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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
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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
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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احکام الکلب
لدم و و الخمر و االفارةو إن کان نجس العین مثل الكلب و الخنزیر و •

، و ما توالد من ذلك أو مان أحادهما جمیع المسوخمنهم و 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
ماا فای و ذلك لال نفع فيده ال يجوز اقتناء الکلب الذی قال الدمیري •

المالئكة لمجانبةو لعل ذلك مفاسٍ الترويع و العقر للمار اقتنائها من 
إلاى و مجانبة المالئكة أمر شدید لما فی مخالطتهم من اإللهاملمحلها

حفظ الخیر و الدعاء إلیه و اختلف األصحاب فی جواز اتخاذ الكلب ل
الدرب و الدور على وجهین أصاحهما الجاواز و اتفقاوا علاى جاواز 

اشایة المو الماشیة و الصید لكن یحرم اقتناء کلب « 6»اتخاذه للزارع 
یدقبل شرائها و کِلك کلب الزرع و الصید لمن ال یزرع و ال یص

.للزراعة: و فى المصدر« للمزارع»: فى النسخة المخطوطة( 6)•

51: ، ص62بحار األنوار؛ ج 
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احکام الکلب
فلو خالف و اقتنى نقص من أجاره کال یاوم قیاراط و فای روایاة •

قیراطان و کالهما فی الصحیح و حمل ذلك على ناوع مان الكاالب
فاا أشد أذى من بعض أو لمعنى فیها أو یكون ذلك مختل« 1»بعضها 

راط فای باختالف المواضع فیكون القیراطان فی المدن و نحوها و القی
غلایظ البوادي أو یكون ذلك فی زمنین ذکر القیراط أوال ثام ذکار الت

فِکر القیراطین « 2»

 52: ، ص62بحار األنوار، ج 
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احکام الکلب
ملاه و و المراد بالقیراط مقدار معلوم عند ا  تعالى ینقص من أجار ع•

ل مان اختلفوا فی المراد بما نقص منه فقیل مما مضى من عمله و قیا
قیال مستقبله و قیل قیراط من عمل اللیل و قیراط من عمل النهاار و

قیراط من عمل الفرض و قیراط من عمل النفل 

 52: ، ص62بحار األنوار، ج 
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احکام الکلب
ع قال یا رب أمرتنی أن أصانأول من اتخِ الكلب للحراسة نوح ع و •

سدون کال ماا الفلك و أنا فی صناعة أصنع أیاما فیجیئونی باللیل فیف
ى ا  عملت فمتى یلتئم لی ما أمرتنی به فقد طال علی أماري فاأوح

ل بالنهار و إلیه یا نوح اتخِ کلبا یحرسك فاتخِ نوح کلبا و کان یعم
ینبحهم الكلاب فینتباه« 3»ینام باللیل فإذا جاء قومه لیفسدوا باللیل 

«4»نوح فیأخِ الهراوة و یثب لهم و یهربون منه فالتأم له ما أراد 

 52: ، ص62بحار األنوار، ج 
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لم يرد نص فی أکل لحم الکالب 
حملأکلفیالٍينحکمعلىتعرف..ذلكفینصيردلم•

والقططالکالب
،األطرشالحمیدعبدالدکتورأصدرهاإعالمیةتصریحات•

أنهاللهاخأوضحسابقا،الشریفباألزهرالفتوىلجنةرئیس
ط،والقطالكالبلحمأکلیحرمصریحدینینصیردلم

:یفامض،«ذلكفینصیردولمبنصإالتحریمال»:ملعقا
یُعابعنديمالیسمالكاإلمامعندفقهیةقاعدةهناك»

حاللالقططأوالكالبأکلیكونإذنوالكلب،الثعبانأکل
حاللطوالقطالكالبتصدیر"أنمؤکدًا،"تزکیتهبعدولكن .«ذلكعلىتوافقالدولةقوانیندامتما

ص201809:00نوفمبر29الخميس،•
)صوت األمة |تعرف على حکم الٍين فی أکل لحم الکالب والقطط .. لم يرد نص فی ذلك soutalomma.com)

http://www.soutalomma.com/Article/845353/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
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لم يرد نص فی أکل لحم الکالب 
هإنتقولالفقهيةالقاعٍةدامتماأنهإلى«األطرش»أشار•

رجحوالأکلهفيمکناألمرهذااستطابتقٍالنفسطالما
:جلوعزالحقبقولمسترشًٍايذبحه،أنبعٍالشخصعلى
ٍُ لََّاقُل" إِلََّايَطْعَمُهُطَاعِم ٰ  عَلَىمُحَرََّمًاإِلَیََّأُوحِیَمَافِیأَجِ وْأَرِجْسٌفَإِنََّهُخِنزِير  لَحْمَأَوْمََّسْفُوحًادَمًاأَوْمَيْتَةًيَکُونَأَن

إِنََّفَعَاد  وَلَاَباغ غَيْرَاضْطُرََّفَمَنِٰ  بِهِ اللََّهِلِغَيْرِأُهِلََّفِسْقًا
وعموضوالکالبالقططأکل»:مضيفا،"رََّحِيمٌغَفُورٌ رَبََّكَ حيثرحمة،دينديننالکنالساعة،ووليٍجٍيًٍاليس

إذا)وقالوالطير،واإلنسانبالحيوانبالرحمةأمرناالرسول
،(ذبيحتهوليرحشفرتهأحٍکموليحٍالقتلةفأحسنواقتلتم
.«هرةفیالناردخلتامرأةأنأيضًاالٍينوبيَّن

)صوت األمة |تعرف على حکم الٍين فی أکل لحم الکالب والقطط .. لم يرد نص فی ذلك soutalomma.com)
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لم يرد نص فی أکل لحم الکالب 
کماعة،الشريفقهاءبينجٍلحالةالتصريحاتتلكوأثارت•

التواصلمواقعروادبينواسعةأفعالردودأثارت
بمجمعالفتوىلجنةمعهخرجتالذیاألمراالجتماعی،

ناولتحکموبياناألمر،حقيقةإليضاحاإلسالمية،البحوث
.والکالبالقططلحم

)صوت األمة |تعرف على حکم الٍين فی أکل لحم الکالب والقطط .. لم يرد نص فی ذلك soutalomma.com)
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لم يرد نص فی أکل لحم الکالب 
األطرشالحميٍعبٍالٍکتور•
کالباللحمأکلإنلها،رسمیبيانفیالفتوىلجنةوقالت•

لىصاهللرسولقوليؤکٍهماوهوشرعًا،جائزغيروالقطط
.«حرامالسباعمننابذیکلأکل»:وسلمعليهاهلل

-اهللرسولأنمسلمصحيحفیوردما»:اللجنةوأضافت•
مننابذیکلأکلعننهى"-وسلمعليهاهللصلى
(طالق):أیوالهرالکلب:نابذىکلفیويٍخل،"...السباع اهللرضی-جابرحٍيثمنداودوأبوالترمذیوروىکما
عن-وسلمعليهاهللصلى-النبینهى":قالوغيره-عنه .«......الهرأکل

)صوت األمة |تعرف على حکم الٍين فی أکل لحم الکالب والقطط .. لم يرد نص فی ذلك soutalomma.com)
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لم يرد نص فی أکل لحم الکالب 
أنةاللجنأکٍتالشرعى،التأصيلهذامنانطالقا:وتابعت•

امنسوبًوالقططالکالبلحمأکلجوازمنمؤخرًاأثيرما
مذهبفیالصحيحبلصحيح،غيرالمالکيةمذهبإلى

أکلحرمةمنمالكاإلمامموطأفیجاءماالمالکية
مذهبهوکماالسباع،مننابذیوکلوالقططالکالب

أکلتحريمباب:قال-يحيیرواية-الموطأففىالجمهور،
مالكاإلمامأن:اللجنةوتابعتالسباع،مننابذیکل
القولهووهذا-المٍينةأهليعنی-عنٍنااألمروهو:قال

لحمأکلفيحرم:وعليهالجمهور،وموافقةدليلهلقوةالراجح
نمالمالکيةالسادةمذهبإلىينسبوماوالقطط،الکالب
.صحيحغيراألکلإباحة

)صوت األمة |تعرف على حکم الٍين فی أکل لحم الکالب والقطط .. لم يرد نص فی ذلك soutalomma.com)
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لم يرد نص فی أکل لحم الکالب 
:يانهابفىاإلسالميةالبحوثبمجمعالفتوىلجنةوأضافت•

ٍالحميعبٍالشيخلسانعلىصٍربمايتعلقوفيما»
الکالبلحومأکلبجوازالفضائياتإحٍىفىاألطرش،
األزهررأیيمثلوالصحيحغيررأیَّفهووالقطط
الشيخهذاأناإلعالم،وسائلجميعإلىمعلنة،«الشريف

آراءمنعنهيصٍرماوأنالفتوىبلجنةصلةأدنىلهليس
.ىالشخصورأيهنفسهعنإالفيهايعبرالللجٍلمثيرة

)صوت األمة |تعرف على حکم الٍين فی أکل لحم الکالب والقطط .. لم يرد نص فی ذلك soutalomma.com)
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

ا، تنااول أصدر مرکز األزهر العالمى للفتوى اإللكترونیاة، بیانا•
فقهااء فیه الحكم الشرعى ألکل لحم الكلب، مستعرضاا اراء ال

هِا وما استقر علیه ، وذلك بعد الجدل الِى أثیر مؤخرا حول
.األمر
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

ت وأوضح البیان، أنه من بدیع تشریعات اإلساالم أنهاا جااء•
عت کل متوافقة مع فطرة الناس، کما أنها اعتبرت المنافع، ووض

فای شیء فی موضعه الالئق حتى یقوم کل سااکن ومتحارك
ال الكون بدوره الِي أُنیط به، وهداه الخالق سابحانه إلیاه، قا

ٰ  قَالَ رَبتنَا الَّاِِي أَعْطَاىٰ  قَالَ فَمَن رَّبتكُمَا یَا مُوسَى}: تعالى

[.50-49: سورة طه]{ ٰ  کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

أکال وبناءً على ذلك، وردًا على ما قد أُثیر من فتوى تبایح•
یة حكم الكالب، أوضح مرکز األزهر العالمی للفتوى اإللكترون
قل عن أکلها فی الشریعة اإلسالمیة، ویبین ذلك من خالل ما ن

.المِاهب الفقهیة األربعة التی تلقتها األمة بالقبول



59

کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

لة اتفقاوا وأشار المرکز، إلى أن فقهاء الحنفیة والشافعیة والحناب•
هاا على حرمة أکل لحم الكلب، وهو الراجح عند المالكیة؛ ألن

لَّى اللَّا هُ عَلَیْاهِ من السِّباع التی وَرَدَ بشأنِ أکلِها قول النبای صاَ
لِمٌ، ]« کُلت ذِي نَاابٍ مان الساباع حَارَامٌ»: وَسَلَّمَ صاحیح مُساْ
1933 ،(3 /1534.])
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

وأکد أنه فى المِهب الحنفى نجد اإلمام الكاساانی رحماه ا •
لْأَهْلِیت وأما الْمُسْتَأْنِسُ مِنْ السِّبَاعِ وَهُوَ الْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرُ ا": یقول

ام الكاساانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، لإلم. ]فَلَا یَحِلت
(5 /39.])
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

ل ویؤکد فقهاء األحناف على حرمة أکل لحام الكلاب، فیقاو•
ا اإلمام عبد ا  بن محمود الموصلی رحماه ا  فای فصال مَا

نْ نَهَاى عَا»: وَفِی الْحَدِیثِ: یَحِلت وَمَا یَحْرُمُ أَکْلُهُ مِنَ الْحَیَوَانَاتِ
، «أَکْلِ الْخَطْفَةِ وَالنتهْبَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ



62

کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

الَِِّي : نتهْبَةُالَّتِی تَخْتَطِفُ فِی الْهَوَاءِ کَالْبَازِيِّ وَنَحْوِهِ، وَال: فَالْخَطْفَةُ•
قَادْ فَ: یَنْتَهِبُ عَلَى الْأَرْضِ کَالِِّئْبِ وَالْكَلْبِ وَنَحْاوِهِ، وَالْمُجَثَّمَاةُ

 الْكَلْبُ حَتَّاى رُوِيَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ، فَبِالْفَتْحِ کُلت صَیْدٍ جَثَمَ عَلَیْهِ
یْدِ مَاتَ غَمًّا، وَبِالْكَسْرِ کُلت حَیَوَانٍ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ یَجْثُمَ عَلَى الصَّ

بد ا  بن ع/ االختیار لتعلیل المختار، لإلمام. ]کَالِِّئْبِ وَالْكَلْبِ
([.39/ 5)محمود بن مودود الموصلی البلدحی، 
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

على قاول وعند الشافعیة، نجد اإلمام الخطیب الشربینی یُعلق•
وَیَحْرُمُ بَغْلٌ، وَحِمَارٌ أَهْلِیٌّ، وَکُلت ذِي: )اإلمام النووي رحمه ا 

رُ وَمِانْ ذِى النَّاابِ الْكَلْابُ وَالْخِنْزِیا: ، فیقول(نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
مغنی المحتااج إلاى معرفاة معاانی ألفاان المنهااج، . ]وَالْفَهْدُ
([.150، 149/ 6)الخطیب الشربینی، / لإلمام
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

أکال فى المِهب الحنبلی، نجد ما یؤکد على تحریم":وأضاف•
لإلماام لحم الكلب، حیث یشرح اإلمام ابن مفلح کتاب المقنع

ابٌ وَمَا لَاهُ نَا: ابن قدامة، فیقول تحت عنوان تَحْرِیمُ مَا لَهُ نَابٌ
الْكَلْبِ؛ یَفْرِسُ بِهِ نَصَّ عَلَیْهِ؛ کَالْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالِِّئْبِ، وَالْفَهْدِ، وَ

لَّى اللَّهُ صَ-نَهَى رَسُولُ اللَّهِ »: لِمَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِیت، قَالَ
یْهِ، مُتَّفَقٌ عَلَ« عَنْ أَکْلِ کُلِّ ذِي نَابٍ من السباع-عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

کُالت »: قَالَ-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ-أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ وَعَنْ •
َِا هَا: رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ« ذِي نَابٍ من السباع حَرَامٌ

هِ حَدِیثٌ ثَابِتٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِیحٌ یَخُاصت بِا
ح المبادع فای شار. ]عُمُومَ الَْیَاتِ، فَیَدْخُلُ فِیهِ الْأَسَدُ وَنَحْاوُهُ

."([5، 4/ 8)ابن مفلح، / المقنع، لإلمام
•
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

لحرمة قول با: المالكیة، ففى أکل لحم الكلب عندهم قوالنأما •
أقاوال وبالنِر والتدقیق فی کتاب الماِهب و. وقول بالكراهة

ل فقهائه، نجد أن المحققین من علماء المِهب یرجحاون القاو
.بحرمته

•

وال تؤکال : ویقول اإلماام ابان الجَلَّااب الماالكی رحماه ا •
، التفریع فی فقه اإلماام مالاك بان أناس رحماه ا .]الكالب

([.319/ 1)لإلمام أبو القاسم ابن الجَلَّاب، 
•
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

إنَّ الْكَلْاابَ فِیااهِ قَوْلَااانِ : ویقااول اإلمااام الحطاااب رحمااه ا •
-نِّفُ بِالتَّحْرِیمِ وَالْكَرَاهَةِ، وَاَلَِِّي یَأْتِی عَلَى مَا مَشَى عَلَیْهِ الْمُصَ

لِ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الشَّامِ-أي اإلمام خلیل صاحب المختصر
الْقَاوْلُ بِالْكَرَاهَاةِ، -أي اإلمام الادمیري المصاري الماالكی-

وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ التَّحْرِیمَ،
: دِ الْبَارِّقَالَ الشَّیْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْا: قَالَ ابْنُ عَسْكَرٍ فِی الْعُمْدَةِ•

.  وَطَّاإِالصَّحِیحُ تَحْرِیمُ الْكِلَابِ وَالسِّبَاعِ الْعَادِیَةِ، وَهُوَ مَِْهَبُ الْمُ
وَلَمْ أَرَ فِای الْمَاِْهَبِ مَانْ : ثم یُعرج اإلمام الحطاب رحمه ا 
رح مواهب الجلیل فای شا. ]نَقَلَ إبَاحَةَ أَکْلِ الْكَلْبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

/ 3)شمس الادین الحطااب الرتعینای، / مختصر خلیل، لإلمام
236.])
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

•

ِا وعلیه، فالراجح عند المالكیة، حرمة أکل لحم الكاالب، وها•
ما نطق به موطأ اإلمام مالك رحماه ا  تعاالى، حیاث باوّب 

ابٍ مِنَ بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ کُلِّ ذِي نَ: اإلمام فی موطئه بابًا بعنوان
سَ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِی إِدْرِی: السِّبَاعِ، وجاء فیه

ا ُ عَلَیْاهِ الْخَوْلَانِیِّ، عَنْ أَبِی ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
، موطأ مالك]« أَکْلُ کُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»: وَسَلَّمَ قَالَ

([.496/ 2) ، 13عبد الباقی، : ت
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کلبأکل لحم الحولبيان مرکز األزهر العالمى للفتوى

•

عًا، إن أکل لحم الكالب حرام شار: وبناء على ما سبق، نقول•
.  یةعند األحناف والشافعیة والحنابلة، وهو الراجح عند المالك
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نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِيَّاً 
بَابُ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِیّاً 12« 7»•
دٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِی« 8»-4025-1•

إِنْ قَالَ أَبُو عَبْادِ اللَّاهِ ع: حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ
بُ-أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ هُ جَافّااً فَاصاْ بْ وَ إِنْ مَساَّ

قَتْلِهَاا قَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِ-قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَِِهِ الْمَنْزِلَةِ-عَلَیْهِ الْمَاءَ
«1».

414: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِيَّاً 

مان 1، أورد صدره أیضا فی الحدیث 759-261-1التهِیب -(8)•
مان هاِه 26من البااب 2من أبواب األسار و فی الحدیث 1الباب 
.األبواب

414: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِيَّاً 
لِ أَبِای الْعَبَّااسِ فِای« 2»-4026-2• وَ بِالْإِسْنَادِ عَانِ الْفَضاْ

جْسٌ فَقَالَ رِجْسٌ نِ-حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ
لْهُ بِاالتت-لَا یُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ رَابِ أَوَّلَ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْساِ
.مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ

 415: ، ص3وسائل الشيعة، ج 
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