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اضططرار به سطو اتتیار اسط ا ا ر کسططی به سو
بحث در کبرو یات حکم مربوط به تخلص از حرام بعد از
ِ
اتتیار تود مرتکب حرامی شطد در اینجا تخلص از حرام دارای چه حکمی اس ؟ بیان شد که ابتدا کبرای بحث
را بحث کرده و بعد به تطبیق این کبرات بر صغریات میرسیم.
در بحث کبریات سطه بحث مطر اسط که بحث آتر به اینجا رسطید :مرحوم میرزا نائینی فرمود این مسئله
باید معلوم شطود که در کدامیک از این دو کبری مسطئله تخلص از حرام بعد از اضطرار جای می یردا آیا کبرایی
که باید در اینجا پیاده کنیم کبری قاعده االمتناع باالتتیار ال ینافی االتتیار اسطط ؟ یا کبری وجوب رد ماا الی
صططاحبه؟ ایشططان فرمود مبنای صططاحب کیایه این اسطط که این مشططموا کبری و مندرد در کبریا االمتناع
باالتتیار ال ینافی االتتیار اسط  .میرزا فرمود که ما مبنای شی را ترجی میدهیم که در حقیق کبرایی که در
اینجا جاری اسط کبرای وجوب رد ماا الی صاحبه اس و وجوب تخلص از حرام از این باب اس  .کسی که
داتل در ارض مغصطوبه شططده دی ر در حق او حرم معنی ندارد به دلیل اینکه حرم بالضطططرار بعد از امتناع
سطاق اسط  .در اولی که اتتیار داشط مرتکب حرام شطد و در همانجا هم نهی سططاق شططد .نهی بالمعصی
ساق شد و دی ر نهی ندارد به دلیل اینکه در اینجا نهی دی ری قابل تحقق نیس و آنچه هس وجوب رد ماا
الی صاحبه اس و اآلن هم که میتواند ماا را به مالک بدهد.
ما یتیم این مسئله نه در کبری وارد اس و نه در آن کبری یعنی هیچ ربطی به این دو کبری ندارد.
اما در کبری اوا وارد نمیشططود به دلیل اینکه این فعل اضطططراری نبوده بلکه فعل واحدی اسط ا بصططب از
اوا دتوا تا آتر ترود فعل واحدی اسط  .تا وقتی داتل این ارض مغصطوبه اس می ویند که همان بصب
اوا ادامه دارد و این بصطب متکرر نمیشود .نه در بصب بلکه در سایر افعاا محرمه هم به همین شکل اس ا
ً
ا ر فعل محرم فعلی اس ط که ذاتا اسططتمرار دارد در اینجا عرف نمی وید چند حرام مرتکب شططده بلکه می وید
ً
یک حرام مرتکب شده اس منتها این حرامی که مرتکب شد از لحظه الف تا مثَل لحظه د ادامه داش .
َ
در اینجا سطقوط به معنایی عصیان اس ا او عصیان مرتکب شده اما دو عصیان نیس بلکه یکی اس َ .مثل
ً
همه محرمات به این شطکل اس و اتتصا به ارض بصبی ندارد .مثَل کسی که شراب میتورد ،وقتی آن را
تورد ،می ویند که ترد ،آیا فق جرعه اوا حرام اسط و دی ر جرعه دوم و سطوم حرام نیس ؟ زیرا دی ر نهی
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ندارد و سطاق شطده اسط ؟ تیرا آن یک فعل واحد اسط  .فعل واحدی اسط که به معصی میتورد و این
معصطططی هم همچنان ادامه دارد .همانطوری که تود حکم ادامه دارد معصطططی هم ادامه دارد ،این عصطططیان
مستمر اس .
لذا طبق نظر ما در کبرای االمتناع باالضطططرار وارد نیس ط به دلیل اینکه این امتناع باالضطططرار نیس ط زیرا
فعل بصب را اتتیار کرده اس نه اینکه به آن مضطر اس  .البته در لحظه دوم و سوم و چهارم اضطراری اس
اما این لحظهها انتزاع عقل اسط  .یتیم کار عقل اسط که این فعل واحد را تجزیه میکند .حکم شطرعی یک
حکم بیشتر نیس اما عصیان او اتتیاری بوده اس .
همچنین یتیم که وجوب رد ماا الی صاحبه هم درس نیس به دلیل اینکه در اینجا وجوب دی ری بیر از
حرم بصططب وجود ندارد .باز هم این وجوب انتزاع عقلی از اصططل حرم بصططب اسطط  .عقل می وید که
معنی ال تغصطب یعنی اتر بصطب .این اتر الغصب با ال تغصب یکی اس  .ال تغصب حکم شرعی اس که
عقل از این حکم شططرعی یجب تر الغصططب را انتزاع میکند .این تر الغصططب حکم شططرعی دی ری در کنار
حکم یحرم الغصطب نیس و اال هرکجا حرامی دارید باید ب وید که دو تکلیف شرعی اس و هرکجا هم واجبی
اس باید ی دو تکلیف شرعی وجود دارد .پس یعنی هر کسی یک معصی کرد دو عقاب تواهد داش  .اما
ً
مسلما به این شکل نیس و کسی چنین ن یته اس .
امتناع یعنی اضطططرار به ارتکاب فعلا یعنی عدم امکان عدم الیعل .امتناع عبارة االتری از همان اضطططرار
فعل اس ط ا یک بار می وییم اضطططرار به فعل و یک بار هم می وییم امتناع عدم الیعل .امتناع باالتتیار یعنی
ممتنع شططدنا یعنی اضطططرار به فعل ،یعنی تر او ممتنع اسط  .امتناع تر با اضطططرار فعل یکی اسط اما دو
عبارت دارد .امتناع در اینجا یعنی بعدازاینکه تر العمل را انجام داد دی ر تر العمل برای او ممکن نیسططط ،
یعنی تر العمل او واجب شدها وجوب و ضرورت عمل پیدا میکند .ضرورت عدم هم یعنی امتناع.
فوری هم که دارد به این معناسططط که در هم عمل حرام دائم اتر یا التیعل همچنان تعلق می یرد .نتیجه
آن هم کبر ی آن انتزاع عقلی اسط و انتزاع شطرعی نیسط  .یعنی همان عقلی که حکم یحرم الغصب را به اجزا
تجزیه میکند ،می وید یحرم الغصططب در جز اوا و دوم و بیره یا یجب تر در جز اوا و دوم و بیره .همان
عقلی که می وید یجب التر -که انتزاع عقل اس  -نتیجه آن فوری تر اس  .به دلیل اینکه وقتی می وید
تر این نقطه ،می وید تر این نقطه و یجب تر نقطه بعد ،یجب اآلن .این یجب االن ،چیزی بیش از یجب
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الغصططب نیسطط  .منتها عقل این یحرم الغصططب را به ِآن اوا و دوم و سططوم نسططب میدهد از آن یک حرامهای

متعددی انتزاع میکند و نتیجه آن حرم های نسب به کل هر جز اس .

بحطث چهطارم از مباحث کبروی همین مبحث این اسططط که آیا این وجود تخلص یا وجوب ترود از ارض
ً
مغصطوبه نیسطی اسط یا بیری؟ کسی باالضطرار ناچار در ارض مغصوبه قرار دارد .فرض این اس که اتتیارا
وارد ارض مغصطوبه شده حاا در وس ارض مغصوبه میتواهد بیرون بیاید و در حاا حاضر یجب علیه التر
و یجب علیه الخرد  .آیا این یجب علیه الخرود نیسی اس یا بیری؟ ا ر ب وییم وجوب نیسی به این معناس
که تود این فعل تر ِ این جز از بصب فینیسه مطلوبی شرعی دارد .ا ر ب وییم وجوب بیری دارد این معنا
را میدهد که آن کون تارد از ارض مغصطوبه مطلوبی شطرعی دارد یا ب ویید ،تر المطلق الغصب مطلوبی
شرعی دارد و این ترود مقدمه آن تر المطلق الغصب اس .
این یک بحثی اس که محققین و اصولیون در این بحث برتی نقض و برتی ابراق کردهاندا برتی یتهاند
بیری اسط و برتی هم یتهاند نیسی اس  .نظر ما این اس که این بحث از اساس بیجاس ا به دلیل اینکه
این در جایی اسط که –این از متیرعات همان بحث قبلی اس  -وقتی معلوم شد که ما یک فعل بیشتر نداریم و
آن فعل واحد بصطب اس و این فعل واحد بصب فعل واحد مستمری اس که از اوا تا آتر همان اس  .این
فعطل واحد را عقل به اجزا تجزیه میکند .در حقیق تجزیه به دتوا و ترود تجزیه عقلی اسططط که می و ید
بصطب حین الدتوا و بصطب حین الخرود .حین الدتوا و حین الخروجی برای شطارع مطر نیس ا بلکه
آنچه برای شارع مطر اس استیَلی علی ماا بیر اس  .این استیَلی بر ماا بیر عمل و فعل واحد از اوا تا
آتر اس ط  .وقتی می وییم وجوب نیسططی یا بیری یعنی هر دو شططرعی هسططتند ،وجوب بیری و نیسططی هر دو
شرعی اس  .لذا ما در محل تود یتیم که یک وجوب مقدمه و یک وجوب بیری داریم.
البته این را در بحث و در محل تود توضی دادیم .اما متأسیانه بین وجوب شرعی بیری با وجوب مقدمیتل شطده اسط  -.یک وجوب مقدمی داریم که حکم عقل اس ا برفرض یته شد که حضور در مکه مکرمه
ً
برای حاجی در ایام حج واجب اس ط یا مثَل طواف حوا بی واجب ش طرعی اس ط  .طواف حوا البی در ایام
حج واجب شطرعی اس  ،وقوف در مشعر و عرفات واجب شرعی اس  .حاا ا ر میتواهید وقوف در عرفات
داشطته باشطیم باید به آنجا بروید ،این دی ر حرک کردن به سم منا و مشعر از لحاظ شرعی وجوبی ندارد ،در
آنجا فق یک واجب اس که آن واجب حج البی و یا طواف حوا البی یا وقوف در مشعر و مناس  .وجوب
بیری شططرعی هم نداریما نه بیری اسطط نه نیسططی .طی راه کردن مقدمه عقلی اسطط ا عقل می وید حاال که
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میتواهید برای طواف حوا بی در آنجا حضطور داشطته باشطید باید این مسطاف را طی کنید .لذا ا ر کسی به
حج نرف دو عقاب نمیشطودا یک عقاب که چرا قطع مسطاف نکردی و یک عقاب هم برای اینکه چرا اعماا
حج را انجام ندادی؟ شططارع بیش از یک حکم جعل نمیکندا این معنی وجوب مقدمی اسطط  .وجوب مقدمی
ً
صرفا عقلی اس و در حقیق به عنوان مقدمه وجوب شرعی حساب میشود.
یک وجوب بیری هم داریما  -یتیم که هم در مباحث اصطولی و هم در مباحث فلسطیی تل شططده اس -
می وید ا ر میتواهید نماز بخوانید باید وضطو رفته و بعد نماز بخوانید .این وجوب شرعی اس  ،این وجوب
بیری که بیان میکنیم یعنی اینا یعنی یجب الوضو اما وضو یجب برای صَلة .این وجوب بیری میشود .یجب
الوضو وجوب شرعی دارد و جعل وجوب وضو شده منتها وجوب وضو برای نماز اس نه فینیسه .این وجوب
بیری اسط  .وجوب بیری وجوب مجعوا شطرعی اسط اما وجوب مقدمی نه .در اینجا ا ر مقصود از وجوب
شطططرعی ،وجوب عقلی باشطططد ایرادی ندارد زیرا بههرحاا وجوب عقلی دار یما ترود واجب عقلی اسططط اما
مقدم تر الغصب اس یعنی مقدم االمتثاا یا از لوازم امتثاا همان واحد اس نه مقدمه کون تارد از ارض
مغصططوبه .کون تارد ارض مغصططوبه که حرم دی ری بیر از حرم بصططب ندارد .در اینجا دو حکم وجود
نداردا حکم واحد آن این اسط که یحرم الغصطب ،یحرم السطتیَل از ماا دی ری .این یحرم الستیَل یک حکم
دی ری را بطه دنبطاا تود میآورد و آن وجوب تر اسططط که وجوب التر همان حکم عقلی منتزع از حرم
الغصطب اسط نه حکم دی ر شطرعی که بخواهیم بحث کنیم که وجوب مقدمی دارد یا نیسی .نه وجوب مقدمی
دارد و نه وجوب نیسی دارد نه وجوب مقدمی شرعی به معنای وجوب بیری دارد نه وجوب نیسی شرعی دارد.
بلکه تنها یک حکم واحد اسط و آن هم حرم الغصطب و آن هم حرم االستیَل بر ماا دی ری بدون اذن مالک
اس .
حطاا عقطل از این حکم واحطد انتزاع میکند که حاال که یحرم االسطططتیَل علی ماا بیر بدون اذن ،ال یحل
المرأ مسطلم یتصطرف که این حکم شطرعی اسط  .از این حکم شرعی عقل انتزاع میکند که استیَل و تصرف بر
ماا بیر حرام اسط پس باید این را رها و تر کنید .این باید عقلی اسط و حکم شرعی دی ری ندارد .لذا این
بحطث کطه آیطا ترود از ارض بصطططبی یا تخلص از حرام بعد الوقوع فیه و بعد االرتکابه ،وجوب دارد یا ندارد،
وجوب آن نیسی اس یا بیری ،از اساس جایی نداردا به دلیل اینکه در اینجا حکم دی ری نداریم و حکمی که
داریم همان حکم شطرعی حرم االسطتیَل علی ماا بیر و همان حرم التصطرف اس  .این موارد همان احکام
عقلی منتزع از حکم شطرعی واحد اسط  .لذا آثار شطرعی دی ری بیر از آثار شرعی اوا بر آن بار نمیشود .آثار
شرعی همان آثار شرعی مترتب بر حکم واحد اس .
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در این بحث اصولیون بحث را طوالنی کردهاند اما ما بیان کردیم که این بحث از اساس الزم نیس .
مطلطب پنجما یکی بحطث دی ری که توسططط برتی از بزر ان در اینجا مطر شطططده این اسططط  :ما چ ونه
میتوانیم بین ترود از ارض مغصطوبه و بسب یعنی بین وجوب و حرم جمع کنیم؟ از طرفی یجب الخرود و
یجب رد ماا الی صطاحبه ،ترود وجوب دارد که ا ر ب وییم وجوب ترود نیسط یعنی ا ر ادامه بدهد ایرادی
ندارد پس وجوب تروجی وجود دارد .حاال هم وجوب ترود وجود دارد و هم حرم بصططب .وجوب ترود
به دلیل این اسط که بههرحاا مرتکب بصب اس پس تر بصب واجب اس  .از طرفی این تر الغصب به
تود بصططب تحقق پیدا میکندا به دلیل این میتواهد ماا بصططبی را تر کند باید از داتل زمین بصططبی راه
برود .بنابراین در اینجا هم وجوب و هم حرم داریما هم وجوب الخرود داریم و هم حرم الغصب.
حاا در اینجا یا اجتماعی میشطویم یا امتناعیا ا ر اجتماعی شطدیم چه تکلییی داریم و ا ر امتناعی شدیم
چه تکلییی داریم .اما بازهم نظر ما این اسططط که این بحث هم جایی ندارد .این بحث تلطی بین احکام عقلی
این مورد و حکم شطرعی اسط  .تل بین حکم عقلی و حکم شرعی شده اس  .در اینجا هم باز تأکید میکنیم
که حکم شطرعی ما یک حکم شطرعی واحد بیش نیس و آن حرم الغصب اس  .ما دی ر یک وجوب الخرود
دی ر از نظر شطرعی نداریم تا اینکه یته شود از طرفی یجب الخرود و از طرفی تود این ترود مستلزم تصرف
در ارض مغصوبه باشد .پس ب وییم جمع بین این حرم و وجوب چ ونه میشود .آن اه به امتناعیها ب وییما
این شطاهد بر این اسط که شطما یتید اجتماع وجوب و حرم ممتنع اس درحالیکه وجوب و حرم جمع
شطده بنابراین حرف شطما نقض شده اس  .پس باید قائل به جواز اجتماع باشیم حاا این اجتماع به چه شکل
تحقق پیدا میکند؟
عرض ما این اسط که اصطل این بحث اساسی ندارد به دلیل اینکه در اینجا از یک سو تعدد حکم و از سوی
دی ر تعدد حرم نداریما یک حرم بصططبی که مربوط به دتوا باشططد از یک سططو و یک حرم بصططبی که
مربوط به ترود باشطد از سطوی دی ر نداریم تا ب وییم این حرم تصرف تروجی چ ونه قابل جمع با وجوب
ً
تر الغصطب و وجوب الخرود اس  .در اینجا اصَل وجوب ترود شرعی نداریما زیرا هم وجوب الخرود آن
عقلی اسط و هم حرم تصطرفی که نسب به حاا ترود داریم عقلی اس  .آن حرمتی که داریم حرم یک
فعل واحد اس ا حرم الغصب الی ابتدا الی انتها و این را عرف فعل واحد میداند و مَل وحدت و تعدد در
احکام شرعیا وحدت و تعدد موضوع یا متعلق بهصورت عرفی اس .
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این نقطه از جاهایی اسط که اهی به کار بردن تحلیَلت فلسی ِی عقلی ما را از دایره فهم حکم شرعی تارد

میکند .اینکه حاال برتی از بزر ان اهی می ویند «چرا مباحث فلسطططیی را وارد بحث فقهی میکنید؟» .ا ر
جایی حق با آنها باشططد یکی همین مورد اسطط ا و اال عقل را که نمیتواند کنار ذاشطط  ،بحث فلسططیه که به
معنای بحث عقلی باشطد را که نمیتوان کنار ذاشط  .منتها آنجایی که تل میشود در اینجاس ا متعلقات و
موضطوعات احکام شطرعیه ،متعلقات و موضطوعات عرفی اسط ا به دلیل اینکه تطاب شارع در تکالیف عرف
مردم اسط  .آن چیزی که عرف از آن میفهمد موضطوع حکم شرعی اس  .موضوع حکم شرعی نه تود حکما
زیرا نمیتوانیم با عرف حکم شرعی را استنباط کنیم و ب وییم عرف می وید توب اس پس شارع هم می وید
توب اسط  .اما این حرف بل اسط  .ما دو مشطرع و دو امر که یک امر شارع و یک امر عرف باشد نداریم.
این حرف بل و بیجایی اسط  .اما همین آمر و مشطرع ثاب کسطی اسط که تنها اوسط که له االمر اس و
ِ
اوسط که تشطریع میکند .حاا وقتی میتواهد تشططریع کند برای چه کسطی تشططریع میکند؟ عرف را مخاطب
قرار میدهد .آنچه عرف به عنوان صَل میفهمد ،آن متعلق حکم اس .
بنابراین آنچه را عرف به عنوان الغصطب میفهمد همان متعلق حکم شطرعی اس  .حاال ا ر همین بصبی را
که شطارع میفهمد ،یک بصب واحد اس  .شارع از بصب وحدت میفهمد نه تعدد .ا ر عرف از یک بصب
تعدد فهمید برای مثاا ا ر از زمین بیرون آمد و دوباره به ارض مغصوب رف  ،در اینجا عرف می وید دو بصب
صطورت رفته اسط  .در اینجا که عرف تعدد میفهمد ،می وییم حرم متعدد شطده اس  .اما ا ر عرف عمل
واحد -وقتی انجام می یرید -اسططتمرار العمل و ادامه العمل را در زمان و مکان عین عمل واحد میداند و آن را
متعدد نمیکند [شارع هم آن را یکی میداند] .این تعدد کار عقل و انتزاع و تحلیل عقلی اس .
در چنین جایی ما جز یک حکم شطرعی حرم الغصب نداریم .لذا نوب به این نمیرسید که ب و ییم در حاا
ترود در اینجا یک حرم الغصب و یک وجوب الخرود داریم .در اینجا همان حرم بصب اوا ادامه دارد و
این وجوب هم وجوب انتزاع عقلی اسططط  .پس مجطالی برای این بحطث نیسططط که ب وییم در اینجا وجوب و
حرم اجتماع میکند و بعد ب وییم ا ر اجتماع پیدا میکند به چه شطکلی اس ؟ پس اجتماع پیدا نمیکنند تا
بخواهیم به دنباا حل آن باشیم.
بحث آینده بحث صغرویات این بحث اس .
وصلی الله علی محمد و آله و سلم

