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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

  وسطو  اتتیار اسط ا ا ر کسططی به س به حکم مربوط به تخلص از حرام بعد از اضططرارِ  یاتکبرودر بحث 
حث ب یکبرابیان شد که ابتدا  اس ؟در اینجا تخلص از حرام دارای چه حکمی  اتتیار تود مرتکب حرامی شطد

 رسیم.ر صغریات میاین کبرات بتطبیق  و بعد بهرا بحث کرده 

ئله این مس فرمودمرحوم میرزا نائینی  :به اینجا رسطید آترکه بحث  در بحث کبریات سطه بحث مطر  اسط 
برایی ک ا آیا یردیماز این دو کبری مسطئله تخلص از حرام بعد از اضطرار جای  یککدامباید معلوم شطود که در 

ی قاعده االمتناع باالتتیار ال ینافی االتتیار اسطط ؟ یا کبری وجوب رد ماا الی که باید در اینجا پیاده کنیم کبر
االمتناع  ایه این مشططموا کبری و مندرد در کبرکمبنای صططاحب کیایه این اسطط  صططاحبه؟ ایشططان فرمود 

ی که در یکه در حقیق  کبرا دهیمیمسط . میرزا فرمود که ما مبنای شی  را ترجی  ا باالتتیار ال ینافی االتتیار
ی که اس . کسباب تخلص از حرام از این وجوب و  اس  وجوب رد ماا الی صاحبهی ااینجا جاری اسط  کبر

معنی ندارد به دلیل اینکه حرم  بالضطططرار بعد از امتناع حرم  در حق او  داتل در ارض مغصطوبه شططده دی ر
 نهی سططاق  شططد. نهی بالمعصی  هم جاهماناتتیار داشط  مرتکب حرام شطد و در  در اولی کهسطاق  اسط . 

د ماا وجوب رهس   آنچهو نیس  قابل تحقق دی ری نهی اینکه در اینجا  دی ر نهی ندارد به دلیلساق  شد و 
 ماا را به مالک بدهد. تواندیمهم که  اآلن اس  و الی صاحبه

 هیچ ربطی به این دو کبری ندارد. کبری یعنی نآ درما  یتیم این مسئله نه در کبری وارد اس  و نه 

فعل واحدی اسطط ا بصططب از  فعل اضطططراری نبوده بلکهاین به دلیل اینکه  شططودیمندر کبری اوا وارد اما 
که همان بصب   ویندمیاوا دتوا تا آتر ترود فعل واحدی اسط . تا وقتی داتل این ارض مغصطوبه اس  

افعاا محرمه هم به همین شکل اس ا  در بصب بلکه در سایر. نه شودینماوا ادامه دارد و این بصطب متکرر 
 وید یمبلکه  چند حرام مرتکب شططده  ویدینمدر اینجا عرف  ذاتًا اسططتمرار داردفعلی اسطط  که  ا ر فعل محرم

 لحظه د ادامه داش .مثًَل این حرامی که مرتکب شد از لحظه الف تا  یک حرام مرتکب شده اس  منتها

ل ثَ دو عصیان نیس  بلکه یکی اس . مَ اما  ا او عصیان مرتکب شدهمعنایی عصیان اس  در اینجا سطقوط به
را  نآ یوقت، توردیمکسی که شراب  مثَلً همه محرمات به این شطکل اس  و اتتصا  به ارض بصبی ندارد. 

یرا د  ویندمیتورد،  ی ر نهی که ترد، آیا فق  جرعه اوا حرام اسط  و دی ر جرعه دوم و سطوم حرام نیس ؟ ز
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و این  توردیمفعل واحد اسط . فعل واحدی اسط  که به معصی  آن یک و سطاق  شطده اسط ؟ تیرا  ندارد
حکم ادامه دارد معصطططی  هم ادامه دارد، این عصطططیان تود که  یطورهمانادامه دارد. همچنان معصطططی  هم 
 مستمر اس .

زیرا  باالضطططرار نیسطط  امتناعسطط  به دلیل اینکه این وارد نی باالضطططراراالمتناع در کبرای  لذا طبق نظر ما
مضطر اس . البته در لحظه دوم و سوم و چهارم اضطراری اس   آنفعل بصب را اتتیار کرده اس  نه اینکه به 

 . حکم شطرعی یککندیمکار عقل اسط  که این فعل واحد را تجزیه  قل اسط .  یتیمانتزاع ع هالحظهاما این 
 عصیان او اتتیاری بوده اس . احکم بیشتر نیس  ام

س  به دلیل اینکه در اینجا وجوب دی ری بیر از هم درس  نی وجوب رد ماا الی صاحبه یتیم که همچنین 
که   ویدیمحرم  بصططب اسطط . عقل اصططل ندارد. باز هم این وجوب انتزاع عقلی از  وجودحرم  بصططب 

 غصب یکی اس . ال تغصب حکم شرعی اس  کهمعنی ال تغصطب یعنی اتر  بصطب. این اتر  الغصب با ال ت
. این تر  الغصططب حکم شططرعی دی ری در کنار کندیمرا انتزاع  عقل از این حکم شططرعی یجب تر  الغصططب

اجبی وحرامی دارید باید ب وید که دو تکلیف شرعی اس  و هرکجا هم یحرم الغصطب نیس  و اال هرکجا حکم 
ما اهر کسی یک معصی  کرد دو عقاب تواهد داش .  پس یعنی وجود دارد.تکلیف شرعی اس  باید  ی  دو 

 اس . ن یتهبه این شکل نیس  و کسی چنین  مسلماً 

 از همان اضطططرارعبارة االتری  امتناعیعنی اضطططرار به ارتکاب فعلا یعنی عدم امکان عدم الیعل.  امتناع
یار یعنی باالتت امتناع عدم الیعل. امتناع  وییمیماضطططرار به فعل و یک بار هم   وییمیمفعل اسطط ا یک بار 

تر  با اضطططرار فعل یکی اسطط  اما دو  امتناعیعنی تر  او ممتنع اسطط . یعنی اضطططرار به فعل،  ممتنع شططدنا
 تر  العمل را انجام داد دی ر تر  العمل برای او ممکن نیسططط ، بعدازاینکه یعنیدر اینجا  امتناع عبارت دارد.

 یعنی امتناع.هم ضرورت عدم  .کندیموجوب و ضرورت عمل پیدا ب شدها تر  العمل او واج یعنی

جه . نتی یردیمتیعل همچنان تعلق الدائم اتر  یا  که در هم عمل حرام فوری  هم که دارد به این معناسططط 
انتزاع عقلی اسط  و انتزاع شطرعی نیسط . یعنی همان عقلی که حکم یحرم الغصب را به اجزا  نآ ی کبرهم  آن

. همان و بیره یا یجب تر  در جز  اوا و دوم و بیره غصططب در جز  اوا و دومیحرم ال  ویدیم ،کندیمتجزیه 
  ویدیمتی اینکه وق فوری  تر  اس . به دلیل آننتیجه  -که انتزاع عقل اس -یجب التر    ویدیمعقلی که 

یجب  چیزی بیش ازاالن، یجب  . ایناآلننقطه بعد، یجب یجب تر  تر  این نقطه و   ویدیمتر  این نقطه، 
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 یهاماحریک  آناز  دهدیماوا و دوم و سططوم نسططب   الغصططب نیسطط . منتها عقل این یحرم الغصططب را به آِن 
 اس . هر جز نسب  به کل  یهاحرم  آنو نتیجه  کندیممتعددی انتزاع 

این وجود تخلص یا وجوب ترود از ارض  یاآبحطث چهطارم از مباحث کبروی همین مبحث این اسططط  که 
 اً . فرض این اس  که اتتیارداردنیسطی اسط  یا بیری؟ کسی باالضطرار ناچار در ارض مغصوبه قرار  مغصطوبه

 بیرون بیاید و در حاا حاضر یجب علیه التر  تواهدیموارد ارض مغصطوبه شده حاا در وس  ارض مغصوبه 
. آیا این یجب علیه الخرود نیسی اس  یا بیری؟ ا ر ب وییم وجوب نیسی به این معناس  و یجب علیه الخرد

مطلوبی  شرعی دارد. ا ر ب وییم وجوب بیری دارد این معنا  نیسهیفاین جز  از بصب  که تود این فعل ترِ  
یا ب ویید، تر  المطلق الغصب مطلوبی   داردرد از ارض مغصطوبه مطلوبی  شطرعی کون تا نآ که دهدیمرا 

 تر  المطلق الغصب اس . آن شرعی دارد و این ترود مقدمه

 اندیته برتی  ااندکردهابراق برتی و  ین و اصولیون در این بحث برتی نقضاین یک بحثی اس  که محقق
اینکه  به دلیل اجاس یبنیسی اس . نظر ما این اس  که این بحث از اساس  اند یتهاسط  و برتی هم  یبیر

ی معلوم شد کهوقتی  -از متیرعات همان بحث قبلی اس این –این در جایی اسط  که  م و ما یک فعل بیشتر ندار
. این همان اس  این فعل واحد بصب فعل واحد مستمری اس  که از اوا تا آتر فعل واحد بصطب اس  و آن

 ید ویمکه  ه به دتوا و ترود تجزیه عقلی اسططط . در حقیق  تجزیکندیمل واحد را عقل به اجزا تجزیه فعط
بلکه  اشطارع مطر  نیس  بصطب حین الدتوا و بصطب حین الخرود. حین الدتوا و حین الخروجی برای

تا  از اوا ل واحدبر ماا بیر عمل و فع استیَلیاین  برای شارع مطر  اس  استیَلی علی ماا بیر اس . آنچه
وجوب نیسططی یا بیری یعنی هر دو شططرعی هسططتند، وجوب بیری و نیسططی هر دو   وییمیمآتر اسطط . وقتی 

 و یک وجوب بیری داریم.که یک وجوب مقدمه شرعی اس . لذا ما در محل تود  یتیم 

بین وجوب شرعی بیری با وجوب مقدمی  متأسیانهالبته این را در بحث و در محل تود توضی  دادیم. اما -
 هدر مکه مکرم حضور یته شد که  برفرضعقل اس ا  یک وجوب مقدمی داریم که حکم -شطده اسط . تل 

ی اسطط . طواف حوا البی  در ایام عر  واجب شطططواف حوا بی مثَلً  برای حاجی در ایام حج واجب اسطط  یا
وقوف در عرفات  تواهیدیمی اس . حاا ا ر حج واجب شطرعی اس ، وقوف در مشعر و عرفات واجب شرع

ر از لحاظ شرعی وجوبی ندارد، د حرک  کردن به سم  منا و مشعربروید، این دی ر  آنجاداشطته باشطیم باید به 
 . وجوبس منایا وقوف در مشعر و  حج البی  و یا طواف حوا البی واجب  نآ کهفق  یک واجب اس   آنجا

حاال که   ویدیمعقل  ااسطط نیسططی. طی راه کردن مقدمه عقلی  نه اسطط  نه بیری بیری شططرعی هم نداریما
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به  یکساف  را طی کنید. لذا ا ر حضطور داشطته باشطید باید این مسط آنجابرای طواف حوا بی  در  تواهیدیم
چرا اعماا  اینکها یک عقاب که چرا قطع مسطاف  نکردی و یک عقاب هم برای شطودینمنرف  دو عقاب  حج

مقدمی اسطط . وجوب مقدمی وجوب ا این معنی کندینمرا انجام ندادی؟ شططارع بیش از یک حکم جعل  جح
 .شودحساب میعقلی اس  و در حقیق  به عنوان مقدمه وجوب شرعی  صرفاً 

 - یتیم که هم در مباحث اصطولی و هم در مباحث فلسطیی تل  شططده اس -یک وجوب بیری هم داریما 
ماز بخوانید باید وضطو  رفته و بعد نماز بخوانید. این وجوب شرعی اس ، این وجوب ن تواهیدیما ر   ویدیم

. یجب شودیمیعنی اینا یعنی یجب الوضو اما وضو یجب برای صَلة. این وجوب بیری  کنیمیمبیری که بیان 
جوب . این ونیسهیفمنتها وجوب وضو برای نماز اس  نه  رعی دارد و جعل وجوب وضو شدهالوضو وجوب ش

اسط . وجوب بیری وجوب مجعوا شطرعی اسط  اما وجوب مقدمی نه. در اینجا ا ر مقصود از وجوب  بیری
یما ترود واجب عقلی اسططط  اما وجوب عقلی دار هرحاابهشطططرعی، وجوب عقلی باشطططد ایرادی ندارد زیرا 

ه کون تارد از ارض مقدممتثاا یا از لوازم امتثاا همان واحد اس  نه اال تر  الغصب اس  یعنی مقدم  مقدم 
بصططب ندارد. در اینجا دو حکم وجود حرم  تارد ارض مغصططوبه که حرم  دی ری بیر از  مغصططوبه. کون

کم یک ح  . این یحرم الستیَلماا دی ری از  این اسط  که یحرم الغصطب، یحرم السطتیَل نآ واحدنداردا حکم 
منتزع از حرم  عقلی وب التر  همان حکم وجوب تر  اسططط  که وج آنو  آوردیمدی ری را بطه دنبطاا تود 

که بخواهیم بحث کنیم که وجوب مقدمی دارد یا نیسی. نه وجوب مقدمی شطرعی الغصطب اسط  نه حکم دی ر 
 .نیسی شرعی دارددارد نه وجوب به معنای وجوب بیری شرعی مقدمی دارد و نه وجوب نیسی دارد نه وجوب 

بر ماا دی ری بدون اذن مالک ستیَل اال هم حرم  آنالغصطب و  هم حرم  آنبلکه تنها یک حکم واحد اسط  و 
 اس .

علی ماا بیر بدون اذن، ال یحل   که حاال که یحرم االسطططتیَل کندیماز این حکم واحطد انتزاع  عقطلحطاا 
ر که استیَل و تصرف ب کندیماز این حکم شرعی عقل انتزاع یتصطرف که این حکم شطرعی اسط .  مسطلمالمرأ 

ذا این . لنداردو تر  کنید. این باید عقلی اسط  و حکم شرعی دی ری پس باید این را رها  ماا بیر حرام اسط 
وجوب دارد یا ندارد، رتکابه، بعد االیا تخلص از حرام بعد الوقوع فیه و  ترود از ارض بصطططبی یطاآبحطث کطه 

یم و  ااردنیسی اس  یا بیری، از اساس جایی ند نآ وجوب ی که حکمبه دلیل اینکه در اینجا حکم دی ری ندار
التصطرف اس . این موارد همان احکام  همان حرم  ی ماا بیر و  علسطتیَلاال داریم همان حکم شطرعی حرم 

ثار آ. شودینمبار بر آن  اواشرعی  آثارشطرعی دی ری بیر از  آثارعقلی منتزع از حکم شطرعی واحد اسط . لذا 
 حکم واحد اس .ثار شرعی مترتب بر همان آشرعی 
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 ما بیان کردیم که این بحث از اساس الزم نیس . اما اندکرده یطوالندر این بحث اصولیون بحث را 

ما چ ونه این اسططط :  یکی بحطث دی ری که توسططط  برتی از بزر ان در اینجا مطر  شطططدهمطلطب پنجما 
و  یجب الخرود ؟ از طرفیجمع کنیم وجوب و حرم  بینو بسب یعنی بین ترود از ارض مغصطوبه  توانیمیم

ا ر ب وییم وجوب ترود نیسطط  یعنی ا ر ادامه بدهد ایرادی  که وجوب داردیجب رد ماا الی صطاحبه، ترود 
. حاال هم وجوب ترود وجود دارد و هم حرم  بصططب. وجوب ترود پس وجوب تروجی وجود دارد ندارد

صب اس  پس تر  بصب واجب اس . از طرفی این تر  الغصب به بمرتکب  هرحاابهبه دلیل این اسط  که 
ماا بصططبی را تر  کند باید از داتل زمین بصططبی راه  تواهدیمبه دلیل این  اکندیمپیدا  حققتتود بصططب 

 .غصبال الخرود داریم و هم حرم هم وجوب و هم حرم  داریما هم وجوب  ینجاابرود. بنابراین در 

یم  ایامتناعیا  شطویمیمی حاا در اینجا یا اجتماع شدیم  یامتناعا ر و ا ر اجتماعی شطدیم چه تکلییی دار
ندارد. این بحث تلطی بین احکام عقلی  یچه تکلییی داریم. اما بازهم نظر ما این اسططط  که این بحث هم جای

 نیمکیم تأکیددر اینجا هم باز  بین حکم عقلی و حکم شرعی شده اس .این مورد و حکم شطرعی اسط . تل  
س . ما دی ر یک وجوب الخرود حرم  الغصب ا آنکه حکم شطرعی ما یک حکم شطرعی واحد بیش نیس  و 

صرف تنداریم تا اینکه  یته شود از طرفی یجب الخرود و از طرفی تود این ترود مستلزم  از نظر شطرعی دی ر
 وییما ها بیامتناعبه  آن اهشود. پس ب وییم جمع بین این حرم  و وجوب چ ونه می باشد.در ارض مغصوبه 

وجوب و حرم  جمع  کهیدرحالاجتماع وجوب و حرم  ممتنع اس    یتیداهد بر این اسط  که شطما این شط
حاا این اجتماع به چه شکل  جتماع باشیمبنابراین حرف شطما نقض شده اس . پس باید قائل به جواز ا شطده

 ؟کندیمتحقق پیدا 

وی و از ستعدد حکم از یک سو در اینجا اساسی ندارد به دلیل اینکه  حثعرض ما این اسط  که اصطل این ب
یک حرم  بصططبی که مربوط به دتوا باشططد از یک سططو و یک حرم  بصططبی که  تعدد حرم  نداریمادی ر 

جوب با و چ ونه قابل جمع یتروجمربوط به ترود باشطد از سطوی دی ر نداریم تا ب وییم این حرم  تصرف 
 نآ خرودهم وجوب ال ترود شرعی نداریما زیراوجوب  اصَلً  ینجاا درو وجوب الخرود اس .  تر  الغصطب

یک حرم  حرمتی که داریم  آن. اس عقلی حاا ترود داریم  ب  بهعقلی اسط  و هم حرم  تصطرفی که نس
تعدد در و مَل  وحدت و  داندیمفعل واحد اس ا حرم  الغصب الی ابتدا الی انتها و این را عرف فعل واحد 

 عرفی اس . صورتبهیا متعلق  تعدد موضوعوحدت و  ااحکام شرعی
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عقلی ما را از دایره فهم حکم شرعی تارد  ِی فلسیتحلیَلت  هایی اسط  که  اهی به کار بردناز جا ین نقطها
ا ر  «.؟کنیدیمرا وارد بحث فقهی  فلسطططییچرا مباحث »  ویندمی. اینکه حاال برتی از بزر ان  اهی کندیم

ه ه بکنار  ذاشطط ، بحث فلسططیه ک تواندینمکه را باشططد یکی همین مورد اسطط ا و اال عقل  هاآنجایی حق با 
و  در اینجاس ا متعلقات شودیمکه تل   ییآنجاکنار  ذاشط . منتها  توانکه نمیرا معنای بحث عقلی باشطد 

که تطاب شارع در تکالیف عرف به دلیل این اشطرعیه، متعلقات و موضطوعات عرفی اسط احکام موضطوعات 
موضطوع حکم شرعی اس . موضوع حکم شرعی نه تود حکما  فهمدیم آنچیزی که عرف از  آنمردم اسط . 

  ویدیمتوب اس  پس شارع هم   ویدیمب وییم عرف  با عرف حکم شرعی را استنباط کنیم و توانیمینمزیرا 
یم. ادو بل  اسط . ما دو مشطرع و این حرف . اما توب اسط  مر که یک امر شارع و یک امر عرف باشد ندار

ثاب  کسطی اسط  که تنها اوسط  که له االمر اس  و  مر و مشطرِع اسط . اما همین آ جایییب وبل  حرف این 
 ؟ عرف را مخاطبکندیمتشططریع کند برای چه کسطی تشططریع  تواهدیم. حاا وقتی کندیماوسط  که تشطریع 

 اس . متعلق حکم آن، فهمدیمعرف به عنوان صَل   آنچه. دهدیمقرار 

شطرعی اس . حاال ا ر همین بصبی را حکم همان متعلق  فهمدیمرا عرف به عنوان الغصطب  آنچهبنابراین 
بصب  . ا ر عرف از یکتعدد نه فهمدیمشارع از بصب وحدت  ، یک بصب واحد اس .فهمدیمکه شطارع 

ب دو بص  ویدیمو دوباره به ارض مغصوب رف ، در اینجا عرف  آمدبیرون  از زمینا ر برای مثاا  فهمیدتعدد 
عرف عمل ا ر . اما ه اس شطد تعددمحرم    وییمیم، فهمدیمتعدد  اسط . در اینجا که عرفصطورت  رفته 

را  آنو  داندیممل را در زمان و مکان عین عمل واحد اسططتمرار العمل و ادامه الع - یریدیموقتی انجام - واحد
 عقلی اس .و تحلیل انتزاع داند[. این تعدد کار عقل و ]شارع هم آن را یکی می کندمتعدد نمی

حاا  ییم درکه ب و رسیدینمالغصب نداریم. لذا نوب  به این  چنین جایی ما جز یک حکم شطرعی حرم در 
ب اوا ادامه دارد و در اینجا همان حرم  بص یک وجوب الخرود داریم. وغصب ترود در اینجا یک حرم  ال

نیسططط  که ب وییم در اینجا وجوب و  پس مجطالی برای این بحطث این وجوب هم وجوب انتزاع عقلی اسططط .
کنند تا ینمپیدا  اجتماعپس  ؟به چه شطکلی اس  کندیمبعد ب وییم ا ر اجتماع پیدا کند و حرم  اجتماع می

 .بخواهیم به دنباا حل آن باشیم

 این بحث اس .بحث آینده بحث صغرویات 

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم


