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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 جوايز سلطان

 صورت ثانيه

 نگاهي به مطالب پيشين
 هيثان صورت در خصوصبه صور همه در زيجوا افتيدر مسئله شد عرض كه طورهمان و بود هيثان صورت در بحث
 و زهيجا به اختصاص ،ندارد جائر به اختصاص مسئله نيا شد گفته .شد عرض كه يليدل به است ابتال مورد اريبس مسئله
 دارد وجود او اموال و امالك انيم در حرام اموال كه يشخص از يزيچ كه يموارد همه در مسئله روح .ندارد هم هبه

 دو نيا ليدل به .باشد آن امثال و مصالحه و شراء و عيب شكل به اي باشد زهيجا نكهيا از است اعم هم افتيدر .هست
 امواله يف كه يكس هر .باشد سلطان و حاكم طرف ستين الزم .است برخوردار ياالعادهفوق تياهم از مسئله ميتعم

 ممكن ،باشد صله و هبه و زهيجا نحو به ستين الزم هم يگريد به او از يزيچ دنيرس .است بحث مشمول باشد حرام
 .شود دهيكاو آن ابعاد همه يستيبا و است ابتال مورد اريبس مسئله ليدل نيا به .باشد معامله نحو به است

 اطراف احد كه ييآنجا كه بود نيا دوم فرع فرع اول بود. محصوره ريغ شبهه صورت .شد صورت سه ديكرد مالحظه
 محصوره ريغ شبهه اطراف و هست حرام وجود به ياجمال علم كه بود ييآنجا سوم فرع و باشد ابتال محل از خارج

 . ستين ابتال از خارج هم يطرف و ستين

 فرع سوم
 گرانيد .دارند بحث صفحه پنجاه به بيقر نجايا در امام حضرت كنميم فكر .است داردامنه يليخ بحث سوم فرع در
 كه ييروا يهابحث از نظرقطع با القاعدهعلي كه است نيا لاسؤ عمده ميگفت سوم فرع در. دارند بحث شكل نيهم به هم
 مال در شخص تصرف شد منجز ياجمال علم اگر .ستين منجز اي است منجز نجايا در ياجمال علم ايآ آمد خواهد بعد

 هم ياجمال علم انحالل يمبان. شوديم زيجا صورت نيا ريغ در و شوديم حرام دارد حرام اموال كه يكس از شدهمنتقل
 .شد عرض قبالً
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 نظر مرحوم خويي در فرع سوماحتمال دوم: 
 علم كننديم تعارض چون ،هست كه هم ياصول و دارد وجود ياجمال علم نجايا االصولعلي چون ميكرد عرض

 قاعده مثل آن اطراف در هم اصول و دارد وجود ياجمال علم نجايا بودند فرموده ييخو مرحوم .شوديم منجز ياجمال
 اطراف از يكي در دي قاعده كه بود شده آن به ياشكال .شوديم منجز ياجمال علم دارد تعارض يوقت و دارد تعارض دي

 دست در نيا شوديم گفته ،دارد يعمل اثر است دهيرس ما دست به كه يزيچ نيا در دي قاعده نكهيا يبرا ،است يجار
 پس شوديم ما ملك و است درست است دهيبخش ما به كه يزيچ نيا پس است تيملك اماره او دي .است بوده جائر
 نيا هم اثرش و شوديم يجار قاعده لذا و دارد اثر است دهيرس شخص نيا دست به كه يمال در جائر دي قاعده ياجرا

  .شوديم او مال ،مال نيا كه شوديم
 تساقط كرديم تعارض ،شديم يجار هم گريد اموال در دي قاعده اگر .شودينم يجار اموال ريسا در دي قاعده اما

 است منجز نجايا در ياجمال علم كه اندفرموده يگريد كسان و ييخو يآقا مثل يول شديم منجز ياجمال علم كرديم
 و شده اشكال. شوديم منجز علم و كنديم تساقط و كنديم تعارض پس است يجار هانيا همه در دي قاعد چون

 و ستين شخص دست در اآلن هيبق چون ستين يجار يباق در و است يجار طرف كي در دي قاعده كه بود نيا مناقشه
 .بود آمده ييخو يآقا كالم در كه بود يشيفرما نيا ندارد ياثر ما يبرا هاآن در دي قاعده ياجرا و ندارد او به يربط

 اشكال به نظر مرحوم خويي
 مال در كه طورهمان دي قاعده نكهيا به بود شده مناقشه است يزيتبر مرحوم كالم در كه آنچه با شيفرما نيا
 ندارد ما به هم يربط و است خودش دست در اآلن و است جائر دست در كه هم ياموال در است اثر يدارا شدهمنتقل
 طورهمان .كنم تصرف آن در خواهميم اي است دهيرس من به كه گرفت نيا شهيهم دينبا را اثر يمنته ،دارد اثر هم آنجا
 خواست دتاشه اي كرد سؤال من از يكس اگر ديبگو ،دهد اخبار خواهديم كه است نيا آثار از يكي شد گفته روزيد كه
 و ميكن اخبار ميتوانيم شود يجار دي قاعده اگر ،ستين اي است او مال است او دست در كه يمال كه كرد سؤال ما از و

  .ميتوانينم نشود يجار دي قاعده اگر اما داد توانيم هم شهادت و شوديم صادق خبر ،هم خبر
 است افتاده هانيا از يكي در خون و دارد وجود كه است يظرف ده نيع .دارد اثر افراد همه در دي قاعده انيجر پس

 اثر يگاه ،است كنواختي اثر يگاه يمنته دارد اثر هانيا همه در ةالطهار ةاصال .دارد اثر ناآل ما يبرا هاآن همه و
 يجار است دهيرس ام دست به چيزي كه در دي قاعده .است متفاوت شوديم يجار اطراف در كه ياصل اي و قاعده

 حرام به ختلطم مال كه يكس اي حاكم شيپ اموال در دي قاعده يول كنم تصرف آن در خواهميم من نكهيا يبرا شوديم
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 و است يجار اطراف همه در دي قاعده واقع در مييبگو را نيا اگر. شوديم يجار اخبار و شهادت اثر مالحظه به دارد
 علم بعد و كننديم تساقط و كننديم تعارض هانيا همه باشد يجار اطراف همه در تواندينم ديگويم ياجمال علم
 .شود ياجمال علم تيرعا دياب ،ندارد وجود يزيتجو نجايا ديگويم ياجمال

 تقرير فرمايش مرحوم تبريزي
 اندرفتهيپذ را آن ينحو به .ستين مسئله حل واقع در شانيا جواب يول دادند جواب مناقشه نيا از يزيتبر مرحوم

 قتيحق در كه كننديم مطرح را يزيچ يزيتبر مرحوم. ستين يجار آن در كه دارد يگريد صورت نديگويم ينتهم
. ميده حيتوض يتركامل طور به را يمطلب ديبا ميبرس شانيا شيفرما به هكنيا يبرا است ليتفص سمت به رفتن ينوع
 .شود عرض يامقدمه ديبا

 علم يگاه يول شوديم شامل را اطراف همه كساني كه ميدار ياجمال علم كي ما يگاه ياجمال علم موارد در
 كه دارد وجود ريكب ياجمال علم كي كه است نيا ديتقل و اجتهاد مباحث در هم آن مثال .ميدار ريصغ و ريكب ياجمال
 و اتيآ نيب در كه دارد علم شخص ،آن امثال و سنت و نآقر و يشرع و يعقل ادله از دارد وجود ياادله احكام يبرا
 علم كي ينقل ادله خصوص در بعد كنديم ثابت را ياحكام كه دارد وجود ياادله يشرع و يعقل احكام و اتيروا

 است ياجمال علم خود .كنديم ثابت را يشرع مااحك كه دارد وجود ياادله هانيا نيب در هك دارد وجود خاص ياجمال
 ياجمال علم كي نجايا يمنته .ديكن يبررس را ادله و ديبرو اجتهاد البدن ،است واجب اجتهاد نكهيا به دارديوام را ما كه

 كي سنت و كتاب خود محدوده در يول رديگيم را نقل و عقل و سنت و قرآن و عقل ادله همه كه است عام و مشترك
 است ممكن ميديرس يجينتا به و ميكرد فحص تركوچك ياجمال علم محدوده در اگر كه دارد وجود ژهيو ياجمال علم
 يول است ياجمال علم همان محدوده در هم عقل ابتدائاً .نماند يباق ياجمال علم گريد يعني شود تمام باال ياجمال علم
 علم شد فحص آنجا در اگر و هست آنجا در ژهيو ياجمال علم كه است يطور ادله و مسئله ياديز خاطر به نقل طرف
  .شوديم منحل باال ياجمال
 ما به يمال نكهيا بحث يعني .دارد قسم دو بحث كل نديبفرما خواهنديم يزيتبر يآقا حضرت مقدمه نيا با هم نجايا
 متصور حالت دو نجايا در ديفرمايم شانيا .دارد وجود يحرام او اموال نيب در كه ميدار ياجمال علم و است دهيرس

 پنجاه در مثالً در كه است نيا صورت كي ؛دارد صورت دو است مجموعه در يماحر ميدانيم كه ياجمال علم .است
 چيه و است يمساو هانيا همه به نسبتش هم يكي آن و است حرام هانيا از يكي دانديم دارد جائر شخص كه يملك
 هم يكي نيا كه ياگونه به است تا ستيب در تا سه اي دو ،ستين يكي كه است نيا دوم صورت اما ،ندارند باهم يفرق
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 ييهاحرام جزء هم نيا كه است ممكن .هست هاآن انيم در حرام كي كه ديدانيم هم هنوز ،طرف نآ در شود برداشته
 .دارد وجود حرام تا دو يكي حتماً مييگويم باز هم ديگر طرف در ،آن از نظرقطع با يول است آمده ما طرف كه باشد

  .است صوت دو نيا فرق نيا
 به است يكي با همه همه نسبتش و باشد كدام هر توانديم هم يكي نيا و است حرام مجموعه نيا از يكي بار كي
 در ياجمال علم يطور ،نباشد آن نيب در يحرام چيه گريد طرف در و باشد نيا گريد حرام دارد احتمال كه ياگونه

 و است شدهمنتقل من به كه باشد نيهم در يكي آن دارد احتمال كه يثيح به ستين شتريب حرام كي كه دارد وجود نجايا
 او اموال نيا در حرام تا سه دو مثالً كه است نيا دوم قسم .است اول قسم نيا ،ندارد وجود يحرام طرف آن فرد نيا با

 حتماً گريد طرف در باز است شدهمنتقل ما به كه نيهم باشد حرام قيمصاد از هم نيا اگر يحت كه ياگونه به هست
 جدا هم را يكي اگر كه است نيا دوم قسم يناعم .است حرام هم طرف آن در يول است باالجمال ولو دارد وجود حرام
 ،دارد وجود الواقعفي نيا در حرام مييبگو يحت ميكن جدا را يكي نيا ولو دارد وجود مستقل ياجمال علم يباق در ميكن
 .است يزيتبر مرحوم دقت قسم دو نيا .هست يحرام نيا از ريغ كه دارد وجود نيقي هم گريد طرف باز يول

 ما .كرديم مطرح بحث در اول از ديبا دنك ميتنظ و دنك توجه ديفرمايم نشايا كه را يمطالب نيا خواستيم يكس اگر
 در نيبنابرا پس .است درست شاخه دو نيا هرحالبه يول ميكرديم شاخه دو اول از را نيهم ديبا اال و ميكرد غفلت هم
 طرف كي يوقت يگاه يول هستند يمساو ياجمال علم در اطراف همه يگاه ،دارد وجود ياجمال علم كه يموارد همه
 دارد ياموال مجموعه شخص. شوديم فرض قسم دو هر هم نجايا و هست هم يگريد ياجمال علم يباق در شوديم جدا
 است آن است نداده خمس كه يزيچ آن ميدانينم و است اول قسم نيا .است نداده خمس را هانيا از يكي ميدانيم كه
 هاآن همه و است ياجمال علم كي .است هم مثل همه هانيا .است هاآن از يكي اي است كرده معامله آن با او كه
 همعامل يكي با ما و ستين مخمس شخص اموال مجموعه ازتا  پنج چهار سه دو يگاه يول ،است آن مشمول هيالسويلع

 وجود يمحرم امر شدهمعامله مورد از نظرقطع با هنوز يباق در است ممكن ميبگذار كنار هم را يكي نيا اگر .مياكرده
  .باشد داشته
 دو ديگويم واقع در است شانيا كالم در كه قالي فانه قالي ال .شوديم ميتسل اول قسم در اشكال به يزيتبر يآقا
 نكهيا اثر با شوديم يجار نيا در هم دي قاعده مييگويم يعني ،ميدار قبول را اشكال آن اول قسم در ما و است قسم

 چون لذا و شوديم يجار هم يباق در ميبده شهادت اي اخبار ميخواهيم كه اثر نيا مالحظه به ،ميكن تصرف ميخواهيم
 ياجمال علم و كننديم تعارض هانيا ،است نكرده دايپ نجايا در يانحالل هم علم و شوديم يجار قاعده هانيا همه در
 . يكن تصرف هانيا در يتوانينم و كن اطياحت ديگويم
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 ياجمال علم .كنديم دايپ انحالل ياجمال علم نجايا در نديفرمايم شانيا دوم قسم در اما ،است اول قسم در نيا
 طرف در يباق و است آمده من دست يكي اآلن نكهيا يبرا كنديم دايپ انحالل تركوچك ياجمال علم با بزرگ ييباال
 در كه دارد نيقي چون ،هست حرام باز طرف آن در كه ميدار نيقي و دارد وجود ياجمال علم طرف آن در .است گريد
 كنار آن زيتنج قتيحق در و شوديم اول ياجمال علم انحالل موجب دوم ياجمال علم .هست هنوز حرام طرف آن
 به كه مادام .است شده منحل كوچك ياجمال علم با بزرگ ياجمال علم نكهيا يبرا ،شوديم خارج شمولش از و روديم
 و مدآ ما دست و شد جدا يوقت يول است گرفته را همه كه داشت وجود علم كي .بود كساني همه بود نشده منتقل ما
 نيقي گريد طرف در چون .هست گريد طرف در امرح هنوز ميدار نيقي كه گفت توانيم طرف آن در ،شد بخش دو
 حرام حتماً مجموعه آن در .شد پاره دو و قسم دو .شوديم منحل بزرگ ياجمال علم نيبنابرا هست حرام كه ميدار

 علم لذا و نباشد آن اقدمص نيا است ممكن ،هست حرام طرف نيا در اما هست هم اآلن است بوده قبل هم .هست
 .شوديم خارج علم رهيدا از اصالً كرد دايپ انحالل يوقت و شوديم منحل نجايا در ريصغ ياجمال علم با ريكب ياجمال

 اشكال به فرمايش مرحوم تبريزي
 در .است دهيرس ما دست شيتا سه اي دو .دارد وجود حرام ملك چند كه دارد وجود يسوم حالت ديريبگ فرض

 اريبس شيفرما نيا .هست يحرام كه دارد نيقي باز هم طرف نيا در نكهيا يبرا ،شودينم منحل باال ياجمال علم نجايا
 انهف ،واقع در كه گرفت يلشك اشكال كي شانيا به توانيم واقع در پس. فرمودند يزيتبر مرحوم كه است يقيدق و مهم
 يوقت تا كه ديدار قبول شما خود هم را اول قسم اال و ديكرد دايپ يگريد راه و ديكرد قسم دو .ستين نآ جواب قالي

 تصرف آن در نكهيا خاطر به ،است يجار است زهيجا كنندهدريافت دست كه چيزي آن در دي قاعده باشد ياجمال علم
 نكهيا به دهد شهادت ،دهد خبر خواهديم نكهيا يبرا ،است يجار است نشده منتقل كه ياموال در .دارد اثر و كنديم
 وجود نجايا قسم دو ديبدان دييگويم فقط ،كنديم تساقط و كنديم تعارض دارد اثر همه در چون .است او مال هانيا

 همه در دي قاعده هستند هيبالسو هانيا همه ،ميدار ياجمال علم كي چون ،است درست حرف نيهم قسم كي در .دارد
 قسم كي اما كن اطياحت تيارع ديگويم هم ياجمال علم .كننديم تساقط و كننديم تعارض ،شوديم يجار هانيا
پيدا  ريصغ ياجمال علم و ريكب ياجمال علم قيطر از .شوديم جاديا يگريد قيطر از انحالل كه دياآورده نجايا را يگريد

 قبل دارد وجود انحالل اصالً قسم كي ،است قسم دو به كيتفك يمنته ،است شدن مناقشه ميتسل واقع در نيا شود.مي
 يقيحق انحالل ،انحالل نيا ،شوديم منحل كوچك ياجمال علم با بزرگ ياجمال علم چون برسد هاحرف نيا به نكهيا از
 كه ميدار نيقي را طرف آن نكهيا يبرا ،ميكنيم منحل علم با ميكنينم منحل اصل با را علم آن نكهيا يبرا هست هم
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 باوجود ،ميدار نيقي كه ينآ و ميدار شك را طرف كي و است يحرام ميدار نيقي طرف كي .است حرام هنوز باالجمال
 علم با يگاه يقيحق انحالل يمنته ،باالجمال ولو هست حتماً طرف آن ،نباشد يزيچ گريد طرف نيا است ممكن آن

 .شوديم يليتفص علم با يگاه و شوديم ياجمال
 است اتاق در كه ييهافرش از يكي دانديم يگاه كه است نيا انشيب ميده حيتوض را قسم دو نيا ميبخواه اگر
 انحالل .است شده منحل ياجمال علم نجايا در ،است نجس يكي كه كنديم دايپ نيقي يقيتحق با بعد است شده نجس
 ياجمال علم يول ديآيم علم طرف كي در كه بزرگ مجموعه در ياجمال علم يگاه اما ،است يليتفص علم به يواقع
 ياادله ،ينقل و يعقل ادله در كه دارد وجود ياجمال علم ،شد گفته كه اجتهاد مثل شوديم انحالل موجب و است ريصغ

 وجود ژهيو ياجمال علم كي ينقل ادله طرف در يول ،است منجز ياجمال علم و كنديم ثابت را يامزال احكام كه است
 ينيقي طرف نيا ،باشد منحصر نيهم در هم كل ميدهيم هم احتمال و دارد وجود ژهيو ياجمال علم طرف نيا اگر ،دارد
 يزيتبر مرحوم كه است يشيفرما نيا .شوديم منحل ياجمال علم لذا و شوديم مشكوك يعقل ادله در يول است

 .بود مناقشه و بحث كي نيا .داشتند يزيتبر مرحوم و امام ييخو يقاآ كه بود يبحث ريس نيا .فرمودند

  مالحظات بر فرمايش مرحوم تبريزي
 .ميدار مالحظه دو يكي آمد نجايا كه شاتيفرما از بخش نيا درباره ما

 مالحظه اول
 ما و ستين اثر تنها نيا ،شهادت و اخبار جواز از است عبارت كه شد گفته كه ياثر كه است نيا مالحظه كي 

 كه است نيا اثرش است دهيرس شخص دست به كه طرفياين در دي قاعده ميگفتيم .ميكن دايپ هم را گريد اثر ميتوانيم
 نيا هياول نظر .شودينم يجار اي شوديم يجار دي قاعده ايآ ،كند تصرف توانديم است فرد آن خود دست كه ياموال در
 در كه ياموال كه است نيا آن يفقه اثر .دارد يفقه اثر نكهيا يبرا شوديم يجار شد گفته بعد ،شودينم يجار كه بود

 مييگويم ما ،است دروغ و اوست اموال گفت توانينم اي است او اموال گفت توانيم كه است نيا است شخص دست
 در ،شوديم كذب شهادت اي شوديم دقاص شهادت اي كه شهادت اي شوديم كاذب اي شوديم صادق اي كه اخبار از ريغ
  .است معامله جواز آن و دارد وجود يگريد اثر ،اثر دو نيا از ريغ

 آن از قبل يول است معامله از بعد يكي يفيتكل جواز معامله جواز اثر شهيهم .باشد شدهمعامله اآلن كه ستين الزم
 نيا ،توانمينم اي كنم معامله شما با كتاب نيا با راجع توانميم اآلن مثالً نكهيا .دارد وجود يشرع حكم كي شهيهم
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 حكم اصالً جواز .باشد شده واقع معامله ستين الزم .است يفعل حكم كي معامله جواز .است يفعل حكم كي ،حكم
  .كرد معامله شودينم اي كرد معامله اصالً شوديم نكهيا يبرا ،است يفعل
 ييخو يآقا و امام بعد و ندارد اثر دي قاعده كه گرداند سر دور يليخ را لقمه دينبا كه است ما عرض كي نيا
 .ستين اي هست او مال شود گفته نكهيا اي داد شهادت توانيم شد دعوا اگر كه است نيا آن اثر و دارد اثر ديفرمايم

 دايپ را آن تا كند فكر يكم ديبا آدم و است يخف يكم كه هانيا از قبل مييگويم ما .است كاذب اي است قداص حرف
 اگر .كرد معامله شودينم اي كرد معامله را نيا شوديم ايآ كه است نيا آن و هست هم يگريد زيچ ،هانيا از قبل ،كند
 باطل اي آن عيب و است باطل معامله و كرد معامله شودينم ،نباشد خودش مال اگر كرد معامله شوديم ،باشد خودش مال
 كه است گريد اثر كي نبودن يفضول اي و بودن يفضول و جواز عدم و جواز .شوديم يفضول نباشد باطل اگر اي است
 عدم اي و معامله جواز آن و هست هم گريد زيچ كي مييگويم ما .شوديم يجار هاآن همه در نيا اموال در دي قاعده
 از قبل بلكه شود معامله كه ستين الزم احكام نيا .ستين يفضول معامله اي است يفضول معامله نكهيا .است معامله جواز
 و معامله جواز هم يكي و شهادت جواز يكي ،اخبار جواز يكي .هست اثر سه نجايا حداقل نيبنابرا .دارد وجود هم آن
 شد داده بجوا ،است اثربي طرف آن ديگفت شما .است مناقشه همان مكمل مييگويم كه مالحظات نيا .است غاصبه دي
 .هست هم يگريد زيچ مييگويم ما ،است شهادت و اخبار بود شده گفته هك را اثر .دارد اثر اطراف همه در كه

  مالحظه دوم
 نكهيا و ريصغ ياجمال علم به ريكب ياجمال علم انحالل. است ريصغ و ريكب ياجمال علم به راجع هم يگريد مطلب

 ديآيم يليتفص علم مثل ياجمال علم نيا ،است بزرگ ياجمال علم كه است طرف كي در خاص ياجمال علم مييبگو
 ذاتاً هيبق با يكي نيا ،نجايا نكهيا ليدل به نباشد مصداقش نيا نجايا ديشا ،كنديم منحل و شكنديم را بزرگ ياجمال علم
 از كه است ييجا در ريصغ ياجمال علم به ريكب ياجمال علم انحالل .است شده جدا يامعامله هكبي حس به ،ندارد يفرق
 و يشرع احكام بر ياادله خداوند ميدانيم شوديم گفته كه ييجا آن .باشد داشته يتفاوت يكي نآ با طرف نيا ذات ابتدا
 ما اراده و ارياخت با نيا ،دارد وجود خاص ياجمال علم كي هينقل ادله در ذاتاً اصالً ،دارد نقل و عقل مجموعه در يالزام
 ژهيو ياجمال علم ذاتش در كه است يطور اتيروا و اتيآ يعني ينقل ادله ذات اصالً .ميكن جدا را آن كه است نشده
 انسان ،دارد وجود نيمعصوم از تيروا هزار صد مثالً عهوممج و است فرستاده يقرآن خدا ديبگو يكس اگر يعني ،است
 ما عقل كه است آن قبل هم ياجمال علم كي البته .دارد وجود ياحكام حتماً هانيا در كه دارد ياياجمال علم جا نيهم
 ينقل هادل از يشرع ادله يول دارد وجود مثبته ادله كه دارد يالماج علم كي دمآ مجموعاً نقل و عقل در .دارد هرا شرع به
 ييجا در اما ستين ديبع ريصغ و ريكب ياجمال علم انحالل جانيا در .دارد وجود ژهيو ياجمال علم و است مستقل اول از
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 نآ ياجمال علم ما كار نيا با و است شدهمعامله هاآن از يكي و است آن در هم حرام تا چند و است اموال مجموعه كه
  .ميدار ديترد ما ،شود انحالل كار نيا با نكهيا ،ماند يباق طرف

 ستين ينوع ،ميدار نجايا ما كه ينوع نيا .نميبيم ريصغ و ريكب ياجمال علم دو نيا نيب يتفاوت كنميم فكر كه االن
 نيا مثل ه است.شد درست ريصغ و ريكب و ه استشد جدا هاآن از اتفاق حسب بر بلكه ،باشد داشته يگژيو طرف كه

 رونيب و ميداريم بر را هانيا از يكي شوديم گفته نجايا .باشد نجس تا سه دو و ميدهيم ييهافرش مجموعه كه است
 ريصغ به ريكب انحالل ،شود جدا يكي دمآ ارياخت و تصرف با نكهيا .شد جدا آن يول هست ياجمال علم نجايا .ميبريم

 و گذاشت كنار و برداشت را طرف كي شوديم يالماج يهاعلم همه در باشد طوراين اگر .ديآينم نجايا نظرم به باشد
 لذا ،است مانده يباق ياجمال علم طرف آن در يول دارد وجود شك االن نآ در مييبگو و داد يكس دست اي برد رونيب
  .است ما دوم مالحظه هم نيا

 است يميتقس در يزيتبر يقاآ به ما عرض و همالحظ .ستين شهادت و خبر در منحصر اثر كه بود نيا اول مالحظه
 لذا و ندارد مصداق يقو احتمال به است ياصول مهم بحث كه نجايا در ريصغ به ريكب انحالل نكهيا .دادند انجام آخر كه
 علم كي رقبه ده مثالً در ديبگو يكس واقعاً اگر البته .ستين يتام ميتقس نظر به دفرمو شانيا هم آخر كه يميتقس نيا

 است داشته خودش منطقه طرف در رضاخان مثالً كه ياموال تا ده نيا در يعني ،دارد وجود اول از خاص ياجمال
 متفاوت است زدي در مثالً اي تهران در كه ملكش نيا و دارد وجود خاص ياجمال علم كي آنجا كه است داشته يتصرفات
 ليتفص ميتوانينم مطلقاً ،باشد متفاوت يهاأمنش با علم دو ذاتاً اول از اگر ،ميدار هم يكل ياجمال علم گرچه ،است
 درست ريصغ و ريكب صرف به و تواندينم غالباً اما كند دايپ مصداق شانيا ليتفص ييجاها كي است ممكن البته .ميبده

 ما عرض .باشد شدن جدا نكهيا صرف نه باشد داشته يذات يژگيو كي ريصغ طرف ديبا .شودينم درست انحالل كردن
 سخنان نيا به نسبت كه بود يامالحظه دو نيا .است كم آن يول كند دايپ يمصداق جا نيهم كه است ممكن كه است نيا

  .ميداشت
 كه ييهاآن چه ،است دهيرس ما دست به كه يزيچ آن چه ،اطراف همه االصولعلي دي قاعده كه نجايا تا فتحصل

 منجز ياجمال علم و كنديم تعارض قاعده نيا دارد مصداق چون .دارد مصداق دي قاعده االصولعلي ،است دهينرس
  .شوديم

 .                         نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


