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

امر به قضاء نیست. امر به واجب مقتضی  (چه موسع و چه مضیق)در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم در واجبات موقته 

ر کاشف از تعدد دلیل دیگآن  ، آیارسیدیم که اگر قضاء با دلیل دیگری ثابت شد بحثسپس به این «. القضاء لیس تابع لالداء»یعنی 

« فاتاقض ما»دلیل دیگر که قضاء را اثبات کرده است مثل  یا آنبه عبارت دیگر آ ؟مطلوب است یا کاشف از وحدت مطلوب

  :عرض کردیم محقق نایینی به حسب مقام ثبوت سه احتمال تصویر کردند ؟دهد که قضاء تابع اداء است یا خیرخودش نشان می

العمل و دیگری ایقاعه فی الوقت ، یکی ذاتجا دو مطلوب داریمکاشف از این است که این« فاتاقض ما»امر به قضاء مثل . 1

  .الخاص

تیار خمربوط به حال اختیار است و اال اگر ا مقید به قید وقت شده است، ،کند که اگر واجبکشف می« فاتاقض ما». دلیلی مثل 2

 . مثل نماز تمام برای شخص حاضر و نماز شکسته برای شخص مسافر .شودنباشد اساسا تقید منتفی می

سوب مح امر مستقلفوت موضوع امر اول است، لذا یک  مر به قضاءا دلیل و از این است که موضوع حاکیاین دلیل به طور کلی . 3

  .شودمی

معلوم  ی ادلهیعنی در مقام اثبات و بررس ،احتمال اول و دوم قابل اثبات نیست :محقق نایینی در بررسی این سه احتمال فرمودند

، جب اول استاست که موضوعش فوت وا یک امر جدید و مستقلی« اقض مافات»سوم پذیرفتنی است. لذا شود تنها احتمال یم

عرض کردیم محقق نایینی برای این ادعا سه دلیل  «.الموقت م القضاء اذا فاتکم الواجبیجب علیک»کأنه به مکلفین گفته شده: 

 .آوردند

ضا امر به ق تنها احتمال سوم قابل پذیرش است و آن اینکه طل است واست که آن دو احتمال اول با نیمحقق نایینی ای اپس مدع

 کند.اداء نمیقضاء از امر به  دت مطلوب و تبعیتاست و به هیچ وجه کشف از وح ستقلیک امر م

ضوعی موجا بران مافات و اساسا این، یعنی جظهور در تدارک مافات داردو اقض،  لفظ قضاء اساساًرا دیروز بیان کردیم که دلیل اول 

از  نیست زیرا وقتشدیگر موضوع برایش متصور عنی نماز در وقت خودش و بعد از پایان وقت واجب ی رازی .برای تدارک نیست

 ارد چوندارک نداصال امکان ت ،قابل تدارک نیست ه است وغروب که شد دیگر آن فاصله زوال تا غروب منتفی شدبین رفته است. 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8931/مهر /7 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:     
               1441 محرم 22مصادف با:     – تبیعة القضاء لالداء -سوم واجب: موقت و غیر موقت تقسیم   :جزئی موضوع       

 در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر                                      
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هنوز فوت نشده است تا بخواهد تدارک  اصل نماز با قطع نظر از وقت یعنی خود عملاما  .توانیم برگردانیمما دیگر وقت را نمی

  .ز به قوت خودش باقی استهنو نماز، امر شود

  .تواند مسئله از قبیل احتمال اول باشد که ما دو مطلوب و دو امر داریمخودش ظهور در این دارد که نمی« اقض» پس اساسا

 دلیل دوم

که نذر سی ک .خواهد در مانحن فیه یک نتیجه بگیردر حج و صوم نذری در یک وقت معین میایشان با استفاده از ثبوت قضاء د 

 کننده این بوده کهاگر قصد نذر  روزه گرفتن در آن روز بر او واجب است.طبیعتا  روزه بگیرد، ماه رجب 22در روز  که مثال کندمی

ر که انسان قصد هر طو ،زیرا نذر تابع قصد ناذر استشود. منعقد می طبیعتا نذر نیز بر همین اساس ،روز خاص بگیردروزه را در آن 

ز یمتعلق قصدش چیست؟ آیا اینجا دو چ در روز یبست و هفتم ماه رجب روزه بگیرد که قصد کردهکسی شود. منعقد میکند نذر 

ل روزه اص ، دو مطلوب نیست که یکییک مطلوب بیشتر نداردو  «صوم فی هذا الیوم»او قصد کرده  ؟قصد کرده است یا یک چیز

وال این س روزه نگرفت، بود، آنگاه اگر در این روزاگر یک مطلوب  .شتر نداردیک مطلوب بی ؛ایقاعه فی هذا الیومو دیگری  باشد

وز رکسی که همه گفتند: قضاء روزه نذری در وقت معین واجب است. پس  ؟است که آیا قضای این روزه بر او واجب است یا خیر

یگر د در یک روز این روزه را باید ،اید قضاء کندبله قضاء دارد و ب ؟آیا قضاء ندارد ،گرفته ولی نگرفتبیست و هفتم باید روزه می

آن روز شرایطی پیش آمد که نتوانست  . حالروز خاص روزه در آنو قصد او متعلق شده است به نذر نذر کرده آن را زیرا  قضاء کند

  .اجب استروزه او واصل و در ماه شعبان باید روزه بگیرد. افتد ولولی بعد که یادش می نسیاناً ،غفلتاً ،عمداًچه  ،روزه بگیرد

اء امر به قض؟ روزه بگیرد؟ چرا باید مکلف ضاء روزه نذری در وقت معین از کجا ثابت شده استوجوب ق حال سؤال این است که

درست است وقت  ،جا بیاورید را بهآنقضاء  گوید آن روزه از شما فوت شده و بایدمی .کندیاین مطلب را ثابت م «اقض مافات»و 

این امر جدید و  ناشی از وجوب قضاء در واقع مسلماً جا این قضاء و، اینمنقضی شده است ولی اصل عمل را باید به جا بیاوری

د باید به آنچه که نذر کردی گویدکجا مؤثر است؟ دلیل می تا، امر به وفاء نذر «اوفوا بالنذور» .بطی به امر اول نداردمستقل است و ر

 «ی هذا الیومف صوم»یعنی قصد به این مجموع  .قصد هم به صوم فی یوم معین تعلق گرفته است ،نذر هم تابع قصد است ،وفا کنید

 .خیر ؟هشتم یا روزه روز شعبان متعلق قصد او بوده است حال که روز بیست و هشتم شد آیا روزه روز بیست وتعلق گرفته است 

روزه  واندتدیگر تأثیرش را از دست داده است و دیگر نمی« بالنذور اوفوا»پس  ،روزه روز شعبان تعلق نگرفته است نذر بهپس 

کانه « اقض مافات» ،«فاتاقض ما»با  ؟شودچگونه ثابت می قضا پسقضای آن روز را در ماه شعبان ثابت کند و کنار می رود. 

 ستقل است. م. این یک امر کندیجاد میمکلف اای را برای یک تکلیف تازه

در همه موارد واجبات موقت مسئله یک یعنی  .در همه موارد قضا اینچنین است ،شد ب قضاء روزه نذری اینچنیناگر مسئله در با

  .هر واجبی که موقت باشد چنین سرنوشتی دارد، حکم دارد

و حتما وجوب قضاء  ثابت شود «اوفوا بالنذور»امر  تواند باا نمیوجوب قض ر روزه نذری کهپس ایشان از راه تبیین وجوب قضاء د

در نماز ظهر  .کند در همه موارد واجبات موقت اینچنین استمی استفاده، مر مستقل استآن ا« فاتاقض ما»خواهد و امر مستقل می

اثبات وجوب قضا نماز ظهر بعد از مغرب را تواند نمی« لدلوک الشمس الی غسق الیل اقم الصلوة» قضیه  از همین قرار است، هم

قبلی نه اینکه از آن  ،شودبه عنوان یک امر مستقلی وارد می« فاتمااقض » برویم.« اقض ما فات»دلیلی مثل سراغ  ، پس بایدبکند
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ت بب قضا را ثاکه وجو یاینچنین است که دلیل ءقضا ،ه موارد. در همباقی مانده است که دو امر بود یکی از بین رفته و دیگری

 یک امر جدید مستقل است که موضوعش عبارت است از فوت واجب اول. کندمی

از اینکه امر به قضا یک امر جدید مستقل است که  تسوم را که عبارت اسآوردند که اثبات کنند احتمال  راپس ایشان این دلیل 

اتیان کند این را  را خارج از وقت خودش اتیان نشد آن اگر واجب موقت دروقت ش عبارت از فوت واجب اول است یعنیموضوع

  .کند که باید واجب را خارج از وقت نیز اتیان خود امر واجب موقت زورش به اینجا نمی رسد و گویدمی« اقض ما فات»

 دلیل سوم

تالی فاسد ناچاریم دواحتمال اول دارد که به خاطر آن  یک تالی فاسد ،ملتزم شویم به دو احتمال اولاگر بخواهیم : فرمایدمیایشان 

  .احتمال سوم را قبول کنیمو  را کنار بگذاریم

 طبق احتمال واحتمال دوم مشکل چیست؟

ر ما ظاهر یککند از اینکه امر به واجب موقت ولو به حسب آید کشف میکه می« فاتاقض ما»که  احتمال اول عبارت از این بود

پس  .وقت خاصنماز ظهر در  ل و ذات عمل، دوم امر به اتیانیعنی اصل عمیکی امر به نماز ظهر  ،واقع دو امر استولی در است 

مر اول به قوت خودش باقی است و بعد از مغرب گریبان اما ا ،ن نیستادوم دیگر قابل اتیامر  که وقت منتفی شد یعنی هنگامی

 .اتیان کن ، به ذات عملمخالفت کردی خاص انجام دهی و با آنوقت  رد تکلیف را حال که نتوانستی دگویو میگیرد مکلف را می

شده مربوط به حالت اختیار « سق الیللدلوک الشمس الی غ»وقت  که مقید به« اقم الصلوة»که  در احتمال دوم بحث در این بود

 .بقید وقت باید انجام شود من دون تقید «اقم الصلوة» .اما در غیر حال اختیار اصال چنین قیدی نیستاست، 

ه و دفرض این است که دلیل  دیگری آم). قضاء را بر ما واجب کرده است ان یک دلیلبه عنو «اقض مافات»اگر فرض کنیم  حال

آیا در فاصله  ؟گیردان مکلف را میگریبچه زمانی « فاتاقض ما» کهبحث ما بر این استوار است  اساساً (.اجب کرده استرا و قضا

پس  .ایی برای اقض ما فات نیستب وقت دارد جکسی که از ظهر تا مغر ،خیر ؟شودو کله اقض ما فات پیدا میزوال تا مغرب سر

بعد  شود؟سر و کله اش پیدا می« فاتاقض ما»چه زمانی  ،در فاصله زوال تا مغرب جایی برای توجه این تکلیف به مکلف نیست

اقض »وقت که تمام شد  ه،خواندن شود و این شخص نماز ظهر رازوال تا مغرب سپری می فاصله انی که. یعنی زماز خروج وقت

 خروج وقت است.  زا. پس توجه امر به قضاء الصالة به مکلف بعد گیردگریبان این مکلف را می« فاتما

یبان در این فاصله کدام امر گر را در نظر بگیرید، آخر وقت که شخص فقط به اندازه یک رکعت فرصت دارد که نماز بخواند شما حال

ت رکعت اسادایی امر به نماز ظهر است که چهار  امر ادایی قطعا یقه او را نمی گیرد زیرا امر گیرد امر ادایی یا امر قضایی؟میاو را 

ضا ق نیست زیرا امر بهنیز ر به قضا جای ام. امر ادایی جایی برایش نیست پس ،و به اندازه چهار رکعت برای اتیان وقت الزم دارد

ه امر ادایی و نه امر قضایی آن را پس یک زمانی پیدا شده است که ن ،شود که از وقت خارج شده باشیماش پیدا میزمانی سر و کله

 دهد این امر یک امر مستقل است.و این نشان می گیرددر بر نمی

 ل تصویرمورد بررسی قرار دهیم طبق کدام یک از این سه احتمال قاب این مطلب را طبق احتمال اول و دوم و سوم اگر بخواهیم

 ؟است
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در  ها، در حالیکه بین این زمانبه امر به واجد فاقد متصل شود امر بهاز نظر زمانی است که اول و احتمال دوم این  مقتضای احتمال

 امر ادایی و قضایی وجود داشته باشد و این تنها دراحتمال سوم قابل ی باید یک فاصله زمانی بینیعنباید جدایی باشد.  یک شرایطی

ه امر بامر قضایی متصل شود  از نظر زمانی آید کهپیش می احتمال اول و احتمال دوم این مسئلهدر که در یک شرایطی  تصویر است

م معلو زمان قضا به زمان اداء متصل باشد تواندزمان اداء از هم جدا هستندو نمی زمان قضاء ودر یک شرایطی جا که از آنادایی. لذا 

توانیم بین زمان تمال سوم فقط مییعنی طبق اح .احتمال سوم قابل تصویر استتقل است و این در شود امر به قضا یک امر مسمی

ایی تا ج ،آن زمان فاصله است «یبقی وقت اال بمقدار رکعةال»مثل مثالی که زده شد. آنجا که  ،اداء و زمان قضاء جدایی بیندازیم

ای به شود زمان قضاء در حالیکه طبق احتمال اول و طبق احتمال دوم این چنین فاصلهافتد میای مییک فاصله ،زمان اداء است

  .ضاییقشود به امر احتمال دوم هم امر ادایی متصل میطبق  و شود به امر قضاییتمال اول متصل میامر ادایی طبق اح. آیدوجود نمی

یکی امر به ذات  ،متضمن دو امر است« اقم الصلوة لدلوک الشمس»کاشف از این است که  «فاتاقض ما» گفت:میاحتمال اول 

آیا  «یبقی وقت اال بمقدار رکعةال»که  ر وقتکردن نماز. حال در این فاصله رسیدیم به آخبه واقع  رمل نماز و یکی ااصیعنی العمل 

زیرا وقت گذشته است و ما  ،خیر ؟این وقت است یا خیر جایی برای امر به واقع کردن نماز در ؟دوم استاینجا جایی برای امر 

گوییم امر چه؟ اگر میامر اول  .به اندازه یک رکعت وقت باقی نیستجز ولی االن اندازه چهار رکعت وقت الزم داریم، حداقل به 

توانی نماز نمی . در حالیکه طبق احتمال اولتوانی نماز چهار رکعتی بخوانیمیما موقع شهمان  اول باقی است معنایش این است که

نوز ه چنین از باب اینکه هنوز وقت خارج نشده ونشده است هم بظهر را در آن یک دقیقه باقی مانده اتیان کنی با اینکه هنوز مغر

هر توانی قضاء نماز ظمین قی مانده است شماه تا مغرب باقیقاگر هنوز یک د خواندن نماز قضاء کرد. وع بهرش تواننمی مغرب نشده

یک فاصله زمانی باید  در این مورد خاص کهشود به امر قضاء در حالیامر به اداء متصل می ، پس در احتمال اول و دومرا بخوانی

  1.دهد این امر یک دلیل جدید و مستقل استو این خود نشان می ها باشدبین این

احتمال  این دو .احتمال دوم نیز قابل اثبات نیست ،معتقدند احتمال اول قابل اثبات نیستاز نظر مقام اثبات محقق نایینی  به هر حال

که اگر نز ایاسوم قابل قبول است که عبارت است تنها احتمال  :که بگویند ای که اقامه کردند برای این بودباطل است و ادله سه گانه

توانیم . به عبارت دیگر با دلیل دیگر نمیدلیل یک امر مستقل و موضوعش فوت واجب اول است شد این قضا با دلیل دیگر ثابت

  .را ثابت کنیم «تبعیت القضاء لالداء»

تبعیتی در کار  اصال .این نه با امر ادایی قابل اثبات است نه با امر قضایی ،که به طور کلی قضاء تابع اداء نیست پس نتیجه این شد

مثل ، یک امری داریم همه قضاهای ما اینطور است .شودبا یک دلیل و امر مستقلی ثابت میبه طور کلی وجوب قضاء  نیست و

یک امرمستقل است و به  ند که موضوعش فوت واجب اول است وکامر برای ما تکلیفی را ایجاد می که این دلیل و «فاتاقض ما»

  ن مطرح نیست.هیچ وجه تبعیت از اداء در آ

  .که باید این اشکاالت را مورد بررسی قرار داد به محقق نایینی اشکال کردندضی از بزرگان بع

 «والحمد هلل رب العالمین»
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