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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حیوانات جایزاست؟آیا تکسب به عسیب 
بیان شد که مسأله هم بین عامه و هم بین خاصه محل اختالف است و دو قول در باب آن وجود دارد، هم به لحاظ 

 حکم وضعی و هم به لحاظ حکم تکلیفی.

 ادله عامه حرمت و بطالن

 نجاست .1

 . جهالت2

 تسلیم. عجز از 3

 مالیت عدم .4
، کردینمقابل جواب بود و الاقل مطلق تکسب را منع  هاآناین چهار وجهی بود که وجوه عامه بود و هر یک از  

، نه حرمت تکلیفی که بگوییم این کندیمعالوه بر اینکه بعضی از این وجوه بر فرض تمامیتشان فقط بطالن را اثبات 

 معامله عقاب دارد.

 صهوجه پنجم حرمت و بطالن: روایات خا
 .کندیمروایاتی در این بحث وارد شده، چه از طرق عامه، چه از طرق خاصه که داللت بر منع 
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 روایات خاصه

 روایت اول
 الْقَاسِمِ  عَنِ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِی عَنْ عَدَوِیَّۀَ أَبِی وَ  سَالِمٍ بْنِ سَالِمِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وَ

صل اهللا علیه  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ« حَدِیثٍ فِی السالملیهماع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ

با عین و  عسیب دابه ،1»... الْفَحْلِ کَسْبَ یَعْنِی الدَّابَّۀِ عَسِیبِ عَنْ وَ الْبَغِیِّ مَهْرِ عَنْ تِسْعَۀٍ خِصَالٍ عَنْ نَهَىو آله و سلم 

سین که همان ماده مولد مثل است، قبل از خروج از فحل که عسیب دابه می گویند. مقصود هم که گفته نهی کرده یعنی 

 ل شده.کسب از این طریق است. این یک روایتی است که در اینجا آمده است که از معانی االخبار و خصال نق

 بحث سندي
این روایت از نظر سند اعتبار ندارد، براي اینکه ابراهیم بن محمد بن حمزه و فکر کنم سالم بن سالم توثیقی ندارند،  

 توثیق دارند. هانیاالبته ابی الخطاب و هارون بن مسلم و 

 بحث داللی 
ظهورش قطعاً در بطالن وضعی  شودیمداللتش این است که نهی از عسیب دابه یا کسب که نهی از کسب که گفته 

است و بعید نیست که هر دو را بگیرد. ظاهر اولیه نهی حرمت و بطالن است، اگر بخواهیم حمل بر کراهت کنیم، طبعاً 

 در حد ظاهرش این است که حرام و باطل است. خواهدیمقرینه و دلیلی 

 روایت دوم
است که فرمودند که من السحت عسب الفحل. این تعبیر را دارند عن علی علیه السالم أنه قال که از امیرالمؤمنین 

گاهی به  هانیاهر یک از  و ؛عسب بماء الفحل قبل الخروجهم  شودیم. هم عسیب گفته که من السحت عسب الفحل

 .حلمن السحت عسب الفخود ماء می گویند و گاهی به معامله متعلق به او می گویند که اینجا مقصود همان دومی است 
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 بحث سندي
این روایت هم باز سند ندارد در جعفریات، خود این کتاب محل کالم است که سند درستی داشته باشد، یا نداشته 

 باشد و روایت اینطور نیست که این کتاب بتواند براي ما کتاب معتبري باشد.

 بحث داللی
که قبالً بیان شد، ظهورش در حرمت و . این من السحت همانطور من السحت عسب الفحلاز نظر داللت دارد که  

 الاقل در بطالن است، اما اینطور نیست که اگر قرینه اي قائم شد نشود آن را حمل بر کراهت کرد.

 روایت سوم: روایت دعائم االسالم 
این  که ؛عن آبائه أن رسول اهللا نهی از چند چیز از بیع االحرار و عسب الفحل هیأبعن ابی عبداهللا علیه السالم عن 

نهی عن خصال نقل شده که شاید با روایت دیگري هم که  هم از دعائم االسالم از رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و سلم

 یکی باشد. و عسب الدابه

 بحث سندي
 به اسنادش اکتفا کرد و مقطوعه است و لذا سند این معتبر نیست. شودینمروایت دعائم االسالم هم اعتباري ندارد و 

 داللیبحث 
 بر بطالن است و مانعی ندارد. اشهیاولظهور 

 شبهه 
ممکن است در این روایت اولی که از وسائل نقل کردیم و روایت سوم که از مستدرك نقل شده، کسی یک اشکال 

داللی متوجه بکند که در اینجا از چند چیز نهی شده که بعضی از چیزهایی که در این بحث وارد شده است کراهت دارد 

و لذا چون سیاق، سیاقی است که در او بعضی از امور مکروهه هم قرار گرفته ظهور نهی در وجوه  قطعًا حرام نیست و

 . این هم یک شبهه اي است که ممکن است در اینجا انجام بشود.شودیمبرداشته 

5 

 



 ١١٢٣ �ماره ثبت:                   )عسیب( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                           

 جواب شبهه
ند چیز که یکی دو تا مکروه جوابش این است که سیاق به این شکل قرینیت ندارد، وقتی که یک نهی آمده در چ 

که یک دستی اینجا رعایت نشده است، سیاق اگر اینطور باشد که مثالً  شودیماست و تعدادي هم حرام است، معلوم 

نهی را روي نه چیز بیاورد، هشت چیزش معلوم است که مکروه است و یکی هم محل بحث است، آنجا ممکن است که 

که این مورد نهمی که محل اختالف است  کندیمهت است، یک قرینیتی پیدا بگوییم نهی روي هشت موردي که کرا

حمل بر کراهت بشود، اینجا بعید نیست که بشود به سیاق تمسک کرد به عنوان یک قرینه براي اینکه مثالً نهی را حمل 

کنار هم قرار گرفته  اما نوع دوم سیاق این است که یک مجموعه اي از جمالت ؛بر کراهت کنیم این یک نوع سیاق است

که یکی دو یا سه موردش به خاطر قرائن خاص حمل بر خالف ظاهر شده و یک تصرفی مثالً در کلمه نهی است که 

شده، اما از آن طرف سه چهار مورد هم مطابق قاعده است، آنوقت در یکی که شک بکنیم  هانیاحمل بر کراهت و 

هم بر اساس مقدمات حکمت حرمت و بطالن است  اشهیاولسیاقی وجود ندارد براي اینکه در جامع به کار رفته ظهور 

ندارد که بگوییم اینجا باید و در جایی هم که شک کنیم همان ظهور حاکم است، سیاق هم اینجا یکدستی اینجا وجود 

این را یک دستش کرد، اصالً دو سه جور در جمله به کار رفته و لذا چون دو سه نوع به کار رفته هر جایی هم که شک 

 بکنیم باید حمل کنیم بر همان ظهوري که مطابق قاعده است.

دستی در این جمالت وجود پس سیاق اگر در جایی یکدستی ایجاد بکند ممکن است قرینه بشود، اما وقتی یک

حمل بر خالف ظاهر اولیه کنیم، باید همان قاعده اولیه را بگیریم اینجا هم از  میتوانینمندارد، جایی هم که شک کنیم، 

همین قبیل است در همین نهی عن خصال تسه تعدادش قطعاً حرام است و در یکی دو مورد هم کراهتی وجود دارد 

هم که شک داریم حمل بر کراهت بکنیم که خالف ظاهر اولیه است، اینجا باید به ظهور  بگوییم که اینجایی شودینم

 اولیه تمسک کنیم و لذا قرینه داخلی در این روایت وجود ندارد.

 روایات عامه

 روایت اول
ن سه این هم از طرق خاصه با ای نهی رسول اهللا عن عسب الدابهیعنی در واقع این روایت  ؛است نهی رسول اهللاو  

نقل روایت شده که البته ضعیف بود و هم از طرق عامه نقل شده که سند معتبري براي ما ندارد ولی در مجموع ما در 
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باب عسیب دابه و تکسب به او مجموعه اي از روایات داریم هم از عامه هم از خاصه که ممکن است کسی بگوید چون 

نداریم، چون هم عامه هم  هاآننیاز به سند خاص در هر یک از  و میکنیماین زیاد هست به نوعی ما اطمینان پیدا 

خاصه این را متعدد نقل کرده و اسناد خاصه حداقل این سه سند اینجا بود و اسناد عامه هم شاید چهار پنج روایت باشد 

خاصه بر خود براي بطالن معامله به عسیب دابه که این مجموعه روایات ادله  شوندیممجموعاً دلیل پنجم  هانیا

 موضوع است بر خالف آن چهار دلیل قبلی که قواعد عامه بود.

 پاسخ دلیل پنجم

 پاسخ اول: اشکال و مناقشه سندي
این سه روایتی که در وسائل و مستدرك مالحظه کردید، هیچ کدام سند تام و موثقی ندارد. پس این از نظر سندي 

، روایات عامی است که براي ما قابل اعتماد نیست. این اشکال سندي دانکردهضعف دارد و روایاتی هم که از عامه نقل 

است، مگر اینکه کسی بگوید که تعدد این روایات در این مورد به خصوص که هم عامه دارند و هم خاصه دارند و با 

وثوق خبري  ولو وثوق مخبري اینجا نیست، اما شودیماین موجب نوعی وثوق به مضمون  میگفتیمقیودي که ما سابق 

 اینجا وجود دارد و همین کافی است.

 وثوق خبري 
 توانندیممعنایش این است که الزم نیست احراز وساطت راوي کنیم، همینکه خبر خبري شد که عقال آن را  

 بپذیرندف کافی است ولو راوي غیر موثقی هم نقل کرده باشد.

 پاسخ دوم: روایات معارض
من السحت داریم یا داریم  نهی عن عسیب الدابهاین است که این روایات مبتالي به معارض است، درست است که 

این را داریم که ظهورش هم این است، هیچ قرینه داخلی در روایت هم نیست که این را حمل بر کراهت و  کسب الفحل

 و ؛کندیمم و مجوزه این هست و این معامله به فحل را تجویز اما در نکته مقابل روایاتی داریم که طائفه دو ؛کنیم هانیا
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، قرینه شودینماین است که نهی را حمل بر کراهت کنیم ال بأس با بطالن و حرمت جمع  هاآناین جمع عرفیش با 

 .میکنیمرا از حرمت و بطالن منسلخش کنیم و حمل بر کراهتش  هاآنکه  شودیم

 روایات مجوزه 

 روایت اول
حمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن حنان بن سدیر قال م 

که وارد بر حضرت شدیم و کسی به نام فرقد که شغلش حجامت بود همراه ما بود و  دخلنا علی ابی عبداهللا علیه السالم

فداك إن  جعلنی اهللا کندیمت تا اینکه از امام سؤال بحث شده که روایت مفصلی اس هانیاآن روایت راجع به حجامت و 

به مذکرش تیس می گویند من  هانیاتیس یعنی حیوان مذکر که در گوسفند و گاو لی تیسا اکریه فما تقول فی کسبه 

. طبعاً این سؤال کرایه خود حیوان براي ایاب و ذهاب فما تقول فی کسبه دهمیمگوسفند مذکري دارم که آن را کرایه 

 شودیم. کل کسبه فإنه لک حاللنیست، چون قرینه بعد دارد حکم کسب با این چگونه است؟ حضرت فرمودند: 

. پسندندینم. ولی مردم این را خیلی والناس یکرهونهو کسب او براي تو حالل است  کل کسبه فإنه لک حاللبگوییم 

چنین افرادي بودند که  کردندیم، مذمتش دادیم. چرا این امر را انجام قلت ألي شیء یکرهونه و هو حاللقال حنان 

: دیفرمایمبراي اینکه گوسفند یا گاو یا شتر ماده را باردار بکنند. حضرت  کردندیمتعدادي از حیوانات مذکر را حفظ 

و مذمت هم  کردندیمهم بعضاً است، اینکه مسخره هم تأیید ناس بعض اشنهیقر . این حرام نیست.فإنه لک حالل

و جاي  دادندیمدر این امر بوده که مسائل مختلف دارد و اّال خیلی وسیع دابه ها را براي حمل و نقل کرایه  کردندیم

االّ  روي تیس عنایت دارد، یعنی حیوان مذکر است و شودیممعلوم  دیگویممذمت نبود، عالوه بر این تعبیر تیس که 

 فرقی ندارد که دابه باشد قرائن زیادي وجود دارد که مقصود موضوع بحث ما است.

 بحث داللی
 کسبش حالل است. دیگویماین روایت از نظر داللت کامًال واضح و روشن است، هیچ تردیدي در آن نیست که  

8 

 



 ١١٢٣ �ماره ثبت:                   )عسیب( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                           

 بحث سندي
از نظر سند تنها مشکل این سند همان سهل بن زیاد است که اختالف وسیعی در آن است بعضی می گویند واألمر 

آن را قبول کرد. در  شودینمقبولش ندارند، چون تضعیفاتی وجود دارد که  هانیابالسهل سهل. ولی مثل آقاي خوئی و 

در هر حال سند  رندیپذیمی گویند امر در سهل سهل است و آن را توثیق کنیم ولو اینکه بعضی م میتوانینممجموع ما 

 این روایت بی اشکال نیست، ولی داللتش کامالً خوب و درست است.

 روایت دوم
و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن  هیأبعن علی بن ابراهیم عن 

عرض کردم خدمت که اجرتی که به خاطر  دیگویمابی عبداهللا علیه السالم فی حدیث قال قلت لهم. معاویه بن عمار 

لو اینکه عرب به خاطر این  و ؛چطور است؟ حضرت فرمودند: إن کانت العرب لطعایر به و ال بأس میریگیمتیوس 

یکدیگر را به خاطر اینکه کسی حیوانات مذکري را حفظ بکند و کارش  کنندیمو سرزنش  کنندیمهمدیگر را مسخره 

 این باشد اما و ال بأس.

 بحث سندي
 این روایت سندش خیلی معتبر است، از جمله سندهاي بسیار معتبر است و حتی اشکالی هم که راجع به پدر علی 

اشکالی در آن وجود دارد، آن اشکال هم در اینجا وارد نیست، براي  میگفتیمبن ابراهیم داشتیم که ابراهیم بن هاشم 

از دو نفر نقل می  و عن محمد بن اسماعیل یعنی علی بن ابراهیم هیأبعن علی بن ابراهیم عن اینکه تعبیر این است 

ی بن ابراهیم محمد بن اسماعیل فضل بن شاذان ابن ابی عمیر کندف یکی ابراهیم بن هاشم پدرش است و سلسله عل

 بن عمار این روایت صحیح است، همه عدل امامی ثقه هستند.معاویۀ 

 پاسخ سوم: أوفوا بالعقود 
. أوفوا بالعقود دیگویمو عام قرآنی  شوندیماگر هر دو روایت هم تعارض بکند، هر دو روایت از دو طرف ساقط 

 .شودیممعامله جایز 
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 ١١٢٣ �ماره ثبت:                   )عسیب( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                           

 نظر استاد
آنچه که مهم است این است که منفعت حالل در این امور باشد، چه در مورد انسان، چه در مورد حیوانات. منفعت  

همه  هانیامحلله که بود، چه قبل از خروج آن مایع و چه بعد از خروج و چه موقعی که در رحم انثی قرار بگیرد، 

 .ماندینماقی تکسب به آن جایز و نافذ است و اشکالی ب
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