وجوب فعلیت پیدا نکاگر موضوع  .بعد حکم فعلیت پیدا کند ،اول باید موضوع فعلیت پیدا کند . یعنیودنمی شنشود حکم فعلی 

 بحاالن ص باید آخرین جزء نهار را امساک کند ولی چون ، این که مکلفیامدهنامساک که هنوز  مثال جزء اخیرهم فعلی نمی شود، 

معنایش این است که خود واجب  ،امساک آن موقع واجب می شود و آید میبعدا  است عصر یا غروب که جزء اخیر نهارو است 



344 

 

ی االن موضوعش وقت .کند زیرا فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع استخود وجوب نیز تدریجا وجوب پیدا میتدریجی است. لذا 

شد امساک هم  یکه فعل وضوعمید مکلف باید جزء بعدی را هم امساک کند. لذا بله زمانش که رس .کار نیست رنیامده وجوبی هم د

  .همان موقع وجوب پیدا می کند

. اجب معلق محال استو ذا اصال نقضِ استحاله نیست بنابراینزیرا خود واجب تدریجی است ل ،پس فعلیت وجوب تدریجی است

 ازیرا شممحسوب نمی شود که شما نقل کردید به عنوان نقض بر واجب معلق  یاین مورد و و واجب فاصله نیست بویعنی بین وج

وییم در گحالی که ما می  ریک ساعت بعد یا روز بعد بیاید د که وجوب االن باشد و واجب قصد داشتید که موردی را مثال بزنید

لیت حکم یعنی زیرا فع .نیست محقق وجوب تا زمانی که خود واجب نیامده بلکهاین مثال ها بین وجوب و واجب فاصله نیست 

جزء بیستم نهار که باید در آن وقت  مثالد حکم هم به همراه آن می آید، موضوع تحقق پیدا کن .وع استعلیت موضوجوب تابع ف

  ندارد چون موضوع تدریجی است وجوب هم تدریجی است. و چون نیامده امساکش هم هنوز وجوبشود هنوز نیامده امساک 

 سخ محقق نایینی به قسم سومپا

کند ا میفعلیت پیدذی المقدمه فعلیت پیدا نکرده زیرا زمانی حکم حکم  زودمه هنقمقدمه هستند قبل از مه متوقف بر واجباتی کدر 

فعلیت  زوضوع در ظرف خودش محقق شد حکم نیمو در ظرف خودش تحقق پیدا کرد که مقدمه  ی. پس هنگامشودکه مقدمه اتیان 

 پیدا می کند.

در واقع هنوز موضوع حکم محقق نشده برسد، اتیان نشده باشد،  همدقمکلف به ذی المباید انجام شود تا پس وقتی مقدمه ای که 

وجوب محقق نیست که شما  . پس االنموضوع فعلیت پیدا نکرد حکم نیز فعلیت ندارد و زمانی که ،موضوع فعلیت پیدا نکرده .است

  ست.ب و واجب نیفاصله ای بین وجو . لذابگویید االن وجوب هست ولی واجب بعدا محقق می شود

 محقق اصفهانی هم به این موارد پاسخ داده است

در جلسه بعد به بیان آن می پاسخی دیگر دادند که  مورد سوم رد اما .نایینی است در دو مورد اول پاسخ ایشان تقریبا مانند محقق

 پردازیم.

 راه خروج از غفلت

 امام صادق ع می فرمایند:»ال بُدََّ لِلعَبدِ مِن خالِصِ النَِّیََّةِ فی کُلَِّ حَرَکَةٍ وَ سُکونٍ، لِاَنََّهُ اِذا لَم یَکُن هذا المَعنی یَکونُ غافِالً«1 

 غییر موقعیت انسان به بهترین موقعیت ها با یک کار ساده.این یک معیاری است برای ت

راحت وشاک و استپاک و رومثل خواب و خ ما به طور طبیعی بخشی از شبانه روز را صرف بر آورده شدن نیازهای طبیعی می کنیم

یا مطالعه می  خودفراخور حال . عده ای نیز به یم و گاهی در حال سکون هستیمو تفریح. طبیعی است گاهی در حال حرکت هست

 ند.ستبرای امرار معاش و گذران زندگی ه دمشغول کسب در آم در یک جاییمثال  د یانکن یتدریس م د یا تحقیق می کند یاکنن

اصال شدنی  .دهدو در تمام ساعات شبانه روز قرار تواند و قرار هم نیست که بندگی خدا را فقط در یک مکان خاص کسی نمی

ند عبادت کند و کاری دیگری نخانقاه بتوا ومسجد یر و صبح تا شب در دِ . این که ازخود انبیاء هم این کار نمی توانند بکنند ،نیست

، نیاز به ن و قضای حاجت دارددراز به خویکه از صبح تا شب برای عبادت به مسجد می رود ن همان کسی. باالخره دنانجام نده

                                                 
 .32،ح210، ص 70بحاراالنوار، ج  1
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حال بندگی وعبادت و  رشبانه روز تمام حرکات و سکناتش دیدا کنیم که به طور کلی در توانیم کسی را پ، پس نمیبیدن داردخوا

 مناسک خاص باشد. اعمال خاص و نای به مع

انسان این که  حالت غفلت یعنی . منظور ازلت به حالت بندگی در بیایداند کاری کند که از حالت غفتویانسان مطبق این روایت 

ن حال مهم انسان با یک تصیم ساده و در عی .چه هست و باید چه بکند وشود و اصال غافل شود که که هست  دگیندرگیر امور ز

 . به این معنا که در همه حاالت کانهد و خودش را متوجه کندرواز این حالت غفلت بیرون بیااند همه لحظات زندگیش را تومی 

  .می کند و متوجه حضور خدا است و تسلیم خدا می باشدرا بندگی خدا 

ر درون عبد باید د« البد للعبد من خالص النیه» ،را پاک کند ، قصدشدر هر حرکت نیتش را پاک کند آن راه عبارت است از این که

مقصودش خدا  ،سالم باشد نی اگر کاری می کند، قصدش از انجام عمل یک قصدنیت پاک یع و منظور از ندخودش نیتش را پاک ک

خورم برای همین خوردن و خوابیدن بگوید می یعنی مثال «اذا لم یکن هذا المعنی یکون غافال»شود نپاک  یتاین ن رگ. زیرا اباشد

م وانی این که بتامی خورم بر :می گوید. اما گاهی این که مثال خدای نکرده قدرت پیدا کنم که فالن کار خالف را انجام بدم یابر

  شوم. خدا بندگی خدا را کنم و مقرب دم را حفظ کنم تاخو

  1«وَ الْأَکْل النَّوْمِ فِی ةٌ حَتَّىءٍ نِیَّةٌ صَالِحَلِیَکُنْ لَکَ فِی کُلِّ شَیْ»رسول گرامی اسالم خطاب به اباذر می فرماید: 

 خوابیدن و خوردن  رر چیزی  حتی دنیت صالح داشته باش در ه

یت دارد آیا همین طور بدون ن هد و چه هدفی از آندجام میان که این عمل را به چه مقصودیتوجه کند هر چیزی  رانسان باید د

از ما سر می زند را می توانیم با یک  تا شام صبح همین اعمالی که از .نیت سوء دارده آن را انجام می دهد و یا این که خدای نکرد

کوچک، درون خودمان را تصفیه کنیم و آن کار را انجام بدهیم و با انجام این تصفیه هر لحظه  در هر فعلی، با یک تغییرک تامل کوچ

الزم و دهد تواند این کار را انجام سخت است اما آدم می تهمه حاال ردر حال تقرب به خدا هستیم. البته توجه به این مورد د

ین کار های عادی م. هنیست دنبال نسخه های عجیب و غریب بگردیم برای این که مسیر قرب به حق تعالی را پیدا کنیم و طی کنیم

،در نشست و سالم کردن . دررا داریمیت عکس این ن بلکه  ما نه تنها این نیت را نداریم. البته گاهی اوقات بریمببا این نیت پیش  را

  .به هر حال خیلی اغراض دخیل است نستبرخوا

 این غفلت بدترین درد بشر است.که یم شاین نبغافلجزء بتوانیم بر اغراض خودمان مراقبت کنیم تا اهلل ان شاء 

 «الحمد هلل رب العالمین»
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