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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تمسئله ثانیه: بیع العذرا
بود، در این مسئله مقتضاي قواعد را که همان  تالعذرابیع بحث در مسئله اولی حکم ابوال بود و در مسئله ثانیه 

داریم، باید  ايخاصهقاعده حرمت و بطالن معامله به اعیان نجسه بود، بیان کردیم و بعد گفتیم اینجا چون روایات 

مقتضاي روایات خاصه بررسی شود، در عذرات بیان شد که چهار روایت به طور خاص در موضوع عذرات وارد شده 

باید هر یک از این احادیث را به لحاظ سندي مورد بررسی قرار  کنیمه قبل از اینکه جمع این روایات را بررسی ک است

 دهیم. حدیث اول را سنداً و داللتاً بررسی کردیم.

 حدیث دوم: حدیث سماعۀ بن مهران 

 جهت اول: بحث سندي
 بِبَیْعِ  بَأْسَ لَا قَالَ وَ ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ« قَالَ تَقُولُ فَمَا الْعَذِرَةَ أَبِیعُ رَجُلٌ إِنِّی فَقَالَ حَاضِرٌ أَنَا وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ

و لذا حدیث دومی  شودینم. از نظر سند گفتیم هر چقدر هم تالش کنیم، اطمینان به وثوق و صحت سند پیدا 1»الْعَذِرَة

 هم مثل حدیث اولی از لحاظ سند بی اشکال نیست.

 جهت دوم: بحث داللی
ال : دیفرمایمبعد حرام بیعها و ثمنها هستند که  متناقضکه با هم  ايجملهیک بحث این بود که در اینجا این دو  

یک مجلس امام این دو مطلب را  جمع در روایت است؟ یا جمع در مروي است؟ در واقع در هانیا بأس ببیع العذره

این دو را در کنار هم قرار داده است؟ که اینجا را هم بحث  سماعۀ بن مهران؟ یا اینکه دو حدیث است که اندفرموده

 توانیمکه بشود، به راحتی  طورایندارد،  تکافؤکردیم و وحدت روایت برایمان احراز نشد و قرائن دو طرف حالت 

گفت این یک حدیث است، یا دو حدیثی است که در کالم راوي جمع شده، این خیلی روشن نشد. این یک بحث بود که 

 از آن گذشتیم.
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حرام بیعها بحث دیگري که در داللت این حدیث هست، جمله حرام بیعها و ثمنها است، در این جمله دو چیز آمده  

 ايواژهاشاره به حکم وضعی و تکلیفی دارد، علتش هم این است که  منهاحرام بیعها و ث. ممکن است گفته شود و ثمنها

، در معامالت بعید ردیگیمو گاهی تعلق به اعیان  ردیگیممثل واژه حرمت و منع دو جور است، یک وقتی تعلق به افعال 

ظهور در حکم تکلیفی  تعلق به فعل بگیرد، هانیانیست که این ظهور درست باشد که اگر کلمه حرمت و زجر و منع و 

دارد و اگر تعلق به اعیان و چیزي غیر فعل بگیرد، ظهور در حکم وضعی دارد. اگر ما این مقدمه را بپذیریم، حرام بیعها 

است که حرام بیعها تعلق به فعل گرفته و به معناي مصدري ممکن است مقصود باشد، وقتی تعلق بیع به  طوراینو ثمنها 

، آن ظهور شودیم اخذمعنایش حرمت تکلیفی است و ثمنها تعلق به مالی گرفته که در مقابل این معناي مصدري بگیرد، 

وقت حرام ثمنها حاصل آن آندر حکم وضعی دارد، اما اگر بیع را به معناي اسم مصدري بگیریم و حاصل فعل بگیریم 

ممکن  وقتآناست که حاصل فعل است،  است که ظرف تقرئی  دارد و غیر از فعل است، عنوان معامله ايفعل معامله

است که ممکن اي هنیست که ظهور مشخص و متعینی در حکم تکلیفی داشته باشد. این یک نکت طورایناست بگوییم که 

ثمن العذرة من : دیفرمایموقتی امام  ثمن العذرة سحتاست اینجا مطرح بشود، گرچه احتمال دارد که کسی بگوید 

هم تلقی کردیم گفتیم حتی اگر بگوییم تعلق به فعل هم  طوراین، ما شودیمشامل هر دو  سحت السحت یا ثمن العذرة

هر دو است، هم حکم تکلیفی است، هم حکم وضعی  گوییممینگرفته و حرمت روي ثمن یا خود معامله آمده، ظهورش 

ر حرام ثمنها هم داشت مقصود این گفته بشود که حتی اگ طورایناست، این ادعا هم وجود دارد و بعید هم نیست که 

 است که معامله هم تکلیفاً حرام است و هم وضعاً باطل است. 

 نظر استاد:
، معناي این بطالن دیآیمبه نظر  حرام ثمنهاو روایتی که بگوید  2».السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ«: دیفرمایمآن روایتی که 

است و حکم تکلیفی مترتب بر بطالن است و اما اینکه حکم تکلیفی مستقل از بطالن را بخواهد بگیرد، براي ما محرز 

حتی اگر  السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُحرام ثمنها و  دیگویمنیست، ظاهرش این است که حتی اگر آن جمله و این جمله که 

بگوییم در آن تکلیفی هم است، تکلیفی مترتب بر بطالن است، نه تکلیفی مستقل، این حکم این بعید نیست و حضرت 

که قبل از اینکه به جمع و تنافی و  گوییممی، ما اندکردهامام هم در مقام جمع این روایات را حمل بر حکم وضعی 

حرام است و اینجا  ردیگیمپولی که  دیگویمدر روایت اول که  السُّحْتِ مِنَ ةِالْعَذِرَ ثَمَنُتعارض هم برسد بعید نیست که 

بگوید چون  خواهدیمبگوید، بلکه  خواهدینمبعید نیست که بگوییم این حرمت نفس انشاء را  حرام ثمنها دیگویمهم 
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لمترتب علی البطالن است، نه معامله باطل است، تصرف در آن ثمن حرام است که این حرمت تکلیفی بعد البطالن و ا

ثمن این  دیگویمکه ظهور عرفی وقتی  دیآیمحرمت تکلیفیه جدا و مستقل روي انشاء معامله، آن محرز نیست و به نظر 

در آن تصرف کند، این مشعر است و به داللت  شودینمامر حرام است، حتی اگر بگوییم تکلیفی محسوب بشود، یعنی 

که معامله باطل نیست، ولی معامله شما با این عین باطل بود، تصرف شما در  کندیمه را اثبات التزامی فقط همین انداز

این عین و تصرف او در ثمن حرام است أکل مال به باطل است، چون معامله باطل است، معامله که باطل است تصرف 

خواهد بگوید اصل این انشاء حرمت تکلیفی که ب دربیایددر آن حرام است، اما اینکه چیزي فراتر از این، از این جمله 

دارد، قبل از اینکه سراغ صحت و بطالن معامله بیاییم این محرز نیست و شکش هم کافی است براي اینکه بگوییم 

این نکته هم در روایت اولی و هم در روایت دوم، نکته درستی باشد و قطعی  دیآیمبنابراین به نظر  ؛ظهوري ندارد

متیقن از این  آنچه، ولی احراز این ظهور براي ما دشوار است و ردیگینمکه این حکم مستقل قبل از بطالن را  مییگوینم

است، این است که حرمت را روي تصرف اعیان آورده که آن تصرف بعد  و حرام ثمنها السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ هاجمله

، کندیمحرمت تکلیفی تصرف است و به مالزمه داللت بر بطالن  هانیاقی از فرض بطالن معامله است، یعنی مدلول مطاب

معامله عند اذان  دیگویم اینکهمثلاما اینکه فراتر از این در این جمله وجود داشته باشد بر حرمت تکلیفی نفس انشاء، 

احراز کنیم،  میتوانینمریم و شک دا در این دیآیمحرام است، یا معامله و انشاء خمر حرام است. به نظر  یوم الجمعه

چون اینجا سه حکم وجود دارد، دو تکلیفی، یک وضعی، یک حکم تکلیفی این است که بگوییم اصل صیغه خواندن 

بر خمر، دوم اینکه این معامله  معامله عند اذان یوم الجمعهجدي و انشاء معامله تکلیفاً حرام است و عقاب دارد مثل 

و سوم اینکه االن که باطل شد تصرف در ثمن و مثمن أکل مال به باطل و  شودینمباطل است و نقل و انتقالی حاصل 

در مال مردم تصرف کرد، حرام تکلیفی است که دو حرمت داریم، یکی قبل البطالن  شودینمحرام است و عقاب دارد و 

دو حکم دوم و سوم همیشه مالزم هستند و از هم جدا  که ؛ن است و یکی حکم بطالن استاست و یکی بعد البطال

 ، بطالن با حرمت تصرف همیشه همراه هستند.شوندینم

براي  ال ظهور لهمبه اینکه  و حرام ثمنها این ما ندعی السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُپس روایت اولی و دومی، یعنی تعبیر  

و بالمطابقه هم داللت بر حرمت  کندیمثر از حرمت مترتب بر بطالن، یعنی بالمالزمه بر بطالن داللت این دو در اک

 ايجمله. آن شودینمو اما حرمت معامله اصل انشاء صیغه و عقد چیزي از آن استفاده  کندیمتصرف در ثمن و مثمن 

که عرض کردم تعلق به آن فعل  طورهماناشته باشد و حرام بیعها بعید نیست که ظهور در حرمت تکلیفی د اندفرمودهکه 

، خود بیع حرام است و لذاست که اینکه امام شودیمگرفته و ظاهرش این است که خود بیع نه آنکه مترتب بر بیع باطل 

منع دال بر حرمت وضعیه فقط است و دیگران همین جمله را حمل بر حرمت تکلیفی  يهاجملهاین  ندیفرمایمنهایتاً 
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در  حرام ثمنها و جمله السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُکه ما باید بین این دو جمله فرق بگذاریم جمله  دیآیم، به نظر کنندیم

و ادعاي دوم این است که جمله  متوقف بر آن ظهور در حکم وضعی دارند و تکلیفی مترتب و هانیاروایت اول و دوم 

دیگري که فقط در روایت دوم است که حرام بیعها حرمت تعلق به بیع گرفته است، آن ظهور در حرمت تکلیفیه اصل 

آمده که اصل این است که انسان ول کند و برود صیغه  بیع عند اذان یوم الجمعهدر خمر یا  اینکهمثلانشاء معامله دارد، 

 بخواند و انشاء معامله بکند حرام است.عقد 

 داللت واژه حرام:
نکته دیگر در داللت این روایت دوم، کلمه حرام است، ممکن است کسی احتمال بدهد این حرام صراحت در  

که کلمه سحت گفتیم که با اینکه  طورهمانحمل بر کراهت کرد. جوابش این است که نه  شودینمحرمت تکلیفی دارد و 

است ما  طورهمیناست، کلمه حرام هم  کاررفتهبهدر موارد کراهت  حالدرعینکلمه سحت در حرمت است، اما ظهور 

کاربردش را هم در حرمت داریم و هم در کراهت داریم، البته هم کلمه سحت، هم کلمه حرام اگر قرینه بر خالف نباشد، 

اي هنداشته باشد، چرا اگر قرینه واضح طورکلیبهنیست که تاب حمل بر کراهت  طوراین، ولی شودیمحمل بر حرمت 

 صراحتداللت حرام و سحت بر حرمت داللت به  دیگرعبارتبه ؛بر نفی حرمت آمد، حمل بر کراهت حرام مانعی ندارد

گر قرینه بر خالف نباشد، بر خالف نباشد، بلکه داللت بر ظهور است و این داللت به ظهور ا حملقابلنیست که اصالً 

، اما اگر قرینه خالف باشد، قرینه و داللت اظهري در مقابلش باشد، این ظاهر را حمل بر شودیمحمل بر این ظهور 

 .میکنیمکراهت 

 ال بأس بیع العذره حدیث سوم:
 بِبَیْعِ  بَأْسَ لَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُضَارِبٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ثَعْلَبَۀَ عَنْ الْحَجَّالِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بِإِسْنَادِهِ«

 .3»الْعَذِرَة

ظهور اولیه آن در  ال بأس، اصوالً تعابیري از قبیل کندیمظهور در این دارد که نفی حرمت  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاجمله 

، گر چه گاهی ممکن است به قرائنی ظهور در نفی کراهت شودیمع نفی حرمت است و خیلی از جاها با کراهت هم جم

است که در مقام انشاء است، اي هکه جمله خبری الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاهم پیدا کند، اما ظهور قطعی و متیقن و اولیه جمله 
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و بالمالزمه معموالً  کندیمنفی حرمت است. بأس همان حرمت است و منع و زجر است و نفی زجر و نفی بأس 

 .داردبرمیکه حرمت تکلیفی را  گویندمی

 احتماالت در مفهوم ال بأس ببیع العذره:
 وجود دارد. الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاسه احتمال در معناي 

 احتمال اول: نفی حکم تکلیفی در مورد انشاء معامله 
و حرمت را نفی  دیگویمحکم تکلیفی در مورد خود انشاء معامله را  فقط یک الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ  لَااینکه بگوییم 

این فقط همین حکم را  گوییممیاز اصل انشاء معامله و بیع، این بیع حرام نیست، انشاء این معامله حرام نیست و  کندیم

 بیش از این چیزي ندارد. دیگویم

 احتمال دوم: حرمت حکم تکلیفی و وضعی 
، همان حرمت اولیه حکمی که قبل از بطالن است و به کندیماین است که این بالمطابقه نفی حرمت تکلیفی از انشاء  

و  کندیمو هم نفی بطالن و حکم وضعی را  کندیم، هم نفی حرمت را کندیمداللت بر نفی بطالن  داللۀ االلتزامیه

 . بیع عند االذانبکنید نیست و ندارد، بر خالف  انشاءمعامله را بر اینکه شما اي هاین حرام نیست و مؤاخذ دیگویم

 احتمال سوم: نفی بطالن
کار به حکم تکلیفی ندارد، بلکه  الْعَذِرَة بِبَیْعِ  بَأْسَ لَا کندیمهم ممکن است کسی بگوید که این فقط نفی بطالن  

از اینکه معامله باطل  ردیگیمت. جمله را کنایه ال بأس کنایه از این است که معامله نافذ است و باطل نیس دیگویم

 نیست.

، منتهی احتمال اول رساندیماین سه احتمالی است که اینجا وجود دارد در حقیقت احتمال اول و سوم یک حکم را  

بطالن نیست، یعین نافذ درست است، احتمال  دیگویم، کندیم، احتمال سوم نفی حکم بطالن کندیمنفی حکم تکلیفی 

 .الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَادوم جمع بین این دو است که 
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 فرق احتمال اول و سوم: 
ندارد با اینکه باطل نباشد، ممکن است بگوید انشاء اي هاین است که اگر این حرمت روي معامله را نفی کند، مالزم 

جد انشاء کند حرام نیست، ولی باطل است. ولی اگر حکم سوم را برساند، یعنی مستقیم این حرام نیست، معامله با قصد 

و بطالن ندارد، آن طبعاً مالزمه دارد با اینکه جایز است. اگر بگوید که این معامله  کنمیمبگوید که من بطالن را نفی 

من وجه است،  هانیااشد، چون بین حرمتی ندارد، ممکن است حرمت تکلیفی روي انشاء نباشد، ولی معامله باطل ب

بیع عند احتمال سوم اگر بگوید که این بطالن اینجا نیست، معنایش این نیست که اصل معامله حرام نیست  طورهمین

 و ؛به خاطر اینکه نماز جمعه را ترك کرده و سراغ معامالت رفته است بردیمباطل نیست، ولی عذاب  اذان یوم الجمعه

اي هبا هم مالزم هانیا دیگویم، کندیمو دوم دو احتمال مستقل است و احتمال دوم این دو را جمع لذا احتمال اول 

، ذهن عرفی این برداشت را شودیم. القاء در ذهن عرفی الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا دیگویمندارند، ولی عرفاً این جمله وقتی 

باطل است و کار درستی است.  اممعاملهو نه اینکه  امشده، نه گناهی مرتکب دهمیمکه من وقتی معامله را انجام  کندیم

نیست یک تالزم اکثري است، غالباً این دو از طرف حرمت تکلیفی مالزمه است، اگر حرمت آمد  صددرصديمالزمه 

 ذهن عرفی این است که باطل است، اگر گفت نیست، این است که صحیح است.

 نظر استاد:
احتمال دوم است، علتش هم این است که اوالً  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَااینجا آن را تقویت کرد، این است که  شودیم آنچه

و برداشتن این عقاب و  هانیادریک نوع نفی حرمت است. بأس یعنی عقاب و عذاب و ابتال و  اشهیاولصدور  ال بأس

 عذاب معنایش این است که فعل شما اشکالی ندارد، یعنی اینکه اینجا عقاب و عذابی وجود ندارد.

است، ولی تفکیک این دلیل  تفکیکقابلثانیاً این است که گر چه معامله حرمت تکلیفی با بطالن وضعی از هم 

که هر جایی که ال  شودیمحمل بر این  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاند عقاب مترتب بک ايمعامله، اگر شارع بر خواهدیمخاص 

نیست و اي هتعلق بگیرد، معنایش این است که انشاي شما عقابی ندارد و معامله هم معامله باطل ايمعاملهبأس به یک 

این احتمال در بین این  کندمیدر این جمله ما باید بگوییم نفی حرمت تکلیفی و وضعی  دیآیمصحیح است به نظر 

 احتماالت اقوي است، غالباً هم ذهن فقها هم چنین برداشتی وجود دارد.
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 بحث سندي روایت سوم: 
روایت سوم هم اعتباري ندارد، علتش این است که چند جایش جاي بحث است، از جمله محمد بن مضارب است 

د بن مضارب توثیقی برایش وارد نشده، جز اینکه در رجال ، این محمکندیمکه در آخر سلسله قرار گرفته و از امام نقل 

کامل الزیارات آمده و رجال کامل الزیارات هم مکرر گفتیم به طور مطلق مورد قبول نیست که این نوع موارد را در 

یم در این بحث توثیق عام رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراه دارمیدانو کسانی مثل آقاي خوئی که  بربگیرد

دوره معاصر بودند، خود ایشان هم در اواخر عمرشان از این قاعده برگشتند و لذا این حدیث وجهی براي توثیق محمد 

 بن مضارب ندارد جز توثیق کامل الزیارات که آن هم مر الکالم فیه.

 روایت چهارم: 
 طوراین که میتۀ مَیْتَۀٌ هِیَکه  دیفرمایمامام  شودیمسؤال از امام هم که  و ؛که از دعائم االسالم آمده و سند ندارد

حکم میته دارد و چون معامله با میته حرام است، پس آن  شودیمتفسیر شده که یعنی این به نحو حکومت تعبداً گفته 

 هم حرام است. این هم روایتی است که سندش مقطوعه است و چیزي ندارد. 

 روایت پنجم:
آدرسش در مصباح آمده و بخشی از توحید مفضل است. توحید مفضل در سندش  که در مستدرك وسائل است که

در توحید مفضل اگر فرصت بشود راجع به سندش مفصل بحث  درهرحالبحث است که بی اشکال هم نیست، ولی 

 دانستندیمردم : این است که اگر مدیفرمایمنهایتاً سندش را توثیق کرد، در آنجا یکی از نکاتی که امام  شودینم میکنیم

، آن زمان کردندیمخرید و فروش  55/35االثمان  عقدهست آن را به  و ابوالکه چه منافعی در فضوالت و عذرات 

و انواع  شدیم استفادهقابل هانیاکه با تغییرات شیمیایی همه  دهدیمگفته شده که با تحقیقات علمی نشان  طورآن

 از آن انجام داد. شودیمرا  هابرداريبهره

 بحث سندي:
با آن معامله کرد، گر چه معامله تابع منافع عقالئی  شودیمکه  کردیمسند معتبري ندارد و اگر داشت داللت بر این  

 دانستندیممعامله کرد، اگر  شودیمبگویند که االن این منافع را دارد و  خواهندینماست که در یک زمانی باشد و امام 
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معامله کرد و لذا آن روایت توحید مفضل سندش ضعیف است داللتی هم بر این  شدیمو  شدیمعقالیی پیدا آن منافع 

 معامله با آن حرام است.  طورکلیبهندارد که 

 الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاو  السُّحْتِ مِنَ  الْعَذِرَةِ ثَمَنُ  تعارض بین روایات:
و هم  رساندیمهم حکم تکلیفی را  السُّحْتِ  مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُاین تعارض ابتدائاً این است که اگر ما گفتیم که  توضیح 

هم گفتیم هر  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاانشاء اصل معامله حرام است و هم باطل است.  دیگویم، هم رساندیمحکم وضعی را 

براي اینکه روایت اول دو  شودیمنظریه را در دو طرف بپذیریم تعارض خیلی جدي  ، اگر اینرساندیمدو حکم را 

هم  و ؛معامله عند اذان یوم الجمعهکه اصل این معامله حرام تکلیفی است، مثل  دیگویم، هم کندیمحکم را افاده 

این هم دو حکم را  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا دیگویمو این روایت سوم که  رساندیمباطل است، دو حکم را  دیگویم

 . رندیگیمکامالً روبروي هم قرار  هانیاحرمت تکلیفی ندارد و هم بطالن وضعی ندارد،  دیگویم، هم رساندیم

 این دو دسته از روایات: در مقایسهاحتماالت 

 احتمال اول: تعارض کامل
این است که روایت اول دو حکم را بگوید، حرمت تکلیفی و وضعی و روایت سوم دو حکم بگوید، نفی حرمت  

 وضعی و تکلیفی، در این احتمال تعارض کامل بین این دو در دو حکم است.

 احتمال دوم: عدم تعارض
و حرمت بعد البطالن، نه داللت بر حرمت اصلی  کندیماین است که روایت اول را بگوییم که فقط داللت بر بطالن  

، اگر این داردبرمیبعدي بگوییم که فقط حرمت تکلیفی را  طایفههم روایت سوم و  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَاروي معامله و در 

که بطالن اینجا  دیگویم حْتِالسُّ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ دیگویماصالً تعارضی ندارند. براي اینکه اولی که  هانیارا بگوییم 

بگوید معامله با او حرمت تکلیفی  خواهدیماشکالی ندارد،  دیگویمبعدي هم که  طایفهاست، کار به حرمت ندارد. 

 تعارض نیست. اصالًبگیریم اینجا  طوراینرا  هانیاندارد، اما ممکن است بطالن داشته باشد، اگر هم ظهور 
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 حکم وضعیاحتمال سوم: تعارض در  
 بِبَیْعِ  بَأْسَ لَاو آن تعبیر  رساندیمهمانی است که ما پذیرفتیم و آن اینکه اولی را بگوییم فقط حرمت وضعی را  

نه در دو حکم، فقط در همان  شودیماگر این را بگوییم تعارض پیدا  کندیمنفی وضعی و تکلیفی هر دو را  الْعَذِرَة

 نه حرام است نه باطل است. دیگویمسومی  باطل است، دیگویموضعی چون اولی 

 نظر استاد:
، براي اینکه در روایت دوم حرام هم داشت شودیمفرض اولی درست  وقتآناگر ما روایت دوم را به میان بیاوریم  

 دیآیمروایت اول و دوم با ذیل روایت دوم و خود روایت سوم به نظر  درهرحال. رساندیمکه حرمت تکلیفی را 

بگوییم داللت بر  الْعَذِرَةِ ثَمَنُض دارد، منتهی یا تعارض در هر دو حکم است، اگر حرام را هم وارد محاسبه کنیم یا تعار

تعارض دارند. این محدوده و محور تعارضی است که اینجا  هانیادر حرمت وضعی  الاقل، یا کندیمحرمت تکلیفی هم 

 وجود دارد. 

 قاعده تعارض:
تعارض پیدا کردند، چند مرحله را به طور مترتب باید طی  شانهیاولدو روایت در داللت عرفیه  هرگاهاین است 

متعارض پیدا شد، بعد از اینکه این تعارض استقرار  طایفهوقتی دو  دیگویمکنیم. این همان چیزي است که اصول به ما 

 . غیرمستقراست، تعارض مستقر و تعارض تعارض دو قسم  ندیفرمایمپیدا کرد، این به تعبیر مرحوم شهید صدر 

 :غیرمستقرتعارض 
قرائنی دارد که با هم ناسازگاري  ندیبیم کندیمجور نیست، دقت  ندیبیمتعارضی است که اول که آدم روایات را 

 است. غیرمستقرندارند، این تعارض نیست، تعارض بدوي است و 

 تعارض مستقر:
داللت این، این است که باطل است و  مینیبیم میرویمو روي قواعد اولیه  مینیبیمرا  هاداللتاین است که وقتی  

 .شودیمداللت این، این است که باطل نیست که حداقل این نوع تعارض اینجا مستقر بود، این تعارض مستقر 
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 تعارض: حلراه

 مرحله اول: الجمع بین المتعارضین
را با آن  هانیاقرائنی پیدا کنیم که بشود  هانیاپیدا کنیم و در خود براي حل تعارض این است که برویم جمع عرفی  

 جمع کرد.

 مرحله دوم: الرجوع الی المرجحات 
 .کنندیمو تساقط  کنندیماگر جمع عرفی میسر نشد، رجوع به مرجحات است.اگر مرجحات هم پیدا نشد تعارض 

 مرحله سوم: رجوع به عام فوق 
، اصطالحاً به آن کندیمباید ببینیم قواعد کلی لفظی چه اقتضا  رودیمکنار  هانیاي است یعنی به دلیل لفظی باالتر

 رجوع به عام فوق. گویندمی

 مرحله چهارم: رجوع به اصول عملیه
 ، این مقتضاي قواعد اصولی است.میکنیمرجوع به اصول عملیه  وقتآناگر عام فوقی هم نداشتیم،  

ریزي بین اقوال وجود دارد، ولی تقریباً در سیر چهار  يهاتفاوت هانیااز  هرکدامالبته در جمع و مرجحات و  

در مقام مواجهه با تعارض در روایات اختالفی در اصل قصه نیست ولو در جرئیاتش مثالً در مرجحات در اي همرحل

 تعدادش و اول و آخرش اختالفاتی است که قبالً گفتیم.

 روایات: بنديجمع
درست نیست، از نظر داللی هم  کدامهیچنتیجه بگیریم این است که از نظر سندي  میتوانیمما  آنچهاز نظر جمع 

در حکم وضعی وجود دارد، بنا بر بعضی احتماالت تعارض حتی در حکم تکلیفی هم هست،  الاقل هانیاتعارضی بین 

ینجا انجام بشود و ببینیم اقتضاي قواعد تعارض ااي هاالن باید سراغ قواعد برویم و ببینیم که اعمال قواعد چهار مرحل

 اینجا چیست. 
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