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 «عن م ج الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   له الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

کالم محقق خراسانی که مشتمل بر یک مقدمه و موضوع اصلی این تنبیه بود ذکر شد. درباره مقدمه ایشان مطالبی به  ،در تنبیه دوم

  .ارداقوالی است که در این مسئله وجود د یکی از اموری که محقق خراسانی متعرض شده،و عرض رسید 

چه انجام دهد است  که مقدمه یک واجباگر کسی از روی اضطرار ناشی از سوء اختیار کاری را  مطلب ایشان این بود که اصل

روج شده مضطر به خ واقع اکنون رجایی که ورود شخص ناشی از سوء اختیار بوده و د ر؟ مثل خروج از دار غصبی دحکمی دارد

راه هم به را ایشانقق خراسانی چهار قول بیان کردند، نظر عرض کردیم مح است. به نام تخلص از حرام و این خروج مقدمه واجبی

ایشان  ی را کهاقوال ،ایشان را بررسی کنیمر محقق خراسانی بپردازیم و ادله قبل از آنکه به بررسی نظ، لکن بیان کردیمایشان  دلیل

 . خواهیم کرد شویم و سپس به سخن خود ایشان نیز رسیدگیض میاشکال قرار داده است را متعرو مورد ذکر کرده 

ه واجبی واقع شده است چآن مضطر شده و مقدمه  االن بهاز دار غصبی که مکلف  بیه این است که خروجتن ایناصلی موضوع پس 

  ؟حکمی دارد

  (شیخ انصاری) قول اول

ه آن امر آن نیست و نسبت بهیچ مبغوضیتی هم در و یعنی مطلوب است  ؛لیس اال ،موربه استفعل مأ عتقد است اینشیخ انصاری م

. دلیل بر این شود ک مبغوضیت نیز در آن مشاهده نمیا منهی عنه نیست بلکه مالهبه و نه تناست اتیان به این مأمور الزم شده است،

 مسئله  چیست؟ 

وارد این  که این شخصشان این است که قبل از آن ند دلیل ایاشیخ انصاری نقل کردهبحث نی از تقریرات بنابر آنچه که محقق خرسا

 ،است ، هنوز هم وارد نشدهمنزل ینمقابل ا؟ فرض کنید این شخص آمده خروج یا بقاء چه حکمی داشت ،خانه و دار غصبی شود

ت به این سه کار نسب ؟یمچه باید بگوی ،این شخص یا بقاء برای این شخص چه حکمی داردا اگر بخواهیم بگوییم خروج برای اینج

  . خروج. 3. بقاء در دار غصبی. 2. دخول در این دار غصبی. 1 :مکلف قابل تصویر است

و در این تردیدی نیست. زیرا مضطر به حرام است  اوست، بدون اجازه ین خانه از آنجا که تصرف در ملک غیرمسلما دخول به ا

ا بقاء ، زیری او حرام استراطعا ببقاء هم ق ،تامه دخول برای او حرام استکامله و یک مفسده دخول نیست، لذا به واسطه اشتمال بر 

 شیخ ؟خروج چه اما .و حرام است بدون تردیدتصرف در ملک غیر است یا اصال خودش تصرف در ملک غیر است زم نیز مستل

ده و و مفس ز حرام است نه تنها حرام نیستص ابلکه مصداق تخل ،اینکه مقدمه تخلص از حرام نبه عنوا: خروج فرمایدانصاری می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/آبان /7 :تاریخ                                                                        نواهی موضوع کلی:     
 1442 ربیع االول 11مصادف با:    اول )شیخ انصاری( قول  – دوم تنبیه –نهی  تنبیهات اجتماع امر و   :جزئی موضوع       

                                        و اشکاالت محقق خراسانی بر آن                              
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اجب وبلکه  ، حرام که نیست هیچ،از این دار ، لذا خروجرع استاش بو، مطلبلکه محبوب شارع است ،وجود ندارد مبغوضیتی در آن

 تمامه.، حسن است باست

را خروج متفرع بر دخول بر این اصال زی تکلیفی نداشتچون خروج برای او حرام نبود  ،ه شوده این شخص وارد خاننکیقبل از ا

 صبر آن منطبق نیست، زیرا مقدمه یا مصداق تخل جز عنوان حسن بر خروج هیچ عنوانیخانه است، بعد از آنکه داخل خانه شد، 

س خواهد هیچ ک؟ شارع دلش میمبغوضیت دارداین خروج ا بگوییم است؟ چر عنه بنابراین برای چه بگوییم منهی فاز حرام است

ینطبق الیه اال عنوان حسن، پس لم  ،کند و مطلوب شارع است، وقتی خارج شدن به آن مطلوب کمک میغیر تصرف نکند در مال

 مطلوب است و مأموربه. 

ه کسی که به این معنا ک .د اینجا تشکیل دادشوموضوع می ک قضیه سالبه به انتفاءاست که ی ینبله تنها چیزی که اینجا وجود دارد ا

ز مبتال به خروج ا توانیم بگوییم هذا الشخص لم یدخل فی الدار و چون داخل در خانه نشده،انه نشده، نسبت به او میهنوز وارد خ

ت که این این اس ربه خاطه مبتلی به ورود نشده اینک .دارداما اینکه مبتلی به خروج نشده با عدم ابتالی او به ورود فرق  شده،خانه ن

. اما اینکه مبتال به خروج نشده است برای این است که هنوز ورود تحقق پیدا نکرده است تا داده استنکار که مقدور است را انجام 

 به دنبالش خروج تحقق پیدا کند.

و نجات نفس محترمه از این بیماری  اگر عالج ،یک بیماری است که تنها راه عالج آن شرب خمر است فرض کنیدفرماید: ایشان می

 .حالل است زیرا حفظ این نفس محترمه متوقف بر شرب خمر استبر این شخص شرب خمر  ب خمر باشد، و هالکت متوقف بر شر

حاال  .قهرا عالجش متوقف بر شرب خمر یا منحصر در شرب خمر نیست ر، دیگکسی گرفتار این بیماری نشود یدحال اگر فرض کن

ری پیدا نکرده است شرب خمر هم نکرده است، اگر ما درباره ابیم؟ این کسی که وییم هذا الشخص لم یشرب الخمرگتوانیم باینجا می

 هزیرا موضوع برای شرب خمر محقق نشد ،موضوع است این در واقع قضیه سالبه به انتفاء او بگوییم هذا الشخص لم یشرب الخمر،

داخل این خانه نشده است،  رای کسی که هنوزب ،ستامتوقف بر دخول ، مسئله خروج هم همینطور است، خروج از نظر تحقق، است

این شخص ع ق، زیرا به حسب وافقط به نحو سالبه به انتفاء موضوع صحیح است اینییم هذا الشخص غیر متمکن من الخروج اگر بگو

 .تا متمکن از خروج شود داخل در خانه نشده

ت به آن نسب یست و هیچ مبغوضیت، منهی عنه نیغیراینکه خروج از دار غصی حسن و ال بر انصاری شیخسخن اصل و اساس پس 

 اساسا ابتالء به خروج ،خانه غصبی قبل الورود در .رود حرمت نداردونه قبل از ورود و نه بعد از  وجود ندارد این است که خروج

کن حراما یپس قبل از ورود و قبل از دخول لم توانیم بگوییم موضوع میبه نحو سالبه به انتفاء بله  ،ا نکرده است تا حرام شوددیپ

نطبق م الموضوع، بعد الورود هم هیچ عنوانی جز حسن بر آن است اال علی نحو قضیة السالبه بانتفاءزیرا اصال ابتالء پیدا نکرده 

 دلیل بگوییم این حرام است؟پس به چه  دباید خالص شوزودتر  ،در مال غیر فیعنی تصر ،از شر این حرام خود رازیرا  ،نیست

 خراسانی به شیخ انصاریاشکاالت محقق 

عد به ت و برا عرض کردیم و این سه اشکال را خواهیم گفانصاری ما استدالل شیخ نی به شیخ سه اشکال کرده است، محقق خراسا

 ؟صحیح است یاخیر محقق خراسانی پردازیم که آیا این اشکاالتبررسی این اشکاالت می
 اشکال اول 
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ج خرو دلیلش هم این است که ،ور کلی نه قبل از ورود و نه بعد از ورود مبغوضیت نداردخروج از دار غصبی به ط :ایشان فرمود

عنه نهیمو  نیست تا بخواهد متصف به حرمت شود ا کسی داخل خانه نشود موضوعی برای خروج متصورمتفرع بر دخول است و ت

برای ء قاب ،که هنوز وارد در خانه غصبی نشده است کسی ؟گوییدانصاری این است که شما در مورد بقاء چه میال از شیخ سو ،باشد

خانه  د، ولو هنوز وارگویید حرام است؟ شما قطعا میالدار ام ال یجوز گر سوال کند هل یجوز بقائی فی هذها و چه حکمی دارد؟ا

خود شیخ انصاری در طلیعه استدالل خودشان تصریح کردند که بقاء در دار غصبی حرام، ورود حرام اما خروج حرام ، نشده است

لذا قبل از ورود  رود است و ورود هنوز محقق نشدهو بر چون خروج متوقفکه  این استداللنیست بلکه مأموربه و واجب است، 

در حالیکه  ،ودصف به حرمت شنیز نباید متبقاء  سئله بقاء، یعنی طبق این بیانم نمی توانیم خروج را  حرام بندانیم منتقض است به

یکن  گویید لمهنوز موضوع محقق نشده می اگر شما به این دلیل که ،به حرمت بقاء حتی قبل از ورود ایشان تصریح کردندخود 

رده است کهنوز تحقق پیدا نهم ، چون موضوع بقاء ا بگوییدنیز همین ر ال به نحو سالبه به انتفاء موضوع، باید در مورد بقاءا ،حراماً

متفرع است هنوز حاصل نشده است، هنوز ورودی حاصل نشده است تا بقاء موجود باشد پس شما چرا  یعنی آنچه که بقاء بر آن

 گویید بقاء حرام است؟می
 دوم اشکال 

به است ، بعد از دخول مأموررا فراهم نکرده است خروج، زیرا هنوز زمینه نداردخروج  مکلف قبل از دخول تمکن ازگویید: شما می

تارتا با واسطه است و اخری مع درت و تمکن نسبت به انجام یک کار، زیرا مسئله ق .خب همین محل اشکال است ،و لیس اال

د ی؟ فرض کندانیددور نمی، مگر آنها را مقشودکارهایی که بوسیله انسان ایجاد میافعال و  ، آنهمه افعال تولیدی انسان در ،الواسطه

اسطه زیرا و ست،کون علی السطح برای من مقدور نی :بگویدتواند نمیعبد  ،برو باالی پشت بامدهد که موالیی به عبدش دستور می

ال ک و م ای انسانرآنچه که مقدور ب ،کند، این فرق نمیتوانم باالی پشت بام بروممستقیما و بدون این واسطه نمی من واست در کار 

، است روشنی و واضحیک چیز این  ،تعلق بگیرد یا با واسطه ه به آنطقدرت انسان بدون واس ،کند، فرق نمیبرای تعلق تکلیف است

یز که موال به عبدش بگوید برخ مثل اینکه ،اعم از این است که بی واسطه تمکن داشته باشد ،به روه فعل مأمبت بتمکن انسان نس

فتن او ر واسطه برای عبد مقدور است یا با واسطه مقدور عبد باشد  مثل اینکه بگوید برود باالی پشت بام ولی معلوم است کهبی

ن ند چوگوی، نمیمقدور برای این شخص است این عمل جا باز، اینباالی پشت بام حتما به وسیله و با واسطه نردبان میسور است

ای در کار ، هم مواردی را شامل شود که واسطهتمکن و قدرت نسبت به انجام یک کار رگ، ان نداردواسطه در کار است پس تمک

ده است قبل از دخول چرا شیخ انصاری فرمووج، لذا در مورد خر ،ای در کار نیستبگیرد که واسطهاست و هم مواردی را در بر

است لذا این را نباید با مسئله  ولو با واسطه مقدور مکلف است و مکلف متمکن از انجام آن باالخره خروج ،ندارد تمکن از خروج

 وجود دارد، پسین شخص رای اب، باالخره ورود که مقدرو برای اوست، امکان ورود که موضوع مخلوط کرد انتفاء قضیه سالبه به

مقدور  ،با واسطه ورود : لم یتمکن من الخروج؟ خروجدگوییخروج هم به واسطه ورود می شود مقدور برای این شخص، چرا می

 تمتفرع بر ورود اس ، لذا با توجه به اینکه خروجاست رمقدور است و خروج با واسطه مقدو اسطهو، بله ورود بیاین شخص است

نتهی بایک م ،از خروج دارد نتوانیم بگوییم خروج مقدور است و این شخص تمک، پس میمقدور این شخص است نیز و ورود

نمی شود که بگوییم این متمکن می شود یا نمی شود همه اموری که با واسطه مقدور برای  نبودن واسطه سبب اینجا بودن یا ،واسطه



  

101 

 

، زیرا ل الورودقبمن الخروج لم یتمکن االنسان ت به آنها قدرت دارد، لذا نگویید کن است، نسبمانسان باشند، انسان نسبت به آنها مت

 انتفاء موضوع دانست. به ورود آنجا نیز تمکن دارد و لذا نهایه این مطلب را از قبیل قضیه سالبهبه واسطه 

حقق مولی  مکلف قبل از الورود تمکن از خروج ندارد انصاری برگشت که ایشان فرمود: این بخش سخن شیخ اشکال دوم بهپس 

واسطه است که عبارت از خود ورود  قبل از ورود با یک هی تمکن او نسبت به خروجدارد منتقبل از ورد تمکن فرماید: می خرسانی

  .است
 اشکال سوم 

به نحو قضیه : لم یتمکن من الخروج )توانیم بگوییممی کسی که هنوز وارد خانه و دار غصبی نشده استنسبت به م ریبر فرض بپذ

در تعلق تکلیف اعتبار دارد و مال ک  خروج برسد، ولی آیا در آنچه که چون هنوز وارد نشده تا نوبت به( موضوع انتفاء سالبه به

لی نهی گویید ورود نهی دارد ودارد که شما می ت و مقدور بودن متعلق تکلیف  نقص و اشکالیرمسئله قدیعنی  ،تعلق تکلیف است

بردارید باید یک توجیهی داشته  روج()خ از تصرف ین سنخاخواهید نهی را از ، باالخره شما که میدیگر متوجه نیستبه خروج 

 باشید، به چه دلیل این االن نهیی متوجه اش نیست؟

)حال شما خواهد تخلص از این حرام پیدا کند ، حاال از حیث اینکه میاالن در داخل این خانه به نحو غصب حضور داردمکلف 

تواند در وجوب خروج اثر داشته باشد به شرط میریم( است و امر دارد و حسن دارد با آن بخش کار ندا مقدمه واجب :گوییدمی

ع تصرف در مال و ملک غیر است و بدون رضایت صاحب تواند به عنوان اینکه یک نواما باالخره این خروج میآن مبغوض نباشد، 

علق نگرفته ت لی نهیی به آن: به طور کگوییدین چیزی که االن شما میاو این به سوء اختیار او بوده مبغوض باشد، ، این خانه و ملک

، نیست ای ندارد و مبغوضیتی نسبت به آن، شما بگویید مفسدهچرا نسبت به این چیزی که حتی قبل از ورود هم مقدور اوست ،است

، التغصب و یا التتصرف فی ملک الغیر به غیر رضاه هنوز و با سوء اختیار حاصل شده لذا باالخره این تصرف در ملک غیر است

در واقع یک نوع تصرف در ملک غیر بدون رضایت اوست و فرض این است که این  عمل مکلف و اینوت خودش باقی است به ق

این اشکال سوم در واقع به این نکته و به  ؟پس چرا این تکلیف متوجه او نباشد .شخص باالخره قدرت و تمکن به این معنا دارد

؟ ودشگویید این تکلیف برداشته میدارد و چون مالکش وجود دارد، برای چه می مال ک نهی هنوز وجودشود که ین جهت متوجه میا

 خالصه این  سه اشکال این شد که:

ر حالیکه خود ت به بقاء دکه ایشان گفتند را قبول کنیم منتقض اس یدلیلر آن گ. امنتقض است به بقاء انصاری فرمایش شیخ :اوال

  خروج را می گوید: ماموربه و لیس اال.داند در حالیکه ایشان بقاء را حرام می

به نحو  این فقط ، صحیح نیست. ایشان فرمود:اساسا اینکه ایشان فرموده قبل از دخول برای این شخص خروج مقدور نیست :ثانیا

ری با مت. پاسخ این بود که در مقدور بودن گاهی امقدور نیس مکلفبرای موضوع درست است و اال خروج اساسا  نتفاءسالبه به ا

واسطه مقدور است و گاهی بی واسطه، باالخره خروج هم برای این مکلف به واسطه دخول مقدور است، بله بی واسطه نیست اما با 

 کند. فرقی بین چیزی که با واسطه مقدور انسان باشد یا بی واسطه نمی واسطه مقدور است و
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 ،جود نداردوتعلق نهی نیست و مال ک نهی در آن وییم این مسئله خروج مبه چه دلیل بگوقتی این با سوء اختیار حاصل شده،  :ثالثا

بخواهید  ندارید که ی، شما دلیلباالخره هیچ نقصی از حیث مقدور بودن برای این شخص نسبت به شمول تکلیف و نهی وجود ندارد

  .خارج کنید ول تکلیف به اجتناب و نهی از غصباین را از شم

ماموربه است و لیس اال و هیچ مبغوضیت و نهیی  دعای شیخ انصاری این بود که خروجد. مردیمالحظه کانصاری را پس دلیل شیخ 

 متوجه این خروج نیست. محقق خراسانی سه اشکال به این دلیل کردند که باید ببینیم این اشکاالت وارد است یا خیر؟

 پرهیز از تفرقه، عنصر کلیدی دعوت همه انبیاء

نبیاء یکی از اموری که همواره در ادیان مختلف و از ناحیه اوری و کلیدی همه ادیان است. از عناصر مح مسئله وحدت و اتفاق

 بْرَاهِیمَإِ بِهِ وَصَِّیْنَا وَمَا إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا وَالَِّذِی نُوحًا بِهِشَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِِّینِ مَا وَصَِّى »وحدت پیروان ادیان است. عظام روی آن تاکید شده 

ت ما برای از احکام دین و آنچه که از شریع: فرمایدمیخداوند تبار ک و تعالی  1«یهِفِ تَتَفَرَِّقُوا وَلَا الدِِّینَ أَقِیمُوا أَنْ وَعِیسَى وَمُوسَى

( )صخطاب به رسول خدا ،سفارش کردیم و همان چیزی است که به تو وحی کردیم )ع(است که به نوح یشما قرار دادیم آن چیز

ا که م یآن چیز و سفارش کردیم )ع(و عیسی)ع( موسی )ع(،ا ست که ما به ابراهیم یو آن چیز «إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا وَالَِّذِی»فرماید:می 

دو چیز  ،به تو وحی کردیم را سفارش کردیمبه موسی)ع( و عیسی)ع( و ابراهیم)ع( وصیت و  )ع(برای شما تشریع کردیم و به نوح

  .تفرقه نکنید دین را برپا دارید و در مورد آن، یهِفِ تَتَفَرَِّقُوا وَلَا. 2 .برپا داشتن دین ،اقامه دین،الدِِّینَ أَقِیمُوا. 1: است

ان ممکن است از ناحیه بعضی از پیرو: پرهیز از تفرقه، گویدال وقتی میحا ،اقامه دین و پرهیز از تفرقه ،آیه دو سفارش اساسی دارد

بعضی از پیروان ادیان به این سفارش عمل نکردند معنایش این نیست که دیگران نیز کنید  اگر فرض ،نشودادیان به درستی رعایت 

  .باالخره وحدت مراتب دارد و تفرقه نیز همچنین ،عمل نکنند

را عمل  ندتنبیاء گفمتعال دستور داده و ا اگر همه طابق النعل بالنعل آنچه که خداوند ،در مراتب مختلف مسئولیت ها مختلف است

ه بشان آن طور کهمه انبیاء اینطور نبود که اصحا، اما شما ببینید در بین افتادنمی رفتند این اتفاقاتیک مسیر میبه و همه  کردندمی

یروان پ اما تالش انبیاء عظام بر این بود که موحدان و ،آمدمی خودشان مسائلی پیش. باالخره بین باشد رفتار کنند مطلوب این انبیاء

عدم تفرق یک امری است که به تمام انبیاء عظام و  دین و اقامه ،دین و آیین و شریعت خودشان را حول محور دین حفظ کنند

در خود قرآن دالئل و ن کامال واضح و روشن است، یپیامبر خاتم)ص( و اتا  )ع(از نوح ،اولوالعزم طبق نص قرآن تاکید شده است

قالیی و ع ،این یک امری است عقلی .د و وحدت بیان شده است و آثار زیان بار تفرقه را بیان کرده استآثار فروانی برای این اتحا

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ » :فرماید، اینکه میکند، ارشاد به آن چیزی است که عقل در ک مینهی ارشادی است یکبه یک معنا نهی از تفرقه 

 النَِّارِ مِنَ حُفْرَةٍ فَاشَ هِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَىبِنِعْمَتِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَِّفَ أَعْدَاءً کُنْتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللَِّهِ نِعْمَتَ کُرُواوَاذْ هِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَِّقُوااللَِّ

دشمنی بینتان برقرار بود و خداوند  ،کندین را به عنوان نعمت الهی یاد میا ؛2«تَهْتَدُونَ لَعَلَِّکُمْ آیَاتِهِ لَکُمْ اللَِّهُ یُبَیِِّنُ لِکَکَذ مِنْهَا فَأَنْقَذَکُمْ

 بودید لب پرتگاه آتش ،این را یادتان باشدواسطه این نعمت الهی برادر شدید.  بین قلوب شما الفت و مهربانی قرار داد و آن وقت به

   .ردو خداوند شما را نجات داد و برادری بینتان برقرار ک

                                                 
 .13شوری، آیه 1
 .103آل عمران، آیه  2



  

101 

 

سقوط  انسان را بر لبه پرتگاه و ها به طور کلیبین انسانعداوت  یعنی «النَِّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفَا وَکُنْتُمْ عَلَى » ین آیه نکات لطیفی داردا

داد آن وقت ایجاد کرد و اخوت را ایجاد کرد و اینها را از این پرتگاه نجات  بله دین اسالم آمد این محور را .دهددر آتش قرار می

ف ضعیتفرقه و تنازع نداشته باشید که اگر تنازع داشته باشید ، 1«وَأَطِیعُواْ اللَِّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» در آیه

 در آتش ورود و پرتگاهه باعث ضعیف شدن و سقوط در ، یعنی تفرقرودشود و قدرت و عظمت شما از بین می، ترسنا ک میشویدمی

 قابل انکار نیست. نیز شوداتحاد نصیب میآن وقت امنیت و آرامشی که در سایه  ،تر نیستاز این روشندیگر چیزی شود. می

شود ش قویتر میدر مواقعی اقتضائ اتحاد حول محور دین ،اقعا این عنصر کلیدی مشتر ک در همه ادیان استم وخواهم عرض کنمی

بینیم در دنیای اسالم واقعا هر قدمی و سخنی ریم میاو اوضاعی که ما داالن با این شرایط  ،دتر شوست ضعیفممکن او در مواردی 

عجیب  حال)ع( است. بیت و اهل )ص(تبار ک و تعالی و وجود پیامبر ندوب خداوه به این عنصر آسیب بزند قطعا مغضو رفتاری ک

 وغ اموری د سرارونیمگیرند و نادیده میبعضی به راحتی همه اینها را  ،بیندنسان میااما و واضح های روشن آموزهاست این همه 

 ندارد. ایامنیت و آسایش خود آنها ثمره و خسارت برای اسالم و مسلمینکنند که جز طالبی را مطرح میم
 

 «رب العالمین والحمد هلل»                                                                     
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