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 میبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه 
اول که  فهیطاروایات باب خنزیر بود که در مالحظه اسناد این طوایف بیان شد که  گانهپنجبحث در جمع طوایف 

و طایفه سوم که روایاتی بود که تکسب به  دانستیمبه خنزیر را حرام و باطل  تکسب مطلق طوربهروایاتی بود که 

را کنار گذاشتیم و سه طایفه  هاآناز لحاظ سندي معتبر نبودند و  دانست،یمحرام  تکلیفاً و  خنزیر را براي مسلم وضعاً

  ،ماندیماز روایات باقی 

 .کردیمصحت وضعی تکسب به خنزیر توسط ذمی  و طایفه دوم روایاتی بود داللت بر جواز تکلیفی .1

 . کردیمبر حرمت تکلیفی و صحت وضعی  که داللتطایفه چهارم روایاتی بود  .2

مطلق  طوربهبر جواز تکلیفی و صحت وضعی تکسب به خنزیر  داللت طایفه پنجم هم روایاتی بود که .3

 .کردیم

 .و در مقام جمع باید بین این سه طایف از روایات جمع کرد

 اشکال به وجه جمع آقاي خویی 
نسبت به جمع  .جمع کرد هاآنطریق انقالب نسبت بین  از وآقاي خویی در مقام روایات را به سه طایفه تقسیم کرد 

 ایشان دو اشکال و مالحظه وجود دارد. 

ول را که از اشکال اولی که نسبت به بیان ایشان در جمع روایات وارد است این است که ایشان روایات طایفه ا .1

 لحاظ سندي معتبر نبود، در جمع بین روایات دخیل کرد.

اشکال دیگري که نسبت به جمع ایشان وارد است این است که ایشان بین حکـم وضـعی و حکـم تکلیفـی در  .2

 تفاوت وجود دارد.  کهیدرحال ،نشده است قائلي تفاوتی بندجمع
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 ي روایات بندجمع
 .دو مقام حکم تکلیفی و حکم وضعی باید مورد بررسی قرار گیرد در ي روایاتبندجمع 

 ي روایات به لحاظ حکم وضعی بندجمع
 . شودیمدر مقام حکم وضعی روایات معتبر باب به دو طایفه تقسیم 

مانند روایـت  داندیمتکسب به خنزیر را صحیح  - مسلم ی و چه از ناحیهذم چه از ناحیه – مطلقاًروایاتی که  .1

پنجم این باب که فرقی بـین مسـلم و  .روایت سوم و چهارم طورهمینمعتبري است و  تیرواکه  60باب دوم 

 .شودینم قائلذمی در صحت 

و نسبت به غیر ذمی ساکت اسـت و  داندیمروایاتی که تکسب به خنزیر را براي ذمی به لحاظ وضعی صحیح  .2

 .60اول باب  تیروا مانند مفهومی ندارد جهتازاین

به جواز وضعی است و طایفه دوم هم  قائل مطلقاً این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد زیرا طایفه اول  بین

و مفهوم ندارد تا اینکه بگوییم در مورد غیر ذمی جایز نیست پس به نظر ما تکسب  هستبه جواز  قائلدر مورد ذمی 

 .بودند قائلجایز است به خالف آقاي خویی که بین مسلمان و ذمی تفاوت  مطلقاً به خنزیر از لحاظ وضعی

  تکلیفی حکمي روایات به لحاظ بندجمع

 .شودیمروایات باب به لحاظ حکم تکلیفی به سه طایفه تقسیم 

روایـت دوم  مانند داندحرام می تکلیفاًچه براي ذمی و چه براي مسلمان تکسب به خنزیر را  مطلقاًروایاتی که  .1

 .  60باب 

 . 60مانند روایت چهارم و پنجم باب  داندیمجایز  مطلقاًروایاتی که تکسب به خنزیر را  .2

 .60مانند روایت اول باب  داندیمجایز  تکلیفاً و روایاتی که تکسب به خنزیر را براي ذمی .3
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و از طریق انقالب نسبت  کندیما ي خویی مصداقیت پیدآقاي روایات به لحاظ حکم تکلیفی طریق جمع بندجمعدر  

از راه انقالب نسبت تعارض موجود میان ادله را که دسته اول و دوم مطلق و به این طریق که  شودیمجمع  هاآنبین 

. در مرحله اول روایات دسته سوم (جواز بیع توسط ذمی) روایات دسته اول شودیمدسته سوم مقید است برطرف 

 . درمی. نتیجه جمع این است که بیع خنزیر حرام است مگر توسط شخص ذزنندیم(مطلق حرمت تکسب) را تقیید 

با روایات دسته دوم (مطلق جواز تکسب) عموم و خصوص مطلق است به  اشرابطهمرحله بعدي عام مخصص که 

روایات ثالثه  يبندجمع. آنگاه نتیجه شودیمعام مخصص تقیید زده  وسیلهبهو عام مطلق  شوندیمورت مطلق و مقید ص

 این است که تکسب خنزیر براي غیر ذمی جایز نیست و در مقابل براي شخص ذمی جایز است.

 اشکال به داللت روایات دال بر جواز تکلیفی 
در  مثالًاز تکلیفی اشکال شود به اینکه داللت روایات بر حکم تکلیفی تام نیست ممکن است به داللت روایات بر جو

عْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: یونُسَ بْنِ یعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ  ییحْیعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یمُحَمَّدُ بْنُ «روایت 

 کإِنَّمَا لَ  -أَخْذُهَا فَقَالَ  یحِلُّ لِیفَ -رَ وَ أَنَا حَاضِرٌ یعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیبِیفَ -دَرَاهِمُ  یرَجُلٍ ذِمِّ یعَلَ یع لِ عَبْدِ اللَّهِ یقُلْتُ لِأَبِ

قدر متیقن آن جواز وضعی از ناحیه ذمی است  و روایت داللتی بر جواز تکلیفی ندارد» .۱کدَرَاهِمَ كهِ دَرَاهِمُ فَقَضَایعَلَ

بْنِ  یوَ عَنْ عَلِ «هم تکسب به خنزیر براي ذمی جایز است، ندارد به خصوص وقتی که روایت  تکلیفاًاینکه  به و داللتی

فَبَاعَ خَمْراً  -رَجُلٍ دَرَاهِمُ  یانَ لَهُ عَلَکرَجُلٍ  یجَعْفَرٍ ع فِ یزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیمَ عَنْ أَبِیإِبْرَاهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ «و یا روایت  »۲.وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ -فَحَلَالٌ  یفَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِ  -نْظُرُ فَقَضَاهُ یرَ وَ هُوَ یوَ خَنَازِ

 -قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ  یالْخَثْعَمِ ییحْیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ینِ بْنِ سَعِیبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَ

مالحظه شود  ۳».�ٌءیشَ کمِنْ ذَلِ یکسَ عَلَیفَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَ -نَایقْضِیرَ فَیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیبِیفَ -نُیهِ الدَّیونُ لَنَا عَلَیک

این  .اندو فقط حکم جواز وضعی را بیان کرده اندنبودهشاهدي بر این مطلب است که روایات در صدد بیان حکم تکلیفی 

 مطلب بعیدي نیست و اگر این مطلب را بپذیریم  ،مطلب

حرام است و از لحاظ  تکلیفاًلمان براي مس هم ي ذمی وبرا هم که تکسب به خنزیر شودیمنتیجه فقهی بحث این 

  .وضعی هم براي مسلمان و هم براي ذمی نافذ است

 1ح  60وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب  -۱
 2ح  60وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب  -۲
 4ح  60وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب  -۳
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 ي تبریزي از روایات باب آقا يبندجمع
 و دوم روایت نسبت به مسلمان و ذمی را قبول ندارد و روایات این باب مانند روایت اطالق اهللارحمهي تبریزي آقا

و دلیل ایشان هم انصراف ادله به ذمی است چون تکسب به خنزیر بین مسلمانان  داندیمبه ذمی  مربوط را 60باب  سوم

و وجود خمر در این روایات نیز شاهد بر این عدم اطالق  دادندیممتداول نبوده است و کفار این معامالت را انجام 

و  »یأَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّ  یحْمُولٌ عَلَأَقُولُ: هَذَا مَ « استرا بر ذمی حمل کرده  هاآناست. صاحب وسایل نیز در ذیل روایات 

و این اخبار  داندیمجواز یا صحت در روایات را مربوط به ذمی  حکم آقاي تبریزي .داندیمروایات را مربوط به ذمی 

منع از تکسب به  مطلقاً که  را مسلمان چون روایات طایفه اول درباره و داندیماخبار مانعه از تکسب خنزیر  دیمق را

ي روایات بندجمع. هرچند شیوه دانندیمحرام  مطلقاًتکسب به خنزیر را براي مسلمان  ،را قبول دارند کردیمنزیر خ

 .ي یکسان استبندجمعتوسط آقاي تبریزي با آقاي خویی متفاوت است اما نتیجه این دو شیوه 

 آقاي تبریزي  يبندجمعاشکال به 
دو نقد  توانیمایشان  يبندجمعبه  درنهایتاما  رسدینم نظر بهگرچه نظریه انصراف در اخبار مجوزه احتمال بعیدي 

 وارد کرد.

بیان شد جملگـی ضـعیف هسـتند و  يبندجمعکه قبالً در  گونههمانروایات دسته اول (مطلق حرمت تکسب)  .1

 اعتباري ندارند.

روایات تکسب به خنزیر صورت پذیرفت روایات مجوزه  يبنددستهبت به تقسیمی که در ابتداي فصل نس بر بنا .2

 نشدهتبریزي ره میان سه دسته روایت مجوزه فرقی قائل  اهللاتیآبیع خنزیر به سه دسته تقسیم شدند که ظاهراً 

 بین حکم وضعی از حکم تکلیفی بودند. فارغاست، خصوصًا روایات معتبري که 
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 ي صاحب دراسات بندجمع
اخبار مانعه در باب بیع انصراف به  طورکلیبهچهارمی که در مقام جمع بین روایات بیان شده است این است که  وجه

اي متصور بود این اخبار مانعه شامل آن جایی دارد که قصد از معامله منافع محرمه باشد اما اگر در جایی منافع محلله

در مقام بحث هم روایات مانعه انصراف به جایی دارد قصد منافع  وشوند و معامله در آن موارد جایز است یموارد نم

 جایز است.  تکلیفاً و محرمه بوده است بنابراین اگر به قصد منافع محلله معامله شود وضعاً 

 ي صاحب دراسات بندجمعنقد استاد بر 
ي کمی مشکل به نظر بندجمعکالم در مقام  نیا و جاي بحث دارد اما رسدینمهر چند اصل این نظریه بعید به نظر 

بعضی موارد جایز  در و شدهدادهو خالف ظاهر بعضی روایات است به خاطر اینکه در روایاتی که تفصیل  رسدیم

شمرده و در بعضی نهی کرده است، ظاهر روایات این است که فرض روایات یکی است یعنی فرض روایات در هر دو 

 .هستافع محرمه مورد حکم یا منافع محلله است و یا من
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