حكم االقتناء واالجتار
باحليوانات املحرمة
حال حياتها
الدكتور
أمحد ضياء الدين شاكر
ختصص فقه /كلية الرتبية للبنات
قسم الرشيعة

أمحد ضياء الدين شاكر.د

ملخ�ص البحث
باللغة العربية
هتدف هذه الدراسة اىل بيان حكم اقتناء احليوانات املحرمة من اخلنزير والكلب (للصيد

 وكذلك صيد اجلوارح غري الكلب مع اراء الفقهاء،واحلراسة) عىل اختالف اراء الفقهاء يف ذلك

 ثم تطرقت اىل بيان حكم بيع (االجتار) هبذه احليوانات وهي عىل قيد،وبيان الراي الراجح منها
وضحت كل ما تقدم وقدر، احلياة واراء الفقهاء من هذه التجارة والراي الراجح من اقواهلم

 علام،املستطاع ضمن مذاهب الفقهاء الثامنية (املفتى عندهم) ومناقشته هذه اآلراء وادلتهم يف ذلك
.ان هذه التجارة اصبحت يف وقتنا احلارض منترشة يف اسواقنا وبشكل واسع وملفت للنظر

Abstract
This study aims to explain the ruling on the acquisition of the
forbidden animals from pig and dog (for hunting and guard) on the
divergent views of scholars in it, as well as hunting prey is the dog
with the views of scholars and the statement of opinion correct them,
then touched upon the statement of the rule of Sale (trafficking) of
these animals and is alive life and the views of scholars of this trade
and Rai likely than their words, and explained all of the above and as
far as possible within the doctrines of the eight scholars (mufti them)
and discuss these views and their evidence in it, knowing that this
trade has become in the present day spread in our markets and are
widely and eye-catching.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النبي األمني حممد ﷺ وعىل آله وصحبه الغر

امليامني إىل يوم الدين  ...آمني .
أما بعد -:

فإن الرشيعة اإلسالمية الغراء اهتمت باحليوان سواء أكان عىل قيد احلياة أم كان ميت ًا،وبني

الفقهاء ذلك يف جملداهتم التي ال يتسع املقام لذكرها،فمنها ما هو حمرم عىل املسلم اقتناءه وجتارته
كاخلنزير مث ً
ال ومنه ما هو مباح الصيد عىل خالف بني الفقهاء يف ذلك .

وهذا البحث يسلط الضوء عىل كل ما ذكرنا ،وذلك ملا للموضوع من عالقة ومتاس مبارش

بحياتنا اليومية ،وما األسواق اخلاصة باقتناء وبيع هذه احليوانات ببعيدة عنا .

وقد بينت حكم الرشيعة اإلسالمية يف ذلك يف خالل بيان آراء الفقهاء ومذاهبهم(املفتى

عندهم) مع بيان الرأي الراجح منها.

وقد أشتمل البحث عىل مبحثني وخامتة وفيها أهم ماتوصلت إليه من نتائج وعىل النحو اآليت-:
املبحث األول :حكم اقتناء احليوانات املحرمة

ويشتمل عىل ست مسائل :

املسألة األوىل :حكم اقتناء اخلنزير .

املسألة الثانية :حكم اقتناء الكلب للصيد .

املسألة الثالثة :حكم اقتناء الكلب للحراسة .

املسألة الرابعة :حكم اقتناء الكلب األسود البهيم للصيد .
املسألة اخلامسة :حكم الصيد باجلوارح غري الكلب.

املسألة السادسة :حكم الصيد إذا أكل منه اجلارح .
املبحث الثاين :حكم االجتار باحليوانات املحرمة

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

245

حكم االقتناء واالجتار باحليوانات املحرمة

البحوث املحكمة

ويشتمل عىل مخس مسائل-:

املسألة األوىل :حكم بيع اخلنزير .

املسألة الثانية :حكم بيع الكلب .

املسألة الثالثة :حكم بيع السنور _ اهلر _ .
املسألة الرابعة :حكم بيع الفهد .

املسألة اخلامسة :حكم بيع األسد والدب والسباع التي التصلح للصيد،والمنفعة فيها .

*
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املبحث الأول
حكم اقتناء احليوانات املحرمة
ويشتمل عىل ست مسائل :

املسألة األوىل :حكم اقتناء اخلنزير .

املسألة الثانية :حكم اقتناء الكلب للصيد .

املسألة الثالثة :حكم اقتناء الكلب للحراسة .

املسألة الرابعة :حكم اقتناء الكلب األسود البهيم للصيد .
املسألة اخلامسة :حكم الصيد باجلوارح غري الكلب.

املسألة السادسة :حكم الصيد إذا أكل منه اجلارح .

املبحث الأول
حكم اقتناء احليوانات املحرمة

امل�س�ألة الأوىل :حكم اقتناء اخلنزير

اتفق الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية ،واالمامية ،والزيدية،

واالباضية ،عىل عدم جواز اقتناء اخلنزير.

()1

وقد استدل هؤالء الفقهاء باالدلة النقلية واالمجاع اآلتية منها :

األدلة النقلية -:
من الكتاب -:

أوال :قوله تعاىل َ ﴿:أ ْو لحَ ْ َم ِخن ِزي ٍر َفإِن َُّه ِر ْج ٌس﴾(.)2

موطن االستدالل(( :فإنه رجس)).

((( ينظر :بدائع الصنائع ،554/6:والبناية يف رشح اهلداية،360/1:والذخرية،170/4:واملجموع رشح املهذب-223/9:
،224واالنصاف،429/10:واملبدع رشح املقنع،5/8:واملحىل،35/8:والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية،195/7:
وجواهر الكالم،9-8/36:ونيل االوطار،158/5:وكتاب االيضاح للشامخي.329/1:

((( سورة االنعام ،من االية.)145( :
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وجه الداللة  -:إن الضمري يف لغة العرب التي نزل هبا القرآن الكريم راجع اىل أقرب مذكور

إليه ،فصح بالقرآن أن اخلنزير بعينه رجس ،فهو كله رجس ،وبعض الرجس رجس ،والرجس
حرام ،واجب اجتنابه(.)1

ال َأ ِجدُ فيِ َما ُأ ْو ِح َي إِ يَ َّل محُ ََّرم ًا َعلىَ َط ِ
اع ٍم َي ْط َع ُم ُه إِ َّ
ثانيا :قوله تعاىل ُ ﴿:قل َّ
ال َأن َي ُك َ
ون َم ْي َت ًة َأ ْو َدم ًا
َّم ْس ُفوح ًا َأ ْو لحَ ْ َم ِخن ِزي ٍر َفإِن َُّه ِر ْج ٌس َأ ْو ِف ْسق ًا ُأ ِه َّل لِ َغيرْ ِ هّ
اللِ بِ ِه﴾(. )2
موطن االستدالل (( :أو حلم خنزير)) .

وجه الداللة  -:إن عودة الضمري اىل اقرب املذكورين ،وهو اخلنزير أوىل من عودته عىل أبعد

املذكورين وهو اللحم(. )3

فإذا كان اخلنزير حمرما بعينه فال حيل إقتناء املحرم .
ات َما َكسبتُم َو مِمَّا َأ ْخر ْجنَا َل ُكم ِّم َن َ
ين آ َمنُو ْا َأ ِ
نف ُقو ْا ِمن َط ِّي َب ِ
األ ْر ِ
ض
ثالثا :قوله تعاىل ﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
َ
َْ ْ
يه َو ْاع َل ُمو ْا َأ َّن هّ َ
ال َأن تُغْ ِم ُضو ْا ِف ِ
آخ ِذ ِ
ون َو َل ْستُم بِ ِ
يث ِم ْن ُه ت ِ
َو َ
يه إِ َّ
ُنف ُق َ
ال َت َي َّم ُمو ْا الخْ َ بِ َ
الل َغنِ ٌّي حمَ ِيدٌ ﴾(. )4
موطن االستدالل(( :اخلبيث منه)) .

وجه الداللة -:هنى اهلل سبحانه وتعاىل أن نقصد الرديء الفاسد ،وقد علل اهلل تعاىل حتريم

اخلنزير بنجاسته ،وقذارته ،وألن األقذار والنجاسات هي السبب األكرب يف أمراض اإلنسان
ملا حتتويه من جراثيم وطفيليات ،ولذا عده من أوائل اخلبائث ،ووصفه بأقبح األوصاف ،فقال

سبحانه( :فإنه رجس)(.)5

قال األصفهاين(:الرجس اليشء القذر ،والرجس يكون عىل أربعة أوجه :إما من حيث الطبع،

وإما من جهة العقل ،وإما من جهة الرشع ،وإما من كل ذلك ،واخلنزير رجس من جهة الرشع

بنصوص القرآن والسنة الرشيفة  .وقال :فإعلم أن لفظ الرجس يطلق عىل كل ضار مستقبح حس ًا
((( ينظر :املحىل . 35/8:

((( سورة االنعام ،االية. )145( :

((( ينظر :كتاب االيضاح. 329/1 :
((( سورة البقرة ،االية. )267( :

((( ينظر :اخلنزير بني ميزان الرشع ومنظار العلم ،للدكتور أمحد جواد.24:
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ومعنى ،فيسمى النجس رجس ًا ،ويسمى الضار رجس ًا )(.)1
من السنة -:

أوال :ماروي عن سعيد بن املسيب أنه سمع أبا هريرة  aقال:قال رسول اهلل ﷺ (( :والذي

نفيس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السالم حك ًام مقسط ًا ،فيكرس الصليب،ويقتل
اخلنزير،ويضع اجلزية،ويفيض املال،حتى اليقبله أحد))(. )2
وجه الداللة  -:أستدلوا باحلديث من وجهني -:

صح أن النبي ﷺ صوب قتل عيسى عليه السالم للخنازير ،وأخرب أنه بحكم االسالم ينزل وبه

حيكم .

صح أنه ﷺ هنى عن أضاعة املال ،فلو كانت الذكاة تعمل يف يشء من اخلنزير ملا أباح عليه

السالم قتله فيضيع،وصح أنه كله ميتة حمرم عىل كل حال ،فال حيل إقتناء املحرم(. )3

ثانيا :ماروى جابر بن عبد اهلل  aأنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ وهو بمكة يقول(( :إن

اهلل ورسوله حرما بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام ،فقيل يارسول اهلل :أرأيت شحوم امليتة فإهنا
يطىل هبا السفن،ويدهن هبا اجللود،ويستصبح هبا الناس،فقال:الهو حرام.ثم قال الرسول ﷺ عند

ذلك:قاتل اهلل اليهود،إن اهلل ملا حرم عليهم الشحوم مجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ))(.)4
وجه الداللة  -:فتحريم اخلنزير يدل عىل حتريم إقتنائه من باب أوىل .

من اإلمجاع  -:قال ابن املنذر(( :أمجعوا عىل حتريم اخلمر وامليتة وعىل أن بيع اخلنزير ورشاءه

حرام))(.)5

وجه الداللة من اإلمجاع -:أنه إذا حرم بيع اخلنزير فيحرم إقتناء املحرم ،فالنهي عن بيعه هو عني

النهي عن اقتنائه .

((( املفردات يف غريب القرآن ،ألبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين . 188:
((( صحيح البخاري. 774/2 :
((( ينظر :املحىل. 36/8 :

((( صحيح البخاري. 779/2 :

((( مراتب اإلمجاع،لالمام ابن تيمية.28-27 :
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امل�س�ألة الثانية :حكم اقتناء الكلب لل�صيد

أتفق الفقهاء من احلنفية واملالكية،والشافعية،واحلنابلة،والظاهرية،واإلمامية،والزيدية،واإلبا

ضية،عىل جواز إقتناء الكلب املعلم للصيد(. )1

وقد أستدل هؤالء الفقهاء باألدلة النقلية والعقلية واإلمجاع اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:

أ .من الكتاب -:
قوله تعاىل ُ
ات َو َما َع َّل ْمتُم ِّم َن الجْ َ َوا ِر ِح ُم َك ِّلبِنيَ ت َُع ِّل ُمونهَ ُ َّن مِمَّا َع َّل َم ُك ُم هّ ُ
﴿أ ِح َّل َل ُك ُم َّ
الل﴾ (.)2
الط ِّي َب ُ
موطن االستدالل(( :ت َُع ِّل ُمونهَ ُ َّن مِمَّا َع َّل َم ُك ُم هّ ُ
الل)) .
وجه الداللة  -:فاآلية ظاهرة يف داللتها عىل جواز إقتناء الكلب املعلم للصيد .قال اإلمام

مالك(( :وقوله تعاىل (وما علمتم من اجلوارح  )...معناه وصيد ماعلمتم من اجلوارح ،واجلوارح:

الكواسب التي يصطاد هبا وهي :الكالب والفهود والبازة ،والصقور وما أشبه ذلك ))(.)3

من السنة -:
أو ً
ال :ما روى أبو ثعلبة اخلشني  ،aقال:أتيت رسول اهلل ﷺ فقلت :يارسول اهلل إنا بأرض

قوم أهل الكتاب نأكل من أنيتهم وأرض صيد أصيد بقويس وأصيد بكلب معلم،وبكلبي الذي
ليس بمعلم فأخربين ماالذي حيل لنا من ذلك ؟ قال(( :أما ماذكرت أنكم بأرض قوم من أهل

الكتاب تأكلون يف آنيتهم،فإن وجدتم غري آنيتهم فال تأكلوا فيها،وإن مل جتدوا فاغسلوها ثم كلوا
فيها،وأما ماذكرت أنك بارض صيد فام أصبت بقوسك فاذكر اسم اهلل ثم كل،وما أصبت بكلبك

(((

ينظر :بدائع الصنائع ،219/6 :واحلر الرائق، 406/8:ومرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح-697/7:

،698والذخرية ،171-170/4:واملجموع ،93-92/9 :والوسيط يف املذهب ،لالمام الغزايل،108/7 :
واملغني ،357-6:356:واالنصاف ،427/1:واملبدع رشح املقنع،48/8:واملحىل ،107/7 :والروضة البهية يف رشح اللمعة
الدمشقية،197/195/7:وجواهر الكالم،9-8/36:والسيل اجلرار ،58/4:ورشح كتاب النيل وشفاء العليل. 237/8:

((( سورة املائدة ،من اآلية4:

((( املدونة الكربى. 224/5 :
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املعلم فاذكر اسم اهلل ثم كل ،وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ))(. )1

وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل جواز إقتناء الكلب املعلم للصيد ،وحل مااصطاده

الكلب املعلم .

ثاني ًا :ماروي عن عدي بن حاتم  aقال:قلت يارسول اهلل إين أرسل الكالب .املعلمة

فيمسكن ع َّ
يل وأذكر اسم اهلل عليه فقال ﷺ(( :إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهلل عليه

فكل)) قلت وإن قتل؟ قال ((وإن قتلن ،مامل يرشكها كلب ليس معها ))(.)2

ثالث ًا :ماروي عن ابن عمر  aقال :سمعت النبي ﷺ يقول (( :من اقتنى كلب ًا ليس بكلب

ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قرياطان )) ( ،)3ويف رواية عن أيب هريرة أن النبي ﷺ قال:

(( من اختذ كلب ًا إال كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قرياط))(.)4

وجه الداللة  -:احلديث دل عىل املنع من إختاذ الكالب وإقتنائها وإمساكها إال ما استثناه من

الثالثة وقد وردت هبذه ألفاظ الصحيحني (. )5

قال النووي(( :ألن احلاجة تدعوا إىل الكلب يف هذه املواضع فجاز اقتناؤه )) (. )6

 .2من اإلمجاع  -:أمجع أهل العلم عىل جواز الصيد بالكلب املعلم؛ وأمجعوا عىل أن قتل الكلب

للصيد ذكاة له(. )7

 .3األدلة العقلية -:

قال أهل العلم بجواز الصيد بالكلب املعلم ألنه نوع اكتساب وانتفاع بام هو خملوق لذلك ،وفيه

استبقاء املكلف ،ومتكينه من إقامة التكاليف،فكان مباح ًا بمنزلة االحتطاب؛ ألنه نوع من االكتساب
((( صحيح البخاري ، 2090/5:وصحيح مسلم. 1532/3:
((( صحيح مسلم. 1529/3 :

((( صحيح البخاري ،2088/5 :وصحيح مسلم . 1203/3:
((( صحيح مسلم. 1203/3 :

((( ينظر :املغني، 357-356/6:وسبل السالم . 168/4:
((( املجموع رشح املهذب. 232-231/9 :

((( ينظر :اإلمجاع،لالمام ابن املنذر ،80:ومراتب اإلمجاع . 69:
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واالكتساب مباح كاالحتطاب (. )1

البحوث املحكمة

امل�س�ألة الثالثة :حكم اقتناء الكلب للحرا�سة

أتفق الفقهاء من احلنفية ،واملالكية،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية ،واالباضية عىل جواز

اقتناء الكلب للحراسة(.)2

وقد أستدل هؤالء الفقهاء باألدلة النقلية اآلتية -:
األدلة النقلية -:

 .1من الكتاب -:
قوله تعاىل َ﴿ َقدْ َف َّص َل َل ُكم َّما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم إِ َّ
ال َما ْ
اض ُط ِر ْرت ُْم إِ َل ْي ِه﴾(. )3
موطن االستدالل(( :إِ َّ
ال َما ْ
اض ُط ِر ْرت ُْم إِ َل ْي ِه)) .

وجه الداللة  -:وجود الرضورة يف اقتناء الكلب حلراسة البيوت والزرع واملاشية .

 .2من السنة  -:ماروي عن أيب هريرة  aعن النبي ﷺ أنه قال(( :من اختذ كلب ًا إال كلب

صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قرياط))(.)4

وجه الداللة  -:يف هذا احلديث الرشيف دليل عىل أن من اختذ املأذون من الكالب فال نقص

عليه ،وقيس عليه اختاذها حلفظ الدور إذا احتيج إىل ذلك،ويف احلديث األخبار بلطف اهلل تعاىل يف
إباحته ملا حيتاج إليه يف حتصيل املعاش وحفظه (. )5

قال ابن عبد الرب(( :النهي عن اختاذها تنزيه،ولذلك حل اختاذها لزرع وغنم وصيد))( .)6وقال

الكاساين احلنفي(( :إن االنتفاع به بجهة احلراسة واالصطياد مطلق رشع ًا يف األصول كلها))(.)7
((( ينظر :فتح القدير . 130/10:

((( ينظر :بدائع الصنائع،556/6:والذخرية،171/4:واملجموع رشح املهذب،232-231/9:واملغني،356/6:واالنصا
ف،253/7:واملحىل،111-110/8:وسبل السالم،170-169/4:ورشح كتاب النيل. 27/8:

((( سورة االنعام ،من اآلية. )119( :

((( سبق خترجيه يف الصفحة ،)5( :هامش(. )3
((( ينظر :سبل السالم . 170-169/4:
((( رشح كتاب النيل28/8 :

((( بدائع الصنائع. 556/6 :
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امل�س�ألة الرابعة :حكم اقتناء الكلب ((الأ�سود البهيم))( )1لل�صيد

اختلف الفقهاء يف حكم اقتناء الكلب األسود البهيم للصيد وذلك عىل قولني -:
القول األول  -:جواز اقتناء الكلب األسود البهيم .
وإليه ذهب :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية(.)2

وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والقياس اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية :

من الكتاب  -:قوله تعاىل ﴿ َو َما َع َّل ْمتُم ِّم َن الجْ َ َوا ِر ِح ُم َك ِّلبِنيَ ﴾(. )3
((م َك ِّلبِنيَ)) .
موطن االستداللُ :

وجه الداللة  -:فعموم قوله تعاىل( :مكلبني) يشمل الكلب األسود البهيم كغريه من اجلوارح .
من السنة  -:ماروي عن عدي بن حاتم  aأنه قال :سألت رسول اهلل ﷺ عن صيد املعراض

فقال(( :ماأصبت بحده فكل،وما أصبت بعرضه فهو وقيذ)) وسألته عن الكلب فقال(( :إذا أرسلت

كلبك فأخذ ومل يأكل فكل،فإن أخذه ذكاته،وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه

فقتل فال تأكل فإنك إنام سميت عىل كلبك ومل تسم عىل غريه))(. )4

وجه الداللة  -:فالقول بظاهر الكتاب والسنة واجب ال جيوز أن يستثنى منها إال بكتاب أو

سنة (. )5

 .2من القياس  -:استدلوا عىل جواز اقتناء الكلب األسود البهيم قياس ًا عىل جواز اقتناء الكلب

مطلق ًا(. )6

((( األسود البهيم :هو ماالشية فيه أي لون كان ،يقال ليل هبيم،وليال دهم هبم ،ينظر :أساس البالغة ،للزخمرشي،71 :
واالنصاف . 428-427/10:

((( ينظر :رد املحتار عىل الدر املختار ،49/10:واملدونة الكربى ،223/5:واملجموع رشح املهذب. 95-93/9 :
((( سورة املائدة ،من اآلية. )4( :

((( صحيح البخاري ،2086/5 :وسنن النسائي. 180/7 :
((( ينظر :املجموع رشح املهذب.96/9 :

((( ينظر :البناية يف رشح اهلداية. 474/11 :
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القول الثاين  -:عدم جواز اقتناء الكلب األسود البهيم للصيد .

البحوث املحكمة

وإليه ذهب :احلنابلة،والظاهرية ،واالمامية ،والزيدية،واإلباضية(. )1

وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية اآلتية منها -:

الأدلة النقلية -:

من الكتاب  -:قوله تعاىل ﴿ َ َقدْ َف َّص َل َل ُكم َّما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم إِ َّ
ال َما ْ
اض ُط ِر ْرت ُْم إِ َل ْي ِه﴾(. )2
((ما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم)) .
موطن االستدالل َّ -:

وجه الداللة -:فإذا حرم عليه الصالة والسالم آنف ًا األسود البهيم أو ذي النقطتني فال حيل

اختاذه،وإذا الحيل اتتخاذه فاختاذه معصية،والذكاة باجلارحة طاعة،وال تنوب املعصية هلل تعاىل عن

طاعته،والعايص مل يذك كام أمر فهي ميتة(.)3

من السنة -:استدلوا باآلثار الواردة باملنع من اختاذ الكلب األسود البهيم ومنها مايأيت-:

 .1ماروي عن عبد اهلل بن املغفل  aقال :قال رسول اهلل ﷺ(( :لوال أن الكالب أمة من

األمم ألمرت بقتلها،فاقتلوا منها األسود البهيم،وما من قوم اختذوا كلب ًا إال كلب ماشية أو صيد

أوكلب حرث إال انتقص من أجورهم كل يوم قرياطان))(. )4

وجه الداللة  -:أن النبي ﷺ أمر بقتله ،وماوجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده

كغرياملعلم(.)5

 .2ماروى جابر  aقال(( :أمرنا رسول اهلل ﷺ بقتل الكالب ،حتى أن املرأة تقدم من البادية

بكلبها فتقتله ،ثم هنى عن قتلها ،وقال عليكم باألسود البهيم ذي النقطتني فإنه شيطان))

()6

(((

ينظر :املغني،268-267/13:واإلنصاف ،427/10:واملبدع رشح املقنع،48/8:واملحىل،110/8:وجواهر

الكالم،11/36:ونيل األوطار،542/8:ورشح كتاب النيل. 242-241/4:

((( سورة االنعام ،من اآلية. )119( :
((( ينظر :املحىل. 11/8 :

((( سنن النسائي ،1069/3 :وسنن الرتمذي 78/4 :وقال:حديث حسن صحيح.
((( ينظر :املغني، 268 – 267/13 :
((( صحيح مسلم. 1200/3 :
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وجه الداللة  -:وجه املنع إذا مل تدرك هنيه ج من اقتنائه ،واقتناؤه إنام هو لألنتفاع به ،والصيد به

انتفاع ،فكأنه هنى عن الصيد به ،والنهي يدل عىل الفساد عىل الصحيح ،وألنا أمرنا بقتله وهو أيض ًا

عني النهي عن اقتنائه(. )1

 .3قال عبد اهلل بن الصامت س :سألت أبا ذر مابال األسود من األمحر من األبيض؟ فقال:

سألت رسول اهلل ﷺ كام سألتني ،فقال (( :الكلب األسود شيطان ))(. )2

وجه الداللة  -:أن النبي ﷺ سامه شيطان ًا ،والشيطان آلة حمرمة ،وإباحة الصيد املقتول رخصة

والرخصة التباح بمحرم(. )3

أورد اإلمام ابن حزم قول اإلمام أمحد (( :ما أعلم أحد ًا رخص يف أكل ماقتل الكلب األسود من

الصيد ،وقال :وقد أدرك أمحد من أهل العلم أمم ًا ))(. )4

مناق�شة الأدلة والرتجيح -:

اعرتض عىل أدلة القائلني بمنع الصيد بالكلب األسود البهيم بام يأيت -:

اعرتضوا عىل وجه الداللة بحديث جابر  (( aعليكم باألسود )) وهو :أمر النبي ﷺ بقتله

وماوجب قتله حرم اقتناؤه ،وسامه شيطان ًا( . )5وجياب عليه -:

بأنه اليلزم من قتله حتريم صيده عىل أن األمر بالقتل منسوخ( . )6وذلك ملا روى عبداهلل بن

مغفل قال :أمرنا رسول اهلل ﷺ ،بقتل الكالب ثم قال( :ماباهلم ومابال الكالب) ثم رخص يف

كلب الصيد وكلب الغنم(. )7

ففي هذا احلديث دليل عىل نسخ احلكم بقتل الكالب .

((( ينظر :رشح كتاب النيل. 242 -241/4 :
((( صحيح مسلم. 365/1 :

((( ينظر :رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي. 616/6 :
((( املحىل. 111/8 :

((( ينظر :بدائع الصنائع ،99/6 :واملبدع ،48/8:واالنصاف. 429/10 :
((( ينظر :املجموع رشح املهذب. 235/9 :
((( صحيح مسلم. 235/1 :
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روى صاحب مرقاة املفاتيح قول إمام احلرمني :أمر رسول اهلل ﷺ بقتلها كلها ثم نسخ ذلك إال

األسود البهيم ،ثم استقر الرشع عىل النهي عن قتل مجيع الكالب حيث الرضر فيها ،حتى األسود
البهيم(. )1

قال الطيبي (( :قوله ﷺ( :أمة من األمم) إشارة اىل قوله تعاىل ﴿ َو َما ِمن َدآ َّب ٍة فيِ َ
ض َو َ
األ ْر ِ
ال
َاح ْي ِه إِ َّ
ال ُأ َم ٌم َأ ْم َثا ُل ُكم﴾( ،)2أي :أمثالكم يف كوهنا دالة عىل الصانع ومسبحة له قال
ري بِ َجن َ
َطائِ ٍر َي ِط ُ

﴿:وإِن ِّمن شيَ ْ ٍء إِ َّ
ال ُي َس ِّب ُح بِ َح ْمدَ ِه﴾( ،)3أي يسبح بلسان القال واحلال ،حيث يدل عىل الصانع
تعاىل َ

وعىل قدرته وحكمته وتنزهيه عام الجيوز عليه.

فبالنظر إىل هذا املعنى الجيوز التعرض هلا بالقتل واإلفناء ،ولكن لدفع مرضة كقتل الفواسق

اخلمسة( ،)4أو جلب منفعة كذبح احليوانات املأكولة جاز ذلك ،أي :مقترصين عىل ذلك(. )5

الر�أي الراجح -:

يبدو يل أن الراجح من هذين القولني هو :ماذهب إليه أصحاب القول األول القائلني بجواز

إقتناء الكلب األسود البهيم للصيد وذلك ملا استدلوا به من أدلة وكذلك ألنه كغريه من الكالب
يقبل التعليم ،واألمر بقتله منسوخ كام تقدم .

امل�س�ألة اخلام�سة :حكم ال�صيد باجلوارح غري الكلب

أختلف الفقهاء يف حكم األصطياد باجلوارح غري الكلب وذلك عىل قولني -:
القول األول  -:جواز االصطياد باجلوارح غري الكلب .

وإليه ذهب :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية يف رواية هلم ،والزيدية،
((( ينظر :مرقاة املفاتيح ،لعيل بن سلطان القادري. 700 -699/7 :
((( سورة االنعام ،من اآلية. )38( :

((( سورة االرساء ،من اآلية. )44( :

((( الفواسق اخلمسة :هي :الغراب ،واحلدأة ،والفأرة ،والعقرب ،والكلب العقور ،وقال ابن املنذر :أمجعوا عىل قتلهن حتى يف
اإلحرام ،ينظر :االمجاع. 67 :

((( رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى بالكاشف عن حقائق السنن ،لرشف الدين احلسني بن عبداهلل حممد الطيبي:
. 2817/9
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واالباضية يف رواية هلم(.)1

وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية والعرف اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:

من الكتاب  -:قوله تعاىل ﴿ َو َما َع َّل ْمتُم ِّم َن الجْ َ َوا ِر ِح ُم َك ِّلبِنيَ ﴾(. )2
موطن االستداللَ (( :و َما َع َّل ْمتُم )) .

وجه الداللة  -:أي أصحاب كالب قد علمتموها ،وأصل التكليف :تعليم الكالب األصطياد،

ثم كثر ذلك حتى قيل لكم ،من علم مجيع اجلوارح الصيد مكلب،فتكليبها تعليمها األصطياد.

واجلوارح :الكواسب،واجلرح:الكسب،وقيل:هي أن تكون جارحة بناهبا وخملبها حقيقة(. )3

 .2األدلة العقلية  -:أستدل العلامء باملعقول من وجهني -:

ألنه أجتمع يف احليوان الصائد مايوجب أنه آلة للذبح وهو كونه جارح ًا ،قاطع ًا بطبعه ،غري عاقل

كالسكني ،ومايمنع أن يكون آلة للذبح كونه خمتار ًا يف فعله كاآلدمي ،والرشع جعل التعليم فيه برتك
األكل فيجري عىل موجب اختيار صاحبه فيعمل له ال لنفسه ،فيصري آلة حمضة لصاحبه كالسكني(.)4
قالوا واسم الكلب يقع عىل كل سبع حتى األسد(.)5

 .3من العرف  -:استدل أصحاب هذا القول بالعرف فقالوا :األصطياد بالفهود املعلمة كثري

مشاهد(. )6

القول الثاين  -:عدم جواز األصطياد باجلوارح غري الكلب .

(((

ينظر :فتح القدير ،131/10 :والبحر الرائق ،407-406/8 :واملدونة الكربى ،223/5:واملجموع رشح

املهذب ،95-92/9:واالقناع يف حل الفاظ أيب شجاع ،549-548/2:واملمتع يف رشح املقنع ،65/6:واملحىل،107/8:
والسيل اجلرار ،58/4:وكتاب االيضاح. 116/4:

((( سورة املائدة ،من اآلية. )4( :

((( ينظر :البحر الرائق ،407-406/8 :والسيل اجلرار. 58/4:
((( ينظر :البحر الرائق. 407-406/8 :
((( ينظر :املصدر نفسه. 407/8 :

((( ينظر :املجموع رشح املهذب. 93/9 :
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وإليه ذهب :الظاهرية يف الرواية الثانية هلم ،واإلمامية ،واإلباضية يف الرواية الثانية هلم(.)1

وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية اآلتية منها -:

الأدلة النقلية -:

من الكتاب  -:قوله تعاىل ﴿ َو َما َع َّل ْمتُم ِّم َن الجْ َ َوا ِر ِح ُم َك ِّلبِنيَ ﴾(. )2
موطن األستدالل (( :الجْ َ َوا ِر ِح )) .

وجه الداللة  -:أي متخذهيا كالب صيد بعد أن كانت كالب غري صيد ،فاجلوارح بمعنى

الكالب املعروفة ،وسباع الرب اليمكن فيها تعليم أص ً
ال حاشا الكالب فقط(. )3

من السنة  -:ماروي عن عدي بن حاتم  aأنه قال لرسول اهلل ﷺ :إنا قوم نصيد هبذه

الكالب والبزاة ،فام حيل لنا ؟ فقال ج( :حيل لكم ماعلمتم من اجلوارح مكلبني) ثم قال( :ماعلمت

من كلب أو باز ثم أرسلته فذكرت أسم اهلل عليه فكل)(.)4

وجه الداللة  -:أن النبي ﷺ خص الكلب من سباع الرب والبزاة من سباع الطري بجواز االصطياد

هبام دون غريمها من السباع،فال جيوز الصيد بغريمها من السباع .

مناق�شة الأدلة والرتجيح -:

اعرتض عىل أدلة القائلني بعدم جواز االصطياد باجلوارح غري الكلب بام يايت -:
(م َك ِّلبِنيَ ) فليس فيه دليل عىل أنه اليؤكل ماقتله غري الكلب من
 .1أما استدالهلم بقوله تعاىل ُ

الصيد أص ً
ال البنص،والبدليل.

(م َك ِّلبِنيَ ) ألهنا حتتمل هذه اللفظة البته إال أن
بل فيه بيان بأن صيد غري الكلب جائز بقوله تعاىل ُ

(((

ينظر :املحىل ،107/8:والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ،197-195/7:ومن الحيرضه

الفقيه،للقمي،231/3:ورشح كتاب النيل ،237/1:وكتاب اإليضاح. 116/4 :

((( سورة املائدة ،من اآلية. )4( :

((( ينظر :املحىل  ،107/8:ورشح كتاب النيل. 237/4:

((( مسند األمام أمحد،109/3:وسنن الرتمذي،66/4:وقال الرتمذي:هذا حديث النعرفه اال من حديث جمالد عن الشعبي
والعمل عىل هذا عند أهل العلم اليرون بصيد البازة والصقور بأس ًا .
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جيعلها يف حال الكالب فصح أهنا غري الكلب أيض ًا(. )1

.2اعرتضوا عىل وجه االستدالل من حديث عدي بن حاتم  aفقالوا :النسلم هذا بل نقول:

أنه أجاب بام هو أعم من السؤال،ولئن سلمنا أنه أجاب عن الكلب والباز فقط لنقولن اقترص عليهام

لذكرمها يف السؤال ،فتال اآلية فاستشعرمها فيها،ولو كانت أعم منهام(.)2

.3اعرتضوا عىل قوهلم (بأن سباع الطري وسباع البهائم اليمكن فيها تعليم أص ً
ال حاشا الكالب)

فقالوا:النسلم أن غري الكالب اليقبل التعليم ،بل قبول غريه واإلمساك عىل صاحبه معتاد(. )3

الر�أي الراجح -:

يبدو يل مما تقدم أن الراجح من هذين القولني هو ماذهب إليه أصحاب القول األول القائلني

بجواز االصطياد باجلوارح غري الكلب ،وذلك لألدلة التي استدلوا هبا وكذلك برشط كوهنا تقبل

التعليم أما إذا كانت التقبل التعليم فالحيل االصطياد هبا .

امل�سالة ال�ساد�سة :حكم ال�صيد �إذا �أكل منه اجلارح

أختلف الفقهاء يف حكم الصيد إذا أكل منه اجلارح وذلك عىل قولني -:
القول األول  -:حتريم أكل الصيد إذا أكل منه اجلارح .

وإليه ذهب :احلنفية ،والشافعية يف املعتمد عندهم ،واحلنابلة يف رواية هلم،والظاهرية ،والزيدية،

واإلباضية(.)4

وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية والقياس اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:
من الكتاب -:

((( ينظر :املحىل. 107/8 :

((( ينظر :رشح كتاب النيل . 238/4:
((( ينظر :املحىل. 107/8 :

((( ينظر :املبسوط، 223/11:والنتف يف الفتاوى،235/1:وكفاية األخيار يف حل غاية األختصار،212/1/واملجم
وع،94/9:واحلاوي الكبري،50/1:ورشح الزركيش،608/6:واملحىل،104/8:والسيل اجلرار،62/4:ورشح كتاب
النيل،238/4:وكتاب اإليضاح. 114/4:
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أو ً
ال :قوله تعاىل ﴿ َف ُك ُلو ْا مِمَّا َأ ْم َس ْك َن َع َل ْي ُك ْم ﴾(. )1
موطن االستداللَ :
(أ ْم َس ْك َن َع َل ْي ُك ْم).
وجه الداللة -:فلم يبح لنا اهلل تعاىل ماأمسكن فقط،وال ماأمسكن عىل أنفسهن ،بل ما أمسكن

علينا فقط،وباملشاهدة ندري أنه إذا أكل منه فعىل نفسه أمسك،وهلا صاد،فهو حرام(. )2
َ
الس ُب ُع إِ َّ
ال َما َذ َّك ْيت ُْم﴾(.)3
﴿والمْ ُ ْن َخنِ َق ُة َوالمْ َ ْو ُقو َذ ُة َوالمْ ُترَ َ ِّد َي ُة َوال َّن ِط َ
ثاني ًا :قوله تعاىل َ
يح ُة َو َما أ َك َل َّ
موطن االستدالل َ َ
الس ُب ُع)) .
((و َما أ َك َل َّ

وجه الداللة  -:الكلب سبع بال خالف ،فتحريم ما أكل منه حرام بنص القرآن الكريم فال حيل،

إال حيث أحله النص فقط(. )4

من ال�سنة -:

أو ً
ال :ماروي عن عدي بن حاتم  aأنه قال :سالت رسول اهلل ﷺ ،فقلت إنا قوم نصيد هبذه

الكالب ،فقال( :إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت أسم اهلل عليها فكل مما أمسكن عليك وإن

قتلن،إال أن يأكل الكلب فإن أكل فال تأكل ،فإين أخاف أن يكون إنام أمسك عىل نفسه،وإن خالطها

كالب غريها فال تأكل)(. )5

وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل عدم جواز األكل من الصيد إذا أكل منه اجلارح.

ثاني ًا :ماروي عن عدي بن حاتم  aأن رسول اهلل ﷺ قال له( :إذا أرسلت كلبك فاذكر

اسم اهلل عليه ،فإذا أدركته مل يقتل فاذبح وإذكر أسم اهلل عليه،فإذا أدركته قد قتل ومل يأكل فكل،فقد

أمسكه عليك،وإن وجدته أكل منه فال تطعم منه شيئ ًا فإنام أمسك عىل نفسه(.)6
((( سورة املائدة،من اآلية. )4( :

((( ينظر :املبسوط،223/11:واملحىل،104/8:ورشح الزركيش. 609-608/6:
((( سورة املائدة،من اآلية. )3( :
((( ينظر :املحىل. 104/8 :

((( صحيح مسلم،1529/3:وسنن الرتمذي. 68/4:

((( سنن النسائي الكربى،143/3:وسنن البيهقي،236/9:وقال البيهقي:أخرجاه يف الصحيح من حديث زكريا وعاصم
ورواه مسلم عن حيي بن أيوب عن ابن املبارك .
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وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل عدم جواز األكل من الصيد إذا أكل منه اجلارح .

 .1القياس  -:استدلوا بالقياس فقالوا :إذا أخذ املعلم فحبس باألكل فذلك حيل،وإن قتله يقوم

مقام الذكاة،فإن حبس وأكل فذلك موضع ترك فيه أن يكون معل ًام،فصار كهو عىل االبتداء،الحيل
أكله كام الحيل عىل االبتداء ،وهذا وجه حيتمله القياس ويصح فيه(. )1
 .2األدلة العقلية  -:استدلوا باألدلة العقلية اآلتية -:

آية التعليم ترك ماهو مألوفه عادة،والكلب يعتاد االنتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو

األكل واالستالب(. )2

أنه باألكل علمنا جهله،ألن الصيد حرفة قلام تنسى،فلام أكل علمنا أنه مل يكن عامل ًا،فيحرم مجيع

ماصاده قبل ذلك ألنه صيد كلب غري معلم(. )3
ج .ألن أكله وإن احتمل أحد أمرين -:
 .1نسيان التعليم فحرم .
 .2غلبه اجلوع فال حيرم .

وجب عند تعارضهام أن يعاد اىل أصله يف احلرض والتحريم،كام لو اختلط منك بميتة،مل حيل

االجتهاد فيه تغلب ًا للتحريم(. )4

د .ألن صيد الواحد اليتبعض حكمه،فلام كان ماأكله قد أمسكه عىل نفسه،كذلك باقيه ،وما

أمسكه عىل نفسه حرام(. )5

القول الثاين  -:حل الصيد إذا أكل منه اجلارح .

وإليه ذهب  -:املالكية،والشافعية يف الرواية املرجوحة،واحلنابلة يف الرواية الثانية هلم،

((( ينظر :األم . 472/5:

((( ينظر :اهلداية رشح بداية املبتديء. 204/4 :
((( ينظر :االختيار لتعليل املختار. 5/5 :
((( ينظر :احلاوي الكبري. 53/1 :
((( ينظر :املصدر نفسه .
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وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية واإلمجاع والقياس اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:
من السنة -:

ماروى أبو ثعلبة الشني عن أبيه عن جده س :أن رج ً
ال أتى النبي ﷺ يقال له أبو

ثعلبة،فقال:يارسول اهلل إن أي كالب ًا مكلبة فأفتني يف صيدها.فقال ﷺ( :إن كانت مكلبة فكل مما

أمسكن عليك ذكي وغري ذكي) قال:وإن أكل منه؟ فقال(:وإن أكل منه)(. )2

وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل جواز األكل من الصيد إذا أكل منه اجلارح.

ماروى ابن عمر  aعن رسول اهلل ﷺ أنه قال (:إذا أكل فكل)(. )3

وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل جواز األكل من الصيد إذا أكل منه اجلارح .

 .2اإلمجاع  -:قالوا :قد أمجع أهل العلم أن الكلب املعلم إذا قتل الصيد أكله جائز من غري أن

ينظر به حتى يرى أنه كان يأكل منه أو اليأكل ليستدل بذلك إن كان أمسك عىل نفسه أو علينا،ويف

إجتامعهم عىل ذلك دليل عىل ترك االعتبار بأكله(. )4

 .3القياس  -:أستدلوا بالقياس فقالوا :الفرق يف القياس بني أن ياكل من صيده بعد أن يقتله،

وبني أن يأكل شاة مذبوحة(. )5

((( ينظر :املدونة الكربى،224/5:وكفاية األخيار ،212/1:واحلاوي الكبري ،49-48/1 :ورشح الزركيش،610/6 :
ورشائع االسالم ،176-175/4:والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ،198/7:ومن الحيرضه الفقيه.231/3 :

((( سنن الدارقطني،293/4:قال االمام الدارقطني:حديث أيب ثعلبة  aخمرج يف الصحيحني من حديث ربيعة بن يزيد
الدمشقي عن أيب أدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة،وليس فيه ذكر األكل .

((( مصنف ابن أيب شيبة،234/4:قال اإلمام شمس الدين الذهبي:خرجه أبو داود من حديث أيب ثعلبة،وهذا حديث
منكر،ينظر:ميزان األعتدال. 29/3:

((( ينظر :اإلمجاع،لالمام ابن املنذر. 80 :
((( ينظر :املدونة الكربى. 224/5 :
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 .4األدلة العقلية -:

ألنه ثبت كونه معل ًام،واألكل حيتمل أن يكون لنسيان أو فرط جوع ،فال يرتك ماثبت يقين ًا

لألحتامل ،واحلديث حممول عىل كلب مل يثبت تعليمه(. )1

ألن ماحل من صيده إذا مل يأكل منه حل وإن أكل منه كام لو تركه بعد صيده ثم عاد فأكل منه(. )2

ج .ألنه لو أكل من غري صيده وأكل غريه من صيده مل حيرم واحد ًا منها فدل عىل أن األكل

اليوجب التحريم(. )3

ومجع أصحاب هذا القول بني بعض األدلة فقالوا :

الحيرم الصيد إذا أكل منه اجلارح مجع ًا بني الدليلني،وأمحد مجع بأن محل حديث عدي عىل

الكراهة،ويرجح محل حديث عدي عىل الكراهة قول النبي ﷺ (:فإين أخاف أن يكون أمسك

عىل نفسه)( ،)4فعلله باخلوف ويرشح ذلك بأن عدي  aملا كان موسع ًا عليه أفتاه بالكف ورع ًا
بخالف أيب ثعلبة(. )5

مناق�شة الأدلة والرتجيح -:

أعرتض عىل أدلة القائلني بجواز األكل من الصيد إذا أكل منه اجلارح بام يأيت -:

 .1أما حديث ايب ثعلبة  ،aفمن طريق داود بن عمرو وهو ضعيف ضعفه أمحد بن حنبل

وقد ذكر بالكذب،وتاويل حديث أيب ثعلبة  aأنه صح قبل نزول اآلية أو مراده:

إذا ولغ يف دم الصيد ،وعندنا هذا القدر الحيرم ثم قد بينا ثبوت احلل بفعله باعتبار أنه نائب عن

صاحبه ،وينعدم ذلك إذا أكل منه ألنه تبني أن سعيه كان ملنفعة نفسه ،فهو كام لو انعدم اإلرسال(. )6
 .2وأما ماروى أبو داود فقالوا:هذا اليعارض ماثبت يف الصحيحني،وال سيام بعد تعليلهﷺ

((( ينظر :املمتع يف رشح املقنع. 68/6 :
((( ينظر :احلاوي الكبري. 53/1 :
((( ينظر :املصدر نفسه .

((( صحيح مسلم. 1529/3 :

((( ينظر :رشح الزركيش . 611-610/6:

((( ينظر :املبسوط ،223/11:واملحىل. 106/8:
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بقوله(:فإنام أمسك عىل نفسه)(. )1

 .3اعرتضوا عىل اجلمع بني احلديثني فقالوا :

الوجه هلذا اجلمع ،واليقوى احلديث عىل معارضة األحاديث الثابتة يف الصحيحني،والسيام بعد

اشتامهلا عىل النهي عن األكل،كام يف حديث عدي  aيف الصحيحني( :إال أن يأكل فال تأكل)(. )2
الرأي الراجح -:

مما تقدم يبدو يل أن الراجح من هذين القولني هو ماذهب إليه أصحاب القول األول القائلني

بحرمة األكل من الصيد إذا أكل منه اجلارح وذلك ألنه ثبت يف األحاديث الصحاح عنه ج حرمة

ذلك .

*

*

*

املبحث الثاين
حكم االجتار باحليوانات املحرمة
ويشتمل عىل مخس مسائل-:

املسألة األوىل :حكم بيع اخلنزير .

املسألة الثانية :حكم بيع الكلب .

املسألة الثالثة :حكم بيع السنور _ اهلر _ .
املسألة الرابعة :حكم بيع الفهد .

املسألة اخلامسة :حكم بيع األسد والدب والسباع التي التصلح للصيد،والمنفعة فيها .

((( ينظر:السيل اجلرار . 62/4:
((( ينظر :املصدر نفسه .
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امل�س�ألة الأوىل  :حكم بيع اخلنزير

اتفق الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة،والظاهرية،األمامية ،والزيدية،

واالباضية عىل حرمة بيع اخلنزير( ،)1وقد استدل هؤالء الفقهاء باألدلة النقلية ،واالمجاع اآلتية
منها-:

 .1األدلة النقلية -:

من السنة  -:ماروي عن جابر  aأن رسول اهلل ﷺ قال – يف عام الفتح(( :-أن اهلل عزوجل

ورسوله حرما بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام،فقيل يارسول اهلل أرأيت شحوم امليتة فإنه يطىل

هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس ،قال:ال هو حرام،قاتل اهلل اليهود،أن اهلل ملا حرم

عليهم حلومها أمجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه))(. )2

وجه الداللة  -:أن األوامر عىل العموم ألنه ﷺ أخرب أن اهلل تعاىل حرم الشحوم عىل اليهود

فاستحلوا بيعها فأنكر ذلك عليهم أشد اإلنكار أذ قصوا التحريم  ،ومل حيملوه عىل عمومه فصح
هبذا أنه متى حرم اليشء فحرم ملكه وبيعه والترصف فيه وأكله عىل عموم حتريمه إال أن يأيت نص

بتخصيص يشء من ذلك فيتوقف عنده وقد حرم اهلل اخلنزير فحرم ملكه وبيعه(. )3

 .2اإلمجاع  -:قال ابن تيمية :أمجع أهل العلم عىل حتريم امليتة واخلمر،واخلنزير ،وعىل أن بيع

اخلنزير ورشاؤه حرام(. )4

((( ينظر :بدائع الصنائع ،655/6:والبناية يف رشح اهلداية،360/1:واملقدمات ،املمهدات،540/8:واألم488/5:واملغن
ي،358/6:واملحىل،289/9:والفتاوى الواضحة،ملحمد باقر الصدر،332/1:نيل االوطار،159-158/5:ورشح كتاب
النيل19/8:

((( صحيح البخاري. 779/2 :
((( ينظر:املحىل. 289/9:

((( ينظر :مراتب االمجاع ،لالمام ابن تيمية. 28-27 :
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امل�س�ألة الثانية :حكم بيع الكلب

أتفق الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية ،واالمامية ،والزيدية،

واالباضية عىل عدم جواز بيع الكلب غري املعلم والكلب العقور والكلب الذي الذي ال منفعة

فيه( )1ولكنهم اختلفوا يف حكم بيع الكلب املعلم ،وكلب احلراسة – حراسة الغنم واملاشية وكلب
الصيد – وذلك عىل قولني -:

القول األول  -:جواز بيع الكلب املعلم وكلب الصيد وكلب احلراسة.

وإليه ذهب احلنفية،واألمامية ،واالباضية(. )2

وقد استدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:
من السنة -:

أ .ماروى عبد بن عمر  :aأن النبي ﷺ هنى عن بيع إال كلب الصيد واحلرث واملاشية(.)3
وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل جواز بيع كلب الصيد وكلب احلراسة

ب .ماروى جابرس قال :هنى رسول اهلل عن ثمن الكلب اال كلب صيد(. )4
وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل جواز بيع كلب الصيد .

ج.ماروي عن عبداهلل بن املغفل  aقال :أمرنا رسول اهلل ﷺ بقتل الكالب ثم قال ماباهلم

وما بال الكالب ثم رخص يف كلب الصيد وكلب الغنم(. )5

((( ينظر :بدائع الصنائع ،555/6 :واملبسوط ،235-234/11:وخمترص اختالف العلامء ،94/3:واملوطأ،406/1:
واملجموع،228/9 :واالقناع ،10/3 :والروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية ،271/1 :والسيل اجلرار،34/1:وسبل

السالم،13014/3:ورشح كتاب النيل.23/8:

((( ينظر:بدائع الصنائع،555/6:واملبسوط،235-234/11:وخمترص اختالف العلامء ،10/3:والروضة الندية يف رشح
اللمعة الدمشقية،271/1:ورشح كتاب النيل.23/8:

((( سنن النسائي. 189/7:

((( سنن الدارقطني ،73/3:وقال االمام الدارقطني احلسن بن أيب جعفر ضعيف .
((( صحيح مسلم. 235/1:
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وجه الداللة -:أخرب أن كلب الصيد كان مقتو ً
ال وكان بيعه واالنتفاع به حرام وكان قاتله مؤد

بالفرض عليه ثم نسخ ذلك وأبيح االصطياد به وكان كسائر اجلوارح يف جواز بيعه(. )1

د .ماروي عن املثنى عن عطاء عن أيب هريرةس قال :قال رسول اهلل ﷺ ثالث كلهن سحت:

كسب احلجام سحت،ومهر الزانية سحت،وثمن الكلب سحت(. )2
وجه الداللة  -:أنه ملا أعطي احلجام أجرته كان ناسخ ًا ملنعه .

هـ .استدلوا بقضاء النبي ﷺ والصحابة س،بغرامة عىل من أتلف الكلب املنتفع به كام يأيت -:

أوال :عن عبداهلل بن عمرو بن العاص  aقال :قىض رسول اهلل ﷺ يف كلب الصيد أربعون

درمه ًا،ويف كلب الغنم شاة من الغنم،ويف كلب الزرع بفرق من طعام،ويف كلب الدار فرق من تراب
حق عىل الذي قتله أن يعطيه،وحق عىل صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من األجر(.)3

ثاني ًا :عن عثامن  aأنه قىض عىل رجل أتلف كلب ًا ألمرأة بعرشين بعري ًا(. )4
وجه الداللة  -:دل ذلك عىل أن الكلب املنتفع به يعترب ما ً
ال متقوم ًا حيل بيعه ورشاؤه،ويغرم

من أتلفه .

.1األدلة العقلية  -:استدلوا من املعقول بام يأيت -:

إذا ثبت انه مال متقوم وهو منتفع به رشع ًا جاز بيعه كسائر األموال،وبيان كونه منتفع ًا به،أنه

حيل االنتفاع به يف حال االختيار،وجيوز متليكه بغري عوض يف حال احلياة باهلبة،وبعد املوت

بالوصية،فيجوز متليكه بالعوض أيض ًا وهبذا يتبني أنه ليس بنجس العني فإن االنتفاع بام هو نجس
العني الحيل يف حالة االختيار كاخلمر والجيوز متليكه قصد ًا باهلبة والوصية(.)5

((( ينظر :خمترص اختالف العلامء . 95/3:

((( سنن الدارقطني ، 73/3 :وقال االمام الدارقطني املثنى ضعيف .

((( سنن البيهقي الكربى،8/6:وقال االمام البيهقي:هذا موقوف،وابن جريج اليرون له سامع ًا من عمر،وروى البيهقي عن
االمام البخاري أنه قال – البخاري رمحه اهلل – مل يسمعه،والفرق لغ ًة:هو مكيال ضخم ألهل املدينة معروف،وقيل:هو أربعة

أرباع،وقيل:هو ستة عرش رط ً
ال،ينظر:لسان العرب. 122/5:
((( املصدر نفسه .

((( ينظر :السيل اجلرار . 36-35/1:
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أن الكلب مال فكان حم ً
ال للبيع كالصقر والبازي،والدليل عىل أنه مال أنه منتفع به حقيقة مباح
االنتفاع به رشع ًا عىل اإلطالق فكان ما ً
ال،والشك أنه منتفع به حقيقة والدليل عىل أنه مباح االنتفاع

به رشع ًا عىل اإلطالق،أن االنتفاع به بجهة احلراسة واالصطياد مطلق رشع ًا يف األصول كلها فكان
ال للبيع ألن البيع إذا صادف حم ً
حم ً
ال منتفع ًا به حقيقة مباح االنتفاع به رشع ًا عىل اإلطالق مست

احلاجة إىل رشعه ألن رشعه يقع سبب ًا ووسيلة لالختصاص القاطع للمنازعة،إذ احلاجة اىل قطع

املنازعة فيام يباح االنتفاع به رشع ًا عىل اإلطالق ال فيام جيوز(. )1
القول الثاين  -:عدم جواز بيع الكلب مطلق ًا .

وإليه ذهب :املالكية،والشافعية،واحلنابلة،والظاهرية،والزيدية(. )2

وقد استدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية اآلتية منها -:

 .2األدلة النقلية -:
من السنة -:

أ .ماروي عن ابن مسعود األنصاري  aأن رسول اهلل ﷺ هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي

وحلوان الكاهن(. )3

وجه الداللة -:األصل يف النهي التحريم،والصحايب قد أخرب أنه ج هنى؛ أي أتى بعبارة تفيد

النهي وإن مل يذكرها،وهو دال عىل حتريم ثالثة أشياء ،األول حتريم ثمن الكلب بالنص،ويدل عىل

حتريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من معلم وغريه،وماجيوز اقتناؤه وماالجيوز(. )4
فالنهي يقتيض الفساد فإنه القيمة عىل متلفه(. )5

ب .ماروي عن أيب حنيفة  aأن رسول اهلل ﷺ هنى عن الدم،وعن ثمن الكلب،ومهر البغي،

((( ينظر :بدائع الصنائع. 556/6 :

((( ينظر :املوطأ ،406/1 :واملجموع ،228/9 :واالقناع ،10/3:واملغني،352/6 :واملبدع يف رشح املقنع ،10/4:ورشح
الزركيش ،670/3 :واملحىل ،12/8:والسيل اجلرار ،34/1 :وسبل السالم. 14-13/3:

((( صحيح البخاري،797/2 :وصحيح مسلم1198/3 :

((( ينظر :رشح الزركيش،670/3:وسبل السالم. 14-13/3:
((( ينظر :املجموع. 228/9 :
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ولعن آكل الربا،وموكله،والواشم،واملستوشم،ولعن املصور(. )1

وجه الداللة  -:احلديث دال عىل أن أألصل يف النهي التحريم .

ج.ماروى عبد اهلل بن عباس  aقال:هنى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب

ثمن الكلب فامأل كفه تراب ًا(. )2

وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل حرمة ثمن الكلب .

د .ماروي عن أيب هريرة  aقال:قال رسول اهلل ﷺ(( :الحيل ثمن الكلب،وال حلوان

الكاهن،وال مهر البغي))(. )3

وجه الداللة  -:احلديث ظاهر يف داللته عىل حرمة ثمن الكلب .

 .2األدلة العقلية  -:استدلوا من املعقول فقالوا:ألنه حيوان هني عن اقتنائه يف غري احلاجة إليه

أو نجس العني كاخلنزير،وظاهره لو كان معل ًام(. )4

قال ابن حزم(( :فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغني عنه بال ثمن،وإن مل يتمكن فله

ٍ
البائع،باق عىل املشرتي،وإنام هو كالرشوة يف املظلمة،وفداء السري ألنه
ابتياعه،والثمن حرام عىل

اخذ مال بالباطل))(. )5

مناقشة األدلة والرتجيح -:

اعرتض عىل أدلة القائلني بجواز بيع الكلب بام يأيت -:

 .1اعرتضوا عىل من قال باجلواز باحلديث الدال عىل األمر بقتل الكالب،وجياب عنه بام يأيت-:

حيتمل أنه كان يف ابتداء اإلسالم ألهنم كانوا ألفوا اقتناء الكالب،فأمر بقتلها وهنى عن بيعها مبالغة

((( صحيح البخاري. 2045/5 :

((( سنن أيب داود ،279/3 :قال ابن حجر العسقالين:واسناده صحيح،وروي أيص ًا باسناد حسن عن أيب هريرة مرفوع ًا،الحيل
ثمن الكلب والحلوان الكاهن،والمهر البغي،ينظر:فتح الباري.426/4:

((( سنن أيب داود. 279/3 :

((( ينظر :املجموع،229/9:واملغني،354/6:واملبدع يف رشح املقنع. 13/4:
((( املحىل. 112/8 :
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يف الزجر،أو حيمل هذا توفيق ًا بني الدالئل(. )1

البحوث املحكمة

 .2اعرتضوا عىل من قال باجلواز بانه نجس العني،وجياب عنه باميأيت-:

هذا ممنوع فإنه يباح األنتفاع به رشع ًا عىل اإلطالق اصطياد وحراسة،ونجس العني اليباح االنتفاع

به رشع ًا إال يف حالة الرضورة،كاخلنزير،والينعقد بيع اخلنزير من املسلم(. )2

الر�أي الراجح -:

مما تقدم يبدو يل أن الراجح من هذين القولني هو ماذهب إليه أصحاب القول األول القائلني

بجواز بيع الكلب املعلم وكلب الصيد وكلب احلراسة،وذلك جلواز اقتنائه والحيل بيع الكلب الذي

المنفعة فيه،والالكلب املتخذ للزينة لثبوت النهي عن بيعه يف األحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ .

امل�س�ألة الثالثة :حكم بيع ال�سنور – الهر –

أختلف الفقهاء يف حكم بيع السنور وذلك عىل قولني -:
القول األول -:

جواز بيع السنور .

وإليه ذهب:احلنفية،واملالكية والشافعية،واحلنابلة يف رواية هلم،واإلمامية(. )3

وقد استدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية واإلمجاع اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:

﴿و َأ َح َّل هّ ُ
الر َبا ﴾(. )4
 من الكتاب  -:قوله تعاىل َالل ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
موطن االستدالل )َ (:و َأ َح َّل هّ ُ
الل ا ْل َب ْي َع )) .
وجه الداللة  -:فاألصل إباحة البيع،وملا ذكرنا من هذا املعنى خرج منه ماأستثناه الرشع ِ
ملعان

((( ينظر :بدائع الصنائع. 556/6 :
((( ينظر :املصدر نفسه .

((( ينظر :خمترص اختالف العلامء ،94/3:وحاشية اخلريش عىل خمترص سيدي خليل،281/5:واملجموع،229/9:واألم/6:
،40واملغني،358/6:واالنصاف،373/4:ورشح الزركيش،676/3:ورشائع االسالم. 10/2:

((( سورة البقرة ،من اآلية. )275( :
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غري موجودة يف هذا،فبقي عىل أصل اإلباحة(. )1
 -من السنة -:

 .1ماروي عن سيدتنا أم املؤمنني عائشة  aأن النبي ﷺ كان يصغي اإلناء للهر ليرشب

منه،ثم يتوضأ بفضلها(. )2
وجه الداللة -:

يف هذا احلديث دليل عىل أهنا ليست نجسة،وقد نص عىل ذلك بقوله ((إهنا ليست بنجس،إهنا

من الطوافني عليكم والطوافات))(. )3

وجيوز اإلنتفاع هبا من غري رضورة ،وما يكون هبذه الصفة فهو مال متقوم،جيوز بيعه،والنهي إن

ثبت حممول عىل أنه كان يف األبتداء(. )4

 .2ماروى أبو هريرة  aعن النبي ﷺ ( :دخلت إمرأة النار من جراء هرة هلا حبستها،أو هرة
ربطتها،فال هي أطعمتها والهي أرسلتها ترمرم خشاش األرض حتى ماتت هز ً
ال)(.)5
وجه الداللة  -:األصل يف الالم يف قوله ج (هلا) أهنا للملك وبام أنه حيل أقتناؤها فإنه حيل بيعها

ورشاؤها .

قال اإلمام النووي –رمحه اهلل :-ورخص يف بيعه ابن عباس وابن سريين واحلكم ومحاد ومالك

وتاثوري والشافعي وأمحد وأسحاق وأبو حنيفة(. )6

 .2اإلمجاع  -:قال اإلمام ابن املنذر –رمحه اهلل( :-أمجعت األمة عىل أن اختاذه جائز)(. )7

((( ينظر :املغني . 360/6:

((( اجلامع الصغري،318/1:وقال عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي:رجاله موثوقون،ومسند
أيب يعىل،361/8:وسنن الدارقطني. 70/1:

((( املستدرك عىل الصحيحني،263/1:قال احلاكم:هذا حديث صحيح ومل خيرجاه .
((( ينظر :املبسوط . 236-235/11:
((( صحيح مسلم . 2023/4:

((( ينظر :املجموع رشح املهذب. 229/9:
((( اإلمجاع ،لإلمام ابن املنذر . 129:
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 .3األدلة العقلية  -:استدلوا من املعقول بام يأيت -:

البحوث املحكمة

أنه حيوان ينتفع به،وجيوز أقتناؤه عىل االطالق فجاز بيعه،كبهيمة األنعام(. )1

ما كان فيه منفعة يف حياته بيع من الناس غري الكلب واخلنزير،وإن مل حيل أكله فال بأس

بأبتياعه،وماكان البأس بأبتياعه مل يكن بالسلف فيه بأس إذ كان الينقطع من أيدي الناس(. )2
ج.بأنه ظاهر منتفع به ووجد فيه مجيع رشوط البيع باخليار فجاز بيعه كاحلامر والبغل(. )3
د .أنه حيوان أبيح أقتناؤه وفيه نفع مباح من غري وعيد عىل حبسه فأبيح بيعه كالبغل(. )4

القول الثاين  -:عدم جواز بيع السنور .

وإليه ذهب :احلنابلة يف الرواية الثانية هلم،والظاهرية،والزيدية،واإلباضية(. )5

وقد استدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية واآلثار اآلتية منها -:

 .1أألدلة النقلية -:
من السنة -:

ماروي عن جابر  aأنه سئل عن ثمن الكلب والسنور فقال :زجر رسول اهلل ﷺ عن

ذلك(.)6

وجه الداللة  -:الزجر أشد النهي،واألصل يف النهي أنه التحريم فيحرم لذلك بيع السنور(. )7
ماروى جابر  aعن رسول اهلل ﷺ أنه هنى عن ثمن الكلب والسنور(. )8
وجه الداللة  -:دل احلديث الرشيف أن النهي يفيد التحريم .

((( ينظر :رشح الزركيش. 676/3 :
((( ينظر :األم . 40/6:

((( ينظر :املجموع رشح املهذب . 230/6:
((( ينظر :املغني. 360/6 :
(((

ينظر :االنصاف،373/4 :ورشح الزركشثي،676/3:واملحىل،293/9:والسيل اجلرار،36-35/3:وكتاب

االيضاح. 15/5:

((( سنن الدارقطني ،73/3 :وصحيح ابن حبان. 316/11:
((( ينظر :املحىل. 293/9 :

((( سنن الرتمذي ،577/3:وقال الرتمذي:هذا حديث يف أسناده أضطراب واليصح يف ثمن السنور .
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 .2اآلثار  -:استدلوا باآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني وفتياهم بعدم جواز بيع السنور

وكام يأيت -:

روي عن الزبري عن جابر بن عبداهلل  aأنه كره ثمن الكلب والسنور(. )1

وجه الداللة  -:قال اإلمام ابن حزم –رمحه اهلل(: -هذه فتيا جابر  aوال نعرف له خمالف ًا من

الصحابة)(. )2

ماروي عن طاووس وجماهد أهنام كرها أن يستمتع بمسوك السنانري وأثامهنا(. )3

مناقشة األدلة والرتجيح -:

اعرتض القائلون بعدم جواز بيع السنور عىل من خالفهم بام يايت -:

بحديثي جابر عن رسول اهلل  aأنه هنى عن ثمن الكلب والسنور ،ويف احلديث اآلخر أنه

زجر عن ذلك .

وجياب عنه باميايت  -:قد يقال ليس يف احلديثني مايقتيض عدم صحة البيع بل يف الثاين مايقتيض

صحته وهو قوله( :ثمن اهلر) حيث سامه ثمن ًا فدل عىل صحة بيعه إذ الثمن الرشعي إنام يكون يف
البيع الرشعي وغايته انه ثمن مكروه كام تكره أجرة احلجام ،ومحل ذلك عىل غري اململوك أو عىل

ماالنفع فيه أو عىل اهلر املتوحش أو عىل أن ذلك كان يف اإلبتداء ملا كان حمكوم ًا بنجاسته،ثم ملا حكم

بطهارة سؤره حل ثمنه(. )4

وقوله يف حديث جابر ( -:زجر عن ذلك) حيتمل أن تكون إشارة إىل ثمنها إذا بيعا مع ًا فال يكون

رصحي ًا يف النهي عن بيع السنور منفرد ًا(. )5

اعرتض القائلون بجواز بيع السنور عىل من خالفهم بام يأيت -:

((( ينظر :املحىل . 293/9:
((( املصدر نفسه .

((( ينظر :املصدر السابق .

((( ينظر :املبدع،10/4:ورشح الزركيش. 677/3:
((( ينظر :املصدران نفسهام .
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اعرتضوا عىل حديث جابر بضعفه،فقال الرتمذي:هذا حديث غريب(. )1

البحوث املحكمة

الرأي الراجح -:

مما تقدم يبدو يل أن الراجح من هذين القولني هو ماذهب إليه أصحاب القول األول القائلني

بجواز بيع السنور وذلك لألدلة التي استدلوا هبا ،وكذلك لثبوت حل أقتنائه وطهارته .

امل�س�ألة الرابعة :حكم بيع الفهد

أختلف الفقهاء يف حكم بيع الفهد وذلك عىل قولني -:
القول األول  -:جواز بيع الفهد .

وإليه ذهب :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة يف الرواية الراجحة هلم ،والظاهرية،

واإلمامية يف الرواية الراجحة هلم ،واإلباضية(. )2

وقد أستدل أصحاب هذا القول باألدلة النقلية والعقلية اآلتية منها -:

 .1األدلة النقلية -:

من الكتاب  -:قوله تعاىل ﴿ َو َأ َح َّل هّ ُ
الر َبا ﴾(. )3
الل ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
((و َأ َح َّل هّ ُ
الل)) .
موطن األستداللَ :

وجه الداللة  -:ألن األصل اإلباحة فبقي عىل األصل وهو اإلباحة؛ ألنه اليوجد دليل رشعي

يرصفه عن اإلباحة .

 .2األدلة العقلية  -:قالوا ولنا أنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح من غري وعيد يف حبسه،

فأبيح بيعه كالبغل(. )4

القول الثاين  -:عدم جواز بيع الفهد .

((( ينظر املصدران السابقان .

((( ينظر :بدائع الصنائع ،555/6:واملبسوط،235/11:وخمترص اختالف العلامر،94/3:واملوطأ،406/1:وحاشية اخلريش

عىل خمترص سيدي خليل،281/5:واملجموع،240/9:واملبدع،10/4:ورشح الزركيش،675/3:واملحىل،301/9:ورشلئع
اإلسالم،10/2:والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية،271/1:وكتاب الضياء للصحاري. 185/17:

((( سورة البقرة،من اآلية. )275( :
((( ينظر :املغني. 360/6 :
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وإليه ذهب :احلنابلة يف الرواية الثانية هلم،واإلمامية يف الرواية الثانية هلم،والزيدية(. )1

وقد أستدل أصحاب هذا القول بالقياس :قالوا :الجيوز بيعه إحلاق ًا بالكلب لنجاسته ،إذ املنع

معلل بذلك(. )2

مناقشة األدلة والرتجيح  :أعرتض عىل دليل أصحاب القول الثاين فأقول :إنه اليوجد مايثبت

نجاسته الفهد فال وجه القياس هنا .
الرأي الراجح -:

مما تقدم يبدو يل أن الراجح من هذين القولني هو ماذهب إليه أصحاب القول األول القائلني

بجواز بيع الفهد ،وذلك لألدلة التي استدلوا هبا،وكذلك جلواز اإلنتفاع به للصيد ،ولقبوله التعليم

وحل أقتنائه .

امل�س�ألة اخلام�سة :حكم بيع الأ�سد والدب وال�سباع
التي الت�صلح لل�صيد وال منفعة فيها
			

أتفق الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية ،واإلمامية ،والزيدية،

واإلباضية ،عىل عدم جواز بيع األسد والدب واحليوانات التي التصلح للصيد أو التي المنفعة فيها(.)3
وقد أستدل هؤالء الفقهاء باألدلة العقلية والعرف اآلتية منها -:

 .1األدلة العقلية  -:قالوا فكل هذا الجيوز؛ ألنه النفع فيه فإخذ ثمنه أكل مال بالباطل(.)4

 .2العرف  -:من املالحظ عرف ًا أن األسد والدب اليقبل التعليم للصيد والتوجد فيه منفعة

كاألكل أو الركوب وبالتايل الحيل بيعها .
(((

ينظر :املبدع،10/4:ورشح الزركيش،675/3:ورشائع اإلسالم،10/2:والروضة البهية يف رشح اللمعة

الدمشقية،271/1:والسيل اجلرار،34/3:وسبل السالم. 14/3:

((( ينظر :املصادر نفسها .

((( ينظر :املبسوط،235/11:واملقدمات املمهدات،540/8:واملجموع،240/9:واإلقناع،10/2:واملغني،358/6:واملبد
ع،13/4:واملحىل،301/9:ورشائع االسالم،10/2:والسيل اجلرار،36-35/3:وكتاب الضياء. 85/17:

((( ينظر :اإلقناع،10/2:واملغني ،358/6:واملبدع ،13/4:ورشائع اإلسالم. 10/2:
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البحوث املحكمة

اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فبعد هذه اجلولة الرسيعة واملتواضعة نقدم خالصة البحث بام يأيت :

 .1حرمة أكل حلم اخلنزير وعدم جواز االنتفاع به بوجه من الوجوه .

 .2حرمة أكل حلم الكلب أما االنتفاع به من جهة احلراسة والصيد واقتناؤه لذلك فهو جائز .
 .3جواز بيع كلب احلراسة وذلك للرضورة وعدم جواز بيع كلب الزينة الذي المنفعة فيه .
 .4جواز بيع اهلرة وذلك لثبوت حل اقتنائه وطهارته .

 .5جواز بيع الفهد وذلك جلواز االنتفاع به للصيد ولقبوله التعليم وحل اقتنائه .

.6عدم جواز بيع األسد والدب والسباع التي التصلح للصيد وذلك لعدم قبوهلا التعليم للصيد

ولعدم وجود املنفعة كاألكل والركوب .
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امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
 .1اإلمجاع ،لإلمام ابن املنذر( ،ت318هـ) ،حتقيق :الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الثقافة،

قطر -الدوحة ،ط1408 ،3هـ1987-م.

 .2األختيار لتعليل املختار ،للعالمة عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصليل احلنفي ،حتقيق :عيل

عبد احلميد أبو اخلري -وحممد وهبي سليامن ،دار اخلري للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت -دمشق،
ط1419 ،1هـ1998-م.

 .3أساس البالغة،ألبو القاسم حممد بن عمر الزخمرشي ،مطابع الشعب/القاهرة1960/م.

 .4اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،تأليف :الشيخ شمس الدين حممد بن حممد اخلطيب

الرشبيني ،علق عليه :الدكتور حممد حممد تامر ،دار احلديث – القاهرة – مرص .

 .5اإلقناع لطالب األنتفاع ،لإلمام رشف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن سامل أيب النجا

احلجاوي املقديس968-895( ،هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون

مع مركز البحوث والدراسات العربية واألسالمية ،دار هجر ،طبعة خاصة بدار امللك عبد العزيز،
ط1423 ،3هـ2002-م.

 .6األم ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ( ت  204هـ ) ،خرج أحاديثه وع ّلق

عليه ،حممود مطرجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  1430، 2هـ 2009 -م.

املبجل أمحد بن حنبل ،لإلمام
 .7اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب األمام ّ

عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،إعادة طبعة دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبنان ،مطبعة السنة املحمدية ،مرص -القاهرة1376 ،هـ1957-م.
 .8البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،للعالمة زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن بكر املعروف

بـ(ابن نجيم)( ،ت970هـ) ،دار املعرفة للنرش ،بريوت-لبنان ،ط.2

 .9بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي

امللقب بملك العلامء( ،ت587هـ) ،تقديم العالمة عبد الرزاق احللبي ،حتقيق :حممد عدنان بن
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البحوث املحكمة

ياسني درويش ،دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،مؤسسة التأريخ العريب،
بريوت -لبنان ،ط1421 ،3هـ2000-م.

 .10البناية يف رشح اهلداية،أليب حممد حممود بن أمحد العيني،دار الفكر للنرش،بريوت،لبنان،

ط1400 ،1هـ  1980 -م .

 .11جواهر الكالم يف رشح رشائع األسالم ،للشيخ حممد حسن النجفي( ،ت1266هـ)،

مؤسسة املرتىض العاملية ،دار املؤرخ العريب ،بريوت -لبنان ،ط1412 ،1هـ1992-م.
 .12حاشـية اخلرشـي عىل خمترص سيدي خليل ،دار صادر – بريوت – لبنان .

 .13حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ،للشيخ حممد أمني بن عابدين،

رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص -القاهرة ،ط1404 ،3هـ1984-م.

 .14احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي -وهو رشح خمترص اخلرقي ،-أليب احلسن عيل بن

حممد بن حبيب املاوردي البرصي ،حتقيق :الشيخ عيل حممد معوض -والشيخ عادل أمحد عبد

ّ
وقرظ ُه الدكتور حممد بكر إسامعيل -واألستاذ عبد الفتاح أبو سنة ،منشورات
املوجود ،قدم له
حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان1419 ،هـ1999-م.

 .15اخلنزير بني ميزان الرشع ومنظار العلم،ط1407 ،1هـ 1987 -م ،
دار السالم للطباعة والنرش ،مرص .

 .16الذخرية يف فروع املالكية ،لإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن

الصنهاجي املرصي املشهور بالقرايف( ،ت684هـ) ،حتقيق وتعليق :أيب إسحاق أمحد عبد الرمحن،
مشنورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1422 ،1هـ2001-م.

 .17الروضة البهية رشح اللمعة الدمشقية ،للسيد زين الدين اجليعي العاميل املعروف

بـ(الشهيد الثاين)( ،ت965هـ) ،بتحقيق وتعليق :السيد حممد كالنرت ،مطبعة اآلداب ،العراق-

النجف األرشف ،ط1967 ،1م.

 .18سبل السالم رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ،لإلمام حممد بن إسامعيل األمري اليمني

الصنعاين ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت -لبنان ،ط1415 ،1هـ1995-م.

 .19سنن أبو داود ،لإلمام أيب سليامن األشعث السجستاين األزدي ،حتقيق :حممد حمي الدين
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عبد احلميد ،دار الفكر للنرش ،بريوت -تعليقات كامل يوسف احلوت ،واألحاديث مذيلة بأحكام

األلباين.

 .20سنن البيهقي الكربى ،لإلمام أيب أمحد احلسني بن عيل بن موسى البيهقي ،حتقيق :حممد عبد

القادر عطا ،مكتبة دار الباز للنرش ،مكة املكرمة1414 ،هـ1994-م.

 .21سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيسى أبو الرتمذي السلمي279-209( ،هـ) ،حتقيق :أمحد

حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان.

 .22سنن الدارقطني ،لعيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي (  385 – 306هـ )،

حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم يامين املدين ،دار املعرفة – بريوت – لبنان 1386 ،هـ  1966 -م.

 .23سنن النسـائي ( املجتبى ) ،ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ( ت  303هـ )،

حتقيق :الدكتور عبد الغفار سـليامن البنداري ،سيد كرسوي حسـن ،ط  ،1دار الكتب العلميـة –

بريوت – لبنـان 1411 ،هـ  1991 -م .

 .24السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين،

(1250-1173هـ) ،حتقيق :حممود أبراهيم زايد ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط،1
1405هـ1985-م.

 .25رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،أليب القاسم نجم الدين جعفر بن احلسني بن

أيب زكريا حييى اهلذيل احليل( ،ت676هـ) ،حتقيق :عبد احلسني حممد عيل ،مطبعة اآلداب ،النجف،

ط1389 ،1هـ1969-م.

 .26رشح الزركيش عىل خمترص احلزقي يف الفقه اإلمام أمحد بن حنبل ،للشيخ شمىل مذهب a

الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل (ت 772هـ ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد

اهلل اجلربيق ،ط  ،3دار االفهام للنرش – الرياض – السعودية 1424 ،هـ  2003 -م .

 .27رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح املسمى بالكاشف عن حقائق السنن ،لرشف الدين

احلسني بن عبداهلل حممد الطيبي (ت743هـ)،ط1417 ،1هـ ـ 1997م،مكتبة نزار ومصطفى

الباز/مكة املكرمة .

 .28رشح كتاب النيل وشفاء العليل ،ملحمد بن يوسف أطفيش ،مكتبة األرشاد ،اململكة
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العربية السعودية ،ط1405 ،3هـ1985-م ،وكذلك املطبعة السلفية ،مرص -القاهرة1343 ،هـ.

 .29صحيح ابن حبان ،ملحمد بن حبان بن أمحد السبتي ( ت  354هـ ) ،حتقيق :شعيب

االرناؤوط ،طبع مؤسسة الرسالة – بريوت – لبنان ،ط  1414 ،2هـ  1993 -م .

 .30صحيح البخاري ،لإلمام حممد بن إسامعيل أيب عبد اهلل البخاري اجلعفي( ،ت26هـ) ،دار

ابن كثري للنرش ،الياممة ،بريوت ،حتقيق :الدكتور مصطفى ديب البغا ،ط1407 ،3هـ1987-م.

 .31صحيح مسلم ،لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القيشريي النيسابوري( ،ت261هـ)،

دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.

 .32الفتاوى الواضحة وفق ًا ملذهب أهل البيت  /حممد باقر الصدر /ط1399 ،6هـ ـ

1979م/دار التعارف للمطبوعات/بريوت ـ لبنان.

 .33فتح الباري رشح صحيح البخاري ،لألمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين،

(852-773هـ) ،حتقيق :عبد العزيز بن باز -وحممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت-

لبنان ،ط1410 ،1هـ1989-م.

 .34فتح القدير للعاجز الفقري ،لإلمام كامل الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بأبن اهلامم،

املطبعة األمريية الكربى ،مرص -بوالق1315 ،هـ1965-م.

 .35كتاب الضياء،لسلمة بن مسلم بن ابراهيم العوتبي الصحاري،ط1415 ،1هـ ـ

1995م،سلطنة عامن،وزارة الرتاث القومي والثقافة.

 .36كفاية االخيار يف حل غاية االختصار ،لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصيني

الدمشقي الشافعي ،ط  ،2مطبعة مصطفى البأيب احللبي واوالده – القاهرة – مرص 1356 ،هـ -

 1937م .

 .37لسان العرب ،للعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم أبن منظور األفريقي املرصي،

(711-630هـ) ،ط ،1دار الفكر ،بريوت -لبنان.

 .38املبدع يف رشح املقنع ،أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن

مفلح املؤرخ احلنبيل ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب األسالمي ،بريوت -لبنان ،ط1388 ،1هـ-

1968م.
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د.أمحد ضياء الدين شاكر
 .39املبسوط ،لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس احلنفي( ،ت490هـ)،

حتقيق :أيب عبد اهلل حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافعي ،قدم ُله الدكتور عبد العظيم العناين،
منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1421 ،1هـ2001-م.

 .40املجموع رشح املهذب،للإلمام أيب زكريا حمي الدين بن رشف النووي(،ت676هـ)

،حتقيق :حممد مطرحي،ادارة املطبعة املنريية،مرص -القاهرة،وكذلك طبعة دار الفكر،بريوت –
لبنان ،ط 1417، 1هـ .
 .41املحىل رشح ا ُملجىل ،لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم( ،ت456هـ) ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر ،تقديم حممد عبد الرمحن املرعشيل ،دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبنان ،ط،1

1418هـ1997-م ،وكذلك طبعة بيت األفكار الدولية ،السعودية -الرياض ،وكذلك طبعة دار
الكتب العلمية – بريوت – لبنان ،حتقيق :الدكتور عبد الغفار سليامن البنداري ،ط2010، 1م.

 .42خمترص اختالف الفقهاء ،ألبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (ت321هـ)

،ط1416 ،1هـ ـ 1995م .

 .43املدونة الكربى ،للعالمة أيب غانم برش بن غانم اخلراساين األبايض ،حتقيق :حممد بن يوسف

أطفيش األبايض اجلزائري ،مطبعة دار اليقظة العربية ،سوريا -لبنان1394 ،هـ1974-م ،وكذلك
طبعة وزارة الرتاث والثقافة ،سلطنة عامن – مسقط ،ط1428 ،1هـ2007-م ،حتقيق:الدكتور

مصطفى بن صالح باجو.

 .44مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واألعتقادات ،لإلمام أيب حممد بن عيل بن أمحد بن

سعيد األندليس الظاهري( ،ت446هـ) ،دار الكتب العلمية للنرش ،بريوت -لبنان.

 .45مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،لعيل بن سلطان حممد القاري ،حتقيق :مجال عتياين،

الطبعة االوىل ،دار الكتب العلمية ،لبنان – بريوت 1422 ،هـ  2001 -م.

 .46املستدرك عىل الصحيحني يف احلديث ،ملحمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري،

(405-321هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط،1
1411هـ1990-م.

 .47مسند أيب ُيعىل ،ألمحد بن عيل بن املثنى أبو ُيعىل املوصيل التميمي ( 307 – 210هـ )،
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حتقيق :حسني سليم اسد ،ط  ،1دار املأمون للرتاث – دمشق – سوريا 1404 ،هـ  1984 -م.

 .48مصنف ابن أيب شيبة ،أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن أيب شيبة الكويف

العبيس ،تصحيح عبد اخلالق خان األفغاين ،املطبعة العزيزية بحيدر آباد ،اهلند1386 ،هـ1966-م.
 .49املغني ،ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي

الصاحلي احلنبيل( ،ت620هـ) ،ويليه الرشح الكبري ،لشمس الدين عبد الرمحن بن حممد أبن

أمحد بن قدامة املقديس( ،ت682هـ) ،حتقيق سيد إبراهيم صادق ،دار احلديث ،مرص -القاهرة،

1425هـ2004-م ،وكذلك طبعة دار الفكر للنرش ،بريوت ،ط1405 ،1هـ ،وكذلك طبعة دار
الكتاب العريب ،بريوت1983 ،م.

 .50املفردات يف غريب القرآن ،أليب القاسم بن حممد املعروف بالراغب االصفهاين ( ت 502

هـ ) ،حتقيق :حممد سيد الكيالين ،دار املعرفة – بريوت – لبنان ،بال تاريخ .

 .51املمتع رشح املقنع ،لزين الدين املنجي التنوخي احلنبيل ،دراسة وحتقيق :الدكتور عبد امللك

بن عبد اهلل بن دهيش ،دار خرض ،بريوت-لبنان1428 ،هـ1997-م.

 .52من الحيرضه الفقيه،أليب جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي

(ت381هـ) ،ط1413 ،2هـ ـ 1992م/دار األضواء للطباعة والنرش ،بريوت ـ لبنان .

 .53نيل األوطار رشح منتهى األخبار من أحاديث سيد األخيار ،لإلمام حممد بن عيل بن حممد

الشوكاين( ،ت1255هـ) ،دار احلديث ،مرص -القاهرة ،وكذلك طبعة دار اجليل للنرش ،بريوت-
لبنان1973 ،م.

 .54اهلداية رشح بداية املبتدئ ،لإلمام برهان الدين أيب احلسن عيل بن أيب بكر الفرغاين

املرغيناين( ،ت592هـ) ،ضبط نصوصه وقدم له حممد عدنان درويش ،رشكة دار األرقم بن أيب

األرقم للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت -لبنان.

 .55الوسيط يف املذهب ،حلجة االسالم حممد بن حممد الغزايل( ،ت 505هـ)،ط1417 ،1هـ ـ

1997م ،دار السالم للطباعة والنرش ،مرص.
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