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األستاذ المساعد في قسم العلوم اإلنسانیة
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المقدمة 
من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا  نحمده ونستعینھ ونعوذ با إن الحمد 

یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد من یھده هللا فال مضل لھ ومن
:أن محمدا عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم أما بعد 

فقد راجت تربیة الكالب في البیوت وكذلك بیعھا وشراؤھا في اآلونة 
األخیرة لدى شریحٍة لیست بالقلیلة من المسلمین وخصوصا العرب وبعض 

ًن ھذا األمر ذائعا وُمنتشرا لدى الغربیین فقط؛ وذلك الخلیجیین منھم، بعد أن كا ً
ًبھدف حراسة البیوت زعموا ، فتجد الكلب ُمالزما لھم في بیوتھم وفي طرقاتھم  
ًوأفنیتھم، ورفیقا لھم في نزھاتھم وسفراتھم ولربما نام مع صاحبھ في فراش واحد 

ومن أجل ذلك أحببت أن أب حث ھذا الموضوع وتبادل معھ القبالت والعیاذ با
وأبین حكم اقتناء الكالب في البیوت لحراستھا وحكم بیعھا وشرائھا وأقوال 

.العلماء في ذلك والقول الراجح في المسألة وأسأل هللا تعالى التوفیق والسداد
:مباحث، وثالثةوقد قسمت البحث إلى مقدمة 

:وفیھ مطلبان: المبحث األول
.الكلبتعریف : المطلب األول

.ھاءالكالب التي أباح الشارع اقتنا: الثانيطلبالم
وخالف العلماء في ذلكحكم اقتناء الكالب لحراسة الدور: ني المبحث الثا

.والراجح من أقوالھم
.والراجح من أقوالھمحكم بیع الكالب وخالف العلماء في ذلك:ثالث المبحث ال
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املبحث األول
األولطلبامل

لبتعريف الك
ْورد في تعریف الكلب قولھم ِكلب الكلب كلبا فھو كلب:ِ َِ َ ًَ إذا أكل لحم : ْ

ْقال اللیث) ١.(ٌاإلنسان فأخذه لذلك سعار وداء شبھ الجنون َّ َ ْالكلب: )٢(َ ِواحد : َ َ
َوفي تھذیب اللغة قال. ِالكالب ِوالكلُب الكلُب: َ َ َّالذي یكلُب في أكل لُحوم الناس : َْ ُ َ ِ َِ ْ َ َّ

َخذه شبُھ ُجنون، فإذا عقر إنسانا كلب المعقوُر وأصابھ داُء الكلب، یعوي ُعواء ْفیأ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َ َِ ِْ ٍ ُ
َالكلب، ویمزق ثیابھ عن نفسھ ََ َ ِ ِّ ْویعقُر من أصاب ثم یصیر آخر أمره إلى أن . ْ َْ َ ِ َ َ َ ََّ ِ

َیأخذه الُعطاُش فیموت من شدة العطش وال یشرب َ َ َّ َ َ ِورُجل كلب، وقد كل. َ َِ ََ ِب كلبا إذا ٌ ً َ َ َ
ٍاشتد حرُصھ على طلب شيء ْ ِ َّ).٣ (
حیوان أھلي من الفصیلة الكلبیة ورتبة :الكلب:وفي القاموس المحیط

، فیھ سالالت كثیرة تربى للحراسة أو للصید أو للجر وكل سبع عقور اللواحم
ھ الكلب حیوان ألیف مشھور بالذكاء وتعلق:وفیھ أیضا، )٤(وربما وصف بھ

بصاحبھ وھو بطبیعتھ من آكالت اللحوم ولكنھ یستطیع أیضا أن یستبدل بھا 
وتوجد منھ عدة ،األغذیة النباتیة وھو ال یجمع أظفاره في أكمام كما یفعل السنور 

.)٥(أھـ.أصناف یختلف بعضھا عن بعض في الشكل والحجم واللون



لم: بي ھریرة رضي هللا عنھ قالعن أ-١ ھ وس ن : "قال رسول هللا صلى هللا علی ْم َ
یٍة ب حرٍث أو ماش راط إال كل ھ قی ن عمل وم م ل ی نقُص ك ُھ ی ا فإن َأمسك كلب َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ َْ َ ََّ ِ ٌ ٍ َّ ُ ُ ْ ًَّ).٦(

َّعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-٢ َمن اتخذ: ََّّ َ َّ ِ ًكلبا َ ْ َ
راط وم قی ل ی ره ك ن أج تقص م یٍد أو زرع ان یٍة أو ص ب ماش ٌإال كل َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ ُ ُِ ْ ٍ َ َْ َّ ِ).٧(

لم : عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ قال-٣ ھ وس قال رسول هللا صلى هللا علی

.كلب:مادة.٢٨٢/ ٣: لسان العرب(١)  
ْاللیث بن المظفر، : ّاللیث بن نصر بن سیار الخراساني اللغوي النحوي، وقیل: ھو(٢) َّ
َاللیث بن رافع بن نصر بن یسار: وقیل َ ْ ، صاحب الخلیل بن أحمد الفراھیدي، قال إسحاق بن َّ

إنباه الرواة : انظر. كان اللیث رجال صالحا، وإنھ أخذ عن الخلیل أصول كتاب العین: راھویھ
).٢٨٣ترجمة رقم /٢٤٢ص(، والبلغة )٥٦٨ترجمة رقم /٣/٤٢(

.١٠/١٤٤:تھذیب اللغة(٣)
.كلب:مادة٢/٧٩٤:المعجم الوسیط(٤)

.باب الثاء١/١٠٠:نفسھالمرجع (٥) 
.١٥٧٥: ، ومسلم ٢٣٢٢: البخاري (٦) 
.١٥٧٥:مسلم(٧)
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ى:  ن اقتن َم َ ْ ِ اریا) ١(َ یٍة، أو ض ب ماش ا إال كل ًكلب ًِ َ َ َ َْ ِ ْ َْ ََّ ن)٢(ِ ص م ْنق ِ َ َ وم َ ل ی ھ ك ٍعمل ْ َ َ ََّ ُ ِ ِ
ِقیراطان َ َ ب زرع: وفي لفظ) ٣(.ِ ا إال كل ٍمن اتخذ كلب ْ َ َ َ ََ َْ َّْ ِ ًِ َ ن َّ نم أو صیٍد نقص م ْأو غ ْ ْ ِْ َ ََ َ ٍَ َ

راط وم قی ل ی ره ك ٌأج َ َِ ٍِ ْ َّْ ُ ِ َ.)٤(
لم : عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنھ قال-٤ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وس
ْمن اتخذ كل:  َ ََ َّ ِ ل َ ھ ك َّبا إال كلب صیٍد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنُھ ینقُص من عمل ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْْ ًَّ ِ َِ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ ٍْ َ َّ

ان وم قیراط ِی َ َ َِ ٍ ْ.
).٧(و ابن ماجھ)٦(و النسائي)٥(َّرواه الترمذي وحسنھ 

:ثالثة أنواع من الكالبفالحدیث ذكر
.كلب الزرع-٣. كلب الماشیة-٢.كلب الصید-١

:ون الكلب كلب صید إال إذا توفرت فیھ ثالثة شروطوال یك
)٨.(أن یشلیھ فینشلي: الشرط األول

یحرشھ على الفریسة، فیكون بینھ وبین الكلب : أي ) أن یشلیھ فینشلي(ومعنى 
ًصوت معین، فإذا صاح بھ انطلق الكلب على الفریسة، بحیث یكون الكلب جالسا، 

تحرك من طاعتھ وتعلمھ، وال یمكن أن حتى لو مرت الفریسة من أمامھ ال ی
ّیرتسل إلى الفریسة إال بإذن سیده، فإذا أشار سیده إلى الفریسة ذھب لیأتي بھا، 

ۡیس﴿: وإذا أشار لھ إلى قطعة قماش ذھب لیأتي بھا، ومنھ قولھ  تعالى ٓلونك ماذا ََٔ َ َ َ َ ُ
َّأحل لھۡم قۡل أحل لكم ٱلطیبت وما علۡم َ َ َ ُ َٰ ِّ َّ ُ ُ َ ََّ َِّ ُِ ۖ ُُ َّتم من ٱلجوارح مكلبین تعلمونھن مما ُ ِ ِ ِِّ َّ ُ َ ُ ُِّ َِّ َُ َُ ََ ِ َ ۡ

إن ٱ علیھ وٱتقوا ٱ فكلوا مما أۡمسكن علیكۡم وٱذكروا ٱسم ٱ َعلمكم ٱ َ َ ََّ َّ َّ َّ ََّّ ِ ۚ ْ ْ ُْ ۖ ۡ ۡ َّۡ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُۡ ۡ َ َ ٓ َّ ُ َ ُۖ ُ
ِسریع ٱلحساب َِ َۡ ُ ِ﴾)٩(

القنیة : إذا اتخذه لنفسھ دون البیع ومنھ: قناه یقنوه واقتناه: من اقتنى یقال: االقتناء(١)
].١٢/١٥٧[عمدة القاري . ما اقتنـي من شاة أو ناقة أو غیرھما: وھي

: أي: ضار الكلب وأضراه صاحبھ: قال الحافظ. یدما یھیج بالص: الضاري من الكالب(٢)
.٩/٦٠٩:فتح الباري.عوده وأغراه بالصید

.٥٤٨٢: البخاري(٣) 
َأصلھ قراط بالتشدید ألن : بكسر القاف قال الجوھري) فلھ قیراط ( قولھ . ١٥٧٤:مسلم(٤) 

س جمعھ قراریط فأبدل من أحد حرفي تضعیفھ یاء قال والقیراط نصف دانق والدانق سد
وأما .٣/١٩٤:الفتح.الدرھم فعلى ھذا یكون القیراط جزء من اثني عشر جزء من الدرھم

ْجزء من أجزاء الِدینار وھو نصف عشره في أكثر البالد : ُالقیراط : صاحب النھایة فقال ُ ُ .
ًوأھل الشام یجعلونھ جزءا من أربعة وعشرین  ُ َ ْ َُ َوالیاء فیھ بدل من الراء فإن أصلھ .ُ َّ َ اط ّقِر: َ

: القیراط : وفي المعجم الوسیط.،باب القاف مع الراء٤/٦٤:النھایة في غریب األثر.أھـ .
معیار في الوزن وفي المقیاس اختلفت مقادیره باختالف األزمنة وھو الیوم في الوزن أربع 
قمحات وفي وزن الذھب خاصة ثالث قمحات وفي القیاس جزء من أربعة وعشرین وھو من 

.باب القاف٢/٧٢٧:أھـ.ة وسبعین ومائة مترالفدان یساوي خمس
. ١٤٨٧: الترمذي(٥)
.٤٢٩٩: النسائي(٦)
.٣٢٠٥:ابن ماجھ(٧)
.٩/٥٥٣:تفسیر الطبري(٨)
.٤:سورة المائدة آیة (٩)
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ریش، ویطلق بمعنى الدعوة، أي أنھ التح: واإلشالء في لغة العرب یطلق بمعنى
أن تدفع الشيء وأن تدعو الشيء، ومن ھنا ورد استخدامھ :من األضداد؛ فمعناه

:بمعنى التحریش، ومنھ قول الشاعر
َأتینا أبا عمرو فأشلى كالبُھ  علینا فكدنا بین بیتیھ نؤكُل َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ٍَ)١(

للزیارة، فإذا بھ خاف من كلفة الضیافة، فأشلى فھذا رجل بخیل جاءه أصحابھ 
ِأتینا أبا عمرو فأشلى كالبُھ علینا فكدنا بین بیتیھ : علیھم الكالب، فقال قائلھم ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ ٍَ

َنؤكُل ْ .ّحرش الكالب علینا: أي) فأشلى) (٢(ُ
ْأشلیت عن: ویستعمل اإلشالء بمعنى الدعوة، ومنھ قول الشاعر َْ ُ ْ َ ُزي ومسحت قعبي َ ْ َْ َ َ ِ

ْثم انثنیت وشربت قأبي ْ ِْ ْ َ َ َُ ُِ َ َ ْ َّ دعوتھا، ینادیھا حتى تأتي، : أي) أشلیت عنزي) (٣(ُ
ھو القدر الذي یرید أن یحلب فیھ اإلناء؛ ألنھ یرید أن : القعب) ومسحت قعبي(

.یحلب
ِإذا لم ُیبق ) ّقبھ: (، یقال)وشربت قأبي(بعد ما حلبتھا، :أي) ثم انثنیت( ًفیھ شیئا، ْ

.ھذا معنى البیت
.استخدام اإلشالء بمعنى الدعوة:الشاھد

ًإذا اإلشالء إذا ذكره العلماء فیقصدون بھ التحریش، ویقصدون بھ الدعوة، وھذان 
.شرطان ال بد وأن یوجدا في الكلب

بجواز بیعھ عند : إذا قیل-لكن متى یكون الكلب كلب صید حتى یجوز لك بیعھ 
جوز لك أكل صیده؟ یشترط أن تشلیھ ثالث مرات ویطیعك، وی-من یستثنیھ 

ًرمیت شیئا : ًوتزجره ثالث مرات ویطیعك، وتدعوه ثالث مرات ویطیعك، فمثال
ًفحرشتھ علیھ فذھب وجاء بھ، ثم رمیت شیئا آخر فذھب وجاء بھ، ثم رمیت 

ًقطعة لحم مثال فذھب وجاء بھا، فھذه ثالث مرات، إذا تم الشرط األول وھو : ً
)٤.(اإلشالء أو التحریش

.أن یدعوه فیجیب: الشرط الثاني
ًوھو أن یكون في مكان ثم تدعوه فیأتیك، ثم تتركھ ساعة أو نصف ساعة أو قدرا 
من الزمن ثم تدعوه بالصوت نفسھ فیأتیك، ثم المرة الثالثة فیأتیك، فإذا جاءك 

)٥.(وھو أن تدعوه فیجیب: ثالث مرات انطبق الشرط الثاني

.باب شكى٣٨/٣٩٦:تاج العروس من جواھر القاموس(١)
.باب شكى٣٨/٣٩٦:المصدر نفسھ(٢) 
.شكىباب ٣٨/٣٩٤:المصدر نفسھ(٣)
.١٤٤/٤:شروط الكلب المعلم،محمد بن محمد مختار الشنقیطي،شرح زاد المستقنع(٤)
.١٤٤/٤:المصدر نفسھ(٥)
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.أن یزجره فینزجر:رط الثالثالش
كأن تضع أمامھ قطعة لحم، فیأكل منھا، فتصیح علیھ صیحة معینة فیكف ویقف، 

.فإذا فعلھا المرة األولى والمرة الثانیة والمرة الثالثة تحقق الشرط الثالث
َّفلو سنح لك ظبي فأرسلتھ وذكرت اسم هللا، فصاده، وجاء بھ میتا من صیده حل  ً

وكذلك في كلب نھ قد انطبقت الشروط الثالثة بالتعلیم ثالث مرات،لك أكلھ؛ أل
)١.(الحرث، وكلب الماشیة، ھذه الثالثة أذن الشرع بھا

.١٤٤/٤:المرجع السابق(١)
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نياملبحث الثا
واخلالف يف ذلكحكم اقتناء الكالب حلراسة الدور

اتفق الفقھاء على جواز اتخاذ الكالب للحراسة في الصید والزرع والماشیة 
اتخاذ الكلب في غیر ذلك، مثل اتخاذ الكلب لحفظ الدور والدروبفي وااختلفو

:على ثالثة أقوال
وبعض ) ٢(والحنابلة) ١(ذھب أغلب الفقھاء من الشافعیة:القول األول

على أنھ ال یجوز اقتناء الكلب إال مانص علیھ الشارع ككلب الصید ) ٣(المالكیة
.مطلقایجوز اقتناء غیرھا والزرع والماشیة وال

واستدلوا على ذلك باألحادیث الصحیحة الواردة في الزجر من اقتناء الكالب إال 
ما استثناه الشارع ككلب الصید والزرع والغنم ومن ھذه األحادیث حدیث عبد هللا 

َمن اقتنى :( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : بن عمر رضي هللا عنھما قال َ ْ ِ َ
َكلبا إال كلب ما َ ْ َْ ََّ ِ ِشیٍة، أو ضاریا نقص من عملھ كل یوم قیراطانً َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ َّْ ُ َ َ ً ِمن : وفي لفظ.ِ َ

ٍاتخذ كلبا إال كلب زرع ْ َ َ َ ََ ْ َّْ ِ ً َ ٌأو غنم أو صیٍد نقص من أجره كل یوم قیراطَّ َ َ َ َِ ِ ٍِ ٍْ ْ ْ ْ ْ َّْ ُ ِ َ َ َ َ َ.()٤(
أو ماشیة أو وھو أنھ یكره اتخاذه لغیر زرع): ٥(وقال بھ المالكیة :القول الثاني

. صید
وفي ھذا الحدیث دلیل على أن اتخاذ الكالب لیس بمحرم وإن :قال ابن عبد البر

أو [ -كان ذلك االتخاذ لغیر الزرع والضرع والصید ألن قولھ من اتخذ كلبا 
ال یغني عنھ زرعا وال ضرعا وال اتخذه للصید نقص من أجره كل ] اقتنى كلبا 

ة ال على التحریم ألن المحرمات ال یقال فیھا من فعل یوم قیراط یدل على اإلباح
ھذا نقص من عملھ أو من أجره كذا بل ینھى عنھ لئال یواقع المطیع شیئا منھا 

)٦.(وإنما یدل ذلك اللفظ على الكراھة ال على التحریم وهللا أعلم
. وما ذھب إلیھ ابن عبد البر قول ضعیف تعقبھ فیھ غیر واحد من أھل العلم 

وھو عجیب ؛ ألن استداللنا على التحریم : الحافظ العراقي رحمھ هللا قال
بالنقصان من األجر ؛ ألن ذلك یدل على ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض 
األعمال ، كما كان عدم قبول صالة شارب الخمر ، والعبد اآلبق ، وآتي العراف 

". حبط ثوابھا والكاھن یدل على تحریم ھذه األعمال ، فإن تحریمھا ھو الذي أ

، وفتح ١٥٧/ ٢، حاشیة القلیوبي ٣/٣٥١:، وروضة الطالبین٩/٢٣٤:المجموع(١)
.٧/ ٥: الباري

.٤/١٩١:المغني(٢)
.٤/٤٥٣:،ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل٣٥، ٤/ ٢:جواھر اإلكلیل(٣)
. ١٥٧٤:مسلم(٤) 
.١/٥٩٠٠:،واإلستذكار٤/٤٥٣:منح الجلیل(٥)
.١/٥٩٠٠:اإلستذكار(٦)
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ووجھ التحریم ظاھر؛ ألن نقصان األجر ال یكون إال لمعصیة ارتكبھا : " وقال 
) ١(أھـ".

ما ادعاه من عدم التحریم واستند لھ بما ذكره " :وقال الحافظ ابن حجر رحمھ هللا
لیس بالزم ، بل یحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفیق للعمل بمقدار قیراط 

.ھ من الخیر لو لم یتخذ الكلب مما كان یعمل
ویحتمل أن یكون االتخاذ حراما ، والمراد بالنقص أن االثم الحاصل باتخاذه 
یوازي قدر قیراط أو قیراطین من أجر ، فینقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما 

)٢(أھـ".یترتب علیھ من اإلثم باتخاذه وھو قیراط أو قیراطان 
وفى جواز ایجاده لحفظ الدور والدروب وجھان :وقال اإلمام النووي رحمھ هللا

الجواز وھو المنصوص في ) أصحھما(مشھوران ذكرھما المصنف بدلیلھما 
المختصر قال الشافعي ال یجوز اقتناء الكلب اال للصید أو ماشیة أو زرع وما في 

وفى جواز ایجاده : حسین في تعلیقھيقال القاض. معناھا ھذا نصھ في المختصر
)٣(أھـ.الجواز) أصحھما(للحراسة الوجھان في السفر 
وقد اتفق أصحابنا وغیرھم على أنھ یحرم اقتناء الكلب لغیر حاجة :وقال أیضا

مثل أن یقتنى كلبا اعجابا بصورتھ أو للمفاخرة بھ فھذا حرام بال خالف وأما 
الحاجة التي یجوز االقتناء لھا فقد ورد ھذا الحدیث بالترخیص ألحد ثالثة أشیاء
وھي الزرع والماشیة والصید وھذا جائز بال خالف واختلف أصحابنا في اقتنائھ 
لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو لیعلم فمنھم من حرمھ ألن الرخصة 
انما وردت في الثالثة المتقدمة ومنھم من أباحھ وھو األصح ألنھ في 

)٤(أھـ.معناھا
ذھب إلیھ الدور والدروب وھو ماجواز اقتناء الكلب لحفظ :القول الثالث

. المالكیة والشافعیة ومن المعاصرین العالمة ابن عثیمین رحم هللا الجمیع
:ابن عبد البر رحمھ هللا تعالىقال 

إباحة اقتناء الكالب -عندي-تدخل -حدیث ابن عمر: أي-وفي معنى ھذا الحدیث 
(٥).اھـ.للمنافع كلھا ودفع المضار إذا احتاج اإلنسان إلى ذلك

:رحمھ هللا تعالىوقال ابن حجر
إباحة اتخاذ الكالب لحفظ الدروب، إلحاقا بالمنصوص :واألصح عند الشافعیة

(٦).اھـ. بما في معناه كما أشار إلیھ ابن عبد البر
ال شك أن النبي : -عن بعض العلماءناقال-وقال الشیخ یوسف بن عبد الھادي 
لصید في أحادیث متعددة ، وأخبر أن متخذه صلى هللا علیھ وسلم أذن في كلب ا

.٦/١٧٣: طرح التثریب(١)
. ٥/٧: فتح الباري(٢) 
.٩/٢٣٤:المجموع(٣)
.٣/١٨٦:شرح النووي على مسلم(٤)
.١٤/٢١٩:التمھید(٥)
.٥/٨:ريفتح البا(٦)
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للصید ال ینقص من أجره، وأذن في حدیث آخر في كلـب الماشیة، وفي حدیث 
في كلب الغنم ، وفي حدیث في كلب الزرع، فعلم أن العلة المقتضیة لجواز 

االتخاذ المصلحة، والحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، فإذا وجدت المصلحة 
إن  بعض المصالح أھم وأعظم من مصلحة الزرع، وبعض جاز االتخاذ، حتى

وال شك أن الثمار ھي في معنى المصالح مساویة للتي نص الشارع علیھا،
ھي -عنھالدفع الثعالب-الزرع، والبقر في معنى الغنم، وكذلك الدجاج واألوز 

وال شك أن خوف اللصوص على النفس، واتخاذه لإلنذار بـھا . في معنى الغنم
أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراع للمصالح ودفع المفاسد، االستیقاظ لھاو

)١(اھـ.فحیث لم تكن فیھ مصلحة ففیھ مفسدة 
:وقال الشیخ ابن عثیمین رحمھ هللا تعالى

وعلى ھذا فالمنـزل الذي یكون في وسط البلد ال حاجة أن یتخذ الكلب لحراستھ، 
ي مثل ھذه الحال محرما ال یجوز وینتقص من فیكون اقتناء الكلب لھذا الغرض ف

أجور أصحابھ كل یوم قیراط أو قیراطان، فعلیھم أن یطردوا ھذا الكلب وأال 
یقتنوه، وأما لو كان ھذا البیت في البر خالیا لیس حولھ أحد فإنھ یجوز أن یقتني 

البیت ومن فیھ، وحراسة أھل البیت أبلغ في الحفاظ من حراسة الكلب لحراسة
(٢).اھـ. لمواشي والحرثا

.القول الراجح في المسألة
ھو جواز اتخاذ الكلب لحراسة الدور بشرط الحاجة إلى ذلك :الراجح في المسألة

والمالكیة ،ذھب إلیھ الشافعیة كما نقلھ عنھم اإلمامان ابن حجر والنوويوھو ما
مة ابن عثیمین واختاره من المعاصرین العالكما نقلھ عنھم الحافظ ابن عبد البر 

وضابط ذلك ھو وجود الحاجة، والحاجة تقل بال شك مع . رحمھم هللا جمیعا
عكس ذلك، ولكن إذا وجدت تلك العلة لم تقارب الدور وانتشار األمن، وتكثر مع

یمنع من اتخاذ كلب الحراسة ولو مع تقارب الدور ونحو ذلك، فإن وجود الحاجة 
لراجح جوازه قیاسا على الثالثة عمال وا:قال النووي. لذلك متصور بال شك

(٣).الحاجة : بالعلة المفھومة من الحدیث وھي
وأما من یزعم أنھ اتخذ الكلب للحراسة ولیس األمر كذلك بل اقتناه اعجابا 
بصورتھ أو للمفاخرة بھ أو تشبھا بالكفار وتقلیدا لھم فلیعلم أنھ متجاوز لحدود هللا 

ت على الناس في الدنیا فإنھا ال تروج على هللا تعالى، وأن تلك الدعوى وإن راج
تعالى، فإنھ یعلم نیات العباد وسرائرھم وما تكنھ ضمائرھم، وھو تعالى ال تخفى 

یخادعون هللا والذین :(علیھ خافیة، ولیحذر أن یكون من الداخلین في قولھ تعالى
).٤)(آمنوا وما یخدعون إال أنفسھم وما یشعرون

.١٠٧-١٠٦ص:اإلغراب في أحكام الكالب(١)
.٤/٢٤٦:مجموع فتاوى ابن عثیمین(٢)
.٣/١٨٦:شرح النووي على مسلم(٣)
.٩:البقرة(٤)
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األولى لمتخذ كلب الحراسة أال یدخلھ البیت، بل یحرص على وننبھ ھھنا إلى أن
جعلھ خارج البیت، لئال یؤدي وجوده في البیت إلى تنجیس األوعیة والفرش 
والثیاب ونحو ذلك، وأمر نجاسة الكلب والتغلیظ فیھا معلوم، وألن كثیرا من 

كان العلماء یرجحون أن المالئكة تمتنع من دخول البیت الذي فیھ كلب وإن 
قال ) ١)(صورة ال تدخل المالئكة بیتا فیھ كلب وال( :لحدیثمأذونا في اتخاذه،

قال العلماء سبب امتناعھم من بیت فیھ صورة كونھا معصیة فاحشة، :النووي
صورة ما یعبد من دون هللا تعالى، يوفیھا مضاھاة لخلق هللا تعالى، وبعضھا ف

أكلھ النجاسات، وألن بعضھا یسمى وسبب امتناعھم من بیت فیھ كلب لكثرة 
شیطانا ،كما جاء بھ الحدیث، والمالئكة ضد الشیاطین ولقبح رائحة الكلب 
والمالئكة تكره الرائحة القبیحة، وألنھا منھى عن اتخاذھا فعوقب متخذھا 

وصالتھا فیھ، واستغفارھا لھ، وتبریكھا علیھ وفى ، بحرمانھ دخول المالئكة بیتھ
یدخلون بیتا فیھ كلب أو للشیطان، وأما ھؤالء المالئكة لذین البیتھ، ودفعھا أذى

)٢. (صورة فھم مالئكة یطوفون بالرحمة والتبریك واالستغفار

.٢١٠٦:صحیح مسلم(١)
.١٤/٨٣:شرح النووي على مسلم(٢)
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ثالثاملبحث ال
بيع الكالب

:لة على قولینأاختلف أھل العلم في ھذه المس
:القول األول

، وھو المشھور عند (٢)والحنابلة) ١(ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الشافعیة
إلى عدم صحة بیع الكلب وأن ثمنھ حرام سواء كان مما یجوز اقتناؤه )٣(المالكیة 

:أو ال یجوز واستدلوا على ذلك بما یلي
شر : سمعت رسول هللا یقول: (حدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ قال-١

) .٤)(الكسب مھر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
ثمن : (-صلى هللا علیھ وسلم -قال رسول هللا : مسلم قالوفي روایة أخرى عند 

(٥)).الكلب خبیث ومھر البغي خبیث وكسب الحجام خبیث
ْحدیث أبي ُجحیفة رضي هللا عنھ قال -٢ نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن :( َ

)٦().ثمن الكلب
یھ أن رسول هللا صلى هللا عل:( حدیث أبي مسعود األنصاري رضي هللا عنھ-٣

. )٧()وسلم نھى عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن
نھى رسول هللا صلى هللا : ( حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال -٤

قال ) علیھ وسلم عن ثمن الكلب ، وإن جاء یطلب ثمن الكلب فامأل كفھ ترابا 
. )٩(وصححھ األلباني . )٨(إسناده صحیح: الحافظ 

: ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : یرة رضي هللا عنھ قال حدیث أبي ھر-٥
إسناده : قال الحافظ ) ال یحل ثمن الكلب ، وال حلوان الكاھن ، وال مھر البغي 

)١١(.وصححھ األلباني. )١٠(حسن
وأما النھي عن ثمن الكلب وكونھ من شر الكسب وكونھ خبیثا فیدل : قال النووي 

وال قیمة على متلفھ سواء ، وال یحل ثمنھ ، ال یصح بیعھ وأنھ ، على تحریم بیعھ 

.٣/٣٥١:وروضة الطالبین٩/٢٣٤:جموعالم)١(
٤/٤٥٣:منح الجلیل شرح مختصر خلیل )٢(

.١٥٦٧:ومسلم٢٢٣٧:البخاري)٣(
).١٥٦٨(رواه مسلم ) ٤(
٤/١٩١:المغني)٥(

).١٩٤٤: (البخاري(٦)
).٢٩٣٠: (ومسلم) ٢٠٨٣: (البخاري(٧)
.٤/٤٢٦:وفتح الباري) ٣٠٢٣(أبو داود (٨)
.٢٩٠/ ٣: ،والسلسلة الصحیحة )٣٠٢١(أبو داود (٩) 

.٤/٤٢٦:فتح الباري(١٠)
.٤/٤٢٢: السلسلة الصحیحة (١١)
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وبھذا قال جماھیر العلماء ، وسواء كان مما یجوز اقتناؤه أم ال ، كان معلما أم ال 
)١(منھم أبو ھریرة والحسن البصري وربیعة واألوزاعي والحكم وحماد والشافعي

)٢("وأحمد وداود وابن المنذر وغیرھم 

وھو عام في كل كلب معلما كان أو ، ر النھي تحریم بیعھ ظاھ:وقال الحافظ 
، ومن الزم ذلك أن ال قیمة على متلفھ ، غیره مما یجوز اقتناؤه أو ال یجوز 

)٣(".وبذلك قال الجمھور 

.)٤)(أي كلب كان، ال یختلف المذھب في أن بیع الكلب باطل : وقال ابن قدامة

جوز بیع الكالب ، وال یحل ثمنھا ، سواء ال ی: فتاوى اللجنة الدائمة"وجاء في 
كانت كالب حراسة أو صید أو غیر ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن 

نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ثمن : ( رضي هللا عنھ قال )٥(عمرو
)٧("متفق على صحتھ )٦().الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن 

ذا لم یبح اقتناء الكلب إال لضرورة ؛ لجلب ولھ:وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة
أو دفع مضرة عن الماشیة والحرث حتى قال صلى هللا علیھ . كالصید : منفعة 
من اقتنى كلبا إال كلب ماشیة أو حرث أو صید نقص من عملھ كل یوم : ( وسلم 
)٩() . )٨(قیراط 

ول كل كلب صغیرا تحریم بیع الكلب، وذلك یتنا: أحدھا:وقال العالمة ابن القیم
كان أو كبیرا للصید، أو للماشیة، أو للحرث، وھذا مذھب فقھاء أھل الحدیث 
قاطبة، والنزاع فى ذلك معروف عن أصحاب مالك، وأبى حنیفة، فجوز أصحاب 

اختلف أصحابنا : أبى حنیفة بیع الكالب، وأكل أثمانھا، وقال القاضى عبد الوھاب
: یكره، ومنھم من قال: ب، فمنھم من قالفى بیع ما أذن فى اتخاذه من الكال

.٩/٢٢٨:المجموع(١)
.١٠/٢٣٢:شرح مسلم(٢)
.٤/٤٢٦:فتح الباري(٣)
.٤/٣٢٤:المغني(٤)
ن ) ٥( ن الحارث ب ن عوف ب دارة ب ن خ ة ب ن عطی ن أسیرة ب ة ب ن ثعلب رو ب ن عم ة ب عقب

ھ. الخزرج األنصاري، أبو مسعود البدري ة، . مشھور بكنیت ھ شھد العقب ى أن وا عل اتفق
ھ شھدھا . نزلھا فنسب إلیھا: وده بدرا، فقال األكثرواختلفوا في شھ وجزم البخاري بأن

.مات سنة أربعین: وقال المدائني. مات قبل سنة أربعین: قال خلیفة. ،
ة، : -أي ابن حجر-قلت ى الكوف رة عل والصحیح أنھ مات بعدھا، فقد ثبت أنھ أدرك إمارة المغی

ز . مات بالمدینة: وقیل.مات بالكوفة: قیل. وذلك بعد سنة أربعین قطعا اإلصابة في تمیی
.٤/٤٣٢:الصحابة

.١٣/٣٦:فتاوى اللجنة الدائمة (٦)
.٢٠٨٦: مسلم(٧)

.١٥٧٤:مسلم(٨)
.٣٢/٢٥٩:مجموع الفتاوى(٩)



-٣٤٣٦-

یجوز بیع الكلب وقد منع منھ النبي صلى : ونظیره قولھم: وقال أیضا)١(.یحرم،
ـ)٢(.هللا علیھ وسلم

)٣("بیع الكلب باطل: وقال الشیخ ابن باز

ال یجوز بیع الكلب ، حتى لو باعھ للصید ، فإنھ ال : وقال الشیخ ابن عثیمین
)٤(ى بتصرفانتھ" یجوز 

:القول الثاني
ما ذھب إلیھ جماعة من أھل العلم وھو جواز بیع الكالب التي ینتفع بھا ككالب 

التي تقتفي األثر والتي ) البولیسیة(الحراسة والصید ویلحق بھا في زماننا الكالب
تستعمل في تعقب آثار المجرمین والكشف عن المخدرات ونحوھا فیجوز بیع ھذه 

)٧(وبھ قال عطاء) ٦(ومالك في روایة عنھ) ٥(قول أبي حنیفةالكالب، وھذا 

) ١٠.(أبیعھ وأحج بثمنھ: من المالكیة حیث قال)٩(وسحنون) ٨(وإبراھیم النخعي 

)١١.(، وھو قول بعض الحنابلة_أي كلب الصید-

.٥/٧٦٧:زاد المعاد(١)
.٢/٣٤٠:إعالم الموقعین(٢)

.١٩/٣٩:مجموع فتاوى ابن باز(٣)
.٨/٩٠: الشرح الممتع(٤)
.١٦/٢٦:،وفتح القدیر٥/١٤٢:بدائع الصنائع(٥)
.٢/١٢٦:،وبدیة المجتھد٦/٧٠:مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل(٦)
اس (٧) ن عب ي،روى عن ب د المك و محم والھم أب عطاء بن أبي رباح واسمھ أسلم القرشي م

د  د هللا وزی ن عب ابر ب د وج ن زی وابن عمرو وابن عمر وابن الزبیر ومعاویة وأسامة ب
رقم وغیرھم، وكان ثقة فقیھا عالما كثیر الحدیث ، قال أحمد وغیر واحد مات سنة بن أ

ات ١١٥أو ١١٤وقال القطان مات سنة ١١٤ ة وآخرون م ن علی ن جریج واب وقال ب
.٧/٢٠٢:،تھذیب التھذیب١١٧وقال خلیفة مات سنة ١١٥سنة 

ن أبو عمران، وأبو: إیراھیم النخعي.١٠/٢٣٣:شرح النووي على مسلم(٨) راھیم ب عمار، إب
ھ،  ن النخع، الفقی ك ب ن مال ن سعد ب ة ب ن حارث ة ب ن ربیع رو ب ن عم یزید بن األسود ب
ل  ا ودخ ي هللا عنھ شة رض ابعي رأي عائ شاھیر، ت ة الم د األئم ي؛ أح وفي، النخع الك
ھ  سعین للھجرة، ول ل خمس وت وفي سنة ست وقی ا سماع، ت ھ منھ علیھا، ولم یثبت ل

.١/٢٥:وفیات األعیان.ثمان وخمسون سنة، واألول أصح:تسع وأربعون سنة، وقیل
ولد في رمضان سنة ستین . قاضى إفریقیة. یكنى أبا سعد: سحنون بن سعید التنوخى  (٩)

ة تین ومائ دى وس ة، أو إح ین . ومائ نة أربع ب س ن رج ع م اء التاس وم الثالث وفى ی ت
.٢/٩٠:تاریخ ابن یونس المصري. ومائتین، عن ثمانین سنة

.١١/ ٣:حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر(١٠)
.٢٨/ ٤:اإلنصاف(١١)



-٣٤٣٧-

) . ٢(واأللباني) ١(ومال إلى ھذا القول اإلمام الشوكاني
:بما یلياواستدلو

ید مستثنى من النوع الذى نھى عنھ رسول هللا صلى هللا علیھ أن كلب الص_ ١
نھى عن ثمن :( وسلم، لحدیث جابر رضى هللا عنھ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم

.)٣()الكلب، إال كلب الصید
نھى عن ثمن الكلب والسنور، :(وفي لفظ عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

.)٤()إال كلب الصید
: ھریرة رضى هللا عنھ، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قالحدیث أبى -٢
.)٥()ثمن الكلب سحت إال كلب صید(
نھى :( حدیث على بن أبى طالب رضى هللا عنھ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم-٣

.)٦()عن ثمن الكلب العقور
یدل على صحة ھذا االستثناء أیضا، أن جابرا رضي هللا عنھ أحد من روى -٤

النبي صلى هللا علیھ وسلم النھى عن ثمن الكلب، قد رخص لنفسھ في ثمن عن 
وقول الصحابي صالح لتخصیص عموم الحدیث عند من جعلھ . كلب الصید

)٧(حجة، فكیف إذا كان معھ النص باستثنائھ

حیث قاسوا جواز بیعھ على الثالثة المرخص فیھا وھم كلب الصید :القیاس-٥
حاجة في كل منھم، فكما یحتاج الناس القتناء ھذه الثالثة والزرع والماشیة بعلة ال

)٨(.المرخص فیھا فیحتاجون إلى بیعھا وشرائھا

م :،والشوكاني٥/٢٠٤:نیل األوطار(١) شوكاني ث د هللا ال َّھو  محمد بن علي بن محمد بن عب َّ َ ُ َّ َ ُ
َولد في لثاِمن والِعشرین من شھر القعدة سنة ،الصنعاني  ْ ْْ َ اء ١١٧٣َّ فقیھ مجتھد من كبار علم

الیمن(ولد بھجرة شوكان . ءالیمن، من أھل صنعا الد خوالن، ب ن ب صنعاء) م شأ ب ي . ون وول
د. ومات حاكما بھا١٢٢٩قضاءھا سنة  رى تحریم التقلی ھ . وكان ی ل ١١٤ل ا نی ا، منھ مؤلف

نة  نعاء س ي ص وفي ف ار ،ت ى األخب رار منتق ن أس ار م ـ١٢٥٠األوط در .ھ ر الب انظ
.٦/٢٩٨:واألعالم للزركلي٢/٢١٤:الطالع

).٢٩٧١:(ة الصحیحةالسلسل(٢)
).٤٦٨٢: (النسائي(٣)
).   ٤٦٨٢:(المصدر السابق(٤)
.٥/٧٦٩:وزاد المعاد،٧/٣٦٣:المحلى(٥)
عن حسین بن عبدهللا بن ، رواه شمر بن ثمیر:وقال المقدسي.٥/٢٥١٣:ذخیرة الحفاظ(٦)

وھذا ال ندري على من نحملھ ؟ على شمر ،.ضمرة ، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي 
.أو على حسین ؛ فإنھما ضعیفان 

.٥/٧٧٠:زاد المعاد(٧)
.٥/٧٧٠:المصدر نفسھ بتصرف(٨)



-٣٤٣٨-

یجوز بیع كلب الصید لجواز االنتفاع بھ، ویصح نقل الید فیھ بالمیراث، -٦
والوصیة، والھبة، وتجوز إعارتھ وإجارتھ في أحد قولي العلماء، وھما وجھان 

)١(.عھ كالبغل والحمارللشافعیة، فجاز بی

:القول الراجح في المسألة
الذي أرجحھ في ھذه المسألة ھو القول األول وھو عدم صحة بیع الكلب وأن ثمنھ 
حرام سواء كان مما یجوز اقتناؤه أو ال یجوز لورود األحادیث الصحیحة في 
ه النھي عن ثمنھ وأنھ خبیث ولم یصح حدیث واحد في استثاء كلب الصید أو غیر

)٢()إال كلب صید :( وحدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما

)٣(.ھذا منكر: ضعیف، قال النسائي بعد روایتھ للحدیث 

)٤.(ضعیف باتفاق المحدثین:وقال السندي
، وأما األحادیث الواردة في النھي عن ثمن الكلب إال كلب صید :وقال النووي

وعن ابن عمرو بن العاص ، عشرین بعیرا وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتلھ
وبقیة أدلة من أجاز بیع ) ٥.(التغریم في إتالفھ، فكلھا ضعیفة باتفاق أئمة الحدیث

ال :(الكلب عقلیة واستنباطیة ال یجوز رد األحادیث الصحیحة بھا والقاعدة تقول
)٧(.وإذا جاء نھر هللا بطل نھر معقل)٦()مساغ لالجتھاد في مورد النص

البیع :بیھتن اه إال ب ھ إی إذا احتاج إلى الكلب للصید أو الحراسة ولم یجد أحدا یعطی
. :، جاز لھ أن یشتریھ ، ویكون اإلثم على البائع ، ألنھ باع ما ال یجوز لھ بیعھ

ن حزم ال اب ب أصال (: ق ع كل یة ، وال یحل بی ب ماش ب صید وال كل وال ، ال كل
ا  ن ، غیرھم د م م یج ھ ول طر إلی إن اض ھ ف ھ ابتیاع اه فل ھ إی الل ، یعطی و ح وھ

ھ  در علی ع ، للمشتري حرام على البائع ، ینتزع منھ الثمن متى ق ي دف كالرشوة ف
)٨).(ومصانعة الظالم وال فرق، وفداء األسیر ، الظلم 

.وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

.٥/٧٧٠:زاد المعاد(١)
).٤٦٨٢: (النسائي(٢)
).٤٦٨٢:(المصدر السابق(٣)

.٧/١٩١:حاشیة السندي على النسائي(٤)
.١٠/٢٣٣:شرح النووي على مسلم(٥)
.١/١٠٨:قواعد الفقھ للمجددي(٦)
ر ) نھر هللا :( قال أبو منصور عبد الملك الثعالبي(٧) اء نھ ة إذا ج من أمثال العامة والخاص

سى  ر عی هللا بطل نھر معقل وإذا جاء نھر هللا بطل نھر عیسى ونھر معقل بالبصرة ونھ
دون بنھر هللا  ا یری داد وإنم ة ببغ ساتین النزھ اخرة والب ببغداد وعلیھما أكثر الضیاع الف

را البحر والمط ا وال أعرف نھ ار وتطم علیھ اه واألنھ ب سائر المی ا تغل سیل فإنھ ر وال
.١/٣٠:ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. مخصوصا بھذه اإلضافة سواھما

.٧/٤٩٣:المحلى(٨)



-٣٤٣٩-

المراجع
: ن عبد هللا بن عبد البر النمري ، تحقیق االستذكار، أبو عمر یوسف ب.١

سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ،دار الكتب العلمیة ، بیروت 
.٢٠٠٠–١٤٢١،الطبعة األولى ، 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد : اإلصابة في تمییز الصحابة، المؤلف.٢
عادل أحمد عبد : ، تحقیق)ھـ٨٥٢: المتوفى(بن أحمد بن حجر العسقالني 

بیروت، –دار الكتب العلمیة : لموجود وعلى محمد معوض، الناشرا
.ھـ١٤١٥-األولى : الطبعة

اإلغراب في أحكام الكالب ، جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن عبد .٣
عبد . عبد هللا الطیار ود. د.الھادي الحنبلي المعروف بابن المبرد ،تحقیق أ

.ھـ ١٤١٧لىالعزیز الحجیالن ، دار الوطن ،الطبعة األو
جمال الدین أبو الحسن علي بن : إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف.٤

المكتبة العنصریة، بیروت، : ، الناشر)ھـ٦٤٦: المتوفى(یوسف القفطي 
.ھـ١٤٢٤األولى، : الطبعة

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل .٥
المتوفى (بن ، المرداوي الدمشقي الصالحي ، لعالء الدین أبو الحسن علي

ھـ١٤١٩، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، الطبعة األولى ) ھـ٨٨٥: 
بدایة المجتھد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، أبو الولید محمد بن أحمد .٦

بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید ، مطبعة 
الرابعة ، : وأوالده ، مصر ، الطبعة مصطفى البابي الحلبي

.م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، عالء الدین الكاساني ، دار الكتاب .٧

.،بیروت١٩٨٢العربي ،
محمد بن علي بن : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف.٨

دار : اشر، الن)ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني 
.بیروت–المعرفة 

مجد الدین أبو طاھر محمد : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، المؤلف.٩
دار سعد الدین : ، الناشر)ھـ٨١٧: المتوفى(بن یعقوب الفیروزآبادى 

.م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١األولى : للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

سیني المرتضى تاج العروس من جواھر القاموس ، محمد بن محمد الح.١٠
ه١٤١٤الزبیدي ، دار الفكر ، بیروت ، الطبعة األولى ،



-٣٤٤٠-

عبد الرحمن بن أحمد بن یونس : تاریخ ابن یونس المصري، المؤلف.١١
دار الكتب العلمیة، : ، الناشر)ھـ٣٤٧: المتوفى(الصدفي، أبو سعید 

.ھـ١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة

آن ، محمد بن جریر بن یزید تفسیر الطبري ، جامع البیان في تأویل القر.١٢
بن كثیر بن غالب اآلملي ، أبو جعفر الطبري، تحقیق أحمد محمد شاكر ، 

.م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠األولى ، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة 
: التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ، ال بن عبد البر ، المحقق .١٣

ري ، مؤسسة القرطبة ، مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البك
.ه ١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة ، المغرب ،

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : تھذیب التھذیب، المؤلف.١٤
مطبعة دائرة المعارف : ، الناشر)ھـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني 

.ھـ١٣٢٦الطبعة األولى، : النظامیة، الھند، الطبعة

للغة ، محمد بن أحمد األزھري ، تحقیق محمد عوض مرعب ، تھذیب ا.١٥
.م٢٠٠١دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة األولى

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، أبي منصور عبدالملك بن محمد .١٦
محمد أبو الفضل إبراھیم ،دار المعارف ، : بن إسماعیل الثعالبي، تحقیق 

.محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق ١٩٦٥، القاھرة ،الطبعة األولى 
جواھر اإلكلیل شرح مختصر الشیخ خلیل، صالح عبد السمیع األبي .١٧

.األزھري ،المكتبة الثقافیة، بیروت
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، محمد عرفھ الدسوقي ، تحقیق .١٨

.محمد علیش ، دار الفكر ، بیروت
بن عبدالھادي أبو الحسن حاشیة السندي على النسائي ، نور الدین.١٩

-١٤٠٦السندي، مكتب المطبوعات اإلسالمیة ، حلب ،الطبعة الثانیة ، 
عبدالفتاح أبو غدة: تحقیق ١٩٨٦

على شرح جالل الدین المحلي على : قلیوبي. حاشیتان: حاشیة القلیوبي.٢٠
منھاج الطالبین

یوائي عبد الرحمن الفر.محمد بن طاھر المقدسي ،تحقیق د: ذخیرة الحفاظ.٢١
-ھـ ١٤١٩سنة النشر .، الریاض١٩٩٦-ھـ ١٤١٦،دار السلف ، 

.م، بیروت ،لبنان١٩٩٨
روضة الطالبین، روضة الطالبین وعمدة المفتین ،اإلمام النووي ،الناشر .٢٢

.، بیروت١٤٠٥المكتب اإلسالمي ، 
زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب : زاد المعاد.٢٣

مكتبة -لدین ابن قیم الجوزیة، مؤسسة الرسالة، بیروت بن سعد شمس ا



-٣٤٤١-

ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : المنار اإلسالمیة، الكویت ،الطبعة 
.م١٩٩٤/
مكتبة المعارف : محمد ناصر الدین األلباني ،الناشر : السلسلة الصحیحة .٢٤

.الریاض–
بیروت –سنن ابن ماجھ ،محمد بن یزید أبو عبدهللا القزویني ،دار الفكر .٢٥

.محمد فؤاد عبد الباقي: ،تحقیق 
محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي -الجامع الصحیح-سنن الترمذي.٢٦

أحمد محمد شاكر : السلمي ،دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،تحقیق 
. وآخرون

محمد بن صالح بن محمد العثیمین ، دار ابن الجوزي : الشرح الممتع.٢٧
.ھـ١٤٢٨-١٤٢٢،الطبعة األولى 

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، أبو : شرح النووي على مسلم.٢٨
–زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي ، دار إحیاء التراث العربي 

.١٣٩٢بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
دروس للشیخ ، محمد بن محمد مختار الشنقیطي،شرح زاد المستقنع.٢٩

تیة قام بتفریغھا دروس صو: محمد المختار الشنقیطي مصدر الكتاب 
الكتاب مرقم [net.islamweb.www://httpموقع الشبكة اإلسالمیة

].درسا ٥٧-آلیا، ورقم الجزء ھو رقم الدرس 
شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سالمة القلیوبي ،تحقیق مكتب البحوث والدراسات 

،الناشر دار الفكر
ل أبو محمد بن إسماعی-الجامع الصحیح المختصر-صحیح البخاري.٣٠

بیروت ،الطبعة الثالثة –عبدهللا البخاري الجعفي ، دار ابن كثیر ، الیمامة 
مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث . د: ،تحقیق ١٩٨٧–١٤٠٧، 

.جامعة دمشق-وعلومھ في كلیة الشریعة 
صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،تحقیق محمد فؤاد .٣١

العربیة،عیسى البابي الحلبي وشركاه،الطبعة عبدالباقي ،دار إحیاء الكتب
ھـ١٤١٢األولى،بیروت،

طرح التثریب في شرح التقریب،عبدالرحیم بن زین العراقي،تحقیق أحمد .٣٢
.بن عبد الرحیم أبو زرعة،دار إحیاء التراث العربي،بیروت

.بدر الدین العیني،دار إحیاء التراث العربي،بیروت:القاري عمدة.٣٣
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،جمع : ائمةفتاوى اللجنة الد.٣٤

جزءا ٢٦: أحمد بن عبد الرزاق الدویش ،عدد األجزاء : وترتیب 
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة : ،مصدر الكتاب 

com.alifta.www://httpواإلفتاء
اني،تحقیق یوسف الغوش ،دار المعرفة، فتح القدیر ،محمد بن علي الشوك.٣٥

م. ١٤٢٨–٢٠٠٧الطبعة الرابعة،



-٣٤٤٢-

قواعد الفقھ، محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي ،الناشر الصدف .٣٦
.،كراتشي١٩٨٦–١٤٠٧ببلشرز ،سنة النشر 

: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ،الناشر .٣٧
.بیروت،الطبعة األولى–دار صادر 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة : مجموع الفتاوى.٣٨
: عامر الجزار، دار الوفاء،مصر،الطبعة -الحراني تحقیق أنور الباز 

.م٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٦الثالثة ، 
: المتوفى (مجموع فتاوى ابن باز، عبد العزیز بن عبد هللا بن باز .٣٩

سعد الشویعر،عدد محمد بن : ،أشرف على جمعھ وطبعھ )ھـ١٤٢٠
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة : جزءا،مصدر الكتاب ٣٠: األجزاء 
com.alifta.www://httpواإلفتاء

مجموع فتاوى ابن عثیمین، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین،محمد بن .٤٠
إبراھیم السلیمان ، دار صالح بن محمد العثیمین ،تحقیق فھد بن ناصر بن

.٢٠: ھـ ،عدد األجزاء ١٤١٣-األخیرة : دار الثریا ،الطبعة -الوطن 
.المجموع،محیي الدین النووي ،تكملة المطیعي،دار الفكر،بیروت.٤١
المحلى،علي بن أحمد بن حزم األندلسي،تحقیق حسان عبدالمنان،بیت .٤٢

.األفكار الدولیة
أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى ـ .٤٣

.محمد النجار ، دار الدعوة ،تحقیق مجمع اللغة العربیة
المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ، عبد هللا بن أحمد بن قدامة .٤٤

.١٤٠٥، دار الفكر ، بیروت ،الطبعة األولى ، المقدسي أبو محمد
یش،الناشر دار الفكر منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل،محمد عل.٤٥

.م، بیروت ١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩، 
مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، مواھب الجلیل لشرح مختصر .٤٦

الخلیل ،شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
ُّالطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرعیني، تحقیق زكریا 

.م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣: الطبعة عمیرات ، دار عالم الكتب
النسائي، المجتبى من السنن ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ، .٤٧

حلب ،الطبعة –عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة : تحقیق 
.١٩٨٦–١٤٠٦الثانیة ، 

النھایة في غریب الحدیث واألثر،أبو السعادات المبارك بن محمد .٤٨
: ،م ،تحقیق ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩بیروت ،-المكتبة العلمیة ،الجزري 

.محمود محمد الطناحي-طاھر أحمد الزاوى 
نیل األوطار، نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار .٤٩

.، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، إدارة الطباعة المنیریة


