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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
بحث در اخذ جائره از ظالم بود ولي مباحثي كه در ذيل آن مطرح گرديد مالكات عامي داشت كه صورت سوم 

باشد و به اينكه اين مال از آن غير ميدر چهار صورتي كه در مكاسب بود اين بود كه علم تفصيلي داشته باشد 
المالك مطرح گرديد و در طي بيان مباحث، احكام مربوط به غصبي است. و در ضمن بحث سوم بحث كلي مجهول

باشد. پس از اينكه المالك ازجمله در اينجا مطرح شد. اكنون هشتمين بحث در ذيل همين صورت ميمجهول
آيا اين صدقه  اختصاص به فقرا دارد يا اينكه ه داد سؤالي مطرح است كهپذيرفتيم مال مجهول را بايستي صدق

اختصاص به فقرا ندارد؟ يك بحثي است كه شايد مجال نباشد و اينجا نتوانيم همه ابعاد قصه را روشن كنيم؛ اما 
اين صدقه  كنيم. پس سؤال در هشتمين مبحث اين است كه مصرفصورت گذرا اينجا مطرح ميالجمله بحث را بهفي

 شود؟چيست؟ و ازجمله اينكه آيا فقط فقرا مصرف آن هستند يا اينكه به اغنيا هم داده مي

 نكته اول
اي به مطلبي كه در مقدمه بد نيست به آن اشاره شود اين است كه صدقه با هبه و امثال آن تفاوت دارد. ما مقوله

له چه قربت شرط نيست و اينكه موهوبقصددر هبه  هبه داريم به اين صورت كه فردي به كسي چيزي ببخشد. نام
اما در صدقه اوالً قصد قربت شرط است. صدقه  تواند مصداق هبه قرار گيرد؛كند و هركسي ميكسي باشد فرقي نمي

شده و داللت بر اين دارد كه اعطاي يك مال از باب صداقت از تعبديات است و مفهوم صدقه هم از صدق گرفته
باشد كه اين هم حاكي از آن دهنده صداقت او و راستي و درستي او مياط با خداوند است و نشانشخص در ارتب

گيريم اصل مسئله اين است كه صدقه يكي از مستحبات تعبدي عنوان قصد قربت است. البته اين واژه را دليل نمي
شود؛ يعني زكات را هم در بر ياست. البته صدقه دو كاربرد دارد يك مفهوم عامي دارد كه شامل واجبات هم م

شده اين آيه شريفه چند جا گفته»  إِنَّما الصدقات للْفُقَراء الناظرين«هم به اين معنا بكار رفته است ميگيرد كه در قرآن
شود. گاهي در اصطالحات آمده مقصود از صدقه مستحبات است. شايد بشود گفت كه صدقات شامل زكات هم مي

شده مانند زكات و امثال آن و مقصود فقط واجبات است. باشد. گاهي صدقات گفتهاي سه كاربرد مياين واژه دار
شود. گاهي هم صدقه در شده و مقصود عام است كه هم واجبات و هم مستحبات را شامل ميگاهي صدقات گفته
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ك از اين سه كاربرد صدقه رود و مقصود از آن فقط مستحبات است. در هر يروايات و السنه متشرعه به كار مي
يك مطلب كه در مقدمه بايستي توجه به اين داشته قصد قربت است. اينباشد كه متقوم بهعنوان يك امر تعبدي ميبه

 و جاي بحث بيشتري هم دارد. باشيد؛

 نكته دوم
ات مفهوم مالي نكته ديگر ربطي به بحث ما ندارد ولي اشاره به آن بد نيست و آن اين است كه مفهوم اصلي صدق

اما در روايات كه شايد بعضي  يعني مالي را با قصد تقرب الهي به ديگري اعطا بكند كه اين مفهوم صدقه است؛ ؛است
هايي ها و فضيلتشده كل معروف صدقه به شكلي آمدند آن ثوابها معتبر باشد به نحو دليل حاكم آمده گفتهاز آن

به هر كار خيري كه انجام بشود براي ديگران كه در روايات آمده است. شده كه براي صدقه ذكرشده تأمين داده
رسد شايد روايات معتبر هم باشد به اين مضمون كه كل معروف صدقه هر كار خيري كه طور كه به ذهنم مياين

كند در حكم صدقه است. قاعدتاً اين مقصود است كه كار خيري كه انسان براي ديگري انسان براي ديگري مي
كند و با قصد قربت است. بعيد است مطلق آن را بخواهد بگويد. قاعدتاً اين مقصود است ولي احتمال ديگر دارد مي

اما ظاهرش اين است كه  ؛كه مطلق باشد و بخواهد اينجا هر كاري را تعميم بدهد ولو مالي نباشد ولي قربي نباشد
شود آن قصد قربت انجام ميري كه براي ديگران بههمان احتمال اول است كه كل معروف صدقه يعني كارهاي خي

 شده است.حكم صدقه دارد. پس اين تعميم به اين شكل هم داده

 بيان طريق مصرف صدقات مستحب
اين سؤال زماني در كلي صدقه وجود دارد كه مصرف صدقات مستحبي چه است؟ كه در جاي خودش بايد بحث 

ستي در مستحبات به فقير داده بشود نداشته باشيم. صدقه مستحبي متقوم به بشود. شايد در آنجا دليلي بر اينكه باي
طور است توان داد كه در محل خودش بايد بحث شود ولي ظاهراً ايناعطاي به فقير نيست بلكه به غير فقير هم مي

توان به باشد و ميكه صدقات مستحبي متقوم به فقير نيست و لزومي ندارد كه مصدق عليه فقير باشد و مقيد هم نمي
هركسي  داد. اين در صدقات مستحبي است. در صدقات واجبه مانند زكات آنجا مصارف معينه اي دارد كه همان 

اما بخشي از  ؛مواردي است كه در خود آيات آمده است در روايات هم آمده است. در آنجا بخشي از آن فقرا است
رط نباشد. مشهور اين است كه ديگر در آن عناويني مثل مؤلفه عناوين آن قسيم فقير است كه شايد در آن فقر ش
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ها فقر شرط نيست ولي مصارف معين است. يا بايد فقير باشد يا غير فقيري كه داخل يكي از آن قلوبهم و امثال اين
بنابراين صدقات مستحبي مقيد به غني و طبقه خاص و عنوان  چند عنوان ديگر باشد و اين هم در زكات است؛

هم عناوين معينه دارد البته به غير يك دو اينكه صدقات واجبه اي مثل زكات آنعيني نيست بلكه مطلق است. اينم
 شده است.اما غير فقيري كه عنوان خاص دارد عناوين آن مشخص ؛داد توانفقير هم مي

 صدقات واجب بيان طريق مصرف
است تكليف شخص است بدهد ولي نه واجبي از اما در بحث ما سؤال است كه صدقاتي كه مثل صدقه واجب 

شده است. در اين نوع كه نوع متفاوتي از آن دو قسم قبل است نه مستحب است نه قبيل زكات كه مصارفش معين
المالك گويد مجهولاي كه قبالً مالحظه كرديد ميواجبي مثل زكات است بلكه واجب شده به همين داليلي و ادله

ن مقدماتي كه عرض كرديم اينجا اين سؤال وجود دارد كه اين صدقات متقوم به طبقه خاصي شما صدقه بده. با اي
هاي معين است يا نه اگر هم مقيد به گروه معين نباشد آيا اصل فقر در آن شرط است يا نه اين دو سؤال است و گروه

 ينجا مطرح است.مترتبي است كه در اينجا وجود دارد. جاي بحث و بررسي بيش از آن است كه در ا

 الف: مقيد نبودن مصرف صدقات به عناوين باب زكات
ها كه آيا اينسؤال اول اين ؛ امابه آن اشاره كرد و شايد هم نتيجه نهايي اين باشد شوديماما در حدي كه اينجا 

له خاصه داريم كه گونه نباشد. براي اينكه در باب زكات ادمقيد به عناويني مثل باب زكات است يا نيست ظاهراً اين
اي كه در آيات و گانهشده اين گروه و اين گروه ابن سبيل و مؤلفه قلوب و ام الفقرا همان جور عناوين ششگفته

ها عناوين معيني آمده است و اما اينكه آن عناوين به اينجا هم تسري پيدا روايات آمده است يا در خود خمس و اين
هم جور تا ادامه ولي آن) و همين60(توبه/» إِنَّما الصدقات للْفُقَراء« شريفه دارد كند اين بعيد است گرچه در آن آيه

. البته در جاي خودش بايد بيشتر شودينمدر آنجا قرائني دارد كه مقصود زكات است و همه انواع صدقات را شامل 
واجبه غير زكات معين كرده باشد در  ديد ولي ظاهراً دليل متقني كه مصرف مطلق صدقات را ولو حاال همين صدقات

شده است يا مثل زكات طبقات خاصه ما نداريم. آنچه داريم يا مربوط به باب خمس است كه مصارف آن مشخص
هاي معيني را مشخص كرده مثل همين است باهمين عنوان زكات. در بعضي ادله كه عنوان صدقات آمده است و گروه

كل صدقات محل ترديد است. الاقل اين است كه صدقه مشترك ها هم شمولش نسبت بهناي» إِنَّما الصدقات«آيه 
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رود و گاهي به معناي خاص زكات به كار ها است كه گاهي به معناي عام به كار ميلفظي در همين آيات و اين
شود. پس اين سؤال زكات مي هماناي ما نداريم كه بتوانيم تعميم را استفاده بكنيم و لذا قدر متيقن آنرود. قرينهمي

شود به صدقات شود به زكات يا ملحق ميالمالك آيا ملحق ميكه مطرح شد كه صدقات واجبه اي از قبيل مجهول
مستحبي اگر ملحق به زكات بشود عناوين معين دارد اگر ملحق به مستحبات بشود عنوان معين ندارد در پاسخ به 

كه آن تعيين عناوين در اينجا نيست و علتش شود به اين بيĤنلحق به زكات نميشود گفت كه مگونه مياين سؤال اين
ترين دليلي كه اينجا وجود دارد اين است كه در بعضي آيات همين صدقات اين است كه ما دليلي نداريم. مهم

هم جوابش عنوان صدقات است و مصارف معين برايش ذكرشده است. اين عنوان زكات نيست بلكه بهشده بهگفته
اين است كه مقصود از صدقات زكات است اگر هم ترديد داشته باشيم بگوييم مشترك بين عام و خاص است يعني 

شود گاهي هم مقصود اعم از زكات است و در مشترك لفظي بين اخص و اعم قرينه صدقات گاهي به زكات گفته مي
گيرد اين دليلي ندارد دو معنا دارد قدر همه صدقات را مينگيريم و اينكه بگوييم ايكه نباشد ما قدر متيقن را ما مي

يك بحث است و پاسخش اين است. البته عرض كردم بررسي بيشتر ادله جا دارد ولي تا متيقن را بايد گرفت. اين
 طور است كه مصارف معين ندارد. بلكه همان مفهوم عام صدقه داردجايي كه شبه اطميناني در بابش وجود دارد اين

و بيشتر از اين حيث شبيه به صدقات مستحبه است. اين سؤال اول اما سؤال دوم بعدازاينكه پاسخ را داديم يعني 
 ها نيست.گفتيم اينجا مقيد به عناوين معين باب زكات يا خمس و امثال اين

 بررسي وجود شرط فقر در مصرف صدقات ب: 
 الف: صدقات مستحب

است يا نه فقر شرط نيست؟ در صدقات مستحبه فقر شرط نيست آيا اينجا شود آيا فقر شرط وقت سؤال ميآن
 طور است يا اينجا فقر شرط است.هم همين

 ب: صدقات واجب
شده است كه ظاهراً مرحوم صاحب جواهر احتمال دادند كه فقر شرط است. ترديد دارم ولي اينجا دو احتمال داده

شود. در شرط نيست. اين هم سؤال بعدي است كه اينجا مطرح ميگويند مثل صدقات مستحبه است و فقر جمعي مي
المالك واردشده است نامي و نشاني از تعيين مصرف نيست. يا شرطي كه خود روايات قبلي و اخباري كه در مجهول
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 طرف كه چيزي وجود ندارد در ادله صدقات مستحبي ماها صدقه داده بشود نيست. از اينكساني بايد به آندر آن
حال دليل عامي را اما درعين شود داد؛اي داريم يا شواهدي داريم بر اينكه صدقه مستحبي را به هركسي ميآنجا ادله

آيد اينجا ما دستمان از و لذا بيشتر به نظر مي شود داد ولو غني باشد را نداريم؛كه مطلق صدقات به هركسي را مي
ا فقر شرط است يا شرط نيست خالي است. دليل خاصي ما نداريم اي و ادله مشخصي كه معين كند اينجادله خاصه

شود داد. بعدازاينكه دليل خاصي نداريم بايد ببينيم شود به غير فقير داد يا نميكه بگويد اين نوع صدقات را مي
از دو اطالقي اينجا وجود دارد يا ندارد. اينجا ممكن است دو احتمال وجود داشته باشد و براي هركدام هم يكي 

 شود اقامه كرد.كنم مياستداللي كه عرض مي

 احتمال اول
 الف: استدالل اول

المالك مثل اما استدالل اول براي آن احتمال اول اينكه بگوييم فقر شرط نيست و اين صدقات در باب مجهول
 شود داد.صدقات مستحبي به هركسي مي

 ب: استدالل دوم
دانيم از آن كيست را دله تمسك كند و بگويد ادله فرمودند مالي كه نميممكن است كسي بيايد به اين اطالقات ا

فحص كن بعد از يأس ظفر به مالك اين را صدقه بده اين مطلق است. صدقه بده به چه كسي به هر كس قيد نزده 
 خواهداست صدقه معنايش اين است كه مالي را با قصد قربت به ديگري بدهي ديگري چه كسي است؟ هر كه مي

ها گفتيم اطالق ندارد كه شامل هر و اين» إِنَّما الصدقات للْفُقَراء«باشد فقر در آن شرط نيست فرض اين است كه آن 
شود به هركسي داد. اي بشود. مربوط به زكات است يا قدر متيقن آن است. دليلي نبود اين اطالق دارد و ميصدقه

 اين وجه است براي احتمال اول است.

 احتمال دوم
ولي ممكن است كسي احتمال دوم را بپذيرد و بگويد كه نه بايد به فقير داده بشود عناوين خاص تعيين نشده 
است ولي بايد به فقير داده بشود شرطش فقر است و اين بگويد بر اساس اين ارتكازات كه بايد به فقير داد و وقتي 

شده خيلي آيد وجهي كه براي احتمال دوم گفتهوم است. به نظر ميگويد صدقه بده به فقير بده اين هم احتمال دمي
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دانيم به غير فقير هم وجه تامي نيست ارتكازي و چيز قطعي اينجا وجود ندارد مخصوصاً كه در مستحبات مي
واجبه و  شود داد و لذا بايد يك ارتكازي باشد يك قرينه لبيه باشد به اينكه صدقه را بايد به فقير داد اين صدقاتمي

اي چيز لبي قاطع روشني باشد كه كه بگوييم در صدقات واجبه فقر شرط است اين قرينهاين هم دليلي ندارد. اين
است  شدهمطلب ديگري در اينجا طرح اين هم يك مطلب، آيد تام نيست.اطالقات را از حجيت ساقط كند به نظر مي

المالك صدقاتي كه در باب مجهول توانآيا مي كه اين است اشدبهم مي كنيم كه مطلب نهممي اجمال طرحما هم به
سؤال بعدي در بحث نهم اين است كه آيا  داد؟است بعدازاينكه معلوم شد كه حتي قيد فقر هم ندارد به هركسي  

به سه نوع  در اين بحثداد يا نه؟ مالحظه كرديد كه در حقيقت صدقات  به هاشمي توانصدقات اين شكلي را مي
زكات يا صدقات غير زكات واجبه ولي غير زكات يا صدقات مستحبه اين  مانندسيم شد. صدقات واجب بالذات تق

وقت بحث اين است كه اين قسم ميانه يعني صدقه غير كفاره ولي واجب كه غير از زكات و غير از سه نوع است. آن
 حث ما هست. سؤال بعدي كه وجود دارداي كه محل بمستحبات است واجب است ولي زكات نيست. اين قسم ميانه

داد يا نه؟  توانشود به هاشمي هم اين را داد يا نه؟ به سادات به معناي همان هاشمي در حقيقت مياين است كه مي
صدقات مستحبه را قاطبه فقها  .اين اتفاقي است كه به هاشمي داد تواننمياين سؤال مانند سؤال قبلي است زكات را 

شود به سادات هم داد. داد. صدقات مستحبه را مي توانگويند به سادات هم مياتفاق ميحد قريب بهيا مشهور در 
 به هاشمي داد.د شوشود داد ولي صدقات مستحبي را ميزكات را به هاشمي نمي

 بيان نظرات موجود در پرداخت صدقه واجب به هاشمي
اين را  ،المالكولي كفاره نيست مثل همين مجهولسؤال اين است كه اين قسم ميانه كه صدقات واجبه است 

 شود.شود به هاشمي داد يا نميمي

 نظريه اول
 وجه اول

شود شود به هاشمي داد يعني ملحق به قسم زكات ميگويد نه نميدر اينجا هم دو نظريه وجود دارد يك نظر مي
شود زيرا  دشده است و تأكيد كرده است كه نمياي كه در باب زكات وارو استدالل هم كردند به اينكه بعضي از ادله
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ها اطالق دارد يا الغاء   ها د داد. آنشود به آنهاشم نمياست و اين را به خاطر كرامت نسب بني 1»النَّاس أَوساخِ«
 ها داد.شود به غير آنشود نميشود و گفته ميخصوصيت مي

 وجه دوم
اي كه غير زكات و لذا بگوييم صدقات واجبه شودالغاء خصوصيت مي گيرد يايا اطالقات مورد تمسك قرار مي

شود به هاشمي داد. چرا لالطالق او تنقيح المناط و الغاء الخصوصيه؛ اما اين احتمال است اين هم مانند زكات نمي
مي هم داد رد شود به هاشاحتمال دوم كه مياول كه از سوي كساني مستند به اين دو وجه شده است و قائل شدند به

 شده است.

 نظريه دوم
توان به هاشمي داد زيرا اطالقي كه دليل قاطعي داشته باشد در باب زكات نيست. شود مياما در نظر دوم گفته مي

است » النَّاس أَوساخِ«گويد از اش عنوان زكات را دارد و زكات مياي كه در باب زكات است آن ادله معتبر همهادله
طور هم هست يعني دليل مطلقي و اطالق تامي اينجا نيست كه همين هاشملبنيايد به هاشمي داد تكريماً و اين را نب

» النَّاس أَوساخِ«شده است كنيم. زكات كه گفتهماند دليل دوم كه كسي بگويد كه الغاء خصوصيت ميوجود ندارد. مي
ها خمس قرارگرفته است گويا يعني غير خمس اين شده اينجا وقتي مقابلاي كه اشارهخصوص نكتهاست اين به

احتمال كنيم اين الغاء خصوصيت را هم قائلين بهها داد و الغاء خصوصيت ميشود به آناست و نمي» النَّاس أَوساخِ«
ت الواقع فقط زكات آن خصوصيدوم جواب دادند كه نه بايد اطمينان به الغاء خصوصيت آن باشد. شايد عنداهللا و في

طور باشد و اطمينان به اينكه غير از خمس را دارد و مطلق صدقات اين حكم را ندارد شايد اين» النَّاس أَوساخِ«
 أَوساخِ«كه اصل اينكه زكات از  بقيه چيزهاي ديگر همه از اوساخ است اين احتمالي است كه اطميناني به آن نيست؛

و شارع آن را كشف كرده بر ما و اينكه ما بگوييم صدقات واجبه مثل  است اين حقيقت مجهولي است بر ما»  النَّاس
جوري ظاهر تفاوت دارد زكات طور باشد. همينالمالك اين هم مانند زكات است معلوم نيست ايندر باب مجهول

المالك كالً مال كس ديگري است يك قسمتش بايد جدا بخشي از مال است كه بايد داده بشود ولي مال مجهول
بشود و اين معلوم نيست. اين تقابلي كه در روايات آمده است خمس و زكات آن موضوعش همان درصد از مالي 
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اما اينكه  در آن هست ولي آن درصد خمسي كرامتي در آن هست؛ حضانتيگويد اين درصد زكاتي يك است مي
يزي را به كسي بدهد اين را بگوييم المالك است بايد به صاحبش برگرداند يا كسي آمده نذر كرده كه چمال مجهول
طرف زكات دانيد آن قسم ميانه يعني صدقات واجبه اي كه ازيكاست معلوم نيست. مي»  النَّاس أَوساخِ«كه اين هم 
المالك است گاهي مثل نذر است. آن اولي را طرف مستحبي نيست واجب است. گاهي مثل مجهولنيست ازيك

ها را بگوييم ها با عنوان ثانوي واجب شده است. اينالمالك نذر و اينت مثل مجهولگويند باالصاله واجب اسمي
آيد اولي اوساخ است الغاء خصوصيت كنيم اين كار سختي است و اين امر به اين سادگي ميسر نيست. لذا به نظر مي

هاشم ها را به بنيينالمالك يا نذر صدقه دادن ااين است كه صدقات غير زكات حتي اين واجبات مثل مجهول
رود كنار اضافه اينكه آن اطالقات اين دو وجه كه ميشود پرداخت و وجهي براي منع از اين مسئله نيست. بهمي
كند باز رواياتي مثل اخوانك ها مقيد بكند اينكه ساقط شد اطالقات كار خودش را مياضافه نيست ديگر اين وجهبه

خواهند بگويند. قسمه كند خوب هم اطالق دارد. ممكن است كسي ايشان اين را مييها همين اطالق را افاده مو اين
كند خواهد بگويد فرقي نميچيزي گويا صراحت در اطالق دارد نه صرف اطالق است گويا ميبين اخوانك يك

قسيم كن. اين گويد بين دوستانت برادران دينيت اين را تحال اين اطالق است منتها اطالق واضحي است ميدرعين
 هم يك وجه است كه حاال هاشمي و غير هاشمي است اين هم يك بحث است.

 المالك به غير مؤمنپرداخت صدقات از مال مجهول
شود اين صدقه را به غير مؤمن داد. از شود اشاره كرد در مصرف اين است كه آيا مينكته دهمي كه اينجا مي

طرح است. در صدقات مستحبي ظاهراً اين قيد وجود ندارد است كه قابل ساير فرق مسلمين يا نه اين هم يك سؤالي
وبت بيشتري دارد اما مقيد نيست و صدقه مستحبي را به هركسي مص گرچه اعطاي صدقه به مؤمن افضل است و

شود داد. چيزي در آن شرط نيست. سؤال اين است كه اين صدقات در باب شود داد حتي به غيرمسلم هم ميمي
ظاهراً مانعي ندارد و آنچه در روايات آمده است كه  شود به غير مؤمن دادها را ميالمالك و نذر و امثال اينلمجهو

كه ساير مطلقات را مقيد بكند. بگويد برو و اين را بين اخوانت تقسيم كن قسمه بين اخوانك اين حصر نيست در آن
لذا اوالً روايت اعتبار ندارد ثانياً حصري در آن نيست كه شود بدهي حصري در اين نيست. اما به غير اخوانت نمي

ها نيست بلكه ال يبعد شود گفت مقيد به قيدي ايمان و امثال اينبيايد اطالقات ديگر را مقيد بكند از اين نظر مي
درواقع با  المالك رابگوييم قيد اسالم هم ندارد. منتها آن قيد اسالم البته جاي بحث بيشتري دارد. ما بحث مجهول
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ها مالحظه كرديد. يك تفصيلي كه آمده بود بحث كرديم ادله را بررسي كرديم بعد هم حدود ده مبحث را ذيل اين
داند مال المالك است قسم سومش كه ميبحث از جايزه از ظالم هم همين حكم را دارد و مصداقي از اين مجهول

اي است كه اينجا بحث شد و حكمش بعد از قاعدهكس ديگري است و مالكش هم معلوم نيست. مشمول همين 
طوركلي اين بحث تمام شد. فحص و يأس از ظفر به مالك همان تصدق به مال شد. اين از اين مسئله البته به

طوركلي اين نكته را بايد توجه داشته باشيد اين چيزي است رويم قسم چهارم منتها قبل از اينكه به آن بپردازيم بهمي
 كنم.ص به اين صورت ندارد اين را بعد من در پايان بحث بعدي عرض ميكه اختصا

 تصدق از مال مشكوك
رويم روي قسم چهارم طبق ترتيبي كه در مكاسب آمده است. صورت اولي اين در بحث بعدي ما در حقيقت مي

. صورت دوم اين بود بود شبهه بدويه كه وجود داشته باشد در آن دهد حراميگيرد احتمال مياي كه ميبود كه جايزه
ها باشد ممكن نباشد ولي كه علم اجمالي داشت كه در اموال اين مالك حرامي وجود دارد. ممكن است مصداق آن

كه حاال  داند كه تفصيالً مال غيراست؛گيرد و آمده دست او ميعلم اجمالي دارد. صورت سوم اين بود كه نه ايني مي
يا مجهول بود. صورت چهارم طبق ترتيبي كه در مكاسب آمده است سايرين هم از آن تبعيت غيرش يا معلوم بود 

اي است كردند اين بود كه با هر سه قسم سابق متفاوت است به اين معنا كه مالي كه به او رسيده است يك مجموعه
اي است كه دست يك بستهاينداند هم حالل است هم حرام تا حاال در آن سه صورت قبلي اين بود كه كه در آن مي

اما قسم چهارم اين است كه در همين يك كيلو برنجي كه به او  او آمده است اين بسته يا حالل است يا حرام است؛
اش حالل است بعضي حرام است. حالت اختالط و امتزاج دارد اين صورت رابعه است كه اين را داند بعضيداده مي

اي است كه در آن حالل و حرام است گاهي جايي كه يك مجموعهكه همينوان كنند با اين عنخودش تقسيم مي
يك كيلو برنج نيم كيلو داند اينهست در اين مجموعه مالك آني كه حرام است معلوم است گاهي معلوم نيست. مي
همين حالت دو قسم دارد داند كه مال خودش بوده كه داده به او نيم كيلو مال غير بوده قاطي كرده داده به او منتها مي

جهت دو قسم است از جهت ديگر هم گاهي هست مقدار اين داند. اين از يكداند كه مالك اين كيست يا نميمي
حرام است در اين مختلط به اين حالل است. مقدارش معلوم است كه يك كيلو نيم كيلويش حالل است نيم كيلويش 

ين هم يك تقسيم ديگر در اين. گاهي اين چيزي كه حالل و حرام باهم حرام است. گاهي نه مقدار هم معلوم نيست ا
شود شود از هم جدا كرد مثل همين برنج و روغن و گاهي هم نه ميبه او داده است حالت امتزاج دارد كه عرفاً نمي
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يد كه اين آاي اين را مشخص كرد و از هم جدا كرد. اين سه تا تقسيمي است كه در اين صورت رابعه ميگونهبه
 كنيد.شود اين هم صورت چهارم كه انشا اهللا مالحظه ميشود هشت قسم ميتقسيمات وقتي در هم ضرب بشود مي

 


