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 مقتضاي ادلّه خاصه(روايات) در مقام دوم:
ه داريم ه خاصجا ادلّنييا خير؟ ما در ا كندميي را افاده وجود دارد و حكم خاص يه خاصادلّ، آيا در مبحث محل نظر

ها استفاده از آن ه چيزيم بررسي كنيم و ببينيم كه غير از آن قواعد عامه را در مقام دوه خاصكه بايستي مقتضاي ادلّ
 ؟خيرشود يامي

اند كه اين روايات به اجمال داللت بر محل استشهاد قرارگرفته پنجاه و دوو پنجاه و يك  تعدادي از روايات در باب
جايز است و ، ف در آن مالي كه از طرف جائر با اين شخص معامله شده است يا هديه داده شده استكند كه تصرّاين مي

 اجمالي هم داشته باشد. لو اينكه علم 

 انواع رويكرد نسبت به روايات وارده:

ت ورود و داللتروايات در مسئله: الف: قائلين به شأني 
ه اند كه در حقيقت اين چيزي خالف قواعد اوليگفته و و داللتاً اند سنداًاي اين روايات را تام دانستهعده    
 كند. له ميئبر اين مساين روايات داللت ، خاص طور به ولي، است

روايات در مسئله( نظير شيخ انصاري): ب: قائلين به ناتمام بودن داللت 	
به ابتال بودند  اي كه افرادش و اطراف همه محلّ. چون در شبهه محصورهداردمواجهه با اين نوع روايات  دو نوع    

چيز ، خواهد خالف اين قاعدهاما اين روايات ميقاعده اين بود كه بايد احتياط كرد. دليل اينكه علم اجمالي است 
بحث علم اجمالي و ، بحث قبل درنيست؟  است يا تام داللت اين روايات تام ال ياديگري را عنوان كند. حا

خواهيم ببينيم چيز ها مياين بحث با قطع نظر از آندر هاي علم اجمالي مطرح شد كه البته مهم بود اما حاال فرمول
كنيم. پنجاه و يك را بحث ميتعدادي از روايات مهم باب به ترتيب  در اينجاشود يا خير؟ اين افاده ميخاصي از 

 اند. اند اين روايات را مورد بررسي قرار دادهكه اين مطلب را عنوان كرده يهمه كسان، عبمرحوم شيخ و بعد هم بالتَّ
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 ابتال)بررسي روايات در مقام دوم: ( شبهه محصوره محل 

 روايت اول:
قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع ما تَرَى في الرَّجلِ يلي أَعمالَ السلْطَانِ لَيس لَه  و روى الْحسنُ بنُ محبوبٍ عنْ أَبِي ولَّاد قَالَ

حي ي ويفُنضفَي هلَيأَنْزِلُ ع و رُّ بِهأَنَا أَم و هِمالمنْ أَعإِلَّا م بكْسضَاقَ م قَد ةِ ووسالْك مِ واهري بِالدرَ لا أَممبر و نُ إِلَيس
 .١»الْوِزرخُذْ و كُلْ منْه فَلَك الْمهنَأُ و علَيه «صدرِي منْ ذَلك فَقَالَ لي 

ما تَرَى في الرَّجلِ يلي  اللَّه ع ما تَرَى قُلْت لأَبِي عبد .بن سالم است همان حبسدر اين روايت،  داابي ولّ منظور از   
هِمالمنْ أَعإِلَّا م بكْسم لَه سلْطَانِ لَيالَ السممدي جز از آكه والي و متولي كارهاي سلطان است و راه درشخصي أَع

گيرد ل سلطان ميبكه از ق مدي نيز جز آنچهآي و كارگزار سلطان است و درها ندارد. يك آدمي كه متولّاعمال آن
و من را  دارموآمد شوم و با او رفتمنم وارد خانه اين آقا مي و أَنَا أَمرُّ بِه و أَنْزِلُ علَيه فَيضيفُني و يحسنُ إِلَيندارد 

ربما أَمرَ لي  وكنم اين از يك جهت خورم و تصرف ميدر اين پذيرايي چيزي را مي كند. طبعاًاحسان و مهمان مي
دارم كه گاهي تصرفاتي در اموال او دارم و باالترش هم  يرفاقت ،دهدو گاهي هم چيزي به من ميبِالدراهمِ و الْكسوةِ 

بگويد از سويي من  خواهديدهد؛ و خيلي بر من تنگ شده است اين مسئله. ماست كه گاهي چيزي به من مي نيا
هم ترديد دارم كه آيا اين تعامل با اين فرد صحيح است به خاطر اينكه  ييطور است و از سواينشرتم با اين فرد امع

ال مورد بحث ما است. فردي است كه به نحو علم اجمالي يا به طور مطلق كه ؤال سلطان است. اين ساموال او از عم
كند كه من بايد چه كار بكنم. فرد پرسش مي داند كه در اموال آن فرد حرام است و اينگيرد ميعلم اجمالي آن را مي

يعني وقتي  فَقَالَ لي خُذْ و كُلْ منْهفرمودند ولي حضرت جا حضرت نهي مي نيخوب اگر طبق قواعد بود بايد در ا
م جا در مقام جواز است. در مقا نيدهد از او بگير؛ كه البته امر در امي ياو هم وقتي جايزه و يا صله شويمهمان مي

دفرماينحضرت مي، م حذر وجود داشتدفع حذر است چون توه نْهكُلْ م نَأُ كه مانعي ندارد. يعني اين خُذْ وهالْم فَلَك
رالْوِز هلَيع نَأُ. وهبر تو گوارا باد و اگر گناهي هم هست بر عهده خودش يعني . ديايا مهت و اينئاز حنا يعني حظّ م

 است و براي تو حالل و جايز است. 

                                                            
 .1ح ،51الباب  ،156ص ،12الشيعة: جوسائل  - 1
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 ها پيرامون روايت ابي ولّاد:انواع بررسي 

 الف: بررسي سند روايت:
محبوب  به حسن بنِ، ند بدون ترديد معتبر است و بلكه صحيحه است. سند مرحوم صدوقالس من حيثُاين روايت    

و ي استسند تام اين را  ه الفقيهري است. هم من اليحضُهمين طور سند مرحوم صدوق هم به حسب معمول سند تام
ي است و همه هم امامي عادل نقل كرده است و هم تهذيب. سند هر دو بزرگ هم به حسن بن محبوب سند تام

اين روايت به لحاظ  حالٍ علي اي .است اد هم همان حبس بن سالمابي ولّ .هستند. بعد هم حسن بن محبوب است
 سند معتبره و صحيحه هست.

 ب: بررسي داللت روايت:

 »:في الرَّجلِ يلي أَعمالَ السلْطَانِ« عبارتروايت درمقام اول: بررسي داللت 
 چند احتمال وجود دارد: في الرَّجلِ يلي أَعمالَ السلْطَانِعبارت  در     

كه كارگزار كند ولي نه اينكسي باشد كه براي سلطان كار مي يلي أَعمالَ السلْطَانِمقصود از است كه  نيااحتمال اول 
كارگزار  است كه واقعاً نيم ااست. احتمال دواو باشد. خود او مستقل است و در دستگاه او نيست بلكه بخش خصوصي

تواند بگيرد. است كه هر دو را مي يكه بگوييم جمله طوراست  نيم هم اكند. احتمال سواو باشد و در دستگاه او كار مي
اگر احتمال دوروشن است كه به بحث ما مربوط است. بعضي گفته م باشد كامالًم و سول در اند كه ممكن است احتمال او

لكه طرف كه او كارگزار نيست بل باشد خيلي ربطي به بحث ما ندارد براي اينجا صحيح باشد و اگر احتمال او نيا
كه در دستگاه سلطان است تفاوت  يدهد. آن وقت اين فرد باكسها انجام ميمعامله با سلطان است و كاري براي آن

دارد؛ بنابراين سه احتمال وجود دارد كه در صورت دوم قطعاًم و سو به بحث ما مرتبط است امل ممكن ا در صورت او
 است كه اوالً نيدرباره سخن اخير گفت ا نجايشود در ارد. آنچه كه ميبگويند كه به بحث ما ربطي ندا يااست عده

. مجموعه اين لَيس لَه مكْسب إِلَّا منْ أَعمالهِم يلي أَعمالَ السلْطَانِگويد م است چون ميجمله همان احتمال دو ظاهراً
 يعملُكه بگويد ظهور و اشاره قوي در آن دارد. تا اين يك، هاواليت و اين، يليعبارت . جمله ظهور در كارگزار دارد

كارگزار  هم غالباً نيا لَيس لَه مكْسب إِلَّا منْ أَعمالهِمكه اما يلي ظهور در كارگزاري دارد. عالوه بر اين ؛لطان شيئاًالسبِ
مدي ندارد جز از سلطان اين هم آكه دركند اگر كسي كار آزادي انجام دهد و اين حصري كه مي شود و االًمحسوب مي

ابتال بوده  محلّ كه آن چيزي كه در آن زمان غالباًدليل. بعالوه اين بيشتر ظهور در كارگزار دارد. اين دو شاهد در خود
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افتاده است و اين شيوع و رواج بيشتري داشته است. مجموعه است اين بوده كه سروكارشان با اين كارگزاران سلطان مي
ها نيز همين قصه داند. بعالوه بيست روايت ديگر كه همه آناين داخلي و خارجي ظهور روايت را در كارگزاري ميقر

اي دارد كه محل ابتالي شيعه بوده است. اين بوده است كه شيعه اين دستگاه را قبول ها اشاره به پديدهاست. همه آن
ظهر احتمال دوم است كه أدر ميان اين سه احتمال  . پس اوالًكرده استنداشته است و در همين جامعه هم زندگي مي

كه بحث ما يك مالك عام اگر احتمال اول هم باشد باز با بحث ما ربط دارد، براي اين منطبق بر بحث ماست. ثانياً كامالً
به شخص  داشت و يك مالك خاص. مالك عام بحث ما اين بود كه چيزي از فردي كه اموال او مخلوط به حرام است

خواهد طرف كارگزار باشد، طرف معامله او باشد و يا سارق باشد. اين جهت عمومي كه در علم رسد. حال ميمي
اي وجود دارد بين همه مواردي كه اجمالي مقام اول هم مورد بحث قرار داديم اين مشترك است. يك جهت مشتركه

دارد و علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال او  كه آن معطي اموال حالل و حرام رسديمالي به دست شخص م
كه كارگزار نيست ولي طرف قرارداد اوست. يا مثل اينكه سارق است و يا تاجري حال عنوان كارگزار باشد يا اين داريم.

ه تّها يك مالك مشترك وجود دارد. البهر چيز ديگر كه در همه اين وي وجود دارد و ياباست كه در اموال او مال ر
اي در كارگزار وجود دارد كه اگر احتمال اول را بگيريم از آن حيث خاص ديگر نشود بگوييم روايت آن را جهت خاصه

گيرد. اين دو جوابي است كه براي اين مسئله داده شده است ولي عمده همان جواب اول است كه ظهور اين در همان مي
 كارگزار است. اين نكته و بحث اول در روايت. 

	 »فَلَك الْمهنَأُ و علَيه الْوِزر« عبارتروايت در قام دوم: بررسي داللت م
 روايت: دو احتمال در بحث دالليِِِ

	احتمال اول:

كه دست  يشود كه حتماً در اين مالاين است كه اين يك جمله به معني حقيقي باشد و معنايش اين مي احتمال اول   
كند اي ايجاد مييك مشكلهاحتمال . اين »فَلَك الْمهنَأُ و علَيه الْوِزر«گويد ميفلذا است حرامي وجود دارد.  دهيشما رس

ش براي ي وجود دارد و حظّكني يك منفعت و خوبي و حظّفي كه تو مييعني در همين تصرّ معنايش اين است كهچون 
شود براي ت و اگر اين احتمال باشد آن وقت يك مقدار كار مشكل مي. اين احتمال اول اساست تو و گناهش براي او

است حرام باشد و ديگر علم  دهيدهد كه اين مالي كه به دست او رسكه بحث ما در علم اجمالي است كه احتمال مياين
يعني علم  كند در اين؛ظهور پيدا مي به معناي اولي بگيريم اينرا  فَلَك الْمهنَأُ و علَيه الْوِزرندارد؛ اما اگر  صيليتف

كه به  ني. در همفَلَك الْمهنَأُ و علَيه الْوِزرگويد در همين مال كه ميتفصيلي دارم كه در اين اشكالي وجود دارد. براي اين
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يير پيدا اين ديگر علم اجمالي نيست و همين مورد خاص اشكال دارد. آن وقت معناي روايت تغ، است دهيدست شما رس
 . استد ستبعآيد به سمتي كه علم تفصيلي دارد. اين يك احتمال و اين يك مقدار البته مكند و ميمي

	احتمال دوم:

كه بخواهيم معناي دقيقي نه اين بگيريمل عرفي ثَ، را يك مفَلَك الْمهنَأُ و علَيه الْوِزراست كه  نياما احتمال دوم ا    
كه مشكلي ندارد و اگر هم گناهي وجود داشته باشد با خودش است. عليه كنيم. اين جمله يعني اين را براي آن تصور

گيريم؛ يعني اگر اشكالي هم در كار باشد با خود گيريم. بلكه به معناي نوع شرطي ميز نميزر را به معناي فعلي منجالوِ
گيرد؛ اما احتمال دوم كه بگيريم آن وقت با را مي اوست. حال اگر احتمال اول را انتخاب كنيم خصوص علم تفصيلي

ه اند كه با توجفرموده است. معموالً مطرح شده نجاياست كه در ا يعلم اجمالي هم سازگار است. خوب اين دو احتمال
اد است كه علم تفصيلي منظور باشد، به ظهوري كه در علم اجمالي است و مستبع هلَيع نَأُ وهالْم فَلَكررا حمل  لْوِز

. گردد. اين احتمال دوم خالف ظاهر اوليه استاند بر معناي دوم كه يعني اگر اشكالي هم در اين باشد به آن برمينموده
م عليه الوزر را طبق گذارند كنار. روشن است كه در احتمال دوت دارد و لذا اين ظهور را ميگويند اين عرفيمنتهي مي

گويند ها خالف اصل است ولي ميشرط و اينچون  .ه استخالف ظهور اولي فرضي كهنند به كحمل مي، تصريح بعضي
 رود و لذا آن ظهور به آن معنا ديگر در اينجا نيست.جمله اي است كه در اين مقام بكار مي، اين جمله

 

 دو مالحظه پيرامون عبارترالْوِز هلَيع نَأُ وهالْم فَلَك: 

 اول:الف: مالحظه 
گويد اين چيزي كه و مي چه كسي گفته همين چيزي كه دست شما داده است عليه الوزر دارد، اين مطلق است    

او  گوييم كالًمي ي؟كني گواراي وجودت و نوش جانت و گناه هم بر او هست. گناه در خصوص اين يا كلّتصرف مي
مبتالي به گناه است ديگر. معلوم است كه ليس منهم و لذا گناهش با خود او الزم نيست حمل بكند بر  الّا له مكسب

 ستاوبراي گوييم گناه مي. است دانيم كه در مال او حرامي وجود دارد و او مرتكب گناهگناه بر همين مال. چون مي
كه در اين وزر دارد و وزر هم با خود اوست. نه اين كه واقعاًولي اينكه دست تو رسيده نوش جانت. عليه الوزر يعني اين

ايم كه يك گويد آنچه كه دست تو رسيده است نوش جانت و عليه الوزر چون گفتهاگر چيزي باشد وزرش با اوست. مي
. نه خالف شخص اين است شود خالف هم با خودشتكب خالف ميرآدمي است كه در اموال او حرام وجود دارد و م

كه وجود دارد به  يگوييم عليه الوزر يعني گناهن قبل و بعد ميئرا ما گذاشتيم روي روايت، بر اساس قرا اين .مورد
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گيريم كه علم تفصيلي نيست بلكه علم اجمالي است. ولي نه به اين شكل ه و لذا همان احتمال دوم را ميمعناي كلي قص
او گناه  كه در كل كارگيريم؛ يعني اينكه شخصي نميرا؟ براي اينكه اگر گناه دارد بر او باد. چكه عليه الوزر يعني اين

است و گناهش هم با خودش است. اين يك نكته يعني احتمال دوم كه اين اختصاص به علم تفصيلي ندارد بلكه مقصود 
ني اگر گناهي كنيم ولي نه با فرمولي كه عليه الوزر يعني عرفي است كه معنايش يععلم اجمالي است آن را انتخاب مي

خواهد بگويد. به طور كلي شخصي در اين مورد نمي، باشد بر او وزر است، اگر نيست بلكه حتماً بر او وزر است منتهي
ايد نوش جانت. چه را كه شما گرفتهآندر اموال او حرام است و مرتكب گناه است و گناهش نيز با خود اوست؛ و اما 

 ريم.اين مالحظه اولي كه ما در اينجا دا

 :مالحظه دوم ب: 
به طريق اولي علم اجمالي را نيز چه بگوييم در اينجا علم تفصيلي مراد است، مالحظه دوم اين است كه چنان   

علم اجمالي جايي كه  به طريق اولي شود كه گفتيمخواهد گرفت. منتهي اين ثانيا مصداق يك بحث ديگر مهم اصولي مي
  .كه انشاءاهللا بعد به آن خواهيم پرداخت . منتهي اين يك اشكال اصولي داردشدرا نيز شامل خواهد داشته باشيم 

 اهللا خويي در مسئله:نظر آيت
اهللا عليه دارند و آن چون با بحث قبلي هم مرتبط اهللا خويي رحمهاي است كه حضرت آيتاما بحث چهارم: نكته    

فرمايند اين روايت به اطالق خود علم قراردادند. بحث چهارم اين است كه مرحوم آقاي خويي مي ل آننبود، دنبا
داند گيرد؛ يعني اگر ما باشيم و ظاهر اين الفاظ، شمول دارد هم علم اجمالي را، يعني جايي را كه ميتفصيلي را هم مي

يده است در دايره آن علم اجمالي قرار دارد و هم باالجمال، در اموال او امر محرّمي است و آنچه كه به دست او رس
داند كه اين مصداق حرام گيرد آنجا را كه علم تفصيلي داشته باشد؛ يعني همين را كه االن دستش رسيده است ميمي

چون جايي در اين روايت ندارد كه اين مقصودش حتماً علم اجمالي است . گيردفرمايد كه روايت آن را نيز ميمي است.
يلي أَعمالَ السلْطَانِ لَيس لَه مكْسب إِلَّا منْ  رجلٌو فقط مقصود موارد علم اجمالي است. بلكه مطلق است:  منحصراً

از همان  كند دقيقاًممكن است كه اين را كه دارد پذيرايي مي الي، حسنُو ي أَعمالهِم و أَنَا أَمرُّ بِه و أَنْزِلُ علَيه فَيضيفُني
است يا مال مردم را غصب مواردي باشد كه حرام است و به عنوان مثال اين از آن مالياتي است كه به زور گرفته

دهد اين از آن مصاديق حرام باشد و هم علم تفصيلي را گيرد كه احتمال مياست. پس هم علم اجمال را مينموده
. پس اين روايت اختصاص به آنجا ندارد كه الً. اين اوكْسب إِلَّا منْ أَعمالهِملَيس لَه مگيرد بخصوص كه آنجا دارد كه مي

دست او رسيده است در دايره علم اجمالي باشد، بلكه به نحو تفصيلي آنجا را كه هدهد كه اين موردي كه باحتمال مي
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مش اين است كه خوب ما قطع لش؛ و مقدمه دومه اوو مقد شود. اين اوالًهم شامل مي رات مات اسداند آن از محرّمي
فاق دارند كه آنجايي كه يقين دارد كه اين همه بر اين اتّ تواند مقصود باشد. تقريباًميداريم كه اين مورد علم تفصيلي ن

ف شود تصرّف كرد. مورد را اگر يقين تفصيلي دارد نميشود در آن تصرّمال سرقت و مال ظلم و جور است، نمي، مال
توانيم پايبند باشيم و ولو به ظاهر كه اين اطالق را ما نمياين، . ثانياًالًكرد. خوب پس ظاهر دليل اطالق دارد اين او

شود ملتزم به اين شد كه . نميبه لتزاممكن به و اإلالي كهمن الخارج  ما نعلما شود، امدليل، علم تفصيلي را هم شامل مي
م جايز است. اين بعيد است كه امام بخواهند اين را بفرمايند يعني حتماً ه ست و بازيقين داريم اين مال حرام ا

فرمايند خير اين مصداق يك بحث فرمايند. حال ممكن است كسي بگويد حال چون يقين داريم اين بيرون است! مينمي
مش شتيم، اين مقدمه سوشود. حال آن بحث اصولي چيست؟ آن بحث اصولي اين است كه اگر ما مطلقي دااصولي مي

شود غير از آنجايي كه يقين به خروج از آن اطالق دانيم كه اطالقش مراد نيست، آيا ميست. اگر مطلقي داشتيم كه ميا
 مه تشكيل شد:شود؟ پس فرمايش جناب خويي از سه مقدك به اطالق كنيم؟ يا نميدر مابقي تمس، داريم

 گيرد.ليه را هم ميإ لَصعلم تفصيلي به حرام بودن ما ومقدمه اول: ظاهر لفظي اطالق دارد، 
كه اراده ه نيست ولو اينيمقصود نيست؛ يعني اراده جد، كه اين مورد علم تفصيليمقدمه دوم: يقين داريم به اين

 ق نگرفته است.ه حتماً به آن تعلّيگويد كه اراده جداستعماليه شمول دارد ولي مقدمه دوم مي
يقين پيدا كرديم كه آن اطالق مقصود بود و گويد اگر اطالقي كه مي قاعده اي اصولي است در اينجا: مقدمه سوم

ك نمود. آن وقت جاهايي را كه يقين داريم كه مصداق دليل است را توان به آن تمسدر موارد مشكوك نمي، نيست
ي نداريم كه در اموالش حرام است بلكه صرفاً شبهه ه است. علم اجمالكجا دليل داريم؟ آنجايي را كه شبهه بدوي .گيردمي
ه است، در اينجا ميبدويتوان تمسگيرد. ه را حتماً ميك به اين روايت كرد. اين مصداق حتمي روايت هست. شبهه بدوي

ك طالق تمستوان به ادر اينجا ديگر نمي ،گيرد. بين اين دو، آنجايي است كه علم اجمالي باشدعلم تفصيلي را حتماً نمي
آن شود به فرمايند كه نمياند و به اين ترتيب ايشان ميكرد. اين هم يك فرمول اصولي است كه ايشان درست كرده

سه مقدمه را ايشان  ت است در آنجا كه قدر متيقن است. اين هم مطلب سوم ايشان. پستمسك كرد. اين دليل حج
  :فرماينداند و ميچيده

 گيرد.استعمالي، روايت اطالق دارد و علم تفصيلي را هم ميحتماً به داللت  -1
 تواند علم تفصيلي مقصود باشد.نمي ه قطعاًيكه به اراده جداين -2
ك توان در موارد مشكوك به آن اطالقات تمسشود مصداق همان مطلقاتي كه مشكل دارد و ديگر نمياين مي -3

 نمود.
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 اهللا خويي:بررسي نظر مرحوم آيت
 :مناقشه قرار گيرد محلّ از چند جهتممكن است  فرمايش مرحوم آيت اهللا خويي  

 مناقشه اول:
چيزي چنين و از آن  شودعلم تفصيلي است يا شامل علم تفصيلي مي، روايت نم ايكه كسي بگويد متفهينا     

ال بكند كه بعد ؤداند حرام است سمي آيد كه شخصي بيايد در مورد آنچه كه يقيناًبه ذهن نمي اصالًشود، استفاده مي
گوييم كه اين فصيل؛ و لذا مينه معلوم باالتّ ،جمال استمعلوم باإل، ال استؤچنين جوابي داده شود. بلكه آنچه مورد س

روايت از اوگيري و ظهور و انعقاد ظهور و مرتبه داللت استعماري، اين مه اول، مرتبه شكلل يعني از همان مرتبه مقد
 شود.گيرد و علم تفصيلي را شامل نمياز علم اجمالي را نمي بيش

 

 مناقشه ثاني:
(اين اشكال اول ناظر به مقدمه اول بود و مناقشه دوم ناظر به مقدمه سوم  م گفته شد،اي كه در بحث سوآن قاعده     
ايم و آن اين است كه در اين موارد از كرده هم به آن اشاره آن را هم بايد در اصول راجع به آن بحث كرد و قبالً است).

اي گفته شده است ولي يقين داريم كه اطالقش مقصود ه وجود دارد: يعني جايي كه يك جملهنظر اصولي سه نظري
 ه است:كه نه! اينجا سه نظريك نمود يا اينشود در موارد مشكوك به اين اطالق تمسنيست. آيا مي

1- موارد مشكوك نميگويد خير. در ه مييك نظرين معتبر فقط اين دليل در قدر متيقّ، ك به آن نمود بلكهشود تمس
ك نمود. اگر يك دليلي يك جايي از آن خللي پيدا است و ديگر اطالق ندارد كه بشود در موارد مشكوك به آن تمس

. هم يگر اطالقش شكسته شددكه مطلق نبود ديگر درجه ندارد بلكه لق نيست، اينطنمود و يقين پيدا كرديم كه آن م
شود و هم آنجايي را كه مشكوك است را ديگر ديگر شامل آن نمي، كه يقين داري كه از آن بيرون رفته استآن
توانيم به اطالق آن تمسك نماييم. گويا اطالق يك حقيقت بسيطه، اين ديگر فرو ريخته است و در بقيه موارد نمي

بحثي است كه در معالم و در اصول آمده است كه اگر عام اين مشابه  نماييم. كتوانيم به آن تمسمشكوك نيز نمي
 شود و معموالّاند كه خير نمياي از قدما گفتهعده .ك كردشود در غير آن به عمومش تمستخصيص خورد آيا مي

ام بيان همه جهات شود كه كشف بكني كه مولي در مقد همين يقين شما باعث مينگويشود. ميگويند ميخرين ميأمت
شود ك نمود، اين است كه قطع شما به خروجي مورد، موجب ميشود كه ديگر به آن اطالق تمسكه نميت ايننيست. علّ

جاي و ريزداشكالي در آن پيدا شد ديگر اطالق فرومي نجا نيز كهاي از مقدمات حكمت لطمه ببيند و آكه ديگر مقدمه
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مود. اين يك نظر است و همين نظر هم از مرحوم آقاي خويي است و مرحوم آقاي توان به آن تمسك ننمي رامشكوك 
 پذيرند.تبريزي نيز همين را مي

شود به اطالق تمسك نمود در ماوراي گويد ميدر نقطه مقابل هم نظر ديگري وجود دارد كه به طور مطلق مي -2
 تمسك نمود.  شود به اين اطالقن الخروج و در موارد مشكوك ميآن قدر متيقّ

 مختار ما در مسئله:
شده است، موارد مبتالبه، است كه: اگر آن مواردي كه يقين داريم خارج اينو آن تفصيل تفصيل هستيم  ما قائل به

متعدزياد باشد، اين مقدمات حكمت را يا كيفاً اًد و يا معتنابه باشد، بخش زيادي از اين موارد مطلق، حال كم ،
ي گفته است كه يك جمله كلّدر اينجا در مقام بيان باشد. براي اين كند كه مولي اصالًديگر شك پيدا ميريزد و فرومي
كه خواصي كه براي بعضي از مستحبات گفته خارج است. مثل اين، ، خيلي از موارد از ايناًبينيم كه غالبكه ميدرحالي

 شود كه كشف بكنيم كه اصالًشود. اين موجب ميين مترتب نميبينيم كه اين اثر، بر اشده است، خيلي از مواردش را مي
اثر في الجمله اي در اين هست و  بگويند خواهندبلكه فقط مي. انده در بيان اين خواص، در مقام بيان مطلق نبودهائم

شود كه اين در ميب نيست، معلوم بينيم كه اين بر آن مترتّمي ممكن است صد تا شرط ديگر هم داشته باشد. چون غالباً
هايش اين حلولي يكي از راه، خود مورد بحث است، اين روايات، دانيدمقام بيان مطلق نيست، چون همان طور كه مي

در مقام بيان ، امام دهد كه اصالًبينيد بر اين عمل اين اثر مترتب نيست، اين نشان ميكه شما مي ياست كه موارد زياد
كار براي آن اثر است؛ اما اين اقتضا ممكن است كه ده واهد بفرمايد كه يك اقتضايي در اينخمطلق نيست بلكه صرفاً مي

اگر موارد مهم و زيادي از آن مطلق را يقين داريم كه بيرون رفته  است. شرط ديگر هم داشته باشد. اينجا هم همين طور
طور اما اگر اين .ك كردشود تمسبه اين اطالق ديگر نمي ،داريم كه اين مقصود نيستاست، تقييد لفظي نيست بلكه علم

مقام بيان است در گيرد. در مابقي شده است، حتماً آن را نميي يقين داريم كه خارجنباشد و يك مورد داريم كه از آن كلّ
 ،است لفظاًاين را نگفته ، شودخواهد بگويد ولي يك مورد كه روشن بوده است كه خارج ميو همه جهات را هم مي

د هست. اينجا هم ل به اين تفصيليم و حاال بحث مبسوطش ديگر در مطلق و مقيئلذا ما قا .است دانستهچون مي
ا غالب كه اين حرام است، اين يك مورد است و الّگوييم كه اين اطالق به حال خودش باقي است. علم تفصيلي به اينمي

ه است. لذاموارد علم اجمالي و شبهه بدوي ك به اطالق ميتمسم، مبنايي است ديگر.شود. منتهي اين اشكال دو 
 اهللا علي محمد و آله الطاهرينو صلي
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