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بحث کبریات مربوط به اضطرار به سوء االختیار به پایان رسید.
بحث امروز در تطبیق آن مباحث در صغغیریات اسغغر .براب تطبیق بر صغغیریات به مواردب از این صغغیریات
اشاره میکنیم و آن مباحث قبلی را بر این صیر یات تطبیق میکنیم.
مورد اول :مورد خروج از زمین غصغغبی اسغغر .حکم خروج از زمین غصغغبی و میتوانید عامتر بگیرید که
ا
حکم تخلص از غصغ کَل باشغد .حاال آن کبریات را تطبیق بر مصغدا تخلص از غص میکنیم .از مباحث
گذشغغته معلوم شغغد که تخلص از غص غ و تخلص از اسغغتیَلء بر مال غصغغبی بهطور کل واج اسغغر .اما این
وجوب یک وجوب شغرعی مسغت ل از حرمر غصغ نیسغرب بلکه وجوب ع لی اسر .این وجوب را ع ل از
همان حرمر غصغ انتاا میکند و گفتیم به دلیل اینکه در غصغ ب عرف تنها یک فعل واحد حساب میکند
حکم شغرعی متعلق به این غصغ هم حکم واحد اسغر .شخصی که وارد ارغ میصوبه میشودب شخصی که
اسغتیَلب بر مال غیر پیدا میکندب شغخصغی که مال غیر را سغرقر میکند از وقتیکه صاح مال غیر شد یک
معصغیتی مرتک شغده اسرب معصیر سرقر و معصیر غص و هذا فعل واحد و ادامه دارد تا وقتیکه دسر
از غص برمیدارد و همچنان فعل واحدب اسر .عرف نمیگوید که چند بار مال شخص را غص کرده اسر.
ولو اینکه چند روز هم دستش باشد .فر میکند این کار را انجام دهد یا اینکه یکبار مال او را غص کند و بار
دیگر مال دیگرب را غصغ کند یا همین مال را به او پ

بدهد و دوباره از او غصغ کند .در اینجا تعدد اسرب

عرف هم این را متعدد حساب میکندب خواهناخواه هم حکم متعدد بر آن بار خواهد شد.
اما وقتی کسغی استیَلب بر مال غیر پیدا میکندب این فعل واحد اسر تا مادامیکه این استیَل ادامه دارد زیرا
این طبیعر اسغتیَلسغر و هر عملی چنین اسر .ما در تصرفاتمان در محدوده زمان و مکان عمل میکنیم و هر
ا
فعلی زمغانی دارد .وقتی هر فعلی زمغانی داردب بغا تکرر اجااء زمغان آن فعغل عرفا متکرر نمیشغغغود گرچه ع ل
میتواند آن را متکرر کند .گفتیم اگر به لحاظ مکان هم بگوییم به همین شغغغکل اسغغغر هم زمان و هم مکان بر
مبناب اصغغول ع لی قابل تجایه به ما ال نهایه هسغغتند چون قا ل به جاء الیتجاب که نیسغغتیم ما میگوییم هر
جا ی قابلتجایه اسر به همان دلیل که جاء اگر جاء بود حال به همان دلیل جا یتش قابل این اسر که چند
جاء شود.
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بنابراین مَلک در تعدد و وحدتب فعل عرف اسغر وقتی عرف میگوید این فعل واحد اسر حکم حرمر
واحد بر آن بار میشود منتها این حکم حرمر واحد را ع ل میتواند به اقسام تجایهها تجایه کند .حتی نه یک
نو تجایه گاهی به لحاظ زمان تجایه میکند چون زمان را تجایه میکند بعد میگوید فعل در زمان اولب فعل
در زمغان دومب فعل در زمان سغغغوم ولی تکرر این افعال ع لی اسغغغرب آنوقر حکم شغغغرعی متعدد بر آنها بار
نمیشغود .همانطور که این تکرر ع لی اسرب تکرر به لحاظ ورود و خروج هم ع لی اسرب چون اینجا هم این
ع ل اسغر که مبدأ و یک منتهایی براب این حرکر درسر میکند .میگوید ازاینجا شرو شد و به آنجا رسیدب
بعد ازآنجا شغغغرو شغغغد براب آمدن در بیرون از ع ل یک خروجی تصغغغور میکند و اال در میاان عرف ورود و
خروج هر دو یک فعل واحد اسغر .آن چیسغر استیَل اسر آن چیاب که موضو حکم شرعی اسر استیَل
اسغر و استیَل هم عمل واحدب اسر و در خروج و دخول این عمل متکرر نمیشود .پ

خروج حکم دیگرب

زا د بر حکم غص ندارد.
اگر میبینیم که باید گفر خروج واج اسغر این «خروج واج اسغر» همان اترک الیصغ اولی اسر.
نهتنها خروج واج اسغر بلکه از اول ترک غصغ هم واج بودب همان اولی که میخواهد وارد غصغ شود
یک وجوب دیگرب هم هسغر که آن ترک الیصغ اسر .وقتی میخواهد وارد زمین غصبی شود همانطور که
یک یحرم الیصغبی داریم یک حکم ع لی از آن انتاا میشغود بهعنوان یج ترک الیص من اآلن االول تنها
مخصغو

به بعد االنتهاء از حد زمین نیسغرب یعنی تنها مخصغو

به رسغیدن به آن حد آخر زمین نیسر که

بگوییم ازاینجا به بعد یک یج ترک الیصغبی شغرو میشغود که همان یج الخروج باشد .بنابراین تبین مما
ذکرنغا کغه آنچغه مح ین فرمودهانغد در این باب وجوب خروج را تحلیل کردهاند که این وجوب چگونه وجوبی
اسر چگونه با حرمر و امرال اینها جمع میشود
گفتیم که این حرفها و این فرمایشغات همه در نتیجه خلط بین حکم ع لی اسر که انتااعی با حکم شرعی
اسغر که مَلک بحث ما حکم شغرعی اسغر .ما اصغول ف ه بحث میکنیم اصغغول ف ه یعنی اصول احکامی که
متعلق به افعال مکلفین اسغغر احکامی که شغغر این احکام را بر فعل مکلب بار کرده اسغغغر .اما تجایههاب
ع لی ربطی به بحث ما نداردب این ازآنجاهایی اسغر که حاال گاهی بعضغی میگویند که چرا مباحث فلسغفی را
مخلوط میکنید .البته بعضغغی وقرها باید بحث فلسغغفی شغغودب چون فهم یک موضغغو احتیاج به یک تح یق
ا
فلسغفی داردب مع ول نیسغر کسی فلسفه را کَل بگذارد .منتها باید دید جایگاه تحلیل ع لی کجاسرب در آنجا
باید تحلیل ع لی کردب آنجا که بحثب بحث حکم شرعی اسر و اینکه این حکم روب چه موضوعی رفته اسرب
این دیگر کار خود شغر اسغر .تشغخیص وحدت موضغو هم کار عرف اسغغر .چون شغغر وقتی میخواسته
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احکام خود را انشاء کند مخاطبش مردم معمولی بوده اسرب از آدم روستایی و بیسواد گرفته تا آن عالم فیلسوف
ُ َ
َْ َ
جامع بین کل علوم .همه اینها مخاط شغغر اند .لذا به اینگونه صغغحبر میکنندَ « :م َع ِاشغغ َر اَ ْن ِب َی ِاء أ ِم ْر َنا أ ْن
َ ِّ َ
َ َ
ُنک ِل َم ا َِّلن َاس َعلی ق ْد ِر ُع ُ ِول ِه ْم» 1بههرحال اینطورب اسر و بهاندازه فهم مردم با آنها صحبر میکنند.
معنی عرف هم یعنی ما یتعارف بین الناسب دیگر فرقی نمیکند .آن چیاب که متعارف بین مردم اسغغغر یعنی
چه یعنی کل مردم همان را ادراک میکنند واال متعارف نیسغغغر .اگر مردم اختَلف کنندب اگر در عرف اختَلفی
وجود داشغته باشدب معنیاش این اسر که عرف نیسرب وقتی میگوییم عرف یعنی چه یعنی ما هو معروف بین
الناسب یعنی همه مردم همین را میفهمندب همان چیاب را که شغغغما میفهمید او هم میفهمدب همان چیاب که
او میفهمد شما هم میفهمی تا اینگونه نشود که عرف نمیشود.
ممکن اسغر کسغی که دنبال عرف میرود درسر عرف را تشخیص ندهد یکی عرف را تشخیص میدهد و
یکی عرف را تشخیص نمیدهد .اینکه امارات عرف یا امارات عرفی بودن چیسر و مَلک عرف بودن چیسرب
بحث دیگرب اسغغر .ولی عرف ال یکون عرفا اال اذا کان متعارفا عند خود همان اهل عرف و اال عرف نمیشغغود
که عرف باید متعارف باشدب یعنی معروف و شایع بین اهل همان عرف باشد.
حاصغغل اینکه حکم ما اینجا چیاب جا حرمر غصغغ نیسغغر و ما چیاب بهعنوان وجوب خروج از ارغ
غصبیه یا وجوب رد الی صاحبه یا وجوب ترک استیَل یا امرال اینها عَلوه بر اصل حکم به حرمر چیا دیگرب
نداریم .این مورد اول بحث بود.
مورد دوم بحث حکم صغَلة حین الخروج اسغر حاال داخل ارغ غصغبی شدب آدم متدینی اسر منتها آدم
متدین خَلفکارب اسغرب نمازخوان هم هسر .حاال میخواهد نماز بخواند حکم نمازش چیسر آیا نمازش
صغحی اسغر یا صحی نیسر اینجا چند فرغ دارد که باید هر یک از این فروغ را بررسی کنیم و ببینیم که
حکم صَلة بر مبناب هر یک از این فروغ چه خواهد شد.
فرغ اول فرغ سغعه وقر اسغر و امکان صغَلة بعد الخروج و بر مبناب امتنا یعنی ما امتناعی شدیم و
قا ل نشغغدیم به جواز اجتما امرونهی .امتناعی شغغدیم و فرغ هم این اسغغر که سغغعه وقر براب صغغَلة بعد
الخروج وجود داردب میتوانغد اآلن نمازش را نخواند و بگذارد وقتی از زمین غصغغغبی بیرون رفر در زمین غیر
غصغغبی و در محل مباح بخواند .حاال اگر دلش خواسغغر اینجا نماز بخواندب بااینکه سغغعه وقر هسغغر دلش
 .1کافیب ج 1ب
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میخواهد در زمین غصبی نماز بخواند و میخواهد نماز اول وقتش را از دسر ندهد .حاال چهکار کنیم اگر ما
قا ل به امتنا باشیم اینجا نمیتوانیم قا ل به صحر صَلة شویم به دلیل اینکه معنی امتناعی این اسر که پ
ا
امر در اینجا به این فعلی که متعلق نهی اسغر تعلق نگرفته اسغر .فرغ این اسر که این فعل قطعا متعلق نهی
اسغغر حاال میخواهیم ببینیم آیا امر هم به آن تعلقگرفته یا نه قا ل به امتنا هم هسغغتیمب یعنی این فعل متعلق
نهی ال یجوز تعلق االمر بهب این معنا را میدهد .پ امر به َص غل به این مصغغدا یا به این حصغغه از صغغَلة تعلق
نگرفته اسر.
فرغ بحث ما این اسغغر که نهی م دم اسغغر یعنی نهی وجود داردب اگر فرغ انتفاء نهی کنید دیگر خارج
از بحث ما خواهد شد.
فرغ این اسغر که نهی وجود داردب حاال که نهی وجود دارد آیا امر میتواند وجود داشغته باشد بااینکه شما
قا ل به امتنا شغدید نه دیگر امر نمیتواند باشغد و امر منتفی اسغرب عَلوه بر مبیوضیر فعل که وجود دارد.
یعنی هم امر و هم مَلک نیسر و فعل مبیوغ اسرب چون چنین اسر لذا ال تص الصَلةب اینجا نمیتوان نماز
خواند .فعل مبیوغ نمیتواند م رب باشد و اصل امترال امر از آن متمشی نخواهد بود زیرا امرب در کار نیسر.
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.
فرغ دوم :همغان فرغ لکن بنغا بر قول بغه اجتما ب ممکن اسغغغر بنا بر قول به اجتما گفته شغغغود چون
اجتماعی هسغغتیم دیگر منعی یا مانعی از ب اب امر و تعلق امر به این حصغغه از صغغَلة وجود نداردب چون چنین
اسر تص منه الصَلة و ان کانر الصَلة فی ارغ میصوبة .اینجا هم فعل حرام مرتک شده اسر چون تصرف
در ارغ میصغغوبه کرده و هم نمازش صغغحی اسغغر چون در اینجا امر به صغغَلة وجود دارد .قا ل به اجتما
هسغتیمب قا ل به جواز تعلق امرونهی به شغیء واحد هستیم بنابراین تص منه الصَلة چون تتمشی منها ال ربة.
هم معصیر هسر و هم اطاعر.
بنا بر اجتما در این فرغ گفتیم یمکن ان ی ال تصغ منه الصَلة چون امر باقی اسر .لکن با توجه به آنچه
ا
ما قبَل در مبحث اجتما گفتهایم که جواز اجتما مشغغکل عبادت را حل نمیکندب جواز اجتما در توصغغلیات
امترال امر را درسغر کرده و امر را ساقط میکندب یعنی اگر آن مأمور به توصلی باشد امترال متح ق میشود اما
اگر امر ما تعبدب بودب اگر مأمور به عبادت بود علیرغم جواز اجتما امرونهی و علیرغم ب اء االمر اینجا چون
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اجتما ف ط قب و حسن فعلی درسر میکند حسن فعلی را با قب فعلی قابل جمع میکند اما قب فاعلی را
ا
از بین نمیبرد نمیتواند م رب باشدب این را قبَل گفتیم.
البته در اینجا چون مندوحه اسغرب فرغ چیسغر فرغ سغعه وقر اسغرب چون فرغب فرغ سعه وقر
اسغر معنیاش این اسر که مندوحه وجود دارد و میتواند نماز را خارج از ارغ غصبی بخواند .چون مندوحه
وجود دارد و در موارد وجود منغدوحه ما گفتیم اینجا قب فاعلی وجود دارد یعنی مکلفی که میداند این نمازب
که خدا به او امر کرده اسغر دو حصه دارد یک حصه که مجتمع با معصیر اسر و یک حصهاب که مجتمع با
معصغیر نیسغرب میتواند آن حصغهاب که مجتمع با معصیر نیسر را براب امترال انتخاب کندب اینکه آن حصه
مجتمع با معصغغغیر را انتخاب میکند این قب فاعلی دارد یعنی اینکه فاعل خودش را در م ام امترال و در م ام
اطاعر و ان یاد نمیبیند.
مشغکل این اسغر که تمشغی قصد قربر از آن حاصل نمیشودب بحث سر این نیسر که امر نداردب بلکه امر
دارد امغا یک آدمی که میبیند یک کارب میکند که میتواند همین کار را در جاب دیگرب انجام دهد بدون اینکه
مجتمع بغا نهی خدا باشغغغدب میگوید قصغغغد قربر میکنم و من خودم را مت رب به خدا میدانم با این فعلی که
مجتمع با حرام اسرب مجتمع با غص اسر.
همغه این راهحغلهغایی که در مبحث اجتما گفتهایمب حلی که انجام میدهندب مشغغغکلی را که حل میکنند
اجتما حسغغن فعلی با قب فعلی اسغغر .این درسغغر اسغغرب این را قبول داریم که حسغغن فعلی میتواند قابل
اجتما با قب فعلی باشغد یک فعل واحد از یکجهر حسن و از یکجهر قبی باشد .این را بحث اجتما
درسر میکند .اما گفتیم فاعل یکی اسرب درسر اسر که فعل دوتاسرب اما فاعل با فعل واحد میخواهد دو
کغار انجغام دهغد .این فاعلی که میخواهد با فعل واحد دو کار را انجام دهدب چگونه میتواند از این فعل واحد
قصغد قربر کند لذا گفتیم قب فاعلی داریمب خَلصغه آن اشغکالی که آنجا کردیم اینجا میآید و مانع از صحر
صَلة میشود.
حال اگر بداند که این چیاب که قصغد امر آن میکند اآلن براب شار مبیوغ اسرب همین چیاب که امر به
آن خورده مبیوغ شغار اسغر .اینجا اگر نتواند وقتیکه این فعل را انجام میدهد بهقصد محبوبیر فعل براب
شغار خودش را در م ام محبوب شار بودن ببیندب میگوید من کارب را میکنم که خدا دوسر دارد .خدا چه
میگوید اشتباه میکنی که چنین کارب میکنیب این کارب که میخواهی انجام دهی یک جهتش محبوب من و
از یک جهر مبیوغ من اسر.
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ُ
وقتی یکجهتش مبیوغ شغدب شغما میگویی اصلی قربة الی الله! نمیشود قربه الی اللهان تصلیب هذا ال
یکون م ربا .حرف ما این اسر حاال بحرش را در مباحث اجتما انجام دادهایم.
ا
ما در یک چنین جایی گفتهایم که براب م ربیر فاعلب اصغَل م تضی م ربیر منتفی میشود به این معنا که
ا
فاعل نمیتواند قصغغد قربر کندب یعنی اصغغَل م تضغغی برایش حاصغغل نمیشغغود .اگر بخواهیم بگوییم که بله
ا
میتواند قصغغد قربر کند اما مانعی اسغغر اما نمیخواهیم این را بگوییم بلکه میگوییم اصغغَل نمیتواند قصغغد
قربر کند .م تضی براب قصد ت ربب یعنی قصد ت رب که همان مَلک حسن فاعلی فعل میشود.
یک مؤید براب حرف ما هم این اسغغر :ال یطا الله من حیث یعصغغی اما اگر بخواهیم به عموم آن ال یطا
الله من حیث یعصی عمل کنیم باید امتناعی شویم اما در اینجا ما قا ل به اجتما هستیم.
لغذا آن ال یطغا اللغه من حیث یعصغغغی باب دیگرب اسغغغر .آنجا معنیاش این اسغغغر که باهمان فعلی که
میخواهد معصیر کند نمیتواند اطاعر خدا کند مگر اینکه تعدد عنوان باشد .اگر تعدد عنوان بود یا اگر گفتیم
چنین نیسغغغر یعنی بهعبارتدیگر قا ل به جواز اجتما میگوید اینجا اینطور نیسغغغر که یطیع الله من حیث
یعصغیب نخیر یطیع الله ال من حیث یعصغیب و یعصغیه ال من حیث یطیعهب آنکسغی که قا ل به اجتما میشود
کار را اینگونه درسغر میکند .لذا تخلص از روایات ال یطا الله من حیث یعصی پیدا میکندب لذا میگوید من
کغه قا ل به اجتما میشغغغوم .راهحل اجتماعی راهحلی اسغغغر که به اینجا منتهی میشغغغود که میگوید حیث
اطاعر از حیث عصیان مجااب از هم هستندب پ ال یطیع الله من حیث یعصی.
لذا ما گفتیم در اینجا در م ام فعل مشغکلی نداریمب اما آنچه مشغکل اسر نسبر به فاعل و نسبر به حسن
فاعلی اسر.
فرغ سغوم :فرغ عدم امکان صَلة بعد الوقر باشد این دو فرضی که تاکنون بحث کردهایمب هم فرغ اول
و هم فرغ دومب هر دو فرغ مبتنی بر سغغعه وقر بود و امکان صغغَلة بعد الوقر وجود داشغغر منتها فرغ اول
مبتنی بر امتنا و فرغ دوم مبتنی بر اجتما بود .فرغ سغوم این اسر که ما قا ل شویمب یعنی فرغ سوم این
اسغغر که وقر تنب باشغغد یا به هر سغغب دیگرب از اسغغباب امکان صغغَلة خارج الوقر براب این مکلب وجود
نداشغته باشد .اگر میخواهد صبر کند تا از ارغ میصوبه بیرون برودب دیگر نمیتواند نمازش را بخواند .حال یا
ا
یک ظالمی آنجاسغغر که این ظالم او را منع از نمازخواندن میکندب یا اصغغَل وقر تنب اسغغر و تا بخواهد طی
طریق کند و خروج از ارغ میصوبه مح ق شود وقر نماز تمام میشود .بهعبارتدیگر مندوحه نیسر.
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در این فرغ هم دوباره اگر قا ل به امتنا شغدیم یا قا ل به امکان ترت هستیم یا قا ل به عدم امکان ترت .
در بحرمان ترت را گفتهایم که حاال اگر کسغغی دو تکلیب داردب یک امر و یک نهیب اما آن تکلیب امر را نسغغیان
کرد یا آن تکلیب نهی را معصغیر کرد آن نهی دیگر به دلیل نسیان ساقط شدب حاال چرا این امر ترتبی را نتواند
یعنی اگر ما اجتما امرونهی فی امر واحد را قبول نکردیمب اما گفتیم بعد از س وط احدیهما میتوان تکلیب دوم
را اطغاعغر کرد و تکلیب دوم تکلیب ترتبی اسغغغر یعنی ان لم تمترغل امر اول را امترغل امر دوم .حاال در موارد
اجتما آمر ین تصغغورش خیلی آسغغانتر اسغغر .فرغ کنید وجوب ازاله و خواندن صغغَلة در آخر وقر .هم باید
ازاله نجاسغر از مسغجد کند و هم باید صغَلة آخر وقر را بخواند .اگر بخواهد ازاله کند نمازش فوت میشود و
اگر بخواهد نماز بخواند فوریر ازاله فوت میشغغود .در اینجا اگر قا ل به ترت شغغدیمب میگوید من نمیخواهم
ازاله کنم حاال میتوانم نماز بخوانم یا نه آن امر معصغیر شغدب حاال بنا بر ترت باید قا ل شد به اینکه بله یجوز
لهان یصغلی بصَلة صحی چون امر به صَلة ترتبی دارد میگوید ان لم تفعل آن امر را امترل این امرب حاال إن لم
تمترل آن تکلیب را امترل این تکلیب راب اگر لم تمترل تکلیب به اصغطَلح خروج از ارغ میصوبه را خ امترل
ا
این تکلیب را و مرَل تکلیب به صَلة.
اما اگر قا ل به عدم امکان ترت شدیمب در یک چنین فرضی که ترتبی نبوده و قا ل به امتنا هستیمب بنابراین
امرب وجود ندارد به این صَلتی که میخواهد اینجا آن صَلة را انجام دهد.
ا
قاعده اولیه اقتضغاء میکند که اینجا هرچند نهی به سغب عصغیان سغاقط شده اما –فرضا -امر هم به سب
عصغیان سغاقطشغده اسغر .یعنی همان اول که وارد این ارغ میصغوبه شدب -چون فرغ بر این اسر که اگر
بیرون آید امکان صَلة بعد الخروج ندارد -این فرغب فرغ عدم امکان صَلة بعد الخروج اسر .این شخص با
همان دخول دو اتفا برایش میافتدب یعنی این شغخص دو معصغیر مرتک میشغود یک معصغیرب معصیر
ارتکاب غصغ اسرب یک معصیر هم معصیر ترک صَلة اسر .یعنی از همان اول که وارد این ارغ میصوبه
شغد به آن ورودب که یستلام ترک نماز راب (چون یعنی مَلزم ترک نماز اسر) امرش هم ساقط میشود چون امر
را هم عصغیان کرده اسغر .بنابراین ال تصغ منه الصغَلة عصیاناب چون دیگر صَلة فوت و تمام شده اسرب مرل
کسغغغی کغه بعغد از وقر میخواهد تازه نماز بخواند .کسغغغی که بالعمد در وقر خود نماز نخواند و بعد از وقر
میخواهد نماز بخواندب میگویند َع َصغ َ
یرب تمام شغد و معصغیر حاصغل شغد دیگر آن امر صَلتی ساقط شده
ا
اسغرب مگر اینکه ما مرَل قا ل به وجوب قضغا به امر جدید شویم یا بگوییم آن امر به شکل دیگر خارج وقر را
هم شغغامل میشغغود .ولی امر صغغَلة داخل وقر دیگر وجود ندارد چون معصغغیر شغغده اسغغر .اینجا بنا بر عدم
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ا
امکان قول به ترت امرب نداریم که بخواهد به امترال آن امر نماز بخواندب نماز عمَل فوت شغغده اسغغرب یعنی امر
ا
به صَلة عمَل معصیر شده اسر.
داریم بر اینکه اینجا امر

اللهم االب این طبق قغاعغده اولیه اسغغغر مگر اینکه گفته شغغغود ما اینجا دلیل خا
ا
سغاقط نیسغرب مرَل دلیل ال تسغ ط صَلة بحال .اگر ما در روایات این را داشتیم که ال تس ط الصَلة بحالب در
هیچ حالی و در هیچ وضغعی صغَلة ساقط نمیشودب امر به صَلة از بین نمیرودب این دلیل نشان میدهد که امر
به صَلة اینجا نمیتواند ساقط شده باشد مادامیکه وقر باقی اسر .هرچند این شخص عصیانا وارد این زمین
شغده اسغر و با این عصغیانش خود با دسغر خود شغرایط امترال صَلة را از خود منتفی کرده اسر .اگر آن امر
صغَلة اولیه بهتنهایی باشغد قاعده اقتضغا میکند که دیگر چون مرتک عصغیان شده اسر حتی امر را معصیر
کرد ف غد سغغغ ط االمر اما دلیل داریم بر اینکه این امر التسغغغ طب امر دیگرب داریم در ح ی ر یا دلیل دیگرب
داریم بر ب اء االمر حتی فی هذه الحالة.
اگر ما قا ل شغدیم به این دلیل ال تس ط صَلة بحال داریم که معنیاش این اسر مَلک امرب غال بر مَل ک
ا
نهی اسغر .اگر ما این دلیل را نداشغتیم میگفتیم که مَلک امر با مَلک نهی باهم تااحم کردند و تساقطاب اصَل
هر دو مَلک باهم دیگر قابل جمع نیسغغغتند .اما اگر دلیلی آمد و گفر التسغغغ ط الصغغغَلة بحال خود این دلیل
کاشغب از مَلک امر اسر یعنی امر مَلکی دارد که این مَلک همیشه غال بر هر چیاب اسر که مااحم با او
شود.
لذا در اینجا دلیل نشغغان میدهد که پ امر باقی اسغغر و دیگر در این فرغ نهی مانع این امر نیسغغر زیرا
مَلک این امر غال بر مَلک نهی اسغغر .نهی سغغاقطشغغده چون معصغغیر شغغده اسغغر .حاال که این نهی را
معصغیر کرده امر دارد یا ندارد التسغ ط الصغَلة بحالب میگوید امر دارد چون غلبه مَلک امر به نحوب اسر
که نهی هم به آن تعلق بگیرد .معذلک این امر سغر جاب خود باقی اسغر .حتی اگر نهی تعلق گرفر هم امر سر
جاب خود باقی اسرب نهی امر را از بین نمیبردب معنی التس ط الصَلة بحال این اسر که کاشب از غلبه مَلک
اب حغال مع وجود ِّ
صغغغَلة دارد علی ِّ
اب مااحم یعنی هیچچیاب نمیتوانغد بغا مَلک صغغغَلة تااحم پیغدا کنغغدب
معنیاش این اسر .حال چون چنین اسر پ
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

بنا بر این فرغ تص منه الصَلة.

