
  



 



 
 



 

 معلومات اإليداع
 

 :النسخة الورقية

 8736/1439مت اإليداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية برقم 
 هـ17/09/1439واتريخ 

 1658-7898الرقم التسلسلي الدويل للدورايت )ردمد( 
 

 :النسخة اإللكرتونية

 8738/1439مت اإليداع يف مكتبة امللك فهد الوطنية برقم 
 هـ17/09/1439واتريخ 

 1658-7901الرقم التسلسلي الدويل للدورايت )ردمد( 
 

 :املوقع اإللكرتوني للمجلة

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 
 

 ترسل البحوث باسم رئيس حترير اجمللة إىل الربيد اإللكرتوني:

es.journalils@iu.edu.sa 
 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 هيئة التحرير
 

  سيف إبراهيمبن  عمرد. أ.
 )رئيس التحرير(

 ابجلامعة اإلسالمية علوم احلديثأستاذ 
 

 بن جليدان الظفريي زعبد العزيد. أ.
  )مدير التحرير(

 أستاذ العقيدة ابجلامعة اإلسالمية
 

 محدي السيد ابسم بنأ.د. 
 أستاذ القراءات ابجلامعة اإلسالمية

 

 العبيد عبدالعزيز بن صاحلأ.د. 
 اإلسالميةابجلامعة أستاذ التفسري وعلوم القرآن 

 

 اخللف حسني بنعواد أ.د. 
 احلديث جبامعة الشارقة بدولة اإلماراتأستاذ 

 

 أ.د. أمحد بن حممد الرفاعي
 أستاذ الفقه ابجلامعة اإلسالمية

 

 أمحد بن ابكر الباكريأ.د. 
 جلامعة اإلسالميةابأستاذ أصول الفقه 

 

 عمر بن مصلح احلسييند. 
 ابجلامعة اإلسالمية املشاركفقه السنة ستاذ أ

 

*** 
 خالد بن سعد الغامديد.  سكرتري التحرير:
عمر بن حسن العبديلقسم النشر: 

 اهليئة االستشارية
 

 أ.د. سعد بن تركي اخلثالن
 (اسابق  )عضو هيئة كبار العلماء 

 

 سعود بن سلمان بن حممد آل سعودد. مسو األمري 
 أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود

 

 سعيدبن يوسف بن حممد  معايل األستاذ الدكتور
 والدعوة واإلرشاد انئب وزير الشؤون اإلسالمية

 

 أ.د. عياض بن انمي السلمي
 اإلسالمية رئيس حترير جملة البحوث

 

 هللا محيتو أ.د. عبد اهلادي بن عبد
 أستاذ التعليم العايل يف املغرب

 

 أ.د. مساعد بن سليمان الطيار
 أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود

 

 أ.د. غامن قدوري احلمد
 األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت

 

 أ.د. مبارك بن سيف اهلاجري
 )سابقا (عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت 

 

 أ.د. زين العابدين بال فريج
 أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين

 

 حمّمد الصغريبن أ.د. فاحل 
 أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 

 أ.د. محد بن عبد احملسن التوجيري
 أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 



 

 

قواعد النشر يف اجمللة
() 

  ؛ مل يسبق نشره.ا  جديدالبحث كون يأن 
  اجلّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.و  يّتسم ابألصالةأن 
  من حبوٍث سبق نشرها للباحث. مستاًل كون يأن ال 
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمّي األصيل، ومنهجّيته. 
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 .يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية 
  ( مستالت من حبثه.10)مينح الباحث يف حال نشر البحث ورقيا 
  إعادةوهلا كافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال 

 -نشره ورقّيا  أو إلكرتونّيا ، وحيّق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احملّلّية والعاملية 
 وذلك دون حاجة إلذن الباحث. -مبقابل أو بدون مقابل 

  يف أي وعاء من  -ال حيّق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للّنشر يف اجملّلة
 حترير اجمللة.إذن كتايب من رئيس هيئة إالّ بعد  -أوعية الّنشر 
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 .مستخلص البحث ابللغة العربّية، و ابللغة اإلجنليزيّة 
 ها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.مقّدمة، مع ضرورة تضمن 
 .صلب البحث 
 .خامتة تتضّمن النّتائج والّتوصيات 
 .ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية 
 .رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة 
 .)املالحق الالزمة )إن وجدت 

  :يُرسُل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية 
، منوذج التعهد، سرية ذاتية خمتصرة، PDFو  WORDالبحث بصيغة 
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 املستخلص
، هتدف الدراتسة إىل الاةرف عوى الرعاايت ادحلدثثية المار ة يف حكم اقانذء الكالب

كذلبيع عحنمه ،  إضذفة إىل األحكذم المرعية املاةوقة ب ، عبيذن عج  اجلاع بني هذه الرعاايت
عهذ ثقذس عُيخَرَّج عوى  لك هن ، المار  يف الرعاايت عهذ ثساثىن هن عهذ ثدخل حتت  النهي 

 .ة عويهذ توك األحكذموعهةرفة ادحِلَكم املماا، هسذئل عصرثة انزلة
 .( ِحَكم، أحكذم، الكالب، اقانذء) : الكلمات املفتاحية
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Abstract 
The study aims to identify the Hadith narrations which were reported 

on the ruling of acquisition of dogs ،and the way of combining these 
Hadiths ،in addition to the Shari'ah ruling related to it ،such as selling and 
the like ،and what falls under the prohibition reported in the narrations and 
what is considered an exemption, including contemporary issues that could 
be premised on it based on analogy an [jurisprudential] extraction   ، and 
knowing the underlying wisdoms behind the rulings therein. 

Key Words: Acquisition ،dogs ،rulings ،wisdoms. 
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نبينذ حماد ، عالصالة عالسالم عوى أشرف األنبيذء عاملرتسوني، الةذملنيادحلاد هلل رب 
 :أهذ بةد، ععوى آل  عصحب  أمجةني

 چک  ک  ک  گچ: فوقد كرم هللا بين آ م عوى مجيع املخومقذت كاذ قذل تةذىل

عحرم عويهم اخلبذئ  ، عهن تكرمي  هلم أن أابح هلم الطيبذت عهذ في  نفع هلم، [٧٠: ]اإلتسراء
 .عهن  لك بيذن األحكذم املاةوقة ابدحليمان مجالً عتفصيالً ، في  ضرر عويهم عهذ

 .عغري  لك هذ ثاةوق ابلكالب اقانذًء عبيةذً : عهن مجوة هذ بين  اإلتسالم هن أحكذم
عإن النذظر يف اجملااةذت اإلتسالهية ثرى تسراين ظذهرة اقانذء الكالب لغري ادحلذجة 

 .ب ع لك ممذ جيدر الانبي  عوي  عالاحذثر هن  عالامعية ، تقويداً لوغرب عتمبهذً هبم
 راتسة  –عهن هنذ جذءت فكرة هذا البح  عالذي عنمنت ل  بـ )اقانذء الكالب 

 .حدثثية فقهية(
عصوى هللا عتسوم عوى نبينذ حماد ععوى ، عأتسأل هللا الامفيق عالسدا  عاإلعذنة عالرشذ 

 .آل  عصحب  أمجةني

 :أهداف البحث

 :دراتسة إىل حتقيق األهداف الاذليةترهي ال 
 .الاةرف عوى الرعاايت ادحلدثثية المار ة يف حكم اقانذء الكالب عخترجيهذ -1
 . راتسة الرعاايت عبيذن عج  اجلاع بينهذ -2
 .اتسانبذط األحكذم عادحِلكم هنهذ -3
 .تمعية اجملااع هبذه األحكذم عادحِلكم -4

 :أسئلة البحث

 ؟الكالبهذ الرعاايت المار ة يف حكم اقانذء  -1
 ؟هذ األحكذم المرعية املاةوقة ابقانذء الكالب -2
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 :أهمية البحث

 :تسااد الدراتسة أمهياهذ هن خالل هذ ثوي
انامذر ظذهرة اقانذء الكالب يف بةض اجملااةذت اإلتسالهية إهذ تقويدًا عتمبهذً   -1

 .ععامم البومى بذلك ثساوزم  راتساهذ، ابلغرب أع جهاًل أبحكذههذ المرعية
املساجدات يف أحكذم الكالب كحذجة بةض اجلهذت األهنية طرأت بةض   -2

 .القانذئهذ  عاالتسافذ ة هنهذ يف ههذم هةينة
 .ممذ  عذين لوكاذبة فيهذ، مل أقف عوى حب  خذص هبذه املسألة  -3
ادحلذجة املذتسة لدراتسة بةض الرعاايت ادحلدثثية  راتسة حبثية أكذ ميية جتاع بني   -4

 .الفقهيالاكييف اجلذنب ادحلدثثي ع 

 :الدراسات السابقة

 راتسة حدثثية  - مل أقف عوى  راتسة هاخصصة تنذعلت همضمع اقانذء الكالب 
عإمنذ الذي عقفت عوي   راتسذت تنذعلت همضمع الكالب عوى ، بدراتسة هساقوة - فقهية

 :تسبيل الةامم عهن هذه  الدراتسذت هذ ثوي
عبد هللا عبيد ، -  راتسة فقهية -بيع كوب الصيد عادحلراتسة بني ادحلظر عاإلابحة  -1

 .(2٠1٠)، (3الةد  )، جموة جذهةة الطذئف )اآل اب عالرتبية(، النفذعي
، املةهد الةذيل لوقضذء، بن انصر الممشي هذجد، األحكذم الفقهية املاةوقة ابلكالب -2

 .رتسذلة هذجساري غريهنممرة، جذهةة اإلهذم حمادبن تسةم 
رتسذلة ، جذهةة القدس، الةاذرن جمد أمحد ، قضذاي فقهية هةذصرة هاةوقة ابلكالب -3

 .هذجسرت غري هنممرة
عرافد ، زثنب إبراهيم حسني: البذحثذن، حكم اقانذء الكالب يف الفقة اإلتسالهي -4

عذم ، 11اجملود ، الةراق، جذهةة تكرثت، جموة آ اب الفراهيدي، حماد حسني
 .1٧1-148: ص، 36الةد  ، م2٠19

إبراهيم بن تسوياذن ، بذت اجلزائيهدى حجية اتساغراق الكوب البمليسي يف اإلث -5
 .م(2٠14)، (1الةد )، األر ن، جموة  راتسذت عومم المرثةة عالقذنمن، قطذعنة
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، وة هدى اإلتسالمجم، إبراهيم بن همذم اخلطيب، املضذر الصحية القانذء الكالب -6
 .م(198٧)، (8الةد )، األر ن

الةذم لودراتسة ادحلذلية ثالحظ هن خالل اتساةراض الدراتسذت السذبقة صواهذ ابملمضمع 
األعىل ركزت عوى  راتسة الكالب هن  ذت األربعالدراتس إال أن، عهي  راتسة عن الكالب

عوى جزئية هةينة عهي بيع كوب الصيد  األعىل اقاصرتيف حني ، اجلذنب الفقهي فقط
يف اجملذل القذنمين  البحت هن حي  هدى  اخلذهسةتسة ابيناذ كذنت الدر ، عادحلراتسة فقط

يف اجملذل الصحي هن  السذ تسةتسة اعأهذ الدار ، ثبذت اجلزائيلكوب البمليسي يف اإلحجية ا
 .قانذء الكالبال الصحية ضذراملحي  بيذن 

تسة هساقوة اعهي  ر ؛ مجةت بني اجلذنب ادحلدثثي عالفقهيهذه الدراتسة يف حني أن 
 .عِحكم حترميهذ هذ عبيةهذئاقانذحخكم عن الكالب هن حي  

 :منهج البحث

 .البح  عوى املنهج المصفي الاحويويثقمم 

 :خطة البحث

، عهنهج البح ، عأمهية الدراتسة، عأتسئوة الدراتسة، أهداف الدراتسة: عتاضان: املقدهة
 .عإجراءات البح ، عخطة البح 

 :وفيه: التمهيد
 .هةىن االقانذء يف الوغة عاالصطالح: أعالً 
 .هةىن الكوب يف الوغة عاالصطالح: اثنيذً 

، واجلمع بني رواايهتا، األحاديث الواردة يف حكم اقتناء الكالب: األولاملبحث 
 :انوفيه مطلب

 .األحذ ث  المار ة يف حكم اقانذء الكالب عخترجيهذ: املطوب األعل
 .اجلاع بني الرعاايت: املطوب الثذين

 :وفيه مطالب، قتناء الكالباألحكام املتعلقة اب: املبحث الثاين
 .اقانذء الكالبحكم : املطوب األعل
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 الكالب  حكم بيع: املطوب الثذين
 .ادحِلكم اليت  كرهذ الةواذء هن عوة النهي عن اقانذء الكالب: املطوب الثذل 

 .عتاضان أبرز الناذئج عالامصيذت: اخلذمتة
 .فهرس املمضمعذت، فهرس املصذ ر عاملراجع: الفهذرس الةواية

 :إجراءات البحث

 :يتلبحث باآلا اءاتجرإميكن تلخيص 
 .عخترجيهذ هن  عاعثن السنة املةاادة، األحذ ث  المار ة يف حكم اقانذء الكوب مجع -1
، أبم  اع ، هسوم، ) البخذري: ترتيب املخرجني اباداء أبصحذب الكاب الساة -2

 عإ ا، مث بةد  لك ثكمن الرتتيب حسب المفيذت، ابن هذج  (، النسذئي، الرتهذي
ثكمن الةزع عند ع ، ليهاذإ عقاصر بذلةزأحدمهذ أيف أع  لصحيحنيادحلدث  يف ا نكذ

 .دحلدث اقم عر حةفلصاالاخرثج بذكر اجلزء ع 
 .ع كر أ لاهميف املسألة  عرض أقمال الةواذء -3
 .تمثيق األقمال الفقهية هن املصذ ر املةاادة يف كل هذهب -4
 .أهل الةومالرتجيح يف املسألة اليت عاذ هذ أقمال  -5
هع رقم اآلثة ععضةهذ بني قمتسني ع لك  بذكر اتسم السمرة؛ عزع اآلايت عترقياهذ -6

اآلثة اخلذهسة هن تسمرة البقرة ثكمن عزعهذ هكذا : فاثالً ، بةد هنذثة اآلثة املنقملة
 .[ 5: البقرة ]

 .الرتمجة لرعاة أحذ ث  االقانذء برتمجة همجزة -٧
 .إثضذح الكواذت الغرثبة هن كاب غرثب ادحلدث  عهن هةذجم الوغة  -8
 .فيهذ أهم الناذئج اليت تمصوت إليهذخام البح  خبذمتة أ كر  -9
 .عفهرس املمضمعذت، فهرس املصذ ر عاملراجع: تزعثد البح  ابلفهذرس اآلتية -1٠
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 :التمهيد

 .معىن القتناء يف اللغة والصطالح: أولا 
 :ثدعر هةىن االقانذء يف الوغة عوى هةنيني: القتناء يف اللغة

 -كمن أع بكسر فسكمن بضم فس-القنية هأخم  هن : لال خذر مبةىن االختذ : األول
 .(1)نسذن هن الغنم عحنمهذ لنفس  ال لواجذرةهذ ثاخذه اإل
 .(2)ثةين ممومك: ن  عبد قِ : ثقذل، ية املوكن  ألن القِ : أييت مبةىن الااوك: الثاين

: عِهن هذا قملخك، فااخذ الميء لال خذر هااوك ل ؛ لوثذين عاملةىن األعل هؤ   
 .(3)َعِاوتخ عوى أنّ  ثكمن عندي ال أخرج  ِهن َثدي: أي، عكذااقانَـي تخ كذا 

 :القتناء يف الصطالح
هذ اختذه املرء : علذا قيل يف تةرثف ؛ عاالقانذء يف االصطالح هأخم  هن املةىن الوغمي

 .(4)لالنافذع بثارات  ال لواجذرة يءاالحافذظ ابلم: أع، لنفس  ال لواجذرة
 .اللغة والصطالحمعىن الكلب يف : اثنياا 

عمجع ، عمجة  أكوب عكالب، عهم هةرعف، كل تسبع عقمر: الكوب يف الوغة 
 .(5)أثضذ عكوبذت، عاألنثى كوبة عمجةهذ كالب، أكذلب: اجلاع

 .(6)هم  لك ادحليمان النبذح: عيف االصطالح 
                                                 

، 1( انظر: أمحد بن فذرس بن زكراي الرازي، "هقذثيس الوغة". حتقيق عبد السالم حماد هذرعن، )ط1)
؛ عحماد بن أيب بكر الرازي، "خماذر الصحذح". 29: 5م(، 19٧9 -هـ 1399بريعت:  ار الفكر، 

 . 261م(، ص: 1999هـ، 142٠، بريعت: املكابة الةصرثة، 5حتقيق: ثمتسف الميخ حماد، )ط
: 13هـ(، 13٠٠، بمالق: املطبةة األهريثة، 1ر: حماد بن هكرم بن هنظمر، "لسذن الةرب". )ط( انظ2)

بن حماد ادحلسين الزبيدي، "اتج الةرعس هن جماهر القذهمس". حتقيق جمامعة هن  ؛ عحماد348
 . 21: 36، القذهرة:  ار اهلداثة (، 1احملققني، )ط

، بريعت:  ار إحيذء 1قيق حماد عمض هرعب، )ط( حماد بن أمحد األزهري، "هتذثب الوغة". حت3)
 . 424: 9م(، 2٠٠1الرتاث الةريب، 

-ه14٠8، عاذن:  ار النفذئس، 2( انظر: حماد رعاس قوةجي عآخرثن، "هةجم لغة الفقهذء". )ط4)
 . 83م(، ص1988

 . ٧22: 1( انظر: ابن هنظمر، "لسذن الةرب"، 5)
( انظر: ادحلسني بن حماد الراغب األصفهذين، "املفر ات يف غرثب القرآن". حتقيق صفمان عدانن 6)

= 
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 :مطلبان وفيه، واجلمع بني رواياتها، األحاديث الواردة يف حكم اقتناء الكالب: املبحث األول

 .األحاديث الواردة يف حكم اقتناء الكالب وخترجيها: املطلب األول

عر ت أحذ ث  حكم اقانذء الكالب عن تساة هن الصحذبة رضي هللا عنهم عأبلفذظ 
 :عهي عوى النحم اآليت، هاةد ة

حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما وقد رواه عنه أربعة من التابعني وواحد : أولا 
 :الصحابةمن 

، لكمهنذ أصح تسنداً بل غذلبهذ يف الصحيحني أع أحدمهذ؛ تسأبدأ بذكر رعاايت الاذبةني
 :عهم عوى النحم الاذيل

نقص ، أع ضذرِ ، إال كوب هذشية هن اقاىن كوبذً ": بوفظ(1)انفع همىل عبدهللا بن عار -1
 إال كوبذ ضذرايً  هن اقاىن كوبذً " : عيف رعاثة عن ، (2)" هن عاو  كل ثمم قرياطذن

 .(3)"أع كوب هذشية، لصيد
أع كوب ، لصيد ضذرايً  إال كوبذً  هن اقاىن كوبذً ": بوفظ (4)تسذمل بن عبدهللا بن عار -2

                                                 

= 

 . ٧2٠هـ(، ص: 1412،  همق:  ار القوم، 1الداع ي، )ط
( هم انفع، أبم عبد هللا املدين همىل ابن عار، ثقة ثبت فقي  همهمر، هذت تسنة تسبع عمرة عهذئة أع 1)

ن حماد بن أمحد بن حجر الةسقالين، أبم الفضل، "تقرثب بةد  لك، انظر: أمحد بن عوي ب
 . 559م(، ص: 1986 -ه 14٠6، تسمراي:  ار الرشيد، 1الاهذثب". حتقيق حماد عماهة، )ط

( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب الذابئح عالصيد، ابب هن اقاىن كوبذ ليس بكوب صيد أع هذشية 2)
سذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن (، عهسوم يف صحيح : كاذب امل5482ح: 8٧/ ٧)

 (. 15٧4ح: 3/12٠1نسخ ، عبيذن حترمي اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )
ح: 4/55(؛ الطحذعي يف شرح هةذين اآلاثر: )1٧41ح: 2/969( أخرج  اإلهذم هذلك يف املمطأ: )3)

5٧٠6 .) 
رشي الةدعي، أبم عار أع أبم عبد هللا املدين، أحد ( هم تسذمل بن عبد هللا بن عار بن اخلطذب الق4)

الفقهذء السبةة، عكذن ثبًاذ عذبًدا فذضاًل كذن ثمب  أببي  يف اهلدي عالسات، هذت يف آخر تسنة تست 
      226عوى الصحيح، انظر: ابن حجر، "تقرثب الاهذثب"، ص: 
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أميذ أهل  ار اختذعا  " : عيف رعاثة عن ، (1)"فإن  ثنقص هن أجره كل ثمم قرياطذن، هذشية
 .(2)"قرياطذننقص هن عاوهم كل ثمم ، أع كوب صذئد، إال كوب هذشية، كوبذً 

نقص  ، أع ضذرثة، ليس بكوب هذشية، هن اقاىن كوبذً  ": بوفظ(3)عبدهللا بن  ثنذر -3
 .(4)"كل ثمم هن عاو  قرياطذن

، أع غنم، إال كوب زرع، هن اختذ كوبذً  ": بوفظ(5)أبم ادحلكم ، عبدالرمحن بن أيب نخةم -4
 .(6)"ثنقص هن أجره كل ثمم قرياط، أع صيد

، تسألت جذبرًا عن إهسذك الكوب: أبم الزبري قذلعبد هللا رضي هللا عن   جذبربن -5
" هن : أن  مسع رتسمل هللا صوى هللا عوي  عتسوم ثقمل، ابن عارأخربين : فقذل

 .(7)"نقص هن أجره كل ثمم قرياطذن، أهسك 

                                                 

كوبذ ليس بكوب صيد أع هذشية   ( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب الذابئح عالصيد، ابب هن اقاىن1)
 (. 5481ح: 8٧/ ٧)

( أخرج  هسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي 2)
 (. 15٧4ح: 12٠2/ 3اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )

( هم عبد هللا بن  ثنذر الةدعي همالهم، أبم عبد الرمحن املدين، همىل ابن عار، ثقة، هذت تسنة تسبع 3)
 . 3٠2ععمرثن، انظر: ابن حجر، "تقرثب الاهذثب"، ص: 

( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب الذابئح عالصيد، ابب هن اقاىن كوبذ ليس بكوب صيد أع هذشية 4)
 (. 548٠ح: 8٧/ ٧)

د الرمحن بن أيب نخةم البجوي، أبم ادحلكم الكميف الةذبد صدعق، هذت قبل املذئة انظر: ابن عب ( هم5)
 . 4٠28حجر، "تقرثب الاهذثب"، ص: 

( أخرج  هسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي 6)
 (. 15٧4ح: 12٠2/ 3اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )

(، عإتسنذ ه ضةيف لضةف ابن هليةة، عهم 5393ح: 9/291( أخرج  اإلهذم أمحد يف هسنده: )٧)
يف  الثذباةهللا، عبقية رجذل  ثقذت رجذل الصحيح، عادحلدث  صحيح؛ لمماهده الكثرية  عبد

 هم هبني يف هذا البح .  الصحيحني كاذ
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 :وقد رواه عنه أربعة من التابعني، حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: اثنياا 
، عال أرض، عال هذشية، ليس بكوب صيد، هن اقاىن كوبذً ": بوفظ (1)املسيبتسةيد بن  -1

 .(2)"فإن  ثنقص هن أجره قرياطذن كل ثمم
فإن  ثنقص هن عاو  كل ثمم ، هن أهسك كوبذً ": بوفظ(3)ابن عبدالرمحن أَبخم تَسوَاة -2

، إال كوب هذشية هن اختذ كوبذً ": عيف رعاثة عن ، (4)"أع هذشية، إال كوب حرث، قرياط
 .أع زرع، أع صيد

، عال غنم، ليس بكوب صيد، هن اختذ كوبذً " : بوفظ(5)أبم رزثن ، هسةم بن هذلك -3
 .(6)"نقص هن عاو  كل ثمم قرياط

عال ، عال صيد، ليس بكوب زرع، هن اختذ كوبذ": حيَّذن بن بسطذم اهلذيل بوفظ -4

                                                 

عذئذ بن عاران بن خمزعم القرشي املخزعهي،  ( هم تسةيد بن املسيب حزن بن أيب عهب بن عارع بن1)
أحد الةواذء األثبذت الفقهذء الكبذر، اتفقما عوى أن هرتسالت  أصح املراتسيل، عقذل ابن املدثين: ال 
أعوم يف الاذبةني أعتسع عوًاذ هن ، هذت بةد الاسةني، عقد انهز الثاذنني، انظر: ابن حجر، " تقرثب 

 . 241الاهذثب"، ص: 
سوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي ( أخرج  ه2)

 (. 15٧5ح: 12٠3/ 3اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )
( هم أبم تسواة ابن عبد الرمحن بن عمف الزهري املدين، قيل: امس  عبد هللا، عقيل: إمسذعيل، ثقة 3)

 أع أربع عهذئة عكذن هملده تسنة بضع ععمرثن، انظر: ابن حجر، " هكثر، هذت تسنة أربع عتسةني
 . 645تقرثب الاهذثب"، ص: 

(، 2322ح: 1٠3/ 3( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب املزارعة، ابب اقانذء الكوب لوحرث )4)
عهسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي اقانذئهذ إال 

 (. 15٧5ح: 12٠3/ 3لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )
تسدي الكميف، ثقة فذضل، هن الثذنية، هذت تسنة سمس عامذنني، ( هم هسةم  بن هذلك، أبم رزثن األ5)

 . 528انظر: ابن حجر، " تقرثب الاهذثب"، ص: 
( أخرج  هسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي 6)

 (. 15٧5ح: 12٠3/ 3اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )
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 .(1)قرياط" فإن  ثنقص هن أجره كل ثمم، هذشية
مسةت رتسمل هللا صوى هللا عوي  : قذل، -(2)حديث سفيان بن أيب زهري رضي هللا عنه: اثلثاا 

نقص هن عاو  كل ثمم ، (3)عال ضرعذً ، غين عن  زرعذً ال ثخ ، هن اقاىن كوبذً ": ثقمل، عتسوم
إي عرب هذا : قذل؟ آنت مسةت هذا هن رتسمل هللا صوى هللا عوي  عتسوم: قذل، "قرياط

 .(4)املسجد
هن " : عن النيب صوى هللا عوي  عتسوم قذل عبدهللا بن مغفل رضي هللا عنهحديث : رابعاا 

 .(5)"إال كوب صيد أع هذشية أع زرع نقص هن أجره كل ثمم قرياط اختذ كوبذً 
أن رتسمل هللا صوى هللا عوي   حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه: خامساا 

بكوب قنص أع كوب هذشية نقص هن هن اختذ كوبذ ليس ": عتسوم  كر الكالب فقذل
 .(6)" أجره كل ثمم قرياط

                                                 

(، عإتسنذ  رجذل  ثقذت رجذل الميخني هذعدا 854٧ح: 14/223أخرج  اإلهذم أمحد يف هسنده )( 1)
حيَّذن بن بسطذم اهلذيل، فقد رعى ل  ابن هذج ، ع كره ابن حبذت يف الثقذت، ثنظر: تسنن ابن 

(، عادحلدث  صحيح؛ لكثرة شماهده  4/1٧1(، عالثقذت البن حبذن )2445ح: 2/8٧1هذجة: )
 . تقدم بيذن  كاذ

( هم تسفيذن ابن أيب زهري األز ي هن أز  شنمءة، بفاح املةجاة عبضم النمن عبةد الماع مهزة، صحذيب، 2)
 . 244ثخةد يف أهل املدثنة، انظر: ابن حجر، " تقرثب الاهذثب"، ص: 

( الضَّرع: اتسم لكل  ات خخفّ  عِظو ف، عهم كنذثة عن املذشية، انظر: املبذرك بن حماد اجلزري، ابن 3)
األثري، "النهذثة يف غرثب ادحلدث  عاألثر". حتقيق طذهر أمحد الزاعي عحمام  حماد الطنذحي، 

 . 68: 2م(، 19٧9هـ/1399بريعت: املكابة الةواية،  )
(، 2323ح: 1٠3/ 3( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب املزارعة، ابب اقانذء الكوب لوحرث )4)

ر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي اقانذئهذ إال عهسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األه
 (. 15٧6ح: 12٠4/ 3لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )

( أخرج : النسذئي يف اجملاىب: كاذب الصيد عالذابئح، ابب الرخصة يف إهسذك الكوب لوحرث 5)
 (. 4288ح: 188/٧)

عالطرباين يف املةجم األعتسط (، 5٧1٧ح: 4/56( أخرج  الطحذعي يف شرح هةذين اآلاثر)6)
= 
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، هن اقاىن كوبذ إال كوب قنص " حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه  موقوفاا : سادساا 
 .(1)"أع هذشية نقص هن أجره كل ثمم قرياط

 .اجلمع بني روايات احلديث: املطلب الثاني

  عن تةذرض أع-املخاوفة يف ألفذظهذ  احاذج الةواذء إىل اجلاع بني رعاايت األحذ ث 
ألتسبذب كثرية هنهذ تكرار ، ألن اخاالف األلفذظ عاقع يف األحذ ث  الحمذلة؛ -باةذرض
عتةّد خهذ هن النيب صوى هللا عوي  عتسوم يف جمذلس خماوفة  هن الصحذبة زا  يف ، ادحلذ ثة

 .مسع عكٌل هنهم حّدث مبذ، بةضهذ عاخاصر يف البةض اآلخر حسب ادحلذل
عقد ثكمن االخاالف هن الصحذبة رضمان هللا عويهم عهن بةدهم هن الرعاة إهذ بسبب  

فاجدهم ثرععن  أبلفذظ خماوفة علكن املةىن ، رعاثة ادحلدث  ابملةىن عاتساةاذل املرتا فذت يف األلفذظ
 .أع بزاي ة أحدهم عوى اآلخر بزاي ة هؤثرة يف ادحلكم لافذعهتم يف الضبط عادحلفظ، عاحد

 :عميكن  راتسة اجلاع بني اخاالف رعاايت هذا ادحلدث  عوى النحم اآليت 
جذءت يف حدث  ابن عار  فقد؛ اجلمع بني الرواايت اليت وردت بلفظ الضراوة: أولا 

 :عهي عوى النحم الاذيل، رعاايت أربعيف  اذرضي هللا عنه
                                                 

= 

(، عقد تصحف يف شرح هةذين اآلاثر )عارع( إىل )عار(، عقد  كره ابن 2٧8٧ح: 3/158)
 ( يف هسند عبدهللا بن عارع بن الةذص عوى الصماب. 9/43٧حجر يف احتذف املهرة)

هن قبيل  ( همقمفذً، عل  حكم الرفع؛ ألن  ليس19943ح: 4/264( أخرج  ابن أيب شيبة يف هصنف  )1)
الرأي عاالجاهذ ، عتمهد ل  الرعاايت الثذبا  يف الصحيحني كاذ تسبق بيذهنذ، عقد أخرج  أبمثةوى 

( 38٠ح: 3/٧65(، عأبمبكر اإلمسذعيوي يف هةجا : )5٠25ح: 8/439املمصوي يف هسنده: )
: ثضع هرفمعذً، عالثصح، في  تسالم بن أيب خخبزة البصري، جماع عوى ضةف ، قذل عن  ابن املدثين

ادحلدث ، عقذل النسذئي: هرتعك، عقذل الدارقطين: ضةيف، عقذل الذهيب: هذلك، علالتسازا ة هن 
أقمال األئاة يف ضةف  ثنظر: حماد بن أمحد الذهيب، "هيزان االعادال يف نقد الرجذل". حتقيق: عوي 

، ع أمحد بن عوي بن حجر 1٧4: 2، ه(1382بن حماد البجذعي، )بريعت:  ار املةرفة، 
، بريعت: هكاب املطبمعذت 1الةسقالين، "لسذن امليزان". حتقيق: عبدالفاذح أبم غدة، )ط

 . 58: 3م(، 2٠٠2ه /1423 ار البمذئر اإلتسالهية،  -اإلتسالهية 
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 ." أع ضذر، إال كوب هذشية هن اقاىن كوبذً  ": الرعاثة األعىل -1
 ،"أع كوب هذشية، لصيد إال كوبذ ضذرايً " : الرعاثة الثذنية -2
 ."أع كوب هذشية، لصيد ضذراي إال كوبذً  ": ثذلثةالرعاثة ال -3
 ." أع ضذرثة، ليس بكوب هذشية" : الرعاثة الرابةة -4

م يف الرعاايت األخرى أخهب فّسرت هذ ثذلثةن الرعاثة الثذنية عالإ: علوجاع بني الرعاايت ثقذل
كاذ عر  يف مجيع -كوب الصيد  (1)اليت عر ت بوفظ الضرعاة فقط أبن املقصم  ابلكوب الضذري

" : األعىل بوفظ، عقد جذءت أبربةة ألفذظ، -تقدم رعاايت حدث  أيب هرثرة رضي هللا عن  كاذ
عقيل ، تتوم عحق  ، ال  رثت عال تويت: حنمضذرثة " ابلاأني  لوانذتسب هع لفظ هذشية 

: صفة لوجاذعة الضذرثن أصحذب الكالب املةاذ ة الضذرثة عوى الصيد ثقذللالتساةذرة عوى أهنذ 
را الكوب عأضراه صذحب  أي عم ه عض، ضرا عوى الصيد ضراعة أي تةم   لك عاتساار عوي 

 جمرعران عوى الةطف عوىبوفظ "ضذري عضذر"  عاألعىل عالرابةة، عاجلاع ضمار، غراه ابلصيدأع 
ثبمت اليذء يف ضذري عوى الوغة القويوة يف إثبذهتذ ع ، عهم هن إضذفة املمصمف إىل صفا ، هذشية

صفة إن لفظة ضذر عضذري هنذ : عقيل، هن غري ألف عالم عاملمهمر حذفهذ (2)يف املنقمص
إال   جذء يف رعاثة "اتساةذرة كاذ  لورجل الصذئد صذحب الكالب املةاذ  لوصيد فساذه ضذرايً 

 .(3)بوفظ " ضذرايً" عهم ظذهر اإلعراب عالثذنية، "ية أع كوب صذئدكوب هذش
                                                 

( أي كوًبذ هخةّمً ا ابلصيد، ثقذل َضرِي الكوب عأضراه صذحب : أي عّم ه عأغراه ب ، عجياع عوى َضمار ، 1)
 . 68: 3النهذثة يف غرثب ادحلدث  عاألثر"، انظر: ابن األثري، "

( املنقمص هم: " االتسم املةرب الذي آخره ايء الزهة قبوهذ كسرة حنم املرتقي"، انظر: عبد هللا بن عبد 2)
، القذهرة:  ار الرتاث،  ار هصر، 2٠الرمحن الةقيوي. حتقيق حماد حميي الدثن عبد ادحلايد، )ط

 . 81: 1م(،  198٠ -هـ  14٠٠
( انظر: حمام  بن أمحد بن همتسى ادحلنفي بدر الدثن الةيين، "عادة القذري شرح صحيح البخذري"، 3)

(، حيىي بن شرف أبم زكراي النمعي، "املنهذج شرح صحيح 12/158)بريعت:  ار إحيذء الرتاث الةريب(، )
بن عوي بن ، حماد 236: 1٠هـ(، 1392، بريعت:  ار إحيذء الرتاث الةريب، 2هسوم بن ادحلجذج"، )ط

حماد بن عبد هللا الممكذين، "نيل األعطذر هن أحذ ث  تسيد األخيذر شرح هناقى األخبذر". حتقيق عصذم 
 . 145: 5م(، 1993 -هـ 1413، هصر:  ار ادحلدث ، 1الدثن الصبذبطي، )ط
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 .حرث( كلب ماشية وصيد ( والرواية اليت فيها زايدة )كلب زرع أو اجلمع بني رواية )إل: اثنياا 
 ععافق ، هرثرة رضي هللا عن  رعاهذ أبم، (1)ألهنذ زاي ة حذفظ؛ هذه الزاي ة هقبملة 

 عأهذ قمل ابن عار رضي هللا عن  ملذ، تسفيذن بن أيب زهري ععبدهللا بن هغفل رضي هللا عنهاذ
ن  إفقد تمهم هن قذل ، (2)فقد كذن صذحب زرع، ثرحم هللا أاب هرثرة: ل عن هذه الزاي ةتسخئ

، هرثرةإن  أرا  بذلك اإلشذرة إىل تثبيت رعاثة أيب : أن ثقذل عىلعاأل، (3) أنكر زاي ة الزرع عوي 
بميء حياذج إىل  هماغالً عهن كذن ، عأن تسبب حفظ  هلذه الزاي ة أن  كذن صذحب زرع

هن رعاثة أيب ادحلكم عن  عند  يف حدث  ابن عار، زرع: عهع هذا جذء لفظ، هةرفة أحكذه 
بن عار ملذ مسةهذ هن أيب هرثرة عحتققهذ عن النيب صوى ا فيحاال أن؛ تقدم خترجي  كاذهسوم  

عحياال أن  ، تسوم رعاهذ عن  بةد  لك عزا هذ يف حدثث  الذي كذن ثرعث  بدعهنذهللا عوي  ع 
 .عنسيهذ يف عقت فرتكهذ، تذكر يف عقت أن  مسةهذ هن النيب صوى هللا عوي  عتسوم فرعاهذ

هن الصحذبة يف عافق  ثالثة  هبذه الزاي ة بل أن أاب هرثرة ليس هنفر اً  :خلالصةوا 
يف رعاثاهذ  اً كذن هنفر   علم، هن بينهم عبدهللا بن عار عوي  عتسومرعاثاهذ عن النيب صوى هللا 

 .(4)لقخِبوت هن  رضي هللا عن 

                                                 

ذين ( انظر: ثمتسف بن عبد هللا بن حماد بن عبد الرب بن القرطيب، "الااهيد ملذ يف املمطأ هن املة1)
عاألتسذنيد". حتقيق هصطفى بن أمحد الةومي عآخرثن، )املغرب: عزارة عامم األعقذف عالمؤعن 

 . 219: 14هـ(، 138٧اإلتسالهية، 
( أخرج : هسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي 2)

 (. 15٧5ح: 3/12٠3اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )
( عممن جزم إبنكذر ابن عار لزاي ة أيب هرثرة، ابن حجر، حي  قذل " "فأهذ زاي ة الزرع فقد أنكرهذ 3)

ابن عار"، انظر: أمحد بن عوي بن حجر الةسقالين، "فاح البذري بمرح صحيح اإلهذم البخذري"، 
بد الرب حي  قذل: " ، عابن ع6: 5ه(، 13٧9حتقيق حمب الدثن اخلطيب، )بريعت:  ار املةرفة، 

عقد أجذز هذلك عغريه هن الفقهذء اقانذء الكالب لوزرع عالصيد عاملذشية، عمل جيز ابن عار اقانذءه 
 . 219: 14الرب، "الااهيد"،  لوزرع ععقف عندهذ مسع"، ابن عبد

، عالنمعي، 98: 21، عالةيين، "عادة القذري"، 6٠9: 9( انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 4)
 . 238: 1٠هذج"، "املن
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 .( ورواية )قرياطان((1)اجلمع بني رواية  )قرياط: اثلثاا 
 : كر الةواذء عد اً هن األجمبة لوجاع بني هذتني الرعاثاني هنهذ

الاغويظ فجةل  فزا  يف؛ ثناهمافوم يف أعل األهر   ظ عويهم ىف اختذ  الكالبغوَّ  -1
 .(2)هكذن القرياط قرياطني

 .(3)ادحلكم لوزائد لكمن  حفظ هذ مل حيفظ اآلخر أن -2
عنقص القرياط ، نزل عوى حذلني فنقص القرياطني ابعابذر كثرة اإلضرار ابختذ هذثخ  -3

 .(4)ابعابذر قوا 
 .(5)ملةىن فيهاذأن  حياال أن  يف نمعني هن الكالب أحدمهذ أشد أ ى هن اآلخر أع  -4
، أع مبكة ثنقص قرياطذن فيكمن ممسك  ابملدثنة هثالً ؛ أن ثكمن  لك الخاالف املماضع -5

 .(٧)أعالقرياطذن يف املدائن عحنمهذ هن القرى عالقرياط يف البما ي، (6)عبغريمهذ قرياط

                                                 

: "عقد عر  لفظ القرياط يف عدة أحذ ث  فانهذ هذ حيال عوى القرياط املاةذرف، -رمح  هللا-( قذل ابن حجر1)
عهنهذ هذ حيال عوى اجلزء يف اجلاوة عإن مل تةرف النسبة، فان األعل حدث  كةب بن هذلك هرفمعذ إنكم 

ناذ ألهل هكة ابلقرارثط. . . تسافاحمن بودًا ثذكر فيهذ القرياط، عحدث  أيب هرثرة هرفمعذ كنت أرعى غ
عهن احملاال حدث  ابن عار يف الذثن أعتما الامراة أعطما قرياطذ قرياطذ، عحدث  البذب، عحدث  أيب هرثرة 

 . 194: 3هن اقاىن كوبذً نقص هن عاو  كل ثمم قرياط"، انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 
 مم عند هللا تةذىل عاملرا  نقص جزء هن أجر عاو "عقذل النمعي: "عأهذ القرياط هنذ فهم هقدار هةو      

 . 14: ٧انظر: النمعي، "املنهذج"، 
عقذل ابن األثري: "القرياط جزء هن أجزاء الدثنذر، عهم نصف عمرة يف أكثر البال ، عأهل المذم        

 . 42: 4 جيةومن  جزًءا هن أربةة ععمرثن، انظر: ابن األثري، "النهذثة يف غرثب ادحلدث  عاألثر"،
( انظر: ابن بطذل عوي بن خوف بن عبد املوك، "شرح صحيح البخذري"، حتقيق أيب متيم ايتسر بن 2)

 . 39٠: 5م(، 2٠٠3هـ ـ 1423، 2، السةم ثة الرايض: هكابة الرشد، ط2إبراهيم، )ط
 . ٧: 5( انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 3)
 . ٧: 5( انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 4)
 . 29: 6ظر: ا أمحد بن عبد الرحيم الةراقي، "طرح الاثرثب"، )الطبةة املصرثة القدمية(، ( ان5)
( انظر: حماد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، "اجلذهع ألحكذم القرآن". حتقيق أمحد الرب عين عآخرثن، 6)

 . ٧4: 6م(، 1964 -هـ 1384، القذهرة:  ار الكاب املصرثة، 2)ط
 . 239: 1٠( انظر: النمعي، "املنهذج"، ٧)



  األولاجلزء  – 192العدد  –جمّلة اجلامعة اإلسالمّية للعلوم الشرعية 

- 44٧ - 

 :األحكام املتعلقة باقتناء الكالب: املبحث الثاني

 حكم اقتناء الكالب: املطلب األول

 :عميكن ادحلدث  عن حكم اقانذء الكالب هن خالل تقسيا  إىل املسذئل اآلتية
 .(1)حكم اقتناء الكالب لغري منفعة: األوىلاملسألة 

 .اخاوف الةواذء عوى قملني يف حكم اقانذء الكالب لغري هنفةة
 :القول األول

عظذهر ، (4)عأحد القملني عند املذلكية (3)عادحلنذبوة، (2)قمل المذفةية عهم، الاحرمي
 .(5)هذهب ادحلنفية

                                                 

 ( كذختذ ه لوهم عالوةب هثاًل أع لوصداقة عاملرافقة كاذ هم حذل اجملااةذت الغربية يف هذا الزهن. 1)
قذل النمعي: "حيرم اقانذء الكوب لغري حذجة هثل أن ثقاين كوًبذ إعجذاًب بصمرت ، أع لوافذخرة ب ؛       

 . 186: 3فهذا حرام بال خالف" النمعي، "املنهذج"، 
( انظر: عوي بن حماد بن حماد بن حبيب البصري املذعر ي، أبم ادحلسن، "ادحلذعي الكبري يف فق  2)

، بريعت ـ لبنذن:  ار الكاب 1حتقيق عوي حماد هةمض عآخرثن، )طهذهب اإلهذم المذفةي"، 
(، عثـحيـى بن شرف النمعي، "املـجامع شرح املهذب". 5/3٧٧م(، )1999-هـ 1419الةواية، 

 . 234: 9م(، 1995 -ه1415حتقيق حماد جنيب املطيةي، ) ار إحيذء الرتاث الةريب، 
،  ار 1املقدتسي، "الكذيف يف فق  اإلهذم أمحد"، )ط ( انظر: عبد هللا بن أمحد بن حماد بن قداهة3)

؛ عهمتسى بن أمحد بن همتسى ادحلجذعي، أاب النجذ، ٧: 2م(، 1994 -هـ 1414الكاب الةواية، 
بن حنبل"، حتقيق عبد الوطيف حماد همتسى السبكي، )بريعت ـ لبنذن:  "اإلقنذع يف فق  اإلهذم أمحد

 . 6٠: 2 ار املةرفة(، 
أمحد بن حماد القرطيب المهري اببن رشد، "بداثة اجملاهد عهنذثة املقاصد"، )القذهرة:  ( انظر: حماد بن4)

 . 146: 3م(، 2٠٠4 -هـ 1425 ار ادحلدث ، 
هـ(،  131٠،  ار الفكر، 2( انظر: جلنة عواذء برائتسة نظذم الدثن البوخي، " الفاذعى اهلندثة"، )ط5)

الكوب ألجل ادحلرس جذئز شرعذ عكذلك  حي  جذء فيهذ: "جيب أن ثةوم أبن اقانذء 361: 5
اقانذؤه لالصطيذ  هبذح عكذلك اقانذؤه دحلفظ الزرع عاملذشية جذئز"، عاملمتسمعة الفقهية الكمثاية، عزارة 

ه(،  142٧ - 14٠4، هصر:  ار الصفمة، 1الكمثت، )ط –األعقذف عالمئمن اإلتسالهية 
= 
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 :أدلة القول األول
رّتب المذرع عقمبة نقصذن األجر بقدر قرياط أع قرياطذن ملن اقاىن الكوب لغري  -1

 .(1)فمج  الاحرمي ظذهر، هةصية تكمن إال عوى هن ارتكب عالةقمبة ال، حذجة
، عاملذشية، الزرععمل ثخبح اختذ هذ إال يف حراتسة ، إن أصل اقانذء الكالب حمرم: قذلما -2

عهذا كذملياة عالدم هبذحذن ، فإ ا زالت عذ  ادحلكم إىل األصل، عالصيد لوحذجة
 .(2)لوضرعرة فإ ا زالت حرهاذ أبصل الاحرمي 

راً  ن يف اقانذئهذ هن غري حذجة ترعثةذً أ -3 عمتنعخ هن  خمل املالئكة ، (3)ملن مير هبذ عَعق 
 .(4)يف البيت

 :القول الثاين
 .(5)أحد القملني عند املذلكيةعهم ، اإلابحة

                                                 

= 

مز اقانذء الكوب إال دحلذجة: كذلصيد (، حي  جذء فيهذ: " اتفق الفقهذء عوى أن  ال جي35: 124
 عادحلراتسة، عغريمهذ هن عجمه االنافذع اليت مل ثن  المذرع عنهذ". 

 . 29: 6( انظر: الةراقي، "طرح الاثرثب"، 1)
؛ ععبد هللا 13: 3م(، 199٠هـ/141٠( انظر: حماد بن إ رثس المذفةي، "األم"، )بريعت:  ار املةرفة، 2)

 . 216: 6م(، 1968 -هـ 1388أمحد بن حماد بن قداهة املقدتسي، "املغين"، )هكابة القذهرة،  بنا
( انظر: عار بن عوي بن تسذمل الفذكهذين، "رايض األفهذم يف شرح عادة األحكذم". حتقيق نمر الدثن 3)

 . 443: 5م(، 2٠1٠ -هـ 1431، تسمراي:  ار النما ر، 1طذلب، )ط
؛ دحلدث  أيب طوحة رضي هللا عن  عن النيب صوى هللا 3٧8: 5ذعي الكبري"، ( انظر: املذعر ي، "ادحل4)

تدخل املالئكة بيًاذ في  كوب عال تصذعثر"، أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب بدء  عوي  عتسوم: "ال
اخلوق، ابب إ ا عقع الذابب يف شراب أحدكم فويغاس ، فإن يف إحدى جنذحي   اء عيف األخرى 

 (. 3322ح: 4/13٠شفذء )
( انظر: أمحد بن غذمن النفراعي األزهري، "الفماك  الدعاين عوى رتسذلة ابن أيب زثد القريعاين"، ) ار 5)

؛ عأمحد بن أمحد بن حماد بن عيسى  الفذتسي، املةرعف بـ 344: 2م(، 1995 -هـ 1415الفكر، 
نذن:  ار الكاب ، بريعت ـ لب1زرعق، "شرح زرعق عوى هنت الرتسذلة البن أيب زثد القريعاين"، )ط

، 146: 3، ابن رشد، "بداثة اجملاهد عهنذثة املقاصد"، 1٠98: 2م(، 2٠٠6 -هـ 142٧الةواية، 
= 
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 :أدلة القول الثاين
عإن كذن ، ب  جذز اقانذء مجيع جنس  ن كل حيمان جذز اقانذؤه إ ا كذن هنافةذً إ: قذلما -1

 .(3)(2)عاخلنذزثر عكسذً  (1)غري هنافع ب  كذلبغذل عادحلاري طر اً 
هذ ثمري إىل أن اختذ هذ  -أي هن أجر عاو  "-"نقص هن عاو  ": قمل أن املرا  ب -2

اهانع اختذ ه عوى كل حذل تسماء نقص األجر  ألن هذ كذن اختذ ه حمرهذً ؛ ليس مبحرم
عأهذ نقصذن األجر حمامل ، فدل  لك عوى أن اختذ هذ هكرعه ال حرام، أع مل ثنقص

عهم ، انء تسبةًذ إ ا علغت في إلعوى أن املةذين املاةبد هبذ يف الكالب هن غسل ا
ممذ قد ثؤ ي إىل الاقصري يف أ اء حق ؛ عوى املكوف االحرتاز عالاحفظ هن  هذثاةذر

 .(4)فرمبذ  خل عوي  ابختذ هذ هذ ثنقص أجره هن  لك، هللا يف عبذ ة الغسالت
 :مناقشة األدلة

عإن مل  جنس أن كل حيمان جذز اقانذء املنافع ب  جذز اقانذء : ذب عن الدليل األعلجي -1
أن هذا قيذس يف هقذبل النص الذي ، عاخلنذزثر عكسذً ، ثنافع ب  كذلبغذل عادحلاري طر اً 

فال ، عحّرم الثذين، فأابح اقانذء األعل، عغري املانفع ب ، فّرق بني الكوب املنافع ب 
 .قيذس هع عجم  النص

                                                 

= 

 . 218: 14ابن عبد الرب، "الااهيد"، 
ذ ( أي تـََبةذً هلذ يف ادحلكم، ثقذل: عاطََّرَ  الميءخ: تَِبَع بةضخ  بـَة ًضذ َعَجَرى، عاطََّرَ ِت اأَلشيذءخ ِإ ا تَِبَع بةضخه1)

 . 268: 3بـَة ًضذ. عاطََّرَ  الكالمخ ِإ ا تاذبَع، انظر: ابن هنظمر، "لسذن الةرب "، 
سًذ فذنـ َةَكَس: َر َّ آِخرَهخ َعَوى أَّعل ، انظر: ابن هنظمر، "لسذن 2) َء ثـَة ِكسخ  َعك  ( عكسذً: َعَكَس المَّي 

 جيز اقانذؤهذ. ، عاملةىن: مبذ أن اخلنذزثر الجيمز االنافذع هبذ مل 144: 6الةرب " 
 . 3٧٧: 5( انظر: املذعر ي، "ادحلذعي الكبري"، 3)
؛ عثمتسف بن عبد هللا بن حماد القرطيب، 222، 221: 14( انظر: ابن عبد الرب، "الااهيد"، 4)

 –ه1421، بريعت:  ار الكاب الةواية، 1"االتساذكذر"، حتقيق. تسذمل حماد عطذ عآخرثن، )ط
 . 146: 8؛ عالممكذين، "نيل األعطذر"، 6: 5البذري"، ؛ عابن حجر، "فاح 494: 8م(، 2٠٠٠
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 :(1)أجذب الةواذء عن الدليل الثذين بثالثة أجمبة  -2
 كر ليس بالزم بل حياال  مبذ ذند هلاتساخ هذ عدم الاحرمي ع أن  عمى : اجلواب األول

أن تكمن الةقمبة تقع بةدم الامفيق لوةال مبقدار قرياط ممذ كذن ثةاو  هن اخلري لم مل ثاخذ 
 .(2)الكوب

ثمازي قدر قانذء الكوب ادحلذصل اب مثأن اإل" أن املرا  بنقص األجر: اجلواب الثاين
قدر هذ ثرتتب عوي  هن اإلمث املاخذ فينقص هن ثماب عال ، أجرقرياط أع قرياطني هن 

 .(3)"عهم قرياط أع قرياطذن هابختذ 
ألن  لك ثدل عوى ؛ اتساداللنذ عوى الاحرمي ابلنقصذن هن األجر": اجلواب الثالث

عالةبد ، ارتكذب حمرم أحبط ثماب بةض األعاذل كاذ كذن عدم قبمل صالة شذرب اخلار
ثدل عوى حترمي هذه األعاذل فإن حترميهذ هم الذي أحبط ، الةراف عالكذهنعآيت ، اآلبق

ألن ادحلدث ليس مبةصية ؛ ثماهبذ خبالف عدم قبمل صالة احملدث فإن  ليس القرتان هةصية
 .(4)"عهم الطهذرة عإمنذ هم لفقد شرط  

 :الرتجيح
، أ لا ع لك لقمة ؛ الراجح القمل القمل األعل همأن  -عهللا أعوم-الذي ثظهر 

ثصذحب اقانذء الكالب هن الاسبب يف  ثقِّمي هذا الرتجيح هذ عممذ، عتسالهاهذ هن املنذقمة
أع يف جهذزه اهلضاي كاذ أثبت ، أهراض خطرية تضر  اإلنسذن إ ا ابشرهذ تسماء يف جوده

 .(5) لك الطب ادحلدث 

                                                 

 . ٧، 6: 5( انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 1)
 . 6: 5( انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 2)
 . ٧، 6: 5( ابن حجر، "فاح البذري"، 3)
 . 29: 6( الةراقي، "طرح الاثرثب"، 4)
، ) 8 جموة هدى اإلتسالم( انظر: إبراهيم بن همذم اخلطيب، "املضذر الصحية القانذء الكالب". 5)

 69، ٧٠م(: ص: 198٧
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 .حكم اقتناء الكالب ملنفعة: املسألة الثانية
 :اقانذء الكالب ملنفةة عوى قملنياخاوف الةواذء يف حكم 

 :القول األول
عهم ، عحترمي هذعدا  لك، جماز اقانذء الكالب ملنفةة الزرع عالصيد عاملذشية فقط

 .(3)عهذهب ادحلنذبوة ، (2)ععج  عند المذفةية، (1)هذهب املذلكية
 :أدلة القول األول

عاملنذفع ملذ كذن إن  لم جذز اختذ  الكوب لغري هذه الثالث هن ادحلذجذت : قذلما -1
 .لاخصيصهذ ابالتساثنذء فذئدة

عإمنذ عر ت ، عالرخصة إ ا عر ت يف شيء مل تاةداه، إن اختذ  الكالب رخصة: قذلما -2
 .(4)فال جيمز االختذ  لغريهذ، فقط يف الثالث

                                                 

؛ ععوي 9: 8( انظر: حماد بن عبد هللا اخلرشي املذلكي، "شرح خماصر خويل"، )بريعت:  ار الفكر(، 1)
بن أمحد بن هكرم الةدعي، "حذشية الةدعي عوى شرح كفذثة الطذلب الرابين". حتقيق ثمتسف الميخ 

 . 495: 2م(، 1994 -هـ 1414حماد البقذعي، )بريعت:  ار الفكر، 
د بن ادحلسني المذشي، "حوية الةواذء يف هةرفة هذاهب الفقهذء". حتقيق ايتسني ( انظر: حماد بن أمح2)

؛ عالنمعي، 4: 6٠م( 198٠، بريعت: هؤتسسة الرتسذلة،  ار األرقم، 1أمحد إبراهيم  را كة، )ط
 . 232: 9"املـجامع شرح املهذب"، 

َر  اعي، "اإلنصذف يف ؛ ععوي بن تسوياذن بن أمحد 191: 4( انظر: ابن قداهة املقدتسي، "املغين"، 3)
امل

، القذهرة:  ار 1هةرفة الراجح هن اخلالف". حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي عآخرثن، )ط
؛ عهصطفى بن تسةد بن عبده الرحيبذين، "هطذلب أعيل 253: ٧م(، 1995 -هـ 1415هجر، 

؛ عهنصمر 14: 3م(، 1994 -هـ 1415، املكاب اإلتسالهي، 2النهى يف شرح غذثة املناهى"، )ط
، 1بن ثمنس البهمتى ادحلنبوي، " قذئق أعيل النهى لمرح املناهى املةرعف بمرح هناهى اإلرا ات"، )ط

؛ عهنصمر بن ثمنس البهمتى ادحلنبوي، "  القنذع عن 326: 2م(، 1993 -هـ 1414عذمل الكاب، 
 . 154: 3هنت اإلقنذع"، ) ار الكاب الةواية(، 

اهلذ ي املةرعف اببن املرب ، "اإلغراب يف أحكذم الكالب". حتقيق  ( انظر: ثمتسف بن حسن بن عبد4)
 . 1٠6ه(، ص: 141٧، الرايض:  ار المطن، 1عبد هللا بن حماد الطيذر عآخرثن، )ط
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 :القول الثاين 
عهم هذهب ، (1)جماز اقانذء الكالب يف كل هذ كذن يف هةىن الزرع عالصيد عاملذشية

 .(4)عند المذفةية (3)عأصح المجهني، (2)ادحلنفية
                                                 

 ( عأهذ اقانذء الكالب دحلراتسة البيمت اليت يف عتسط البود فال جيمز؛ ألن  ليس يف هةنذهذ. 1)
: "عليس هم يف هةنذهذ، فقد حياذل الوص إلخراج  بميء ثطةا  إايه، مث ثسرق قذل القذضي أبمثةوى

املاذع. . . عألن اقانذءه يف البيمت ثؤ ي املذرة، خبالف الصحراء". انظر: ابن قداهة املقدتسي، 
 . 191: 4"املغين"، 

ذ الكوب عقذل الميخ ابن عثياني: "ععوى هذا فذملنزل الذي ثكمن يف عتسط البود ال حذجة أن ثاخ
دحلراتسا ، فيكمن اقانذء الكوب هلذا الغرض يف هثل هذه ادحلذل حمرًهذ ال جيمز، عثناقص هن أجمر 
أصحذب  كل ثمم قرياط أع قرياطذن، فةويهم أن ثطر عا هذا الكوب عأال ثقانمه، أهذ لم كذن هذا البيت 

ن في ، عحراتسة أهل البيت يف الرب خذلًيذ ليس حمل  أحد فإن  جيمز أن ثقاىن الكوب دحلراتس  البيت عه
أبوغ يف ادحلفذظ هن حراتسة املماشي عادحلرث" انظر: حماد بن صذحل بن حماد الةثياني، "جمامع فاذعى 
عرتسذئل ابن عثياني"، مجع عترتيب: فهد بن انصر بن إبراهيم السوياذن، ) ار المطن،  ار الثراي، 

 . 181: 11هـ(، 1413
يمت يف زهذننذ، عجم  كذهريات املراقبة اليت تخمضع عوى البيت هن عثاأكد االتساغنذء عنهذ يف حراتسة الب

 مجيع جهذت . 
( انظر: عثاذن بن عوي بن حمجن البذرعي، فخر الدثن الزثوةي، "تبيني ادحلقذئق شرح كنز الدقذئق عحذشية 2)

"، )ط و يبِّ ماحد ، حماد بن عبد ال125: 4هـ(، 1313، القذهرة: املطبةة الكربى األهريثة، 1المِّ
، "جماع األهنر يف شرح هواقى 119: ٧السيماتسي املةرعف اببن اهلاذم، "فاح القدثر"، ) ار الفكر(، 

األحبر"، عبد الرمحن بن حماد بن تسوياذن املدعم بميخي زا ه، ثةرف بداهذ  أفندي، ) ار إحيذء 
ر عوى الدر املخاذر ، حماد أهني بن عار بن عبد الةزثز عذبدثن، "ر  احملاذ1٠8: 2الرتاث الةريب(، 

 . 22٧: 5م(، 1992 -هـ 1412، بريعت:  ار الفكر، 2املةرعف بـحذشية ابن عذبدثن"، )ط
دحلفظ الدرعب عالدعر عحنمهذ عوى -أي اقانذء الكوب-( نّص عوى  لك النمعي حي  قذل: "عحيل3)

 . 446: 6أصح المجهني"، انظر: النمعي، "اجملامع"، 
"، "املـجامع، النمعي، 3٧٧: 5، املذعر ي، "ادحلذعي الكبري"، 11، 12: 3( انظر: المذفةي، "األم"، 4)

، زكراي بن حماد بن زكراي األنصذري السنيكي، "أتسىن املطذلب يف شرح رعض الطذلب"، 446: 6
، حماد بن أمحد اخلطيب المربيين، "هغين احملاذج إىل هةرفة هةذين 9: 2) ار الكاذب اإلتسالهي(، 

= 
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 :أدلة القول الثاين
القيذس عوى جماز اختذ هذ لوصيد عاملذشية عالزرع عااًل ابلةوة املفهمهة هن ادحلدث   -1

 .(1)عهي ادحلذجة
عادحلكم ثدعر هع ، إن الةوة املقاضية جلماز االختذ  هي املصوحة: عجم  املصوحة فقذلما -2

حىت إن بةض املصذحل أهم ، فإ ا عجخدت املصوحة جذز االختذ ، عوا  عجم ًا ععدهذً 
عال شك ، عبةض املصذحل هسذعثة  لويت نصَّ المذرع عويهذ، عأعظم هن هصوحة الزرع

لدفع -عكذلك الدجذج عاألعز، عالبقر يف هةىن الغنم، أن الثاذر هي يف هةىن الزرع
عاختذ ه ، ص عوى النفسعالشك أن خمف الوصم ، هي يف هةىن الغنم -الثةذلب عنهذ

عالمذرع هراع لواصذحل ع فع ، لإلنذار هبذ عاالتسايقذظ هلذ أعظم هصوحة هن  لك
 .(2)فحي  مل تكن  في  هصوحة ففي  هفسدة، املفذتسد

 :الرتجيح
ألن ادحلذجة قد تكمن ؛ الراجح هم القمل الثذينالقمل أن  -عهللا أعوم-الذي ثظهر 

لوكالب يف هصذحل أعظم هن حراتسة الزرع عاملذشية أعالصيد هبذ كذختذ هذ يف زهذننذ لوكمف عن 
 :عثظهر هذا هن ثالثة أعج ، املخدرات عاملسكرات عهي هذثساى ب)الكالب البمليسية(

لوكمف أهذ اقانذؤه ، إمنذ هم ألجل  حفظ املذل، أن اقانذء كوب الزرع عاملذشية: األول
 .عهم أعىل هن حفظ املذل، فهم ألجل حفظ الةقل عالنفس، عن املخدرات
، جلايع أفرا  اجملااع أن اقانذء الكالب لوكمف عن املخدرات نفةهذ هاةد  : الثاين

 .فذملنفةة املاةدثة أعىل، عأهذ اقانذؤه لوزرع عادحلرث عالصيد فال ثاةدى النفع صذحب 
ألن اإلنسذن ؛ الصيد ليس أهراً ضرعرايً هع أن ، ذئزاقانذء الكوب لوصيد جأن : الثالث

                                                 

= 

 . ٧6: 4م(، 1994 -هـ 1415،  ار الكاب الةواية، 1ألفذظ املنهذج"، )ط
 . 28: 6، الةراقي، "طرح الاثرثب"، 236: 1٠( انظر: النمعي، "املنهذج"، 1)
( انظر: ثمتسف بن حسن بن عبد اهلذ ي املةرعف اببن املرب ، "اإلغراب يف أحكذم الكالب"، ص: 2)

1٠6 ،1٠٧ . 
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فهم ألهمر الضرعرثة ا لوكمف عن املخدرات هن هؤ اقانذأهذ ، إبهكذن  أن ثةيش بدعن صيد
 .(1)أعىل

 .حىت وإن كان فيها منفعة، ما ُيستثىن من اقتناء  الكالب مطلقاا : املسألة الثالثة
، (2)الكالب كوهذ مث نخسخ بةد  لككذن ادحلكم  يف بداثة اإلتسالم األهر بقال 

 :عاتساثىن المذرع قال نمعني هن الكالب مهذ
 :(4)ذو النقطتني](3)الكلب األسود البهيم -1

" لمال أن الكالَب : صوى هللا عوي  عتسوم: قذل: دحلدث  عبدهللا بن املغفل املزين قذل
 .(6()5)فذقاخوما هنهذ األتسمَ  الَبهيَم "، أخهٌة هن األهم ألهرتخ بقا ِوهذ

                                                 

،  ار ابن اجلمزي، 1( انظر: حماد بن صذحل بن حماد الةثياني، "المرح املااع عوى زا  املساقنع"، )ط1)
 . 143: 1٠هـ(، 1428 - 1422

( دحلدث  عبدهللا بن املغفل رضي هللا عن  قذل: "أهر رتسمل هللا صوى هللا عوي  عتسوم بقال الكالب، مث 2)
كوب الصيد، عكوب الغنم"، أخرج  هسوم يف قذل: "هذ ابهلم عابل الكالب؟ "، مث رخص يف  

صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكالب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي اقانذئهذ إال لصيد، أع 
 (. 15٧3ح:  3/12٠٠زرع، أع هذشية عحنم  لك )

ادحلدث   ( الذي ال ُيذلط لمن  لمن آخر، انظر: حمام  بن عارع بن أمحد الزخممري، "الفذئق يف غرثب3)
، عابن األثري، 13٧: 1، لبنذن:  ار املةرفة(، 2عاألثر". حتقيق عوي حماد البجذعي عآخرثن، )ط

 . 168: 1"النهذثة يف غرثب ادحلدث  عاألثر"، 
 . 354: 3( مهذ النكااذن البيضذعان فمق عيني  انظر: ابن األثري، "النهذثة يف غرثب ادحلدث  عاألثر"، 4)
(، 2845ح:  3/1٠8نن : كاذب الصيد، ابب يف اختذ  الكوب لوصيد عغريه )( أخرج  أبم اع  يف تس5)

(، 1486ح: 3/13٠عالرتهذي يف جذهة : أبماب األحكذم عالفمائد، ابب هذ جذء يف قال الكالب )
(، عابن هذج  428ح: ٧/185عالنسذئي يف اجملاىب: كاذب الصيد عالذابئح، صفة الكالب اليت أهر بقاوهذ )

ح: 2/1٠69الصيد، ابب النهي عن اقانذء الكوب، إال كوب صيد، أع حرث، أع هذشية ) يف تسنن : كاذب
( 2٠51ح: 2/12٧6(، عالدارهي يف تسنن : )2٠561ح:  34/1٧6(، عأمحد يف هسنده: )32٠5

مجيةهم هن طرثق ادحلسن البصري عن عبدهللا بن هغفل رضي هللا عن  عن النيب صوى هللا عوي  عتسوم، إبتسنذ  
 ح  الرتهذي فقذل عقب إخراج : "حدث  حسن صحيح". صحيح، عصح

كره إفنذء أهة هن األهم، عإعدام جيل هن اخلوق   -صوى هللا عوي  عتسوم-( قذل اإلهذم اخلطذيب: "هةنذه أن  6)
= 
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 .(1)"فإن  شيطذن، عويكم ابألتسم  البهيم  ي النقطاني" : عيف رعاثة
هن جماز فهم هخساثىن ،  ا نقطاني هبياذً  اً إ ا كذن أتسم ّ ل  لك عوى أن الكوب 

 .(2)ألن  هأهمر بقاو  فال حيل اقانذؤه؛ عاملذشية عالزرع عغريهذ لوصيد االقانذء
 .(3)يف أكل هذ قال الكوب األتسم  هن الصيد""هذ أعوم أحداً رخّص : قذل اإلهذم أمحد

 :(4)الكلب العقور  -2
                                                 

= 

حىت أييت عوي  كو ، فال ثبقى هن  ابقية، ألن  هذ هن خوق هلل تةذىل إال عفي  نمع هن ادحلكاة، عضرب هن 
ذقاوما شرارهن، عهي السم  البهم، املصوحة، ثقمل إ ا كذن األهر عوى هذا عال تسبيل إىل قاوهن كوهن، ف

عأبقما هذ تسماهذ لانافةما هبن يف ادحلراتسة"، انظر: محد بن حماد بن إبراهيم بن اخلطذب البسيت اخلطذيب، 
 . 289: 4م(، 1932 -هـ 1351، حوب: املطبةة الةواية، 1"هةذمل السنن"، )ط

ب، عبيذن نسخ ، عبيذن حترمي ( أخرج  هسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب األهر بقال الكال1)
(، هن حدث  جذبر بن 15٧2ح:  3/12٠٠اقانذئهذ إال لصيد، أع زرع، أع هذشية عحنم  لك )

 عبدهللا رضي هللا عن . 
: 6( انظر: عوي بن أمحد بن حزم األندلسي القرطيب الظذهري، "احملوى ابآلاثر"، )بريعت:  ار الفكر(، 2)

 . 29: 6 ، عالةراقي، "طرح الاثرثب "،1٧4
( انظر: إتسحذق بن هنصمر بن هبرام، أبم ثةقمب املرعزي، املةرعف ابلكمتسج، " هسذئل اإلهذم أمحد 3)

، عاذ ة البح  الةواي، اجلذهةة اإلتسالهية ابملدثنة املنمرة، 1بن حنبل عإتسحذق بن راهمث ". )طا
ب ادحلنذبوة كاذ . ، عهم هذه3984، 3985: 8م(، 2٠٠2 -هـ 1425املاوكة الةربية السةم ثة، 

قذل ابن قداهة يف الكذيف: " الكوب األتسم  البهيم، فإن  ال حيل اقانذؤه عال صيده"، انظر: ابن قداهة، 
 . 553: 1"الكذيف"، 

( عهم كل تَسبخع ثةقر: أي جيرح عثقال عثفرتس، كذألتسد، عالنار، عالذئب؛ مسذهذ كوًبذ الشرتاكهذ يف 4)
 السبةية. 

، عالكوب املةرعف  اخل فيهذ؛ 2٧5: 3هذثة يف غرثب ادحلدث  عاألثر"، انظر: ابن األثري، "الن
فأحيذاًن ثةرتث  هرض فيصبح هفرتتًسذ عميساى َكِوٌب: عهم  اء ثمب  اجلنمن أيخذه فـَيَـة ِقرخ النذس. 
انظر: أمحد بن حماد بن عوي الفيمهي، "املصبذح املنري يف غرثب المرح الكبري"، )بريعت: املكابة 

 . 53٧: 2الةواية(، 
قذل النمعي: " عاتفق الةواذء عوى جماز قال الكوب الةقمر لواحرم عادحلالل يف ادحلل عادحلرم عاخاوفما 
= 
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"  : أن رتسمل هللا صوى هللا عوي  عتسوم قذل اذدحلدث  عبدهللا بن عار رضي هللا عنه
، عالكوب الةقمر، عالفأرة، الةقرب: هن قاوهن عهم حمرم فال جنذح عوي ، سمس هن الدعاب

 .(1)عادحلدأة "، عالغراب
هللا_ " عاتفقما عوى أن املأ عن يف اختذ ه هذ مل حيصل االتفذق رمح  -قذل ابن حجر

 .(2)عوى قاو  عهم الكوب الةقمر"
عكثري هن الةواذء جماز قال  (3)أخذ هذلك عأصحذب ": -رمح  هللا –قذل الةيين ع 

عقذم ، بل حمكاذً ، عمل ثرعا األهر بقال هذعدا املساثىن هنسمخذً ، الكالب إال هذ اتساثين هنهذ
 .(5)"عوى قال الةقمر هنهذ (4)اإلمجذع

                                                 

= 

يف املرا  ب  فقيل: هذا الكوب املةرعف خذصة، حكذه القذضي عن األعزاعي عأيب حنيفة عادحلسن بن 
همر الةواذء: ليس املرا  صذحل عأدحلقما ب  الذئب، عمحل زفر هةىن الكوب عوى الذئب عحده، عقذل مج

ابلكوب الةقمر ختصيص هذا الكوب املةرعف بل املرا  هم كل عذ  هفرتس غذلًبذ كذلسبع عالنار 
 . 115: 8عالذئب عالفهد عحنمهذ". النمعي، "املنهذج"، 

( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب بدء اخلوق، ابب: سمس هن الدعاب فماتسق، ثقاون يف ادحلرم 1)
(، عهسوم يف صحيح : كاذب ادحلج، ابب هذ ثندب لواحرم عغريه قاو  هن 3315ح: 4/129)

 (. 1199ح: 2/858الدعاب يف ادحلل عادحلرم )
 . ٧: 5انظر: ابن حجر، "فاح البذري"،  (2)
، النفرعاي، "الفماك  549: 1( انظر: الةدعي، "حذشية الةدعي عوى شرح كفذثة الطذلب الرابين". 3)

 . 36٧: 1الدعاين"، 
(   قذل ابن رشد: "عاتفق الةواذء عوى القمل هبذا ادحلدث  "، انظر: ابن رشد، "بداثة اجملاهد "، 4)

، 1يف الفق  اإلتسالهي"، )ط(، عأتسذهة بن تسةيد القحطذين عآخرعن، "همتسمعة اإلمجذع 2/128)
. أصل هذه املمتسمعة رتسذئل  كامراه 321: 11م(،  2٠12 -هـ  1433الرايض،  ار الفضيوة، 
 يف جذهةة املوك تسةم . 

 . 2٠2: 15( الةيين، "عادة القذري"، 5)
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 .حكم بيع الكالب: املطلب الثاني

 :اخاوف الةواذء يف حكم بيةهذ عوى ثالثة أقمال
 :القول األول

 .املأ عن يف اختذ ه عغري املأ عن، ع لك ثانذعل الكوب الصغري عالكبري؛ الاحرمي هطوقذً 
، (5)عالظذهرثة، (4)عادحلنذبوة، (3)المذفةيةعهذهب ، (2)عند املذلكية (1)عهم أحد القملني 

 .(٧)إىل فقهذء ادحلدث  قذطبة  -رمح  هللا-بل عزاه ابن القيم، (6)قمل مجهمر الةواذء عهم
 :أدلة القول األول

هنى  ": أن النيب صوى هللا عوي  عتسوم، رضي هللا عن  (8)حدث  أيب هسةم  األنصذري -1

                                                 

 ( جذء يف الثار الداين" عاخاوف يف" جماز هذ أ ن يف اختذ ه هنهذ أي هن الكالب لوحراتسة عالصيد يف1)
جمازه عهنة  عوى قملني همهمرثن"، انظر: صذحل بن عبد السايع اآليب األزهري، "الثار الداين شرح 

 . 511رتسذلة ابن أيب زثد القريعاين"، )بريعت: املكابة الثقذفية(، ص: 
،  ار الكاب الةواية(، 1( انظر: هذلك بن أنس بن هذلك بن عذهر األصبحي، "املدعنة"، )ط2)

(، عحماد بن حماد بن عبد الرمحن الطرابوسي املغريب الر عيين، 4/188، )م(1994 -هـ 1415
، 268: 4م(، 1992 -هـ 1412،  ار الفكر، 3"هماهب اجلويل يف شرح خماصر خويل"، )ط

عقذل النفراعي األزهري: " عاملمهمر  94: 2عأمحد بن غذمن النفراعي األزهري، "الفماك  الدعاين"، 
 رثد بيع الكوب الذي جذز اختذ ه. هنهذ عن هذلك املنع". ث

، النمعي، "املـجامع "، 3٧5: 5، املذعر ي، "ادحلذعي الكبري"، 233: ٧( انظر: المذفةي، "األم"، 3)
9 :22٧ . 

َر  اعي، "اإلنصذف"، 4/189( انظر: ابن قداهة املقدتسي، "املغين"، )4)
(، عوي بن تسوياذن بن أمحد امل

 . 154: 3ادحلنبوي، "كمذف القنذع"، ) ار الكاب الةواية(،  (، هنصمر بن ثمنس البهمتى16/3٧6)
 . 1٧5: 6( انظر: ابن حزم الظذهري، "احملوى"، 5)
 . 228: 9، عالنمعي، "املـجامع  "، 189: 4( انظر: ابن قداهة املقدتسي، "املغين"، 6)
، 2٧ي خري الةبذ "، )ط( انظر: حماد بن أيب بكر بن أثمب بن تسةد، ابن قيم اجلمزثة، "زا  املةذ  يف هد٧)

 . 68٠: 5م(، 1994-هـ 1415بريعت: هؤتسسة الرتسذلة، الكمثت: هكابة املنذر اإلتسالهية، 
( هم عقبة بن عارع بن ثةوبة بن أختسرية األنصذري، البدري، شهد الةقبة، عمل ثمهد بدرًا عوى 8)

= 
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 .(1)الكذهن "عحومان ، عههر البغي، عن امن الكوب
هنى رتسمل هللا صوى هللا عوي  عتسوم ": قذل، رضي هللا عن  عبد هللا بن عبذسحدث   -2

 .(2)"كف  تراابً  عإن جذء ثطوب امن الكوب فذهأل ، عن امن الكوب
                                                 

= 

لوهجرة، انظر: حماد بن أمحد  4٠الصحيح، هةدع  هن عواذء الصحذبة، نزل الكمفة، عهذت تسنة 
تسي، بن عثاذن بن قذميذز الذهيب، "تسري أعالم النبالء"، حتقيق شةيب األرانؤعط عحماد نةيم الةرقسم 

، عأمحد بن عوي بن حماد بن 1٠5: 4م(، 1992-هـ 1413، بريعت: هؤتسسة الرتسذلة، 9)ط
أمحد بن حجر الةسقالين، "اإلصذبة يف متييز الصحذبة"، حتقيق عذ ل أمحد عبد املمجم  عآخرثن، 

 . 432: 4هـ(، 1415)بريعت:  ار الكاب الةواية، 
(، عهسوم يف 223٧ح: 3/84امن الكوب )( أخرج  البخذري يف صحيح : كاذب البيمع، ابب 1)

صحيح : كاذب املسذقذة، ابب حترمي امن الكوب، عحومان الكذهن، عههر البغي، عالنهي عن بيع 
 (. 156٧ح: 3/1198السنمر )

( عن الربيع بن 3482ح: 2٧9/ 3( أخرج  أبم اع  يف تسنن : كاذب البيمع، ابب يف أامذن الكالب )2)
 انفع. 

( هن 26٠٠ح: 468/ 4(، عأبمثةوى يف هسنده: )2512ح: 3٠9/ 4هسنده: ) عأمحد يف -       
 طرثق عبد اجلبذر بن حماد. 

 ( هن طرثق زكراي بن عدي. 11٠٠9ح: 6/9عالبيهقي يف السنن الكربى: ) -     
مجيةهم: عن عبيد هللا بن عارع، عن عبد الكرمي بن هذلك اجلزري، عن قيس بن َحب رت، عن ابن       

ضي هللا عن   ب ، عإتسنذ ه صحيح رجذل  رجذل الميخني، إال قيس بن حبرت، عهمثقة، قذل عبذس ر 
عن  أبم زرعة " ثقة"، انظر: عبد الرمحن بن حماد بن إ رثس بن الااياي الرازي، "اجلرح عالاةدثل"، 

اث ، اهلند: طبةة جموس  ائرة املةذرف الةثاذنية، حبيدر آاب  الدكن، بريعت:  ار إحيذء الرت 1)ط
، عقذل النسذئي: "ثقة"، انظر: ثمتسف بن عبد الرمحن بن 95: ٧م(، 1952 -هـ 12٧1الةريب، 

، بريعت: 1ثمتسف املزي، "هتذثب الكاذل يف أمسذء الرجذل"، حتقيق بمذر عما  هةرعف، )ط
 . 1٧: 24م(، 198٠ –ه14٠٠هؤتسسة الرتسذلة، 

، عابن حجر، انظر: ابن حجر، "فاح 229: 9عادحلدث  صحح  النمعي، انظر: النمعي، "املـجامع "،  
: 5. ، عقذل الممكذين: " رجذل  ثقذت "، انظر: حماد الممكذين، "نيل األعطذر"، 426: 4البذري"، 

، عصحح  األلبذين انظر: حماد انصر الدثن األلبذين، "تسوسوة األحذ ث  الصحيحة عشيء هن 1٧٠
= 
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، امن الكوب خبي ": عن رتسمل هللا صوى هللا عوي  عتسوم قذلحدث  رافع بن خدثج  -3
 .(1)"عكسب ادحلجذم خبي ، عههر البغي خبي 

ععصف  ابخلبي  هم حترمي بية  ععدم ، أن ظذهر النهي عن امن  :وجه الستدلل
 .(2)صحا 

 :القول الثاين
 .(4)عهم أحد القملني عند املذلكية، (3)هذهب ادحلنفية عهم؛ اجلماز

 :أدلة القول الثاين
حني كذن صوى هللا عوي  عتسوم أيهر ، أن النهي عن بيع الكالب كذن يف أعل األهر  -1

                                                 

= 

رايض: هكابة املةذرف لونمر عالامزثع، ، ال1فقههذ عفمائدهذ املةرعف بـذلسوسة الصحيحة"، )ط
 . 33٧: 3م(، 1995 -هـ 1415

( أخرج  هسوم يف صحيح : كاذب املسذقذة، ابب حترمي امن الكوب، عحومان الكذهن، عههر البغي، 1)
 (. 1568ح: 3/1199عالنهي عن بيع السنمر )

بيثًذ، فيدل عوى حترمي بية ، ( قذل النمعي: "أهذ النهي عن امن الكوب، عكمن  هن شر الكسب، عكمن  خ2)
عأن  ال ثصح بية ، عال حيل امن  عال قياة عوى هاوف  تسماء كذن هةوًاذ أم ال، عتسماء كذن ممذ جيمز 

 . 232: 1٠اقانذؤه أم ال"، انظر: النمعي، "املنهذج"، 
قانذؤه عقذل ابن حجر: "عظذهر النهي حترمي بية  عهم عذم يف كل كوب هةوًاذ كذن أع غريه ممذ جيمز ا

 . 226: 4أع ال جيمز"، انظر: ابن حجر، "فاح البذري"، 
 -هـ 1414( انظر: حماد بن أمحد بن أيب تسهل السرخسي، "املبسمط"، )بريعت:  ار املةرفة، 3)

ادحلنفي، "بدائع  . ، عالء الدثن، أاب بكر بن هسةم  بن أمحد الكذتسذين235: 11م(، 1993
: 5م(، 1986 -هـ 14٠6، بريعت:  ار الكاب الةواية، 2الصنذئع يف ترتيب المرائع"، )ط

 . 125: 4. ، الزثوةي، "تبيني ادحلقذئق"، 143
( انظر: حماد بن عبد هللا أاب بكر بن الةريب املةذفري االشبيوي املذلكي، "القبس يف شرح همطأ هذلك 4)

، 842: 2م(، 1992،  ار الغرب اإلتسالهي، 1هللا علد كرمي، )ط بن أنس"، حتقيق حماد عبدا
 . 94: 2أمحد بن غذمن النفراعي األزهري، "الفماك  الدعاين"، 
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أصبح ، فواذ رخّص يف االنافذع هبذ لوصيد عالزرع عاملذشية، عثنهى عن اقانذئهذ، بقاوهذ
فكل هذعر  يف ، بةد أن كذن حراهًذ تبةًذ لالنافذع، بيةهذ لميء هن هذه املنذفع حالالً 

 .(1)النهي عن بيةهذ هنسمخ
أن  هنى " : حدث  جذبر بن عبد هللا رضي هللا عن  عن النيب صوى هللا عوي  عتسوم  -2

 .(2)إال كوب  صيد "، عن امن  الكوب

                                                 

(، الكذتسذين، "بدائع الصنذئع 11/235( انظر: حماد بن أمحد بن أيب تسهل السرخسي، "املبسمط"، )1)
 . 125: 4، الزثوةي، "تبيني ادحلقذئق"، 143: 5"، 

ح: ٧/19٠( أخرج  النسذئي يف اجملاىب: كاذب الصيد عالذابئح، الرخصة يف امن كوب الصيد  )2)
ح:  4/44(، عالدارقطين يف تسنن : )5٧28ح: 4/58(، عالطحذعي يف شرح هةذين اآلاثر: )4295
(، عالبيهقي يف 98٠ح:  2/1٠6(، عهن طرثق : أخرج  ابن اجلمزي يف الةول املانذهية  )3٠69

 ( كوهم هن طرق عن محذ  بن تسواة. 1111٧ح: 338/ 11ربى: )السنن الك
(، عهن طرثق  أخرج  ابن اجلمزي يف الةول 14411ح: 22/3٠2عأخرج : أمحد يف هسنده: ) -

(، عهن طرثق : 1919ح: 3/42٧(، عأبمثةوى يف هسنده: )9٧8ح:  2/1٠5املانذهية )
 (. 6/288أخرج : ابن حبذن يف اجملرعحني )

 ( كوهم هن طرق عن  ادحلسن بن أيب جةفر. 3٠65( )4/42قطين يف تسنن : )عالدار        
كالمهذ: )محذ  بن تسوا  عادحلسن بن أيب جةفر( عن أيب الزبري املكي عن جذبر بن عبدهللا رضي هللا         

 عن  ب . 
 عادحلدث  ضةيف هبذا االتسانثنذء )إالكوب صيد(؛ لمجم  عواني في :        
يس أيب الزبري املكي، عقد عنةن ادحلدث ، عهم هن املرتبة الثذلثة هن املدلسني انظر: أمحد تدلاألوىل:        

بن عوي بن حماد بن أمحد بن حجر الةسقالين، "تةرثف أهل الاقدثس مبراتب املمصمفني ابلادليس 
، عاذن: هكابة املنذر، 1املةرعف بطقبذت املدلسني"، حتقيق عذصم بن عبد هللا القرثميت، )ط

 . 49م(ص: 1983 -هـ 14٠3
عن الرعاة هبذه االتساثنذء، لذا اتسانكر النسذئي هذا  -فياذ ثظهر-تفر  محذ  بن تسواة الثانية:      

: "هذا هنكر"، عأهذ هاذبةة ادحلسن بن أيب جةفر ل  فهم -عقب  إخراج  ادحلدث  -االتسانثنذء فقذل 
 ضةيف ادحلدث . 

، عابن حجر، ٧6: 6"هتذثب الكاذل"، انظر: ثمتسف بن عبد الرمحن بن ثمتسف املزي، 
= 
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= 

"هذا خرب هبذا الوفظ ال أصل ل ،  -عقب اخراج  رعاثا –، عقذل ابن حبذن 159"الاقرثب"، ص: 
عال جيمز امن الكوب املةوم عال غريه". انظر: حماد بن حبذن بن أمحد أبم حذمت الااياي البسيت، 

، حوب:  ار 1ق. حمام  إبراهيم زاثد، )ط"املـجرعحني هن احملدثني عالضةفذء عاملرتعكني". حتقي
 . 288: 6ه(، 1396المعي، 

 عادحلدث  ضةف  أئاة ممن هلم اإلهذهة عاملةرفة يف هذا المأن، عهم:       
كاذتسيأيت بيذن  عند –الرتهذي، فقد أخرج هذا ادحلدث  هن حدث  أيب هرثرة رضي هللا عن   -1

النيب صوى هللا عوي  عتسوم حنم هذا  : "عقد رعي عن جذبر، عن-عقب  -عقذل - كر المماهد
عال ثصح إتسنذ ه ". انظر: حماد بن عيسى بن تسمرة الرتهذي، "اجلذهع الكبري". حتقيق بمذر 

 (. 1281ح: 2/569م(، )1998عما  هةرعف، )بريعت:  ار الغرب اإلتسالهي، 
"، النسذئي: فقد أخرج  يف تسنن  يف همضةني، فقذل عقب املمضع األعل: " ليس هم بصحيح -2

، 2انظر: أمحد بن شةيب أبم عبدالرمحن النسذئي، "اجملابـى". حتقيق عبدالفاذح أبم غدة، )ط
(، عقذل 4295ح: ٧/19٠م، )1986-ه14٠6حوب: هكاب املطبمعذت اإلتسالهية، 

عقب املمضع الثذين: "هنكر"، انظر: أمحد بن شةيب أبم عبدالرمحن النسذئي، "اجملابـى"، 
 (. 4668ح: 3٠9/٧)

طين صحح رعاثة المقف، حي  قذل عقب : عمل ثذكر محذ : "عن النيب صوى هللا عوي  الدارق -3
عتسوم" عهذا أصح، انظر: عوي بن عار بن أمحد الدارقطين، "تسنن الدارقطين". حتقيق شةيب 

ح: 4/44م(، )2٠٠4هـ ـ 1424، بريعت ـ لبنذن: هؤتسسة الرتسذلة، 1األرنؤعط عآخرثن، )ط
3٠69 .) 

"عاألحذ ث  الصحذح عن النيب صوى هللا عوي  عتسوم يف النهي عن امن البيهقي حي  قذل:  -4
الكوب خذلية عن هذا االتساثنذء، عإمنذ االتساثنذء يف األحذ ث  الصحذح يف النهي عن االقانذء، 
علةو  شب  عوى هن  كر يف حدث  النهي عن امن  هن هؤالء الرعاة الذثن هم  عن الصحذبة 

نظر: أمحد بن ادحلسني بن عوي بن همتسى البيهقي، "السنن "، ا-عهللا أعوم -عالاذبةني 
هــ ـ 1424، بريعت ـ لبنذن:  ار الكاب الةواية، 3الكربى"، حتقيق حماد عبد القذ ر عطذ، )ط

 . 1٠: 6م(، 2٠٠3
 علوحدث  شذهدان مهذ: 

 حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: أخرجه:  -1
= 



 العنزي خلفبن  فرحاند.  ،دراسة حديثية فقهية، اقتناء الكالب

- 462 - 

                                                 

= 

 (  هن طرثق أيب الخاهّزِم. 1281ح: 2/569الرتهذي يف جذهة : أبماب البيمع) -
( هن طرثق املثىن بن الصبذح، عالدارقطين يف تسنن : 3٠66ح: 4/43عالدارقطين يف تسنن : ) -
 ( هن طرثق المليد بن عبيد هللا، كالمهذ عن عطذء بن أيب رابح ب . 3٠64ح:  4/42)
 الخاهزِّم، ععطذء(، عن أيب هرثرة رضي هللا عن . كالمهذ: )أبم          

عادحلدث  ضةيف؛ لضةف أيب املهزم يف رعاثة الرتهذي امس  ثزثد بن تسفيذن، فقد ضّةف  ابن هةني، 
، 269: 9عأبم حذمت، عالرتهذي، عقذل ادحلذفظ ابن حجر: "هرتعك" ثنظر: ابن أيب حذمت، " "، 

 . 569: 2الرتهذي، "اجلذهع الكبري"، 
رعاثة الدارقطين: ففيهذ  املثىن بن الصبذح عالمليد بن عبيد  ضةيفذن، ضةفهاذ الدارقطين  عأهذ

 عالبيهقي. 
، 1انظر: عوي بن عار بن أمحد الدارقطين، "تسنن الدارقطين". حتقيق شةيب األرنؤعط عآخرثن، )ط

ن عوي ، عأمحد بن ادحلسني ب43، 42: 4م(، 2٠٠4 -هـ 1424بريعت ـ لبنذن: هؤتسسة الرتسذلة، 
لبنذن:  ار  –، بريعت 3بن همتسى البيهقي، "السنن الكربى". حتقيق: حماد عبد القذ ر عطذ، )ط

، حماد بن أمحد 519. عابن حجر، "الاقرثب "، ص1٠: 6م(، 2٠٠3-هـ1424الكاب الةواية، 
، جدة:  ار 1الذهيب، "الكذشف يف هةرفة هن ل  رعاثة يف الكاب الساة"، حتقيق: حماد عماهة، )ط

 . 341: 4، ابن حجر، "لسذن امليزان"، 239: 2م(، 1993-ه1413القبوة لوثقذفة اإلتسالهية، 
 حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه:  -2

، عهن طرثق : أخرج  ابن عدي يف الكذهل يف الضةفذء 4٠1أخرج : أبم حنيفة يف هسنده ص
كندي ضةيف؛ قذل عن  ابن عدي: (، عالثصح إتسنذ ه أليب حنيفة، في  أمحد بن عبدهللا ال1/32٠)

"حّدث أبحذ ث  هنذكري أليب حنيفة. " عقذل الذهيب: "ل  هنذكري بماطيل"، عقذل عبد ادحلق: "هذا 
ادحلدث  ابطل"، انظر: عبدهللا بن عدي بن عبدهللا  اجلرجذين، "الكذهل يف ضةفذء الرجذل". حتقيق 

(، عالذهيب، "هيزان 1/32٠م(، )1989 -هـ14٠9، بريعت:  ار الفكر، 3حيىي خماذر غزعاي، )ط
 . 199: 1، عابن حجر، "لسذن امليزان"، 1: 11٠االعادال "، 

عاخلالصة: أن  زاي ة اتساثنذء كوب الصيد هن عامم النهي عن امن الكوب مل تثبت عن النيب صوى 
 هللا عوي  عتسوم. 

الصيد بمج "، انظر: ابن اتساثنذء كوب  -صوى هللا عوي  عتسوم  -قذل ابن القيم: "ال ثصح عن النيب 
 . 683: 5قيم اجلمزثة، "زا  املةذ "، 
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ألن المرع ، قيذس جماز بيع كوب الصيد عوى كوب املذشية عالزرع :وجه الستدلل
 .(1)قد رخّص يف اقانذئهاذ هثو 

 (2)أن النيب صوى هللا عوي  عتسوم: حدث  عبدهللا بن عارع بن الةذص رضي هللا عن   -3
 .(3)قضى يف كوب أبربةني  رمهذ "

 .(4)"أن  أغرم رجاًل امن كوب قاو  عمرثن بةرياً": هذرعي عن عثاذن رضي هللا عن   -4

                                                 

 . 125: 4( انظر: الزثوةي، "تبيني ادحلقذئق"، 1)
، عالسرخسي، "املبسمط"، 12٠: ٧( اتسادل ب  ادحلنفية هرفمًعذ، انظر: ابن اهلاذم، "فاح القدثر"، 2)

11 ،235 . 
ح: 436/ 5عالدارقطين يف تسنن : )(، 2٠921ح: 4/348( أخرج : ابن أيب شيبة يف هصنف : )3)

 ( عن إمسذعيل بن جّسذس. 4598
(، عالبيهقي يف السنن الكربى: 5٧2٧ح: 4/58) عالطحذعي يف شرح هةذين اآلاثر: )-        
 ( هن طرثق ابن جرثج عن عارع بن شةيب، عن أبي . 11119ح:  11/34٠)
  كالمهذ: عن عبدهللا بن عارع بن الةذص ب  همقمفًذ.        
عادحلدث  ضةيف، أهذ الطرثق األعل ففي  إمسذعيل بن جّسذس ضةيف، ضةف  األز ي، عقذل       

البخذري: "الثاذبع عوي " انظر: حماد بن إمسذعيل بن إبراهيم البخذري، "الاذرثخ الكبري"، ) ائرة 
(، إالأن 1/225. ، الذهيب، "هيزان االعادال"، )349: 1املةذرف الةثاذنية، حيدر آاب  ـ الدكن(، 

: " هذا -عقب –. هرفمًعذ، عمل أقف عوي ، عقذل 93: ٧ادحلذفظ ابن حجر  كره  يف املطذلب الةذلية
 إتسنذ  عاه  جدًّا". 

 عأهذ الطرثق الثذين: ففي  انقطذع؛ ألن  هن رعاثة ابن جرثج الذي ليس ل  مسذع هن عارع بن شةيب. 
 قذل البخذري رمح  هللا: "ابن جرثج مل ثساع هن عارع بن شةيب". 

انظر: حماد بن عيسى بن همتسى الرتهذي، "الةول الكبري"، حتقيق: صبحي السذهرائي عآخرثن، 
، أمحد بن ادحلسني بن 1٠8هـ(، ص: 14٠9، بريعت: عذمل الكاب، هكابة النهضة الةربية، 1)ط

، عادحلدث  ضةف  النمعي، انظر: حيىي بن 34٠: 11ى"، عوي بن همتسى البيهقي، "السنن الكرب 
 . 233: 1شرف النمعي، "املنهذج شرح صحيح هسوم بن ادحلجذج"، 

(، ععبدهللا بن أمحد يف الةول: 11٠13ح: 6/11( أخرج : البيهقي يف السنن الكربى: )4)
ف؛ في  (  عن عاران بن أيب أنس عن عثاذن رضي هللا عن  ب ، عإتسنذ ه ضةي2٧54ح: 2/393)

= 
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فكذن هذاًل جيمز بية  كذلصقر ، ادحلراتسة عاالصطيذ أن الكوب ثخبذح االنافذع ب  يف   -5
 .(1)محنمهالفهد ع ع 

 .(2)جيمز متويك  بةمض فكذا، كذهلبة  عالمصية،  أن الكوب جيمز متويك  بدعن عمض  -6
 :األدلةمناقشة 

ذب عن الدليل األعل  -1  :جيخ
عليس يف األثر ، عال شبهة، هذه  عمى ابطوة ليس هع هدعيهذ لصحاهذ  ليلأن "

أن أحذ ث  : عثدل عوى بطالهنذ، هذ ثدل عوى صحة هذه الدعمى الباة بمج  هن المجمه
: اقانذئهذ نمعذنعأحذ ث  األهر بقاوهذ عالنهي عن ، حترمي بيةهذ عأكل امنهذ هطوقة عذهة كوهذ

 فوم كذن النهي عن بيةهذ هقيداً ، عنمع هقيد خمصص عهم املاأخر، نمع كذلك عهم املاقدم
عوم أن عامههذ عإطالقهذ ، فواذ جذءت عذهة هطوقة، جلذءت ب  اآلاثر كذلك، خمصمصذً 

 .(3)"فال جيمز إبطذل ، هرا 
ذب عن الدليل الثذين عالثذل  عالرابع  -2 كاذ -تقمم هبذ حجة  ال أهنذ كوهذ ضةيفة: عجيخ

                                                 

= 

: "هذا الذي -عقب  -انقطذع فةاران بن أيب أنس مل ثدرك عثاذن رضي هللا عن ، كاذ قذل البيهقي 
 رعي عن عثاذن رضي هللا عن  يف تضاني الكوب هنقطع". 

عقذل اإلهذم أمحد: "هذا ابطل هنى النيب صوى هللا عوي  عتسوم عن امن الكوب"، انظر: أمحد بن          
هالل بن أتسد الميبذين، "اجلذهع يف الةول عهةرفة الرجذل". حتقيق عصي هللا بن حماد بن حنبل بن 

، ععاران بن 392: 2م(، 1988 -هـ 14٠8، بمهبذي ـ اهلند: الدار السوفية، 1حماد عبذس، )ط
أيب أنس القرشي الةذهري املدين نزل اإلتسكندرثة، ثقة، هذت تسنة تسبع عمرة عهذئة ابملدثنة، انظر: 

 . 429لاقرثب" ص: ابن حجر، "ا
(، الزثوةي، 5/143، الكذتسذين، "بدائع الصنذئع "، )235: 11( انظر: السرخسي، "املبسمط"، 1)

 (. 4/125"تبيني ادحلقذئق"، )
، الزثوةي، "تبيني 143: 5، الكذتسذين، "بدائع الصنذئع "، 235: 11( انظر: السرخسي، "املبسمط"، 2)

 . 125: 4ادحلقذئق"، 
 . 685: 5( ابن قيم اجلمزثة، "زا  املةذ "، 3)
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فبنذء عوي  ال ثصح ، (1)بل نقل النمعي اتفذق احملدثني عوى ضةفهذ-بّينا  يف خترجيهذ
 .عال القيذس عوي ، اتساثنذء كوب الصيد

ذب عن الدليل اخلذهس  -3 أبهناذ طذهران خبالف : عهم قيذتسهم عوى الصقر عالفهد: جيخ
 .(2)الكوب

ذب عن الدليل السذ س  -4 أهنذ حماال فيهذ هذ ال حياال يف عهم قيذتسهم عوى المصية ، جيخ
 .(3)عهلذا جتمز المصية ابجملهمل عاملةدعم عاآلبق؛ غريهذ

 :القول الثالث
، عغري املأ عن فالجيمز بيةهذ، الافرثق بني الكالب املأ عن يف اختذ هذ فيجمز بيةهذ

جماز بيع  عإبراهيم النخةي ، عهم هرعي عن عطذء بن أيب رابح، (4)قمل بةض املذلكية عهم
 .(5)كالب الصيد خذّصة

                                                 

( قذل النمعي: "اجلماب عاذ احاجما ب  هن األحذ ث  عاآلاثر فكوهذ ضةيفة ابتفذق احملدثني" انظر: 1)
 . 229: 9النمعي، "املـجامع "، 

 . 229: 9( النمعي، "املـجامع "، 2)
 . 229: 9( النمعي، "املـجامع "، 3)
بن أيب القذتسم بن ثمتسف الةبدري الغرانطي، "الاذج عاإلكويل ملخاصر ( انظر: حماد بن ثمتسف 4)

، عابن رشد، "بداثة اجملاهد ٧٠: 6م(، 1994-هـ1416،  ار الكاب الةواية، 1خويل"، )ط
 . 511، ع    األزهري، "الثار الداين " ص: 146: 3عهنذثة املقاصد"، 

بثان الكوب السومقي"، ععن  إبراهيم النخةي قذل: " ال أبس  -رمح  هللا-( فةن عطذء بن أيب رابح 5)
رمح  هللا: "ال أبس بثان كوب الصيد". انظر: عبدهللا بن حماد بن أيب شيب  الكميف، "املصنف يف -

: 4ه(، 14٠9، الرايض: هكابة الرشد، 1األحذ ث  عاآلاثر". حتقيق كاذل ثمتسف ادحلمت، )ط
بذع  أن  إ ا عذثن الظبذء قرثبة هن  أع بةيدة ، عالكوب السومقي همكوب الصيد املّدرب "فان ط348

عرف املقبل هن املدبر، عهمي الذكر هن همي األنثى، عثةرف امليت هن النذس عاملااذعت"، انظر: 
، بريعت، 2حماد بن همتسى بن عيسى بن عوي الدهريي، أبم البقذء، "حيذة ادحليمان الكربى". )ط

 . 3٧9: 2هـ(،  1424 ار الكاب الةواية، 
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 :أدلة القول الثالث
ألن هن حّرم بيع الكالب غري املأ عن هبذ ؛ هي شذهوة أل لة القمل األعل عالثذين

 .عهن جمّز بيع الكالب املأ عن هبذ اتسادل أب لة القمل الثذين، اتسادل أب لة القمل األعل
 :الرتجيح

 .الراجح هم القمل األعلالقمل أن  -عهللا أعوم-الذي ثظهر 

 .كلباحِلكم اليت ذكرها العلماء من علة النهي عن اقتناء ال: املطلب الثالث

عتةد ت ، الااس الةواذء عد ًا هن ادحِلكم يف تسبب عوة النهي عن اقانذء الكالب
، ثرتتب عويهذ هن اإلمث النجذتسة عهذفانهم هن نظر إىل صةمبة الاحرز هن ، اجاهذ اهتم يف  لك

 .عهنهم هن نظر إىل الضرر املاةدي، عهنهم هن نظر إىل حجب املالئكة عن  خمل البيمت
 :وميكن إمجال هذه احِلكم فيما أييت

لقمل  صوى هللا عوي  ؛ عهذجذء بغسل اإلانء تسبةًذ إ ا علغ في ، جنذتسة الكوب: األوىل
عألن هقاني  تاةذر ، (1)"أن ثغسو  تسبع هرات، الكوب في طهمر إانء أحدكم إ ا علغ ": عتسوم

ثكذ  ثؤ ي حق هللا يف عبذ ت  يف الغسالت هن  لك عال ، تسالها  هن علمغ  يف أعاني 
 .(2)يف أجره ثدخل السيئذت عوي  يدخل عوي  اإلمث عالةصيذن فيكمن  لك نقصذً ف؛ الملمغ

ال ": لقمل  صوى هللا عوي  عتسوم؛ كوباهانذع  خمل املالئكة البيت الذي في   : الثانية
  خمهلمع  عبركة زاي ةخ خري ألن خمذلطة املالئكة، (3)"في  كوب عال صمرة تدخل املالئكة بياذً 

 .(4)ثقرب إىل فةل الطذعذت عثبةد عن فةل املةصية عبةدهم تسبب لضد  لك البيمت
                                                 

 (. 2٧9ح: 1/224أخرج : هسوم يف صحيح : كاذب الطهذرة، ابب حكم علمغ الكوب ) (1)
 . 3٠: 6( انظر: الةراقي، "طرح الاثرثب"، 2)
( أخرج : البخذري يف صحيح : كاذب بء اخلوق، ابب إ ا عقع الذابب يف شراب أحدكم فويغاس ، 3)

هسوم يف صحيح : كاذب (، ع 3322ح: 4/13٠فإن يف إحدى جنذحي   اء عيف األخرى شفذء )
 (. 21٠6ح: 3/1665األشربة، ابب ال تدخل املالئكة بياذ في  كوب عال صمرة )

( انظر: حماد إمسذعيل األهري الصنةذين، "تسبل السالم املمصوة إىل بومغ املرام". حتقيق حماد صبحي 4)
، 516: 2م(، 199٧-ه1418، املاوكة الةربية السةم ثة:  ار ابن اجلمزي، 1حالق، )ط

= 
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ره ثوحق املذرثن هن األ ى هن ترعثع الكوب عهم هذ، ترعثع النذس: الثالثة   عَعق 
، لقد  عذ اإلتسالم إىل كل عال ثبة  عوى األهن عاالطائنذن بني صفمف أفرا هع ، (1)هلم

" ال حيل ملسوم أن ثرعع : فقذل عوي  الصالة عالسالم؛ عأهر إبخفذء أتسبذب الفزع يف اجملااع
 .(2)هسواذً"

 
 

  

                                                 

= 

 . 443: 5الفذكهذين، "رايض األفهذم"، 
 . 239: 1٠( النمعي، "املنهذج"، 1)
( هن 23٠64ح: 38/163(، عأمحد يف هسنده: )5٠٠4ح: 4/3٠1( أخرج : أبم  اع  يف تسنن : )2)

طرثق َعبد هللِا بن منري، عن األعاش، عن َعبد هللِا بن ثسذر اجلهين، عن عبد الرمحن بن أيب ليوى، 
 نذ ه صحيح رجذل  رجذل الميخني. فذكره، عإتس
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 :اخلامتة

عفياذ ثوي أعجز هذ تمصوا  إلي  هن ، َهنَّ عوي إبمتذم هذا البح  أمحد هللا تةذىل الذي
 :ناذئج
االحافذظ ابلميء لالنافذع : أع، هذ اختذه املرء لنفس  ال لواجذرة: املرا  ابالقانذء -1

 .بثارات  ال لواجذرة
: عر ت أحذ ث  حكم اقانذء الكالب عن أربةة هن الصحذبة رضي هللا عنهم عهم  -2

 .ععبد هللا بن هغفل، عتسفيذن بن أيب زهري، أبم هرثرةع ، عبدهللا بن عار
قذم أهل الةوم ابجلاع بني رعاايت حدث  اقانذء الكوب عالامفيق بينهذ عمت إبراز  لك   -3

 .هن خالل هذا البح 
اقانذء : ميكن تقسيم هسذئل حكم اقانذء الكوب عاليت تنذعهلذ البح  إىل اآليت  -4

ن اقانذء الكالب هطوقذً  هعهذ ثخساثىن ، ملنفةةعاقانذء الكالب ، الكالب لغري هنفةة
 .حىت عإن كذن فيهذ هنفةة

 .يف هسألة حكم اقانذء الكالب لغري هنفةة الاحرمي -عهللا أعوم-الذي ثظهر   -5
هم جماز اقانذء ، يف هسألة يف حكم اقانذء الكالب ملنفةة -عهللا أعوم-الذي ثظهر   -6

 .د عاملذشيةالكالب يف كل هذ كذن يف هةىن الزرع عالصي
 .يف هسألة حكم بيع الكالب هم الاحرمي هطوقذ -عهللا أعوم-الذي ثظهر   -٧
عهذه ، ن اقانذء الكالبعالااس الةواذء عد ًا هن ادحِلكم يف تسبب عوة النهي   -8

عترعثع ، عاهانذع  خمل املالئكة البيت الذي في  كوب، جنذتسة الكوب: ادحلكم هي
 .النذس

 عهللا تةذىل أعوم
 عصوى هللا عتسوم عوى نبينذ حماد ععوى آل  عصحب  أمجةني

  



  األولاجلزء  – 192العدد  –جمّلة اجلامعة اإلسالمّية للعلوم الشرعية 

- 469 - 

 املصادر واملراجع
: طبةـــة جموـــس  ائـــرة اهلنـــد، 1ط). "اجلـــرح عالاةـــدثل"، عبـــد الـــرمحن بـــن حماـــد. ابـــن أيب حـــذمت

 - هــــ12٧1:  ار إحيـــذء الـــرتاث الةـــريب، بـــريعتاملةـــذرف الةثاذنيـــة، حبيـــدر آاب  الـــدكن، 
 .(م1952

ـــدابـــن أيب شـــيبة . حتقيـــق كاـــذل ثمتســـف "املصـــنف يف األحذ ثـــ  عاآلاثر"هللا بـــن حماـــد.  ، عب
 .(ه14٠9: هكابة الرشد، الرايض، 1ط)ادحلمت. 
. حتقيــق طــذهر أمحــد الــزاعي "النهذثــة يف غرثــب ادحلــدث  عاألثــر"ملبــذرك بــن حماــد. اابــن األثــري، 

 .(م19٧9-هـ1399بريعت: املكابة الةواية، )عحمام  حماد الطنذحي. 
. حتقيـق إرشـذ  ادحلـق "الةوـل املانذهيـة يف األحذ ثـ  الماهيـة"، عبد الرمحن بن عوـي. يابن اجلمز 

 .(م1981-هـ14٠1: إ ارة الةومم األثرثة، ابكساذن ـ فيصل آاب ، 2ط)األثري. 
حماـد عبـد هللا  . حتقيـق"القـبس يف شـرح همطـأ هذلـك بـن أنـس"، حماد بـن عبـد هللا. ابن الةريب

 .(م1992اإلتسالهي،  ،  ار الغرب1ط)علد كرمي. 
هللا بـــن حماـــد  . حتقيـــق عبـــد"اإلغـــراب يف أحكـــذم الكـــالب"ابـــن املـــرب ، ثمتســـف بـــن حســـن.  

 .(ه141٧:  ار المطن، الرايض، 1ط)ن. ثالطيذر عآخر 
 .( ار الفكر). "فاح القدثر"، حماد بن عبد الماحد. ابن اهلاذم
م ايتســـر بـــن إبـــراهيم. متـــي أيب . حتقيـــق"شـــرح صـــحيح البخـــذري"، عوـــي بـــن خوـــف. ابـــن بطـــذل

 .(م2٠٠3 - هـ1423: هكابة الرشد، الرايض، 2ط)
حماـــم   . حتقيـــق"املــــجرعحني هـــن احملـــدثني عالضـــةفذء عاملرتعكـــني"، حماـــد بـــن حبـــذن. ابـــن حبـــذن

 .(ه1396:  ار المعي، حوب، 1ط)إبراهيم زاثد. 
املمجـــم   عـــذ ل أمحـــد عبـــد . حتقيـــقة"اإلصـــذبة يف متييـــز الصـــحذب"، أمحـــد بـــن عوـــي. ابـــن حجـــر
 .(هـ1415:  ار الكاب الةواية، بريعت )ن. ثعآخر 

:  ار تســــمراي، 1ط)حماــــد عماهــــة.  . حتقيــــق"تقرثــــب الاهــــذثب"بــــن حجــــر، أمحــــد بــــن عوــــي. ا
 .(م1986 - ه14٠6الرشيد، 
ـــــن حجـــــر ـــــي. اب ـــــن عو ـــــة"، أمحـــــد ب ـــــد املســـــذنيد الثاذني ـــــة بزعائ ـــــب الةذلي . تنســـــيق تســـــةد "املطذل
 .(هـ1419ة، :  ار الةذصاالرايض، 1ط)المثري
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حمــب الــدثن  . حتقيــق"فــاح البــذري بمـرح صــحيح اإلهــذم البخــذري"ابـن حجــر، أمحــد بــن عوــي. 
 .(ه13٧9:  ار املةرفة، ) بريعتاخلطيب. 

: بـــريعت، 1ط)الفاـــذح أبـــم غـــدة.  عبـــد . حتقيـــق"لســـذن امليـــزان"ابـــن حجـــر، أمحـــد بـــن عوـــي. 
 .(م2٠٠2-ه 1423 ار البمذئر اإلتسالهية،  -هكاب املطبمعذت اإلتسالهية 

 .(:  ار الفكر)بريعت. "احملوى ابآلاثر"، عوي بن أمحد. ابن حزم
هــ 1425:  ار ادحلـدث ، )القـذهرة. "بداثـة اجملاهـد عهنذثـة املقاصـد"، حماـد بـن أمحـد. ابن رشـد
 .(م 2٠٠4 -

:  ار بــــريعت، 2ط). " ر  احملاــــذر عوــــى الــــدر املخاــــذر"، حماــــد أهــــني بــــن عاــــر. ابــــن عذبــــدثن
 .(م1992 -هـ 1412الفكر، 

ـــن عبـــد هللا.  ـــدالرب، ثمتســـف ب ، 1ط)ن. ثعآخـــر  . حتقيـــق تســـذمل حماـــد عطـــذ"االتســـاذكذر"ابـــن عب
 .(م2٠٠٠ –ه1421:  ار الكاب الةواية، بريعت

ق . حتقيــــ"الااهيــــد ملــــذ يف املمطــــأ هــــن املةــــذين عاألتســــذنيد"، ثمتســــف بــــن عبــــد هللا. ابــــن عبــــدالرب
 .(عزارة عامم األعقذف عالمؤعن اإلتسالهية: )املغربن. ثهصطفى بن أمحد الةومي عآخر 

املاوكــــة الةربيــــة ، 1ط). "المــــرح املااــــع عوــــى زا  املســــاقنع"اــــد بــــن صــــذحل. حم، ابــــن عثياــــني
 .(هـ1428 - 1422:  ار ابن اجلمزي، السةم ثة

. حتقيــق حماــد " عوــى ألفيــة ابــن هذلــك "شــرح ابــن عقيــل، عبــد هللا بــن عبــد الــرمحن. ابــن عقيــل
 -هـــــــ  14٠٠، القــــــذهرة:  ار الــــــرتاث،  ار هصــــــر، 2٠ادحلايــــــد. )ط حميــــــي الــــــدثن عبــــــد

 م(. 198٠
 .(م1968 -هـ 1388هكابة القذهرة، ). "املغين"، عبد هللا بن أمحد. ابن قداهة
،  ار الكاـــب الةوايـــة، 1ط). "الكـــذيف يف فقـــ  اإلهـــذم أمحـــد"، عبـــد هللا بـــن أمحـــد. ابـــن قداهـــة

 .(م1994 -هـ 1414
: بــــريعت، 2٧ط). "زا  املةــــذ  يف هــــدي خــــري الةبــــذ "بــــن أيب بكــــر.  ابـــن قــــيم اجلمزثــــة، حماــــد
 .(م1994 -هـ 1415: هكابة املنذر اإلتسالهية، الكمثتهؤتسسة الرتسذلة، 

هطبةـة  ار إحيـذء  ). حتقيق حماد فؤا  عبـد البـذقي"تسنن ابن هذج "، حماد بن ثزثد. ابن هذجة
 .(الكاب الةربية
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 .(هـ1414صذ ر،  :  اربريعت، 3ط). "ربلسذن الة"ابن هنظمر، حماد بن هكرم. 
، 1ط)ن. ثشـــَةيب األرنـــؤعط عآخـــر  . حتقيـــق"تســـنن أيب  اع "أبـــم اع ، تســـوياذن بـــن األشـــة . 

 .(م2٠٠9 -هـ 143٠ ار الرتسذلة الةذملية، 
: ) بـريعت. "الثار الـداين شـرح رتسـذلة ابـن أيب زثـد القـريعاين"ألزهري، صذحل بن عبد السايع. ا

 .(املكابة الثقذفية
:  ار بــريعت، 1ط). حتقيــق حماــد عــمض هرعــب. "هتــذثب الوغــة"ألزهــري، حماــد بــن أمحــد. ا

 .(م2٠٠1الرتاث الةريب،  إحيذء
 ار الفكــر، ) . "الفماكــ  الــدعاين عوــى رتســذلة ابــن أيب زثــد القــريعاين"محــد بــن غــذمن. أ، زهــرياأل

 .(م1995 -هـ 1415
 .(م1994 -هـ 1415الةواية،  ،  ار الكاب1ط). "املدعنة"، هذلك بن أنس. األصبحي

. "تسوســـوة األحذ ثـــ  الصـــحيحة عشـــيء هـــن فقههـــذ عفمائـــدهذ"األلبـــذين، حماـــد انصـــر الـــدثن. 
 .(م1996-هـ1416، الرايض: هكابة املةذرف، 1ط)

، 1ط)حماد زهـري بـن انصـر النذصـر.  . حتقيق"صحيح البخذري"البخذري، حماد بن إمسذعيل. 
 .(ه1422 ار طمق النجذة، 

 قـــــذئق أعيل النهـــــى لمـــــرح املناهـــــى املةـــــرعف بمـــــرح هناهـــــى "، هنصـــــمر بـــــن ثـــــمنس. البهـــــمتى
 .(م1993 -هـ 1414، عذمل الكاب، 1ط). "اإلرا ات

 .( ار الكاب الةواية). "كمذف القنذع عن هنت اإلقنذع"، هنصمر بن ثمنس. البهميت  
، بـريعت 3ط) القـذ ر عطـذ.  حماـد عبـد . حتقيـق"السـنن الكـربى"، أمحـد بـن ادحلسـني. البيهقي
 .(م2٠٠3-هـ1424:  ار الكاب الةواية، نلبنذ –

:  ار الغـرب )بـريعت. حتقيق بمـذر عـما  هةـرعف. "اجلذهع الكبري"الرتهذي، حماد بن عيسى. 
 .(م1998اإلتسالهي، 

، 1ط)ن. ث. حتقيق صبحي السـذهرائي عآخـر "عول الرتهذي الكبري"الرتهذي، حماد بن عيسى. 
 .(ه14٠9هكابة النهضة الةربية، : عذمل الكاب، بريعت

، 3ط). حتقيـق حيـىي خماـذر غـزعاي. "الكذهـل يف ضـةفذء الرجـذل"هللا بن عـدي.  ، عبداجلرجذين
 .(م1989-هـ14٠9:  ار الفكر، بريعت
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عبـــد الوطيـــف  . حتقيـــق"اإلقنـــذع يف فقـــ  اإلهــذم أمحـــد بـــن حنبـــل"ادحلجــذعي، همتســـى بـــن أمحـــد. 
 .( ار املةرفة :)بريعت ـ لبنذنحماد همتسى السبكي. 

. جموــــة آ اب "حكــــم اقانــــذء الكــــالب يف الفقــــة اإلتســــالهي". عآخــــرثن، زثنــــب إبــــراهيم حســــني
 .1٧1-148: (م2٠19 )، 36 الفراهيدي

،  ار الفكـر، 3ط). "هماهب اجلويل يف شرح خماصر خويل"ادحلطذب الر عيين، حماد بن حماد. 
 .(م1992 -هـ 1412

 .(:  ار الفكر)بريعت. "اصر خويلشرح خم"اخلرشي، حماد بن عبد هللا. 
 -هــــــ 1351: املطبةـــــة الةوايـــــة، حوـــــب، 1ط). "هةـــــذمل الســـــنن"، محـــــد بـــــن حماـــــد. اخلطـــــذيب

 .(م1932
، ) 8. جموــة هــدى اإلتســالم "املضــذر الصــحية القانــذء الكــالب"بــراهيم بــن همــذم. إ، اخلطيــب

 .٧٠-69م(: 198٧
. حتقيق عوـي حماـد "اإلهذم المذفةي ادحلذعي الكبري يف فق  هذهب"الدارقطين، عوي بن حماد. 

 .(م1999-هـ 1419:  ار الكاب الةواية، بريعت ـ لبنذن، 1ط). يهةمض عآخر 
، 1ط)نبيــــل هذشــــم الغاــــري.  . حتقيــــق"تســــنن الــــدارهي"الــــرمحن.  هللا بــــن عبــــد ، عبــــدالــــدارهي

 .(م2٠13 -هـ 1434بريعت:  ار البمذئر، 
ـــد الـــرمحن بـــن حماـــد.  اهـــذ  أفنـــدي ـــذء  ). "األهنـــر يف شـــرح هواقـــى األحبـــرجماـــع "، عب  ار إحي

 .(الرتاث الةريب
 .(، بريعت،  ار الكاب الةواية2الدهريي، حماد بن همتسى. "حيذة ادحليمان الكربى". )ط

حماــد  . حتقيــق"الكذشــف يف هةرفــة هــن لــ  رعاثــة يف الكاــب الســاة"، حماــد بــن أمحــد. الــذهيب
 .(م1993-ه1413اإلتسالهية، :  ار القبوة لوثقذفة جدة، 1ط)عماهة. 

. حتقيــق عوــي بــن حماــد البجــذعي. "هيــزان االعاــدال يف نقــد الرجــذل"الــذهيب، حماــد بــن أمحــد. 
 .(ه1382بريعت:  ار املةرفة، )

ـــــن أمحـــــد.  ـــــذهيب، حماـــــد ب ـــــبالء"ال ـــــق"تســـــري أعـــــالم الن عحماـــــد نةـــــيم  شـــــةيب األرانؤعط . حتقي
 .(م1992 -هـ 1413، بريعت: هؤتسسة الرتسذلة، 9ط)الةرقسمتسي. 
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 –، بــريعت 5ط)ثمتسـف المــيخ حماـد.  . حتقيــق"خماــذر الصـحذح"الـرازي، حماـد بــن أيب بكـر. 
 .(م1999-هـ142٠صيدا: املكابة الةصرثة، الدار النام جية، 

صــفمان عــدانن  . حتقيــق"املفــر ات يف غرثــب القــرآن"دحلســني بــن حماــد. االراغــب األصــفهذين، 
 .(هـ1412، الدار المذهية، بريعت:  ار القوم -،  همق1ط)الداع ي. 

، املكاـــب 2ط). "هطذلــب أعيل النهــى يف شــرح غذثــة املناهــى"الرحيبــذين، هصــطفى بــن تســةد. 
 .(م1994 -هـ 1415اإلتسالهي، 

. حتقيــق جمامعــة هــن احملققــني. "اتج الةــرعس هــن جــماهر القــذهمس"الزبيــدي، حماــد بــن حماــد. 
 .( ار اهلداثة)
، بـريعت 1ط) . "عوى هنت الرتسذلة البن أيب زثـد القـريعاينشرح زرعق "، أمحد بن حماد. زرعق

 .(م2٠٠6 -هـ 142٧:  ار الكاب الةواية، نذنلب –
عوــي حماــد البجــذعي  . حتقيــق"الفــذئق يف غرثــب ادحلــدث  عاألثــر"الزخممــري، محــم  بــن عاــرع. 

 .(:  ار املةرفةلبنذن، 2ط )ن. ثعآخر 
ـو يبِّ تبيـني ادحلقـذئق شـرح كنـ"، عثاـذن بـن عوـي. الزثوةي القـذهرة ، 1ط). "ز الـدقذئق عحذشـية المِّ
 .(هـ1313: املطبةة الكربى األهريثة، بمالق -

 .(م1993 -هـ 1414:  ار املةرفة، )بريعت. "املبسمط"السرخسي، حماد بن أمحد. 
 ار الكاـــــــذب ). "أتســـــــىن املطذلـــــــب يف شـــــــرح رعض الطذلـــــــب"كـــــــراي بـــــــن حماـــــــد. ز الســـــــنيكي، 

 .(اإلتسالهي
. حتقيـــق ايتســـني أمحـــد "حويـــة الةواـــذء يف هةرفـــة هـــذاهب الفقهـــذء"المذشـــي، حماـــد بـــن أمحـــد. 

 .(م198٠:  ار األرقم، عاذن: هؤتسسة الرتسذلة، بريعت، 1ط)إبراهيم  را كة. 
 .(م199٠-هـ141٠:  ار املةرفة، بريعت ). "األم"المذفةي، حماد بن إ رثس. 
،  ار الكاــب 1ط). " هةرفــة هةــذين ألفــذظ املنهــذجهغــين احملاــذج إىل"المــربيين، حماــد بــن أمحــد. 

 .(م1994 -هـ 1415الةواية، 
. "نيــل األعطــذر هــن أحذ ثــ  تســيد األخيــذر شــرح هناقــى األخبــذر"المــمكذين، حماــد بــن عوــي. 

 .(م1993 -هـ 1413:  ار ادحلدث ، هصر، 1ط)حتقيق عصذم الدثن الصبذبطي. 
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،. حتقيــق: عصــي هللا بــن حماــد "عهةرفــة الرجــذلاجلــذهع يف الةوــل "المــيبذين، أمحــد بــن حنبــل. 
 .(م1988 -هـ 14٠8: الدار السوفية، بمهبذي ـ اهلند، 1ط)عبذس. 

، 2ط)شــةيب األرنــؤعط.  . حتقيــق"هســند اإلهــذم أمحــد بــن حنبــل"حنبــل.  ، أمحــد بــنالمــيبذين
 .(م1999-هـ142٠بريعت: هؤتسسة الرتسذلة، 
حماــــد صــــبحي  . حتقيــــق"املمصــــوة إىل بوــــمغ املــــرامتســــبل الســــالم "الصــــنةذين، حماــــد إمسذعيــــل. 

 .(م199٧-ه1418:  ار ابن اجلمزي، املاوكة الةربية السةم ثة، 1ط)حالق. 
، 1ط)ن. ثزهـري النجـذر عآخــر  . حتقيـق حماـد"شـرح هةـذين اآلاثر"، أمحـد بـن حماـد. الطحـذعي

 .(م1994هـ، 1414عذمل الكاب، 
. حتقيــق ثمتســف "رح كفذثــة الطذلــب الــرابينحذشــية الةــدعي عوــى شــ"، عوــي بــن أمحــد. الةــدعي

 .(م1994 -هـ 1414:  ار الفكر، )بريعتالميخ حماد البقذعي. 
الطبةــة املصــرثة القدميــة، ) . "طــرح الاثرثــب يف شــرح الاقرثــب"، أمحــد بــن عبــد الــرحيم. الةراقــي

 .بدعن اترثخ (
رنـؤعط ق: شـةيب األ، حتقيـ"تسـنن الـدارقطين"ادحلسـن،  عوي بن عار بن النةاذن بن  ثنذر، أبـم

 م.2٠٠4 -هـ 1424: هؤتسسة الرتسذلة، بريعت ـ لبنذن، 1ن، طثعآخر 
بـريعت:  ار إحيـذء الـرتاث ). "عاـدة القـذري شـرح صـحيح البخـذري"الةيىن، حماـم  بـن أمحـد. 

 .(الةريب
،  ار الكاــب الةوايــة، 1ط). "الاــذج عاإلكويــل ملخاصــر خويــل"، حماــد بــن ثمتســف. الغرانطــي

 .(م1994-هـ1416
. حتقيــــق نــــمر الــــدثن "رايض األفهــــذم يف شــــرح عاــــدة األحكــــذم"الفذكهــــذين، عاــــر بــــن عوــــي. 

 .(م2٠1٠ -هـ 1431:  ار النما ر، تسمراي، 1ط)طذلب. 
 .(: املكابة الةواية)بريعت. "املصبذح املنري يف غرثب المرح الكبري"، أمحد بن حماد. الفيمهي

، 2ط )نث. حتقيـــق أمحـــد الـــرب عين عآخـــر "اجلـــذهع ألحكـــذم القـــرآن"القـــرطيب، حماـــد بـــن أمحـــد. 
 .(م1964 -هـ 1384:  ار الكاب املصرثة، القذهرة

 ار ). حتقيـــق عبـــد الســـالم حماـــد هـــذرعن. "هةجـــم هقـــذثيس الوغـــة"لقـــزعثين، أمحـــد بـــن فـــذرس. ا
 .(م19٧9 -هـ 1399الفكر، 
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 ار  :)بــريعتالبــذقي.  . حتقيــق حماــد فــؤا  عبــد"صــحيح هســوم"القمــريي، هســوم بــن ادحلجــذج. 
 .(إحيذء الرتاث الةريب

- ه14٠8،  ار النفـــــذئس، 2ط). "هةجـــــم لغـــــة الفقهـــــذء". عآخـــــرثن ، حماـــــد رعاسقوةجـــــي
 .(م1988

،  ار الكاــــب 2ط). "بـــدائع الصــــنذئع يف ترتيـــب المـــرائع"الكذتســـذين، أبـــم بكـــر بــــن هســـةم . 
 .(م1986 -هـ 14٠6الةواية، 

َــر  اعي، عوــي بــن تســوياذن. 
هللا بــن  . حتقيــق عبــد"اجح هــن اخلــالفاإلنصــذف يف هةرفــة الــر "امل

 .(م1995 -هـ 1415:  ار هجر، القذهرة، 1ط)ن. ثاحملسن الرتكي عآخر  عبد
، 1املـرعزي، إتســحذق بــن هنصــمر. " هســذئل اإلهــذم أمحـد بــن حنبــل عإتســحذق بــن راهمثــ ". )ط
ة، عاـــذ ة البحـــ  الةواـــي، اجلذهةـــة اإلتســـالهية ابملدثنـــة املنـــمرة، املاوكـــة الةربيـــة الســـةم ث

 م(.2٠٠2 -هـ 1425
. حتقيـــق بمـــذر عـــما  هةـــرعف "هتـــذثب الكاـــذل يف أمســـذء الرجـــذل"املـــزي، ثمتســـف بـــن حســـن. 

 .(م198٠ –ه14٠٠: هؤتسسة الرتسذلة، بريعت، 1ط)
،  همــق:  ار 1ط)حســني تســويم أتســد.  . حتقيــق"هســند أيب ثةوــى"، أمحــد بــن عوــي. املمصــوي

 .(م1984-ه14٠4املأهمن لورتاث، 
: هكاـــب حوــب، 2ط)الفاــذح أبــم غــدة.  عبــد . حتقيـــق"اجملابـــى"، أمحــد بــن شــةيب. النســذئي

 .(م1986-ه14٠6املطبمعذت اإلتسالهية، 
 ار إحيـذء )حماد جنيـب املطيةـي.  حتقيق. "املـجامع شرح املهذب"، ثـحيـى بن شرف. يالنمع 

 .(م1995 -ه1415الرتاث الةريب، 
:  ار بـــريعت، 2ط). "ســـوم بـــن ادحلجـــذجاملنهـــذج شـــرح صـــحيح ه"النـــمعي، حيـــىي بـــن شـــرف. 
 .(ه1392إحيذء الرتاث الةريب، 
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