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احکام الکلب
يجوز بيع كالب الصيد،: 302مسألة •
ر الكلب و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و ال يجوز بيع غي•

.المعلم على حال
فان . وهيجوز بيع الكالب مطلقا، إال أنه مكر: و قال أبو حنيفة و مالك•

. «5»ه باعه صح البيع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قيمت

181: ، ص3الخالف؛ ج 
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احکام الکلب
، و 357: 5، و شرر  فرتح القردير 126-125: 4تبيين الحقائق ( 5)•

، و الفتاوى 357: 5شر  العناية على الهداية بهامش شر  فتح القدير 
، و 11: 13، و االم 126: 2، و بدايرررة المجتهرررد 114: 3الهنديرررة 
، و كفايرة 113: 8، و فتح العزيز 133: 1، و الوجيز 228: 9المجموع 
: 4، و المغنري البرن قدامرة 11: 2، و مغني المحتاج 148: 1األخيار 
، و البحررر 173: ، و السررراج الوجرراج15: 4، و الشررر  الكبيررر 324

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

181: ، ص3الخالف؛ ج 
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احکام الکلب
 يجب ال يجوز بيع الكالب معلمة كانت أو غير معلمة، و ال: و قال الشافعي•

.«1»على قاتلها القيمة 
ضرا قولره إجماع الفرقة، فإنهم ال يختلفون فيه، و يدل على ذلك أي: دليلنا•

ارَةً عَرنْ ٰ  ا أَنْ تَكُونَ تِر ٰ  إِلّ»و قوله « 2« »هُ الْبَيْعَٰ  وَ أَحَلَّ اللّ»:تعالى
.و لم يفصل« 3« »اضٍٰ  تَر

ه عليه و آلره نهرى عرن  مرن الكلرب وٰ  و روى جابر أن النبي صلى اللّ•
.و جذا نص. «4»السنور إال كلب الصيد 

•______________________________

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
، و 133: 1، و الروجيز 228و 225: 9، و المجموع 12-11: 3األم ( 1)•

، و المغني البن قدامة 126: 2، و بداية المجتهد 113-112: 8فتح العزيز 
، و شرر  فرتح 125: 4، و تبيين الحقائق 15: 4، و الشر  الكبير 324: 4

: 5، و شر  العناية على الهداية بهامش شرر  فرتح القردير 358: 5القدير 
.143-142: 5، و بدائع الصنائع 307: 4، و البحر الزخار 358

.275: البقرة( 2)•
.29: النساء( 3)•
، 309: 7، و سنن النسائي 277و 276حديث 73: 3سنن الدارقطني ( 4)•

، و المصرنف 807حرديث 161: 2و الدراية في تخري  أحاديث الهدايرة 
.280: 4لعبد الرزاق 

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
.يجوز إجارة كلب الصيد: 303مسألة •
ا، و ال يجوز إجارته مطلق: و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال•

.«5»جو الصحيح عندجم 
ي يجوز إجارته، ذجب إليه أبو العباس بن القرا  فر: و منهم من قال•

.«6»التلخيص 
ال انا قد دللنا على جواز بيعه، و كل مرن قرال بجرواز بيعره قر: دليلنا•

. بجواز إجارته

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب

: 12، و فتح العزيز 230: 1، و الوجيز 3: 15و 231: 9المجموع ( 5)•
، و المغنري 288: ، و السراج الوجراج335: 2، و مغني المحتاج 232

.325: 4البن قدامة 
: 9مروع لعدم وجود كتاب التلخيص في أيدينا انظر قوله في المج( 6)•

، و المغنري 232: 12، و فتح العزيز 230: 1، و الوجيز 3: 15و 231
.325: 4البن قدامة 

 182: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
.يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت: 304مسألة •
:و ألصحاب الشافعي فيه قوالن•
.«1»و جو الصحيح عند محصليهم . مثل ما قلناه: أحدجما•
ة، و و منهم من قال ال يجوز، ألن السنة خصت كلب الصيد، و الماشري•

.«2»الزرع 
.«3»إجماع الفرقة، و أخبارجم : دليلنا•

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
، و المغني البن قدامرة 11: 2، و مغني المحتاج 234: 9المجموع ( 1)•

.16: 4، و الشر  الكبير 326: 4
، و مغنري 234: 9، و المجموع 90: ، و مختصر المزني11: 3االم ( 2)•

.1399: 4، و سبل السالم 11: 2المحتاج 
: 3، و مرن ال يحضرره الفقيره 5و 2حديث 126: 5انظر الكافي ( 3)•

و 1016حررديث 356: 6، و التهررذيب 435و 434حررديث 105
و 342و 340حرررديث 80: 9و 599حرررديث 135: 7و 1017
344.

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية،: 305مسألة •
ية أو الحرث، أو الصيد إن احتاج اليه، و إن لم يكن له في الحال ماشر•

.و ال حرث
:و ألصحاب الشافعي فيه قوالن•
.«5»أنه ال يجوز : و الثاني. «4»مثل ما قلناه : أحدجما•
.«3»إجماع الفرقة، و أخبارجم : دليلنا•
.«6»أيضا وجهان -و جو فرخ الكلب-و قالوا في تربية الجرو•
، و ألن األصل اإلباحة، و المنع يحتاج الى«7»ظواجر األخبار : دليلنا•

. دليل

 183: ، ص3الخالف، ج 
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احکام الکلب
: 2، و مغنري المحتراج 234: 9، و المجمروع 90: مختصر المزني( 4)•

.326: 4، و المغني البن قدامة 11
.11: 2، و مغني المحتاج 234: 9، و المجموع 11: 3االم ( 5)•
.11: 2، و مغني المحتاج 234: 9المجموع ( 6)•
« 304»تقدمت اإلشارة إلى عموم األخبار في المسألة المتقدمرة ( 7)•

.فالحظ

 183: ، ص3الخالف، ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
لَمَ وَ لَرهُ خَمْررْ أَوْ 57« 4»• بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ وَ حُكْرمِ مَرنْ أَسرْ

خِنْزِيرْ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنْ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاجِيمَ عَرنْ أَبِيرهِ « 5»-22392-1•

أَلْتُهُ: عَنِ الرِّضَا ع قَرالَبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ « 6»عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ  سرَ
يَبِيرعُ وَ خَنَرازِيرُ وَ عَلَيْرهِ دَيْرنْ جَرلْ -عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرْ

.وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا-خَمْرَهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَاوِيَرةَ « 1»وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ •

.مِثْلَهُ« 3»عَنِ الرِّضَا ع « 2»بْنِ سَعِيدٍ 

226: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 



14

تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
.14-232-5الكافي -(5)•
.ابن أبي عمير-في المصدر-(6)•
(.جامش المخطوط)ابن أبي عمير -في نسخة-(1)•
.محمد بن سنان، عن معاوية بن سعد-في المصدر-(2)•
.5-231-5الكافي -(3)•

226: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُرونََُ « 4»-22393-2•

لَ أَنْ قَبْ-إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى  ُمَّ أَسْلَمَ-فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ
-وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلْ وَ لَهُ خَمْرْ وَ خَنَرازِيرُ-يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاجِمُهُ

هُ غَيْرُ أَوْ وَلِيٌّ لَ-قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ- ُمَّ مَاتَ وَ جِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنْ
 حَريٌّ وَ لَيََْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ جُوَ-مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ

.وَ لَا يُمْسِكَهُ

 227: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ : أَقُولُ« 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاجِيمَ وَ •

.«6»عَلَى ذَلِكَ 
•________________________________________

 227: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
.13-232-5الكافي -(4)•
.612-138-7التهذيب -(5)•
من ابواب 28من جذه األبواب، و في الباب 60ياتي في الباب -(6)•

.الدين
•________________________________________

226: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 



18

تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
لِمِ قَربْ ُ 60« 2»• بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً وَ خِنْزِيراً جَرازَ لِلْمُسرْ

 َمَنِهِ مِنْهُ مِنْ دَيْنٍ وَ نَحْوِهِ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَردَ « 3»-22408-1•

لْرتُ قُ: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونََُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ
زِيررَ وَ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْ-لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاجِمُ

ا َ -فَيَحِلُّ لِي أَخْذُجَا فَقَالَ-أَنَا حَاضِرْ إِنَّمَا لَركَ عَلَيْرهِ دَرَاجِرمُ فَقَضرَ
.دَرَاجِمَكَ

232: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاجِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَرنْ حَمَّرادٍ عَرنْ « 4»-22409-2•

حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَرانَ لَرهُ عَلَرى 
سَ فَقَالَ لَا بَرأْ-فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ جُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ-رَجُلٍ دَرَاجِمُ

.وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامْ-بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالْ

232: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس

الَةَ عَرنِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَ•
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 

«5»

232: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
38من البراب 2ياتي ما يدل على بع  المقصود في الحديث -(1)•

.من أبواب األشربة المحرمة
أحاديث 5فيه 60الباب -(2)•
.10-232-5الكافي -(3)•
.9-231-5الكافي -(4)•
.606-137-7التهذيب -(5)•
.«1»جَذَا مَحْمُولْ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّيٌّ لِمَا مَرَّ : أَقُولُ•

232: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْرنِ أُذَيْنَرةَ « 2»-22410-3•

-عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِري عَلَيْرهِ الردَّرَاجِمُ
. خُذْجَاقَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ-فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً  ُمَّ يَقْضِي مِنْهَا

.«3»تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ : أَقُولُ•

 233: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
عِي« 4»-22411-4• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْرنِ سرَ

ا عَبْدِ سَأَلْتُ أَبَ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ
ازِيرَ فَيَبِيرعُ الْخَمْررَ وَ الْخَنَر-يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ-اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

.فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيََْ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءْ-فَيَقْضِينَا

 233: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَرنْ « 5»-22412-5•

ى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَ-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ: أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
.فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ  َمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ-مَالْ

وَ يَأْتِي مَرا « 6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْجِزْيَةِ : أَقُولُ•
.«7»يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ 

 233: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



25

تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
.من جذا الباب1مر في الحديث -(1)•
.11-232-5الكافي -(2)•
.من جذا الباب2تقدم في الحديث -(3)•
.607-137-7التهذيب -(4)•
.608-137-7التهذيب -(5)•
.من أبواب جهاد العدو70تقدم في الباب -(6)•
.من أبواب الدين28ياتي في الباب -(7)•

 233: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تحلهابيع الميتة و الکلب و الخنزير ممن يس
بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً فَأَسْلَمَ جَازَ لَهُ قَربْ 61ُ« 1»•

الثَّمَنِ 
لَّرهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ ال« 2»-22413-1•

: الَبْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَر
-جَلٍبَاعَ أَحَدُجُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَ-سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ
لَا-فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ قَرالَ -مِجَلْ يَحِلُّ لَهُمَا  َمَنُهُ بَعْدَ الْإِسرْ

.إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِركَ : أَقُولُ« 3»وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ •

«4».

 234: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الکلب

عَطَّرارِ ن، عيون أخبار الرضا عليه السالم ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْ-4•
نِ دَاوُدَ بْرنِ مُحَمَّردٍ  عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحَسرَ

مِعْتُ هُ يَقُرولُالنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الطَّبِيبِ قَالَ سرَ
نِ عَلِريُّ  بْرنُ لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ أَبُرو الْحَسرَ

تَبَ صَاحِبُ مُوسَى الرِّضَا ع السُّوقَ فَاشْتَرَى كَلْباً وَ كَبْشاً وَ دِيكاً فَلَمَّا كَ
لِيَّ بْنَ الْخَبَرِ إِلَى جَارُونَ بِذَلِكَ قَالَ قَدْ أَمِنَّا جَانِبَهُ وَ كَتَبَ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّ عَ

ذَا مُوسَى ع قَدْ فَتَحَ بَابَهُ وَ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ جَارُونُ وَا عَجَبَا مِرنْ جَر
كْتُبُ فِيرهِ يَكْتُبُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى قَدِ اشْتَرَى كَلْباً وَ دِيكاً وَ كَبْشاً وَ يَ

.مَا يَكْتُبُ

.205ص 2عيون أخبار الرضا ج 
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