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بازار اسالمی 
بازار اسالمی •
فاقد هر گونه امر حرام شرعی•
محرمات شرعی شامل اکل مال بالباطل، اجرت بر واجبات، قماار، و•

موارد خاص حرام است
ی آیا لیس لالنسان اال ما سعی هر گونه درآمد بدون کار را ممنوع ما•

کند؟
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بَيْعِ الْکِلَابِ
یْدِ وَ کَلْابَ الْمَاشاِ 14« 2»• یَةِ وَ بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْكِلَابِ إِلَّا کَلْبَ الصاَّ

الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْهِرِّ وَ الدَّوَابِّ 
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّادِ بْانِ « 3»-22135-1•

دِ عَنْ عَبْامُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ 
بْادِ عَالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ 

رِيِّ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ
ی: قَالَ -دُسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّاِِي لَاا یَصاِ

.فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ

118: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْانِ زِیَاادٍ عَانِ « 4»-22136-2•

وَ ثَمَنُ : عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ« 5»الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْقَاسَانِیِّ 
.الْكَلْبِ سُحْتٌ

118: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.5-127-5الكافی -(3)•
.4-120-5الكافی -(4)•
(.القاسانی-بدل)الوشاء -کِا فی االصل، لكن فی المصدر-(5)•

118: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
عِی« 1»-22137-3• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْانِ ساَ

دِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِای عَبْا
« 3»ثُامَّ -ثَمَنُ الْكَلْبِ الَِِّي لَا یَصِیدُ سُحْتٌ: قَالَ« 2»اللَّهِ 

.قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ
.1017-356-6التهِیب -(1)•
هاام  ( )علیاه الساالم)عان أبای عباد ا  -فی نسخة زیادة-(2)•

.و کِلك التهِیب( المخطوط
.لم ترد فی المصدر، و هی مشوشة فی األصل( ثم)کلمة -(3)•

 119: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
لَیْمَانَ عَانْ « 4»-22138-4• مِ بْانِ ساُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَانِ الْقَاساِ

حْتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ مِانْ أَکْالِ السات
.وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ-ثَمَنُ الْخَمْرِ

 119: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
عَانْ أَبِای عَلِدیٍّعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ  وَ عَنْهُ عَنِ « 5»-22139-5•

بِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَانْ ثَمَانِ کَلْا: بَصِیرٍ قَاالَ
لت قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِاهِ وَ الْاَخَرُ لَاا یَحِا-الصَّیْدِ
.ثَمَنُهُ

.«6»وَ رَوَاهُ الصٍَُّوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِير  مِثْلَهُ •

 119: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ بِهََِا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَادِیثٍ أَنَّ« 7»-22140-6•

ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِایِّ وَ ثَمَانُ: رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
.الْكَلْبِ الَِِّي لَا یَصْطَادُ مِنَ الستحْتِ

 119: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
مُحَمَّادِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ « 8»-22141-7•

لْوَلِیادِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ا)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ بْنِ عَلِیٍّ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّاِِي: قَالَ« 9»( الْعَمَّارِيِّ
.فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ-لَا یَصِیدُ

 119: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
55من الباب 7و أورده فی الحدیث 600-136-7التهِیب -(4)•

.من هِه األبواب
.1016-356-6التهِیب -(5)•
.3647-170-3الفقیه -(6)•
، 5من البااب 7و أورده فی الحدیث 599-135-7التهِیب -(7)•

.من هِه األبواب55من الباب 6و أورد تمامه فی الحدیث 
.1060-367-6التهِیب -(8)•
.القاسم بن الولید العامري-فی المصدر-(9)•

 119: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
ا ع الْعَیَّاشِیت فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَانِ الرِّ« 1»-22142-8• ضاَ

.قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ الستحْتُ فِی النَّارِ
یْدِ وَ رُوِ« 2»-22143-9• يَ أَنَّ وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمَبْسُوطِ یَجُوزُ بَیْاعُ کَلْابِ الصاَّ

.کَلْبَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِكَ
وَ فِای النِّكَااحِ « 4»وَ یَأْتِی مَا یَدُلت عَلَیْهِ هُنَا « 3»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلت عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

. «5»فِی أَحَادِیثِ الْمُهُورِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا یَدُلت عَلَى بَیْعِ الدَّوَابِّ وَ السَّنَانِیرِ 
.111-321-1تفسیر العیاشی -(1)•
.166-2المبسوط -(2)•
مان 14، 13، 9، 8، 7، 5، و فی االحادیث 2من الباب 1تقدم فی الحدیث -(3)•

.من هِه األبواب5الباب 
.من هِه األبواب16من الباب 6، 4یاتی فی الحدیثین -(4)•
.من ابواب العیوب و التدلیس فی النكاح16من الباب 2یاتی فی الحدیث -(5)•

 120: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ 4•

قَالَ قَدْ الْوَشَّاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَةِ فَ
مَنُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ وَ ثَ

الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ الستحْتُ فِی النَّارِ 

120: ، ص5؛ ج (اإلسالمية-ط )الکافی 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ « 2»-22154-6•

ع عَنْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ
ا ثَمَنُهَا وَ مَ-قَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ-شِرَاءِ الْمُغَنِّیَةِ
.وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ الستحْتُ فِی النَّارِ-إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ

124: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.«3»وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ •
.4-120-5الكافی -(2)•
-61-3و االستبصار 1019-357-6التهِیب -(3)•

202.

124: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ « 2»-22061-5•

 ثَمَنُ الستحْتُ: النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَةُ فِی وَ الرِّشْ-الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ

.الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ

93: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ رَوَاهُ عَلِیت « 3»وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ •

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ « 4»بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

.«5»مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ مِثْلَهُ 

93: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.2-126-5الكافی -(2)•
.1061-368-6التهِیب -(3)•
.170-1تفسیر القمی -(4)•
.25-329-الخصال-(5)•

93: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
قَالَ ع : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ« 2»-22064-8•

یْدِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَِِّي لَیْسَ بِكَلْبِ الصَّ-أَجْرُ الزَّانِیَةِ سُحْتٌ
وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ -وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ-سُحْتٌ

. الْعَِِیمِفَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ-الْمَیْتَةِ سُحْتٌ

94: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
أَنَسِ بْنِ وَ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ « 3»-22065-9•

یَّةِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِأَبِیهِعَنْ مُحَمَّدٍ 
 ثَمَنُ یَا عَلِیت مِنَ الستحْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ: النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ

 وَ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُكْمِ-وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِیَةِ-الْكَلْبِ
.أَجْرُ الْكَاهِنِ

94: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.3648-171-3الفقیه -(2)•
-322-1، و تفسیر العیاشی 5762-363-4الفقیه -(3)•

117.

94: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ « 7»-14-22070وَ « 6»-22069-13•

عَنْ « 8»أَبِی عَدَوِیَّةَ وَ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ
مَنِالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْعَنِ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی 
عَنْ مَهْرِ -نَهَى عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍحَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص 

وَ عَنْ -الدَّابَّةِ یَعْنِی کَسْبَ الْفَحْلِ« 1»الْبَغِیِّ وَ عَنْ عَسِیبِ 
.الْأُرْجُوَانِ« 2»وَ عَنْ مَیَاثِرِ -خَاتَمِ الَِّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

95: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ عَنْ -عَنْ مَیَاثِرِ الْحُمْرِ« 3»فِی الْخِصَالِ قَالَ أَبُو عَدَوِیَّةَ وَ •

ومِ وَ عَنْ أَکْلِ لُحُ-ثِیَابِ الْقَسِّیِّ وَ هِیَ ثِیَابٌ تُنْسَجُ بِالشَّامِ
 بَیْنَهُمَا وَ عَنْ صَرْفِ الَِّهَبِ بِالَِّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ-السِّبَاعِ
وَ عَنِ النََِّرِ فِی النتجُومِ -فَضْلٌ

95: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.16-28-2( علیه السالم)عیون أخبار الرضا -(1)•
من أبواب إسباغ 54من الباب 4تقدمت فی الحدیث -(2)•

.الوضوء
.42-5المائدة -(3)•

95: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
، و تفسیر 26-329-، و الخصال1-211-معانی األخبار-(4)•

.115-321-1العیاشی 
و أکل مال-لم ترد فی الخصال، و وردت فی المعانی بزیادة-(5)•

.الیتیم سحت
-417-لم نعثر علیه فی معانی األخبار المطبوع، و الخصال-(6)•

10.
-417-لم نعثر علیه فی معانی األخبار المطبوع، و الخصال-(7)•

10.
.أبو عروبة-فی الخصال-(8)•

95: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
".الكراء الِي یؤخِ على ضراب الفحل-العسیب-(1)•

."181-1-عسب-الصحاح
فانها کانت من-المیاثر الحمر التی جاء فیها النهی-(2)•

.من دیباج أو حریر-مراکب العجم
."844-2-وثر-الصحاح"•
.أبو عروبة-فی المصدر-(3)•

 96: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ« 2»-22152-4•

 لِأَبِی قُلْتُ: مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ
إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیكَ عِنْدَهُ -الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ

وَ قَدْ جَعَلَ-قِیمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِینَارٍ-جَوَارٍ مُغَنِّیَاتٌ
غَنِّیَةِ إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُ-فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا-لَكَ ثُلُثَهَا
.سُحْتٌ

.125-قرب االسناد-(2)•

123: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
بَابُ جَوَازِ قَتْلِ کِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ 45« 6»•

الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ کَلْبِ الصَّیْدِ 
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ« 7»-29842-1•

قَالَ : النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَأَبِیهِ عَنِ 
-صَیْدَهُ« 1»( تَأْکُلْ)أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا 

.لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ

398: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
فیه حدیث واحد 44الباب -(1)•
.117-قرب االسناد-(2)•
.ما بین القوسین ا لیس فی المصدر-(3)•

398: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.14-108-مسائل علی بن جعفر-(4)•
.من أبواب کفارات الصید13تقدم فی الباب -(5)•
أحادیث 4فیه 45الباب -(6)•
بسند 340-80-9، و التهِیب 20-206-6الكافی -(7)•

.من هِه األبواب10من الباب 2آخر، و أورده فی الحدیث 

398: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ « 2»-29843-2•

 أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
رَمُهُ وَ قَالَ یَغْکَلْبَ الصَّیْدِ عَلِیٍّ ع فِیمَنْ قَتَلَ عَنْ 

كَ وَ کََِلِکَلْبُ الْغَنَمِ وَ کََِلِكَ -الْبَازِيکََِلِكَ 
.کَلْبُ الْحَائِطِ

 399: ، ص23وسائل الشيعة، ج 
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الْبَازِی
مخالبه: کَلَالِیبُ البازي•

376: ، ص5؛ ج (فراهيٍى، خليل بن احمٍ)کتاب العين
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الْبَازِی
ید البازِى فى الدَّجْن أشَدت طَلَباً للصَّید، ضَارِى سَمْلق، أى مُعتاادٌ ل• لصاَّ

و أظنت أنا أنَّ وصْفَه إیَّاه . «2»بَشِمٌ : سَنِق. فى السَّملق، و هى الصحراء
لمبلا  کَاَِا، أى ا* أخَِْتُ مِن فُالنٍ بَزْوَ: و یقولون. بالبَشَمِ لیس بجیِّد

شْتَ به؛ و هو و ربما قالوا أبزَیْتُ بفُالنٍ إذا بَطَ. الِى یبلغه و یَرتَفِع إلیه
.من هِا ألنَّه یَعلُوه و یَقْهَرُه

246: ، ص1؛ ج (ابو الحسين، احمٍ بن فارس بن زکريا)معجم مقائيس اللغة
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الْبَازِی
.«1»معروف : ، من الطیر[البَازِي]•

514: ، ص1؛ ج (حميرى، نشوان بن سعيٍ)شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم
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الْبَازِی

و الباشاق: لغة فیه، و هو طائر من الكواسر، و من أنواعه: و الباز( 1)•
(.بوز)انِر المعجم الوسیط . البیدق

514: ، ص1؛ ج (حميرى، نشوان بن سعيٍ)شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم
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الْبَازِی
أي یشق و یقطع و : معروف، ألنه یخلب: الطائر[ مِخْلَب]•
نهى النبی علیه الساالم عان أکال ذي نااب مان »: «1»فی الحدیث •

«السباع و مخلبٍ من الطیر
قر، و یعنی سباع الطیر التی لهاا مخالاب کالعُقااب و الباازي و الصا. •

.کِلك ما کان منها یفترس و لیس له مخلب کالنسر و الرّخَمة

1883: ، ص3؛ ج (حميرى، نشوان بن سعيٍ)شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم
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الْبَازِی
نُ مُضَرٍّ للكِالبِ على الصَّیْدِ، مُعَلِّامٌ لهاا؛ و قاد یكاو: و مُكَلِّبٌ. کِالبٍ•

ا ٰ  وَ م: زیازو فی التنزیال الع. التَّكْلیبُ واقعاً على الفَهْدِ و سِباعِ الطَّیْر
، و الفَهْادُ، و الباازي: ارِحِ مُكَلِّبِینَ؛ فقد دخَل فی هِاٰ  عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَو

.الصَّقْرُ، و الشاهینُ، و جمیعُ أَنواعِ الجَوارح

722: ، ص1؛ ج (ابن منظور)لسان العرب
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الْبَازِی

واحد الْبُزَاةُ التی تصید-وزان القاضی-و الْبَازِي•

52: ، ص1؛ ج (طريحى)مجمع البحرين



40

بَيْعِ الْکِلَابِ

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ« 3»-29844-3•
مِ الْقَاسِعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ 

-كَلْبِسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْ:  قَالَبْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِيِّ
.الَِِّي لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

 399: ، ص23وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی « 4»-29845-4•

یُودِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ الصَّ: جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ
.فَقَالَ نَعَمْ وَ یُؤْکَلُ ثَمَنُهُ-یُبَاعُ

وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلت عَلَى ذَلِكَ هُنَا : أَقُولُ•
«6».

 399: ، ص23وسائل الشيعة، ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
.یؤکل-فی المصدر-(1)•
.344-80-9التهِیب -(2)•
.342-80-9التهِیب -(3)•
.343-80-9التهِیب -(4)•
.من هِه األبواب40من الباب 4تقدم فی الحدیث -(5)•

398: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِ الْکِلَابِ
من ابواب احكام 3من الباب 8تقدم فی الحدیث -(6)•

.المساکن و لم نجده فی أبواب لباس المصلی
.من أبواب ما یكتسب به14و تقدم فی الباب •

398: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ •

تِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ مِنَ الستحْ
 أَجْرُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ
 یَكِیلُهُ الْكَاهِنِ وَ أَجْرُ الْقَفِیزِ وَ أَجْرُ الفرطون وَ الْمِیزَانِ إِلَّا قَفِیزاً
 النَّرْدِ صَاحِبُهُ أَوْ مِیزَاناً یَزِنُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ ثَمَنُ الشِّطْرَنْجِ وَ ثَمَنُ
 َ وَ وَ ثَمَنُ الْقِرْدِ وَ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِ الْمَیْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَ

ثَمَنُ الْكَلْبِ 

180: ؛ ص(کوفى، محمٍ بن محمٍ اشعث)األشعثيات–الجعفريات 
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الْکِلَبِ
وَ أَجْرُ الشترْطِیِّ الَِِّي لَا یُعْدِیكَ إِلَّا بِأَجْرٍ وَ أَجْرُ صَاحِبِ •

رُ السِّجْنِ وَ أَجْرُ الْقَافِی وَ ثَمَنُ الْخِنْزِیرِ وَ أَجْرُ الْقَاضِی وَ أَجْ
رٍ الصَّاحِبِ وَ أَجْرُ الْحَاسِبِ بَیْنَ الْقَوْمِ لَا یَحْسُبُ لَهُمْ إِلَّا بِأَجْ

180: ؛ ص(کوفى، محمٍ بن محمٍ اشعث)األشعثيات–الجعفريات 
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الْکِلَبِ
أَجْرُ الْقَارِئِ الَِِّي لَا یَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا بِأَجْرٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ وَ •

كَ یُجْرَى لَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ الْهَدِیَّةُ یُلْتَمَسُ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ ذَلِ
ا آتَیْتُمْ ٰ  ا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ مٰ  قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ل

هِ وَ ٰ  ا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰ  اسِ فَلٰ  الِ النّٰ  مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْو
ةُ فِی هِیَ الْهَدِیَّةُ یُطْلَبُ بِهَا مِنْ تُرَاثِ الدتنْیَا أَکْثَرُ مِنْهَا وَ الرِّشْوَ

الْحُكْمِ وَ عَسْبُ الْفَحْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُهْدَى لَهُ الْعَلَفُ وَ أَجْرُ 
ا لَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ إِلَّ]الْقَاضِی إِلَّا قَاضٍ یَجْرِي 

مُؤَذِّنٌ یَجْرِي عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ 

180: ؛ ص(کوفى، محمٍ بن محمٍ اشعث)األشعثيات–الجعفريات 
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الْکِلَبِ
أْرُ أَوِ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ إِذَا شَمَّهُ الْف36َ« 1»•

الْكَلْبُ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ « 2»-4189-1•

أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ
کَلَا إِذَا أَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ: مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ

قَالَ یُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْکَلُ مَا -مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ أَ یُؤْکَلُ
.بَقِیَ

465: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ « 3»-4190-2•

سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
 یُؤْکَلُ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ وَ-الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ

.الْبَاقِی

465: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ « 4»-4191-3•

نِ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ

.ص عَنْ أَکْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ

465: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
أحادیث 3فیه 36الباب -(1)•
.663-229-1التهِیب -(2)•
.832-284-1التهِیب -(3)•
.4968-4-4الفقیه -(4)•

465: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
بَابُ طَهَارَةِ الْحَیَّةِ وَ الْفَأْرَةِ وَ الْعََِایَةِ وَ الْوَزَغِ فِی 33« 1»•

حَالِ حَیَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ أَثَرِ الْفَأْرَةِ أَوْ نَضْحِهِ 

460: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ« 2»-4175-1•

نِ سَأَلْتُهُ عَ: عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ
وَضَّأُ مِنْهُ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَ-الْعََِایَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغِ یَقَعُ فِی الْمَاءِ

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ -«3»لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 
مْ وَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَ-وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ-دُهْنٍ

.«4»یَدَّهِنُ بِهِ 

460: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ « 5»-4176-2•

-اءِسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَ: مُوسَى ع قَالَ
 مِنْ قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ-فَتَمْشِی عَلَى الثِّیَابِ أَ یُصَلَّى فِیهَا
.أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ

460: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
وَ « 6»( عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ •

وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ « 7»أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ 
الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ

.«8»هُ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَ

460: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 



55

الْکِلَبِ
یِّ قَالَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِ« 9»-4177-3•

.بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ

460: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
من 9من الباب 1، و أورده فی الحدیث 1326-419-1التهِیب -(2)•

.أبواب األسار
، و أورد قطعة منه فی 84-و قرب االسناد58-23-1االستبصار -(3)•

.من الماء المطلق8من الباب 13الحدیث 
.، ذیل الحدیث113-، و قرب االسناد61-24-1االستبصار -(4)•
.1522-366-2و 761-261-1التهِیب -(5)•
.عن أبی القاسم-فی المصدر-(6)•
.761-ورد هِا السند فی الحدیث-(7)•
.761-ورد هِا السند فی الحدیث-(8)•
.761-262-1التهِیب -(9)•

460: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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الْکِلَبِ
 عَنْ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِيت فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ•

وَ رَوَاهُ الْكُلَیْنِیت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى « 1»جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ 
وَ « 2»عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ 

رَكَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَ•
«3»ذِکْرَ الْكَلْبِ 

 461: ، ص3وسائل الشيعة، ج 
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الْکِلَبِ
 حُكْمِ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ کَوْنِ حُكْمِ الْفَأْرَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ: أَقُولُ•

وَ « 4»الْكَلْبِ عَلَى الْوُجُوبِ لِلتَّصْرِیحِ بِالْحُكْمَیْنِ کَمَا مَرَّ هُنَا 
وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ « 6»وَ غَیْرِ ذَلِكَ « 5»فِی الْأَسَْرِ 

.«7»اللَّهُ 

 461: ، ص3وسائل الشيعة، ج 
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الْکِلَبِ
.89-قرب االسناد-(1)•
.3-60-3الكافی -(2)•
.761-261-1التهِیب -(3)•
.من هِا الباب2مر فی الحدیث -(4)•
.من أبواب األسار9تقدم فی الباب -(5)•
.من هِه االبواب12تقدم فی الباب -(6)•
.من االطعمة المحرمة45یاتی فی الباب -(7)•

 461: ، ص3وسائل الشيعة، ج 
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الْکِلَبِ
 أَوْ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ کَلْبٌ•

 وَ إِنْ خِنْزِیرٌ وَ کَانَا یَابِسَیْنِ فَلْیُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ
کَانَا رَطْبَیْنِ فَلْیُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِ 

یَدُلت عَلَیْهِ •

260: ، ص1تهذيب األحکام؛ ج 
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الْکِلَبِ
مَدَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَح7566-43ْ•

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ 

اً أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ کَلْبٌ فَإِنْ کَانَ یَابِس
فَانْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ 

260: ، ص1تهذيب األحکام؛ ج 
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الْکِلَبِ

مِ عَنْ وَ بِهََِا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاس75744ِ•
 الثَّوْبَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ یُصِیبُ

قَالَ انْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ 

260: ، ص1تهذيب األحکام؛ ج 
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الْکِلَبِ
وَ بِهََِا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 75845•

ئاً مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ یُصِیبُ شَیْ
جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ یَغْسِلُ الْمَكَانَ الَِِّي أَصَابَهُ 

260: ، ص1تهذيب األحکام؛ ج 
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الْکِلَبِ
وَ بِهََِا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَن75946ْ•

ذَا حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِ
أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً 
نَّبِیَّ ص فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَِِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ ال

أَمَرَ بِقَتْلِهَا 

 261: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
مِ وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِی الْقَاس76047ِ•

نِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَ
 جَعْفَرٍ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ

لْهُ فََِکَرَ وَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ خِنْزِیرٌ فَلَمْ یَغْسِ
اتِهِ هُوَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ فِی صَلَ
ابَ مِنْ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَنْضِحْ مَا أَصَ
رٍ شَرِبَ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ فِیهِ أَثَرٌ فَیَغْسِلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِی

مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ 

 261: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
 الْوَزَغَةِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ کََِلِكَ الْحُكْمُ فِی الْفَأْرَةِ وَ•

یُرَشت الْمَوْضِعُ الَِِّي مَسَّاهُ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا لَمْ یُؤَثِّرَا فِیهِ وَ إِنْ
رَطَّبَاهُ وَ أَثَّرَا فِیهِ غُسِلَ بِالْمَاءِ 

یَدُلت عَلَیْهِ •

 261: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
لْقَاسِمِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِی ا76148•

نِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ 
أَخْبَرَنِی أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

نِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَ
رَنِی الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَ
بَ أَیْضاً عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُو
نْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِيِّ عَ

عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع 
 261: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
عَلَى قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ تَمْشِی•

 تَرَهُ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْالثِّیَابِ أَ یُصَلَّى فِیهَا قَالَ اغْسِلْ 
فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ 

 ذَلِكَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْكَلْبُ مِثْلُ•

 261: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
نَاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ کََِلِكَ إِنْ مَسَّ وَاحِدٌ مِمَّا ذَکَرْ•

ابَهُ جَسَدَ الْإِنْسَانِ أَوْ وَقَعَتْ یَدُهُ عَلَیْهِ وَ کَانَ رَطْباً غَسَلَ مَا أَصَ
مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ یَابِساً مَسَحَهُ بِالتترَابِ 

فَقَدْ مَضَى فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلت عَلَیْهِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً •

 262: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
عْفَرٍ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِی ج76249َ•

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ 
حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ 

انُ الَِِّي الْكَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ قَالَ یُغْسَلُ الْمَكَ
أَصَابَهُ 

 262: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
وَ بِهََِا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ 76350•

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ 
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَمَسَّ

ا یَضُرتهُ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَ
وَ لَكِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ 

 262: ، ص1تهذيب األحکام، ج 
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الْکِلَبِ
غسل المالقی فی جملة من الموارد ( 2)یستحبّ (: 5مسألة )•

البغل و کمالقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و: مع عدم تنجّسه
ها، الحمار، و مالقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثر

.و المصافحة مع الناصبی بال رطوبة

(.اإلمام الخمینی. )فی بعض ما ذکر تأمّل( 2)•

283: ، ص1؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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الْکِلَبِ
كلب و کمالقاة ال: و یستحبّ النضح أيّ الرشّ بالماء فی موارد•

الخنزیر و الكافر بال رطوبة، و عرق الجنب من الحالل، و
، و مالقاة ما شكّ فی مالقاته لبول الفرس و البغل و الحمار

مالقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة إذا لم یِهر أثرها، و ما شكّ
ارجة فی مالقاته للبول أو الدم أو المنیّ، و مالقاة الصفرة الخ

و معبد الیهود و النصارى و ( 3)من دبر صاحب البواسیر 
.المجوس إذا أراد أن یصلّی فیه

(.الحكیم.)المِکور فی الخبر صاحب الجرح الِّي یكون فی مقعدته( 3)•

283: ، ص1؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 



74

الْکِلَبِ
افحة کمص: و یستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد•

و الخنزیر بال ( 4)الكافر الكتابی بال رطوبة، و مسّ الكلب 
.رطوبة، و مسّ الثعلب و األرنب

(.الحكیم. )هِا و ما بعده لیس له دلیل ظاهر( 4)•

283: ، ص1؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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احکام الکلب
یجوز بیع کالب الصید،: 302مسألة •
ر الكلب و یجب على قاتلها قیمتها إذا کانت معلمة، و ال یجوز بیع غی•

.المعلم على حال
فان . وهیجوز بیع الكالب مطلقا، إال أنه مكر: و قال أبو حنیفة و مالك•

. «5»ه باعه صح البیع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قیمت

181: ، ص3الخالف؛ ج 
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احکام الکلب
، و 357: 5، و شارح فاتح القادیر 126-125: 4تبیین الحقائق ( 5)•

، و الفتاوى 357: 5شرح العنایة على الهدایة بهام  شرح فتح القدیر 
، و 11: 13، و االم 126: 2، و بدایاااة المجتهاااد 114: 3الهندیاااة 
، و کفایاة 113: 8، و فتح العزیز 133: 1، و الوجیز 228: 9المجموع 
: 4، و المغنای البان قداماة 11: 2، و مغنی المحتاج 148: 1األخیار 
، و البحاار 173: ، و السااراج الوهاااج15: 4، و الشاارح الكبیاار 324

.143-142: 5، و بدائع الصنائع 307: 4الزخار 

181: ، ص3الخالف؛ ج 
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احکام الکلب
 یجب ال یجوز بیع الكالب معلمة کانت أو غیر معلمة، و ال: و قال الشافعی•

.«1»على قاتلها القیمة 
ضاا قولاه إجماع الفرقة، فإنهم ال یختلفون فیه، و یدل على ذلك أی: دلیلنا•

ارَةً عَانْ ٰ  ا أَنْ تَكُونَ تِاجٰ  إِلّ»و قوله « 2« »هُ الْبَیْعَٰ  وَ أَحَلَّ اللّ»:تعالى
.و لم یفصل« 3« »اضٍٰ  تَر

ه علیه و آلاه نهاى عان ثمان الكلاب وٰ  و روى جابر أن النبی صلى اللّ•
.و هِا نص. «4»السنور إال کلب الصید 

•______________________________

 182: ، ص3الخالف، ج 



78

احکام الکلب
، و 133: 1، و الاوجیز 228و 225: 9، و المجموع 12-11: 3األم ( 1)•

، و المغنی البن قدامة 126: 2، و بدایة المجتهد 113-112: 8فتح العزیز 
، و شارح فاتح 125: 4، و تبیین الحقائق 15: 4، و الشرح الكبیر 324: 4

: 5، و شرح العنایة على الهدایة بهام  شارح فاتح القادیر 358: 5القدیر 
.143-142: 5، و بدائع الصنائع 307: 4، و البحر الزخار 358

.275: البقرة( 2)•
.29: النساء( 3)•
، 309: 7، و سنن النسائی 277و 276حدیث 73: 3سنن الدارقطنی ( 4)•

، و المصانف 807حادیث 161: 2و الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایاة 
.280: 4لعبد الرزاق 

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
.یجوز إجارة کلب الصید: 303مسألة •
ا، و ال یجوز إجارته مطلق: و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال•

.«5»هو الصحیح عندهم 
ی یجوز إجارته، ذهب إلیه أبو العباس بن القااص فا: و منهم من قال•

.«6»التلخیص 
ال انا قد دللنا على جواز بیعه، و کل مان قاال بجاواز بیعاه قا: دلیلنا•

. بجواز إجارته

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب

: 12، و فتح العزیز 230: 1، و الوجیز 3: 15و 231: 9المجموع ( 5)•
، و المغنای 288: ، و السراج الوهااج335: 2، و مغنی المحتاج 232

.325: 4البن قدامة 
: 9ماوع لعدم وجود کتاب التلخیص فی أیدینا انِر قوله فی المج( 6)•

، و المغنای 232: 12، و فتح العزیز 230: 1، و الوجیز 3: 15و 231
.325: 4البن قدامة 

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
.یجوز اقتناء الكلب لحفظ البیوت: 304مسألة •
:و ألصحاب الشافعی فیه قوالن•
.«1»و هو الصحیح عند محصلیهم . مثل ما قلناه: أحدهما•
ة، و و منهم من قال ال یجوز، ألن السنة خصت کلب الصید، و الماشای•

.«2»الزرع 
.«3»إجماع الفرقة، و أخبارهم : دلیلنا•

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
، و المغنی البن قداماة 11: 2، و مغنی المحتاج 234: 9المجموع ( 1)•

.16: 4، و الشرح الكبیر 326: 4
، و مغنای 234: 9، و المجموع 90: ، و مختصر المزنی11: 3االم ( 2)•

.1399: 4، و سبل السالم 11: 2المحتاج 
: 3، و مان ال یحضاره الفقیاه 5و 2حدیث 126: 5انِر الكافی ( 3)•

و 1016حاادیث 356: 6، و التهااِیب 435و 434حاادیث 105
و 342و 340حااادیث 80: 9و 599حااادیث 135: 7و 1017
344.

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
یجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشیة،: 305مسألة •
یة أو الحرث، أو الصید إن احتاج الیه، و إن لم یكن له فی الحال ماشا•

.و ال حرث
:و ألصحاب الشافعی فیه قوالن•
.«5»أنه ال یجوز : و الثانی. «4»مثل ما قلناه : أحدهما•
.«3»إجماع الفرقة، و أخبارهم : دلیلنا•
.«6»أیضا وجهان -و هو فرخ الكلب-و قالوا فی تربیة الجرو•
، و ألن األصل اإلباحة، و المنع یحتاج الى«7»ظواهر األخبار : دلیلنا•

. دلیل

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
: 2، و مغنای المحتااج 234: 9، و المجماوع 90: مختصر المزنی( 4)•

.326: 4، و المغنی البن قدامة 11
.11: 2، و مغنی المحتاج 234: 9، و المجموع 11: 3االم ( 5)•
.11: 2، و مغنی المحتاج 234: 9المجموع ( 6)•
« 304»تقدمت اإلشارة إلى عموم األخبار فی المسألة المتقدماة ( 7)•

.فالحظ

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
لدم و و إن کان نجس العین مثل الكلب و الخنزیر و الفارة و الخمر و ا•

منهم و جمیع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو مان أحادهما ما توالد 
ال إجماعا فال یجوز بیعه، و ال إجارته و ال االنتفاع به و ال اقتنائه بح

.إال الكلب فإن فیه خالفا
وز ال یجوز بیعه بحال، و اآلخر یجا: أحدهما: و الكالب على ضربین•

لماشیة ذلك فیه فما یجوز بیعه ما کان معلما للصید، و روى أن کلب ا
.اع بهو الحائط کِلك، و ما عدا ذلك کله فال یجوز بیعه و ال االنتف

 166: ، ص2المبسوط فی فقه اإلمامية، ج 
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احکام الکلب
.ما یجوز بیعه منها یجوز إجارته ألن أحدا ال یفرق بینهماو •
ال خالف، و یجوز اقتناء الكلب للصید و حفظ الماشیة و حفظ الزرع ب•

ید و ال و کِلك یجوز اقتناؤه لحفظ البیوت، و من لیس بصااحب صا
ه حرث و ال ماشیة فأمسكه لیحفظ له حرثاا أو ماشایة إن حصال لا

.ذلك أو احتاج إلى صید فال بأس به لِاهر األخبار
.و على هِا یجوز تربیة الجر و لهِه األمور•

 166: ، ص2المبسوط فی فقه اإلمامية، ج 
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احکام الکلب
ا ٰ  اتُ وَ مٰ  ا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبٰ  ا ذٰ  یَسْئَلُونَكَ م»و قال •

لَیْكُمْ ا أَمْسَكْنَ عَٰ  فَكُلُوا مِمّ»إلى قوله « ارِحِ مُكَلِّبِینَٰ  عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَو
«4»».
ید، ألنهاا و هِه أبین آیة فی کتاب ا  تعالى فی االصطیاد و أکل الص•

ل، إذا أفادت جواز تعلیم الجوارح لالصطیاد، و أکل ماا یصاید و یقتا
أو غیر کان معلما، ألنه لو لم یقتل لما جاز أکله حتى یِکى معلما کان

.معلم

256: ، ص6المبسوط فی فقه اإلمامية؛ ج 
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احکام الکلب
لاب روى أن النبی صلى ا  علیه و آله قال مان اقتناى کلباا إال کو •

ماشیة أو صید أو زرع انتقص من أجره کل یاوم قیاراط، فلماا حارم
لیاه اقتناء الكلب إال ما کان للصید، دل على جواز الصاید و أیضاا ع

.إجماع األمة

256: ، ص6المبسوط فی فقه اإلمامية؛ ج 
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