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3 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 قاعده عامه تکسب به اعیان نجسه
که ادعا شده بود که تکسب به اعیان نجسه تکلیفاً حرام است و بطالن بعدي هم داریم که بعد بحث اي هدر قاعد عام

 ذکر شده بود.اي هادلخواهیم کرد، در این قاعده عامه 

 ادله قاعده عامه

 اتیآ .1

 اخبار .2

 دلیل چهارم حرمت أکل معامله: نبوي مشهور
سه چهار اصطالح  /40بر خالف نبوي مشهور در کتب شیعی هم نقل شده، ولی همه مستند به نقل عامه است، یعنی 

، ولی اندکردهاستناد به این روایات  شیهاکتابو احتماالً مرحوم مفید هم در بعضی از  اندکردهقدماي ما نقل  هانیااز 

 این روایت در کتب فقهی ما به نقل از منابع عامی آمده، یعنی در کتب روایی ما و از طرق خاصه نقل شده است.

 .1»ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ« نقل شده بود که طورایناز پیامبر گرامی اسالم 

 بحث سندي نبوي مشهور
سندي براي این حدیث پیدا کرد؟ گفتیم این سند عامش طبعاً براي ما اعتبار ندارد و سند خاصه هم اگر  شودیمآیا 

کسی جبر شهرت و جبر ضعف شهرت را بپذیرد، ممکن است اینجا پذیرفت. این هم محل خدشه بود. صغرا و کبرا محل 

ه این روایت استناد کرده باشند معلوم نیست، ش را بحث کردیم از نظر صغروي هم اینکه در فتوي باخدشه است، کبروي

 اند؛کردهتمسک  هاآنوجود دارد، احتماالً به  هانیاو  العقولتحفو االّ روایت  اندکردهاحتماالً به عنوان مؤید ذکر 

 بنابراین از نظر سند روایت عامیه است و ال اعتبار بها، گر چه به ضعف سند هم به شهرت در اینجا کبري و صغري

 .110 ص ،2ج الدینیۀ، األحادیث فی العزیزیۀ اللئالی عوالی - 1
                                                           



 ١١١٣ �ماره ثبت:                           مکاسب مقدمات -اقتصاد  فقه                                              

مخدوش است، صغرویاً مخدوش است، براي اینکه استناد فتوي به این روایت باید استناد خاص به این روایت باشد، این 

این  هاآناز روایات است، احتمال دارد به خاطر اي هبر فرضی هم که باشد، مستند به مجموع محرز نیست، بلکه فتوي

 وي جبر سند و ضعف شهرت محل خدشه بود، این به لحاظ سندي بود.فتوي را داده باشند، عالوه بر اینکه از نظر کبر

 بحث نبوي مشهور از لحاظ نسخه
دو نسخه اینجا وجود دارد که اکثر نسخ کتب عامه که از سنن ابی داوود و مسند احمد در یک جایش نقل کرده که 

. این نقل دوم مستند مرحوم »ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ذَاإِ  اللَّهَ إِنَّ«. در یک جا هم دارد که إن اهللا إذا حرم أکل شیأ حرم ثمنه

در روایت واحد هم بحث مبسوطی در قاعده  هانسخهو  هانقل .53/3 ...تهافتشیخ در مکاسب است. در این تعارض و 

که انجام شد، تعارض اصل عدم  ییهابحثکلیه کردیم که اصالً قاعده در اختالف نسخ چیست؟ اینجا هم نهایتاً بعد از 

زیاده، یا اصل عدم نقیصه است و مرجحات هم تنظیم کردیم، نهایتاً گفتیم یا این است که مرجح با همان روایتی است که 

 إِنَّ « نسخهأکل دارد، یا اینکه اگر مرجح هم نپذیریم به هر حال این طرف که بدون أکل باشد، ثابت شده نیست و لذا این 

این که  درهرحال و تعارض التهاتفمخالفه أو لسقوطه عند إما لترجیح ثابت نیست، » ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ذَاإِ اللَّهَ

مستند قرار  خواهدیمکه اي هبخواهیم استدالل بکنیم ثابت نشده، پس سندش تام نیست، از نظر نسخه هم آن نسخ

 بگیرید، محل خدشه است.

 حرمت اعیان نجسه و حرمت تکسب به اعیان نجسه بحث داللی نبوي مشهور:
باشد، چه مدلولی دارد و اگر نسخه دیگري باشد، چه  طورآنبحث سوم در خود داللت است و اینکه اگر نسخه 

بزرگان راجع به طرح مرحوم شیخ و ...  بر آنچهدارد. استدالل به این روایت بنا اي همدلولی دارد و با بحث ما چه رابط

إن اهللا إذا اما اگر  و ؛»ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ«باشد  طوراینمتوقف بر این است که نسخه  انددادهدیگران توضیح 

است که چه فرقی  به اطالقش تمسک کرد. این ابتدا کمی مستغرق شودینم وقتآنباشد، حرم ثمنه  حرم أکل شیء

أکل نجس هم حرام است.  یءحرم أکل ش دیگویمبه آن استدالل کرد و وقتی  شودیمإذا حرم أکل شیأ هم باشد  کندیم

بگوییم  میخواهیماین است که براي بحث ما این فرقی با نسخه ندارد، براي اینکه  دیآیمکه به ذهن اي همناقشه و شبه

و چطور  ردیگیمو حرم أکل شیأ هم باشد  دیریگیمتکسب به اعیان نجسه حرام است، چه اعیان نجسه حرم شیأ باشد 

باشد نجس هم أکلش  ءلذا إذا حرم أکل شی و ؛شده که بدون أکل باشد هانسخهاست که استدالل متوقف بر یکی از این 

 حَرَّمَ  شَیْئاً حَرَّمَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ«شیخ استدالل به این را متوقف بر نسخه حرام است، آن متوقف بر این است. چطور مرحوم 
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 شودینماما اگر أکل شیء باشد،  ؛در کالم شیخ نیست، ولی ظاهر این است تکذیب 27/7 هانیاکرده است. البته  »ثَمَنَه

 به این تمسک کرد.

 تفاوت محرم األکل و نجس 
نجس است، بینشان  دایرهاز  محرم األکل أوسع دایرهاعیان نجسه یکی از اموري است که أکلش حرام است، منتهی  

و اشربه را در فقه مالحظه بکنید اموري که أکل و شربش حرام  محرم األکل وقتی شما استعموم و خصوص مطلق 

انات دیگر و ماهیان و حیوانات قبلی و بعدي است، چند قسم است، یک قسمش اعیان نجسه است و االّ خیلی از حیو

نجس نیستند، جماداتی هستند که جزء خبائث هستند، أکلش حرام است، ولی  کهدرحالیهستند که أکلشان حرام است، 

نجس نیست. خوردن گل حرام است، ولی نجس نیست. خوردن ماهی که صدف نداشته باشد حرام است، ولی نجس 

. از یک جهت تفاوت دیگري که ردیگیممحدودي دارد که غیر نجس را هم  دایرهخیلی  کلمحرم األبنابراین  ؛نیست

اینجا وجود دارد، این است که در اعیان نجسه در حقیقت عالوه بر اینکه أکل حرام است، چیزهاي دیگري هم حرام 

 هانیاو امثال  شودیمنماز است، أکل عین نجس که حرام است اگر جزئی از آن همراه انسان باشد آن هم موجب بطالن 

آن از منطقه ممنوعه اعیان نجسه بیشتر است، این تفاوتی است که محرم األکل و نجس دارد بنابراین  دایرهیعنی احکام و 

محرم األکل و نجس از نظر مصداقی بینشان عموم و خصوص مطلق است، هر چه که نجس باشد، محرم األکل است، 

 هاآننجس نیست، یک قسمش نجس است و یک قسمش هم انواع امور دیگري است که  ولی هر محرم األکل و الشرب

هم جزء اعیان نجسه است. تفاوت دیگرش هم این است که در آن امور محرم األکل فقط أکل و شرب حرام است، 

نماز و امثال این  خورد و آشامید و االّ تماس با آن و حملش در شودینمخیلی وسیع دارد، این است که  دایرههمانی که 

آثار و اقسام  و ؛مانعی ندارد. فقط یک امر حرمت دارد که أکل و شربش است، اما سایر تقلبات تصرفاتش منعی ندارد

است،  حرمۀ األکل و الشربوسیع دارد حکمش همان  دایرهکه  محرم األکلاز نظر احکام  وقتآنویژه دیگري ندارد. 

حملش در  شودیمدیگر به آن ضمیمه  يهاحکمکه اعیان نجسه باشد، عالوه بر حرمت أکل و شرب  ترکوچک دایرهاما 

 نماز اشکال دارد و امثال این یعنی نوع انواع تصرفات دیگرش هم اشکال دارد.

 إذا حرم أکل شیء معناي
 معنایش روشن است أکل را حرام کرده متعلق حرمت را مشخص کرده. 
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 »إذا حرم شیأ« معناي
از حیث افعال ما است حرم شیأ از چه نظر؟ همانی  ردیگیمحرم شیأ از چه حیث؟ که حرمت به ذات شیء که تعلق 

که حذف متعلق  گویندمیاین چون حذف متعلق است،  .3/مائده» الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ «که در آیه هم داشتیم 

دلیل بر عموم است و حرم شیأ یعنی حرم جمیع تصرفات در او یا تصرفات بارزه و ظاهره در او که حداقلش این است 

 حرمت تصرفات ظاهره و بارزه فقط أکل نیست، چیز دیگري هم دارد. وقتآنکه تصرفات بارزه و ظاهره است، 

 »حرم شیأ«احتماالت در 
 سه احتمال دارد:إذا حرم شیأ مطلق بیاید 

 احتمال اول: حرم جمیع تصرفات

 احتمال دوم: حرم تصرفات بارزه

 اینکه حذف شده امر بارزش أکل است شیء ولواحتمال سوم: حرم أکل 
ادعا بکنند که حرم شیأ یعنی حرم تصرفات یا تصرفات ظاهر و بارز و ظاهر در آن مقصود است.  خواهندیم آقایان

باشد که إن  طوراینکه اگر  شودیمل و دوم که باشد، با توجه به مقدمه دوم فرق این دو معلوم مقصود احتمال او وقتآن

که هر امري که أکل و شربش حرام شده باشد،  شودیم، معنایش این کندیموسیع پیدا  دایرهاهللا إذا حرم أکل شیء باشد، 

یا  دریاییشده باشد، اعم از نجس یا حیوانات  ثمنش و معامله با او هم حرام شده، هر چیزي که أکل و شربش حرام

که حرم أکل شیأ است و  ردیگیمرا  هانیاهمه  هانیاخوردن ندارند، یا جمادات و امثال  شرایطحیوانات خشکی که 

خیلی وسیع است، اما حرم شیأ باشد، یعنی حرم همه  اشدایرهخیلی اوسع از نجس العین دارد.  دایرهمحرم األکل یک 

که أکل و شربش حرام است و دست زدن و حمل آن اي ه، اعیان نجسشودیمتصرفات این تقریباً منطبق بر اعیان نجسه 

از آن حرام اي هیا بخش عمد اشهمههم حرام است، یعنی عالوه بر أکل آثار دیگر و تصرفات دیگرش هم  در نماز

 که نتیجه دو مدلول چه فرقی با هم دارد. شودیمرق این دو نسخه معلوم است. ف
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 تفاوت دو نسخه 
محرم ، هر کندیمرا ذکر اي هکه أکل دارد، یک قاعده خیلی عاماي هاگر با توجه به مقدماتی که ذکر کردیم نسخ

فقط اعیان نجسه نیست یک قسمش است اقسام وسیع دیگر هم  محرم األکلکه تکسب به آن حرام است که  األکلی

این محدود  دایرهتکسب به آن نجس است، اما اگر حرم شیأ باشد، کلمه أکل نداشته باشد،  هاآندارد که در همه 

که نه فقط أکل و شربش حرام است، بلکه  ییهاآن، یعنی شودیم، حرم شیأ تقریباً منطبق بر اعیان نجسه شودیم

 دایره، هانیاو امثال  کندیمو حملش نماز را باطل  شودیمرفات دیگرش هم مشکل دارد، موجب تسریع نجاست تص

 دیگویماست حرم أکل که  طوراین. از نظر مصداق یا عام است یا خاص است، ولی در نظر مدلولی شودیماین محدود 

اما از  ؛در او حرام است این از نظر مفهومی است دیگویمحرام است، ولی حرم شیأ همه چیز  دیگویمفقط أکلش را 

، ولی حرم شیأ یک اطالقی در گیردبرمینظر مصداقی حرم أکل شیء را بگوییم غیر از اعیان نجسه صد چیز را در 

 .شودیم، فقط اعیان نجسه کندیممفهوم دارد که مصداقش را خیلی محدود 

 »شیئاًحرم «دلیل توقف استدالل بر 
، ولی یک اطالق و عمومی ردیگیمباشد، درست است که نجاست را هم  حرم أکل شیءکه اگر این روایت این است  

محرم األکل و حرام است،  محرم األکلیبپذیرد که تکسب به هر  تواندیم. چه کسی ال یمکن أن یقبله فقیهدارد که 

است، پس تکسب به آن حرام است، این اصالً چیز قابل  محرم األکلهمه  هانیامعدنی، چوب و  يهاسنگمثالً  الشرب

معنایش این است که اطالق موهومی  بکنیمرا از این خارج  هاآنوسیع است که بخواهیم  قدرآنقبولی نیست، اطالقش 

 خیلی به آن تمسک کرد، شودینمبه روایت عمل کرد، اگر حرم أکل شیء باشد و لذا در اعیان نجسه هم  شودینمدارد 

اما اگر حرم شیأ یعنی جمیع تصرفات باشد، این  ؛به روایت عمل کرد شودینمبراي اینکه اطالق موهومی دارد و لذا 

. درست است که ابتدا آن انددادهبه آن فتوي داد. علما هم به آن فتوي  شودیمو آن مانعی ندارد و  شودیماعیان نجسه 

، پس چرا استدالل را متوقف بر این کردیم که ردیگیمبگوییم نجس را هم که  إذا حرم أکل شیءکه  دیآیمشبهه به ذهن 

گر چه داللتش  باشدکه  إذا حرم أکل شیء دیگویماین است  آقایانأکل اینجا نباشد، ولی وقتی دقت بکنیم فرمایش 

. گیردبرمیدارد که بخش زیادي از اموري که در این عالم است در اي ه، ولی یک داللت وسیعردیگیمنجس را هم 

و لذا استدالل به این روایت  ردیگیمرا هم  هاآنرا حرم أکل شیء  هانیاروایات دارد که خدا حرام کرده خوردن 

یرد، ولی داللت اعیان نجسه را بگ تواندینمباشد  حرم أکل شیءمتوقف بر این است که حرم شیأ باشد نه از جهت اینکه 
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به آن پایبند بود، باید آن را کنار  شودینمبه آن پایبند بشود و لذا چون  تواندینم کسهیچکه  کندیمپیدا اي هگسترد

 گذاشت و لذا در اعیان نجسه هم داللتش سودي ندارد.

 پاسخ استدالل نبوي مشهور

 مناقشه اول استدالل
باشد،  حرم أکل شیأبر این نیست که حرم أکل شیأ باشد، حتی اگر این است که کسی بگوید که استدالل متوقف 

این است  استدالل به آن درست است. این یک بحث است، چرا استدالل به آن درست است؟ دو وجه دارد: یک وجهش

یء أکل شهم اگر باشد درست است، حرم أکل شیء دارد، ولی مقصود از این  إذا حرم أکل شیءکه بگوییم انصراف دارد 

انصراف دارد به چیزي که قابلیت أکل و شرب را داشته باشد،  أکل شیء گوییممیاست، نه مطلق،  ما هو قابل لألکل

 تروسیعخیلی  دایره، براي اینکه حرم أکل شیء یک شودیمضیق تر  دایرهولی خیلی  استاز نجس  أوسع اشدایره

، ردیگیمرا  هانیافقط حیوانات و  وقتآنقابلیت أکل دارد،  آنچه، وقتی بگوییم أکل در ردیگیمدارد که نماز را هم 

 گوییممیرا نگرفت عیب ندارد ما  هاآن، وقتی ردیگینمرا  هانیا، ولی جمادات و ردیگیمرا  گوشتحاللحیوانات غیر 

، اگر در میکنیمه او این موارد که قطع داریم که تکسبش این است خارج شده و اما اعیان نجسه قدر متیقنش را أخذ ب

، این جمله دو جور کندیمخیلی وسیع باشد، تخصیصش مستهجن است و استهجان تخصیص داللت را ثابت  دایره

 آنچهأکل شیء بما هو قابل لألکل و الشرب به آن اعتماد کرد، اما اگر انصراف داشته باشد  شودینمتخصیص دارد که 

 گوییممیکه شد  محدودتر، شودیماین کمی محدودتر  دایرهأکل داشته باشد  است از آن اموري که قابلیت حرام األکل

، اما قدر متیقنش اعیان نجسه است بردیمبخش غیر نجسش از بیرون سیره و عمل و ... قصد خارجی ما آن را بیرون 

 .ماندیمدر آن 

 جواب استاد از تقریر استدالل
بگوییم استدالل متوقف بر  میخواهیماولین سخن ما نسبت به اینجا این است که این جواب استدالل نیست، بلکه 

اگر مطلق باشد  حرم أکل شیءبراي اینکه  کرددرستش  شودیمهم باشد  حرم أکل شیءرتبه حرم شیأ نیست، حتی 

أکل شیأ فی ما هو قابل لألکل و اما اگر  میگذاریمروایت یعنی چه و کنار  میفهمینمیک تخصیص مستهجنی دارد که ما 

و  ردیگینمو حیوانات بري و بحري و جمادات را  شودیم این محدود به اعیان نجسه دایره وقتآنباشد،  و الشرب
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حرام  هانیابگوییم که تکسب به  شودینمکه پاك است سیره قطعیه داریم  محرم األکلیحیوانات بري و بحري و غیر 

. این یک وجه در اینجا است که بعید ماندیماما اعیان نجسه در این استدالل باقی  ؛مانعی ندارد گوییممیاست و لذا 

نیست بگوییم استدالل متوقف به حرم شیأ نیست، البته این وجه مبتنی بر این انصرافی است که انصراف یک مقدار ذوق 

براي این است که استدالل متوقف بر این نسخه نیست آن نسخه هم قابل  شخصی هم در آن دخالت دارد. این وجه فقط

 استدالل است.

 مناقشه دوم در اصل استدالل
و برخی  العقولتحف، براي اینکه حرم ثمنه بر خالف روایات کندینمداللت بر حرمت تکلیفیه  حرم ثمنهاین است که 

داشت، منهی جمیع تقلبات فیه که حرمت تکلیفی از آن بیرون حرام الیجوز که ظهور در نهی  گفتیمروایات قبلی که 

 . اینکه حرم ثمنه، حرمت ثمن معنایش حرمت تکلیفی نیست.دیآیم

 انواع حرمت تکلیفی در معامالت
و قبل از بحث  دیآیمکه روي انشاء معامله اي هدو حرمت تکلیفی متصور در معامالت است، یک حرمت تکلیفی

ن است جایی معامله باطل هم نباشد و تصرف در طرفین هم حرام نباشد، ولی خود انشاء هم بطالن است و حتی ممک

خود انشاء حرام است، ولی معامله درست است و تصرف  گویندمیظهر جمعه که بعضی  اذانحرام کرده، مثل معامله عند 

داریم که اي هحرمت تکلیفیدر ثمن و مثمن اشکالی ندارد. این یک حرمت است که قبل از بحث بطالن است. یک 

ظهورش در حرمت اصل  هانیاو  العقولتحفروایت  وقتآناست و بحث ما در حرمت اولیه است،  علی البطالنمترتب 

 انشاء و معامله بود.

 احتماالت در حرّم ثمنه
این حرم ثمنه دو احتمال است، حرم اصل معامله را  در ،»ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئاً  حَرَّمَ إِذَا« دیگویمدر مورد روایت نبوي که 

و حرمت بعد  دیگویمیا اینکه حرم تصرف در ثمن مثمن را، اظهر احتمال دوم است، در این روایت اظهر حرمت ثمن را 

، شودینمبگوید، چون این معامله باطل است، تصرف در آن هم باطل است و لذا این روایت  خواهدیماز بطالن را 

و حرمتی که مترتب بر  شودیمروایت دال بر حرمت تکلیفیه معامله بشود که محل بحث است بلکه دال بر بطالن معامله 

این روایت  وقتآنمعامله باطل است.  دیگویمو بااللتزام  ردیگیمآن شده، این روایت در واقع حرمت بعد از بطالن را 
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. کندینمتکلیفیه به معنایی که محل بحث و مباحثه ما در اینجا بود داللتی  ، اما داللت بر حرمتکندیمداللت بر بطالن 

، مکاسب میکردیمحکم تکلیفیه بعد از بطالن است، نه حکم تکلیفی که روي اصل انشاء معامله بیاید که ما این را بحث 

یا ندارد نه تصرف ثمن و این است که بگوید نفس معامله این حرام است و عقاب و عذاب دارد  اشعمدهمحرمه بحث 

 أکلاستدالل کرد براي اینکه معمول حرم ثمنه اگر ظاهرش داللت بر حرمت  شودینممثمن که بعد از بطالن است. این را 

تصرف در ثمن و مثمن حرام است و این متوقف بر بطالن است، نه اینکه انشاء  دیگویممعامله بکند، ولی این حرم ثمنه 

 .رساندیمزمه ندارد، فقط بطالن را حرام باشد، با آن مال

 مطالب بنديجمع
تحقق من جمیع ما ذکرنا اینکه اوالً استدالل به این روایت متوقف بر یک نسخه نیست. ثانیاً استدالل به این روایت  

که ، بلکندینممخدوش است و ضعیف است، اوالً به خاطر ضعف سند و ثانیاً به دلیل اینکه داللت بر حرمت تکلیفی 

، نه حرمت اصل معامله، این با آن روایت قبلی که دیآیمو حرمتی که بعد از بطالن  کندیمداللت بر بطالن معامله 

 سندش درست نبود ولی داللتش درست بود که حرمت أکل معامله تفاوتی دارد.

 خصوصیت الغاءدلیل هفتم حرمت أکل معامله: 
 .اندرفتهینپذد ولی دیگران غالباً این را مرحوم امام در پذیرفتن این دلیل تأکید دارن

 خصوصیت الغاءتقریر دلیل  
چند  و ؛بول و ... 55/36عذره این است که وقتی که بعد از این قاعده کلی وارد موارد اعیان نجسه خواهیم شد در  

لعن اهللا بایع یا  ثمن العذرة سحت دیگویممورد دیگر از اعیان نجسه بخصوص روایات وارد شده است که روایات 

 هاآنو امثال آن، یعنی در موارد خاصی از اعیان نجسه روایاتی داریم که داللت بر حرمت معامله با  هايمشترو  الخمر

استدالل  طوراین، ممکن است کسی هانیاعذره هست در میته روایاتی وجود دارد و امثال  ، در خمر، ابوال و درکندیم

و اینکه اختصاص به آن عین نجس یا  کندیمخصوصیت  الغاءهم بگذاریم انسان را مطمئن به بکند که این موارد را کنار 

خاص است، اما کثرتش ما  يهامنعروي تک تک این موارد آمده ولو  مینیبیمکه ما در روایات  ییهامنعآن  کندیم... 

و اینکه قاعده را باید قاعده عمومی کرد، یعنی در واقع اصل قصه این است که  کندیمخصوصیت  الغاءرا مطمئن به 
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که  کندیم. کثرت موارد ما را مطمئن رساندیمخاص ما را به قاعده کلیه  يهامنعتکسب به عین نجسه حرام است و این 

 در این عین خاصه مالکی نیست، مالکش همان نجس بودن است.

 مناقشه استدالل
، شاید واقعاً این پنج نجس ویژگی در آن است که به همان دلیل شارع میدانینمه به هر حال ما واقع را این است ک

و نکته دوم هم این است که از نظر مصداقی  شودینمگفته حرام است، این یک مطلب است که به هر حال اطمینانی پیدا 

را مناقشه خواهیم کرد یکی دو  هاآنبگویید چند تا از  اگر حرمت تکلیفی بخواهید میکنیمبحث  یکییکیرا  هانیاهم 

که حرمت تکلیفیه باشد و لذا صغرویاً هم محل کالم است. پس آن استدالل که خصوصیت  ماندینمتا بیشتر باقی 

ر کبرویاً محل کالم است، براي اینکه احراز آن وجه مشترك و اینکه هیچ مورد دخالت در این حکم ندارد این کا شودیم

سختی است. از نظر صغروي هم فعالً بحث ما حرمت تکلیفیه است، در حرمت تکلیفیه ما بعد بحث خواهیم کرد و 

ما حرمت تکلیفیه را قبول نداریم که بگوییم این در هفت هشت مورد جمع شد و همه  هاآنخواهیم دید که در خیلی از 

و لذا آن کثرت  میکنیمحرمت تکلیفیه برسیم بقیه را مناقشه  حرمت تکلیفیه در یکی دو موردش احتماالً ما به گویندمی

 لذا این استدالل کبرویاً و صغرویاً مخدوش است. و ؛هم اینجا محرز نیست
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