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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

ة حکم صَل ،در انن مورد دوم .االختیار بود به سوءدر مورد دوم از صغرونات مبحث مربوط به اضطرار بحث 
 -حاال نه ارض مغصوبه،-وارد ارض مغصیوبه دیدا اسی نا  فرضیا  کسیی که . کردنممیحین الخروج را بحث 

ی ناچار اس هم، ز انن غصکتخلص ا برای اآلنلباس غصیبی را وودییدا نا مام مغصوبی را غصک کردا اسی  
حاال اگر در انن اثنی بخواهد نماز هم بخواند، آنا انن نماز صیحی  اسی  .ادامه دهد ارتکاب حرام را تخلصیا   انن

ماز ن دودمیآنا  اما نماز بخواند خواهدمی حاال نا صیحی  نیسییب با توجه به اننکه اصیل تخلص واجک اسی،
 بخواند نا نهب

ی که انن اس اننجا چند فرض وجود دارد  فرض اوم و دوم و سوم را بحث کردنم. گفتیم فرض اومدر گفتیم 
رض کردنم گفتیم در انن ف اختیاردر انن هنگام اگر قوم به امتناع را  .و امکان صَلة بعد الخروج بادد سعه وقی

فرض بر قوم به امتناع بود، وقتی  . زنرابها نیسییی مأمور اصییَل  که حین الخروج باند انجام دهد  یچون صییَلت
بالفعل  نهیدر اننجا ون فرض بر انن اسی که چ-با توجه به اننکه نهی متقدم دیدا اسی ، قائل به امتناع دیدنم

وقتی فعل مبغوض اسی و امر ندارد لذا ال نص  منه  .و انن فعل مبغوض اسی دیودمیوس امر منتفی  -اسیی
خارج دییید نماز بخواند، اگر هم در حام خروج نماز خواند نمازا با ل  بعدازاننکهو باند الصیییَلة نجک علیه 

 بود. امرونهیقوم به امتناع اجتماع  بنا براسی و نجک علیه قضا باالعادا  انن 

 توانمینقوم به اجتماع دنگر  بنا برگفتیم  .قوم به اجتماع بنا بر: اننکه همان فرض اوم اسییی اما فرض دوم
. از ناحیه عدم االمر مشیکلی وجود ندارد، اما مشکلی که ما هم امر اسیی و هم نهی   بلکهگفی که امر نیسیی

م ، چراب چون قب  فاعلی دارد و گفتیدر اصل مبحث اجتماع گفتیم انن اسی که اجتماع مصح  عبادنی نیسی
لذا انن فعل   داندمیبا قب  فعلی  جمعقابلرا فعلی  نعنی حسن  کندمیقب  فعلی را منتفی  جواز اجتماع فقط

ها بها، منت مأمورمحبوب اسی و  مثَل  و از آن نظر که صَلة اسی بودا و مبغوض قبی   اسی از آن نظر که غصک
ربی و ما در قصد ق بردنمیین درسیی کند، اما قب  فاعلی را از ب عمل را تواندمی ،گفتیم انن فقط حسین فعلی

، ال دودمیلذا علی القوم باالجتماع هم عمل صحی  ن ،دارنمهم عَلوا بر حسن فعلی احتیاج به حسن فاعلی 
 تص  منه الصَلة ولو عند الخروج.
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فرض سیییومی که بحث کردنم فرض عدم امکان صیییَلة بعد الخروج اسیییی  انن دو فرض در جانی بود که 
قی و اصطَلحبه و دتواننمیبعد از خروج فرض سوم انن اسی که  اما نمازا را بخواندبعد الخروج  توانسیمی

 د نمازا را حین الخروج بخواند.رسد بانبه وقی ب خواهدمیاگر  .ضیق اسی

م و قائل نعنی اگر قائل به ترتک نبودن)اگر قائل به امتناع بودنم و عدم امکان ترتک،  فرضانن  بیان دد که در
ائل به ترتک هم و ق بودااننکه قائل به امتناع که  به دلیلاقتضیای بطَلن صَلة بودنم به قائل  (به امتناع هم بودنم

دا نعنی در حقیقی به سبک عصیان امر به صَلة ساقط د  مری به انن فعل تعلق نگرفته اسیا اآلننیسیتیم وس 
اگر دلیل خارجی دادیته بادیم که با آن دلیل خارجی بتوانیم اثبات کنیم که امر در اننجا موجود اسی  امااسیی. 

بق قاعدا از   کهة بحام امری را و گفتیم که چنین دلیلی دارنم مثل ال تسیقط الصَلة بحام  انن التسقط الصَل
اد لذا به اسییتن ،که امر وجود دارد کندمی. اما انن التسییقط الصییَلة بحام اثبات کندمیاحیاء بین رفته اسییی 

 حین الخروج نمازا را بخواند. تواندمیالتسقط الصَلة بحام 

ابتدا  ب از آنیردگمیتعلق  چگونه ،به او تعلق بگیرد امرونهی خواهدمیبحث کنیم که از اوم که  خواهیممیما 
عدم جواز اجتماع  بهقائل  نعنی اننجا چون ما قائل به امتناع هسیییتیمامیا – گیردمیکیه بیه او تعلق  امرونهیآن 

 همم اع هستیقائل به امتنکه ما برای ، حتی اگر دلیل آمد که در انن مورد امر باقی اسی هستیم اما باهم امرونهی
به  لبه امتناع ددنم معنی قائ قائل نهی نیسیی و امر هسی و امر غالک بر آن نهی اسی. نعنی .امر باقی اسیی

 ساقط ددا وس آنچه هسی امر اسی. نهیدنگر امتناع انن اسی که 

 ااننکه خروج از نکردا اسی. آنج ازنظر، نه هم معصیی کردا اسینماز نخواندا اسیی   بق انن نظر اگرالبته 
 و اگر آن دلیل خارجی را حساب نکنیم، انن نک تکلیف التغصیک دارد و نک تکلیف صیلِّ   دو تا تکلیف اسیی

 و هم تکلیف صّل را معصیی کردا اسی. م تکلیف التغصکدخص دو تکلیف را معصیی کردا اسی ه

 الخروج اسی و قوم به امتناع فرض سیوم اسی  نعنی فرض عدم امکان صَلة بعد مانندفرض چهارم بازهم 
قوم به  رغمعلیاگر قائل به امکان ترتک در اننجا ددنم معنیش انن اسی که . ولی با اضیافه قوم به امکان ترتک

ر که حاال که نهی را معصیی کردی ام گوندمیترتک  نعنی  ترتک گونیممیچون وقتی  ی.امر موجود اسی امتناع
ی نهی معصیی ددا اس هرحامبهقائل به امکان ترتک ددنم، با توجه به اننکه به امر عمل کن. اگر ما وس داری 

بخواهد هم که خارج دیود نهی معصیی ددا  هرحامبهو  قرارگرفتهدر وسیط زمین غصیبی  اآلن، علی اّی حام
خک  .زندا ددا و موجود اسی اآلناسی و قوم به ترتک هم دارنم نعنی قائل به ترتک هم هستیم نعنی امر ترتبی 

 فرض جهینکاز امتثام انن امر ترتبی. انن فرض چهارم که  قصییدبهنصییلی در حام خروج  لهان نجوزاننجا 
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انن اسی که قائل به ترتک  جهی سوم جهی دوم قوم به امتناع اسی وو از اسیی  عدم امکان صیَلة بعد الوقی
 .هستیم

قوم به جواز  بنا برهمان فرض اسیی نعنی فرض عدم امکان صَلة بعد الخروج اسی اما  بازهم: فرض ونجم
  یه قبهسی از ناح ، منتها مشکلی که  در اننجا هم از ناحیه امکان قصد االمر مشکلی نیسیامرونهیاجتماع 

ج اسییی نعنی فرض ما انن اسییی که عدم امکان صییَلة بعد الخرو)فرض اما چون در انن  .فاعلی فعل اسییی
چون مندوحه هم نیسیی قب  فاعلی ندارنم  قب  فاعلی که ندارد امر هم که هسی فتص  وجود ندارد(  مندوحه

 منه الصَلة عند الخروج.

بحث دربارا کیفیی صَلة عند الخروج اسی. االختیار:  به سوءمورد سیوم از موارد صیغروی بحث اضطرار 
جانز اسییی، فتصیی  منه الصییَلة عند  رض را بر انن گذادییتیم که صییَلة عند الخروج در بعضییی از صییورحاال ف

، وس تجوز در آن فرضیی که امکان صیَلة بعد الخروج نیسیی و ما قائل به جواز اجتماع ددنم الاقلالخروج. 
بحث دو مطلک  رننتعمداحاال انن صیییَلة عند الخروج را چگونه باند انجام دادب امیا الصیییَلة عنید الخروج  

 اسی:

ب نا بادد همه مسیتحباتش باو صیَلة تامه  توانمیمطلک اوم: اننکه آنا صیَلتی که عند الخروج جانز دید، 
 بر واجبات باند اختصار کندبباند 

خص مضطر ن انن دییچو  الزم نبادید ماختصیار بر واجبات هدیاند دنگر انن اسیی که  بحث :مطلک دوم 
برای  باندن)کند رکوع و بادد، نباند سجدا  رکوعش به انما و سجدابخواند  نعنی  نمازمضطر  اسیی و باند مثل

 بکه آنا صَلة مضطر بر او واجک اسی( باند صیَلة مضیطر را بخواند. انن بحث دوم اسی صیبر کند رکوع کردن
به و وقتی  نمازخواندن  دروع کند به نمازا را بخواند اسیی دواندوانو  رودمیروج در حام خ کههمین نعنی

ین جلو برود تا از زم گونههمینسییجدا کند و  رسییید به انمابه سییجدا وقتی رکوع کند و  رکوع که رسییید به انما
 اسی. مسئلهغصبی خارج دود. انن دو 

افعام مستحبه نماز را انجام دهد، چون به با  برای او جواز نیسیی کهکه  رسیدمیبه نظر   دربارا مبحث اوم
نماز بخواند  خواهدمی، در حام خروج هستند ال نجک هاآن، افعام مسیتحبه نماز امر الزامی تعلق نگرفته اسی

ف منجر به تصر هاانن. اگر انن اذان و اقامه و الله اکبر اذان و اقامه و.... بگوند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
البته اذان و اقامه منجر به توقف  بآنا انن کار جانز اسیییی ] دیییود ایلحظهنک ، منجر به توقف دی دیییودزائی
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مثل سجدا که  آندمیدر آنجا که تصرف زائد ویش ، امثام اذان و اقامه مضیر نیسی. بحث ما دیودمین ایلحظه
ه چون رکوع هم ک کندمیرکوع هم اقتضا ن اسیی کسیی بگوند کهحاال ممکن  .و لو لحظة   ی توقف دارداقتضیا

به  جبینباند اصابی   اسی «لحظة ما» به صورت در سیجدا توقف ا. منتهاسییدر حام راا رفتن رکوع  کندمی
بحث  جای بازهمارض حاصل دود تا سجدا صدق کند. خَلصه در آنجانی که فعلی مستلزم تصرف زائد نیسی 

. بحث ما در ستحک بادد در حام خروج انجام دهدآن فعل را چه آن فعل واجک بادید چه م تواندمی و نیسیی
نجام فعل واجک را ا تواندمیآنا در اننجا   حام دودمی، فعلی بادید که مستلزم تصرف زائد جانی اسیی که فعل

 یلو انن سجدا اقتضا ودهد انجام حظة ما و لو لسجدا را  ، امارودمیبیرون اسی و در حام خروج دهدب نعنی 
 .تصرف کند لحظه نک

و معنی صحی صَلة عندالخروج انن اسی که ددنم به صحی صَلة عند الخروج ل قائ بعدازاننکهبه نظر ما 
 مثَل  چون فرض انن اسی که   دامر دارد، اننجا امر موجود اسیی و مشیکلی هم از ناحیه قب  فاعلی وجود ندار

دلیلی ندارنم که بگونیم باند صیَلة مضطر به آن  ظاهرا  امکان صیَلة بعد الخروج برای او حاصیل نیسیی. اننجا 
که موجک  ایزائدابله افعام  . البتهانجام دهد را به انما ااسیییجدامعنیا را بخواند، صیییَلة مضیییطری که حتی 

بی نبادیید چون امر به آن تعلق نگرفته اسییی  نعنی امری که به آن ، فعل واج، اگر انن فعلدییودمیتصییرف زائد 
 رفتهگتعلقامر غیر الزامی در اننجیا نبیاند رعانی دیییود. اما اگر امر الزامی  وس امر الزامی نیسیییی، گرفتیهتعلق

واجبش را انجام  امتثام امر نماز قصییدبه تواندمیانن اسییی که تعلق امر الزامی نا اننکه امر دارد  اسییی، معنی
 یو انن فعل واجک متوقف بر تصیییرفاننجا اگر نک فعل واجبی دارد که باند انن فعل واجک را انجام دهد  .دهد

دهد و انن مانع از قصیید امر  انجام تواندمیرا  که آن تصییرف چنین حالی انن اسییی اسییی  معنی جواز صییَلة در
 زنظراو لو به همان اندازا توقف ما، اما  دودمیمرتکک را معصیی غصک  . البتهصَلتش درسی اسی و نیسیی

انن معصیی را هم مرتکک نشود باند صَلة مضطر بخواند و  خواهدمیاگر  البته .صیحی صیَلة مشیکلی نیسی
 بیرون آند.

نک بحث حکم تکلیفی دارنم و نک بحث حکم وضییعی. از لحاح حکم تکلیفی باند   انن دو مطلک اسییی
طر نکرد اگر اختصار به صَلة مض اما .رتکک نشود باند به صَلة مضطر اختصار کندبیرون آند، باند معصییی را م

. بحث ما انرادی ندارد و فعل واجک را انجام داد و انن فعل واجک متوقف بر تصییرف ما در ارض مغصییوبه بود
 نعنی  عند الخروج دیدنم، معنی جواز صیَلة عند الخروج همین اسی وقتی قائل به جواز صیَلةانن اسیی که 

از ناحیه  اسییی. از انن ناحیه َلة در حین تصییرف در ارض غصییبی، نعنی امر در اننجا مقدم بر آن نهیجواز صیی
مرتکک معصیی  حامدرعینآن نهی مانع از انن امر نیسیی. امر دارد وس نماز او صیحی  اسی  و اننکه امر دارد
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قائل به اجتماع  برفرضهسییی چون بنا  ممتثل به امر هم حامدرعینو  دییودمی. مرتکک معصیییی دییودمیهم 
 ،وس باند قائل دییونم که تصیی  منه الصییَلة و ان توقف علی تصییرف ما . اگر قائل به اجتماع هسییتیمهسییتیم

 انرادی ندارد.د رکوع کند، سجدا کند وقف کنت لحظهنک

 خواندنم و گفتیم قبَل  حرف انشییان را  .دفع کردندبعد مطرح فرمودند و ادییکالی را اننجا در صییاحک جواهر 
کسیی که داخل در ارض مغصیوبه اسی با حرکاتش نا بگونید با اختَلف وضعش هیت تصرف جدندی در ارض 

  رفآن و  رفاننسجدا کند،  نارکوع و ددا ، بلند دیودمیبلند و نشیسیته  مثَل  ، دیودمیمغصیوب مرتکک ن
انن مقدار از فضیا را همیشییه باند ادغام کند چه  هرحامبه  چون دیودمیانن تصیرف جدندی حسیاب ن .برود

تر هم ، بیشییدییودمیو چه کج بانسییتد، با کج انسییتادن آن تصییرف کمتر ن سییتد و چه حرکی کند چه راسیییبان
نیسی. تصرف زائد آنجانی اسی که بخواهد متوقف دود و  یسی دنگر تصرف زائدفلذا چون چنین ا .دودمین

تصرف زائدی  در سجدا .را بر زمین بگذارد ااویشانیبخواهد  در سجدا هم جای بحث اسی()در سجدا  مثَل  
دنگر  گفتیم که انن سجدا و کندمیهم سجدا  تیوقنک، نشییندمی وقتینک، انسیتدمیدو وا  وقتینک  اسیی

 تصرف زائد اسی.

اننکه تصیرف غاصبانه دارد، تص  منه  رغمعلیعرض ما انن اسیی معنی صیحی صیَلة حین الخروج نعنی 
تصییی  منه باقی اسیییی  امرو هم امر دارد، چون اننجا  االجتماع. نعنی اننجا هم نهیالصیییَلة بناء علی القوم ب

 ونهگاننچون نهی دارد قد عصییی. اگر بخواهد کمتر معصیییی کند، حاال فرض کنید که و  الصییَلة بقصیید االمر
  اط اسی.انن احتی] .دودمیکه نباند تصرف زائد کند چون انن تصرف زائد معصیی بیشتری  دودمیگفته 

فعل  اال اگرو دودمیغصک جدند حساب  وقیآنالبته ما گفتیم تصیرف زائد اگر فعل جدندی حساب دود 
 مانند و کار جدندی اسی وانن سجدا فعل  سی بگوند. اگر کآندمیجدند محسوب نشود تصرف زائد به دمار ن

 تصییرف جدند اسی، انن همانهم با کلنگ دیروع به کندن زمین کند انن  قرارگرفتهکسیی که در زمین غصیبی 
، کندمیو زمین را  زندمیکلنگ  غاصبیصیرف غصک نیسی  درسی اسی که غصک نک فعل اسی اما وقتی 

 کلنگروی ارض مثل  اگر گفته دود سجدا .حرمی جدندی دارد و فعل جدندی اسی و انن نک غصیک دنگر
 و . اما فرض کنید که فعل جدند نیسیاسیی، اننجا چنین فعلی ال نجوز یدندفعل ج ین اسیی وزدن روی زم

فرض بر انن اسی که امر  .و غصک اوم اسی و ال نلزم منه غصٌک جدندفعل همان غصک اوم اسی، اگر همان 
نمازا و  کندمی  امر به صییَلة دارد و امتثام امر دییودمیبه صییَلة هم دارد، وس معصیییی جدندی مرتکک ن

اگر گفتیم که انن سیجدا تصیرف جدند نیسیی و همان تصرف اوم -بکند  تواندمیصیحی  اسیی و سیجدا هم 
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 ته اننجا جای انن ادیکام اسی که ممکن اسی قائل به انن دونم که انن سجدا تصرف جدند اسیالب -اسیی.
که دییخص در سییجدا هم  کندمی را انجام دهیم، نعنی احتیاط اقتضییا انن کاراالحتیاط نباند  بابمن الاقللذا 

قاعدا  م ولی اگر بخواهیم  بق، نخرج انماءا   اگر بخواهیم احتیاط کنیم باند چنین حرفی بزنیانمیا کند و نخرج
چون عرفا انن سجدا تصرف جدند غصبی   کندمیقاعدا اقتضی جواز صَلة حتی مع السجدة  ظاهرا  عمل کنیم 
نا نشسته اسی نا دراز  ف کرداکسی که تصر هرحامبههمان ادامه تصیرف سابقش اسی.  و دیودمیمحسیوب ن

ردا که انن دخص تصرف جدندی ک گونندنمیکشید  درازنا انن دخص انستادا بود  مثَل  اما اگر   کشییدا اسی
ن لذا حق ان .آندمیبه دمار ن یتصرف جدند وس هم از دراز کشییدن که بیشیتر نیسی اسیی، حاال انن سیجدا

 اسی که اگر بخواهیم  بق قاعدا حرف بزنیم تجوز له الصَلة عند الخروج و التجک علیه صَلة المضطر.

من اضطر الی ترک بعض اجزاء الصَلة، نعنی  صیَلة مضیطر، صیَلة مضیطر نعنی گونیممیوقتی نک نکته  
 تواندمینی بعض اجزاء صیَلة برای او مقدور نیسیی. انن دخص که بعض اجزاء صَلة برانش مقدور اسی نعن

. مگر اننکه کسی بگوند کندمیاننجا صدق ن گونیممیآن صَلة مضطری که اما همه اجزاء صیَلة را انجام دهد، 
ی انن اسانن اضطرار درعی متوقف بر  .ائدا دارنم وس اضیطرار درعی دارنمما اننجا نهی دیرعی از آن افعام ز

ا م زائدا را غصک جدند دانستیم اننجافعااگر آن  .غصک جدند بدانیم نعنیغصیک فعام را افعام زائدا بر که آن ا
اما اگر گفتیم که غصک جدندی آن افعام را انجام ندا   گوندمینعنی دیرع   دیودمیاضیطرار دیرعی حاصیل 

 در ارض غصبی نشسته اسیکه کسی  ،مثل انن اسی  در اننجا انرادی ندارد.] همان غصک اوم اسی و نیسی
ب مگر دراز کشیدن نهی جدندی غیر از نهی اوم داردب دودمیعل زائد محسوب مگر ف دراز بکشید، دراز کشیدن

حمد و سییورا را  خواهدمی کندمیاقامه  سییجدا کند نا نماز خواهدمینه همان نهی اوم اسییی. حاال کسییی که 
 ، اننکه تصرف جدندی نیسی.کندمی قرائی الفاح قرآن اصطَلحبهبخواند 

که دهد یانن معنا را م اگر انن را غصک اضافی محسوب کنیم گونیممی  غصک اضافی نیسیبیان کردنم که 
 راحتیبه اضطرار تکوننی ندارد که اما اسیی، مضطر نعنی اضطرار درعی داردمضیطر به ترک آن اجزاء اضیافی 

نماز دیییبش را هم آنجا بخواند.  خواهدمی، مسیییتحباتش بخواند با همههمه نماز را  در زمین غصیییبی تواندمی
 اضطرار تکوننی که آنجا نیسی، انن اضطرار اگر بادد اضطرار درعی اسی.

ی اضیطرار دیرعی هم انن اسی که ما نک نهی جدندی دادته بادیم که به انن افعام زائدا تعلق بگیرد، امعن
کند  رکوع خواهدمی، کسی که انستادا در زمین نعنی  که فعل زائد فعل جدند محسوب دود اسی درزمانیانن 
سیجود کند اگر انن رکوع و سجود را غصک جدند بدانیم معنیش انن اسی که نهی جدندی به آن  خواهدمیبعد 
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ا قائل م بزرگان ومضییطر اسییی. اننکه بعضییی از اعیان گفی که فعل  توانمیاسییی، در انن هنگام  گرفتهتعلق
. چون وجه انن مطلک زمانی درسی فهمیمنمیمضطر بخواند، ما وجهش را را به دکل که باند صیَلة  انددیدا

و  تا نهی جدند به آن تعلق بگیرد بادیید غصییک جدند و، افعام اسییی که انن تصییرفات را تصییرفات جدند بدانیم
ند انن کار را بکند چه نکنهی جدند تعلق نگرفته اسیی. انن دخص چه  کهدرحالیبگونیم فعل مضیطر اسیی. 

غاصیک اسیی و انن فعل جدندی نیسیی، انن دخصی که داخل زمین مغصوبه رفته اسی و انستادا،  هرحامبه
، ودنشسته ب مثَل  )نا  بغصک جدندی اسیب نا همان غصک قبلی اسی که ادامه دارد گونندمیحاال اگر نشسی 

مین را کند و زتصرف در زمین  بخواهدو ستش بگیرد بله اگر کلنگ د .دودمیغصک جدند محسوب ن خوابید(
صرف تهم انن که ویزی بنونسد روی دنوارا  خواهدمیاسی که  ایخانهبکند، اننجا تصیرف جدندی اسی، نا 

 جدندی اسی.

عل در ف گوندمیو  کندمیاجزاء زمان تفکیک  حسکبهانن تجزنه عقلی اسی که فعل را  همچنین بیان دید
آن فعل  اسیییتمرار ویدا کندکه ادامه  هرچندو فعل واحد اسیییی  گوندمیزمان دوم ولی عرف ، فعل در زمان اوم

چند بار انن زمین را غصک کردا اسی.  گونندنمی و دودمیمحسوب ن در نظر عرف افعام جدندا اسی وواحد 
 روندمیحاال که دادگاا آن غاصک دو سه روز زمین را در اختیار گرفته بود،  و دخصی را غصک کردنداگر زمین 

 هانیزمانچند بار نعنی چه  گوندمینحاکم  ناانن دییخص چند بار زمین من را غصییک کردا اسییی،  گوندمین
 نندگومی در دسییی او بودا اسییی. از چند روز ویش که غصییک کردا تا به امروز گوندمی غصییک کردا بود بلکه

مالک وس دادند  دوبارا زمین را غصک کرد انن دو غصیک کردا اسی. اما اگر زمین را از او گرفتند و به  بارنک
 .دودمیغصک 

جهی ما و اما بخواندرا که اننجا باند صَلة مضطر  تعالی علیه همین را فرمودا اللهرضیوانحتی اسیتاد دیهید 
طر خواندن در وقتی اسی که ما قائل دونم صَلة چرا صَلة مضطر بخواندب صَلة مض  بینیمنمیبرای انن حرف 

 او غصک جدندی اسی واال اگر همان غصک قبلی اسی وس چرا صَلة مضطر بخواندب

زمان ُمعّدد و  ننا ،هرچقدر زمان ادامه ویدا کندعرف  ازنظر لذا دند عرف اسییی ومَلک نظر  انم کهبیان کردا
 اندکردا دو نفر غصک مثَل  انن نک فعل اسیی و لو اننکه زمانش بیشتر ددا،  گوندمی. عرف ُمکّثر فعل نیسیی

چندنن بار غصک کردا و  عی غصک کردانن دخصی که دا سا گوندمینکی دو سیاعی و دنگری دا سیاعی، ن
بادد همان دخصی که دو ساعی  گونهاننغصک کردا اسی. اگر  بارنک ی غصک کردانن دخصی که دو ساع
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جزاء ا غصیک کردا اسی به دلیل اننکه بلکه چند میلیون میلیوننکغصیک کردا هزاران بار غصیک کردا، بلکه 
 .ماداءاللههستند الی  تجزنهقابلزمان 

 المثلجرتاضمان نا اتَلف اسی نا استحقاق  گونیممیوقتی  زنرا  حرف دنگری اسیالبته در مسئله ضمان 
اند ب المثلاجرت، نا دییودمیاننجا ضییمان مترتک  کندمیجنسییی را تلف  و گیردمینعنی نا اتَلف صییورت  دارد

 دودمیدا روز  گرو اهزار تومان  مثَل  آن دخصی که نک روز تصرف کردا اسی  المثلاجرتممکن اسی . بدهد
فعل  .دارد دنگر و روز نک قیمیفعل واحد گاهی دیییک نک قیمی  ک. خوِد ندیییودمیزنادتر  توماندا هزار 

. اسییی المثلاجرت مسییئلهآن  اما زمینی دنگر قیمتی دنگر دارد  واحد گاهی در انن زمین نک قیمتی دارد و در
 نا اجرت المسمی المثلاجرتباند و  اسی المثلاجرتچون در ضمان بحث   کندمیدر ضمان فرق  مسیئله لذا
 حاال چون غصک اسی اجرت المسمی معنی ندارد. .بدهد -اگر اجرت المسمی در کار بادد- را

عی حکم وض .حث حکم تکلیفی دارنم نه حکم وضعیاننجا ب ،کندمیضمان فرق   حرف سر همین اسیلذا 
ک قیمی ن و چون حکم وضیییعی مبتنی بر انن اسیییی که ببیند قیمی انن فعل چقدر دهیدمیدنگری  ینتیجیه

کسییی دوچرخه نا مادینی را  مثَل  ش. المثلاجرتسیاعی ماندن در زمین غصیبی چه مقدار اسییب نعنی همان 
که دو روز  کسیآنو  دودمیی را ضامن المثلاجرتروز غصیک کردا نک  که نک کسییآنغصیک کردا اسیی. 

کی ن تکلیفی  اما از لحاح حکم ، بله انن سخن درسی اسیدودمیدنگری را ضامن  المثلاجرتغصیک کردا 
 دوتا نیسی. و اسی

نکه ما ان مثَل    و اال از لحاح قب  فعلی مشییکلی نیسی آندمیفقط مشیکل در قب  فاعلی وجود در مسیئله 
قصیید قربی  دهد دومسییتحبات را انجام  خواهدمی کسییی کهانن  چونگفتیم مسییتحبات را نباند انجام بدهد، 

اگر  .دییودمیاز آن قصیید قربی متمشییی ن ،مسییتحبات را انجام دهد خواهدمیکه هم  ،دییودمیبرانش حاصییل 
ه امر دارد، نهی هم ک اننخک  امرونهیو اال از لحاح قب  فعلی، از لحاح  کندمیمتمشی نشود قب  فاعلی ویدا 

امتثام کند. دنگر چرا صییَلة مضییطر بخواندب اننجا جای  تواندمی فرضییا  ارد، امر را هم که نهی زائدی وجود ند
در جانی اسی که ما بدانیم که نک نهی مستقلی به آن فعل زائد متعلق ددا  صیَلة مضیطر نیسیی. صَلة مضطر

 اسی.

 له و سلمآو صلی الله علی محمد و 

 


