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 حمن الرحیمبسم اهللا الر

 وجوه جمع روایات معارض

 وجه اول جمع

 بود. مانعه علی الکراههجمع به حمل اخبار 

 وجه دوم جمع 
مانعه علی  طایفهو در مکاسب هم به آن اشاره شده، بیاییم اخبار مانعه و  اندفرمودهکه بعضی  طورهماناین است که  

انتفاع به میته  گویندمیکه  هاییآنیعنی  ؛االنتفاع را حمل بر انتفاع به میته و جایی که تذکیه در آن شرط است کنیم

نبرید، این در جایی است که شرط طهارت است، یعنی در نماز یا طواف از آن استفاده نکنید، نه اینکه مطلقاً از آن 

ر استفاده از میته حمل بکنید، در آن چیزي که تذکیه در آن شرط است، در موارد خاص استفاده نشود. اخبار مانعه را ب

آنجایی که تذکیه در آن شرط  در غیراستفاده برد،  شودمیانتفاع برد و معناي اخبار مجوزه هم این است که  شودنمی

 است.

 حل تعارض اکرم العلما و ال تکرم العلما 
ع عرفی داشته باشیم، جمع عرفی گاهی در موضوع است و گاهی در حکم است. حل این تعارض این است که ما جم

 ال تکرم العلماعلماي عادل است و مقصود از  اکرم العلماجمع در موضوع معنایش این است که بگوییم مقصود از 

موضوع حکم در اینجا و متعلق حکم  گوییممی، شودمیحل  هاآنتعارض بین  هاموضوععلماي فاسق است، با افتراق 

این نوع عالم است و آن حکم موضوعش آن نوع از عالم است این عدول است آن فساق است و با این تعارض نفی 

بیایند. یک نوع از  باهم، اگر در خود این ظهور عرفی پیدا بشود یا قرینه خارجی بیاید شاهدي بشود که این دو شودمی

جمع کنیم، بگوییم چون امر  باهمجمع در مرتبه خود حکم است که اکرم و ال تکرم را  نجاهاایحد تعارض و جمع در 

کراهت.  دیگویممانعی ندارد. ال تکرم هم  دیگویمرفع حذر کند،  خواهدیم، أکرم شودمیگاهی در جواز هم استعمال 

. جمع در مرتبه کندیمجمع  باهمرا  هانیاکه حکم  طوراینکراهت هم دارد،  حالدرعین، ولی شودمیاین جایز  وقتآن

اي این قاعده موضوع مقدم بر جمع در مرتبه حکم است، موضوع همیشه رتبه اول را دارد و تقدم رتبی بر حکم دارد،
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است که در منطق و محاورات عرفی هم گفته شده است که همیشه موضوع تقدم رتبی بر حکم دارد و لذا اگر در مرتبه 

. مگر اینکه جمع در مرتبه موضوع جمع غیر عرفی رسدینموجود داشت، نوبت به جمع در مرتبه حکم موضوع جمعی 

جمع عرفی میان دو خبر  هرگاه. کندیمو جمع عرفی که آنجا باشد قضیه را حل  دیآیمدر نوبت محمول  وقتآنباشد و 

که جمعش را در آن  میروینمول و احکام از اخبار در مرتبه موضوع وجود داشت، ما سراغ مرتبه محم طایفهیا دو 

 مرحله یک جوري حل کنیم.

 جمع عرفی معناي
، یا اینکه مقایسه ظهورها که کندیماي دارد که آن را روشن یا قرینه خارجیه اي دارد،این است که قرینه لفظیه 

ظاهر این لبه قرینیت اظهر ل گرددبرمیقرینه دیگري بشود، یعنی  تواندیمظهوري بر ظهور دیگر اقوي است و  شودمی

و اظهر قرینیت براي  شودمی صریح قرینه ظاهر گویندمییک قانون است، همیشه وقتی دو دلیل مقابل هم قرار گرفت 

 .شودمیظاهر 

 اقسام تعارض

 بدوي تعارض .1
 تعارض بدوي در جایی است که جمع عرفی دارد.

 مستقر تعارض .2
 سراغ مرجحات و عمومات. میرویم شودمیرض مستقر اگر جمع عرفی نبود تعا 
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 اقسام جمع عرفی

 موضوع در مرتبهعرفی  جمع .1

 . جمع عرفی در مرتبه محمول2

 مناقشه وجه دوم جمع
آن را حمل بر انتفاعات فی ما هو  دیخواهیمدر این مناقشه شده که شما به اخبار مانعه که مراجعه کنید، شما 

در  آنچه، حتی در غیر کندیماز انتفاع منع  هاآننیست براي اینکه بعضی از  طوراینکنید.  ةطهارمشروط به تذکیه و 

مشروط به تذکیه است، یا اینکه مطلق بعضی از این اخباري که در این زمینه وارد شده است، آنکه در همان روایتی که 

 فَانْتَفِعْ سَمَّیْتَ وَ رَمَیْتَ إِذَا قَالَ بِهَا یُنْتَفَعُ السِّبَاعِ جُلُودِ عَنْ سَأَلْتُهُ«ه سماعه داشت که آنجا اطالق دارد مثالً در روایت موثق

مطلق است انتفاع به جلود میته جایز نیست، انتفاع به جلود میته براي لباس و نماز یا براي  1»فَلَا الْمَیْتَۀُ أَمَّا وَ بِجِلْدِهِ

ف بوده در خیلی از مسائل دیگري که ربطی به نماز نداشته در همان سایر انتفاعات بخصوص که انتفاع به جلود متعار

بنابراین روایاتی که منع از  ؛شمشیر و چیزهاي دیگر هم متعارف بوده و در اموري که مشروط به طهارت هم نبوده است

هم روشن  اشعضیبآن را حمل بر انتفاع در نماز یا در جاي خاص کنیم، مطلق است، بلکه مصداق  شودنمیانتفاع کرده 

است که انتفاعاتی است که مشروط به طهارت هم نیست. مثالً در همان روایتی که حضرت فرمود که االن که این مرد و 

است.  هانیا؟ باز آنجا اطالق دارد و اگر نگوییم که مقصود در غیر نماز و کنندینماز بین رفت چرا از پوستش استفاده 

 هانیااصوالً در بحث نماز و  شدیماز آن استفاده کرد. یا الیاف غنم که بحث  شودنمیچون در نماز روشن بود که 

بعضی از روایات دیگري که هست البته بعضی روایاتی را داریم که نهی از استفاده در نماز یا در  طورهمینمطرح نبوده و 

بگوییم انتفاع در غیر ما هو  شودنمی، بلکه ردیگیم، ولی روایات مطلقی داریم که هر دو نوع انتفاع را کندیمأکل 

 شودنمی دیگویم. اصًال آن مصداقش و موردش است و لذا مثالً در تقلید سیف است که ردیگینمرا  طهارةمشروط به 

از این پوست باشد مانعی ندارد اینکه مشروط به طهارت  تواندیمشمشیرش یا غالف شمشیرش  در دسته کهدرحالی

متفاوت باشند و اخبار مانعه آن نوع انتفاعات را  هانیاکه در موضوع  انددادهاین این حمل که بعضی احتمال بنابر ؛نیست

منع بکند، اخبار مجوزه نوع دیگري را تجویز بکند، چنین چیزي نیست، اخبار مانعه مطلق است و مورد خیلی هم 
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عمومی دیگر، بنابراین این وجه  يهااستفادهارت یعنی در ، در غیر مشروط به طهکندیممواردي است که از میته استفاده 

 بل الشاهد علی خالفه.هم جمع در مرتبه موضوعی شاهدي ندارد 

 وجه سوم جمع
استفاده نکن در  دیگویممانعه که  طایفهاین است که باز جدایی موضوعی درست کنیم، منتهی با این بیان که بگوییم 

جایز است در جلود  گویندمیکه  هاییآنمجوزه در جلود و الیاف غنم و میته است.  طایفهغیر جلود و الیاف است و 

جایز نیست  دیگویم آنچهجایز است.  دیگویمآن را  شدیم هااستفادهمتعارف هم بوده انواع  هانیااز پوست  گویندمی

 چنین چیزهایی که وجود دارد.و چشمش و  هارگاز اجزاء و اعضاي دیگر میته است از آن امعاء و احشاء میته 

 مناقشه وجه جمع سوم
، دقیقاً بعضی در کندیم. براي اینکه همان اخباري هم که منع ال شاهد علیه بل الشاهد علی خالفهاین وجه جمع هم  

بعضی را اگر دقت بکنید در همان روایت موثقه سماعه که در کتاب اطعمه و  شودمیجلود میته است، به عنوان مثال 

یعنی ال تنتفع بجلده  ؛»فَلَا الْمَیْتَۀُ أَمَّا وَ بِجِلْدِهِ فَانْتَفِعْ سَمَّیْتَ وَ رَمَیْتَ إِذَا«شربه بود و قبالً هم خواندیم آنجا دارد که ا

نیست که مقصود رگ و پوست و گوشت و اجزاء دیگرش باشد و آن  طوراینتقابلش روشن است، یعنی اخبار مانعه 

استفاده  دیگویم، دقیقاً در اخبار مانعه که چند تا معتبر هم است، آمده راجع به پوست دیگویممجوزه بگوییم پوست را 

جایز نیست  دیگویمکه  هاییآنجایز است در مورد پوست است و  دیگویمکه  هاییآنبگوییم  میتوانینمنکن. پس 

هم در مورد پوست است، بعضی مطلق است و بعضی هم  هاآنجایز نیست  دیگویمکه  هاییآنغیر پوست است. 

موردش پوست است، اصالً جلود در هر دو طرف مانعه و مجوزه مصداق دارد و در مواردي شأن صدور روایت است و 

ا است و آن مربوط به آنجاست هر دو روي یک موضوع بگوییم این مربوط به آنج شودنمیمورد سؤال روایت است، 

 آمده که همان جلود است.

 وجه چهارم جمع 
ال و اخبار مجوزه مربوط به اخباري است که  الحیاةتحله این است که بگوییم اخبار مانعه مربوط به اجزائی است که 

 الحیاةال تحله که  هاییآنجایز است، یعنی  دیگویم آنچه گوییممی. هانیا. مثل ناخن و مو و پشم و امثال الحیاةتحله 
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 در آنجایز نیست مقصود جلد و اجزائی است که حیات  دیگویم آنچهکه جایز است.  هانیاخصوصاً پشم و مو و امثال 

 .کندینمعدول 

 مناقشه وجه چهارم
ال یجوز ال  دیگویم، یکی روایت معتبر داریم الحیاةتحله این است که در دو طرف روي جلد که اجزائی است که 

 طایفهقدر متیقن روایت است، قدر متیقن  الحیاةتحله  اجزاءال بأس باز هم مصداق در هر دو طرف  دیگویمو یکی تبع 

ال بگوییم یکی مربوط به آن است، یکی مربوط به  شودنمی الحیاةتحله مجوزه اخباري است که  طایفهمانعه است و 

 این وجه را پذیرفت. شودنمیاست، بخصوص در چند روایت معتبر جلد موضوع است، باز  الحیاةتحله 

 وجه پنجم جمع 
 کندیمو نجس  کندیم ثرا ملو هانیاکنیم، آنجایی که لباس و  ار مانعه را حمل بر صورت تلویثاین است که اخب

که  هاییآنو  کندیمو نماز اشکال پیدا  کندیم وثنبر به خاطر اینکه لباست را مل از میته استفاده دیگویمآنجایی که 

و حساب و کتابش جدا است که در روایتی هم بود که  شودنمی است یعنی در مواردي که موجب تلویثجایز  دیگویم

 لباست را براي نماز جدا بکند و مانعی ندارد.

 مناقشه وجه پنجم
این وجه عالوه بر اینکه در مصادیق که ببینید شاهدي در این نیست و دو طرف مثل هم هستند، نکته مهم این است 

انتفاع جایز نیست،  کندیمو براي نماز اشکال پیدا  شودمی ملوث هانیاکه احدي به این فتوي نداده که اگر لباس و 

ارشاد کرد که با آن نماز نخواند. چون قرینه قطعیه داریم اینکه کسی لباسش را نجس بکند حرام نیست، ولی باید 

و در  شودمی ود مثالً این است که جایی که ملوث، مقصکندیمو منع  دیگویمبگوییم روایاتی که حرمت را  میتوانینم

 موافقت کرد. این کار را انجام نده. این هم وجهی نیست که بشود با آن کندیمنماز مشکلی پیدا 

 مطالب بنديجمع
را موضوعی از هم جدا بکند، این شاهد ندارد، بلکه شاهد بر خالفش  هانیا خواهدیمبنابراین این چهار وجهی که  

این سحت و  دیگویماست. این وجوه که ثابت شد یبقی وجه اول که جمع بین ال بأس و ال تبع است یا سحت است، 
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این را حمل بر کراهت بکن. این  دیگویماما وقتی ال بأس را عرف ببیند این ال تبع ظهورش در حرمت و بطالن است، 

باید قبول  اندفرمودهدرست است. به این ترتیب ما وجه اول را عمده بزرگان هم آن را  دیآیموجه که گفته شده به نظر 

 کنیم و وجه دیگري نداریم.

 وجه ششم جمع
قائل به منع بودند ما اخبار منع و حرمت را  هاآنچون غالب فقهاي این است که اخبار مانعه را بر تقیه حمل کنیم. 

 .میکنیمحمل بر تقیه 

 مناقشه وجه ششم
ما باید مرجحات را  وقتآن، اگر جمع عرفی نداریم رسدینماین است که شما اگر جمع عرفی داشتید نوبت به تقیه 

و آخرین مرجح است، مرجح اول شهرت است که مثل بگوییم، مرجحات در اینجا حمل بر تقیه مرجح دوم یا سوم است 

را مقدم بدارند، شهرت با منع باید اخبار مانعه  طبعاً دانندیمآقاي فاضل و آقاي مکارم و بزرگانی که شهرت را مرجح 

 »الرِّبا حَرَّمَ وَ الْبَیْعَ اللَّهُ أَحَلَّ«که آنجا دارد  رسدیماگر شهرت را مرجح ندانستیم، نوبت به موافقت با کتاب  است،

 فِی ما لَکُمْ سَخَّرَ« که داندیم. سایر انتفاعاتش هم اصل اطالقات قرآنی آن را جایز گوییممیاگر بیعش را  275بقره/

یک اطالقی است  »جَمیعاً الْأَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لَکُمْ  سَخَّرَ « که 13جاثیه/ »جَمیعاً الْأَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ

. شودمیو جایز  شوندیمساقط  هانیاکه  دیگویمدر این عالم است و لذا اطالقات  آنچهاي ببري شود هر استفادهمیکه 

. اگر یکی از آن پنج وجه جمع را بپذیریم کندینمبقیه سخر لکم است آن هم گفتیم که داللت  گفتندیمفقط أکل را  هاآن

شهرت را اگر کسی  بیاییمتقیه را وجه جمع بگیریم، مرجحات که  شودنمیجمع دارد، اگر نه باید به مرجحات برویم، 

اولین مرجح بپذیریم، باید بگوید حرام است و باطل است چون شهرت با این است. اگر آن را نپذیرد که ما هم 

و به هیچ نحوي  شودمیین مرجح موافقت کتاب است موافقت کتاب اینجا اخبار مجوزه است و لذا جایز ، اولمیریپذینم

، بلکه در یکی از دو مرحله قبل رسدینممخالف عام است آن را بگیریم آن را  آنچهنوبت به آخرین مرجح که حمل بر 

 .شودمیوجه جمع وجود دارد و رفع تعارض 
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