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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بحث در بیع و معاوضه انواع کلب بود در جلسات قبل بیان کردیم که در جواز معاوضه کلب صید و همچنین عدم جواز 

اي براي کنند و منفعت محللهکه در جنگل و بیابان زندگی میاي هاي درندهباشند و یا کلببیع کلب کالبی که ولگرد می

 ها متصور نیست اختالفی وجود ندارد.آن

 قسم سوم کالب داراي منافع محلله
محل اختالف بین فقها در صحت بیع و یا عدم صحت بیع کلب حائط و ماشیه و سایر انواع کلب که داراي منافع محلله 

 .هستهستند 

 داراي منافع محلله ادله جواز بیع کالب
 در جلسات قبل به چند دلیلی که به صحت بیع کالب داري منافع محلله شده است پرداختیم.

 هااجاره این نوع کالب دلیلی بر صحت بیع آن صحت دلیل ششم:
ها صحیح و وقتی اجاره آن هستها دلیلی که بر صحت بیع کالب داراي منفعت محلله بیان شده است صحت اجاره آن

 ها هم صحیح است.ود، بیع آنب

 اشکال به استدالل: عدم مالزمه بین صحت اجاره و صحت بیع
اي بین صحت اجاره و صحت بیع نیست و رابطه بین آن اشکالی که بر استدالل فوق بیان شده است، این است که مالزمه

ش جایز نیست مانند ملک . مواردي وجود دارد که اجاره آن صحیح است اما بیعهستدو عموم و خصوص من وجه 

و همچنین مواردي داریم که اجاره  نیستوقفی و یا اجاره انسان حر که اجاره این موارد صحیح است اما بیعشان صحیح 

ها نیست مانند نان که ها متقوم بر بقاء عین آنها صحیح نیست اما بیعشان صحیح است مانند اعیانی که انتفاع از آنآن
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و وقتی این مالزمه وجود  و اجاره در جایی درست است که یبقی العین باالنتفاع هستدن آن انتفاع از آن به خور

 توان از صحت اجاره به صحت بیع پی برد.نداشت استدالل فوق هم صحیح نیست و نمی

 جواب از اشکال: صحت اجاره دلیلی بر مالیت
که صحت شرعی اجاره شیئی دلیل بر این است که  گونه پاسخ داده شده استدر جواب مناقشه و اشکال به استدالل این

نزد شارع مقبول است و وقتی مالیت شیئی ثابت شد بیع آن هم صحیح است مگر اینکه دلیلی بر خالف آن  یآنشمالیت 

بریم می شیءاالصول صحت اجاره دلیل بر صحت بیع است چون با صحت اجاره شیئی پی به مالیت آن باشد پس علی

ها صحیح است اما بیعشان به دلیل خاص مگر اینکه دلیلی بر خالف آن باشد مانند وقوف یا انسان حر که اجاره آن

ها نشانگر این است که در نزد باشند، صحت شرعی اجاره آنصحیح نیست. در مورد کالبی هم که داراي منافع محلله می

 ها نیست پس بیعشان صحیح است.ر عدم صحت بیع آنشارع داراي مالیت هستند و از طرفی دلیلی ب

 ادعاي دلیل عام بر عدم مالیت و عدم صحت بیع کلب
االصول صحت اجاره دلیل بر صحت بیع است مگر اینکه دلیلی بر خالف آن باشد و ممکن است بر این استدالل که علی

که  طورهمانن صحیح است اشکال شود که در مورد کلب ماشیه و حائط و امثال آن دلیلی بر خالف نیست پس بیعشا

در مورد انسان حر و موقوفات دلیل بر عدم صحت بیع وجود دارد در مورد کلب هم دلیل عام بر عدم مالیت وجود دارد 

 ها منع کرده است.داند و به طور مطلق از بیع آنو آن روایاتی است که ثمن کلب را سحت می

 م بر عدم صحت بیعافاده دلیل عا عدم رد ادعاي فوق: 
االصول صحت اجاره دلیل بر صحت گوییم علیجواب این اشکال این است که مراد از قرینه و دلیل در این جمله که می

بیع است مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خالف آن باشد، قرینه و دلیل خاص است نه قرینه و دلیل عام و اینکه این کالب 

خود اول کالم است و در شمولشان بحث و تردید وجود دارد و بحث در این شمول یا شوند مشمول این دلیل عام می

. نظیر همین مسئله در اصول در باب حجیت خبر واحد مطرح است و صاحب کفایه نیز آن را در کفایه هستعدم شمول 

دانیم مگر اینکه جت میشود و سیره عقال را حمطرح کرده است که وقتی بر حجیت خبر واحد به سیره عقال استدالل می

وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ «اي آیات و روایاتی نظیر دلیلی از ناحیه شرع بر خالف آن باشد، عده
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که صاحب کفایه این ادله عام  اندعام بر ردع از این سیره عقالیی گرفته را دلیلی 28نجم/» الظَّنَّ الَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً

 فرمایند وجود دلیل خاص الزم است.داند میرا دلیل بر ردع نمی

 سیره عقالئیه دلیل بر صحت اجاره کلب ماشیه و حائط و امثال آن
البته مناقشات دیگري هم در این مسئله وجود دارد مانند اینکه دلیل بر صحت اجاره این کالب چیست؟ که جواب این 

فقها نیز بر این صحت اجاره اتفاق  هستاین است که سیره قطعی عقالئی دلیل بر صحت اجاره این نوع کالب  سؤال

دهد این اجاره دادن در زمان ائمه هم متداول بوده و دلیلی خاص دارند و حتی روایات زیادي وجود دارد که نشان می

 بر منع آن وجود ندارد.

 این استدالل ششم دربارهنظر استاد 
اي که قبالً این استدالل، استدالل تامی است که بر صحت بیع این نوع کالب مطرح شده است و این استدالل و ادله

خصوصیت از بیع کلب صید و یا ثبوت دیه براي این نوع کالب  الغاءها تردیدي وجود داشت مانند مطرح شد و در آن

 ار به این مطلب داشته باشند.از آن ادله اشع هرکدامهمدیگر باشند و  مؤیدتوانند می

 دلیل هفتم: صحت بیع وجه جمع تعارض بین دو دسته از روایات عامه
دلیل هفتمی که بر صحت بیع کالب داراي منافع محلله بیان شده است این است که در مقام دو دلیل عام وجود دارد که 

داند که است که ثمن کلب را مطلقاً سحت می یلیدل کنند، دلیل عام اول،در کالب داراي منافع محلله باهم تعارض می

شود و دلیل دوم دلیلی است که معاوضه هر چیزي را که در آن جهت صالح و شامل کالب داراي منافع محلله هم می

ها جهت صالح و منفعت عقالیی وجود داند و طبق این ادله کالب داراي منافع محلله که در آنمنفعت باشد صحیح می

کنند و در اینجا به عمومات اند، تساقط میاین دو دلیل در ماده اجتماع که باهم تعارض کرده و ؛استدارد صحیح 

 ها صحیح است.شود پس بیع آنصحت بیع مراجعه می

 اشکال به استدالل: عدم صحت تساقط دو دلیل به خاطر استهجان عرفی
شوند اما موارد خاص و استثنائاتی جتماع ساقط میدو دلیل در ماده اجتماعی تعارض کردند در ماده ا هرگاه هرچند

توانیم دو دلیل را ساقط کنیم و باید یکی را بر دیگري اولویت دهیم و این در وجود دارد که به خاطر استهجان نمی
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در خاصیت شود که صورتی است که موارد شمول یکی از ادله در ماده افتراق بسیار نادر باشد و دلیل در ماده افتراق بی

داند در دهیم در محل بحث هم اگر دلیلی که ثمن کلب را سحت میاین صورت این دلیل را بر دلیل دیگر اولویت می

خاصیت است به خالف دلیل و بی مبتالبههاي ولگرد باشند نادر و غیر ماده اجتماع ساقط شود، در ماده افتراق که سگ

عش است پس به خاطر این استهجان دلیل منع بیع را بر صحت بیع دیگر که ماده افتراقش خیلی بیشتر از ماده اجتما

 شویم.داریم و قائل به عدم جواز بیع کالب داراي منافع محلله میمقدم می

 جواب از اشکال: عدم استهجان در محل بحث
ستهجان قائل شویم، که بخواهیم در آن ا ايگونهبه غیر مبتالبهداند نادر و ماده افتراق دلیلی که ثمن کلب را سحت می

هاي دیگر و یا حیوانات ها و سگهاي ولگرد وحشی و درنده به این جهت که بین آنسگ خریدوفروشنیست بلکه 

آزاري که هاي بیبندي کنند و همچنین سگدیگر درگیري ایجاد کنند و از آن منازعه و درگیري لذت ببرند و یا شرط

شوند، مرسوم است و به احتمال زیاد ادله شامل این موارد خانه نگهداري میها در داري و مأنوس شدن با آنجهت نگه

 شوند پس استهجانی در وجه جمع مذکور نیست.می
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