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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 راه حل تعارض روایات
را بررسی کردیم، به اینجا  هاآنبود به صورت مستقل هر یک از  ةبیع العذرپس از آنکه روایاتی که در باب  

رسیدیم که به نحوي تعارض بین این روایات موجود است و براي رفع این تعارض طبعاً در مرحله اول باید سراغ وجوه 

جمع رفت و اینکه آیا وجه جمع قابل پذیرشی وجود دارد؟ یا ندارد؟ که اگر جمع عرفی موجود بود، تعارض حل 

 .میرویمبعد و اگر نبود سراغ مراحل  شودیم

 بیان تعارض روایات
که داللت بر بطالن و  1»السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ« یا  ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِتعارض به این شکل بود که در روایت 

که اشکالی در  کردیمداللت بر این  2»الْعَذِرَةِ  بِبَیْعِ  بَأْسَ لَا«و ما بطالنش را ظاهراً قبول داشتیم و روایت  کردیمحرمت 

 .شودیمبنابراین بین این دو مفاد تعارض  ؛کار نیست از نظر تکلیفی و از نظر وضعی این نافذ است

 وجوه جمع روایات متعارض
 وجوه جمع به این ترتیب است،  

 وجه جمع اول: جمع مرحوم شیخ
را حمل بر عذره انسان و در حیوانات غیر مأکول  هاآن السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ دیگویماین است که آن روایات که  

و روایتی که  السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ دیفرمایماللحم و آنچه که عذرات آن محکوم به نجاست است، آن روایتی که 

غیر ، این حمل بر فضوالت حیوانات کندیمکه داللت بر حرمت تکلیفی و بطالن  3»ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ« دیفرمایم

حمل بر فضوالت  18/4روایات و فضوالت حیواناتی که نجس است این قسم اول بود و اما  شودیم مأکول اللحم

 .175 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 1
 همان. - 2
 همان. - 3

                                                           



 ١١١٨ �ماره ثبت:                     محرمه (عذره) مکاسب –اقتصاد  فقه                              

. پس شودیمزیادي در کشاورزي  يهااستفادهکه پاك است و  هانیااست مثل گاو  مأکول اللحمکه  کندیمحیواناتی 

و حرمت و بطالن را بیان  اندکردهاولین وجه از وجوه حمل تعارض به جمع غیر متعارضین حمل اخباري است که منع 

مانع ندارد حمل بر ابوال و  دیگویمو روایاتی هم که  و مشخصاً انسان فضوالت نجسه و غیر مأکول اللحمبر  اندکرده

 وَ  بَیْعُهَا حَرَامٌ دیگویمکه اي ه، براي اینکه نکتشودیمارض رفع که پاك است و تع فضوالت مأکول اللحمعذرات و 

ال بأس و جایز است اشاره به موضوع دیگري دارد، این دو از  دیگویمدارد و آنکه  ضعاً بر یک موضوعوتکلیفاً  ثَمَنُهَا

 .رودیمو تعارض هم از بین  شوندیمهم جدا 

 شاهدي بر این جمع مناقشه اول جمع شیخ: عدم وجود قرینه و 
که این وجه جمع عرفی  این وجه جمع از ناحیه متأخرین و معاصرین و از ناحیه همه محل مناقشه و خدشه است

 است، قرینه و شاهدي بر آن نیست.

عذرات و فضوالت انسانی و حیوانات غیر  ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِاگر کسی بخواهد بگوید که قدر متیقن از آن  

، مثالً شودینماند و قدر متیقن از آن روایات دوم این کتاب باشد، این قدر متیقن دلیل بر حملی و نجس مأکول اللحم

 اکرم العلمابگوید چون قدر متیقن از  تواندیم. کسی أکرم العلما و یک دلیل آمده ال تکرم العلمااگر یک دلیل آمده که 

ان فاسق است، چون قدر متیقن دارد، پس بنابراین در مقام تعارض این را حمل عالمال تکرم العلما عالمان عادل است و 

بر یک  هانیاو آن را حمل بر قدر متیقن خودش. جمع معنایش این نیست که داللت ظاهري  میکنیمبر قدر متیقن 

رفع بکند قدر  تعارض را تواندیمشاهد مشخصی معین بشود تا معارض برچیده بشود، بلکه این جمع تبرعی احتمال 

وجهی بشود  تواندینممتیقن از أکرم العلما عادل است و قدر متیقن ال تکرم العلما فاسق است و صرف وجود قدر متیقن 

 برداریم تا رفع تعارض بشود. هااطالقبراي اینکه ما دست از 

موضوع که قسم دیگري بنابراین این جمع شاهدي ندارد و تخصیص این موضوع که اطالق دارد به این قسم و آن  

معنا ندارد و آنچه که  06/8به ...آنجا اطالق دارد و اختصاص  العذرة ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ دیگویماست، آنجایی که 

و  شودینمجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطالق ووجهی ندارد  11/8به ال بأس آن هم اطالق دارد اختصاص  دیگویم

 را از هم جدا بکنیم. هانیاقلمرو  بیاییمشاهدي نیست ما 

اضح هم وبنابراین شاهدي براي این جمع وجود ندارد، جز اینکه کسی ادعاي به قدر متیقن بکند این هم گفته شده  

د بکند و به که بیاید ظهور را بگیرد و قاعده را محدو شودینماست که وجود قدر متیقن هیچ وقت مانع از انعقاد اطالق 

 این ترتیب شاهدي بر این جمع نیست. 
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 مناقشه دوم جمع شیخ: وجود شاهد بر خالف این جمع
نه تنها شاهدي بر این جمع نیست، بلکه شاهد بر خالف این جمع وجود دارد و علتش این است که این روایاتی که 

ما ال اختصاص به  الاقل عذره آمده و عذره اگر نگوییم فقط مخصوص به انسان است، تعبیر دیگویم الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا

است و  هانیاگوسفند و  وبکنند که گا فضوالت حیوانات مأکول اللحمدارد و اینکه کلمه عذره را حمل بر کل لحمه یؤ

در روایات مجوزه حمل بر حیوان  است، اینکه ما عذره را استفادهقابلو  شودیمدر شهرها و روستاها فضوالتشان جمع 

کنیم، این متعارف نیست، براي اینکه کلمه عذره به احتمال قوي اگر نگوییم اختصاص به انسان دارد،  مأکول اللحم

 هانیاگوسفند و  و، اما شامل فضوالت حیوانات مأکول اللحم مثل گاشودیم هانجسغیر مأکول اللحمها و حداکثر شامل 

، الاقل خیلی مورد شک و ابهام است و معموالً فضوالت حیوانات مأکول اللحم در ردیگینمرا  هاآنم ، اگر نگوییشودیم

و لذا حمل این نه تنها شاهدي ندارد که ال بأس  شودیمتعابیر دیگر و در خود روایات هم آمده و عذره کمتر اطالق 

ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ  دیگویمبکنیم بلکه شاهدي بر خالفش است، آن طرف که  مأکول اللحماخبار مجوزه را حمل بر 

غیر مأکول اللحمها و اء خصوصیت بگوییم شامل حمل بر فضوالت انسان یا با الغ ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌیا  السُّحْتِ

اهره و پاك و حیوانات مأکول اللحم آن درست است، اما اینکه اخبار مجوزه را بر فضوالت ط شودیم فضوالت نجس

، الاقل این امر به شدت مورد شک و ابهام ردیگینماین سازگار با آن لغوي نیست، اگر نگوییم از نظر لغوي عذره آن را 

 است و مصداق غیر بارزش است و لذا شاهد بر خالف این هم وجود دارد.

 وجه دوم جمع: جمع مجلسی اول 
ایتی که منع کرده و حرام کرده و باطل اعالم کرده فضوالت را حمل بر شهرها و مناطقی این است که بدانیم که رو

در بعضی از نقاط از این  کندیم، مناطق فرق شودینمانتفاع برده  هاآندر آن مناطقی که از  هایفال ینتفع بها که  میکنیم

در جاهایی که منفعت محلله ندارد  کنندینم، بعضی مناطق استفاده کنندیماستفاده  هانیانوع فضوالت براي کود و امثال 

جایز نیست حرام و باطل است، حمل کنیم بر مناطقی  دیگویماخباري را که  وقتآنو در جاهایی منفعت محلله دارد، 

 هاآنکه در  ل بر ...حمجایز است  دیگویمو روایاتی که  کنندینماستفاده حاللی  هاآنکه منفعت محلله در آن نیست، از 

اخبار  شودیم 5/14و تعارض  شودیمبنابراین با این دو قلمروهاي روایات جدا  ؛استفاده از این فضوالت متعارف است

مجوزه مال یک مناطقی است با آن ویژگی و اخبار مانعه براي مناطقی با آن ویژگی است، اخبار مانعه مخصوص جایی 

 متعارف نیست، ولی اخبار مجوزه مال جاهایی است که استفاده حالل در آن متعارف است.است که استفاده حالل از این 
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 مناقشه جمع دوم
اطالقش را  شودینماوالً شاهدي بر این جمع نیست و صرف اینکه مثالً بگوییم قدر متیقن و امثال این است دلیل  

خصوص آن مناطق است، براي اینکه ظاهر بگیریم و بدون قرینه مشخصی بگوییم آن مخصوص آن مناطق است، آن م

 دلیل  اطالق دارد.

ثانیاً شاهدي و عالئمی بر خالف آن جمع وجود دارد و آن شاهد و عالمت این است، یکی از جهت اینکه این  

 هاآنقدر متیقنش ناظر به همان محیط است که امام در آن وجود دارد و  شودیم، ثبت شودیمسؤاالت در زمان امام 

اطراف حضرت بودند که قدر  هانیااست،  سماعۀ بن مهرانمثًال یعقوب بن شعیب است و  هانیا. راوي در کنندیمل سؤا

را امر بکند و  طایفهسؤال از وضعی است که در همان جامعه موجود بوده و اینکه یکی از این دو  طایفهمتیقن از هر دو 

راجع به همان  هاسؤال، آن زمان این بردندینمفضائی که در آن زمان بوده که استفاده حاللی از آن  مسئلهسؤال از یک 

زمان و همان مکان قدر متیقنش است و در آن زمان و آن مکان که مدینه باشد متعارف بوده و در خود روایات هم 

هم  طایفهی نبود، هر دو غیرمتعارف، چیز هانیا ، براي کود و زراعت و کشاورزي وشدیماستفاده حالل از فضوالت برده 

بنابراین حمل روایات مجوزه در یک مناطق  بوده ...قدر متیقنش همان وضع جاري زمان و مکان مورد سؤال 

، این حمل خالف متعارف است، نه تنها شاهدي شدینمکه این نوع استفاده حالل و منفعت محلله برده  ايدورافتاده

 هانیااز فضوالت همیشه در بخش کشاورزي و  دادهیمضافه اینکه تا آنجا که تاریخ نشان به ا هست، ندارد، خالف آن

 متفاوت بوده. جاهمهبعد هم استفاده مکانیزه بود، آن زمان  يهادورهو در  شدیماستفاده 

 )ره(وجه سوم جمع: جمع حضرت امام  
است نسبت  اوسع الوجوه فی مقام الجمعدرست است که این جمع هم خیلی قوي نیست، اما این  ندیفرمایمایشان 

است و این جمع هم به این شکل است که روایاتی که تجویز  ترقبولقابلاین جمع  ندیفرمایمبه سایر وجوه، ایشان 

 ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ دیفرمایمو  کندیممنع  ال بأس، این را در جواز تکلیفی حمل کنیم و روایاتی که دیفرمایمو  کندیم

انشاء معامله تکلیفاً عقاب و عذاب  مییگوینماین را بر حرمت وضعیه یا بطالن حمل کنیم.  .السُّحْتِ  مِنَ الْعَذِرَةِ  ثَمَنُو 

است این را حمل بر آن دارد فقط اشاره به این دارد که معامله باطل است و تصرف در ثمن هم بعد از بطالن حرام 

 .میکنیم

، در حمل اول و دوم موضوع کردیمرا از هم جدا  هاموضوعدر حقیقت در این جمع سوم بر خالف جمع اول و دوم  

متفاوت است، یا فضوالت مأکول و غیر  هانیاجواز و نفوذ با موضوع حرمت و عدم نفوذ و فساد موضوع خارجی 
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اما جمع سوم موضوع را همان  ؛است غیرمتعارفمأکول، یا از لحاظ شهرها و مناطقی که استفاده از آن متعارف یا 

که اي هبه گون میکنیمجمع  اندآورده، منتهی حکمی که این دو روایت ردیگیمعذرات یا حداکثر غیر مأکول اللحم 

و  آوردیمهم حرمت تکلیفی  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ دیگویمد. اگر این روایات تنها بودند آن روایتی که تعارض نداشته باش

نه حرمت تکلیفی  دیگویمکه ال بأس  ال بأس فی حکم گفتیمو اگر آن روایات دوم هم تنها بود هم  هم بطالن وضعی

حرمت تکلیفی  کنندیمکه منع  ییهانیادارد و از لحاظ وضعی هم فساد ندارد صحیح است اگر آن هم جدا جدا بگویند 

را به  هانیادارد و معامله صحیح است، اما وقتی که  اباحه دیگویم کندیمآن هم که تکلیف  آوردیمو فساد وضعی را 

حرمت و بطالن دارد،  در حرام ظهور گویندمیبگوییم که آن روایاتی که  میتوانیم این شکل در مقام تعارض ببینیم

و ظهور در  میدهیمهمان حرمت وضعیه است و لذا آن را اختصاص به ظهور اقوال  هاآنو اقوي  هاآنظهور قوي 

این صحیحاً را از آن  گوییممیجایز است و صحیح است  دیگویمآن روایت هم که  میریگیمحرمت تکلیفی را از آن 

 .میکنیمو حمل بر جواز  داریمبرمی

 حَرَامٌو  السُّحْتِ  مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ دیگویمکه  ايطایفهدو داللت دارند،  هرکدامروایات  طایفهاین دو  دیگرعبارتبه 

یکی اینکه تکلیفاً منع و عقاب دارد و گناه است و دوم اینکه باطل است، این دو مدلول است، این طرف  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا

نافذ هم است، اگر بخواهیم دو طرف  ال بأس بالعذرهاین کار مباح است و دوم اینکه  دیگویمهم دو مدلول دارد، یکی 

 ترقويظهورش در وضعی خیلی  کنندهمنع يهاتیارواین  گوییممیولی ما  داردحد مدلولش را حفظ بکنند تعارض 

که همان حرمت وضعیه است و به قرینه  اقوي الظهوریناست تا ظهور در حرمت تکلیفی و لذا ما این را حمل بر آن 

ال بأس ببیع ظهور این روایت  گوییممیاستف  طورهمینآن طرف هم  داردیمش دست بر اروایت مقابل از ظهور تکلیفی

و حکم به صحت را از  میریگیمدر نفی حرمت قوي از نفی بطالن و داللت بر سحت است و لذا نفی حرمت را  العذره

این دو، دو مدلول را ندارد که  شودیم جمعقابلاین دو با هم  وقتآناست،  ترضعیفاین  گوییممی میکنیمآن خارج 

یعنی باطل استف این دومی هم  السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ دیوگیمکه  ماندیماین باقی  يهامدلولتعارض بکنند، یکی از 

است که حضرت امام در مکاسب ضعاً باطل است. این وجه جمعی وتکلیفاً حرام نیست  دیگویم ماندیمیکی باقی 

 شان دارند. محرمه

 

6 



 ١١١٨ �ماره ثبت:                     محرمه (عذره) مکاسب –اقتصاد  فقه                              

 )ره(مناقشه جمع امام 
مورد اشکال قرار گرفته است که در مقام جمع باید این دو یکی دلیل و  هاخیلیاین مطلب از نظر آقاي خوئی و 

و این ظهورها باید یکی اقوي باشد و یکی اظهر تا به قرینه این  کندیمقرینه بشود براي اینکه تصرف در ظهور دیگري 

 . برداریمدست دست برنداریم و از ظهور نکته بعد  ترقوياز یک ظهور 

و روایتی که  السُّحْتِ مِنَ  الْعَذِرَةِ ثَمَنُوارد بشود در دو ناحیه است، یکی اینکه دو روایات  تواندیماشکالی که اینجا 

است؟ بطالن وضعی که حرمت وضعیه است؟ یا حرمت  ترقويکدام از این دو مدلول  دیفرمایمحرام بیعها و ثمنها 

 تکلیفی؟ 

سحت،  دیگویماز حرمت است، وقتی  ترقويدر بطالن  هانیااین محل کالم قرار گرفته که چه کسی گفته که ظهور 

بگوییم  شودینمحرام، داللت بر حرمتش چیز کمی نیست و همان اندازه که در عرض واحد دو مدلول دارد  دیگویم

که معامله باطل است، کاربرد کلمه سحت  کندیمبه همان اندازه که ظهور دارد و داللت  48/27دیگري ...یکی اقوال و 

بر حرمت تکلیفی   هاآنو کلمه حرام قوتی در آن هست از حیث داللت بر حرمت تکلیفی اینکه شما بگویید داللت 

از آن  شودینمو داللتش بر بطالن خیلی قوي است و  ردیگیماست و به قرینه روایت مقابل حرمت را از آن  ترضعیف

دارد این دو مدلول در عرض هم هستند. این حمل اینکه ما با یکی از ظهور حرمت دیگري گرفت این وجهی ن

فعل  ...الو جمله دیگري بگوید  ال تبعد... کذاکه بگوید اي هباشد، مثالً جمل طورایندر آنجایی که جمله  برداریمدست

ق بشود و حرمت از آن بیرون بیاید، ال تبعد ظهور در حرمتش مثل این است که اطالق نهی حمل بر مطل 47/28هذا 

ال بأس به این امر صراحت دارد که این مانعی ندارد و لذا ما ظهور نهی را در حرمت با  دیگویمکه اي هولی این جمل

ال . مثالً اگر دلیل بگوید که حجامت نکن، نهی از حجامت بکند دلیل دیگري بگوید داریمبرمیجمله ال بأس دست از آن 

ظهورش در جواز قوي است و ظهور نهی در حرمت یک ظهور اطالقی  ال بأس بالحجامهروشن است  امهبأس بالحج

که دو  السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ. اینجا هم اگر کندیمو حمل بر کراهت  داردیمو ظهور این را بر  شودیماست این قرینه 

مدلول دارد یکی حرمت تکلیفی است یکی حرمت وضعی است، اگر داللتش بر حرمت تکلیفی به شکل نهی بود و ظهور 

نیست که داللت  طوراینکه این نهی را حمل بر کراهت بکن، اما  دیگویم دیآیمال بأس  میگفتیماطالقی معمولی بود 

مانعه و اولی تعبیر سحت و حرام است و ظهور این کمتر از  طایفهطرف باشد در  هانیاآن با یک صیغه اطالقی یا نهی و 

حرام نهی ندارد که بگوییم نهی را حمل بر کراهت بکنیم،  دیگویماشکالی ندارد، این  دیگویمال بأس نیست، آن 

 مِنَ الْعَذِرَةِ نُثَمَکه ظهور روایات مانعه یعنی  دیآیمظهورش هم در حرمت ظهور اطالقی است، اما در اینجا به نظر 

نیست، براي اینکه آن ظهور  اباحهدر حرمت چیزي کمتر از ظهور ال بأس در جواز و  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌو  السُّحْتِ
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ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ  دیگویم، نه اینجا داریمبرمیاست و آن را  ترضعیفنیست که بگوییم ظهورش  اينهیاطالقی صیغه 

. تعبیر سحت به حرام درست است استعمالش در کراهت غلط نیست، ولی ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ دیفرمایمآن  السُّحْتِ

دارد چیزي  تکافؤظهورش قوي است به همان اندازه که ال بأس ظهورش در اینکه این جایز است قوي است و لذا این 

 برداشت... .با آن بتوانیم به ظهور جدیدتري  45/31 است

 جواب استاد از اشکال اول
اصالً  السُّحْتِ  مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُقابل جواب است، براي اینکه هم به نسبت روایت اولی  دیآیماشکال اول به نظر این 

ه بگوید چون معامل خواهدیمکار به حرمت بیع و صیغه و انشاء ندارد، این روایت  دیگویمسحت حرمت بعد البطالن را 

به ثمنش تصرف کرد، نه تنها ظهور خیلی قوي در حرمت معامله ندارد، بلکه ظهورش در این است  شودینمباطل است 

در ثمن مثمن تصرف کرد، درست است ظهور  شودینم، چون معامله باطل است دیگویمکه حرمت بطالن بعد البطالن را 

، نه حرمت اصل معامله و قبل از بطالن، بنابراین این سحت خیلی قوي است، ولی موضوع آن حرمت بعد البطالن است

که روي حرمت آمده، حرمت بعد البطالن است و حرمت مترتبه علی البطالن است که وقتی معامله باطل  هانیاسحت و 

هم کلمه سحت،  دیآیمشد، همه قبول دارند حرام است و آن محل بحث است، روایت دوم که حرام بیعها باشد به نظر 

اینکه این  رغمعلیحرام ظهورشان در حرمت با کلمه ال بأس که بسنجیم، ظهور ال بأس در اینکه جایز است، باز هم  هم

یعنی عین اینکه در جایی بگوید حجامت حرام است، یا بگوید این است، از  ترقوياست باز هم ظهور آن  اينهیصیغه 

باز هم ال بأس ظهورش اقوي است از کلمه حرام و سحت با  ال بأس بالحجامۀ حجامت سحت است، دلیل دیگري بگوید

که این اشکال اول خیلی بر حضرت امام  دیآیمبنابراین به نظر  رود؛یمتوجه به اینکه دو جمله در کراهت هم به کار 

فی حرمت از ظهور ال بأس در ن ترپایینوارد نباشد و اگر ما حرمت تکلیفی این دو را بسنجیم ظهور این دو در حرمت 

است  و لذا ال بأس در نفی حرمت کراهتی دارد که ظهور حرمت را چه نهی باشد، چه تعبیر سحت باشد، چه تعبیر حرام 

نیست که  طوراینمانعی ندارد و شبیه این در جاهاي دیگر هم وجود دارد،  دیآیمبردارد، این به نظر  تواندیمباشد، 

 دیآیمقتی معارضش وبکند کلمه سحت و حرام در جاهایی به کار رفته را حمل بر کراهت  هانهیهمیشه ال بأس 

که  گوییممیال بأس بیاییم این را حمل بر کراهت کنیم، این طرف مانعی ندارد، ما این را قبول داریم و لذا ما  دیگویم

 .شودیمحمل بر کراهت  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ یا السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُهیچ مانعی ندارد که ما در مقام جمع بگوییم 
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 )ره(مناقشه دوم جمع امام  
مناقشه دومی که به حضرت امام هست در آن سوي قضیه است و آن این است که ال بأس را حمل چه چیزي کنیم؟ 

، ال بأس کندیمیان ضعی دارد و ال بأس هم فقط حکم تکلیفی را بوحرام و سحت حکم تکلیفی ندارد  دیگویمایشان 

فقط جایز است و بطالنش را من کار ندارم. مناقشه دوم این بود که ظهور ال بأس در نفی بطالن ظهور قوي  دیفرمایم

 دیگوینم، یا حرام بیعها و ثمنها آن را قرینه بگیریم که ال بأس ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِبه قرینه اینکه  شودینماست، 

حرمت آنجا یعنی کراهت و آن  دیگویمصحیح است، بلکه کار به صحت و بطالن ندارد، بخش دوم نظریه این است که 

که ال بأس یعنی فقط جایز است، نه اینکه نافذ و صحیح  میریگیمرا قرینه  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌو  ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ 

صحیح است. این  دیگوینمباطل است، ولی ال بأس  دیگویماست، آن  ترقويآن ظهورش  28/36و لذا از نظر ...است 

مناقشه دو این است که از این طرف ظهور قوي نیست، بلکه ظهور ال بأس در صحت چنان قوي است که با آن قرینه 

بگویم انشاء جایز  خواهمیمن ی است که ال بأس بگوید مغیرمتعارف، یک چیز اصالًبرداشت و  ظهور دستاز  شودینم

 شودیماست و االّ معامله باطل است. ظهور این جمله در معامالت این است که معامله نافذ است و آثار برایش مترتب 

دست از این برداریم  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌو  ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِاین ظهور اولیه و قوي آن است و این را بخواهیم با 

معامله است، براي اینکه ال بأس آنجایی است که معامله  در صحتظهور آن در بطالن اقواي از ظهور این  دیآیمبه نظر 

باطل است و جایز و باطل است یعنی بیاید بگوید که ظهور اولیه و انتظار اولیه از جمله ال بأس این است که معامله را 

 را از این ظهور برداریم مستبعد است. این ودرست بکند  تواندینم

 نظر استاد درباره مناقشه دوم
و ال بأس  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَااست که  طوراینقبول داریم، براي اینکه حقیقتاً  الجملهفیاین مناقشه دوم را ما  

بگوییم ال  24/39که به کار برود، در تعاریف هم متداول است اشکالی ندارد ...   هانیاو امثال  باإلجاره و ال بأس بالعقد

که از نظر وضعی درست است، ولی اینکه بگوییم  رودیمداد اوالً ذهن آدم به سمت این قراربأس بالمعامله در این عقد و 

که از نظر  دیگویممقصود از این وضعی نیست، فقط  که شودیمقرینه  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌبه خاطر اینکه آن طرف گفته 

این جمله را از آن جدا کرد  شودیمتکلیفی جایز استف این خیلی متعارف نیست و اینکه آن اظهر از این طرف است و 

ممکن است بگوییم به تناسب  بشوداین را قبول داریم که خیلی وضوح ندارد. این هم معلوم نیست که این کار 

متفاوت است وقتی فعل باشد ظهور اولیه بأس در گناه و مؤاخذه است، ولی وقتی یک معامله و انشاء باشد موضوعات 

معامله نیست آن  در اینبأسی در معامله نیست، یعنی بطالن  دیگویمبأس در معامله یعنی بطالن. این ظهور است وقتی 
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بأس فی کل شیء و ت این مناسبات حکم و موضوع است ، دلیلش همین اسمیکنیمجواز را ما به مالزمه عرفی استفاده 

که البته حرمت هم بر  انشائات یعنی بطالن وو البأس فی المعامالت  ةو المؤاخذ سبه البأس فی االفعال یعنی الحرمۀح

، ولی بأس در معامله یعنی این بأس در هر چیزي به حسب خودش است و بأس در معامله ظهور شودیمآن مترتب 

 شودینمبگوید بطالنی ندارد، این ظهور قوي است چنانچه با آن  خواهدیمیعنی در بطالن و ال بأس یعنی  شاهیاول

نیست که یکی  طورایناین ظهورها در عرض هم هستند،  برداریمدستاز این  بیاییم ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌبگوییم با جمله 

 ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌو  ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ دیفرمایمبنابراین اینکه این جمع که حضرت امام  ؛از دیگري باشد ترقوي

را حمل بر بطالن و کراهت بکنیم به قرینه ال بأس آن قسمت را ما قبول داریم، یعنی با عرف عقالئی و ظهورات سازگار 

 3/42...  مت ندارد، همان بطالن در آن است، حرام بیعها خیلی دشواري نداردکار به حر گوییممیما ثمن العذرة است 

را حمل بر آن طرف کنیم عرفیت دارد و متعارف است، اما اینکه این روایات را قرینه بگیریم براي اینکه بگوییم  آن

تکلیفاً جایز است، این خیلی سازگار نیست و اقوائیت آن از  دیگویمروایات ال بأس کار به بطالن و صحت ندارد، فقط 

 این طرف براي ما احراز نشده است. 

 ینم جمع: جمع مرحوم سبزواري و مجلسوجه چهار
از جمله آقاي خوئی وجه  اندکردهین نقل شده و بزرگانی این را قبول ر مکاسب از مرحوم سبزواري و مجلسکه د 

که ال بأس جایز  اندکردههاي دیگر هم داریم و آن این است که بیاییم اخباري که تجویز خیلی متعارفی است که در جا

 بَیْعُهَا حَرَامٌثمن العذرة و بر اینکه اخبار مانعه که  شودیماست هم جواز تکلیفی دارد و هم جواز وضعی دارد، این قرینه 

فی است که جاهاي دیگر هم وجود دارد، مثل وقتی که حمل بر کراهت بشود، این در واقع همان جمع متعار ثَمَنُهَا وَ

که آن را  شودیمال بأس قرینه  گوییممیال بأس اینجا  دیگویمحجامت نکن، یا حرام است و در روایت دیگر  دیگویم

که ظهور ال بأس در جواز تکلیفی و صحت  شودیم، گفته کندیمحمل بر کراهت کنیم، اینجا هم چنین وضعیتی پیدا 

حرام  دیگویمآن روایتی که  کندیمکه منع  شودیموضعی ظهور بسیار قوي است که مانع از انعقاد ظهور در روایاتی 

الن هم داللت بر بط ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و  شودیمبیعها و ثمنها با توجه به ال بأس با ظهور قوي حمل بر کراهت 

ثَمَنُ ثمن کراهت دارد، یعنی روایاتی که  در آنکه این امر کراهت دارد و تصرف  کندیم، بلکه داللت بر این کندینم

براي اینکه ال بأس ظهور قوي در جواز تکلیفی و  کردداللت بر بطالن نخواهد  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌو  الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ

و صحت چنان درجه این باال است که ظهورات نکته مقابل را  اباحهاین داللت قوي در این دو حکم  داردصحت وضعیه 
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یعنی اینکه این امر  ثمن العذرة من السحت دیگویمآنچه که ...  45/45... حرام بیعها و ثمنها دیگویماینکه  گیردمی

 .شودیممشروع است، نه اینکه باطل است. به این ترتیب مانعی در آن نیست و جمع 

 مناقشه جمع چهارم
ثَمَنُ است ولی وقتی جمله دارد  ترآساناین است که اگر در نکته مقابل ال بأس فقط نهی بود، حمل بر کراهتش  

 تکافؤ هانیاظهور این در بطالن کمتر از ظهور ال بأس در صحت نیست و لذا  ثَمَنُهَا وَ هَابَیْعُ حَرَامٌ یا الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ

 به این جمع وارد کرد.  شودیماست که اي هدارند. این تنها مناقش

 جواب استاد از مناقشه
خیلی مناقشه قوي نباشد، گاهی ال بأس را حمل بکنیم بر اینکه یک چیزي غیر از صحت و جواز  دیآیمبه نظر 

به جاي سحت یا حرام به کار برود ولی در کراهت داللت بر بطالن نکند، این به کار رفته چون  شودیماست، ولی چون 

 .شودیمبه کار رفته ظهورش ضعیف 

 نظر استاد درباره جمع چهارم
نیست و این جمع حالت عرفی دارد و لذا ما این را قبول  دارمشکلی است و قبولقابلاین جمع، جمع  دیآیمبه نظر 

که در کثیري از مباحث فقهی چنین تعارضی وجود دارد که نهی مقابل ال بأس است  طورهمانکه  میکنیمداریم. اگر فکر 

در اینجا در معامالت ال بأس که دو داللت دارد، یکی به همان شکل  ردیگیمبه همان شکل که ال بأس ظهور نهی را 

، یعنی سحت و حرام را حمل بر ردیگیمظهور نکته مقابل را  دیآیمجواز تکلیفی و یکی صحت وضعی از هر دو حیث 

 که ظهور در بطالن داشته باشد.  گذاردینمو  کندیمکراهت 

 مطالب بنديجمع
این است این اصالً چیز  ترعرفیو  ترمتعارف، جمع هاجمعاین  بنابراین حاصل این بحث این است که بین

که به خاطر شباهت شدیده نسبت به چیزي نهی  دیآیمی نیست در همین چیزهاي متعارف و محاورات هم غیرمتعارف

باطل است ولی درجایی که به صراحت گفته این اشکالی ندارد، وقتی به صراحت این نفی بأس  دیگویمو حتی  کندیم

، این تأثیرات معنایش این است که شباهت شدیده دارد و نباید دنبال این کار رفت و این داردیمو اشکال را بر  کندیم
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خیلی منفور  10/50ولی و جایز است که صحیح است اي هدر معامالت صحیح هانیانوع تعبیر در سحت و حرام و 

این حرام و باطل است، ولی  میگفتیمحجامت، أخذ اجرت در تعلیم قرآن که اگر روایت تنهایی بود  در...است مثالً 

 رساند؛یمبر اینکه شدت کراهت را  شودیمهمه حمل  هانیااشکالی ندارد،  دیگویموقتی دلیل روشن در نکته مقابل 

و بیش از این چیزي افاده  رساندیمهمه شدت کراهت را  ثمن العذرة من السحت و حرام بیعها و ثمنهابنابراین تعبیر 

است اگر آن روایت درست  سماعۀ بن مهران. شاهد بر این امر این نکته است که در همان روایت دوم که روایت کندینم

کنار و اگر واقعاً آن نوع داللت این دو جمله  کردندیماز آن استفاده  هانیاکه براي کراهت و  دانیممیبود، چون ما 

دارد و اگر برداشت این بود که حرام قطعی است، آنچه  دیگویمقرار گرفته، معنایش این است که کراهت را  15/51...

ده که استفا هانیادر اذهان و ارتکازات وجود ندارد که براي پول و  گرفتیمکه متعارف بود به شکل دیگري قرار 

اینجا هم درست است، البته اگر ما این جمع  دیآیملذا به نظر  و ؛کرد اشمعاملهآن را برد یا آورد و  شودینمو  شودیم

تعارضی ندارد، براي اینکه ال بأس حرام را حمل بر  گوییممیرا در حکم تکلیفی  طایفهما این دو  وقتآنرا نپذیریم، 

 و ؛باطل نیست دیگویمباطل است، این  دیگویمآن  کنندیمعارض پیدا ، منتهی در حکم وضعی تکندیمکراهت 

 این وجه چهارم وجه مورد قبولی است.  درمجموع
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