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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تکسب به منی
 يهادورهبحث در تکسب به منی بود که در بعضی از اشکالش در مورد حیوانات در قدیم هم متعارف بوده و در 

جدید هم از نظر موضوعی تحول و تغییري در اینجا پیدا شده است، گفتیم که چهار صورت دارد، آنجایی که طاهر باشد، 

در  فحلصورتی بود که منی خارج از رحم قرار بگیرد و بعد از خروجش از  ،بحثی نبود، آنجایی هم که نجس باشد

 خارج رحم باشد که این هم بحث شد.

 شده در رحم حیوان دیگرصورت سوم: منی واقع 
این است که منی از حیوانی به حیوان دیگر منتقل بشود و به رحم دیگري منتقل بشود، آیا این قابل تکسب است؟ یا 

 نیست؟

 هانیادر اینجا وجه منع اگر نجاست باشد که اینجا مصداق ندارد، براي اینکه صحبت شد که منی و خون و امثال  

ی است که در خارج از بدن باشد و اینجا فرض این است که انتقال به خارج بدن پیدا نجاستش منصرف به آن صورت

 نکرده است، از یک حیوان به حیوان دیگر منتقل شده است و لذا از نظر نجاست بحثی نیست.

 اشکاالت صورت سوم

 وجه اول: نجاست
 که در اینجا مصداق ندارد. 

 وجه دوم: قاعده تبعیت اجزاء للحیوان 
 طورایناین مال خود او است و  األجزاء الحیوان للحیوانست که بر اساس تبعیت اجزاء حیوان قاعده تبعیت این ا

نیست که مثل بذر باشد که بگوییم اصلش آنجاست و حیوان قبلی هم ملک او بوده است این دلیل دومی است که در 

به عنوان وجهی براي اینکه معامله در منی خارج  ندادادهمکاسب به آن اشاره شده و آقاي خوئی هم تقریر خوبی انجام 
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از این حیوان به آن حیوان منتقل شد جزء  کههمینشده از حیوان و واقع شده در رحم حیوان دیگر درست نیست، چون 

 ملک شخص را به خودش فروخت. شودینمو بدن او هم ملک این شخص است و  شودیمبدن او 

 للحیوانقاعده تبعیت األجزاء الحیوان 
ن است یک تفاوتی بین بذور و بذرها در باب کشاورزي و بین مثل منی و اجزاء یک حیوان ایقاعدهتوضیح این 

ملک مالک بذر حتی اگر در زمین دیگري رأس  کشاورزي يهادانهاست که در بذر و  طورایناست و آن تفاوت هم 

بشود، اگر نهالی یا بذري ملک ذیلی و بعد ملک دیگري در زمین دیگر کشاورزي شد، آن نمائات بذر به مالک اول 

اگر هسته خرمایی از ملک کسی در یک زمینی غفلتاً یا غصباً یا با اجازه  ،و نمائاتش هم تابع بذر است ماندیمباقی 

 گویندمیبه هر شکلی در ملک دیگري رأس بشود و مبدل به درختی بشود و نمائاتی داشته باشد، اینجا  ندکینمفرقی 

ملک آن شخص است و فوقش این است که در زمین دیگري غصب شده، اگر  استهمه تابع هسته خرماي اولیه  هانیا

بوده، باید أجرت المثل بدهد، اگر هم نبوده، چیزي نیست و اگر هم او رفته غصب کرده، باید أجرت المثل  اشاجازهبا 

ت مالک اول یکمال هانیاو  هادرخت يهاهسته. در هر حال در بذور و شودیمبدهد و صوري دارد در جاي خود بحث 

ن ایقاعدهیوانات و اجزاي حیوانات گفته شده که اما در منی ح ؛مفروض است و رشد و نمائات حاصله هم مال او است

این  گویندمینیست در همه اجزاء حیوانات اگر چیزي به هر دلیلی و از هر جایی جزء جسم و کالبد یک حیوانی شد، 

تابع خود حیوان است و چنین نیست که بگوییم این بر چیز قبلی باقی است، نه این تابع آن حیوان است و ادعاي سیره 

بر اینکه اجزاء تابع آن حیوانی است که االن بالفعل  اندکردهادعاي سیره قطعیه  هانیایه هم شده و آقاي خوئی و قطع

و لذا حتی در انسان هم به یک شکل دیگر  ماندیمنیست که بگوییم این به آن امر قبلی باقی  طوراینجزء او است و 

 طورایناگر کسی زنا کرد بچه مال خانه اصلی است و او و للعاهر الحجر  .1»الْحَجَر رِلِلْعَاهِ وَ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ«این است که 

و آن زانی فقط حد برایش جاري  دیآیمنیست که بگوییم تابع نطفه او است و زانی است و لذا بچه زانی به حساب 

شده در حدي که گفته  ايقاعدهچنین ، با اینکه از نطفه این بچه تکفل پیدا کرده است، در حیوانات هم ادعاي شودیم

 وقتآنبالفعل تابع خود آن حیوان است، اگر این باشد  اشهیفعلسیره قطعیه است اجزاء هر حیوانی در حین جزئیت 

نیست که بگوییم  طوراین، وقتی پیوند زده شد این جزء جزء این است و شودیمدارد در پیوندهایی که زده  ییهامصداق

هم  هانیا، در منی و امثال شودیمپیوند زده شد به این حیوان این جزء او  کههمیناین باقی بر شخص اولی است، 

را بگوییم  اششهیراست که بنا بر این قاعده کلیه که تبعیت اجزاء للحیوانی که االن این جزء او است نه اینکه  طورهمین
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اگر ما این قاعده را بپذیریم که تبعیت  استملحق به او بکنیم، تابع حیوانی است که مال او  مال کیست و نمائاتش را هم

این تابع بذر اولیه است و  گویندمیکه  هانیاباب کشاورزي و در باب بذر و رأس و  برخالفاست  للحیواناجزاء 

نیست، اگر این اجزاء وقتی  طوراینجا نمائاتش و رشدش و درختش همه مال کسی است که بذر براي او بوده، ولی این 

از حیوانی به حیوان دیگر منتقل بشود این مال حیوانی است که از نظر شرعی و عقالئی محکوم به این است که براي آن 

حیوانی است که االن جزء او است گفته شده سیره عقال بر این قاعده است و شرعاً به عنوان یک قاعده به حساب 

این مال خودش است اینکه او  شودیممنی به این حیوان منتقل شده و االن به صورت یک جنین متکون . اینکه دیآیم

را بفروشد این بیع مال شخص به خود او هست. مثل کتابی که دست شما هست و مال خود شماست کسی به شما 

و و جزء تابع این حیوان است و به خود او فروخت. اینجا هم این عض شودینمبفروشد این معقول نیست، مال شخص را 

بفروشیم و کسی بر این منی معامله بکند یا جنینی که از او تکون یافته  بیاییماین حیوان هم تابع آن شخص است، اینکه 

با این شخص این معامله شیء است که ملک او با خود شخص است، این معنا ندارد انتقال ملک شخص با خود او 

 است.

است که تقریباً مناقشه نشده و معموالً قبول  اجزاء الحیوان للحیواندوم همین قاعده تبعیت و اساس این استدالل 

 دارند.

 شبهه قاعده
است، اما نه به عنوان  موردقبولدر دراسات اشکالی به این قاعده وارد شده است و آن شبهه این است که این قاعده  

در جایی است که آن جزء ارزش  اجزاء الحیوان للحیوانین تبعیت قاعده کلی که هیچ قید و استثنائی نداشته باشد، ا

که این تابع او است و اما اگر آن جزء و عضو که االن  شودیمباالیی نداشته باشد و اهمیتی نداشته باشد، اینجا گفته 

که بگوییم این تابع  منتقل شده از یک قیمت و ارزش باالیی برخوردار باشد، ادعا شده که اینجا ما سیره عقالئی نداریم

 به آن تکسب کرد. شودینمو  شودیمآن حیوان 

یک قاعده مصرح و نهایی به آن شکل لفظی و داراي اطالقی نیست این  تبعیت اجزاء حیوان للحیواناصل این قاعده  

بگویند این عضو و این چیزي که جزء  ندیآینمبیشتر بر اساس سیره عقال متمرکز است و بر اساس آن شکل گرفته که 

را حساب بکنند و به آن ملحق بکنند، بلکه به خود حیوان بالفعل ملحق  اششهیربدن شده و عضو بدن حیوان شده، 

درست است، اگر حیوانی علف کسی را بخورد و علف هم مال دیگري بوده، بعد از آن علف  الجملهفی، این سیره کنندیم

، در سیره عقال و هیچ فقیهی هم فتوي نداده که بگوید چون دو سه کیلو گوشت او یا کندیمپیدا  و نما کندیمرشد 
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یعنی یک  ،شودمی بخشی از رشد و نمو او از آن علفی است که ملک آن شخص است، پس او مالک این به نحو مشاع

ف مال غیر شده، ضامن مال غیر است، بوده و اتال در کارنه مالک نیست منتهی اگر تقصیري  ،شودقسمتش را مالک می

 نه اینکه چون مال او در بدن او است، پس او مالک یک قسمتی از این حیوان شده.

 مناقشه قاعده
این است قاعده درست است و حتی اگر داراي ارز هم باشد آن چیزي که منتقل به بدن این حیوان شده، آن هم  

که جزئی که به او منتقل شده مضمحل در این بدن شود و با این یکی  مشمول این قاعده است، اما این در جایی است

و  شودیمو بعد هم از او جدا  کندیمنیست، براي اینکه حالت جنینی پیدا  طوراین هانیااما مثل منی و امثال  ؛شود

نیست  طورینا شودیمباید دید چطوري است، گاهی هست که همه مواردي که منطبق  هاآن. پیوند شودیممتولد 

باشد، ارزش دارد، منتهی این انتقال عضوي و جزئی از این حیوان به حیوان دیگر که فرض هم این است که  ارزشبی

 شودیماین امري که منتقل شده هضم در ماده حیوان بعدي  است آن دو صورت است یک بار است که داريارزشچیز 

، به حیثی که لست استقالل لها استقاللی ندارد، جزء او شده، در اینجا قاعده تبعیت درست شودیمو جزء کلیت وجود او 

، اما جزئی است که له استقالل و له شودیمدرست است جزء او  شودیماست، اما اگر مثل جنین باشد این منی که منتقل 

که  شودیم. این موجب شودیمو از او جدا  دیزایمو او را  شودیمو جنین  کندیمرشد  آرامآرامهویت مستقله و لذا 

 .ردیگینمبگوییم قاعده تبعیت اینجا را 

 وجه سوم: جهالت مثمن
این است که این منی که در رحم آن حیوان قرار گرفته، فرض بگیریم که مالکیت آن مالک اول هم در ملک صاحب 

انجام بگیرد، شرط  ايمعاملهروي آن  میخواهیم ملک او است، طورهمینحیوان اول هم باقی مانده باشد و بگوییم 

است که آن شیء و متعلق کسب و معامله و بیع معلوم باشد و مجهول نباشد، این منی چیز معلومی  معامله اینصحت هر 

است که اشیاء و اعیان  معامله ایننیست که در چه وضعی است و چه حالی دارد، یک حالت مجهولیتی دارد و شرط 

 باشد. معلوم القدر و المقدار و الوضعمله مورد معا
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 جواب وجه سوم
معلوم کرد، این مال زمانی است که نامعلوم بوده و  شودیمجواب اولش این است که در دنیاي امروز که همه را  

معلوم  شودیمچه جزئی دارد؟ در چه وضعیتی است؟ این را  راهی براي تشخیص نبوده، اینکه این منی چقدر است؟

 کرد، مانعی ندارد، این موضوعاً منتفی است، حداقل راه براي شناخت آن مشخص است.

الزم است، معلومیت  آنچهثانیاً حتی اگر با ابزارهاي نو و جدید نشود قدر و اندازه و وضع او را هم مشخص کرد،  

آنجا همین است که ذهن عرف است و معلومیت  فی کل شیء بحسبهعرفی شیء است و این هم متناسب با هر چیزي 

است که ظرف یک هفته این عمل را، این حیوان با آن انجام داده و با همان شکلی که جزئی از اجزاء این منی که جزء 

همین اندازه که در عرف وقتی منتقل شد،  شودیم، منحصر به حیوان رودیمکمی هم است و بخش زیادي از آن از بین 

و بعدش آن وضع را دارد، همین معلومیت عرفیه کافی است. این مثل چیزهاي دیگر نیست که ده روز این وضع را دارد 

 بگوییم باید وزن بشود.

 وجه چهارم: عجز از تسلیم 
درست است که  ايمعاملهاست که قدرت بر تسلیم مثمن وجود داشته باشد،  معامله اینصحت  شرایطاین است که از 

ري تسلیم کند، اینجا منی که در رحم این شخص است، این قدرت بر تسلیمش وجود مالک بتواند آن مثمن را به دیگ

 ندارد.

 جواب وجه چهارم 
، کندینمو ادعا  شودینممانع این حیوان  کههمیناست و در اینجا  تسلیم فی کل شیء بحسبهاین است که قدرت بر 

قدرت بر  اندگفته آنچهخودش است،  برحسبی این براي خودت باشد، همین تسلیم است. تسلیم در هر جای دیگویم

ماه که االن راهی به آنجا نیست، این را بخواهد به  يکرهتسلیم نیست، این است که چیزي که از او منتقل شده مثالً به 

کسی بفروشد، این قدرت بر تسلیم نیست، ولی اینکه عرفاً قدرت بر تسلیم وجود دارد و در هر جایی به تناسب خودش 

، بنابراین این هم وجه مهمی نیست که بخواهد مانع باشد، عالوه بر اینکه این مجهولیت و کندیمت بر تسلیم صدق قدر

مثل بیع است و االّ در صلح این نیست، بحث  ايمعاملهبه این شکل به خصوص مجهولیت در  هانیاقدرت بر تسلیم و 

ل تکسب است یا نیست به نحو بیع، اجاره یا صلح هر یک از ما در مطلق تکسب است. بحث ما این است که این امر قاب
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درست نیست، اما اینکه صلح بشود، منعی  دیگویمو  کندیمباشد، فوقش این است که این اشکاالت بیع را منع  هانیا

 ندارد.

 صورت چهارم: معامله منی قبل از انتقالش به رحم
 فحلبوده، این است که منی قبل از انتقالش به رحم دیگري یا خروج از  ترمتداولو  تررایجاین از صور دیگر 

آیا این جایز است؟ یا جایز نیست؟ این امر در قدیم هم در حیوانات متداول بود، چند نفر بودند  بخواهد معامله بشود،

را حفظ بکند، بیشتر براي  فحلنبود که حیوان  صرفهبهمقرونو براي همه  داشتندیمرا همیشه نگه  فحلکه چند حیوان 

یا  دادندیملی داشتند و آن را به دیگران اجاره بوده و حیوانات فحبکند و لذا کار بعضی این  زادوولداین بود که 

 ، البته بیشتر اجاره متداول بود.فروختندمی

 هم در بین خاصه هست.جایز است و هر دو قولش هم در بین عامه و  اندگفتههم  ايعدهمنع دارد،  اندگفته ايعده

 ادله قائلین منع

 . نجاست1
 جوابش این است که تا خارج نشده نجس نیست. 

 جهالت .2
 است. معلومیت کل شیء بحسبهجوابش این است که جهالت ندارد و  

 از تسلیم عجز .3
چیز عرفی است، البته یک احتمال همیشه هست که این انتقال به  برحسبقدرت بر تسلیمش  شودیماین هم گفته  

که این  ردیگیماین عملیه طوري انجام  دیگویمکه او حتماً باردار بشود،  کندینمنحو درست محقق نشود، او هم شرط 

 ماده منتقل به رحم بشود بنابراین این هم مشکلی ندارد.
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 مالیت عدم .4
هم متداول بوده است و در اعصار جدیده  وقتآناین هم جوابش روشن است که از نظر عرفی مالیت دارد و لذا  

حس کرد و تنها در  شودیمهم  غیرمستقیمشده به شکلی که مستقیم هم الزم نیست منتقل بشود،  ترواضحمالیت این امر 

 هانیاکه برایش مترتب است اگر بگوییم لقاح مصنوعی و  حیوان، بلکه در حیوان هم مالیت دارد، با توجه به آثاري

 تمام نیست. کدامهیچجایز است و لذا این چهار وجه 
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