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تذکره مهنی را می فرماید و حرف خیلی خوبی هم است،
در واقع در جائی که سخن از ذکر حالئل است فرقی بیت
زن دائمی و موقت وجود ندارد منتهی این با موارد مالی فرق
أی حال دو راه دارمی؛ اول اینکه بگوئیم ظاهر
دارد ،علی ِّ
روایات این است که بنی والد و ولد و مهچننی بنی زوج و
زوجه ربا نیست و در اولی مراد ولد نسبی است و در
دومی مراد زوجه دائمی است و ظهور اخبار در این موارد
حجت است که خب در این صورت مطلب روشن است،
ثانیا سراغ قواعد اصولی برومی ،عام این است که ربا حرام
است و بعد ختصیص می خورد به اینکه بنی والد و ولد و
مهچننی زوج و زوجه ربا نیست ،اگر خمصص روشن است
خب عام ختصیص می خورد ولی اگر ختصیص روشن نباشد
طبق قواعد اصولی در خمصص منفصل اگر امر دائر بنی أقل
و أکثر باشد باید أقل را گرفت و در غری أقل باید به عام
مراجعه کرد ،باالخره موارد فرق می کند و آخراألمر باید
به عرف مراجعه کرد و اگر با مراجعه به عرف نیز مشکل
حل نشد باید با هم مصاحله کنند ،این کلیات حبث دیروز
بود که بنی والد و ولد و مهچننی زوج و زوجه ربا نیست و
اما در مورد جزئیات باید خود فقیه به ترتیبی که عرض
شد(فهم عرفی ،شک ،صلح)استنباط کند.
امروز جلسه آخر درس بود بنده را حالل کنید ،مشا را به
خداوند متعال می سپارم خداوند یار و یاور مشا باشد.
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با توفیق پروردگار متعال حبثمان در ربا به پایان رسید و نظر
ما نیز مهان نظر امام رضوان اهلل علیه بود که اوالً حیل
شرعی ختلص از ربا صحیح نیستند و ثانیا در منابع اصلی
فقه ما مثل شرایع و قواعد و مبسوط برای ربا استثنائاتی
ذکر شده من مجله اینکه بنی والد و ولد و مهچننی بنی زوج
و زوجه ربا نیست و بر این مطلب ادعای امجاع شده البته
چننی امجاعی مدرکی است و مدرکشان مهان روایاتی است
که دیروز به عرضتان رسید و اگر شهرتی باشد نیز حکمش
مهنی است لذا دلیل ما مهان روایات است که ائمه علیهم
السالم این موارد را از حکم حرمت ربا استثناء کرده اند.
برای فهم معانی کالم اهل بیت علیهم السالم بنی فقهاء ما
حبث پیش آمده که آیا در حکم عدم حرمت ربا که استثناء
شده خود ولد بالواسطه منظور است یا مشمول و ِ
لد ولد
مع الواسطه نیز می شود یا اینکه آیا تنها ولد نسبی منظور
است یا اینکه شامل ولد رضاعی نیز می شود؟ برخی از
فقهاء ما فرمودند این حکم مطلقا شامل ولد بال واسطه أو
مع الواسطه و مهچننی نسبی یا رضاعی می شود ولی خب
باید گفت که موارد فرق می کند ،خماطب شارع مقدس
عرف مردم است و موارد فرق می کند ،بله در باب ارث

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

اگر گفته شده "اوالدکم" و یا در جای دیگر گفته شده
"حالئل ابنائکم" و دیگر فرقی بنی اوالد مع الواسطه أو
بالواسطه یا رضاعی و نسبی نیست ولی خب ربا یک امر
مالی می باشد که در این صورت بنی مرد و زنی که با او
ازدواج موقت کرده ارتباط مالی مثل نفقه و امثال ذلک
وجود ندارد بر خالف زن دائمی لذا عرف اینطور می فهمد
که مراد زوجه دائمی می باشد نه انقطاعی و عالمه نیز در
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