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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

دیگر تی و یا به عبار غصتتبیمستلله ررو  از ار   کنیم؛این مطلب را بیان می برای تبیین از مبحث گذشتته
 ازداندیمرود را در حرام  ،ارتیار ستتواکستتی که با  یعنیبا ستتوا ارتیار   ،تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام

 امتناعبه شتتکلی  و دیگر در اینجا مستتلوب اترتیار استتت ندارتبا ستتوا حرام رود در حرام ا بعدازاینکهکه 
ار شود با ارتی غصبیوارد زمین  رواستیمباترتیار و اضتطرار باترتیار حالتل شتدس استت  در گام او  که 

بیاید و از این بیرون  رواهدیم ،و پشتیمان شتدس است قرار گرفته غصتبیوست  زمین در حات  ،رود وارد شتد
د روی بیرون بیاید هم بای رواهدیماگر  یعنی ؛باید مرتکب غصتب شود ذلکمعزمین غصتبی تخلص پیدا کند  

اینجا تصرف او تصرف اضطراری است همین زمین غصبی راس برود و باید تصرف در همین زمین غصبی کند  در 
 منتها اضطرار او باترتیار است  مضطر است او

از حرام بعد از وقوع ارتیاری در حرام و بعد از  صبتل کبرای مستتتارتل مربوح بته حکم تخلدر جلستتتا  ق
 احکامی است تخلص از حرام دارای  این حکم کردیم را بررسی  نسبت حرام ،اضطرار به ارتیار

حرام  در قعوا بعدازاینکهمباحثی را مطرح کردیم، فرمایش استتتتاد شتتتهید را مطرح کردیم که فرمود در اینجا 
هست فق  وجوب ررو  از این ار   آنچهو  شدسقق شدس است لذا دیگر نهی ساق  شتد دیگر معصتیت متح

و أ ا تمتثالنهی یسق  باأو صتی شتدس استت و اتمر عر نهی از تتغصتب به دلیل اینکه ممغصتوبه استت  دیگ
که  در کار نیست و تنها چیزی   در اینجا بالعصتیان ستاق  شدس است و دیگر نهیاتفاق افتادس استت بالعصتیان

 وجوب ررو  است رد وجود دا

بیین بسیار مهمی است که ما ت این مطلِب –داریم؛ گفتیم حق این است  تأمل استتاد بیان ۀما گفتیم که در نحو
ی که شد از اول غصبی  کسی که وارد زمین باشدفعل الغصتب یا فعل الحرام از او  تا آرر فعل واحدی  -کردیم

صتتب حق غ آنو  ددهیمدر اینجا یک فعل واحد انجام  آیدمیبیرون  کهیوقتتا  استتت غصتتبیوارد این زمین 
اهن را مدتی که این پیراین یک فعلی است و در تمام  پوشدیمدزد و ری استت  کسی که پیراهن کسی را میدیگ

 بازهم را از تن بکند آن رواهدیم کهوقتیرا در تن داشتتت و چه  نآ یوقتچه   همچنان غالتتب استتت پوشتتیدس
احد با اعما  تعقل و این فعل واما غصتتب نیستتت بلکه یک فعل واحد استتت   چند لتتب استتت  این موارداغ

صتتب را به اجزای غصتتب غاین حرمت  کندیمعقل اولین کاری که  اوتا  یعنی  کندیماجزایی پیدا  اعما  عقل
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زمان  بغص گویدیمو  کندیمگاهی تجزیه به لحاظ زمانی  مثَلا   کندیعنی غصب را تجزیه می ؛کندیم قستممن
با این تجزیه حکم متعدد اما او  و دوم و ستوم تا غصب زمان آرر که این یک نوع تجزیه بودس و کار عقل است  

قل کار عهم   این کندیمغصتتب را نستتبت به مکان تجزیه  آن و کندیمگاهی به شتتکل دیگر تجزیه   شتتودینم
 دأمب  گاهی هم فعل غصب را نسبت به منتها و شتودینماستت و فعل غصتب با این تجزیه عقلی چند غصتب 

این همه آن و غصتتتب در حا  ررو    یکه غصتتتب در حا  وقوع تا منتها گویدیم؛ کنتدیمغصتتتب قیتا  
فعل واحد است،  آررپس غصب از او  تا   ندنکینممتعدد ها حکم را هستتند و همه این تجزیهعقلی  هایهتجز

ارتیاری است  حا   آنباترتیار حالل شدس است؛ وقتی وارد شد به ارتیار رود بود و همه هم این فعل واحد 
باترتیار نداریم، در اینجا فعل واحدی استتت که این فعل واحد از او  تا  امتناعحرف ما این استتت که در اینجا 

 بودس است  این یک مطلب است  این فعل واحد هم باترتیار فعل واحدی است و کل آرر

نهی از غصتتتب یک وجوب التخلص من عقل از حرمت و  ؛کندیمعقتل در اینجا کار دیگری  ؛دوممطلتب 
ه در اینجا حکم دیگر نداریم  در هم و یم که در اینجا یک حکم دیگر نیستگویمی بازهم  کندیمانتزاع الغصب 

حرمة  ،ما وجوب الصتتَلة داریم، حا  عقل از این وجوب الصتتَلة  به این شتتکل استتتهم محرما  و واجبا  
ست؛ دو حرام را مرتکب شدس ا کل نیست که وقتی کسی نماز نخواند، اما به این شکندیمترک الصَلة را اقتضی 

بیشتر   واجبترک لَلة، ریر؛ در اینجا یک تة و یکی هم معصتیت ارتکاب به ت یکی معصتیت ترک اقم الصتَل
 یک معصیت بیشتر مرتکب نشدس است داد م را انجا اقم الصَلة است  کسی که نهی هم آننیست و 

ه بدر محرما  هم به همین شتکل استت؛ یک ت تشرب الخمر وجود دارد نه بیشتر  حا  اگر کسی مرتکب 
 شرب باشد و یکی همنشتدس استت که یک معصیت مخالفت با تت مرتکباین حرام شتد، در اینجا دو معصتیت 

در مسلله غصب هم به همین   ریر؛ او دو معصیت مرتکب نشدس استشترب الخمر باشتد  اما  ترکمعصتیت اُ 
َو » برای مثا :  روردس است آنیک نهی هم به  و لی الخرو إاستت؛ یک فعل غصب است من الدرو   شتکل

تي ْحَسُن  ت َتْقَرُبوا ماَ  اْلَیتیِم ِإتَّ ِبالَّ
َ
این کسی که ما  یتیم را گرفت و مصرف کرد چند حرام مرتکب نشدس  1«ِهيَ أ

رد و رورد ب کهوقتییک حرام مرتکب شدس است  از اولی که دست بر روی ما  یتیم گذاشت تا تنها استت بلکه 
یک فعل بیشتتتر وجود ندارد و یک حرام هم بیشتتتر مرتکب نشتتدس استتت  نه اینکه بگوییم که یک ت تقربوا را 

تر انجام یک فعل بیش کندیم  این کسی که غصب است یتیمالما  فی تصترف  نُاترک أشتدس و یکی هم  مرتکب
عقلی استتتت، وجوب  ن اتر  و اترک ما  الغصتتتب انتزاعارر  م انجام داد یک فعل  آرردهد و از او  مین

                                                           
تي 43   اإلسراا:1 ْوُفوا  َو ت َتْقَرُبوا ماَ  اْلَیتیِم ِإتَّ ِبالَّ

َ
ُس َو أ ُشدَّ

َ
ی َیْبُلَغ أ ْحَسُن َحتَّ

َ
 ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد کاَن َمْسُؤتا ِهيَ أ
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ررو  از ار  مغصوبه یک حکم انتزاعی عقلی است نه اینکه حکم شرعی دیگر در کنار حرمت الغصب باشد  
 کردیم  حتنقی قبَلا این دو مطلب را ما 

یک حکم شرعی وجود دارد و یک حکم عقلی  یعنیاستت؛  انتزاعدر اینجا بحث مَلزمه نیستت بلکه بحث 
ا و ارتیار عقل شما هم نیست و چه بخواهید و چه نخواهید این یعنی این در ارتیار شم ؛استقهری  طوربههم 

    شودیمع حکم عقلی از این حکم شرعی منتَز 

؛ ما یک احکام عقلی قهریه داریم که این احکام دیگر حکم عقلی جدا از میاگفتتهمتا در مبتاحتث فلستتتفی 
عقلی قهری داریم که این حکم شتترعی نیستتت  چه در باب تصتتورا  و چه در باب تصتتدیقا   ما یک احکام 

قل ل، ع: لتتَ دیفرمایمرداوند  مثَلا حکم نیستتت   نآ بریعنی چیزی افزون  ؛احکام عقلی قهری دنباله هستتتند
 ؟و نماز نخواند دو معصیت کردس استکه این حکم ردا را اتیان کن، حا  اگر یک کسی تخلف کرد  دیگویمهم 

 موضوع و ستت؟ ریر، در اینجا دو معصیت نیستت کردس اهم لتل را معصتیت کردس و هم عدم اتیان را معصتی
 ل است و او دو معصیت مرتکب نشدس است حکم َل همان عدم اتیان 

 احتیا  به توضتتیح و بعد کنمیمرَللتته  دارد که من او  مطلب رامطلبی را در اینجا نارینی  میرزایمرحوم 
ا دو مبن دارد  رَللتته مطلب این استتت که اگر بخواهیم حکم ررو  از ار  مغصتتوبه را تنقیح کنیم در اینجا

و  دهدیمهر یک از دو مبنا مبتنی بر یک قاعدس استتت؛ اگر یک قاعدس را بیذیریم یک مبنا را نتیجه وجود دارد  
ز این ا  او  باید معلوم باشتتتد که در این بحث کدام دهدیمیجه اگر قتاعدس دیگری را بیذیریم مبنای دیگری را نت

 دست پیدا کنیم و چه مبنایی را انتخاب کنیم   یاجهینتبه چه  میرواهیمتا معلوم شود ما  میریپذیمقاعدس را دو 

نا مبس را در این بحث این قاعد   حا  اگر«اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار»یتک قتاعدس همین استتتت: 
ست قرار دادس اقاعدس را مبنا مرحوم لاحب کفایه این  دیفرمایمبه یک نتیجه رواهید رسید  ایشان  ؛قرار دادید

 هم دو مبنای کَلمی وجود دارد « اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار»قاعدس  در همینو تازس 

اتمتناع » :این استهم یک مبنا   «و رطاباا  اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار عقاباا » :یک مبنا این است
ر شد و وقتی کسی با ارتیار رود مضط دیگویم  یک مبنا این استت که «باترتیار ت ینافی اترتیار عقاباا فق 

رود را از یک مضتتطر استتت  مانند کستتی که  د دیگر ارتیاری ندارد و دیگرارتیار از او ستتر زاین  بعدازاینکه
تواند رود را بگیرد و میدر وستت  راس ناندارت باترتیار بود اما  رود را او در ندازد  طبقه بیپنجاس ستتارتمان 

ایین در وس  راس که پ یعنی است؛ مضطر است  حا  در وس  راس در اینجا؛ اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار
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رری که او را به التتابت با زمین آمستتافت  آنرری استت یعنی آستتقوح آن موجب هَلکت اوستت  آنچه آیدمی
که نیست پس حرمت ندارد   یاریارتکه در وس  راس که این سقوح  مییگویم  کشتدیماو را  قاعدتاا رستاند می
حات که حرمت ندارد بنابراین فعل او حرام نیستتت و رودکشتتی او رودکشتتی محرمی نیستتت به دلیل اینکه لذا 

ارتیاری که نیست پس رودکشی  آررسقوح در دس متر  آرر است و سقوح در دس متر آنرودکشتی او مستند به 
: اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار  در اینجا درستتت دیفرمایمنکردس استتت  اما ریر؛  هم نبودس و کار حرامی

است اما به دلیل اینکه اضطرار او به دست رودش لادر شدس است  ضطراریا آرراستت که این ستقوح دس متر 
پس هم  میکنیم  حات که ارتیاری تلقی میکنیمرا ارتیاری حستتتاب  آنمنتافتاتی بتا ارتیتار ندارد یعنی  دیگر

  به این ستتتقوح دس متر ت تفعلرطاب  ردیگیمتعلق  اوو هم عقاب  رطاب هم به  ردیگیمتعلق  اوبه  رطتاب
کته نکن  امتا او در این حا  ارتیاری ندارد؛ اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار؛ هم رطاب ت  دیتگویمآرر 

فی و نه رطابا ینا «اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار»و هم مستتتحق عقاب استتت  پس  روردیمتفعل به او 
   این یک مبناست روردیمبه او  حق عقاب است و هم رطاب ت تفعلیعنی هم مست ؛نه عقابا ینافی

این است که ینافی رطابا اما ت ینافی عقابا؛ یعنی در این  -که مبنای لتاحب کفایه است-یک مبنای دیگر 
اب قابلیت تعلق رط الَلا و  ردیگینمرطاب به او تعلق  شودیمرود ساق   که شخص بدون ارتیارِ  آرردس متر 

نکه ینافی اترتیارا اما رطابا ینافی  یعنی به دلیل ای در اینجا اراتمتناع باترتی یعنینتدارد پس ینتافی رطابا؛ 
ت اما عقاب استت مستتتحق اما عقابا تینافی  کندینماین فعل ارتیاری نیستتت لذا رطاب دیگر به او توجه پیدا 

    که حرف لاحب کفایه است -به فرمایش میرزای نارینی-رطاب نیست  این یک مبنا  توجهقابل

 کم ررو  از ار  غصتتتبی رطابا به اوح نیبنابرا: دیفرمایمبر مبنای این فرمایش مرحوم لتتتاحب کفایه 
 به دلیل اینکه مضتتطر استتت  ت ردیگینمحکم شتترعی وجوب ررو  به این انستتان تعلق یعنی  ردیگینمتعلق 

اما  ردیگیمنبه دلیل اینکه به این غصتب مضطر است  رطاب ت تغصب به او تعلق  ردیگینمتغصتب به او تعلق 
به دلیل اینکه اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا، حتی برای ررو   ردیگیمعقاب ت تغصتتب به او تعلق 

ینی میرزای نار  )این حرف مرحوم لاحب کفایه است( ردیگینمعقاب استت اما ت تغصب به او تعلق  مستتحق
مبنای  آن ، نتیجهدیدهیم: اگر اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا ت رطابا را مبنای کار قرار دیفرمتایم

ه در به دلیل اینک ؛: در اینجا رطاب ت تغصتب به او متوجه نیستدیفرمایملتاحب کفایه در مستلله استت که 
از ار  غصبی اضطرار حالل شدس است  پس ارتیاری او برای ررو  تعلق رطاب قرار ندارد و  اینجا قابلیت

تیار ست رود و با ارکه به د یکسترطابا   باترتیار ینافی ارتیار امتناعدر ررو  ندارد  چون ارتیاری ندارد، 
از ار   رواهدیم  این شتتتخص شتتتودیمقابلیت رطاب ندارد اما عقاب  کرد یاضتتتطرار امتنتاعبرای رود 
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قاب ع یا  عقاب ارتکاب غصتتتب ردیگیمعقاب به او تعلق  اما بیرون بیاید رواهدیممغصتتتوب بیرون بیتایتد  
هرچند قابلیت تعلق رطاب ت تغصب ندارد   ،ردیگیماین ار  مغصتوبه تعلق رار  از ت تغصتب به تخلف از 

کم ح  یا به عبارتی کندیمرطاب  ،اما عقل به عدم امکان تعلق کندیمیعنی عقتل حکم بته استتتتحقاق عقاب 
تناع اتماستتت:  نیچننیاعقل همان حکم عقلی اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار استتت و این حکم عقلی 

 فق  ت رطابا  ترتیار ت ینافی اترتیار عقابابا

از همان حکم او  نشتتتلت  عقاب تخلف از حکم جدید استتتت و یا وحتا  این عقاب، عقاب رطاب جدید 
 دیگر یکشتتدس پس  آدماستتت که از او  متعلق به این  صتتبیاین عقاب، عقاب از همان ت تغ اگر ؟گرفته استتت

رتیار اتمتناع بات الَلا اتمتناع باترتیار پس چیستت؟ در اینجا اما این ، وجود نداردر تو یک فعل بیشت حکم
ار عقل است و ک عزاانتبقیه جزریا  کار  نجام شتدس استت وور  ارتیاری انیستت بلکه فعل واحدی که به لت

 لذا وقتی ؛ مَلک توجه به احکام و رطابا  شتترعیه، رطابا  عرفی استتت گریدعبار بهشتتارع نیستتت  یا 
عرف  بر اسا موضتوعا  احکام شترعی موضوعاتی است که  بازهم شتودیمرطاب شترعی به کستی متوجه 

را شارع موضوع واحدی حساب کردس و  موضوع واحدی است موضتوعی که عرفاا  آن  دنشتویمتشتخیص دادس 
که این یک فعل  دیگویم، عرف داندیم یرا فعل واحدغالب  غصتِب  ،عرف  کندبار می نآ برتکلیف واحدی 

ست یک فعل واحد است  حا  چون فعل واحد است لذا حکم شرعی مغصتوب دست او استت و تا این شتیِا 
اضتتتطرار یک حکم عقلی  مییگویماستتتت  اینکه  یاریارت  این فعل واحد هم ردیگیمتعلق  اوواحتدی هم به 

 که دیگویم کندیمرا تجزیه  نآ عقلیعنی  دیکنیمفعل را تجزیه  نآ او مترتب بر یک تجزیه عقلی استت  شما 
  شرع کاری به این ندارداین تجزیه ربطی به عرف و شترع    اماارتیاری نیستت پنجمستوم و چهارم و  اجز نآ

 ماو این فعل واحد، تما نتدارد، کار شتتترع این استتتت که هذا فعل واحد من اتو  و اترر عقلی یهتاهیتتجز
 که ما بیان کردیم  طورهمانارتیارا  

اینجا  بیذیرد  منتها در حرف لتتاحب کفایه را کهاگر این قاعدس را بیذیرید این نتیجه را دارد : دیفرمایممیرزا 
ا بر شی  اعمم مسلله ر - میریپذیمکه ما مبنای شی  اعمم را  دیگویممیرزا - ؛شتی  اعمم یک فرمایشی دارد

قاعدس دیگر، قاعدس وجوب رد ما  الی لاحبه است  ما یک حکم شرعی  آنقاعدس دیگری مبتنی کردس استت و 
  الی یجب رد الما ؛ردیگیمعی به او تعلق داریم که اگر ما  کستی در ارتیار دیگری بود در اینجا یک حکم شر

علق ت صبی قرار گرفته است چه حکمیاین آقایی که وست  ار  غبه حکم شترعی استت  در اینجا آن المالک 
ساق  است  حکم حرمت غصب  گرفته استت؟ حکم وجوب رد ما  الی المالک  اما حکم حرمت غصب از او

ری هم ما  دیگ آنوجود دارد یک حکم شرعی بیشتر نیست و  اآلن آنچهو بالعصتیان ستاق  است و  ةبالمعصتی
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رد کند  اگر ما بر طبق این  نآ لاحبکه ما  را به  ردیگیمغالتب است، حکم شرعی به او تعلق  دستتکه در 
 شودی؛ برای آن عقاب م: ستقوح الحکم بالحرمة غصتب بالعصیانشتودیممبتنی کنیم، نتیجه این مبنا بحث را 
این  آنچهیک حکم دیگری هم در اینجا داریم که وجوب رد الی المالک استتتت که  امتا روردیمهم چوب آن را 

 آن  تغصتتبت این استتت نه حکم  ردیگیمکه وستت  ار  غصتتبی قرار گرفته استتت حکم که به او تعلق  ییآقا
 میرزا این مبنایمرحوم واجب است ما  را به مالک اللی دهد  به نمر : این است ردیگیمحکمی که به او تعلق 

 معتقد است و این مسلله را برهمین مبنا را مرحوم شی  انصاری رضوان الله تعالی  دیفرمایملتحیحی استت و 
 این اسا  و این مبنا دانسته است 

د ما  که آن فعل ر ردیگیمصتتبی بیرون برود یک حکم شتترعی به این فعل تعلق از زمین غ تواندیمحات که 
 وجوب است  نآ حکمالی لاحبه است و 

 نهی است دیگر نآ مَلککه  یامفسدس آنیعنی   شودیمیعنی نهی هم ساق   شودیموقتی عصتیان حالل 
را روز  نعقاب آهم  که اثر در بدن اوستت حالتل شدس زهر نآ مَلکرورد هم زهر را  شتخصتیحالتل شتد، 
د  حا  اینجا این شتخصی که در وس  ار  مغصوبه قرار گرفته است چه حکمی دارد؟ حکم دیقیامت رواهد 

وجوب ررو  استتت  این وجوب ررو  هم لتتغرای  آنررو  او چیستتت؟ یک حکم ررو  بیشتتتر ندارد و 
 وجوب رد ما  الی مالکه است  قاعدس

هم الل اینکه این الل مبتنی بر قاعدس  یعنیدر چیزی که تبیین شد رلل وارد است؛ از او  تا آرر   قاعدتاا 
گفتیم   چیزی که ما گفتیم نا بر؛ بنا قاعدس نآ برو نه  نه بر این قاعدس مبتنی است به نمر ما قاعدس؟ آنیا است و 

او  تا  است و غصب است و از ارتیاری واحدِ  ه گفتیم این فعِل این بر قاعدس او  مبتنی نیست به دلیل اینک اوتا 
صب غصتب شدس و این غدارل در این ار  غصتبی شتود مرتکب استت  هر وقت که بودس ل واحد فعهم  آرر

 و   این فعل واحد هم ارتیاری استشودیماز ار  رار  رری که آلحمه  آنواحدی است که مستمر است تا 
  آیدمیباترتیار به وجود ن امتناعبحث 

ز ا این موضتتوع شتتودیمکه گاهی بین مباحث فلستتفی و التتولی رل   شتتودیماینکه گفته ]یک نکته؛[ 
تجزیه عقلی کنیم، رب تجزیه عقلی درست است،  میرواهیمبحث فلسفی داریم و  وقتنجاهاستت  ما یک آ

   بلکه اگر قارل به جزا تدانندیمقابل تکثیر غصتتتب را بته لحتاظ لحمتا  بلکه به لحما  آنا  هم  تنهتانته
 تقصتتتد متکثر کنیم به دلیل اینکه اگر ما قارل به جزا  میتوانیممحدود  طوربهلحاظ امکنه  بتاشتتتیم به یزجیت
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 تقستتیم  لذا اگر بخواهیم غصتتب را به اجزای مکانی شتتودیمرود منقستتم به اجزا  یهر جزرباشتتیم هم  یتجزی
 راس حکم شرعی نیست این اما رواهد شد   ةمتعدد الی ما ت نهای یهاغصبه بکنیم، این غصب واحد تبدیل 

اگر  است، غصبیاین نافی موضوع هم نیست به دلیل اینکه او هنوز در ار   و صب استغاین فعل واحد و 
 بحسا، این را چه گشتتیبرمو دوبارس  رفتیمبه طرف عر  زمین  جای اینکه به طرف ررو  حرکت کند به
واحد است  این فعل واحد مستمر است تا او فعل همچنان غالتب است و فعل  ؟ وقتی رار  نشتدسدیکردیم

ن مغصوبه است، ای اتر یفصب است کون غکستی که  نآ میگفتزمانی که او در زمین غصتبی حضتور دارد  
را درو   نآ کهانتزاع ذهن شماست  این ررو  حات  این کون، کون واحدی است من اتو  الی اتررو استت 

در ار  غالب  َلیاست یاو در زمین است  ، مَلک غصب کونغصبیتو ات از لحاظ  دییگویمو این را ررو  
اما ارادس غصب  ارادس غصب کردس درهرلور هم ارتیاری است   َلیاستاستتیَلستت  این  نآ یدواستت و هر 

هر دو غصب است  لذا این مطلب نه مندر  و تحت قاعدس اتمتناع  ، پسو گاهی رروجی است گاهی درولی
 آررلی به ارتیار است و مستمر ا نآ شروعتناع به ارتیار نیستت، بلکه به دلیل اینکه این کار او ام ؛استتینافی 
 است 

اما قاعدس دوم؛ وجوب رد الی لتتاحب مالک  در اینجا حکم شتترعی دیگری استتت؛ یعنی این کستتی که از 
 آیدیمکسی که از ار  مغصوب بیرون ن آنگونه بیان کنیم؛ بهتر است این؟ شودیمدو عقاب  آیدمیزمین بیرون 

ه کستتی ک آن، آیا آمداما دیگری بیرون نیامد و نیم ستتاعت بعد بیرون  آمد  یک نفر بیرون شتتود[]دو عقاب می
؟ یک عقاب اینکه غصتتتب مرتکب شتتتدس و یک عقاب اینکه ررو  از ار  شتتتودیمبیرون نیتامتد دو عقاب 

 است؟مغصوب یا رد ما  الی مالکه را مرتکب نشدس 

 مثَلا ، اتمر باشد ةمشروع بر بدای استیَلبر ما  مالک یا  َلیاستوجوب رد الما  الی مالکه در جایی است که 
را دو یا ستته روز در ارتیار داشتتته باشتتد  حا  مهلت ما  این  دیگویمو  دهدیمرود مالک، ما  را به غالتتب 

در اینجا بحث وجوب رد الما  الی دهد  اما او نمی که این ما  را به من بدس دیگویمتمام شتتدس استتت و مالک 
مالک استت که این وجوب هم غیر از حرمت غصتب از حات به بعد نیستت  یعنی این استیَل بر ما  از حات به 

 یکس ما  جهَلا یا و  غفلتاا ، یاناا سو حکم شترعی دیگری نیست  یا کسی ن آرربعد بر او حرام استت و این حکم 
  دیآیمرد ما  الی مالکه  وجوبدر اینجا بحث   س متوجه شد که این ما  دیگری استرا متصترف شتد، یک بار

 وجود ندارد  ییَلیاستمعنی این هم این است که حات که دانستی ما  دیگری است برای تو دیگر جواز 
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است که از او  تا  بحکم واحد، حکم ت تغصتت آنعر  ما این استت که در اینجا ما حکم واحدی داریم و 
 است  آناین حکم واحد وجود دارد و این وجوب رد الی مالکه انتزاع عقلی از  آرر

عنوان مشتتیر الی عنوان التتلی وجوب رد گاهی ممکن استتت این موضتتوع در لستتان شتتارع هم بیاید اما این 
 نه اینکه عنوان دیگری باشد که متعلق به حکم شرعی جدیدی است   شودیماتغصب  ةحرم

فعل  نآ کهکه حق این استت که در این مستتلله وجوب تخلص از ار  مغصتوبه یک فعل داریم که نتیجه این
 ةو لذا یک حکم شرعی حرم فاعل آن را ارتیاری انجام دادس است و فعلی حرام است بودس کههم فعلی ارتیاری 

ت به تجزیه عقلی قابل تقسیم اسو فعل  یاجزا ۀتجزی تبعبهوجود ندارد  اما این حرمت غصب  الغصتب بیشتتر
احکام عقلی منتزع از همان  هانیاانتزاع حکم عقلی دیگری به نام حکم الرد یا وجوب الخرو  استتت   منشتتأو 

 حکم شرعی است 

 وللی الله علی محمد و آله و سلم


