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 بسم اله الرحمن الرحیم

 بحث عذرات
یا در خصوص عذره انسان  مأکول اللحمدومین بحث در موارد خاص بحث عذرات بود که در مورد عذره غیر 

روایاتی نقل شده بود، این روایات به ظاهر یک تعارضی داشت. در جمع بین این روایاتی که به ظاهر نوعی تعارض در 

وجوهی را ذکر کردیم و در مجموع همان وجهی که از مرحوم سبزواري نقل شده و به مجلسیین  خوردیمآن به چشم 

 رحمۀ اهللا علیه، مثل آقاي خوئی و مرحوم آقاي تبریزي اندرفتهیپذدوره معاصر آن را نسبت داده شده و بزرگانی هم در 

 آن را ترجیح دادیم.

 وجه مورد قبول جمع روایات متعارض
بود که ظاهر اولیه آن بطالن و  1»ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ «آن وجه این بود که روایات مانعه دو تعبیر دارد، یکی  

است که ظاهر آن هم حرمت تکلیفی و هم  2»ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«است و تعبیر دیگر هم  به علی البطالنحرمۀ مترت

است و چون ظهور ال  3»الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«حرمت وضعیه است، اما در نکته مقابل تعبیر دال بر جواز و نفوذ عقد تعبیر 

بأس در نفی حرمت و نفی بطالن یک ظهور بسیار قوي است و طوري نیست که بشود بر یک معناي دیگري حمل کرد، 

بطالن  هاآن. براي اینکه دو تعبیر سحت و حرام را حمل بر یک کراهت کنیم و در واقع نگوییم که میریگیماین را قرینه 

ین جمع در مواردي که نهیی باشد با ال بأس گفتیم خیلی واضح است که همه در آن دارد. این حاصل این جمع بود که ا

ال تشرب که  دیگویمکه یکی  دانندیمجمع عرفی همین را  يهامثالو از بهترین  دانندیمموارد این نوع جمع را عرفی 

با یک ظهور اطالقی مقدمات تشرب الماء  این خیلی واضح است که ال ال بأس بشرب الماءکه  دیگویمو یکی  الماء

حمل بر چیز دیگري کرد غیر از اینکه این امر جایز است و لذا  شودینم، اما ال بأس را شودیمحکمت حمل بر حرمت 

بر عدم تمامیت مقدمات حکمت، براي اینکه نهی بر حرمت  شودیمظهور ال بأس در جواز چنان قوي است که قرینه 

 از ابرز مصادیق جمع عرفی است.داللت بکند، این 
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 قاعده جمع عرفی 
و قاعده قرینیت این است که  کندیم، یکی قرینیت بر دیگري پیدا دیدهیماین است که دو دلیل که مقابل هم قرار  

باید از قوت  هانیاقرینه با ظهورش اقوي باشد، بتواند ظهور دیگري را تصرف بکند، یعنی در محاوره عرفی یکی از 

تري برخوردار باشد به حیثی که بتواند قرینه بر طرف دیگر باشد. مجموعه آن ارتکازات عقالئی موجب بشود که باال

در دو حکم یعنی هم جواز تکلیفی، هم  »الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«انسان در محاوره ببیند ظهور این قوي تر است. پس ظهور 

مقابل دو تصرف  يهاجملهقرینه شود بر اینکه این  تواندیمحاوره عقالئی نفوذ وضعی از قوتی برخوردار است که در م

بشود، یکی اینکه این جمله ها از حکم وضعی فاصله بگیرد و دوم اینکه در حکم تکلیفی هم حرمت نباشد، بلکه کراهت 

ال براي قرینیت آن یکی وجود دارد، اگر آن جمله ها یکی بودند مثل  »الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«باشدف این قوت الزم در 

که اینجا بحث معامله هم است،  شودیمو حمل بر بطالن وضعی در معامله  شودیماست حمل بر حرمت  تشرب الفقاع

ی از قدما اما با وجود این ال بأس که از این ظهور قوي برخوردار است تصرف در آن خیلی عقالئی و طبیعی است. بعض

استعمال در کراهت بشود، سحت طنینی دارد که غیر از ال تشرب است، این طنین و  تواندینمفرموده بودند که سحت 

تأکید کلمه سحت مانع از این است که این را حمل بر حکم تکلیفی کراهی بکنیم. بلکه هم در آن وضعی است و هم در 

کلمه سحت را حملش کرد، ایشان  شودیماینطور است، بعد از اینکه بعضی از متأخرین در دراسات  و ؛آن حرمت است

عاري از حمل بر کراهت است، این  هانیااین حمل را داشت، کلمه سحت و حرام  شودینمکه در مورد حرام  دیگویم

 هت کرد.حمل بر کرا شودیمرا حمل بر کراهت بکنیم و تفاوت با نهی دارد که راحت  هانیاکه ما  کندیمامتناع 

 اشکال
ادله و شاهد بر این مسأله این است که ما در روایات داریم که  و ؛بر کراهت هیچ مانعی ندارد هانیااز نظر حمل 

کلمه سحت و کلمه حرام اطالق بر امر مکروه شده است، مثًال در روایت است که اگر کسی شغلی را انتخاب بکند که 

اشته باشد و همه شب بیدار باشد، این کراهت دارد، در این تردیدي نیست، همه فقها می گویند اگر کسی اشتغال شبانه د

 کُلَّهُ  اللَّیْلَ سَهِرُوا إِذَا الصُّنَّاعُ«تمام شب را در برگیرد، می گویند این کراهت دارد. روایت این است امام صادق فرمودند: 

اهل صنعت که اگر همه شب را بیدار باشند، عملشان و کارشان سحت است، اینجا کلمه سحت آمده به  4»سُحْت فَهُوَ

 سَاهِراً بَاتَ مَنْ «در روایت دوم اینطور است که  و ؛یعنی کراهت و احدي فتواي به حرمت نداده استاتفاق فقها سحت 
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کسی که همه شب را در یک کسبی بیدار باشد و حق  5»حَرَام ذَلِکَ فَکَسْبُهُ النَّوْمِ مِنَ حَظَّهَا الْعَیْنَ یُعْطِ لَمْ وَ کَسْبٍ فِی

، آنجا داشت سحت، اینجا دارد حرام. در حالیکه سحت و حرام به اتفاق فقها لک حرامفکسبه ذچشم را از خواب ندهد، 

داللت بر حرمت نمی کندف کراهت است، تازه در اینجا دلیل مخالفی هم خیلی ندارد، یک اجماع روشنی است که این 

ت. از این قبیل نمونه مثالً ظهور را از آن می گیردف در بحث ما روشن تر است، براي اینکه اینجا ال بأس مقابلش هس

که ظهور ال بأس در جواز  کردیمهم نبود، قاعده اقتضاء  هانیابنابراین اگر  ؛در حجامت و چند مورد دیگر نیز آمده

ظهور طرف سحت و  تواندیمتکلیفی و در صحت و نفوذ در باب معامالت از قوت باالیی برخوردار است که به راحتی 

و کیف به اینکه ما اینجا شاهد داریم که کلمه سحت و حرام در  میگفتیمزي هم نبود همین را حرام را بگیرد. اگر چی

موارد مکروه هم به کار رفته است، کاربردش هم علتش این است که یا می گوییم معناي سحت و حرام معناي عامی 

ا اگر هم معناي عام نباشد و است که این هم یک قسمش است، مثل ال تفعل که استعمالش در کراهت مجاز نیست، ی

 ۀبین الحرمۀ و الکراهحقیقتشان حرمت باشد یک مجازي است که این قرینه دارد، البته اینکه حقیقتش مشترك در 

 شودیم. در هر حال آن روایت قرینه کندینماست، یا اینکه حقیقت در حرمت است، یا در کراهت مجاز است این فرقی 

 یکی از دو شق معناي حقیقی و یا به عنوان معناي مجازي. که این مقصود است به عنوان

 حاصل بحث
که از میان چهار جمعی که گفتیم، همین جمع چهارم، جمعی است عرفی و عقالئی و بر اساس  شودیمنتیجه این 

با مقدماتی که عرض کردیم، این تمام جهات در این جمع بود که  قرینیت اظهر بالنسب الی الظاهرقانون اظهر و ظاهر و 

که بیع العذره مثل انتفاع به فضوالت  شودیمهم این  اشجهینتکه جمع درستی است و قابل قبول است و  دیآیمبه نظر 

طبق قواعد منعی ندارد. البته اگر کسی بگوید این بحث مخصوص واژه عذره در فضوالت انسانی است و درغیر انسان 

باز در همه  ردیگیماما اگر گفتیم این فضوالت محرمات و غیر مأکول اللحمها و فضوالت نجسه را  و ؛جایز و نافذ است

. فرقش این است که در فضوالت انسانی اگر بگوییم مخصوص انسان است، یا نجسه اگر بگوییم اطالق شودیمجاري 

کراهتی را اضافه می کنندف این کراهتی که در مطلق اعیان نجسه، نه  خصوصیت بکنیمف این روایات یک الغاءدارد و 

و  آورندیمدر حرمت و نه در کراهت و نه بطالن هیچ کدام ثابت نشد، اثر این روایات این است که یک کراهتی اینجا 

 هیچ چیز زاید بر این طبق این جمع در این روایات نیست.
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 نتیجه جمع چهارم 
ینجا نسبت به معامله فضوالت یک کراهت تکلیفی فقط داریم و چیز دیگري نداریم، این ادله این است که ما در ا 

، صحت معامله تابع قاعده منفعت محلله است و چون در آن زمان فرض بوده که منفعت رساندینمبیش از این چیزي را 

 هانیاه به پیشرفت چیزهاي تکنیکی و این جایز است و عرض کردیم درزمان ما با توج دیفرمایممحلله اي بوده، امام 

منافع محلله امور نجسه خیلی بیشتر از آن زمان است، این تابع منفعت محلله است البته این روایت به خاطر منفعت 

حرام است. کراهت هم روي فرض  شودیماگر زمانی هیچ منفعت محلله اي در آن نباشد، آنوقت گفته  دیگویممحلله 

که هیچ کدامش درست نیست و لذا کراهتش هم وجهی ندارد. اگر روایت صحیح  وایت صحیح باشداین است که این ر

 بود جمعش این بود. 

 جمع روایت سماعۀ بن مهران
جاري است که این دو جمله کنار هم قرار گرفته هم در  سماعۀ بن مهراناین جمع هم در روایت دوم و روایت  

بر کراهت به قرینه ال بأس این جمع عرفی است، چه  هانیاه عبارت دیگر حمل روایت اول و سوم که دو روایت است، ب

اگر دو روایت باشد، این  سماعۀ بن مهراناین جمله ها در یک کالم بیاید و چه در دو روایت بیاید، حتی آن روایت 

 جمع عرفیش است، اگر روایت واحده هم باشد جمع عرفیش همین است.

 انسانیاختصاص کراهت به فضوالت 
کراهت در اینجا وجهی ندارد، اگر هم وجه داشته باشد، اختصاص به فضوالت انسانی دارد، حتی تعمیمش به غیر 

خصوصیتش  الغاءرا بگیرد. اگر هم نگیرد  هاآنمحل خدشه است، براي اینکه هم کلمه عذره بعید است که  مأکول اللحم

 بت شده اي نیستف اگر روایت هم بپذیریم حداکثرش کراهت است. هم بعید است و لذا حتی کراهت هم در اینجا چیز ثا

 وجه مرحوم نراقی
را بگوییم جمله خبریه نیست، یک جمله  ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ این است که البته این وجه به این شکل است که کلمه 

که کار من این است که خرید و فروش فضوالت و  دیگویماینطور است آن شخص  حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَااستفهامیه است، 

؟ حضرت فرمود: حرام نیست ال بأس هم تکمیل این است یک ثَمَنُهَا وَ  بَیْعُهَا حَرَامٌنظرتان چیست؟  کنمیمعذرات 
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استفهام انکاري است که مگر این کار حرام استف نه حرام نیست. این چیزي است که گفته شده و احیاناض ممکن است 

 آن هم سؤالی است یا چنین تعبیري است.  السُّحْت مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُویند آن روایت اول هم که دارد بگ

 جواب وجه مرحوم نراقی
 کندیمامام سؤال  دیگویماین امر دو جواب دارد، یکی اینکه حمل این جمله ها بر سؤال اینکه در روایات همه جا  

، شأن مولویت است و اقتضاي شأن مولویت بیان شودیمکه مطرح  ییهاپاسخاین خالفش است، شأن امام در پرسش و 

خبري است که  يهاجملهظهور اخبار و  هانیاحکم در مقابل اینکه حکمی به طرف تفهیم بکند و اما اینکه ظهور اولیه 

و االّ هر جایی که  خواهدیمدرست نیست، اما قرینه خاصه  مییگویمناما اینکه سؤال بکند  شود؛یمبه عنوان انشاء بیان 

و استفهام انکاري هم  شودیم، وقت سؤال هم استفهام تقریري کندیمبگوییم امام اینجا سؤال  میتوانیمسؤال بشود ما 

. از خواهدیمگرفت این یک جهت که حمل این جمله ها بر استفهام یک فرض نادري است که قرینه خاصه  شودیم

جهت دیگر ممکن است جواب دیگري داد که استفهام ممکن است انکاري باشد و ممکن است تقریري باشد، اگر 

یعنی بله اینطور است گر چه در استفهام انکاري کمی حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا استفهام هم باشد، ممکن است تقریري باشد، 

ممکن است ال بأس را کسی بگوید استفهامی است چرا شما این  ثالثاً اقوي باشد ولی احتمال استفهام تقریري هم هست 

: دیافرمیمالعذره و امام  عیأب دیگویمبه عکسش بکنید او  دیتوانیمرا استفهامی را گرفتید و دومی را خبري گرفتید 

دومی را استفهام انکاري  شودینماین  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا دیفرمایمبعد براي اینکه خوب جا بیفتد حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا 

 دومی خبري است بر عکسش کنید.  دیریگیمبگذارید چرا اولی را استفهام 

 نظر استاد
 دهدیمکه ذهن را آماده بکند بعد خبر  کندیماشته باشد، اول سؤالی که اولی حالت سؤالی د دیآیمبیشتر به ذهن 

 کندیمچرا آنطور حمل بر سؤال  کندیمبر سؤال حمل درستی نیست و اگر هم حمل بر سؤال  هانیااگر این باشد حمل 

 بیاید جمله مقابلش را حمل بر سؤال بکند. 

 جمع بندي وجوه جمع روایات
این پنج وجهی است که در اینجا براي جمع ذکر شده است. اگر کسی آمد روایات را معتبر دانست و یکی از وجوه  

، چون مرحله اول رسدیمو عدم وجود جمع  رسدیمجمع پنجگانه را قبول نکرد، آنوقت نوبت به بحث بعد از تعارض 
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وه جمع اینجا ذکر شده، وجوه جمع نیست، این جمع است، بعد مرجحات است. بعضی از چیزهایی که به عنوان وج

 .میکنیممربوط به تعارض است، اگر تعارض پیدا شد و جمع میسر نشد، آنوقت ما اعمال مرجحات 

 انظار در اعمال مرجحات 
 حداقل دو نظریه وجود دارد.

 نظریه اول: نظریه امام ره و آقاي فاضل
رت فتوائی، موافقت کتاب و مخالفت عامه این ترتیب است که این است که ما سه مرجح داریم به این ترتیب شه 

آقاي فاضل این نظر را دارند، امام هم به یک شکلی این را دارند البته امام کمی متفاوت با این هست که شهرت را در 

راحت ص هانیایا تعبیر امام این است که حجت است و نکته مقابلش حجت نیست آقاي فاضل و  دانندیمواقع مرجح 

 .دانستندیمدارند که مرجح استف پیشینیان هم عده اي شهرت را مرجح 

 نظریه دوم: نظریه مرحوم آقاي خوئی و تبریزي
این است که ما در مقام تعارض دو مرجح داریم و شهرت مرجح نیست، موافقت کتاب و اگر نشد مخالفت عامه، 

یعنی آن نظریه را اصحاب قبول دارند طبق  هر بین اصحابکخذ بمااشتطبق این نظریه اگر ما وارد بحث اینجا بشویم 

. اگر ما نظر اول را در مرجحات داشته باشیم و نخستین مرجح را کندیمروایت مقبوله و روایاتی که مرجحات را ذکر 

شهرت بدانیم اینجا شهرت موافق با همان حرمت است چون شهرت آنچه که ظاهر فتاوا است. این است که به خصوص 

آن تجویز  و ؛دارند هانیار قدما و متأخرین خیلی فرق کرده، قدما بیشتر می گویند تعابیر به حرمت و نجاست و امثال د

موافقت کتاب  شودیماما اگر ما نظر دیگري بگیریم که نظر دوم نظر درست هم هست آنوقت اولین مرجح  کندیمپیدا 

مرجح دوم و مرجح  مییآیمکه در کتاب راجع به این مسأله و قرآن چیزي نیست و لذا مرجح اول اینجا کاربرد ندارد 

آخري که همان مرجح مخالفت با عامه و اهل سنت باشد، این عامه هم غالباً نظرشان حرمت و بطالن است و لذا 

که ابوحنیفه که بیشتر  اندگفتهاست. فقط شبهه اي اینجا شده که بعضی  روایات مجوزه را باید بگیریم که مخالف عامه

رأي او هم در زمان مطرح بوده و موافقت و مخالفت او بیشتر مالك است او قائل به جواز شده، این هم طبق آنچه که 

 هانیاین مصباح و در کتب موجود است اینطور نیست، ابوحنیفه هم مثل بقیه فقها قائل به حرمت و بطالن است در هم
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دیگر که نظریه اي که از ابوحنیفه نقل شده مثل  يهاکتابو بعضی  الفقه علی المذاهب االربعهدر  انددادههم ارجاع 

 حرمت و بطالن است و لذا روایات مجوزه را باید أخذ کرد.

دو نظریه است، کسی که  بنابراین اینکه ما در مقام تعارض کدام یک از این دو طرف را مقدم بداریمف تابع آن 

کسی که شهرت را مرجح نداند، طبعاً مخالف عامه  داندیمروایات مانعه را مقدم  دیآیمشهرت را مرجح می داندف 

که مانعه حالت تقیه دارد. این در این مرحله باالخره  شودیمو مخالفت عامه و تقیه اینجا مؤید روایات مجوزه  دیآیم

و عام فوق باید مراجعه کنیم، عام فوق در اینجا  کنندیمرجحی هم نداشت تعارض و تساقط ، اگر مکندیممرجح پیدا 

أحل اهللا چون قاعده حرمت و بطالن تکسب به اعیان نجسه را ما قبول نداریم، قاعده آن نیست، قاعده و عام فوق همان 

این یک  أحل اهللا. این یک بیع است ن تراضالبیع و أوفوا بالعقود و ال تأکلوا أموالکم بالباطل اال أن تکون تجارة ع

است که خدا آن را حالل کرده است اطالقات نفوس جواز معامالت و نفوذ  أحل اهللا این تجارة عن تراضعقد است 

 معامله درست است، این هم اقتضاي سه مرحله اي که در اینجا به آن اشاره کردیم. دیگویممعامالت اینجا 

 ؟مهران دو روایت استآیا روایت سماعۀ بن  
که از آغاز تا امروز انجام دادیم، در آن  ییهابحثبنابر یک نظریه واقعاً دو روایت است، اگر دو روایت باشد، همه 

روایت هم جاري است، براي اینکه در حقیقت روایت سماعه دو روایت است، مثل اینکه روایت اول و سوم دو روایت 

ه راویش سماعه است که از دو مجلس نقل کرده، آنوقت هم قاعده جمع در آن جاري بود، دو روایت دیگر هم داریم ک

. این بنا بر این است که شودیم، همه این مراحل درآن هم جاري شودیمو هم قاعده تعارض در آن جاري  شودیم

اما اگر بگوییم آن روایت دوم در حقیقت مال یک مجلس امام  ؛جمع بین الروایه باشد، یعنی در واقع دو روایت باشد

 لَا و دنبالش همحَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا است و یک حدیث است، منتهی خود یک حدیث دو جمله اي است که اول فرموده: 

ببینیم این مراحل در آن جاري ، بنا بر اینکه این یک حدیث باشد، اندفرمودهدر یک مجلس این را  الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ

 ؟شودینم؟ یا شودیم

در یک  دیآیممرحله اول که جمع باشد، با تقریري که ما درجمع حمل حرام بر کراهت عرض کردیم به نظرم  

بگویند جایز  خواهندیمحدیث هم باشد نه استحجانی دارد، نه مشکلی دارد در اینکه آن جمع را انجام بدهیم. حضرت 

. خیلی هم متعارف اندکردهبیان حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا که این کراهت شددیه را با  ی یک کراهت شدیده دارداست، منته

اما اگر کسی هیچ یک  ؛است. اگر جمع باشد چه یک روایت باشد، چه دو روایت باشد، همان جمع در آن جاري است

ه مقام دوم و مرحله دوم که تعارض و اعمال مرجحات باشد و ب از وجوه آن جمع را نپذیرفت از جمله حمل بر کراهت
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رسید اینجا آنوقت اختالف جدي وجود دارد و آن اختالف جدي این است که آیا قواعد تعارض و اعمال مرجحات 

مربوط به جایی است که دو حدیث در تعارض با هم قرار بگیرند؟ یا اینکه نه این حتی در آنجایی که در حدیث واحد 

؟ این اختالف جدي است و اصل و منشأ اختالف شودیمذیلش حالت تعارض پیدا بکند آن مرجحات اعمال  صدر و

هم این است که ببینیم ظهور آن مرجحات چیست؟ چون اعمال این مرجحات یک امر تعبدي است که به استناد اخبار 

 . شودیمانجام  عالجیه

 عالجیهاصطالح اخبار 
یعنی اخباري که در حل تعارض بین روایات به مرجحات این را دست ما سپرده و گفته با این مرجحات این  

 دیگویمآمده است. سؤال این است که اخبار الیهه که  عالجیهتعارض را حل کن. این یک امر تعبدي است که در اخبار 

 بَیْنَ  اشْتَهَرَ بِمَا خُذْ«که  دیفرمایمحضرت  کندیمیأتی عنکم خبران متعارضان فما أفعل و سؤاالتی که از امام 

هر دو  دیگویم. خذ بما وافق الکتاب: دیفرمایمإن کان کالهما مشهوران چه بکنند؟  کندیم. اگر سؤال 6»أَصْحَابِکَ

 .ۀخذ بما قالت العام: دیفرمایمموافق کتاب بودند چه بکنم؟ حضرت 

 اختصاص به روایت واحده دارد؟ یا دو روایت؟  عالجیهآیا روایات اخبار 
و اعمال قواعد در یک حدیث هم باشد جاري  عالجیهظاهراً اخبار  ندیفرمایم رضوان اهللا تعالی علیهحضرت امام 

مال آنجایی است که دو حدیث  عالجیهکه اخبار  اندفرمودهو عده دیگر هم در کالم آقاي مکارم و آقاي فاضل  شودیم

 ه اینکه در حدیث واحد، دو جمله متعارض بیاید.بیاید ن

 نظر استاد
خبران، دو حدیث است، اگر بخواهیم آن را در حدیث واحدي بیاوریم که دو  عالجیهبه نظر ما ظهور روایات واخبار 

حث خصوصیت هم خیلی وجه ندارد، ب الغاءخصوصیت و تنقیح منات بکنیم که آن  الغاءجمله متعارض دارد، آن را باید 

، کندینمبیشترش هم در جاي خودش، فقط ادعاي ما این است که اگر مرحله اول جمع را بخواهیم اجراء بکنیم فرقی 

یک روایت باشد، یا دو روایت باشد، این جمع عقالئی و عرفی است، اما اگر به مرحله دوم تعارض و اعمال مرجحات 
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و آنوقت این روایت که جمع  شودینمحات اینجا جاري برسد، مرجحات مربوط به خبران نه خبر واحد و لذا مرج

که رجوع به  میرویم، ساقط که شد ما عمالً مرحله سوم شودیمو ساقط  کندیمنداشت و مرجح هم نداشت اجمال پیدا 

 قواعد و عمومات است.

 جمع بندي مطالب
و طاهره ولو ظاهر بعضی از  حممأکول اللاین است که در فضوالت  فتحصل من جمیع ما ذکرنا فی باب العذراة 

و  فاًیتکلال اشکال دارد  هاآناشکال دارد و نه تکسب به  هاآنکلمات اینطور است که اشکال دارد، ولی نه انتفاع به 

از غیر انسان آنجا هم  نجسه غیر مأکول اللحم. این در فضوالت طاهره است، در فضوالت الوضعا الحرمتا و الکراهتا

، نه حرام است، نه باطل است و انتفاعش هم مانعی ندارد، در فضوالت انسانی ردیگینمما می گوییم آن روایات این را 

 رساندیمهم قسم سوم اینجا این روایات خاصه مربوط به اینجا بود که این روایات حداکثرش این است که کراهت را 

نیست کراهت هم نیست و لذا در عذرات انسانی هم می گوییم که نه کراهت است، نه  در حالیکه روایت صحیحه هم

، قواعدش هم این است که قاعده بیع بطالن اعیان نجسه را رودیمکنار  اشمعاملهحرمت است، نه بطالن است و صحت 

جایز است. آیا نافذ است؟ یا  دیوگیمقواعد عامه که آیا این کار جایز است؟ یا جایز نیست؟ امام  میرویمما نداشتیمف 

از نظر عقالئی مالیت  هانیاوقتی مالیت داشت نافذ است، همه  دیگویم هانیاو  أوفوا بالعقود و احل اهللانافذ نیست؟ 

و بر این اساس  کندیمدارد و منفعت محلله دارد ولو أکلش حرام است، ولی منافع محلله دارد و به خاطر آن مالیت پیدا 

 بدون کراهت.   شودیمو وضعاً نافذ  شودیمو تکلیفاً جایز  ردیگیمآن را  هانیاو  أفوا بالعقود و أحل اهللا البیعت اطالقا
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