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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 استفهامحمل جمله بر 
بر  اندکردهاست که آن را حمل  1»الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«ن مهران اینکه گفته شده همان حمل در روایت سماعۀ ب 

حضرت فرمود:  »الْعَذِرَة أَبِیعُ رَجُلٌ إِنِّی«که وقتی که عرض کرد  اندکردهمعنا  طوراینیعنی در واقع روایت را  ،سؤال

. منتهی این را جواب دادیم و جوابش این بود که این »الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«: دیفرمایمو براي تأکید  هاثمنو  هاعیبحرام 

 إِنِّی«آن طرفش هم چیزي کمتر از این ندارد، بلکه شاید اظهر باشد،  کنمیممناقض با احتمال معکوسش است. من فکر 

پس  »الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«. »ثَمَنُهَا وَ بَیْعُهَا حَرَامٌ«، چنین امري متداول هم بوده و حضرت فرمود: »الْعَذِرَة أَبِیعُ رَجُلٌ

انکاري کنیم،  استفهامجمله آخر و جمله تجویزي را حمل بر  »الْعَذِرَة بِبَیْعِ  بَأْسَ لَا«که احتمال دارد که  طورهمان

 انکاري بگیریم. استفهام، کندیمجمله اولی که تحریم  شودیم

 مالك صحت معامله از نظر مرحوم صاحب جواهر
که  که اگر ما مالك را در صحت معامله منفعت محلله بدانیم دیآیمگاهی  هانیادر کلمات مرحوم صاحب جواهر و  

، گاهی شودیمو معامله صحیح  کندیمبود، این از نظر شرعی مالیت پیدا اي هوقتی منفعت محلل است طورهمینواقعاً هم 

 استممکن است به خاطر اینکه استحاله پذیر  ،داشته باشدممکن است نجس با فرض نجس بودنش منفعت محلله 

با یک ماده شیمیایی و تصفیه و تغییري عوض شود و عنوان نجس برایش  تواندیممنفعت محلله پیدا کند. وقتی این امر 

ما  يهابحثالبته در  استاي هصادق نباشد، همین کافی است براي اینکه منفعت محلله داشته باشد. این هم یک نکت

منفعت محلله  هانیامنفعت محلله با همان شکل خودش بدون استحاله و تبدیل و  هانیا، چون ما گفتیم گذاردینمتأثیر 

 استدارد و قاعده کلی هم نداریم و دلیل خاص هم نداریم که حرام و باطل است و لذا طبق قواعد اصل بیع جایز 

گاهی  استگاهی بالفعل  استعت محلله که مالك صحت معامله صحتش هم تابع منفعت محلله است. منتهی این منف

 که همین االن بگوییم این منفعت محلله دارد. شودیم طوراینتبدیل بشود،  تواندیم کههمین
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 بحث سوم: بیع الدم
اما نسبت مشهور داده شده، چه بین عامه، چه خاصه که  است، در اینجا هم اقوال متفاوت هستمعامله با خون 

، دم طاهره و دم نجسه، شودیمسب به خونی که نجس است حرام است. دم مانند فضوالت و ابوال به دو قسم تقسیم تک

و درست  اندکردهمطرح اي هطاهره هم بعضی اشکال و شبه گر چه در دماء استطبعاً بحث اصلی در اینجا در دم نجسه 

 منتهی در بطالنش مشهور بیشتر از حرمت تکلیفی است. استگویند اشکال جایز نیست و باطل هم می نیست، غالباً

 احتماالت دم نجسه 

 احتمال اول: حرمت تکلیفی و وضعی

 یوضع بطالناحتمال دوم: 

 احتمال سوم: جایز و نافذ است.

 وجوه حرمت و بطالن

 وجه اول: قاعده عامه
 بشود.این است که کسی قائل به همان قاعده عامه حرمت و بطالن بیع اعیان نجسه  

 جواب وجه اول: 
 این است که این قاعده پاسخ داده شد و همه وجوهی که برایش ذکر شده بود پاسخ داده شد. 

 وجه دوم: ادله خاصه
، میکردیماست که قبالً براي قاعده کلی ذکر اي هاز ادله خاصه در اینجا آورد، یکی آیات شریف شودیمدلیلی که  

این آیات بود، گر چه این آیات به عنوان مستند براي قاعده کلیه هم مورد استشهاد  ولی دردم دلیل خاص عنوان دم در

به صورت خاص به آن  شودیمقرار گرفت، ولی آن وقتی که به آیات تمسک کردیم از باب کلیت آیه بود، ولی اینجا 
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 »الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ مَتْحُرِّ«، همین شدیمتکرار  گانهششپنج،  در آیاتیکی از مواردي که  که ؛آیات تمسک کرد

 بود. 3مائده/

، اینجا چون کلمه دم در این آیات آمده به عنوان دلیل شدیماین آیات براي قاعده کلی استشهاد  بر اینکهپس عالوه  

 ذکر کرد. شدیمخاص 

 جواب وجه دوم
جواب این آیات هم قبالً داده شد، این آیات را مفصل مالحظه کردید و متن آیات را قبالً خواندیم و استدالل هم به 

حرمت دم از حیث  دیگویمکه گفتیم حذف متعلق دلیل بر عموم است.  »الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ«این تقریر بود که 

حذف متعلق دلیل بر عموم است و تحریم اینجا فقط به عطف تعلق  میگفتیمخوردن و آشامیدن و معامله و تکسب 

 نگرفته، به هر نوع تعاملی که با این متصور است.

در آیه  ودشینمکلی قطعاً اینجا منظور نیست و لذا اصالۀ االطالقی پاسخ ما این بود که اطالق و به عموم به طور  

معنایش این است که دست به آن نزن و نگهش  استجاري بشود، براي اینکه اگر بگوییم میته و دم از همه جهات حرام 

ندار و بلندش نکند و تماسی با آن نداشته باشد. اطالق به آن معنا مقصود نیست و قرائنی در صدر و ذیل همه آیات بود 

. علی طائم یطعم در آیات قبل و بعدش أکل دارد و ظهور ردیگینماز آن را  که این آیات بحث أکل و شرب است و غیر

جمله در دم از  هانیاو تصرفی در  نه حرمت هر تماس است هانیاقوي و انصراف قوي این آیات در حرمت أکل و 

هم انصراف  ، این را مبسوط بحث کردیم، تقریر استدالل اطالق بود، جوابشردیگیمگوییم حرمت تکسب را هم می

پذیرفت و قرائنی هم وجود دارد بر اینکه مقصود از تحریم در اینجا به آیات شریفه  شودینمبراي اینکه اطالق را  است

 تحریم األکل است.

 العقولتحفوجه سوم: روایت 
، اما گرفتیمگر چه به طور عام دلیل بر قاعده عامه قرار  استمثل آیات  العقولتحفعلتش این است که روایت 

به عنوان دلیل خاص به آن تمسک  شودیمآمده بود، چون بخصوص آمده،  العقولتحفعنوان دم بخصوص در روایات 

، ولی کلمه دم در آنجا آمده و جمیع تقلب فیه را تحریم میکنینم استفادهکرد، یعنی ولو اینکه بگوییم قاعده عامه از این 

 کرده بود.
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 جواب وجه سوم 
 تمسک کرد. شودینمظهورش بد نیست، منتهی سندش اعتبار ندارد و اطالقش هم  اشداللیبه لحاظ 

 سوره اعراف 157وجه چهارم: آیه شریفه 
 وَ  التَّوْراةِ فِی عِنْدَهُمْ مَکْتُوباً یَجِدُونَهُ الَّذي الْأُمِّیَّ النَّبِیَّ الرَّسُولَ  یَتَّبِعُونَ الَّذینَ «است که  طورایناین آیه شریفه 

 .»الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ وَ الطَّیِّبات لَهُمُ یُحِلُّ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهاهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ الْإِنْجیلِ

اهل کتاب معروف و مشهور  در نزداسالم است که اشاره به این دارد که پیامبر  گرامیاین آیه شریفه در مورد پیامبر  

 وَ  الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهاهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ«این است که  کندیماست و خصوصیات پیامبر گرامی اسالم که به آن اشاره 

. روي کندیمحرام  هاآنو خبائث را بر  کندیمحالل  هاآنطیبات را بر  که ؛»الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ وَ الطَّیِّباتِ لَهُمُ یُحِلُّ

که خبائث را تحریم کرده استدالل اي هاین آیه استدالل شده است البته استدالل به این آیه فقط نیست این آیه و سایر ادل

ن براي استدالل به ایاي هو باید توضیح بدهیم در اطعمه و اشربه مقدم شودیم، ولی این براي اولین بار مطرح شودیم

 .میکنیمآیه ذکر 

 مالك حرمت أکل و شرب 

 مالك اول: نجاست
دلیلش هم همین آیات است که چند  استشارع أکل و شرب چیزهاي نجس را تحریم کرده است. این یک مالك 

غیر از این  ،3مائده/» الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ «صحبت کردیم پنج شش آیه قرآن که  حالتابهبار 

آیات هم روایاتی هم داریم که چیز نجس را نباید خورد. هم آیات داریم که روي مصادیق بارز نجس تحریم آورده و 

آیه  ،کندیمتسریع  هانجساء خصوصیت بکنیم به سایر و اگر الغ گفتیم این آیات هم تحریم أکل است نه مطلق تحریم

ی دارد که از نجس باید پرهیز کرد، یعنی از أکل و شربش پرهیز کرد، قدر متیقن این اء خصوصیت نشود، روایاتهم الغ

 آیات و روایات و ادله این است که أکل و شرب نجس حرام است.
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 مالك دوم: خبائث 
یعنی  استاز نظر عرفی خبیث براي أکل  آنچه، شودیماشیائی داریم که نجس نیست، اما پلید و امر ناخوشایند تلقی 

است. پس خبائث و خبیثات أکل و شربشان حرام است و این  هاانساناي خوردن چیز ناخوشایندي در حق عمومی بر

 موضوع هم عرفی است.

 نسبت خبائث و اعیان نجسه 
که  هانیادر اعیان نجسه خبیث هم هست، مثل ابوال و  استبین خبائث و اعیان نجسه عموم و خصوص من وجه  

ولی ماده افتراق هم دارد، ممکن است ماده نجسی باشد که تنفر  ،وجود دارد هاآننسبت به  خبیث هم هستند و تنفر

عرفی نسبت به آن نباشد. کما اینکه ممکن است در بعضی از چیزهاي نجس که تنفر طبع از آن نیست، بعضی از میته ها 

که  خورندیممثل گوشت خوك که با اینکه نجس است  استو چیزهاي نجس است که در خیلی از کشورها غذاي عام 

، مگر اینکه خبیث شرعی هم به آن اضافه بکنیم و لذا بین خبیث عرفی و نجس عموم و دیآینمعرفاً خبیث به حساب 

 که ما خبائث فراوانی داریم که نجس نیست. طورهمان استخصوص من وجه 

 انواع خبائث
و دور و بر آن رفتن  داشتن آننگهمثالً  استتنفر طبع از آن به طور کلی بعضی از چیزها هست که  استدو نوع 

تنفر طبع  آنچهیعنی  استبعضی چیزها هم براي أکل تنفر نسبت به آن وجود دارد که اینجا مقصود عام  استموجب تنفر 

 ر است.از آن براي أکل هست، چه تنفر به طور عام باشد، یا اینکه فقط براي خوردن و آشامیدن متنف

 مالك سوم: دلیل خاص
این است که به صورت خاص ما دلیل داریم این حرام أکله. مواردي است که ممکن است نجس نباشد، خبیث عرفی 

 .ل أکله اجتنب از أکل و شربال یحاین  دیگویمهم نیست، ولی شارع 

 سوره اعراف 157بیان استدالل آیه شریفه 
 حُرِّمَتْ«مثل  »الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ«با این تقریر که این  ؛»الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ وَ الطَّیِّباتِ  لَهُمُ یُحِلُّ« دیفرمایم

نه فقط از حیث أکل و شرب بلکه یحرم از جمیع جهات یکی  »الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ«است یعنی  »الدَّمُ وَ  الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ
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است آنجا هم امر » الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ«است. اگر این استدالل را بپذیریم نظیر همان  هم تکسب

نجسه از همه جهات از جمله تکسب و معامله که اگر این دومی  اعیاناز حیث أکل یا حرمت  هانیادایر بود که حرمت 

بود قاعده عامه بود، اینجا هم عین آن است اگر کسی احتمال دوم را در این آیه بدهد، یعنی بگوید یحرم علیهم الخبائث، 

مه دیگري داریم، ی مطلق تعامل و تصرفات در این خبائث مقصود باشد. اگر این احتمال باشد ما در اینجا قاعده عانیع

که حرام و باطل است بیع  شودیماست که حرام و باطل است بیع اعیان نجسه، یک قاعده کلی دیگر این اي هقاعد

 شودیمخبائث. همان خبائث عرفی که باید بگوییم معامله و تصرفات در آن و بیعش حرام است. این استداللی است که 

 به اعیان خبیثه آورد. به عنوان چهارمین دلیل براي حرمت تکسب

 مناقشه استدالل
اینجا هم هست، اگر یحرم بخواهد همه تصرفات را تحریم بکند، چه کسی  میگفتیمکه در آن آیه اي هاوالً آن نکت

کسی به این فتوي بدهد و فتواي به حرمت تکسب به همه  شودیمنه  استبگوید تکسب به هر امر خبیثی حرام  تواندیم

، اینجا نظري هم شدیمم بین فقها هم نیست به اعیان نجسه یک نظري بود که گاهی ادعاي شهرت هم اعیان خبیثه ه

چه برسد به اینکه شهرتی باشد و لذا ما مطمئن هستیم که یحرم علیهم الخبائث اطالقش منظور نیست،  ،طبق این نیست

 کانَتْ  الَّتی الْأَغْاللَ وَ  إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ یَضَعُ وَ الْخَبائِثَ  عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ وَ الطَّیِّباتِ لَهُمُ  یُحِلُّ  وَ«عالوه بر اینکه انصراف آیه 

اعیانی  است حلیت و حرمتی به اشیاء و طوراینتا آخر آیه ظهور و انصراف این آیاتی که در قرآن  157اعراف/ »عَلَیْهِمْ

ب، یعنی انصرافش به این جهت است و فتوائی هم طبق نه غیر از أکل و شر است أکلتعلق گرفته، ظهورش در حرمت 

بایستی یک  استبود مثل اینکه یک قاعده عامه ادعا شده که بیع اعیان نجسه حرام  طورایناین قاعده نیست و اگر 

که این هیچ جا فتوایی طبق این نیست. سرش هم این است  حالی در استباشد که بیع اعیان خبیثه حرام اي هقاعده عام

است. این کار به » الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ«به أکل انصراف دارد، مثل  هانیاه یحل و یحرم و ک

کرد که  استفادهاز این اي هچنین قاعد شودینمو  هاآن، نه مطلق ردیگیممتنجس و نجس ندارد. پس تحریم تعلق به أکل 

این را با دم تطبیق بدهیم و بگوییم دم هم امر خبیثی است البته از نظر صغروي این درست است که دم براي أکل جزء 

چون کسی بخواهد خون بخورد تنفر طبع از آن وجود دارد، مگر اینکه کم باشد و استحاله بشود در ضمن  استخبائث 

خون مثل خوردن استخوان یا چیز سوخته است و صغرویاً جزء خبائث چیزي باشد که خیلی ناچیز باشد و االّ خوردن 

اما اینکه حرمت بخواهد یک تحریم از حیث تکسب و بیع بگوید  ؛است و حرمت أکل دارد و أکل و شرب دم حرام است

 به این دلیل هم پایبند بود و آن را پذیرفت. شودینمخالف انصراف و ظهور آیه است و 
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 شریفهاحتماالت در آیه 

 احتمال اول: اعیان طیبه و خبیثه 
این است که مقصود از طیبات و خبیثات اعیان طیبه و خبیثه باشد مقصود اشیاء باشد، این یک احتمال در این آیه 

یعنی یحل لهم االعیان  »الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ وَ الطَّیِّباتِ لَهُمُ یُحِلُّ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهاهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ«است که 

 الطیبه و یحرم علیهم الخبائث یعنی االشیاء و االعیان الخبیثه.

 احتمال دوم: اعمال و افعال
کارهاي خوب را  یاگر آمد، یعن »الطَّیِّباتِ لَهُمُ یُحِلُّ«این است که مقصود از خبیثات و طیبات اعمال و افعال باشد، 

که اینجا مقصود  تحریم کرد هاآنیعنی کارهاي بد و ناشایست را براي  »الْخَبائِث عَلَیْهِمُ یُحَرِّمُ«الل کرد و ح هاآنبراي 

خوب و بد است ممکن است یک قرینیتی ادعا  آنچهاینجا طیب و خبیث در اعمال یعنی  وقتآناعمال خوب و بد است 

را از کارهاي بد نهی  هاآنو  کندیمرا به کارهاي خوب امر  هاآن »الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهاهُمْ  وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ«بشود که 

 حرام کرده است. هاآنحالل کرده و کارهاي بد را بر  هاآنو کارهاي خوب را براي  کندیم

 احتمال سوم: اعیان طیبه و خبیثه و اعمال و افعال 
ولی مانعی ندارد که جمع بین این دو جمعی  دیگویمهر دو را  دیآیمو به نظر  دیگویماین است که بگوییم هر دو را 

 ناً یعأو کان  عمالًو  فعالً کان  ما هو الطیب سواءاست پاك  آنچهیعنی  »الطَّیِّباتِ لَهُمُ یُحِلُّ «نیست که مشکل داشته باشد 

هم چیز خارجی است بر  حالل کرده، اگر عمل است آن را جایز دانسته، اگر هاآنپاك هست براي  آنچهو شیأ خارجیا. 

 انصراف به أکل دارد. هاآنحالل کرده، منتهی حلیت  هاآن

 دلیل پنجم حرمت و بطالن بیع نجس: مرفوعه ابی یحیی واسطی 
که  ییهامغازهاز  کردندیمحضرت عبور  »بِالْقَصَّابِینَ السالمعلیه الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ مَرَّ«این روایت این است که  

را از فروختن هفت چیز از گوسفند منع  هاآن تحضر »الشَّاةِ مِنَ  َأشْیَاءَ سَبْعَۀِ بَیْعِ عَنْ فَنَهَاهُمْ «جمع بودند  هاقصاب
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که تا آخر آمده است. نهی عن بیع الدم خون را منع کرده است و این دلیل بر این  2»الْغُدَد وَ الدَّمِ بَیْعِ عَنْ نَهَاهُمْ«کردند، 

 که فروش دم حرام و باطل است. شودیم

 بحث سندي روایت
این روایت سندش چند جهت ضعف دارد، مرفوعه است و سقط در سند دارد، هم ابو یحیاي باسطی ... به احتمال  

 .انددادهشده و آقاي مکارم هم توضیح ذکر  هاکتابقوي توثیقی ندارد که در 

 بحث داللی روایت
از نظر داللی هم چند نکته در اینجا هست، یکی اینکه دلیل اینجا اخص از مدعا است. مدعاي ما حرمت بیع دم 

در اینجا متصور است.  ءکه ممکن است خون انسان یا دماء دیگر باشد، انواع دمای است به طور مطلق هر نوع نجس

اء خصوصیت بکند و بگوید مگر اینکه کسی الغ استاین دلیل اخص از آن  است ةاینجا بحث دم در باب شا لدرهرحا

این نهی شده از بیع دمی که به قصد أکل شده  اندگفته. جواب دیگري هم که داده شده این است که ردیگیمرا  هاآنهمه 

حضرت نهی کرد در مورد گوسفند که این  دیگویم استباشد، چون فضاي روایت فضاي خوردن اجزاء و اعضاي حرام 

بگوید أکل این اجزاء و اعضاي گوسفند حرام است و فروشش هم طبعاً به  خواهدیماعضایش را نفروشید، در واقع 

خاطر آن حرام است. این جوابی است که داده شده که این جواب البته انصرافی چیزي دارد و االّ ظاهر دلیل اطالق دارد 

فروخت  شودینم دیگویم است. حضرت از بیع دم نهی کردند، چون نجس است و أکلش حرام »الدَّمِ بَیْعِ عَنْ نَهَاهُمْ«

 چه با قصد أکل باشد، چه با چیز دیگري باشد، ظاهرش اطالق است.

 نظر استاد
داللتش به  استل سندي خیلی تام نیست، ولی این روایت سندي ندارد و لذا اشکال این روایت اشکا هاجواباین  

 مانعی ندارد. دیآیمنظر 
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 دلیل ششم: روایت سنن بیهقی 
نهی عن ثمن دم. این هم روایت دیگري است که آمده این روایت از نظر  اندفرمودهو آن این است که پیامبر اکرم 

تکلیفی، چون نهی عن ثمن ، نه بر حرمت کندیماست و از نظر داللی بر بطالن داللت  عامیسندي، سند معتبري ندارد، 

ما این نکته را گفتیم وقتی به ثمن تعلق بگیرد، مقصود این است که باطل است و تصرف در ثمنش حرام است نه  و ؛دم

 اینکه اقدام به اصلش باطل باشد.

 ادله حرمت و بطالن بیع نجس بنديجمع
معلوم شد که ما نه قاعده عامه حرمت بیع اعیان  استاست که براي حرمت تکسب به دم ذکر شده اي هادل هانیا

نجسه داریم، نه قاعده عامه حرمت بیع خبائث داریم و نه این چهار دلیلی که بخصوص کلمه دم در آن آمده بود حرام 

، اما سندي ندارد میکنینماست. ولی سندش درست است ولی داللت ندارد و آن دو سه تا هم داللتش را ما منع 

را کنار بگذاریم و در این جهت عمل نکنیم مواجه با یک شهرت و اجماعی  هانیادر اینجا براي اینکه ما  خوشبختانه

روایات ضعیف  میگفتیمکه در عذرات  طورهمانلذا  و ؛هم نیستیم و مواجه با این نیستیم که در این جهت مانع باشد

چون اینجا هم  استاینجا با قوت بیشتر آمده اینجا هم همین است منتهی  است و باید طبق قواعد عمل بکنیم

، اما اینجا چنین چیزي دانستندیمرا صحیح  هاآناین خبرها نیست، سه چهار روایت داشتیم که برخی از  شیهاتیروا

نیست و لذا دلیل خاصی اینجا وجود ندارد، شهرت و اجماعی هم ادعا نشده و طبعاً با خیال راحت سراغ قواعد عامه 

. قواعد عامه تکلیف را روشن کرده است از حیث أکل و شرب دم نجس اشکال دارد، از حیث أکل و شرب دم میرویم

لذا چه طاهر و چه نجس أکل و شرب دماء حرام است به  و ؛طاهر هم اشکال دارد، به خاطر قاعده حرمت خبائث

اما سایر  ؛ان نجسه هم داریمخاطر دلیل حرمت خبائث، در دماء نجسه عالوه بر حرمت خبائث دلیل حرمت اعی

از جمله تکسب که اینکه با آن معامله بکند، این طبق قواعد از لحاظ تکلیفی که جایز است یا جایز نیست؟  هاتصرف

که آیا صحیح است یا  هانیاافعال و اعمال وجود دارد از لحاظ وضعی هم تکسب به  در همهجواز عامی است که 

 ،29نساء/»مِنْکُم تَراضٍ عَنْ تِجارَةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ« ،275بقره/ »الْبَیْع اللَّهُ أَحَلَّ« ،1مائده/»عُقُودبِالْ أَوْفُوا«نیست؟  صحیحی

داشته اي هو شمول آن اطالق متوقف بر این است که منفعت محلل گیردبرمیاطالقات نفوذ معامالت و تکسبها این را در 

 استجایز است از نظر تکلیفی طبق قاعده  هانیاباشد و مالیت داشته باشد. اینجاست که دم از این حیث اینکه انشاء و 

عذرات و ابوال با دم تفاوت دارد،  وقتآنجهت  در اینصحت معامله متوقف بر این است که منفعت محلله داشته باشد. 

جدید  هايزمانازمنه قدیم منافع محلله عقالئیه متعارفه که مالك هست وجود داشته، در  حتی در هاآنبراي اینکه در 
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براي اینکه در آن  استاما در دم این تحول موضوعی آن خیلی بارز و برجسته  ؛این با تحوالت علمی بیشتر شده است

بایستی بگویند  کردندیمآن زمان سؤال نداشته و در اینجا است که اگر اي هعهد و اعصار قدیمه دم منفعت محلله متعارف

. لعدم شودیمکه تکسب به آن از نظر تکلیفی حرام نیست، باطل است و لذا تصرف در ثمن و مثمنش هم حرام تکلیفی 

 هاانساندر این هست أکل و شربش نه ولی براي تزریق و نجات اي هزمان منافع خیلی کثیر در اینالوجود المنفعه و اما 

منفعت محلله نداشته باطل  وقتآناما به لحاظ وضعی  ؛واضح است اشقصهعلم پیشرفت بزرگی پیدا کرده که  هاو این

 بوده، ولی امروز منفعت دارد و کامالً صحیح است.
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