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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 : مالک اضطرار رافع حرمتتنبیه دوم

 بحث ما در تنبیه اول از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی تمام شد. اما تنبیه دوم درباره مالک اضطرار رافع حرمت است. محقق

کنیم و بعد درباره ان میما کالم محقق خراسانی را بی .پردازندیمکنند و بعد به مسئله اصلی ای را مطرح میخراسانی ابتدائا مقدمه

 .آن بحث و بررسی خواهیم داشت

 محقق خراسانی کالم

 مقدمه 

 شود و اخری بدون سوءاضطرار می به سوء اختیار گرفتار این تارتا ،شودطور کلی کسی که مضطر به انجام عمل حرامی میبه 

ه عنوان ب، مثال در روز ماه مبارک رمضان اندای برای او کشیدهینکه بداند نقشهمکانی شود بدون امثال ممکن است کسی وارد  ؛اختیار

 فرو بردن سر قهراًاو را داخل استخر و آب بیندازند،  که اندای ریخته، اما برای او  نقشهشودجمعی میارد ورکت در یک مهمانی ش

اگر کسی سر فرو بردن در آب را ) ،شودداند، موجب ابطال روزه میل را جایز نمیمکسی که این ع ماه رمضان برایزیر آب در  به

ه کواهند انداخت در حالیه داخل آب خگاهی این شخص با علم و اطالع از اینکه او را بولی  (ی استرنداند بحث دیگروزه مبطل 

این  .دازندانداخل آب میرا  افتد و اومی اقو این اتف شودمی وارد یک جمع ت در یک مهمانیبرای شرک ،روزه است و ماه رمضان

فرض کنیم اضطرار ) اندازند داخل آبگیرند و میمییعنی وقتی که دست و پای او را  ،اضطرار در هر دو صورت محقق شده است

اضطرار  رود اما در یک فرض اینداخل آب میسرش  رود ویمشخص از روی ناچاری در داخل آب فرو  این (اکراه نیست است و

 .بین این دو صورت فرق است .اختیار نیسترض دیگر ناشی از سوء در ف ناشی از سوء اختیار است و

دیگر نسبت به او حرمت ندارد و به خاطر ارتکاب  ،حرام طبیعتا این عمل غیر جایز یار نباشد، ااگر این اضطرار ناشی از سوء اختی

، مالک وجوب در آن دارای مالک وجوب هم باشدمل حتی مسئله به نحوی است که اگر آن ع ،چنین عملی مستحق عقاب نیست

، همان تغسل چنابت هم بوده اسبه گردن این شخص فرض کنید  ،گیردمان کار حرام رنگ واجب به خود میه گذارد وتأثیر می

پس  ،کندا میتحقق پید ، اینجا یک عمل واجب نیزکندنابت هم می، نیت غسل جندازندازمانی که او را بدون اختیار به داخل آب می

شود همین عمل حرام بدون سوء اختیار محقق می و، اما حاال که از روی اضطرار اینجا این عمل در شرایط عادی حرام بوده است

نیست و از آنجا که  حق عقابتسو فاعل این فعل حرام م حرمت ندارد ضطرار او ناشی از سوء اختیار نیست،در این شرایط که ا
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این غسل کند و چهره واجب پیدا می تواند این عمل را واجب کند این، این مالک میثیر بگذاردتواند در آن تأمالک وجوب می

  .تواند با این غسل نماز بخواندصحیح است و می

 یعنی او با علم و اطالع وارد این جریان شد و دست پای او را گرفتند واما اگر به سوء اختیار چنین اضطراری برایش حاصل شد، 

مکلف عتا ، طبیاختیار خود مکلف استناشی از سوء ار اوال این اضطر .اینجا مسئله متفاوت با صورت قبلی است ،داخل آب انداختند

ی ولبه دست خود او نبوده  است که ارتکاب این حرام و عمل غیر جایزدرست  ،استحقاق عقاب دارد به واسطه همین سوء اختیار

سرانجامی در انتظار اوست بنابراین استحقاق عقاب  دانسته که چنینن اضطرار ناشی از سوء اختیار او بوده است و او میچون ای

ا شود حرمت فعلی متوجه او نباشد امر میاینکه چطوده است حال برای او ثابت است ولی حرمت ثابت نیست یعنی کار حرامی نکر

دانستی که که تو که می کنندواردی خود عقالء نیز مذمت و سرزنش میدر چنین م روشن است، زیرا شدبااستحقاق عقاب داشته 

ستحقاق عقوبت دارد هر چند حرمت این اافتد چرا وارد این خانه شدی، یعنی عقالء سرزنش و مالمت می کنند، بنابرچنین اتفاقی می

 ی ثابت نیست. فعل

پس فرضا این شخص اگر به گردنش  ،کندیت پذیرش عنوان وجوب را پیدا نمیندیگر صالحیت و شأ نکته دیگر اینکه آن عمل

 .دهم انجام نیت کنم و غسل را افتم،را انجام دهد و بگوید من که داخل آب می سلشنابت باشد، نمی تواند با نیت غسل، غجغسل 

تواند ، به عالوه میق عقوبت وجود نداردقاشود و استح، در فرض اول حرمت برطرف میکندول فرق میجهت با فرض ا پس در دو

در وجوب تاثیر بکند و آن عمل رنگ  تواند کاری کند که این مالکمین فعل مالک وجوب داشته باشد مینیت وجوب کند و اگر ه

 اقی استدو حکم دیگر ب رود ولی آناینجا حرمت کنار می ،طرار ناشی از سوء اختیار استواجب بگیرد. اما در فرض دوم که اض

  .تواند رنگ وجوب را پذیرا باشدیعنی استحقاق عقوبت که به قوت خودش باقی است و دوم اینکه دیگر نمی

 فرمودند. اصلیه که محقق خراسانی اینجا برای ورود به آن بحث دای بواین مقدمه

اضطرار  قق شدناختیار باشد بعد از محسوء  ماضطرار به حرا منشأ گیرند این است که اگرای که ایشان از این مقدمه مینتیجهپس 

رود اما مالک حرمت و استحقاق  ، حرمت کنار میرود اما مالک حرمت و استحقاق عقوبت سرجایش باقی استحرمت فعلی کنار می

 کنند.عقوبت و مبغوضیت به قوت خودش باقی است. این مطلبی است که محقق  خراسانی برای ورود به بحث اصلی مطرح می

 مطلب اصلی

 ،دخودش وارد یک دار غصبی ش رااین است که اگر کسی به سوء اختیبیه دوم به خاطر آن منعقد شده و چیزی که تن اما بحث اصلی

لکن اگر  شود،و وارد خانه غصبی می شودحرام را مرتکب می با سوء اختیار این کار ،داند که صاحب خانه راضی نیستیعنی می

 رامز این کار حشود و فرض این است که هیچ راهی ج دیگری مرتکب امبخواهد از این حرام تخلص پیدا کند به ناچار باید یک حر

زم یک غصب دیگر است لتشود خود خروج از این خانه نیز مسبرای تخلص وجود ندارد اگر این شخص بخواهد از این خانه خارج 

و بودن و هر گونه حرکت در هر صورت  ندصرف به معنای عام )نفس ایستات ،طور که ورود به این خانه یک کار غیر مشروع بودهمان

مکان غصبی است و اگر کسی چنین شرایطی  یناهد خارج شود مستلزم تصرف و تحرک در اخو( حاال که نیز میکار حرامی است

چیست؟ این عملی که برای تخلص از حرام بخواهد انجام دهد و خودش حرام است و مضطر به  ، حکم عمل این شخصپیدا کرد
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از خانه خودش یک فعل حرام  و خروج بوده شسوء اختیار زااین اضطرار ناشی  ن دیگر اضطرار پیدا کرده واال ،این هم هست

  .اختیار بوده استبه واسطه سوء  آنکه وقوع در است حرامی  ، برای تخلص از یکحرام لع، پس اضطرار به فاست

، یک اینکه است هاوجود این ویژگیتوجه کنید، بحث در این مسئله با  به ویژگیهایی که گفته شد سئله کامال منقح شودکه منیبرای ا

م اینکه راه منحصر در دو .از خانه که این خروج خودش حرام است اضطرار به خروج ،ام دارد مثل خروجع این حرر به وقواضطرا

تواند طنابی از جایی بیندازد و خودش را از ، مثال نمیاین حرام ندارد دیگری برای تخلص ازراه  فرض این است که همین است و

 ین مورد نیز باید توجه شود.پس منحصر بودن راه خروج در ااینجا خارج کند هرچند که باز به یک معنا تصرف در خانه است. 

 سوء اختیار خود او بوده است.ش . یعنی این اضطرار در واقع منشأاست وم اینکه این ناشی از سوء اختیار عبدس

خواهییم ببینیم که حکم خروج محرم مضطر علیه به سوء اختیار این شخص که تنها راه تخلص از حرام هم خروج محرم یپس م

  (.همین خروج است که خودش هم حرام است ،بدون رضایت او ز غصب و تصرف در مال غیرتنها راه تخلص ا) چیست؟ است

 .است بحث ما در تنبیه دوم این موضوع

 اقوال 

از این  ضیاین است که به بعکنند البته اقوال بیش از خودشان نظرشان را بیان میکنند و بعد اینجا چهار قول بیان می سانیمحقق خرا

  کنیم.. فعال برای اینکه متن بحث و محور بحث معلوم شود این سخن محقق خراسانی را ذکر  میکنیماقوال اشاره می

و  ع اجتماع امر و نهی استبه امتنا کنند سه قول مربوط به قائلینمحقق خراسانی بیان میای که به طور کلی این اقوال چهارگانه

  .است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند ینیک قول مربوط به کسا

 دسته اول

  :ه گروه هستنداجتماع امر و نهی هستند خودشان س که قائل به امتناع یاما دسته اول آنهای

نهی است و علتش هم این در هر صورت این خروج متعلق  ،این خروج منهی عنه است :گویندامتناع می ائلین بهعده ای از ق. 2

 .تشده اسبه سوء اختیار خود مکلف حاصل  است که

خودش ، ولی از آنجا که مکلف به سوء اختیار خودش این کار و گرفتاری را برای به استعده ای معتقدند این خروج مأمور. 1

  .به خروج دارد و هم استحقاق عقوبت دارد ر، یعنی هم امکرده است استحقاق عقوبت هم دارد ایجاد

ا راه زیرا تنه ،استحقاق عقوبت هم ندارد ج مأموربه است و مکلف نسبت به آنخرو :گویندای از قائلین به اجتماع نیز می عده. 3

، استحقاق عقوبت هم در کار نیست. البته غیرخروج از این خانه است لذا این خروج مأموربه است و ال ،یعنی غصبتخلص از حرام 

 این اقوال توضیح و تفصیل دارد اما فهرست اقوال این است که بیان شد. 

  .باشندنهی می امتناع اجتماع امر وکسانی که قائل به  اینها از دسته اول هستند یعنی

 دسته دوم

بی ر غصهمان حکمی که در مورد نماز در دا باشند اینهایتقدند که امر و نهی قابل اجتماع می که قائل به جواز هستند و معساناما ک

دانند. یعنی به عنوان اینکه تصرف در دار غصبی است منهی عنه و حرام است و از آنجا دند، همان حکم را اینجا جاری میذکر کر

از حیث غصب بودن و  ،هم حرام است و هم واجب ، اینبه است و واجب، مأمورلص از حرام استتنها راه و مقدمه منحصره تخکه 
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موربه و شود مأاز حرام این است می ام و از حیث اینکه تنها راه خروجمنهی عنه است و حر ،تصرف در مال غیر بدون رضایت او

  .بحثش مفصل گذشت و رهایی بدهد که واجب زیرا او باید خودش را از این حرام خالص کند

رد و برآن ادعایش دو جزء دا. اینکه نظر ایشان چیست؟ ایشان ر نظراین چها زخراسانی یک نظر دیگری دارد غیر اخود محقق 

پردازند و نظر ایشان را به عنوان یک اشکال خودشان به نظر شیخ انصاری نیز میکند و بعد در ضمن بیان مدعای دلیل اقامه می

محقق ای که این مقدمه مشود که هو از اینجا دیگر بحث شروع میدهد. سایر اقوال را هم مورد بررسی قرار می ودهد پاسخ می

ودند ای که ایشان فرمکه بیان کردیم اما باالخره مقدمهگرچه اصل بحث در همین موردی است  ؟خراسانی گفتند درست است یا خیر

ق خراسانی ر محقیعنی نظکاالتی که به ایشان بیان شده است، کنند و اشلیلی که بیان میکنند و دایشان بیان می هو بعد این مطلبی ک

ثه ، اعالم ثالو بعد اشکاالتی که مطرح شده و نظر شیخ انصاری و اشکاالتی که از اعاظم تالمذه محقق خراسانی به ایشان دارند

 را باید ببینیم چیست؟ مسئله رمطرح کردند و نهایتا حق د

 اه زندگیفرصت کوت

 فرماید:)ع( میامام عسکری 

ةً وَ مَنْ یَزْرَعْ شَرّاً یَحْصُدْ نَدَامَةً لِكُلِّ زَارِعٍ مَا إِنَّكُمْ فِی آجَالٍ مَنْقُوصَةٍ وَ أَیَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَ اَلْمَوْتُ یَأْتِی بَغْتَةً مَنْ یَزْرَعْ خَیْراً یَحْصُدْ غِبْطَ»

 «للَّهُ وَقَاهُبِحَظِّهِ وَ الَ یُدْرِکُ حَرِیصٌ مَا لَمْ یُقَدَّرْ لَهُ مَنْ أُعْطِیَ خَیْراً فَاللَّهُ أَعْطَاهُ وَ مَنْ وُقِیَ شَرّاً فَازَرَعَ الَ یُسْبَقُ بَطِیءٌ 

 ،ادعا کنداین تواند خالف این یک واقعیتی است که هیچ کس نمی ،شود، هر روز از عمر شما کم میشما عمر رو به نقصانی دارید

کند ی میگچند سالی زندمشخصی دارد و  مرعهر کسی  ،شمارش شده است ،و معدود استوزهای زندگی و عمر شما معلوم ایام و ر

این  در ،کندچه مقدار در این دنیا زندگی میی، در ایام و روزها ضرب شود دقیقا معلوم است چه کس رگمعلوم است و اکه این سالها 

ر بگیرید که در نظهم باالخره صد سال را کند یا سی سال یا هفتاد سال یا هشتاد سال یا صد سال، که بیست سال عمر می کسی دنیا

کند. پانصد روز عمر می و رسیم که یک انسان صد ساله سی شش هزارکنیم به این نتیجه میضرب شصت و پنج روز  و در سیصد

خواهم بگویم صد سال که این روزها یک عمر بلند و دست رسیم میمییام معدوده، مگر ما به صد سال : افرمایدمیحضرت اینکه 

شما از این سی و  ،شود سی و شش هزار پانصد روز و باالتر از این خیلی بعید است عمر کنیمکند می نیافتنی است آدم اگر محاسبه

شود هیجده ، نصفش تقریبا میه استیعنی نصفش گذشت ،پنجاه سالصد روز ببینید چند روز گذشته است، چهل سال، شش هزار پان

ز باقی واگر ما در نگاه خوش بینانه عمر صد ساله داشته باشیم نهایتا هیجده هزار و دویست و پنجاه ر ،هزار و دویست و پنجاه روز

خواهیم اینها را نظر خیلی مانده است ولی وقتی می به ،کندنگاه می کلی که ،بینیم که خیلی نیستشود میاست وقتی اینطور نگاه می

به روزهای قابل شمارش تقسیم کنیم نهایتا هیجده هزار و دویست و پنجاه روز برای کسی که پنجاه سال از عمرش گذشته است و 

شاید  ،قطعا برای خیلی از ما خیلی کمتر است شاید پانزده هزار روز باشد خواهد پنجاه سال دیگر عمر کند باقی مانده است. البتهمی

 شود. گذرد کمتر میر روز چقدر است مگر، هر روز که میده هزاروز باشد،  ده هزار

این مقدار روز این  نهایت این است که ما یک زمانی را مشخص بدانیم  ؟!آید. مثال چند سالگهان میمرگ نا «والموت یاتی بغتة»

م ممکن است سه روز باشد، یا دو روز یا یک گوییهزار و دویست و پنجاه روز که می ده، این هیجو ناگهانی  بودن را کنار بگذاریم

 روز.
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را با غبطه درو می کند و  سی که خیر بکارد آنک «وَ مَنْ یَزْرَعْ شَرّاً یَحْصُدْ نَدَامَةً مَنْ یَزْرَعْ خَیْراً یَحْصُدْ غِبْطَةًوالموت یاتی بغتة »

کسی که  ،کاریم یا شر، یا خیر مییعنی در این زندگی و این دنیا ما زارع هستیم ،کندانی درو میبا پشیمرا  آنکسی که شر بکارد 

شتر کاشته اگر بی ،چرا بیشتر نکاشتم :گوید، میکندخواهد درو کند با غبطه درو میی بکارد آن وقتی که محصولش را میتخم خوب

که شر و  را درو کند و آن کسی ش از این خیر نکاشته تا این محصولچرا بی خورد به اینکه، غبطه میبودم بیشتر برای من مفید بود

پشیمان از این  ،کندکند با پشیمانی درو میی وقتی که درو میول ،بدی کاشته است طبیعتا آن هم محصول دارد و او هم باید درو کند

 و این تخم را کاشته است.  است که چرا این بذر

هرچه هر که بکارد برای او است لکل زارع ما زرع  «حَرِیصٌ مَا لَمْ یُقَدَّرْ لَهُرَعَ الَ یُسْبَقُ بَطِیءٌ بِحَظِّهِ وَ الَ یُدْرِکُ لِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَ »

اما همه چیز به دست خود ماست یعنی  ،یعنی همه چیز دست خودمان است بله عنایت و لطف و کمک و دستگیری به جای خود

هر آنچه که در بعد از این عالم ک روزهای معدودی داریم و لحظه لحظه زندگیمان را در حال زراعت هستیم و کانه ما در این دنیا ی

یكلف ال»، البته طبیعتا هیچ کس نه مجبور است و نه سرنوشت ما دست کس دیگری است ،شود محصول خود ما استنصیب ما می

قدوراتش م اعمال و کارهایش سنجیده شود کسی که ،و استعداد و مقدورات کند هر کس به میزان تواناییاقتضاء می« نفسا اال وسعها

یا آ، بلکه مثال اگر بحث بخشندگی باشد شودو مقدورات کمتری دارد سنجیده نمیوزن کسی که امکانات خیلی زیاد است قطعا هم

این یک میلیون تومان کمک کرده  :یندگو؛ مینه ،او یک تومان کمک کرده است ،این یک میلیون تومان کمک کرده است :گویندمی

شت ؟ به میزان گذکسی که یک تومان کمک کرده است چه مقدار از داراییش بوده گذشته و آناز آن چقدر از داراییش بوده که  ،است

کند بهره و سودش هم از دست کار می، آن کسی که کند و کم بِحَظِّهِلِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ الَ یُسْبَقُ بَطِیءٌ ، کنداز خویشتن آنجا درو می

جموع این عبارت معنایش معلوم شود. انسان جمله را هم بگویم تا م ، آنحال این بطی در مقابل حریص قرار گرفته است ،رودنمی

و آزمند آن چیزی یص انسان حر« الَ یُدْرِکُ حَرِیصٌ مَا لَمْ یُقَدَّرْ لَهُ» .و آزمند آنچه را که مقدرش نیست به آن نخواهد رسید حریص

 ر نشده است به آن نخواهد رسید. که برای او مقد

یا  وی چه؟ یعنی آدم شل کار و کم کار یعن بطئقرار گرفته است؛  ر مقابل بطئدد. اینکه حریص این روایت خیلی جای بحث دار

طی ال یسبق ب ،زندن در و آن در نمیی خودش را به اییعنی آدمی که برای دنیا خیل ،دم کم تحرک حریص یعنی آدم پر کار؟ خیرآ

تواند برای ، کسی نمیزندی خودش را به این در و آن در نمیپرد و خیلی این دنیا خیلی باال و پایین نمیبحظه آن کسی که برا

دارد تالش  برای معیشت و هر کاری که باید تواند، انسان تا میرسیدن او به حظش از او سبقت بگیرد این تشویق به کم کاری نیست

 ،آوردت نمییش مقدر شده به دسکه برارفته است مطمئن باشد که بیش از آنقرار گ است که حریص در مقابل بطئ ینکند ولی مسئله ا

رسد و کسی این دنیا خودش را به این در و آن در نمی زند او به حظش میآن کسی که در  ،اما آن کسی که اهل حرص نیست

 ، یعنی در واقعزندد خودش را به این در و آن در نمیهر چن ،پیشی بگیردتواند بر حظی که او برایش در نظر گرفته شده نمی

در نزنید و تن به هر کاری ندهید،  خواهد بگوید همان زراعت خیر و شر مهم است و خیلی در این دنیا خودتان را به این در و آنمی

  .برای به دست آوردن آنها تن به هر کاری بدهد این کار را نکنید ،یشتر و مال بیشترمکن ببرای چند صباحی بیشتر، ت

 وداده است  رسد و به خیری می رسد خدا به اوچیزی میآن کسی که به  «مَنْ أُعْطِیَ خَیْراً فَاللَّهُ أَعْطَاهُ وَ مَنْ وُقِیَ شَرّاً فَاللَّهُ وَقَاهُ»

  .و برهد خدا او را رهانیده هر کسی که از شری نجات پیدا کند
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مقدر االمور آن کسی که اراده اش بر این دنیا حاکم است و رزق و روزی به دست اوست و  ،مسبب االسباب و توجه به مبدا عالم

 یدر واقع زارعان همه توجه به او باید باشد و مایرها از اوست و دفع شرور نیز از اوست، عزت و ذلت به دست او است و کسی که خ

ارند یا کانسان ها زارعانی هستند که یا بذر خیر در این دنیا می یک بیان تمثیلی است، اآلخره  هستیم. اینکه گفته شده الدنیا مزرعة

کارد وقت درو محصولش را با کند و آن کسی که شر میقت درو با غبطه محصولش را درو میکارد وبذر شر ولی آنکه خیر می

  .ندامت و پشیمانی

 شود و یک روزهایکم می از عمر ماگذرد سبه کنیم که هر روزی که بر ما میفرمودند که ما محا (عاین مطلبی که امام عسکری)فقط 

انسان باید  هفده هیجده هزار روز! شود. چقدر مانده،از عمر ما کم میاز یک روز یا یک ساعت یا یک ثانیه ای معدود برشمرده

  .رودها دارد از دست میبیند فرصت، میشودعمرش کم میطور محاسبه کند که از همین

فیق تو حضرت انشاء اهلل به ما ( و ادعیه خالصانه آنعزمان)و برکت امام  (عبرکت این ایام و برکت امام عسکری)خداوند انشاء به 

انشاء اهلل توفیق داشته باشیم که  و عمرمان را بدانیم و زندگیمان و قدر روزهای باقی مانده از زندگی دهد که قدر عمر و لحظات

توانیم خودمان را از این رذائل و شرور نه فقط در رفتار و افعال بلکه در پندار و عمر و اوقاتمان پی ببریم و تا میبیشتر به ارزش 

 در باطن و در افکارمان انشاء اهلل دور کنیم 

 «والحمد هلل رب العالمین»


