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ه«عن مهجهلليهاعدائهمهاهلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 القضاء لالداء تبعیة

ط موقت را در وقت مربوب این است که اگر مکلف نتوانست واج به موقت و غیر موقت مطرح شده بحثی که در ادامه تقسیم واجب

آن را تواند قضائا خارج وقت هم بمکلف اقتضاء می کند که  دلیلی که آن عمل را در آن وقت واجب کرده،آیا  ،انجام دهد به خود

 تقکه اثبات کند چنانچه مکلف داخل ودر وقت مخصوص این قابلیت را دارد  عمل وجوب؟ آیا دلیل دال بر انجام دهد یا خیر

 اینکهالداء، القضاء ل کنند به تبیعةاز این مسئله تعبیر می ؟انجام دهد آن تکلیف را دهد خارج وقت و قضائا نتوانست آن عمل را انجام

ه . مثل اینکنسیانا و غفلتا یا سهوا و باشد کند که مکلف این واجب را عمدا ترک کردههم نمیفرقی ؟ قضاء تابع اداء است یا خیرآیا 

لدلوک الشمس  اقم الصلوة»آیا همان  ،شوداما بعد پشیمان می خواندیمن در فاصله بین زوال و مغربمکلف عمدا نماز ظهر و عصر را 

که نماز ظهر  کرده مکلف فراموش یا اصال؟ کند یا خیرف به قضاء نماز ظهر را در خارج وقت برای او ثابت میتکلی« یللالی غسق ال

عصر  ووجوب اتیان به نماز ظهر  ،ماز ظهر و عصر را  نخوانده، آیا همان دلیلو بعد از مغرب یادش افتاد که نو عصرش را بخواند 

  .گذشته استنماز ظهر و عصر وقت مخصوص کند یا خیر در حالیکه ثابت می را بعد از مغرب

وقت  جرکه خاتوانیم استفاده کنیم که برای واجب موقت اقامه شده نمی از دلیلی. یعنی ظاهر این است که چنین داللتی وجود ندارد

خاصی  دلیل و واجباتی است کهبحث ما آن موارد ته باشید موضوع توجه داش را انجام دهد.این تکلیف ا قضائتواند مکلف مینیز 

، بحث ما در آن ادله عمومی و عام است نه موارد خاصی که در مورد داریم رد ما ادله خاصموا. در بعضی بر وجوب قضاء ندارند

اند واجب را بیان کرده کهای خواهیم ببینیم آیا از خود ادلهپس می .زهورماز و مثل نجب است، وا ها دلیل داریم که مثال قضای اینآن

حث در واجبات موسع این بموسع و مضیق نیست. هم واجب فرقی بین وم قضاء را استفاده کنیم یا خیر؟ در این بین توانیم لزمی

 است.  وضع بحث واجب موقت. زیرا اصال ممضیقواجبات هم در مطرح است 

کند در خارج وقت نمیقضاء  ل بر واجب نه تنها داللت بر وجوبدا شود که دلیلیکنیم معلوم مبا توجه به توضیحاتی که عرض می

 دهیم.کنیم که توضیح میاستفاده  نبلکه چه بسا بتوانیم داللت بر عدم الوجوب را از آ
 مرحله اول: عدم داللت دلیل واجب بر وجوب قضا

اگر مکلف شدیم . متعدددر وقت خاص مطلوب واحد هستند نه مطلوب  ه اصل واجب و اصل مأموربه و وقوعئله این است کمس رّسِ

  است. پس دو چیز« هذا الوقتایقاع الصلوه فی »ز ظهر ما بین زوال و مغرب، یک مطلوب بیشتر برای شارع نیست و آن به نما

مل و ، یکی اصل عیز خواستهشارع دو چ :گوییم. اگر مطلوب متعدد بود مییکی زمان وقوع نماز باشد و نیست که یکی اصل نماز

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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. یعنی درست است که زمان را از است باقی مطلوب اول که اصل عمل باشد هنوز بعد از وقت خاص؛ زمان دیگری وقوع عمل در

در واجبات . اگر مدر خارج وقت آن را انجام دهی یمتواناقی است پس میمطلوبیت اصل عمل به قوت خودش ب دست دادیم ولی

توانیم همان دلیل دال بر در کار باشد، می به می باشندزمان واقع شدن آن مأمور که یکی اصل مأموربه و دیگریو مطلوب موقته د

ت است که عبار یک مطلوب بیشتر نیست در مانحن فیهکه خاص را مقتضی  برای لزوم  قضا قلمداد کنیم در حالی وجوب در وقت

در حکم  در تمام مواردی که قیدمطلب را این  هم یک مطلوب و یک دلیل است. این مجموع با «فی هذا الوقتالعمل ایقاع » از

اصل  یکی ،دو مطلوب دارد توان گفت شارعآیا می ،بخوانگر شارع بگوید: نماز را با طهارت مثال ا .بگوییمتوانیم میوجود دارد 

شارع چیزی که مطلوب  ؟ آنکنمرا اتیان می اصل نماز لیکنم ویرا تحصیل نمارت من طه طهارت، تا مکلف بگویدیکی  نماز و

 ،این شئ دارای وحدت است .دهندت که با هم یک مطلوب را تشکیل میمقید به طهارت اس مع الطهارة است، صلوة است نماز

قال تسباشند و هر کدام م اما این جزئیت یک جزئیت عقلیه است نه اینکه دو شئ جدا ،قید دارد و تقید هم جزء است درست است که

پس  ،شوندد نزد شارع مطلوب واحد قلمداد میقید واجب است و واجب مع هذا القی ،پس چون وقت .یک مطلوبیتی داشته باشند

جدا از این زمان قابل تصور  وقتی زمان از بین رفت دیگر مطلوبیتی برای آن نماز .شود، مقید هم منتفی میقید منتفی شد که وقتی

کند مبتنی بر این است  در خارج وقت نمی : این دلیل اثبات وجوبگوییملذا اینکه می .به واقع شده استمأمور این مقیدنیست. پس 

مثال  .گر قیدش منتفی شد مقید هم منتفی می شوداین شئ واحد است که امقید به زمان و  ت، طبیعبه یک شئ مقید استکه مأمور

یکی طهارت و یکی  ،داردآید که شارع دو مطلوب به ذهن کسی نمی اصال در مورد آن زیراخوبی است مثال « صل مع الطهاره»

ای که اثبات ادله بدون طهارت اتیان شود. لذا بر این اساس است که گفته شده صلوةشود می، امتثال نشد ارت نمازگر طهاکه  نماز

لزوم  خواهیمقضا تابع ادا نیست. لذا اگر میاین معنا در خارج وقت را ندارد. به  کدام قابلیت اثبات وجوب، هیچکندمیعمل وجوب 

قائم شود  یک بیان کلی و یک دلیل کلی« فات اقض ما فات کما»قضاء مافات را اثبات کنیم باید از ادله دیگری کمک بگیریم مثل 

  .ه که از شما در وقتش فوت شده باید اتیان شودو ما را امر کند به اینکه آنچ

 .رسدمینمشکلی هم در این بیان به نظر  ،در کفایه فرمودند و همه این را قبول کردندق خراسانی که محقمطلب کلی است یک این 
 مرحله دوم: داللت دلیل واجب بر عدم وجوب قضا

  وجود دارد: دو مسئلهزیرا  .کنددر خارج از وقت داللت بر عدم وجوب شد دلیل،  اگر وقت منتفیبتوان گفت چه بسا 

  .وقت نداریم رجدرخاگوییم دلیل بر وجوب گاهی می .1

  .وقت رجوجوب درخادهیم یعنی دلیل داریم بر عدم را مورد بررسی قرار مییک مرحله باالتر . گاهی 4

  .توانیم بیان کنیمتوان ادعا کرد؟ از راه مفهوم غایت میمسئله دوم را میچطور 

ز ظهر : نماگوییم، مییک مبداء دارد و یک منتهی . یعنیاست ر گرفته شدهدر واقع یک غایتی برای واجب در نظدر واجبات موقته 

 «اذا انتفی الغایه انتفی الحکم»است  . معنای مفهوم غایت ایناست پس غایت این واجب مغرب ،از وقت زوال تا مغرب واجب است

  نیز منتفی است. وقتی غایت منتفی شد حکم و تا مادامی که غایت است حکم ثابت است
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شود تفی میوجوب من ؟پس چه می شود ،غایت تمام شد زمان مغرب که حاصل شد یعنی این .انتفی الحکم ،شد غایت محقق وقتی

بلکه   «عدم الدلیل علی الوجوب» :گوییمنه تنها می گر ما از راه مفهوم غایت مسئله را بررسی کنیما لذا .یعنی عدم الوجوبو این 

 .عدم الوجوب داریم : دلیل بروییمگآییم و میباالتر مییک پله 

، دواجب باشاین عمل که  بعد از مغرب دلیلی نداریم اما ،باشدجوب تا مغرب ثابت کند و: دلیل ما اقتضاء میگوییدشما میگاهی 

نماز  وجوبگوییم چون غایت گذاریم و می. اما یک وقت پا را باالتر میاز ظهر بعد از مغرب واجب باشدمندلیلی نداریم بر اینکه 

 بر عدم وجوب نماز ظهر بعد از دلیل داریم اینکه یعنیاین  .دشوحکم وجوب منتفی میبا تحقق مغرب اساسا ، ظهر مغرب است

 .مغرب
 بحثخالصه 

وجود دارد، مجموع عمل و زمان با هم یک مطلوب محسوب  وحدت مطلوب در مرحله اول ادعا کردیم چون در ما نحن فیه 

توانیم . لذا نمیندارد . پس دیگر خود طبیعت نماز خارج از وقت نماز مطلوبیتشودمیحکم منتفی  کالً ،قید انتفاءبا و شوند می

 آن را ثابت کند. تواند وجوبی که ابتدا نماز را در وقت خاص واجب کرد، در خارج از وقت نیز میبگوییم همان دلیل

زیرا در  ،بگوییم نه تنها دلیل بر وجوب  نداریم بلکه دلیل داریم بر عدم الوجوب توانیماین بیان می بادر مرحله دوم ادعا کردیم 

 رود پسوجوب با تحقق  زوال از بین می مثال شود، حکم هم منتفی میاست که اگر غایت محقق شدین مفهوم غایت سخن در ا

 داریم.بر عدم الوجوب دلیل 

 سوال

ست و ا اگر یک دلیل دیگر بیاید که تکلیف را واجب کند یک دلیل جدا .گوییممیمطلوب چه بود؟ ما به حسب این ادله استاد: 

لوبیت چیزی که مط الحکم و این همان  عدم المطلوبیت است و یعنی انتفاء ؟اصال عدم الوجوب یعنی چی. شودای میتکلیف جداگانه

  .ندارد واجب هم نیست

ه کارند و بحثی ندارد که دلیلی داین مطلب را قبول در کفایه گفته و همه که محقق خراسانی مطلب کلی است یک حال این ایعلی 

و وجوب قضاء آن عمل را ثابت توان لزوم قضاء وقت دیگر با آن دلیل نمیبعد از پایان  کندیدر زمان مخصوصی واجب م واجبی را

 .کرد

 سوال:

هوم غایت ما مف :گویید، بله شما میالحکم بعد حصول الغایهچیست؟ نفی مفهوم غایت  اصال بحث در. منظور عدم وجوب است استاد:

ول صعنی تحقق المشروط عند حیاگر باشد شرط  ،المشروط عند انتفاء شرط چیست؟ انتفاءمفهوم شرط صال بحث ، ارا قبول نداریم

ا مفهوم ؛ حال موصف ءفاتالحکم عند ان انتفاء ؟مفهوم وصف چیست ؛شرط عند انتفاءالمشروط  الشرط، مفهوم شرط چیست؟ انتفاء

وقتی غایتی برای حکم بیان شده است  یعنی ثبوت الحکم حتی  ،با یک شرایطی حجت است ، مفهوم شرطدانیموصف را حجت نمی

ب غیر از این مگر عدم الوجو ؛الغایه الحکم بعد تحقق الغایه یا انتفاءالحکم عند تحقق  انتفاء ؟مفهوم غایت چیست ،الغایه یا الی الغایه

 دش . وقتی غایت محققدیگر نیست، یعنی وجوب الحکم یعنی عدم وجوب الحکم انتفاء .دشو، همان میمازادی ندارد چیز ؟است

 الحکم. بی در کار نیست وهو انتفاءدیگر وجو
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 سوال:

روایت باشد  یک دلیل دیگر ممکن است آن است.روج وقت ثابت کند بحث دیگری ا بعد از خکه دلیل دیگری بیاید برای ماین استاد:

شود با استصحاب وجوب  قضاء را ثابت کرد یا آیا می شودبعدا بحث می که« استصحاب»یا « اقض ما فات کما فات»مثل امر 

 ؟خیر

 سوال:

مان است و در در ز واجب موقت یعنی واجبی که وقت مخصوص دارد و اصال بحث ما ،جا بحث ما در واجب موقت استاین استاد:

  .غیر زمان معنا ندارد
 محقق خراسانی استثناء

مانی خاصی را در یک ز. یعنی گفتند: در یک صورت اگر دلیلی واجب کرده است محقق خراسانی از این مطلب صورتی را استثناء

یک مورد را استثناء  کرده چه که بیان. یعنی از آندانستتوان وجوب را برای آن عمل ثابت ، بعد از خروج آن زمان میثابت کرد

  نموده.

 :گویدیز این استثناء را بیان کرده است. ایشان مدر کفایه نی که محقق خراسانی اال در یک صورت «لیس تابع لالداء القضاء» :گفتیمما 

ء تابع اداو قضاء عمل بعد از خروج وقت هم واجب است توانیم بگوییم این در واجب موقت سه شرط حاصل شود آنوقت میاگر 

 است. 

که این مثلشود، میا خود واجب با هم در یک دلیل ذکر . گاهی وقت بواجب با دلیل منفصل بیان شده باشد . درصورتی که وقت1

زمان واجب به همراه خود واجب در یک دلیل متصال بیان شده  جااین «ک الشمس الی غسق الیللولد اقم الصلوة» :گویدشارع می

شارع ابتدا واجب را یعنی  ،واجب منفصال بیان می شود. ولی گاهی از اوقات وقت بخوان از این زمان تا این زماننماز ظهر ، است

ا در یک به ر، لکن زمان و وقت انجام مأمورگویدولی وقت را در آن دلیل نمی« صلوةاقم ال»اینکه بگوید:  برای شما می گوید مثل

ظهر روز  : باید ازگویدو در دلیل دیگر می داشته باشد: حاجی باید در عرفات وقوف گویدگوید مثال میدلیل منفصل و جداگانه می

  .در صحرای عرفات وقوف داشته باشدهشتم 

 . دلیلی که اصلدلیل دوم نه دلیلی که زمان را بیان می کندیعنی  ، آنکند اطالق داشته باشدلیلی که وجوب را برای ما بیان مید. 4

 «اقم الصلوة» :گفتهشارع مثال  ،که اگر شک کردیم بتوانیم به اطالق تمسک کنیمکند اطالق داشته باشد به نحوی واجب را  بیان می

امکان آوردن قید فراهم باشد ولی  ،در مقام بیان باشد، موال فراهم باشد رایط اطالق و مقدمات حکمت در آنش ،این اطالق دارد

   .مقدمات حکمت فراهم باشد، همه شرایط قیدی هم ذکر نکرده باشد

زیرا اگر دلیل دوم اطالق  داشته  اطالق نداشته باشد. و مبین وقت و زمان واجب است مجمل باشد و دلیل دوم که منفصال آمده .3

یل لو همیشه دلیل مقید مقدم بر د دلیل دوم مقید زیرا دلیل اول مطلق است ودوم مقدم بر اطالق دلیل اول است.  باشد اطالق دلیل

  .کنیمیرویم و به اطالق دلیل دوم اخذ مر دلیل دوم اطالق داشته باشد دیگر سراغ اطالق دلیل اول نمیگ. امطلق است

دلیلی که اصل واجب  دلیل اول یعنی .4 ؛داشته باشیم . دلیل منفصل دال بر بیان وقت واجب1اگر این سه شرط فراهم باشد یعنی: 

دلیل دوم که مبین زمان و وقت واجب است مجمل باشد و اطالق نداشته باشد تا مقدم نشود . 3؛ شداطالق داشته با را بیان می کند
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وانیم در خارج تافتن وقت به استناد همین دلیل میبا پایان ی ،با منقضی شدن وقت اگر جایی این شرایط  فراهم شد قهراً؛ بر دلیل اول

ه برای این ، این وقتی کتقیید و این توقیت مجمل باشد معنایش این است که این. زیرا اگر دلیل دوم وقت نیز وجوب را اثبات کنیم

نحو  بهبه وقت ل دوم مجمل باشد دیگر تقید واجب اگر دلی .در واقع معلوم  نیست جزیی از مطلوب موال باشداند واجب ذکر کرده

 که این واجب که قطعا مطلوب شارع واجب این است قدر متیقن ازمتیقنی وجود دارد،  بله یک قدر .شودقطعی و اطالقی ثابت نمی

 ،دانیمیگوییم نم؟ میبعد از آن هم شارع میل دارد که انجام شود یا خیر ؟این فاصله زمانی انجام شود اما بعد از آن چه در است باید

جام شود بله در این وقت باید انخیلی روشن نگفته است که  ،مجمل گفته است دلیل دوم که وقت را بیان کرده،زیرا آن  .روشن نیست

دارد ولی چون دلیل نمستقل در خارج از وقت مطلوبیت  عمل شد که اینطالق داشت کامال معلوم میا. اگر و در غیر این وقت نه

. به عبارت دیگر وحدت مطلوب که این وقت قید واجب است نیست  روشن برای ما خیلیلذا  مده است،منفصل آ دوم مبهم است و

 و توانیم تفکیک کنیم، لذا میشوده عنوان مطلوب واحد برای ما محرز نمیاین واجب مقید به وقت ب ،جا قابل کشف نیستاین

 اما آیا خارج ،وقت از ما خواستهرا در این  این است که شارع این واجبشود قطعی گفت گوییم آن چیزی که مسلم است و میمی

است حاال که در وقت  گوییم شارع این واجب برایش مطلوب. میدانیم؟ این را نمیم ندهیداز این وقت از ما نخواسته؟ گفته انجا

   .نشد خارج از وقت  انجام  دهیم اینجا قضاء تابع اداء استخودش انجام 
 بررسی استثناء 

 ت که آیابحثمان در این اس یک استثناء منقطع است، زیرا استثناءبه یک معنا این  فرموده و استثنایی است که محقق خراسانی نای

 توانیم به دلیل اول و دلیل امر به موقت استناد کنیم یا خیر؟ برای اثبات وجوب در خارج وقت می

تمسک به دلیل اصل واجب است به آن دلیل اول بلکه  ،بیانی که محقق خراسانی دارند در واقع تمسک به مجموع دو دلیل نیست

ابع که آیا قضا تارج شده است، بحث ما در اینخاز تمسک محقق خراسانی ین دلیل دوم اساسا ا فقط تمسک کرده اند، یعنی کأنه

کنیم  توانیم قضا را اثباتیل متضمن امر به موقت چه متصل و چه منفصل میاداء است یا خیر بر سر این است که آیا ما از مجموع دل

 : هنگامی کهگویدمی. دلیل دوم را از گردونه خارج کرده است مدهدر واقع آی بیان کرده، این شرایطی که محقق خراسان ؟یا خیر

دلیل اول اصل واجب را بیان کرده است و آن دلیل دیگر امر ست ما می رویم سراغ دلیل اول. ی مجمل اوقت منقضی شد چون دوم

 اینکه قضا تابع ادا نیست .طع استثناء منقاین استثناء در واقع است بگوییم توانیمموقت نیست بلکه امر به طبیعت است، بنابراین میبه 

 بحث و مستثنی منه ما جدا شده است.این فالن جا که ایشان استثناء کرده در واقع به یک معنا از آن اصل  ،اال در فالن جا

 سوال:

مقید  دلیل به خاطر اینکه اگر کالعدم نبود ،شودخارج می از گردونهیک معنا چون اصال قابل اخذ نیست، کأنه  بله یعنی بهاستاد: 

  .دلیل اول کردیم براست باید مقدمش می

ن این صورت درست است ولی مسئله ای .اندان کردهی، اال در این صورت که محقق خراسانی باین شد که قضا تابع ادا نیست :نتیجه

                                              .موضوع اصلی بحث  نیست که این دیگر استثناء از آن است

 «والحمد هلل رب العالمین»  

 


