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میبسم اهللا الرحمن الرح  

 مقدمه
خصوص خنزیر  در اي در خنزیر باشد بیع و تکسب به خنزیر جایز و نافذ است اماعد اگر منافع محللهمطابق قوا

 ي وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.اخاصهروایات 

 روایات باب خنزیر
اي آن را به دو قسم و ي مختلف وجود که عدههايبندمیتقسي روایات مرتبط با بحث خنزیر بندمیتقسهر چند در 

 .این روایات را به پنج طایفه تقسیم کرد توانیماما در مجموع  اندکردهبعضی بیشتر تقسیم 

 وضعی و تکلیفی حرمت :طایفه اول
که در این روایات تعبیر سحت وجود  کندیم داللت اول روایاتی است که بر حرمت و بطالن تکسب به خنزیر فهیطا

 دارد.

 و صحت معامله از ناحیه ذمی جواز: طایفه دوم
و در مورد مسلم هیچ داللتی  کندیم دوم روایاتی است که داللت بر جواز و صحت معامله از ناحیه ذمی فهیطا 

این طایفه  از به ما یکتسبابواب  از 57حدیث دوم باب  ،و موثقه یونس 60 باب نداشت که موثقه منصور، حدیث اول

 .باشندیماز روایات 

 مسلم از مطلقاًجواز و صحت معامله از ذمی و سلب جواز  :طایفه سوم
ناحیه  از طایفه سوم روایاتی است که داللت بر جواز و صحت معامله از سوي ذمی و عدم جواز و بطالن معامله

هستند مگر اینکه از باب قاعده تبدیل سند  فیضع است و هر دو 57دو روایت باب  ،که روایات این طایفه کندیم مسلم

 را تصحیح کرد. هاآنبتوان یکی از 
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 طایفه چهارم حرمت تکلیفی و جواز وضعی
چه معامله از  مطلقاً چهارم روایاتی است که داللت بر حرمت و عدم جواز تکلیفی و صحت و نفوذ وضعی  فهیطا

 .کندیم ،چه از ناحیه مسلم باشد و ناحیه ذمی باشد

 مطلقاًایفه پنجم صحت و جواز ط
چه مسلمان باشد و چه  مطلقاً کندیمطایفه پنجم هم روایاتی است که در مقابل طایفه اول داللت بر صحت و جواز 

 ذمی باشد.

 روایات طایفه چهارم

 60روایت دوم باب 
رَجُلٍ  یانَ لَهُ عَلَکرَجُلٍ  یجَعْفَرٍ ع فِ یمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ زٍ عَنْ یهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیمَ عَنْ أَبِ یبْنِ إِبْرَاهِ یوَ عَنْ عَلِ«

 وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ. -فَحَلَالٌ  یفَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِ -نْظُرُ فَقَضَاهُ یرَ وَ هُوَ یفَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِ -دَرَاهِمُ 

زٍ یدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَۀَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِ ینِ بْنِ سَعِیبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَ خُیوَ رَوَاهُ الشَّ

 ۱»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
 

ی تفصیل داده است و از و در روایت بین حکم وضعی و تکلیف باشندیماین روایت دو سند دارد که هر دو معتبر 

 در. دیآیمحکم تکلیفی حرمت به دست » لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ«صحت و جواز وضعی و از عبارت » فَحَلَالٌ  یلِلْمُقْتَضِ «عبارت 

  .این روایت بین مسلم و ذمی تفصیلی نداده است

 .2 ح 60 باب کتسبی ما ابواب التجاره کتاب الشیعۀ لیوسا - 1
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 60روایت چهارم باب 
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا  یالْخَثْعَمِ ییحْ یدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ینِ بْنِ سَعِیمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَ«

 کمِنْ ذَلِ یکسَ عَلَیفَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَ -نَایقْضِیرَ فَیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیبِیفَ -نُیِه الدَّیونُ لَنَا عَلَیک -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

 »2ءٌ.یشَ

 بررسی سندي: ضعف سندي روایت 
 .هستاین روایت به دلیل وجود قاسم بن محمد و محمد بن یحیی در سند آن ضعیف 

 دو احتمال در روایت :بررسی داللی
مفهوم  »ءٌیشَ کمِنْ ذَلِ یکسَ عَلَیفَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَ«در مدلول این روایت دو احتمال وجود دارد اگر به عبارت 

که چون معامله وضعا صحیح بوده است دریافت مال توسط طلبکار صحیح است  شودیم نیا داشته باشد مدلول روایت

داللت بر جواز  که براي بایع حرام است و اگر مفهوم نداشته باشد این روایت در ذیل طایفه پنجم از روایات فاً یتکلاما 

 .ردیگیمقرار  کنندیموضعی و تکلیفی 

 روایات طایفه پنجم
یعنی معامله چه از ناحیه ذمی صورت بگیرد و  مطلقاً  کندیمپنجم روایاتی است که داللت بر جواز و صحت  فهیطا

 چه از ناحیه مسلم واقع شود.

 60روایت سوم باب 
 -هِ الدَّرَاهِمُ یعَلَ یونُ لِیکالرَّجُلِ  یعَبْدِ اللَّهِ ع فِ یأَبِ نَۀَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ یرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیعُمَ یهِ عَنِ ابْنِ أَبِیوَ عَنْهُ عَنْ أَبِ«

 »۳.قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا -مِنْهَا یقْضِیراً ثُمَّ یعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیبِیفَ

 بودن روایت معتبر: بررسی سندي
 .هستاین روایت از لحاظ سندي معتبر 

 .4 ح 60کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب  الشیعۀوسایل  - 2

 .3 ح 60کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب  الشیعۀوسایل  -3
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 تیروا مدلولبررسی داللی: دو احتمال در 
 دو احتمال وجود دارد. »لَا بَأْسَ«در عبارت 

 کندیم دریافتاحتمال اول این است که این عدم اشکال و جواز مربوط به ادا دین و کسی باشد که دینش را  .1

که بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل  ردیگیمدر این صورت روایت در ذیل طایفه چهارم از روایات قرار 

 .دهدیم

از وظیفه هر  سؤالدین است و  کنندهافتیدردوم این است که بگوییم که این عبارت مربوط به بایع و  احتمال .2

و در ذیل طایفه  کندیمکه در این صورت روایت هم بر جواز تکلیفی و هم بر جواز وضعی داللت  هستدو 

 .البته ظهور روایت در همین احتمال است ردیگیمپنجم قرار 

 شدهمطرحیکی از احتماالت  بر بنا 60روایت چهارم باب 
یکی از احتمال که در ذیل طایفه چهارم مطرح شد در ذیل طایفه پنجم قرار  بر بناهم  60روایت چهارم باب 

 .ردیگیم

 60روایت پنجم باب 
 یونُ لَهُ عَلَیک -قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ رٍ یبَصِ یانَ عَنْ أَبِ کوَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْ«

این روایت هم مثل روایت قبل دو احتمال در آن  »٤أْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ یرَ یهِ خَمْراً وَ خَنَازِیدَ ینَ یعُ بَیبِیفَ -الرَّجُلِ مَالٌ 

البته این روایت به دلیل وجود عبداهللا بن بحر دچار ضعف  ردیگیمرار احتمال دوم در ذیل طایفه پنجم ق بر بنااست که 

 .سندي است

 انقالب نسبتمعناي 
انقالب  .میکنیمپیرامون بحث انقالب نسبت مباحثی را مطرح  ،قبل از اینکه وجوه جمع بین روایات مطرح شود

ي عام و خاص و مطلق و مقید مطرح شده است. معناي هابحثکه بحث از آن در ذیل  هستنسبت یک بحث اصولی 

تعارض کرد گاهی این  باهمانقالب نسبت این است که وقتی بیش از دو روایت یعنی سه روایت و یا چهار روایت 

 .5 ح 60کتاب التجاره ابواب ما یکتسب باب  الشیعۀوسایل  -4
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در عرض هم  اتیروا ی به اینگاه و میکنیمي ریگجهینتسنجیم و از آن می باهمروایات را به صورت عرضی 

و سپس آن نتیجه ترکیبی را با  میرسیمبا نسبت سنجی دو روایت و جمع آن به یک نتیجه ترکیبی پردازیم بلکه نمی

در اینکه آیا در تعارض ادله  و و داراي اقسامی است شودیمسنجیم که به این حالت انقالب نسبت گفته روایت دیگر می

ه نظر ما انقالب نسبت با شرایطش که در اصول استفاده کرد، نظریات مختلف وجود دارد که ب نسبت از انقالب توانیم

 .درستی است بحث مطرح شده است،

 وجود دارد خاص و دو دو عام و مواردي که انقالب نسبت 
دو دلیل عام وجود  مثالًدارد و در مقابل دو دلیل خاص وجود دارد  وجود دو روایت عام معارض در مواردي که

تعارض دارند و در مقابل دو دلیل خاص وجود دارد  باهمدارد یکی اکرم العلما و دیگري ال تکرم العلما که این دو عام 

یعنی  زندمیدر این صورت دلیل خاص دلیل مقابل خود را قید  که یکی اکرم العالم العادل و دیگري التکرم العالم الفاسق

اکرم  دیمق پس زندمیبود عام سلبی را و اگر دلیل خاص سلبی بود عام ایجابی خود را قید اگر دلیل خاص ایجابی 

در مواردي که هر دو ایجابی و یا  چون است العادل العالم اکرم ال تکرم العلما،است و مقید  ال تکرم العالم الفاسق ،العلما

این قسم مورد اتفاق همه  .شودیمارض موجود حل در نتیجه تع و ؛شوندینمهر دو سلبی باشند بر مطلق و مقید حمل 

 محل اجراي نظریه انقالب نسبت نیستو  هستو یک جمع عرفی  هست

 وجود دارددو عام و یک خاص  و مواردي که انقالب نسبت
دو دلیل عام وجود دارد یکی  مثالً قسم دوم انقالب نسبت جاي است که دو عام به همراه یک خاص وجود دارد 

 .اکرم العلما و دیگري التکرم العلما و در مقابل یک دلیل خاص اکرم العالم العادل وجود دارد

 نظریات در قسم دوم

 نظریه اول عدم انقالب نسبت و وجود تعارض
نظریه اول در مورد این قسم دوم این است که هرچند یکی از روایات یا دلیل عام توسط خاص مقید شده است اما 

 .نشده است و این دو دلیل بر تعارض خود باقی است برطرفتعارض بین دو دلیل عام  درهرصورت
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 نظریه دوم انقالب نسبت و برطرف شدن تعارض
به  هستانقالب نسبت و برطرف شدن تعارض موجود  ،همین نظریه است نظریه دوم در مقام که نظریه صحیح هم

ال تکرم العالم  شودیمو نتیجه  زندمیقید  را) دلیل خاص) التکرم العلما (دلیل عام( العادلاین صورت که اکرم العالم 

و در نتیجه تعارض بین  زندمیاین نتیجه ترکیبی دلیل عام دیگر را که اکرم العلما باشد را قید  و) الفاسق (نتیجه ترکیبی

 .شودیم برطرف ادله

 ثمره بحث انقالب نسبت
و فقط دلیل  شوندیمو ساقط  کنندیمتعارض  باهماگر در محل بحث نظریه انقالب نسبت پذیرفته نشود دو دلیل عام 

خالف صورتی نظریه  و در غیر عالم عادل باید به قواعد عامه رجوع شود به ماندیمخاص اکرم العالم العادل باقی 

 .شوندینمو ادله ساقط  شودیمکه تعارض موجود حل  شودیمانقالب نسبت پذیرفته 
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