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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بحث ششم بیع اعیان نجسه: بیع کلب و خنزیر
که بحث اول همان بیع کلب است و در بعضی کلمات این بحث مقید شده به  ردیگیمطبعاً بحث در چند قسمت قرار  

به کلب بري و  شودیمبیع کلب بري و علتش هم این است که سگ در حقیقت گفته شده در کتاب طهارت که تقسیم 

بري  بحري و در اینکه حکم نجاست و احکامی از قبیل نجاست که بر عنوان کلب مترتب شده، اختصاص دارد به کلب

؟ این در بین فقها محل اختالف است که واژه کلب که در روایات وارد شده، هم کلب شودیمیا کلب بحري را هم شامل 

، یا اینکه اختصاص به بري دارد. این گر چه بحثش در کتاب طهارت مطرح شده، اما ردیگیمبري را و هم بحري را 

و لذا در مکاسب هم تعبیر کلب و خنزیر که  دانندیمبه کلب بري  بسیاري از فقها و مشهور این است که کلب را منصرف

اساس بحث هم همین یک نکته است که کلمه کلب و خنزیر ولو اینکه در  و ؛آورده مقید به الکلب و الخنزیر البریات

جهت ایناز، اما انصرافش در کلمات همان کلب و خنزیر بري و غیر بحري است شودیمکلب و خنزیر بحري هم اعمال 

اي که براي نجاست کلب و خنزیر آمده ادعا شده که انصراف به کلب و خنزیر بري ادارد و بحري را شامل است که ادله

 و در کلب بحري و خنزیر بحري دلیلی براي نجاستش نداریم. اصل عدم نجاست است. شودینم

 کلب و خنزیر اقوال در 

چه کلب صید  مطلقاً در بین عامه اگر نگوییم مشهور مجمع علیه است، حرمت تکسب و بطالن تکسب به کلب است  

 نقل شده، ولی قول نادري است. هانیاو کلب معلم و چه غیر از آن، قول مخالفی هم نسبت به کلب صید و 

در بین خاصه و امامیه هم معموالً مشهور این است که تکسب به کلب جایز نیست، مگر کلب صید این بیشتر مشهور  

معامله با کلب حرام باشد وجود  مطلقاًاینکه بعضی احتمال اینکه  حالدرعیناما  ؛است طورهمیناست که در بین قدما 

اشد باز احتمالش هست، ولی قائلش خیلی کم است و لذا مشهور هم جایز ب مطلقاًدارد، گر چه خیلی کم است و اینکه 

 تکسب با آن کرد. شودینمرا  هاسگبین خاصه همان تفصیل است، گفته شده تکسب به کلب صید جایز است، اما سایر 

 منافع کلب:
اتی باشد که گفته شده که شاید در حیوانات کمتر حیوان طوراینکلب از حیواناتی است که منافع زیادي دارد و 

گوناگون از  يهااستفادهگوناگون بشود، از قدیم هم  يهااستفادهپذیر باشد و قابل این باشد که از آن قدر آموزشاین
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اینکه از حیوانات درنده است و حیوان  رغمعلی ردیگیمسگ مرسوم بوده و سگ از حیواناتی است که خیلی انس 

به همین  و ؛و تربیت است، این تفاوت را با خیلی از حیوانات وحشی دارد قابل اصالح حالدرعینخطرناکی است، ولی 

قرار بگیرد. در حقیقت در عین اینکه به لحاظ غضب خیلی شدید  تواندیمزیادي  مورداستفادهآن  پذیريتربیتدلیل 

ش هم باال است، به همین دلیل هم استفاده زیادي از آن اپذیريتربیتآموزي و آموزي و فنمهارت حالدرعیناست، 

به کلب ماشیه و کلب  طورهمینو  شدیم، از قدیم هم مرسوم بوده که کلب معلم بوده که در صید از آن استفاده شودیم

بعد از خصوصیت  يهادورهاست و در  هانیاحائط متداول بوده. کلب ماشیه همان سگ نگهبان گله و خانه و 

از آن استفاده  هانیاو کشف مواد مخدر و کشف اجساد و  هانگهبانیبیشتري شده، غیر از  يهااستفادهش اپذیريزشآمو

نجاستش و حرام  رغمعلییک حیوانی است که  االصولعلیلذا سگ  و ؛شودیمگاهی بیش از این استفاده  و ؛کنندیم

هاي زیادي دارد و لذا منافع محلله فراوانی دارد. در اناهاییآموز است و قدرت و توارتمه هانیابودن أکل لحمش و 

اش هم در اعصار قدیمه و لذا منافع محلله فرستندیمسگ  کنندیمکه  ییهاکمککشورهاي غربی هنگام زلزله یکی از 

 محرز بوده.

 آیا منافع استفاده از سگ به لحاظ شرعی جایز است؟
در بعضی از موارد دلیل داریم که جایز است، مثل صید و کلب ماشیه و...که در روایات آمده و  دیآیمبه نظر  

از سگ برد و در سایر موارد هم ما حرمتی سراغ نداریم، ممکن است انس  شودیمرا  هابهرهپذیرفته شده است که این 

کراهتی در بعضی از انتفاعاتش باشد  کنمیمفکر  دیآینممکروه باشد آن هم دلیل خاصش را من یادم  هانیابا سگ و 

ما دلیل خاصی نداریم انتفاعات به کلب جایز است مگر انتفاعاتی که مشخصاً تحریم شده که أکل  االصولعلیولی 

بنابراین در همان  ؛به عنوان نجاست تحریم شده هانیابراي نماز و  هانیالحمش تحریم شده و استفاده از پوست و 

 دلیلی به منع ندارد. به کلبگفت که منع وجود دارد، اما سایر انتفاعات  شودیمریم شده فقط انتفاعات تح

 راشهکلب  
که یک نوع مرض  گویندمی طوراینراش همان کلب هار است که طبعش حمله گري و هجوم است و هکلب  

این تعبیري که در  که ؛لحق...یلحق أو تترك ی 45/19خاصی دارد و به خاطر آن طبعش این است که تحمل علیه ...

آمده و در مورد عالم دینی هم آمده تحمل علیه یلحق کمثله کمثل تحمل علیه یلحق أو تترك یلحق...  سگ هارمورد 

تشبیه شده است. بدتر از کمثله حمار این است یکی از تعابیري که در قرآن آمده کمثل الحمار  سگ هارعالم دینی که به 
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، ولی این نقش اجتماعی او کندینمو استفاده  بردیماین است که چهار پایایی است که کتاب را است که کمی اخص از 

که انباري براي علم است، بدون اینکه روح و روان او تحولی پیدا بکند. آن بحث  دیگویم، آن نقش فردي را دیگویمرا 

ش حجابی اشخصی خودش است کمثل الکلب نقش اجتماعی است، بریده از معلومات خودش است و به لحاظ فردي

اي نبرده بهره دیگویمکمثل الکلب. آن هم اخص از این است و  اشاجتماعیبین او و معلوماتش وجود دارد، به لحاظ 

 وجودش مضر است. دیگویمولی این 

 بیان اصل در انتفاعات
اصل این است که انتفاعاتش جایز است و دلیل بر آن وجود ندارد. اگر ما باشیم و قواعد یعنی اگر روایت و دلیل 

ام است و باطل حر مطلقاًخاصی در بحث نداشتیم، باید بگوییم اگر کسی قائل به این شد که تکسب به اعیان نجسه 

اما اگر کسی این را نگفت که ما هم قاعده کلیه حرمت  ؛است، اینجا هم به عنوان مصداق باید همان نظر را بگوییم

در اینجا حرمت تکلیفی که معنا ندارد و بطالن وضعی هم تابع این است  وقتآننجسه را قبول نداریم،  اعیانتکسب به 

دارد  آموزيدستکه چون سگ حالت  کندیماقتضا  طوراینشته باشد، طبعاً قاعده که منافع محلله داشته باشد، یا ندا

نیست و جز  آموزدستمنفعت محلله دارد و تکسب به آن جایز است، مگر اینکه نوعی از سگ باشد که معلوم است که 

اما  ؛شودیمتکسب به او باطل  وقتآنیعنی انتفاع محلله براي او متصور نباشد،  ؛آیدبرنمیهجوم به دیگران کاري از او 

با او  شودیماست و قابل اصالح و تغییر است منفعت محلله برایش متصور است و  آموزدستچون سگ  االصولعلی

لوجود المنافع  .فاًیتکلفیه ال وضعا و ال  ۀلقلنا به اینکه ال حرم ۀمعامله کرد. این طبق قاعده است اگر لو کنا نحن و االدل

 فیه. ۀالمحلل

 ادله خاصه: مقتضاي روایات در مسأله چیست؟
روایاتی است که داللت بر بطالن تکسب  طایفهتقسیم کرد، یک  طایفهبه سه  شودیمروایاتی که در بحث وارد شده  

 ، قیدي ندارد تکسب به مطلق کلب مورد نهی وضعی قرار گرفته است.کندیم مطلقاً به کلب 
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 روایت اول
 وَ الْمَیْتَۀِ ثَمَنُ السُّحْتُ«: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّکُونِیِّ عَنِ  النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ نِبْ عَلِیِّ عَنْ وَ

 الْکَلْبِ  ثَمَنُ گوییممیتا آخر حدیث که اینجا تعبیر سحت دارد، منتهی بیان شد سحت که  1»الْخَمْرِ ثَمَنُ وَ الْکَلْبِ ثَمَنُ

و داللتش بر حرمت تکلیفی یک مقدار ضعیف است،  رساندینمبیش از این حرمت وضعی و بطالن معامله را  سّحْتٌ

متیقن از مدلول این است که بحث کردیم، این است که سحت حرام وقتی در معامالت به ثمن یا به تکسب تعلق  آنچه

 که باطل است. سند این روایت هم بحث نوفلی است که با تردید همراه است. کندیم، عرف استفاده ردیگیم

 روایت دوم
صل اهللا  النَّبِیِّ وَصِیَّۀِ فِی آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ جَمِیعاً أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَنَسِ  وَ عَمْرٍو بْنِ حَمَّادِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ وَ

 الْمَیْتَۀِ ثَمَنُ السُّحْتِ مِنَ عَلِیُّ یَا«این بود که  السالمعلیهکه از وصایاي پیغمبر به علی  السالمعلیه عَلِیٍّل�ِو سلم علیه و آله 

در اینجا هم تعبیر به سحت شده و داللتش هم در حد بطالن وضعی است، البته سند این هم سند تامی  2»الْکَلْبِ ثَمَنُ وَ

 نیست و توثیقی ندارد.

 روایت سوم
 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 و آله و سلم  اللَّه رَسُولَ أَنَّ حَدِیثٍ فِی ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ

. 3»الْکَلْب ثَمَنِ عَنْ وَ الذَّهَبِ خَاتَمِ عَنْ وَ الْفَحْلِ کَسْبَ یَعْنِی الدَّابَّۀِ عَسِیبِ عَنْ وَ الْبَغِیِّ مَهْرِ عَنْ تِسْعَۀٍ خِصَالٍ عَنْ نَهَى«

هم  الْکَلْب ثَمَنِ عَنْنهی . این الْکَلْب ثَمَنِ عَنْ. آنجا دارد ثمن الکلب سحت اینجا دارد الْکَلْب ثَمَنِ عَنْاینجا دارد که نهی 

بعید نیست که مثل سحت باشد، نهیی که تعلق به فعل نگیرد و به معامله و ثمن بگیرد این ظهور در بطالن دارد، نه ظهور 

 پس معامله باطل است.در حرمت تکلیفی 

 .93 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 1
 .94همان، ص  - 2
 .59همان، ص  - 3
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 بحث سندي
 بْنِ  سَالِمِ کنمیمفکر  الْخَطَّابِ أَبِی عَنْ عَدَوِیَّۀَ أَبِی وَ سَالِمٍ بْنِ سَالِمِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَسند این روایت 

از رجال کامل  الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ قَاسِمِتوثیقش را نپذیرفتیم. مثالً  دیآیمتوثیق ندارند. به نظرم  عَدَوِیَّۀَ  أَبِی وَ سَالِمٍ

دید، ولی اصل اینکه حدیث اعتبار  شودیم کندینمیاري  امحافظهالزیارات ظاهراً آن هم مشکلی دارد، این را دقیق 

 مسلم است. دیآیمندارد به نظر 

 روایت چهارم
 الْکَلْبِ  ثَمَنُ وَ«: قَالَ حَدِیثٍ فِی ع الرِّضَا عَنِ  الْقَاسَانِیِّ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ نْعَ أَصْحَابِنَا مِنْ  عِدَّةٍ عَنْ وَ

 و سند هم به خاطر سهل بن زیاد توثیقی ندارد. ؛اینجا هم باز دارد ثمن الکلب سحت به همان نحو .4»سُحْتٌ

 روایت پنجم 
 ثَمَنُ السُّحْتِ أَکْلِ مِنْ« السالملیهع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ: قَالَ الْمَدَائِنِیِّ جَرَّاحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ عَنْهُ وَ 

که توثیق ندارد،  اینجا هم دارد و نهی عن ثمن الکلب. این هم به خاطر قاسم بن سلیمان .5»الْکَلْبِ ثَمَنِ عَنْ نَهَى وَ الْخَمْرِ

نهی عن ثمن گر چه رجال کامل الزیارات باشد، ولی آن هم قبول نداریم. این روایت هم مبتالي به ضعف است. ولی 

 در این روایت هم آمده است. الکلب

 روایت ششم
این در تفسیر عیاشی هم همین مشکل را دارد  السالمعلیه الرِّضَا عَنِ الْوَشَّاءِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ تَفْسِیرِهِ فِی الْعَیَّاشِیُّ

سند ندارد و مقطوعه است. فقط  که ؛آوردیم، راوي آخر یا یکی دو تاي آخر را کندیمکه مستقیم سلسله سند را حفظ 

مسلم بین مرحوم عیاشی و حسن بن علی الوشاء فاصله زیاد بوده، ولی وسائط در اینجا  ؛دارد حسن بن علی الوشاء

 .6»سُحْت الْکَلْبِ ثَمَنُ«م از امام رضا است که فرمودند: کور نیست. منتهی این هنامشان مذ
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 مروایت هفت
ابراهیم بن ابی البالد هم  ظاهراًکه  الْبِلَادِ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْإِسْنَادِ قُرْبِ فِی جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

تا حضرت  مُغَنِّیَاتٌ جَوَارٍ عِنْدَهُ مَوَالِیکَ مِنْ رَجُلًا إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ السالمعلیه الْأَوَّلِ الْحَسَنِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ توثیقی ندارد. 

ثمن . اینجا هم دارد 7»سُحْتٌ الْمُغَنِّیَۀِ وَ الْکَلْبِ ثَمَنَ«که  دیفرمایمو بعد  اتیمغن يهاهیجارراجع به  دهدیمجواب 

 الکلب سحت.

فقط همان یک روایتش بعضی  هانیا. البته کندیمتکسب به کلب  داللت بر بطالن مطلقاًاین هفت روایتی است که  

قبول دارند که نوفلی عن السکونی است و معموالً مبتالي به ضعف است. ولی روایات متعدد است، شاید نظیر این را هم 

یا خبیث در بعضی از روایاتی که از عامه  ثمن الکلب سحتو همین مضمون که  اندکردهعامه دارند که از پیامبر اکرم نقل 

را مجموعاً با  هانیانقل کرده است. البته  هانیااز سنن بیهقی و  در دراساتروایات عامه هم  که ؛ردنقل شده خبیث دا

 داللت تامی نداشت. هانیااز  کدامهیچراحت کنارش گذاشت ولی به صورت مستقل  شودینماین کثرت و نقل متعدد 

 دوم روایات طایفه 
 غیر صید برده است. است که این سحت و بطالن را روي کلب ايطایفه

 روایت اول
 

صل اهللا علیه و آله  اللَّهِ رَُسولَ أَنَّ حَدِیثٍ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ عَلِیٍّ َعنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَنْهُ وَ 

دیگر ثمن الکلب سحت ندارد قید  .8»السُّحْتِ  مِنَ یَصْطَادُ  لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُ وَ الْبَغِیِّ مَهْرُ وَ الْخَمْرِ ثَمَنُ«: قَالَو سلم 

سحت است. این یک روایت است که همان تعبیر  کندینم. کلبی که صید السُّحْتِ مِنَ یَصْطَادُ لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُدارد 

 سحت را دارد منتهی کلب ال یصطاد است.
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 روایت دوم 
 .9»سُحْت الصَّیْدِ بِکَلْبِ لَیْسَ الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُ وَ سُحْتٌ الزَّانِیَۀِ أَجْرُ« السالملیهع قَالَ : قَالَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ

دارد ثمن کلبی که صید نیست سحت است. این روایت هم اعتباري ندارد، مگر قول آقاي بروجردي یا قول آقاي فاضل 

م دهد قبول است. با آن قول این روایت معتبر است، اما که اگر مرحوم صدوق نسبت جاز ندیفرمایمیا حضرت امام که 

 اً این روایت هم معتبر نیست.، طبعمیریپذینمروي قولی که این را نپذیرفت و ما هم 

 روایت سوم
 عَبْدِ أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ وَ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضَالَۀَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ  بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُ«این روایت استثنائاً در این همه روایات کامالً معتبر است، از امام صادق است که فرمودند:  .اللَّهِ

 .10»سُحْت یَصِیدُ

 روایت چهارم
 وَ الْخَمْرِ ثَمَنُ«: قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ میکنیمکه یکی دو سند را بعد بحث  بَصِیرٍ أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَاسِمِ

 هانیااین هم کلب ال یصطاد دارد. اینکه منظور از صید و  .11»السُّحْتِ  مِنَ یَصْطَادُ لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُ وَ الْبَغِیِّ مَهْرُ

 .میکنیمچیست؟ بعد بحث 

 روایات طایفهنتیجه دو 
نیست که  طوراین؟ اینجا مطلق و مقیدي است که مثبت یا نافی نیستند، میکردیماگر تنها بودند چه  طایفهاین دو 

یکی مثبت باشد، یکی نافی باشد، مطلق و مقید این است که یکی گفته اکرم العالم یکی گفته که ال تکرم العالم الکافر. 

. یا بگوید ال تکرم الفاسق شودینمولی اگر یکی بگوید اکرم العالم و یکی بگوید اکرم العالم الذي هو عابد. مطلق و مقید 

اما  ؛شودیمو یکی بگوید ال تکرم الفاسق المرتکب للکبیره. مطلق و مقیدي که مثبت و نافی باشند، مطلق بر مقید حمل 

مقید است حداکثرش این است که حمل بر این  آنچه، فقط شودینموقتی مثبتین یا نافیین باشند، مطلق بر مقید حمل 
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یعنی در عالم و عادل  ؛تأکید بیشتري است. یک جا گفته أکرم العالم و یک جا گفته اکرم العالم العادل که آنجا شودیم

تأکید بیشتري دارد ال تکرم الفاسق و ال تکرم العالم الفاسق الفاسق الذي هو عالم. این معنایش این است که تأکید 

اد. اکرم العالم الذي هو عادل معنایش این نیست که غیر . کلب الذي ال یصطشودینمبیشتري دارد، ولی این حمل بر آن 

عادل را احترام نکن. این مفهوم لقب است مفهوم لقب همان خود عنوان است. اکرم العالم، العالم مفهوم ندارد که غیر عالم 

الذي هو  لذي ال یصطادرا احترام نکن. وقتی هم بگوید که اکرم العالم العادل، العادل هم مفهومی ندارد. اگر مفهوم داشت ا

ندارد در این دو  مفهوم هانیامثبت و نافی شد. ولی با توجه به اینکه لقب و وصف و  وقتآنغیر صید این مفهوم داشت، 

مطلق کلب سحت است، منتهی در کلب غیر  میگفتیم طایفهلذا اگر ما بودیم و دو  و ؛حمل مطلق بر مقید نیست طایفه

سومی است که آن طرفش را هم ذکر کرده، یعنی صید و غیر صید  طایفهاینجا با هم تقابل ندارد. صید تأکید دارد. این تا 

 .شودیمجاي جمع پیدا  وقتآنکه بیاید  طایفهرا تفصیل قائل شده. آن 

 سوم: تفصیل بین صید و غیر صید طایفه 
روایاتی است که نگفته کلب سحت است، یا ثمن الکلب غیر صید سحت است، بلکه عالوه بر آن گفته ثمن کلب  

 صید ال بأس به یعنی کلب و صید را تصریح کرده که ال بأس به.

 روایت اول
 أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  عَلِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ

 .الْعَامِرِيِّ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْمَلِکِ عَبْدِ بْنِ مِسْمَعِ عَنْ الْأَصَمِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْعَمَّارِيِّ الْوَلِیدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ هَاشِمٍ

 و ؛این سند افراد زیادي دارد که توثیقی ندارد، مخصوصاً قاسم بن ولید و ابی عبداهللا عامري که مجهول هستند 

کلبی که صید  یَصِیدُ لَا الَّذِي الْکَلْبِ  ثَمَنِ عَنْ السالملیهع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُاسمشان در کتب رجال نیست. این دارد که 

. صیود به معناي کلبی است که صید کننده است. اینجا 12»بَأْسَ  فَلَا الصَّیُودُ أَمَّا وَ سُحْتٌ«: دیفرمایم، حضرت کندینم

. طبعاً اینجا مقیدي هست که بَأْسَ فَلَا الصَّیُودُ أَمَّا وَ دیگویم سُحْتٌ یَصِیدُ لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنِ تفصیل داده فقط ندارد که 

 روایت اعتبار ندارد.جمعش هم روشن است. این 
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 روایت دوم 
 میکنیمابی بصیر است که بحث عن علی عن همان سند قاسم  بَصِیرٍ أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَنْهُ وَ

منظور دیگري  الْآخَرُ وَ .13»ثَمَنُهُ یَحِلُّ لَا الْآخَرُ وَ بِثَمَنِهِ بَأْسَ لَا« قَالَ الصَّیْدِ کَلْبِ ثَمَنِ عَنْ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ

معنا بکنیم. سند این روایت را باید بحث  طوراینغیر صید است آن ال یحل ثمنه. این هم بنا براینکه  آنچهاست یعنی 

 کنیم.

 روایت سوم 
این همان  .الْعَمَّارِيِّ الْوَلِیدِ بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنِ هَاشِمٍ أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عَلِیٍّ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

که این دو یک روایت باشد. گر چه ظاهرش خالف  انددادهي است که در آن روایت هم بود بعضی احتمال رماعولید 

 فَلَا الصَّیُودُ أَمَّا وَ سُحْتٌ« :فَقَالَ یَصِیدُ لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُاین است. سند این هم معتبر نیست. 

 این هم روایت دیگري است که شاید یکی معتبر باشد. .14»بَأْسَ
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