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

درباره این  به تفصیلبود.  ،بحث درباره قول شیخ انصاری در مسئله اضطرار ناشی از سوء اختیار که مقدمه واجبی قرار گرفته است

ظری که محقق ن ه دیگران به محقق خراسانی داشتند،، اشکاالتی کرا بیان کردیمبه ایشان خراسانی ، اشکاالت محقق سخن گفتیمنظر 

  .را مورد بررسی قرار دادیماره ارائه دادند بنایینی در این 

 اشکال مشترک به شیخ انصاری و دو قول دیگر

 الیه است و درو االن نیز مضطرار واقع شده از دار غصبی که به سوء اختی شیخ انصاری را در مورد خروجخود نظر اگر بخواهیم 

، دیمیک اشکال را قبال بیان کر .قول نیز قابل قبول نیست، این نظر و مورد ارزیابی قرار دهیم قدمه واجبی قرار گرفته،عین حال م

ست ا اریانص شیخدیگری نیز متوجه  ست. اشکالر مبتلی به اشکال ایم این  نظالت محقق خراسانی و دیگران گفتفارغ از اشکا

ه زیرا مصب این اشکال این است ک .شودشود، بلکه به دو قول دیگر نیز وارد میانصاری وارد نمی شیخمنتهی این اشکال فقط به 

 هبمأمور ر غصبی را فقطخروج از دا انصاری کسی مثل شیخ. یعنی امر دارد ،به استکسی ادعا کند خروج از دار غصبی مأمور

این ادعا یک مطلبی را ضمیمه کرده و به ، دیگری وجود ندارد هی و نه مالک نهی و مبغوضیت در آندعی است که  نه نداند و ممی

 .دارد و مبغوض است مأموربه است و مالک نهی نیز در آن وجود، هم منهی عنه، قول سوم این است که مور به استمأهم : گویدمی

: خروج از دار ایشان است که فرموددر واقع به این بخش از این ادعای  شودانصاری وارد می شیخشکال دومی که به به هر حال ا

نه  واً؛ نه نهی دارد عنه و ال یکون مبغوض ان بود که الیکون منهیشابخش از مدعای ای . اشکال اول ناظر به آنبه استغصبی مأمور

شود و آن اینکه خروج از انصاری متوجه می به بخشی دیگر از مدعای شیخ این اشکال مالک نهی و مبغضویت در آن وجود دارد؛

 . موربه استدار غصبی مأ

شود و هم به دو قول دیگر انصاری وارد می م به شیخهلذا این اشکال  ،اقوال دیگر هم وجود داردبعضی از  رپس چون این ادعا د

. پس این اشکال به به است و هم منهی عنهمأمور دار غصبی هم رکه خروج از دار غصبی مثل نماز د میرزای قمی معتقد است مثال

 اشکال چیست؟ . امادتواند وارد شوآن قول و نظیر آن هم می
 ماالت سه گانه در مورد وجوب خروج از دار غصبی و بطالن آنهااحت

؟ سه موربه است، چرا مأتوجیه شوداین کالم ند اتو، برچه اساسی میموربه استانصاری فرمودند خروج از دار غصبی مأاینکه شیخ 

 شود: ی وجوب خروج از دار غصبی سه احتمال در موردش تصویر مین، یعتوان ذکر کرداحتمال اینجا می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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روج که خ، باالخره تخلص از حرام واجبی است وجوب مقدمی داشته باشد به عنوان اینکه مقدمه تخلص از حرام است احتمال اول:

  .شود به وجوب مقدمیمقدمیت برای آن واجب متصف می لذا به اعتبار ،شودواقع مقدمه آن محسوب می رد

ال به م جوب نفسی در واقع متعلق است به ردوشود منتهی این وج از دار غصبی متعلق میسی به خریک وجوب نف احتمال دوم:

د دار غصبی مصداق برای رکه خروج از  اا به صاحبشان مسترد کنید و از آنجر؛ یعنی کأنه یک امری داریم که مال دیگران صاحبش

  .شود وجوب نفسی به عنوان مصداق وجوب رد مال به صاحبش ، این وجوبش میپس واجبٌ، احب استمال به ص

ت ص از حرام اسخودش تخل، منتهی نه به عنوان رد مال به صاحب، بلکه به عنوان اینکه وجوب نفسی داشته باشد احتمال سوم:

خروج  ؟ باشود؟ چگونه محقق میتخلص از حرام یعنی چه .مثل احتمال اول و  دیگر جنبه مقدمیت برای تخلص از حرام پیدا نکند

تخلص وجوبش نفسی است و خروج هم در واقع به نفسه تخلص از حرام است و لذا کند پس دار غصبی تخلص تحقق پیدا میاز 

  .کندوجوب پیدا می

همین  ،تصویر کنیمتوانیم نمیخروج از دار غصبی وب جو یبرا هم احتمال چهارمی ،یک از این سه احتمال قابل قبول نیستهیچ 

  .به اشکال است است و این سه احتمال مبتال سه احتمال
 بررسی احتماالت سه گانه 

 احتمال اولبطالن 

. اگر بخواهیم چیزی را به برای تخلص از حرام جای اشکال استی مقدمیت خروج ادر صغراین احتماالت باطل است چون:  اوال:

اینجا  .منطبق شود ی مسئله بر آنا، سپس کبررا احراز کنیم که مقدمیت آن اولین گام این است ،ب کنیمعنوان مقدمه واجب، واج

ویر به ذی المقدمه تص وقتی مقدمیت نسبت ؟مقدمه تخلص از حرام استچه کسی گفته است که خروج  اولین مشکل این است که

دبان و رفتن مثل نصب نر ،دقیقت جدا باشند و این دو حقیقت یکی نسبت به دیگری جنبه مقدمیت داشته باششود که اینها دو حمی

، لذا در است ز آنا، یک مصداقی خود تخلص از حرام است نه اینکه مقدمه تخلص از حرام باشد ،اینجا خروج ،باالی پشت بام

 اشکال است. تخلص از حرام جای یخروج برامیت اصل مقد

دمه واجب باشد خودش اول کالم اینکه مقاما  ،ص از حرام بدانیمرا مقدمه تخل بر فرض از این صغری عدول کنیم و خروج ثانیا:

 فرض جا نیز برلذا اینواجب عرض کردیم که مقدمه واجب، واجب نیست، وجوب مقدمه یا مقدمه  به قبال در مباحث مربوطاست. 

  .محل اشکال است مقدمیت خروج وجوبش

، به خصوص در دلیلی داشتیم ر ماگا .محل اشکال استد خودش این جنبه مقدمیت برای آن داردمه که قخود ذی الموجوب  ثالثا:

 برایش ثابتستیم وجوب توان، آن وقت میبه ترک حرام ،حرامکرد به رهایی از ای، روایتی امر می، مثال آیهاز حراممورد تخلص 

ه باشد و نه چیز دیگری مثل اجماع یا یکی از ب کردعنوان تخلص از حرام را برای ما واج و نه روایتی داریم که ای، ما نه آیهکنیم

ت یا عت اسمستلزم اطاتخلص از حرام به عنوان اینکه ، بله کندثابت چیزی اینجا وجود ندارد که وجوب را برای تخلص  ،لهدااین 

وجوب  غیر از بحث  لزوم عقلیال الزم است ولی وجوب شرعی نداریم، عق ،است از مخالفت با موال یگر مستلزم رهاییبه تعبیر د

  .دلیلی بر وجوب نداریمشرعی است بله عقال تخلص از حرام است، اما شرعا 

  .د  و وجوب نفسی آن قابل اثبات نیستوشپس احتمال اول منتفی می
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 احتمال دوم بطالن

  .رد مال به صاحبش و امثال اینهایعنی بگوییم وجوب نفسی دارد ولی نه به عنوان تخلص از حرام بلکه به عنوان 

ال یَحِل ُّ »روایاتی داریم مثل اینکه  البته ،نیست شرع دلیلی بر آن ربخواهیم آن را واجب شرعی بدانیم، دصاحب که  بهمسئله رد مال 

 یحل به معنای یحرمپس الاست « یحرم لکل مکلف ان یتصرف فی مال غیره»به معنای که 7«یرِهِ بغَیرِ إذنِهِألِحدٍ أن یَتَصَرَُّفَ في مالِ غَ

ب پس وجو نداریم.مال به صاحبش در ادله شرعیه رد وجوب یزی به عنوان چ ، این حرام است لکنتصرف در مال غیرالیحرم  است،

خ وقتی شیاز حرمت غصب انتزاع شده،  حکم شرعی نیست. این  هم در واقع یک حکم عقلی است که  رد مال به صاحب نیز یک

مثل  ،امر دارد این یک واجب شرعی است وید: وخواهد بگ، یعنی میبه استند که خروج از دار غصبی مأمورکیمانصاری ادعا 

رد مال به صاحبه نداریم، وجوب رد مال بصاحبه یک حکم  عنوانشرعی به  ما واجب مالحظه کردید که؛ سایر واجبات شرعیه

  .رودعقلی انتزاع شده از حرمت تصرف در مال غیر است. پس احتمال دوم نیز کنار می
 احتمال سوم  بطالن

از حرام  تخلص ودشاین خعنوان اینکه  ی بهیم ولکه برای خروج از دار غصبی یک وجوب نفسی در نظر بگیر این بوداحتمال سوم 

 ستا ش اینتیا، بلکه نهزیرا مالحظه کردید که خود تخلص از حرام وجوب شرعی نفسی ندارد ،حتمال هم منتفی است. این ااست

 زمه، الکنند از محرماتی میهگویند کار حرام نکنید، ن. به ما میشودیمی از فعل حرام استفاده هکه یک حکم عقلی است که از ن

  .این هم یک حکم شرعی نفسی نداردشود لزوم تخلص از حرام، یی از محرمات مهن

یا به امر غیری نیاز داریم تا وجوب مقدمی ثابت شود یا به امر نفسی نیاز و مأموربه بودنش،  غصبی ای وجوب خروج از داربرپس 

چطور  ؟به است: مأموربگوییمتوانیم چطور می . لذاشودیمتصویر ن یک از این دو اینجا اریم تا وجوب نفسی ثابت شود و هیچد

وج خراف اب اتصیک از اسب، هیچ موربهکه خروج از دار غصبی واجبٌ، مأ حرفشان این بودانصاری شیخ  ؟واجب است :گوییممی

  .محل اشکال استانصاری رسد این سخن شیخ از دار غصبی به وجوب اینجا وجود ندارد و لذا به نظر می
 شرط پذیرش وجوب غیری

ز وجوب غیری برای خروج ا مبگویی . و آن اینکهمقدمات محل اشکال است تنی بر یک مقدماتی است که پذیرش آنل مباحتما ینا

  :بپذیریم، منتهی به شرط اینکه شودار غصبی ثابت مید

  امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. :اوالً

 ، واجب است. بپذیریم مقدمه واجب :ثانیاً

ام نهی از شئ هم مقتضی امر به ضد ع عکسش هم بگوییم در ناحیه توانیم. میمقتضی نهی از ضد عام استمر به شئ ااگر گفتیم 

 از تصرف در مال وقتی ،هی عنه استتصرف در مال غیر حرام است و من زیرا ،ی امر به خروج استمقتض ی از غصبه، مثال ناست

 ترک تصرفاش الزمه آن است و مقتضی امر به ضد عامنهی از شئ زیرا  ،باشد متصرف حرا اش این است کهغیر نهی شود، الزمه

رف به ترک تص . پس اگر نهی از غصب را متقضی امرترک تصرف است انخروج هم ،اش این است که تصرف ترک شودهالزم ،است

 .امر دارد توانیم بگوییم خروج، میبدانیم

                                                 
 . 6از ابواب االنفال، ح 3، باب6وسائل، ج 2
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ا واجب شرع شرعا واجب شد، مقدمه آن نیز اگر چیزی :بگوییم و ویمشما قائل به وجوب مقدمه  که این مبتنی بر این است البته

مه مقد زیرا خروج از دار غصبی ،شودنیز واجب می یز دار غصبخروج ا ،اگر ترک تصرف در  مال غیر وجوب  پیدا کرد ،است

ه برای خروج از دار شود ک، نتیجه این میمقدمه واجب نیز واجب استحال اگر گفته شد  .منحصره ترک تصرف در مال غیر است

 . ثابت شود یغیر غصبی یک وجوب

ربه ومأم بگوییم توانیمعی ثابت کنیم و میتوانیم برای خروج از دار غصبی یک وجوب شرپذیرش این دو مبنا می نها بات ما پس

  وم. نای دبماول را قبول کردیم و نه در حالیکه نه مبنای است، 

جوب از و در بحث است و نه مقتضی نهی از ضد خاص.ضد عام  ر به شئ نه مقتضی نهی ازمکه انظر مختار در مباحث ضداین بود 

، تنها کسانی وجوب غیری خروج از دار غصبی شویم ملتزم بهتوانیم دیگر نمیلذا . ا واجب نیستعب شرجامقدمه هم گفتیم مقدمه و

را قبول  همبحث وجوب شرعی مقد انصاری نیز با توجه به اینکه شیخ ولی ،توانند این را قبول کنند که به این دو مبنا ملتزم شوندمی

 .برای خروج از دار غصبی ثابت کندرا وجوب غیری توانند ، او هم نمیندارد

که آن  (که مضطرالیه است و مقدمه تخلص از حرام است)باره خروج از دار غصبی نظر شیخ انصاری در ذکرنا کله: فتحصل مما

 ه کسانیهممتوجه بلکه  انصاری متوجه شیخنه تنها این اشکال قابل قبول نیست. وجوب شرعی دارد، گوید میو داند به میمورمأ را

 .اموربه است و هم منهی عنهم خروج گویدکه می مثل میرزای قمی و کسیرا مأموربه خروج از دار غصبی  که است

 سوال:

باتوجه  را عام بگیریم و هجنبه مقدمیت داشته و معنای مقدمکه بر فرض  :گوییماینجا می ،ش صغری استیرعلی فرض پذ آن پاسخ:

تصویر می کنیم مبتلی به این اشکاالت است. منافاتی بین این دو حرف نیست. آنجا اشکال در صغری  ای که برای مقدمیتبه دایره

ین امقدمی شرعی برای خروج از دار غصبی پیدا کنیم که گذشت.  کردیم و اینجا می گوییم بله تنها یک راه دارد برای اینکه وجوب

 با قطع نظر از آن اشکالی است که در صغری وجود دارد.

 سوال:

شود و یک وقت مقدمه شود یک وقت این اضطرار به نحوی است که مقدمه یک واجبی هم میدر مواردی که اضطرار پیدا می پاسخ:

گیرد، باالخره این خروج از دار غصبی یا رد مال به صاحبش قدمه یک واجبی هم قرار میواجبی نیست، فرض ما جایی است که م

را برگردانید. بحث در لزوم عقلی نیست بحث در مال که باید این  غصب یک حکم عقلیهیچ دلیلی بر آن نداریم. بله الزمه حرمت 

 وجوب شرعی است، میگوییم وجوب شرعی نداریم.

  .شودمی بسته لپرونده قول او

 قول دوم 
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. کرده است رااختی اآن ر نیزبر مختصر ابن حاجب 1را اختیار کرده است و در شرح عضدیآن  2این قولی است که میرزای قمی

 عمده این است ، هم واجب است و هم حرام.هر دو ،موربه است و هم منهی عنه: به طور کلی خروج از دار غصبی هم مأگویندمی

  ؟موربه بودن و منهی عنه بودن چیستن قول بر مأکه ببینیم دلیل ای

 ؟باید دید دلیلش چیست ولی اصل مدعا معلوم است. حال کندرد مید و آن را کننقل میرا این قول  محقق خراسانی دلیل

دار غصبی جب است و هم حرام، مثل نماز در دار غصبی، چطور نماز در اتصرف و خروج از دار غصبی هم و این :گویندایشان می

 هم ماموربه است و هم منهی عنه اینجا نیز همینطور است.
 

 «والحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                           

                                                 
 .253، ص2، ج)چاپ قدیم(قوانین 2

 .44شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب، ص 1


