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 خالصه جلسه گذشته 

یق اعم از اینکه موسع باشد یا مض) لب رسیدیم که اگر واجب موقتیدر ادامه بحث  از تقسیم واجب به موقت و غیر موقت به این مط

 در داخل یا تعمداً یا غقلتاً اگر نسیاناً انجام دهد، ،مقرر به خاطر امری که از طرف شارع شدهکه مکلف باید آن را در وقت  (باشد

 که آن عمل در خارج وقت انجام شود یا چنین اقتضایی نیست؟کند ، اقتضاء میامر به واجب موقت، آیا وقت انجام نداد

به عبارت دیگر این امر . دبه واجب را در خارج وقت اثبات کنتواند لزوم اتیان این شد که امر به واجب موقت نمی نتیجه بحث ما

 امر به اداء نیست. تابع  ءامر قضااین اساس بر  .ندارد ءاقتضاء وجوب قضا

 با دلیل دیگر ء در فرض اثبات قضاءاز ادا ءتبعیت قضا

دیم، مثال دلیلی داللت کرد بر را از دلیل دیگری استفاده کر ءقضا شود این است که اگر ما وجوبای که مطرح میدر ادامه مسئله

کند یا یء کشف ملالدا ءت قضااز تبعی آیا این دلیل ،«اقض ما فات کما فات»مثل  ،دان کنبعد از وقت باید عمل را اتی اینکه مکلف

اصل الواجب و دیگری اتیانه فی هذا  یکی ،در واقع دو مطلوب داریماین است که  کاشف از ءخود نفس امر به قضاآیا ؟ یعنی خیر

عدد کنیم که مطلوب مت آن نیست و ما با این دلیل کشف الوقت لذا این دلیل در واقع خودش در ادامه دلیل قبلی است و مستقل از

امر  قلی است و ربطی بهیک امر مست«اقض مافات کما فات»، یا اینکه دلیل یکی اصل واجب و دیگری اتیانه فی هذا الوقت .است

 اول ندارد؟

 ،اتیان شود که این واجب در خارج وقت نیز باید اقتضاء نداردکند زمانی برای ما ثابت میامری که واجب را در تا کنون ادعا کردیم 

 تمجموع اینها یک مطلوب اس ، زیرامطلوب دوم باقی بماند لوب نیست که اگر یکی  منتفی شد،زیرا اینجا اصال مسئله تعدد مط

  .وقت و زمان منتفی شد دیگر مطلوبیتی برای این عمل طبق آن امر وجود نداردلذا هنگامی  «ایقاع العمل فی  هذا الوقت» یعنی

مکلف باید عمل که ندارد و دلیل دیگری وارد شده  ءامر به خود واجب اقتضاء وجوب قضااول یعنی گوییم سلمنا که امر میحال 

سوال این است که آیا  .امر به قضاء و انجام عملی که در زمان خودش فوت شده است «اقض ما فات»مثل  کند ءفوت شد را قضا

آید کشف می کند که لی ندارد یا اینکه این امر که مییک امر مستقل است و هیچ ارتباطی با امر قبکاشف از این است که این این 

 «فاتاقض ما» صل العمل و دیگری ایقاعه فی الوقت یعنیا ، یکیشود از تعدد مطلوب؟ یعنی کاشف میاین جا ما دو مطلوب داریم

وقت بیاورید اما مطلوب شارع این نبوده که فقط در آن وقت  ت که شما نتوانستید واجب را در آند که درست اسبه ما اعالم می کن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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دلیل  وپس سوال این است که آیا امر جدید .از وقت بیاورید و اتیان کنید رجخا، اگر در آن وقت نشد اصل فعل را واجب اتیان شود

ر است بلکه گویا ناظر مستقلی است یا امر مستقلی نیست؟ آیا ام ،«اقض ما فات»را بر ما واجب کرده است مثل  ءدیگری که قضا

مان خاص وقوعش در ز به آن امر اول که کاشفیت از تعدد مطلوب دارد و ما با این امر می فهمیم که اصل عمل یک مطلوب است و

  .یک مطلوب دیگری است

 سوال

ثمره عملیه  .ل است یا کاشف از تعدد مطلوب استاین امر مستقمیم بفه . اینکهشودرات زیادی بر این مسئله مترتب میثم استاد:

ارع ش ،یک امر مستقل است یعنی پای تعدد مطلوب در کار نیست «فاتاقض ما»اگر ما گفتیم  ،زیادی در فقه بر این مترتب است

ی در تمام جاهای . اگرگذاردتأثیر میخیلی جاها  طلوب متعدد بوداما اگر م «ایقاع العمل فی زمان الخاص»مطلوبش یک چیز است 

داده شده قرار بگیرد این ها را یک مطلوب بدانیم یا دو مطلوب خیلی ثمره  یا عملی که دستور به اتیان آنکه قیدی کنار واجب 

 وحدت مطلوب نبوده است. کند کهمی کشف امر دوم کاشف از وحدت مطلوب است یا ینیمخواهیم بب. میدارد
 کالم محقق نایینی

است که به نظر محقق  ها سه احتمالبا قطع نظر از ادله و مقتضای آن صویر است به حسب واقع وکه در این رابطه قابل تاحتماالتی 

دلیلی  ، اماوجود دارد و دو صورت قابل اثبات نیست ولو احتمال آن است تنها یک صورتش قابل اثباتنایینی از این سه صورت 

  .نداریم بر آن
 الف( مقام ثبوت

  احتمال اول

نماز ظهر باید در این فاصله زمانی انجام گوید: می .«لیلللدلوک الشمس الی غسق ا اقم الصلوة» مثال .ما اساسا دو امر داریم جااین

پس ما در واقع دو امر داریم که  .گوید: یجب ایقاعه فی هذا الوقتو دیگری می الصلوة علیک گوید: یجبیعنی یک امر می ،شود

خاص مخالفت شد و  رده و دیگری ایقاعه فی وقت الخاص. حال اگر آن امر به واقع کردن عمل در وقتالعمل خوبه ذات  یکی

و وقتی خاص برایش بیان نشده است به  خورده به ذات عمل که، امر دوم امر به اقامه نماز از زوال تا مغرب منتفی شد ،منتفی شد

 . داریم پس ما دو امر .خودش همچنان باقی است قوت

 اقم الصلوة» .دو امر وجود دارد دلش درکأنه امر اول  کند که آنکشف می« فاتاقض ما»گوییم که طور میدیگر اینبه عبارت 

لیل د این . وقتیکه ظاهرش یک امر است. هرچند نه دو امر بوده استه شود کأتجزیه و تحلیل ک« یلللدلوک الشمس الی غسق ال

وقت  رد هیکی امر به خود عمل با قطع نظر از اینک، یکی امر به ایقاع در وقت خاص و نه دو امر استشود کأتحلیل و شکافته می

امکان  ،وقت به پایان رسید . پس زمانی کهبه قوت خودش باقی است دیگر حال اگر یکی از این دو امر منتفی شد امر .خاص باشد

  .امر به ذات العمل به قوت خودش باقی است شود امار منتفی میوقت انجام دهیم دیگ اینکه عمل را در آن

متضمن دو امر  ر موقت در واقعام کند به اینکه آنیما را راهنمایی م« فاتاقض ما» مثلاین است که دلیل دوم  احتمال اول پس

دیگر قابل  ومنتفی شد به خاطر منقضی شدن وقت وقتی یکی کی امر به ایقاعه فی الوقت الخاص. یکی امر به ذات العمل و یاست، 

 ذات العمل به قوت خودش باقی است. دستور به یعنی امر دیگر انجام نبود

 سوال
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  .منتفی شده است و دیگری به قوت خودش باقی است امر دارد یکیبله دو  استاد:

 سوال 

 .کند که آن امر اول در واقع متضمن دو امر استکشف میامر دوم که می آید  استاد:

 سوال:

ا در این ر تارةمنتهی  ،باید عقاب شود دادهقت انجام میو مخالفتش با آن عملی که باید در آننه چرا متعدد شود. به خاطر  استاد:

. اما اگر مخالفتش عمدی باشد دارد در صورتی که مخالفتش عمدی نباشداین تکلیف را از او بر می ءقضا ،کندمی ءخارج وقت قضا

لی باالخره و ءنمازی دیگر به گردن او نیست بعد از قضا ،معصیتی که کرده توبه هم بکند کرد در عین حال باید از ءجا اگر قضااین

  .را به جا نیاورد و توبه هم نکند این جا دو عقاب ندارد ءاگر قضا. نافرمانی توبه نکند استحقاق عقاب دارد ، اگر از آنکردهی نافرمان

 احتمال دوم

قتی و« فاتاقض ما»یعنی  .مربوط به کسی است که اختیار داردیک دستور است ولی این دستور  در واقع یک امر و ما نحن فیه

دستور و امر به اقامه نماز از زوال تا مغرب برای کسی است که  کند از اینکه آنکند و کشف میراهنمایی میشود ما را وارد می

ی او دیگر برا ،باشدن راکسی اختیار نداشته باشد مخت ولی اگر ،شودید به وقت مختص به حال اختیار مییعنی تقی .اختیار داشته باشد

 . دروجود نداتقیید به این وقت 

افر امر به نماز برای حاضر و مس ،ال مختلف است. یعنی مربوط به دو حامر به نماز تمام برای حاضر و نماز شکسته برای مسافرمثل 

 .دو امر نیست بلکه یک امر است منتهی کسی که حاضر در وطن است نمازش تمام است و کسی که سفر برود نمازش شکسته است

منتهی امر به نماز تمام مختص حال حضور است و امر به نماز شکسته مختص به حال  ،استنه یک امر  ؟جا دو امر داریمآیا این

ی کس ین تقیید به وقت برایا ،است امر به نماز ظهر از زوال تا مغرب مختص به حال اختیار است طور جا هم همیناین .سفر است

و دیگر امکان عمل از ا انجام نداد و رابه هر دلیل این کار  وو اختیار ندارد  ، اما کسی که مختار نیستاست که اختیار داشته باشد

 .ت مختلفپس یک امر است برای دو حال .را انجام دهدعمل خارج از وقت این سلب شد، باید 

 .کنیم که دو امر وجود دارد که اگر یکی منتفی شد دیگری به قوت خودش باقی استاحتمال اول گفتند ما کشف میدر محقق نایینی 

ل مختص به حاقید وقت آمده،  ی کند که آن امری که در آنفرماید این دلیل جدید در واقع ما را راهنمایی ماحتمال دوم میدر 

 اال اگر آن حال نبود اصال قیدی دیگر وجود ندارد.خاصی است و 

 سوال:

 .اختیار یعنی در این فاصله زمانی بتواند نمازش را بخواند استاد:

 احتمال سوم

 الصلوة اقم» دلیل اول گفته شده دراست که موضوعش فوت واجب اول است. یعنی  این دلیلی که وجود دارد یک امر مستقلیاساسا 

، است ، این امر مستقلشودز است وارد میانم ءیا دلیل خاصی که درباره قضا« اقض مافات»بعد  «ک الشمس الی غسق الیللولد

 نخواندی یجب علیک االتیان بالصلوة خارجاگر نماز ظهر را در این فاصله فوت شد، نه شارع فرموده اگر واجب اول از دست تو کأ
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: اذا فاتک الواجب االول یجب فوت شودواجب اول از او  شود کهوقتی پیدا میاش ی است که سر و کلهاین یک امر مستقل ،الوقت

 علیک هذا
 ب( مقام اثبات 

سراغ  نچنین است ولی وقتیاست یعنی با قطع نظر از ادله و مقام اثبات ای احتماالت به حسب مقام ثبوت این :فرمایدنایینی میمحقق 

ین ابرای  وجهسه این دلیل استفاده نمی شوند. ایشان  احتمال اول و دوم از و باشندمساعد احتمال سوم میآییم ادله فقط دلیل می

  ل اول و دوم مردود است.تنها احتمال سوم قابل اثبات است واحتماکند که مطلب ذکر می

 اول دلیل 

 ءعنی قضای یعنی چه؟« اقض» «فاتاقض ما» :گوید. دلیل میدقت کنیم اساسا با احتمال اول و دوم سازگار نیستلسان دلیل  اگر در

 «فاتاقض ما» .یعنی تدارک کن آن چیزی که در وقت خودش فوت شده است کن یعنی چه؟ ء؟ قضاچیست ءمعنای قضا .کن

پس  .بر تو واجب است آنچه که در وقتش فوت شده است تدارک کنی «یجب علیک تدارک ما فات فی وقته»معنایش این است که 

این معنا  .دباید جبرانش کنی تدارک و جبران کردن یعنی چیزی از دست رفته و شما .تدارک و جبران کردن است ،اساس معنای قضا

امر به ایقاع عمل در این وقت و  وجود دارد، این است که دو امر زیرا احتمال اول، ،نیست رااحتمال اول و دوم سازگو این واژه با 

، آن امر فوت شده است ،انجام نشدخاص خودش اگر در وقت حال  .فهمیممی« فاتاقض ما»را از  ما این یهمنت. امر به ذات العمل

وجود  ءامر به ذات العمل باقی است اینجا دیگر جایی برای استعمال لفظ تدارک و قضا: گوییماما آن امر دیگر باقی است. وقتی می

اول آن امر احتمال طبق  .طبق احتمال اول چیزی فوت نشده استدر حالیکه  .تدارک چیزی که فوت شده است ، تدارک چی؟دارد

 .یردگرا می همان امر گریبان ما ، یعنیکردن نماز در این فاصله از بین رفت اما امر به ذات این عمل در هر زمانی باقی استبه واقع 

یعنی  ءاقضچون  .ماندای استفاده از لفظ تدارک باقی نمیبقاء همان امر به ذات العمل بدون تقیید به وقت اصال جایی بر اینجا با

 . استتدارک آنچه که فوت شده 

 فوت شده یا به همان امری که به ما که از ما تدارک می کنیم چیزی را یم آیاخوانز باخارج از وقت نم در بر اساس احتمال اول اگر

 م.یکنیم نده عملباقی ما امر و اکنون ما به آن و دیگری باقی مانده است یکی از بین رفته ،دو امر شده بود به ما ؟میشده عمل می کن

 متعلق شده بود به هیچ وجه قابل «عمل مقید به وقت»پس احتمال اول کال منتفی است و دلیل مساعدش نیست زیرا آن امر که به 

خواهده بفوت نشده تا و ذات العمل هم که امرش هنوز باقی است  .تمام شد دیگر قابل تدارک نیست اگر ،زیرا وقت ،تدارک نیست

دارک فوت نشده تا ت نتفی است زیرا یا چیزی است که قابل تدارک نیست و یا چیزی است کهپس احتمال اول کال متدارک شود. 

 .شود

مثل  کندرا ثابت می ءدلیل دیگری که قضا ( در این است کهنیست ءبه هیچ وجه مستتبع قضا اول امر بعد از آن که معلوم شدبحث )

 ر ارائهوتا سه تصویبثمحقق نایینی . مطلوب در آن امر قبلیعدد تاز این دلیل یک امر مستقل است یا کاشف آیا  ،«اقض مافات»

دو دلیل دیگر باقی مانده  ،دلیل اول را گفتیم .اندرا پذیرفته احتمال اول و دوم مردود است و تنها احتمال سوم :گویندکردند ولی می

  .است

 «والحمدهلل رب العالمین»


