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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

مضیق و هم واجب موسع را . یعنی برخی هم واجب مضیق و واجب موسع اشکال شده است ان واجبعرض کردیم در مورد امک

تنها ممکن است بلکه  جب مضیق نهمعلوم شد واو دادیم آن را و پاسخ اجب مضیق را ذکر دیروز وجه استحاله و .نداهمحال دانست

  .دارد در شرع موارد بسیاری از واجب مضیق وجود

 واجب موسع  اشکال در مورد

 به نظر ایشان وجه .ر نیستکال کردند و معتقدند واجب موسع نیز محال است و قابل تصویدر مورد واجب موسع نیز برخی اش

د نیاز برای اتیان به  زمان موراز است که در واجب موسع فرض این است که زمان قرار داده شده از طرف شارع بیش  استحاله این

است و این یکه از زوال تا مغرب چندین ساعت ، در حالداردزمان  موعا نیاز به پانزده دقیقهمثال نماز ظهر و عصر مجواجب است. 

 .داده شده استقرار زمان برای اتیان نماز ظهر و عصر 

زوال که زمان انجام  مثال اولین لحظه بعد از ،رسداولی که زمان عمل به واجب فرا می این است که در لحظه مطرح شدهاشکالی که 

 این زاک این واجب من غیر بدل جایز نیست، داشته باشد جایز است یا تر ین واجب بدون اینکه بدلییا ترک ارسد؛ ظهر مینماز 

ن م ترک این نماز ،نه نخواند بدون اینکه هیچ بدلی برایش در نظر گرفت یا شود نماز ظهر را،  یا اول ظهر میدو حال خارج نیست

 .اول جایز است ش در لحظهولی اگر بدلی برایش در نظر گرفته شود ترکغیر بدل جایز نیست، 

. نماز ظهر را ترک کرد و هیچ جایگزینی برایش در نظر نگرفت توانمی یید الیجوز ترکه الی غیر بدل معنایش این است کهاگر بگو

این قطعا باطل است زیرا معنایش این است که نماز ظهر  ،شود نماز ظهر نخواند و هیچ جایگزینی برایش نیاورددر لحظه اول می

عنایش وری مبیام هم نخواهی آن را بجا هارلحظه دوم، سوم و چ رحتی دظهر را ترک کنید  زاواجب نیست. اینکه شما بتوانید نماصال 

 . پس احتمال اول قطعا باطل است.سازگار نیست نماز ظهرو این اصال با وجوب نیست  ز ظهر واجباین است که نما

این واجب توانی ی شما فقط در صورتی مییعن لحظه اول جایز نیست.احتمال دوم این است که ترک این واجب بدون جایگزین در 

 .چهارم سوم ووم، د عبارت است از انجام این عمل در لحظهباشی و آن  داشته لحظه اول ترک کنی که یک جایگزین برای آنرا در 

ولی برایش بدل در کند و نماز را ترک می خوانمگفت من االن نماز نمی احتمال منافاتی با وجوب ندارد، اگر کسی هنگام ظهراین 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و الزام را رعایت کرده و  ب، این اشکالی ندارد زیرا وجوخوانمیا در آخر وقت می خوانمدیگر میگوید ده دقیقه و میگیرد ظر مین

 ، این چه اشکالی دارد؟ این واجب را ترک کند خواهدمیمن غیر بدل هم ن

ز اتیان به این است عبارت اگرفتیم که  در نظر ی برای آنترک کنیم در حالیکه جایگزین اشکالش این است که اگر بتوانیم واجب را

این عمل در . پس وجوب این نماز، وجوب معنایش این است که این واجب یک واجب تخییری استهای بعدی، واجب در زمان

زیرا فرض  ت،خالف فرض اس هو خلف،آورد و اجب تعیینی به واجب تخییری در میتبدیل و زمانی بیش از زمان مورد نیاز سر از

، یعنی اجازه شارع در اتیان یک واجب در موسع شدن یک واجب در حالیکه واجب تعیینی است این واجب یکاست که  ینما ا

ی شما وقت .آورد زیرا نتیجه اش این است که واجب تعیینی تبدیل شود به واجب تخییریبیش از زمان مورد نیاز سر از خلف در می

ن یچهارم بخوانی معنایش این است که ا سوم و در لحظه دوم، ظهر رانماز  و بجای آنبتوانی نماز ظهر را از اول وقتش ترک کنی 

 .شده است تخییری وجوب به وجوب تعیینی تبدیل

زیرا یا توانیم اصال چیزی به نام واجب موسع تصویر کنیم که ما نمی اندگفتهجب موسع ااین وجهی است که برخی برای استحاله و

اش این است که ب من غیر بدل جایز باشد یا نتیجهدر صورتی که ترک واج اسا واجب نباشدعمل اس اش این است که آننتیجه

س اساسا پ .و هر دو باطل استرک واجب من غیر  بدل جایز نباشد وجوب تعیینی تبدیل شود به وجوب تخییری در صورتی که ت

  .واجب موسع محال است

 اشکال در مورد واجب موسعبه پاسخ 

 توضیح: به آن پاسخ دادند.از این اشکال پاسخ هایی داده شده است  چنانچه محقق اصفهانی در نهایه الدرایه 

ت . این طببیعت می بایساستطبیعت نماز ظهر داریم که « طبیعی الفعل». یک یک زمان و وقت واجب و ما اینجا یک واجب داریم

ی الوقت و طبیع»یکی  «طبیعی الفعل»پس دو چیز داریم یکی  .هم داریم «قتطبیعی الو»یک  .در فاصله زوال تا مغرب اتیان شود

به عبارت  «.حرکت قطعیه»و یک  «حرکت توسطیه»جای خودش مقرر شده دو حرکت دارد یک  رو زمان چنانچه د. وقت «الزمان

وقت  :یدگوی. شما میتا منتهی است حرکت از مبدأ« حرکت توسطیه»از منظور « حرکت دفعی»و یک « حرکت تدریجی»دیگر یک 

مبداء است تا منتهی که مغرب است. این یک فاصله  از زوال که «حرکت توسطیه وتدریجیه» د،این یک حرکتی دارزوال تا مغرب، 

شود و موجود می این لحظه که «کل آنٍ فآن» .است همان لحظات« حرکت قطعی» ،هم دارد« حرکت قطعی»اما یک  .است زمانی

ای که االن لحظه« آن فآن» .حال آن لحظه را ثانیه یا صدم ثانیه بدانی خیلی مهم نیستو همینطور لحظات بعدی.  م می شودمعدو

 .دو خصوصیت را داردن شود این که واجبی در آن زمان باید  اتیا ، هر وقتیهر زمانی .آیداست و از بین می رود و لحظه بعدی می

جب است، در واقع معنایش این است که طبیعی الصلوة واجب است، در طبیعی ظهرتا واال تا مغرب از زوگوییم نماز ظهر وقتی می

رکت ح»یک و  ،منتهیمبدأ دارد و که  «حرکت توسطیه یا تدریجیه»ظهر تا مغرب دو حرکت دارد یک فاصله زمانی این مغرب. حال 

  .است مان لحظاتکه ه «قطعیه

نه فکر کرده است . یعنی کأنه حرکت اولی رادر نظر گرفته است  حرکت دومی را شود کهمی شکال و توهم متوهم از اینجا ناشیا

ل اوطبیعت نماز ظهر در لحظه خواسته، خدا از ما  ان کرده آنچه واجب است وگم «طبیعی الفعل فی آنٍ»واجب عبارت است از 

 ها را کنار هم گذاشته و، آن وقت اینسوم ر لحظههر ددوم اگر نشد طبیعت نماز ظ واجب است، اگر نشد طبیعت نماز ظهر در لحظه
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 .داریمه ، فرض کنید صد لحظداریم ما از ظهر تا مغرب چند لحظهمثال گفته   .نتیجه گرفته است که وجوب یک وجوب تخییری است

عبارت  واجب: گمان کردهمستشکل . فرض کنید صد پنچ دقیقه داریم ،پنج دقیقه استز ظهر ایک نمزمان مورد نیاز برای باالخره 

این نشد واجب عبارت است نماز ظهردر پنج دقیقه دوم یعنی وقت را عبارت از این حرکات  ،است از نماز ظهر در پنج دقیقه اول

ز ظهر نما یعنیاند که ما یکی را باید انجام دهیم هم برای ما واجب شده واجب در طول ته پس کأنه صدگف ، لذاقطعیه دانسته است

الیکه در حاست وجوب تخییری یا ... و این همان  در پنج دقیقه سومپنج دقیقه دوم یا در یا در پنج دقیقه اول ا واجب است یا بر م

حرکت »در این فاصله در  نیست آن چیزی که واجب است طبیعت الصلوة« فی الحرکة القطعیه من الوقت طبیعی الصلوة»واجب 

از دیگر اگر وجوب نمبه عبارت  .این طبیعت در حرکت تدریجی زمان مطلوب استاست. وقت از زوال تا غروب آفتاب  «توسطیه

آن را به جا بیاوریم. یعنی  توانیم، در لحظه سوم هم میبجا بیاوریم آن را توانیمظهر در لحظه اول عمل نشد در لحظه دوم هم می

م در پنج مخیری ،ظهر را در پنج دقیقه اول بخوانیم زنمام  که ما مخیر هستیر حتما وجود دارد و تخیییک تخییر داریم، قبول داریم، 

 هکارع نگفته شیک تخییر عقلی است نه تخییر شرعی، یعنی ولی این تخییر بخوانیم؛ مخیریم در پنج دقیقه سوم بخوانیم، دقیقه دوم 

یان ییر از ناحیه شرع باین تخ ،سوم لحظه ردوم اگر نشد د و اگر نشد در لحظه اول بخوانید شما نماز ظهر را در لحظه واجب است بر

این  و بینید مطلوب شارع طبیعت نماز ظهر است، این تخییر عقلی است، یعنی عقل انسان وقتی میتا تخییر شرعی  باشدنشده است 

ها در فاصله هر یک از این در من مخیرم در هر یک از این لحظات :گویدباید اتیان شود، میطبیعت در فاصله بین ظهر تا مغرب 

شود، تعیینی مبدل به وجوب تخییری نمی وجوب. پس تخییری در کار نیست ،را بجا بیاورمآن ،زمان« تدریجیه حرکت توسطیه و»

گوییم وجوب تخییری یعنی شارع ما را مخیر . وقتی میچه که شارع معین کرده استی یعنی آنییم وجوب تعیینوگوقتی می چون

کرده ن جا شارع چیزی را بیان. اینطرف تخییر را شارع بیان کرده است دونماز ظهر که هر مثل تخییر بین نماز جمعه و  ،کرده باشد

در این فاصله  «طبیعت الصلوة» سته، اتیانشارع یک چیز از ما خوا .های متعدد نکرده استاست، اینجا شارع ما را مخیر بین واجب

ها و آنات ناز زما توانید این  طبیعت را در هر یکیما چند برابر زمان مورد نیاز زمان دارید مگوید وقتی ش، منتهی عقل میزمانی

بودن تخییر  رعی و عقلیش لی است نهاین تخییر عقتبدیل به واجب تخییری نشده است.  واجب تعیینی. پس دانجام دهی این فاصله

که ظهر  بر شما واجب است که فرض کنید در واجب مضیق معیناًل این. مثشود واجب تعیینی از تعیینی بودن خارج شودباعث  نمی

در حاالت  اقامت کنی و بگیری؛توانی در شهر خود بگیری یا در شهر دیگر روزه بگیری، حال این روزه را میروز دوازده رمضان 

، جا هم همینطور است، ایننجام دهیتوانی اهای مکانی متعدد میوید این را در ظرفگقل میتخییر عقلی است و ع مختلف این یک

  شود. واجب تخییریتعیینی تبدیل به  اجبشود که واین باعث نمی

 رکش بدون بدل جایز باشدت «یجوز ترکه من غیر بدل»اگر این واجب  بود که در واجب موسع اشکال این :کله فتحصل مماذکرنا

ود به ش این است که واجب تعیینی تبدیل شانتیجه« من غیر بدل یجوز ترکهال»اگر   .اش این است که دیگر واجب نباشدنتیجه

 واجب تخییری و این خلف است.

  .ماند احتمال دوم، می«یجوز ترکه من غیر بدله»گوییم ز نمیپاسخ این شد که احتمال اول منتفی است و ما نی
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آن   جب را تبدیل کرد و برایکرد، اگر بشود این واشود ترکش پس با بدل می« مع غیر بدلترکه الیجوز » ل دوم این بود کهاحتما

پس واجب تعیینی تبدیل به واجب تخییری شده است و این خلف است و ، این همان واجب تخییری استزین در نظر گرفت، جایگ

  .خلف باطل است پس اساسا واجب موسع باطل است

 لحظات ،و منظور از وقت «طبیعت الفعل فی طبیعی الوقت»عبارت است از  شده، که آنچه که در واجب موسع واجب پاسخ  این است

ه است شتر از ما نخواستشارع یک چیز بیو پس واجب یک چیز است ، بلکه منظور از وقت، فاصله بین مبدأ و منتهی است. نیست

ز مقدار مورد نیاز است عقل ازمان بیش ، ولی چون خواندن نماز ظهر در این فاصلهاست، هم اتیان به این واجب در این زمان  و آن

به عبارت دیگر این تخییر یک تخییر عقلی  .کند که این نماز را در لحظه اول یا دوم یا سوم یا چهارم انجام دهیمما را مخیر می

واجب  هچه که مشکل است این است که واجب تعیینی تبدیل شود بست آنتخییر عقلی در همه واجبات تعیینی قابل تصور ا .است

موسع هیچ مشکلی ندارد و  لذا واجب ای مختلف تخییر عقلی است نه شرعی،هاین تخییر بین زمان در حالیکه .تخییری شرعی

 اش مردود است. استحاله

 تنبیه

ب و عصر که واج نماز ظهر :گویندشود. مثال میمی به واجب مضیقبدیل ت شده است که واجب موسع در آخر وقتدر السنه معروف 

وقت باشد؛ تبدیل به برای خواندن نماز که فقط به اندازه دو چهار رکعتی  ایبه تأخیر بیافتد به گونه تا آخر وقتموسع است اگر 

 . معروف هم شده استکالم تا حدی شهرت پیدا کرده و  اینشود. واجب مضیق می

ه به انداز در دلیل آن ود، یعنی هر واجبی که زمان مأخوذشبق میاین شهرت ناشی از این است که تعریف واجب مضیق اینجا منط

شده است. این معروف است واجب مضیق  نماز ظهر که به آخر وقت افتاده کأنهاالن . واجب باشدزمان مورد نیاز برای عمل به آن 

رف باطل ح نیی اول شودمضیق می به واجب جب موسعی به آخر وقت بیافتد تبدیلزیاد گفته می شود که اگر وا حتی در السنه

  :است زیرا

گوییم: االنسان مثال می هایی وجود داردن است که بین این اقسام یک تفاوتمعنایش ایکنیم میبه دو قسم ما وقتی یک شئ را تقسیم 

 .باشندفاوت میشترک هستند اما دو جنس متمعنایش این است که این دو درست است که در اصل انسانیت ماما رجل او امراة، 

قسم هیچ وقت منقسم به  را منقسم به دو قسم کردید هر یک از دو اگر شما یک شئ ،دنشوام هیچ وقت منقلب به یکدیگر نمیاقس

 :گوینده یک قسمی تبدیل به قسم دیگر شود. به اصطالح میو اال معنا ندارد ک دها عوض شو، مگر اینکه ماهیت آنشونددیگری نمی

. با این حساب وقتی کندبین این اقسام را به کلی قطع می ما به االشتراک سیم بین دو قسم یا چند قسمتق .تقسیم قاطع شرکت است

کنیم به دو قسم موسع و مضیق واجب موقت را تقسیم می« مضیق و غیر موقت و الموقت اما موسع اوالواجب اما موقت ا» :گوییممی

که هیچ رای این. اصال تقسیم شده باین دو قسم نیستتقسیم شده بین  از آن جهتی  کهعنی هیچ اشتراکی قاطع شرکت است یو تقسیم 

این اگر . بنابرمضیق یموسع است و یک یدرست است که هر دو موقت هستند ولی یک .اشتراکی از این جهت بینشان نیست وجه

نقلب ل به یکدیگر یا ماین قاعده است که اقسام بعد از تقسیم مبد .تواند تبدیل به مضیق شودقاعده نمیی موسع شد، به حسب واجب

  .شوندبه یکدیگر نمی
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طبیعت الفعل یا طبیعی الفعل فی طبیعی »شود همانطور که گفتیم اجب موسع بر عهده مکلف گذاشته میچه که در ودر مانحن فیه آن

در لحظه اول و وقت اول بر مکلف واجب بود در آخر زمان  طبعیت نماز ظهر از زوال تا غروب یعنی همان چیزی کهاست، « الوقت

منتهی در اولین  ،هم طبیعت نماز ظهر واجب است ظهر واجب بود در لحظه آخر زا، در لحظه اول طبیعت نماست هم همان واجب

یعنی  باشدهارمی نیز میکرد و مشاهده کرد که زمان دوم، سوم وچ، زیرا حساب میکردنمیلحظه عقل ما را ملزم به انجام این کار 

بیند چون زمانی شود آنجا دیگر عقل میمی که آخر وقت ، ولیهمان حکم عقل به تخییر در انجام واجب بین زمان های مختلف

به واجب  این نیست که واجب موسع تبدیل این معنایش ،کندواجب می ندارد ما را ملزم به اتیان به این برای عمل به واجب وجود

ع این نیست که واجب موس این معنایش .الزام از ناحیه عقل برای عمل به واجب در آخر وقت ،این الزام عقلی استبلکه . شدهمضیق 

 مطلب خیلیاین  .شودآخر وقتش مبدل به واجب مضیق نمی هیچ واجب موسعی در ،اشتباه نشودشده. پس  به واجب مضیق تبدیل

خر عقل در آ، منتهی اینکه اشتباه است ولی اینشود ل به واجب مضیق مییدتب در آخر وقت واجب موسع: گویند. میشهرت دارد

 ،بتواند این واجب را در آن وقت جایگزین االن کندمکلف می بیند که دیگر وقتی وجود ندارد که و دهد نمی وقت به ما اجازه ترک

 .شودت تبدیل به واجب مضیق نمی، پس واجب موسع هیچ وقهمین االن باید انجام دهد :گویدلذا می

  بحث جلسه آینده

ود واجب موقت بیک  ،نداد ر کسی عملی را در وقت خودش انجامیعنی اگ ؟ع اداء است یا خیربحث فردا این است که آیا قضا تاب

 ،زوال تا مغرب نخواندنماز ظهر را در فاصله بین یا اینکه روزه رمضان را در روز خودش نگرفت،  ، مثلاز نوع موسع یا مضیق چه

به کند که خارج از وقت این عمل را انجام دهد یا خیر؟ اقتضاء می این وقت واجب کرده است آیا همین امری که این عمل را در

 ؟عبارت دیگر آیا قضا تابع اداء است یا خیر

 «والحمد هلل رب العالمین»


