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  .، مصر  ، كفر الشیخ كلیة الدراسات اإلسالمیة للبناتقسم الشئون المالیة ، 

   Alhussein.essa@azhar.edu.eg :البرید اإللكتروني

  :الملخص 

بادرة جدیدة من نوعھ، إذ "  حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون "یعد بحثي 

استھ والطھارة منھا، وھل أن أغلب الكتاب تناولوا الحدیث عن أحكام الكلب من ناحیة نج

األمر على العموم یشمل الصوف واللعاب أم اللعاب فقط ، والعدد المحدد للطھارة من 

نجاسة لعاب الكلب، األمر الذي جعل الكلب لدى الكثیرین مصدر شك وتوجس وال منفعة 

  .ترتجى منھ، ومن یقتني كلًبا ینظر إلیھ البعض على أنھ ارتكب جرًما عظیًما

ج مجموعة من الھواة اقتنوا الكالب للھو وترویع اآلمنین والمارة وعلیھ خر

والسائرین، بل ومنھم من یجلسھ في سیارتھ الفارھة بجواره غیر آبھ بحكم الشرع في 

ذلك، وعلى الناحیة الخرى نجد أصحاب المزارع والزرع والماشیة والصید وأصحاب 

خشیة الوقوع في إثم، وجعل الكثیر منھم التنقل عبر الودیان والقفار یتنزھون عن اقتنائھا 

  .الحكم الشرعي أو الرأي القانوني أو الضابط لالقتناء

مما دفعني ذلك وحفزني أن أخوض تجربة لم یسبقني إلیھا غیري في حدود ما 

وقد ندر أن أجد من "  حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون "اطلعت علیھ، أال وھي 

ن الناحیة الشرعیة مع القانونیة ، ألعرف بالكلب ومتى یباح خاض غمار الكتابة فیھا م

اقتناؤه ومتى یمنع، ومن یباح لھ االقتناء وما الضوابط لذلك، وما حكم بیع الكالب، وما 

حدَّ نجاسة الكالب لمقتنیھا، ذاكًرا المشروع القانوني الذي أصدره مجلس النواب 

ا في ذلك، مبیًنا اإلجراءات الواجبة المصري، وما القوانین التي اعتمد واستند علیھ

لراغبي االقتناء للكالب أو الحیوانات المحظورة، وما العقوبات حال التجاوز أو حدوث 

ثم عقدت مقارنة بین الشریعة والقانون في ذلك بینت أن القانون في ذلك . جنایة وضرر

ا ما أتت بھ ید التشریع في تطبیق أحكامھ فالقانون جاءت عقوباتھ رادعة زاجرة وھذ

  .التشریعات اإلسالمیة

  .حكم ، اقتناء ، الكالب ، الفقھ، القانون :الكلمات المفتاحیة

mailto:Alhussein.essa@azhar.edu.eg
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Ruling on keeping dogs in jurisprudence and law 
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Abstract: 

My research “Dogs between Sharia and Law” is a new 
initiative of its kind, as most of the writers dealt with the rulings on 
the dog in terms of its impurity and purity, and does the matter in 
general include wool and saliva or saliva only, and the specified 
number of purity from the impurity of dog saliva, which is what The 
dog has made many a source of doubt and apprehension, and 
there is no benefit from it, and whoever owns a dog is seen by 
some as having committed a great crime. 

 

Accordingly, a group of amateurs who acquired dogs went 
out to have fun and intimidate the safe, passers-by and walkers, 
and even some of them sat in his luxury car next to him without 
caring about the Sharia ruling in that. And many of them made the 
legal ruling or legal opinion or the control for the acquisition. 

 

This motivated me and motivated me to go through an 
experience that no one else has preceded me before, which is 
“owning dogs between Sharia and law.” Therefore, what is the 
ruling on selling dogs, and what is the extent of the impurity of 
dogs for their owners, mentioning the legal draft issued by the 
Egyptian House of Representatives, and what laws were adopted 
and relied on in this, indicating the necessary procedures for those 
wishing to acquire prohibited dogs or animals, and what are the 
penalties in the event of abuse or the occurrence of a felony and 
damage. Then a comparison was made between Sharia and law in 
this regard, which showed that the law is in the hands of the 
legislation in implementing its provisions. The law has deterrent 
and deterrent punishments, and this is what Islamic legislation 
brought. 
Keywords: Rule , Acquisition , Dogs ,  Jurisprudence , Law. 
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  مــقــــدمـــــــة

 - -رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا سیدنا محمد  الحمد هللا
  أما بعد؛؛؛... وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھداه واقتفى أثره بإحسان إلى یوم الدین

فإن اقتناء الكالب أصبح ظاھرة منتشرة في عصرنا الحاضر، وبكثرة بین 
، لمجرد الترفیھ واللھو التسلیة الشباب مما عمت بھ البلوى لحاجة ولغیر، لمنفعة وبدون

والتقلید األعمى، یحدث ذلك وبكثرة في البلدان المسلمة بجھل لتعالیم الدین اإلسالمي، مع 
عدم التوعیة بضوابط اقتناءه ولما یتم اقتناؤه لحفظ المال أو الحرث والماشیة أو للصید أو 

سلیة والھوایة جاھًال بالحكم الستعراض القوة وترویع المارة واآلمنین في الطرقات، أو للت
  .في ذلك

ولما كان األمر كذلك لزم علینا أن نبین بین ثنایا بحثنا ھذا ما یتعلق بالكالب من 
أحكام من حیث مشروعیة االقتناء من عدمھ، وھل االقتناء على العموم أم على 

بات الخصوص؟ وما الواجب قانوًنا حیال من یقتني كالب للحراسة أو للماشیة، والعقو
  .التي تنتظر من یستعدي بكلبھ على الغیر
التي تنھى عن اقتناء الكالب، واألمور التي  --ذاكًرا في ذلك أحادیث النبي 

أباحت الشریعة اإلسالمیة فیھا االقتناء، كذا ضوابط االقتناء في القانون وطرق االقتناء 
لغرض محدد كحراسة  وھل یتساوى اقتناء الكالب. واألمور المترتبة على ھذا االقتناء

مال أو زرع أو ماشیة، أو حفظ متقوم من السراق والمتسولین، أو الركب من قطاع 
الطرق، أو اقتناء الشرطة للكالب البولیسیة للكشف عن المجرمین أو الممنوعات المخبأة 
والمخفاة وسط بضائع أخرى، مع اقتنائھا بدون غرض وال منفعة تعود كتربیتھا للھوایة 

غرض، وما حكم بیعھا بغرض االقتناء، وما حدود التعامل معھا لمقتنیھا من ناحیة أو بال 
  .الطھارة من عدمھا

أن أقف "  حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون "ھذا وقد حاولت في بحثي ھذا 
على حكم اقتناء الكالب ومتى یباح ذلك ومتى ُیمنع، والعلة من المنع والعلة في اإلباحة ، 

  .ازات في ذلك والعقوبات حال المخالفة أو الجنایة الناجمة بسبب سوء االستعمالواالحتر
  واهللا الموفق والھادي إلى سواء السبیل   
  الحسین محمد فاروق علي محمود عیسى                 
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  أھمیة البحث
  :فیما یلي" حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون " تظھر أھمیة بحث 

  .ل في مسألة اقتناء الكالبالتفصی: أوًال
  .الوصول للحكم الشرعي في مسألة اقتناء الكالب: ثانًیا
  .زجر مقتني الكلب لغرض الرفاھیة والھوایة والمزاج: ثالًثا
  .رفع الحرج عن مقتني الكالب لغرض أو لمنفعة : رابًعا

  .بیان أوجھ االستفادة من تربیة الكالب: خامًسا
  .في اقتناء الكالب ذكر الرأي القانوني: سادًسا
  .بیان اإلجراءات الالزمة لمقتني الكالب: سابًعا
  .بیان عقوبات االقتناء بدون ترخیص، وعقوبات الجنایة بالكلب: ثامًنا
  .بیان أن االقتناء ال یتم إال ببیع وشراء فأعرف آراء الفقھاء في ذلك: تاسًعا

  .ئمذكر أھمیة الكالب البولیسیة في الكشف عن الجرا: عاشًرا
  .تحدید موطن النجاسة من الكلب : حادي عشر

 البحث أھداف
  :فیما یلي" حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون " تتضح أھداف بحث 

  .معرفة حكم اقتناء الكالب: أوًال
  .معرفة الفرق بین كلب المنفعة وكلب الھوایة والمزاج: ثانًیا
  .بال غرض معرفة اآلثار المترتبة على تربیة الكلب: ثالًثا
  .تعریف الواجب القتناء الحیوانات الخطرة والكالب: رابًعا

  .لفت النظر إلى أمٍر غفل عن معرفتھ الكثیرین: خامًسا
  .التعریف بأن اقتناء الكالب لیس كلھ مذموم: سادًسا
  .أعرف مدى جواز بیع الكالب من عدمھ: سابًعا

  تساؤالت البحث
في " ناء الكالب في الفقھ والقانونحكم اقت" تكمن أھم تساؤالت بحثي ھذا 

  :النقاط التالیة
  ما حكم  اقتناء الكالب للھوایة؟: أوًال
  ما حكم الكالب بغرض المنفعة؟: ثانًیا
  ما أوجھ االستفادة من تربیة الكالب؟: ثالًثا
  ھل نظم القانون اقتناء الكالب ؟: رابًعا

  ات تسبقھا؟ھل تربیة الكالب والحیوانات الخطرة لھا إجراء: خامًسا
  ھل یعاقب القانون على جرٍم بسبب جنایة الكلب؟: سادًسا
  ھل یجوز بیع الكالب؟: سابًعا
  ھل نجاسة الكلب عینھ أم سؤره أم أنھ طاھٌر كلھ؟: ثامًنا

  .وھذا ما سوف أوضحھ بین ثنایا بحثي ھذا
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  خطة الدراسة

خص للبحث على مل" حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون"یشتمل ھذا البحث 
بالعربي، ویلیھ آخر باللغة اإلنجلیزیة، ثم مقدمة ثم أھمیة البحث، ثم أھداف البحث، ثم 

  .تساؤالت البحث، ثم خطة الدراسة
  :التعریف بمصطلحات البحث، وفیھ مطالبان: ثم المبحث التمھیدي

  .تعریف الكالب: المطلب األول
  .تعریف االقتناء: المطلب الثاني

  :اقتناء الكالب في الفقھ اإلسالمي، وفیھ خمسة مطالب: ثم المبحث األول
  .اقتناء الكالب للمنفعة: المطلب األول
  .اقتناء الكالب لغیر منفعة: المطلب الثاني
  .اقتناء الكالب البولیسیة: المطلب الثالث
  .حكم بیع الكالب: المطلب الرابع

  .نجاسة الكلب: المطلب الخامس
  :ب في القانون، وفیھ خمسة مطالباقتناء الكال: ثم المبحث الثاني

  .الباعث على إصدار القانون: المطلب األول
  .قوانین داعمة للقانون: المطلب الثاني
  .ضابط االقتناء في القانون: المطلب الثالث
  .عقوبات مخالفة القانون واألضرار: المطلب الرابع

  .مقارنة الحكم الشرعي بالقانون: المطلب الخامس

 .یھا أھم النتائج والتوصیاتوف :ثم الخاتمة
 .ثم فھرس الموضوعات. فھرس المصادر والمراجع :ثم الفھارس
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  التمهيدياملبحث 

  التعريف مبصطلحات البحث

  اطب اول

  رف اب 

  :تعریف الكالب لغة: أوًال
الكاف والالم والباء أصٌل واحد صحیح یدل على تعلق الشيء بالشيء في شدة 

الذي : والكالب والمكلب. لكلب، وھو معروف، والجمع كالب وكلیبوجذب، ومن ذلك ا
الذي یكلب بلحوم الناس، یأخذه شبھ جنون فإذا عقر : والكلب الَكلب. یعلم الكلب الصید

  .)١(إنسانا كلب، فیقال رجل كلب ورجال كلبى
. وكلب َكِلْب ربما وصف بھ یقال امرأة كلبة وجمعھ أكلب وكالب وكلیب

والمكلِّب بتشدید الالم وكسرھا . أكلب والكلَّاب بتشدید الالم صاحب الكالبواألكالب جمع 
والمكالبة والتكالب المشارة وھم یتكالبون . ورجل كالب أي ذو كالب. معلم كالب الصید

  .)٢(على كذا أي یتواثبون علیھ
  :تعریف الكالب اصطالحًا: ثانیًا

وفى الحدیث . )٣(النابحكل سبع عقور، وغلب على ھذا : الكْلب في االصطالح
حدثنا األسود بن شیبان ، حدثنا أبو نفل عن أبیھ : المروي عن العباس بن الفضل ، قال
اللَُّھمَّ َسلِّْط َعَلْیِھ َكْلَبَك َقاَل َفَخَرَج «: - -فقال - -قال كان لھب بن أبي لھب یسب النبي

َزَل َمْنِزال َقاَل َفَقاَل َواللَِّھ ِإنِّي َألَخاُف َدْعَوَة ُیِریُد الشَّاَم ِفي َقاِفَلٍة َمَع َأْصَحاِبِھ َقاَل َفَن
َقاَل َقاُلوا َلُھ َكال َقاَل َفَحوَُّطوا اْلَمَتاَع َحْوَلُھ َوَقَعُدوا َیْحُرُسوَنُھ َقاَل َفَجاَء السَُّبُع  - -ُمَحمٍَّد

  .)٤(»َفاْنَتَزَعُھ َفَذَھَب ِبِھ

                                                        

: عبد السالم محمد ھارون طبعة: حققھ أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،: معجم مقاییس اللغة)  ١(
: اتحاد الكتاب العرب، سنة النشر: وطبعة ٥/١٣٣م، ١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، سنة النشر

 .٥/١٠٨م، ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣
مكتبة لبنان : محمود خاطر، طبعة: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، حققھ: مختار الصحاح)  ٢(

 .٥٨٦م، صـ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥: عة جدیدة، سنة النشربیروت، الطبعة طب –ناشرون
محمد نعیم : محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین، حققھ: القاموس المحیط) ٣(

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، : ، والمحكم والمحیط األعظم١/١٦٩العرقسوسي
  .٧/٤١م، ٢٠٠٠: سنة النشر بیروت، –دار الكتب العلمیة : عبد الحمید ھنداوي، طبعة: حققھ

نور الدین الھیثمي، : بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة: حدیث صحیح اإلسناد  )٤(
المدینة المنورة،  - مركز خدمة السنة والسیرة النبویة : حسین أحمد صالح الباكري، طبعة/ د: حققھ

، المستدرك على )٥١١: (یث رقم، حد٢/٥٦٢م، ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣: األولى، سنة النشر: الطبعة
  ).٣٩٨٤: (، حدیث رقم٢/٥٣٩الصحیحین 
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ن الفصیلة الكلبیة من رتبة اللواحم منھ حیوان أھلي م: والكلب اصطالًحا أیًضا
  .)١(سالالت كثیرة تربى للحراسة أو للصید أو للجر وكل سبع عقور

الذي إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وھو الذي یصید : والكلب المعلم
َوَما َعلَّْمُتم مَِّن الَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن : قال تعالى في شأن الكلب الُمعلم. )٢(الصید

  .)٣(َعلُِّموَنُھنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّھُت
  .)٤(ھو الذي یتخذ للصید: وكلب الصید

  .)٥(یتخذه إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر لیحرسھا: وكلب الماشیة
الذي یكلب بلحوم الناس، یأخذه شبھ جنون فإذا عقر إنسانا َكِلَب : والكلب الَكِلب

  .)٧(التي تجر الزالجات الجلیدیة :وكلب الزلج أو الزالقات .)٦(المعقور
نوع من القرش، سمك على ھیئة الكلب، ذنبھ طویل، أذناه : وكلب البحر

سم، یعیش في المیاه ١٢٠و ٦٠قصیرتان، لونھ أحمر قاتم، جلده خشن یبلغ طولھ بین 
  .)٨(المالحة، ویتغذى على الحیوانات المائیة األخرى

البحیرات واألنھر، جسمھ  حیوان ثدیي مائي الحم، یألف: وكلب الماء
مستطیل، رأسھ مفلطح، عنقھ غلیظ، قوائمھ قصیرة، جلده فروي فاخر الصنف، قوتھ 
األسماك والقشریات والضفادع وبعض الثمار واألعشاب، مدرب على اصطیاد طیور 

بعد ھذا العرض لتعریف الكالب حسب طبعھا ومھامھا إال أنھ مما ینبغي التنویھ  .)٩(الماء
كلب البر بأنواعھ المعلم والصید وكلب الزالجات والماشیة والحراسة ال التنویھ إلیھ أن 

یجوز أكلھ بإجماع الفقھاء لكونھ من السباع، وعلى خالف فیما بینھم في كلب الماء أو 
  .كلب البحر

  :مرادفات الكلب من السباع: ثالثًا
الكلب لھ مرادفات أخرى من فصیلة السباع تحمل أغلب صفات الكلب من 

راس، والجرأة وقوة الحواس ومداھمة وافتراس الفرائس أو األعداء، إال أن الكلب االفت
مع توافقھ مع مثل ھذه األنواع إال أن للكلب خاصیة تجعلھ یختلف عن غیره من 
السباع وھو أنھ یؤلف وُیستأنس، ویأنس بالبشر، ویقطن في العمران بخالف غیره من 

                                                        

إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، وحامد عبد القادر، ومحمد : مجموعة مؤلفین: المعجم الوسیط  )١(
  .٢/٧٩٤القاھرة، طبعة دار الدعوة،  –مجمع اللغة العربیة : النجار، حققھ

  .١/٣٤زیز الراجحي شرح عبد الع: المختار في أصول السنة   )٢(
  ).٤(سورة المائدة جزء من اآلیة   )٣(
  .١٥/٢٧٥أبي محسن العباد : شرح سنن ابي داود   )٤(
  .٢/٢٤٧ماھر یاسین الفحل، : النووي ، حققھ : ریاض الصالحین  )٥(
  .٩/٥٨٨٩، شمس العلوم ٥/١٣٣: معجم مقاییس اللغة) ٦(
  .١٤صـ" د ت، د ط " الموسوعة العربیة العالمیة : انظر) ٧(
  .٣/١٩٤٩معجم اللغة العربیة المعاصرة ) ٨(
  .٣/١٩٤٩معجم اللغة العربیة المعاصرة ) ٩(
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لذئاب، والثعالب، والقطط البریة وغیرھم، السباع كاألسود، والنمور، والفھود، وا
  .وسوف ُنَعِرف كًل منھا للوقوف على حقیقتھ ومعرفتھ

  .آساد وُأْسد وُأُسد وأسود: أسد مفرد جمعھ: األسد :أوًال
حیوان مفترس شدید الضراوة من فصیلة السنوریات ورتبة : واألسد اصطالًحا

سدة ولبؤة، ولھ في العربیة أسماء اللواحم، یشمل الذكر واألنثى ویطلق على األنثى أ
كثیرة أشھرھا اللیث والضیغم والغضنفر والضرغام ورأیت أسًدا، وھذا الشبل من ذاك 

ویطلق . )١(أسد علي وفي الحروب نعامة: یشبھ االبن أباه في صفاتھ، ویقال: األسد
األسد على الشجاع في قومھ، فمن ذلك ما روي عن یحیى بن عبد الرحمن عن جده 

َحْمَزُة ْبُن : - - ِإنَُّھ َلَمْكُتوٌب ِعْنَد اِهللا! َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه «: --قال رسول اهللا: قال
وعلیھ فاألسد في التشبیھات بین الرجل . )٢(»- - َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأَسُد اِهللا َوَأَسُد َرُسوِلِھ

كان المشبھ باألسد في أعالھا من حیث المكرمة، فلو أطلق الكلب واألسد على رجلین، 
  .أفضلھم، والمشبھ بالكلب من المنازل أحطھا مكانة ومنزلة

النمر ضرب من السباع أخبث من األسد سمي بذلك لنمر فیھ  :النمر: ثانًیا
َسُبٌع : فالنمر. )٣(وذلك أنھ من ألوان مختلفة واألنثى نمرة والجمع أنمر وأنمار ونمر

لفصائل المشابھة للكالب في كونھا من السباع، وعلیھ فالنمر من ا. )٤(أخَبث من األسد
إال أن أمره أخبث من األسد، مما یدل على استنقاص فیھ، ومن األلفاظ الدارجة في 

  .زماننا لفظة التنمر نظًرا لما فیھ من استطالة ولمز وإلحاق اإلیذاء بالغیر
  .)٥( بةالذئب كلب البر، والجمع أذؤب وذئاب وذؤبان واألنثى ذئ: الذئب: ثالًثا

وفي القرآن  .)٦(حیوان من الفصیلة الكلبیة ورتبة اللواحم: والذئب اصطالًحا
َوَأَخاُف َأن  َقاَل ِإنِّي َلَیْحُزُنِني َأن َتْذَھُبوا ِبِھ - :-الكریم قال تعالى على لسان یعقوب

  .)٧(َوَأْنُتْم َعْنُھ َغاِفُلوَن َیْأُكَلُھ الذِّْئُب

                                                        

  .١/٩٠معجم اللغة العربیة المعاصرة ) ١(
أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي ، : المجالسة وجواھر العلم: الحدیث ضعیف اإلسناد) ٢(

البحرین ، ودار  -جمعیة التربیة اإلسالمیة : طبعةأبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، : حققھ 
، المعجم )١٢٤٦: (، حدیث رقم٤/٧٥ھـ، ١٤١٩: تاریخ النشر  -لبنان  –بیروت  -ابن حزم 

  ).٢٨٨١: (، حدیث رقم٣/٢٤٣الكبیر للطبراني 
بیروت، الطبعة األولى  - دار صادر: محمد بن مكرم بن منظور األفریقي ، طبعة: لسان العرب  )٣(

٥/٢٣٤.  
: أبو الفتح ناصر الدین بن عبد السیدبن علي بن المطرز، حققھ: المغرب في ترتیب المعرب  )٤(

حلب، الطبعة األولى ، سنة  –مكتبة أسامة بن زید : محمود فاخوري، وعبدالحمید مختار، طبعة
  .٢/٣٢٨م ١٩٧٩: النشر

 .١٠/١٠٠المحكم والمحیط األعظم ) ٥(
 .١/٣٠٨المعجم الوسیط ) ٦(
 ).١٣(سورة یوسف اآلیة ) ٧(
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اع والذكر ثعلب وثعلبان، واألنثى ثعلبة والجمع ثعالب من السب: الثعلب: رابًعا
  .)١(وثعال

إال أن الثعلب والذئب أقرب في الشكل والقطن قرًبا من دور البشر، إال أن الكلب 
  .الوحید فیما سبق یتم استئناسھ ویألف البشر ویألفونھ ویرافقھم في حلھم وترحالھم

ب اطا  

  رف اء

  :القتناء لغةتعریف ا: أوًال
الكسبة، وقنوت الشيء قنوا، وقنوانا، : القنوة، والقنیة): القاف والنون والواو(

  .كسبتھ: واقتنیتھ
ما : وقنى الغنم. أي خالصة لھ ثابتة: اتخذتھا للحلب، ولھ غنم قنوة: وقنوت العنز

  .)٢(لزمتھ: یتخذ منھا للولد أو اللبن، وقنیت الحیاء قنوا
: ھ من الرطب، جمع أقناء وقنوان وفي التنزیل العزیز العذق بما فی: والقنو

َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَھا ِقْنَواٌن َداِنَیٌة)٣(.  
المقتنى من : والقني. ما اكتسب یقال لھ غنم قنوة خالصة لھ ثابتة علیھ: والقنوة

  .)٤(اإلبل والغنم وغیرھا لولد أو لبن

                                                        

 .٢/٤٦٤، المحكم والمحیط األعظم  ١/٨٠القاموس المحیط ) ١(
عب��د الحمی��د : أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن إس��ماعیل ب��ن س��یده المرس��ي، حقق��ھ    : المحك��م والمح��یط األعظ��م   )٢(

، وت��اج الع��روس م��ن ١/٥٦٧م، ٢٠٠٠بی��روت، س��نة النش��ر  -ھن��داوي، الناش��ر دار الكت��ب العلمی��ة  
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي، : جواھر القاموس

أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن   : ، المخص��ص٣٩/٣٤٧مجموع��ة م��ن المحقق��ین، الناش��ر دار الھدای��ة    : حقق��ھ
دار : خلی�ل إب�راھم جف�ال، طبع�ة    : إسماعیل النحوي اللغوي األندلس�ي المع�روف ب�ابن س�یده، تحقی�ق      

 .٤/٢١١األولى : م الطبعة١٩٩٦ -ھـ١٤١٧ -بیروت  -العربي إحیاء التراث 
 ).٩٩: (سورة األنعام جزء من اآلیة)  ٣(
إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، وحامد عبد القادر، ومحمد : مجموعة مؤلفین: المعجم الوسیط  )٤(

 .٢/٧٦٤القاھرة، طبعة دار الدعوة  –مجمع اللغة العربیة : النجار، حققھ
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  :تعریف االقتناء اصطالًحا: ثانًیا

  .)١(االكتساب: االقتناء اصطالًحا بأنھ عرف
  .)٢(الجمع واالمتالك للنفس ال للتجارة: واالقتناء في االصطالح أیًضا

الرزق واإلعطاء واالدخار بعد الكفایة وأرضاه، ومنھ قولھ : ویطلق االقتناء على
  .)٣(َوَأْقَنى َوَأنَُّھ ُھَو َأْغَنى: تبارك وتعالى

معنى االقتناء وبإنزال المعنى على مقتني الكالب یتضح لنا بعد ھذا العرض ل
  .یتضح أن معنى اقتنائھا یراد منھ تربیتھا واتخاذھا للنفس لغرض أو بدون غرض

كما أنھ ال یفوتني أن أنبھ بأن اإلمام البخاري عنون في كتابھ الجامع الصحیح 
تناء الكلب باب اق" حین أراد التدوین في المسألة عنون لھا بـــ" صحیح البخاري"

وإن كان قد استند في الباب على حدیثین إال أنھ یبین لنا أن للفظة االقتناء في . )٤("للحرث
  . باب الكالب أصٌل یبنى علیھ ویعتمد علیھ

                                                        

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن : غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلمتفسیر )  ١(
 –م ١٤١٥:مصر ، سنة النشر -القاھرة  - مكتبة السنة : حمید بن یصل األزدي الحمیدي، طبعة

 .١/١٧٧زبیدة محمد سعید عبد العزیز : الدكتورة : األولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٥
بدر الدین العیني : ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري٣/١٨٦٥بیة المعاصرة معجم اللغة العر)  ٢(

 .١٨/٤٣٤الحنفي 
 ).٤٨: (سورة النجم اآلیة رقم) ٣(
": صحیح البخاري "وسننھ وأیامھ --الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  )٤(

محمد زھیر بن ناصر : ، حققھمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا
 .٣/١٠٣ھـ ، ١٤٢٢األولى : دار طوق النجاة، الطبعة: الناصر، طبعة
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  املبحث األول

  اقتناء الكالب يف الفقه اإلسالمي

من الظواھر التي كثرت وانتشرت في عصرنا الحاضر ظاھرة اقتناء الكلب، 
الكالب على العموم من المسائل التي اختلف فیھا الفقھاء، وفصلوا القول فیھا، واقتناء 

والحكم في ذلك یختلف حسب غرض مقتني الكالب ومربیھا، فنجد من یقتني الكلب لحفظ 
ماشیتھ، ومنھم من یقتنیھا لحفظ مزرعتھ أو منزلھ أو أموالھ، أو لغرض الصید، أو 

  .ھذه أغراض تجلب النفع والمصلحة في ظاھرھاوكل ) بولیسي(للحراسة أو كلب مدرب 
ومنھم من یقتني الكلب ال لمنفعة وإنما ھوایة ومزاج وإشباع رغبة وترویع آمنین 

  .وإرھاب مارین واستعراض قوى أمام اآلخرین
فھل یتساوى ھذا الضرب األخیر الذي ال منفعة فیھ وإنما ھوایة وأغراٍض فارغة مع      

ین ما جعلھم یقتنون الكالب ویؤوونھا إال ألمر ملم ومصلحة أصحاب الضرب األول الذ
  . ترتجى ونفٍع محقق، ھذا ما سوف نتعرض لھ من خالل عرضنا في المطالب اآلتیة

  اطب اول

 بء اا  

لیس كل اقتناء للكالب یكون بال منفعة، فقد تتعدد المنافع الباعثة حول اقتناء 
ون الحاجة لتربیتھا ملحة، وال ُیستغنى عنھا بحال من األحوال، الكالب وتكثر، وقد تك

ومن ھذه األمور استعمال الكالب لحفظ ماشیة أو غنم أو مراعي ومزارع، أو بغرض 
الصید، أو الحراسة الشخصیة في الصحاري والقفار، أو اقتفاء األثر وتتبع المجرمین، 

ودة، وال یقوم بھا أحٌد كما یفعل والخارجین على القانون، كل ھذه منافع مرجوة ومقص
الكلب بمھارة بالغة یعجز عنھا البشر، وھذا ھو الضرب األول من ضروب اقتناء الكالب 

  .أن یكون االقتناء لمنفعة ظاھرة واضحة جلیة
  :وسوف نفصل قول الفقھاء في اقتناء الكالب لمنفعة، وذلك على النحو التالي

الكی��ة والش��افعیة والحنابل��ة عل��ى ج��واز اتف��ق جمھ��ور الفقھ��اء م��ن الحنفی��ة والم
اقتناء الكالب لمنفعة ال یتم القیام بھ�ا إال بواس�طة الك�الب، كص�ید وحراس�ة وحف�ظ زرع       
وماشیة، وتتبع واقتفاء أثر مجرٍم وغیرھم من الضروب النافعة التي ال یصلح فعلھ�ا إال  

  .)١(بواسطة الكالب

                                                        

،  واب�ن  ٩/٤٦٥، العنای�ة ش�رح الھدای�ة    ٣/١٥١مجمع األنھر ش�رح ملتق�ى األبح�ر    ، ٥/٣٦١الفتاوى الھندیة   )١(
، الح��اوي ٢/٩، أس��نى المطال��ب  ٤/٤٥٣م��نح الجلی��ل  ، ٢١٧، ١٤٧، ٥/١٣٤عاب��دین الحنف��ي ف��ي حاش��یتھ   

، روض�ة الط�البین   ٤/٢٣٧، حواش�ي الش�رواني والعب�ادي    ٩/٢٣٤، المجموع شرح المھ�ذب  ٣٧٨، ٥/٣٧٧
، ش�رح البھج�ة الوردی�ة    ١٦/١٠٧، تحفة المحت�اج  ١/١٧٢، األشباه والنظائر ٢/١١، مغني المحتاج ٣/٣٤٩
، ف��تح الب��اري ٢/١٥٧، حاش��یة قلی��وبي  ٣٥، ٢/٤ج��واھر اإلكلی�ل   ،٣/٣٤٧، المب�دع ش��رح المقن��ع   ٨/٢١٣
  .٤/١٤، والشرح الكبیر مع المغني ٥/٧



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣٢٥٣ -  
 

  : وقد استدل الجمھور على ذلك بما یلي
استدل جمھور الفقھاء على جواز اقتناء الكلب لمنفعة بما روي عن  :ألولالدلیل ا

َمْن اْقَتَنى َكْلًبا إَال َكْلَب َصْیٍد َأْو َماِشَیٍة َنَق�َص  «: قال --عن النبي --عبد اهللا ابن عمر
  .)١(»ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن

عن�ون اإلم�ام   ، وق�د  )٢(ا یب�اح ألن�ھ قص�د باالقتن�اء م�    : وجھ االس�تدالل م�ن الح�دیث   
الرخص�ة ف�ي إمس�اك الكل�ب للص�ید، وعقب�ھ ب�اب        : النسائي لھ�ذا الح�دیث ف�ي ب�اب بعن�وان     
والح��دیث فی��ھ دلی��ل عل��ى ج��واز اقتن��اء الكل��ب      . )٣(الرخص��ة ف��ي إمس��اك الكل��ب للح��رث    

للضرورة فیھ كاستخدام الكلب للصید، واالصطیاد وس�یلة م�ن وس�ائل كس�ب الق�وت لبق�اء       
شریة، كما أنھ فیھ داللة أیًضا اقتناء الكالب لحفظ الماشیة وین�درج تحتھ�ا ك�الب    النفس الب

  .الرعي، والغنم، والزرع فكل ذلك على الجواز
حدثني أبو : كما استدل جمھور الفقھاء بما روي عن أبي سلمة قال :الدلیل الثاني

َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط ِإلَّا َمْن َأْمَسَك َكْلًبا َنَقَص ِمْن «: قال --عن رسول اهللا - -ھریرة
  .)٤(»َكْلَب َحْرٍث َأْو َماِشَیٍة

عنون اب�ن حب�ان لھ�ذا الح�دیث ب�ذكر وص�ف عقوب�ة        : وجھ االستدالل من الحدیث
والح�دیث ال�ذي اس�تدل ب�ھ جمھ�ور الفقھ�اء فی�ھ دالل�ة واض�حة          . )٥(ممسك الكلب لغیر النفع

اب، فجاء االستثناء بالجواز في ما فیھ منفعة على االستثناء المبني بعد الحظر ونقص الثو
  .من كلب حرث أو ماشیة

--كما استدل جمھور الفقھاء بما روي عن أبي ھریرة عن النبي :الدلیل الثالث
 َمِن اتََّخَذ َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َماِشَیٍة، َأْو َص�ْیٍد، َأْو َزْرٍع، اْن�َتَقَص ِم�ْن َأْج�ِرِه ُك�لَّ َی�ْومٍ      «: ، أنھ قال

  .)٦(»ِقیَراٌط

                                                        

، واب�ن أب�ي ش�یبة ف�ي مص�نفھ      )١٥٧٤: (، ح�دیث رق�م  ١٢٠١/ ٣خرجھ اإلم�ام مس�لم ف�ي ص�حیحھ       )١(
  ).٣٧٤١١: (، حدیث رقم١٤/٢٠٨، والنسائي في سننھ )٢٠٣٠٦: (، حدیث رقم٥/٤٠٨

  . ٢/٤الكافي في فقھ اإلمام أحمد   )٢(
: أبو عب�د ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب النس�ائي، حقق�ھ       : رح السیوطي وحاشیة السنديسنن النسائي بش  )٣(

  .٧/٢١٤ھـ ، ١٤٢٠الخامسة : دار المعرفة ببیروت، الطبعة : مكتب تحقیق التراث، طبعة 
، وأحم��د ف��ي مس��نده   )٥٦٥٢: (، ح��دیث رق��م ١٢/٤٦٩اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ    : ح��دیث ص��حیح   )٤(

  ).١٠١١٥: (، حدیث رقم١٦/١١٧
  .١٢/٤٦٩ح ابن حبان صحی  )٥(
أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب�ن       : التمھی�د لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید       : الحدیث صحیح  )٦(

مص�طفى ب�ن أحم�د العل�وى و محم�د عب�د       : محمد بن عبد البر ب�ن عاص�م النم�ري القرطب�ي ، حقق�ھ     
محم�د ناص�ر   : ، صحیح وضعیف الجامع الصغیر١٤/٢١٩مؤسسة قرطبة، : الكبیر البكري، طبعة
، عون المعبود ش�رح س�نن أب�ي داود،    ٢٢/٣٩٠بیروت،  -المكتب اإلسالمي: الدین األلباني، طبعة 

٨/٣٤.  
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دل الح��دیث عل��ى ع��دم ج��واز اقتن��اء الك��الب لغی��ر  : وج��ھ االس��تدالل م��ن الح��دیث
، والحدیث فیھ اس�تثناء عل�ى ج�واز اقتن�اء الكل�ب للض�رورة       )١(الماشیة أو الزرع أو الصید

المتمثلة في كلٍب للصید، أو الماشیة أو الزرع، وما دون ذلك كان س�بًبا ف�ي انتق�اص أج�ر     
  .قدًرا ما من حسناتھ صاحبھ كل یوٍم

ذھبت : كما استدل الجمھور بما روي عن عبد اهللا بن دینار، قال: الدلیل الرابع
: یقول --سمعت رسول اهللا: مع ابن عمر إلى بني معاویة، فنبحت علینا كالب فقال

  .)٢(»ٍم ِقیَراَطاِنَمْن اْقَتَنى َكْلًبا إَال َكْلَب َصْیٍد َأْو َماِشَیٍة َنَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْو«
ال یحل اقتناؤه إال لص�احب ص�ید أو زرع أو ماش�یة    : وجھ االستدالل من الحدیث

الرخص�ة  : ، وقد عنون اإلمام النسائي لھذا الحدیث في ب�اب بعن�وان  )٣(أو ما كان في معناه
، والحدیث ی�دل  )٤(في إمساك الكلب للصید، وعقبھ باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث

األجر جراء اقتناء الكالب، وذلك عن كل ی�وٍم بق�در قیراط�ان، وسنوض�ح     یدل على نقص 
  .القیراط الحًقا

كما استدل الجمھور بما روي عن سفیان عن عبد اهللا بن دینار : الدلیل الخامس
َمْن اْقَتَنى َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َماِشَیٍة َأْو َكْلَب َقْنٍص «: --قال رسول اهللا : سمعت عمر یقول

  .)٥(»ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن َنَقَص
. )٦(صاده أخذ بندقیة الصید واستعد لقنص الطیور: والقنص من قنص الطیر

  .)٧(َتَصّیَد األْعداَء أو الماّرَة: وَقَنَص
قال : بما روي عن أبي ھریرة یقولكما استدل جمھور الفقھاء : الدلیل السادس

ْلًبا َلْیَس ِبَكْلِب َصْیٍد َوَلا َغَنٍم َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم َمْن اتََّخَذ َك«: --رسول اهللا
  .)٨(»ِقیَراٌط

  .)٩(أبیح بھذا اتخاذ ما استثناه منھا أي للصید وخالفھ: وجھ االستدالل من الحدیث
  .)٩(وخالفھ

  .الحدیث كسابقھ في الداللة على نقص األجر في اقتناء الكلب بدون غرض محدد

                                                        

 .١/٢٥٦الخالصة في فقھ األقلیات )  ١(
 .١٥سبق تخریجھ صـ)  ٢(
 .٣/١١األم )  ٣(
: حقق�ھ أبو عب�د ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب النس�ائي،       : سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السندي  )٤(

  .٧/٢١٤ھـ ، ١٤٢٠الخامسة : دار المعرفة ببیروت، الطبعة : مكتب تحقیق التراث، طبعة 
، جامع األحادی�ث  ١٦/١١٠مسند الصحابة في الكتب التسعة : الحدیث صحیح على شرط الشیخین )  ٥(

 . ١٤/٢٠٩، مصنف ابن أبي شیبة ٤١/٤٢٢للسیوطي 
 .٣/١٨٦٢معجم اللغة العربیة المعاصرة  ) ٦(
 .١/١٧١٩٧قاموس المحدث )  ٧(

 ).١٥٧٥: (، حدیث رقم ٣/١٢٠٣خرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ )  ٨(
 .١/٤٧الوجیز المیسر في الفقھ المالكي )  ٩(
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 :في الحدیثالمراد من القیراط 
معیار في الوزن وفي المقیاس اختلفت مقادیره باختالف األزمن�ة وھ�و   : والقیراط

الیوم في الوزن أربع قمحات وفي وزن الذھب خاصة ثالث قمحات وفي القیاس جزء من 
  .)١(أربعة وعشرین وھو من الفدان یساوي خمسة وسبعین ومائة متر

الوزن والمساحة اختلفت مقادیره  بكسر فسكون جمع قراریط، معیار في: القیراط
  .)٢(باختالف األزمنة

مق�دار معل�وم عن�د اهللا تع�الى     : المراد في حدیث اقتناء الكلب ی�راد ب�ھ   لكن القیراط
  .)٣(والمراد نقص جزء من أجر عملھ

  
  :وجھ التوفیق بین روایة القیراط والقیراطان في روایات الحدیث

كونا ف�ي ن�وعین ِم�ن الك�الب، أح�ُدھما أش�دُّ       یجوز أْن ی" :قال اإلمام الحافظ العیني
ھما ف�ي زم�انین،   : القیراطان في المدن والقرى، والقیراط في البوادي، وقیل: إیذاًء، وقیل

  .)٤("ذكر القیراط أوًال، ثم زاد التغلیظ، فذكر القیراطین
بعد ھذا العرض وذكر األدلة أرى اتفاق جمھور الفقھاء على جواز اقتناء الكلب 

كحفظ ماشیة أو غنم أو مراعي ومزارع، أو بعرض الصید، أو الحراسة لحاجة 
الشخصیة في الصحاري والقفار، أو اقتفاء األثر وتتبع المجرمین، والخارجین على 

  .القانون، وكل منفعة مرجوة ومقصودة، ال یقوم بھا إال الكلب

ب اطا  

 ر بء اا  

بغرض المنفعة، فقد ُتقتنى الكالب للھوایة والتسلیة،  لیس كل اقتناء للكالب یكون
وبال غرض، بل ربما لترویع المارة وإرعابھم، واالستقواء على الضعفاء وتخویف الغیر 

  :بھذه الكالب، وقد اختلف الفقھاء في اقتناء الكالب لغیر منفعة على قولین

                                                        

  .٢/٧٢٧المعجم الوسیط )  ١(
دار النف��ائس للطباع��ة : محم��د رواس قلع��ھ ج��ي، وحام��د ص��ادق قنیب��ي، طبع��ة  : معج��م لغ��ة الفقھ��اء )  ٢(

  .١/٤٥٠م ، ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥: لبنان، الطبعة األولى –یروت ب -والنشر والتوزیع
دار : أبو زكریا یحیى بن ش�رف ب�ن م�ري الن�ووي، طبع�ة     : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  )٣(

، ع�ون المعب�ود   ١٠/٢٣٩ھ�ـ،  ١٣٩٢:الثانی�ة، س�نة النش�ر   : بیروت، الطبعة –إحیاء التراث العربي 
 –دار الكت�ب العلمی�ة   : ظ�یم آب�ادي أب�و الطی�ب، طبع�ة     محم�د ش�مس الح�ق الع   : شرح س�نن أب�ي داود  

  .٨/٣٤ه، ١٤١٥: الثانیة، سنة النشر: بیروت، الطبعة
 .١٢/١٥٨بدر الدین العیني الحنفي : عمدة القاري شرح صحیح البخاري  )٤(
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ة والحنابلة على عدم لبعض فقھاء الحنفیة وفقھاء المالكیة والشافعی: القول األول
   .)١(جواز اقتناء الكالب لغیر المنفعة

  : وقد استدلوا على ذلك بما یلي
استدلوا على عدم جواز اقتناء الكلب لغیر منفعة بما روي عن : الدلیل األول

: سمعت أبا طلحة یقول: یقول - -الزھري عن عبید اهللا بن عبد اهللا أنھ سمع ابن عباس
  .)٢(»ال َتْدُخُل اْلَمالِئَكُة َبْیًتا ِفیِھ َكْلٌب َوال ُصوَرُة َتَماِثیَل«: لیقو --سمعت رسول اهللا

، )٣(والموق��ع ال��ذي ال تدخل��ھ المالئك��ة ش��ر البق��اع   : وج��ھ االس��تدالل م��ن الح��دیث  
والحدیث الذي استدلوا فیھ إیضاح على أن المالئكة ال تدخل إلى البیوت الت�ي فیھ�ا ك�الب    

على العموم مما یدل على استحباب التنزه عن اقتن�اء الك�الب   أو صور أو تماثیل، واألمر 
حیث إن المالئكة إذا حلت في موطن وج�دت فی�ھ الرحم�ة، وحی�ث كان�ت الك�الب امتنع�ت        

  .المالئكة عن الدخول، فارتفعت معھا الرحمة المرجوة
ذھبت مع ابن : كما استدلوا بما روي عن عبد اهللا بن دینار، قال: الدلیل الثاني

َمْن «: یقول: یقول --سمعت رسول اهللا: لى بني معاویة، فنبحت علینا كالب فقالعمر إ
والكالب  .)٤(»اْقَتَنى َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َضاِرَیٍة َأْو َماِشَیٍة َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن

ذ الصید الذي علم أخ: والكلب الضاري .)٥(أي التي تعتاد رعى زرع الناس: الضاریة
  .)٦(وإمساكھ على صاحبھ فضرى الصید واعتاده

الحدیث الذي استدلوا بھ فیھ داللة واضحة على : وجھ االستدالل من الحدیث
نقص الثواب كل یوٍم قیراطان لمقتني الكالب وقد ذكرنا تحدید القیراط مسبًقا، إال أن 

لب الضاریة، وھي الحدیث جاء فیھ استثناء ألنواٍع وأصناٍف محددة حددھا الشرع بك

                                                        

، ٣/١١٤، الفت���اوى الھندی���ة ٢/٧٥٤، الحج���ة عل���ى أھ���ل المدین���ة ١/١٤االختی���ار لتعلی���ل المخت���ار )  ١(
، ١/٤٩١، النت��ف ف��ي الفت��اوى  ٦/٣٤٦، المح��یط البرھ��اني  ١١/٢٤لمبس��وط للسرخس��ي ا، ٥/٣٦١

،  ١/٣٧٤١االس�تذكار  ، ٩/٤٦٥، العنای�ة ش�رح الھدای�ة    ٣/١٥١مجمع األنھر ش�رح ملتق�ى األبح�ر    
روض�ة   ٢/١٥٧حاش�یة القلی�وبي   ، ٤/٤٥٥، منح الجلیل ش�رح مختص�ر خلی�ل    ١/٥١٣شرح میارة 

 ،٣/٣٤٧، المب�دع ش�رح المقن�ع    ١٦/١٠٧، تحف�ة المحت�اج   ٢/١١، مغني المحت�اج  ٣/٣٤٩الطالبین 
، الثم��ر ٨/٨٢البی��ان والتحص��یل ، ٤/١٤اب��ن قدام��ة : ، والش��رح الكبی��ر  ٣٥، ٢/٤ج��واھر اإلكلی��ل 

، المجم��وع ش��رح  ١/١٧٣، الس��راج الوھ��اج  ٥/٣٧٤، الح��اوي ف��ي الفق��ھ الش��افعي   ١/٥١١ال��داني 
 .٢/٤اإلمام أحمد  ، الكافي في فقھ٤/٢٠٢، اإلنصاف ٩/٢٢٨المھذب 

، ومس���لم ف���ي ص���حیحھ  )٣٢٢٥: (، ح���دیث رق���م ٤/١١٤خرج���ھ اإلم���ام البخ���اري ف���ي ص���حیحھ     )٢(
 ).٢١٠٦: (، حدیث رقم٣/١٦٦٦

 .٥/٤٧رد المحتار   )٣(
 ).١٩٧٤: (، حدیث رقم٥/٢٠٩، السنن الصغرى للبیھقي ٣/١٢٠٢خرجھ مسلم في صحیحھ )  ٤(
دار : محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، طبع�ة     : اهللا القزوین�ي، حقق�ھ  محمد ب�ن یزی�د أب�و عب�د     : سنن ابن ماجھ)  ٥(

 .٣/٣٢٣، سنن أبي داود ٢/٧٨١بیروت،  -الفكر
 .١/٢١٦الزاھر في عریب ألفاظ الشافعي ) ٦(
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المعتادة على رعي الزرع أو كلب الماشیة، فالحدیث استثنى ھذین الصنفین مما یدل على 
  .حظر ما عداھما

: - -قال رسول اهللا: كما استدلوا بما روي عن أبي ھریرة قال: الدلیل الثالث
  .)١(»ِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌطَمْن اتََّخَذ َكْلًبا َلْیَس ِبَكْلِب َصْیٍد َوَلا َغَنٍم َنَقَص ِمْن َعَم«

أب��اح االنتف��اع بكل��ب الص��ید والماش��یة   --النب��ي : وج��ھ االس��تدالل م��ن الح��دیث 
والزرع ورخص في ذلك فعل�م أن النھ�ي ك�ان قب�ل اإلباح�ة وم�ا یج�وز االنتف�اع ب�ھ یج�وز           
بیعھ والكلب یمكن االنتفاع بھ معلما كان أو غیر معل�م إم�ا اص�طیادا أو حراس�ة؛ ألن ك�ل      

الح�دیث فی�ھ دالل�ة واض�حة عل�ى نق�ص       و، )٢(كلب یحفظ البیت ویخبر ع�ن الج�اني بنباح�ھ   
الثواب التخاذ الكالب بال غرض محدد أو منفعة واضحة تتمثل المنفع�ة ف�ي اتخ�اذ الكل�ب     
لغ��ض الص��ید أو حف��ظ الماش��یة والغ��نم، وھ��ذا الح��دیث اس��تكماًال لم��ا س��بق م��ن أم��ور أب��اح 

وم��ا ع��داه عل��ى الحظ��ر، لم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن نق��ٍص ف��ي   الش��رع ألجلھ��ا اقتن��اء الك��الب،  
  .الثواب

 --عن رسول اهللا - - بما روي عن أبي ھریرةاستدلوا كما : الدلیل الرابع
  .)٣(»َمْن َأْمَسَك َكْلًبا َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط ِإلَّا َكْلَب َحْرٍث َأْو َماِشَیٍة«: قال

اإلمام ابن حبان عنون لھذا الحدیث بذكر وصف : وجھ االستدالل من الحدیث
والحدیث كسابقھ فیھ داللة واضحة على نقص األجر . )٤(عقوبة ممسك الكلب لغیر النفع

والثواب باقتناء الكالب إال في أمور حددھا الشرع یجوز فیھا اقتناء الكالب، وھي كلب 
  .الحرث وكلب الماشیة

 - -أن رسول اهللا: عبد اهللا بن عمرعن كما استدلوا بما روي : الدلیل الخامس
  .)٥(»َأَمَر ِبَقْتِل اْلِكَلاِب ِإلَّا َكْلَب َصْیٍد َأْو َكْلَب َغَنٍم َأْو َماِشَیٍة«

بقتل الكالب للمبالغة في الزجر عن  - -أمر النبي: وجھ االستدالل من الحدیث
على عموم قتل الكالب الحدیث فیھ داللة واضحة و، )٦(العادة المألوفة في اقتناء الكالب

ثم تخصیص نوع ال یقتل، فالعموم بقتل كل الكالب، والذي قد نسخ فیما بعد، ثم 
التخصیص واالستثناء ورد في شأن كالب الصید، أو الغنم أو الماشیة، وذلك للمنفعة 

  .المرجوة والمتحققة من وجودھم

                                                        

 .١٦الحدیث سبق تخریجھ صـ)  ١(
 .٤/١٢٥تبیین الحقائق )  ٢(
  .١٥سبق تخریجھ صـ  )٣(
  .١٢/٤٦٩صحیح ابن حبان : حدیث صحیح   )٤(
 ).١٥٧١: (، حدیث رقم٣/١٢٠٠ح اإلمام مسلم صحی)  ٥(
 .٢٤/٤٥المبسوط للسرخسي )  ٦(
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 --سول اهللاعبد اهللا بن مغفل أن ركما استدلوا بما روي عن : الدلیل السادس
   .)١(ثم رخص لھم في كلب الصید» َماَلُھُم َوِللِكَلاب؟«: ثم قال. أمر بقتل الكالب

لھذا المعنى طرق كثیرة وجب حمل ما روي من : وجھ االستدالل من الحدیث
التشدید في سؤرھا والنھي عن ثمنھا وبیعھا ثم الترخیص في بیع النوع الذي أذن في 

ة األولى والثاني على الثانیة، فكان منع البیع على العموم اقتنائھ، األول على الحال
-والحدیث فیھ داللة واضحة على أمر النبي .)٢(منسوخا بإطالق بیع البعض بالضرورة

-  أصحابھ بقتل الكالب ثم نھیھ إیاھم عن ذلك بقولھ مالھم وللكالب، ثم الترخص في
  .والمنفعة المرجوة من اقتناءهكلب الصید یدل على إباحة اتخاذه لغرضھ المحدد منھ 

في قوٍل لإلم�ام أب�ي حنیف�ة ج�واز اقتن�اء الكل�ب وإن ل�م یك�ن منتفًع�ا           :القول الثاني
  .)٣(بھ

  :واستدل على ذلك بما یلي
استدل اإلمام أبو حنیفة على جواز اقتناء الكالب وإن لم یكن منتفًعا : الدلیل األول

َطُھوُر ِإَناِء َأَحِدُكْم ِإَذا َوَلَغ اْلَكْل�ُب  «: قال --بھا بما روي عن أبي ھریرة عن رسول اهللا
  .)٤(»ِفیِھ َأْن َیْغِسَلُھ َسْبَع َمرَّاٍت

طھور إناء أحدكم یحتمل ھذا المعني أن تكون : وجھ االستدالل من الحدیث
وفیھ داللة على أن الكالب جائز اقتناؤھا إذ وصول  ،)٥(طھارة عبادة ال طھارة نجاسة

إلناء فیھ داللة على مخالطتھ للقوم ودخولھ علیھم وخروجھ بدون أدنى وجھ لعاب الكلب ل
  .احتراز، مما یدل على جواز اقتناؤه وبدون منفعة أو سبب، مع تطھیر موضع الولوغ

كما استدل اإلمام أبو حنیفة بما روي عن حمزة بن عبد اهللا بن : الدلیل الثاني
، َوُكْنُت َفًتى َشابا - -اْلَمْسِجِد ِفي َعْھِد النَِّبيُِّكْنُت َأِبیُت ِفي قال ابن عمر : عمر قال

َعَزًبا، َوَكاَنِت اْلِكالُب َتُبوُل َوُتْقِبُل َوُتْدِبُر ِفي اْلَمْسِجِد، َفَلْم َیُكوُنوا َیُرشُّوَن َشْیًئا ِمْن 
  .)٦(َذِلَك

                                                        

: ، ح��دیث رق��م ٧/١٨٤، واإلم��ام النس��ائي ف��ي س��ننھ    ٣/١٢٠٠خرج��ھ اإلم��ام مس��لم ف��ي ص��حیحھ     )  ١(
)٤٢٧٩.( 

 .١٦/٣١فتح القدیر )  ٢(
  . ٥/٣٧٧، الحاوي ٤/٩٤، حاشیة ابن عابدین١/١٩٩، شرح فتح القدیر١/٧٢تبیین الحقائق  )٣(
  ).٢٧٩: (، حدیث رقم١/٢٣٤صحیح اإلمام مسلم   )٤(
 .١/٣٠٧األوسط البن المنذر )  ٥(
دار الكتاب العربي : أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني، طبعة: سنن أبي داود: حدیث صحیح  )٦(

  ).١٦٥٦: (، حدیث رقم٤/٥٣٧، وابن حبان في صحیحھ )٣٨٢: (، حدیث رقم١/١٤٦ـ بیروت، 
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ك فدل معنى أنھم لم یكونوا یرشون علیھا شیئا من ذل: وجھ االستدالل من األثر
على طھارتھا بالجفاف؛ وألن األرض من طبعھا أن تحیل األشیاء وتنقلھا إلى طبعھا 

وھذا األثر فیھ داللة على جواز اقتناء الكالب على أي وجھ كان، . )١(فتطھر باالستحالة
والمروي عن ابن عمر فیھ داللة على أنھ كان یبیت في المسجد وكانت الكالب ُتعمل 

وتقبل وتدبر في غیر منفعة أو غرض مخصص، وكانت تترُك شأنھا وتقضي حاجتھا 
  .وشأنھا ، مما یدُل ذلك على اإلباحة والجواز

كما استدل اإلمام أبو حنیفة على جواز اقتناء الكالب مطلًقا بأنھ : الدلیل الثالث
فإذا وجد في المسألة أصًال مباًحا ُحمل علیھ ُكّلھ جملة . )٢(یوجد من جنسھ مباح األصل

  .یًالوتفص
كما استدل اإلمام أبو حنیفة بأن كل حیوان جاز اقتناؤه إذا كان : الدلیل الرابع

  .)٣(منتفعا بھ جاز اقتناء جمیع جنسھ
  الرأي المختار

بعد ھذا العرض یتضح لنا أن الراجح من أقوال الفقھاء ما ذھب إلیھ أصحاب 
منع لذلك اقتناؤھا للھوایة أو القول األول من القول بعدم جواز اقتناء الكالب لغیر منفعة فی

الغوایة تمسًكا بصحیح األدلة التي استندوا إلیھا، وُتحمل األحادیث التي استدل بھا اإلمام 
  .أبو حنیفة على طھارة ما المسھ الكلب فیصرف عن باب االقتناء

  اطب اث

وب اء اا  

في البحث عن الجرائم ویقصد باقتناء الكالب البولیسیة لمن یستخدمھا 
والمخدرات، واألحراز المخفیة، والممنوعات المنقولة غیر المرئیة وتكون بید الشرطة ال 
األفراد، فال یقصد باقتناء الكالب البولیسیة أن یتملكھا األفراد، وإنما الشرطة ألغراضھا 

  .المحددة
االت التي ولقد تطور العلم في ھذا الزمن حتى طال جمیع المجاالت، ومن المج

طالھا التطور العلمي ما حصل في تدریب الحیوانات، والتعرف على خصائصھا 
واالستفادة منھا على نطاق واسع، ومن ھذه الحیوانات الكالب، حیث أصبح العالم ال 
یستطیع أن یستغني عن خدمات الكالب في كثیر من مجاالت الحیاة، ومن التطور الذي 

ي، وھو التطور في علم الجریمة على المستوى العالمي حصل أیًضا في الحیاة تطور سلب
والتطور في أسالیبھا، حیث أصبحت الجریمة عالمیة منظمة إلى أكبر الحدود وأصبح 
الكشف عن بعض الجرائم أمًرا معقًدا للغایة، وتعجز عنھ األسالیب البشریة التقلیدیة، 

                                                        

  .١/٧٢الحقائق  تبیین  )١(
  . ٤/٩٤حاشیة ابن عابدین   )٢(
  . ٥/٣٧٧الحاوي في فقھ اإلمام الشافعي   )٣(
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بعضھا، ومن ھذه األسالیب فكان ال بد من استحداث أسالیب مضادة لھا لیتم الكشف عن 
على سبیل المثال استخدام القدرات الكبیرة التي تتمتع بھا الكالب البولیسیة، التي تتلقى 
تدریبات خاصة یتم بعدھا استخدامھا لمساعدة الشرطة، والتي یطلق علیھا في مجال 

یًرا في ، والتي كان لھا دوًرا كب)K9(استخدامھا في األمن العام والشرطة اسم كالب الــ
الوقت الحالي یكاد ال تستطیع دولة من الدول االستغناء عن خدمات ھذه النوعیة من 
الكالب، لما لھا من دور كبیر في عملیات الكشف عن تھریب المخدرات والمواد المھربة 
خاصة في مناطق الحدود والجمارك، ولھا دور في مكافحة اإلرھاب ومالحقة المجرمین، 

، خاصة في حاالت ) الحیة والمیتة(ھا في الكشف عن الجثث البشریة والدور التي تقوم ب
وقوع الكوارث الطبیعیة من زالزل وحرائق وغیرھا، حیث أن لھذه النوعیة من الكالب 
حاسًة للشم قویة تدوم طویًال، وتستطیع بواسطتھا أن تتبع رائحة البشر واالستدالل علیھم 

ستخدم في قیداة المكفوفین وإرشادھم إلى في أماكن اختفائھم، وبعض ھذه الكالب ی
بیوتھم، وقد قامت ھذه الكالب بإثبات نجاح باھر وتحقیق نتائج عظیمة في جمیع 

  .)١(المجاالت
  :ومن صور تتبع واقتفاء أثر المجرمین بواسطة الكالب البولیسیة ما یلي

: جاء في صحیفة الغد األردني ، الصادرة بتاریخ : الصورة األولى
" الكالب البولیسیة التي استدلت على قاتل الطفل في النزھة: "م، خبر بعنوان٩/٧/٢٠١٧

القبض على مرتكب جریمة قتل وقعت في عمان عاصمة المملكة األردنیة : "جاء فیھ 
الھاشمیة، وكان ذلك لطفل سوري صغیر عمره سبع سنوات، بعد أن تم االعتداء علیھ 

بقتلھ، وبعد حضور األجھزة المختصة للتحقیق  باالغتصاب من قبل المجرم قبل أن یقوم
في الجریمة من قبل رجال مدیریة األمن العام، قام رجال األمن بإحضار الكالب 

وجعلھا تتفحص مسرح الجریمة، واستطاع بعدھا الكلب ) K9(البولیسیة كالب الـ
داخل  البولیسي المدرب على مھمة تتبع اآلثار البشریة أن یجد أثًرا من آثار المجرم

مسرح الجریمة، حیث قام الكلب بعدھا بتتبع األثر الملتقط من مسرح الجریمة إلى 
الشارع الذي یسكن فیھ المجرم، وبعدھا الحصول على البصمات من مسرح الجریمة 
ومقارنتھا بالمكان الذي دل علیھ الكلب، ومن ثم مراجعة قاعدة البیانات الموجودة في 

  .)٢("جرمیةإدارة المختبرات واألدلة ال
ُذكر بانھ تم القبض على زعیم تنظیم القاعدة بواسطة استخدام : الصورة الثانیة

  .)٣(ومالحقة أحد الكالب البولیسیة وذلك بعد قضاء أعوام من البحث الحثیث عنھ

                                                        

إسماعیل قویدر العبد الالت، ومحمد نعیم یاسین، : بیع الكالب والحشرات في ضوء التطور العلمي)  ١(
 .٣٩٤، ٣٩٣بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات الشرعیة والقانونیة ، األردن ، صـ

الكالب البولیسیة التي : "م، بعنوان ٩/٧/٢٠١٧: مقال في صحیفة الغد األردني ، الصادرة بتاریخ )  ٢(
 ".استدلت على قاتل الطفل في النزھة

إسماعیل قویدر العبد الالت، ومحمد نعیم یاسین، : بیع الكالب والحشرات في ضوء التطور العلمي)  ٣(
 .٣٩٤یة للدراسات الشرعیة والقانونیة ، األردن ، صـبحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالم
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إال أن استعراف الكالب البولیسیة ال تتجاوز قیمة قرینة یصح االستناد إلیھا في 
ي الدعوى، دون أن یؤخذ كدلیل أساسي على ثبوت التھمة على تعزیز األدلة القائمة ف

المتھم؛ ألن األحكام الجزائیة تبنى على الجزم والیقین المستمد من أدلة قانونیة منطقیة ال 
  .)١(على الظن أو الشك أو التخمین أو االحتمال

ناًدا إلى یتضح لنا أن اقتناء الكالب البولیسیة أمٌر قائٌم على المصلحة العامة، واست
األحادیث الواردة في إباحة االقتناء فأولى بنا أن نبیح ذلك في الكالب البولیسیة، وحفاًظا 
على مجتمعاتنا وشبابنا وفتیاتنا من وسائل اإلجرام المنتشرة، ولردع المجرمین وسھولة 
 التعرف علیھم والتوصل إلیھم یباح لرجال الشرطة االستعانة بالكالب البولیسیة المدربة
ألداء المھام والمھارات التي یجیدھا الكلب ویبرعون بھا، ویعجز عنھا أعتى الوسائل 

  .الحدیثة كالشم والسمع وتتبع واقتفاء األثر وغیرھم

                                                        

ح�اتم ماض�ي ، طبع�ة المنش�ورات الحقوقی�ة ، الطبع�ة الثانی�ة ،        : قانون أصول المحاكم�ات الجزائی�ة   ) ١(
 .٣١٣صـ
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راب اطا  

  م  اب

لما كان اقتناء الكالب للصید والحراسة ال یتم بدون عملیة شراء لھذه الكالب، 
ترٍف عالٍم بأحوال الكالب وأمزجتھا وطرق تدریبھا، فلیس ویكون الشراء من معِلٍم مح

كل صاحب كلب یحسن أن یدرب كلبھ على الصید والحراسة وحدوده التي یقف عندھا 
  .ومتى یتخطاھا

  :ھذا وقد اختلف جمھور الفقھاء في حكم بیع الكلب على ثالثة أقوال
مالكیة وقول لإلمام ذھب فقھاء الشافعیة والحنابلة وقول لفقھاء ال: القول األول

  .)١(ابن حزم إلى حرمة بیع الكلب مطلًقا أًیا كان لمنفعة ولغیر منفعة، معلم أم غیر معلٍم
  :وقد استدلوا على ذلك بما یلي

استدل أصحاب ھذا القول من السنة النبویة بما روي عن أبي : الدلیل األول
َوُحْلَواِن ، َوَمْھِر اْلَبِغيِّ، َكْلِبَنَھى َعْن َثَمِن اْل« --أن رسول اهللا --مسعود األنصاري

  .)٢(»اْلَكاِھِن
النھي ، و)٣(عن ثمن الكلب وألنھ نجس العین --ثبت نھى النبي: وجھ االستدالل

عن ثمن الكلب على العموم یشمل المعلم منھ وغیر المعلم، وما یقتنى لمنفعة أو لغیر 
  .و بذل الكلب مقابل ماٍل یدفع فیھعن الثمن یقتضي منع تقدیم أ - -، ونھي النبي.منفعة

كما استدل أصحاب ھذا القول بما روي عن رافع بن خدیج قال : الدلیل الثاني
  .)٤(»َوَكْسُب اْلَحجَّاِم َخِبیٌث، َثَمُن اْلَكْلِب َخِبیٌث، َوَمْھُر اْلَبِغيِّ َخِبیٌث«: - -رسول اهللا

فخبث  )٥(ال الحاجةالكلب حیوان نھي عن اقتنائھ في غیر ح: وجھ االستدالل
لذلك ثمنھ والحدیث یدل على أن المال المدفوع في شراء الكلب ماٌل خبیث ال یحل 

  .بخبث ھذا المال - -تقاضیھ وال دفعھ لتصریح النبي

                                                        

، مواھ�ب الجلی�ل   ٢/٦٧٤، الك�افي ف�ي فق�ھ أھ�ل المدین�ة      ٨/٨٢، البی�ان والتحص�یل   ١/٥١١المدونة   )١(
، التھ�ذیب  ٥/٣٧٥، الح�اوي الكبی�ر   ٣/٣٩٢ة المحتاج إلى شرح المنھاج ، نھای٣/١١، األم ٤/٢٦٧

، الش�رح الكبی�ر   ٢/٧، الك�افي  ٤/١٨٩، المغن�ي  ٦/٤٣١، االستذكار ٣/٥٦٢في فقھ اإلمام الشافعي 
  .١١/٢٠٥ابن المنذر : ، األوسط٦/١٥٧ابن حزم : ، المحلى١/٣٠٨، منار السبیل ٤/١٣

، ومس���لم ف���ي ص���حیحھ  )٢٢٣٧: (، ح���دیث رق���م ٣/٨٤الح���دیث خرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ     )٢(
  ).١٥٦٧(، حدیث رقم ٣/١١٩٩

  .٢/١٢٧بدایة المجتھد   )٣(
  ).١٥٦٨(، حدیث رقم ٣/١١٩٩الحدیث خرجھ مسلم في صحیحھ   )٤(
  .٤/١٣ابن قدامة : الشرح الكبیر  )٥(
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كما استدلوا على حرمة بیع الكلب بما روي عن عطاء بن أبي : الدلیل الثالث
اُب الفحل، وثمُن الكلب، ومھر ِضَر: أربٌع من السُّْحِت«: - -رباح عن أبي ھریرة
عن ثمن الكلب وألنھ  - -ثبت نھى النبي: وجھ االستدالل .)١(»البغيِّ، وكسُب الحجَّام

والحدیث في معرض عد أصناف من السحت، والسحت المال الحرام  ،)٢(نجس العین
لكلب الذي ال یحل أخذه وال تناولھ، ومن ھذه األصناف المنھي عن أخذھا أو تناولھا ثمن ا

  .أي في البیع والشراء
: قال - -كما استدل أصحاب ھذا الرأي بحدیث عبد اهللا بن عباس: الدلیل الرابع

  .)٣(»َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوِإْن َجاَء َیْطُلُب َثَمَن اْلَكْلِب َفاْمَلْأ َكفَُّھ ُتَراًبا - -َنَھى َرُسوُل اللَِّھ«
یدل على نھي  - -اهللا بن عباسھذا األثر المروي عن عبد : وجھ االستدالل

  .عن أخذ ثمًنا في بیع أو شراء الكلب - -النبي
رأی��ت أب��ي : كم��ا اس��تدلوا بم��ا رواه ع��ون ب��ن أب��ي جحیف��ة ق��ال    :ال��دلیل الخ��امس

َنَھى َعْن «: --اشترى حجاًما فأمر بمحاجمھ فكسرت فسألتھ عن ذلك قال إن رسول اهللا
ْس�ِب اْلَبِغ�يِّ َوَلَع�َن اْلَواِش�َمَة َواْلُمْسَتْوِش�َمَة َوآِك�َل الرَِّب�ا َوُموِكَل�ُھ         َثَمِن الدَِّم َوَثَم�ِن اْلَكْل�ِب َوكَ  

  .)٤(»َوَلَعَن اْلُمَصوَِّر
  .الحدیث جاء فیھ أموٌر منھٌي عنھا منھا ثمن الكلب: وجھ االستدالل
--واستدلوا أیًض�ا بم�ا روي ع�ن أب�ي ھری�رة ق�ال رس�ول اهللا        : الدلیل السادس

الح�دیث  : وج�ھ االس�تدالل   .)٥(»ثمُن الكلب، وال ُحْلواُن الكاھن، وال َمّھ�ر الَبغ�يِّ   ال َیحلُّ«:
  .كسابقھ في الداللة

 - -أن رسول اهللا: كما استدلوا بما روي عن نافع عن بن عمر: الدلیل السابع
فیھم داللة الحدیث وما سبقھ : وجھ االستدالل .)٦(»َنَھى َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوِإْن َكاَن َضاِرًیا«

داللة واضحة على حرمة ثمن الكلب، حتى وإن كان معلًما فاألمر في النھي والمنع على 
  .العموم

                                                        

تحف�ة  ، )٤٦٧٧: (، حدیث رقم٣/١١٤الحدیث موقوف عن أبي ھریرة،  وخرجھ النسائي في سننھ   )١(
عب�د الص�مد ش�رف ال�دین،     : جم�ال ال�دین أب�و الحج�اج یوس�ف ، حقق�ھ      : األشراف بمعرفة األط�راف 

، ح�دیث  ١٠/٢٦١م ، ١٩٨٣ھ�ـ ،  ١٤٠٣: المكتب اإلسالمي، وال�دار القّیم�ة، الطبع�ة الثانی�ة    : طبعة
  ).١٤١٧٩: (رقم

  .٢/١٢٧بدایة المجتھد   )٢(
، ٣٠/١٩٤مسند الص�حابة ف�ي الكت�ب التس�عة     ، ٥/٣٤٨خرجھ أبو داود في سننھ : الحدیث صحیح   )٣(

  )٦٢٣: (حدیث رقم
  ).٢٢٣٨: (، حدیث رقم٣/٨٤أخرجھ البخاري في صحیحھ   )٤(
  ).١١٣٣١: (، حدیث رقم ٦/٦السنن الكبرى للبیھقي   )٥(
  ).٥٢٥٥: (، حدیث ٤/٥٢شرح معاني اآلثار   )٦(
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ذھب فقھاء الحنفیة وقول لفقھاء المالكیة، واإلمامیة، واإلباضیة : القول الثاني
  .)١(إلى جواز بیع الكلب المنتفع بھ دون غیره

  :واستدلوا على ذلك بما یلي
: صحاب ھذا القول من القرآن الكریم قولھ تبارك وتعالىاستدل أ: الدلیل األول

َوَما َعلَّْمُتم مَِّن الَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن ُتَعلُِّموَنُھنَّ  َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت
َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ  ْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیِھَوا ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّھ َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم

  .)٢(َسِریُع الِحَساِب
اآلیة الكریمة التي استدل أصحاب ھذا الرأي القائلین بجواز بیع : وجھ االستدالل

الكلب المنتفع بھ باآلیة التي وردت في معرض السؤال عن األشیاء التي قد أحلت لألمة، 
أن اآلیة السابقة جاءت مفصلًة لجملٍة من المحرمات، وھذه اآلیة ُنص فیھا ومن المعلوم ب

على ما ُیكلب من الجوارح ومنھا الكالب بغرض الصید واإلمساك بھ، وإذا أحل الكلب 
  .للصید أحل التعامل فیھ بیًعا وشراًء

قال : بما روي عن أبي ھریرة یقولكما استدل أصحاب ھذا القول : الدلیل الثاني
َمْن اتََّخَذ َكْلًبا َلْیَس ِبَكْلِب َصْیٍد َوَلا َغَنٍم َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم «: --ل اهللارسو

  .)٣(»ِقیَراٌط
أباح االنتفاع بكلب الصید والماشیة وال�زرع ورخ�ص    --النبي: وجھ االستدالل

والكل�ب یمك�ن   في ذلك فعلم أن النھي كان قبل اإلباحة وما یج�وز االنتف�اع ب�ھ یج�وز بیع�ھ      
االنتفاع بھ معلما كان أو غی�ر معل�م إم�ا اص�طیادا أو حراس�ة؛ ألن ك�ل كل�ب یحف�ظ البی�ت          

  .)٤(ویخبر عن الجاني بنباحھ
ومن المعلوم بأن اتخاذ الكلب یستلزم منھ البیع والشراء والتبادل، فكثیرین 

ر لمن یعمل یجیدون االصطیاد بالكلب وال یجید تعلیم الكلب فنون الصید مما یلزم األم
بالصید یشتري كلًبا یصطاد بھ ممن یجید تعلیم الكالب، فلو منعنا بیع كلب الصید ألغلق 

  .باٌب من أبواب الرزق فأبیح ألجل المنفعة في ذلك

                                                        

، حاشیة ٥/٢٢٨ابن عابدین ، حاشیة ٢٣٥، ١١/٢٣٤، المبسوط للسرخسي ٦/٥٥٥بدائع الصنائع   )١(
، بلغ�ة الس�الك   ٣/١٤٦، بدایة المجتھ�د ونھای�ة المقتص�د    ٢/١٧٠العدوي على كفایة الطالب الرباني 

، ش��رح كت��اب ١/٢٧١، الروض��ة الندی��ة ٣/١٠، مختص��ر اخ��تالف العلم��اء ٣/٢٢ألق��رب المس��الك 
  .٨/٢٣النیل 

  ).٤(سورة المائدة اآلیة   )٢(
 ).١٥٧٥: (، حدیث رقم ٣/١٢٠٣حھ خرجھ اإلمام مسلم في صحی)  ٣(
 .٤/١٢٥تبیین الحقائق )  ٤(
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استدل أصحاب ھذا الرأي من السنة النبویة بما روي عن أبي : الدلیل الثالث
  .)١(»ْن َثَمِن اْلَكْلِب َواْلِھرِّ ِإال اْلَكْلَب اْلُمَعلََّمَع - -َنَھى َرُسوُل اللَِّھ«: الزبیر عن جابر قال

نھى عن بیع الكلب إال كلب صید أو ماشیة وألنھ  --النبي: وجھ االستدالل 
الحدیث الشریف فیھ نھٌي ، و)٢(منتفع بھ حراسة واصطیادا فكان ماال فیجوز بیعھ
بما كان منھ معلًما لغرٍض كصید واستثناء، فالنھي مطلًقا عن ثمن الكالب، واالستثناء 

  .وحراسة وغیرھم من المنافع
 - -حدثني أبو ھریرة: كما استدلوا بما روي عن أبي سلمة قال :الدلیل الرابع

َمْن َأْمَسَك َكْلًبا َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط ِإلَّا َكْلَب َحْرٍث «: قال --عن رسول اهللا
  .)٣(»َأْو َماِشَیٍة
وقد عنون اإلمام ابن حبان لھذا الحدیث بذكر وصف عقوبة : جھ االستداللو

والحدیث فیھ بیان على نقص األجر لممسك الكلب إال لمنفعة، . )٤(ممسك الكلب لغیر النفع
  .كذا البیع إذا كان لمنفعة جاز، وإن كان لغیر منفعة ُمنع

عبد اهللا بن  كما أصحاب ھذا الرأي بما روي عن سفیان عن: الدلیل الخامس
َمْن اْقَتَنى َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َماِشَیٍة َأْو َكْلَب « - -قال رسول اهللا: دینار سمعت عمر یقول

  .)٥(»َقْنٍص َنَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن
كلب الماشیة المباح اتخاذه ھو الذي یسرح معھا، ال الذي : وجھ االستدالل
ھو الذي یحفظھا من الوحوش باللیل أو : لسّراق، وكلب الزرعیحفظھا في الدار من ا
، والحدیث كسابقھ في الداللة على منع بیع الكالب غیر المنتفع )٦(بالنھار، ال من السّراق

  .بھا، وجواز ذلك في المنتفع بھ منھا
: ، أن�ھ ق�ال  --كما استدلوا بما روي عن أبي ھری�رة ع�ن النب�ي    :الدلیل السادس

 .)٧(»َذ َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َماِشَیٍة، َأْو َصْیٍد، َأْو َزْرٍع، اْنَتَقَص ِمْن َأْجِرِه ُك�لَّ َی�ْوٍم ِقی�َراطٌ   َمِن اتََّخ«
  .)٨(والحدیث یدل على أنھ ال یجوز اتخاذ الكالب إال لھذه األغراض

                                                        

الس�ید عب�د   : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، حقق�ھ : سنن الدارقطني: إسناده ضعیف   )١(
  .٣/٧٣م ، ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٦: بیروت، سنة النشر -دار المعرفة : اهللا ھاشم یماني المدني، الناشر

  .٣/٧٩الھدایة   )٢(
  . ١٥بق تخریجھ صـس  )٣(
  .١٢/٤٦٩صحیح ابن حبان   )٤(
 .١٦الحدیث سبق تخریجھ صـ)  ٥(
بی�روت دمش�ق، س�نة     -دار الفك�ر المعاص�ر   : وھب�ة ب�ن مص�طفى الزحیل�ى ، طبع�ة     : التفسیر المنی�ر )  ٦(

 .١٥/٢٣٣ھـ ،  ١٤١٨: النشر
  .١٥الحدیث سبق تخریجھ صـ  )٧(
  .١٥/٢٧٤شرح سنن أبي داود   )٨(
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ذھبت مع ابن عمر إلى بني معاویة، : وما روي عن عبد اهللا بن دینار، قال
َمْن اْقَتَنى َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َضاِرَیٍة «: یقول --سمعت رسول اهللا: ب فقالفنبحت علینا كال

  .)١(»َأْو َماِشَیٍة َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن

                                                        

 .١٨صـ سبق تخریجھ)  ١(
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َم�ْن اْقَتَن�ى    «: ق�ال  --ع�ن النب�ي   --والحدیث المروي عن عب�د اهللا اب�ن عم�ر   
  .)١(»ٍة َنَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِنَكْلًبا إَال َكْلَب َصْیٍد َأْو َماِشَی

الرخصة ف�ي  : عنون اإلمام النسائي لھذا الحدیث في باب بعنوان: وجھ االستدالل
وك��ل ھ��ذه  . )٢(إمس��اك الكل��ب للص��ید، وعقب��ھ ب��اب الرخص��ة ف��ي إمس��اك الكل��ب للح��رث       

منفع�ة وب�ال س�بٍب    األحادیث تدل دالل�ة واض�حة عل�ى نق�ص األج�ر لم�ن اقتن�ى كلًب�ا ب�دون          
محدد لذلك، وھذا یدل على من�ع البی�ع أیًض�ا ب�دون منفع�ة تقص�د، وتج�ویزه لمنفع�ة ُتقص�د          

  .بعینھا
استدلوا من المعقول بأن الكلب منتفع بھ، وما كان منتفًعا بھ كان : الدلیل السابع

 أي أن وجھ جواز بیع الكلب ومنعھ یتوقف على كون ھل ھذا الكلب. )٣(ماًال وجاز بیعھ
ینتفع بھ أم ال؟ فإن كان مما لھ نفع كاستخدامھ للصید والحرث والغنم، وخالفھم جاز لذلك 

  .بیعھ، وإال لو لم یكن منھ منفعة فال یجوز بیعھ وال شراؤه
ذھب ابن القاسم من فقھاء المالكیة إلى جواز شراء كالب الصید ال : القول الثالث

  .)٤(بیعھا
أعذر في شرائھ من البائع، ألن الحاجة قد  المشتري: واستدل على ذلك بما یلي

  .)٥(تدعوه إلى شراء الكلب للصید وشبھھ مما جوز لھ اتخاذه لھ
  الرأي المختار

بعد ھذا العرض أرى بأن القول المختار لدي من ھذه األقوال ما ذھب إلیھ فقھاء 
أو تأمین  الحنفیة من القول بجواز بیع وشراء الكلب إن كان ینتفع بھ في صیٍد أو حرٍث

  .من الترخص فیھ لمنفعة مقصودة - -ماٍل وماشیة، لما ثبت عن النبي
عن بیع الكلب إلى كان منھ لغیر غرٍض محدٍد كما تم  - -وُیصرف منع النبي

في االقتناء بما كان منھ غرٌض یرتجى كالصید  - -استثناء االنتفاع بأحادیث النبي
لشراء بال منفعة وال غرض حرم بیعھ وإن كان البیع وا. والحرث والماشیة وغیرھم

  .وشراؤه، كما حرم أیًضا اقتناؤه بال سبب

                                                        

  .١٥سبق تخریجھ صـ) ١(
  .٧/٢١٤سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السندي   )٢(
  .٥/٢٢٨حاشیة ابن عابدین   )٣(
 .٨/٨٣البیان والتحصیل )  ٤(
 .٨/٨٣البیان والتحصیل )  ٥(
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  اطب اس

   اب

نجاسة الكلب من األمور التي یتوقى عنھا الجمیع وُیتحرز الكالب لسبب ما 
ُعرف عنھا من كونھا بأنھا نجسة، وإذا ُعلم بأن الشرع أباح لنا اقتناء الكالب لمنفعة 

شیة وأرض وحفظ مزارع وصید وغیرھم فال بد لنا من بیان آراء الفقھاء في كحرث وما
حكم نجاسة الكلب حتى نعرف حدود تعامالتنا بالكالب ھذا وقد اختلف الفقھاء في ذلك 

  :على ثالثة أقوال
ذھب محمد بن الحسن الشیباني من فقھاء الحنفیة وبعض المالكیة : القول األول

  .)١(إلى القول بأن الكلب نجسوقول الشافعیة والحنابلة 
  :واستدلوا على ذلك بما یلي

قال رسول : استدلوا من السنة النبویة بما روي عن أبي ھریرة قال :الدلیل األول
ُأوَلاُھَن  َطُھوُر ِإَناِء َأَحِدُكْم ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفیِھ َأْن َیْغِسَلُھ َسْبَع َمرَّاٍت« --اهللا

  .)٢(»ِبالُتَراِب
والحدیث فیھ داللة  )٣(لوال نجاستھ ما وجب غسلھ: االستدالل من الحدیث وجھ

على نجاسة الكلب، إذ لو لم یكن نجًسا لما أمرنا الُمشرع الحنیف بغسل اإلناء الذي ولغ 
  .فیھ الكلب سبع مرات، وإنما َحُصل التكرار في الغسل لتحقق النجاسة في الكلب

المدلول على نجاستھ بقولھ  )٤(ى الخنزیرقیاس نجاسة الكلب عل: الدلیل الثاني
ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعَلى َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمًا : تعالى

  .)٥(مَّْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ
، وحیث قاس الفقھاء حكم نجاسة )٦(ھذه األشیاء الثالثة رجس: وجھ االستدالل

  .الكلب على الخنزیر؛ لنظًرا لتوحد الخصال والشكل، والغایة والھدف
  .)٧(بأن الخنزیر أسوأ حاال من الكلب فكیف یقاس علیھ: ویرُد علیھ

                                                        

، ١/٢٦، مجم��ع األنھ��ر وملتق��ى األبح��ر ١/٤١٥، البنای��ة ش��رح الھدای��ة ١/٤٨المبس��وط للسرخس��ي )  ١(
، ١/٣٠٤، الح�اوي الكبی�ر   ٧/٢٠٢، األم ١/١٦٨، الكافي في فقھ أھل المدین�ة  ١/٦٣ائع بدائع الصن

 .١/١٨١، كشاف القناع ١/٣١٠، اإلنصاف ١/٢٣٥، الفروع ٢/٥٦٧، المجموع ١/٥٣المھذب 
 .٢٠سبق تخریجھ صـ)  ٢(
 .١/٣٦الكافي في فقھ اإلمام أحمد )  ٣(
 .، ٢/٨١إعانة الطالبین )  ٤(
 ).١٤٥(جزء من اآلیة  سورة األنعام)  ٥(
 .١/٢٧٧تفسیر السعدي )  ٦(
 .١/٣١٥الحاوي في فقھ الشافعي )  ٧(
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أجزاء الكلب كلھا محرما كما استدلوا أیًضا بأنھ لما كان االنتفاع ب: الدلیل الثالث
  .)١(كان االنتفاع بما تعدت إلیھ نجاسة محرما

  .)٢(قول فقھاء الحنفیة إلى أن النجس في الكلب سؤره: القول الثاني
  :واستدلوا على ذلك بما یلي

قال رسول : استدلوا من السنة النبویة بما روي عن أبي ھریرة قال :الدلیل األول
ُأوَلاُھَن  َحِدُكْم ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفیِھ َأْن َیْغِسَلُھ َسْبَع َمرَّاٍتَطُھوُر ِإَناِء َأ«: --اهللا

  .)٣(»ِبالُتَراِب
طھور إناء أحدكم یحتمل ھذا المعني أن تكون طھارة عبادة ال : وجھ االستدالل

، وفیھ تحدید لما یحدث بسببھ النجاسة من الكالب، وُخص بمحل ولوغ )٤(طھارة نجاسة
ون باللسان، فمتى ولغ الكلب في إناء لزم تطھیره، ولم یتطرق المشرع الحكیم الكلب، ویك

إلى باقي أجزاء الكلب مع أن المالمسة من الكلب في الصید والحرث والماشیة متحققة، 
  .فلو قلنا بذلك لوقعت المشقة

كم��ا اس��تدل أص��حاب ھ��ذا ال��رأي بم��ا روي ع��ن أب��ي ھری��رة ع��ن    :ال��دلیل الث��اني
َمِن اتََّخَذ َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َماِشَیٍة، َأْو َصْیٍد، َأْو َزْرٍع، اْنَتَقَص ِمْن َأْج�ِرِه  «: قال، أنھ --النبي

  .)٥(»ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط
كلب الماشیة مباح اتخاذه ھو الذي یسرح معھا، ال الذي یحفظھ�ا  : وجھ االستدالل

وح�وش باللی�ل أو بالنھ�ار، ال    ھو الذي یحفظھا من ال: في الدار من السّراق، وكلب الزرع
والحدیث فیھ داللة على حل استعمال الكلب للصید أو الماشیة أو للمنفع�ة،   ،)٦(من السّراق

للمنفع�ة، فل��و قلن��ا بنجاس��ة م��ا ل��م ی��ذكر ف�ي ح��دیث الول��وغ لش��ققنا عل��ى الن��اس ب��ذلك، فھ��ذا   
الحدیث ی�دل عل�ى المص�احبة والمالزم�ة للكل�ب مم�ا ی�دل عل�ى تخص�یص النجاس�ة بمح�ل            

  .ثالحدی
  .)٧(ذھب بعض الحنفیة وفقھاء المالكیة إلى القول بطھارة الكلب: القول الثالث

استدل أصحاب ھذا القول من القرآن : الدلیل األول :واستدلوا على ذلك بما یلي
  .)٨(َواْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیِھ َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم: الكریم بقولھ تعالى

                                                        

 .١/٣٠٦الحاوي في فقھ الشافعي )  ١(
 .١/٢٤، درر الحكام شرح غرر األحكام ١/٤١٥البنایة شرح الھدایة )  ٢(
 .٢٠سبق تخریجھ صـ)  ٣(
 .١/٣٠٧األوسط البن المنذر )  ٤(
  .١٥الحدیث سبق تخریجھ صـ  )٥(
بی�روت دمش�ق، س�نة     -دار الفك�ر المعاص�ر   : وھب�ة ب�ن مص�طفى الزحیل�ى ، طبع�ة     : التفسیر المنی�ر )  ٦(

 .١٥/٢٣٣ھـ ،  ١٤١٨: النشر
، الك��افي ف��ي فق��ھ مال��ك  ١/٨٤، ال��در الثم��ین١٢٦/، بدای��ة المجتھ��د ١/٩٣، ف��تح الق��دیر١/٢٠الھدای��ة  )٧(

١/١٦٧.  
  ).٤(سورة المائدة جزء من اآلیة   )٨(
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أي إذا أرسلت كلبك أو طائرك أو سھمك فذكرت اسم اهللا فأمسك : داللوجھ االست
واآلیة فیھا داللة على إباحة استعمال الكلب في الصید واالنتفاع بما تم . )١(أو قتل فكل

  .اصطیاده بواسطة الكلب، مما یدل صراحة على طھارة الكلب وعدم الحكم بنجاستھ
بد الرحمن بن زید بن أسلم مولى عمر كما استدلوا بما روي عن ع: الدلیل الثاني

سئل  --أن رسول اهللا: بن الخطاب عن أبیھ عن عطاء بن یسار عن أبى سعید الخدري
فقال رسول . تردھا السباع والكالب والحمیر: عن الحیاض التي بین مكة والمدینة وقالوا

  .)٢(»َلَھا َما ِفي ُبُطوِنَھا َوَما َبِقَي َفُھَو َلَنا َطُھوٌر«: --اهللا 
الحدیث جاء في معرض الحیاض التي بین مكة والمدینة فكان : وجھ االستدالل

الحدیث فیھ داللة على حل استعمال اآلبار التي شرب منھا الكلب مما یدل ، و)٣(الجواب
  .)٤(بأن الحدیث في ضعفھ مقال: ورد علیھ  .على طھارتھا في الجملة

  .)٥(الھرمن القیاس قیاس الكلب على : الدلیل الثالث
  الرأي المختار

بعد ھذا العرض آلراء الفقھاء أرى بأن الراجح لدي منھا ما ذھب إلیھ أصحاب 
القول الثاني والمنسوب لفقھاء الحنفیة بأن نجاسة سؤر الكلب إنما تكمن في سؤره دون 

على السؤر دون غیره، ومن المعلوم بأن الكلب  - -فروه وشعره، وذلك لنص النبي
یعلم ذلك كلھ، وألن الكلب ینتفع بھ في بنص  - -ویحك ثیابھ، والمشرعیالمس صاحبھ 

القرآن في الصید والحرث والزرع والماشیة، فلو قلنا بمجمل نجاستھ لكان ذلك شاًقا على 
األمة، فوجب علینا التمسك بما نص علیھ النص، وألن أمر الكالب مما عمت بھ البلوى 

  .في مجتمعاتنا

                                                        

  .٥/١٩٥المنثور الدر   )١(
، واب��ن ماج��ة ف��ي س��ننھ   )١٢٦٥: (، ح��دیث رق��م١/٢٥٨الس��نن الكب��رى للبیھق��ي  : ح��دیث ض��عیف  )٢(

  ).٥١٩: (، حدیث رقم١/١٧٣
  .٧/١٣٦تھذیب اآلثار للطبري   )٣(
  ).٥١٩: (، حدیث رقم١/١٧٣سنن ابن ماجة ، مذیلة بحكم األلباني على الحدیث،   )٤(
  .١/١٦٤االستذكار   )٥(
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  املبحث الثاني

  .)١( ء الكالب يف القانوناقتنا

إصدار "أصدر مجلس النواب الحالي مشروع قانون جاري اعتماده بخصوص 
، جاء في الفصل األول منھ مادة "قانون تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة واقتناء الكالب

الحیوانات التي من شأنھا أن ُتلحق نوًعا من األذى أو الضرر : الحیوانات الخطرة -): ١(
  ....ن، ویصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المختصباإلنسا

الحیوان غیر المملوك وغیر الخاضع لسیطرة ورعایة أي حائز، : الحیوان الضال- 
 ....ویتواجد في موقع ما معتمًدا على ذاتھ

الكالب غیر الخطرة التي یجوز الترخص باقتنائھا وحیازتھا طبًقا للفصل : الكالب- 
  .أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبیة الخطرةالثالث من ھذا القانون شریطة 

                                                        

ق��انون بإص��دار ق��انون تنظ��یم حی��ازة الحیوان��ات الخط��رة واقتن��اء الك��الب ، أع��ده مجل��س      مش��روع   )١(
 ٦٠النواب، مق�دم م�ن النائ�ب أحم�د الس�جیني، رئ�یس لجن�ة اإلدارة المحلی�ة بمجل�س الن�واب، رفق�ة            

نائبا، تضمن تحدید أطر تنظیمیة لحیازة الحیوانات الخط�رة، وقص�ر ذل�ك عل�ى ع�دة جھ�ات بعینھ�ا        
كم�ا تض�من تنظ�یم اقتن�اء الك�الب، عل�ى أن یك�ون         .ع وضع أس�س وض�وابط خاص�ة   دون غیرھا، م

 .لكل كلب سجل خاص بھ یتض�من بیان�ات مربی�ھ، وب�رقم مسلس�ل عل�ى لوح�ة معدنی�ة ُتس�لم لمقتنی�ھ          
مادة، تضمن الفصل األول التعاریف الخاص�ة بالمص�طلحات الت�ي     ٢٤ویتألف مشروع القانون من 

، فیما یختص الفصل الثاني بضوابط ومحددات حیازة الحیوان�ات الخط�رة،   القانون وردت بمشروع
، مع اس�تثناء  ونص مشروع القانون على حظر حیازة أو تداول أو إكثار أي من الحیوانات الخطرة

  .في حالة الحصول على ترخیص من السلطة المختصة
https://www.skynewsarabia.com/varieties/١٤٤٧٧٣٠-
%D%٩%٨٥D%٨B%٥D%٨B١-
%D%٩%٨٢D%٨A%٧D%٩%٨٦D%٩%٨٨D٩%٨٦-
%D%٨A%٧D%٩%٨٢D%٨AA%D%٩%٨٦D%٨A%٧D%٨A١-
%D%٨A%٧D%٩%٨٤D%٩%٨٣D%٩%٨٤D%٨A%٧D%٨A٨-
%D%٩%٨٨D%٨A%٧D%٩%٨٤D%٨AD%D٩%٨A%D%٩%٨٨D%٨A%٧D
%٩%٨٦D%٨A%٧D%٨AA-
%D%٨A%٧D%٩%٨٤D%٨AE%D%٨B%٧D%٨B%١D%٨A٩-
%D%٨A%٧D%٩%٨٤D%٨A%٨D%٨B%١D%٩%٨٤D%٩%٨٥D%٨A%٧D
٩%٨٦ 
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  اطب اول

  اث  ادار اون

لم تكن الحیوانات الخطرة التي تتسبب في بث الرعب واألذى ف�ي المجتم�ع مح�ل    
اھتمام في المجتمع، ول�م ُیل�ق المش�رع الق�انوني علیھ�ا اھتماًم�ا ربم�ا لع�دم تفح�ل وتض�خم           

في الوقت الحالي والعصر الحاضر، وإن كانت الشریعة ضررھا الناجم كما ھي الصورة 
اإلسالمیة قد حذرت وجرم�ت اقتن�اء الك�الب والس�باع لغی�ر س�بب مح�دد ال یتع�داه، وذل�ك          

  .بسبب الخطر الذي تمثلھ مثل تلك الحیوانات على المجتمع
م�ذكرة   ومن ھنا كان الباعث ال�واقعي عل�ى إص�دار الق�انون وت�م بن�اًء علی�ھ عم�ل        

لمشروع قانون بإصدار قانون تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة واقتن�اء الك�الب،   إیضاحیة 
وذل��ك للح��د م��ن ظ��اھرة اقتن��اء الس��باع والحیوان��ات الخط��رة، وللح��د م��ن انتش��ارھا ف��ي          
الشوارع والطرقات، ولتحذیر من یقتنیھا من أن یك�ون ذل�ك س�بًبا لإلرھ�اب وب�ث الرع�ب       

  .بدون سبب أو بدون قید
مشروع القانون المعروض ثالثة مسارات مختلفة في شأن التعامل وعلیھ یتناول 

مع بعض الظواھر التي شھدھا المجتمع المصري في الفترة األخیرة والمرتبطة بشكل أو 
  .بآخر بالتعامل مع الحیوانات

فقد . الحیوانات الخطرة التي من شأنھا أن تلحق أذى باإلنسان: المسار األول
ض الحیوانات المفترسة في منازلھم، وال أدل على ذلك سوى ذھب البعض إلى اقتناء بع

م فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلیة بتجول أسد صغیر بشوارع ٢٠٢٠أنھ في نھایة عام 
المدینة، حیث ھرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدینة من السیطرة علیھ، وقد كشفت 

متكامل لمواجھتھا باستثناء عن عدم وجود تنظیم  –وغیرھا من الحوادث  –ھذه الحالة 
المادة : ومن بینھا –م ١٩٩٤لسنة ) ٤(بعض أحكام قانون البیئة الصادر بالقانون رقم 

والتي حظرت صید أو قتل أو إمساك الطیور والحیوانات البریة والكائنات الحیة ) ٢٨(
طبق علیھا المائیة، وناطت بالالئحة التنفیذیة تحدید أنواع ھذه الكائنات والمناطق التي تن

من القانون ذاتھ بعقوبة الحبس ) ٨٤(ھذه األحكام، وعاقب المشرع على مخالفتھا بالمادة 
والغرامة التي ال تقل عن خمسة أالف جنیھ وال تزید على خمسین ألف جنیھ أو إحدى 

  .ھاتین العقوبتین
لذا رؤي وضع تنظیم متكامل لعملیة حیازة وتداول وإكثار الحیوانات الخطرة، 

حیازة ھذه الحیوانات نظًرا لخطورتھا على  –كأصل عام  –حظر مشروع القانون  حیث
اإلنسان، ولم یستثنى من ھذا الحظر إال في أضیق الحدود ومنح لالئحة التنفیذیة إضافة 
بعض الحاالت المستثناة إن كان لذلك مقتضى، كما انتظم مشروع القانون اإلطار العام 

طرة وتداولھا وإكثارھا مع ترك التفصیالت لالئحة التنفیذیة، الحاكم لحیازة الحیوانات الخ
ظاھرة (وحدد عقوبات من شأنھا تحقیق الردع العام والخاص للحد من ھذه الظاھرة 
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أي أنھ في . )١(وتتناسب مع األفعال المجرمة في الوقت ذاتھ) اقتناء الحیوانات الخطرة
یة كانت باعًثا على تقدیم المشروع، ھذا المسار لوضع القانون قد استند على حالة واقع

  .م الخاص بالبیئة١٩٩٤لسنة ) ٤(من قانون رقم ) ٨٤، ٢٨(مستندة في ذلك على المادة 
  .تنظیم حیازة واقتناء الكالب غیر الخطرة: المسار الثاني

انتشرت ظاھرة اقتناء الكالب لدى المواطنین، وذھب البعض منھم إلى تشریسھا 
واطنین أو االعتداء علیھم، والبعض اآلخر قد یكون لدیھ رخصة واستخدامھا لترویع الم

حیازة للكلب إال أنھم یفتقدون للوعي الكافي للتعامل مع الكالب بشكل یحافظ على الصحة 
العامة وسالمة المواطنین، إذ لوحظ أن الكثیر منھم ال یكترث لتكمیم الكلب أثناء 

یقیده بقالدة مناسبة، وھو األمر الذي  اصطحابھ للخارج وسط المارة وبالبعض اآلخر ال
ب؛ لذا رؤي أن نجم عنھ تلقي جھات التحقیق العدید من بالغات العقر بواسطة ھذه الكال

یكون تنظیمھا بموجب قانون بدًال من قرار یصدر من الوزیر المختص بشئون الزراعة 
ظاھرة (واستصالح األراضي، مع وضع العقوبات الكفیلة بالحد من ھذه الظواھر السلبیة 

انخفاض الوعي لدى الحائز في السیطرة على الكلب مما  –اقتناء الكالب بدون ترخیص 
محاولة ترویع المواطنین بواسطة  –على بعض المواطنین وإصابتھم  ینتج عنھ ھجوم

  .)٢( )وغیرھا... الكالب أو االعتداء علیھم عمًدا بواسطتھا
أي أن ھذا المسار الثاني والباعث على استصدار القانون جاء نتیجة للظاھرة 

میم بدون احتراز أو توقي من أصحابھا بشأن تك –ظاھرة انتشار الكالب  -السلبیة 
أفواھھا، وعدم الوعي الكافي أو القدرة الالزمة في التعامل مع الكالب، فتم اللجوء 
الستصدار ھذا القانون للحد من ھذه الظاھرة وتقنینھا، وعمل الالزم نحو استخراج 
تراخیص القتناء الكالب، ومن المعلوم بأن الرخصة ال تتم إال إذا كان مقتني الكلب على 

  .امل بطرق التعامل مع الكالبدرایة كافیة ووعي ك
ظاھرة الحیوانات الضالة التي تشكل خطر یھدد الصحة العامة : المسار الثالث

وغیرھا  –تشھد الشوارع المصریة انتشاًرا واسًعا للكالب الضالة . وسالمة المواطنین
والتي لیس بالضرورة أن تكون خطورتھا مطلقة، بل تكمن خطورتھا  –من الحیوانات 

لكثیر منھا مصاب بأمراض عدة، وھو ما یشكل خطورة على الصحة العامة في أن ا
وحیاة المواطنین، بل إن ھجوم تلك الكالب على المارة قد یؤدي إلى الوفاة، إذ أصیب 

م بنطاق محافظة القاھرة بعضة كلب نتج عنھا جرح ٢٠٢٠أحد األطفال في أكتوبر سنة 
و ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتھ إلى سطحي إال أنھ أصیب جراء ذلك بداء الكلب وھ

أن توفي متأثًرا بإصابتھ، لذا تم وضع نص یجیز للجھات المعنیة اتخاذ ما تراه كفیًال من 

                                                        

اقتن��اء الك��الب ، أع��ده مجل��س  مش��روع ق��انون بإص��دار ق��انون تنظ��یم حی��ازة الحیوان��ات الخط��رة و     )١(
  .٦النواب، وجاري اعتماده، صـ

مش��روع ق��انون بإص��دار ق��انون تنظ��یم حی��ازة الحیوان��ات الخط��رة واقتن��اء الك��الب ، أع��ده مجل��س        )٢(
  .٦النواب، وجاري اعتماده، صـ
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تدبیر وإجراءات من شأنھا الحد من ظاھرة الكالب الضالة حرًصا على الصحة العامة 
ت إذ أنھا تتنوع وحیاة المواطنین، ولم یشأ مشروع القانون تكبیلھا في تلك اإلجراءا

  .)١(وتختلف من حالة إلى أخرى
وھذا المسار الثالث تم وضعھ على العموم ولم یقصد بھ كلب القنیة فقط بل انتقل 
األمر لیشمل الكالب الضالة التي ینجم عن وجودھا خطر العقر مستندین لذلك بحادثة 

الب من األمراض الطفل الذي عقره كلب وفقد إثر ذلك حیاتھ، وما یترتب على وجود الك
  .المعدیة المؤذیة الضارة

ب اطا  

  وان دا روع

وجدیر بالتنویھ أن مشروع القانون قد تم وضعھ بعد مطالعة القوانین والقرارات 
) ١٧٦(القانون المدني وال سیما المادة  –قانون العقوبات : ولعل أبرزھا  –ذات الصلة 

ولو لم یكن مالًكا لھ، مسئول عما یحدثھ الحیوان من حارس الحیوان، "والتي تنص على 
ضرر، ولو ضل الحیوان أو تسرب، ما لم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب 

  .)٢("أجنبي ال ید لھ فیھ
وھذه المادة من قانون العقوبات ُتحمل حارس الحیوان المسؤولیة كاملة عن 

  .آلمنین والمارةالضرر الناجم جراء تسیب ھذا الحیوان وإیذاؤه ل
قانون البیئة  –م ١٩٦٦لسنة ) ٥٣(وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

قرار وزیر الصحة واستصالح األراضي رقم  –م ١٩٩٤لسنة ) ٤(الصادر بالقانون رقم 
بشأن اإلجراءات التي تتخذ بشأن الكالب ومرض الكلب ومراقبة  ١٩٦٧لسنة )  ٣٥(

  .)٣(رھا من التشریعاتوغی... الحیوان الشرس والعقور
ھذا القانون أیًضا تعرض للحدیث عن الحیوانات الشرسة ومنھا الكالب الشرسة 

  .محل ھذا المشروع أو المقترح المقدم بغرض الموافقة علیھ
كذا من القوانین الداعمة للمشروع قانون العقوبات المصري طبًقا ألحدث 

  :م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(ون رقم م ، من القان٢٠٠٣لسنة ) ٩٥(التعدیالت بالقانون 
تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتین إذا وقع : ... مكرًرا) ٣٧٥(مادة 

  .الفعل أو التھدید من شخصین فأكثر، أو وقع باصطحاب حیوان یثیر الذعر
أو كان موكًال بحیوان من "... من القانون ) ٣٧٧(من المادة ) ٣(الفقرة 

  ".فأفلتھ الحیوانات المؤذیة أو المفترسة

                                                        

مش��روع ق��انون بإص��دار ق��انون تنظ��یم حی��ازة الحیوان��ات الخط��رة واقتن��اء الك��الب ، أع��ده مجل��س        )١(
  .٧اب، وجاري اعتماده، صـالنو

  .١٠، صـ)١٧٦(بإصدار القانون المدني ، مادة  ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون رقم   )٢(
مش��روع ق��انون بإص��دار ق��انون تنظ��یم حی��ازة الحیوان��ات الخط��رة واقتن��اء الك��الب ، أع��ده مجل��س        )٣(

  .٧النواب، وجاري اعتماده، صـ
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یعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنیھ "...من القانون ) ٣٧٧(من المادة ) ٤(الفقرة 
من حرش كلًبا واثًبا على مار أو مقتفًیا أثره أو لم "كل من ارتكب فعًال من األفعال اآلتیة 

  .)١("یرده عنھ إذا كان الكلب في حفظھ ولو لم یتسبب عن ذلك أذى وال ضرر
انون داعمة للمشروع حیث نصت صراحة على العقوبة ھذه المواد من الق

باصطحاب حیوان یثیر الذعر، وعقاب الموكل بحیوان مفترس حال أذاه، وإثبات الغرامة 
  . لمن ارتكب مخالفة أو تسبب في أذى

  اطب اث

ط اء  اون
)٢(.  

ة في المادة ُنص في الفصل الثاني من قانون تنظیم وحیازة الحیوانات الخطر
  ".یحظر حیازة تداول أو إكثار أي من الحیوانات الخطرة): "٢(

واستثناء من حكم الفقرة األولى من ھذه المادة، یجوز حیازة أو تداول الحیوانات 
الخطرة بترخیص من السلطة المختصة وفق الشروط واإلجراءات التي تحددھا 

لمؤسسات البحثیة العلمیة التي یتطلب الالئحة التنفیذیة لھذا القانون، وذلك بالنسبة ل
عملھا توافر الحیوانات الخطرة وحدائق الحیوان والمتنزھات الحیوانیة والسیرك 
والمراكز المتخصصة في رعایة وإیواء الحیوانات، وفي غیر ذلك من الحاالت التي 

  .تحددھا الالئحة التنفیذیة، وال یسري نظام التراخیص على الجھات العامة
  .یحظر اصطحاب أي من الحیوانات الخطرة باألماكن العامة) ٣(مادة 
یلتزم حائز الحیوانات الخطرة باتخاذ االحتیاطات والتدابیر الالزمة ) ٤(مادة 

  .....لضمان عدم ھروبھا، والتي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص
ر حیازة یحظ) : "١٠(اقتناء الكالب، حیث ُنص في المادة : ثم في الفصل الرابع

واقتناء الكالب بدون ترخیص من مدیریة الطب البیطري المختصة وفق الشروط 
  ".واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

ُتنشأ بمدیریة الطب البیطري سجالت : من القانون) ١١(وجاء في المادة 
ھا، على أن یتضمن ھذا إلكترونیة أو ورقیة بأرقام مسلسلة لقید الكالب المرخص بحیازت

السجل كافة البیانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى األخص اسم الحائز ومحل إقامتھ 
وتلتزم مدیریة الطب البیطري بإخطار السلطة ... وأوصاف الكلب وعالماتھ الممیزة

المختصة بما تصدره من تراخیص وبالبیانات الُمشار إلیھا في الفقرة السابقة على النحو 
  .ذي تنظمھ الالئحة التنفیذیةال

                                                        

) ٥٨(م ، القانون رقم ٢٠٠٣لسنة ) ٩٥(بالقانون  قانون العقوبات المصري طبًقا ألحدث التعدیالت  )١(
  .م ١٩٣٧لسنة 
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  .النواب، وجاري اعتماده
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یسلم حائز الكلب لوحة معدنیة تحمل الرقم : من القانون) ١٢(وجاء في المادة 
من ھذا القانون، وعلیھ أن یثبتھا في ورقة الكلب ) ١١(المسلسل الُمشار إلیھا بالمادة 

  .بصفة دائمة، وإذا ُفقدت وجب علیھ أن یطلب لوحة جدیدة فوًرا مقابل أداء تكلفتھا
ویجوز بقرار من الوزیر المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 

  .لتعریف الكالب المرخص بھا
یجب أن تكمم الكالب وتقید بقالدة مناسبة بحیث : "على أنھ) ١٣(ونصت المادة 

  .یتم السیطرة علیھا، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابھا خارج حدود أماكن إیوائھا
  .میع األحوال ال یجوز أن یقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عاًماوفي ج
إلى ) ٤(تسري األحكام والقواعد واإلجراءات المبینة بالمواد من ) : ١٤(مادة 

من ھذا القانون في شأن حیازة واقتناء الكالب، على أن تكون اإلخطارات المتطلبة ) ٧(
  .ةقانوًنا موجھة إلى مدیریة الطب البیطري المختص

المواد المذكورة آنًفا نصت صراحة على حظر أو تداول الحیوانات الخطرة 
عموًما، إال أنھ استثناًء من الحظر جوز القانون تداول وحیازة الحیوانات الخطرة 

ومع استصدار الترخیص . بترخیص من السلطة ولألوجھ المحددة التي یقرھا القانون
  .اكن العامة وتجمعات الناسیحظر استصحاب الحیوانات الخطرة في األم

كما أنھ جاء في الفصل الرابع حظر اقتناء الكالب بدون ترخیص من الطب 
البیطري، على أن یكون ذلك مشتمًال على سجالت بالطب البیطري بالتعریف ببیانات 
بالكلب ومالكھ، مع ضرورة تكمیم الكالب بغرض السیطرة علیھا، وأنھ ال ینبغي لمن 

  .یقل عمره عن ستة عشر عاًمایرافق الكلب أن 
  الكالب الضالة

لم یغفل مشروع القانون شأن الكالب الضالة بل توقى بشأنھم وأخذ الحیطة حیال 
تتخذ السلطة ) ٢٣(كونھم یشكلون خطًرا من عدمھ ومكان حفظھم، فقد جاء في المادة 

لحیوانات المختصة ومدیریات الطب البیطري التدابیر واإلجراءات الالزمة بالنسبة ل
  .الضالة التي تشكل خطًرا على اإلنسان

من ھذا القانون ) ٢١(مع عدم اإلخالل بحكم المادة : "على ) ٢٤(وتنص مادة 
في األحوال التي یضبط فیھا مأمور الضبط القضائي أي من الحیوانات الخطرة أو 

صة ومدیریات الكالب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون، یتم التحفظ علیھا لدى السلطة المخت
الطب البیطري، بحسب األحوال، وتودع بقرار من النیابة العامة في أماكن اإلیواء 
والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابیر المناسبة بشأنھا على نفقة المخالف، وال یجوز تسلیمھا 

  .ألصحابھا إال بقرار من النیابة العامة
ي أحوال ضبط أي من الكالب واستثناء من حكم الفقرة األولى من ھذه المادة ف

من ھذا القانون، ولم ینتج عن المخالفة أیة ) ١٣(المرخص بھا بالمخالفة لحكم المادة 
إصابات أو حاالت وفاه، یتم التحفظ علیھا لدى مدیریات الطب البیطري واتخاذ التدابیر 

  .واإلجراءات المناسبة على نفقة المخالف
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راب اطا  

  ن واراروت  او

جاء في الفصل الخامس من القانون الخاص بعقوبات اقتناء الحیوانات الخطرة، 
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص علیھا : "منھ على) ١٥(حیث ورد في المادة 

في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في 
  :ت المقررة لھاالمواد التالیة بالعقوبا

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تجاوز ثالث سنوات ): "١٦(مادة 
وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیھ وال تتجاوز مائتي أالف جنیھ أو بإحدى ھاتین 

  ".من ھذا القانون) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(العقوبتین كل من خالف أحكام المواد 
بدون ترخیص، أو بترخیص واصطحبھا لألماكن أي من استخدم حیواًنا خطًرا 

سنوات ،  ٣أشھر وال یجاوز  ٦العامة ولم یتوقى من التدابیر ضد ھروبھا فیحبس من 
  .ألف ٢٠٠ألف وال یجاوز  ١٠٠ویغرم من 

ویعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حیواًنا ): ١٧(مادة 
تكون العقوبة السجن لمدة ال تقل عشر سنوات إذا خطًرا أو كلًبا لالعتداء على إنسان، و

  .أفضى االعتداء إلى عاھة مستدیمة، والسجن المؤبد إذا أفضى إلى الموت
كما أن القانون حدد مدة خمس سنوات كحد أقصى ال تتجاوزھا لمن استخدم 

  .الكلب بغرض االعتداء، وعشر سنوات للعاھة المستدیمة، والمؤبد حال الموت
یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة  ):١٨(مادة 

ال تقل عن مائة ألف جنیھ، وال تجاوز ثالثمائة ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل 
  .من استخدم حیواًنا خطًرا إلثارة الرعب بین الناس

  .وھذا یعم الكلب واألسد وكل ما كان شأنھ الخطر واالفتراس من الحیوانات
یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تجاوز سنة وبغرامة ): ١٩(مادة 

ال تقل عن خمسین ألف جنیھ وال تجاوز مائة ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل 
) ١٠(من حاز كلب دون الحصول على ترخیص بذلك من السلطة المختصة طبًقا للمادة 

  .من ھذا القانون
عمد تقنین أوضاع الكلب وعمل التراخیص الالزمة لضمان  وھذه الغرامة جزاء

  .بقائھ
یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن خمسین ) ٢٠(مادة 

، ١٢(ألف وال تجاوز مائتي ألف أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام المواد 
ل من حرش كلًبا واثًبا على مار أو كما یعاقب بالعقوبة ذاتھا ك. من ھذا القانون) ١٤، ١٣

مقتفًیا أثره أو لم یرده عنھ إذا كان الكلب في حیازتھ ولو لم یتسبب عن ذلك أذى أو 
  .ضرر
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أي أن من لم یلتزم بترخیص كلبھ في الطب البیطري أو فقد ما یدل على كلبھ 
ال ولم یحضر غیره، ولم یلتزم بوضع كمامة تمنع الكلب من االفتراس بالحبس مدة 

  .تجاوز ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف وال تجاوز مائتي ألف
یجوز للوزیر المختص التصالح مع المتھم في الجرائم المنصوص ) ٢١(مادة 

من ھذا القانون ما لم ینتج عنھا إصابات أو حاالت وفاة وذلك ) ٢٠، ١٩(علیھا بالمادتین 
  :على النحو التالي

یة إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال یقل عن الحد قبل إحالة الدعوى الجنائ- 
 .األدنى وال یجاوز ثلث الحد األقصى للغرامة المقررة

بعد إحالة الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نھائي فیھا - 
مقابل أداء مبلغ ال یقل عن ثالثة أمثال الحد األدنى للغرامة المقررة، وال یجاوز 

  .ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة. حدھا األقصىنصف 

وفي جمیع األحوال التي تقضي فیھا المحكمة باإلدانة بعقوبة السجن أو الحبس، 
بحسب األحوال، تحكم بمصادرة الحیوان محل المخالفة، ویسلم للسلطة المختصة أو 

إلجراءات المناسبة حیالھ مدیریات الطب البیطري، بحسب األحوال؛ التخاذ التدابیر وا
  .على نفقة المخالف

أي أنھ في حال طلب صاحب الكلب التصالح یتم ذلك مقابل مالي محدد فیما بین 
  .الغرامة القانونیة وتنقضي بذلك الدعوى، مع مصادرة الكلب محل المخالفة

كما أن القانون لم یغفل جانب ضبط الجرائم المرتكبة بواسطة ھذه الكالب وال 
یكون : "من المشروع) ٢٢(یھا بدون مبرٍر أو ضابٍط أو ترخیص، فقد جاء في المادة مقتن

للموظفین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر المختص صفة 
مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون 

  ".الصادرة تنفیًذا لھ، وذلك في نطاق اختصاص كل منھم والئحتھ التنفیذیة والقرارات
أي أن مسئول الضبطیة حیال ذلك األمر یحدده وزیر العدل مع المختص في 

  .األمر إن كان من الشرطة مع الطب البیطري أم من یراه الوزیر مناسًبا لذلك

  اطب اس

  ر ام ار ون

والرأي القانوني لمسألة حكم اقتناء الكالب في  بعد ھذا العرض للحكم الشرعي
الفقھ والقانون بقي لنا أن نعقد مقارنة بین الشریعة والقانون في المسألة وبیان األوجھ 

  .التي بني علیھا الحكم الشرعي أو الرأي القانوني
  :تفصیل بناء الحكم في الفقھ ُیبنى على ضربین: أوجھ بناء الحكم في الفقھ: أوًال

االقتناء لغرض أو منفعة، كحفظ ماشیة أو غنم أو مراعي : األول الضرب
ومزارع، للصید، أو الحراسة الشخصیة في الصحاري والقفار، واقتفاء وتتبع أثر 
المجرمین، والخارجین على القانون، كل ھذه منافع مرجوة ومقصودة، وال یقوم بھا أحٌد 
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ھذا ھو الضرب األول من ضروب كما یفعل الكلب بمھارة بالغة یعجز عنھا البشر، و
وقد ذھب جمھور الفقھاء  .اقتناء الكالب أن یكون االقتناء لمنفعة ظاھرة واضحة جلیة

  .)١(إلى جواز اقتناء الكالب لمثل ھذه األغراض
وقد بنوا رأیھم على الجواز في ذلك بما روي عن بما روي عن عبد اهللا بن 

َكْلًبا إَال َكْلَب َصْیٍد َأْو َماِشَیٍة َنَقَص ِمْن َأْجِرِه َمْن اْقَتَنى  «: قال - -عن النبي - -عمر
  .)٢(»ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن

: قال - -عن رسول اهللا - -حدثني أبو ھریرة: وما روي عن أبي سلمة قال
  .)٣(»ٍةَمْن َأْمَسَك َكْلًبا َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط ِإلَّا َكْلَب َحْرٍث َأْو َماِشَی«

َم��ِن اتََّخ��َذ َكْلًب��ا ِإلَّ��ا َكْل��َب  «: ، أن��ھ ق��ال--وم��ا روي ع��ن أب��ي ھری��رة ع��ن النب��ي 
  .)٤(»َماِشَیٍة، َأْو َصْیٍد، َأْو َزْرٍع، اْنَتَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط

-ق�ال رس�ول اهللا   : وما روي عن سفیان عن عبد اهللا بن دینار سمعت عم�ر یق�ول  
- :»٥(»ْقَتَنى َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َماِشَیٍة َأْو َكْلَب َقْنٍص َنَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِنَمْن ا(.  

وغیرھم من األحادیث التي ُیستفاد منھ أن وجھ إباحة اقتناء الكالب في الفقھ إنم�ا  
كلب للقیام یكون ألجل غرض محدد ینتفع بھ، وال یقوم مقام الكلب شيء فیضطر القتناء ال

بما عجز عنھ غیره، فوجھ إباحة الشرع بناًء على المصلحة المترتب�ة، وال أدل عل�ى ذل�ك    
من كشف المخدرات واقتفاء األثر وتتب�ع المج�رمین وإس�قاطھم بواس�طة حاس�ة الش�م، وال       
یق��وم ب��ذلك أعت��ى األجھ��زة الحدیث��ة، مم��ا ی��دل عل��ى أن اإلباح��ة للمص��لحة المتحقق��ة م��ن       

  .االقتناء
اقتناء الكالب لغیر منفعة كالھوایة والتسلیة، وبال غرض، : الضرب الثانيوأما 

لترویع المارة وإرعابھم، واالستقواء على الضعفاء وتخویف الغیر بھذه الكالب، وھذا 
   .)٦(اتفق الفقھاء على عدم جوازه

                                                        

، ٤/٤٥٣م�نح الجلی��ل  ، ٩/٤٦٥، العنای��ة ش�رح الھدای��ة  ٣/١٥١مجم�ع األنھ��ر ش�رح ملتق��ى األبح�ر      )١(
،المب��دع ش��رح ٣/٣٤٩، روض��ة الط��البین ٩/٢٣٤، المجم��وع ش��رح المھ��ذب  ٢/٩المطال��ب أس��نى 
  .٤/١٤والشرح الكبیر مع المغني  ،٣/٣٤٧المقنع 

  . ١٥الحدیث سبق تخریجھ صـ) ٢(
  .١٥الحدیث سبق تخریجھ صـ  )٣(
  .١٥الحدیث سبق تخریجھ صـ  )٤(
 .١٦الحدیث سبق تخریجھ صـ) ٥(
، ١/٥١٣، ش��رح می��ارة ٣/١٥١جم��ع األنھ��ر ش��رح ملتق��ى األبح��ر م، ١١/٢٤المبس��وط للسرخس��ي )  ٦(

، ٣/٣٤٩، روض���ة الط���البین ٢/٩، أس���نى المطال���ب ٤/٤٥٥م���نح الجلی���ل ش���رح مختص���ر خلی���ل  
 .٢/٤، الكافي في فقھ اإلمام أحمد ٤/٢٠٢اإلنصاف 
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ووجھ حكمھم على ذلك منع المالئكة من دخول البیت الذي فیھ كلب كما جاء في 
سمعت : سمعت أبا طلحة یقول: یقول - -ید اهللا بن عبد اهللا أنھ سمع ابن عباسحدیث عب
  .)١(»ال َتْدُخُل اْلَمالِئَكُة َبْیًتا ِفیِھ َكْلٌب َوال ُصوَرُة َتَماِثیَل «: یقول - -رسول اهللا

ونقص األجر المترتب على اقتناء الكلب كما دل علیھ حدیث عن عبد اهللا بن 
سمعت : عبد اهللا بن عمر إلى بني  معاویة، فنبحت علینا كالب فقالذھبت مع : دینار، قال
َمْن اْقَتَنى َكْلًبا ِإلَّا َكْلَب َضاِرَیٍة َأْو َماِشَیٍة َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ «: یقول: یقول --رسول اهللا

  .)٢(»ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراَطاِن
 --ل اهللاعن رسو - - واالستثناء للمنفعة فقط الوارد في حدیث أبي ھریرة

  .)٣(»َمْن َأْمَسَك َكْلًبا َنَقَص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ َیْوٍم ِقیَراٌط ِإلَّا َكْلَب َحْرٍث َأْو َماِشَیٍة«: قال
وھذا یدل على أن االقتناء في الشریعة لغیر منفعة منھي عنھ كما ُنص على ذلك 

  .- -صراحة في األحادیث المرویة عن النبي
عة أجازت اقتناء الكالب لمنفعة محققة ال یحسن أداؤھا یتضح لنا جلًیا أن الشری

بغیر الكلب، وحرمت االقتناء بدون منفعة ترتجى من وراءه، والجواز للمصلحة 
 .المرجوة، والمنع للمفسدة المحققة من االقتناء

  :بناء الحكم من الناحیة القانونیة: ثانًیا
ى تجاوزات وتعدیات وقعت الظاھر من المشروع المقدم للقانون أنھ قام بناًء عل

وتمت بالفعل من حیوانات خطرة ومنھا الكالب وبال ضابط مما أدى إلى مصرع من آذاه 
یحظر اصطحاب ) ٣(الكالب أو تعدى علیھ فجاء الرأي القانوني بالحظر كما في المادة 

  .أي من الحیوانات الخطرة باألماكن العامة
یلتزم حائز الحیوانات ) ٤(ي المادة والحث على أخذ االحتیاطات والتدابیر كما ف

الخطرة باتخاذ االحتیاطات والتدابیر الالزمة لضمان عدم ھروبھا، والتي یصدر بتحدیدھا 
  .قرار من الوزیر المختص

ثم جاءت مواد المشروع لتنظم عملیة اقتناء الكالب من تراخیص وتسجیل 
والتي جاءت مختلفة بمدیریة الطب البیطري وتقنین أوضاعھا ثم عقوبات التجاوز 

حسب نوع المخالفة من اقتناء بدون تراخیص أو مرور في الطرقات بدون احتراز 
  .على سالمة اآلخرین، أو تعدي على أرواح اآلخرین

                                                        

 .١٨الحدیث سبق تخریجھ صـ) ١(
 .١٨الحدیث سبق تخریجھ صـ)  ٢(
  .١٥الحدیث سبق تخریجھ صـ  )٣(
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یتضح جلًیا من مواد المشروع المقدم لالقتناء أنھ لم یحظر االقتناء وإنما وضع 
جاءت لتبیین الوجھ المباح اقتناء ضوابطھ وقیوده وعقوباتھ المدنیة، بینما الشریعة 

الكلب فیھ والوجھ الممنوع، من ھنا ال یسعنا إال أن نقول بأن الشریعة جاءت مبینة 
باألغراض والجائز والممنوع منھا، وجاء القانون لُیحكم األمر ویقننھ متوافًقا مع 

قول بأن األمر الذي یجعلنا أن ن. مواد الشریعة اإلسالمیة، ومواكًبا للتطور العصري
القانون جاء في المسألة موافًقا ألحكام الشریعة وأن العقوبات القانونیة للردع والزجر 

  .وأخذ الحیطة والحذر في االقتناء المباح
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  الخاتمة
تبین لنا أن " حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون"بعد االنتھاء من بحثي ھذا 

اد مشروعة ككلب الحراسة وكلب الصید االقتناء لھ أبعاد مقصودة قد تكون ھذه األبع
والحرث والزرع والكلب البولیسي، وقد یكون ُبعده غیر مشروع وال فائدة منھ ترتجى 
ككلب التسلیة والترفیھ واستعراض القوى وغیره من الوسائل الغیر مشروعة، وقد بینا أن 

ئدة وال منفعة استثنى من الحظر ما لھ منفعة ترتجى، وحرم ما لیس لتربیتھ فا - -النبي
  .كما أن القانون جرم االقتناء بدون ضوابط وعاقب علیھ

 أھم النتائج
  :من أھم النتائج التي توصلت إلیھا ما یلي

شمول الشریعة اإلسالمیة وسعة أحكامھا وتناولھا ما فیھ حاجة الناس في : أوًال
  .یومھم وعملھم

الخطرة التي قد یتم تألیفھا، اھتمام السنة بأمر الكالب لكونھ من الحیوانات : ثانًیا
  .وفي ذات الوقت تكون شرسة

  .إباحة اقتناء الكالب في الشریعة لمصلحة ومنفعة مرجوة: ثالًثا
  .تجریم الشریعة اإلسالمیة القتناء الكالب لغیر مصلحة أو منفعة: رابًعا

  .اھتمام المشرع القانوني باقتناء الكالب ووضع ضوابطھ وقیوده: خامًسا
قتني الكالب البد وأن یعلم بأن علیھ إجراءات ال بد وأن یتبعھا من م: سادًسا

  .الترخیص والتسجیل وأخذ الحیطة من التعدي بھ على الغیر
  .وضع عقوبات في القانون للجرائم الواقعة بسبب جنایة الكالب: سابًعا
  .موافقة القانون للشریعة اإلسالمیة في وضع ضوابط القتناء الكالب: ثامًنا
جواز بیع الكلب المنتفع بھ، والذي یستلزم لالنتفاع بھ بذل تدریب وحبس : اتاسًع

  .وقت
  .محل النجاسة في الكلب سؤره دون باقي جسده: عاشًرا

  أھم التوصیات
  .العمل على نشر الوعي وثقافة اقتناء الكالب: أوًال
  .دالتنبیھ على أن االقتناء ال بد وأن یكون ألمر مقصوٍد وغرٍض محد: ثانًیا
الحد من ظاھرة انتشار الكالب الضالة وغیر المرخصة والمرافقة لمن ال : ثالًثا

  .یھتم بأمر القانون ومواده

  الباحث                   

  الحسین محمد فاروق علي محمود عیسى                  
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  فھرس المصادر والمراجع

دار الكتب : الناشر  محمد بن عبد اهللا األندلسي،: أحكام القرآن البن العربي-١
 .العلمیة

محمد : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقیق : أحكام القرآن-٢
 .ھـ١٤٠٥بیروت ،  -دار إحیاء التراث العربي : الصادق قمحاوي، الناشر

عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، : االختیار لتعلیل المختار -٣
أبو دقیقة، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت ، محمود : ، تحقیق ٦٨٣: توفي سنة 

 . لبنان 

أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم : االستذكار -٤
سالم محمد عطا، محمد علي : ھـ، تحقیق٤٦٣: النمري القرطبي ، توفى سنة 

: األولى، سنة النشر: بیروت ، الطبعة –دار الكتب العلمیة : معوض، الناشر
 .م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١

زكریا / شیخ اإلسالم: أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف-٥
م، ٢٠٠٠ –ه  ١٤٢٢ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : األنصاري دار النشر 

 .محمد محمد تامر . د : األولى، تحقیق: الطبعة 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ، : األشباه والنظائر -٦
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، : لكتب العلمیة، الطبعةدار ا: الناشر

شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو : اإلقناع لطالب االنتفاع -٧
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي الطبعة الثانیة ، / النجا الحجاوي المقدسي، تحقیق 

 .م١٩٩٩: سنة النشر

: مام أحمد بن حنبلاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإل-٨
دار : عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي ، الناشر

 .ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : إحیاء التراث العربي بیروت  لبنان، الطبعة 

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد : بدایة المجتھد و نھایة المقتصد-٩
مطبعة مصطفى البابي : رشد الحفید ، الناشر بن رشد القرطبي الشھیر بابن 

 .م ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥الرابعة، : الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة

عالء الدین الكاساني، الناشر دار : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع- ١٠
 .م، مكان النشر بیروت١٩٨٢الكتاب العربي، سنة النشر 

لتسولي، ضبطھ أبو الحسن علي بن عبد السالم ا: البھجة شرح التحفة- ١١
، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط/ محمد عبد القادر شاھین، ط: وصححھ

 .١٩٩٨ -ھـ١٤١٨: سنة النشر
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محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق : تاج العروس من جواھر القاموس- ١٢
الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي ، تحقیق مجموعة من المحققین، 

 .ایةالناشر دار الھد

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف   :التاج واإلكلیل لمختصر خلیل- ١٣
دار الكتب العلمیة،  :العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي ، الناشر

دار الفكر ، بیروت، سنة النشر : م، وطبعة١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى،  :الطبعة
 .ھـ ١٣٩٨

عثمان بن علي بن : الشِّْلِبيِّتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة - ١٤
شھاب الدین أحمد بن : محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي ، الحاشیة

المطبعة الكبرى : محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ ، الناشر 
 .ھـ ١٣١٣األولى، : بوالق ، القاھرة، الطبعة -األمیریة 

جمال : واقعة في تفسیر الكشاف للزمخشريتخریج األحادیث واآلثار ال- ١٥
 .الدین عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي 

المتوفى (محمد رشید بن علي رضا ): تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم - ١٦
 .م ١٩٩٠: الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة النشر : ،  الناشر )ھـ١٣٥٤: 

ن عمر بن كثیر القرشي أبو الفداء إسماعیل ب: تفسیر القرآن العظیم- ١٧
دار طیبة للنشر والتوزیع، : سامي بن محمد سالمة، الناشر: الدمشقي ، المحقق

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : الطبعة

محمد بن أبي نصر : تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم- ١٨
مكتبة السنة : فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن حمید بن یصل األزدي الحمیدي، طبعة

: األولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٥ –م ١٤١٥:مصر ، سنة النشر - القاھرة  -
 .زبیدة محمد سعید عبد العزیز: الدكتورة 

أبو عمر یوسف بن عبد اهللا : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید- ١٩
مصطفى بن أحمد : بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، حققھ

 .مؤسسة قرطبة: الكبیر البكري، طبعةالعلوى و محمد عبد 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب : جامع البیان في تأویل القرآن- ٢٠
مؤسسة الرسالة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: اآلملي، أبو جعفر الطبري، المحقق

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

ترمذي محمد بن عیسى أبو عیسى ال: الجامع الصحیح سنن الترمذي- ٢١
دار إحیاء التراث العربي : أحمد محمد شاكر وآخرون، الناشر : السلمي، تحقیق 

 .بیروت –
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وسننھ  - -الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا- ٢٢
محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو ": صحیح البحاري"وأیامھ

: دار طوق النجاة، الطبعة: ، طبعةمحمد زھیر بن ناصر الناصر: عبد اهللا، حققھ
 .ھـ١٤٢٢األولى 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو : الجامع ألحكام القرآن- ٢٣
م، الطبعة ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦: عبد اهللا، طبعة دار الحدیث، القاھرة، سنة النشر

 .الثالثة

حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر : حاشیة ابن عابدین - ٢٤
ابن عابدین، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر : بصار فقھ أبو حنیفةاأل

 .م، مكان النشر بیروت٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١

حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمھمات - ٢٥
أبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي ، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر : الدین

 .لتوزیع، مكان النشر بیروتوا

محمد : محمد عرفھ الدسوقي، تحقیق: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر- ٢٦
 .علیش، الناشر دار الفكر، مكان النشر بیروت

عبد الرحمن بن محمد بن : حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع - ٢٧
 ١٣٩٧ -األولى : ، الطبعة )ھـ١٣٩٢: المتوفى (قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 

 ".دون طباعة"ھـ 

 -شرح مختصر المزني -الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي - ٢٨
أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر  :

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود،  -الشیخ علي محمد معوض : بالماوردي، حققھ
م ١٩٩٩ -ھــ ١٤١٩األولى،   :الطبعةلبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت   :طبعة

. 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : روضة الطالبین وعمدة المفتین- ٢٩
المكتب اإلسالمي، بیروت، سنة النشر : زھیر الشاویش، طبعة: النووي، تحقیق

 .ھـ ١٤٠٥:

محمد الزھري الغمراوي ، : السراج الوھاج على متن المنھاج للنواوي - ٣٠
 .م١٩٣٣ -ھـ١٣٥٢: ى البابي الحلبي ، مصر ، سنة النشرمكتبة ومطبعة مصطف

محمد فؤاد : محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني، تحقیق : سنن ابن ماجھ- ٣١
 .بیروت –دار الفكر : عبد الباقي، الناشر 

أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني، طبعة دار : سنن أبي داوود- ٣٢
 .بیروت -الكتاب العربي
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، "المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى"یھقي السنن الصغرى للب- ٣٣
 - ھـ ١٤٢٢مكتبة الرشد، سنة النشر : محمد ضیاء الرحمن األعظمي، طبعة

 .م ٢٠٠١

أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي : السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي- ٣٤
آباد، مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر : البیھقي، الناشر

 .ھـ ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة 

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، الناشر دار : شرح فتح القدیر- ٣٥
 .بیروت –الفكر 

نشوان بن سعید الحمیرى : شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم- ٣٦
حسین بن عبد اهللا العمري، مطھر بن علي / د: ھـ، تحقیق٥٧٣:الیمني توفى سنة

دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، : یوسف محمد عبد اهللا، طبعة /داإلریاني، 
 .م١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠:األولى، سنة النشر: دار الفكر ، دمشق، سوریة، الطبعة

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إلسماعیل بن حماد الجوھري، ت- ٣٧
: ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، ط: ھـ، تحقیق٣٩٣

 .م١٩٨٧ - ھ١٤٠٧

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان- ٣٨
مؤسسة الرسالة، بیروت، : شعیب األرنؤوط، طبعة: التمیمي البستي، تحقیق

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤:  الطبعة الثانیة، سنة النشر 

: مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري أبو الحسین، طبعة : صحیح مسلم - ٣٩
 .لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة  دار

: محمد ناصر الدین األلباني، طبعة : صحیح وضعیف الجامع الصغیر- ٤٠
 .بیروت - المكتب اإلسالمي

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا : العنایة شرح الھدایة- ٤١
: المتوفى(ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

 .دار الفكر: ، طبعة)ھـ٧٨٦

محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو : عون المعبود شرح سنن أبي داود- ٤٢
 .ه١٤١٥: الثانیة، سنة النشر: بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الطیب، طبعة

الشیخ نظام : الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان- ٤٣
 - ھـ ١٤١١یة، الناشر دار الفكر، سنة النشر العالمكیر -وجماعة من علماء الھند

 .م١٩٩١
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الدكتور ُمصطفى الِخْن، : الفقھ المنھجي على مذھب اإلمام الشافعي - ٤٤
دار القلم للطباعة والنشر : الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْربجي، الناشر

 .م١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٣الرابعة، : والتوزیع، دمشق، الطبعة

محمد : یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین، حققھالقاموس المحیط، محمد بن - ٤٥
 .نعیم العرقسوسي ، طبعة مؤسسة الرسالة

لسنة ) ٩٥(قانون العقوبات المصري طبًقا ألحدث التعدیالت بالقانون - ٤٦
 .م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(م ، القانون رقم ٢٠٠٣

 .بإصدار القانون المدني  ١٩٤٨لسنة  ١٣١قانون رقم  - ٤٧

: الدین المحلي على منھاج الطالبینعلى شرح جالل : قلیوبي وعمیرة- ٤٨
شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سالمة القلیوبي، تحقیق مكتب البحوث والدراسات، 

 . بیروت/ م، مكان النشر لبنان ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الناشر دار الفكر، سنة النشر 

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن   :الكافي في فقھ اإلمام أحمد- ٤٩
ة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة محمد بن قدام

 - ھــ ١٤١٤: األولى ، سنة النشر :دار الكتب العلمیة، الطبعة  المقدسي، الناشر
 .م١٩٩٤

 - دار صادر: محمد بن مكرم بن منظور األفریقي ، طبعة: لسان العرب- ٥٠
 .بیروت، الطبعة األولى 

د بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إبراھیم بن محم: المبدع شرح المقنع- ٥١
 .م٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣: إسحاق، برھان الدین ، دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة 

شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسي، : المبسوط للسرخسي- ٥٢
دار الفكر للطباعة والنشر :  خلیل محي الدین المیس، طبعة: دراسة وتحقیق

 .م ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١الطبعة األولى،  والتوزیع، بیروت، لبنان،

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان : مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر- ٥٣
دار إحیاء : ، الناشر)ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، المدعو بشیخي زاده

 .التراث العربي

محمد نجیب المطیعي، الطبعة الثانیة، " : التكملة"المجموع شرح المھذب - ٥٤
 .تب اإلرشاد ، جدة، المملكة العربیة السعودیة طبعة مك

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، : المحكم والمحیط األعظم- ٥٥
بیروت، سنة النشر  -عبد الحمید ھنداوي، الناشر دار الكتب العلمیة : حققھ

 .م٢٠٠٠

برھان الدین أبو المعالي ابن مازة، دار الكتب العلمیة، : المحیط البرھاني- ٥٦
 .م٢٠٠٤: یروت، سنة النشرب



  

  حكم اقتناء الكالب في الفقھ والقانون
   

- ٣٢٨٨ -  
 

محمود : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، حققھ: مختار الصحاح- ٥٧
: بیروت، الطبعة طبعة جدیدة، سنة النشر –مكتبة لبنان ناشرون: خاطر، طبعة

 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥

أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي : المخصص- ٥٨
دار إحیاء التراث : یل إبراھم جفال، طبعةخل: المعروف بابن سیده، تحقیق 

 .األولى: م الطبعة١٩٩٦ -ھـ١٤١٧ -بیروت  -العربي 

مشروع قانون بإصدار قانون تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة واقتناء - ٥٩
الكالب ، أعده مجلس النواب، مقدم من النائب أحمد السجیني، رئیس لجنة اإلدارة 

 .انائب ٦٠المحلیة بمجلس النواب، رفقة 

: أحمد مختار عبد الحمید عمر، طبعة / د: معجم اللغة العربیة المعاصرة - ٦٠
 .م٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩: األولى، سنة النشر: عالم الكتب، الطبعة

إبراھیم مصطفى ـ وأحمد الزیات ـ وحامد عبد القادر ـ : المعجم الوسیط- ٦١
 .دار الدعوة: مجمع اللغة العربیة، دار النشر / ومحمد النجار، تحقیق 

إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، : مجموعة مؤلفین: المعجم الوسیط- ٦٢
القاھرة، طبعة  –مجمع اللغة العربیة : وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، حققھ

 .دار الدعوة

: محمد رواس قلعھ جي، وحامد صادق قنیبي، طبعة: معجم لغة الفقھاء- ٦٣
ھـ ١٤٠٥: ، الطبعة األولىلبنان –بیروت  -دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

 .م١٩٨٥ -

عبد : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، حققھ: معجم مقاییس اللغة- ٦٤
 ٥/١٣٣م، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، سنة النشر: السالم محمد ھارون طبعة

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣: اتحاد الكتاب العرب، سنة النشر: وطبعة

الدین بن عبد السیدبن علي  أبو الفتح ناصر: المغرب في ترتیب المعرب- ٦٥
مكتبة أسامة بن : محمود فاخوري، وعبدالحمید مختار، طبعة: بن المطرز، حققھ

 .م١٩٧٩: حلب، الطبعة األولى ، سنة النشر –زید 

شمس الدین، محمد بن : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج- ٦٦
دار الكتب العلمیة،  : طبعة) ھـ٩٧٧: المتوفى(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

 .م ١٩٩٤ -ھــ ١٤١٥: الطبعة األولى، سنة النشر

أبو زكریا یحیى بن شرف بن : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج- ٦٧
الثانیة، سنة : بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : مري النووي، طبعة

 .ھـ١٣٩٢:النشر
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- ٣٢٨٩ -  
 

د اهللا محمد بن شمس الدین أبو عب: مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل- ٦٨
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعیني، 

طبعة خاصة : دار عالم الكتب، الطبعة: زكریا عمیرات، الناشر : المحقق 
 .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج - ٦٩
- ھــ١٤٠٤: دار الفكر، بیروت، سنة النشر: بعةبن حمزة شھاب الدین الرملي ط

 .م ١٩٨٤

الھدایة شرح بدایة المبتدي، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل - ٧٠
ھـ، الناشر المكتبة ٥٩٣توفي سنة  -ھـ٥١١الرشداني المرغیاني، ولد سنة 

 .اإلسالمیة

إسماعیل قویدر العبد : بیع الكالب والحشرات في ضوء التطور العلمي- ٧١
لالت، ومحمد نعیم یاسین، بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات ا

 .الشرعیة والقانونیة ، األردن

حاتم ماضي، طبعة المنشورات : قانون أصول المحاكمات الجزائیة- ٧٢
 .الحقوقیة، الطبعة الثانیة

جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن عبد : تحفة األشراف بمعرفة األطراف- ٧٣
المكتب اإلسالمي، والدار : عبد الصمد شرف الدین، طبعة: حققھالرحمن المزي، 

 .م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣: القّیمة، الطبعة الثانیة

: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، حققھ: سنن الدارقطني- ٧٤
: بیروت، سنة النشر -دار المعرفة : السید عبد اهللا ھاشم یماني المدني، الناشر

 .م١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦

: محمد ناصر الدین األلباني، طبعة : عیف الجامع الصغیرصحیح وض- ٧٥
 .بیروت - المكتب اإلسالمي

م، بعنوان ٩/٧/٢٠١٧: مقال في صحیفة الغد األردني ، الصادرة بتاریخ - ٧٦
  ".الكالب البولیسیة التي استدلت على قاتل الطفل في النزھة: "
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