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 «عن م ج اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 ثمره بحث خروج از دار غصبی

شود به ثمره نزاع در بحث خروج از دار غصبی. محقق خراسانی آخرین بحثی که از مسئله اجتماع امر و نهی باقی مانده مربوط می

، شودیی نیز محسوب مهامر و ندر حقیقت ثمره مسئله اجتماع  ،که این ثمره ضمن اینکه برای این بحث مفید استای ذکر کردند ثمره

  ع این بحث دو فایده و دو هدف دارد:در واقی نیع

  خروج از دار غصبی.مسئله  در ی نزاعثمره عمل .1

  .نهی ثمره عملیه مسئله اجتماع امر و .2

، ثمره عملیه قول به جواز و قول به امتناع داشتیمای به دمات بحث اجتماع امر و نهی اشارهدر مقدمه دهم از مقخاطرتان باشد اگر 

ئله نماز در مس امتناع چه تأثیری دارد و چه کسانی در به آنجا به تفصیل بحث کردیم که به طور کلی در اینکه قول به جواز و قول

  .شدند زابه بطالن نم لسانی قائو چه ک صحت نماز هب دار غصبی قائل

 ای به مقدمه دهم اشاره

ته جبی قرار گرف، آن هم در حالیکه مقدمه وافرض اضطرار است شاء اهلل این مسئله را که درو بعد ان مکنمی ای به آن بحثاشارهمن 

 . کر خواهم کردت را ذاس

اگر  .شویمئل به امتناع اجتماع امر و نهی میشویم و اخری قای میهن مر واجواز اجتماع  به ئلتا ما قارائله گفته شد که تسدر آن م

در مسئله ه ینکامحقق بروجردی با  . بعضی مثلقائل به جواز شدیم یک نتیجه دارد و اگر قائل به امتناع شدیم نتیجه دیگری دارد

محقق نایینی فروضی را تصویر  .ندردحکم به صحت در نماز در دار غصبی مخالفت کشدند اما با  قائل به جواز یهن مر وااجتماع 

شوند ی در آن مجتمع میهن چه که امر وی آنهن مر وادر مسئله اجتماع : ایشان فرمود. دلیلی بیان کردندو محقق بروجردی  کردند

توان کند نمی، لذا از آنجا که نماز صالحیت تقرب پیدا نمیند هم مقرب باشد و هم مبعداتووجود خارجی نمی ارجی است ووجود خ

  .به صحت این نماز کرد حکم

هرچند غاصب  ،صحت نماز کنیم حکم به دبای شدیم به طور کلی یهن تماع امر و: اگر ما قائل به جواز اجق خراسانی فرمودمحق

  ت:متصور اس سه صورت  و جانب نهی را مقدم کنیم، امتناع شویم به لگر قائاما ا ،حق عقاب استستشود ومعاصی هم محسوب می

 است.: صورت علم به حکم و موضوع صورت اول .1

  .است صورت دوم جهل تقصیری .2

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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   .صورت سوم جهل قصوری است .3

  .نماز صحیح استاما در صورت سوم است، نماز باطل ایشان فرمودند: در دو صورت اول 

. لذا که ایشان فرمود ود. این چند صورتی بصحیح است زاتند که بر فرض تقدیم جانب امر نمداش ایشان یک فرض دیگری نیز

 .آیدعلی القول باالجتماع نتیجه دیگری به دست میشود و اصل میقول باالمتناع یک نتیجه حه علی المالحظه کردید ک

شد و قائل  ه جواز اجتماعکسی قائل بگفتیم اگر  ،مالحظاتی هم داشتیما فی الجمله با کالم محقق خراسانی موافقت کردیم و البته م

م لش را هباید بگوییم نماز صحیح است و دلی( و هم نهی از غصب هم امر به نماز)مجتمع شوند توانند میامر و نهی با هم شد که 

سانی اچنانچه جانب امر را مقدم کنیم اینجا نیز سخن محقق خر ،اما در صورتی که قائل به امتناع شویم ،کنیمگفتیم و دیگر تکرار نمی

دیگر وجهی برای  ،د، زیرا اگرمندوحه باشدوحه در کار نباشدای که اینجا وجود دارد این است که قید منصحیح است و تنها مالحظه

 . تقدیم امر نیست

  :سه صورت قابل تصویراست تقدیم جانب نهی اما در فرض امتناع و

  .مکلف عالم و ملتفت به حکم و موضوع است اینکه .1

 نیز تقصیری است.اینکه مکلف به موضوع یا حکم جهل دارد و جهلش  .2

 است.قصوری  ش نیزجهلاینکه مکلف به موضوع یا حکم جهل دارد و  .3

نماز  این :محقق خراسانی فرمود در صورت سوم .است که نماز باطل استتیم حق با محقق خراسانی فدوم گ در صورت اول و

این جهل قصوری مانع ما ا ،با اینکه جانب نهی مقدم است و امر ندارد ،دهداو را معذور قرار می قصوراً زیرا جهل، استصحیح 

است و وجهی برای حکم به صحت نماز نیز باطل  ، لکن ما گفتیم که ایننماز صحیح است :ایشان فرمود، اینجا شودفعلیت نهی می

  نیست.

 رنب االمتقدیم جا ناع وقول بالجواز نماز صحیح است و علی القول باالمتکه در مقدمه دهم گفتیم که علی ال این محصل بحثی بود

  .باطل است در هر سه صورت زاو تقدیم جانب نهی نم اما علی القول باالمتناع ،نماز صحیح است
 کالم محقق خراسانی

ای شده و کسی وارد خانه شتر از این زاویه کهبی منتهی این بار ،کننداین بحث را ذکر می در ادامه تنبیه دوم ثمرهقق خراسانی مح

خواند چه رض اضطرار هنگام خروج از خانه میدر فین شخص ا نمازی که  ،خوانداست و نماز هم می پیدا کرده طرار به خروجاض

  ؟حکمی دارد

رست است که خروج هم این خانه شد، د د، اگر کسی وارجواز شویم هبنهی قائل  مر واعلی القول بالجواز که ما در مسئله اجتماع 

به ز مأمورا، این نماین نماز او علی القول بالجواز مشکلی ندارد ،خوانداز خانه نماز امر دارد و هم نهی، اما اگر در هنگام خروج 

که یک کار حرامی را در ضمن نماز  منتهی این مثل این است ،عنه است و مبغوض است یه، هم منتواند باشدیمقرب م لذا ،است

 انجام دهد، نماز صحیح است اما در عین حال به خاطر آن کار حرام مغضوب است و مستحق عقاب.  

فرض ایشان سه صورت ، در این ه باشد و هم منهی عنهتواند نماز در دار غصبی هم مأمورباما علی القول باالمتناع و اینکه نمی

   .سه صورت حکم به صحت کردند تصویر کرده است  و در هر
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 ،را در یک مکان متعلق به غیر حبس کردند او مثال. اینکه کسی بدون سوء اختیار اضطرار به غصب پیدا کرده است :صورت اول

 حال . لذا اصل تصرف او دردارد، حرمت را از او بر میزیرا اضطرار به غصب ،است، این نماز صحیح خواهد نماز بخوانداو می حال

 .این طبق مبنای محقق خراسانی است ارد.حبس حرمت ند

ش را در حال خروج ناچار است که نماز به نوعی وارد خانه غصبی شد و حال ،پیدا کرد او به سوء اختیار اضطرار به خروج رگاما ا

پیدا  رارزیرا  اضط، حیح استنماز او ص :فرمایدمحقق خراسانی می اینجا نیز ،مکان غصبی اقامه کند مثال به خاطر ضیق وقت در آن

و نهی است و جه حرمت ، اما نفس اضطرار مانع تودارد لذا مبغوضیت وجود ،ختیار استده است و این اضطرار ناشی از سوء اکر

به صحت  حکمپس  ؛این بر فرضی است که ما جانب امر را مقدم بدانیم البته ،صحیح است زانم تناع نیز اینحتی علی القول باالم

 .تیار و جانب امر بر جانب نهی مقدم شود و ضیق وقت باشدرش ناشی از سوء اخدر این فرض که اضطرا نماز

مکلف د و ق وقت نباشتقدیم جانب االمر در صورتی که ضیعلی القول باالمتناع و علی فرض ر است. نیز اینجا متصوفرض دیگری 

ئ را بر اینکه امر به ش دصورت را مبتنی کردناین محقق خراسانی  ،ندبخوا ج از این دار غصبیرا خار زاوقت داشته باشد که این نم

ی این امر به شئ مقتضی نهی از ضد است و بعض بعضی معتقدند که ،ئله محل اختالف استاین مس ؟ضد بدانیم یا خیر مقتضی نهی از

. ماز شویمنحن فیه باید قائل به بطالن نما راز ضد است، طبیعتا دگفتیم امر به شئ مقتضی نهی . اگر دانندرا مقتضی نهی از ضد نمی

تواند صبر ، میوقت نماز هم برای او واسع است ،شده است ، مضطر به خروجشخص به سوء اختیاره زیرا فرض این است که این

است که امر به شئ مقتضی نهی از  ینو فرض ابخواند و الزم نیست در حین خروج نماز بخواند  د که خارج از دار مغصوبه نمازنک

ضی تقاست و این م در دار غیر غصبی امر به اهمن است که امر به نماز یرض را در نظر بگیریم معنایش ازیرا اگر این ف ،ضد است

ق شود ت متعلر آن امر را مقتضی نهی از ضد بدانیم در واقع کأنه این نهی دارد و اگر نهی به عبادگا در دار غصبی است و زانهی از نم

نماز  حتص حکم به نطور که در مسئله ازالههماشئ مقتضی نهی از ضد نیست،  قائل شدیم امر بهاین نتیجه اش فساد است. اما اگر 

 . غصبی صحیح است گوید اتیان به نماز در وقت موسع در این دار، اینجا نیز میشدمی

قدیم باالمنتاع و ت دیگر علی القولجانب نهی را مقدم کنیم،  ناع شویم ومتقائل به اجود دارد و آن اینکه ما واینجا  ریک فرض دیگ

  .لیلش هم در گذشته بیان شد، دبه صحت این نماز کنیمکم نیم حاتویمجانب النهی ن

چارچوب این ثمره کردند و در حقیقت ی در بحث خروج از دار غصبی مطرح محقق خراسانه ای است کاین محصل ثمره عملیه

 ردند. بیان ک یهن تماع امر واج مسئلهای است که در همان ثمره چارچوب
 حق در مسئله 

مه یک ر باشد و مقدایتکند و این اضطرار ناشی از سوء اخپیدا رار به آن از دار غصبی که شخصی اضط البته ما گفتیم که خروج

وجود  امر و نهی دار غصبی، بحث در این بود که رد . در بحث از نمازستمسئله نماز در دار غصبی متفاوت ااساسا با  جبی باشد،او

اش شود و نتیجهیش تصویر میابه امتناع شدیم صوری بر لیا قائ حال اگر ما قائل به جواز شدیم و ،دارد و اجتماع هم شده است

اینجا شدند به اینکه  لشود. بعضی قائچه مواردی حکم به بطالن نماز می رشود و دمعلوم شد که در چه مواردی حکم به صحت می

ا یقق، لذا دمال غیر نهی دارد و از جهت تصرف در ، از نظر صالتی امر داردزیرا اینجا از یک جهت امر دارد ،ندارد هیچ فرقی با آنجا

بی از دار غص . کأنه بحث از این که خروجبعضی نظرشان متفاوت استاینجا خروج از دار غصبی مثل نماز در دار غصبی است؛ اما 



  

241 

 

این  در یبصیار باشد این بود که حکمش چیست؟ خروج از دار غتاخ اشی ازسوءمضطر علیه باشد و این اضطرار ن در صورتی که

یر ز در دار غصبی مسئله را تصوا، طبیعتا مثل نمبه است و هم منهی عنه: این هم مأمورگویند؟ کسانی که میشرایط حکمش چیست

این  ر نماز بهگ. حال انهی فعلی هم نداردت، لکن مبغوض اس ،امر ندارد :خروج فرمودرد مودر اسانی اما مثال محقق خر ،نندکمی

دار  از بیشتر از این زاویه است که خروج ما بحث ثمره را مطرح کردیم رگ، ادار غصبی از خروج شود باد ، نماز متحضمیمه شود

 ی خروجی است که اضطرار به آنه، منتاست و هم خروج ماز است و هم تصرف در مال غیریعنی هم ن ،غصبی متحد با نماز شود

ط مبغوض است و این نهی سابق  به خاطر فق ،فعلی هم ندارد یه، نکه امر ندارد خروج این :گویند. اینجا محقق خراسانی میاست

 اسانی همه فروض را؟ محقق خرکندر کسی نماز خواند نمازش چه حکمی پیدا میگ. اینجا اتر گریبان او را گرفته اساسوء اختی

چه حکمی دارد و علی فرض تقدیم جانب  قول باالمتناع و تقدیم جانب امرفرمودند که علی القول بالجواز چه حکمی دارد و علی ال

  وم است.طبق نظر دیگران نیز معل .دارد یالنهی چه حکم

آید و ای که در گذشته داشتم اینجا نیز میطبق نظر ما نیز معلوم است که این خروج از دار غصبی حکمش چیست. همان مالحظه

، حال نهی فعلی هم دارد ،رد ولی نهی دارداز دار غصبی امر ندا که این خروجیم ردن کاچه که در اینجا بیشود با آنالبته ضمیمه می

نماز نیز اتحاد  باغصب این  در عین حال ،ی الفعلی بدانیمهعنه بالنغصبی را منهی خروج از دار جواز اجتماع شویم و این هباگر قائل 

. در فرض این حکمش معلوم است ،خروج داردین به ا رخروج است و هم اضطرا در حالخواند و هم پیدا کند یعنی هم نماز می

 ؟در وسعت وقت باشد یا در ضیق وقت باشد زا؟ اینکه نمرا مقدم بدانیم یا جانب امر راآید که ما جانب نهی ها میامتناع نیز آن بحث

ق نایینی و محق رم، اینکه نظکنینمیده نجا اعایدر گذشته ذکر کردیم ا ختالفاتی کها است که اشارتا عبور کردیم و دیگر این مطلبی

  .کنیمکنیم و از این بحث عبور میدیگر تکرار نمی را فرمایندنظر محقق بروجردی چیست و اینکه امام خمینی اینجا چه می

است  نی از شئ مقتضی فساد آهکه آیا ن این است ید، بحث بعتمام شدو نهی  مسئله اجتماع امریان کردیم با این بحثی که اینجا ب

؟ یرخ فساد ام ال؟ حال این عنوان خودش جای بحث دارد. اینکه آیا این عنوان درست است یاال؟ هل یقتضی النهی عن الشئ یا خیر

های گذشته ؟ طبق روال بحثکندیا نهی کاشف از فساد است یا داللت بر فساد می فساد دارد باید بگوییم نهی اقتضاءاساسا اینکه ما 

پردازد که بعدا متعرض و بعد به اصل بحث می کندان مینه امر را بییا حدود هشت کنند، محقق خراسانی ابتدا یک مقدماتی را بیان می

 .شویممی

 گر مؤمنیاری خداوند به یاری

 1.«الْمُؤْمِنِ ا خِيهِ الْمُؤْمِنُ فِى عَوْنِ مادامَ اللَّهَ فِى عَوْنِ الْمُؤمِنِ اِن َّ»: قال رسول ا.. )ص(

  .کندتا زمانی که مؤمنی در کار کمک به کار برادر مؤمنش باشد خدا نیز او را کمک می

 گرعون دیگران باشیم و یاری، باید ل حال خودمان کنیمماری الهی را شعون و یام اگر میخواهیاین خیلی جایگاه مهم و رفیعی است. 

  .داردآن اموری است که آثار وضعی  این یکی از، است که در همین دنیا اثر دارد ز آن اموریا، اینها دیگران باشیم

کنید وقتی شما به روایات مراجعه می .خود به جایآن رت که مؤمن پاداشی دارد در آخ گیری ازو دست مسئله کمک و یاری

 کار گفته  شده است اصال قابل تصور حل مشکالت ایشان برای عامل آن ی که برای  گره گشایی از کار مردم وجایگاه یدبینمی

                                                 
 .312، ص 44بحار االنوار، ج 1



  

241 

 

حتاجند یاری و م هستندکه نیازمند او  یکه بتواند به کسان از نعمت های خداوند بر انسان این استنیست. اینکه گفته شده است که 

. باز کردن ت استمک نع، این یواند از کار دیگری گرهی باز کند، اینکه کسی بتشایین گره گی. نعمت دانستن اجهت نیستبرساند بی

الت ی حل مشک، اما اهتمامی که برامکن مالی ندارندکه اصال ت ، بسیاری هستندبر تمکن مالی نیست گره از کار دیگران متوقف

ی کنند، وساطت در یاروساطت در عون می کنندمی گره گشایی انی که تمکن دارنداست که حتی بیش از آن قدرن آ، ان دارندرگدی

، نیبه برادر دی ،به همسایه ،دارد به رحم تمامهد که دیگران این کار را بکنند. اشوکنند، خودش تمکن ندارد اما واسطه میرساندن می

شود خدا او را در زیر یاری و چیزی که سبب می، این نعمت خدا دانسته شده است ،ها مطلع استبیند و از وضع آنیمکه  به کسانی

  ؟خرت در درجات رفیع جای بگیرد این نعمت نیستدر آ که شخص شود؟ کاری که سبب میحمایت خودش بگیرد این نعمت نیست

ی هایباعث می شود دل ، ایجاد گشایش در کار دیگرانباالخره شاد کردن دل دیگران ،در دلش چند کار دیگر هم داردعون دیگران 

اد جامعه شود و کماالت روحی برای افرو شوند و پیوندهای اجتماعی تقویت میدلسوز ا ،او نرم شود و در حق او دعا کنند نسبت به

اشته د غم دیگران را و اینکه انسان فقط به فکر خودش نباشد و خود محوری نداشته باشد و همّ ،این از خود گذشتن ،شودایجاد می

ها و نیازهای خود و خانواده بر آورده کردن حاجتبه دنبال صبح تا شب سی که . کاستمعنوی و روحی خودش کمال باشد، 

ی و مدار نگرشش خودش و گهای مالی که یک بحث دیگری دارد، اصال نفس اینکه این مدار زندنبهغیر از جخودش باشد، 

 رهاوتظ شرط اینکه ازروی ریا به هلبتا)یگران یکی از مهمترین آثارش عون د .ط اخالقی استوقش باشد یک سهای خودخواسته

 به ز روی اخالصاران واقعا عون دیگ ( کمال اخالقی است.شودخودش بیشتر باعث سقوط می بلکه ،رداش ندزتنها اره نکه نباشد 

 ال خدسوسخن رو این کالم  شود.باعث رشد معنوی انسان می محبت و مهر و محبت مثل های انسانییزا و به خاطر انگخاطر خد

  .شودیمگر او یاری شود و، خدا عون او میبرادر دینیش یاری برساند و به دیگران یاری برساند است که کسی که به

دیگران  التمشک بههای خودش عبور کند و هتشااینکه از د ،ار دهدرو عون خودش ق ودی کند خدا را حامی خراسان کناینکه ا

در  هایمانباید از توانایی اینها نعمت خداست. ما ست.یچیز کمی ن آثار بسیاری دارد و این اخرویی هاپاداش آن در کنارفکر کند، 

 غم دیگران کوشش هم و برای رفع ت دیگران داشته باشد والبه مشک مه خودش اهتماهر کسی در حد و انداز این جهت بهره ببریم.

 ن خداوند را شامل حال خودش قرار بدهد.ی کند که عوراوک کند

 «والحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                             


