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بحث در مورد دوم از صغرونات مبحث مربوط به اضطرار به سوء االختیار بود .در انن مورد دوم ،حکم صَلة
حین الخروج را بحث میکردنم .کسیی که فرضیا وارد ارض مغصیوبه دیدا اسی نا -حاال نه ارض مغصوبه-،
لباس غصیبی را وودییدا نا مام مغصوبی را غصک کردا اسی اآلن برای تخلص از انن غصک ،هم ناچار اسی
انن ارتکاب حرام را تخلصیا ادامه دهد .حاال اگر در انن اثنی بخواهد نماز هم بخواند ،آنا انن نماز صیحی اسی
نا صیحی نیسییب با توجه به اننکه اصیل تخلص واجک اسی ،حاال میخواهد نماز بخواند اما آنا میدود نماز
بخواند نا نهب
گفتیم در اننجا چند فرض وجود دارد فرض اوم و دوم و سوم را بحث کردنم .گفتیم فرض اوم انن اسی که
سعه وقی و امکان صَلة بعد الخروج بادد .در انن هنگام اگر قوم به امتناع را اختیار کردنم گفتیم در انن فرض
چون صییَلتی که حین الخروج باند انجام دهد اصییَل مأمور بها نیسییی .زنرا فرض بر قوم به امتناع بود ،وقتی
قائل به امتناع دیدنم ،با توجه به اننکه نهی متقدم دیدا اسی -چون فرض بر انن اسی که در اننجا نهی بالفعل
اسیی -وس امر منتفی میدیود و انن فعل مبغوض اسی .وقتی فعل مبغوض اسی و امر ندارد لذا ال نص منه
الصیییَلة نجک علیه و باند بعدازاننکه خارج دییید نماز بخواند ،اگر هم در حام خروج نماز خواند نمازا با ل
اسی و نجک علیه قضا باالعادا انن بنا بر قوم به امتناع اجتماع امرونهی بود.
فرض دوم :اننکه همان فرض اوم اسییی اما بنا بر قوم به اجتماع .گفتیم بنا بر قوم به اجتماع دنگر نمیتوان
گفی که امر نیسیی بلکه هم امر اسیی و هم نهی .از ناحیه عدم االمر مشیکلی وجود ندارد ،اما مشکلی که ما
در اصل مبحث اجتماع گفتیم انن اسی که اجتماع مصح عبادنی نیسی ،چراب چون قب فاعلی دارد و گفتیم
جواز اجتماع فقط قب فعلی را منتفی میکند نعنی حسن فعلی را قابلجمع با قب فعلی میداند لذا انن فعل
از آن نظر که غصک اسی قبی و مبغوض بودا و از آن نظر که صَلة اسی مثَل محبوب اسی و مأمور بها ،منتها
گفتیم انن فقط حسین فعلی ،میتواند عمل را درسیی کند ،اما قب فاعلی را از بین نمیبرد و ما در قصد قربی
عَلوا بر حسن فعلی احتیاج به حسن فاعلی هم دارنم ،لذا علی القوم باالجتماع هم عمل صحی نمیدود ،ال
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
میتوانسی بعد الخروج نمازا را بخواند اما فرض سوم انن اسی که بعد از خروج نمیتواند و بهاصطَلح وقی
ضیق اسی .اگر میخواهد به وقی برسد باند نمازا را حین الخروج بخواند.
بیان دد که در انن فرض اگر قائل به امتناع بودنم و عدم امکان ترتک( ،نعنی اگر قائل به ترتک نبودنم و قائل
به امتناع هم بودنم) قائل به اقتضیای بطَلن صَلة بودنم به دلیل اننکه قائل به امتناع که بودا و قائل به ترتک هم
نیسیتیم وس اآلن امری به انن فعل تعلق نگرفته اسی نعنی در حقیقی به سبک عصیان امر به صَلة ساقط ددا
اسیی .اما اگر دلیل خارجی دادیته بادیم که با آن دلیل خارجی بتوانیم اثبات کنیم که امر در اننجا موجود اسی
و گفتیم که چنین دلیلی دارنم مثل ال تسیقط الصَلة بحام انن التسقط الصَلة بحام امری را که بق قاعدا از
بین رفته اسییی احیاء میکند .اما انن التسییقط الصییَلة بحام اثبات میکند که امر وجود دارد ،لذا به اسییتناد
التسقط الصَلة بحام میتواند حین الخروج نمازا را بخواند.
ما میخواهیم بحث کنیم که از اوم که میخواهد امرونهی به او تعلق بگیرد ،چگونه تعلق میگیردب از آن ابتدا
آن امرونهی کیه بیه او تعلق میگیرد –امیا اننجا چون ما قائل به امتناع هسیییتیم نعنی قائل به عدم جواز اجتماع
امرونهی باهم هستیم اما اگر دلیل آمد که در انن مورد امر باقی اسی ،حتی برای ما که قائل به امتناع هستیم هم
امر باقی اسیی .نعنی نهی نیسیی و امر هسی و امر غالک بر آن نهی اسی .قائل به امتناع ددنم معنی قائل به
امتناع انن اسی که دنگر نهی ساقط ددا وس آنچه هسی امر اسی.
البته بق انن نظر اگر نماز نخواندا اسیی هم معصیی کردا اسی ،نه ازنظر اننکه خروج از نکردا اسی .آنجا
ِّ
دو تا تکلیف اسیی نک تکلیف التغصیک دارد و نک تکلیف صیل و اگر آن دلیل خارجی را حساب نکنیم ،انن
ّ
دخص دو تکلیف را معصیی کردا اسی هم تکلیف التغصک و هم تکلیف صل را معصیی کردا اسی.
فرض چهارم بازهم مانند فرض سیوم اسی نعنی فرض عدم امکان صَلة بعد الخروج اسی و قوم به امتناع
ولی با اضیافه قوم به امکان ترتک .اگر قائل به امکان ترتک در اننجا ددنم معنیش انن اسی که علیرغم قوم به
امتناع امر موجود اسیی .چون وقتی میگونیم ترتک نعنی ترتک میگوند که حاال که نهی را معصیی کردی امر
داری وس به امر عمل کن .اگر ما قائل به امکان ترتک ددنم ،با توجه به اننکه بههرحام نهی معصیی ددا اسی
علی ّ
ای حام ،اآلن در وسیط زمین غصیبی قرارگرفته و بههرحام بخواهد هم که خارج دیود نهی معصیی ددا
اسی و قوم به ترتک هم دارنم نعنی قائل به ترتک هم هستیم نعنی امر ترتبی اآلن زندا ددا و موجود اسی .خک
اننجا نجوز لهان نصییلی در حام خروج بهقصیید امتثام انن امر ترتبی .انن فرض چهارم که از نکجهی فرض
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عدم امکان صیَلة بعد الوقی اسیی و از جهی دوم قوم به امتناع اسی و جهی سوم انن اسی که قائل به ترتک
هستیم.
فرض ونجم :بازهم همان فرض اسیی نعنی فرض عدم امکان صَلة بعد الخروج اسی اما بنا بر قوم به جواز
اجتماع امرونهی در اننجا هم از ناحیه امکان قصد االمر مشکلی نیسی ،منتها مشکلی که هسی از ناحیه قب
فاعلی فعل اسییی .اما چون در انن فرض (فرض ما انن اسییی که عدم امکان صییَلة بعد الخروج اسییی نعنی
مندوحه وجود ندارد) چون مندوحه هم نیسیی قب فاعلی ندارنم قب فاعلی که ندارد امر هم که هسی فتص
منه الصَلة عند الخروج.
مورد سیوم از موارد صیغروی بحث اضطرار به سوء االختیار :بحث دربارا کیفیی صَلة عند الخروج اسی.
حاال فرض را بر انن گذادییتیم که صییَلة عند الخروج در بعضییی از صییور جانز اسییی ،فتص ی منه الصییَلة عند
الخروج .الاقل در آن فرضیی که امکان صیَلة بعد الخروج نیسیی و ما قائل به جواز اجتماع ددنم ،وس تجوز
الصیییَلة عنید الخروج امیا حاال انن صیییَلة عند الخروج را چگونه باند انجام دادب عمداترنن بحث دو مطلک
اسی:
مطلک اوم :اننکه آنا صیَلتی که عند الخروج جانز دید ،میتوان صیَلة تامه و با همه مسیتحباتش باددب نا
باند بر واجبات باند اختصار کندب
مطلک دوم :بحث دنگر انن اسیی که دیاند اختصیار بر واجبات هم الزم نبادید چون انن دیخص مضطر
اسیی و باند مثل مضطر نماز بخواند نعنی سجدا و رکوعش به انما بادد ،نباند سجدا و رکوع کند (نباند برای
رکوع کردن صیبر کند) باند صیَلة مضیطر را بخواند .انن بحث دوم اسی که آنا صَلة مضطر بر او واجک اسیب
نعنی همینکه در حام خروج میرود و دواندوان اسیی نمازا را بخواند دروع کند به نمازخواندن و وقتی به
رکوع که رسییید به انما رکوع کند و وقتی به سییجدا رسییید به انما سییجدا کند و همینگونه جلو برود تا از زمین
غصبی خارج دود .انن دو مسئله اسی.
دربارا مبحث اوم به نظر میرسید که برای او جواز نیسیی که با افعام مستحبه نماز را انجام دهد ،چون به
افعام مسیتحبه نماز امر الزامی تعلق نگرفته اسی ،آنها ال نجک هستند ،در حام خروج میخواهد نماز بخواند
بگوند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ،الله اکبر اذان و اقامه و .....اگر انن اذان و اقامه و اننها منجر به تصرف
زائیدی دیییود ،منجر به توقف نک لحظهای دیییود [آنا انن کار جانز اسیییی ب البته اذان و اقامه منجر به توقف
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لحظهای نمیدیود ،امثام اذان و اقامه مضیر نیسی .بحث ما در آنجا که تصرف زائد ویش میآند مثل سجدا که
اقتضیای توقف دارد و لو لحظة .حاال ممکن اسیی کسیی بگوند که رکوع هم اقتضا نمیکند چون رکوع هم که
میکند در حام راا رفتن رکوع اسیی .منتها در سیجدا توقف به صورت «لحظة ما» اسی باند اصابی جبین به
ارض حاصل دود تا سجدا صدق کند .خَلصه در آنجانی که فعلی مستلزم تصرف زائد نیسی بازهم جای بحث
نیسیی و میتواند آن فعل را چه آن فعل واجک بادید چه مستحک بادد در حام خروج انجام دهد .بحث ما در
جانی اسیی که فعل ،فعلی بادید که مستلزم تصرف زائد میدود حام آنا در اننجا میتواند فعل واجک را انجام
دهدب نعنی در حام خروج اسی و بیرون میرود ،اما سجدا را و لو لحظة ما انجام دهد و لو انن سجدا اقتضای
نک لحظه تصرف کند.
به نظر ما بعدازاننکه قائل به صحی صَلة عند الخروج ددنم و معنی صحی صَلة عندالخروج انن اسی که
امر دارد ،اننجا امر موجود اسیی و مشیکلی هم از ناحیه قب فاعلی وجود ندارد چون فرض انن اسی که مثَل
امکان صیَلة بعد الخروج برای او حاصیل نیسیی .اننجا ظاهرا دلیلی ندارنم که بگونیم باند صیَلة مضطر به آن
معنیا را بخواند ،صیییَلة مضیییطری که حتی سیییجدااا را به انما انجام دهد .البته بله افعام زائداای که موجک
تصییرف زائد میدییود ،اگر انن فعل ،فعل واجبی نبادیید چون امر به آن تعلق نگرفته اسییی نعنی امری که به آن
تعلقگرفتیه امر الزامی نیسیییی ،وس امر غیر الزامی در اننجیا نبیاند رعانی دیییود .اما اگر امر الزامی تعلقگرفته
اسییی ،معنی تعلق امر الزامی نا اننکه امر دارد انن اسییی که میتواند بهقصیید امتثام امر نماز واجبش را انجام
دهد .اننجا اگر نک فعل واجبی دارد که باند انن فعل واجک را انجام دهد و انن فعل واجک متوقف بر تصیییرفی
اسییی معنی جواز صییَلة در چنین حالی انن اسییی که آن تصییرف را میتواند انجام دهد و انن مانع از قصیید امر
نیسیی و صَلتش درسی اسی .البته معصیی غصک را مرتکک میدود و لو به همان اندازا توقف ما ،اما ازنظر
صیحی صیَلة مشیکلی نیسی .البته اگر میخواهد انن معصیی را هم مرتکک نشود باند صَلة مضطر بخواند و
بیرون آند.
انن دو مطلک اسییی نک بحث حکم تکلیفی دارنم و نک بحث حکم وضییعی .از لحاح حکم تکلیفی باند
بیرون آند ،باند معصییی را مرتکک نشود باند به صَلة مضطر اختصار کند .اما اگر اختصار به صَلة مضطر نکرد
و فعل واجک را انجام داد و انن فعل واجک متوقف بر تصییرف ما در ارض مغصییوبه بود انرادی ندارد .بحث ما
انن اسیی که وقتی قائل به جواز صیَلة عند الخروج دیدنم ،معنی جواز صیَلة عند الخروج همین اسی نعنی
جواز ص یَلة در حین تصییرف در ارض غصییبی ،نعنی امر در اننجا مقدم بر آن نهی از انن ناحیه اسییی .از ناحیه
اننکه امر دارد و آن نهی مانع از انن امر نیسیی .امر دارد وس نماز او صیحی اسی درعینحام مرتکک معصیی
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هم میدییود .مرتکک معصیییی میدییود و درعینحام ممتثل به امر هم هسییی چون بنا برفرض قائل به اجتماع
هسییتیم .اگر قائل به اجتماع هسییتیم وس باند قائل دییونم که تصیی منه الصییَلة و ان توقف علی تصییرف ما،
نکلحظه توقف کند رکوع کند ،سجدا کند انرادی ندارد.
صییاحک جواهر در اننجا ادییکالی را مطرح فرمودند و بعد دفع کردند .حرف انشییان را قبَل خواندنم و گفتیم
کسیی که داخل در ارض مغصیوبه اسی با حرکاتش نا بگونید با اختَلف وضعش هیت تصرف جدندی در ارض
مغصیوب مرتکک نمیدیود ،مثَل نشیسیته و بلند میدیود ،بلند ددا و رکوع نا سجدا کند ،انن رف و آن رف
برود .انن تصیرف جدندی حسیاب نمیدیود چون بههرحام انن مقدار از فضیا را همیشییه باند ادغام کند چه
بانسییتد و چه حرکی کند چه راسییی و چه کج بانسییتد ،با کج انسییتادن آن تصییرف کمتر نمیدییود ،بیش یتر هم
نمیدود .فلذا چون چنین اسی دنگر تصرف زائدی نیسی .تصرف زائد آنجانی اسی که بخواهد متوقف دود و
مثَل در سجدا (در سجدا هم جای بحث اسی) بخواهد ویشانیاا را بر زمین بگذارد .در سجدا تصرف زائدی
اسیی نکوقتی دو وا میانسیتد ،نکوقتی مینشییند ،نکوقتی هم سجدا میکند و گفتیم که انن سجدا دنگر
تصرف زائد اسی.
عرض ما انن اسیی معنی صیحی صیَلة حین الخروج نعنی علیرغم اننکه تصیرف غاصبانه دارد ،تص منه
الصیییَلة بناء علی القوم باالجتماع .نعنی اننجا هم نهی و هم امر دارد ،چون اننجا امر باقی اسیییی تصییی منه
الصییَلة بقصیید االمر و چون نهی دارد قد عصییی .اگر بخواهد کمتر معصیییی کند ،حاال فرض کنید که اننگونه
گفته میدود که نباند تصرف زائد کند چون انن تصرف زائد معصیی بیشتری میدود[ .انن احتیاط اسی.
البته ما گفتیم تصیرف زائد اگر فعل جدندی حساب دود آنوقی غصک جدند حساب میدود واال اگر فعل
جدند محسوب نشود تصرف زائد به دمار نمیآند .اگر کسی بگوند انن سجدا فعل و کار جدندی اسی و مانند
کسیی که در زمین غصیبی قرارگرفته با کلنگ دیروع به کندن زمین کند انن هم تصییرف جدند اسی ،انن همان
صیرف غصک نیسی درسی اسی که غصک نک فعل اسی اما وقتی غاصبی کلنگ میزند و زمین را میکند،
انن نک غصیک دنگر و فعل جدندی اسی و حرمی جدندی دارد .اگر گفته دود سجدا روی ارض مثل کلنگ
زدن روی زمین اسیی و فعل جدندی اسیی ،اننجا چنین فعلی ال نجوز .اما فرض کنید که فعل جدند نیسی و
ٌ
غصک جدند .فرض بر انن اسی که امر
همان غصک اوم اسی ،اگر همان فعل و غصک اوم اسی و ال نلزم منه
به صییَلة هم دارد ،وس معصیییی جدندی مرتکک نمیدییود امر به صییَلة دارد و امتثام امر میکند و نمازا
صیحی اسیی و سیجدا هم میتواند بکند -اگر گفتیم که انن سیجدا تصیرف جدند نیسیی و همان تصرف اوم
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اسیی -.البته اننجا جای انن ادیکام اسی که ممکن اسی قائل به انن دونم که انن سجدا تصرف جدند اسی
لذا الاقل منباب االحتیاط نباند انن کار را انجام دهیم ،نعنی احتیاط اقتضییا میکند که دییخص در سییجدا هم
انمیا کند و نخرج ،نخرج انماءا اگر بخواهیم احتیاط کنیم باند چنین حرفی بزنیم ولی اگر بخواهیم بق قاعدا
عمل کنیم ظاهرا قاعدا اقتضی جواز صَلة حتی مع السجدة میکند چون عرفا انن سجدا تصرف جدند غصبی
محسیوب نمیدیود و همان ادامه تصیرف سابقش اسی .بههرحام کسی که تصرف کردا نا نشسته اسی نا دراز
کشییدا اسی اما اگر مثَل انن دخص انستادا بود نا دراز کشید نمیگونند که انن دخص تصرف جدندی کردا
اسیی ،حاال انن سیجدا هم از دراز کشییدن که بیشیتر نیسی وس تصرف جدندی به دمار نمیآند .لذا حق انن
اسی که اگر بخواهیم بق قاعدا حرف بزنیم تجوز له الصَلة عند الخروج و التجک علیه صَلة المضطر.
نک نکته وقتی میگونیم صیَلة مضیطر ،صیَلة مضیطر نعنی من اضطر الی ترک بعض اجزاء الصَلة ،نعنی
بعض اجزاء صیَلة برای او مقدور نیسیی .انن دخص که بعض اجزاء صَلة برانش مقدور اسی نعنی نمیتواند
همه اجزاء صیَلة را انجام دهد ،اما آن صَلة مضطری که میگونیم اننجا صدق نمیکند .مگر اننکه کسی بگوند
ما اننجا نهی دیرعی از آن افعام زائدا دارنم وس اضیطرار درعی دارنم .انن اضطرار درعی متوقف بر انن اسی
که آن افعام را افعام زائدا بر غصیک نعنی غصک جدند بدانیم .اگر آن افعام زائدا را غصک جدند دانستیم اننجا
اضیطرار دیرعی حاصیل میدیود نعنی دیرع میگوند آن افعام را انجام ندا اما اگر گفتیم که غصک جدندی
نیسی و همان غصک اوم اسی [در اننجا انرادی ندارد .مثل انن اسی ،کسی که در ارض غصبی نشسته اسی
دراز بکشید ،دراز کشیدن مگر فعل زائد محسوب میدودب مگر دراز کشیدن نهی جدندی غیر از نهی اوم داردب
نه همان نهی اوم اسییی .حاال کسییی که میخواهد سییجدا کند نا نماز اقامه میکند میخواهد حمد و سییورا را
بخواند بهاصطَلح قرائی الفاح قرآن میکند ،اننکه تصرف جدندی نیسی.
بیان کردنم که غصک اضافی نیسی میگونیم اگر انن را غصک اضافی محسوب کنیم انن معنا را میدهد که
مضیطر به ترک آن اجزاء اضیافی اسیی ،مضطر نعنی اضطرار درعی دارد اما اضطرار تکوننی ندارد که بهراحتی
میتواند در زمین غصیییبی همه نماز را با همه مسیییتحباتش بخواند ،میخواهد نماز دیییبش را هم آنجا بخواند.
اضطرار تکوننی که آنجا نیسی ،انن اضطرار اگر بادد اضطرار درعی اسی.
معنای اضیطرار دیرعی هم انن اسی که ما نک نهی جدندی دادته بادیم که به انن افعام زائدا تعلق بگیرد،
انن درزمانی اسی که فعل زائد فعل جدند محسوب دود نعنی کسی که انستادا در زمین ،میخواهد رکوع کند
بعد میخواهد سیجود کند اگر انن رکوع و سجود را غصک جدند بدانیم معنیش انن اسی که نهی جدندی به آن
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تعلقگرفته اسییی ،در انن هنگام میتوان گفی که فعل مضییطر اسییی .اننکه بعضییی از اعیان و بزرگان ما قائل
دیدااند که باند صیَلة را به دکل مضطر بخواند ،ما وجهش را نمیفهمیم  .چون وجه انن مطلک زمانی درسی
اسییی که انن تصییرفات را تصییرفات جدند بدانیم ،افعام و غصییک جدند بادیید تا نهی جدند به آن تعلق بگیرد و
بگونیم فعل مضیطر اسیی .درحالیکه نهی جدند تعلق نگرفته اسیی .انن دخص چه انن کار را بکند چه نکند
بههرحام غاصیک اسیی و انن فعل جدندی نیسیی ،انن دخصی که داخل زمین مغصوبه رفته اسی و انستادا،
حاال اگر نشسی میگونند غصک جدندی اسیب نا همان غصک قبلی اسی که ادامه داردب (نا مثَل نشسته بود،
خوابید) غصک جدند محسوب نمیدود .بله اگر کلنگ دستش بگیرد و بخواهد در زمین تصرف کند و زمین را
بکند ،اننجا تصیرف جدندی اسی ،نا خانهای اسی که میخواهد روی دنوارا ویزی بنونسد که انن هم تصرف
جدندی اسی.
همچنین بیان دید انن تجزنه عقلی اسی که فعل را بهحسک اجزاء زمان تفکیک میکند و میگوند فعل در
زمان اوم ،فعل در زمان دوم ولی عرف میگوند فعل واحد اسیییی و هرچند که ادامه ویدا کند اسیییتمرار آن فعل
واحد اسی و در نظر عرف افعام جدندا محسوب نمیدود و نمیگونند چند بار انن زمین را غصک کردا اسی.
اگر زمین دخصی را غصک کردند و آن غاصک دو سه روز زمین را در اختیار گرفته بود ،حاال که دادگاا میروند
نمیگوند انن دییخص چند بار زمین من را غصییک کردا اسییی ،نا حاکم نمیگوند چند بار نعنی چه زمانهانی
غصییک کردا بود بلکه میگوند از چند روز ویش که غصییک کردا تا به امروز در دسییی او بودا اسییی .میگو نند
نکبار غصیک کردا اسی .اما اگر زمین را از او گرفتند و به مالک وس دادند دوبارا زمین را غصک کرد انن دو
غصک میدود.
حتی اسیتاد دیهید رضیوانالله تعالی علیه همین را فرمودا که اننجا باند صَلة مضطر را بخواند اما ما وجهی
برای انن حرف نمیبینیم چرا صَلة مضطر بخواندب صَلة مضطر خواندن در وقتی اسی که ما قائل دونم صَلة
او غصک جدندی اسی واال اگر همان غصک قبلی اسی وس چرا صَلة مضطر بخواندب
بیان کرداانم که مَلک نظر و دند عرف اسییی لذا ازنظر عرف هرچقدر زمان ادامه ویدا کند ،انن زمان ُم ّعدد و

ّ
ُمکثر فعل نیسیی .عرف میگوند انن نک فعل اسیی و لو اننکه زمانش بیشتر ددا ،مثَل دو نفر غصک کردااند
نکی دو سیاعی و دنگری دا سیاعی ،نمیگوند انن دخصی که دا ساعی غصک کرد چندنن بار غصک کردا و
انن دخصی که دو ساعی غصک کرد نکبار غصک کردا اسی .اگر اننگونه بادد همان دخصی که دو ساعی
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غصیک کردا هزاران بار غصیک کردا ،بلکه نکمیلیون بلکه چند میلیون غصیک کردا اسی به دلیل اننکه اجزاء
زمان قابلتجزنه هستند الی ماداءالله.
البته در مسئله ضمان حرف دنگری اسی زنرا وقتی میگونیم ضمان نا اتَلف اسی نا استحقاق اجرتالمثل
دارد نعنی نا اتَلف صییورت میگیرد و جنسییی را تلف میکند اننجا ضییمان مترتک میدییود ،نا اجرتالمثل باند
بدهد .ممکن اسی اجرتالمثل آن دخصی که نک روز تصرف کردا اسی مثَل هزار تومان و اگر دا روز میدود
خود نک فعل واحد گاهی دیییک نک قیمی و روز نک قیمی دنگر دارد .فعل
دا هزار تومان زنادتر میدیییودِ .
واحد گاهی در انن زمین نک قیمتی دارد و در زمینی دنگر قیمتی دنگر دارد اما آن مسییئله اجرتالمثل اسییی.
لذا مسیئله در ضمان فرق میکند چون در ضمان بحث اجرتالمثل اسی و باند اجرتالمثل نا اجرت المسمی
را -اگر اجرت المسمی در کار بادد -بدهد .حاال چون غصک اسی اجرت المسمی معنی ندارد.
لذا حرف سر همین اسی ضمان فرق میکند ،اننجا بحث حکم تکلیفی دارنم نه حکم وضعی .حکم وضعی
نتیجیهی دنگری میدهید چون حکم وضیییعی مبتنی بر انن اسیییی که ببیند قیمی انن فعل چقدر و قیمی نک
سیاعی ماندن در زمین غصیبی چه مقدار اسییب نعنی همان اجرتالمثلش .مثَل کسییی دوچرخه نا مادینی را
غصیک کردا اسیی .آنکسیی که نک روز غصیک کردا نک اجرتالمثلی را ضامن میدود و آنکسی که دو روز
غصیک کردا اجرتالمثل دنگری را ضامن میدود ،بله انن سخن درسی اسی اما از لحاح حکم تکلیفی نکی
اسی و دوتا نیسی.
در مسیئله فقط مشیکل در قب فاعلی وجود میآند و اال از لحاح قب فعلی مشییکلی نیسی مثَل اننکه ما
گفتیم مسییتحبات را نباند انجام بدهد ،چون انن کسییی که میخواهد مسییتحبات را انجام دهد دو قصیید قربی
برانش حاصییل میدییود ،که هم میخواهد مسییتحبات را انجام دهد ،از آن قصیید قربی متمشییی نمیدییود .اگر
متمشی نشود قب فاعلی ویدا میکند و اال از لحاح قب فعلی ،از لحاح امرونهی خک انن امر دارد ،نهی هم که
نهی زائدی وجود ندارد ،امر را هم که فرضییا میتواند امتثام کند .دنگر چرا صییَلة مضییطر بخواندب اننجا جای
صیَلة مضیطر نیسیی .صَلة مضطر در جانی اسی که ما بدانیم که نک نهی مستقلی به آن فعل زائد متعلق ددا
اسی.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

