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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اعیان نجسه ادله قاعده حرمت
پس از بیان قاعده کلیه چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی بیع اعیان نجسه، وارد موارد خاصه شدیم. مورد 

 بود که به اختصار بحث کردیم. ما ال یؤکل لحمهاول اقوال 

 مسئله ثانیه: بیع عذرات
. این روایات در باب چهلم شودیماحساس  هانیابیان شد سه، چهار روایت وجود دارد که به نحوي تعارض بین 

ابواب ما یکتسب به بود که روایت اول را بحث کردیم و نتیجه هم این بود که سند آن ضعیف و از نظر داللت هم به دلیل 

مسلم از مدلول آن بود همان فضوالت انسان بود و بر این  آنچهاینکه اطالق عذره بر غیر فضوالت انسانی مشکوك بود، 

 که کار حرامی است و معامله با آن هم باطل است. کردیمداللت 

 روایت دوم: روایت سماعه

 جهت اول: بحث سندي
 بْنِ  سَمَاعَۀَ عَنْ) مِسْمَعٍ أَبِی عَنْ  مِسْمَعٍ( عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ وَ

 .حَاضِر أَنَا وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ: قَالَ مِهْرَانَ

حضرت جواب  »؟تَقُول فَمَا الْعَذِرَةَ أَبِیعُ رَجُلٌ إِنِّی«من حاضر بودم، کسی از حضرت سؤال کرد که  دیگویمسماعه  

. دو حکم متضاد و متعارض به ظاهر در کنار هم در 1»الْعَذِرَةِ بِبَیْعِ بَأْسَ لَا« کندیماضافه  و »ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«دادند 

یک روایت نقل شده که این چیز نادري در روایات است، تعارض بین روایات متعدده ما فراوان داریم، اما اینکه در یک 

جمع این دو مضمون » الْعَذِرَة بَیْعِبِ بَأْسَ لَا قَالَ وَ ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ« حدیث و روایت واحده نقل بکند که فرمود:

، یا ترجیح شودیمما داریم که یا جمع  الی ماشاءاهللامتفاوت در حدیث واحد کمتر وجود دارد، ولی تعارض روایات را 

 است، یا تساقط در آن است.
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که در بحث سندي مطرح بود، این است که همه روایت مورد وثوق هستند، جز این مسمع و ابی مسمع اي هاولین نکت

بپردازیم که صحت و سقمشان را مشخص کنیم، این بحث  هانیاکه محل بحث است منتهی قبل از اینکه به بحث خود 

ستبصار و تهذیب آمده است. در هست که دو نسخه بلکه سه نسخه در اینجا وجود دارد، یک نسخه این است که در ا

است صفوان عن مسمع عن ابی مسمع، این در نسخه استبصار است که دو نفر شدند مسمع از ابی  طورایناستبصار سند 

است که یک نفر شده مسمع بن ابی مسمع. عن نیست  طوراینمسمع. تهذیب دو نسخه دارد در یکی از دو نسخه تهذیب 

مع خودش مسمع بوده، پدرش هم ابی مسمع بود. مسمع بن ابی مسمع است، یک نسخه یک نفر است مسمع بن ابی مس

دیگر هم هست که مسمع عن ابی مسمع عن ابن ابی مسمع که باز دو تا است، منتهی دو تایی که دومی إبن ابی مسمع 

نسخه استبصار ابی  دو نفر است، منتهی دومیش بنا بر دیگویماست، این هم نسخه دیگري است. آن نسخه اول و سوم 

، اما نسخه دوم در حقیقت یک نفر است، مسمع بن ابی مسمع شودیمو بنا بر نسخه تهذیب ابن ابی مسمع  شودیممسمع 

. این دو نفر شوندیمدو نفر  هانیایک نفر هستند و بنا بر نسخه دیگر  هانیا. عمده این است که بنا بر یک نسخه شودیم

عن در یک نسخه ابی مسمع است، در یک نسخه عن ابی ابن ابی مسمع است، از این جهت که  مروي عنه بعد از شودیم

 .کندینمفرقی  شودیمدو تا 

 بحث رجالی
یک بحث رجالی دیروز داشتیم که در این نوع موارد چون اختالط و اشتباه عن و ابن در نسخ ابن بدون الف زیاد 

 ؛و مصداقی ندارد ال یفید شیأاینجا  کدامهیچچهار راه هست که  بوده، چه راهی براي تشخیص آن است گفتیم سه

که دیروز گفتیم بشود اینجا چیزي را مشخص کرد آن قرائن و شواهد اي هبنابراین ما طریقی که دقیقاً آن طرق چهارگان

ابی مسمعی سراغ نداریم، این  میکنیممصداقی ندارد، مگر اینکه کسی اینجا بگوید که ما وقتی به کتب رجالی مراجعه 

یک احتمالی است که ممکن است کسی اینجا بگوید شما به کتب رجالی که مراجعه بکنید ابی مسمع یا ابن ابی مسمع 

. وقتی بخش دیآیمکالي رجال  در بحثمطلقاً در کتب رجالی مجهول است و ذکرش متروك است اسمی از شخصی 

به اینکه ابن ابی  شودیمابن ابی مسمع یا ابی مسمع به این نام کسی نداریم این قرینه  و القاب را ببینید کسی به نام کالً

ابی مسمع آمده. این یک اي همسمع کسی نیست که بشود رویش حساب کرد که کسی بوده و اینجا هم بنا بر یک نسخ

 نسخه که ما در رجال ابی مسمع یا ابن مسمع در رجال نداریم.

ه این آقاي مسمعی که اولی است، مسمع بن عبدالملک بن مسمع است که راجع به آن بحث نکته دوم این است ک 

خواهیم کرد پدر ایشان عبدالملک بوده، ولی هم پدر او مسمع بوده، هم فرزندش مسمع بوده که متداول هم است، گر چه 
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ابو مسمع است، ممکن است  چیزي نداریم، اما ممکن است بگوییم عبدالملک که پدر مسمع است، در واقع در رجال

است و بعد هم راجع به  ايشدهشناختهبگوییم اینجا مسمع بن ابی مسمع منظور همان مسمع بن عبدالملکی است که آدم 

به جاي اینکه بگوید مسمع بن عبدالملک گفته که مسمع بن ابی مسمع، پدرش ابی مسمع  وقتآن، میکنیمآن بحث 

است که یک نفر اي هاینجا داد. این نسخ شودیمبه این شکل نیامده، ولی این احتمال را باشد البته در رجال  تواندیم

به جاي اینکه بگوید عن مسمع بن عبدالملک گفته  دیگویماست، ولی اینجا عن نیست، اسمش را  طورایناست. غالباً 

راوي یکی است مسمع بن  دیگویمکه عن مسمع بن ابی مسمع یعنی این را قرینه مرجحه براي آن نسخه تهذیبی بگیریم 

مسمع بن ابی مسمع نداریم، مسمع بن عبدالملک داریم، ابی مسمع  میرویمما وقتی در رجال  دیگویمابی مسمع را 

اوالً ابی مسمع مستقل ما نداریم و لذا این را قرینه  گوییممی میگذاریممستقل هم نداریم ما دو قرینه را کنار هم 

که اینجا ابن است نه عن چون ما ابی مسمعی نداریم که بگوییم مسمع از ابی مسمع، پس مسمع بن ابی مسمع  میریگیم

مسمع بن ابی مسمع در واقع مسمع بن عبدالملک است، چون  گوییممیمسمع بن ابی مسمع کیست؟  گوییممیاست، بعد 

منظور  گوییممیبوده و در واقع  متداولست و این هم کنیه به آن داد که ابی مسمع ا شودیمپدرش وقتی عبدالملک باشد 

مطمئن به این روایت بود، ولی وجهی  شودینمداد، البته  شودیماین است، این هم یک احتمالی است که در این روایت 

ینجا آورد غیر از سه قرینه که اینجا مصداق نداشت، ا شودیموجهش وجیه است. این هم قرینه است که  هرحالبهدارد، 

اقامه کرد که نسخه مسمع بن ابی مسمع مقدمه بر مسمع عن ابی مسمع است، چون ابی مسمعی ما  شودیمقرینه خاص 

و مسمع بن ابی  شودیمبنابراین اینجا مسمع بن ابی مسمع  ؛در رجال نداریم و ملقب شدن هم به اضافه پدر متداول بوده

، ولی ممکن است بگوییم شودیماز این باشد خود این هم مجهول مسمع کسی جز مسمع بن عبدالملک نیست، اگر غیر 

 که قابل توثیق هم است. شودیمهمان هست و در واقع مسمع بن عبدالملک 

 مطلب بنديجمع
بگیریم که اي هبنابراین در این روایت حاصل کالم این است که اگر ما این روایات را مسمع عن ابی مسمع و نسخ 

، چون ابی مسمع توثیقی ندارد، اما اگر نسخه مسمع بن شودیم، این روایت حتماً ضعیف شودیمعن هست و دو راوي 

ما عرض کردیم بگوییم مسمع بن  آنچهممکن است راهی براي توثیقش پیدا بشود، طبق  وقتآنمع را بگیریم، سابی م

راهش است که البته این یک احتمال  روایت قابل توثیق است، این وقتآنع در واقع مسمع بن عبدالملک است، مابی مس

مطمئن به این امر بود. این به لحاظ اینکه این دو یک نفر هستند، یا دو نفر هستند این بحث را در  شودینماست خیلی 

از این بحث اگر آن نسخه دو تایی باشد و مسمع اول همان مسمع  نظرقطعاما با  ؛که الزم بود بحث کردیماي ههمان انداز
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هایی بیاید منظور مسمع بن عبدالملک است، اگر هم مسمع بن ابی مسمع باشد که ما گفتیم آن هم به احتمالی گفته به تن

مسمع بن عبدالملک است، وضع خود مسمع بن عبدالملک هم بد نیست. گاهی این شخص به عنوان مسمع  شودیم

که هر جایی مسمع  اندگفتهر کتب رجالی آمده که اینجا همین است، ولی همان جا هر جایی د شودیممطلق نام برده 

مطلق بود، مقصود مسمع بن عبدالملک است، پس اگر مسمع مطلق باشد منظور مسمع بن عبدالملک است، منتهی گاهی 

مسمع البصري و گاهی هم مسمع بن  گویندمی، گاهی گویندمیگاهی مسمع ابو صیاد  گویندمیبه عنوان مسمع 

بن مسمع بصري است و ایشان از معدود رواتی است که سلسله  عبدالملکاسم کامل هم مسمع بن ، گویندمیعبدالملک 

مشهوري هم به نام مسامعه بودند  طایفهسندش هم تا قبیله ربیعه یعنی هفت هشت ده اجدادش هم نام برده شده است و 

پس اگر مسمع مطلق باشد، مقصود مسمع ابن عبدالملک است، اگر هم احتمالی  وقتآنبودند.  ايشدهشناخته طایفهو 

، منظور همین مسمع بن عبدالملک است. اگر فرض بگیریم که مسمع شودیمکه ما دادیم باشد باز مسمع بن ابی مسمع 

لک است، خود ه، مقصود مسمع بن عبدالملک است، یا اگر مسمع مطلق هم باشد، باز مسمع بن عبدالمعبن ابی مسم

دارد اسمش را  طوراینمسمع بن عبدالملک وضعش چطور است؟ این مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم نجاشی 

بو سیار الملقب کردین شیخ بطر بن وائل به البصره و وجهعا و سید المسامع که ا دیفرمایممسمع بن عبدالملک  بردیم

مر بن عبدالملک وجاهت بیشتري از عامر بن عبدالملک داشت و له مسمعیها بود و کان أوجه من أخیه عا طایفهسید 

 25/17به و ... عن ابی جعفر روایۀ یسیره و روا عن ابی عبداهللا علیه السالم و اکثر واختص  يبالبصره عقد منهم رو

رحوم کشی این کالم نجاشی است مرحوم شیخ فقط اسم و لقبش را آورده و توثیقی دربابش نداریم. م عظیم فی االمر

در کشی نقل شده  آنچهطبق  دیفرمایم، این است که باشدیمنقل کرده و یک حدیث اخالقی هم اي ههم که در آنجا قص

محمد بن مسعود از علی بن حسن فضال راجع به مسمع کردین سؤال کردم که وضعش چطور است؟ آنجا نقل  دیگویم

که حسن بن علی بن فضال آن را توثیق کرد و کان ثقۀ او مورد وثوق بود که اگر ما نقل کشی را بگیریم در واقع  کندیم

محمد بن مسعود که معتبر است از علی بن حسن فضال که خودش هم موثق است طبق نقل کشی  شودیمایشان توثیق 

ندارد، ولی نجاشی هم به نحوي مدح کرده که آن هم که ایشان موثق است، شیخ چیز خاصی راجع به ایشان  کندیمنقل 

 .شودیمو نوعی توثیق براي ایشان از این طریق ثابت  شودیممؤید این 
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 توثیق مسمع راههاي

 طریق اول: قول کشی
طریق اول توثیق ایشان این است که ما قول کشی را بگیریم و نظر نجاشی را مؤید قرار بدهیم که این بعید نیست و  

 کندیمخود این آقا با همین سندي که عرض کردیم نقل  میخوانیماز باب تبرك و تیمم این حدیث را  شودیموثق لذا م

علیه  الْحُسَیْنِ قَبْرَ تَأْتِی مَا أَ الْعِرَاقِ أَهْلِ مِنْ أَنْتَ مِسْمَعُ یَا«که روزي من در محضر امام صادق بودم امام سؤال کردند که 

 لَا قُلْتُ« دیگویمیا نه؟ مسمع  يشویممشرف  صلواة اهللا علیه. تو از اهل عراقی آیا براي زیارت امام حسین »السالم

 وَ النُّصَّابِ مِنَ القَبَائِلِ أَهْلِ مِنْ کَثِیرَةٌ أَعْدَاؤُنَا وَ الْخَلِیفَۀِ هَذَا هَوَى یَتْبَعُ مَنْ عِنْدَنَا وَ الْبَصْرَةِ أَهْلِ مِنْ مَشْهُورٌ رَجُلٌ أَنَا

 وَ «آنجا هستند، حاکم آنجا از طرف خلیفه است  هایناصبنیستم، اي همن در بصره هم آدم ناشناخت دیگویم. »غَیْرِهِم

اطمینان ندارم که حال من را پیش حاکم  دیگویم »عَلَیَّ  فَیُمَثِّلُونَ سُلَیْمَانَ وُلْدِ  عِنْدَ حَالِی عَلَیَّ یَرْفَعُوا أَنْ آمَنُهُمْ لَسْتُ

در حد مثله کردن  رفتیممن را مثله نکنند. در شرائط سختی بوده که اگر کسی به زیارت امام حسین  هاآننبرند و 

 فَمَا أَ لِی قَالَ«که  دیگویممشرف به زیارت بشود. تا اینجا عذري آورد. بعد  توانمینمبوده، من چنین وضعیتی دارم و 

 فَمَا أَبلکه مجلسی که یاد کنیم داریم.  دیگویمآیا هیچ مجلس ذکري براي اباعبداهللا دارید؟  »بَلَى قُلْتُ بِهِ  صُنِعَ مَا ذْکُرُتَ

 اللَّهِ وَ إِي قُلْتُ فَتَجْزَعُ قَالَ بَلَى قُلْتُ �ِ هانیادر مورد حضرت انجام شد از وضع فجیع و جنایات و  آنچه بِهِ صُنِعَ مَا تَذْکُرُ

هم اباعبداهللا  دیگویم. »َوجْهِی فِی ذَلِکَ یَسْتَبِینَ حَتَّى الطَّعَامِ مِنَ فَأَمْتَنِعُ عَلَیَّ ذَلِکَ أَثَرَ أَهِْلی یَرَى حَتَّى لِذَلِکَ  أَسَْتعْبِرُ وَ

عزاي امام حسین اینقدر که من در  فهمندیمتا اینکه اهل و نزدیکانم  خورمینمو غذا  کنمیمو هم گریه  کنمیمرا یاد 

، اما کندیمخدا به خاطر گریه بر تو رحم  »دَمْعَتَک اللَّهُ رَحِمَ« :دیفرمایمامام صادق  »دَمْعَتَک اللَّهُ رَحِمَ قَالَ«متأثرم. 

 الَّذِینَ  وَ لَنَا الْجَزَعِ أَهْلِ فِی یُعَدُّونَ الَّذِینَ مِنَ إِنَّکَ أَمَا« دهندیماست که امام درگریه و تأثر بر امام حسین اي هاین وعد

 وَ  لِفَرَحِنَا یَفْرَحُونَ«هستی که  ییهاآن. تو از »أَمِنَّا إِذَا یَأْمَنُونَ وَ لِخَوْفِنَا یَخَافُونَ وَ لُِحزْنِنَا یَحْزَنُونَ وَ لِفَرَحِنَا یَفْرَحُونَ

 »بِکَ الْمَوْتِ مَلَکَ وَصِیَّتِهِمْ وَ لَکَ آبَائِی حُضُورِ وَ مَوْتِکَ عِنْدَ سَتَرَى إِنَّکَ أَمَا«: دیفرمایماست، بعد  »لِحُزْنِنَا یَحْزَنُونَ

به ملک الموت  هاآنکه  ینیبیمو  ینیبیمرا  هاآنوقت مرگ پدران من پیش تو حاضر خواهند شد و خود  دیگویم

 دهندیمآن بشارتی که وقت احتضار به تو  و ؛»أَفْضَل الْبِشَارَةِ مِنَ بِهِ یَلْقَوْنَکَ مَا وَ«نسبت به تو وصیت خواهند کرد 

آنقدر عمل تو ارزش  .»وَلَدِهَا عَلَى الشَّفِیقَۀِ الْأُمِّ مِنَ لَکَ رَحْمَۀً أَشَدُّ  وَ  عَلَیْکَ أَرَقُّ الْمَوْتِ لَمَلَکُ وَبرترین چیزها است 

 وَ اسْتَعْبَرَ ثُمَّ«و هم ملک الموت از مادر مهربان براي تو مهربان تر است.  ندیآیمن لحظه هم آباء من آدارد که در 
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، ولی با کندیممن هم به گریه افتادم این را خود او نقل  دیگویمبعد آن حضرت به گریه افتادند و  2»مَعَه اسْتَعْبَرْتُ

است، به  اباعبداهللا الحسیني و ذکر مصیبت توجه به توثیقی که شده، روایتش موثقه از روایات خیلی جالب در عزادار

نجاشی دارد قابل توثیق  آنچهبه  شودیماین آقاي مسمع از راه توثیقی که کشی دارد و به نحوي هم مؤید  دیآیمنظر 

 .شودیماست از این حیث خود مسمع که منظور مسمع بن عبدالملک است موثق 

 طریق دوم: نقل صفوان
از بزرگان دارند که آن را اي هآقاي خوئی و عد آنچهاین است که صفوان از مسمع نقل کرده و نقل صفوان بر خالف 

که  شودیمی موجب توثیق شخصی نقل صفوان و ابن ابی عمیر و بزنط توثیق عام قبول ندارند، ما سابق بحث کردیم

که اگر کسی  شودیمهم توثیق  غیرمستقیمقول  هاآنند بعد از سلسله س گویندمی، البته بعضی کنندیممستقیم از او نقل 

. اینکه در بعضی شودیماین روایت کامالً معتبر  وقتآن، داندیمموجب توثیق  باواسطهدر این روایت نقل صفوان را ولو 

تنها راهی که بگوییم این  ،اندکردهتعبیر  طوراین هاخیلیاین روایت معتبر و موثق است،  گویندمیکه  دینیبیماز کلمات 

روایت موثقه است، این است که بگوییم بنا بر نسخه مسمع بن ابی مسمع بگوییم منظور همان مسمع بن عبدالملک است 

 شوندیمموثق  هانیا هردوي کندیمچون صفوان نقل  گوییممیعن مسمع عن ابی مسمع  دیگویمکه اي هو بنا بر نسخ

 هم نقل بکند. باواسطهولو 

بنابراین مسمع هم از یک نظر توثیق دارد، هم اگر توثیق نداشته باشد، چون مروي عنه مستقیم صفوان است و ما 

 .شودیماین موثق  وقتآنرا در جاي خودش قبول کردیم،  بزنطیتوثیق عام صفوان و ابن ابی عمیر و 

 نظر استاد
یک نفر باشد  دیگویمکه اي هواحده یعنی نسخترجیح روشن نسخه  کدامهیچ هانیااین است که  مسئلهحق در 

 رغمعلیوجه روشنی واقعاً ندارد و لذا این اطمینان را ما نداریم مسمع بن ابی مسمع و نسخه مسمع عن ابی مسمع 

حاصل کالم این است که اوالً وحدت این دو که مسمع بن  حالدرعیناینکه شواهدي آوردیم و این را تقریر کردیم، اما 

است ولو اینکه آدم  دونه خرط الخطاابی مسمع باشد و مقصود از مسمع بن ابی مسمع مسمع بن عبدالملک باشد این 

و ظهور اولیه درست کند، اما اطمینان به آن واقعاً مشکل است و لذا اینکه بگوییم مسمع بن ابی مسمع است  تواندیم

منظور هم مسمع بن عبدالملک است تا موثق بشود و یک راوي بشود این مسیري دارد که طی آن به سادگی میسر 

 .289 ص ،44ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار و 101 ص النص، الزیارات، کامل - 2
                                                           



 ١١١٦ �ماره ثبت:                           محرمه(عذره) مکاسب –اقتصاد  فقه                              

این نسخه را ترجیح بدهیم. پس بنابراین هر دو نسخه وجهی دارد، اگر احتمال دو نسخه باقی  میتوانینمنیست و لذا 

 باواسطهن ابی مسمع یک احتمالش است نقل صفوان هم ، براي اینکه مسمع بشودیمروایت غیر معتبر  وقتآنماند 

مسمع عن ابی مسمع باشد این ال دافع ، احتمال اینکه ماندیمو لذا احتمال باقی  کندینممورد قبول ما نیست و توثیق 

 اسطهباو، نه توثیق خاص دارد، توثیق عام هم نقل صفوان شودیم. وقتی این اطمینان باقی بود ابی مسمع غیر موثق له

اعتماد کرد، گر چه  شودینمدر جاي خود پذیرفته شده است و به این روایت چندان  آنچه، بنا بر کندینمآن را توثیق 

بنابراین دو  ؛ما قرائن معینه روشنی براي اینکه مسمع بن ابی مسمع است نداریم درهرحال. کنندیمتعبیر به موثقه اي هعد

. شودیم، احتمال دارد مسمع بن ابی مسمع باشد که اگر این باشد روایت معتبر ماندیمنسخه سر جاي خودش باقی 

احتمال هم دارد که مسمع عن ابی مسمع باشد که اگر این باشد ابی مسمع توثیقی ندارد و چون امر دائر بین این دو 

 احتمال است و مرجحی و معینی نسبت به یکی نبود روایت قابل عمل و توثیق نیست.

 : بحث داللیجهت دوم
قال ال بأس که و  کندیمو اضافه  هاثمنو  هاعیب: قال یعنی امام فرمود: حرام دیفرمایمدر بحث داللی هم روایت 

 دارد. تهافتاین دو با هم  ببیع العذرة

 جهات بحث داللی
 در این داللت چند جهت هست که باید به آن توجه کنیم. 

 الجمع بین المروییینجهت اول: الجمع بین الروایتین أو 
الجمع بین  گویندمی اصطالحاًاین است که جمع بین این دو جمله جمع در روایت است، یا جمع مروي است، به این  

 وَ ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«که حضرت فرمود  کندیممقصود این است که اینکه سماعه نقل  الروایتین أو الجمع بین المروییین

. این روایت اندفرمودهیک نقل است و امام در پاسخ همین سؤال این دو جمله را  هانیاآیا  ».الْعَذِرَةِ بِبَیْعِ بَأْسَ لَا قَالَ

بعد  »ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«و امام فرمودند: ابیع العذرة ، یا اینکه دو روایت بوده، بخش اولش این بود که شودیمواحده 

آن دو روایت را جمع بکند، نه اینکه واقعاً این دو  که ؛ال بأس ببیع العذرةامام در جاي دیگر فرمودند:  دیگویمسماعه 

را که از دو مجلس بوده، در یک جا جمع کرده است. احتمال دارد کل روایت مربوط به  هانیادر کنار هم بوده، بلکه او 
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ي و مفاد کالم امام یک جا بوده و او همان یک جا را نقل یک مجلس باشد و جمع در مروي باشد، یعنی آن قول و مرو

 و احتمال دارد دو مروي بوده و سماعه آمده جمع روایت کرده، یعنی دو روایت را جمع کرده است. کندیم

 اصطالح جمع الروایه 
 .گویندمی ایهفی الروجمع  هانیارا کنار هم گذاشته است به  هانیامقصود این است که دو روایت بوده و راوي  

 اصطالح الجمع فی المروي
 مقصود این است که از اول همه در کنار هم بوده است. 

 وجوه احتمال الجمع فی المروي 
با هم بوده و  اشهمهواقعاً یک روایت بوده که  هانیاوجهی ذکر کرد،  شودیمبراي هر یک از این دو احتمال  

که سؤال  کندیمرا شنیده است آن ظهور اولیه است، وقتی در یک جا نقل  هانیا سماعه هم در یک مجلس واحد از امام

این است که  اشهیاولرا فرموده است، ظاهر  هانیاهم  در کنارشد و امام هم این را فرمود معنایش این است که امام 

، چون متداول و روال رایج کندیمرا فرموده و سماعه هم نقل  هاآنجمع مروي بوده و در یک مجلس بوده و امام  هانیا

بین روات این است که هر مضمونی که در یک جلسه شنیدند، یا در یک موضوع مستقل شنیدند، این را با سلسله سند 

را کنار هم نقل بکنند، معنایش این است که همه در یک جا  هانیا، ولی وقتی کنندیممستقل و امام در جاي مستقل نقل 

ست که این روال متعارف شاهدي است بر اینکه اینجا جمع در مروي است، یعنی کلش مال یک بوده، ظاهر اولیه این ا

 جلسه بوده.

 وجوه احتمال جمع الروایه
، دیگویماما وجهی ذکر شده براي اینکه این در مجلس واحد نبوده و آن وجه این است که آقاي سماعه دو بار قال  

 وَ  بَیْعُهَا حَرَامٌ«که  دیگویمسماعه  فما تقول »إنی رجل أبیع العذرة«که  اول گفته که بعد از اینکه راوي سؤال کرد

 کندیمکه حضرت فرمود، اینکه دو بار قال را تکرار  گفتینم، یعنی اگر یک حدیث بود دو بار آوردیمدو قال . »ثَمَنُهَا

و قال  دیگویمبه دلیل این است که دو حدیث بوده، منتهی اولی مال یک مجلس بوده و دومی هم این است که سماعه 

، ولی در هاثمنو  هاعیبفرمود که حرام  طوراینتوجه داشته باشید که آنجا  و ؛یعنی در جاي دیگر امام این را فرمود
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بگوید که اینجا جاي تعارض است  خواهدیمعنی در واقع خود سماعه ی »ال بأس ببیع العذرة«جاي دیگر هم فرموده که 

و در جاي دیگر هم داشتند  اندگفته طوراین، اینجا اندداشتهکه امام دو نوع فرمایش  کندیمو از امام این تعارض را نقل 

را  هانیاکه این جمع در روایت است، یعنی دو روایت بوده که او  شودیماین وجه براي این  وقتآن ال بأس بیع العذرة

مثل کثیري از روایات متعدد است که با هم تعارض دارند، این هم  رده و در حقیقت این دو روایت استترکیب ک

 است. طورهمین

 مناقشه وجه احتمال جمع الروایه
یم امام فرموده که این در یک جلسه بوده، منتهی چون باشد که بگوی طورایناین است که در اینجا احتمال دارد  

 آقایانی، خود دهدیمو مقابل هم قرار  کندیمکه این دو با هم ناسازگار است، خود او این دو را جدا  دانستیمراوي 

که  یندگومی طورایننبود، در مقام نقد  هضمقابل، چون آن جهت برایشان دیفرمایمکه آنجا بودند که امام دو جور 

. این در بین ما کمی متعارف است وقتی کسی در یک »ال بأس ببیع العذرة«گفت و البته این را هم گفت که  طوراین

 طوراینگفت و البته بعد هم این را افزود،  طوراین دیگویمنقل کند،  خواهدیمجلسه متناقض یا متضاد بگوید وقتی آدم 

نیست که اگر در یک مجلس باشد حتماً نباید قال براي دومی بگوید، متعارف این است که در ادامه حدیث فقره فقره 

 .کندینمقال اضافه 

 نظرات در جمع فی الروایه یا فی المروي

 نظریه اول: روایت واحده
یک جا یک چیز را نقل این است که این یک روایت واحده است، شاهدش هم این است که روال این است همه  

 .کنندیم

 نظریه دوم: جمع در روایت 
 این است که جمع در روایت است، یعنی در واقع دو حدیث بوده و شاهدش هم این بوده که قال اینجا آمده است. 
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 نظریه سوم: توقف در وحدت یا کثرت روایت 
به خاطر  تواندیمدارد و تکرار قال هم این است که ما مرجح روشنی براي این امر نداریم، هر دو طرف یک وجهی 

خیلی با هم فاصله داشت راوي با قال این را از هم جدا  هامضمونوجود دو روایت باشد، یا به خاطر این باشد که چون 

است، ما قائل به توقف در وحدت یا کثرت این روایت هستیم. ما قاعده کلی نداریم که  ذووجهینکرده است و لذا چون 

ینه لفظیه بر قرینه حالیه مقدم است، آن هم روال عقالئی و روال متداول خودش یک قرینه متقنی دارد، همیشه قر

و قال که آمد براي ما ترجیح دارد، با اینکه  کنمیمنیست که حتماً این بر آن مقدم باشد، گر چه باز هم عرض  طوراین

قال دو  میکنیم. فکر رسدینمشود مطمئن شد به نظرم این از آن جدا است و دو روایت است، ولی در حد ظهوري که ب

مطمئن شد به اینکه همان روالی که در مقام نقل  شودینمدارند و  تکافؤوجه دارد و لذا شاهدهاي متفاوت یک نوع 

، یا اینکه اینجا آن روال ندارد به خاطر اضافه شدن قال کنندیمطبیعی است که یک مجلس و یک موضوع را کالً نقل 

 .شودیم در اینجاترجیح روشنی بدهیم و لذا قائل به توقف  میتوانینمبین این دو 

 ثمرات بحث

 ثمره اول: مشمول روایات عالجیه 
تعارض  هانیا وقتآناین بحث یک ثمره بسیار مهمی دارد و آن ثمره این است که اگر ما این را دو روایت بدانیم، 

، اخبار عالجیه اخباري است که در شودیمو اگر جمع عرفی نداشت، وارد مشمول روایات اخبار عالجیه  کندیمپیدا 

 فَقُلْتُ  ع الْبَاقِرَ  سَأَلْتُ«مقام تعارض کدام یک از دو طرف را باید ترجیح بدهیم، اخبار عالجیه موضوعش این است که 

ه من چه کار بکنم. امام از شما دو حدیث آمد  »؟آخُذُ فَبِأَیِّهِمَا الْمُتَعَارِضَانِ الْحَدِیثَانِ  أَوِ الْخَبَرَانِ عَنْکُمُ ییَأْتِ  فِدَاكَ جُعِلْتُ

کان کالهما مشتهران و مشهوران خذ بما وافق اگر  دیفرمایمبعد  3»أَصْحَابِک بَیْنَ اشْتَهَرَ بِمَا خُذْ زُرَارَةُ یَا«فرمود: 

و آن مرجحاتی که در جاي خود بحث خواهیم کرد و اینجا  خذ بما کان خالف الکتابالکتاب اگر کالهما موافقان باشد 

هم بحث خواهیم کرد. اگر جمع در روایت بود و دو حدیث بود و جمع عرفی هم پیدا نکرد، این مشمول اخبار عالجیه 

اما اگر جمع در مروي بود، یعنی در  ؛که مرجحات را در مقام تعارض اعمال بکند شودیمو مصداق آن بحث  شودیم

هست، البته در این  در اینجااین مصداق اخبار عالجیه نیست، این تفاوتی است که  وقتآنواقع یک حدیث واحد بود، 
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در روایت  تافهعالجیه تر فرمودند که حتی اگر روایت واحده هم باشد اخبا رضوان اهللا تعالی علیهبحث حضرت امام 

. ولی غالباً این را قبول ندارند، منتهی این بحث را در جاي خود باید مبسوط تر بحث کرد که آیا ردیگیمواحده را هم 

تسریع داد؟  شودیمهم  فی روایۀ الواحدهاخبار عالجیه اختصاص به خبرین متعارضین دارد؟ یا به خبرتین متعارضتین 

ورد عنهم حدیثان است، این است که دو حدیث وارد شده است، وقتی که در مجلس واحد باشد، ظاهر اخبار عالجیه 

که اخبار عالجیه موضوعش حدیثان است و حدیثان آنجایی است که در دو  گویندمیاین حدیث واحد است و لذا غالباً 

می زند، این حدیث واحد مجلس باشد و دو موضوع و شرائط باشد، نه اینکه در یک موضوع و دریک مجلس حرف 

و بنا بر مشهور این دو با هم تفاوت پیدا  ردیگیممثل حضرت امام فرمودند که نه مالکش اینجا را هم اي هاست. ولی عد

صدر و ذیل  تهافتکه اخبار عالجیه مال دو حدیث است نه حدیثی که در آن یک  گویندمیبنابراین چون غالباً  کند؛یم

 .کندیمبحث قبلی ما این ثمره را پیدا  وقتآنداشته باشد، 

 ثمره دوم: قرینیت
و لذا مرحوم شیخ  شودیم ترقوينسبت به هم  هانیااین بحث هم این است که اگر در حدیث واحد باشد، قرینیت  

و بعد هم  »ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«: دیفرمایمبگوید امام  تواندینمچون مجلس واحد است  دیگویمهم در مکاسب دارد 

 »الْعَذِرَةِ  بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«و  عذره غیر مأکول لحم است »ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«. حتماً مراد از »الْعَذِرَةِ  بِبَیْعِ بَأْسَ لَا« بفرماید:

دو مضمون متفاوت  تواندیمحدیث متفاوت  در دوبگوید،  طوراین تواندینم عذره مأکول لحم است در یک مجلس

که مقصود از این، این  شوندیمقرینه بر هم  هانیابگوید، ولی در مجلس واحد معنا ندارد حرف متعارض بزند، حتماً 

 است و مقصود از آن، آن است.

 ثمره سوم: در تقیه 
لس واحد اما اگر در مج ؛این بحث در تقیه است، اگر در دو مجلس باشد، حمل یکی بر تقیه خیلی راحت است 

محل بحث استف فقط یکی دو مورد ما داریم که  شیهانمونهیکی بر تقیه و یکی بر عدم تقیه کمی مستبعد است. 

گفت. ولی بدون اینکه این را بگوید باید بگوییم اولش تقیه است و آخرش تقیه  طوراینکسی وارد شد و امام  دیگویم

ینکه یکی حمل بر تقیه بشود، اگر دو روایت باشد خیلی راحت است و لذا در ا بعیدترنیست یا بالعکس این کمی 

 کمی مستبعد است. شودینمو آنجا  شودیمولی در روایت واحد ه بگوییم اینجا حمل بر تقیه  پذیرفتاین را  شودیم
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نهایی  ديبنجمعدر  کندیماست که بر این بحث مترتب است، اما اینکه این ثمرات چطور تطبیق پیدا اي هاین سه ثمر 

 به آن خواهیم پرداخت.
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