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

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

 االختیار به پایان رسید. به سوءبحث کبریات مربوط به اضطرار 

در تطبیق آن مباحث در صغغیریات اسغغر. براب تطبیق بر صغغیریات به مواردب از این صغغیریات بحث امروز 
 .کنیممیات تطبیق یو آن مباحث قبلی را بر این صیر کنیممیاشاره 

بگیرید که  ترعام توانیدمیحکم خروج از زمین غصغغبی و  .اول: مورد خروج از زمین غصغغبی اسغغرمورد 
احث از مب .کنیممیتخلص از غص  کبریات را تطبیق بر مصغدا   آنباشغد. حاال  کَلا صغ  حکم تخلص از غ

ن اما ای .کل واج  اسغغر طوربهبر مال غصغغبی  ءکه تخلص از غصغغ  و تخلص از اسغغتیَلگذشغغته معلوم شغغد 
از این وجوب را ع ل  .مر غصغ  نیسغرب بلکه وجوب ع لی اسروجوب یک وجوب شغرعی مسغت ل از حر

ند کحساب می فعل واحدتنها یک  عرف ب به دلیل اینکه در غصغتیم و گف کندمیهمان حرمر غصغ  انتاا  
ب شخصی که شودمیحکم شغرعی متعلق به این غصغ  هم حکم واحد اسغر. شخصی که وارد ارغ میصوبه 

د یک شغیر  مال صاح  کهوقتیاز  کندمیکه مال غیر را سغرقر  یشغخصغ بکندمیاسغتیَلب بر مال غیر پیدا 
ر دس کهوقتیادامه دارد تا  و ب معصیر سرقر و معصیر غص  و هذا فعل واحدمعصغیتی مرتک  شغده اسر

 که چند بار مال شخص را غص  کرده اسر. گویدنمیعرف  .فعل واحدب اسر و همچنان داردبرمیاز غص  
ار مال او را غص  کند و ب باریکاین کار را انجام دهد یا اینکه  کندمیفر   .ولو اینکه چند روز هم دستش باشد

 باینجا تعدد اسر . دردوباره از او غصغ  کندو غصغ  کند یا همین مال را به او پ  بدهد را دیگر مال دیگرب 
 هم حکم متعدد بر آن بار خواهد شد. ناخواهخواهب کندمیعرف هم این را متعدد حساب 

 زیرا این استیَل ادامه دارد کهمادامی تا حد اسرب این فعل واکندمیاما وقتی کسغی استیَلب بر مال غیر پیدا 
ر ه و کنیممی. ما در تصرفاتمان در محدوده زمان و مکان عمل هر عملی چنین اسر و این طبیعر اسغتیَلسغر

گرچه ع ل  شغغغودمیمتکرر ن ب بغا تکرر اجااء زمغان آن فعغل عرفاا فعلی زمغانی دارد. وقتی هر فعلی زمغانی دارد
ر و هم مکان ب زمانهم به همین شغغغکل اسغغغر  بگوییم  هم ناگفتیم اگر به لحاظ مک .متکرر کندآن را  تواندمی

هر  وییمگمیما   الیتجاب که نیسغغتیم ءبه ما ال نهایه هسغغتند چون قا ل به جا تجایه قابلمبناب اصغغول ع لی 
ه چند ک به همان دلیل جا یتش قابل این اسرحال به همان دلیل که جاء اگر جاء بود   اسر تجایهقابلجا ی 

 جاء شود.
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اسر حکم حرمر این فعل واحد  گویدمیوقتی عرف   عرف اسغر فعل بدر تعدد و وحدتمَلک  بنابراین
ک نه ی . حتیتجایه کند هاتجایهبه اقسام  تواندمیاین حکم حرمر واحد را ع ل  امنته شودمیواحد بر آن بار 

عل ب ففعل در زمان اول گویدمیبعد  کندمیچون زمان را تجایه  کندمینو  تجایه  گاهی به لحاظ زمان تجایه 
بار  هاآنحکم شغغغرعی متعدد بر  وقرآنب ع لی اسغغغر این افعال تکرر ب فعل در زمان سغغغوم  ولیدر زمغان دوم

اینجا هم این  که این تکرر ع لی اسرب تکرر به لحاظ ورود و خروج هم ع لی اسرب چون طورهمان .شغودمین
یدب به آنجا رسو شرو  شد  ازاینجا گویدمی .کندمییک منتهایی براب این حرکر درسر أ و ع ل اسغر که مبد

و اال در میاان عرف ورود و  کندمیع ل یک خروجی تصغغغور از بیرون در شغغغرو  شغغغد براب آمدن  ازآنجابعد 
آن چیاب که موضو  حکم شرعی اسر استیَل   آن چیسغر  استیَل اسر .خروج هر دو یک فعل واحد اسغر

حکم دیگرب . پ  خروج شودمیندر خروج و دخول این عمل متکرر و اسر  اسغر و استیَل هم عمل واحدب
 .زا د بر حکم غص  ندارد

 .همان اترک الیصغغ  اولی اسر «خروج واج  اسغر»این  رکه باید گفر خروج واج  اسغ بینیممیگر ا
وارد غصغغ  شود  خواهدمیواج  بودب همان اولی که هم از اول ترک غصغ   بلکه خروج واج  اسغر تنهانه

که  طورهمانوارد زمین غصبی شود  خواهدمیوقتی  .اسریک وجوب دیگرب هم هسغر که آن ترک الیصغ  
نها االول  ت اآلنیج  ترک الیص  من  عنوانبه شغودمییک یحرم الیصغبی داریم یک حکم ع لی از آن انتاا  

حد آخر زمین نیسر که  تنها مخصغو  به رسغیدن به آن یعنی مخصغو  به بعد االنتهاء از حد زمین نیسغرب
بین مما . بنابراین تباشد که همان یج  الخروج شغودمییج  ترک الیصغبی شغرو   به بعد یک ازاینجابگوییم 

که این وجوب چگونه وجوبی  اندکردهوجوب خروج را تحلیل در این باب  انغدفرمودهمح  ین  ذکرنغا کغه آنچغه
  شودمیجمع  هااینبا حرمر و امرال   چگونه اسر

 شرعی با حکم بین حکم ع لی اسر که انتااعی خلط هنتیج درمایشغات همه و این فر هاحرفگفتیم که این 
اصغغول ف ه یعنی اصول احکامی که  کنیممیما اصغول ف ه بحث  .رعی اسغرکه مَلک بحث ما حکم شغ اسغر

ب هاتجایهاحکامی که شغغر  این احکام را بر فعل مکلب بار کرده اسغغغر. اما   متعلق به افعال مکلفین اسغغر
ا که چرا مباحث فلسغفی ر گویندمیگاهی بعضغی  حاال هایی اسغر کهازآنجابحث ما نداردب این  ع لی ربطی به

 یک موضغغو  احتیاج به یک تح یق باید بحث فلسغغفی شغغودب چون فهم هاوقربعضغغی . البته کنیدمیمخلوط 
 آنجاب در سرکجا ل ع لیتحلیجایگاه . منتها باید دید بگذارد کَلا کسی فلسفه را  مع ول نیسغرفلسغفی داردب 

اسرب  هاین حکم روب چه موضوعی رفت کهاینب بحث حکم شرعی اسر و باید تحلیل ع لی کردب آنجا که بحث
 خواستهمی. چون شغغر  وقتی تشغخیص وحدت موضغو  هم کار عرف اسغغر .این دیگر کار خود شغر  اسغر
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وف گرفته تا آن عالم فیلس سوادبیب از آدم روستایی و اسر م معمولی بودهمرد انشاء کند مخاطبشاحکام خود را 
ْن » :کنندمیصغغحبر  گونهه اینب. لذا اندشغغر مخاط   هااینهمه  .جامع بین کل علوم

َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبَیاِء أ

َ َْ َر َا َمَعاشغغِ
اَس َعَلی َقْدِر ُعُ وِلِهْم  َم َالَنِّ  .کنندمیصحبر  هاآنفهم مردم با  اندازهبه و اسر طورباین هرحالبه 1«ُنَکِلِّ

آن چیاب که متعارف بین مردم اسغغغر یعنی  .کندمییعنی ما یتعارف بین الناسب دیگر فرقی نهم معنی عرف 
ف اختَلفی ب اگر در عرواال متعارف نیسغغغر. اگر مردم اختَلف کنند کنندمیچه  یعنی کل مردم همان را ادراک 

عرف یعنی چه  یعنی ما هو معروف بین  گوییممیاین اسر که عرف نیسرب وقتی  اشمعنیوجود داشغته باشدب 
ب همان چیاب که فهمدمیاو هم  فهمیدمیچیاب را که شغغغما  ب همانفهمندمیالناسب یعنی همه مردم همین را 

 .شودمینشود که عرف ن گونهاین  تا فهمیمیشما هم  فهمدمی او

 و دهدمیعرف را تشخیص  یکی  درسر عرف را تشخیص ندهد رودمیکسغی که دنبال عرف  ممکن اسغر
 بمَلک عرف بودن چیسر. اینکه امارات عرف یا امارات عرفی بودن چیسر و دهدمییکی عرف را تشخیص ن

 شغغودمی. ولی عرف ال یکون عرفا اال اذا کان متعارفا عند خود همان اهل عرف و اال عرف نبحث دیگرب اسغغر
 شایع بین اهل همان عرف باشد. وید متعارف باشدب یعنی معروف عرف با که

وجوب خروج از ارغ  عنوانبهحاصغغل اینکه حکم ما اینجا چیاب جا حرمر غصغغ  نیسغغر و ما چیاب 
عَلوه بر اصل حکم به حرمر چیا دیگرب  هااینغصبیه یا وجوب رد الی صاحبه یا وجوب ترک استیَل یا امرال 

 بود.مورد اول بحث  ینا نداریم.

ها آدم شدب آدم متدینی اسر منتداخل ارغ غصغبی مورد دوم بحث حکم صغَلة حین الخروج اسغر  حاال 
نماز بخواند  حکم نمازش چیسر  آیا نمازش  خواهدمیحاال هسر.  هم نانمازخوب اسغر کاربخَلفمتدین 

چند فرغ دارد که باید هر یک از این فروغ را بررسی کنیم و ببینیم که صحی  نیسر  اینجا  صغحی  اسغر یا
 حکم صَلة بر مبناب هر یک از این فروغ چه خواهد شد.

یعنی ما امتناعی شدیم و   ة بعد الخروج و بر مبناب امتنا فرغ سغعه وقر اسغر و امکان صغَل فرغ اول
رغ هم این اسغغر که سغغعه وقر براب صغغَلة بعد امتناعی شغغدیم و ف .امرونهیقا ل نشغغدیم به جواز اجتما  

در زمین غیر بگذارد وقتی از زمین غصغغغبی بیرون رفر و نمازش را نخواند  اآلن توانغدمیالخروج وجود داردب 
سغغعه وقر هسغغر دلش  بااینکهحاال اگر دلش خواسغغر اینجا نماز بخواندب در محل مباح بخواند. و غصغغبی 

                                                           
 32   ب1 ج کافیب .1
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 نیم  اگر ماک کارچهنماز اول وقتش را از دسر ندهد. حاال  خواهدمی و نماز بخواند در زمین غصبی خواهدمی
سر که پ  معنی امتناعی این ابه دلیل اینکه   قا ل به صحر صَلة شویم توانیمنمی اینجا باشیمقا ل به امتنا  

تعلق نهی م قطعاا فرغ این اسر که این فعل  .متعلق نهی اسغر تعلق نگرفته اسغر که امر در اینجا به این فعلی
ل متعلق ب یعنی این فعیا نه  قا ل به امتنا  هم هسغغتیم گرفتهتعلقببینیم آیا امر هم به آن  خواهیممی  حاال اسغغر

ه این حصغغه از صغغَلة تعلق ل به این مصغغدا  یا ب. پ  امر به صغغَ دهداین معنا را می بتعلق االمر به زنهی ال یجو
 نگرفته اسر.

نهی وجود داردب اگر فرغ انتفاء نهی کنید دیگر خارج یعنی   بحث ما این اسغغر که نهی م دم اسغغر فرغ
 از بحث ما خواهد شد.

ا شم بااینکه وجود داشغته باشد تواندمیامر آیا ارد فرغ این اسغر که نهی وجود داردب حاال که نهی وجود د
. د داردکه وجو امر منتفی اسغرب عَلوه بر مبیوضیر فعل و باشغد تواندمینه دیگر امر ن  قا ل به امتنا  شغدید

ماز ن تواننمیفعل مبیوغ اسرب چون چنین اسر لذا ال تص  الصَلةب اینجا  و و هم مَلک نیسریعنی هم امر 
. امرب در کار نیسر زیرااصل امترال امر از آن متمشی نخواهد بود  و م رب باشد ندتوامیفعل مبیوغ ن .خواند

لذا در این فرغ حکم معلوم اسرب اگر ما قا ل به امتنا  شدیم و امکان صَلة خارج از ارغ میصوبه هم وجود 
 داشته باشد.

ما  گفته شغغغود چون قول به اجت بنا براسغغغر  قول بغه اجتما ب ممکن بنغا بر: همغان فرغ لکن فرغ دوم
ب چون چنین اجتماعی هسغغتیم دیگر منعی یا مانعی از ب اب امر و تعلق امر به این حصغغه از صغغَلة وجود ندارد

رف چون تص اینجا هم فعل حرام مرتک  شده اسر .و ان کانر الصَلة فی ارغ میصوبة منه الصَلة اسر تص 
قا ل به اجتما   .ر به صغغَلة وجود داردام در اینجا و هم نمازش صغغحی  اسغغر چون در ارغ میصغغوبه کرده

 به شغیء واحد هستیم  بنابراین تص  منه الصَلة چون تتمشی منها ال ربة. امرونهیهسغتیمب قا ل به جواز تعلق 
 هم معصیر هسر و هم اطاعر.

 نچهآاجتما  در این فرغ گفتیم یمکن ان ی ال تصغ  منه الصَلة چون امر باقی اسر. لکن با توجه به  بنا بر
ب جواز اجتما  در توصغغلیات کندمیکه جواز اجتما  مشغغکل عبادت را حل ن ایمگفتهدر مبحث اجتما   قبَلا ما 

  اما ودشمیبه توصلی باشد امترال متح ق  مأمور  ب یعنی اگر آن کندمیو امر را ساقط  کردهامترال امر را درسغر 
 اینجا چونب اء االمر  رغمعلیو  امرونهیجواز اجتما   رغمعلیعبادت بود به  مأموراگر امر ما تعبدب بودب اگر 
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اعلی را اما قب  ف کندمیحسن فعلی را با قب  فعلی قابل جمع   دکنمیدرسر  حسن فعلی وقب   اجتما  ف ط
 گفتیم. قبَلا م رب باشدب این را  تواندمی  نبردنمیاز بین 

اینجا چون مندوحه اسغرب فرغ چیسغر  فرغ سغعه وقر اسغرب چون فرغب فرغ سعه وقر البته در 
از ارغ غصبی بخواند. چون مندوحه  را خارج نماز تواندمی و این اسر که مندوحه وجود دارد اشمعنیاسغر 

 این نمازب داندمییعنی مکلفی که   وجود دارد و در موارد وجود منغدوحه ما گفتیم اینجا قب  فاعلی وجود دارد
اب که مجتمع با مع با معصیر اسر و یک حصهکه مجت یک حصه  به او امر کرده اسغر دو حصه دارد که خدا

ه مجتمع با معصیر نیسر را براب امترال انتخاب کندب اینکه آن حصه اب کآن حصغه تواندمیمعصغیر نیسغرب 
ر م ام و د یعنی اینکه فاعل خودش را در م ام امترالدارد این قب  فاعلی  کندمیبا معصغغغیر را انتخاب  مجتمع

 .بیندنمیان یاد  اطاعر و

امر  هبلک بحث سر این نیسر که امر نداردب بشودمیمشغکل این اسغر که تمشغی قصد قربر از آن حاصل ن
ه دون اینکهمین کار را در جاب دیگرب انجام دهد ب تواندمیکه  کندمییک کارب  بیندمیدمی که امغا یک آ دارد

با این فعلی که  دانممیمن خودم را مت رب به خدا و  کنممیقصغغغد قربر  گویدمی مجتمع بغا نهی خدا باشغغغدب
 مجتمع با حرام اسرب مجتمع با غص  اسر.

 کنندمیب مشغغغکلی را که حل دهندمیب حلی که انجام ایمگفتهکه در مبحث اجتما   ییهغاحغلراههمغه این 
ابل قتواند میدرسغغر اسغغرب این را قبول داریم که حسغغن فعلی  این .اسغغراجتما  حسغغن فعلی با قب  فعلی 

این را بحث اجتما   .باشد قبی  جهریکو از  حسن جهریکیک فعل واحد از   باشغد اجتما  با قب  فعلی
دو  هدخوامیسرب اما فاعل با فعل واحد ب درسر اسر که فعل دوتااما گفتیم فاعل یکی اسر .کندمیدرسر 

 از این فعل واحد تواندمیبا فعل واحد دو کار را انجام دهدب چگونه  خواهدمیکغار انجغام دهغد. این فاعلی که 
ز صحر و مانع ا آیدمیلذا گفتیم قب  فاعلی داریمب خَلصغه آن اشغکالی که آنجا کردیم اینجا   قصغد قربر کند

 .شودمیصَلة 

همین چیاب که امر به یوغ اسرب ببراب شار  م اآلن کندمیاگر بداند که این چیاب که قصغد امر آن  حال
ب محبوبیر فعل برا قصدبه دهدمیاین فعل را انجام  کهوقتیاینجا اگر نتواند  .آن خورده مبیوغ شغار  اسغر

که خدا دوسر دارد. خدا چه  کنممیمن کارب را  گویدمیشغار  خودش را در م ام محبوب شار  بودن ببیندب 
و  ش محبوب منجهت یکانجام دهی  خواهیمیب این کارب که کنیمین کارب که چنی کنیمی  اشتباه گویدمی
 مبیوغ من اسر. رجه یکاز 
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ذا ال تصلیب ه اللهانقربه الی  شودمین !صلی قربة الی اللهاُ  گوییمیشغما  مبیوغ شغدب شجهتیکوقتی 
 .ایمدادهحاال بحرش را در مباحث اجتما  انجام  یکون م ربا. حرف ما این اسر

ه این معنا که ب  شودمیم تضی م ربیر منتفی  صغَلا که براب م ربیر فاعلب ا ایمگفتهما در یک چنین جایی 
له بخواهیم بگوییم که باگر  .شغغودمیم تضغغی برایش حاصغغل ن اصغغَلا قصغغد قربر کندب یعنی  تواندمیفاعل ن

صغغد ق تواندمین اصغغَلا  گوییممی بلکه این را بگوییم خواهیممین اما مانعی اسغغرقصغغد قربر کند اما  تواندمی
 .شودمیم تضی براب قصد ت ربب یعنی قصد ت رب که همان مَلک حسن فاعلی فعل  قربر کند.

ال یطا  اگر بخواهیم به عموم آن  اما  ال یطا  الله من حیث یعصغغی :اسغغرهم این حرف ما  براب مؤیدیک 
 .ما قا ل به اجتما  هستیم اما در اینجا عمل کنیم باید امتناعی شویم یعصی الله من حیث

ان فعلی که باهماین اسغغغر که  اشمعنیآن ال یطغا  اللغه من حیث یعصغغغی باب دیگرب اسغغغر. آنجا  لغذا
تیم اگر تعدد عنوان بود یا اگر گف .اطاعر خدا کند مگر اینکه تعدد عنوان باشد تواندنمیمعصیر کند  خواهدمی

یث نیسغغغر که یطیع الله من ح طورایناینجا  دگویمیا  قا ل به جواز اجتم دیگرعبارتبهیعنی  چنین نیسغغغر 
 شودیمکه قا ل به اجتما   کسغیآنب و یعصغیه ال من حیث یطیعهب یعصغیب نخیر یطیع الله ال من حیث یعصغی

من  ویدگمیب لذا کندمیپیدا  از روایات ال یطا  الله من حیث یعصی. لذا تخلص کندمیدرسغر  گونهاینکار را 
حیث  گویدمیکه  شغغغودمیی اسغغغر که به اینجا منتهی حلراهاجتماعی  حلراه .شغغغوممیکغه قا ل به اجتما  

 اطاعر از حیث عصیان مجااب از هم هستندب پ  ال یطیع الله من حیث یعصی.

ن سنسبر به ح وآنچه مشغکل اسر نسبر به فاعل  مشغکلی نداریمب اماعل م ام فاینجا در لذا ما گفتیم در 
 فاعلی اسر.

 اول ب هم فرغیماکردهفرغ سغوم: فرغ عدم امکان صَلة بعد الوقر باشد  این دو فرضی که تاکنون بحث 
 نتها فرغ اولموجود داشغغر و هم فرغ دومب هر دو فرغ مبتنی بر سغغعه وقر بود و امکان صغغَلة بعد الوقر 

م این قا ل شویمب یعنی فرغ سوفرغ سغوم این اسر که ما  بود. و فرغ دوم مبتنی بر اجتما  مبتنی بر امتنا 
براب این مکلب وجود  اسغغر که وقر تنب باشغغد یا به هر سغغب  دیگرب از اسغغباب امکان صغغَلة خارج الوقر

حال یا  .نمازش را بخواند تواندمیصبر کند تا از ارغ میصوبه بیرون برودب دیگر ن خواهدمیاگر  .نداشغته باشد
تا بخواهد طی و وقر تنب اسغغر  اصغغَلا ب یا کندمیدن نمازخواننع از سغغر که این ظالم او را میک ظالمی آنجا

 مندوحه نیسر. دیگرعبارتبه .شودمیطریق کند و خروج از ارغ میصوبه مح ق شود وقر نماز تمام 
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 .هستیم یا قا ل به عدم امکان ترت اگر قا ل به امتنا  شغدیم یا قا ل به امکان ترت  در این فرغ هم دوباره 
سغغیان نآن تکلیب امر را ا داردب یک امر و یک نهیب امتکلیب  که حاال اگر کسغغی دو ایمگفتهمان ترت  را در بحر

  نسیان ساقط شدب حاال چرا این امر ترتبی را نتواند به دلیلمعصغیر کرد  آن نهی دیگر آن تکلیب نهی را یا کرد 
یب دوم تکل توانمیعد از س وط احدیهما فی امر واحد را قبول نکردیمب اما گفتیم ب امرونهییعنی اگر ما اجتما  

 ارددر موحاال  .ترغل امر اول را امترغل امر دومو تکلیب دوم تکلیب ترتبی اسغغغر یعنی ان لم تم را اطغاعغر کرد
ید صغغَلة در آخر وقر. هم با خواندنوجوب ازاله و  سغغر. فرغ کنیدا ترآسغغانتصغغورش خیلی  ینآمراجتما  

و  شودمیاگر بخواهد ازاله کند نمازش فوت  د.کند و هم باید صغَلة آخر وقر را بخوانازاله نجاسغر از مسغجد 
 واهمخمیمن ن گویدمیب اگر قا ل به ترت  شغغدیماینجا در . شغغودمیاگر بخواهد نماز بخواند فوریر ازاله فوت 

وز ترت  باید قا ل شد به اینکه بله یج بنا برمعصغیر شغدب حاال م نماز بخوانم یا نه  آن امر توانمیحاال  ازاله کنم
ن لم إ االح بتفعل آن امر را امترل این امر ان لم گویدمییصغلی بصَلة صحی   چون امر به صَلة ترتبی دارد  لهان

مترل ا را امترل این تکلیب راب اگر لم تمترل تکلیب به اصغطَلح خروج از ارغ میصوبه را خ  تکلیبتمترل آن 
 تکلیب به صَلة. مرَلا  و این تکلیب را

تیمب بنابراین هسقا ل به امتنا  نبوده و ترتبی که در یک چنین فرضی  م امکان ترت  شدیمبقا ل به عد اما اگر
 صَلة را انجام دهد. آناینجا  خواهدمیامرب وجود ندارد به این صَلتی که 

 امر هم به سب  -فرضاا – اما شدهسغاقط نهی به سغب  عصغیان  هرچندکه اینجا  کندمیقاعده اولیه اقتضغاء 
چون فرغ بر این اسر که اگر - . یعنی همان اول که وارد این ارغ میصغوبه شدباسغر شغدهسغاقطعصغیان 

 اب. این شخص اسر این فرغب فرغ عدم امکان صَلة بعد الخروج -بیرون آید امکان صَلة بعد الخروج ندارد
ر معصی یک معصغیرب  شغودمیاین شغخص دو معصغیر مرتک   یعنی بافتدمیان دخول دو اتفا  برایش هم

معصیر ترک صَلة اسر. یعنی از همان اول که وارد این ارغ میصوبه  هم ارتکاب غصغ  اسرب یک معصیر
چون امر  شودمی( امرش هم ساقط اب )چون یعنی مَلزم ترک نماز اسرشغد به آن ورودب که یستلام ترک نماز ر

رل اسرب م شده تمامو  فوترا هم عصغیان کرده اسغر. بنابراین ال تصغ  منه الصغَلة عصیاناب چون دیگر صَلة 
کسغغغی که بالعمد در وقر خود نماز نخواند و بعد از وقر  .تازه نماز بخواند خواهدمیکسغغغی کغه بعغد از وقر 

 شده ساقطمعصغیر حاصغل شغد  دیگر آن امر صَلتی  و ب تمام شغدیَر صغَ عَ  گویندمینماز بخواندب  خواهدمی
بگوییم آن امر به شکل دیگر خارج وقر را یا  شویمبه امر جدید  قضغاقا ل به وجوب  مرَلا اسغرب مگر اینکه ما 

عدم  بربنا . ولی امر صغغَلة داخل وقر دیگر وجود ندارد چون معصغغیر شغغده اسغغر. اینجا شغغودمیهم شغغامل 
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 اسغغرب یعنی امر شغغده فوت عمَلا امرب نداریم که بخواهد به امترال آن امر نماز بخواندب نماز امکان قول به ترت  
 معصیر شده اسر. عمَلا به صَلة 

اللهم االب این طبق قغاعغده اولیه اسغغغر مگر اینکه گفته شغغغود ما اینجا دلیل خا  داریم بر اینکه اینجا امر 
اگر ما در روایات این را داشتیم که ال تس ط الصَلة بحالب در  .دلیل ال تسغ ط صَلة بحال مرَلا سغاقط نیسغرب 

 که امر دهدمیب این دلیل نشان رودمیب امر به صَلة از بین نشودمیدر هیچ وضغعی صغَلة ساقط ن وهیچ حالی 
زمین  اینعصیانا وارد هرچند این شخص  .وقر باقی اسر کهمادامیباشد  شده ساقط تواندمیبه صَلة اینجا ن

ر آن اماگر  .ه اسرخود با دسغر خود شغرایط امترال صَلة را از خود منتفی کرد ششغده اسغر و با این عصغیان
که دیگر چون مرتک  عصغیان شده اسر حتی امر را معصیر  کندمیباشغد قاعده اقتضغا  تنهاییبهصغَلة اولیه 

رب دلیل دیگ در ح ی ر یا ب امر دیگرب داریمتسغغغ طکرد ف غد سغغغ ط االمر  اما دلیل داریم بر اینکه این امر ال
 داریم بر ب اء االمر حتی فی هذه الحالة.

ک غال  بر مَل بمَلک امراین اسر  اشمعنیکه دلیل ال تس ط صَلة بحال داریم اگر ما قا ل شغدیم به این 
 صَلا اتااحم کردند و تساقطاب  باهمیم که مَلک امر با مَلک نهی گفتمیل را نداشغتیم اگر ما این دلی .نهی اسغر

ل دلیبحال خود این  گفر التسغغغ ط الصغغغَلةو . اما اگر دلیلی آمد نددیگر قابل جمع نیسغغغت باهمهر دو مَلک 
ب اسر که مااحم با او یعنی امر مَلکی دارد که این مَلک همیشه غال  بر هر چیا  اسر مَلک امراز  کاشغب

 شود.

 ازیر ر این فرغ نهی مانع این امر نیسغغردیگر د پ  امر باقی اسغغر و که دهدمیاینجا دلیل نشغغان لذا در 
حاال که این نهی را  .اسغغر صغغیر شغغدهچون مع شغغدهسغغاقطمَلک این امر غال  بر مَلک نهی اسغغر. نهی 

امر دارد چون غلبه مَلک امر به نحوب اسر  گویدمی بمعصغیر کرده امر دارد یا ندارد  التسغ ط الصغَلة بحال
 ر سرامهم باقی اسغر. حتی اگر نهی تعلق گرفر  خود سغر جاباین امر  لکذمع .که نهی هم به آن تعلق بگیرد

ب معنی التس ط الصَلة بحال این اسر که کاشب از غلبه مَلک بردنمیباقی اسرب نهی امر را از بین  جاب خود
بغا مَلک صغغغَلة تااحم پیغدا کنغغدب  توانغدمین چیابهیچیعنی   د علی ابِّ حغال مع وجود ابِّ مااحمصغغغَلة دار

 .تص  منه الصَلة بنا بر این فرغ چون چنین اسر پ حال  این اسر. اشمعنی

 ه و سلمآل و صلی الله علی محمد و


