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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 جوايز سلطان

 صورت ثانيه
 قسم در بحث كه است قسم چهار دارد وجود حرام اموال وجود احتمال كه يكس اي سلطان بلق از كه يازهيجا در
 اما دارد وجود يحرام جائر اموال در كه دارد وجود نيا بر ياجمال علم كه بود نيا هيثان صورت. بود هيثان صورت و دوم
 زيجا و حالل اموال قيمصاد از است ممكن و باشد حرام اموال قيمصاد از زهيجا است ممكن .است ياجمال كامالً علم
  .است ياجمال علم مهم بحث مصداق هيثان صورت .باشد او

 اهميت بحث
 يكس هر ،ستين جائر سلطان در منحصر بحث جهات همه كه است نيا علتش و دارد مصداق هم يليخ مسئله نيا
آن  اموال از يكي و دارد جودو يحرام اموالش در و دارد آمد و رفت اي اوست اقوام از و اوست معامله طرف سلطان كه

 به اختصاص بحث جهات عمده و است عام بحث نيا لذا شود،را شامل مي است شده منتقل او به يقيطر از شخص
  .شود بحث نيا مشمول توانديم دارد وجود يحرام او اموال در ياجمال علم نحو به كه يكس هر به ،ندارد جائر سلطان
 .بخورد غذا خواهديم و روديم او خانه ،باشد كرده او به ياهبه است ممكن ،ندارد هم زهيجا به اختصاص اًيثان

 كه دارد يالماج علم انسان كه است نيا هيثان صورت در خصوص به ما بحث روح لذا و شوديم بحث مصداق هم هانيا
 زيچ هر اي است سارق ،است او عامل ،است جائر سلطان باشد ليدل هر به ،دارد وجود يحرام شخص فالن اموال در
 مشمول هانيا همه ،است بوده او متعلق اموالش يبعض و كندينم حساب را وجوهات ،دهدينم خمس مثالً باشد گريد

 تصرف تحت در اموال يشكل به ،ستين زهيجا خصوص هم باز تسا شده منتقل او به چگونه نكهيا اًيثان .شوديم بحث
 .كندينم فرق گريد اقسام و هبه ،اجاره ،صلح ،معامله شكل به ،است گرفته قرار
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  فروع صورت ثانيه
 اطراف از يكي نكهيا اي باشد محصوره ريغ شبهه كه بود آنجا دوم و اول قسم .كرد ميتقس شوديم قسم سه به را نجايا
 نكهيا مثل ،است متصور دو و كي ليقب از هم يگريد صور البته .بود هيثان و يلاو صورت نيا .باشد خارج ابتال محل از

 .ستين منجز ياجمال علم نديگويم هم آنجا در .باشد اضطرار محل اطرافش

  فرع اول و دوم
 قرار ياجمال علم نحو به شخص اموال در يحرام نكهيا يعني ،است صورت ود نيهم دارد مصداق شتريب آنچه يول
 وقت چيه كه است يطيشرا در اطرافش از يكي كه است نيا دوم ،است محصوره ريغ كه است ياموال مجموعه ،دارد
 در ياجمال علم ايآ نكهيا يبرا .ميكرد عبور آن از المبنا يعل ما كه بود دوم و اول صورت نيا .رديگينم قرار ابتال مورد
 در كه يمباحث در خودش يجا در ،است يدار دامنه اريبس بحث ستين منجز اي است منجز محصوره ريغ شبهه موارد
 كه مشهور نظر بر بنا .ستين منجز نديگويم مشهور و است منجز نجايا در ياجمال علم نديگويم يبعض لذا و است اصول
 در ،اصل لذا و ستين منجز نجايا ياجمال علم نديگويم طبعاً هستند طور نيا هم بزرگان از گريد ياريبس و خيش مرحوم

 نيا از است منجز نجايا ياجمال علم ديبگو يكس اگر اما .شوديم يجار معارض بدون است دهيرس او دست به كه يمال
  .مييگويم بعد كه كند دايپ يگريد راه نكهيا مگر شوديم اطياحت يجا و شوديم بسته او بر راه قيطر

 ياجمال علم د،بو ابتال از خارج ياجمال معل اطراف از يكي اگر كه نديگويم يبعض .است المبنا يعل هم دوم فرع
 در لذا و ستين منجز ياجمال علم است ابتال از خارج اطراف از يكي اگر هم نجايا لذا و المشهور هو كما ستين منجز

 در اگر اما شود.جاري مي آن امثال و ةصح اصالت و دي قاعده اصل .كند تصرف و كند يجار را اصل توانديم يگريد
 . كند اطياحت ديبا نجايا طبعاً ،است منجز ياجمال علم نكهيا به شد قائل يكس ابتال محل از خروج نيهم

 يمال نكهيا صرف ايآ و است معنا چه به ابتال محل از خروج كه دارد وجود هم يصغرو بحث هيثان فرع در البته
 بحث محل هم نيا ،ديآينم اي ديآيم شمار به ابتال محل از خروج است نشده شخص به منتقل اآلن كه اوست دست
 سخن يمبان طبق ديبا كه است يمباحث و مناقشات محل محصوره شبهه مفهوم مثل ،ابتال محل از خروج مفهوم كه است
 .گفت

 ابتال محل از اطراف از يكي اي است محصوره ريغ شبهه كه است نيا دوم صورت از دوم و اول فرع در نيبنابرا
 است جخار ابتال محل از االطراف احد كه ييجا در و محصوره ريغ شبهه در ياجمال علم گفت يكس اگر ،باشد خارج
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 هم را نجايا كه كرد معنا يطور هم را ياجمال علم از ابتال محل خروج و محصوره ريغ شبهه نكهيا دوم و ستين منجز
 يديترد مفهوم شمول اي مسئله يكبر از يكي در يكس اگر اما ،ستين منجز نجايا يلاجما علم فرض دو نيا با ،رديبگ
 بحث هم و ابتال محل از خروج هم محصوره ريغ مفهوم هم بحث دو نيا يمبان. است منجز نجايا ياجمال علم طبعاً ،كرد
 ميكرد خودمان نظر به يااشاره قبالً كه است يدار دامنه بحث ستين منجز اي است منجز نجايا ياجمال علم ايآ كه يكبرو
 .بود دوم صورت دوم و اول فرع نيا. ديآيم ياجمال علم در انشاهللا مسئله ليتفص يلو

 فرع سوم
 مورد يشكل به و ستين رونيب او يابتال محل از هم اطراف و ستين محصوره ريغ شبهه كه است نيا سوم فرع اما

 خيش مرحوم كه ستين نيا مثل، ستين ابتال محل وجه چيه به شود گفته كه ستين طور نيا .ديآيم شمار به او دسترس
 كه ستين متصور اصالً و ديآيم شمار به شخص يخصوص يحرمسرا جزء كه است ياهيجار اطراف از يكي فرمودند

 لهمامع و ديايب بازار در است ممكن هاآن از كدام هر هك است ياموال مجموعه ،شود منتقل او به اي بخرد را آن يروز
 كه يمال كه است دوم صورت از سوم فرع نيا .است ابتال محل در هانيا نديگويم عرفاً .رديبگ قرار او ارياخت در و شود
 از هاآن همه و ستين محصوره كه است مال و كمل ستيب ده اطرافش كه است ياجمال علم محدوده است دهيرس او به
 محصوره ريغ شبهه نه كه يوقت ،باشد داشته يدسترس او به يروز .كند معامله او يروز است ممكن كه است ييزهايچ
 آن با نجايا ،بگذارد اثر توانديم االصول يعل ياجمال علم كه بود يطور و بود خارج ابتال محل از اطراف احد نه ،بود
 .دارد فرق يقبل بحث دو

 احتماالت در فرع سوم
  احتمال اول 

 نيا مانع .است يمنتف ياجمال علم زيتنج موانع چون ،است منجز ياجمال علم نكهيا يكي ،دارد وجود احتمال دو نجايا
 ياجمال علم پس ،ستين نجايا هانيا از كدام چيه و باشد ابتال از خارج اطراف احد و باشد محصوره ريغ شبهه كه بود

 از يكي تواندينم ،كند تصرف زهيجا در تواندينم كه است نيا شيمعنا و كرد اطياحت ديبا هست كه منجز و است منجز
 است شده هيهد او به اگر .ستين درست او تصرف گرفت قرار او دست در اموال از يكي يشكل هر به و بخرد را اموال

 نجايا ياجمال علم .است ياجمال علم زيتنج كه ديبگو را اول احتمال يكس قاعده طبق است ممكن .كند تصرف تواندينم
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 احتمال نيا .شوديم منجز ياجمال علم و شوديم متعارض اصول كند يجار اصل بخواهد هم يطرف هر در است منجز
 .است طور نيا قاعده طبق كه باشد نآ خيش مرحوم كالم ظاهر ديشا كه است اول

  احتمال دوم
 ريغ شبه نكهيا ليدل به نه .ستين منجز ياجمال علم نجايا كه است نيا هيثان صورت در سوم رعف در دوم احتمال اما

 ياجمال علم جهات نيا از ،بود دوم و اول فرع كه است ابتال محل از خروج نكهيا خاطر به نه اي و است محصوره
 نجايا در است، يتعبد انحالل از عبارت كه يمانع اما دارد وجود ياجمال علم در زيتنج يبرا يمقتض .ندارد يمشكل
 شاتيفرما نجايا. كندينم اي كنديم دايپ يتعبد انحالل ياجمال علم نجايا ايآ كه است يدار دامنه بحث اول نيا. هست
 و يتعبد انحالل سمت به اندشده بحث وارد كه گريد بزرگان از يبعض. است مطرح امام و يزيتبر يآقا و ييخو مرحوم
 در ،است نشده ورود يليخ حوزه نيا در يسبحان يآقا و مكارم يآقا كلمات در يعني ،اندنكرده ورود آن تيفيك و انحاء
  .شود فيتكل نييتع نجايا ديبا كه است يادهيچيپ يليخ كار يتعبد انحالل .است مهم يليخ حوزه نيا در دوور كه يحال

 انحالل تعبدي
 يمعنا .دارد وجود يتعبد انحالل كي و دارد وجود يواقع انحالل كي كه بود نيا شد عرض مقدمه در كه آنچه
 محل ،نبود ابتال از خروج ،نبود ورهصمح ريغ يعني ،بود زيتنج ياقتضا ياجمال علم در اگر كه است نيا يتعبد انحالل

 در خواهديم كه ياصول كه است نيا ياجمال علم زيتنج يثانو شرط اما ،بود درست اشيكل طيشرا و نبود طرارضا
 اشهياول ياقتضا و اشهياول طيشرا نكهيا يكي ،است زيچ دو ياجمال علم زيتنج شرط .كنند تعارض شود يارج اطراف

 محصوره ريغ ظروف كه است نيا اشياول طيشرا ،افتاد ظرف دو از يكي در يخون شوديم گفته نكهيا يعني ،باشد تام
 فرض كه است هياول شرط نيا نباشد طرارضا محل اي نباشد الابت محل كه نباشد خارج دسترس از ظروف از يكي ،نباشد

  .دارد وجود است نيا
 دو در چون يول ،ةالطهار ةاصال مييبگو ميتوانيم ،ميدار شك هانيا از كي هر در كه ياصل كه است نيا دوم شرط

 زيتنج اول شرط پس .كنند تعارض اصول است بالمرجح حيترج هم نيمع طرف كي كرد يجار اصل توانينم طرف
 طرارضا محل اطراف احد و نباشد محصوره ريغ شبهه و شدانب ابتال از خارج اطراف احد كه است نيا ياجمال علم

 كه اصول .كنند تعارض اطراف در است ياجمال علم خالف بر كه ياصول ،معممه اصول كه است نيا هم دوم شرط ،نباشد
 يگريد در و شد يجار اصل يكي در نكردند تعارض اصول اگر اما گذارديم اثر علم و روديم كنار كنديم تعارض
 است افتاده خون كه طرف دو كه است نيا هم مثالش .كنديم دايپ يتعبد انحالل ياجمال علم نجايا ،نشد يجار اصل
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 يجار نيا در لذا و است تعارض بدون يگريد در ةطهار اصل نجايا است نجس است علومم قبل از ظرف نيا يول
 هم با كي هر در ةالطهار لهااص ،هستند هم مثل دو هر اگر اما روديم يگريد سمت به ياجمال علم ايگو و شوديم

  .شوديم منجز ياجمال علم و كننديم تساقط و كننديم ضرتعا
 در خواهديم كه يامجوزه اصول كه است آن بر متوقف آن زيتنج كه است طور نيا هورشم نظر بر بنا ياجمال علم
 شودينم دو هر در ،شود يجار اصل شودينم طرف دو در مييبگو .كنند تعارض و باشد وزن هم شود يجار اطراف
 اگر ،است نجس يگريد اي است نجس نيا اي كه دارد وجود علم ونچ ،است مخالف ياجمال علم با چون كرد يجار
 انشاهللا هم آن دارد وجود شك ييتنها هم يگريد در است پاك انشاهللا دارد وجود شك ييتنها به يكي در شود گفته
 منجز ياجمال علم و كنديم تعارض نديگويم لذا و شودينم جمع ياجمال علم با نيا ،است پاك تا دو و است پاك
 نشود يجار گريد طرف در و شود يجار طرف كي در يعمل اصل اگر اما .است ياجمال علم زيتنج قانون نيا .شوديم
  .است يتعبد ،ستين يواقع انحالل يمنته كنديم دايپ انحالل ،ستين منجز ياجمال علم نجايا

 نيا يتعبد انحالل اما شود منحل هياول ياجمال علم واقعاً .است ظرف كدام در خون ميبدان كه است نيا يواقع انحالل
 در نكهيا بدون باشد يجار يكي در داد ما دست شارع كه ياصل يول ميبخور ميتوانينم قسم و ميدانينم ما كه است

 يعني ،است قرار نيا از قصه هم نجايا .است نجس يگريد و است پاك يكي مييگويم وقت آن ،باشد يجار يگريد
 هم مكاسب نيمحش از يبعض البته و است نيا كردند ريس آن در يزيتبر يآقا و امام حضرت و ييخو يآقا كه يريمس
 كرده نقل هاآن از امام كه يرازيش يرزايم مثل .است نشده طرح شكل نيا به بحث نيا مكاسب در .اندرفته سمت نيا به

 بحث چون گذاشت كنار را بحث نيا شودينم نظرم به .اندنرفته بحث نيا سمت به اصالً نيمعاصر از يبعض اما است
 ديكن دقت مقدار كي .ميرويم ياجمال علم قيتطب سمت به محرمه مكاسب در كه باشد هم بار نياول دياش .است يمهم
 .ديباش داشته حوزه نيا در يورود كه

 و دي قاعده مثل اصول و است منجز نجايا در ياجمال علم كه است نيا اول نظر .است هينظر دو فرع نيا در شد گفته
 منجز نجايا ياجمال علم كه است نيا است ييخو مرحوم نظر كه دوم نظر .شود يجار توانديم اطراف همه در آن امثال

. شوديم يجار تعارض بدون يكي در قاعده و اصل كه است نيا يتعبد انحالل .است يتعبد انحالل يجا نجايا و ستين
 نيا يزيتبر مرحوم و است آمده ييخو يآقا كالم در مطلب نيا .نديفرمايم چه نجايا ييخو يآقا كه مينيبب ميخواهيم

  .است ياجمال علم يتعبد انحالل يجا نجايا نديفرمايم ييخو ياقآ .است داده ادامه را بحث
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 مرحوم خويي در مسئله استداللتقرير 
 او اموال و است يالابال كه يكس و جائر سارق از كه يمال يعني است دي قاعد يجا نجايا كه است نيا استدالل انيب

 آن در تصرف و باشد زيجا انتقالش تا بود او يبرا مال نيا داندينم و است دهيرس شخص به و است حرام به مختلط
 كه يكتاب ديگويم دي قاعده .شوديم يجار دي قاعده نجايا ،بود حرام قيمصاد از و نبود مال مالك نكهيا اي شود زيجا

 ملك ديگويم دي قاعده ،ودبن اي بود او ملك كه ميدار شك ما و بود او دست در ،داد او به جائر و ظالم داد او به شخص
 غاصبه دي ،آن در او دي و است حرام است جائر دست كه ييكاال قلم ده از يكي كه دارد وجود ياجمال علم نجايا .بود او

 از كه دارد وجود يجمالا علم مييگويم ،ستين اي هست آن داقصم كه ميدانينم ،است دهيرس ما دست در آنچه اما است
 دو مثالً مييبگو هم ترراحت ميبخواه اگر ،اوست خود دست در اشيباق و است دهيرس ما دست به اشيكي اموال نيا

 از يكي كه دارد وجود ياجمال علم ،است دهيرس ما دست به هم يكي و است شخص همان دست يكي ،است بوده مال
 .شوديم يجار كدام در اصل كه مينيبب ميخواهيم دي قاعده با ما حال ،ستين خودش مال و است غصب تا دو

 دي قاعده مصداق هانيا همه نكهيا يبرا ،است منجز ياجمال علم نجايا ،باشد دي قاعده مصداق او اموال همه اگر 
 ياجمال علم و است تعارض در ياجمال علم با چون شود يجار دي قاعده تواندينم همه در كه است معلوم و است

 جا كي دي قاعده اگر اما ديفرمايم ييخو يآقا .است ما دست كه يزيچ آن جمله از است حرام اموال نيا همه ديگويم
 دوم حالت نجايا كه نديفرمايم ييخو يآقا ابدييم انحالل ياجمال علم نجايا در ،نباشد يجار گريد يجا و باشد يجار
 يجار دي قاعده است جائر خود دست اآلن كه ياموال در ،شوديم يجار است ما دست كه آنچه در فقط دي قاعده ،دارد

 به اي مديخر او از من و بود مالك او اگر كه است نيا آن اثر و دارد اثر يكي نيا در دي قاعده انيجر نكهيا يبرا ،ستين
 اموال يباق در دي قاعده اما شوديم يجار لذا و دارد اثر دي قاعده آنجا در ،كنم تصرف آن در توانميم كرد هبه من
 در ظلم به كه است گرانيد مال اي ندارد يربط به من كه است او مال اي اموال آن ،ندارد ياثر نكهيا يبرا ستين يجار
  .ندارد ربط ما به باز هم آن كه است او دست

 يجار ةالطهار ةاصال توانديم دو هر در كه دارد وجود ظرف دو .بود ظرف دو در ةالطهار ةاصال خالف بر نيا پس
 يزيچ در بخواهد ياهدقاع و اصل اگر اال و باشد داشته ياثر ديبا قواعد و اصول انيجر ،دارد اثر نكهيا يبرا ،شود
  .شودينم يجار باشد نداشته ياثر چيه كه شود يجار

 او خود ملك ميكن يجار را دي قاعده اگر دارد اثر دي قاعده ياجرا است دهيرس ما دست كه يمال در شوديم گفته
 چون ،شودينم يجار دي قاعده هست او دست در اآلن كه ياموال در اما شوديم درست ما تصرف هم اآلن و شوديم
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 كه ميدار يليتفص علم ،است او خود دست و است شده هبه نه و است شده دهيخر نه اموال آن نكهيا يبرا ندارد ياثمره
  .است شانيا شيفرما نيا .ندارد ياثمره چيه دي قاعده ،ميكن تصرف آن در ميتوانينم ما

 ةاصال ميدار شك را اشيكي ،دارد نجاست استصحاب يكي در افتاد ظرف دو در خون كه است ييآنجا مثل نيا
 دهيرس ما دست اآلن نكهيا اي ،است حرام مال صنف دو از يكي اي االن هم نجايا .شوديم يجار آن در فقط ةالطاهر
 و است نشده منتقل ما به اصالً نكهيا يبرا ،ندارد يا ثمره دي قاعده آنجا در ،است هاآن دست كه ياموال از يكي اي است
 .است دوم نظر يمبنا نيا. كرد دايپ يتعبد انحالل ياجمال علم شوديم گفته نجايا در .ميكن تصرف هاآن در ميتوانينم ما
 باشد نداشته ياثمره كه يمادام اال و باشد داشته ياثمره ما يبرا كه شوديم اجرا يگريد امالك در دي قاعده يوقت

  .شودينم يجار دي قاعده
 ديگويم كه دوم نظر و احتمال يمبنا و هيپا. باشنديم امام حضرت و يزيتبر يآقا از كه دارد مناقشه چند قصه نيا
 يول شوديم يجار طرف كي در دي قاعده .است يتعبد انحالل يجا نجايا كه است نيا ستين منجز نجايا ياجمال علم
 منجز ياجمال علم و كندينم تعارض ،شودينم يجار دي قاعده است او دست درو  ندارد ما به يربط كه ياموال در
 .شودينم

 اشكاالت به احتمال دوم
 )هيعل يتعال اهللا رضوان( يزيتبر استاد كه است يامناقشه و اشكال يكي. است تا چند نجايا در مناقشات و اشكاالت

 كه ياموال يباق در كه شد گفته نديفرمايم .نديفرمايم مطرح شانيا قاليال صورت به كه است يدقت هم آن و فرمودند
 شما .دارد اثر نكهيا يبرا است يجار مييگويم ما .ندارد ياثر نكهيا يبرا ستين يجار دي قاعده است نشده منتقل
 ،ندارد اثر چون ستين يجار شده تقلنم ريغ اموال در اما است يجار دارد اثر چون شده منتقل ملك در دي قاعده ديگفت
 نكهيا يبرا ،كنديم دايپ انيجر دي قاعده هم گريد اموال رد مييگويم ما اما كنديم دايپ يتعبد انحالل ياجمال علم جتاًينت
 ليدل نيا به اي ،ميكن تصرف آن در ميتوانينم ما و است او دست در اموال چون ،دارد ياثر چه شوديم سؤال .دارد اثر
 دي قاعده بخواهم كه ندارم يتماس هاآن با االن من يول است يگريد مال نكهيا اي و است نداده من به و است او مال كه

  .دارد يشرع حكم باز است نشده منتقل شما به اموال نكهيا رغم يعل مييگويم ما اما .ميكن يجار
 شد دايپ ييدعوا اگر اناًياح .دهم خبر توانميم يگريد يكس هر و من ايآ .است شهادت و اخبار اشيشرع حكم
 من ايآ كه ستين نيا فقط اثر شهيهم .ستين اي هست جائر اي ظالم مال ستين من دست در كه گريد اموال دهم شهادت

 اثر يگاه جاري است. است دهيبخش ما به جائر كه است يمال در فقط آثار مييبگو تا كنم تصرف مال نيا در توانميم
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 همه مصداق كه است درست يوقت هانيا همه و است آثار ليقب نيا از و بپوشد ،بفروشد ،بخورد را مال كه است نيا
 او مال كه داد شهادت بشود بود اگر يكس مال كه است نيا هم يشرع اثر كي اما ،است شده منتقل كه است يمال هانيا

 است خودش مال ايآ است جائر اي پادشاه دست در كه ياموال كند سؤال ما از يكس اگر .است او مال كه داد خبر .است
 اثر نيهم مالحظه به نجايا در هم دي قاعد و است يشرع اثر كي ستين اي اوست الم مييبگو است زيجا نكهيا ،ستين اي

  .شوديم يجار
 پس است مالك شخص آن ديگويم دي قاعده .شوديم يجار دي قاعده نجايا .شوديم ثابت يحكم دي قاعده با نجايا
 انيجر .ديبده شهادت ديتوانيم شما بود محكمه در هم ييدعوا اگر دينگفت دروغ ديگفت راست است مالك او دييبگو اگر

 اي هست او مال كه ديبده خبر كه است نيا يبرا هم اشيكي شود مال در تصرف كه ستين نيا يبرا شهيهم دي قاعده
 .ستين اي هست او مال كه ديده شهادت ستين

 .ستيك آن از مال كه دهد شهادت ديبا شخص و است شده هماقا دعوا كه است آمده نيا هم شهادات و قضا باب در
 دعوا دوجو بدون يطور نيهم يحت اي است او مال كه داد شهادت توانيم دي قاعده استناد به كه شوديم گفته نجايا

 اگر .باشد كذب اي است صدق شود گفته خبر كي عنوان به .ستين اي هست جائر آنِ از .ستيك آنِ از خانه كه شود گفته
 نيبنابرا .هست او مال كه شوديم گفته دي قاعده استناد به نجايا در .است حرام باشد كذب اگر و است زيجا باشد صدق
 به خبر .دهد هاآن شهادت به خبر توانديم اي كند تصرف هانيا در توانديم كه است شكل نيا به نجايا ياجمال علم

  .است يشرع اثر شهادت
 يجار است دهيرس او به كه يمال در دي قاعده .ندارد فرد نيا در طرفه كي انيجر دي قاعده كه است رو نيا از

 جواز مالحظه به شوديم يجار شده منتقل ريغ اموال در دي قاعده .كند تصرف را او خواهديم نكهيا مالحظه به شوديم
 اخبار او از توانديم هم يگريد مال باشد شخص خود به مربوط حتماً كه ستين الزم شهادت و اخبار .شهادت و اخبار
 االخبار جوزي باشد يجار دي قاعده اگر .است نداده من به كه است ياموال مالك آقا نيا نكهيا به االخبار جوزي هل .كرد
 يگريد از يمال ستين الزم .دارد اثر جا همه و كذب هذا و االخبار جوزي ال نباشد يجار دي قاعده اگر و صدق هذا و

 مال مييبگو و نميك يجار دي قاعده وقت آن و نبود اي بود خودش مال ،مال نيا كه ميكن شك بعد و برسد شما دست
 توانيم ،باشد نشده هم انتقال و نقل اتيعمل نيا از كدام چيه اگر .است درست هم اشهبه پس ،است بوده خودش
 و اندآورده يزيتبر يآقا كه است يقالي ال اشكال نيا .است شهادت و اخبار جواز آن اثر و كرد يجار را دي قاعده
  .است اول مناقشه
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 طرف كي دي قاعده نكهيا ليدل به است منحل نجايا ياجمال علم نديفرمايم ييخو يآقا كه شد روشن نجايا تا پس
 يجار اطراف همه در دي قاعده كه ديفرمايم هم يزيتبر يآقا .ندارد اثر چون ستين يجار طرف كي و است يجار
 يجار شهادت و اخبار جواز خاطر به هم گريد طرف در و شوديم يارج تصرف جواز خاطر به طرف كي در است

 پس .شود يجار تواندينم همه در ديگويم ياجمال علم يول شود يجار توانديم همه در باشد داشته كه اثر ،شوديم
 را امام شيفرما و اندداده مناقشه نيا به يزيتبر يآقا خود كه يجواب .شوديم منجز ياجمال علم و كنديم تساقط همه
  دينيبب

 .                 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


