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الملخص
الحمد هلل رب العالمين والصالة وسالم على نبينا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى
ُ
يوم الدين.
بعد:
أما ُ

فموضوع بحثنا عن اقتناء الكلب ،وتكمن اهمية هذا الموضوع انه موضوع اشتدة حاجة الناس

في الوقت الحاضر الى معرفة موقف التشريع اإلسالمي منه نظ ار لتزايد حاجة الناس القتناء الكالب

لحاجات مختلفة.

وجاء هذا البحث لبيان اراء العلماء في حكم بيعها وأسباب اقتنائه ،وخالصة ما توصلنا ال خالف
للص ْيد والماشية والزرع ،وجواز بيع الكلب الذي فيه نفع ،وكراهة
بين العلماء على جواز اقتناء الكلب َّ
َّ
المعلم ،وتحريم إقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو
بيع غيره من الكالب ،تحريم أكل ما أكل منه الكلب
والمفاخرة.
Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon
our Prophet Muhammad and his family and those who follow them with
charity until the Day of Judgment.
After:
The subject of our search for the acquisition of the dog, and the
importance of this subject is the subject of a strong need for people at the
present time to know the position of the Islamic legislation from the growing
need
for
people
to
acquire
dogs
for
different
needs.
It is haraam to eat what the teacher dog has eaten, and it is haraam to buy it.
It is haraam to eat a dog that is beneficial to him, and it is haraam to sell
other dogs. Dog for decorations, entertainment and bragging.
المقدمة
ال على رُبوبِيتَّه ووحدانيَّته وقدرته ،،وأشهد أن محمدًا عبده
الحمد هلل الذي جعل مخلوقاته دلي ً
ُ
ورسوله ،صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
بعد:
أما ُ

المعروف عن الكلب أنه حيوان أليف يتميز بالذكاء ويمكنه التعايش مع البشر ،فيعد أول حيوان

أليف استأنسه اإلنسان منذ آالف السنين ،فأول من اتخذه للحراسة نبي هللا نوح عليه السالم( ،)1وبعده
وخص احكاماً تتعلق به .
أصحاب الكهف ولما جاء اإلسالم أمر باالحسان اليه ،ونهى عن تعذيبه
َّ
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واصبحت الحاجة ماسة لمعرفة األحكام والضوابط الشرعية القتناء الكالب في الوقت الحاضر،

والكثير يسأل عن حكم تربيها فى المنزل ومخالطته لإلنسان ،حيث تنتشر حاليا عند قطاع عريض
من المجتمع ظاهرة اقتناء الكالب نظ ار لتزايد حاجة الناس الاقتناءها لحاجات مختلفه.
فرأينا جمع األحكام التي تتعلق باقتنائه في دراسة مستقلة اسميناها( :حكم اقتناء الكالب في الفقه
اإلسالمي).

وسوف نفصل في هذا البحث اراء العلماء في حكم اقتناء الكالب وبيعها.

وأعتمدنا المنهج التاصيلي والمنهج المقارن والمنهج الترجيحي في هذه الدراسة فكان عملنا

المنهجي كما يأتي-:

 – 1تحرير محل النزاع وذكر اراء العلماء وادلتهم ثم الترجيح.
 -2عزو اآليات إلى سورها وارقامها
-3تخريج األحاديث الواردة من مصادرها االصلية ،فإن كان الحد يث في الصحيحين أو أحدهما
اقتصرنا على ذكره ،اما اذا لم يكن فيهما او في احدهما فنخرجه من كتب السنن.

 -4اذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو احدهما فن ذكر حكم العلماء عليه مع بيان درجته من
الصحة أو الضعف .
ال على ما يأتي:
وجاء البحث بشكله النهائي مشتم ً

مقدمة بينا فيها عنوان الموضوع وأهميته ومنهجيتنا في العمل واربعة مباحث ثم الخاتمة.

المبحث األول :حكم إقتناء الكلب.
المبحث الثاني  :الصيد بالكلب.

المبحث الثالث  :حكم بيع الكلب.
وتأتي الخاتمة بأبرز النتائج ،ثم ترتيب المصادر والمراجع التي اعتمدت في البحث.
وأخي ًار نسأل هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكـريم .

المبحث الول :إقتناء الكلب

ال يجوز الحكم بحل او حرمة اقتناء الكالب على االطالق ،بل ال بد من النظر الى سبب اقتنائها

مكنهم من االنتفاع بها،
والنتيجة التي تترتب على اقتنائها هل تتخذ لحاجة الناس لها وتأمين ما ُي ّ
بناء على ذلك اختلف الفقهاء
كاستغاللها للحراسة والصيد؛ او اقتنائها؛ ألجل الزينة؛ واللهو والمفاخرة؛ ً

في حكم اقتناء الكالب وسوف نفصل ذلك في المطلبين االتيين.
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للص ْيد والماشية والزرع
المطلب األول :إقتناء الكلب َّ
()2
للص ْيد والماشية والزرع وبــه قــال الحنفيــة
اولا:ال خالف بين العلماء على جواز اقتناء الكلب َّ
والمالكية( )3والشافعية()4والحنابلة()5والظاهرية( )6وأصحاب الحديث(.)7
وأستدلوا بما يأتي:

 -1عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا قال " :من اقتنى كلبا ،ليس بكلب صيد،
وال ماشية ،وال أرض ،فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم "(.)8
 -2عنه عن رسول هللا قال " :من اتخذ كلبا ،إال كلب زرع ،أو غنم ،أو صيد ،ينقص من
أجره كل يوم قيراط""

()9

.

وجه الداللة:

ّأنها َّ
الص ْيد والماشية والزرع ،وهي مستثناة من الحكم األصلي
دلت على جواز اقتناء كلب َّ
وهو المنع(.)10
المطلب الثاني  :إقتناء الكلب لحفظ البيوت واألموال ونحوها
أن للكالب فوائد منها فوائد منصوص عليها وهي ثالثة الصيد والماشية والزرع ،والكالب التي

تستخدم لهذه الفوائدال خالف بين العلماء على جواز اقتناها ،اما الكالب التي تستخدم للفوائد االخرى

غير ال منصوص عليها في األحاديث كحراسة البيوت واألموال ،والكشف عن المتفجرات ،ومطاردة
اللصوص والمجرم ين والعثور على المخدرات وغيرها مما اقتضت الحاجة إلى اقتنائه فقد اختلف
العلماء في جواز إقتناءها الكلب لغير األمور الثالثة المنصوص كحفظ ونحوها ،على قولين:
القول األول:

جواز اقتناء الكلب لحفظ البيوت واألموال ونحوها مما تدعو الحاجة إليه ،وبه قال الحنفية

()11

والمالكية

()12

وأصح القولين عند الشافعية

()13

وقول للحنابلة(.)14

وأستدلوا بما يأتي:

 -1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من اتخذ كلبا إال كلب ماشية ،أو صيد ،أو زرع ،انتقص من
أجره كل يوم قيراط " (.)15
وجه الداللة:
ّأنها َّ
دلت على الترخيص في اقتناء الكلب ألجل الصيد والماشية والزرع ،فيقاس عليها ما كان
في معناهاَّ ،
ألن العّلِة من هذه األحاديث ظاهرة ،وهي الحاجة والمصلحة(.)16
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لص ْيد أو ماشية أو زرع وما
قال اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى":ال يجوز اقتناء الكلب إالَّ َّ
كان في معناها"(.)17
وقال ابن عبد البر رحمه هللا تعالى" :وفي معنى الحديث تدخل عندي إباحة إقتناء الكالب
للمنافع كلها ،ودفع المضار ،إذا احتاج اإلنسان إلى ذلك"(.)18

وقال ابن عبد الهادي رحمه هللا تعالى" :الشك َّ
الص ْيد في أحاديث
أن النبي ع أذن في كلب َّ
متعددة ،وأخبر َّ
للص ْيد ال ينقص من أجره ،وأذن في حديث آخر كلب الماشية ،وفي حديث
أن ُمتَّخذه َّ
فعلِم َّ
أن العّلِة المقتضية لجواز اإلتخاذ المصلحة ،والحكم يدور
كلب الغنم ،وفي حديث كلب الزرعَ ُ ،
مع عّلته وجودًا وعدمًا ،فإذا وجدت المصلحة جاز اإلتخاذ"(.)19

القول الثاني وهو القول القائل :ب تحريم إقتناء الكلب لغير األشياء الثالثة المنصوص عليها وهي
الصيد والماشية والزرع ،وهو قول للشافعية( ،)20وأصح القولين عند الحنابلة( ،)21وبه قال

الظاهرية(.)22
وأستدلوا بما يأتي:

 -1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من أمسك كلبا ،فإنه ينقص كل يوم من عمله
قيراط ،إال كلب حرث أو ماشية"(.)23
 -2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من اتخذ كلبا ،إال كلب زرع ،أو غنم ،أو صيد،
ينقص من أجره كل يوم قيراط "

()24

.

ٍ
ٍ
ماشية أو زرٍع،
صيد أو
 -3قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من اتخذ كلبًا َّإال َكْل َب
(.)25
كل يو ٍم قيرطاٌ"
نقص من أج ِره َّ
َ

وجه الداللة
ّأنها َّ
دلت ظاه ًار على المنع من اتخاذ الكالب واقتنائها وإمساكها إالَّ ما استثناه من الثالثة(.)26
 -4وقالواَّ :
إن اقتناء الكلب للصيد والماشية والزرع رخصة ،والرخصة إذا وردت في شيء لم
تتعداه ،و ِّإنما وردت في هذه الثالثة ،فال يجوز االتخاذ لغيرها(.)27

الترجيح:

بعد استعراض القولين في هذه المسألة ،نرى رجحان القول األول القائل بجواز اقتناء الكلب

لحفظ البيوت واألموال وما كان في معناها أو أعظم منها كالعثور على المخدرات ،والكشف عن
المتفجرات ،ومطاردة اللصوص والمجرمين وذلك لسببين:
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َّ -1
أن االقتصار على جواز اقتناء الكلب لألمور الثالثة دون غيرها جمود على النص ورد

للقياس المعتبر ،وذلك َّ
أن مستند أصحاب القول في إباحة اإلقتناء للحاجة هو القياس،
والعِّلة في الترخيص لألمور الثالثة ظاهرة وهي الحاجة والمصلحة( ،)28وهي نفسها في

الفرع( ،)29والمعروف َّ
أن الحكم يدور مع عّلِته وجودًا وعدمًا ،فإذا وجدت المصلحة جاز
اإلتخاذ ،حتى َّ
ان بعض المصالح أهم وأعظم من مصلحة الصيد والزرع والماشية ،مثل

مطاردة اللصوص والمجرمين وكشف المخدرات والمتفجرات ،وهي مصالح عامة

للمجتمع تفوق مصلحة الفرد(.)30

َّ -2
أن االحاديث الواردة في الترخيص باقتناء الكلب في األمور الثالثة وهي :الصيد والحرث
والماشية ،ال تفيد الحصر ،والمنع من اقتناء غيرها محمول على االقتناء للزينة واللهو

أما االقتناء لحاجة فجائز وذلك الن الحاجة تستجد في كل عصر بلون جديد
والمفاخرةّ ،
والمذكور في النص يدل على الحاجة في عصر الرسالة وهذا اليعني حصرها بل اذا
استجدت حاجة ابيح وهللا أعلم.

المطلب الثالث :إقتناء الكلب للزينة واللهو والمفاخرة
قررته الفطرة والشريعة ،فأباحت الشريعة اإلسالمي ُة أنواعًا من اللهو
إن الترفيه عن النفس أمر َّ

وحرمت أنواعًا من اللهو الذي يؤدي إلى مفاسد على الفرد أو المجتمع المسلم ،كاقتناء الكالب
الجاد ّ
ٍ
اسات العلميةُ المعاصرةُ أن اقتناء الكالب من العوامل الرئيسية
لغير حاجة شرعية "فقد أظهرت الدر ُ
المخ ِ
ِ
يصيب َّ
الجرب والتيفوئيد وغيرها
وداء
في انتشار بعض األمراض الخطيرة كمرض الكلب الذي
ُ
حاجة شر ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ونذكر
عية" (،)31
الرسول بعدم اقتناء الكالب لغير
التقيد بكالم
وقاية من هذه األمراض
وأهم
ُ
ُ
ألهم ِ
هذا الموضوع ِ
يته من ناحية اختلف العلماء في حكم اقتناء الكلب للزينة واللهو والمفاخرة على
ّ
قولين:

القول األول :تحريم اقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو والمفاخرة ،وهو قول جمهور العلماء من
الحنفية

()32

والشافعية

وأستدلوا بما يأتي:

()33

والحنابلة( )34والظاهرية( )35وبعض المالكية ( ،)36وأصحاب الحديث(.)37

أمسك َكْلبًاَّ ،
ينقص َك َّل يو ٍم
فإن ُه
"م ْن
َ
ُ
 -1عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي  قالَ :
من عم ِ
ٍ
له قي ار ٌ َّ
صي ٍد"(.)38
كلب َح ْرث أو ْ
ط ،إال َ
ََ
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العدد ( )36كانون الثاني 2019م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجه الداللة:

دل ظاه ًار على َّ
الص ْيد فيه نقصان لألجر،
ّأنه َّ
أن اقتناء الكلب لغير الماشية والحرث و َّ
ونقصان األجر عقوبة ،والعقوبة ال تكون َّإال على معصية(.)39

ٍ
تماثيل))(.)40
 -2بقول رسول هللا  قال(( :ال
تدخل المالئك ُة بيتًا فيه َكْل ٌب وال صورةُ
ُ
وجه الداللة:

دل على َّ
أن امتناع المالئكة من دخول بيت فيه كلب كونه معصية وفاحشة(.)41
ّأنه َّ
ِ ِ
فقال لي:
يل عليه السالم َ
 -3عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي  قال" :أتاني ج ْبر ُ
ِ
أن أكو َن
ان في
أتيتُ ُك
اثيلَ ،
فلم َي ْ
ُ
من ْعني ْ
وك َ
دخلتَّ ،إال َّأنه َ
كان على الباب تَ َم ُ
َ
البارح َةْ ،
ال ِ
ِ
البي ِت ِقر ِ ِ
أس اَلتَم َث ِ
الذي في ِ
الب ْي ِت َكْل ٌبَ ،فم ْر َبر ِ
باب
يلَ ،
وك َ
َْ
ان في َ
ام س ْت ٍر فيه تَ َماث ُ
ْ
ُ
َُ
ِ
الب ِ
ِ
ِ َّ
ودتي ِن
بالس ْت ِر َف ُليْق َ
يت ُيْق َ
عل منه ِو َس َاد ْتين َم ْن ُب ْ
ْ
ط ْعَ ،فْل ُي ْج ْ
يص ُ
ير َك َه ْيئة الش َج ِرَةَ ،و ُم ْر ّ
ط ُع َف َ
ِ
ِ
الكْل ُب لِ َح َس ٍن ،أو
عل
رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،وإذا َ
ُ
وم ْر بالكْلب َفْل ُي ْخ َرْج َفَف َ
تُوطانُ ،
حسي ٍن -عليهم السالم -كان تحت نض ٍد َلهمَ ،فأمر ِ
به َفأ ِ
ُخرَج"(.)42
َُْ
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََ
وجه الداللة:
َّ
فدل
أن وجود الكلب في بيت النبي  كان سببًا المتناع جبريل عليه السالم من دخولهَّ ،

أن يخرجه من البيت(.)43
ذلك على تحريم إقتنائه ،ولذلك أمره جبريل ْ
وقد اعترض المخالفون عليهم وقالوا:

يدل على تحريم اإلقتناء ،فحديث أبي هريرة األول يفيد َّ
َّ
أن
إن هذه االحاديث ليس فيها ما ُّ

()44
أما حديث أبي طلحة
اقتناء الكلب سبب إلى نقصان االجر فقط وليس فيه ما ُّ
يدل على التحريم  ،و ّ
بانه ليس فيهما داللة على التحريم ،وإنما
االنصاري وحديث أبي هريرة الثاني فيمكن الجواب عنهماّ :

غاية ما فيهما :هو امتناع المالئكة من دخول بيت فيه كلب.

القول الثاني:جواز اقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو والمفاخرة ،وهو محكي عن أبي حنيفة( ،)45وبعض
المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة(.)46

ودليلهم:

ِ
عمله
كل يو ٍم من
فإنه
عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي  قال" :من
ينقص َّ
أمسك كلبًاِّ ،
َ
ُ
ط ،وفي رواية قيراطان  ...الحديث"(.)47
قي ار ٌ
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العدد ( )36كانون الثاني 2019م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجه الداللة:

وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكالب ليس بمحرمَّ ،
ألن ما كان اتخاذها محرمًا لم

يدل على الكراهية ال
يجز اتخاذه وال اقتناؤه على حال نقص من األجر أو لم ينقص ،فهذا اللفظ ُّ

التحريم(.)48
الترجيح:

بعد استعراض القولين في هذه المسألة ،نرى رجحان القول األول القائل :بتحريم إقتناء الكلب

ألجل الزينة واللهو والمفاخرة لألسباب اآلتية:

َّ -1
تدل داللة ظاهرة على تحريم االقتناء
أن األحاديث الواردة في النهي عن إقتناء الكلب ُّ
لغير حاجة.

ألن األحاديث الواردة في إقتناء الكلب لغير حاجة نصت على َّ
 -2و َّ
أن العقوبة نقص
يدل على
قيراطان كل يوم ،وهذه العقوبة ذكرت في معرض الزجر والعقاب ،وهذا ُ
التحريم.

 -3و َّ
ألن في إقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو والمفاخرة مفاسد وأضرار كالتنجيس ،وحصول
القذارة ،وإزعاج الناس بنباحه ،وترويع المارين وغيرها من المفاسد ،والشارع ُمراع
ِ
ويق ِّذر،
للمصالح ودفع المفاسد ،فحيث لم تكن فيه مصلحة ففيه مفسدةّ ،
فإنه ُيّنجس ُ
فأما إذا كانت فيه
ولهذا إذا لم يكن فيه مصلحة كانت فيه مفسدة ،فنقص به األجرّ ،

فإنه يجوز اتخاذه لتلك المصلحة(.)49وهللا أعلم.
مصلحة ّ
فيجوز بشرط القيام عليه ،ورعايته من حيث المشرب والمأكل والعالج يجب
وأما االقتناء لحاجة
ُ

أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة ،وأن ال تزيد النفقة عليها
إلى حد اإلسراف والتبذير ،فذلك من عمل إخوان الشياطين ،كما قال هللا تعالى :ﭐﱡﭐ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ
ﳌﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﱠ

()50

المبحث الثاني :الصيد بالكلب

َّ
المعلم.
المطلب األول :الصيد بالكلب

ال خالف بين العلماء على جواز الصيد بالكلب َّ
المعلم( ،)51ما عدا األسود البهيم(.)52
واألصل في جوازه الكتاب والسنة واإلجماع.
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العدد ( )36كانون الثاني 2019م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الكتاب :قول هللا تعالى :ﱡﭐ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ
ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﱠ(.)53
وجه الداللة :في اآلية الكريمة تصريح إلى إباحة أكل ما أمسك الكلب شرط التعليم.
أما السنة":ما صدت بقوسك فاذكر اسم هللا ،ثم كل ،وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم هللا ثم
 -2و ّ
كل ،وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل "(.)54
وجه الداللة :في الحديث التصريح بقوله ":وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم هللا ثم كل".
-3وأما اإلجماع :فقد انعقد االجماع على جواز الصيد بالكلب َّ
المعلم(.)55
ّ
ويعد الكلب معلما إذا توفرت فيه أربعة شروط:
األول :إذا أرسله صاحبه اطاع واسترسل (.)56

أن ينزجر إذا زجر وإذا زجر انزجر ( ،.)57والزجر هنا معناه :الصياح بالكْل ِب ،ويكون ألحد
الثانيْ :
غرضين:
الصي َد أو بعده.
الع ْد ِو ،وهذا ُيعتبر قبل إرساله أو رؤيته
ْ
أ -يكون لطلب وقوفه وكفه عن َ
الصي ِد ،كما إذا استرسل بنفسه فتنبه
الع ْد ِو في طلب
ْ
ب -ويكون الزجر إلغراء الجارح بزيادة َ
له صاحبه فزجره لذلك.

أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه وال يخليه(.)58
الثالثْ :
وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم " :إذا أرسلت كالبك المعلمة ،وذكرت اسم هللا ،فكل مما أمسكن

عليك ،إل أن يأكل الكلب فال تأكل ،فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" (.)59
َّ
الص ْيد.
المطلب الثاني :أكل الكلب
المعلم من َّ

أختلف العلماء في حكم أكل الكلب َّ
المعلم من الصيد على قولين:

القول األول:

َّ
َّ
المعلم إذا صاد وأكل منه ُيحرم أكل صيده ،وهو قول جمهور العلماء من
أن الكلب
الحنفية(،)60الشافعية ()61وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل( ،)62وقول الظاهرية(.)63

وأستدلوا بما يأتي:
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العدد ( )36كانون الثاني 2019م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1قول هللا تعالى :ﱡﭐ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ
ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ ﳈﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﱠ(.)64
وجه الداللة :في ذلك قوله تعالى :ﱡﭐ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﱠ()65أن أباح أكل لصاحبه وترك
األكل منه؛ وحين أكل منه فقد تبين أنه أمسكه على نفسه ال لصاحبه (،)66

" -2إذا أرسلت كالبك المعلمة ،وذكرت اسم هللا ،فكل مما أمسكن عليك ،إال أن يأكل الكلب
فال تأكل ،فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ،وإن خالطها كلب من غيرها فال

وجه الداللة:

تأكل"(.)67

دل ظاه اًر على تحريم األكل مما أكل منه الكلب ،بدليل َّ
أن النص علل بالقرينة المناسبة
َّأنه َّ

للتحريم وهو الخوف من ّأنه ((إنما امسك على نفسه))(.)68
 -3و َّ
ألن عدم األكل شرط في التعليم ابتداء ودواماً ،فيشترط تعليمه من جديد(.)69

القول الثاني:

َّ
المعلم ،ولو أكل جّله ،وبه قال
يرى أصحاب هذا القول جواز األكل مما أكل منه الكلب

المالكية (،)70ورواية ثانية عن أحمد بن حنبل(.)71
وأستدلوا بما يأتي:

َّ
ُح َّل َلهم ُقل أ ِ
ونك ما َذا أ ِ
ات َو َما َعَّل ْمتُم ِّم َن اْل َج َو ِارِح
ُح َّل َل ُك ُم الطِّيَب ُ
ُْ ْ
 -1قول هللا تعالىْ  :سأَُل َ َ َ
م َكِّلِبين تعِّلمونه َّن ِم َّما عَّلم ُكم ّللا َف ُكُلوْا ِم َّما أَمس ْكن عَلي ُكم وا ْذ ُكروْا اسم ِ ِ
ّللا
َْ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ّ
ّللا َعَل ْيه َواتَُّقوْا ّ َ
َ َ ُ ُّ
ُ َ َُ ُ َ ُ
ّللا س ِريع اْل ِحس ِ
ِ
اب .)72(
إ َّن ّ َ َ ُ َ
وجه الداللة:
ّأنها َّ
دلت بعمومها على جواز األكل مما أكل منه الكلب بدليل َّ
فصل(.)73
أن هللا تعالى لم ُي َّ
ِ
أكل منه...
كلبك،
أرسلت
 -2قال :قال رسول هللا" :إذا
فكل ،و ْ
َ
َ
َ
أسم هللا ْ
إن َ
وذكرت َ
الحديث"(.)74

إن أعرابيًا سال رسول هللا قال :يا رسول هللا َّ
َّ -3
صيدها؟
إن لي كالبًا مكلبة ،فأفتني في ْ
إن
أمسكن
فكل مما
عليك" ،قال :ذكي ذكي ،و ْ
َ
َ
فقال :النبي" : إذا كان لك كالب مكلبة ْ
أكل منه"(.)75
أكل منه ،قال" :و ْ
إن َ
َ
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العدد ( )36كانون الثاني 2019م
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وجه الداللة:
الترجيح:

ّأنهما دال على جواز االكل مما أكل منه الكلب َّ
المعلم(.)76

بعد استعراض القولين في هذه المسألة ،نرى رجحان القول األول القائل :بتحريم أكل ما أكل
منه الكلب َّ
المعلم لألسباب اآلتية:
َّ -1
أن األدلة التي احتج بها أصحاب القول األول أصح إسناداً وأصرح داللة من أدلة

أصحاب القول الثاني المخيرين لألكل مما أكل منه الكلب ،فدليلهم الذي احتجوا به

مروي في الصحيحين ،بخالف أدلة القول الثاني فمنها المختلف في صحته ومنها

الضعيف.)77( .

 -2ثم َّ
دل على فقد التعليم ،وصيد غير
أن التعليم في الكلب يكون بترك األكل ،فإذا أكل َّ
َّ
المعلم ال يؤكل.)78( .

دَّ -
إن رواية أبي ثعلبة الخشني مخرجة في الصحيحين وليس فيه ذكر األكل(.)79

ذ -ان مدار حديث جواز االكل منه على حديث واصح االسانيد عنه في الصحيحين بدون زيادة

إن القول بنسخ التحريم برواية أبي ثعلبة الخشني مردودَّ ،
رَّ -
ألن التاريخ مجهول ،والجمع بين
الروايتين أولى ،ما لم يعلم التاريخ(.)80
المبحث الثالث :حكم بيع الكلب

اختلف العلماء في حكم بيع الكلب على ثالثة أقوال وسبب اختالفهم في ذلك ،ناتج عن ما سبق

حرم ثمن الكلب
من اختالفهم في سبب اقتنائه وكذلك تعارض األدلة في حل ثمنه؛ إذ منها ما ّ
مطلقًا ،ومنها ما استثنى المأذون في اقتنائه ،وسأوضح االقوال في المطالب االتية:
المطلب االول:القول األول :بيع الكلب حرام مطلقًا ،ال كلب صيد وال ماشية وال غيرها ،وهو قول
جمهور العلماء من المالكية()81والشافعية()82والحنابلة( )83والظاهرية(.)84

وأستدلوا بما يأتي:

ِ
ومهر البغي وحلو ِ
ِ
-1بحديث رسول هللا انه " :نهى عن ِ
الكاهن" (.)85
ان
الكْل ِب،
ثمن َ

فدل على حرمة بيعه
وجه الداللة: .هذا نص في النهي عن ثمن الكلب َّ
 -2عن رسول هللا  قال(( :ثمن الكلب خبيث)) (.)87
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بأنه خبيث ،وذلك نص في التحريم لقوله تعالى{ :ويحرم
وجه الداللة هو :وصف الرسول  :للكلب ّ
فدل على حرمة بيعه(،)88
عليهم الخبائث} َّ
ِ
أن النبي " :نهى عن ِ
َّ -3
ولعن الواشم َة
وكسب الحجامِ،
الكْل ِب،
ثمن الدمِ ،وثمن َ
َ
المصور"(.)90
ولعن
والمستوشم َة ،وأكل الربا وموكلهَ ،
َ

()89

وجه الداللة:

ظاهر النهي دل على تحريم بيع كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو ال يجوز،

القتارنه بمحرمات (.)91

" -4نهى رسول هللا  عن ِ
الكْل ِب فأم ْ
أل كفه ترابًا(.)93( ")92
إن جاء
ثمن َ
ثمن َ
الكْل ِب ،و ْ
يطلب َ
ُ
وجه الداللة:
دل الحديث على حرمة بيع الكلب ،بدليل قرينة فساد البيع ،و َّأنه ال يستحق ثمنًا(.)94

المطلب الثاني :القول الثاني:

يرى أصحاب هذا القول جواز بيع الكلب الذي فيه نفع

قول الحنفية(.)96

()95

وكراهية بيع ما ال نفع فيه ،وهو

وأستدلوا بما يأتي:

ور( )97و َ ِ
ثمن َّ
السن ِ
 -1بحديث نهى النبي  " :عن ِ
ص ْي ٍد" (.)98
الكْلب إال َكْل َب َ
دليل على جواز بيع كل كلب ينتفع به ،وبقي النهي عما ال يمكن االنتفاع به من
وجه الداللةَّ :

الكالب(.)99

 -2جواز بيع الكلب قياسًا على جواز بيع الحمار والبغل والفهد(.)100
 -3كان النهي عن ثمنها حين كان األمر بقتلها ،فلما ُح ِّرّم قتلها وأُبيح اتخاذ بعضها نسخ

النهي وهو تحريم البيع( ،)101واستدلوا بحديث" أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل

الكالب ،ثم قال" :ما بالهم وبال الكالب؟" ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم
لص ْي ِد.
رخص في َكْل ِب ا َّ
ال للبيع ،والدليل على ذلك َّ
 -4واستدلوا من المعقول ب َّ
أن منتفع به
إن الكلب مال ،فكان مح ً
()102

حقيقة ،مباح االنتفاع به شرعًا في الحراسة واالصطياد وفي األحوال كلها (.)103

المطلب الول :القول الثالث:
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التفصيل جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه ،وتحريم بيع غيره ،وهو ورواية عن مالك بن

أنس وبعض أصحابه(.)104
وأستدل بما يأتي:

السنور و َ ِ
ثمن َّ
-1بحديث" نهى عن ِ
ص ْي ٍد" (.)105
الكْلب إال َكْل َب َ
وجه الداللة:

دل على َّ
أن الكلب الذي نهى عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه ،ولم يدخل في ذلك ما أُبيح
َّأنه َّ

اتخاذه(.)106

البغيِ ،
"ثالث َّ
الكْل ِب،
ومهر
كسب الحجامِ،
سحت،
كلهن
-2قوله  قال :حكم حديث
ِ
ٌ
وثمن َ
ٌ
ُ
ُ
ص ْي ٍد"(.)107
إال َ
كلب َ

وجه الداللةّ :أنهما دال على جواز بيع كلب الصيد فقط ،والنهي عن بيع غير كلب الصيد ،والعلة
كونه مأذونًا باقتنائه فجاز بيعه ،ويقاس عليه كل كلب رخص الشارع باقتنائه جاز بيعه(.)108

()109
واستدلوا بالقياس على َّ
ألنه حيوان طاهر
أن الكلب جارح مما يصاد به كالبازي فجاز بيعه ؛ و ّ

العين فجاز بيعه كاألشياء الطاهرة العين(.)110

الترجيح:

بعد عرض األقوال الثالثة في هذه المسألة ،نرى رجحان القول الثاني القائل :بجواز بيع كلب

الصيد والماشية والزرع وكل كلب منتفع به لألسباب اآلتية:

فإن بيعه يجوزَّ ،
تحل شرعاً َّ
َّ -1
ألن األعيان خلقت لمنفعة اإلنسان
أن كل ما فيه منفعة ُّ
بدليل قوله تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈ ﳈﳈ

ﳈ ﳈ ﳌ ﳈ ﳈ ﱠ(.)111
أن الشريعة اإلسالمية جاءت لمراعاة مصالح العباد ،و َّ
َّ -2
إن الحاجة إلى الكلب النافع
ازدادت في عصرنا هذا ،وهو من مصالح العباد.

كانت
َّأنه يمكن حمل أحاديث النهي عن بيع الكالب على غير المأذون بها ،والكالب العقورة ولو
ْ
َّ
إن كان فيها نفع وهللا اعلم.
معلمة ،والمؤذية و ْ
الخاتمة

وتشتمل على خالصة ما توصلنا إليه وهي:

للص ْيد والماشية والزرع.
 -1ال خالف بين العلماء على جواز اقتناء الكلب َّ
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 -2اختلف العلماء في حكم اقتناء الكلب للزينة واللهو والمفاخرة على قولين األول :تحريم
اقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو والمفاخرة ،الثاني :كراهة اقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو

والمفاخر وقد رجحنا القول األول :بتحريم إقتناء الكلب ألجل الزينة واللهو والمفاخرة.
 -3اختلف العلماء في جواز إقتناء الكلب لغير األمور الثالثة المنصوص عليها في
األحاديث كحفظ البيوت واألموال والكشف عن المتفجرات ومعرفة المجرمين ونحوها،
على قولين :األول :جواز اقتناء الكلب لحفظ البيوت واألموال ونحوها مما تدعو الحاجة

إليه ،الثاني :تحريم إقتناء الكلب لغير األشياء الثالثة المنصوص عليها وهي الصيد

والماشية والزرع ،نرى رجحان القول األول القائل بجواز اقتناء الكلب لحفظ البيوت
واألموال وما كان في معناها.

 -4الكلب المعلم له مزية على غيره ,فيجوز اقتناء الكلب المعلم ,والكلب غير المعلم ال
يجوز اقتناؤه للصيد.

 -5إختلف العلماء في بيع الكلب على ثالثة أقوال :األولّ :أنه ال يجوز بيع الكلب مطلقاً،
والثانيَّ :انه يجوز بيع الكلب الذي فيه نفع ،وكراهية بيع ما ال نفع فيه ،والثالثَّ :ان ه

يجوز بيع الكلب المأذون في اتخاذه ،وتحريم بيع غيره ،وقد رجحنا القول الثاني القائل:
بجواز بيع الكلب الذي فيه نفع ،وكراهة بيع غيره من الكالب.
 -6ال خالف بين العلماء على جواز الصيد بالكلب َّ
المعلم ما عدا األسود البهيم.
َّ
المعلم اذا أكل منه على قولين األولَّ :
أن
 -7أختلف العلماء في حكم األكل من صيد الكلب
َّ
المعلم إذا صاد وأكل منه ُيحرم أكل صيده ،الثاني :جواز األكل مما أكل منه
الكلب
َّ
المعلم ،ولو أكل جّله ،وقد رجحنا القول األول القائل :بتحريم أكل ما أكل منه
الكلب
َّ
المعلم.
الكلب
الهوامش
( )1حياة الحيوان الكبرى -للدميري  ،661/3وفتح الباري -البن حجر .48/4
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.)31
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( : )24صحيح مسلم ( ،)1202 /3كتاب الصيد والذبائح -باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث برقم 1475
( )25تم تخريج الحديث في ص34
( )26سبل السالم -للصنعاني .109/4
( )27االغراب -البن عبد البر ص.106
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( )28شرح صحيح مسلم -للنووي  ،480/10وطرح التثريب -للعراقي .25/6
( )29فتح الباري -البن حجر .8/5

( )30ينظر :اإلغراب -البن عبد الهادي ص.106
()1 3االحكام الشرعية للمالهي والقضايا نبذة عن الشيخ ابراهيم المزروعي

الترفيهية تاريخ الزيارة http://ibrahimalmazroui.blogspot.com/،.2019/1/1
https://www.universemagic.com/article/8654+10-dogs-diseases-infectious-to،تاريخ11/1/2019،تاريخ االحكام الشرعية للمالهي والقضايا نبذة عن الشيخ ابراهيم المزروعي
الترفيهية تاريخ الزيارة  humans.2019/1/11من امراض الكالب المعدية لالنسان
( )32ينظر :التجريد للقدوري (.)2625 /5
( )33ينظر :األم للشافعي ( ،)11 /3الحاوي الكبير ()377 /5
( )34ينظر :المغني البن قدامة ()191 /4
( )35ينظر :المحلى باآلثار (.)493 /7
( )36ينظر :التاج واإلكليل لمختصر خليل (.)70 /6
( )37ينظر :طرح التثريب -للعراقي  ،26/6وفتح الباري -البن حجر  ،8/5ونيل األوطار -للشوكاني ،69/15
وسبل السالم -للصنعاني .109/4

( )38رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الحرث والمزارعة – باب اقتناء الكلب للحرث برقم .2322
( )39طرح التثريب -للعراقي .26/6
( )40متفق عليه ،صحيح البخاري؛ كتاب :بدء الخلق ،باب :إذا قال أحدكم آمين ،برقم ( )114 /4( ،)3225رواه
مسلم؛ كتاب اللباس والزينة ،صحيح مسلم ( )1666 /3؛كتاب« )1666 /3( :ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب،
وال تماثيل» ،برقم (. )2106

( )41شرح صحيح مسلم -للنووي  ،309/14ونيل األوطار -للشوكاني .408/3
()42رواه أبو داود في سننه ،كتاب اللباس -باب في الصور برقم  ،4158ورواه مسلم في صحيحه بنحوه ،كتاب
اللباس والزينة -باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم .5479

( )43شرح صحيح مسلم -للنووي .310/14

( )44التمهيد -البن عبد البر  ،454/5واالستذكار -البن عبد البر .494/8

( )45ينظر :الحاوي الكبير -للماوردي  ،377/5الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة (ص:
.)89
( )46ينظر :االستذكار -البن عبد البر  ،494/8والتمهيد -البن عبد البر .455 -451/5
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( )47رواه مسلم في صحيحه ،كتاب المساقاة -باب األمر بقتل الكالب ،وبيان نسخه ،وبيان تحريم اقتنائها إال لصيد

أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم  ،4007ورواه البخاري في صحيحه بنحوه ،كتاب الحرث والمزارعة -باب ما

جاء في اقتناء الكلب للحرث برقم .2322
( )48التمهيد -البن عبد البر .455 -454/5

( )49اإلغراب -البن عبد الهادي ص ،107وأنظر :إحكام االحكام -البن دقيق العيد ص.693
([)50اإلسراء.]27 :
( )51ينظر :المحلى -البن حزم 107/8و ،238 -237والكافي -البن عبد البر  ،،311/1والمغني -البن قدامة

 ،11/11والمجموع -للنووي  ،471/11 ،96/9ونيل االوطار -للشوكاني  ،73/15وسبل السالم -للصنعاني
.110/4

( )52لفظ البهيم" :اللون الذي ال يخالطه غيره ،سوادا كان أو غيره"/مقاييس اللغة (.)311 /1
( )53سورة المائدة -آية.4 :
( )54صحيح البخاري ،كتاب الذبائح والصيد ،باب ما جاء في التصيد،ح)88 /7(5488/باب ما جاء في الكلب
يأكل من الصيد برقم .)120 /3( /1470
( )55اإلجماع -البن المنذر ص ،57ومراتب اإلجماع البن حزم ص.238
( )56ينظر :الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ،104 ،103 / 2الموسوعة الفقهية الكويتية (.)138 /28
( )57ينظر :جامع األمهات (ص ،220،:التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ()16 /8
( ) 58ينظر  :روضة الطالبين وعمدة المفتين ( ،)246 /3الفقه على المذاهب األربعة ()32 /2
( )59صحيح البخاري،كتاب الذباح والصيد ،رقم.)88 /7( 5487

( )60ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)52 /5األصل للشيباني..)361 /5(،

( )61ينظر :الحاوي الكبير -للماوردي  ،8/15والبيان -للعمراني  ،543 -542/4والمجموع -للنووي ،107/9
النجم الوهاج في شرح المنهاج ( ،)479 /9كفاية النبيه في شرح التنبيه ( ،180 /8ومغني المحتاج -للشربيني

.110/6

( ) 62ينظر  :المغني البن قدامة (.)370 /9
( )63أنظر :المحلى -البن حزم .104/8
( )64سورة المائدة -آية.4 :
( )65سورة المائدة -آية.4 :
( )66ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (،)52 /5المبسوط للسرخسي (.)223 /11
( )67صحيح البخاري،كتاب الصيد ،باب ما َقاُلوا ِفي اْل َكْل ِب يأ ُ ِ
ص ْي ِدِه؟،ح.)88 /7( 19567 /
َ
ْك ُل م ْن َ
َ
( )68ينظر :فتح الباري -البن حجر .751/9
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()69المغني -البن قدامة .9/11
( )70ينظر :واالستذكار -البن عبد البر .275/5
( )71ينظر :المغني -البن قدامة  ،9/11والفروع -البن مفلح  ،418 -417/10والمبدع -البن مفلح - 243/9
.244

( )72سورة المائدة -آية.4 :
( )73البيان -للعمراني .543 -542/4

( )74سنن أبو داود،كتاب الصيد ،باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ( )2852( )109/3السنن الكبرى للبيهقي،
كتاب الصيد والذبائح -باب المعلم يأكل من الصيد ...برقم  .18883وقال الذهبي عنه حديث منكر في "ميزان
االعتدال" [،]18 -17 /2وقيل عنه له إسناده حسن ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق البن عبد الهادي (/4
 / ،)626نصب الراية (.)312 /4
( )75السنن الصغير للبيهقي باب الصيد والذبائح ،برقم  )40 /4( 3007قال عنه الحافظ ابن حجر :بأس بإسناده،
فتح الباري البن حجر (.)602 /9

( )76المغني -البن قدامة .9/11

( )77ينظر :نصب الراية -للزيلعي  ،313/4والمجموع -للنووي  ،108/9وبداية المجتهد -البن رشد .261/6
( )78التجريد -للقدوري  ،6274/12والسنن الكبرى  -للبيهقي .397/9
( )79السنن الكبرى -للبيهقي .398/9

( )80الجامع ألحكام القرآن -للقرطبي .38/6
( )81الكافي -البن عبد البر  ،50/2واألستذكار -البن عبد البر  ،429/6والتمهيد -البن عبد البر ،31/4
والمقدمات الممهدات -ألبي الوليد القرطبي .62/2
( )82قال الشافعي" :ال يحل للكلب ثمن بحال " األم للشافعي ( )11 /3وينظر :المجموع شرح المهذب (.)246 /1
( )83المغني البن قدامة (.)189 /4
( )84اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ( ،)149 /6المحلى باآلثار (.)175/6
( )85صحيح البخاري ،كتاب البيع -باب ثمن الكلب برقم .)84 /3( ،2237
( )86ينظر :شرح النووي على مسلم (.)232 /10

( )87صحيح مسلم ،باب تحريم ثمن الكلب،رقم الحديث 1199/3 ،41رقم الحديث41

( )88ينظر :المجموع -للنووي  ،247/9وفتح الباري -البن حجر ،536/4شرح صحيح مسلم -للنووي .477/10
(-)89الواشمات والمستوشمات  /معنى الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو
الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل

ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة وقد وشمت تشم وشما والمفعول بها موشومة فإن

طلب ت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له.
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( )90صحيح البخاري ،كتاب البيوع -باب ثمن الكلب ،برقم .)84 /3( ،2238
( )91ينظر:فتح الباري البن حجر (.)426 /4

( )92قوله (( :فأمال كفه ترابًا)) كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب :لم يحصل في كفه غير
التراب.ينظر :نيل األوطار -للشوكاني .21/10

( )93سنن أبي داود ،كتاب البيوع -باب في أثمان الكالب برقم (ح ،)348/5( ،)3482وصحح إسناده ابن حجر
في فتح الباري(.426/4
( )94ينظر :تحقيق المراد -للعالئي ص.104
( )95بيع الكلب الذي فيه نفع معلما كان أو غير معلم ،أما الكلب المعلم فجواز بيعه ألنه آلة الحراسة واالصطياد
فيكون محال للبيع منتفعا به حقيقة وشرعا ،وأما غير المعلم فألنه يمكن أن ينتفع به بغير االصطياد فإن كل

كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع األجانب عن الدخول فيه ويخبر عن الجاني بنباحه عليه فساوى المعلم في
االنتفاع به /ينظر :البناية شرح الهداية (.)378 /8

( )96ينظر :التجريد -للقدوري  ،2622 - 2621/5وشرح مختصر الطحاوي -للجصاص  ،104/3والمبسوط -
للسرخسي .260/11

َّ
السنور :هو الهر :واألنثى منه سنورة .ينظر المصباح المنير  -للفيومي ص 239مادة سنر.
()97
( )98سنن النسائي ،كتاب الصيد والذبائح – باب الرخصة في ثمن كلب الصيد برقم  ،)190 /7( ،4297وقال
النسائي عنه  /ليس بصحيح ،بعد ثم أعاده في البيوع ( :)309 /7وقال عقبه :هذا منكر ،وذكره الهيثمي في
ّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعزاه للطبراني في
صَّلى َّ
"مجمع الزوائد"  ،94/4بلفظ أن النبي َ
"األوسط" وقال :وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا

( )99ينظر :التجريد -للقدوري  ،2622/5المبسوط -للسرخسي .259/11

( )100العناية على الهداية -للبابرتي  ،359/5والمجموع -للنووي .247/9

( )101شرح معاني اآلثار -للطحاوي  ،54 -53/4وبدائع الصنائع -للكاساني  ،556/6فتح القدير -للكمال بن
الهمام .599/5

( )102صحيح مسلم كتاب الطهارة ،)235 /1( )280( ،باب حكم ولوغ الكلب.
( )103ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)143 /5فتح القدير -للكمال بن الهمام  ،359/5والبناية في
شرح الهداية -للعيني  .598/7البناية شرح الهداية ()378 /8ق.
( )104ينظر :المقدمات الممهدات -ألبي الوليد القرطبي ،62/2التمهيد البن عبد البر  ،31/4اإلشراف على نكت
مسائل الخالف -لعبد الوهاب البغدادي .562/2
( )105سبق تخريجه ص.3
( )106التمهيد -البن عبد البر .31/4
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( )107رواه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب البيوع  -باب النهي عن ثمن الكلب برقم  /11011تنقيح التحقيق
للذهبي ( )98 /2قال عنه الذهبي "اسناده ضعيف" تنقيح التحقيق للذهبي (.)98 /2
( )108التمهيد -البن عبد البر .31/4
( )109اإلشراف على نكت مسائل الخالف -لعبد الوهاب البغدادي .562/2
( )110بداية المجتهد -البن رشد .165/7
( )111سورة البقرة -آية.29 :
المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

 .1اإلجماع ،محمد بن إبراهيم بن المنذر ،تحقيق عبد هللا عمر البارودي ،مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت -لبنان،
ط1406 ،1هـ1986 -م.
 .2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد،
تحقيق أحمد محمد شاكر ،مكتبة السنة -القاهرة -مصر،ط1418 ،1هـ1997 -م.
 .3اإلحكام في أصول األحكام،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (ت:
456هـ)،تحقيق :الشيخ أحمد محمد شاكر ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت .
 .4األستذكار ،يوسف بن عبد هللا بن محمد القرطبي المعروف بابن عبد البر ،تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي
معوض ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،ط1421 ،1هـ2000 -م.
 .5اإلشراف على مسائل الخالف ،عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ،المعروف بعبد الوهاب البغدادي ،تحقيق
الحيبب بن طاهر ،دار ابن حزم -بيروت -لبنان ،ط 1420 ،1هـ1999 -م.
 .6اإلغراب في أحكام الكالب ،يوسف بن الحسن بن أحمد الحنبلي ،المعروف بابن عبد الهادي ،تحقيق عبد هللا
الطيار وعبد العزيز الحجيالن ،دار الوطن -الرياض -المملكة العربية السعودية ،ط1417 ،1هـ.
 .7اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي،
ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو النجا (ت 968 :هـ) تحقيق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي :،دار المعرفة
بيروت  -لبنان .
 .8األم ،اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي ،تحقيق محمود مطرجي ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان،
ط1413 ،1هـ1993 -م.
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 .9بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد المالكي المعروف بابن رشد ،مطبوع مع
الهداية في تخريج أحاديث البداية ،أحمد صديق الغماري ،تحقيق محمد سليم إبراهيم ،عالم الكتب -بيروت -
لبنان ،ط1407 ،1هـ.1987 -
 .10بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود المعروف الحنفي المعروف بالكاساني ،تحقيق
علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية  -بيروت -لبنان ،ط2003 -1424 ،2م.
 .11البناية في شرح الهداية ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي المعروف بالعيني ،دار الفكر -بيروت -
لبنان ،ط1411 ،2هـ1990 -م.
 .12البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،وهو شرح كتاب المهذب -للشيرازي ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير سالم
العمراني الشافعي ،تحقيق قاسم محمد النوري ،ط1428 ،2هـ2007 -م.
 .13التاج واألكليل شرح مختصر خليل ،محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بالمواق ،تحقيق زكريا عميرات،
دار عالم الكتب -الرياض -المملكة العربية السعودية ،بدون ذكر الطبعة1423 ،هـ2003 -م.
 .14التجريد ،أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري البغدادي الحنفي ،تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة
محمد ،دار السالم -القاهرة -مصر ،ط1424 ،1هـ2004 -م.
 .15تحقيق المراد في َّ
أن النهي يقتضي الفساد ،صالح الدين خليل بن كلكيدي العالئي الشافعي ،تحقيق إبراهيم
محمد السلقيني ،مطبعة زيد بن ثابت -دمشق -سوريا ،بدون ذكر الطبعة1395 ،هـ1975 -م.
 .16تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،بدون ذكر الطبعة1420 ،هـ1999 -م.
 .17التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد القرطبي المعروف بابن
عبد البر ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،ط1442 ،2هـ2003 -م.
 .18حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت1230 :هـ) ،دار
الفكر«،الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه  -مفصوال بفاصل -
«حاشية الدسوقي» عليه .
 .19الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه ،وهو شرح مختصر المزني ،أبو الحسن علي بن
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ،تحقيق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب
العلمية -بيروت -لبنان ،بدون ذكر الطبعة1419 ،هـ1999 -م.
المرِي النووي ،تحقيق خليل مأمون شيحا،
 .20روضة الطالبين وعمدة المفتين ،محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ّ
دار المعرفة -بيروت -لبنان ،ط1427 ،1هـ2006 -م.
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 .21سبل السالم شرح بلوغ المرام ،محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني ،تحقيق محمد المرعشلي ،دار إحياء التراث
العربي -بيروت -لبنان ،ط1418 ،1هـ1997 -م.
ِ
الس ِج ْستاني (ت:
 .22سنن أبي داود،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
275هـ)،تحقيق :مح َّمد ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العالمية.
َ
 .23السنن الكبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي المعروف بالبيهقي ،تحقيق محمد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان1420 ،هـ1999 -م.
 .24سنن النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ،دار ابن حزم -بيروت -لبنان ،ط،1
1419هـ1998 -م.
 .25الشرح الممتع على زاد المستقنع،محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى1421 :هـ) ،دار ابن
الجوزي،ط 1428 - 1422 ،1هـ .
 .26شرح معاني اآلثار ،أبو جعفر أحمد بن سالمة الطحاوي الحنفي ،تحقيق محمد زهري النجار ،دار الكتب
العلمية -بيروت -لبنان ،ط1407 ،1هـ.
 .27طرح التثريب في شرح التقريب ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الكردي المعروف بالعراقي ،مع
ولي الدين أحمد بن بن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة العراقي ،تحقيق دار الكتب العلمية -
تكملة ولده
ِّ
بيروت -لبنان ،ط1421 ،1هـ2000 -م.
 .28العناية شرح الهداية،محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ
جمال الدين الرومي البابرتي (ت786 :هـ) ،دار الفكر«الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة يليه  -مفصوال
بفاصل  -شرحه «العناية شرح الهداية» للبابرتي.
 .29فتح الباري شرح صحيح البخاري ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي ،دار
ابن الجوزي -الرياض -المملكة العربية السعودية ،ط1417 ،1هـ1996 -م.
 .30فتح الباري شرح صحيح البخاري ،شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقالني ،ومعه
الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ،دار الكتب العلمية -
بيروت -لبنان ،ط1410 ،1هـ1989 -م.
 .31فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ،المطبعة الكبرى األميرية -مصر،
ط1315 ،1هـ.
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 .32الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد القرطبي المعروف بابن عبد
البر ،تحقيق محمود أحمد القيسية ،مؤسسة النداء -أبو ظبي -دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ط1424 ،1هـ-
2004م.
 .33كتاب الفروع ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن مفلح المقدسي المعروف بابن مفلح الحنبلي ،تحقيق عبد هللا
عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة -بيروت -لبنان ط1424 ،1هـ2003 -م.
 .34إلشراف على نكت مسائل الخالف،القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي
(422هـ)،المحقق :الحبيب بن طاهر ،دار ابن حزم،ط1420 ،1هـ 1999 -م .
 .35التهذيب في فقه اإلمام الشافعي ،محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي
الشافعي (ت 516 :هـ)،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ،محيي السنة ،أبو محمد
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 516 :هـ)،المحقق :عادل أحمد عبد الموجود ،علي
محمد معوض ،دار الكتب العلمية،ط 1418 ،1هـ  1997 -م.
الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي (ت:
 .36لسنن الصغير للبيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
 458ه)،ـ تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي :،جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ـ باكستان ،ط،
 .37لغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة ،عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي ،سراج الدين،
أبو حفص الحنفي (ت773 :هـ) ،مؤسسة الكتب الثقافية،ط 1986-1406 ،1هـ.
 .38لموسوعة الفقهية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت(،من  1427 - 1404هـ).
 .39النجم الوهاج في شرح المنهاج ،كمال الدين ،محمد بن موسى بن عيسى بن علي َّ
الد ِميري أبو البقاء الشافعي
(ت808 :هـ) ،دار المنهاج (جدة)،لجنة علمية،ط1425 ،،1هـ 2004 -م.
 .40المبدع في شرح المقنع ،برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن مفلح الحنبلي،
المكتب اإلسالمي -بيروت -لبنان ،ط1399 ،1هـ1979 -م.
 .41المبسوط ،أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي ،المعروف بالسرخسي تحقيق كمال عبد المنعم العناني،
دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،ط1421 ،1هـ2001 -م.
 .42مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ,يعرف بداماد
أفندي (ت1078 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي.
 .43مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت807 :هـ) تيحقق:
حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة 1414،هـ 1994 ،م.
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المري المعروف بالنووي،زكريا علي يوسف -مطبعة اإلمام -
 .44المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا يحيى بن شرف ّ
مصر ،بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع.
المجّلى ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الطاهري -األندلسي المعروف بابن حزم ،تحقيق أحمد
 .45المحلى شرح ُ
محمد شاكر ،دار إحياء التراث العربي -بيروت -لبنان ،ط1422 ،2هـ2001 -م.

 .46المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن الحجاج أبو
الحسن القشيري النيسابوري (ت261 :هـ)،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .47المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي ،تحقيق عادل
مرشد ،مؤسسة الرسالة -بيروت -لبنان ،ط1425 ،1هـ2005 -م.
 .48معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395 :هـ)تحقيق:عبد السالم
محمد هارون ،دار الفكر1399،هـ 1979 -م.
 .49مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشافعي ،تحقيق علي
محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان ،بدون ذكر الطبعة1421 ،هـ-
2002م.
 .50المغني ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ،دار الفكر -و ازرة األوقاف والشؤون
اإلسالمية -الكويت ،ط1404 1هـ1984 -م.
 .51المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة ألحكام الشرعيات والتحصيالت والمحكمات ،لمحمد بن
أحمد القرطبي المالكي المعروف بابن رشد الجد ،تحقيق محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي -بيروت -لبنان،
ط1408 ،1هـ1988 -م.
 .52منح الجليل شرح مختصر خليل ،محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد هللا المالكي (ت1299 :هـ) ،دار
الفكر – بيروت1409،هـ1989/م«،مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه  -مفصوال بفاصل  -شرحه «منح
الجليل» للشيخ عليش.
 .53مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي المعروف
بالحطاب ،دار عالم الكتب -الرياض -المملكة العربية السعودية ،بدون ذكر الطبعة1423 ،هـ2003 -م.
 .54نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ،جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف الحن في المعروف بالزيلعي،
دار الحديث -القاهرة -مصر ،بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع.
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مجلة آداب الفراهيدي

م.د .زينب إبراهيم حسين العزاوي

رافد محمد حسين عباس السبعاوي

العدد ( )36كانون الثاني 2019م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55نقيح التحقيق في أحاديث التعليق ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت :
 748هـ) ،تحقيق  :مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب ،دار الوطن – الرياض،ط 1421 ،1هـ  2000 -م .

 .56نهاية المطلب في دراية المذهب ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف المعروف بالجويني الشافعي ،تحقيق عبد
العظيم محمود الديب ،دار المنهاج -جدة -المملكة العربية السعودية ،ط1428 ،1هـ2007 -م.
 .57نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،محمد بن علي الشوكاني اليماني ،تحقيق محمد صبحي حالق ،دار ابن
الجوزي -الرياض -المملكة العربية السعودية ،ط1427 ،1هـ.
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