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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

دوم از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بود. عرض کردیم موضوع بحث در این تنبیه این است که اگر اضطرار به سوء بحث در تنبیه 

مثل اینکه کسی به سوء اختیار وارد در یک دار غصبی  ؟واجبی محسوب شود حکمش چیسته مقدمه لیااختیار باشد و فعل مضطر

مقدمه یک واجبی است که آن ز سوء اختیار است و در واقع خروج، ر ناشی ااین اضطرا، شده است و االن اضطرار به خروج دارد

  .اجماال موضوع بحث تنبیه دوم این استاست.  واجب تخلص از کون در مکان غصبی و دار غصبی

 .این مسئله ذکر کردند دیم محقق خراسانی چهار قول درعرض کر

 )نظر محقق خراسانی( قول پنجم

کنیم و دلیلشان را توضیح خواهیم داد و آنگاه به بررسی این ، ما نظر ایشان را ذکر میخراسانی استقول خود محقق قول پنجم، 

هم  ،گانه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهخراسانی در کفایه این اقوال چهارالبته خود محقق  .نظر و سایر اقوال خواهیم پرداخت

حقق ما االن نظر مهم دیگر انظار را مورد بررسی قرار داده است.  و را انینرا و هم میرزای قمی و صاحب قوانصاری شیخ نظر 

مطلبی که ایشان در مقدمه این تنبیه ذکر کردند  ر خواهیم کرد و آنگاه به بررسیرا ذکز دو جزء است اخراسانی را که در واقع مرکب 

 کنیم.بررسی میخواهیم پرداخت و بعد خود نظر ایشان و سایر اقوال را 

 : محقق خراسانی در واقع دو ادعا دارند

، حرام فعلی نیست، زیرا نهی قبلی ساقط شده است، اکنون نهی فعلی ندارد ناشی از سوء اختیار بوده، خروج از دارغصبی که .1

 . لکن مالک نهی قبلی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت به قوت خودش باقی است

 .موربه نیسته نام تخلص از حرام یعنی غصب است، اما در عین حال مأواجبی ب خروج از این دار با اینکه مقدمه منحصره.  .2

  دلیل بر این قول و نظر چیست؟

ل و ممنهی عنه به نهی فعلی نیست و حرمت فعلی ندارد اما مالک نهی یعنی مبغوضیت این ع ،دلیل بر اینکه خروج دلیل جزء اول:

توانست و قدرت مکلف قبل از ورود به این دار می این است که این ،ی استخودش باققوت به  لاستحقاق عقوبت بواسطه آن عم

داد که قرار یشرایط ، خودش را دراما او به سوء اختیار خودش ،که ملک غیر است نداشته باشد مکان داشت که هیچ تصرفی در این

این عمل را و تواند مبغوضیت یماست، این ن، لذا چون این اضطرار ناشی از سوء اختیار االن اضطرار به خروج پیدا کرده است
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ر زیرا او د ،ساقثط شده است چند نهی فعلی االن وجود ندارد و این نهی هر ،کندمل را برطرف ق عقوبت به واسطه این عاقاستح

ا نیست معنگیرد اما به این ، اضطرار جلوی توجه فعلی خطاب را میموال بتواند یک خطاب زجری متوجه او کند شرایطی نیست که

ون چ ماکند ابرای تخلص از حرام این کار را می الخره درست است کهکه استحقاق عقوبت ندارد یا این عمل مبغوض موال نیست، با

 است. باقی به قوت خودش ناشی از سوء اختیار است بنابراین استحقاق عقوبت و مبغوضیت این عمل 

وجود دارد چه فرقی است بین اضطرار ناشی از سوء اختیار  رار و بقیه اضطرارهااست به ذهن بیاید که چه فرقی بین این اضط ممکن

نند ء اختیار نیز هماشد اضطرار به سوااگر قرار ب :فرمایدو اضطراری که قهری است و ناشی از اختیار نیست؟ محقق خراسانی می

عبارت است  هکی فاسد دارد تال ، یکبین ببرد زاا تغییر دهد و حتی مالک تکلیف ر ها رافع تکلیف باشد و تکلیف راسایر اضطرار

مر می را مکلف از این طریق تبدیل کند به یک ارایعنی هر چیز ح .به طور کلی اختیار حرمت و وجوب دست مکلفین بیفتد از اینکه

ند این شرب خمر کعادی هد در حالت افرض کنید کسی بخو ،قاق عقوبتحمباح که نه حرمت فعلی دارد و نه حتی مبغوضیت و است

بیماری پیدا کند که یک مثال کسی  ،رود و مبغوضیت هم نداردرب خمر در صورت اضطرار از بین میحرمت فعلی ش، حرام است

حال اگر قرار باشد  ،عقوبت هم ندارد قارود و مبغوضیت و استحق، اینجا نهی فعلی کنار میعالج آن منحصرا در شرب خمر باشد

اش ضیت و استحقاق عقوبت هم مرتفع شود، الزمهی از سوء اختیار نیز حرمت کنار رود و مالک نهی یعنی مبغودر موارد اضطرار ناش

ه ار بطرار دهد که اضراختیار خودش را در یک موقعیتی ق دش را در شرایطی قرار دهد و با سوءخو بتواند این است که هر کسی

است  این معنایش این .ه نهی فعلی دارد و نه مبغوضیت و استحقاق عقوبتای او ندر اینصورت شرب خمر بر شرب خمر پیدا کند و

مسئله همین است اگر کسی در دار غصبی وارد اینجا نیز در مسئله خروج  .فتداکه اختیار حلیت و حرمت کامال به دست مکلف می

ر نخواهد ات و نهی فعلی در کو حرمشود ه میاگر بگوییم هم نهی برداشتاینجا  ،برای او حرام است ، اینجا خروجاختیاره شد به سوء

لی الزمه این سخن این است که به طور ک رود،وضیت هم نیست و استحقاق عقوبت نیز کنار میا مبغسابود نسبت به این خروج و اس

که لکنار برود ب که نه تنها حرمت کار حرامش کند، یعنی به اختیار خودش کاری حلیت و حرمت خروج دست خود شخص باشد

تحقاق عقوبت ساین دلیلی است که ایشان برای از بین نرفتن و کنار نرفتن مبغوضیت و ا .مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم از بین برود

 .کننددر این مقام ذکر می

به مورمأ، چرا به چه دلیل این خروجی که به گفته خود شما مقدمه منحصره یک واجبی است به نام تخلص از حرام :جزء دومدلیل 

چرا این واجب نباشد. محقق  و خروج از حرام همین است، پستخلص از حرام فرض این است که تنها راه و مقدمه منحصره ، نباشد

  .منحصر است و اخری منحصر غیر ای واجب باشد تارتا این مقدمهفرماید: در مواردی که مقدمهخراسانی می

یگر در کنارش یک مقدمه مباح وجود دارد، مقدمه غیر منحصر چون د طبیعتا آن اگر مقدمه غیر منحصر باشد که تکلیف معلوم است،

البته علی القول بوجوب مقدمه و این مقدمه حرام  کندب پیدا میوجو بهمقدمه مباح اتصاف  رسد و آناین مقدمه حرام نمی نوبت به

 ماند. به حرمت خودش باقی می

ه و ه کنیم بین حرمت مقدممقایسکند که ما باید ر میکساانی اینجا یک قانون کلی ذمحقق خر ،اما در جایی که مقدمه منحصر باشد

یش رع باگر اهمیت ذی المقدمه که واجب است نزد شا ،ببینیم کدام یک از اینها نزد شارع اهمیت بیشتری دارد ،المقدمهوجوب ذی

رود و بلکه شود و حرمت این مقدمه از بین میطه اهم بودن ذی المقدمه الزم  میمه حرام به واسدقاز این مقدمه است، طبیعتا این م



  

66 

 

ی که در حال غرق شدن است متوقف بر تصرف در ملک غیر است و طبیعتا شود مثال فرض کنید نجات انسانمتصف به وجوب می

ست به واسطه اهم بودن نجات نفس ا اینجا روشن اجب است.که مقدمه آن وبشود ن حرام بایست مرتکب ایغریق مینجات برای 

المقدمه ، اما اگر جایی ذیودشیمهست مانعی ندارد و بلکه واجب هم حترمه نزد شارع ارتکاب این مقدمه حرام که منحصر هم م

ن حداقل مالک مبغوضیتش از بی ماند یااقی میم به حرمت خودش باردیگر این مقدمه منحصره حاین اهمیت را نداشته باشد قهرا 

 .رودنمی

ز حرام ا ه خروج مقدمه منحصره تخلصدرست است  ک :فرماید؟ محقق خراسانی میببینیم که ما نحن فیه اینچنین است یا خیر حال

بدون اذن او نداشته باشد راهش این  ،تصرف در مال غیر ، برای اینکه مکلفحرام است زااست، یعنی یک واجبی به نام تخلص 

این مکان غصبی و  در مکلف این ماندن شود کهشود و همچنین روشن است که عدم خروج باعث می از این ملک خارجکه  ستا

، همین قدر که این چند کوتاه شود در یک زمانرج شود تصرف در ملک غیر منحصر میاگر بخواهد خا .استمرار پیدا کنددار غیر 

ین ر دوارن امر بین اتر است و معلوم است دطبیعتا تصرفش طوالنی کار را نکنداما اگر این  ،شود قدمی بردارد و از این خانه خارج

 و رهایی از آن یواجب است، اهمیتش کمتر از آن مشکل اصل که دو ارتکاب مقدمه حرام اهمیتش کمتر است از آن ذی المقدمه

  مشکل است.

است که این شخص بخواهد خارج  یناز ات و اهمیت تخلص از حرام نیز بیش سمنحصره تخلص از حرام ا این خروج مقدمه پس

ی از سوء اختیار خود این شخص ناشاینکه اضطرار به خروج  این حرام را مرتکب شود، لکن یک مشکل اینجاست و آن و شود

وده است به واسطه اضطرار و خطاب زجری که متوجه این شخص بنهی  آید این است که آناست. آنچه که در این شرایط پیش می

، باالخره آن اهمیتش اقتضاء می کند این باالخره مبادرت به این کار بکند و این حرمت فعلی برداشته شود لکن دشویبرطرف م

چون این حالت و این وضعیت این اضطرار ناشی از سوء اختیار خود او بوده است آن مبغوضیت به قوت خودش باقی می ماند و 

گذارد این خروج متصف به وجوب ماند و این مبغوضیت دیگر نمیش باقی میکند. آن مبغوضیت به قوت خوددیگر وجوب پیدا نمی

 مقدمی شود و متعلق امر قرار بگیرد این یک مانعی است بر سر تعلق گرفتن امر به این خروج. 

 خالصه بحث

مدعای ایشان این پس مالحظه کردید که محقق خراسانی بر مدعای خودشان که مرکب از دو جزء است دلیل اقامه کردند جزء اول 

است که این خروج با اینکه مقدمه منحصره است اما چون با سوء اختیار اضطرار پیدا کرده است حرمت فعلی و نهی فعلی از او کنار 

شود می رود اما مبغوضیتش باقی است و همین مبغوضیت مانع تعلق امر و توجه تکلیف به خروج به او می شود و مانع از این می

یل بر اینکه چرا مبغوضیت هم دلرود و د و دلیلش را هم عرض کردیم، هم دلیل بر اینکه چرا نهی و خطاب کنار میکه واجب شو

 اهیم به حسبویعنی اگر بخ .است د با اینکه مقدمه منحصره یک واجبجب شوواتواند نمی ماند و هم دلیل بر اینکه چراباقی می

. مالک مبغوضیت و استحقاق عقوبت 2.  حرمت فعلی کنار می رود 1 :دارد ءه جزخراسانی س محقق ادعای نه، کأدقت نگاه کنیم

 تواند متوجه شود به این مقدمه.. امر نمی3باقی است 

ادعای محقق خراسانی را ذکر دلیل هر سه جزء ء دارد و ما در واقع با این بیان، زتر مدعای ایشان سه جدر واقع در تحلیل دقیق

 کردیم. 
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 محقق خراسانی  بررسی مقدمه

ما باید کالم محقق خراسانی را بررسی کنیم چه آن چیزی که به عنوان مقدمه بیان کردند و هم آنچه را که به عنوان قولشان و دلیلشان 

بیان کردند البته عرض کردم محقق خراسانی آن چهار قولی که بیان کردند را یک به یک مورد بررسی قرار دادند مخصوصا قول 

موضوع بحث یعنی اصل بحث تنبیه دوم شدند درست  رمحقق خراسانی گفتند و بعد وارد داین مقدمه که  لآیا اص حال انصاری.شیخ 

 است یا خیر؟

به طور کلی فرمودند بی شود( رار ناشی از سوء اختیار که خودش مقدمه یک واجطصرف نظر از این اضدر مقدمه ) محقق خراسانی

طرار اگر اض ،ستهری است و یا ناشی از اختیار اویا این اضطرار غیر اختیاری و قبه حرام پیدا کند،  ، اضطراراگر انسان و مکلف

فرض مالک  نحال و در ای مستلزم رفع حرمت و مبغوضیت است و اساسا در این ،قهری باشد یا به تعبیر دیگر به سوء اختیار نباشد

 ،شودرود، حال اگر امری وجود داشته باشد، مالک امر بدون مزاحم میر میکناپس مالک تحریم  ،گذار باشداند اثر توتحریم نمی

ی در برابر این کنار رفته و هم مالکش و هیچ مانعهم خودش  ،و دیگر حرام شودوبی باشد آن عبادت صحیحا واقع میاگر امر وج

یار اخت باشد و بلکه بسوءگر اضطرار قهری ناما ا ،شوداشد به نحو صحیح و درست انجام میعبادت ب عمل، لذا اگر این عمل نیست

یزی که چ بهرا شود کسی نمی عقال تکلیف به غیر مقدور است و ،زیرا اساسا این تکلیف ،داردنهی فعلی را بر می حرمت وباشد، 

و مفسده  مبغوضماند و کماکان مالک حرمت و مالک نهی در آن می ، منتهیشودکرد، لذا حرمت برداشته میمکلف  ورش نیستمقد

  .ای است که ایشان گفته استاین مقدمه .د که این عمل صحیحا واقع شودشودارد و این مانع می

ت که اضطرار به سوء اختیار آنچه که در تنبیه دوم مورد بحث است این اس ؟اجب است یا خیراین عمل مقدمه و ما کاری نداریم که

 قدمه یک واجبی، صرف نظر از این است که مگویدای که ایشان در مقدمه میا مسئله. امیک واجب باشد هو در عین حال مقدمباشد 

ری طی کردند عبارت است از بقاء مالک و تأثی برای تصحیح عمل عبادی کلی است راهی که محقق خراسانی اینجا قرار بگیرد؛ بلکه

در حالیکه ناشی از  در جایی که اضطرار قهری باشد .را بگیرد مقربیت آنشود جلوی گذارد و باعث میکه این مالک در حکم می

انع یک م ،اضطرار ناشی از سوء اختیار، اما در این فرض یعنی مانعی در برابر مقربیت این عمل وجود ندارد اشد،ار نبسوء اختی

پس در واقع به نظر  .شودو مانع مقربیت این عمل عبادی می یردگعمل جلوی تصحیح این عمل را می مبغوضیتداریم،  یبزرگ

  .ماندشود اما مالکش باقی میکه حرمت برداشته میمحقق خراسانی اصل مسئله این است 

 رودیم کنار رود حرمتمی کنار ، خطابتواند عمل صحیحی باشداین عمل میخواهید بگویید سوال این است اینکه در واقع شما می

طه به واس یک راهی را طی کرده است برای اینکه این عملی که حرام بوده است نه محقق خراسانی، کأماندباقی میاما مبغوضیت 

ن ما ایاست نیم آیا واقعا از راه مالک بهتر ببی .ماند، راهش هم این است که آن مالک موثر در حکم باقی میصحیح شود اضطرار

به عبارت دیگر برای تصحیح عبادت در حال  ؟ندشوو اطالقات ادله شامل این مورد میبگوییم خود ادله  عمل را تصحیح کنیم یا

و باعث می شود این عمل صحیح شود؟ اگر حرمت به  گذاردامر برویم که بواسطه رفع حرمت تاثیر می چرا سراغ مالک ،اضطرار

این  به شدیمن اگر اطالق دلیل تا به حال شامل این مورد ؟ه مانعی برای شمول اطالقات ادله استچ رواسطه اضطرار کنار رود دیگ

کنار رفته است و حرمت مرتفع  یاما حال که خطاب تحریم ،بود، خطاب تحریمی متوجه آن حرمت داشتعمل که این  دلیل بود

  کنیم؟ یححو عبادت را تصعمل سراغ مالک وجوب برویم و  چرا استه شد
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ت؟ باقی اساین مالک وجوب  که حرمت مرتفع شدآن؟ از کجا بدانیم بعد از احراز کنیماز کجا مالک وجوب را  ،اینجا جای بحث دارد

حیح مل  را تصپس بهتر این است که به جای اینکه از راه مالک وجوب وارد شویم و بخواهیم این عاشکال دارد. اینها همه جای 

کند. اینها ثابت میجوب را در مورد شود و حکم وا شامل این مورد میقهباطالادله شود پس از آنکه حرمت برداشته می کنیم بگوییم

 نیازی نیست. همین کافی است و بیش از این 

ضرورتی ندارد که خودمان را به زحمت  توانیم بگوییممیمحقق خراسانی در مقدمه این تنبیه، در بررسی مطلب  لذا در مرحله اول

 ون مالک وجوب دیگر مزاحمی نداردبیندازیم و از راه وجود مالک و تاثیرش در حکم بخواهیم  عبادت را تصحیح کنیم و بگوییم چ

لذا یوثر فی االمر، دلیلی ندارد این کار را بکنیم ما می گوییم وقتی حرمت مرتفع شد، وقتی به دلیل اضطرار نهی کنار رفت خود رفع 

را  خطابادله وجود داشت را از بین برده است پس دیگر خود  اطالقات شمول انه آن مانعی که در برابرحرمت به سبب اضطرار ک

بهترین  ی ابهام و اشکال دارد.شامل می کنیم و از راه خود خطاب وارد می شویم از راه خود امر وارد می شویم نه مالکش که جا

 بدون اینکه بخواهیم سراغ مالک رویم. دله این عبادت را تصحیحراه این است که از راه اطالقات ا

اند خروج حرام لیس . بعضی گفته2لیس اال.  اند که خروج واجبٌ. بعضی گفته1اما اصل حرف ایشان؛ اینجا چند قول وجود داشت: 

 . اند الیکون واجبا و الحراما. بعضی گفته4اند هم واجب و هم حرام . بعضی گفته3اال. 

ت یا ؛ آیا این دلیل درست اسحال در بین این اقوال کدام قول صحیح است؟ نظر محقق خراسانی را گفتیم و دلیلشان را نیز گفتیم
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