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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تکسب کلب

 اخبار طایفهجمع بندي سه 
، اگر ما کندینمدوم خبر معتبري بود، اما در نتیجه خیلی فرق  طایفهاولی و ثالثه ضعیف بودند و در  طایفهاین بود که 

که کلب صید مانعی از تکسب به آن نیست و غیر آن تکسب به آن  شدیمرا معتبر بدانیم، حاصل جمعش این  طایفهسه 

دوم  طایفهاولی و ثالثه را ضعیف بدانیم، باز هم نتیجه همین است براي اینکه خبر معتبر در  طایفهممنوع است و اگر هم 

. ثمن کلبی که صید نیست و صیود نیست سحت است، بقیه هم طبق قاعده 1»سُحْت یَصِیدُ لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُ« دیگویم

، نتیجه یکی است، چه ما هر سه گروه از رساندیممانعی ندارد و لذا چون قواعد فوق و عمومات فوق همین مضمون را 

صید سحت و غیره ال  کلب شودیم، اگر هر سه را معتبر بدانیم شودیماخبار را معتبر بدانیم و چه ندانیم نتیجه یکی 

که معتبر » سُحْت یَصِیدُ  لَا الَّذِي الْکَلْبِ ثَمَنُ« دیگویمو اگر هم گروه اول و سوم را معتبر ندانیم، آن روایتی که  مانع

بقیه در روایت نیست، ولی طبق قاعده معلوم است و مانعی بر آن نیست، مگر اینکه  سُحْت یَصِیدُ لَا آنچه دیگویماست، 

کسی قاعده بیع نجس را قبول کند، چون ما آن را قبول نداریم، قاعده عمومش این است که هم جایز است و هم نافذ 

 . شودیماست و لذا باز هم نتیجه همین 

 مقصود از یصید و ال یصید
محل بحث و کالم بود که آیا مقصود صید به معناي قابلیت  یصید و ال یصیدمقصود از  مطلب دوم این بود که

هم بشود و سایر کالبی که منافع  هانیاصیادیت و صیدیت به معنی اللغوي و عام است که شامل کلب حائط و ماشیه و 

سام کالب نشود؟ که اینجا گفتیم است که شامل سایر اق کلب صید بالمعنی الخاصمحلله عرفیه دارند؟ یا اینکه مقصود 

، ولی غالب نظر اول را دارند و ما هم گفتیم که بیشتر نظر اول اظهر است و اگر هم گویندمیحضرت امام دومی را 

و متیقن است، این است که کلب صید  ترروشن آنچهکه  دهدیممن االجمال و اجمال هم نتیجه  الاقلنگوییم اظهر است 

به آن تمسک کرد، باید به  شودینممشکوك است و لذا اجمالی که دارد  مابقی ردیگیمآن قسم صید به معناي خاص را 
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، اگر شودیم، اگر ما روایات سحت را قبول کنیم، عدم جواز شودیمعمومات مراجعه کرد که عمومات هم عدم جواز 

 آنچه. علتش این است که ما نگفتیم کلب الصید اشاره به یک نژاد است، عنوان مشیر نبود، شودیمقبول نکنیم جایز 

، این عنوان، عنوان شدیم طورهمینگفتیم یکی از احتماالت این بود که این عنوان مشیر به یک نژاد باشد، اگر آن بود 

 رفتیم.قابلیت فعلی براي صید دارد. این دو نتیجه را گ آنچهموضوعی است، 

 اقسام کلب

 صید بالمعنی الخاص  کلب .1
که حکمش واضح شد، به هر شکلی در این روایات عمل کنیم، کلب صید مانع وضعی و تکلیفی از تکسب به او 

 و حکمش روشن است و همه هم به آن اتفاق دارند. کردیمنیست و روایات داللت بر این امر 

 ولگرد کلب .2
قسم دوم کلبی است که نه صید است و نه سایر منافع محلله، بیشتر یک سگی است که ولگرد است، یا سگ  

 هانیاو بیابان است و هیچ منفعتی براي او مترتب نیست این هم نوع دیگر است و تزئیناتی و  هاجنگلکه در اي هدرند

 هم ممکن است بگوییم مشمول همین قسم است.

جنگلی شکاري که شکار خاص ندارد در حد  يهاسگولگرد است یا  آزاربیولگرد و  يهاسگاین قسم مسلمش  

اما اگر آن روایات را نپذیریم  ؛اینکه آن روایات سحت را ما بپذیریم بنا بریک بیابان است، این نوع هم اشکال دارد، 

یعنی این قسم دوم گرچه اجماع است که تکسب به او اشکال دارد، اما اگر  ؛ممکن است بگوییم آن اشکال ندارد

اولی در این  طایفهاجماعش را کسی بپذیرد دلیلش اجماع است یا حرمت تکسب به بیع اعیان نجسه است یا روایاتی که 

 شودینمآخرش  باید باشد. این هم قسم دوم است که هانیاتکسب به کلب حرام است. یکی از  گفتیمبحث است که 

 قبولقابلبودن این محل بحث نباشد و  دارمشکل دیآیملذا به نظر  و ؛آن مجموعه از روایات قسم اول را کنار گذاشت

 است.
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 . کلب حائط یا ماشیه 3
قسم سوم این است که کلب، کلب حائط یا ماشیه است. سگ نگهبان است و سگی است که از آن در ارتش و کشف 

خیابان و سگ  آزاربیولگرد  و ؛، ولی بر صید نیستردیگیمقرار  برداريبهرهساد و سایر موارد مورد جرائم و کشف اج

، ولی نه استفاده خاص صید، این قسم ردیگیمقرار  مورداستفادهدرنده جنگلی نیست، بلکه کامالً به نظام زندگی عقالئی 

ت؟ یا جایز نیست؟ در این قسم مشهور در قدما سوم است که بحث در این خیلی جدي است که آیا بیعش جایز اس

معاصر هم قول به  يهادورهشده و در  رایجنوعی منع بود، اما از خود مرحوم شیخ به بعد قول به جواز هم متداول و 

و در دوره ما هم اختالف  اندشدهدر بعضی از کتبشان قائل به جواز  هانیانبوده و مرحوم عالمه و شهید و  طوراینجواز 

 است.

 وجوه جواز تکسب کلب حائط و ماشیه 

 وجه اول: اجماع
 است که به آن استدالل بکنند اجماع است. رایجخیلی  اینجاهاکه 

 پاسخ وجه اول
احتمال مدرکی بودنش خیلی قوي است، با وجود انبوه روایات و  اینجاهاجوابش واضح است که اجماع در 

کاشف از قول معصوم نه مستند به روایات وجود دارد به چنین  نظراتفاقگفت  شودینم، مینیبیم ینجاهااکه ما  ییهابحث

 .کندیماعتنا کرد. پس احتمال مدرکیت اجماع که وجود دارد آن را از حجیت ساقط  شودینمچیزي 

 اولی طایفهوجه دوم: ضعف سند روایات  
قات داله بر حرمت تکسب به کلب را از نظر سندي مورد انکار قرار اولی و اطال طایفهاین است که کسی روایات  

روایات  طایفهاولی از سه  طایفهدهد، چون از نظر داللی مشکل نداشت در واقع پشتوانه اصلی براي حرمت بیع کالب 

نوع کرده بود، اگر مطلق بیع کلب را مم طوربهبود و مجموعه اخبار و احادیثی که در باب پنج و باب چهارده آمده بود و 

و تنها روایت  میدانستیمرا از نظر سندي مخدوش  اشهمهکسی این مجموعه را از نظر سندي مخدوش بداند که ما 

که براي ما تردید پیدا شد، اگر کسی همه روایات را  آن را تصحیح کرد شدیمنوفلی عن السکونی بود که بنا بر نظري 
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تی نیست که بگوید تکسب به همه کالب محرم و باطل است و وقتی روایات تام نبود مناقشه کند، عمالً روایات و مطلقا

به اینکه  گرددبرمیو مطلقات باالتر هم چون اطالقی در بیع اعیان نجسه را قبول نداریم  میکنیمبه مطلقات رجوع 

 .احل اهللا البیع و أوفوا بالعقودتکلیفاً جایز است و وضعاً هم 

ذکر کرد که این وجه را اگر بخواهیم به لحاظ سندي دقیق بررسی کنیم  شودیماین هم وجه دومی است که  

را حذف  هانیاهمه  تواندینماست. گفتیم مگر اینکه کسی بگوید کثرت این روایات طوري است که انسان  طورهمین

 کند و کنار گذارد.

 الصید بالمعنی العام مقصود کلبوجه سوم: 
نیست،  اد یا یصود کلب الصید بالمعنی الخاصالذي یصطاست که کسی مثل حضرت امام بفرماید مقصود از  این

قابلیت درندگی به معناي عام در آن  آنچهیعنی  الذي یصطاد یا صیوداست و مقصود از  کلب الصید بالمعنی العامبلکه 

ند و از آن استفاده بشود، آن ویژگی عام در آن هست. بک گوشتحاللاست، نه اینکه تعلیم داده شده و براي اینکه صید 

از این  هاسگطبعاً کلب حائط و ماشیه و بسیاري از اقسام دیگر  وقتآناگر آن را بگیریم که امام این را ترجیح دادند، 

 ست.این هم وجه سوم ا هانیاو امثال  شودیمبه عنوان نگهبانی استفاده  هاآنویژگی برخوردار هستند که از 

 پاسخ وجه سوم
 ینکه اگر هم معناي عام را بگیریم،بگوییم معناي عام مراد است و عالوه بر ا میتوانینمگفتیم روایت اجمال دارد و 

، ردیگیمنگهبان را  يهاسگو اخص از مدعا است، براي اینکه کلب حائط و ماشیه و  ردیگیمطبعاً بعضی از اقسام را 

 ییهاسگدیگري از  يهااستفادهممکن است  هانیاجرائم و اجساد و  در کشفباشند که  ییهاسگاما ممکن است 

کشته شده، یا وجود ندارد،  هاآنهستند و ویژگی سبوعیت... و غضب در  خاصیتبیولگرد و  يهاسگبشود که همین 

براین هم شمول این عنوان نسبت به همه بنا ؛ردیگینمرا هم طبعاً این وجه  هاآن، شودیم هاآندیگر از  يهااستفادهولی 

ذو منفعت  يهاسگاقسام و معناي عام در صید محل کالم و مناقشه بود و بر فرضی که معناي عام هم داشته باشد، همه 

 .ردیگینممحلله و عقالئیه را 
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 خصوصیت اءوجه چهارم: الغ
که  فرمودندیمم مثل وجه قبل که حضرت امام و تنقیح مناط کنیم، نگویی اء خصوصیتالغادعاي  بیاییماین است که 

یصطاد و ال  دیگویممقصود از کلب الصید که معناي عام و مطلق است که شامل کلب حائط و ماشیه بشود، روایاتی که 

که سایر  ردیگیممعلم براي صید است، آن کلب خاص مقصود است. ال یصطاد هم مقابل آن را  هايکلبمقصود  یصطاد

در صیود منعی نیست و  دیگویمتنقیح مناط کرد و روایاتی  شودیماد است، اما آن روایاتی که اقسام داخل در ال یصط

تکسب به کلب الصید مانعی ندارد تعمیمش داد به سایر اقسام کالبی که ذات منفعت محلله است و بیانش هم این است 

ش چیست؟ ممکن است بگوییم در مقام تحاور مخاطب به این کالم اطمینان سرصیود ال بأس  دیگویمکه اینکه روایات 

مانعی از تکسب به کالب نیست، وجهش این است که منفعت محلله دارد. چرا  ندیفرمایمکه وجه اینکه امام  کندیمپیدا 

رد؟ چیزي در اینجا تکسب به آن مانع دا کندینمکلبی که صید  دیگویمکلب الصید مانعی ندارد و مقابلش  دیگویم

 يهاسگو از قبیل  ردیگیمقرار  مورداستفادهدر این امر هست از نظر عقالئی اي هنیست، جز اینکه منفعت محلل

ولگرد یا مهاجمی که هیچ خاصیتی برایش مترتب نیست از آن قبیل نیست. سر تأکید روایات بر این جواز  خاصیتبی

، این است راز اینکه شودیماز آن بشود و استفاده عقالئی از آن برده اي هتکسب و معاوضه به صیود این است که فاید

اط و اطمینان به اینکه مناط همان منفعت محلله است، نه اء خصوصیت و تنقیح منبا الغ و ؛مانعی ندارد دیفرمایمامام 

لکشف األجساد و لکشف کلب حائط و ماشیه و کلبی که  تواندیمخصوصیت صید و معلم به صید بودن، این روایات 

از این رد شد و  شودیماینجا ذکر کرد که با نوعی تردید  شودیماست را بگیرد. این هم وجه چهارمی که  الجرائم

 نیست. اي هینان به آن کار ساداطم

 وجه پنجم: مالیت و ارزش اقتصادي
را تلف بکند و از بین ببرد در روایات  هانیااین است که در سگ حائط و ماشیه روایاتی وارد شده که اگر کسی 

است و دیه  قدراینکه دیه سگ صید  شدهتعییندارد که باید دیه آن را بدهد. روایاتی داریم که گفته شده و مقدارش هم 

. در کتاب دیات این اندداده فتواسگ حائط این اندازه است و دیه سگ ماشیه این اندازه است و فقها هم به اصل این 

باید دیه بدهد که مبلغش هم معین شده است. پس در  ،آمده که اگر از روي عمد سگ نگهبان خانه کسی را بکشد مسئله

است، این صغراي قضیه است و کبراش  شدهتعییندیه  هاآنو روایات براي  ر فقهدغیر از صید اي هذات منفع يهاسگ

 کههمینهم این است که هر جا دیه باشد این موجب این است که معاوضه بر او هم جایز باشد، علتش هم این است که 

اگر سگ نگهبان خانه کسی را کشتید ضامن هستید و باید  دیگویمدیه دارد، یعنی مالیت دارد. وقتی که روایات  دیگویم
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دیه او را بدهید معناي این دیه داشتن ارزش این سگ است و چیزي که داراي مالیت و ارزش اقتصادي باشد تکسب به 

جایز  أوفوا بالقعود و أحل اهللا البیعیز است، چون تکسب به امري که مالیت دارد و منافع محلله دارد طبق قواعد جاآن

 .شودیم

 مناقشه اول وجه پنجم 
داشتیم و میان ثبوت دیه و مالیت  در اینجااین است که ثبوت دیه مساوي با مالیت نیست، اگر ما یک معادله تساوي 

دیه دارد، وقتی  هانیانگهبان و امثال  يهاسگ دیگویماین درست بود. روایات  وقتآناقتصادي در فعل مالزمه بود، 

یز است. در حقیقت استدالل اینجا دو قیاس است، جاآنه دارد، مالیت دارد، مالیت هم که دارد، تکسب به دی دیگویم

مالیت دارند و قیاس دوم این است که هر چه مالیت دارد  هانیادیه دارند، هر چه دیه دارد مالیت دارد، پس  هانیا

ادله اولیه تساوي درست باشد که هر جا دیه هست جایز است. اگر مع هانیایز است، پس تکسب به جاآنتکسب به 

مالیت به معناي اقتصادي در آنجا وجود دارد که راجع به این در آینده صحبت مفصلی خواهیم کرد که مبناي مالیت و 

چیست؟ انشاء اهللا در جاي خود بحث خواهیم کرد در واقع براي اینکه ما بگوییم این مالیت  هانیاارزش اقتصادي و 

. یکی دو مناقشه اینجا هست. مناقشه اول این است که چه کسی گفته که هر جا دیه میشویماز راه ثبوت دیه وارد  دارد

براي انسان حر ارزش اقتصادي  کهدرحالیباشد مالیت است. در انسان حر اگر کسی آن را بکشد باید دیه بدهد، 

 . شودینمگذاشته 

 اقتصادي نسبت بین دیه و مالیت و بین دیه و ارزش
عموم و خصوص من وجه است، یک جاهایی دیه هست و ارزش اقتصادي هست و یک جاهایی دیه هست و  

 ارزش اقتصادي نیست. 

 پاسخ مناقشه اول
که در امر دیه فقط در انسان دلیل داریم که چون مالیت ندارد و لذا دیه در  انددادهجواب  طوراینبه این مناقشه 

دیه دارد، معنایش این است که نوعی مالیت  دیگویم، ولی در سایر اشیاء وقتی شودیمبه معناي اقتصادي گرفته  جاآن

که ما قبول داریم که هر جا دیه هست مالیت نیست، ولی نه طبع دیه این است که اینجا  انددادهجواب  طورایندارد. 

جوابی به این مناقشه  طوراین کندینمه خاصی دارد که این حکم را وج هانیامالیت دارد، منتهی در مورد حر و انسان و 
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ما ولو به وجه خاص در جایی ببینیم دیه  کههمین هرحالبهداده شده، گر چه این جواب معلوم نیست خیلی تام باشد. 

 دالل اعتماد کرد. هست، ولی مالیت نیست همین کافی است براي اینکه استدالل را تخریب بکند و خیلی نشود به این است

 نظر استاد
 پذیرشقابلجواب خیلی  کنمیمکه این مناقشه جواب داده شده که در فرمایش آقاي خوئی هست، فکر  حالدرعین

 مطمئن به این قاعده باشیم که هر جا دیه گفته شد مال است. میتوانینمنباشد و این مناقشه درست است و ما 

 مناقشه دوم وجه پنجم 
که اینجا مالیت وجود دارد و طبق قاعده هم چیزي که مال باشد  کندیماین بحث شما حداکثر افاده  این است که

که تکسب به کالب غیر صید جایز نیست، آن  دیگویمبه آن تکسب کرد. مشکل اینجا آن روایاتی است که  شودیم

معامله کرد و سحت  شودینمکلب را  دیگویممانع کار ما است. آن مطلقاتی که  هاآن، شودیم هانیااطالقاتی که شامل 

است، اگر شما این اطالقات را قبول ندارید، نیازي به این وجه نیست، براي اینکه اطالقی ندارد که بگوید کلب مانعی 

از نظر عقالئی مالیت دارد. دارد، چه نیازي دارد که از این طرف بگوییم مالیت است. مالیت این امر محرز است و 

نگهبان و امثال آن عند العقال مالیت  يهاسگماشیه و  و ؛حداکثر داللت این دلیل و وجه این است که براي کلب حائط

همه قبول داریم که از نظر عقالئی  گوییممی. ما ردیگیمآن را  أوفوا بالعقود و احل اهللا البیعوجود دارد و اطالقات 

، همه قبول دارند، مشکل کار در روایات است، ردیگیم احل اهللا البیعر هم دلیل خاص نباشد، اطالقات مالیت دارد، اگ

اگر آن روایات را شما از نظر سندي نپذیرید، یعنی بگویید اطالقی در منع تکسب به کالب نداریم، نیازي به این ندارید، 

دیه  دیگویمقدم است. چون این دلیل حداکثرش این است اگر هم آن اطالقات را بپذیرید آن اطالقات بر این دلیل م

آن را  هانیاو امثال  أوفوا بالعقود و أحل اهللا البیعیعنی مالیت و هر چه که مالیت دارد مالیتش مقبول شرع است و 

معناي دیه د، ، چون خود شارع دیه قرار داردیگیمآن را  أوفوا بالعقود و أحل اهللا البیعما آخرش باید بگوییم  ردیگیم

 هانیا. اگر روایات سحت و امثال ردیگیمآن را  أوفوا بالعقود و أحل اهللا البیعمالیت که دارد  این است که مالیت دارد،

را بگیرد معنایش این است  . آن اطالقات اگر اینجاشودیم. مانع از این ردیگیمدرست باشد، آن روایات جلوي این را 

 رغم اینکه مالیت دارد سحت است. که علی
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 پاسخ مناقشه دوم
بین آن روایات و این روایت  وقتآنممکن است کسی این مناقشه دوم را جواب بدهد بگوید که اگر این را بگوییم 

که سگ حائط و ماشیه مالیت دارد و شرع مالیت آن را پذیرفته است، پس تکسب  دیگویم، براي اینکه شودیمتعارض 

جایز نیست و نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است و این روایت در  هاسگکه  دیگویمیز است. آن جاآنبه 

و لذا اگر این نوع  شودیماطالق دارد، این مقید این  هانیاخصوص کلب حائط و ماشیه است و روایات سحت و 

روایت در خصوص حائط و ماشیه است و مناقشه مطرح بشود، بعید نیست که به این شکل جواب داده بشود که این 

. آن روایات در مطلق کالب است از جمله حائط و ماشیه، آن مطلق گذاردیمارزش اقتصادي آن را از نظر شرعی صحه 

لذا مناقشه دوم هم بعید نیست که جواب داده بشود که اگر معادله  و ؛دهندیمکه تخصیصش  شودیممقید به روایتی 

ش را قبول دارم، امن مالیت اقتصادي دیگویمدر خصوص کلب حائط و ماشیه  وقتآنرا بپذیریم، تساوي دیه و مالیت 

و لذا  بردیم، این یک قسمی از آن را بیرون ردیگیمرا  هانیاولی آن مطلق است کلب حائط و ماشیه و صید و همه 

مناقشه دوم خیلی واضح نیست که  . این وجه دوم به این شکل قابل جواب است، اماشودیمعموم و خصوص مطلق 

 بشود جواب داد.

 وجه ششم
: این است که به اتفاق فقها اجاره سگ نگهبان گله یا خانه و کارگاه یا هر جاي دیگر درست است و صغرامقدمه 

اجاره کلب و  اندداده فتوااجاره داد و اجاره گرفت. این ادعا شده که فقها به اتفاق به این  شودیمهمه اتفاق دارند که 

 نگهبان مانعی ندارد. يهاسگحائط و ماشیه و 

: این است که هر چیزي که اجاره او درست باشد، تکسب به او هم جایز است، براي اینکه نوعی ارزش کبرامقدمه  

اقتصادي در آنجا وجود دارد و تکسب هم قائم به ارزش اقتصادي است. پس هر جایی اجاره درست بود، معاوضه هم 

 است.درست 

 پاسخ وجه ششم
اینجا نیست، بلکه بین صحت اجاره و اي ه. هیچ مالزمعلیه ۀالمعاوض ۀفی شیء و صح ةاالجار ۀال مالزمۀ بین صح

معاوضه عموم و خصوص است و ما مواردي داریم که اجاره درست است، اما معاوضه درست نیست. خود انسان حر را 

بنابراین صرف اینکه اجاره  ؛معامله کرد شودینم، ولی گرددبرمیاشخاص اجیر کرد و نظام عالم به استیجار  شودیم
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داریم که اجاره درست  يمواردصحیح است، پس معاوضه او هم صحیح است، این امر درستی نیست. براي اینکه ما 

 معامله کرد.      شودینماجاره داد، اما  شودیماست ولی معاوضه درست نیست، در وقف و اوقاف و وقوف 
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