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احکام الکلب

• قال الدميري ال يجوز اقتناء الکلب الذی ال نفع فيهه و ذلك لماا يا
اقتنائها من مفاسد الترويع و العقر للمار و لعل ذلك لمجانبة المالئكة
لمحلها و مجانبة المالئكة أمر شديد لما ي مخالطتهم من اإللهام إلا
الخير و الدعاء إليه و اختلف األصحاب ي جواز اتخاذ الكلب لحفظ
الدرب و الدور عل وجهين أصاحهما الجاواز و اتفااوا علا جاواز
اتخاذه للزارع « »6و الماشية و الصيد لكن يحرم اقتناء كلب الماشاية
قبل شرائها و كذلك كلب الزرع و الصيد لمن ال يزرع و ال يصيد
• ( )6ي النسخة المخطوطة« :للمزارع» و ي المصدر :للزراعة.
3

بحار األنوار؛ ج ،62ص51 :

احکام الکلب

• يلو خالف و اقتن ناص من أجاره كال ياوم قياراف و يا رواياة
قيراطان و كالهما ي الصحيح و حمل ذلك عل ناوع مان الكاالب
بعضها « »1أشد أذى من بعض أو لمعن ييها أو يكون ذلك مختلفاا
باختالف المواضع ييكون الايراطان ي المدن و نحوها و الايراف يا
البوادي أو يكون ذلك ي زمنين ذكر الايراف أوال ثام ذكار التغلايظ
« »2يذكر الايراطين

4

بحار األنوار ،ج ،62ص52 :

احکام الکلب

• و المراد بالايراف مادار معلوم عند اهلل تعال يناص من أجار عملاه و
اختلفوا ي المراد بما ناص منه يايل مما مض من عمله و قيال مان
مستابله و قيل قيراف من عمل الليل و قيراف من عمل النهاار و قيال
قيراف من عمل الفرض و قيراف من عمل النفل

5

بحار األنوار ،ج ،62ص52 :

احکام الکلب

• و أول من اتخذ الكلب للحراسة نوح ع قال يا رب أمرتن أن أصانع
الفلك و أنا ي صناعة أصنع أياما ييجيئون بالليل ييفسدون كال ماا
عملت يمت يلتئم ل ما أمرتن به ياد طال عل أماري ياحوح اهلل
إليه يا نوح اتخذ كلبا يحرسك ياتخذ نوح كلبا و كان يعمل بالنهار و
ينام بالليل يإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل « »3ينبحهم الكلاب يينتباه
نوح ييحخذ الهراوة و يثب لهم و يهربون منه يالتحم له ما أراد «»4

6

بحار األنوار ،ج ،62ص52 :

احکام الکلب

•  13الْكَايِ  ،عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَ عَانْ
سَمَاعَةَ قَالَ سَحَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يُمْسَكُ يِ الدَّارِ قَالَ لَا «»5
ِيسا عَانْ
•  14وَ مِنْهُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْانِ ع َ
يُوسُفَ بْنِ عَاِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَاالَ أَمِيارُ
الْمُؤْمِنِينَ ع لَا خَيْرَ يِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ «»1

7

بحار األنوار ،ج ،62ص52 :

احکام الکلب
•
•
•
•
•
•
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______________________________
( )1ي المصدر :اذ بعضها.
( )2ي المصدر :يذكر الايراف اوال ثم زاد ي التغليظ.
( )3ي المصدر :ليفسدوا بالليل عمله.
( )4حياة الحيوان  219 :2ييه :ييهربون.
( )5يروع الكاي  552 :6ييه :نمسكه ي الدار.

بحار األنوار ،ج ،62ص52 :

احکام الکلب

َّضا ِر
•  15وَ مِنْهُ ،عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الن ْ
بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْاَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِ ِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّاهِ
ع قَالَ لَا تُمْسِكْ كَلْبَ الصَّيْدِ يِ الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَااب
«»2
• بيان كحن المراد بالباب الباب المغلق عليه

9

بحار األنوار ،ج ،62ص53 :

احکام الکلب

•  -لِمَا رَوَى الصَّدُوقُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ يِ الْفَاِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع لَا تُصَلِّ ِي
دَارٍ يِيهَا كَلْب إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ الصَّيْدِ وَ أَغْلَاْتَ دُونَهُ بَاباا يَلَاا بَاحََْ
يَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتا يِيهِ كَلْب وَ لَا بَيْتا يِيهِ تَمَاثِيلُ وَ لَا بَيْتاا يِياهِ
بَوْل مَجْمُوع يِ آنِيَةٍ «»3
• انته .

10

بحار األنوار ،ج ،62ص53 :

احکام الکلب

• و يحتمل أن يكون المراد أن كون الكلب يا بيات آخار ال يوجاب
ناص صالة المصل و إن كان بين البيت الذي ييه الكلب و بين البيت
الذي يصل ييه باب يإنهما ال يصيران بذلك بيتا واحدا و األول أظهر
لما مر
•  -وَ لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِ ُّ أَيْضا عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِ ِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَ
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَحَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ يِ الدَّارِ قَاالَ إِذَا كَاانَ
يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ يَلَا بَحََْ «»4

11

بحار األنوار ،ج ،62ص53 :

احکام الکلب

• و قال العالمة قدَ سره ي المنته يكره الصالة ي بيت يياه كلاب
لما رواه ابن بابويه عن الصادق ع و ذكر الخبر المتادم
•  -ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
َاشارَ الْمَلَائِكَاةِ لَاا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِ يَاَاالَ إِنَّاا مَع ِ
َسادٍ وَ لَاا إِنَااء يُبَاالُ يِياهِ و نفاور
نَدْخُلُ بَيْتا يِيهِ كَلْب وَ لَا تَمَاثِيلُ ج َ
المالئكة يؤذن بكونه ليس هو موضاع رحماة ياال يصالح أن يتخاذ
للعبادة انته «»5

12

بحار األنوار ،ج ،62ص53 :

احکام الکلب
•
•
•
•
•
•

13

______________________________
( )1يروع الكاي  552 :6ييه :ي الكالب.
( )2يروع الكاي .552 :6
( )3من ال يحضره الفايه .159 :1
( )4يروع الكاي .552 :6
( )5المنته :

بحار األنوار ،ج ،62ص53 :

احکام الکلب

• و نحوه قال الشهيد نور اهلل مرقده ي الذكرى «.»1
• و قال الدميري قال أبو عمرو بن الصالح ال تصحب المالئكاة ريااة ييهاا
كلب و ال جرَ ثم قال و أما قوله ص ال تدخل المالئكة بيتا ييه كلاب و
ال صورة ياال العلماء سبب امتناعهم من البيت الاذي يياه الصاورة كونهاا
معصية ياحشة و ييها مضاهاة خلق اهلل تعال « »2و بعضها ي صورة ماا
يعبدون من دون اهلل عز و جل و سبب امتناعهم من البيت الذي ييه الكلب
لكثرة أكله النجاسات و ألن بعض الكالب يسم شايطانا كماا جااء يا
الحديث و المالئكة ضد الشيطان و لابح رائحة الكلاب أو لمالئكاة تكاره
الرائحة الخبيثة و ألنها منه عن اتخاذها يعوقب متخذها بحرمانه دخاول
المالئكة عليه « »3و صالتها ييه و استغفارها له و تبركها عليه ي بيتاه و
ديعها أذى الشياطين.
14

بحار األنوار ،ج ،62ص54 :

احکام الکلب

• و المالئكة الذين ال يدخلون بيتا ييه كلاب و ال صاورة هام مالئكاة
يطويون بالرحمة و التبار و االساتغفار و أماا الحفواة و الموكلاون
بابض األرواح ييدخلون ي كل بيت و ال تفارق الحفوة اآلدم يا
حال « »4ألنهم محمورون بإحصاء أعمالهم و كتابتها.

15

بحار األنوار ،ج ،62ص54 :

احکام الکلب

• قال الخطاب و إنما ال تدخل المالئكة بيتا ييه كلب و ال صاورة مماا
يحرم اقتناؤه من الكالب و الصور و أما ما ليس اقتنااؤه بحارام مان
كلب الصيد و الزرع و الماشية و الصورة الت تماتهن يا البسااف و
الوسادة و غيرها يال يمتنع دخول المالئكة بسببه و أشار الااض إلا
نحو ما قاله الخطاب
• و قال النووي و األظهر أنه عام ي كل كلب و صورة و إنهم يمتنعاون
من الجميع إلطالق األحاديث و أما الجرو الذي كان يا بيات النبا
ص تحت السرير كان له ييه عذر ظاهر يإنه لم يعلام باه و ماع هاذا
امتنع جبرئيل ع من دخول البيت بسببه يلاو كاان العاذر يا وجاود
الكلب و الصورة ال يمنعهم لم يمتنع جبرئيل «»1
16

بحار األنوار ،ج ،62ص54 :

احکام الکلب

17

بحار األنوار ،ج ،62ص54 :

احکام الکلب
•
•
•
•
•
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______________________________
( )1الذكرى:
( )2ي المصدر :و ييها مضاهاة لخلق اللّه تعال .
( )3ي المصدر :بيته.
( )4ي المصدر :و ال تفارق الحفوة بن آدم ي حال من االحوال.

بحار األنوار ،ج ،62ص54 :

احکام الکلب

الساكُونِ ِّ
•  16الْكَايِ  ،عَنْ عَلِ ِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْيَلِ ِّ عَانِ َّ
عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لِحَهْلِ الْاَاصِيَةِ يِ الْكَلْبِ
يَتَّخِذُونَهُ «»2
• بيان الااصية البعيدة عن المعمورة

19

بحار األنوار ،ج ،62ص55 :

احکام الکلب

•  17الْكَايِ  ،عَنْ عَلِ ٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَانْ مُحَمَّا ِد
السالُوقِ ِّ يَاَاالَ إِذَا
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَحَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّاهِ ع عَانِ الْكَلْابِ َّ
مَسِسْتَهُ يَاغْسِلْ يَدَ َ «»3
• بيان غسل اليدين إذا كان رطبا عل الوجوب و إذا كان يابساا علا
االستحباب عل المشهور و سيحت الكالم ييه ي كتاب الطهارة.

20

بحار األنوار ،ج ،62ص55 :

•
•

•
•
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احکام الکلب
[المسحلة األول ال يجوز بيع ش ء من الكالب إال كلب الصيد]
األول ال يجوز بيع ش ء من الكالب بال خالف بل اإلجماع باساميه
عليه و النصوص بالخصوص « »1يضال عماا مار يا النجاساات و
المحرمات و السباع « »2دالة عليه إال ما خرج بالدليل منهاا ك كلاب
الصيد بال خالف معتد به بل اإلجماع باسميه عليه ،بل المحك منهاا
مستفيضة أو متواترة ،كالنصوص
( )1الوسائل الباب  5من أبواب ما يكتسب به.
( )2الوسائل الباب  5و  14و  40 5من أبواب ما يكتسب به.
جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،22ص136 :

احکام الکلب

• يما عن العمان من المنع منه واضح الضعف ،كضعف تخصيص الجواز
ي النهاية و المانعة بالسلوق منه ،و هو المنسوب إل سالوق قرياة
باليمن ،ضارورة مخالفتاه إلطاالق نصاوص الجاواز « ،»1و معاقاد
إجماعاته،
• و أضعف منه لاذلك أيضاا اسهتنناء األسهود البمهي مناه ،كماا عان
اإلسكاي مع انا لم نتحااه و ي استثناء كلب الماشية غنما أو غيرهاا
و الزرع و إن لم يكن ي حائط و الحاائط و ان لام يكان يياه زرع
خالف و تردد منشحه ما ستعرف.
• ( )1الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به.
22

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،22ص136 :

احکام الکلب

• و لكن األشبه بحصول المذهب و قواعده جواز بيعها ،ككلب الصايد ال
المنع وياقا ألب علا و اجاارة المبساوف و الخاالف و المراسام و
الوسيلة و السرائر و كشف الرموز و المختلف و التاذكرة و التحريار و
اإلرشاد و التبصرة و اإليضاح و شرح اإلرشاد و الدروَ و اللمعاة و
حواش الشهيد و الماتصر و المهذب البارع و التنايح و إيضاح الناايع
و جامع المااصد و غاية المرام و المسالك و الروضة و مجمع البرهان
و شرح الفايه للمجلس عل ما حك عن البعض،

23

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص137 :

احکام الکلب

• و اقتصار أب عل و المراسم و المبسوف و الخالف عل اثناين منهاا
غير قادح ،بعد اإلجماع باسميه عل عدم الفرق بين الثالثة ،كما يشهد
له نسبة الاول إليهم ي األربعة ،من غير واحد من األصحاب ،ماع أن
أبا عل منهم ،قال :ي بعض كلماته ال خيار يا الكاالب إال كلاب
الصيد و الحارَ،

24

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص137 :

احکام الکلب

• يال بحَ حينئذ بدعوى الشهرة عل الجواز ،بل ربما حك عن ظاهر
إجارة التذكرة اإلجماع عليه ،بل لعله كذلك إذ لم يحك الخالف يا
ذلك ،إال عن الشيخين يا المانعاة و النهاياة و تجاارة المبساوف و
الخالف و الغنياة و الااضا و يحيا بان ساعيد و بعاض متاحخري
المتحخرين ممن ال يعتد بوياقه و خاليه ،يخصوا الجواز بكلب الصايد
أو السلوق منه،
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص137 :

احکام الکلب

• و يمكن إرادتهم منه المثال بذلك لكل ما ينتفع به منفعة محللاة ،بال
ي ديات األول و كذلك أي يضمن من أتلف عل مسالم شايئا مان
سباع الطير و غيرها مما قد جعل للمسلمين االنتفااع باه ،كالباازي و
الصار و الكلب السلوق و كلب الحائط و كلب الماشية و الفهد و ماا
أشبه ذلك ،كان عليه غرم قيمته حيا يوم إتالياه ،إال الكلاب خاصاة
يإنه قد وظف « »1ي قيمة السلوق المعلم للصيد أربعون درهماا ،و
ي قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما ،و نحو منه ي النهاية
• ( )1الوسائل الباب  19من أبواب ديات النفس الحديث .1
•
26

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص138 :

احکام الکلب

• و ربما أشعر قوله جعل للمسلمين إل آخره بجواز البيع الذي هو أحد
أيراد االنتفاع ،و المبسوف و الخالف مع انهما صرحا بجواز البيع يا
كتاب اإلجارة ،يإن ييهما يصح اجارة كلب الزرع و الماشية كما يصح
بيعهما ،ليس ي تجارتهما ما ياتض الخالف ي ذلك
• قال :ي األول الكالب عل ضربين أحدهما ال يجوز بيعاه بحاال ،و
اآلخر يجوز ذلك ييه ،يما يجوز بيعه ماا كاان معلماا للصايد وروي
« »2ان كلب الماشية و الحائط مثل ذلك
• ( )2الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .9
27

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص138 :

احکام الکلب

• و ما عدا ذلك يال يجوز بيعه ،و ال االنتفاع به ،و ما يجوز بيعه يجاوز
إجارته ،ألن أحدا ال يفرق بينهما و يجوز اقتناء الكلب للصيد و حفظ
الماشية و حفظ الزرع بال خاالف ،و كاذلك يجاوز اقتناؤهاا لحفاظ
البيوت إل آخره ،و لعله عامل بالرواية المزبورة خصوصا مع مالحوة
كالمه ي اإلجارة،
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص138 :

احکام الکلب

• و قال :ي المحك عن الثان يجوز بيع كالب الصيد إذا كانت معلمة،
و ال يجوز بيع غير المعلم عل حال و استدل باإلجماع و األخباار ،و
ظاهره التفصيل ي الكالب المتعارف اساتعمالها يا الصايد خاصاة
كالسلوقيات و البوجيات ،بين المعلم منها و غير المعلام ،يجاوز بياع
األول منها دون الثان ،
• و ستعرف قوة إرادة ذلك من النصوص أيضا ،ال أن ماراده مان غيار
المعلم ما يشمل الكالب الثالثة ،خصوصاا ماع مالحواة كالماه يا
اإلجارة ،بل
29

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص138 :

احکام الکلب

• يؤيده ان ابن إدريس لم يحك الخالف عناه ييهماا ،بال حكااه عان
النهاية و قال :إنه رجع عنه ي مسائل خاليه ،و عن الااض أنه قاال:
ي باب اإلجارة مثل ما ي المبسوف و الخالف أيضاا ،و أماا الغنياة
يواهرها إرادة المثال من كلب الصيد قاال :ييهاا و اشاترطنا أي يا
ضابط ما يجوز بيعه أن يكون منتفعا باه ،تحارزا مماا ال منفعاة يياه
كالحشرات و غيرهاا و قيادنا بكونهاا مباحاة ،تحفواا مان المناايع
المحرمة ،و يدخل ي ذلك كل نجس ال يمكن تطهيره ،إال ما أخرجه
الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ،و الزيت النجس،

30

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص139 :

احکام الکلب

• ضرورة ظهورها ي إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محللة ،و ال
ريب ي حصولها ي الكالب الثالثة ،إذ ال خالف ي جواز اقتناؤهاا
و االنتفاع بها لذلك ،يانحصر الخالف المحاق حينئذ يا المصانف و
ابن عمه مع أنه تردد ييه ي المنايع ،و قال :هنا نعم يجوز إجارتهاا و
قد عريت انه ي المبسوف و محك الخالف قال :إن أحدا لام يفارق
بين البيع و اإلجارة،
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص139 :

احکام الکلب

• و لذا استدل ي التنايح عل الجواز بحنه يجوز إجارتها باتفاق الشايخ
أيضا ،ييجوز البيع لعدم الفارق ،بل استدل عليه يا محكا حواشا
الشهيد بحن من قال :بجوازه ي كلب الصيد ،قال :باالجواز ييهاا ،ألن
المسوغ و هو المنفعة المحللة موجودة ي الجمياع ،و هاو مؤياد لماا
قلناه من عدم تحاق الخالف ،أو عادم العبارة باه ،و يا التاذكرة ان
سوغنا البيع ي كلب الصيد ،سوغناه ييها لاذلك أيضاا ،و هاو مؤياد
أيضا بل قد ياال بحولويتها منه ي ذلك ،باعتبار عوم االنتفاع بها،
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص139 :

احکام الکلب

• بل قيل أن جملة من البلدان ال يستايم مواشيهم و زروعهم و بساتينهم
بدونها ،مضايا إل أنه ماتض الضوابط الشارعية المساتفادة مان آياة
«« »1أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» «« »2و أَوْيُوا بِاالْعُاُودِ» «« .»3و تِا ٰارَة
عَنْ تَرٰاضٍ» و تسلط الناَ علا أموالهاا ،إذ ال خاالف يا أنهاا
مملوكة و إلتاليها غراماات ،و يجاوز إجارتهاا و هبتهاا و وقفهاا و
الوصية بها ،و أن تكون مهرا للنكاح ،و عوضا للخلاع ،بال يجاوز أن
تكون ثمنا ي اإلجارة و غيرها،

33

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص139 :

احکام الکلب

• بل إن كان المانع ياتصر ي المنع ،علا خصاوص ماا تسامعه مان
النصوص ،اتجه جواز كونها ثمنا للبيع ،إذ المنمي عنهه الهنمل لمها ،ال
عل أن تکون هي أثمانا لغيرها ،إل غير ذلك مان أحكاام الملاك و
التمليك ،ي العين و المنفعة ،يإخراج خصوص البيع من بينها محتاج
إل دليل قاهر صالح ،للحكم به عل ذلك ،و ليس اال دعوى ماا دل
عليه ي النجاسات و المحرمات ،و
• نصوص « »4ان ثمن الكلب سحت»
• و خصوص
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص140 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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احکام الکلب
صحيح بن مسلم « »5و عبد الرحمن «عن أب عبد اهلل علياه الساالم ثمان الكلاب الاذي ال يصايد
سحت»
و خبر العامري «« »6سحله أيضا عن ثمن الكلب الذي ال يصيد ،ياال سحت و أما الصيود يال بحَ»
و خبر أب بصير «سحله أيضا عن ثمن كلب الصيد قال :ال بحَ بثمنه و اآلخر ال يحل ثمنه»
و خبره اآلخر «« »7عنه أيضا ي حديث أن رسول اهلل صل اهلل عليه و آله قال :ثمن الخمار و مهار
البغ و ثمن الكلب الذي ال
______________________________
( )1سورة البارة اآلية .275
( )2سورة المائدة اآلية .1
( )3سورة النساء اآلية .29
( )4الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .2
( )5الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .3
( )6الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .1
( )7الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .5
جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص140 :

•
•
•

•
•

•
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احکام الکلب
يصطاد من السحت»
و خبر الوليد العماري «« »1سحله عن ثمن الكلب الذي ال يصيد؟ ياال :سحت و أما الصيود يال بحَ»
و الجميع كما ترى ،إذ األول منحصر ي خبر تحف العاول « ،»2و اإلجماعات المحكية عل عدم جواز االنتفاع
بالنجس و نحوهما ،مما ال شمول له للماام قطعا بعد ما عريت من أن مفروض البحاث يا خصاوص البياع و
الصلح ،دون باق التمليكات للعين و المنفعة ،يضال عن االنتفاع ،بل ي خبر التحف المزبور ماا ياضا بجاواز
بيعه ،لاوله ي ضابط ذلك ،كل ما ييه مصلحة من مصالح العباد ،أي مما لم ينه عنها ،كما أن
قوله عليه السالم «« »3إذا حرم شيئا حرم ثمنه»،
دال عل الجواز أيضا ،ضرورة كون المراد منه ما قدمناه ساباا ،من تحريم المنايع الغالبة للش ء ،ال تحريم منفعة
من منايعه الذي ال ينفك عنه غالب األشياء ،و من المعلوم هنا حلية المنفعة الغالبة المرادة من الكالب الثالثة ،و
أما نصوص عد ثمنه من السحت ،يمع اإلغضاء عن سندها و ال جابر ،و ذكر بعض ما علام إرادة الكراهاة مان
السحت بالنسبة إليه معه ،كحجرة الحجامة و نحوها ال يراد منها إال قضية مهملة ،و إن ثمن الكلاب يا الجملاة
سحت ،بارينة عدم استثناء كلب الصيد المتفق عليه منه ،و أما النصوص الت ذكر ييها كلب الصيد ،يمع ماا عاد
األول منها و ال جابر ،بل الموهن متحاق كما عريت ،و عدم يتوى الشيخين بإطالقها ،لتخصيص الحكم عندهما
بالسلوق  ،محتملة لما سمعته من الخالف من إرادة التفصيل ،ي كالب الصيد بين الصيود منها ،و عدمه بل لعلاه
هو الواهر من لفظ الصيود و يصطاد و يصيد ييها ،بل و لفظ اآلخر خصوصا مع مالحوة
______________________________

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص141 :

•
•
•
•
•

•
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احکام الکلب
( )1الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .6
( )2الوسائل الباب  14من أبواب ما يكتسب به الحديث .7
( )3الخالف ج  1ص  225الطبع الحديث بطهران سنة .1370
جواهر الكالم ي شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص142 :
الشهرة الت عريتها ،عل انها ال داللة ييهاا إال باالعموم أو اإلطاالق
الذي يمكن تخصيصه و تاييده ،بمرسل المبسوف المنجبر بما عريات،
و المعتضد بما سمعت مما ياتض الجواز ،بل و بما ي
الصحيح «« »1ال خير ي الكالب إال كلب صيد أو ماشية»
جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص142 :

•
•
•

•

•
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احکام الکلب
و محك
الغوال ي خبر « »2طويل «يجاء الوح باقتناء الكالب الت ينتفع بها»
ياستثن كالب الصيد و الماشية و الحرث ،و إذن ي اتخاذها باعتبار ظهورهما ي اتحاد الجميع يا
األحكام ،و ال أقل من ذلك كله ،يحصل ضعف ي إرادتها من اإلطالق المزبور ،ييبا علا ماتضا
ما دل عل الجواز ،بل ال يجترئ من أدن له خبارة بصاناعة الفااه علا الفتاوى باالحكم المزباور،
المخالف للضوابط الشرعية أشد المخالفة ،لإلطالق الذي عريت حاله.
و من الغريب استيناَ بعض الناَ للحكم المزبور ،بحم الولد و الحر و الوقاف و نحوهاا مماا يجاوز
االنتفاع بها دون بيعها ،مما ثبت له ذلك بحدلة قاهرة صالحة للخروج بها عن ذلك ،عل أن الوقاف و
الحر ال يجرى عليهما أكثر أحكام الملك ،من الهبة و نحوها كما أن من الغريب أيضا ما ذكره من أناه
ال تالزم بين اإلجارة و البيع ،و ال بين الملك و التمليك و نحو ذلاك مماا ياؤل إلا سااباه عااال،
ضرورة عدم كون المراد المالزمة العالية ،ك يستوهر بتخلفها ي بعض األيراد ،بل المراد اتفاق الاائل
ي الماامين ،و أن الااعدة جريان جميع أحكام الملك عل كل عين مملوكة ينتفاع بهاا نفعاا محلاال
ماصودا للعاالء.
بل لعل ذكر كلب الصيد ي النصوص المزبورة ،إشارة إل ما ينتفع به منفعة محللة ،و حينئذ يالمتجاه
إلحاق كلب الدار بها أيضا،
جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص142 :

احکام الکلب
• ______________________________
• ( )1الوسائل الباب  43من أبواب أحكام الدواب الحديث .2
• ( )2المستدر ج  2ص .430
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص143 :

احکام الکلب

• كما ايت به ي المسالك تبعا للمحك عن الفخر ي شرح اإلرشاد و أب العباَ و المحاق الثاان و
المول الاطيف و غيرهم ،لكثير مما قدمناه ،و ربما قيل :بإرادة ما يشامله مان الحاائط ال خصاوص
البستان ،بل قد ياال :بكون المراد الكلب الذي يصيد و الكلب الحارَ ،من غير يرق ي حراسته بين
الماشية و البستان و الزرع و الدار و الخان و الدكان و غيرها و لذا قال :اإلسكاي ييما حك عناه ال
خير ي الكالب إال كلب الصيد و الكلب الحارَ ،و ال يشكل حينئذ ما ذكرناه بكون الخارج حينئاذ
من إطالق النصوص المزبورة أضعاف الداخل ،ضرورة انه بعد اإلحاطة بما ذكرناه ،يعرف انه ال إطالق
ي النصوص عل وجه يراد الخروج منه عل نحو االستثناء و شبهه ،و عل تاادير تساليمه يالبااق
أيضا أيراد كثيرة ،و ه كلب الهراش و الكلب الذي ال ينتفع به ،ي صايد أو حراساة نحاو الكاالب
المستعملة ي المدن الكبيرة ،كبغداد و غيرها بل منها أيضا الكالب المزبورة إذا بطل االنتفاع بهاا يا
المنايع المخصوصة لكبر أو نحوه ،بل منها أيضا الجراوي الصغار الت لم تصل إل حد االنتفاع بها ي
ذلك ،و إن كانت قابلة للتعليم و متولدة منها ،لااعدة عدم مملوكية النجس الماتصر ي الخاروج منهاا
عل المتيان ،و هو ما حصلت ييه المنفعة المزبورة يعال ،كما أومحت إلياه النصاوص بلفاظ الصايود و
يصطاد و نحوها و قاعدة تبعية النماء ي الملك مرجوحاة بالنسابة إليهاا مان وجاوه ،منهاا ظااهر
تخصيص األصحاب الملكية بها ي هذا الحال.
• نعم ه دالة بالفحوى عل جواز اقتنائها و اتخاذها و تعليمها تحصيال لتلك المناايع المتوقفاة غالباا
عل ذلك ،و ال استبعاد ي دخول الش ء ي الملك و خروجه عنه بتعاقب األحوال ،كما يا الخال
الذي يصير خمرا ثم يصير خال و نحوه ،نعم ال يبعد ي أن للمستول عليه حق اختصاص
40

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص143 :

احکام الکلب

• باعتبار استعداده للملوكية ،بحصول المنايع المزبورة ،يال يجوز غصبه منه ،بل ال يبعد جواز المعاوضاة
عل الحق المزبور ،و ليس هو ي الحاياة ثمن كلب بل يجري عليه سائر ما يجرى عل الحاوق.
• و كيف كان ي لكل واحد من هذه الكالب األربعة دية لو قتله غير المالك ه أربعون درهماا ،لكلاب
الصيد ،و عشرون لغيره ،كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة « »1عل ما تعريه يا محلاه إنشااء
اهلل ،و ربما أيد المختار أيضا بها ضرورة داللتها عل كونها من األموال ذوات الايم ،باإلتالف و نحاوه،
و ال يناي ذلك عدم هذا الحكم ي غيرها من الحيوانات المملوكة الت يرجع ي إتاليها إل قيمتها،
و لم يجعل الشارع له دية ،و من هنا جعل بعضهم ذلك امارة عل عدم المعاوضة عنها ،و ييه مع اناه
مناوض بكلب الصيد الذي قد عريت عدم اإلشكال ي جواز المعاوضة عنه ان ذلك قيماة أيضاا ،إال
أنه وظفها الشارع لها ،و هل يلحق بالاتل الجناية عليها بحيث بطلت منايعها الماصودة منهاا ،ال يبعاد
ذلك لخروجها عن الملك حينئذ ،يه كالموت ،كما انه ال يبعد الرجوع ي تاويم الجناية عليها التا
لم يبطل بها انتفاعها إل الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهما ،ال أناه يرجاع إلا قيمتهاا و إن
زادت عل الدية أضعايا مضاعفة ،مع احتماله كما لو باعها مثال ،إال أن األول أقاوى ،و ال يعتبار يا
صحة المعاوضة قصد المنايع المزبورة ي البيع ،بل يكف حصولها ييها ي صحة المعاوضة ،لإلطاالق
الدال عل انها كغيرها من األعيان المملوكة ،كما انه ال يناي جواز بيعها خراب الحائط و حصاد الزرع
و هال الماشية ،و عدم استعمال المالك للصيد بعد يرض وجود المنايع المزباورة الماتضاية لجاواز
نالها إل غيره
• ______________________________
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جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص144 :

احکام الکلب

• ( )1الوسائل الباب  19من أبواب ما يكتسب به الحديث .4
• جواهر الكالم ي شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص145 :
• ممن يستعملها ي ذلك كما هو واضح ،و اهلل أعلام هاذا و ال يخفا
عليك بعد التحمل ي جميع ماا ذكرنااه ماا يا جملاة مان الكتاب
كالرياض و شرح األستاد و مصابيح العالمة الطباطبائ و غيرها.

42

جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص144 :

احکام الکلب
• [المسحلة] الثانية يجوز المعاوضة عل غير كلب الهراش ي الجملة بال
خالفٍ ظاهر ،إلّا ما عن ظاهر إطالق العمان «»1؛ و لعلّاه كاإطالق
كثيرٍ من األخبار :باحنّ «ثمان الكلاب ساحت» « »2محماول علا
الهراش؛ لتواتر األخبار « »3و استفاضة نال اإلجماع « »4عل جواز
بيع ما عدا كلب الهراش ي الجملة.
• ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش عل أقسام:
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کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة)؛ ج ،1ص51 :

احکام الکلب
• ______________________________
• ( )1قال السيد العامل ي مفتاح الكرامة ( :)28 :4و ال مخالف سوى
الحسن العمان  ،عل ما حك .
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کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة)؛ ج ،1ص51 :

احکام الکلب

• ( )2الوسائل  ،62 :12الباب  5من أبواب ما يكتسب به ،الحديث  5و
 ،9و الصفحة ،83 :الباب  14من نفس األبواب ،الحديث  2و .8
• ( )3الوسائل  ،63 :12الباب  5من أبواب ما يكتسب به ،الحديث  7و
 ،8و الصفحة ،83 :الباب  14من نفس األبواب ،األحاديث  1و  3و 5
و  6و .7
• ( )4سيحت ناله عن الخالف و المنته و إيضاح الفوائد و غيرها.
• ( )5ي «ن»« ،م»« ،ع»« ،ص» :عن.
• ( )6المشار إليها ي الهامش (.)3
45

کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة)؛ ج ،1ص51 :

احکام الکلب

• أحدها -كلب الصيد السلوق  ،و هو المتياّن من « »5األخباار « »6و
معاقد اإلجماعات الدالّة عل الجواز.
• الثان كلب الصيد غير السلوق  ،و بيعه جائز عل المعروف مان غيار
ظاهر إطالق المانعة و النهاية «.»1
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کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص52 :

•
•
•
•
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احکام الکلب
و يدلّ عليه قبل اإلجماع المحك ّ عن الخالف و المنته و اإليضااح «»2
و غيرها « »3األخبار المستفيضة:
منها :قوله عليه السالم ي رواية الااسم بن الوليد ،قال« :سحلت أبا عبد اللّه
عليه السالم عن ثمن الكلب الذي ال يصيد ،قال :سحت ،و أمّا الصيود ياال
بحَ به» «.»4
و منها :الصحيح عن ابن يضّال عن أب جميلة ،عن ليث ،قال« :سحلت أباا
عبد اللّه عليه السالم عن الكلب الصيود يباع؟ قال علياه الساالم :نعام ،و
يؤكل ثمنه» «.»5
و منها :رواية أب بصير ،قال« :سحلت أبا عبد اللّه عليه الساالم عان ثمان
كلب الصيد ،قال :ال بحَ به ،و أمّا اآلخر يال يحلّ ثمنه» «.»6
کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص52 :

•
•
•
•
•
•
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احکام الکلب
( )1المانعة ،589 :النهاية.364 :
( )2الخالف  ،182 :3كتاب البيوع ،المسحلة  ،302المنته ،1009 :2
إيضاح الفوائد .402 :1
( )3مثل الغنية (الجوامع الفاهية) ،524 :و الدروَ .168 :3
( )4الوسائل  ،83 :12الباب  14من أبواب ما يكتسب به ،الحديث 1
و .7
( )5التهذيب  ،80 :9الحديث  ،343و لم ناف عليه ي الوسائل.
( )6الوسائل  ،83 :12الباب  14من أبواب ما يكتسب به ،الحديث ،5
مع اختالف يسير.
کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص52 :

•
•
•

•
49

احکام الکلب
و منها :ما « »1عن دعائم اإلسالم للااض نعمان المصري عان أميار
المؤمنين عليه السالم أنّه قال« :ال بحَ بثمن كلب الصيد» «.»2
و منها :مفهوم رواية أب بصير ،عن أب عبد اللّاه علياه الساالم قاال:
«قال رسول اللّه صلّ اللّه عليه و آله و سلم :ثمن الخمر و مهر البغ ّ
و ثمن الكلب الذي ال يصطاد من السحت» «.»3
و منها :مفهوم رواية عبد الرحمن بن أب عبد اللّه ،عن أب عباد اللّاه
عليه السالم ،قال« :ثمن الكلب الذي ال يصيد سحت ،و ال بحَ بثمن
الهرّة» «.»4
و مرسلة الصدوق ،و ييها« :ثمن الكلاب الاذي لايس بكلاب الصايد
سحت» «.»5
کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص53 :

احکام الکلب

• ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه األخبار كمعاقد اإلجماعات المتادّمة إلا
السلوق ضعيفة بمنع « »6االنصراف؛ لعادم الغلباة المعتادّ بهاا علا
يرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة االستعمال منشاح
لالنصراف مع أنّه ال يصحّ ي مثل قوله« :ثمن الكلب الذي ال يصيد»
أو «ليس بكلب الصيد» ،ألنّ مرجع التاييد إل إرادة ماا يصاحّ عناه
سلب صفة االصطياد.
• و كيف كان ،يال مجال لدعوى االنصراف.
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کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص53 :

•
•
•
•
•
•
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احکام الکلب
( )1كلمة «ما» ساقطة من أكثر النسخ.
( )2دعائم اإلسالم  ،19 :2الحديث .28
( )3الوسائل  ،83 :12الباب  14من أبواب ما يكتسب به ،الحديث .6
( )4نفس المصدر ،الحديث  ،3و ييه :و ال بحَ بثمن الهرّ.
( )5الفايه  ،171 :3الحديث .3648
( )6كذا ي «ف» ،و ي سائر النسخ :لمنع.

کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص53 :

احکام الکلب

• بل يمكن أن يكون مراد المانعة و النهاية « »1من «السلوق » مطلاق
الصيود ،عل ما شهد به بعض الفحول من إطالقه عليه أحيانا «.»2
• و يؤيَّد بما عن المنته  ،حيث إنّه بعد ما حك التخصيص بالسالوق
عن الشيخين قال« :و عن بالسلوق كلب الصيد؛ ألنّ «سلوق» قرياة
باليمن ،أكثر كالبها معلَّمة ينسب الكلب إليهاا» « »3و إن كاان هاذا
الكالم من المنته يحتمل ألن يكون مسوقا إلخراج غير كلب الصايد
من الكالب السلوقية ،و أنّ المراد بالسلوق خصوص الصيود ،ال كالّ
سلوق  ،لكنّ الوجه األوّل أظهر ،يتدبّر.
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کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص54 :

احکام الکلب
• الثالث :كلب الماشية و الحائط و هو البستان و الزرع
• و األشهر بين الادماء عل ما قيل « :-»4المنع.
• و لعلّه استوهر ذلك من األخبار الحاصرة لما يجوز بيعه يا الصايود
المشتهرة بين المحدّثين كالكلين و الصدوقين و من تادّمهم « »5بل و
أهل الفتوى كالمفيد و الااض و ابن زهرة و ابن سعيد و المحاّق «»1
بل ظاهر الخالف و الغنية اإلجماع عليه «.»2
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کتاب المکاسب (للشيخ األنصاری ،ط  -الحدينة) ،ج ،1ص54 :
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