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 ميالرحبسم اهللا الرحمن 

 مقدمه:
اند كه دو در جلسه گذشته، گفتيم كه مرحوم شيخ انصاري در خاتمه مكاسب محرّمه، سه مطلب را عنوان نموده

 را بحث نموديم. آنقسم از 

 در بعضي از آيات قرآن كريم شدهعنوانعناوين فقهي  -1

 .شودميداده  به كسياي كه از طرف حاكم جائر، هديهحكمِ صله و  -2

كه ، از جمله ايناندنمودهبيان بروجردي، چهار فرض را در مسئله  اهللاآيتگفتيم كه علما از جمله حضرت امام و   

بدوي داريم نسبت به وجود مال  اموال صله دهنده مال حرامي وجود دارد و به اصطالح، شكّدر  دهيماحتمال مي صرفاً

 يا تفصيلي نداريم. اجماليحرام و هيچ علم 

          ، اخبار موجود در اين فرض، مؤيّدِحداقلدريافت اين مال پنج دليل ذكر نموديم و گفتيم كه  اباحهبراي جواز و    

 ند.حلّيّتِ صله مذكور هست

 پردازيم.له ميدر مسئ مذكورِم از صور چهارگانه در اين جلسه، به قسم دوّ
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 صورت دوم از صَُورِ چهارگانه:
، شودمياصل وبه كسي ، جائر يا ديگراني از همان قبيل انِهدايا، جوايز و اموالي است كه از ناحيه سلطر د بحث  

است كه مرحوم شيخ در خاتمه مكاسب  ايلهئمين مساين دوّوجود حرام در اموال او وجود دارد.  احتمالِ كهدرحالي
 ه آقايان نيز بعد از مرحوم شيخ به هميني دارد. بقيّچهار صورت كلّ لهئاين مساند كهو فرمودهاند نمودهمه مطرح محرّ

البته در نوع اند. صورت اولي را ديروز بحث نموديم كه فرض كم مشكلي بود كه منوال بحث را طرح و عنوان نموده
 له تقريبا محل وفاق همه بود. صورت اولي اين بود كه صرفاً ئمس اما اصلِ ها تفاوت هايي وجود داشت.هاي آناستدالل
جا به طور مطلق يا در خصوص اين وجود ندارد. اين اجماليكه در اموال او حرامي باشد و هيچ علم  دهدمياحتمال 

كه افراد با يكديگر  ايهمعاملبلكه در هر . ندارد و فقط هم اختصاص به جائر شودميمعلوم است و صرف احتمال مانع ن
ي است هاياز راه به يكيش هم اين احتمال وجود دارد و حلّ . كه اين براي آن فرد نباشد دهدميدهند احتمال انجام مي

آن . له نباشدئق با اين مسفرمايند كه شايد موافجا بيان ميكه ديروز اشاره شد. يك روايت هم مرحوم شيخ در اين
بحث نيست. اما صورت دوم محل بحث است و  درست است و الزم به روايت هم در هماني كه در مكاسب فرمودند

صورت دوم اين است كه . دارد و فروع و شقوقي هم داردمبتني است بر يكسري مسايل اصولي كه آن هم در بحث نقش 
عامي وجود دارد به وجود حرام در اموال اين شخصي كه صله  اجمالياين احتمال، احتمال صرف نيست بلكه يك علم 

اي انجام داده است. اين تفاوتش با صورت قبلي اين است كه گرچه در اين مال به طور خاص علم ندارد كه حرام و هبه
. گيردميقرار  اجماليوجود دارد كه اين فرد هم در محدوده كلي آن علم  اجماليولي يك علم ، تفصيالًيا  ت اجماالًاس

كه در اموال او حرام اصل اين. داند در اموال اين شخص سلطان يا هر جائر ديگري حرام وجود داردترتيب كه مي به اين
. يك باشد شك استكداميك از اموال او شامل اين حرمت مي دقيقاًكه وجود دارد در آن شكي ندارد اما در مصداق اين

وجود دارد اما اين كه اين حرام  دهندهكننده و صلهوجود حرام در اموال اين شخص هبه عام و مطلق به اجماليعلم 
حرام باشد.  ،همان چيزي كه به دست او رسيده است دقيقاًكه  اين استيك احتمالش هم . كجاست معلوم نيست دقيقاً

جا علم دارد اما يك علم هيچ علمي ندارد اما اين اصالًصورت قبل ، تفاوتش با صورت قبلش هم معلوم است ديگر
جا چي؟ تفاوت ممكن هم هست كه نباشد. اين. فراگير است. ممكن هم است كه اين يكي از مصاديق آن باشد اجمالي

اين  سؤالبايد آن وقت  .ز استگفته شده است كه منجّ اجماليو علم است  اجماليجا با فرض سابق وجود اين علم اين
كه ه من تصرف كنم در اين مال يا اينكجا و مانع است از اينز است در ايننجّمآيا  اجمالياين علم  طور مطرح شود كه
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له چيست آيا ئمس اين است كه حكم اصلي هم سؤالله است و ئاينجا تنجيزي ندارد. اين صورت مسدر  اجمالياين علم 
كه قواعد  ببينيم :كهاين. اول گيردميجا بحث در دو مقام قرار البته در اين ؟ز نيستيا منجّ؟ز استمنجّ اجمالياين علم 
له ئكه روايتي در مساز اين نظرقطعه با ه به قواعد اوليّله با توجّئاين است كه حكم مس سؤال .دارد اقتضاييله چه ئدر مس

 چيست؟، نداريمداريم يا 
به بعضي  به اختصار، له است بپردازيمئفروضي كه در مسو  له و شقوقئكه به بيان قاعده در مساين جا قبل ازدر اين

 .نماييمه را عرض ميئلكنيم و بعد شقوق مسآمده است اشاره مي اجمالياز قواعدي كه در علم اصول درباره تنجيز علم 
كه ايات با قواعد هماهنگ است يا ايندارد و آيا اين رو اقتضاييله چه ئمسه در خاصّ روايات، كهايندوم 

 .شده استبا روايات  ايخاصه تصرفاته يك ئلدر مس

 و تفصيلي: اجماليتقسيم علم به 

 :گفته شده است كه علم بر دو قسم است، ايدله علم مالحظه نمودهئذيل مس ل و درئكه در رسا طورهمان

	علم تفصيليالف: 

 ز است و مخالفت با آن حرام است و موافقت با آن واجب است كه اين البته روشن است،علم تفصيلي منجّ

 اجماليب: علم 
د بين باشد، علم تعلق گرفته است به يك جامعي كه آن جامع مردّ اجماليكه علم ، علم اما در خصوص قسم دومِ     

ها نجس است كه علم آماده ها و فرشيكي از اين ظرف. استيا اين ظرف نجس است و يا آن ظرف نجس . افراد است
ز مانند علم تفصيلي منجّ  اجماليجا گفته شده است كه علم در اين .د استد بين مصاديق متعدّاست بر يك عنواني كه مردّ

گفته شده  طوراين، طبق قاعده .ه هر دو اشكال دارده و احتماليّه نمود و مخالفت قطعيّاست و بايد با آن موافقت قطعيّ
مادامي كه وجود  اجماليعلم  اين است كه، ل به آن پرداخته شده استكه مهم است و در اصول مفصّ چهاست اما آن

ه با آن موافقت قطعيّ آنگاهمنحل شد  اجماليه با آن الزم است اما اگر علم دارد بايد با آن موافقت نمود و موافقت قطعيّ 
 .است اجماليعلم  انحالل، شودميز از تنجي اجماليمواردي كه موجب سقوط علم  ينترمهمضرورت ندارد. يكي از 
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 :انحاللاقسام 
 حقيقي انحاللقسم اول: 

كنم و كه يكي از اين دو ظرف نجس است اما بعد دقت ميكنم به اينابتدا علم پيدا ميآن است كه  حقيقي انحالل    
بود و با  اجماليعلم  معني كه به اينفالن ظرف نجس است و خون در آن افتاده است.  شودميو معلوم  كنمميفحص 

واقعي اين است كه من با علم و اطمينان بفهمم كه آن قطره خون  انحالل علم پيدا شد. پس تفصيالًيك شيوه و روشي 
نمايم كه دا ميواقع من اطمينان پيچون در عالم . شودميمنحل  اجمالي اين علم اوليه آنگاهدر اين ظرف افتاده است. 

 پاك است. پس بنابراين ديگرياست. خون است و نجس شده  اين مالقيِ

 
 ديتعبّ انحاللقسم دوم: 

، از آن علم نظرقطعبا  اجمالياين مبناست كه دو طرف علم ر دي بتعبّ انحاللدي است. تعبّ انحالل، انحاللاما نوع دوم    
ري را هم اگر ديگ .است ةالطهار ةمجراي قاعده اصال، رو به تنهايي اگر شما نگاه كنيد اصل است. االن اين ظرف مجرايِ

 به خاطرچرا؟ . اجرا شود تواندنميصل با يكديگر گويد كه پاك است. اما هر دو امي ةالطهار ةاصال، يدبه تنهايي نگاه كن
كه اصول در همه اطراف جاري باشد  اين استف بر در همه اطراف متوقّ اجماليگويند تنجيز علم فلذا مي . اجماليعلم 

دارد كه خون يا  اجماليخواهيم بگوييم كه دو تا اصل علم ديگر اصول پيش نمي رود چون مي آنگاهو تعارض بكند و 
بخواهيم اگر هم ، ح استرجَّها را در آن اصل جاري بكنيم ترجيح بال ميكي از ايناگر . در اين افتاده است يا در ديگري
ن وقت اين دو با يكديگر تعارض ها نجس است، آيكي از آن باألخرهيقين داريم كه ، در هر دو اصل جاري بكنيم

 شود كه بشود.ها نمياين يك ازكنند و هيچمي
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هر  ، اين سه فرع يكديگر.هر دو با و نه  ماً جاري شود و نه مبهَ  اًننه معيّ، شود اصلنمي، اجماليدر دو طرف علم    
، م در دو طرف نداريمكند و وقتي كه اصل معمِّجا با يكديگر تعارض پيدا ميسه محال است. فلذا اين دو اصل در اين

 است. اجماليز. اين فرمول تنجيز علم منجَّ شودمي اجماليعلم 
اي كه نكته به خاطرر، ديگ طرفِ ن دون : جريان اصل در يك طرف معيّ اين استدي تعريفش تعبّ انحالللذا    

كه اين ظرف نجس است، حاال يك  داندميكردم كه از قبل كه داشتم بيان مي استي مانند همان، وجود دارد. مثال اين
ديگر  خوب اين طرف يك استصحابي دارد كه در آن طرفِ. آن استيا در  اين استداند كه در قطره خون آمد نمي

طرف اصل است و ما گويد آن خون اين مي، نجاست استصحابِ .جا هستنجاست در اين اين استصحابِ. جاري نيست
اصل طهارت در آن طرف بدون معارض  .نجاست داريم جا استصحابِاين. توانيم در آن جاري كنيمديگر طهارت نمي

اري شود و لذا ج تواندنمي، اصل طهارت در دو طرف تنيس اجماليچون يك اصل در يك طرف معارض با علم ، است
 منحل است. اجماليگويند در اين جا علم مي

كه است به اينتش مشروط زيّمنجّ منجز است، ولي اجماليكه علم اين بحثي است كه در علم اصول آمده است 
نتواند جاري شود. چون اگر بخواهد اصل در اين ظرف جاري شود ، يا در يكي از دو طرفه در دو طرف مَاصول معمِّ

از  .دندار د جاري شود آن هم مجراي اصل نيست و ارزشيمردّ به صورتاگر هم بخواهد  .است بال مرجّحترجيح 
ز است. منجّ اجماليگويند علم تعارض دارد و لذا مي اجماليبا علم  بخواهد در دو طرف هم جاري شودسويي اگر هم 

واقعي كه از طريقي كشف بكند كه خون در اين يكي  يقيِحق انحالل؟ جواب: يا به شودميمنحل  اجماليچگونه اين علم 
علم تفصيلي. طريقه دوم: من اطمينان پيدا  شودميرود و از بين مي كالً اجماليعلم جا، ، كه در اينقرار گرفته است

بلكه  .نيست كه هر دو طرف مجراي اصل باشد طوراينندارم ولي ، خون در اين ظرف يا آن ظرف افتاد كهكنم به اينمي
هارت جاري اصل ط، ين طرفا وقتآن. يك طرف استصحاب نجاست دارد و ديگري ديگر اين استصحاب را ندارد

جاسه افتاده! ب النِّكه يقين ندارم كه خون در اين يكي مستصحَ نجاست. ولو اين اصل استصحابِ، و طرف ديگر شودمي
  .ن پيدا كردشما در اين تعيّ اجماليگويد علم مياست  اجماليولي جريان اصل بدون معارضي كه هماهنگ با علم 

برخورد  اجماليعلم اصول است در هر جايي كه شما با علم  يدهايكلكه اين از آن  اجمالياين يك مبحث در علم    
نجاست و.. حال اگر ، طهارت .كه در موضوعات ما مثال زديم اجماليدر احكام بگيريد تا علم  اجماليداريد. از علم 

 او مجتهد است.، دي را در موارد پيچيده مختلف تشخيص دهدتعبّ انحاللكسي بتواند 
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 و عدم تنجّز يكي از اطراف: اجماليعلم قسم سوم: 
يكي بحث شبهات غير محصوره است و . مطرح شده است اجماليدر باب علم ديگر نيز، بسيار مهم دو مبحث اما    

ل و هم در كفايه مالحظه ئها دو بحث بسيار مهم است كه هم در رسا. اينافراد از محل ابتال ج بعضي ازيكي هم خرو
ز است كه در همه اطراف يك تكليفي وجود وقتي منجّ اجماليگويند علم ايد. اين دو مبحث از اين قرار است كه ميكرده

  .شودميل منحَموارد نيز،  در اين اجماليعلم  ،ز نداشته باشدداشته باشد و اگر اين تكليف در همه اطراف امكان تنجّ

 : شبهه غير محصوره استالف
غصبي ، هايي كه امروز در شهر وجود داردداند يكي از ماشينمي كهمانند اينك قسمش شبهات غير محصوره است. ي   

جا اين اجماليگفته شده است كه علم ، هايي كه در اين شهر وجود دارد نجس استداند يكي از اين ظرفاست يا مي
 .غير محصوره است، كه شبههبراي اين، ز نيستمنجّ
چرا؟ براي اين كه تكليف براي چنين مجموعه گسترده و غير مشخصي ، ز نيستمنجّ اجماليگفته شده است كه علم    

 وجود ندارد.

	از محل إبتال اجمالي: خروج بعضي از اطراف علم ب

منّجز  اجماليكه در آن علم  مواردي استر، از جمله مشهو بنا برديگري كه در علم اصول م و يك مصداق نوع دوّ   
 از محل ابتال خارج شده باشد. اجماليست كه بعضي از اطراف علم ا جاآن. نيست

در كره زمين يكي ، نجس حال از دو ظرفِ است و ظرف ديگر كره ماه است.ا ججا كه يكي از دو ظرف اينآن مانند   
اين قسم موارد  در، فرمايندمي .كره زمين است كه از محل ابتال خارج است است و ديگري در كره ماه يا آن طرف ديگرِ 

به مصداق تكليف فقط نسبت  و لذااست  غيرمتعارفيچون امر . تكليفي متوجه من نيست اصالً، نسبت به آن ديگري
 ز نيست.منجّ اجمالياست كه در آن علم  از موارديز، اين مورد ني .جاري نموداصل ، تواندر آن نيز ميموجود است كه 

 :اجماليعلم  انحاللمشهور در مسئله نظر 
يا  استحالل اين مال، شك دارد كه اما حال   رسيده استثانيه بود كه مالي به دست كسي بحث در صورت 

وجود آن حاكم جائر، حرامي در اموال قطعاً كلي وجود دارد كه  اجماليبلكه يك علم ، اما شك محض نيستحرام؟ 
 چيست؟كه طبق قواعد، حكم در مسئله  اين است.بحث در دارد
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 اند:چند صورت را براي اين مسئله بيان نموده
ست، تصرف در اين اموال جايز اعتنا اغير قابلو از منظر عرف  شبهه غير محصوره استچون كه بگوييم اين -1
 اشد.بمي

 اباحهتواند اصل برائت و اصل نيست و مي آورز و تكليفدر شبهه غير محصوره منجَّ اجماليگويند علم مي نيزمشهور 
نوع استدالل ما متفاوت است ي، جاري نمايد و تصرف كند. ما نيز عدم تنجيز را در شبهه غير محصوره قبول داريم منته

نه با آن چيزي كه مشهور بيان  . اصل مطلب درست است امانماييمميكه البته در جاي خودش در بحث اصول عرض 
 كنند.مي
 .اندخارجصورت دوم از اين مورد اين است كه شبهه غير محصوره نيست اما بعضي از افراد از محل ابتال  -2

 .خارج است شخص اي كه در اندروني خليفه است و از محل ابتاليِمانند جاريه
 اجماليعلم  ردِبُ خودِ يا  است كهاين ، حال دليل آن. ز نيستمنجّدر اين موارد،  اجماليد علم ماينفرمي مشهور     
تواند اصل جاري نمي، ابتالي او نيست محلدي است كه در آني كه ها از نوع علم تعبّكه اصلجا كم است يا ايناين اصالً
م است كه خروج قسم دوّ، . اين نيزشودميمعارض اصل جاري  بدون، پس در آن چيزي كه در اختيار اوست. نمايد

استفاده از آن  اباحهموجب ، و اين عدم اثر شودمي اجماليعدم تنجيز و تاثير علم ابتال موجب  محلبعضي از اطراف از 
در دو طرف مشكوك نتوان به طور معين  است كهتش در مواردي و تماميّ اجماليتنجيز علم كه، نكته اين .شودميكاال 

دي است كه تعبّ انحاللن اصل را جاري نمود، به نوعي اصل جاري نمود، اما همين كه بتوان به هر دليلي به طور معيّ
 .علم رفته به آن سمت ديگر يعني عمالً
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دارد كه شخص مورد معامله يا  اجماليو علم  شودميهايي كه انجام ها و حتي معاملهجوايز و صله، بنابراين هدايا   

ها از نظر عرفي از كه بعضي از آندر اين صورت اگر اين اموال غير محصوره باشد يا اين، دهنده مال حرام هم داردصله

كه ز نيست و در آن موارد منجّ اجماليعلم  فرمايندمشهور مي، در اين دو صورت، ابتالي اين شخص خارج باشد محل

 .كندميو تملّك  كندميجاري را  اباحهاصل رسيده،  املهصله يا معبه دستش 

 :اجماليعلم  انحاللنظر امام در  مسئله 

كه شبهه غير ، با اينخطابات قانونيه است محلچون ،  فرمايند،امام در اين مسئله با مشهور موافق نيستند و مي   

 .شودميز منجّگيرد و محصوره است و يا از محل ابتال خارج است، دليل آن را مي

 مختار ما در مسئله:
همين نتيجه  ا نتيجه احتماالًامّ داريم كه كمي متفاوت با مشهور است خاصيباز يك نظر ، ابتال نيز محلما در خروج از   

 باشد.

 :بنديجمع
 محرّمه شيخ انصاري، بيان شده است. بود كه در خاتمه مكاسبِ ايمسئلهبحث در مسئله دوم از سه 

 شد.مسئله دوّم، پيرامون حكم دريافت صله از حاكم جائر بود كه چهار فرض بر آن مترتّب مي
 دهنده بود.صرفاً احتمال وجود حرام در اموال جائرِ صله -1

به وجود حرام در اموال جائر صله دهنده داريم. گفتيم كه  اجماليكه مورد بحث ما است، اين است كه ما، علم   -2

منّجز است و موافقت قطعيّه با آن  اجماليتوان در اين موضوع سخن راند، كه البتّه، بر طبق قاعده علم در دو مقام مي

 كه علم ما منحل شود.ضرورت دارد، مگر آن

 ما منحل شود: اجماليدر صُوَرِ زير، ممكن است علم  نموديم كهبيان يحاتي، توض ضمنِ
 ما از طريق فحص، به علم حقيقيِ تفصيلي تبديل شود. اجماليعلم  -1
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 تعبُّدي صورت بگيرد. انحالل -2

 شبهه، غير محصوره باشد. -3

 يكي از اطراف شبهه از محل ابتال خارج شود. -4

 
 نو صلي اهللا علي محمّد و آله الطّاهري
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