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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 اقسام واجب به لحاظ اخذ زمان در دليل شرعي
لحاظ شرعي و اخذ زمان در  شوند اما بهدر زمان واقع مي طور ديگر تكاليفبه لحاظ عقلي همه تكاليف واجب و همين

گويند و گاهي نيز موقت مي آن واجب شده است كه بهوقت تعيينواجب داراي وقت است و براي آنگاهي  دليل شرعي
دو قسم، واجب مضيق و واجب  وقت تعيين نشده است كه به آن واجب غيرموقت گويند. واجب موقت نيز بهبراي آن
ازه انجام عمل باشد نه بيشتر از آن اندبه مضيق آن است كه زمان لحاظ شده در دليل شرعي شود. واجبتقسيم مي موسع

باشد. واجب موسع آن است زمان لحاظ شده در دليل شرعي بيش از مانند روزه كه زمان آن از طلوع فجر تا مغرب مي
اذان ظهر تا دلوك شمس بايد انجام شود و يا مانند  مقدار زمان انجام عمل باشد مانند نماز ظهر و عصر كه در فاصله

 اعمال حج.
شود به اين نحو كه گاهي قيد فوريت ب غيرموقت كه وقت معين براي آن تعيين نشده است، به سه قسم تقسيم ميواج 

در آن اخذشده است و اگر فوري انجام نشود به آن واجب عمل نشده است مانند بعضي از انواع نماز آيات و گاهي قيد 
باشد. اين دو قيد در آن لحاظ نشده است و به نحو تراخي مي كدام ازفورًا ففوراً در آن لحاظ شده است و گاهي نيز هيچ

در مستحبات، مكروهات و محرمات  گانهشود كه اين اقسام پنجاقسام واجب موقت و غيرموقت درمجموع پنج قسم مي
 نيز مصداق دارند.

 ادعاي عدم وجود واجب موسع
هم اين است كه اگر واجب موسع وجود ندارد و علت آنكه  اندكردهشده است كه ايشان اشكال به عالمه حلي نسبت داده

دو قطعه تفكيك  به در واجب موسع مانند نماز كه از اول وقت تا آخر وقت بايد خوانده شود، دقت شود و تحليل شود،
ًا بايد باشد كه اگر نماز قبل از آن خوانده نشود حتماندازه انجام نماز در انتهاي وقت ميشود يكي واجب مضيق كه بهمي

وقت داراي رجحان و ماقبل اين زمان انتهايي است كه انجام نماز در آن وقت خوانده شود و ديگري زماندر آن
هم به نحو باشد و وجوب آنباشد پس درواقع انجام نماز در قطعه انتهايي وقت داراي وجوب ذاتي مياستحباب مي
 وجود ندارد.و قبل از مستحب است بنابراين واجب موسع  مضيق است
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 پاسخ اول به ادعا: وجوب همه افراد طولي واجب
باشد. افراد مي شده است اين است كه واجب داراي دو نوع افراد طولي و عرضيپاسخي كه در رد ادعاي فوق بيان

عرضي مانند اينكه وقتي حكم به وجوب اكرام عالم شود، چند عالم وجود داشته باشد كه هركدام در عرض هم مصداق 
باشند. افراد طولي مانند نماز كه از ابتداي وقت تا انتهاي وقت افراد طولي براي نماز متصور و افراد عرضي تكليف مي

اتيان شود. همه افراد طولي واجب  انتهايي وقت در دقايق ابتدايي يا مياني و يا باشد مانند نمازي كه ممكن استمي
ها گفت كه نمازي كه در توان درباره آننمي باشند واقامه نماز مي مانند نماز، مصداق و فرد تكليف و حكم وجوبي

 باشند.همه افراد مصداق و فرد واجب مي شود، مستحب است بلكهابتداي وقت خوانده مي

 جاي ما بالذاتاخذ ما بالعرض بهمغالطه پاسخ دوم: 
واجب موسع يا بالذات  واجب مضيق و بيان ديگري كه در رد ادعاي منتسب به عالمه حلي وجود دارد اين است كه

باشد و در محل بحث هم، مضيق بودن وجوب نماز در دقايق انتهايي وقت در صورت باشد و يا اينكه بالعرض ميمي
باشد و مضيق بالعرض منافاتي با موسع بالذات خوانده نشدن در دقايق ماقبل، بالذات نيست بلكه مضيق بالعرض مي

اگر اين تضييق بالذات بود در اين صورت با واجب موسع بودن آن تعارض  باشد، بليجمع ميبودن نماز ندارد و قابل
داده جاي ما بالذات رخاخذ ما بالعرض بهداده است مغالطه اي كه در مقام بحث رخداشت. به بيان فني منطقي مغالطه

 است.

 ادعاي عدم وجود واجب مضيق
شده است كه اگر دقتي باشد و گفتهه واردشده است، مربوط به واجب مضيق ميگاناشكال و شبهه دومي كه به تقسيم پنج

 .ستينباشد و واجب مضيق در واجب مضيق شود درواقع همان واجب موسع مي
مكلف علم به تكليف داشته  بيان اين شبهه و اشكال اين است كه شرط انبعاث و تنجز و اداي به تكليف اين است كه

با توجه به اين مقدمه در  سته به تكليف عمل كرد و اين علم ولو آناً ما بايد قبل از شروع وقت باشدتوان ندانباشد و نمي
لحظه قبل از شروع روزه كه از اذان صبح است، بايد علم به امثال روزه كه ادعاشده واجب مضيق است مكلف ولو يك
معناي اين مطلب اين است كه ديگر روزه واجب جا آورد كه تنجز و وجوب و اداي تكليف داشته باشد تا روزه را به

مضيق نيست بلكه واجب موسع است چون وجوب روزه فقط بين لحظه فجر و اذان مغرب نيست بلكه بايد قبل از آن 
 باشد.باشد پس درواقع واجب مضيق همان واجب موسع مي وجوب و تنجز و علم به اداي تكليف وجود داشته
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 تقدم رتبي علم به تكليفپاسخ اول به ادعا: كفايت 
تنجز تكليف، الزم نيست تقدم زماني  شده است اين است علم به تكليف و انبعاث از آن وپاسخ اولي كه به اين ادعا داده

كند و ممكن است در همان طلوع فجر علم به تكليف پيدا كند داشته باشد بلكه اگر تقدم رتبي هم داشته باشد، كفايت مي
 همان لحظه به تكليف عمل كند.و منجز شود و در 

 پاسخ دوم به ادعا: تفاوت ظرف وجوب و واجب
شده است اين است كه برفرض بپذيريم كه خطاب تكليف و تنجز تكليف به لحاظ زماني پاسخ دومي كه در رد ادعا داده

ن است كه ظرف حتماً بايد مقدم باشد اما اين مطلب مخل به وجود واجب مضيق نيست چون مراد از واجب مضيق اي
اندازه زمان عمل به روزه باشد و اين مطلب منافاتي ندارد كه ظرف وجوب واجب مثالً روزه در يك محدوده معين و به

شود كه تكليف وجود دارد باشد قبل از اين محدوده وقتي باشد مانند آنچه در واجب معلق گفته ميكه خطاب و تنجز مي
عنوان موسع باشد اما آنچه بهديگر مراد از مضيق، مضيق بالذات ميعبارتيباشد. بهاما ظرف زمان عمل به آن بعداً مي

 باشد و اين دو باهم منافاتي ندارند.شود موسع بالعرض ميشود و مضيق را به آن تأويل برده ميذكر مي

 باشد؟مقتضي امر به قضا هم مي آيا امر به ادا تكليف
باشد اين است كه آيا امر به ادا تكليف در وقت خود مقتضي امر داراي ثمره ميمطلب ديگري كه الزم است ذكر شود و 

باشد يا اينكه اين اقتضا وجود ندارد و امر به قضا نياز به خطاب و امر جديدي دارد؟ عنوان اين مطلب در به قضا مي
اين است كه امر به ادا يستتبع االمر شده است باشد تعبير ديگري كه از اين مطلب بيانتبعيه القضا لالداء مي كتب قدما،

بالقضا ام ال؟ مقصود از اين تعابير اين است كه در واجبات موقت چه موسع باشد و چه مضيق اگر شخصي به تكليف 
باشد و يا اينكه خود در وقت آن عمل نكرد چه عمداً و چه سهواً، آيا همين امر اول مقتضي وجوب قضا آن تكاليف مي

تفصيل وب قضا نياز به امر جديد دارد. در پاسخ به اين سؤال دو نظر مطلق و چند نظريه قائل بهمقتضي نيست و وج
 وجود دارد.
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 قاعده اوليه: عدم اقتضا امر به ادا نسبت به امر به قضا
از به ديگر وجوب قضا نيعبارتقاعده اوليه در اين مورد اين است كه امر به ادا مستتبع و مقتضي امر به قضا نيست و به

چه با  78اسرا/ »أَِقمِ الصَّالَةَ لُِدلُوكِ الشَّْمسِ ِإلَى َغسَقِ اللَّيْلِ«امر جديد دارد و علت اين امر هم اين است كه مثًال دليل 
اي از قيود و شروط كه يكي از اين گويد اين تكليف واحدي است با مجموعهقرائن متصله و چه با قرائن منفصله مي

باشد و وقتي زمان منتفي شد ديگر اين دليل منبعث به عمل به آن قيود و شروط در محل بحث زمان عمل به واجب مي
كسي قائل به مفهوم وصف شد بگوييد  بسا اگروقت ندارد و چهز آنبر انجام آن عمل در خارج ا واجب نيست و داللتي

هم دارد چون بر اين  تنها اين دليل داللتي بر وجوب قضا در خارج از وقت ندارد بلكه داللت بر نفي قضا آن عملنه
ه در مورد اين قاعد گويد اين عمل مختص اين زمان است نه زماني ديگر. ذكر اين نكته الزم است كهفرض دليل مي
 .باشد نه واجب غيرموقتواجب موقت مي

    
 
 


