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

 به موسع و مضیق و واجب موقت نیز شود،حاصل می موقت و غیرموقت دو قسم واجب، قسیماتم از تتقسیم سودر کردیم عرض 

در نظر گرفته است بیش از مقدار مورد نیاز اتیان به آن واجب  جبی است که زمانی که شارع برای آنواجب موسع واشود. تقسیم می

 زمانعمل طابق با وقتی است که انجام آن در نظر گرفته است مارع برای آن واجب مضیق واجبی است که زمانی که شو است 

 برد. در جلسه گذشته ضمن مطلب اول به طور مفصل این مطالب را توضیح دادیم.می

 واجب مضیق و موسع مورد : اشکال درمطلب دوم

ظر گرفته شود که به اندازه در ن زمانی اساسا امکان ندارد که برای واجبادعا شده یا توهم شده است که  واجب مضیق و موسعدر 

 واجب زمانی بیش از زمان مورد نیازش اخذ شود.  واجب باشد و همچنین امکان ندارد و محال است که برای خود آن

ه این دو بتا برسیم به مطلب سوم که پاسخ  ؟چرا واجب موسع محال است ؟مضیق محال است دهیم که چرا واجبتوضیح باید ابتدا 

  .است اشکال

 اشکال در واجب مضیق الف( 

ناحیه شود و بعث از ، یعنی دستور داده میشودین است که به طور کلی وقتی عملی واجب میاما در مورد واجب مضیق اشکال ا

شود و سوق داده می شود به سمت انجام حرک میمت، به دنبال بعث و تحریک از سوی مولی، عبد منبعث و گیردمولی صورت می

عاث است، اول باید مولی وجوب را انشاء و ابالغ کند بعد به دنبال آن عبد سراغ بان ،ث است و به دنبال بعثپس اول بع ولی.دستور م

زیرا انبعاث و  ،گیردعاث عبد همیشه ولو یک لحظه، بعد از بعث موال صورت میس قطعا انبپ عمل کردن به دستور مولی برود.

ار را انجام ک . عبد باید اراده کند تا برود آنمقدمات خیلی سریعی نیاز دارده سوی انجام دادن دستور به تحریک شدن عبد و رفتن ب

 دهمواضع مختلف درباره مبادی اراو ما قبال در مواقع  .تمحتاج مقدماتی اسمحقق شود،  خواهد در نفسمیکه  ایدهد و همین اراده

 انجام آن کار در نفس او محقق شود،، یعنی شوق مؤکد به سوی کاری را انجام دهد و خواهد اراده کند، اینکه کسی میسخن گفتیم

ان یک دهم ثانیه زمولو . این امور، کار بکند ، تصدیق به فایده ناشی از آنفوائدش را تصور کند ،کار را تصور کند اول باید آن

ال بیش از معنایش این است که زمان واجب در هر حاین  انبعاث بعد از بعث صورت بگیرد، شود، اما به هر حال باعث میردبمی

د این یگفت. است ع فجر تا مغربلواز ط که زمانش روزه را مثال زدید به عنوان واجب مضیقمقدار مورد نیاز واجب است. مثال شما 

رت صواتیان این واجب نیاز است و شارع آن را لحاظ کرده و باید این واجب در این زمان  مانی که براییعنی ز ،واجب مضیق است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ی بعث ما گفتیم هر . در حالیکهشده است نه بیشتر نه کمترواجب ای است که خود این واجب در آن به اندازهدقیقا  این زمان ،بگیرد

نشده  ثابت شهنوز وجوبروزه تا قبل از طلوع فجر  مذکورارد و انبعاث در هر صورت متأخر از بعث است در مثال عاث دنیاز به انب

همان اول طلوع فجر به محض اینکه طلوع فجر محقق  شروع می شود، یعنی بعث مولیاز اول طلوع فجر بلکه وجوب روزه  است

 گیرد.گریبان مکلف را می شد

برد تا عبد ن میجر باالخره ولو یک صدم ثانیه زماآید همان اول طلوع فین میهمان اول که ا ،آیدبعث می، آیداول وجوب میهمان 

، اریمبگوییم واجبی به نام مضیق دتوانیم است. پس نتیجه این است که نمی از بعث انبعاث در هر صورت متأخرزیرا  ،منبعث شود

. نیازمندیم ای باشد که برای آن واجب به آنبه اندازهه برای واجب  قرار داده شده ک عقال محال است  که زمانی و امکان ندارداصال 

انبعاث که از همان لحظه  .آوردولو یک صدم ثانیه زمان کم می بعث این است که باالخره یک مقداری زازیرا اقتضاء تأخر انبعاث 

واجب پس اساسا  .بردثانیه از او زمان میچند صدم  لکند حداقجب واعمل به به . عبد تا بخواهد شروع شودوجوب محقق نمی

  .امکان ندارد و ما چیزی به نام واجب مضیق نداریممضیق 

چه اشکالی دارد که وجوب قبل از طلوع فجر  بگوییمکه شود مثل اینمان واجب ثابت میاگر هم بگویید وجوب قبل از ز ان قلت:

قیقا زمان مورد دیعنی  ،از قبل ثابت شده باشد که اول طلوع فجر عبد منبعث شودوجوب . یعنی ثابت شود تا این مشکل پیش نیاید

 مو به مو منطبق شود. نیاز با زمانی که شارع در نظر گرفته است

وجوب اساسا خودش مشروط به شرط  ینزیرا ا ،م وجوب قبل از طلوع فجر ثابت استتوانیم بگویییم: نگویدمستشکل می قلت:

 نماز ظهر بو، مثل وجفجر، وجوب صوم رمضان شرطی دارد که عبارت است از طلوع یعنی وجوب الصوم مطلق نیست ،زمان است

شرط  ،این شرط وجوب است زیرا اساساً ،موقع زوالشود؟ . چه زمانی نماز ظهر وجوبش ثابت میکه تا قبل از زوال ثابت نیست

تقدم المشروط علی الشرط محال است چون  ،بل از شرط محقق شودتوانیم بگوییم مشروط ق، پس نمیوجوب تحقق زمان است

  .به معلول استنسبت شرط نسبت به مشروط مثل علت  .زیرا مثل تقدم معلول بر علت است

از حصول  قبل محال است مضیق، زیرا وجوب در واجب اصل اشکال در واجب مضیق این است که واجب مضیق محال است پس

، همانطور که تقدم معلول بر تقدم مشروط بر شرط محال استحال است، یرا تحقق مشروط قبل از شرط مز زمان واجب ثابت شود.

اگر هم بخواهد وجوب در اولین زمان واجب ثابت  ،تواند وجوب قبل از رسیدن زمان واجب ثابت شودعلت محال است. پس نمی

نبعاث گیرد و ابه دنبال این بعث انبعاث صورت میکه جا ( از آنمثال وجوب صوم درست در لحظه طلوع فجر ثابت شود) شود

تواند زمانی که شارع برای واجب در نظر گرفته است . پس نمیولو به صدم ثانیهمقدماتی نیاز دارد حتما زمانا متأخر از بعث است 

 .پس واجب مضیق محال است، این دو زمان بر هم منطبق نیست، آوردکم می همیشه یک مقداری ،به اندازه زمان مورد نیاز باشد
 پاسخ به اشکال در مورد واجب مضیق

 یی داده شده است.از این اشکال پاسخ ها
 پاسخ اول 

ی نیست، زمان ، یعنی همیشه انبعاث متأخر از بعث است ولی این تقدم و تأخر، تقدم و تأخردرست است بعث بر انبعاث مقدم است

ز تقدم و بین بعث و انبعاث نی ،خر رتبی استبین علت تامه و معلول تقدم و تأکه  همانطورعی و رتبی است. بلکه تقدم و تأخر طب

حرکت چرخد معلول یکه این کلید در قفل در مدر است. این برای چرخیدن کلید در قفل حرکت ید علتر رتبی است. مثال ختأ
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ها بین اینپس حرکت دست قطعا مقدم بر حرکت کلید است اما آیا زمانا  .چرخددست است، تا این دست حرکت نکند کلید نمی

هم زمان با چرخش دست،  ،؟ خیرچرخدتوانیم بگوییم دست، چند صدم ثانیه زودتر از کلید مییعنی مثال می ؟خر استتقدم و تأ

خر بین تأ . یعنی تقدم ونیز این چنین است بین بعث و انبعاث گویند.می بعیتقدم رتبی و ط. این تقدم و تأخر را چرخدد هم میکلی

نبعاث اشکال در اینکه زمان بعث و اکه زمان بعث و انبعاث یکی باشد نیست. ال . لذا اشکالی در اینتقدم رتبی است ،بعث و انبعاث

زمان بعث  نه؛ا ندارد؟ اگر اینچنین شد مانعی دارد ی :بگوییمخواهیم م همه جا اینچنین است، بلکه میخواهیم بگویییکی باشد، نمی

 نیست، م االن وجوبمن علم دارم، می دان .شود نماز واجب می شوددانم ظهر که میاز قبل مییعنی تواند یکی باشد. اث میو انبع

 ،اردمحرکیت ند برای من باعثیت و« لدلوک الشمس الی غسق الیل اقم الصلوة»االن نیز  .گیردنسبت به من صورت نمی پس بعثی هم

 چه مانعیوتحریک مقارن با انبعاث باشد این بعث حال اگر  ،دانم اول ظهر که شود من باید نماز بخوانمکار نیست ولی میبعثی در 

 1؟اشدمعلول بتقدمش نیز بر انبعاث از قبیل تقدم علت بر  باشد وآید که بعث علت برای انبعاث ، چه محالی از این الزم میدارد
 پاسخ دوم 

 ،منتهی معلقا ،شودوب و بعث ثابت میوج ؟شود واجبتواند قبل از وقتش و قبل از زمانش جب مضیق نمیچه کسی گفته وا اساساً

چه  ، زمان واجب از طلوع فجر تا مغرب است،شودییم از اول طلوع فجر صوم واجب میگو. میوجوب تعلیقی و وجوب مشروط

کنم ر میاالن تو را ام« الظهر انی امرتک بصالة»، یعنی یعنی وجوب به نحو تعلیقی ؟محقق شود اجب بعثاشکالی دارد قبل از زمان و

ط متاخر ینی شروم نایحر. مخر، یعنی کأنه وجوب ثابت است به نحو شرط متأکه محقق شد آن را اتیان کنیدبه شرط اینکه زمانش 

طش وجوب االن ثابت باشد ولی شر چه اشکالی دارد که که بحثش را مفصال کردیم ،(خر شدرا قبول ندارد ولی اگر قائل به شرط متأ

شرط متأخر را تصویر شود که طور میبحث کردیم که چ آنشته که تفصیال در مورد گردد به مباحث گذ؟ این دیگر بر میبعدا بیاید

 کرد به نحوی که معقول باشد و قابل پذیرش. 

 ، محال است.آیدط به شرطی است که بعدا میحسب ظاهر چیزی که مشروبه . آیدمی بعداً ، منتهی شرط آنمشروط االن محقق است

، پس اگر ما قائل به صحت شرط اش بحث کردیمته دربارهشخواهید بگویید االن محقق است؟ این را تفصیال در گذشما میچطور 

ی وجود ندارد از اینکه بعث قبل عاناند هیچ مبه استحاله شرط متأخر شده که قائلا لبعض، خالف، شدیم امکان شرط متأخر خر ومتأ

اگر اینطور شود بعث قبل از زوال محقق  شده است و یا قبل از طلوع فجر . شرط و قبل از زمان واجب تحقق پیدا کند از تحقق

 . از همان لحظه اول عبد شروعگیردرت میهمان اولین زمان انبعاث صودر شود و اولین زمانی که فجر طالع میمحقق شده است 

  .آیدیری نیز پیش نمیخکردن به دستور مولی و هیچ تأ کند به عملمی

  خالصه بحث تا کنون:

تحریک شدن عبد متأخر از بعث و تحریک کردن مولی  و رست است انبعاثد .خر زمانی نیستتقدم و تأبین بعث و انبعاث  :اوالً

  .بعی و رتبی است و نه زمانیخر طاما این تأ است،

 و. اصال تقدم و تأخر زمانی بعث موال خر از بعث باشدمتأ فرضا انبعاث زماناً ،کنیمرا همراهی میاساسا ما مستشکل  ،سلمنا :ثانیاً

باید امر موال گریبان مکلف را بگیرد  اولچون  ها فاصله است.بین این ثانیهصدم یک  باالخره گوییمپذیریم. میمیانبعاث عبد را 
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، سملنا نیازمند مبادی استزیرا اراده  .افتد ولو به یک صدم ثانیهاین یک زمانی فاصله می ،اتیان کند اراده و  دستور موال را بعد عبد

ب واج اتیانبه محض اینکه زمان فرا رسید  ؟گوییم چه اشکالی دارد که بعث قبل از زمان واجب محقق شودچنین باشد ما میکه این

ب تعلیقی یرش وجواین نیز مبتنی بر پذ ،یعنی زمان محقق شودتحقق شرط، علق قبل از م مشروط و صدق کند. یعنی وجوب به نحو

  .خر استیا امکان شرط متأ

 سوال

از  است که عرفا این مقدار خیلی درست ،است گویید این اندازه آن. وقتی شما میاین امکان باشد است که عقالً آن بعد از آن استاد:

 ؟، واجب مضیق و موسعچرا بیاید بگوید که ما دو جور واجب داریم ندارد؛امکان عقلی ید: گووقتی می، ولی دید عرف اهمیتی ندارد

ما قبول  :گویدمی .نیستدر آن بحثی که بعضی از واجبات اینچنین هستند اصل اینخواهد اشکال کند و اال یماصال به این اقسام 

ت اما اینکه بگویید مضیق داریم و موسع و این مالک و معیار را ارائه داریم که بعضی از واجبات موقت هستند و بعضی غیر موق

این واجب  رع زمانی که برایاز نظر شاکنید. در تعریف قید عرفا را اضافه که . مگر اینال به این اشکال استتبدسته بندی ماین  ،دهید

  .است واجباست که عرفا نیاز به اتیان این  اندازه زمانی قرار داده شده است به
 پاسخ سوم

 زمانیه است به انجام واجبی در اریم که در آنجا دستور داده شدشرع موارد زیادی د رما د« وقوعه ادل دلیل علی امکان الشئ»

بگذارید. شما با این خواهید . حال شما اسمش را هرچه میاستانجام واجب که این زمان دقیقا به اندازه زمان مورد نیاز  خاص

. باید در صحرای عرفات وقوف کند ظهر روز هشتم تا غروب آن حاجی اند از؟ مثال به ما گفتهکنیدیعت چه میواقعیت در شر

محدودی دارد نه یک . این واجب باالخره یک زمان وقوفش نیز همان موقع است ،زمان واجب است وقوف در آنباالخره این زمان 

 .ی موارد دیگرنیز همچنین و خیل، روزه رمضان رود و نه آن طرفین طرف میثانیه ا

زمان خاصی  اتیان به واجب است و زمانبه اندازه که  هشدریم که وجوب در یک زمانی ثابت دامواردی ما در شریعت  پس همین که

لی عادل دلیل » و واجب مضیق و در شرع نیز وارد شده است ین دلیل بر امکانش است و ما اسم این را گذاشتیمپذیرد اهم پایان می

 «.امکان الشئ وقوعه

گوید واجب مضیق محال است می کسی که .تواند اینگونه بگویدایید تالی فاسد حرف او است نه اینکه او میفرماما اینکه شما می

و  قی داریم که اسم آن را بگذاریم مضیدهیم اما چه داعگوید آن را ما طبق دستور انجام می، زیرا میملتزم به نفی این موارد نیست

قسیم بندی ت ینبه ا. مستشکل داریم که عمل کنیم یک واجبی به این صورت است و یک واجبی به صورت دیگر و ما وظیفه ؟موسع

 ،واجبات معلوم است و باید  انجام شود ،نام واجب مضیق و موسع نداریم ما در شرع چیزی به :گوید. میبا این معیارها اشکال دارد

اید به این است که پس بشکل علیهش به کار ببریم و بگوییم الزمه حرف شما این سخن مستتوانیم به عنوان تالی فاسد این را نمی

  .گوییمینها واجب مضیق با تعریف شما نمیاما ما به ا، نه آنها سر جای خودش، ها عمل نکنیم

نیز خدمت شما عرض کردیم  تصویرش را ست، بلکهتنها محال نیست و ممکن ا یق نهطور که مالحظه  کردید واجب مضپس همان

  .ستو در بسیاری از موارد نیز در شرع وارد شده ا

 بحث جلسه آینده
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حاال چرا واجب موسع محال است و پاسخش چیست  ،است که واجب موسع نیز محال است اشکالی نیز در مورد واجب موسع شده

  .کنیماین را هم فردا عرض می

واجب  فقط در مورد ،ی ندارداو گفتیم استحالهضمن بیان مطلب دوم که اشکال در مورد واجب مضیق است پاسخش را هم دادیم  ما

 .نیم و پاسخ می دهیم که آن هم محال نیستکهم عرض میرا است که آن  ماندهمطالبی باقی موسع 

 «والحمد هلل رب العالمین»


