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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

	محل بحث: فرع سوم از صورت دوم جوايز السلطان
بحث در صورت دوم از صوري است كه مالي از جاير و حاكم جور به دست شخصي برسد. صورت دوم اين بود كه 

كند، علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال آن حاكم و اي را كه از حاكم جاير قبول ميهديه و صله شخصي كه
 سلطان جاير دارد. صورت سوم داراي سه فرع و قسم است

 فرع اول اين است كه علم اجمالي او به نحو شبهه غير محصوره باشد. .1
 باشد.فرع دوم اين است كه برخي از اطراف از محل ابتال خارج  .2
 فرع سوم اين است علم اجمالي او به نحو شبهه محصوره باشد و همه اطراف هم محل ابتال شخص باشد. .3

 باشد.بحث از دو فرع اول به پايان رسيد و محل بحث كنوني فرع سوم آن مي 

 شرط تنجز علم اجمالي: تعارض امارات و اصول در همه اطراف
اطراف شبهه، اجراي اصول و امارات با يكديگر تعارض كنند اما اگر شرط تنجز علم اجمالي اين است كه در همه 

اين تعارض در برخي از اطراف وجود نداشته باشد و اصل و يا اماره خاصي جريان پيدا كند، علم اجمالي منجز نيست و 
رام در اموال شود. با توجه به اين قاعده بحث در اين بود كه در محل بحث كه علم اجمالي به وجود مال حمنحل مي

شود و درنتيجه علم اي در يكي از اطراف جاري ميدهد وجود دارد، آيا اصل و امارهسلطان جايري كه هديه و صله مي
 باشد؟شود و منجز مياجمالي منحل شود و يا اينكه علم اجمالي منحل نمي

 آقاي خويي: جريان بالمعارض قاعده يد در يكي از اطراف
عنوان هديه از طرف اند، در يكي از اطراف علم اجمالي يعني مالي كه بهبر اين عقيده در محل بحث آقاي خويي

شود اما در اطراف ديگر شبهه شود و درنتيجه علم اجمالي منحل ميشود، قاعده يد جاري ميجاير و سارق پرداخت مي
 ف در آن جايز است.شود. پس اخذ هديه و تصردر محل بحث، قاعده يد چون اثر شرعي ندارد، جاري نمي
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 نقد ديدگاه آقاي خويي: جريان قاعده يد در همه اطراف
شود شود، جاري ميديدگاه آقاي خويي در اينكه قاعده يد فقط در مالي كه به دست هديه و صله گيرنده واصل مي

، از طرف شودچون داراي اثر شرعي براي شخص گيرنده است اما در ديگر اطراف چون اثر شرعي ندارد جاري نمي
شده است به اينكه اجراي قاعده يد در همه اطراف داراي اثر شرعي است مرحوم امام و آقاي تبريزي مورد مناقشه واقع

گونه نيست كه فقط در يكي از اطراف براي صله گيرنده داراي اثر باشد منتهي اثر شرعي آن در هر طرف با طرف و اين
باشد چون طبق قاعده يد جاير شود جواز تصرف ميدر مالي كه هديه داده مي ديگر تفاوت دارد به اينكه اثر شرعي آن

باشد. پس علم اجمالي منجز مالك آن مال بوده است و اثر آن در اطراف ديگر قبول شهادت و اخبار و جواز معامله مي
 شود.باشد و منحل نميمي

 بررسي جريان يا عدم جريان اصاله الصحه
رسد. قاعده قاعده يد كه اماره است، نوبت به بررسي جريان يا عدم جريان اصاله الصحه در مقام ميبعد از عدم جريان 

باشد و اماره بر اصل مقدم است. بحث يد بر اصاله الصحه مقدم است چون قاعده يد اماره است اما اصاله الصحه اصل مي
 باشد.از جريان اصاله الصحه در دو مقام مي

 ريان اصاله الصحه در محل بحثبحث كبروي: امكان ج
به لحاظ كبروي در جريان يا عدم جريان اصاله الصحه در اطراف علم اجمالي در محل بحث، چند قول وجود دارد. قول 

دانند و آن را مختص به امور وضعي باشد. ايشان اصاله الصحه را در محل بحث جاري نمياول نظر مرحوم امام مي
حوم آقاي تبريزي است كه ايشان هم به دليل ديگري اصاله الصحه را در محل بحث جاري دانند. قول دوم نظر مرمي
دانند و ديدگاه سوم اين است كه ادله اصاله الصحه اطالق دارد و شامل محل بحث كه از امور وضعي نيست، هم نمي
 نوعي اطالق دارد.شود كه به نظر ما هم اين ادله بهمي

 بحث صغروي
اي اصاله الصحه در علم اجمالي به لحاظ كبروي، به لحاظ صغروي اين بحث وجود دارد كه در محل برفرض امكان اجر

كند و درنتيجه علم اجمال طور بالمعارض جريان پيدا ميبحث آيا اصاله الصحه فقط در يكي از اطراف محل بحث و به
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كند و علم اجمالي منحل و تساقط مي شود و يا اينكه اين اصل در همه اطراف جريان پيداكرده و تعارضمنحل مي
 شود؟نمي

 ديدگاه اول: اجراي بالمعارض در يكي از اطراف
كند و هنگام شك در شده است، جريان پيدا ميديدگاه اول اين است كه اين اصل فقط در مالي كه عنوان هديه منتقل

باشد يا اينكه خير، بنا بر اجراي ل صحيح ميدانيم مال او بوده و درنتيجه اين انتقاجواز يا عدم جواز تصرف چون نمي
شود چون داراي اثر شرعي شود اما اين اصل در ديگر اطراف شبهه جاري نمياصاله الصحه، حكم به جواز تصرف مي

كند ندارد. و وقتي اصل بالمعارض در يكي از اطراف جريان پيدا كرد، نيست و ربطي به شخصي كه هديه را قبول مي
 شود.نحل ميعلم اجمالي م

 ديدگاه دوم: جريان اصاله الصحه در همه اطراف و تعارض اصول
باشد، داراي اثر ديدگاه دوم اين است كه اصاله الصحه در همه اطراف يعني حتي در اموالي كه در دست سلطان مي

و حكم كلي به كند. اثر شرعي اجراي اصاله الصحه در ديگر اطراف شبهه، صحت اخبار شرعي است و جريان پيدا مي
باشد. بنابراين اصاله الصحه در همه اطراف جريان پيداكرده و تعارض جواز معامله در ديگر اموال سلطان جاير مي

شود اين مسئله مانند جايي است كه علم اجمالي وجود دارد كه خون در اين ظرف كنند پس علم اجمالي منجز ميمي
افتاده است كه در همه اطراف اصول مربوطه (اصاله الطهاره) جاري  معين افتاده است و يا در ظرف معيني ديگري

باشد به خالف موردي كه علم به نجاست يكي از ظروف از قبل كنند و علم اجمالي منجز ميشود و تعارض ميمي
شود شود ولي در طرف ديگر، استصحاب جاري نميطرف، استصحاب جاري ميوجود داشته كه در اين صورت در آن

شود. البته ذكر اين نكته الزم است كه در اجراي اصل در همه اطراف و وجود اثر شرعي نتيجه علم اجمالي منحل ميدر
كه همه اطراف اثر شرعي داشته باشند هرچند كه اين آثار در اجراي اصول، مسانخت آن آثار الزم نيست بلكه همين

 كسان بودن آن آثار وجود ندارد.ي براي اشتراط يوجهباشد و هيچمتفاوت باشند كافي مي

 ديدگاه استاد: جريان قاعده يد و اصاله الصحه در همه اطراف
كند و علم به نظر ما صحيح اين است كه هم قاعده يد و هم اصاله الصحه در همه اطراف جريان دارد و تعارض مي

 باشد.اجمالي هم منجز مي
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 بررسي جريان يا عدم جريان استصحاب در مقام
ز بررسي قاعده يد و اصاله الصحه كه بين اين دو ترتب هم وجود داشت و قاعده يد بر اصاله الصحه مقدم بود و بعد ا

كردند و قواعد و اصول خاصي كه در طرفين شبهه در اينكه هم قاعده يد و هم اصاله الصحه به علت تعارض تساقط مي
تر مانند استصحاب بحث كرد. در مورد جريان اصول كليمقام بحث كاربرد داشته باشد وجود ندارد، بايد از جريان 

استصحاب مانند بحث اصاله الصحه دو مقام بحث وجود دارد كه يكي كبروي است يعني اينكه آيا در مقام جايي براي 
باشد يعني اينكه آيا استصحاب در يكي از اطراف جريان استصحاب وجود دارد يا خير؟ و ديگري بحث صغروي مي

 رد و يا اينكه در همه اطراف جريان دارد؟ و اينكه مفاد استصحاب چيست؟جريان دا

 بحث كبروي: جريان استصحاب 
اند. در مورد مقام اول بحث و اينكه چند نوع استصحاب در مقام متصور است، حضرت امام بحث مفصلي ذكر كرده

اند، استصحاب در مقام جاري مودهطور كه مرحوم شيخ و ديگران فرخالصه بحث در مقام اول اين است كه همان
باشد و مقتضاي استصحاب برخالف قاعده يد و اصاله الصحه كه مخالف علم اجمالي بودند، موافق علم اجمالي مي
ها استصحاب حكمي باشد كه يكي از آنباشد. در مورد استصحاب در محل بحث چند فرض و نوع متصور ميمي
يست و تقرير آن اين است كه تا قبل از اينكه اين مال به دست هديه گيرنده برسد، باشد و تقريباً اختالفي در آن نمي

كنيم كه حالت سابقه يعني تصرف در آن مال براي او جايز نبود بعد از رسيدن مال در جواز و عدم جواز تصرف شك مي
باشد. در اينكه وضوعي ميكنيم. يكي ديگر از انواع استصحاب در مقام استصحاب معدم جواز تصرف را استصحاب مي

باشد. تصوير استصحاب شود يا خير، محل كالم و اختالف بين علما ميدر مقام استصحاب موضوعي جاري مي
اي داده شود، اصل اين بود كه سبب اي شود و يا اينكه هديهموضوعي در مقام اين است كه تا قبل از اينكه معامله

شود كه عدم وجود مملك و يا به تقريري ديه شك در وجود سبب مملك ميمملكي واقع نشده است بعد از عقد يا ه
 شود.ديگر عدم سببيت عقد يا هديه، استصحاب مي

 بحث صغروي: عدم انحالل علم اجمالي
كه در صورت جريان استصحاب، تعارض مقام دوم بحث اين است كه استصحاب چه نسبي با علم اجمالي دارد و اين

شود و فقط در مورد ر جواب بايد گفت در محل بحث اوالً استصحاب در همه اطراف جاري نميوجود دارد يا خير؟ د
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باشد و ثانياً برفرض جريان استصحاب در شود چون فقط در اين صورت داراي اثر ميشده جاري ميمالي كه هديه داده
جود ندارد چون مقتضاي همه اطراف ازآنجاكه مقتضاي استصحاب مطابق علم اجمالي است، تعارضي در بين و

استصحاب، عدم جواز تصرف و مقتضاي علم اجمالي وجود مال حرام در اموال جاير و ظالم و حرمت تصرف در هديه 
باشد. و وقتي مقتضاي استصحاب و علم اجمالي منافاتي با يكديگر نداشته باشند تعارضي هم وجود ندارد بلكه مي

 شود.نحل نميموجب تاكد يكديگر شوند و علم اجمالي م
 

 بررسي جريان اصاله الحل در اطراف علم اجمالي محل بحث
باشد. در مورد اصاله الحل بحث جريان يا عدم جريان اصاله الحل برفرض عدم جريان استصحاب در محل بحث مي

 نيز دو مقام بحث يكي كبروي و ديگري بحث صغروي وجود دارد.

 بحث كبروي: عدم جريان اصاله الحل
باشد بايد گفت كه در موارد وجود علم اجمالي، اصاله الحل جريان ندارد و اول بحث كه بحث كبروي مي در مقام

طور كه اصاله الطهاره هم بنا بر نظر اولي مخصوص شبهات بدويه باشد هماناصاله الحل مخصوص شبهات بدويه مي
 باشد.مي

 بحث صغروي: انحالل علم اجمالي برفرض جريان
بايد گفت برفرض جريان اصاله الحل در موارد علم اجمالي، اصاله الحل به خالف قاعده يد و  به لحاظ صغروي

كند ولي در ديگر اطراف شبهه شده است جريان پيدا ميطرف شبهه يعني مالي كه هديه دادهاصاله الصحه فقط در يك
 شود.د علم اجمالي منحل ميطرف جريان پيدا كركند و وقتي در يكچون اثر شرعي ندارد، جريان پيدا نمي

 گيري بحث: تنجز علم اجمالي در فرع سومنتيجه
فتحصل مماذكرنا كه در فرع سوم از صورت دوم كه علم اجمالي به نحو شبهه محصوره بر وجود مال حرام در اموال 

باشد و اجمالي منجز ميباشند، به لحاظ قاعده اوليه، علم سلطان جاير وجود دارد و همه اطراف شبهه داخل در ابتال مي
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اي در باب كند، جايز نيست. البته در مقام بحث روايات خاصهاي كه سلطان جاير هديه ميتصرف در هديه و صله
 ويك ابواب ما يكتسب به وجود دارد كه بايد موردبررسي واقع شود.پنجاه
  
 
  
 

 


