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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
اد بود كه حضرت فرمود صحيحه ابي ولّ، اي بود كه در صورت ثانيه وارد شده بود. اولين روايتبحث در روايات خاصه

. در جهت چهارم مناقشه مرحوم آقاي خويي را بررسي كرديم و پاسخ ١»علَيه الْوِزرخُذْ و كُلْ منْه فَلَك الْمهنَأُ و «كه 
داده شد. در جهت پنجم، مناقشه مرحوم شيخ بررسي شد و پاسخ داده شد. وارد جهت ششم شديم و گفتيم كه ششمين 

نج و شش هر كدام اشاره اي كه در اين روايت شريفه است، بررسي ششمين اشكال هست. در حقيقت جهت چهار پنكته
د به نشوعرض كرديم كه احكام تقسيم ميدر يك تقسيم  به يكي از اشكال اصلي در روايت دارد. در جهت ششم

تقسيم سوم هم اين بود كه . واليي و حكومتي، به الهي شد. قسم دوم احكام مولوي بود كه تقسيم ميارشادي و مولوي
انوي و اگر تقسيم دوم و سوم را بخواهيم در يك تقسيم ثالثي جمع بكنيم به اولي و ث شديآن حكم الهي تقسيم م

حكومتي و واليي. با اين  يهاحكم -3حكم ثانوي.  -2حكم اولي.  -1احكام مولوي سه نوع است:  گوييم كهمي
گويد ه حديث شود، اين است كه كسي بمقدمه در جهت ششم گفتيم كه سومين اشكالي كه ممكن است در اينجا متوج

موقت است و تابع تشخيص حاكم و ولي است و ديگر است و صرفاً يك حكم حكم در اينجا حكم واليي و حكومتي 
اد و برخي از روايات ديگر تلقي نمود. اينكه امام در صحيحه ابي ولّ توانيآن را به عنوان يك حكم الهي هميشگي نم

داده يك مصلحتي تشخيص ، حضرت ، اين در حقيقت از موضع واليت و حكومت رفَلَك الْمهنَأُ و علَيه الْوِز  اندفرموده
و فرموده است كه مانعي ندارد. اين اشكال ديگري است كه در اين جهت ششم مطرح كرديم. البته در همين جا  است

ضرورت و  كه اين حكم ثانوي است و از بابگفت  توانميممكن است كه كسي اين را هم اضافه بكند و بگويد كه 
اضطرار. شرايط اضطراري بوده است و وضع خاصي بوده است و اقليت شيعه در فشار و تنگناي شديد بوده است و به 

اموال نمود. اين دو جهت را من در يك اين شود تصرف در اند كه ميشرايط ويژه و حساس امام فرموده وخاطر اضطرار
 .امجهت جمع كرده
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 احكام اوليِ واليي است و نه ثانوي:اصل اولي در اخبار و آيات، 
كه بحث ما در بر احكام واليي يا ثانوي هستند. درحالي بنابراين ممكن است كسي بگويد كه اين روايات، حاوي و دالّ 

حكم اولي است. قانون شرع در اينجا با قطع نظر از شرايط اضطرار و با قطع نظر از تشخيص مصالحي كه ولي امر در 
 ارتباطيتواند داشته باشد چيست؟ و اگر اين روايات ناظر به احكام ثانوي يا واليي باشد ديگر بقطعي ميزماني و در م
اين اشكال، همان به شود. اين ششمين جهتي كه ممكن است كسي اين اشكال را متوجه بحث بكند. در پاسخ به بحث مي

است كه اصل در روايات و اخبار و آيات و آنجا  ينآن ا مطرح كرد و توانياي كه همواره به آن اشاره كرديم را منكته
گويند. خروج از اين اصل و دست كشيدن از اين قاعده كنند، اين است كه احكام واليي اولي را ميكه حكمي را بيان مي

قرايني  . چنينطلبدياوليه و حمل روايت بر احكام ثانوي يا احكام واليي و حكومتي، قراين خيلي قاطع و محكمي را م
(حتي) كه در اين روايات قرايني بر خالف وجود دارد؛ يعني قرايني وجود دارد  ييمنيز در اينجاها وجود ندارد. اگر نگو

لَك الْمهنَأُ و ، اين  فَلَك الْمهنَأُ و علَيه الِْوزركه  فرمايديكه طبق قاعده حكم اولي است. ببينيد در همين روايت اول م
هلَيع رگويد كه اصالً گواراي تو باد و بيشتر گوييم نيست. اين مي، اين حكمي كه از باب واليي و اضطرار داريم مي الْوِز

و  دهميحج هم انجام م روميگويد من با همين مكه مي كنيمي. يا مثالً در روايات بعد مالحظه مخورديبه حكم اولي م
ها احكام اولي است؛ مثالً در وجود دارند كه داللت دارد بر اينكه اين ياناًهم اح چيزهايي از اين قبيل. شواهد و قرايني

لنا لكم. ما براي شما اين را حالل ا احلّنّإگويد كه است مي خاص مقطعي روايات تحويل خمس در زمان غيبت كه در
شما كرديم. اگر در جايي امام  كرديم. اين اصالً ظهورش در اين است كه يك كار واليي است. ما اين كار را به نفع

حمل بر واليي بودن و  توانميكنم و از اين قبيل، اين چيزها اگر باشد بفرمايد كه ما اين كار را كرديم، من حكم مي
اولي. اين  ها نباشد بايد طبق قاعده حمل كرد بر حكم اولي و الهيِها نمود؛ اما اگر اينحكومتي بودن و امثال اين

شود چون خالف آن اصل اولي است، قرينه محكمي وجود دارد در اينجا ولي اين احتمالي است كه نمي احتمال، گرچه
خواهد كه در اينجا وجود ندارد. البته اين منافاتي با اين ندارد كه حكم اولي مصلحتش مصلحت تسهيل است. آن در مي

اين اموال  درشود گويد كه مينون اولي ميجاي خودش باقي است البته؛ يعني همين كه دارد به عنوان يك حكم قا
تصرف كرد مصلحتش همان تسهيل است. ولي آن حكمت و مصلحت است. حكم، حكم اولي است و در همه شرايط و 

وجود دارد. اين هم مسئله ششمي است كه در اينجا آمده است؛ يعني جهت ششم در روايت است. جهت  ممكنهو  أزمنه
 خواهميشود. من مكه قطعاً مي آنشود بله. با هفتم هم در روايت اين نكته است كه (سؤال از استاد. جواب استاد: مي

( . )د. خيلي از احكام اوليه حكمتش تسهيل استم كه وجود مصلحت تسهيل منافات با اين ندارد كه حكم اولي باشويبگ
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سؤال دوباره از استاد. جواب استاد: ديروز فرمايش شيخ را براي همين بررسي كرديم. اين مانع نيست و موجب 
شود كه در جهت شود كه دست از ظهور و اطالق اين برداريم. ديروز عرض كرديم كه از كلمات شيخ استفاده مينمي

خالف آن را  توانديگويد نمكه چنان در ذهن مرحوم شيخ آن قاعده اولي محكم است كه شيخ ميپنجم همين بود 
كه ما به آن اضافه كرديم بر شش يا هفت نوع فرض ديگري غير  ييهابگويد؛ و لذا حمل كرد در كالم شيخ يا حاال آن

هفت فرض به اضافه فرض ما را در ،شندارد. اطالقش محكم است و همه آن ش يگفتيم كه نه وجهاز فرض ما و ما مي
كنم: جهت چهار و جهت هفتمي كه در اين روايت است. تا حاال شش جهت گفتيم. باز هم تكرار مياين گيرد). بر مي

پنج و شش اشاره بود به اشكالي كه آقاي خويي داشتند. جهت پنجم اشكالي بود كه مرحوم شيخ داشتند و ششم هم 
 ديم و جواب داده شد. اشكالي بود كه ما عرض كر

آيا جواز تصرف در روايت ابي والد در اموال غير كارگزاران حكومت نيز مصداق 
 دارد؟

اد، اين است كه آيا اين روايت اختصاص دارد به همين كارگزاران نكته هفتم و جهت هفتم در بحث معتبره ابي ولّ
اي كه علم اجمالي بود و آن شخصي ن صورت ثانيهشود. چون ايحكومت و سلطان يا در ساير موارد هم اين جاري مي

گيرد. م است كه اين علم اجمالي مالي را كه به دست او رسيده است را هم ميكه اين جايزه را داده است در اموالش محرّ
كه در مجموع اين كارهايش ممكن است  داندياين گاهي از عامل سلطان است و گاهي هم از يك تاجري است كه م

كند؛ يعني كسان رتكب يك غش در معامله و ربا شود و چيزهايي از اين قبيل. يا كسي كه گاهي هم سرقت ميگاهي م
ديگري كه علم اجمالي به وجود حرام در اموالشان هست اما حاكم و سلطان و عامل سلطان نيستند. آنها مشمول اين 

 شوند يا خير؟ جهت هفتم اين سؤال است. روايت مي
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 ر پاسخ اين مسئله:انواع اقوال د

 الف: عدم جواز تصرف در اموال غير كارگزاران حكومت:
شوند. براي مشمول اين روايت نميجواز تصرف در اموال غير كارگزاران حكومت  احتمال اول آن است كه بگوييم 

. موضوع ٢»َله مكْسب إِلَّا منْ أَعمالهِمفي الرَّجلِ يلي أَعمالَ السلْطَانِ لَيس « كه اينكه اين روايت شريفه و صحيحه دارد
شود اين را به ديگري تعميم است؛ بنابراين اختصاص به آن دارد و نمي يلي أَعمالَ السلْطَانِهمان ، سؤال و محور روايت

اجمالي  داد. بخصوص كه خالف قواعد نيز هست. قاعده اوليه همانطور كه در بحث اول مطرح شد همان تنجيز علم
 است. است. اين وجه اول

 ي:حوه و الفَولويباألب: تعميم حكم روايت ابي والد به غير كارگزاران حكومت 
اختصاص به حاكم و عامل ، اما در مقابل ممكن است كسي وجه دوم را تقويت كند مبني بر اينكه نه، اين مفاد روايت 

شود، شامل ديگران ميي، حوه و الفَولويگوييم اصالً باألبيان كه ميشود. به اين جائر ندارد بلكه شامل ديگران نيز مي
؟ براي اينكه در حاكم عامل سلطان و در كارگزاران يك حكومت خالف و نامشروع، جهات  يحوه و الفَولويچرا باأل

ديگري هم هست؛ يعني حسئله اينها ت مسئله از لحاظ وجود حرام در اموالشان و هم از لحاظ بعد سياسي مساسي
مجموعه چيزهايي در آن است كه در بقيه موارد نيست. آنوقت اگر در اين موردي كه همين مشكل اقتصادي و مالي 

چانچه ولي در ساير افراد و ساير موارد هم أهست بعالوه مشكل سياسي و مباحث آن شكلي، اگر تجويز شد به طريق 
آن را  يحوولويه و الفَگيرد. اين ممكن است كه تقريب شود كه باألشود و جواز آنها را نيز مياينطور باشد تجويز مي

گيرد. البته كسي ممكن است يك خدشه يا احتمالي در آن بدهد و بگويد كه درست است كه در اين عامالن سلطان مي
گر نيز تجويز در موارد ديبه ولي أوجود دارد كه در ديگران نيست و تجويز در اينجا به طريق  يجهت سياسي خاص

كند ترش ميبگويد كه نه! يك جهتي در اين است كه اين را راحتكسي كند اما، از آن طرف هم ممكن است سرايت مي
نع بشود كه كسي ديگر مو آن جهت اين است كه، حاكم و عامل و سلطان مسلط بر جاري امور هستند. اگر بخواهد آن 

 طور نيستند؛ ولي ديگران اينأطريق كه بگوييم به شود ذا نمينميتواند نفس بكشد؛ و ل
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 ه تنقيح مناط (مختار استاد):بج: تعميم حكم روايت ابي والد به غير كارگزاران حكومت 
بيند كه گيرد و فرقي عرف در اين نميهم نگوييم به تنقيح مناط آن را ميي اما تقريب دوم اين است كه حاال اگر به فحو
يعني  زيرا مالكي براي اين امر نداريم. در اينجا نبايد قايل به اولويت شدعامل سلطان باشد و يا غير عامل سلطان. 

كه علم دارد در مالش حرام است خيلي زياد  يمجموعه اموالي است و در جامعه هم اگر بخواهيم ما منع بكنيم مصاديق
في الرَّجلِ يلي أَعمالَ . ِهمه شاهد است نهاه خصوص كه، اينجا دارد ما تري و ايگيرد. باست و كم نيست؛ و لذا آن را مي

اي قرار گرفته ؛ يعني كسي كه مالش در يك مجموعهلَيس لَه مكْسب إِلَّا منْ أَعمالهِماصل قصه اين است كه  ،السلْطَانِ
ورد و حرام هم وجود دارد. حاال كس ديگري نيز كه همين آدانيم كه از طريق آن دارد حرام به دست مياست كه مي

حوي الفَ نَّألوال وضع را دارد همين جهت در او جاري است و لذا ممكن است كسي وجه دوم را تقويت بكند و بگويد 
هم دو  شود تنقيح مناط را قائل شد. اينمي قل مساوات قطعي دارد وأسرايت حكم به همه موارد علم اجمالي، ال ضيقتَتَ

جهتي كه در اينجا وجود دارد و شايد اين جهت دوم يك ترجيحي داشته باشد. البته مرز اين دو جهت خيلي مرز 
حساس و ظريفي است و جهات شخصي فقيه در اينجا مهم است كه بتواند اطمينان پيدا بكند. اين هم جهت هفتمي كه 

 .نموديم ت بحث در اين روايت مطرحدر اين روايت بود. اين هفت جهت تمام شد. پس ما هفت جه

 جمع بندي مطالب درباره حديث ابي ولّاد در مقام دوم:
شود ميكه گويد گوييم اين حديث شريف آمده است چيزي بر خالف قواعد اوليه ميبندي قصه اين است كه ما ميجمع 

ه اين حديث اختصاص به اينجا ندارد. در اطراف علم اجمالي تصرف كرد بخاطر مصالحي كه حاال در كار بوده است. البت
اي كه ديروز گفتيم. اين حديث جايي را كه شبهه گيرد. آن موارد شش گانهرا مي اين حديث اطالقي دارد كه همه موارد

گيرد گيرد. حال يا بالمنطوق و يا بالفحوي. چون اگر علم اجمالي را بگيرد شبهه بدويه را نيز ميه باشد را نيز ميبدوي
 منطوق او بالفحوي.بال

 مواردي كه اطالق روايت آن را شامل مي شود:
 ويهدشبهات ب -1
 ).بالمنطوق و يا بالفحوي .(شبهات غير علم اجمالي را كه غير محصوره باشد -2
 ).بالمنطوق و يا بالفحوي .(شبهات علم اجمالي كه احد اطراف از محل ابتال خارج باشد -3

 باشد. شبهه محصوره محل ابتال -4
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 جايي كه حالت تقاص داشته باشد.  -5
 .شده است، باشد شيعه براز خراج مقاسمه اي كه تحميل  مال مورد نظر  -6

ه را هم حكمش همين است. يك فرض ديگري نيز بود كه ديروز گفتيم. آن فرض ذم رداين را اگر اطالقش را هم نگي
آنجايي كه ميدانيم حاكم، اين را به صورت ما في الذمه منتهي آن ديگر احتياج و ضرورتي به اين روايت ندارد.  دگيرمي

خريده است و به او منتقل نموده است؛ بنابراين حكم همه اين هفت صورت وارد است. فقط جايي را كه علم تفصيلي 
تماً گرفت حگيرد و اگر هم ميشود؛ يعني اصالً ظاهر روايت هم آن را نميقطعاً روايت شامل آن نميكه دارد را گفتيم 

اش جايز است. مهم البته در اين هفت صورت همان گفتيم كه اين مورد خارج است. ولي اين هفت صورت همهمي
صورت چهارم است كه بحث خودمان است كه عبارت است از: علم اجمالي كه شبهه محصوره است و اطراف نيز از 

گويد خير ست و بايد اجتناب بكنيد و روايت ميز اگفت كه منجمحل ابتال خارج نيست. اينجاست كه قانون اولي مي
بار خالف قواعد اوليه دارد  آنچهالزم نيست اجتناب بكنيد. (سؤال از استاد. جواب استاد: آنها كه طبق قاعده است. فقط 

خواهد بگويد اينجا اي كه خارج از ابتال نيز نيست. همان صورت چهارم. ميهمان صورت علم اجمالي شبهه محصوره
مصلحتي وجود دارد يعني در معامالت اقتصادي و اجتماعي، معامله است هبه است و چيزهايي از اين قبيل،  يك
توانيم تصرف كنيم گويد اگر علم اجمالي دارد علم اجمالي در اينجا منجز نيست. آنجا كه علم تفصيلي است ما نميمي

شما را به عنوان يك  از استاد. جواب استاد: سوال سؤال (.يدآاما اگر جايي علم اجمالي وجود دارد مانعي به وجود نمي
توانيد همه تصرفات را شما مي است؛ يعنيذ ل و خُشود در ذيل بحث مطرح نمود كه جوابش در كُجهت هشتمي مي

 انجام بدهيد).

در آن جايي كه  اختصاص به جايزه و هبه دارد يااين مطلب كه آيا نايآن  ذكر است و يك جهت نهمي نيز در بحث قابل
توانيم بگوييم كه اين مثل بحث قبلي است و اشكالي ندارد و اگر كند در آنجا نيز جاري است؟ اينجا نيز ميمعامله مي

در اين نيست. در واقع اين دو جهت هم اضافه  يتواند انجام دهد و اشكالي ندارد. تفاوتمعامله نيز ميو تواند هبه كند مي
ذيل روايت. توجه كرديد ديگر؟ جهت هشتم اين كه ممكن بود كسي بگويد كه تخصيص اكثر  شود نه جهت بحث درمي

گويد شما تصرف در اموال مردم نكنيد. جوابش اين است كه خير تخصيص اكثر نيست براي اينكه اي است كه ميآن ادله
 كند.ميكند و مستهجني را ايجاد نهمان موارد علم تفصيلي آنقدر زياد است كه برابري مي

جهت نهم هم كه اآلن اضافه كرديم اين است كه اين ظاهراً اختصاص ندارد به آنجايي كه به شكل هبه و بالعوض مالي 
به ما منتقل شود. اگر هم اين شكل نيست اشكالي ندارد. معامالت هم مشكل ندارد. اينكه البته اآلن به ذهنم آمد! اين 
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در معامله اشكال  اًعيا وض اي وجود داشت كه تكليفاًجائر و حاكم، ادله است كه مگر بگوييم در خصوص معامالت در
بن يقطين و كسي كه  درباره عليكه كرد. توجه كرديد؟ اين را بايد يك دقتي بكنيم. بعيد نيست آن رواياتي ايجاد مي

اي خصوصيت بكنيم. غاست كه آن را ال اينبگوييم آن مانع از  اشدربارهال ان بن جمشترها را كرايه داده بود يعني صفّ
كند كه يعني در واقع اين فقط اختصاص به جوايز و هبه پيدا مي؛ كند ديگراين بعيد نيست و آنگاه اين داستان فرق مي

كنم. كنم و فردا اشاره ميدي ميمورد آيه است. اين جهت اخير را كه من اآلن به ذهنم آمد و طرح كردم يك نگاه مجد
شود. مشهور و ديگر شامل معامالت و اينها نمي كندض شود كه اگر اين باشد فقط اختصاص به جوايز پيدا ميخوب، عر
، اي خصوصيت در اين جهت آخر كه ما از جوايز و هبه و چيزهايي كه بالعوض استلغاهمين است.  هم معموالً

دهد و از اين قبيل؛ اما ممكن مي ه اوجايزه بكند ش. مهماني دعوتش ميانه ارود خهاست. ميتعامالت غير عقد و اين
شود. شود. چون روايت صفوان جمال و اينها مانع از اين موارد مياي خصوصيت نميغالآن معامالت است بگوييم كه 

اين بعيد نيست. (سؤال از استاد. جواب استاد: نه اصل عدم تقيت يك آن وقه باشد ه است. بايد احراز شود. اگر تقي
ه آمده است بعيد ها از روي تقيبينيد كه چندين روايت آمده است و اگر بخواهيم بگوييم همه اين. حاال شما ميروايت

ه است).است. اصل عدم تقي 

 بررسي روايت دوم ( در شبهه محصوره محل ابتال):
بحث همين روايت بود با اين كنيم. تقريباً اصل اما روايت ديگر را نيز بدون اينكه بحث تفصيلي انجام بدهيم مرور مي

كند نه بحثي كه ذيلش آمد و در اين جهت اخير البته بعيد نيست كه بگوييم فقط مال آنجايي است كه كمكش مي، هشت
 و بِإِسنَاده عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عن فَضَالَةَ عن :ها درست نيست. روايت دومدهد و معامله و ايندارد انجام مي يو مجان

: سأَلَ رجلٌ أَبا عبداهللا عليه السالم و أَنَا عنْده فَقَالَ أَصلَحك اللَّه أَمرُّ بِالْعاملِ فَيجِيزُني بِالدراهمِ آخُذُها قَالَ أَبِي الْمغْرَا قَالَ
قُلْت منَع جأَح و ما قَالَ نَعل، اين آقاي ابي المغرا كهقادارد كه  .3بِه ميد بن مثنّهمان حميد بن ي است. اسم ابي المغرا ح

گويد كه كسي از اباعبداهللا سؤال كرد و من پيش امام بودم وقتي ميالسالم و سأَلَ رجلٌ أَبا عبداهللا عليهقال  است.  يمثنّ
افتد و او دراهمي را سروكارم با عامل سلطان مي ؟مِ آخُذُهاأَمرُّ بِالْعاملِ فَيجِيزُني بِالدراه. فَقَالَ أَصلَحك اللَّهسؤال كرد. 

برم با اين پول؟  توانمي؟ حج هم مبِها و أَحج نَعم قُلْتبگيرم؟ حضرت فرمودند  توانميدهد آيا مبه من جايزه مي

                                                            
 2ح 51الباب  156ص 12وسائل الشيعة: ج - 3
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تواني بروي. اين هم روايت فرمايند كه بله حج هم ميچسب است؟ حضرت ميدل آن خواهد بگويد كه حج هم بامي
 دوم است.

 بررسي روايت از حيث سند:
اين روايت از لحاظ سند، معتبر است براي اينكه به سند مرحوم شيخ به حسين بن سعيد، چند تا سند دارد كه معتبر  

ها همه ثقات هستند است و اين يبن مثنّ ميدبي المغرا هم كه حشود و ااست. خود حسين بن سعيد و فُضاله بن ايوب مي
 و توثيق خاص دارند. روايت از حيث سند معتبر است. 

 بررسي روايت از حيث داللت:
گويد كه جايزه را هم مي از حيث داللت نيز خيلي از آن نكاتي كه در بحث قبلي گفتيم اينجا نيز جاري است و اجماالً 

عمالهم و أا من لّإ له مكسب منتهي اينجا ديگر آن جزئيات را ذكر نكرده كه علم اجمالي دارم و ليس تواني بگيري.مي
 امثال اينها. منتهي اين اطالق دارد.

 مقايسه روايت اول و دوم و تفاوت استدالل در آن دو:
و موارد علم خيلي باال بود؛ اد، ظهورش در علم اجمالي اين روايت فرقش با روايت قبلي اين است كه روايت ابي ولّ 

ال من إ گويد كه ليس له مكسبيعني تقريباً قدر متيقّنش جايي بود كه علم دارد به اينكه در اموالش حرام است. چون مي
گيرد. بعد ما گفتيم كه شبهات بدويه را هم اگر حاال به قل علم اجمالي را ميأعمالهم. حاال اگر كه نگوييم تفصيلي الأ

له  و نگفته است كه ليس باآلمرمرّ ُأگويد گيرد؛ اما اين روايت ديگر ميرد با خصوصيت و با اولويت مياطالق نگي
م. ممكن است يك كارگزاري يك كار ديگري هم دارد و لذا داللت در علم اجمالي ندارد هِعمالأن ا ملّإمكسب 
در علم اجمالي داشت؛ اما اين ديگر اطالق است. ت كه روايت قبلي بعيد نيست كه بگوييم صراحت و يا اظهريدرحالي

كه من علم دارم به اينكه در اموالش حرامي است و يا شبهه بدويه دارم هر دو را  يگويد چه جور عاملي؟ عاملمي
 ه است، اين را بايد به اطالقشگيرد. اينكه اينجا جايزه داخل در دايره يك علم اجمالي است يا اينكه فقط شبهه بدويمي
كند و شامل موارد ك كنيم. پس بنابراين يك نكته در اينجا اين است كه اين به اطالق داللت بر موارد اجمالي ميتمس

شود. نه اينكه موردش علم اجمالي باشد. اين اولين تفاوت اين روايت با صحيحه ابي والد است. حال علم اجمالي مي
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اين روايت به تنهايي بود و اطالق داشت، اينجا آن وقت فرمايش شيخ شود؟ جواب: نتيجه اين است كه اگر نتيجه چه مي
براي اينكه با اطالق بخواهد خالف قواعد تنجيز علم اجمالي اثر بكند. اين ممكن بود كه اينجا اين اطالق  بود.ل مأقابل ت

علم اجمالي شبهه محصوره  زشود. دقت داريد؟ قاعده اوليه اين است كه در جايي كه علم اجمالي باشد تنجمنعقد نمي
 چنانچه جتنب و علم اجمالي منجز است. حاالإگويد كه همه موارد و اطراف محل ابتال. اين صورت. قاعده اوليه مي

بخواهيم به اطالق يك روايت دست از آن قاعده برداريم. اين مقداري دشوار است. مگر اينكه كسي اين جور جواب 
توانيم اين اطالق ل اين است كه اموال حرام هم در آن است. اگر غالب باشد آنگاه نميدهد و بگويد كه غالب موارد عام

 شود بر فرد نادر! توجه كرديد؟روايت را حمل كنيم بر شبهه بدويه. چرا؟ براي اينكه آن حمل مطلق مي

والد! است كه صحيحه ابي  يا ابي المغرا با صحيحه ابي مثنّيميد بن بنابراين نكته اصلي در اينجا تفاوت در روايت ح
گفت احتياط بكن و لذا اين شد با آن قاعده اوليه كه ميوالد، موردش علم اجمالي بود؛ يعني مستقيم شاخ به شاخ مي

 گيرد.مقدم بود بر آن قاعده؛ اما روايت معتبره ابي المغرا موردش علم اجمالي نيست بلكه اطالقش علم اجمالي را مي
گوييم اين ، آن وقت ميزياد است ي با شبهه بدويه همسان است و  مواردش در عامللرد علم اجماوقت اگر گفتيم موانآ

شود. همان گيرد. براي اينكه آن قاعده آنچنان قوي است كه مانع از انعقاد اطالق ميديگر مورد علم اجمالي را نمي
لي عمده موارد است و موارد شبهه بدويه در چيزي كه در ذهن شريف شيخ بود؛ اما اگر گفتيم كه نه! موارد علم اجما

شود روايت را حمل بر فرد ادر است، آن وقت ديگر نميناموال يك عامل و كارگزار حكومت اين زياد نيست و فرض 
شود دليلي كه آمده و قاعده اوليه را شكسته است. ديگر آن تنجيز علم گيرد و مينادر كرد تا بگوييم علم اجمالي را مي

اينجا نيست. اين يك نكته كه در اينجاست و بعيد نيست كه همين شق دوم باشد و بگوييم كه اين را هم فقط  اجمالي
گيرد. البته اين هم مربوط به آن جوايز است و عامل بلكه علم اجمالي آن را مينمود،  شود حمل بر شبهات بدويهنمي

 ت.است و خصوصيت موارد ديگر در بحث هاي قبلي، اينجا نيز هس
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 بررسي روايت سوم ( در شبهه محصوره محل ابتال):
ال قلت قبن حشام او غيره  ابي المغرا عن محمد شيخ...بن ابي عمير عنروايت سوم: و عنه باز اين روايت از مرحوم 

گويد مي 4.»منها حج ال نعم وبها ق جحأال و قنعم. «ال قها؟ لَقبأله ني بالصصلِّمرّ بالعامل فيأالسالم بي عبداهللا عليهأل
 حج هم انجام بده و مانعي ندارد. همان مطلب باالست. همان مضمون باالست. 

 بررسي روايت  از حيث سند:
بن  بن حشام او غيره، حاال اگر محمد اين مطلب از نظر سند بي اشكال نيست. براي اينكه دارد عن ابي المغرا عن محمد

مرسله در او يك بحثي وجود دارد در اينجا او غيره دارد كه احتمال دارد  اًكلّ حشام را خودش را هم توثيق بكنيم كه
مرسالت ابن ابي عمير را هم قبول نداريم بخصوص آنجا كه باواسطه باشد. لذا از نظر سند ضعيف است.  اطالق شود.

گفت كه سئل ايت قبل ابي المغرا ميو در رو باشدالبته احتمال دارد (البته شاهد زيادي بر آن نيست) كه اينجا ابي المغرا 
گويد كه عن محمد بن نقل مي كند و مي (ع)ابي المغراء از امام صادق دوباره بي عبداهللا و منم بودم. اينجا همأرجل عن 

يكبار خودش مستقيم شنيده است و را خورد. ممكن است همان جلسه بوده است و همين روايت حشام و واسطه نمي
گويد كه او هم بود و او هم نقل كرد. ممكن است اين هم باشد ولي در عين حال اين ار هم دارد ميكند و يكبنقل مي

روايت دومي سندش ضعيف است. بحثش هم البته ديگر بحث جديدي ندارد. (سؤال از استاد. جواب استاد: چرا مرسله 
د مثل يسال است و احتمال هم كه بيابن حشام يا غير او. احتمال ار گويد محمدهست. احتمال ارسال است چون مي

 ارسال است.)

 بررسي روايت چهارم:
السالم از پدرشان كه امام باقر از امام صادق عليه ءعاللابي ا بنبان عن يحيي أضاله عن و عنه عن فّروايت چهارم:  

ند تا روايت دارد كه امام چ 5.معاويه الم كانا يقبالن جوائزَا السمعليهِ و الحسينَ الحسنَ نّإالسالم) فرمودند كه (عليه
زنيم و او را هم گفتند كه ما حرفمان را ميگرفتند و گاهي هم ميويه را مياحسين و امام حسن عليهما السالم جوايز مع

 گيريم. چند روايت اينجوري آمده است.قبول نداريم ولي جايزه را هم مي
                                                            

 .3ح 51الباب  156ص 12وسائل الشيعة: ج - 4
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 بررسي روايت چهارم از حيث سند:
يك مشكلي دارد؛ يعني يك بحثي در او وجود دارد. ببينيد اگر  ءعاللن ابي ابحي يرم از نظر سند: اين اين روايت چها 

ي جلِّعالء بِابي العالء داريم، يحيي بن ابي العال اگر با همين شكل باشد كه توثيق ندارد. ولي يك يحيي بن لن ابي ابيحيي 
در واقع  ءعاللي ان يحيي بن ابِياست. آنوقت اگر كسي بگويد كه ابينيد كه او داراي توثيق از نجاشي است در معجم مي

عالء اين ابي العالء است و ما دو تا يحيي نداريم، كسي اگر اين را بگويد آنگاه آن توثيق يحيي بن ابي الن بهمان يحيي 
ها روايات زيادي هم ناند. چون ايشود؛ كه بعضي البته احتمال اين وحدت را دادهگيرد و روايت درست ميرا هم مي

با  ءعاللحي بن ابي اياند؛ اما اگر بگوييم نه ور گفتهطاي اينندارند كه بگوييم دو تا راوي هستند و اين بعيد است. عده
، طبعاً ديگر اين موثّق نيست؛ و به )فرمايند كه متفاوت استكما اينكه آقاي خويي مي،(عالء متفاوت استابي الن بحي ي

اعده و ضوابط اوليه هم حكم به وحدت يك دليل خيلي قاطعي الزم دارد. ولو اينكه اين دو نام هر حال بر حسب ق
كنم اند فكر نميخواهد كه در آن حدي كه شواهد آوردهخيلي به هم نزديك است. ولي قول وحدت يك دليل قاطعي مي

روايت خالي از اشكال نيست؛ اما به لحاظ آيد؛ از لحاظ سند اين كه كافي باشد و لذا از اين جهت قصه به اين شكل مي
 داللت نكاتي دارد كه ديگر انشاء اهللا فردا.

 و آله الطاهرين محمد وصلي اهللا علي


