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 «عن م ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
  1.«الْعِلْم طَلَبِ فِيلَقُ وَ الْحَسَدُ إِلَّا التملَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ » قال رسول اهلل)ص(

مؤمن اهل تملق و حسد نيست. حسادت و تملق دو رذیله اخالقي هستند که بسيار مورد مذمت قرار گرفته است. حسادت، یعني 

. از اینکه دیگری از امکاني برخوردار باشد مثل مال، موقعيت، ناراحت شود از آن دیگریان از داشتن نعمت و برخورداری انس

زیادی در مورد حسد و تأثيرات بسيار  روایات .او ناراحت و غمگين شود يزی که به عنوان یک نعمت حساب شودیا هر چ شهرت

 وارد شده است. از گناهان دیگر است  ندگي انسان و اینکه منشاء بسياریدر ز مخرب حسد

لَْيَس ِمْن » :فرمایدمي پيامبر اکرم)ص(لذا  .تبه شدت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته اس تملق و چاپلوسي کردن از دیگران نيز
  «اْلِعْلم طََلبِ  َلُق َو اْلََْسُد ِإَّلا ِف تمَأْخََلِق اْلُمْؤِمِن الْ 

ن دو ای از به خصوص لق و خویش پيراسته از رذایل است،من خ. مؤایمانش دچار کاستي و نقص است و حسودتملق م کأنه انسان

در راه فراگيری  ،یعني در طلب علم تملق اشکالي ندارد« اْلِعْلم طََلبِ  ِإَّلا ِف »ست ا وارد شده پيامبر)ص(. اما استثنایي در کالم رذیله

به او  تحریک کند که درس یا تعليمي او رابگشاید تا چاپلوسي کند و زبان به تملق معلم  اگر انسان تملق و جستجوی علم و دانش

 لب علم است و خودشکه در طد دیگری در طلب علم است و از اینببين لي ندارد. همچنين حسادت، یعني اگر کسيدهد کأنه اشکا

 .اشکالي ندارد بهره است ناراحت شوداز این نعت بي

ه شرک بملق منجر اگر تاین جواز بي حد و حصر باشد. اینکه در طلب  علم این دو امر استثناء شده است به این معنا نيست که اما 

 . اشد اشکال داردشود ولو في طلب العلم هم ب

و فراگيری علم برای او فراهم شود، صيل کند تا اسباب تحو استادی را توصيف  کنداگر کسي تملق بگوید و زبان به خالف واقع باز 

و وارد در دایره شرک شود قطعا جایز اگر از این  حد بگذرد  .ثر في الوجود اال اهلل یادش بروداشکالي ندارد اما نه به حدی که المؤ

  .حتي شرک در عبادت و راز و نياز با خدا نيز جایز نيست چه برسد به علم .نيست

 رشد یا حتيو  از آن نعمت دیگران و برخورداری دیگراننعمت توسط به حدی برسد که از داشتن  شخص حسادت نيز اگردر مورد 

 خصشگر کسي در مسير تحصيل علم است و مثال اشخص را کند نيز جایز نيست. اراحت شود و آروزی سلب نعمت از دیگران ن

او از نعمت علم و دانش برخوردار  لي به هم درسش حسادت کند به این دليل کهکند و، اگر او تالش دیگری نيز با او درس مي خواند

اما اگر به حدی برسد که بخواهد  .انعي ندارداین مرتبه از حسد مو از این موضوع ناراحت باشد،  من برخوردار نيستم لياست و
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رد و ای  به سرش بخو، ضربهروداش از بين ب، طوری شود که حافظهمن به مراتب علمي دست پيدا کنم و او ساقط شود :بگوید

  . ز نيستیادانسته هایش از بين برود، قطعا ج

این است که مسئله طلب علم و دانش آنقدر اهميت دارد و مهم است که حتي اگر انسان برای   پيامبر اکرم)ص(ا محصل فرمایش لذ

هم تملق )که في نفسه  ی. چيزعلم حسادت بورزد اشکالي ندارد . اگر انسان در طلباشکالي ندارد هم نمایدرسيدن به آن چاپلوسي 

شکالي ندارد و در طلب علم ا تردر یک مراتب پایينحسادت اما همين تملق و  ،تب پایينش هم پسندیده نيسترادر م (و حسادت

خواهان نابودی و ساقط شدن محسود شود، شخص خروج از دایره توحيد شود یا حسادت به حدی برسد که  اال اگر تملق موجب

  .کندطرف دیگر از دایره ایمان خارج ميرا از 

توان از کنوني از مسایلي است که به هيچ وجه نميص در شرایط  علي ای حال مسئله طلب علم و دانش مخصوصا علم الهي باالخ

شخص  ضمن اینکه به حال خود این امر کند. زیراغافل شد و انسان باید تمام همت و تالش و کوشش خودش را معطوف به آن 

 برکات وضعي و اخروی خواهد داشت. جامعه نيز نافع است وانشاء اهلل آثار و نافع است به حال

 واجب موقت و غیر موقت :سوم واجبتقسیم 

کنيم و وارد بحث باقي مانده است که آن را عرض مي مختصری از مباحث اوامر نواهي شروع شود امااز ابتدای قرار باید بحث طبق 

  .شویمنواهي مي

درباره  لبه تفصي القب که تقسيماتي برای وجوب وجود دارد. آخرین بحثي که در اوامر مطرح کردیم بحث از تقسيمات واجب بود

 در این قسمت مطرح شد تقسيم واجب به تخييریچه که . آنتقسيمات متعددی داردبه اعتبارات مختلف، واجب نيز . بحث کردیم آن

  م واجب به موقت و غير موقت بود.تقسي واجب به عيني و کفایي و تقسيم و تعييني،

به اعتبارات مختلف به ميان آمد این بود که بعضي از اقسام واجب  که این بحث مطرح شد یعني سخن از تقسيمات واجبعلت این

 مورد واجب تخييری گفته شدمثال در ها وجود داشت، شکل بودند و یا توهم اشکال در آناز نظر تصویر و امکان تصور دچار م

ل پاسخ داده شد که ضمن رعایت این شبهه و اشکا. ما چيزی به نام واجب تخييری نداریم. محال استو  اصال امکان تصور ندارد

باشند و هيچ منعي در ييری ميها تخها تعييني هستند و بعضي از واجب بعضي از واجب ،نه مبگویي ،معيار حقيقت وجوب و واجب

  .برابر واجب تخييری وجود ندارد

توانيم تصویر  م واجب کفایي نميما چيزی به نا و در مورد واجب کفایي هم این اشکال مطرح شد که اساسا واجب کفایي محال است

ني و واجب واجب به واجب عي چندین تصویر برای واجب کفایي ذکر کردیم و اشکاالتش بيان شد و نتيجه این شد که تقسيم .کنيم

  .قسمي به نام واجب کفایي داشته باشيم وجود ندارد و هيچ منعي از اینکه مااست  کفایي صحيح

ر تقسيم مي شود به موقت و غي: واجب گویند. زیرا ميهم دليل داردا این بحث باقي مانده است که آن ، تنهاین دو بحث را گذراندیم

رخي اقسام پس وقتي ب .هم واجب موسع محال است و هم واجب مضيق ،شود به موسع و مضيققسيم ميواجب موقت هم ت ،موقت

 دهيم بعد مي رویم سراغ اشکالي که در تصویرمي اقسام را توضيح ینا . ما ابتدادواجب محال باشند اصل آن تقسيم زیر سوال مي رو

اه ر ق و واجب موسع محال باشند. سپسکه چرا ممکن است توهم پيش بياید که واجب مضياجب موسع و مضيق وجود دارد و اینو

  :پس به طور کلي ما سه مطلب را در این بحث  اجماال باید مطرح کنيم کنيم.یا پاسخ این اشکال را بيان مي حل
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  .تعریف این اقسام اول:

  تحاله در این اقسام که چرا این اقسام محال هستند.تصویر اس دوم:

نعي در هيچ م ونيست خير این طور  تحاله، اینکه گفتند: موسع و مضيق محال است.پاسخ به تبيين اس .پاسخ به این اشکال سوم:

  .ها وجود نداردتصویر این
 : واجب موقت و غیر موقتمطلب اول

يچ فعلي از افعال هامکان ندارد که ، است و زمانمحتاج به مکان  قهراً در این عالم زندگي مي کنند و عالم ماده جا که مکلفيناز آن

مطلب تنها در این شود. باالخره در یک زماني واقع ميماز ن خواند این. اگر کسي نماز ميدر یک ظرف زماني واقع نشودمکلفين 

. از جمله دهدان انجام ميهر کاری که انس وباشند مثل غذا خوردن و خوابيدن ات نيست بلکه همه افعال مکليفن اینگونه ميعباد

ی کنيد که راد در این دنيا کتواني. آیا شما ميمند زمان استکه عقال نياز دهدبه مکلفين دستور ميشارع  است که امور، مواردی

دهد حتما نيازمند يف انجام ميکلادی و چه در افعالي که به عنوان ته در افعال ع. انسان چاصال امکان ندارد ؟مان باشدزخارج از 

. تروک انسان وجود دارد زمان در هر صورت برای افعال وپس  .واقع شود . واجبات انسان باید در یک زمانيظرف زمان است

رد اما زمان وجود دا این از خصوصيات عالم ماده است که در آن حرکت ویک ظرفيت عقلي دارد.  برای واجبات و محرمات زمان

 .جا جایي نداردین بحث در آنا قهراًدر عالم مجردات زمان نيست، 

و  ای بعضي از افعالد شارع برلسان خوي ممکن است در بيان و هال مکلفين، گابا قطع نظر از ظرفيت عقليه زمان برای افعحال 

که زمان ه نحوی دخالت کند در اینبممکن است شارع به عبارت دیگر ذکر نشود،  تروک زماني ذکر شود و ممکن است زماني

شود اینجا است که گفته مي .دخالت نکند خاصي را برای بعضي از کارها در نظر بگيرد یا اساسا زمان خاصي را در نظر نگيرد و

شود به دو ارع در بيان چنين زماني تقسيم مياعتبار دخالت شارع در بيان زمان انجام یک فعل یا ترک یا عدم دخالت شواجب به 

  .قسم واجب موقت و واجب غير موقت

:  بعضي از گویيم. اینکه ميتوانيم آن را حذف کنيميم، ظرفيت عقلي دارد و نبيان شد به طور قطع زماندر این دو قسم همانطور که 

زمان بخصوصي در تحقق غرض شارع از آن  ،از نظر شارع در بعضي از واجباتیعني جبات موقت هستند و بعضي غير موقت، وا

مثال فرض کنيد کسي به دیگری بدهکار . زمان خاصي در تحقق غرض شارع دخالت ندارد ،دخالت دارد و در بعضي واجباتواجب 

است و زمان خاصي در مطلوب اداء دین  (، از نظر شارعن است که این دین فوری نيستفرض ایو دیني به گردنش است )است 

فرض  .دین خود را ادا کن ولي زمانش مهم نيست« دینک ادّ» :شارع فرموده .ارع از امر به اداء دین دخالت نداردتحقق غرض ش

در جا نای ،هد ولي ما کاری با ظرفيت عقلي زمان نداریمبله این دین را باید در یک زماني بد «دینک ادّ» ،این است که فوریت ندارد

 ،که این طبيعت تحقق پيدا کندبرای شارع مهم است این طبيعت است، اینتحقق غرض شارع زمان خاصي دخالت ندارد آنچه که 

ي از نظر شارع یعن .واجب غير موقت :گوینداین ميبه  ،حال زمانش امروز یا فردا یا وقت دیگر مهم نيست ،اداء دین محقق شود

  .دخالت ندارد ان خاصي در تحقق غرض از این واجبطبيعت واجب مطلوب است و زم ،عبارت است از طبيعت واجب مطلوب

صيت جا زمان از نظر شارع خصونای ،شود واجب موقت. این ميگاهي از نظر شارع زمان خاص در تحقق غرض دخالت دارداما 

  .در این زمان انجام شود اش تنها در صورتي است کهو فائده مطلوب نيست بلکه مطلوبيتر زماني در ه د یعني این کارراد
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  .واجب مضيق .1. واجب موسع. 1 :واجب موقت خودش بر دو قسم است

  واجب موسع:

 8«إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداًأَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ »واجب موسع مثل نماز ظهر 

 ،هفت ساعته است مثال يداده شده است زمان برای تحقق غرض از این واجب قرار که ، زمانيتوانيد بخوانيدميمغرب نماز ظهر را تا 

نيز خوانده شود غرض حاصل بعد از مغرب اگر  ،اگر قبل از زوال بخوانيد آن اثر را ندارد ،نماز ظهر در این زمان مطلوبيت دارد

ما . شنياز است اني است که برای انجام واجب به آنبيش از زم، برای این واجب قرار داده شده منتهي مقدار زماني کهنشده است، 

جا هفت ساعت زمان گذاشته، اگر مقدار اما شارع این ،فرض کنيد یک ربع زمان مي برد ،عصر را با هم بخوانيد و یک نماز ظهر

 سع.شود واجب موواجب ميداده شده توسط شارع برای انجام واجب بيش از اندازه خود واجب باشد این  ن قرارزما

  واجب مضیق:

کم و  ،به اندازه خود آن واجب است شده که برای واجب در نظر گرفته ، مضيق است. یعني زمانياما گاهي از اوقات واجب موقت

این زماني اذان صبح تا اذان مغرب،  از ،اندر تا زوال حمره مشرقيه قرار دادهان را از طلوع فجزمان روزه رمض. مثل روزه، زیاد ندارد

، همين ز استاه به آن نيکه برای روز زمانيکه روزه باید گرفته شود و  زمانيقربت منافع و فوائدی دارد،  است که امساک با قصد

 است. واجب مضيق که یک مثل روزه ،به اندازه خود واجب است زماني که برای واجب اخذ شده ،و نه زیاد مقدار است نه کم

 سوال

بيش از اندازه خود زمان اخذ شده، چنانچه زمان  زمان دار که در آن هر واجب موقت و :مي گویيم. ما در مقام تعریف هستيم استاد:

وقتي  . یکموقت بودن غيراز مضيق بودن و موسع بودن است .داردوقت  ، یعنيدرست است که موقت است باشد موسع است.واجب 

 پنج هگفتند شما فقط به انداز، اگر ميآن مقداری است که برایش قرار دادند زای انجامش الزم است کمتر ادارد ولي آن زماني که بر

برای شما پنج ساعت تي شما پنچ دقيقه نياز دارید و ولي وق ،شدتواني نماز ظهر بخواني این واجب مضيق ميان مياز اذ دقيقه بعد

  .مي گذارند این یعني در سعه هستي که این پنج دقيقه را در هر قسمت از این پنج ساعت انجام دهي

ست که شما برای بيش از اندازه ای ا (زیرا فرض این است که واجب یک واجب موقت است) ر زماني که برای واجب اخذ شدهاگ

 ود موسع.ش، این مينياز دارید به آن اتيان واجب

 .بيان شدکه تعریف واجب موقت و غير موقت و دو قسم واجب موقت یعني واجب موسع و مضيق بوده اول  مطلباین 
 مطلب دوم

واجب باشد یا خير؟ آیا محال  آنبيش از خود  ا محال است مقدار زماني که برای واجبي اخذ شدهآی ؟مشکلي داردواجب موقت آیا 

این جا گمان شده است که هم واجب مضيق و هم واجب موسع محال  ؟ه است به اندازه خود واجب باشداست که زماني که اخذ شد

 مي باشند و در هر دو اشکال شده است.

جب مضيق باید بيان شود و هم او جب موسع و مضيق نداریم و این تقسيم غلط است این  هم در موردم واما چيزی به نا :گویندمي

  .در مورد واجب موسع
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 : محال است اشکالشانگویند. کساني که ميپس مطلب دوم ما بيان استحاله در واجب مضيق و همچنين استحاله در واجب موسع است

 لمحاسم مضيق این را که ما دو قسم داریم که یک قسم موسع است و یک ق، منتهي اینکنندآنها واجب موقت را انکار نمي چيست؟

 مي دانند.

مثل  ،ب در یک زمان خاص مطلوبيت داردجا، یعني انجام ومسلما بعضي از واجبات ما در یک زمان خاصي مطلوب مي باشند

تقسيم به این دو قسم که ما  در منتهي ،صورت بگيرد توان در هشتم و نهم هر ماهیا وقوف به عرفات و مشعر که نمي اعمال حج و

  .انداشکال کردهضيق، ب داریم به نام واجب موسع و یک قسم داریم به نام واجب میک واج

 «والحمد هلل رب العالمين»


