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 سیر بحث در مسئله ی قبح عقاب بال بیان موضوع:

 مقدمه

 دوستان یهاست به همین مناسبت حلول سال جدید را به هم اصول در سال جدید غیر حضوریامروز اولین جلسه 

 ش و اهل بیتخود ما را به انوار معرفت و محبت یهخواهیم قلوب هممیو از خداوند متعال  کنمتبریک و تهنیت عرض می

عنایت فرماید.  هر روز بیش از پیش منور بفرماید و امسال را سال توفیق و تسدید و صحت و سالمتی و عافیت علیهم السالم

بالیا و  یهیام همواریم خداوند متعال به برکت این اکنم به مناسبت اعیاد شعبانیه که امیدمیهمچنین تبریک و تهنیت عرض 

 مشکالت را از این مملکت رفع بفرماید. 

که اضرار جانی و مالی بسیاری  اندهبسیار سخت کرونا شد یهمردم عزیز ما در این ایام از قبل از سال جدید مبتال به بلی

پشت سر گذاشتند و مشکالتی  است و مردم عزیز ما مشکالت بسیاری رادنیا  یهن ابتال مربوط به همایهرا به جا گذاشته است. البت

آنها  یهمین جا برای همهاز هموطنان عزیز ما در این ابتال جان خود را از دست دادند که  ایهخصوصًا اینکه عد ؛را نیز دارند

ن بلیه را از ایه خواهیم کمیاز خدا  کنیم و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت داریم.میرحمت و غفران الهی را طلب 

ک ی هبعیت مردم را حلل کند و وضدنیا رفع بفرماید و مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم را نیز انشاالله  یهکشور ما و از هم

و وضعیت ضع بیماران کسانی که در این مدت برای رسیدگی به و یهوضعیت ثابت و پایدار تبدیل بفرماید. در اینجا باید از هم

کادر درمانی کشور که  میپزشکان و پرستاران و تمابه خصوص  ،درمان و بهداشت کشور تالش و مجاهدت کردند، تشکر کنیم

 د. این عزیزان توفیق و سالمت و اجر بی پایان عنایت فرمای یهدر خط مقدم این جهاد بودند، خداوند به هم
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، عرض بکنم: ثشنوند، نه خصوص دوستان بحمیکسانی که عرض بنده را  یهدانم دو تذکر را به هممیدر اینجا الزم 

 یهشود. یک مسئلنستاد ملی مبارزه با کرونا عنایت بشود تا کشور با مشکالت غیر قابل حل مواجه  هایاوالً باید به توصیه

ن بیماری ایه الش کنیم کتو همه باید  دانیمن بیماری و ویروس بسیار سخت را پایان یافته بایهاست که نباید ما ابتالء بمیمه

ساس فحص و تتبع اتوصیه هایی که غالبًا بر  به شکست بخورد و مردم ما از این بیماری نجات پیدا کنند و راهش این است که

ها و هم برای رایط دشواری است هم برای خانوادهگرچه ش توجه بکنیم.شود، میو بررسی و جمع آوری گزارشات حاصل 

نیست جز اینکه  ایهارچتزاق داشته باشند، اما در عین حال ا وضع معیشت خود را بچرخاند و ارنی که نیاز به کار داشتند تعزیزا

 مشکل برطرف بشود.شود، این می اعالمن توصیه ها عمل کنیم. انشاالله امیدواریم که هر چه زودتر با رعایت نکاتی که ایه ما ب

ر در این ایام است و رهبر معظم انقالب هم توجه دادند، رسیدگی به قشرهای آسیب پذیدیگری که بسیار مهم  یهمسئل

به سر کار بروند تا بتوانند  باید هر روز بتوانند ،زیادی از مردم ما یهدانیم که عدمیما  یهاست. وضعیت بسیار دشواری است. هم

به صورت جاری  ری از این عزیزان نتوانستند کاری را کهبسیا ،مشکالت معیشتی خودشان را رفع کنند. در این قریب دو ماه

ه برای مساعدت این ما تالش کنیم ک یهداشتند، بپردازند و وضعیت درآمدی و معیشتی آنها دچار مشکل شد. بنابراین باید هم

ل کردند بنابر توصیه عمادوار اینطور  یهعزیزان و این را امر اخالقی و دینی بشماریم. ما مطمئن هستیم مردم عزیز ما در هم

ن بزرگی است و باید . امروز روز یک امتحااندههای قرآنی و سنت نبوی و بنابر ارزش های اخالقی به همنوعان خودشان رسید

 تالش بیشتری کنیم. 

 ارک رمضان نزدیکرا گسترده برای کمک به همنوعان که نباید فراموش کنیم. خصوصًا که ماه مب ایهخداوند متعال سفر

تحصیل رضایت  های کسانی که در این ایام دشوار، مواجه با وضعیت معیشتی سخت بودند و هم برای، هم برای رفع کاستیاست

ت معمول است. اصل انفاق ن زمان، زمان یک انفاق فراتر از وضعیایهخداوند و اجر و ثوابی که برای انفاق است. واقع این است ک

برای  میتمًا رغبت عظینها را مطالعه کند، در او حای هنوشته شده و هر کس ک برای آن بسیاریاجر آیات و روایات،  کردن در

از مجموع آیات و  ایهن دو آیای هکنم کمیمنافقون است، اشاره  یهآید. بنده در اینجا به دو آیه در انتهای سورمیانفاق پدید 

تند و راه روشن را ردن است که تک تک این آیات و روایات اثر گذار هسروایات بسیار زیادی است که برانگیزنده برای انفاق ک

 کنم.میپردازد. این آیه را از باب تیلمن و تبرک عرض میدهد و به آثار عجیب انفاق میبه انسان نشان 

 فرماید: میخداوند متعال 
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ْرتَنيَو أَْنِفقُوا ِمْن ما َرَزْقناُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأِْتَي أََحدَُكمُ » ِ لَْو ال أَخَّ أََجٍل  إِلى  اْلَمْوُت فَيَقُوَل َرب 

اِلحينَ  دََّق َو أَُكْن ِمَن الصَّ ُ َخبيٌر ِبما  *قَريٍب فَأَصَّ ً إِذا جاَء أََجلُها َو َّللاَّ ُ نَْفسا َر َّللاَّ َو لَْن يَُؤخ ِ

1«تَْعَملُون  

ه که خداوند متعال در کند به انفاق از آنچمی خداوند امر عجیبی در این آیه مورد اشاره قرار گرفته است. اوالً  یهنکت

ر عدم انفاق داشته است موت به سراغ انسان بیاید و انسان با توجه به خسارتی که د کهاختیار انسان قرار داده است، قبل از این

 قرار بگیرد. از خداوند بخواهد که فرصت کوتاهی به او داده شود تا صدقه دهد و انفاق کند و از صالحین 

ه انسان اگر قبل از ببینید که چه مقدار آثار بر انفاق شمرده شده و چه امری به انفاق شده است و چه توجهی داده شده ک

ب روشن عنایت ما یک چشم بینا و یک قل یهکند. خداوند انشاالله به هممیاحساس خسارت  ،موت این کار را انجام ندهد

است که هم به خودم  ایهرا فهم کنیم و در این ایام سخت به کمک همنوعان خودمان بشتابیم. این توصین آیات الهی ای هبفرماید ک

ش کنند و بگویند شنوند و عرض کردم که مخصوص دوستان بحث نیست. انشاالله همه تالمیعزیزان که عرض مرا  یهو هم به هم

 نی که توان آن را دارند، اقدام کنند.و توصیه کنند و آیات قرآنی را برای مردم بخوانند، تا کسا

 خالصه بحث گذشته )نظریه حق الطاعة(

کلیف تدر شک در که ببینیم که مقتضای حکم عقل  ،برائت بود و رسیدیم به بحث حکم عقلی در بحث ما در برائت

شته دیدیم مباحث گذچیست. چون ما مانند شهید صدر بحث حکم عقل را بر آیات و روایات در بحث برائت مقدم کردیم. در 

های قاب بال بیان هستند، به تبیینعح را اختیار کردند و ادعا فرمودند که اگر کسانی که قائل به قب الطاعةحق یهکه شهید صدر نظری

قبح عقاب بال  ، توجه کنند، آنها نیز بعید است که دیگر بحثشودمیمطرح و برائت ایشان در بحث حجیت که در مباحث قطع 

 را خواهند پذیرفت.  الطاعةحقا قائل باشند و بلکه بیان ر

نیاز به وقت و  ما در سیر بحث خیلی مکث کردیم بر فرمایشات شهید صدر و البته به نظر من الزم هم بود و بلکه شاید

و چه در  ملیعتری بود، چه در بحث احکام عقل های دقیقنیازمند تحلیلرسید که میچون به نکاتی  ؛تالش بیشتری هم داشت

آنچه که در باب  ن رسیدیم که فرمایش ایشان درست نیست؛ نهای همنتهی ما در همین مقدار سیری که کردیم ببحث ماهیت حکم. 

و  الطاعةحقر باب ماهیت و حجیت و منجزیت فرمودند و نه در برخی مبانی که در آنجا اختیار کردند د الطاعةحقارتباط بحث 

 بود که گذشت. میاطش با تنجیز که بحث های بسیار مهو ارتب الطاعةحقموضوع 

                                                           
 11و  10منافقون، آیه  1
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کشاند که بحث های بسیار دقیق و مین بحث ها ما را به جاهایی ای هم کیداده بوداین تذکر را ها قبل از شروع بحث 

ک اشکال درونی در فرمایش ی هما در ضمن بحث ها ب است. ایهعمیقی الزم دارد و بحث هایی است که نشده است و راه نرفت

 .این نظریه بوددر  یدرون ناسازگاریشهید صدر رسیدیم که نقد ما بود و سابقه نداشت چنین نقدی به فرمایش شهید صدر که  

موال احتیاط کنیم، این حرف را در  الطاعةحق یهدرست باشد که در موارد شک در تکلیف الزم باشد ما از سع الطاعةحقاگر 

باشد  میباشد که مالکش لزو ایهاز سنخ اباحهم که مورد تردید است محتمل است که  ایهچون اباح ؛توان زدمیهم  باب اباحه

و اقوی باشد و ماهیت اباحه چیست،  میداریم که مالکش لزو ایها ما اباحیآ هباشد. اینک میو حتی اقوی از مالک وجوبی و تحری

نها ای هگرچه ممکن بود برخی دوستان احساس کنند ک ،بود میهای بسیار مهنظر بنده بحثبحث قرار گرفت و به به تفصیل مورد 

ما هم در این بحث و هم در جاهای دیگر اصول، نیازمند  های واقعی و متنی بود واست، اما به نظر بنده بحث ایههای حاشیبحث

خصوصًا اینکه با برخی از مباحث دیگر در احکام غیر  .است مباحث دیگر تنقیح نشده یهازاندهچون بهستیم؛ تنقیح این مباحث 

 خورد.میمثل استحباب و کراهت پیوند  میالزا

کنیم این بحث در خور وقت گذاشتن بود، مباحث میدر عین حال که ما وقت بسیاری را روی این بحث گذاشتیم که فکر 

های ثبوتی دارد و هم اثباتی. در تزاحمات که هم بحث میو غیر الزا میهنوز باقی ماند؛ مانند کیفیت ترجیح بین احکام الزا میمه

ک راه حل اشاره کردیم، البته راههای دیگری ی هها بشد چه باید بکنیم. ما در ضمن بحثمتزاحم  ایهمثاًل اگر وجوبی با یک اباح

در شرط مخالف با کتاب؛ که اگر کسی هم دارد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب  میهای اثباتی مهبحث مخصوصاً  ،هم هست

شرط مباح ذاتی را بر خودش شرط وجوب یا حرام کند، آیا این اشکال دارد یا نه و آیا شرط مخالف با کتاب هست یا نه، بحث 

کردند و محققین هم به تبع ایشان بحث کردند. مرحوم سید، مرحوم امام بحث کردند و عجیب است که همین نکات حل نشده در 

 .اندهدر آنجا نیز منعکس است و هر یک از این محققین یک راه را رفت ،اباحه بحث

تألیف مرحوم نجم آبادی یکی از شاگردان بسیار مبرز ایشان یعنی توسط که  نیز شیخ انصاری  بحث قضاء در تقریرات 

در ماهیت اباحه و نسبتش با  ،یمین بر ترک یمینبحث از مشروعیت در بحث قضا به تناسب  شده، این بحث مطرح شده است.

ام. چون به نظر م آشتیانی نیز دیدهن مسئله را در کتاب القضا مرحوای هزنم کمیو حدس  مطرح شدهبحث مبسوطی سایر احکام، 

آید که کتاب القضا مرحوم آشتیانی و قضاء میرزا حبیب الله رشتی و قضا مرحوم مال حسینقلی همدانی و همین قضا مرحوم می

ن بحث در آنجا نیز مطرح ای هکنم کمینجم آبادی، همه تقریرات شیخ انصاری هستند و لذا بسیار به هم مشابه هستند و لذا فکر 

 شده است. 



( 056: شماره جلسه    1399/ 01/ 26: تاریخ درس خارج اصول آیت الله آملی الریجانی )حفظه الله

 قبح عقاب بال بیان: موضوع خاص    برائت :موضوع عام

5 

 

 یهقابل توجه است مباحثی است که مرحوم آیت الله آصفی در نقد نظری الطاعةحقدر ماهیت  های مهم دیگر کهاز بحث

. خود این مباحث در ضمن اندهشان پاسخ دادای هشهید صدر مطرح کرده بودند و برخی از شاگردان شهید صدر هم ب الطاعةحق

قبل اینها را به تفصیل بحث کردیم  یهد که ما در دورکنمیخودش این اشکاالت و پاسخ اشکاالت مباحث قابل توجهی را مطرح 

است. مرحوم سید  میهای مهم و الزها هم به نظر بنده بحثمستشکل و مجیب و لذا آن بحثمحاکمه کردیم بین  ایهو به گون

از آن تا حدی در ک جاهایی ی ههایی در باب نفی قبح عقاب بال بیان و اخذ به احتیاط دارند کرسائل بحث یهنیز در حاشی

 ، البته اختالفاتی دارد که احتماالً در بحث قبح عقاب بال بیان بحث خواهیم کرد. شبیه باشد نتیجه شاید با فرمایش شهید صدر

یک  ،شهید صدر است در یک بخشی به تناسبآیت الله آسید کاظم حائری حفظه الله در مباحث االصول که تقریرات 

و ارتباطش با وجوب را  میکه در آنجا هم بحث اباحه و احکام غیر الزا اندهرا نگاشت ایهبسیار مفصل چند ده صفح یهحاشی

اینها نیازمند تحقیق و تفصیل بیشتر داشت که ما در اینجا اینها را دیگر دنبال نکردیم ولی به نظر بنده در  یه. هماندهبحث کرد

 یهکند، منتهی دیگر اینها از حوصلمینها بحث شود و یک مباحث جدیدی راه پیدا ایهک یک کار کامل و عمیق تر الزم است

 بحث ما خارج است. 

کنیم و مجموع این میانتهای بحث گذشته نیز یک بحث اثباتی در باب اباحه داشتیم که در اینجا از آن نیز غمض نظر 

های باقی مانده است، انشاالله در مقام تدوین به بحث اضافه خواهیم کرد. لذا اینها را عرض مطالبی که امروز عرض کردم که بحث

 آنچه که گذشته بود، روشن شود. غور ثجغرافیای بحث و حدود و تا کردم 

 قبح عقاب بال بیان

 سیر بحث در مسئله قبح عقاب بال بیان

باید ببینیم که کسانی که قائل به قبح عقاب بال  الطاعةحق بحث امروز در باب قبح عقاب بال بیان است چون بعد از بحث

 بیان شدند، چه تصوری از این قاعده دارند.

و معتقدند که قبح عقاب بال بیان از زمان وحید بهبهانی این شکل  اندهمرحوم شهید صدر به لحاظ تاریخی یک گزارشی داد

داشتیم  ایهن بحث تاریخی اشارایهتاریخی است و ما ابتدای بحث برائت برا پیدا کرده است و قبل از ایشان نبوده است. این بحث 

و علی  اندهکند که در بحث حذر و اباحه کسانی قائل به حذر شدمیو شاید نیاز به بحث بیشتر داشته باشد. ایشان حتی ادعا 

 القاعده قائلین به حذر، نباید قائل به قبح عقاب بال بیان عقلی باشند. 
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ا حکم عقل در موارد مشکوک به یآ هاست که اصاًل مقصود از حذر و اباحه چیست و در این نزاع کمیبسیار مهاین بحث 

 هالبته شهید صدر اولین کسی نیست کحذر است یا اباحه، مقصود چیست و موارد مشکوک چیست و ارتباطش با برائت چیست. 

و  اندهنجا ربط دادایهبحث حذر و اباحه را ب ایهلی در بحث برائت، به گوناز محققین اصو ایهدهد بلکه عدمینها را به هم ربط ای

ن بحث برائت همان بحث اباحه است که در آنجا مطرح است که برخی از محققین مانند مرحوم شیخ ایهک اندهبلکه برخی گفت

یک بحث هستند یا نه، یک مسئله است و  ن دو بحث،ای هگویند این حرف صحیح نیست. اینکمیانصاری اینها را قبول ندارند و 

ا بحث دیگری است.   اینکه بحث حذر و اباحه به بحث برائت ارتباط دارد ولو به نحومل

م دیگری شویم و از طرف دیگر بحث مهمیما در بحث قبح عقاب بال بیان ال محاله به بحث حذر و اباحه هم کشیده 

که مهم است به لحاظ تنقیح اینکه موضوع و محمولش چیست و آیا حکم عقلی است یا  ،مطرح است که دفع ضرر محتمل است

دانند و هم ارتباطش با قبح عقاب بال بیان که بحث دشواری است و نیازمند تأمل مینه، همانطور که بسیاری آن را حکم عقلی 

 و تحقیق بسیار است. 

ن این است که اگر در حکم عقلی شک کردیم بنابر اینکه بتوان دیگری هم در اینجا قابل طرح است و آنهایتًا یک بحث 

ا قبح عقاب بال بیان تمام است یا نه و همینطور دفع ضرر محتمل، اتفاقا برخی از فضالی یآ هدر احکام عقلی شک کرد، مثل اینک

ینجا این شک معنا دارد؟ و این بحث در این ماند. باید ببینیم که اصاًل در امیکه عقل انسان در اینجا  اندهروزگار ما نیز ادعا کرد

 مسئله اثرگذار است. 

کنیم. میغور آن را تنقیح ثیان را بحث خواهیم کرد و حدود و بنابراین مسیر بحث ما اینگونه است که ابتدا قبح عقاب بال ب

را قبول ندارند و مرحوم آیت مرحوم شهید صدر این بحث را قبول ندارد و هم آقای روحانی صاحب منتقی قبح عقاب بال بیان 

یک پاراگراف ندارند. مرحوم سید طباطبایی که  یهازاندهمنتهی بحثی جز ب ،بود الطاعةحققائل به الله داماد هم قبول نداشت و 

این  قبول دارند که تقریبًا درتقریرات ایشان به عنوان شرح رسائل به طبع رسیده، ایشان قبح عقاب بال بیان را با یک تفصیلی 

موضوع که محل بحث ما است، قائل به عدم جریان هستند و ایشان دفع ضرر محتمل را وارد یا حاکم بر قبح عقاب بال بیان 

دانند که بحث بسیار مهم و دشواری است. بنابراین قبح عقاب بال بیان را باید بحث کنیم و پس از آن حذر و اباحه و دفع ضرر می

ر نهایت اگر فرصت باقی باشد، حکم شک در این احکام عقلی را بنابر اینکه شک بردار باشد، تنقیح محتمل را باید بحث کنیم و د

 کنیم و بحث کنیم.
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این مباحث  یهکاری است که در قبح عقاب بال بیان و ذیل آن باید انجام بدهیم که تقریبًا هماین مسیر بحث ما و فهرسِت 

ب اصولی بحث شده است منتهی کم و زیاد دارد و نیازمند تحقیق بیشتر است و غیر از بحث اخیر که بحث چهارم باشد در کت

 و انشاالله ما به تفصیل بحث خواهیم کرد. اندهبرخی با اختصار و برخی بیشتر بحث کرد

 تنقیح مسئله قبح عقاب بال بیان

رسیم که از میب بال بیان از اینکه جغرافیای بحث روشن شد و مسیر بحث آینده روشن شد، به اصل بحث قبح عقاپس 

 جهات مختلفی باید این مسئله را تنقیح کنیم. 

ک مطلبی را ی هشهید صدر با جریان این قاعده و حکم عقلی مخالف است. ایشان از مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقام

آوردند میو دو بیان از مرحوم اصفهانی کنند و یک بیان از مرحوم نائینی میکنند به عنوان بیانی ساده بر این مطلب و رد مینقل 

دانند و در آخر بحث میدانند و نادرست میدانند و برخی از اینها را بیان فنی نمیکنند و برخی از اینها را مصادره میو رد 

، باید الطاعةحقبا توجه به بحث های ما در  ،ها بر قبح عقاب بال بیان نادرست استن استداللای هگویند وقتی روشن شد کمی

 ملتزم شویم. الطاعةحقبه 

پردازیم و اصاًل باید توجه کنیم که مثل شیخ انصاری یا محقق نائینی یا محقق اصفهانی میانشاالله ما به فرمایش ایشان  

ها ن بیانایهک چون این خیلی مهم است که شهید صدر مکرر فرموده است یا خیر. آیا در مقام استدالل بر قبح عقاب بال بیان بودند

 یا نه.  اندهمصادره است. باید دید آیا این بزرگواران در مقام بیان استدالل بود

ها گویند که با این بحثمیآقای روحانی صاحب منتقی االصول نیز قبح عقاب بال بیان را قبول ندارند و و در انتهای بحث 

یشات شهید صدر است فرمااسفانه مباحث ایشان بسیار دشوارتر از قبح عقاب بال بیان اساسی ندارد. مت یهروشن شد که قاعد

ها در باب احکام عقل عملی در باب حسن و قبح و در باب استحقاق خودشان را مبتنی بر برخی از بحث هایخصوصًا که بحث

رد شدند. مثاًل در بحث و خیلی هم ناقص وا اندهاست ولی ایشان وارد شدمیها کالتًا بحثعقاب و کیفیت ترتب عقاب که عمد

ا ایشان این مسلک ها را اختیار کرده است و انحصار یآ هشود کمیمشخص ن ولی اندهحسن و قبح ایشان دو مسلک را بحث کرد

اخالقی در نزد این بزرگواران  یههای فلسفت. اینها به خاطر این است که بحثبحث حسن و قبح در این دو مسلک از کجاس

ست که اساسی ندارد، مبتنی چنینی که قبح عقاب بال بیان یک حکم عقلی اک بحث مهم اینیهبینید کمیو لذا  تنقیح نیافته است

 که انشاالله به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت. اندههای ضعیفی در فلسفه اخالق و ماهیت قضایای اخالقی کردبر بحث
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راجع به قبح قبل از آن فرمایش شیخ و دیگران را بیاوریم، چند نکته صاحب منتقی و  بل از اینکه بیانات شهید صدر،ما ق

یک ابهامات عجیبی وجود  ات،نکاین  توجه بهعقاب بال بیان باید عرض کنیم و بعد به کالم این بزرگوارن بپردازیم چون بدون 

 دارد. 

 اول: موضوعیت استحقاق یا عدم استحقاق عبد در دلیلی عقلینکته 

حکم عقل که به درد بحث مفاد قبح عقاب بال بیان. سوال این است که  عقل حکم می/کند بهتعبیر شایع همین است که 

خورد، آیا قبح عقاب بال بیان است یا عدم استحقاق عبد برای عقاب؟ قبح عقاب بال بیان در واقع موضوعش عقاب میبرائت 

کنیم که اگر موال بدون بیان و اعالم به عبد، عبد میا نسبت به کار موال بیان ر میاست که کار موال است و ما در اینجا یک حک

ولکن باید دید آن حکم این حرف درستی است  .گوید این حرف اشتباه استمیمخالفتش عقاب کند، قبیح است. کسی ن بخاطررا 

نه آن حکم یا  ین حکم عقلی به قبح عقاب استعقلی که در بحث برائت عقلیه ما بدان نیاز داریم و از آن استفاده می/کنیم، هم

عدم استحقاق عبد للعقاب  عقلی که در بحث برائت عقلی قائلین به این مسلک بدان تمسک می/کنند و از آن استفاده می/کنند،

 است؟

به  مربوط نها فرقی ندارند و یکی هستند؛ اما اینگونه نیست چون عالوه بر اینکه عقاب امریای هممکن است گفته شود ک 

اموری مهمش این است که ممکن است  یهاستحقاق عقاب امری مربوط به عبد است، نکت لیست وو در حقیقت فعل موالموال 

شود؛ یعنی ممکن است که شخص مستحق عقاب باشد اما عقاب نشود؛ مثل اینکه کسی شفیع او شود یا خداوند او را  مانع عقاب

 و عقابش نکند. نفی عقاب یک بحث است و عدم اسحقاق عقاب بحث دیگری است. عفو کند یا فضل الهی شامل او شود 

خواهیم ببینیم که در کجا عبد مستحق میآنچه ما در بحث برائت الزم داریم، بحث عدم استحقاق عبد للعقاب است؛ ما 

خواهیم مید. ما در این باره ننکه مستحق عقاب ممکن است باشد ولی خداوند به هر دلیلی او را عقاب نکنای هعقاب نیست، ن

بحث کنیم چون عدم عقاب خداوند ممکن است ناشی از عفو و فضل و شفاعت شافعین باشد و بحث ما در این باره نیست و 

در این مورد نداریم، بلکه بحث ما در این است که کجا عبد مستحق برای عقاب نیست. وقتی انسان شک در تکلیفی میبحث کال

خواهیم ببینیم عبد در ارتکاب این عملی که مثاًل مشتبه بین حرام و مباح است، آیا در میف به او واصل نیست، کند و تکلیمی

نطور مطرح شده ای هصورت مسئل همانطور کهارتکاب آن اگر مخالفت با موال حاصل شود، مستحق عقاب است یا نه؟ بنابراین 

 . نه درباره نفس عقاب استحقاق عقاب است دربارهحکم عقلی مورد بحث در برائت، و درست هم هست، 
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نیز با اجمال. مثاًل  . برخی به صورت روشن بیان کردند و برخیوجود دارددر کلمات قوم البته در این مسئله مقداری ابهام 

ح است و ظلم ، قبیعقوبت موال نسبت به عبدی که مستحق عقاب نباشد یهکند که گرچه مسئلمیمرحوم اصفهانی تقریبًا تصریح 

ت و مستحق عقاب بحث است کار عبد است که در کجا کار او خروج از زیل عبودیت اس محلۀ شود، اما آنچه کهمیموال بر عبد 

 شود. اما اینکه موال کجا اگر این عبد را عقاب کند، قبیح است، بحث دیگری است. می

وال است و ظلم هم مخالفت با تکلیف واصل کند، ظلم بر م ایشان  بعد از اینکه فرمودند که اگر تکلیفی واصل باشد، عبد

 فرماید: میقبیح است و متسحق عقاب و مواخذه است، 

كما أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي الرقية أن ال يخالف العبد مواله في الواقع و »

و حينئذ فالعقوبة عليه ظلم من  حجة خروجا عن زي الرقية حتى يكون ظلما.في نفس االمر، فليس مخالفة ما لم تقم عليه ال

المولى على عبده؛ إذ الذم على ما ال يذم عليه، و العقوبة على ما ال يوجب العقوبة عدوان محض، و ايذاء بحت بال موجب 

كل أحد و  من كل أحد باالضافة إلى عقالئي، فهو ظلم، و الظلم بنوعه يؤّدي إلى فساد النوع، و اختالل النظام، و هو قبيح

1«لو من المولى إلى عبده  

از زیل رقیت  از افراد ظلم نیست چونگوید که اگر یک موردی حجتی بر آن قائم نباشد، مخالفتش میاز یک سوی دیگر 

ندارد، اگر موال  کار عبد ظلم نیست و چنین استحقاقی وقتیعبد این نیست که عبد مخالفت موال در واقع و نفس االمر نکند. 

ر کاری که و عقوبت ب داردمذمت نه فاعل آن استحقاق عقاب کند، معلوم است که کار موال ظلم است چون مذمت بر کاری ک

 فرماید:میشود. منتهی ایشان میموجب عقوبت نیست، عدوان محض و ایذاء محض است و بنابراین ظلم موال بر عبد 

 .«جة منجزة لهاححقاق العقاب على فعل محتمل الحرمة مثال ما لم تقم عليه لكن ال يخفى أن المهم هو دفع است»

 یهقاب از ناحیعشود بلکه بحث ما دفع استحقاق میبحث ما این نیست که کار موال چه زمانی ظلم بر عبد است و عقوبت 

 فرماید:میفعلی است که محتمل الحرمة است و این موضوع بحث ما است. بعد 

ضم قبح العقاب من  موضوع االستحقاق باألخرة هو الظلم على المولى، فمع عدمه ال استحقاق قطعا، و و حيث إن»   

 .«المولى أجنبي عن المقدار المهم هنا، و إن كان صحيحا في نفسه

این عقاب این که ما این بحث را در کنارش اضافه کنیم که اگر در این شرایطی که عبد مستحق نیست، موال عقاب کند، 

ن است که عبد در ای هقبیح است، اگرچه حرف درستی است اما ربطی به بحث ما ندارد و بحث ما برائت است و بحث راجع ب

ی بعد فرمایش مرحوم نائینی و برخی دیگر بحث اند که در جلسهدیگر گفته ایهکجا مستحق عقاب نیست. دیگران هم به گون

                                                           
 84، ص: 4نهایة الدرایة في شرح الکفایة، ج 1



( 056: شماره جلسه    1399/ 01/ 26: تاریخ درس خارج اصول آیت الله آملی الریجانی )حفظه الله

 قبح عقاب بال بیان: موضوع خاص    برائت :موضوع عام

10 

 

اند که در ند. البته برخی کالمشان اجمال دارد که فعلیت و استحقاق را با هم ذکر کردهان توجه دادهایهخواهیم کرد که به نحوی ب

 ی بعد بحث خواهیم کرد.جلسه


