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برای تبیین از مبحث گذشتته این مطلب را بیان میکنیم؛ مستلله ررو از ار

غصتتبی و یا به عبارتی دیگر

تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام ،با ستتوا ارتیار یعنی کستتی که با ستتوا ارتیار ،رود را در حرام میاندازد
که بعدازاینکه با ستتوا حرام رود در حرام اندارت دیگر در اینجا مستتلوب اترتیار استتت و به شتتکلی امتناع
باترتیار و اضتطرار باترتیار حالتل شتدس استت در گام او که میرواست وارد زمین غصبی شود با ارتیار
رود وارد شتد ،حات در وست زمین غصتبی قرار گرفته و پشتیمان شتدس است ،میرواهد بیرون بیاید و از این
زمین غصتبی تخلص پیدا کند معذلک باید مرتکب غصتب شود؛ یعنی اگر میرواهد بیرون بیاید هم باید روی
همین زمین غصبی راس برود و باید تصرف در همین زمین غصبی کند در اینجا تصرف او تصرف اضطراری است
او مضطر است منتها اضطرار او باترتیار است
در جلستتتا قبتل کبرای مستتتارتل مربوح بته حکم تخلص از حرام بعد از وقوع ارتیاری در حرام و بعد از
اضطرار به ارتیار ،نسبت حرام را بررسی کردیم این حکم تخلص از حرام دارای احکامی است
مباحثی را مطرح کردیم ،فرمایش استتتتاد شتتتهید را مطرح کردیم که فرمود در اینجا بعدازاینکه واقع در حرام
شتد دیگر معصتیت متحقق شدس است لذا دیگر نهی ساق شدس و آنچه هست فق وجوب ررو از این ار
مغصتوبه استت دیگر نهی از تتغصتب به دلیل اینکه معصتی شتدس استت و اتمر أو النهی یسق باتمتثا أو
بالعصتیان اتفاق افتادس استت در اینجا بالعصتیان ستاق شدس است و دیگر نهی در کار نیست و تنها چیزی که
وجود دارد وجوب ررو است
مطلب بسیار مهمی است که ما تبیین
ما گفتیم که در نحوۀ بیان استتاد تأمل داریم؛ گفتیم حق این است –این
ِ

کردیم -فعل الغصتب یا فعل الحرام از او تا آرر فعل واحدی باشد کسی که وارد زمین غصبی شد از اولی که
وارد این زمین غصتتبی استتت تا وقتیکه بیرون میآید در اینجا یک فعل واحد انجام میدهد و آن غصتتب حق
دیگری استت کسی که پیراهن کسی را میدزد و میپوشد این یک فعلی است و در تمام مدتی که این پیراهن را
پوشتتیدس همچنان غالتتب استتت چه وقتی آن را در تن داشتتت و چه وقتیکه میرواهد آن را از تن بکند بازهم
غالتتب استتت این موارد چند غصتتب نیستتت بلکه یک فعل واحد استتت اما این فعل واحد با اعما تعقل و
ا
اعما عقل اجزایی پیدا میکند یعنی اوت عقل اولین کاری که میکند این حرمت غصتتب را به اجزای غصتتب
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ا
منقستم میکند؛ یعنی غصب را تجزیه میکند مثَل گاهی تجزیه به لحاظ زمانی میکند و میگوید غصب زمان
او و دوم و ستوم تا غصب زمان آرر که این یک نوع تجزیه بودس و کار عقل است اما با این تجزیه حکم متعدد
نمیشتتود گاهی به شتتکل دیگر تجزیه میکند و آن غصتتب را نستتبت به مکان تجزیه میکند این هم کار عقل
استت و فعل غصتب با این تجزیه عقلی چند غصتب نمیشتود گاهی هم فعل غصب را نسبت به منتها و مبدأ
غصتتتب قیتا میکنتد؛ میگوید که غصتتتب در حا وقوع تا منتهای آن و غصتتتب در حا ررو همه این
تجز یهها عقلی هستتند و همه این تجزیهها حکم را متعدد نمیکنند پس غصب از او تا آرر فعل واحد است،
این فعل واحد هم باترتیار حالل شدس است؛ وقتی وارد شد به ارتیار رود بود و همه آن ارتیاری است حا
حرف ما این استتت که در اینجا امتناع باترتیار نداریم ،در اینجا فعل واحدی استتت که این فعل واحد از او تا
آرر فعل واحدی است و کل این فعل واحد هم باترتیار بودس است این یک مطلب است
مطلتب دوم؛ عقتل در اینجا کار دیگری میکند؛ عقل از حرمت و نهی از غصتتتب یک وجوب التخلص من
الغصب انتزاع میکند بازهم میگوییم که در اینجا یک حکم دیگر نیست و در اینجا حکم دیگر نداریم در همه
محرما و واجبا هم به این شتتکل استتت ما وجوب الصتتَلة داریم ،حا عقل از این وجوب الصتتَلة ،حرمة
ترک الصَلة را اقتضی میکند ،اما به این شکل نیست که وقتی کسی نماز نخواند دو حرام را مرتکب شدس است؛
یکی معصتیت ترک اقم الصتَلة و یکی هم معصتیت ارتکاب به ت تترک لَلة ،ریر؛ در اینجا یک واجب بیشتر
نیست و آن هم اقم الصَلة است کسی که نهی را انجام داد یک معصیت بیشتر مرتکب نشدس است
در محرما هم به همین شتکل استت؛ یک ت تشرب الخمر وجود دارد نه بیشتر حا اگر کسی مرتکب به
این حرام شتد ،در اینجا دو معصتیت مرتکب نشتدس استت که یک معصیت مخالفت با تتشرب باشد و یکی هم
ُ
معصتیت اترک شترب الخمر باشتد اما ریر؛ او دو معصیت مرتکب نشدس است در مسلله غصب هم به همین
شتکل استت؛ یک فعل غصب است من الدرو إلی الخرو و یک نهی هم به آن روردس است برای مثا َ « :و
َ
َّ َّ
ت َت ْق َر ُبوا ما َ ْال َ
تیم ِإت ِبالتي ِهيَ أ ْح َس ُن» 1این کسی که ما یتیم را گرفت و مصرف کرد چند حرام مرتکب نشدس
ی
ِ
استت بلکه تنها یک حرام مرتکب شدس است از اولی که دست بر روی ما یتیم گذاشت تا وقتیکه برد و رورد
یک فعل بیشتتتر وجود ندارد و یک حرام هم بیشتتتر مرتکب نشتتدس استتت نه اینکه بگوییم که یک ت تقربوا را
ُ
مرتکب شتدس و یکی هم اترک أن تصترف فی ما الیتیم است این کسی که غصب میکند یک فعل بیشتر انجام
نمیدهد و از او آرر یک فعل انجام داد ارر من اتر

و اترک ما الغصتتتب انتزاع عقلی استتتت ،وجوب

ا
 1اإلسرااَ 43 :و ت َت ْق َر ُبوا ما َ ْال َیتیم إ َّت ب َّالتي هيَ َأ ْح َس ُن َح َّتی َی ْب ُل َغ َأ ُش َّد ُس َو َأ ْو ُفوا ب ْال َع ْهد إ َّن ْال َع ْه َد َ
کان َم ْس ُؤت
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
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ررو از ار مغصوبه یک حکم انتزاعی عقلی است نه اینکه حکم شرعی دیگر در کنار حرمت الغصب باشد
ا
این دو مطلب را ما قبَل تنقیح کردیم
در اینجا بحث مَلزمه نیستت بلکه بحث انتزاع استت؛ یعنی یک حکم شرعی وجود دارد و یک حکم عقلی
هم بهطور قهری است؛ یعنی این در ارتیار شما و ارتیار عقل شما هم نیست و چه بخواهید و چه نخواهید این
حکم عقلی از این حکم شرعی َ
منتزع میشود
متا در مبتاحتث فلستتتفی گفتتهایم؛ ما یک احکام عقلی قهریه داریم که این احکام دیگر حکم عقلی جدا از
حکم شتترعی نیستتت چه در باب تصتتورا و چه در باب تصتتدیقا ما یک احکام عقلی قهری داریم که این
ا
احکام عقلی قهری دنباله هستتتند؛ یعنی چیزی افزون بر آن حکم نیستتت مثَل رداوند میفرمایدَ :ل تل ،عقل
هم میگو ید که این حکم ردا را اتیان کن ،حا اگر یک کسی تخلف کرد و نماز نخواند دو معصیت کردس است؟
هم لتل را معصتیت کردس و هم عدم اتیان را معصتیت کردس استت؟ ریر ،در اینجا دو معصیت نیست و موضوع
عدم اتیان همان حکم َلل است و او دو معصیت مرتکب نشدس است
مرحوم میرزای نارینی در اینجا مطلبی را دارد که من او مطلب را رَللتته میکنم و بعد احتیا به توضتتیح
دارد رَللتته مطلب این استتت که اگر بخواهیم حکم ررو از ار

مغصتتوبه را تنقیح کنیم در اینجا دو مبنا

وجود دارد هر یک از دو مبنا مبتنی بر یک قاعدس استتت؛ اگر یک قاعدس را بیذیریم یک مبنا را نتیجه میدهد و
اگر قتاعدس دیگری را بیذیریم مبنای دیگری را نتیجه میدهد او باید معلوم باشتتتد که در این بحث کدام از این
دو قاعدس را میپذیر یم تا معلوم شود ما میرواهیم به چه نتیجهای دست پیدا کنیم و چه مبنایی را انتخاب کنیم
یتک قتاعدس همین استتتت« :اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار» حا اگر این قاعدس را در این بحث مبنا
قرار دادید؛ به یک نتیجه رواهید رسید ایشان میفرماید مرحوم لاحب کفایه این قاعدس را مبنا قرار دادس است
و تازس در همین قاعدس «اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار» هم دو مبنای کَلمی وجود دارد
ا
ا
یک مبنا این است« :اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا و رطابا» یک مبنا هم این است« :اتمتناع
ا
باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا فق » یک مبنا این استت که میگو ید وقتی کسی با ارتیار رود مضطر شد و
بعدازاینکه این ارتیار از او ستتر زد دیگر ارتیاری ندارد و دیگر مضتتطر استتت مانند کستتی که رود را از یک
ستتارتمان پنجاس طبقه بیندازد در او رود را اندارت باترتیار بود اما در وستت راس نمیتواند رود را بگیرد و
مضطر است حا در وس راس در اینجا؛ اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار است؛ یعنی در وس راس که پایین
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میآید آنچه موجب هَلکت اوستت آن ستتقوح آرری استت یعنی آن مستتافت آرری که او را به التتابت با زمین
ا
میرستاند قاعدتا او را میکشتد میگو ییم که در وس راس که این سقوح ارتیاری که نیست پس حرمت ندارد
لذا حات که حرمت ندارد بنابراین فعل او حرام نیستتت و رودکشتتی او رودکشتتی محرمی نیستتت به دلیل اینکه
رودکشتی او مستند به آن سقوح در دس متر آرر است و سقوح در دس متر آرر ارتیاری که نیست پس رودکشی
نبودس و کار حرامی هم نکردس استتت اما ریر؛ میفرماید :اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار در اینجا درستتت
استت که این ستقوح دس متر آرر اضطراری است اما به دلیل اینکه اضطرار او به دست رودش لادر شدس است
دیگر منتافتاتی بتا ارتیتار ندارد یعنی آن را ارتیاری حستتتاب میکنیم حات که ارتیاری تلقی میکنیم پس هم
رطتاب به او تعلق میگیرد و هم عقاب رطاب هم به او تعلق میگیرد رطاب ت تفعل به این ستتتقوح دس متر
آرر میگو یتد کته نکن امتا او در این حا ارتیاری ندارد؛ اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار؛ هم رطاب ت
تفعل به او میرورد و هم مستتتحق عقاب استتت پس «اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار» نه رطابا ینافی و
نه عقابا ینافی؛ یعنی هم مستحق عقاب است و هم رطاب ت تفعل به او میرورد این یک مبناست
یک مبنای دیگر -که مبنای لتاحب کفایه است -این است که ینافی رطابا اما ت ینافی عقابا؛ یعنی در این
ا
ارتیار رود ساق میشود رطاب به او تعلق نمیگیرد و الَل قابلیت تعلق رطاب
دس متر آرر که شخص بدون
ِ
نتدارد پس ینتافی رطابا؛ یعنی اتمتناع باترتیار در اینجا ینافی اترتیارا اما رطابا ینافی یعنی به دلیل اینکه
این فعل ارتیاری نیستتت لذا رطاب دیگر به او توجه پیدا نمیکند اما عقابا تینافی مستتتحق عقاب اس تت اما
قابلتوجه رطاب نیست این یک مبنا -به فرمایش میرزای نارینی -که حرف لاحب کفایه است
بر مبنای این فرمایش مرحوم لتتتاحب کفایه میفرماید :بنابراین حکم ررو از ار

غصتتتبی رطابا به او

تعلق نمیگیرد یعنی حکم شتترعی وجوب ررو به این انستتان تعلق نمیگیرد به دلیل اینکه مضتتطر استتت ت
تغصتب به او تعلق نمیگیرد به دلیل اینکه به این غصتب مضطر است رطاب ت تغصب به او تعلق نمیگیرد اما
عقاب ت تغصتتب به او تعلق میگیرد به دلیل اینکه اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا ،حتی برای ررو
مستتحق عقاب استت اما ت تغصب به او تعلق نمیگیرد (این حرف مرحوم لاحب کفایه است) میرزای نارینی
میفرمتاید :اگر اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا ت رطابا را مبنای کار قرار میدهید ،نتیجه آن مبنای
لتاحب کفایه در مستلله استت که میفرماید :در اینجا رطاب ت تغصتب به او متوجه نیست؛ به دلیل اینکه در
اینجا قابلیت تعلق رطاب قرار ندارد و برای ررو او از ار

غصبی اضطرار حالل شدس است پس ارتیاری

در ررو ندارد چون ارتیاری ندارد ،امتناع باترتیار ینافی ارتیار رطابا کستی که به دست رود و با ارتیار
برای رود امتنتاع اضتتتطراری کرد قابلیت رطاب ندارد اما عقاب میشتتتود این شتتتخص میرواهد از ار
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مغصتتتوب بیرون بیتایتد میرواهد بیرون بیاید اما عقاب به او تعلق میگیرد عقاب ارتکاب غصتتتب یا عقاب
تخلف از ت تغصتب به رار از این ار

مغصتوبه تعلق میگیرد ،هرچند قابلیت تعلق رطاب ت تغصب ندارد

یعنی عقتل حکم بته استتتتحقاق عقاب میکند اما عقل به عدم امکان تعلق ،رطاب میکند یا به عبارتی حکم
عقل همان حکم عقلی اتمتناع باترتیار ت ینافی اترتیار استتت و این حکم عقلی اینچنین استتت :اتمتناع
باترتیار ت ینافی اترتیار عقابا فق ت رطابا
حتا این عقاب ،عقاب رطاب جدید و عقاب تخلف از حکم جدید استتتت و یا از همان حکم او نشتتتلت
گرفته استتت؟ اگر این عقاب ،عقاب از همان ت تغصتتبی استتت که از او متعلق به این آدم شتتدس پس دیگر یک
ا
حکم و یک فعل بیشتتر وجود ندارد ،اما این اتمتناع باترتیار پس چیستت؟ در اینجا الَل اتمتناع باترتیار
نیستت بلکه فعل واحدی که به لتور ارتیاری انجام شتدس استت و بقیه جزریا کار انتزاع عقل است و کار
شتتارع نیستتت یا بهعبار دیگر؛ مَلک توجه به احکام و رطابا شتترعیه ،رطابا عرفی استتت لذا وقتی
رطاب شترعی به کستی متوجه میشتود بازهم موضتوعا احکام شترعی موضوعاتی است که بر اسا عرف
ا
تشتخیص دادس میشتوند آن موضتوعی که عرفا موضوع واحدی است را شارع موضوع واحدی حساب کردس و
غصتب غالب را فعل واحدی میداند ،عرف میگو ید که این یک فعل
تکلیف واحدی بر آن بار میکند عرف،
ِ

شتیا مغصتوب دست اوست یک فعل واحد است حا چون فعل واحد است لذا حکم شرعی
استت و تا این
ِ
واحتدی هم به او تعلق میگیرد این فعل واحد هم ارتیاری استتتت اینکه میگو ییم اضتتتطرار یک حکم عقلی
مترتب بر یک تجزیه عقلی استت شما او آن فعل را تجزیه میکنید یعنی عقل آن را تجزیه میکند میگو ید که
آن جزا ستوم و چهارم و پنجم ارتیاری نیستت اما این تجزیه ربطی به عرف و شترع ندارد شرع کاری به این
تجز یتههتای عقلی نتدارد ،کار شتتترع این استتتت که هذا فعل واحد من اتو و اترر و این فعل واحد ،تماما
ارتیارا همانطور که ما بیان کردیم
میرزا میفرماید :اگر این قاعدس را بیذیرید این نتیجه را دارد که حرف لتتاحب کفایه را بیذیرد منتها در اینجا
شتی اعمم یک فرمایشی دارد؛ -میرزا میگو ید که ما مبنای شی اعمم را میپذیر یم  -شی اعمم مسلله را بر
قاعدس دیگری مبتنی کردس استت و آن قاعدس دیگر ،قاعدس وجوب رد ما الی لاحبه است ما یک حکم شرعی
داریم که اگر ما کستی در ارتیار دیگری بود در اینجا یک حکم شرعی به او تعلق میگیرد؛ یجب رد الما الی
المالک آن حکم شترعی استت در اینجا به این آقایی که وست ار

غصبی قرار گرفته است چه حکمی تعلق

گرفته استت؟ حکم وجوب رد ما الی المالک اما حکم حرمت غصب از او ساق است حکم حرمت غصب
بالمعصتیة و بالعصتیان ستاق است و آنچه اآلن وجود دارد یک حکم شرعی بیشتر نیست و آن هم ما دیگری
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که در دستت غالتب است ،حکم شرعی به او تعلق میگیرد که ما را به لاحب آن رد کند اگر ما بر طبق این
مبنا بحث را مبتنی کنیم ،نتیجه این میشتود :ستقوح الحکم بالحرمة غصتب بالعصیان؛ برای آن عقاب میشود
چوب آن را هم میرورد امتا یک حکم دیگری هم در اینجا داریم که وجوب رد الی المالک استتتت که آنچه این
آقایی که وس ت ار

غصتتبی قرار گرفته استتت حکم که به او تعلق میگیرد این استتت نه حکم ت تغصتتب آن

حکمی که به او تعلق میگیرد این است :واجب است ما را به مالک اللی دهد به نمر مرحوم میرزا این مبنای
لتحیحی استت و میفرماید مرحوم شی انصاری رضوان الله تعالی همین مبنا را معتقد است و این مسلله را بر
این اسا و این مبنا دانسته است
حات که میتواند از زمین غصتتبی بیرون برود یک حکم شتترعی به این فعل تعلق میگیرد که آن فعل رد ما
الی لاحبه است و حکم آن وجوب است
وقتی عصتیان حالل میشود یعنی نهی هم ساق میشود یعنی آن مفسدسای که مَلک آن نهی است دیگر
حالتل شتد ،شتخصتی زهر را رورد هم مَلک آن زهر که اثر در بدن اوستت حالتل شدس هم عقاب آن را روز
قیامت رواهد دید حا اینجا این شتخصی که در وس ار

مغصوبه قرار گرفته است چه حکمی دارد؟ حکم

ررو او چیستتت؟ یک حکم ررو بیشتتتر ندارد و آن وجوب ررو استتت این وجوب ررو هم لتتغرای
قاعدس وجوب رد ما الی مالکه است
ا
قاعدتا در چیزی که تبیین شد رلل وارد است؛ از او تا آرر یعنی هم الل اینکه این الل مبتنی بر قاعدس
است و یا آن قاعدس؟ به نمر ما نه بر این قاعدس مبتنی است و نه بر آن قاعدس؛ بنا بر ان چیزی که ما گفتیم گفتیم
ا
واحد ارتیاری است و غصب است و از او تا
این
گفتیم
ه
اینک
دلیل
به
نیست
مبتنی
او
قاعدس
بر
این
اوت
فعل ِ
ِ
آرر هم فعل واحد بودس استت هر وقت که دارل در این ار غصتبی شتود مرتکب غصتب شدس و این غصب
واحدی است که مستمر است تا آن لحمه آرری که از ار

رار میشود این فعل واحد هم ارتیاری است و

بحث امتناع باترتیار به وجود نمیآید
[یک نکته؛] اینکه گفته میشتتود که گاهی بین مباحث فلستتفی و التتولی رل میشتتود این موضتتوع از
آنجاهاستت ما یک وقت بحث فلسفی داریم و میرواهیم تجزیه عقلی کنیم ،رب تجزیه عقلی درست است،
نتهتنهتا بته لحتاظ لحمتا بلکه به لحما آنا هم غصتتتب را قابل تکثیر میدانند بلکه اگر قارل به جزا ت
یتجزی بتاشتتتیم به لحاظ امکنه بهطور محدود میتوانیم قصتتتد متکثر کنیم به دلیل اینکه اگر ما قارل به جزا ت
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یتجزی باشتتیم هم هر جزری رود منقستتم به اجزا میشتتود لذا اگر بخواهیم غصتتب را به اجزای مکانی تقستتیم
کنیم ،این غصب واحد تبدیل به غصبهای متعدد الی ما ت نهایة رواهد شد اما این راس حکم شرعی نیست
این فعل واحد و غصب است و این نافی موضوع هم نیست به دلیل اینکه او هنوز در ار
به جای اینکه به طرف ررو حرکت کند به طرف عر

غصبی است ،اگر

زمین میرفت و دوبارس برمیگشتت ،این را چه حساب

میکردید؟ وقتی رار نشتدس همچنان غالتب است و فعل او فعل واحد است این فعل واحد مستمر است تا
زمانی که او در زمین غصتبی حضتور دارد گفتیم آن کستی که غصب است کون فیاتر

مغصوبه است ،این

استت و این کون ،کون واحدی است من اتو الی اترر حات این ررو انتزاع ذهن شماست که آن را درو
و این را ررو میگو یید و ات از لحاظ غصبیت ،مَلک غصب کون در زمین است و یا استیَل در ار

غالب

استت و هر دوی آن استتیَلستت این استیَل هم ارتیاری است درهرلور ارادس غصب کردس اما ارادس غصب
گاهی درولی و گاهی رروجی است ،پس هر دو غصب است لذا این مطلب نه مندر و تحت قاعدس اتمتناع
ینافی استت؛ به دلیل اینکه این کار او امتناع به ارتیار نیستت ،بلکه شروع آن به ارتیار است و مستمر الی آرر
است
اما قاعدس دوم؛ وجوب رد الی لتتاحب مالک در اینجا حکم شتترعی دیگری استتت؛ یعنی این کستتی که از
زمین بیرون میآید دو عقاب میشود؟ بهتر است اینگونه بیان کنیم؛ آن کسی که از ار

مغصوب بیرون نمیآید

[دو عقاب میشتتود] یک نفر بیرون آمد اما دیگری بیرون نیامد و نیم ستتاعت بعد بیرون آمد ،آیا آن کستتی که
بیرون نیتامتد دو عقاب میشتتتود؟ یک عقاب اینکه غصتتتب مرتکب شتتتدس و یک عقاب اینکه ررو از ار
مغصوب یا رد ما الی مالکه را مرتکب نشدس است؟
ا
وجوب رد الما الی مالکه در جایی است که استیَل بر ما مالک یا استیَل مشروع بر بدایة اتمر باشد ،مثَل
رود مالک ،ما را به غالتتب میدهد و میگو ید این ما را دو یا ستته روز در ارتیار داشتتته باشتتد حا مهلت
تمام شتتدس استتت و مالک میگو ید که این ما را به من بدس اما او نمیدهد در اینجا بحث وجوب رد الما الی
مالک استت که این وجوب هم غیر از حرمت غصتب از حات به بعد نیستت یعنی این استیَل بر ما از حات به
ا
ا
ا
بعد بر او حرام استت و این حکم آرر و حکم شترعی دیگری نیست یا کسی نسیانا ،غفلتا و یا جهَل ما کسی
را متصترف شتد ،یک بارس متوجه شد که این ما دیگری است در اینجا بحث وجوب رد ما الی مالکه میآید
معنی این هم این است که حات که دانستی ما دیگری است برای تو دیگر جواز استیَلیی وجود ندارد
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عر
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ما این استت که در اینجا ما حکم واحدی داریم و آن حکم واحد ،حکم ت تغصتب است که از او تا

آرر این حکم واحد وجود دارد و این وجوب رد الی مالکه انتزاع عقلی از آن است
گاهی ممکن استتت این موضتتوع در لستتان شتتارع هم بیاید اما این وجوب رد عنوان مشتتیر الی عنوان التتلی
حرمة اتغصب میشود نه اینکه عنوان دیگری باشد که متعلق به حکم شرعی جدیدی است
نتیجه اینکه که حق این استت که در این مستتلله وجوب تخلص از ار

مغصتوبه یک فعل داریم که آن فعل

هم فعلی ارتیاری بودس که فعلی حرام است و فاعل آن را ارتیاری انجام دادس است و لذا یک حکم شرعی حرمة
الغصتب بیشتتر وجود ندارد اما این حرمت غصب بهتبع تجزیۀ اجزای فعل و به تجزیه عقلی قابل تقسیم است
و منشتتأ انتزاع حکم عقلی دیگری به نام حکم الرد یا وجوب الخرو استتت اینها احکام عقلی منتزع از همان
حکم شرعی است
وللی الله علی محمد و آله و سلم

