تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9399-92
جلسهی نوزدهم؛ دوشنبه 9399/7/24
تنجز علم اجمالی حتّی در صورت خروج بعض االطراف از محل ابتالء در نظر سید یزدی

سید یزدی

و برخی دیگر این مبنای مرحوم شیخ را قبول ندارند که تنجز علم اجمالی منوط به مورد

ابتالء بودن تمام اطراف با این سعه است و برخی تصریح کردهاند تنها شرطی که در تنجز علم اجمالی الزم
است ،این است که تمام اطراف عقالً مقدور باشد ،بنابراین در مثال إناء نجس اگر احد اطراف علم اجمالی
در شانگهای چین هم باشد از آن جایی که عقالً ارتکاب آن مقدور است ،پس علم اجمالی منجز است.
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 .1حاشية المكاسب (لليزدي) ،ج ،1ص:11
قد بيّنا هناك أنّه بناء على اإلغماض عن األخبار الدالّة على البراءة في مطلق الشبهة و خصوص الشّبهة المحصورة و العمل بمقتضى العقل الحاكم
بوجوب االحتياط في صورة العلم اإلجماليّ ال فرق بين صورة كون جميع األطراف موردا لالبتالء و خروج بعضها عنه و ذلك ألنّ االبتالء ال ككنون
من شرائط أصل التّكليف و ليس حاله حال القدرة بل ليس شرطا لتوجيه الخطاب فعال إذ ليس التنجّز إلّا عبارة عن حكنم العقنل بصنحّة العقناب و
عدمه ليس إلّا معذوركّة المكلّف بحكم العقل و إلّا فليس وراء التّكليف الواقعيّ تكليف آخر ليكون تكليفا فعليا و التّكليف الواقعي شأنيّا و ليس أكضنا
للواقع مرتبتين مرتبة الواقعيّة و مرتبة الفعلية و ال كتفاوت كيفية الخطاب الواقعيّ بالنّسبة إلى الجاهل و العالم و المبتلى و غير المبتلى.
و حينئذ فنقول إنّ مالك وجوب االحتياط في الشّبهة المحصورة في حكم العقل و هو عدم إمكان الرّجوع إلى األصل للزوم التنناق
التّكليف المعلوم موجود في صورة خروج بع

أو طنر

األطراف عن االبتالء أكضا و ذلك ألنّ المناط هو وجود الواقع و العلم به و هو متحقّق نعنم لنو كنان

الطّرف الّذي ال ككون موردا لالبتالء ممّا ال ككون مقدورا عرفا و عادة تمّ ما ذكره المصنف و إلّا فمجرّد عدم االبتالء العادي غير كاف  ...و ذلنك ألنّ
االبتالء لو كان شرطا فإنما ككون بالنسبة إلى التنجز ال إلى أصل التكليف فهو شرط عقليّ في مرتبة متأخّرة عن مرتبة المطلنق فنال ككنون اإلطنالق
وافيا بدفع الشكّ الرّاجع إلى حكم العقل فهو نظير الشكّ في شرائط طركق االمتثال كما هو واضح و بالجملة التمسّك باإلطالق إنّمنا كصنحّ إذا كنان
الشكّ في تقييد المطلق بحسب مفاده الّذي هو التّكليف الواقعيّ و المفروض أنّ الشّرط المفروض بناء على تماميّنة شنرط فني التنجّنز ال فني أصنل
التّكليف الواقعي و تمام الكالم في محلّه.
1

بنابراین اینکه مرحوم شیخ صورتی را که بعض اطراف شبههی محصوره خارج از ابتالء باشد ،ملحق به غیر
محصوره و در نتیجه ملحق به صورت اوّل کردند ،درست نیست.
مبنای مختار :عدم تنجز علم اجمالی در صورت خروج بعض االرطرا ا مل ابتاء

ما در اصول مبنای شیخ را در اشتراط تنجز علم اجمالی به مورد إبتالء بودن تمام اطراف پذیرفتیم و
قائل شدیم در صورتی که بعض اطراف علم اجمالی خارج از ابتالء باشد ،مانعی از تمسک به اصل در
اطراف مورد ابتالء نیست.
زیرا تنها دلیل عدم جریان اصول نافی تکلیف در تمام اطراف علم اجمالی ،استهجان عقالئی آن است؛
یعنی چون تمسک به اصول در تمام اطراف علم اجمالی عقالءاً مستهجن است ،در همهی اطراف جاری
نخواهد بود و در بعضی دون بعضی دیگر نیز چون ترجیح بال مرجح است جاری نمیشود .امّا اگر بعض
اطراف از محل ابتالء خارج باشد ،مانعی از جریان اصل در اطراف مورد ابتالء وجود ندارد؛ چون دیگر در
تمام اطراف اصل جاری نیست تا مستهجن باشد.
به عنوان مثال دو إنائی که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم ،اگر در هر دو إناء اصل نافی جاری
باشد ،عقالءاً مستهجن است؛ زیرا شارع از یک طرف حکم به وجوب اجتناب از نجاست کرده و از طرف
دیگر به صرف مردد شدن نجاست بین دو ظرف ،اجازهی ارتکاب آن را میدهد! پس در هر دو طرف
نمیتوان اصل نافی تکلیف جاری کرد و در یکی دون دیگری هم ترجیح بال مرجح الزم میآید که معقول
نیست .امّا اگر یکی از این دو ظرف ،از محل ابتالء خارج باشد ـ مثالً در شانگهای چین باشد ـ جریان اصل
در طرف مورد ابتالء مانعی ندارد و در طرف دیگر به جهت عدم ابتالء ،اصل جاری نیست.
بنابراین در مورد مثالی که مرحوم شیخ ذکر کرد میگوییم :از آن جایی که جاریهی ام ولد سلطان خارج
از ابتالء زید است ،پس جریان اصل نسبت به جاریهای که سلطان هبه کرده بالمعارض است.
راه ح دیگری ا سید خوئی

بر جوا تصر در این صورت

سید خوئی با اینکه مانند سید یزدی

مخالف مبنای شیخ در اشتراط مورد ابتالء بودن تمام اطراف

علم اجمالی در تنجز تکلیف است و فقط تنجز تکلیف را منوط به مقدور بودن اطراف عقالً میداند ،9با این

 .1مصبا الفقاهة ،ج ،1ص:594
و كرد عليه ما ذكرناه مفصال في علم األصول ،و حاصله :أن كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ،أو خروج بع
2

أطرافها عنن محنل االبنتالء

حال در اینجا قائل به وجوب احتیاط نمیشود 9و راه حلّی برای فرار از وجوب اجتناب در این موارد ارائه
میدهد و آن اینکه:
مانعی از جریان قاعدهی ید در مورد جاریهای که سلطان هدیه داده نیست؛ زیرا تنها مانعی که اینجا
متصور است آن است که جریان قاعده در مورد جاریهی مُهداة با جریان قاعده در مورد جاریهی ام ولد
سلطان معارضه کرده و تساقط نمایند ،ولی این مانع در اینجا وجود ندارد؛ زیرا قاعده در مورد ام ولد
سلطان جاری نمیباشد ،البته نه به خاطر اینکه از محل ابتالء زید خارج است ،بلکه به خاطر اینکه تصرف
در آن جاریه برای زید به هر حال حرام است؛ چه ملک سلطان باشد و چه نباشد ،بنابراین چون شک در
حرمت ندارد ،پس قاعدهی ید اثری نداشته و جاری نمیشود ،در نتیجه جریان قاعدهی ید در مورد جاریهی
مُهداة بال معارض میشود.
سید خوئی

2

مثال دیگری ذکر میکند و میفرماید :اگر یکی از دو اسب سلطان غصبی بوده ،یکی را به

زید هدیه دهد و دیگری را نزد خود نگه دارد ،برای زید جایز است در آن تصرف کند؛ زیرا قاعدهی ید
نسبت به آن جاری است و نسبت به آن اسبی که نزد خود نگه داشته جاری نیست؛ چون به هر حال تصرف
زید در آن اسبی که سلطان نزد خود نگه داشته حرام است؛ چه ملک سلطان باشد و چه نباشد ،پس قاعدهی

ليس مناطا في تنجيز العلم اإلجمالي ،لعدم الدليل عليه من العقل أو النقل ،بل الحجر االساسي في تنجيزه ان ككون ارتكاب كل فرد من أطراف الشبهة
مقدورا للمكلف بالقدرة العقلية ،و إال فهو ال كوجب التنجيز ،لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلف ،و عليه فان كان جميع أطراف الشبهة هنا مقندورا
للمكلف كان العلم اإلجمالي منجزا للتكليف ،و إال فال ،سواء أ كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ،و سواء أ كان بع

األطراف خارجا عن محل

االبتالء أم ال ،و على هذا فال وجه لتفصيل المصنف في المقام.
 .1زكرا قائل شدن به وجوب احتياط لوازمي دارد كه پذكرفتن آن مشكل است ،از جمله اكنكه اگر بدانيم مقداري از اموال كسني حنرام اسنت،
تكليف لزوم اجتناب از تمام اموالش منجز ميشود ،هرچند بعضي از اموالش خارج از ابتالء ما باشد .و حتّي اگر علم اجمالي داشته باشيم در مينان
اموال زكد ،بكر و عمرو حرامي وجود دارد ،باكد از همهي اموال زكد ،بكر و عمرو اجتناب كنيم .
 .2همان:
و التحقيق أنه ال مانع من التصرف في هذه الصورة أكضا سواء كان أخذ المال من الجائر مجانا أم مع العوض ،و ذلنك منن جهنة االعتمناد علنى
قاعدة اليد ،فان من المحتمل ان ككون الحرام منطبقا على ما بيد الجائر دون ما أعطاه للغير ،و ال فرق فيما ذكرناه بين ما كان المناط فني تنجينز العلنم
اإلجمالي نفس العلم أو تعارض األصول.
و الوجه في ذلك ان جركان قاعدة اليد في المال المأخوذ ال مانع عنه .و أما المال اآلخر الباقي تحت كد الجائر فهو غير مشنمول للقاعندة للعلنم
بحرمة التصرف فيه على كل من تقدكري كونه غصبا و عدمه ،و سيجيء بيان ذلك قركبا ،و من هنا ظهر انه لو كان للجائر مركوبنان ،و كنان أحندهما
غصبا فأبا أحدهما لشخص و أبقى اآلخر في كده فإنه جاز للمبا له ان كتصرف في ذلك ،و اما لو أبا أحدهما و ملكه اآلخر ببيع و نحنوه فإننه
كحرم عليه التصرف في كليهما.
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ید نسبت به آن جاری نیست و در نتیجه جریان قاعده در مورد اسبی که سلطان هدیه داده ،بال معارض
است.
اشکال بعض المشایخ بر راه حل سید خوئی

بر این راه حلّ سید خوئی اشکالی وارد کرده میفرماید :قاعدهی ید در چنین

بعضی از مشایخ ما

مواردی چون دارای اثر میباشد جاری است و در نتیجه این دو قاعده با هم تعارض و تساقط میکنند .اثر
جریان قاعده در مثال جاریهی ام ولد سلطان این است که زید میتواند إخبار به مالکیت سلطان نسبت به آن
جاریه کند ـ چون قاعدهی ید امارهی ملکیت است ـ در حالی که علم اجمالی داریم یا این إخبار مصداق
دروغ و حرام است یا تصرف زید در آن جاریه حرام است ،پس چون جریان قاعده در هر دو طرف دارای
اثر بوده و مستلزم مخالفت عملیهی قطعیه با حکم الزامی است ،تعارض و تساقط میکنند 9.البته ایشان بعداً
شفاهاً و به طور اجمال فرمودند من فعالً راه حلّ دیگری دارم.
این اشکال بعض المشایخ

اگر وارد باشد ،طبق مبنای ما و شیخ نیز وارد است ،چون گرچه تصرف در

جاریهی ام ولد سلطان برای زید خارج از ابتالء است ،ولی إخبار به اینکه آن جاریه ملک سلطان است که
دیگر خارج از ابتالء نیست!
الزمه ی پذیرفتن این اشکال آن است که اگر به نحو علم اجمالی بدانیم در بین اموال زید ،عمرو یا بکر
حرام وجود دارد ،با هیچ کدام نمیتوان معامله کرد؛ زیرا قاعدهی ید در تمام اطراف ـ حتّی در اطرافی که از
محل ابتالء خارج است ـ حداقل به خاطر اثر إخبار جاری میشود و در نتیجه تعارض و تساقط میکنند ،لذا
باید احتیاط کرد.

 .1تبركزى ،جواد بن على ،إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ،ج ،1ص:111
ال كقال :ان العلم اإلجمالي في هذه الصورة منجز . ...
فإنه كقال :إذا علم وجود الحرام في سائر أمواله ،و احتمل كون المأخوذ أكضا حراما ،فال بأس بإجراء قاعدة اليد في المأخوذ .نعم إذا علم حرمنة
بع

أمواله و تردد ذلك البع

بين كونه جائزة أو ما هو عند الجائر ،فلما ذكر من دعوى العلم اإلجمالي بحرمنة المنأخوذ أو عندم جنواز االخبنار

بملكية سائر ما في كده وجه ،فإنه ككون اكضا ليده على سائر أمواله أثر ،و هو جواز االخبار بكونها ملكا له.
ثم إن هذا الوجه كما ترى كجرى حتى في الشبهة غير المحصورة ،و التي ال كمكن عقال فيها ابتالء المكلف بتمام أطرافها ،فال كحل المأخوذ فيهنا،
لسقوط قاعدة اليد ،و ككون عدم الجواز مقتضى استصحاب الفساد.
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راه حل ّی برای جریان اصول نافیه

بنا بر مبنای مختار و مشهور متأخرین ـ به خالف بعض اعاظم و محققین ـ اگر اصل حاکم به خاطر
تعارض با اصل دیگر تساقط کند ،موضوع برای اصل محکوم پیدا شده و در نتیجه اصل محکوم جاری
خواهد شد .به همین خاطر در ما نحن فیه میگوییم بعد از سقوط قاعدهی ید که اصل حاکم در مثال دو
فرس سلطان است ،اصل محکوم یعنی استصحاب بقاء این دو فرس در ملک مالک اوّل (قبل از سلطان) یا
استصحاب عدم انتقال این دو فرس به سلطان جاری میشود.
جریان استصحاب عدم انتقال هر یک از دو فرس به ملک سلطان هم از آن جایی که مستلزم مخالفت
عملیهی قطعیه با علم اجمالی به انتقال یکی از دو فرس به ملک سلطان میباشد ،این دو استصحاب با هم
تعارض و تساقط میکنند ،9لذا نوبت به قاعدهی حلّیت میرسد و زید میتواند در مورد اسبی که سلطان به
او هدیه داده و شک در حلّیت تصرف آن دارد ،اصالة االباحة جاری کند .البته این اصل بیش از اباحهی
تصرف افاده نمیکند ،بنابراین تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است با اصالة الحلیة نمیتوان جواز آن را
اثبات کرد؛ مگر اینکه با روشی ابتدا آن را به ملک خود منتقل کرده ،سپس تصرفات مالکانه کند.
اینکه جریان اصالة االباحة نسبت به اسبی که سلطان هدیه داده معارض ندارد؛ چون اسب دیگر سلطان
قطعاً برای زید اباحهی تصرف ندارد و اصالة االباحة نسبت به آن اسب جاری نمیشود تا معارض با جریان
اصل نسبت به اسبی که سلطان هدیه داده باشد.
در مورد مثال جاریهای که سلطان هدیه داده نیز اصالة االباحة بدون معارض جاری میشود.
جوابی بر اشکال بعض المشایخ بنا بر مبنای مختار

بیان کردیم بعض المشایخ در مورد جریان قاعدهی ید نسبت به جاریهای که سلطان هدیه داده ،فرمودند
معارض با جریان قاعدهی ید نسبت به جاریهی ام ولد سلطان است؛ زیرا جریان این قاعده در مورد
جاریهی ام ولد سلطان دارای اثر بوده و آن ،جواز إخبار به تملک سلطان بر آن جاریه است .بنابراین قاعده
جاری شده با هم تعارض و تساقط میکنند.
ولی ما میگوییم جواز إخبار را در صورتی میتوان به عنوان اثر برای قاعدهی ید تلقی کرد که این
 .1البته جركان استصحاب نسبت به طرف مقابل اسبي كه سلطان هدكه داده ،فقط به خاطر اثر إخبار نيست؛ زكرا در صورتي كه مخبرٌبه امر غير
شرعي باشد ،ما چنين اثري را اصل مثبت ميدانيم ،بلكه به خاطر آن است كه عالوه بر آن خود ملكيت ،اثر شرعي است.
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إخبار مبتال به باشد ،امّا اگر طوری باشد که در معرض إخبار به آن نباشد ،باز قاعده بی اثر بوده جاری
نخواهد بود.
اگر صرف جواز إخبار مطلقاً ـ حتّی در صورت عدم ابتالء ـ مجوّز جریان اصل و در نتیجه موجب
تعارض و تساقط اصلین شود ،الزمهاش آن است که در بسیاری از موارد که جریان اصل در بعض اطراف
علم اجمالی عند الفقهاء مفروٌغ عنه و مسلم است و حتّی در بعضی موارد از لحاظ روایت هم مفروغٌ عنه
است ،نتوانیم جاری کنیم ،از جمله:
شواهدی بر عدم تأثیر جواز إخبار بر جریان اصل

 .9اگر در جایی شک در مذکّی بودن ذبیحه و در نتیجه شک در طهارت و حلیّت اکل آن داشته باشیم،
قاعدهی سوق مسلمین جاری شده و حکم به حلّیت و طهارت آن میشود و حتّی در موثقهی عمار ساباطی
بعد از آنکه سائل فرض کرد میدانیم در سوق ،کفار هم وجود دارند که ذبح شرعی نمیکنند ،حضرت
فرمودند «إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ»9؛ یعنی اگر مثالً شصت درصد جمعیت ،مسلمانان باشند
مانعی برای استفاده از آن گوشت نیست ،در حالی که کل قصابیهای شهر ،خصوصاً اگر شهر خیلی کوچک
باشد ،محصور و محدود است و اگر اثر اخبار مانع جریان قاعده در بعض اطراف باشد ،چگونه میتوانیم
این را توجیه کنیم؟!
 .2اگر در ثوب مشترک بین دو نفر ،اثر احتالم و جنابت مشاهده شود به گونهای که علم اجمالی حاصل
شود یکی از دو نفر محتلم شده ،در اینجا فقهاء ظاهراً باالتفاق فتوا دادهاند که در واجدی المنی فی الثوب
المشترک هر کدام میتوانند استصحاب عدم جنابت جاری کنند ،فقط در اقتدای یکی به دیگری در نماز
گفتهاند نماز مأموم باطل است؛ زیرا یا خودش جنب است یا امام ،که در هر صورت نماز مأموم باطل است.
امّا در غیر نماز جماعت ،هر کدام میتوانند استصحاب عدم جنابت جاری کنند و به وظائفشان عمل کنند

2

 .1وسائل الشيعة ،ج ،1تتمة كتاب الطهارة ،ابواب النجاسات واالواني والجلود ،باب ،4 ، 45ص 591و تهذكب االحكام ،ج ،2ص:163
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَكُّوبَ بْنِ نُو ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّنالِحِ

أَنَّنهُ قَنالَ :لَاا بَاأْسَ

بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ :فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ :إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.
 .2اكن فتوا ميتواند شاهد بر اكن نيز باشد كه اگر جركان اصل در بع

اطراف ،فقط در بعضي شراكط داراي اثر باشد ،نميتواند بنه طنور كلّني

معارِض جركان اصل در طرف دكگر باشد؛ زكرا اكنكه زكد ميتواند مأموم واقع شود و جركان اصل نسنبت بنه عمنرو را داراي اثنر كنرده و باعن
تعارض اصلين شود ،اكن اثر به طور كلّي باع نشده تا زكد نسبت به خودش اصل جاري نكند .پس از اكن مطلب ميتوان نتيجه گرفت اگر اطراف
بالفعل مورد ابتالء باشد ،اصل در آنها جاري شده و تعارض ميكنند ،امّا اگر بالفعل مورد ابتالء نباشند و در شنراكط خاصني منورد ابنتالء باشند،
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در حالی که اگر جواز اخبار ،به عنوان اثر تلقی شود و هر کدام با استصحاب عدم جنابت دیگری بتواند
إخبار به عدم جنابت او کند ،الزمهاش تساقط استصحابین و تنجز علم اجمالی میشود که دیگر در این
صورت اتفاق فقهاء جایگاهی نخواهد داشت.
 .3اگر اثر إخبار مجوّز جریان اصل در اطراف خارج ابتالء و بدون اثر باشد و موجب تعارض و تساقط
اصول شود ،چگونه میتوان روایاتی که میفرماید «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ
الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه» با اینکه ظهور اولی آن شبهات موضوعیه است را توجیه کرد؟! در بعض این روایات
وقتی در مورد پنیر [به خاطر شبههی موضوعیه] سؤال شد ،حضرت در جواب میفرمایند :مادامی که علم
پیدا نکردی از میته است و حرام را بعینه نشناختهای ،میتوانی از آن بخوری و فرمودند« :أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ
وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ؟» 9در حالی که علم اجمالی وجود دارد بعضی حرام است.
این موارد میتواند به عنوان مؤید این باشد که صرف امکان إخبار در حالی که غفلت از آن دارد،
نمیتواند مانع از جریان اصل در اطراف مورد ابتالء باشد.
و نکتهی اصلی همان چیزی است که گفتیم :تنها مانع جریان اصل در تمام اطراف ،استهجان عرفی آن
است؛ یعنی هرگاه جریان اصل در تمام اطراف ،استهجان عرفی ـ بأیّ وجه ـ داشته باشد ،همین موجب
انصراف و عدم جریان اصل میشود ،ولی اگر در جایی جریان اصل استهجان عرفی نداشته باشد ،هرچند به
خاطر خروج بعض اطراف از محل ابتالء یا به خاطر غفلتی که عقالءآً قابل اعتناء است ،مانعی از جریان
اصل در اطراف مورد توجه و ابتالء نیست و در اطراف دیگر جاری نمیباشد.
این جواب ـ که إخباری که مورد غفلت است نمیتواند به عنوان اثر مجوز جریان اصل باشد ـ هم در
اصولی مانند استصحاب کاربرد داد ـ هرچند در مورد استصحاب جوابهای دیگری نیز ذکر کردهایم 2ـ و
هم در مثل قاعدهی ید [و سوق مسلمین] که از امارات است؛ زیرا قاعدهی ید [و سوق مسلمین] گرچه از

نميتواند مانع جركان اصل در طرف مقابل باشد .اميرخاني
 .1همان ،ج ،24بقية كتاب األَطعمة و األَشربة ،ابواب االطعمه المباحة ،باب ،4 ،61ص 119و المحاسن ،ج ،2ص:594
وَ [أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِن] عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَاا جَعْفَارٍ

عَانِ الْجُانُنِّ فَلُلْاتُ لَاهُ:

أَخْنَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَلَالَ :أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ
فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُنُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْنَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.
 .2رجوع شود به رسالهي قول به غير علم.
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امارات است ،امّا در عرض سایر امارات نیست [که اگر اثر هم نداشته باشد جاری باشد] بلکه برای تمشیت
امور مسلمین وضع شده و در جایی جاری میشود که اثری بر آن مترتب باشد؛ خصوصاً با توجه به اینکه
در مورد قاعدهی ید روایتی که اطالق داشته و از لحاظ سند هم تمام باشد وجود ندارد ،هرچند مؤیداتی از
روایات دارد و جزء قواعد مسلمی است که قابل تشکیک نیست.
تقریر متن :عبداهلل امیرخانی
استخراج منابع و روایات :جواد احمدی
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