
  



 
 

    

Abstract 

   Some people were bought without food, and some of them were bought and sold at 

high prices. 

  The acquisition of animals is to provide safe haven, by the human animal food and 

drink, grow by the animal and his life, but the animals are lacking in mind, and not 

disciplined behavior, and is not mandated by law, God has ridiculed them what serves 

man in his life and abolished harnessing This is stated explicitly in the Book of Allah 

and the Sunnah of His Messenger (peace be upon him), and the researcher seeks in this 

research, to stand on the correct foundations laid down by Islam, to deal with these 

animals of various kinds, whether Pet or non-pet, and how they are achieved For the 

legitimate acquisition of animals, away from fancy and deviant desires, came this 

research, which consists of an introduction and two chapters and a conclusion, the study 

has reached a set of results, most notably, that Islam is a difference in governance 

between animals, including what is harmful, including what is useful, and the 

acquisition of jurists Animals not to harm either the animal, the collector or the 

community, under the rule (no harm and no harm) and that the acquisition to serve 

human life within the limits of the religious law. 

 ملخص

ن إال أ حياته، به وتقوم به احليوان ينمو ورشاب، طعام من املالذ اآلمن، من قبل اإلنسان للحيوان توفري هو اقتناء احليوانات

احليوانات فاقدة العقل، وغري منضبطة السلوك، وال يناط هبا تكليف رشعي، وقد سخر اهلل تعاىل منها ما خيدم اإلنسان يف 

حياته وألغى التسخري عن شطر آخر منه، وفيه من األرسار العظيمة الدالة عىل قدرة اخلالق املطلقة، وقد جاء ذلك رصحيا يف 

عليه، ويسعى الباحث يف هذا البحث، الوقوف عىل األسس الصحيحة التي وضعها كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل 

اإلسالم، للتعامل مع هذه احليوانات بمختلف أنواعها، سواء األليفة أو غري األليفة، والكيفية التي يتم فيها حتقيق االقتناء 

ذي تكون من مقدمة وفصلني وخامتة، وقد الرشعي للحيوانات، بعيدا عن اهلوى والرغبات املنحرفة، فجاء هذا البحث وال

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أبرزها، أن اإلسالم فرق يف احلكم بني احليوانات، فمنها ما هو ضار ومنها ما هو 

وال رضار( نافع، وقيد الفقهاء اقتناء احليوانات بعدم إحلاق رضر سواء باحليوان أو املقتني أو املجتمع، حتت قاعدة )ال رضر 

 وأن يكون االقتناء بام خيدم حياة اإلنسان ضمن حدود الرشع احلنيف. 



  

أبدى الترشيع اإلسالمي اهتامما كبريا باحليوانات، لام هلا من صلة مبارشة يف حياة اإلنسان، وقد أورد القرآن  

 حص مس خس حس جس مخ جخ محجح مجُّٱ ذكرها  تنا عىل عباده، أن سخرها هلم، قال تعاىل:

 خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض خصمص

 [8-5النحل:]َّيي ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ىنين من

ره صيد اللهو وحرم   نتفع به من احليوان، ومل تأذن يف غري ذلك، ولذلك ك  وقد أذنت الرشيعة اإلسالمية للناس يف االنتفاع بام ي 

جة يف الغزو ونحوه، ورغبت الرشيعة يف رمحة احليوان تعذيب احليوان لغري أكله، وعدر الفقهاء سباق  اخليل رخصة للحا

 .(1)عموما، أما املؤذي واملرضر منه فقد أ ذن يف قتله وطرده لرتجيح رمحة الناس عىل رمحة البهائم

بِّ بعضها،  ا دعاه إىل اقتنائها إما لألكل أو البيع أو الزينة، وصار بعضها يقتنى من غري حاجة،   بإل اإلنسان عىل ح  ج 

 ل إن بعض ما يقتنى منها يباع ويشرتى بأثامن عالية.ب

وحلرص املسلم عىل موقف الرشع من ترصفاته، فقد الح للباحث أن يكتب يف موضوع اقتناء احليوان وبيان أحكامه  

فلم يعد وضوابط اقتنائه، وذلك بعد أن اتسعت رقعة االقتناء إىل أكثر من كوهنا حاجة، واتسع معها جمال احليوان امل قتنى، 

االقتناء مقصورا عىل احليوانات األليفة للزينة أو احلاجة، بل بات مجوح اإلنسان إىل اقتناء ما هو خميف متوحش، ال يؤمن 

 جانبه من الكوارس والزواحف وغري ذلك حتى صار لبعض احليوانات، أثامن تفوق دية اإلنسان يف كثري من البلدان.

االقتناء ومربراته، وبني من يملك وحيب االقتناء لنوع من احليوانات، وبني من فاحتدم النقاش كثريا يف جدوى ذلك  

يرمق األمر بعني ناقدة، آثر الباحث أن يضـــع لتلك األســـئلة ما يقطع الشـــك باليقني، فاســـتقرأ ما جاء يف كتب الفقه واحلديث 

حا ما ينرصــه الدليل، من غري تغافل لواقع والتفســري من نصــوص رشعية، وأراء أهل العلم فيها، ثم وازنت بينها حملال ومرج

 احلياة اإلنسانية، وما شهدته من تطور وحتول يف مناحيها املختلفة. 

 مشكلة البحث:

 يمكن صياغة مشكلة البحث باألسئلة التالية:

 كيف ينظر الرشع اإلسالمي للحيوان؟-1

 ما هو التكييف الرشعي القتناء للحيوان يف اإلسالم؟-2

  اقتناء احليوانات الضارة؟ما الضابط يف-3

                                                             
  (.17/170م، )1997هـ(، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، 1284)املتوىف:  ابن عاشور: حممد بن الطاهر (1)



 
 

    

 هي األحكام الرشعية التي أوجبها الفقه اإلسالمي عىل مالك احليوان؟ -4

 أمهية املوضوع:

 أنه يتناول أحكام احليوانات يف عدد من أبواب الفقه.-1

 يعالج هذا املوضوع كثري من املسائل املتعلقة بحياة املسلم.-2

 واملستجدات املتعلقة باحليوانات. يتناول هذا املوضوع عدد من النوازل -3

 أسباب اختيار املوضوع:

 تعلق كثري من مسائل هذا املوضوع بعبادات عظيمة.-1

مل جيمع يف هذا املوضـــوع بحدود علم الباحث مؤلف واحد يضـــم مجيع جوانبه وإنام هناك دراســـات تناولت بعضـــا -2

 من جوانب هذا املوضوع.

بلوى، للعالقة الوثيقة بني حياة اإلنســــــان واحليوانات، حيث أن كثري من األطعمة يعترب هذا املوضــــــوع  ا تعم به ال-3

 واأللبسة مصدرها احليوانات باإلضافة إىل االستعامالت املتنوعة األخرى.

 أهداف املوضوع:

 معرفة حكم الرشع يف اقتناء احليوانات عىل اختالف أنواعها.-1

 أقوال أهل العلم فيها، ودراسة ذلك دراسة فقهية.مجع ما يتعلق بأحكام اقتناء احليوانات، و-2

 خطة البحث:

 الفصل األول: ما جيوز وما ال جيوز اقتناؤه مطلقا أو بقيد ويتكون من ثالثة مباحث 

 املبحث األول: معنى احليوان ومـا جيوز اقتناؤه مطلقـا ويتكون من مطلبني:

 املطلب األول: معنى االقتناء واحليوان

 ما جيوز اقتناؤه مطلقا املطلب الثاين:

 املبحث الثاين: مـا ال يـجوز اقتـناؤه مطلقا ويتكون من مطلبني:

 املطلب االول: اقتناء اخلنزير

 املطلب الثاين: اقتناء الفواسق اخلمس

 املبحث الثالث: ما يقتنى بقيـد احلاجة ويتكون من ثالثة مطالب:

 املطلب األول: اقتناء الكلب

 ء القرداملطلب الثاين: اقتنا



  

 املطلب الثالث: اقتناء احليوانات املتوحشة

 الفصل الثاين: ما يقتنى للرفاهيــة وضوابط االقتناء ويتكون من ثالثة مباحث

 املبحث األول: ما يقتنى للرفاهية والزينة ويتكون من مخسة مطالب 

 املطلب األول: اقتناء الطيور

 املطلب الثاين: اقتناء القرد للتسلية

 ثالث: اقتناء الكلب للزينة والتسليةاملطلب ال

 املطلب الرابع: اقتناء احليوانات املتوحشة للزينة والتسلية

 املطلب اخلامس: اقتناء القطط واألسامك للزينة

 ما يتغري حكمه بحسب اقتنائه ويتكون من مطلبني:املبحث الثاين: 

 املطلب األول خصوصية بعض احليوانات يف االقتناء

 مآالت االقتناء لتلك احليوانات  املطلب الثاين:

 املبحث الثالث: ضوابط اقتناء احليوانات ويتكون من مخسة مطالب 

 الضابط األول: اإلحسان إىل احليوان

 الضابط الثاين: أن ال يتخذ احليوان غرضا للتعذيب

 الضابط الثالث أن يقتنى احليوان ألغراض مرشوعة

 ناء.الضابط الرابع: مراعاة األخرين يف االقت

 الضابط اخلامس: خلو االقتناء من التكلف واملفاخرة

 التوصياتو النتائجمتضمنة عىل  اخلامتة

 املصادر واملراجع

  



 
 

    

احليوان واملقصود باالقتناء، ثم بيان احليوانات التي أوردها يتناول الباحث يف هذا املبحث التعريف بمعنى 

 القرآن، ومل يمنع من تداوهلا وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:

 معنى االقتناء أوالً: 

ها قإنْوًة وق نْوًة، وق ن يْت  ن م وغري  ةإ. واقتنى جاء يف كتب اللغة: ق ن ْوت  الغ  ك ال للتِّجار 
نْي ًة وق نْيًة: إذا اْقت ن يْتها لن ْفسإ

ها قإ

واقتنيته: اختذته لنفيس قنية ال للتجارة هكذا قيدوه. وقال ابن السكيت: قنوت  (1)يقتني اقتناء أي اختذه لنفسه ال للبيع،

 (3)نى اليشء إذا اختذه لالدخار أي حبس.، ويقال: اقت(2)الغنم أقنوها وقنيتها أقنيها اختذهتا للقنية، وهو مال قنية

و ا تقدم يمكن للباحث القول بأن االقتناء هو: اختاذ يشء أو حبسه ألمر خاص ال للتجارة أو منفعة مادية  

 كالزينة أو اللهو.

ال احليوان كل ذي روح لواحد واجلميع فيه سواء، واحليوان ماء يف اجلنة ال يصيب شيئا إ: معنى احليوان ثانياً: 

وقال الراغب: )واحليوان مقر احلياة ويقال عىل رضبني، أحدمها: ما له احلاسة، والثاين: ما له ، (4)حي بإذن اهلل تعاىل

                                                             
هـ(، كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، 175)ت:  هيدي: اخلليل بن أمحدالفرا (1)

هـ، 1414، 3هـ(، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط711(، وابن منظور: حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل)املتوىف: 5/217)

د بن عب15/203) د بن حممر اق احلسيني، أبو الفيض،)املتوىف: (، والزبيدي: حممر هـ(، تا  العروس من جواهر 1205د الرزر

 (.39/347القاموس، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية، )

هـ( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املكتبة العلمية، 770الفيومي: أمحد بن حممد بن عيل احلموي، أبو العباس)املتوىف: نحو  (2)

هـ(، املحيط يف اللغة، حتقيق: حممد 385(، والصاحب: أيب القاسم إسامعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد)ت: 2/518وت، )بري

 (.6/29، )1م، ط1994-هـ1414حسن آل ياسني عامل الكتب، بريوت، لبنان، 

حوذي برشح جامع الرتمذي، دار الكتب هـ(، حتفة األ1353املباركفورى: أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم)املتوىف:  (3)

 (.5/53العلمية، بريوت، )

 (. 3/317الفراهيدي: كتاب العني، ) (4)



  

 ين ىن منخن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ البقاء األبدي وهو املذكور يف قوله عز وجل:

قيقي الرسمدي الذي ال يفنى ال ما [، وقد نبه تعاىل بقوله: )هلي احليوان( أن احليوان احل64]العنكبوت:  َّجه

يبقى مدة ثم يفنى، وقال بعض أهل اللغة: احليوان واحلياة واحد، وقيل احليوان ما فيه احلياة واملوتان ما ليس فيه 

 (1)احلياة(.

واحليوان املراد هنا ما كانت له روح وحياة من البهائم، وعن تلك البهائم صنف الشارع ما جيوز وما ال جيوز  

يث التعاطي واالقتناء، فهناك حيوانات نصَّ الشارع عىل جواز اقتنائها لام فيها من منافع تعود عىل اإلنسان، من ح

من األكل والرشب والتجارة والزينة والنقل، كاألنعام واخليل والبغال واحلمري، وأخرى نصر عىل حرمة اقتنائها، 

أمر الشارع بقتله، فصار اقتناؤه حراماً، ومنها ما اعت ربإ فيه كالكلب، ومنها ما حلق به لنجاسته كاخلنزير، ومنها ما 

ص فيه، بل وحثَّ عىل اقتنائه ويف هذا البحث عرض لتفاصيل ذلك.   األذى كاحليوانات املفرتسة، ومنها ما رخر

 أحلها اهلل تعاىل لعباده مطلقا، قوله تعاىل: من احليوانات التي نص الشارع عىل جواز اقتنائها األنعام، وقد
 يل ىلمل خلُّٱ الامئدة:[، وقوله تعاىل:]َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىثٱُّٱ

 ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمىم مم خم حم جم

يقول أهل العلم: )واألنعام هي األزوا  الثامنية والتي هي الذكر واألنثى من اإلبل،  ،[143األنعام: ]َّيي

 (2)لضأن، واملعز(.والبقر، وا

                                                             
هـ(، املفردات، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار 502الراغب: أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهانى)املتوىف:  (1)

 (.269هـ، )1،1412الشامية، دمشق، بريوت، ط

هـ(، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر 1393الشنقيطي: حممد األمني بن حممد املختار بن عبدالقادر)املتوىف:  (2)

(، وانظر: ابن القيم، لعبد الرمحن بن عيل بن حممد 2/332مـ، )1995 -هـ 1415للطباعة و النرش والتوزيع بريوت، لبنان، 

(، والكاساين: عالء 4/429، )3ه، ط1404سري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي، بريوت، هـ(، زاد امل597اجلوزي )ت: 

 -هـ 1406، 2هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، دار الكتب العلمية، ط587الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد)املتوىف: 

 (.5/37م، )1986



 
 

    

قال الشافعي: فلم أعلم خمالفاً أنه غري اإلبل والبقر والغنم والضأن، وهي األزوا  الثامنية التي قال اهلل تعاىل 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱثم قال تعالى: [143األنعام: ]َّيمىم مم خم حم جم يل ىلمل خلُّٱٱفيها:

 .(1)[ 144األنعام:]َّ ُِّّ

دها أو عظمها أو صوفها أو حلمها، أو املراد إحالل االنتفاع باألكل، يقول الرازي: )املراد إحالل االنتفاع بجل 

 حس جس مخ جخ محجح مج ٱُّٱوال شك أن اللفظ حمتمل للكل فصارت اآلية جمملة، إالر أن قوله تعاىل: 

إباحة االنتفاع هبا من كل  َّٱىك مك لك اكُّ[، دلَّ عىل أن املراد بقوله تعاىل: 5النحل:]َّ مس خس

 . (2)هذه الوجوه

رآن الكريم حيواناٍت أخرى فيها من النفع، غري ما يف األنعام من منافع التجارة والنقل كام يف اخليل ذكر الق 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محجح مجٱُّٱ والبغال واحلمري، قوله تعاىل:

 َّ ىن من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض

 .(3)بني آدم ينتفعون هبا تفضالً منه عليهمذكر جل وعال يف هذه اآلية الكريمة أنه خلق األنعام ل ،[7-5]النحل:

 مه جه ٱُّٱثم أضاف اهلل تعاىل هلا مجلة من احليوانات التي ينتفع هبا يف إطار النقل والزينة، قوله تعاىل:  

[، )جعل احليوان الذي ي قتني أصنافًا شتى فتارة يقتنى 8النحل:]َّميىييي خي حيجي يه ىه

اإلنسان يف األسفار، وتارة لينقل أمتعة اإلنسان من بلد إىل بلد، وتارة ليؤكل حلمه، وتارة ليرشب لبنه، وتارة ليحمل 

  (4)ليكون له به زينة ومجال(

وعليه فإن هذه احليوانات لامر جاز أكل ها واستخدامها، فإنه من الرضوري أن يكون اقتناؤها مبنيًا عىل حكم  

رجها من اإلباحة إىل الكراهة استخدامها وهو اجلواز، إال أن ذلك ربام آل ببعض حاالت االقتنا ء إىل مقصد آخر خي 

 أو التحريم، وهو ما يبينه الباحث الحقاً بإذن اهلل تعاىل.

                                                             
هـ(، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق: 450)املتوىف:  بيب البغداديالاموردي: أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن ح (1)

  (.4/293م، )1999-هـ 1419، 1عيل حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ، ـ(، التفسري الكبريه606الرازي: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي)املتوىف:  (2)

 (. 11/278هـ، )1420، 3ط

 (. 2/332الشنقيطي: أضواء البيان، )( 3)

 (. 31/144الرازي: التفسري الكبري، )( 4)



  

احليوانات التي ال جيوز اقتناؤها مطلقًا هي تلك التي ورد النص يف حتريم تداوهلا أكال وبيعاً ورشاء ثم اقتناء، 

 ام يأيت:وك

 يق ىق يف ىفُّٱورد النص يف املنع من تداول اخلنزير أكال وغريه، وذلك لنجاسته، قوله تعاىل:  

[، 173]البقرة:ٱَّيي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك

وخمه وعظمه وغرضوفه ودماغه  واتفق الفقهاء عىل أن اخلنزير ذكره وأنثاه صغريه وكبريه حرام، حلمه وشحمه

 .(1) وحشوته وجلدته حرام أكل ذلك(

 وبناء عليه قال الفقهاء بعدم جواز اقتناء اخلنزير. لنجاسته وعدم االنتفاع به 

يقول احلنفية كام يف كتاب اهلداية وغريه )وليس الكلب بنجس العني أال يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا  

ال فإ (2)العني إذ اهلاء يف قوله تعاىل فإنه رجس منرصف إليه لقربه( بخالف اخلنزير ألنه نجس ، ويقولولن: )... بإخإ

ًعا( ْ اع  بإهإ رش  ف 
ْنتإ ى أ نَّه  ال  جي  وز  االإ  أ ال  ت ر 

يْت ةإ امْل  نْيإ ك  س  اْلع 
يرإ ألإ نَّه  ن جإ نْزإ

...ال   (3) اخْلإ م 
امْل ْسلإ ويؤكدون عىل ذلك بقوهلم )و 

ي  مإ ْ (حي  ْسال مإ ْسيإيب ه  بإاإْلإ إب  ت   ب ْل جي 
هإ ير  ن ْفسإ

نْزإ  .(4) خإ

لْدإ اأْل ْضحإ   جإ ه  ك  لَّ مت  لُّك  ْن ح 
إإ ه  و  يْع  ام  ال  جي  وز  ب 

احإ بإ ْقد  النِّك  ال  جي  وز  أ ْيًضا ع  يْدإ ويقول الاملكية )و  ْلبإ الصَّ ك   و 
يَّةإ

                                                             
دار االوقاف والشؤون  ابن القطان: أيب احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك الفاو، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، حتقيق: فاروق محادة، (1)

 (. 2/985()1854م، رقم املسألة)2011 –ه 1432االسالمية،قطر، 

هـ(، اهلداية يف رشح بداية املبتدي،حتقيق: طالل يوسف، دار احياء 593املرغيناين: عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين)املتوىف:  (2)

هـ(، العناية رشح اهلداية، 786مد بن حممد بن حممود، أبو عبد اهلل)املتوىف: (، والبابريت: حم1/23الرتاث العريب، بريوت، لبنان، )

 (. 1/93دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، )

هـ(، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،املطبعة الكربى األمريية،  743الزيلعي: عثامن بن عيل بن حمجن )املتوىف: ( 3)

(، ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي)املتوىف: 4/125هـ، )1313 ،1بوالق، القاهرة، ط

 (. 6/187، بدون تاريخ، )2هـ(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، ط970

 (. 2/512(، وابن نجيم: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، )3/141العناية رشح اهلداية، )( 4)



 
 

    

ا ه  ك  لُّ مت  لُّك 
إ أ ْوىل  ما ال  حي  ير(إ و  نْزإ اخْلإ  . (1)خْل ْمرإ و 

)ال جيوز اقتناء اخلنزير سواء كان يعدو عىل الناس أو مل يكن يعدو، لكن إن كان فيه عدٌو وجب  قال الشافعية: 

قتله قطعًا، وإال فوجهان أحدمها: جيب قتله، والثاين: جيوز قتله، وجيوز إرساله، وهو  اهر نص الشافعي،...، وأما 

 (2)بحال، كذا رصح به املصنف والروياين وآخرون(.اقتناؤه فال جيوز 

احإ  ه  ق ْواًل و  م  ت ْرك  ر  ْ : حي 
نْي ةإ ،... قال يف اْلغ 

اع  بإهإ ف 
ْنتإ االإ يرإ و  نْزإ

ن اء  اخْلإ
م  اْقتإ ر  ْ ه  وقال احلنابلة: )حي  َّ ي ْدف ع  رش 

ه  لإ تْل  إب  ق  جي  ًدا و 

ًقا إال طْل  تْلإ م  ه  عن الناس ودعوى ن ْسخإ اْلق  ال  لِّ كام ق  تْل  اْلك  ابإل ه  ق  ق  ي  اٍن و  ى بإال  ب ْره  ْعو   د 
يَّةإ
افإعإ ْولإ الشَّ ق   امْل ْؤذإي ك 

الإٌك(. م 
(3) 

و من اجلدير ذكره قبل بيان احلكم يف اقتناء احليوانات، اإلشارة إىل استثناء تلك اإلحكام لألغراض العلمية أ 

املعرفية من الدراسة أو عرضها لالستطالع يف حدائق احليوان؛ لام تتضمنه هذه األسباب من مصالح ومنافع تعود 

 عىل اإلنسان يف حياته. 

إذا تبني هذا فقد وردت بعض النصوص التي حترم اقتناء مجلة من احليوانات، اصطلح عىل تسميتها بالفواسق،  

ة  ريض اهلل عن ائإش  مإ احْل يَّة  <ها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أ نَّه  قال: فعن السيدة ع  احْل ر  لِّ و 
ْقت ْلن  يف احْلإ ق  ي 

اسإ ٌْس ف و  مخ 

                                                             
هـ(، الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، دار 1126ابن غانم: أمحد بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين الاملكي)املتوىف:  (1)

 (.2/13م، )1995 -هـ 1415الفكر، بدون طبعة، 

(، واألنصاري: 1/183اإلقناع، ) (، والاموردي:9/223النووي: أبو زكريا حييى بن رشف، املجموع، دار الفكر، بريوت، ) (2)

(، 2/9م، )2000 -ه 1422، 1زكريا، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، حتقيق: حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

والشافعي الصغري: شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين، هناية املحتا  إىل رشح املنها ، دار الفكر 

(، ابن حجر: أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين، فتح الباري رشح 3/395م، )1984 -هـ 1404لطباعة، بريوت، ل

 (.6/491صحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، )

هـ(، كتاب الفروع، حتقيق: عبد 763: ابن مفلح: حممد بن مفلح بن حممد بن مفر ، أبو عبد اهلل، شمس الدين املقدو )املتوىف (3)

(، واملرداوي: عالء الدين أبو احلسن عيل 10/416مـ، )2003 -هـ 1424، 1اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط

، بدون تاريخ، 2هـ(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، دار إحياء الرتاث العريب، ط885بن سليامن احلنبيل)املتوىف: 

(10/429.) 



  

ا يَّ احْل د  ور  و  ق  ْلب  اْلع  اْلك  ع  والفأرة و  اب  اأْل ْبق  ر  اْلغ   .(1)>و 

 . (2)قال أهل العلم: اقتناء الفواسق اخلمس حرام

أة والعقرب والفأرة والغراب وحيرم عىل امللكف اقتناء ال  د  كلب ملن ال حيتاجه، وكذلك الفواسق اخلمس احلإ

، )وهذه أشياء حيرم عىل اإلنسان أن يقتنيها عنده: منها احلية والكلب ملن ال حيتا  إليه، وكذلك (3)األبقع واحلية

  (4)احلدأة والعقرب، والفارة والغراب األبقع(

 من يف سببني: وقد ذكر أهل العلم أن علة قتلها يك

لرضرها وأذاها وفتكها باإلنسان، والرضر  نوع ومدفوع عاجال أو آجال قال النبي صىل اهلل  السبب األول:

ار  <عليه وسلم:   
ر  وال رضإ  .(5)>ال  رض  

ين  بإهإ  
ْؤذإ نَّ إىل  األ ذ ى الذي ي  ه  وج  ر  نَّ هو خ  نْه 

وق  الذي كان مإ س  ان  ذلك اْلف   .(6)  الناس(يقول الطحاوي: )ف ك 

 

 

                                                             
البخاري: حممد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املخترص، حتقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري،  (1)

 م، كتاب: بدء اخللق، باب: باب: مخس من الدواب فواسق، يقتلن يف احلرم، رقم1987 – ـه1407، 3الياممة، بريوت، ط

(3314( )4/129.) 

ري: زكريا، حاشية الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح، تأليف، سليامن اجلمل، دار الفكر، بريوت بدون تاريخ وطبعة، األنصا (2)

(5/273 .) 

هـ(، املنثور يف القواعد، حتقيق: تيسري فائق أمحد حممود، وزارة األوقاف والشئون 794الزركيش: حممد بن هبادر بن عبد اهلل)ت:  (3)

 (.3/80، )ـه1405، 2اإلسالمية، الكويت، ط

 (. 39املشتويل: حممد بن محيد، سلوة األحزان لالجتناب عن جمالسة األحداث والنسوان، ) (4)

أمحد: أبو عبدالله بن حنبل الشيباين، املسند، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت، مسند: عبدالله بن ( 5)

بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، (، وابن ماجه: حممد 5/55()2865عباس، رقم)

(، وهو حديث حسن، له 2/748(، )2341دار الفكر، بريوت، كتاب: األحكام، باب: من بنى يف حقه ما يرض بجاره، رقم)

 شواهد، تنظر يف ختريج الشيخ األرنؤوط للمسند.

حتقيق:  هـ(، رشح مشكل االثار،321ن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي )املتوىف: الطحاوي: أبو جعفر أمحد بن حممد ب (6)

 (. 2/312م، )1994 – ـه1415، 1شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط



 
 

    

  .(1)جاء يف منار السبيل وغريه: )يسن قتل كل مؤذ مطلقاً يف احلرام واإلحرام وال جزاء فيه( 

... مإ احْل ر  لِّ و 
مإ يف احْلإ ْحرإ لْم 

قإ لإ اسإ و   صىل اهلل عليه وسلم ق تْل  اخْل ْمسإ اْلف 
إ
ة   يقول الكاساين: )أ ب اح  رسول اّللَّ لَّ عإ و 

ةإ فيه ب اح  الْ اإْلإ ري  عىل اللَّْحمإ و 
 أ ْن ت غإ

أ ةإ د   احْلإ
اد ةإ بًا، فإنَّ من ع 

الإ ْدو  عىل الناس غ  اْلع  اء  بإاأْل ذ ى و  د 
بْتإ ي  االإ

ب  ا هإ اْلع ْقر  ، و  شإ
رإ ك 

ب  
احإ ص  ريإ و 

ب رإ اْلب عإ ع  عىل د  اب  ي ق  ر  الْغ  ا احْل يَّة  و  ذ  ك  ه  ـ و  سَّ
ت تْب ع  حإ د  من تلدغه و 

ال  الناس، ت ْقصإ ق  أ ْمو  ة  ت رْسإ أْر  اْلف  يٌب منه، و  ه  ق رإ

ب  م ْر  اد  هي  ال  ي ك  ، و  ب 
الإ يْث  اْلغ  اًء من ح  د 

ْم ابْتإ هإ ْقرإ ع  ْدو  عىل الناس و   اْلع 
إهإ أْن ور  من ش  ق  لْب  اْلع  اْلك  ا املْعن ى و  ذ  . وه  ي آد م 

ن ب نإ

هْ  اْلف  ْئبإ و  الذِّ  و 
دإ وٌد يف اأْل س  ْوج  (.م  رإ النَّمإ  و 

  (2)دإ

بَّ قتل ها فإنه ال جيوز اقتناؤها، وال يتعذر باحليطة ألن احتامل الغفلة عنها وارد، وهو ما يعني هتديد  
واذا است حإ

 احلياة باملوت، ثم إن النص رصيح يف قتلها، فكيف تقتنى؟

قد البيع أن يكون املبيع خلوها من النفع، فمن املقرر لدى أهل العلم أن من رشوط صحة ع السبب الثاين:

  (3)مباح النفع فقالوا يف رشوط عقد البيع اشرتاط كون املبيع متقوما ومنتفعا به.

                                                             
ه، 1405ابن ضويان: إبراهيم بن حممد بن سامل، منار السبيل يف رشح الدليل، حتقيق: عصام قلعجي، مكتبة املعارف، الرياض،  (1)

هـ(، دليل 1033والكرمي: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد)املتوىف:  0(10/30(، واملرداوي: اإلنصاف، )1/239، )2ط

م، 2004 -هـ 1425، 1الطالب لنيل املطالب، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط

(104.) 

هـ(أحكام القرآن، مراجعة: 543(، ابن العريب: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر)املتوىف: 2/719الكاساين: بدائع الصنائع، ) (2)

 (.2/175م، )2003 -هـ 1424، 3حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

(، 2/14افعي، دار الكتب العلمية، )هـ(، املهذب يف فقة اإلمام الش476الشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف)املتوىف:  (3)

(، وجملة األحكام العدلية، مجعية املجلة، كارخانه  ارت 11/255) والرسخيس: شمس الدين، املبسوط، دار املعرفة، بريوت،

هـ(، وروضة الطالبني، املكتب اإلسالمي، 676(، النووي: أيب زكريا حيي بن رشف)ت:1/152كتب، حتقيق: نجيب هواويني، )

(، واحلسيني: تقي الدين أيب بكر بن حممد الدمشقي الشافعي، كفاية األخيار يف حل غاية 3/350ه، )1405، 2، طبريوت

(، العبدري: حممد 1/234م، )1994، 1االختصار، حتقيق: عيل عبد احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن دار اخلري، دمشق، ط

، ـه1398، 2ا  واإلكليل ملخترص خليل، دار الفكر، بريوت، طهـ(، الت897بن يوسف بن أيب القاسم أبو عبد اهلل)ت: 

هـ(، مواهب اجلليل يف رشح 954(، احلطاب: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الاملكي )املتوىف: 4/263)

 (.4/263م، )1992 -هـ 1412، 3خمترص خليل، دار الفكر، ط



  

وذلك يعني أن يكون املبيع نافعاً، وأن تكون هذه املنفعة مباحة وذات قيمة، ومن غري حاجة؛ بمعنى أن ال  

ه غري مباح يف األصل، إنام دعت احلاجة إىل ذلك، تكون احلاجة هي الدافع لبيعه ورشائه ككلب الصيد، فإن اقتناء

أْر   اْلف  بإ و  ْقر  اْلع   و 
احْل يَّةإ  ك 

ي اتإ
تْل  امْل ْؤذإ بُّ ق  ْست ح  لْبإ فلام خلت تلك الفواسق من املنفعة، فانه حيرم اقتناؤها و)ي  اْلك   و 

ةإ

ْزنإ الْ   ـ بإو 
أ ةإ د  احْلإ ل  و  ْؤك  ابإ الذي ال  ي  ر  اْلغ   و 

ورإ ق  اْلب قِّ اْلع  ، و 
إ
مِّ اْلب اء ، بإض 

وثإ غ  ْ اْلرب  ب اعإ و  السِّ ابإ و  ق  اْلع  النَّرْسإ و   ـ و 
ن ب ةإ
عإ

ي، ارإ بْعإ الضَّ تْلإ السَّ رب   اأْل ْمرإ بإق  ه  خ  رْي  غ  يُّ و 
ذإ مإ ْ ى الرتِّ و  ر  ا و  اه   ذ 

، ألإ ايإ مِّ الزَّ ، بإض 
ْنب ورإ الزُّ إنَّ اْلب اقإي إالَّ ا و  اس  هبإ ي ق  ْهد  و  ْلف 

ْقر   الصَّ ا(. و  ه  رإ رض  
ه  لإ ال  ي ْكر  ا و  ه 

ا لإن ْفعإ تْل ه  بُّ ق  ٌة ف ال  ي ْست ح  َّ م رض  ٌة و  ع  نْف  َّا فيه م 
ا  إ ه  ن ْحو  ي  و   ( 1)و ْب ازإ

، فام يباح اقتناؤه منها منوط بمنفعته، وال أرى منفعة فيام يتداوله الناس من اقتناء االفاعي والسحايل واحلرشات 

 (2) ا ال نفع فيه أصالً، فرشاؤها واقتناؤها  ا ال جيوز، واهلل أعلم.

وال يعتد بالسحرة واملشعوذين ألن فعلهم باطل، يقول الغزايل: )فال جيوز بيع احلرشات وال الفأرة وال احلية  

من السلة وعرضها عىل وال التفات إىل انتفاع املشعبذ باحلية وكذا ال التفات إىل انتفاع أصحاب احللق بإخراجها 

 (3)الناس(.

وعىل ما تقدم فإن الباحث يرى أن ما يشاهد اليوم من اقتناء األفاعي، وبيعإها ورشائإها، وربام كان ذلك بأسعار  

مكلفة، كل ذلك حرام رشعًا، ويلحق بذلك اقتناء كل ما من شأنه األذى عاجالً أو آجالً لو ترك، وخال من النفع، 

 والعناكب واحليوانات املتوحشة الضارة، وغري النافعة ونحوها، واهلل أعلم.  كالسحايل واحلرشات

                                                             
 (. 1/567ض الطالب، )األنصاري: أسنى املطالب يف رشح رو (1)

وقد أفتت بحرمة اقتناء األفاعي والسحايل ونحوها بعض  املجامع العلمية، فمن ذلك ما ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة: فتاوى، ( 2)

(. من قوهلم: 13/38اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، املجموعة األوىل، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش)

رشوط صحة البيع كون العني املعقود عليها مباحة النفع من غري حاجة، والثعابني ال نفع فيها، بل فيها مرضة فال جيوز بيعها من )

 (. اهـ.وال رشاؤها، وهكذا السحايل، وهي السحابل، ال نفع فيها، فال جيوز بيعها وال رشاؤها

 (. 2/65ـ(، إحياء علوم الدين، دار املعرفة،بريوت، )ه505الغزايل: أبو حامد حممد بن حممد الطوو)املتوىف:  (3)



 
 

    

ص به الشارع من االقتناء حلاجة الناس إليها، من خالل املطالب اآلتية: يعرض الباحث يف هذا املبحث، ما  رخر

تْلإ  هنى الشارع عن  ر  بإق   صىل اهلل عليه وسلم أ م 
إ
ول  اّللَّ س  : أ نَّ ر  ر  م  اقتناء الكالب بل أمر بقتلها، فعن ابن ع 

ْرعٍ  ْلب  ز  ة  يقول: أو ك  ْير  ر  نَّ أ ب ا ه 
: إإ ر  م  يل  البن ع 

ي ٍة. ف قإ
اشإ ن ٍم أو م  ْلب  غ  يٍْد أو ك  ْلب  ص  ال بإ إال ك 

: إإنَّ اْلكإ ر  م  ، فقال ابن ع 

ْرًعا.ألإ   ة  ز  ْير  ر  يبإ ه 
(1) 

ص يف اقتناء الكلب لدواعي احلاجة إليه يف الصيد واحلراسة، ففي احلديث:  ْلب  <إال أنه رخر ْلبًا إال ك  من اْقت ن ى ك 

اط انإ  ري 
ْوٍم قإ لَّ ي   ك 

هإ ي ٍة ن ق ص  من أ ْجرإ
اشإ يٍْد أو م   .(2)>ص 

اء الكلب هلذه املنافع الثالثة وهي االصطياد به، وحفظ ويف طرح التثريب: )قال أصحابنا وغريهم: جيوز اقتن

الامشية، والزرع، واختلفوا يف اقتنائه خلصلة رابعة وهي اقتناؤه حلفظ الدور والدروب ونحوها فقال بعض أصحابنا: ال 

وز قياسا عىل جيوز هلذا احلديث وغريه فإنه مرصح بالنهي إال ألحد هذه األمور الثالثة، وقال أكثرهم ـ وهو األصح ـ جي

 (3)الثالثة عمال بالعلة املفهومة من احلديث وهي احلاجة(.

 

  (4)وقد اتفق الفقهاء عىل جواز اقتناء الكلب لتلك احلاجات التي ذكرها احلديث.

                                                             
البخاري: الصحيح، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم فليغمسه، فإن يف إحدى جناحيه داء ويف األخرى  (1)

يق: حممد فؤاد (، ومسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجا  القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، حتق4/130()3323شفاء، رقم)

عبد الباقي دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، كتاب: املساقاة، باب: األمر بقتل الكالب، وبيان نسخه، وبيان حتريم اقتنائها إال 

 (.3/1200()1571لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، رقم)

(، ومسلم: 7/87()5481صيد أو ماشية، رقم )البخاري: الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب  (2)

 (1574) الصحيح، باب األمر بقتل الكالب، وبيان نسخه، وبيان حتريم اقتنائها إال لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، رقم

(3/1201.) 

حتقيق: عبد القادر حممد هـ(، طرح التثريب يف رشح التقريب، 806)ت:  العراقي: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسيني (3)

 (. 6/25م، )2000، 1عيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

(، وابن 7/119هـ(، فتح القدير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، )861ابن اهلامم: كامل الدين حممد بن عبد الواحد)املتوىف: ( 4)



  

ف عىل  ويرى الباحث جواز اقتناؤها ألي منفعة حمرتمة ومقدرة رشعا، من استكشاف أو حراسة أو تعرر

يمكن االستفادة منه، أما اقتناؤه ملجرد اللهو فممنوع؛ لام ورد من النهي عنه، وسيأيت بيانه  املجرمني، وغري ذلك  ا

 الحقًا بإذن اهلل تعاىل.

احليوانات املتوحشة، كاألسود والنمور والفهود والذئاب وغريها، قد تشرتك مع الفواسق اخلمس؛ كوهنا من  

ات والعاديات عىل الناس باألذى قياسًا، وإن مل ينص الشارع عىل عدم اقتنائها، إال أهنا ختضع لنفس الضوابط املؤذي

 من احلاجة القتنائها، من الصيد أو احلراسة وحسب، ما خال نقصان األجر.

ا ا  ذ  ك  .... و  سإ ر  لْح 
ْلبإ لإ ن اء  اْلك 

اْعل ْم أ نَّه  جي  وز  اْقتإ ْهد  قال أهل العلم: )و  اْلف  د  و  ا اأْل س  ذ  ك  ة  و  اج  ج  الدَّ ول  و  ْلع ج 

ف(  أ يبإ ي وس 
ي اسإ ق ْولإ

ىل  قإ ب اعإ ع  يع  السِّ
إ مج  ب ع  و  الضَّ  .(1)و 

واشرتط أغلب الفقهاء كون تلك احليوانات قابلة للتعلم استعدادا للمنفعة من صيد او حراسة، فقال احلنفية:  

الصحيح من املذهب. قال: وهكذا نقول يف األسد  ي ال يقبل التعليم، وقال: هذا هو)ال جيوز بيع الكلب العقور الذ

إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به جيوز بيعه، وإن كان ال يقبل التعليم واالصطياد به ال جيوز، قال: والفهد والبازي 

بيع النمر بحال ألنه لرشه ال يقبل يقبالن التعليم فيجوز بيعهام عىل كل حال. انتهى. فعىل هذا ينبغي أن ال جيوز 

 .(2)تعليام(

ت الإ  
اْلفإيلإ لإْلقإ  و 

يْدإ لصَّ
ْهدإ لإ اْلف  ا ك  ه  رْيإ غ  حإ و  ارإ  من اجْل و 

ع  بإهإ نْت ف  يْع  ما ي  حُّ ب 
ي صإ ةإ  وقال الشافعية: )و  اس  ر 

ْردإ لإْلحإ اْلقإ و 

                                                             

هـ(، الكايف يف فقه 620د اهلل بن قدامة املقدو أيب حممد)ت: (، وابن قدامة: عب6/188نجيم: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، )

(، ابن قدامة: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد 2/10اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، املكتب االسالمي، بريوت، )

 (.4/191هـ(، املغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، )620املقدو)املتوىف: 

هـ(، بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحدية، مطبعة 1156يب سعيد حممد بن حممد)ت: اخلادمي: أ( 1)

(، الشافعي الصغري: هناية 2/9(، واألنصاري: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، )4/178ه، )1348احللبي، بدون طبعة، 

صور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن القناع، حتقيق ابراهيم بن (، و البهويت: من3/395املحتا  إىل رشح املنها ، )

(، وابن حجر اهليتمي: أمحد بن حممد بن عيل، حتفة 3/154هـ، طبعة خاصة، )1423امحد عبداحلميد، دار عامل الكتب، الرياض، 

 (. 4/237م، )1983 -هـ 1357بدون طبعة،  املحتا  يف رشح املنها ، مراجعة: جلنة من العلامء، املكتبة التجارية الكربى، مرص،

 (. 6/187(، وابن نجيم: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، )6/427ابن اهلامم: رشح فتح القدير، )(2)



 
 

    

سإ لإألْ  الطَّاو  يبإ و 
لإ نْد  اْلع  لإ و  س  ْلع 

النَّْحلإ لإ ْونإهإ أ يْ و  ل  يبإ و 
لإ نْد   أ ْي اْلع 

ْوتإهإ ( ْنسإ بإص  سإ  .(1)الطَّاو 

إذا كانت معلمة: )كل معلم من كلٍب  وقال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف جواز صيد احليوانات املتوحشة 

ا مرًة بعد مرًة فهو وفهٍد ونمٍر وغريها من الوحش وكان إذا أشيل استشىل وإذا أخذ حبس ومل يأكل فإنه إذا فعل هذ

 .(2)معلم وإذا قتل فكل ما مل يأكل(

ه  بإث ال   يم 
 ـ وزاد بعضهم النمر ـ وت ْعلإ

ْهدإ اْلف  لْبإ و  اْلك   ك 
يد  بإن ابإهإ : ما ي صإ

انإ ح  ن ْوع 
ارإ : وقال احلنابلة: )واجْل و   أ ْشي اء 

ث ةإ

، ر 
جإ ا ز  ر  إذ 

جإ نْز  ي  ، و  ل 
ا أ ْرسإ ل  إذ  سإ ْ ا  أ ْن ي ْسرت  ل  إذ  سإ ْ ْسرت  : بإأ ْن ي  يزإ

جإ . قال يف اْلو 
يْدإ  الصَّ

ْؤي ةإ  ر 
قْتإ ي: ال  يف و 

قال يف امْل ْغنإ

) يْدإ لصَّ
تإهإ لإ د  اه  ش   م 

الإ ا زجر ال  يف ح  ر  إذ 
جإ نْز  ي  ل  و 

 .(3)أ ْرسإ

كان حلاجة من  و ا تقدم يمكن للباحث القول: أن اقتناء احليوانات املتوحشة والكوارس ال حر   فيه، إذا 

 حراسة أو استكشاف أو أي منفعة حقيقية مقدرة رشعًا، وهو ما ذكره أغلب الفقهاء.

اختلف الفقهاء يف بيع القرد كونه نافعاً أو ال، فمن قال ببيعه أجاز اقتناءه ومن منع البيع منع االقتناء وفيام ييل  

 مذاهب أهل العلم يف ذلك:

جواز اقتنائه برشط النفع وهو مذهب احلنفية واحلنابلة، فعند احلنفية: )روى أبو يوسف عن ذهب األول: امل

، وقال (4)أيب حنيفة منع بيع القرد، وروى احلسن عنه أنه جيوز بيعه، وهو املختار ألنه  ا ينتفع به يف بعض األشياء(

ذا حممول عىل بيعه لإلطافة به واللعب، فأما بيعه حلفظ املتاع احلنابلة: )قال أمحد: أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: ه

                                                             
هـ(، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب 977)ت:  (، والرشبيني: حممد اخلطيب2/10األنصاري: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، )( 1)

 (، والرشبيني: حممد اخلطيب2/275، )ـه1415 –كتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت شجاع، حتقيق: م

 (.2/12(، مغني املحتا  إىل معرفة معاين ألفاظ املنها ، دار الفكر، بريوت، )ـه977)ت:

 (. 15/3الاموردي: احلاوي الكبري، ) (2)

 (.10/174(، وابن مفلح: الفروع، )10/430املرداوي: اإلنصاف، )(3)

، والزيلعي: تبيني 10ص 2(، واالختيار لتعليل املختار، البن مودود املوصيل احلنفي،  6/427ابن اهلامم: رشح فتح القدير، ) (4)

 (. 4/126احلقائق رشح كنز الدقائق، )



  

((1) فيجوز ألنه منتفع به( ْقرإ الصَّ ؛ ك  وز  ي ج  ؛ ف 
هإ ن ْحوإ  و 

انإ كَّ الدُّ ْفٍظ امْل ت اعإ و 
إ ه  حلإ يْع  ا ب  أ مَّ ، وقالوا: )ف 

(2.) 

 حنيفة وبعض احلنابلة، قال ابن حتريم االقتناء مطلقا وهو مذهب اإلمام مالك ورواية عن ايب  املذهب الثاين:

عبد الرب: )ال أعلم بني علامء املسلمني خالفًا أن القرد ال يؤكل وال جيوز بيعه، وروي عن الشعبي: أن النَّبي صىل اهلل 

 (6): )ثمن القرد حرام كاقتنائه(.(5)، عن ابن يونس(4)، ونقل اجلزويل(3)>هنى عن حلم القرد<عليه وسلم: 

ْلدإ  وقال ابن نجيم:  اعإ بإجإ ازإ ألإ نَّه  ال  يشرتي لإالإْنتإف  م  اجْل و  د  عإ ع 
ائإ ح  يف اْلب د  حَّ ص  ... و 

ت انإ اي  و   رإ
ْردإ يْعإ اْلقإ ًة )ويف ب  اد   ع 

هإ

، وهو حرام( ي بإهإ لتَّل هإ
 .(7)ب ْل لإ

                                                             
 (. 3/153)(، والبهويت: كشاف القناع، 4/194(، وابن قدامة: املغني، )2/5ابن قدامة: الكايف يف فقه ابن حنبل، ) (1)

 -هـ 1415الرحيباين: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، املكتب اإلسالمي، دمشق،  (2)

 (.3/14م، )1994

اهلل رواه ابن وهب عن عبد العزيز الدراوردي، قال: بلغني عن عامر الشعبي، فذكره. انظر: ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد  (3)

حممد عبد الكبري البكري، وزارة  بن عبد الرب النمري، التمهيد لام يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي،

 (.1/157ه، )1387عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

هل فاس، كان أعلم الناس يف عرصه بمذهب مالك، قيدت اجلزويل: عبد الرمحن بن عفان اجلزويل، أبو زيد: فقيه مالكي معمر، من أ (4)

ثالثة تقاييد، التقييد الكبري يف سبعة جملدات، والوسط يف ثالثة، والصغري يف جملدين، تويف  >رسالة ابن أيب زيد القريواين<عنه عىل 

)املتوىف:  يف طبقات الاملكيةهـ(، ينظر: ابن خملوف، حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل، شجرة النور الزكية 741سنة)

(، الزركيل: خري الدين 1/314م، )2003 -هـ 1424، 1هـ(، علق عليه: عبد املجيد خيايل، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1360

 (. 3/316م، )2002، 15هـ(، األعالم، دار العلم للماليني، ط1396بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس)املتوىف: 

أبو بكر، حممد بن عبد اهلل بن يونس الصقيل، إمام فقيه مالكي، أخذ عن أيب احلسن احلصائري القايض، له: ألرف  ابن يونس: هو (5)

تويف سنة  كتابًا يف الفرائض وكتابًا حافالً للمدونة أضاف إليها غريها من األمهات، عليه اعتامد طلبة العلم. تويف يف ربيع األول،

هـ(، الديبا  املذهب يف معرفة 799)املتوىف:  إبراهيم بن عيل بن حممد، برهان الدين اليعمري هـ(. ترمجته يف: ابن فرحون،451)

(، وابن خملوف: شجرة النور 2/240أعيان علامء املذهب، حتقيق وتعليق: حممد األمحدي، دار الرتاث للطبع والنرش، القاهرة، )

 (.1/146الزكية، )

 (.3/238(، والعبدري: التا  واإلكليل ملخترص خليل، )4/265احلطاب: مواهب اجلليل لرشح خمترص، ) (6)

 (. 6/187ابن نجيم: البحر الرائق رشح كنز الدقائق البحر الرائق، ) (7)



 
 

    

 ( 1)ويقول ابن رجب احلنبيل: )والصحيح املنع مطلقاً  

 وحجتهم:

 صىل اهلل عليه وسلم هنى  )أنه سبع، فيدخل يف أوال:
إ
ول  اّللَّ س  ب ة  ريض اهلل عنه أ نَّ ر  عموم حديث أيب ث ْعل 

) ب اعإ ي ن اٍب من السِّ
 (2) عن أ ْكلإ كل ذإ

 .(3))وألنه مسخ أيضًا فيكون من اخلبائث املحرمة( ثانيا:

 .(4)وقالوا: )القرد  ا ال منفعة فيه، فال يصح بيعه وال ملكه( ثالثا:

 (.5)الوا بأن هذه املنفعة يسرية وليست هي املقصودة منه، فال يبيح البيع كمنافع امليتة(وق رابعا:

ا(املذهب الثالث:   
رْيإمهإ غ  يلإ و 

اْلفإ  و 
ْردإ اْلقإ ْهدإ ك  ن اء  اْلف 

جي  وز  اْقتإ جوازه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، قالوا: )و 
(6) . 

 عدم جواز اقتناء القرد لام يأيت:والذي يراه الباحث راجحا هو املذهب الثاين ب

 فباإلضافة لام ذكره الفقهاء من علة التحريم، فإنه ال منفعة له ترجى من اقتنائه.  أوال:

 كام أنه من احليوانات النجسة والتي ال يساعد شكلها عىل االقتناء. ثانيا:

يه وسلم أن ال نقرتب من مظان كام أنه مسخ يذكر بعقوبة اهلل تعاىل، وقد أمرنا النبي صىل اهلل عل ثالثا:

ال تدخلوا عىل هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني، فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا < العقوبة، ففي احلديث

 . واهلل تعاىل أعلم(7)>عليهم، ال يصيبكم ما أصاهبم

                                                             
المي، البغدادي (1) هـ(، جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني 795)املتوىف:  ابن رجب: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن، الس 

م، 2001 -هـ 1422، 7ع الكلم، حتقيق: شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بريوت، طحديثا من جوام

(2/455.) 

 (.7/96()5530البخاري: الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، رقم) (2)

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، حتقيق: سامل  هـ(، 463ابن عبد الرب: أيب عمر يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي)ت:  (3)

(، 5/293(، وابن عبد الرب: التمهيد، )5/293م، )2000، 1حممد عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 (.7/122والقرطبي: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، )

 (. 3/238(، العبدري: التا  واإلكليل ملخترص خليل، )4/265احلطاب: مواهب اجلليل لرشح خمترص، ) (4)

 (. 2/455ابن رجب: جامع العلوم واحلكم، )( 5)

 (. 3/395(، والشافعي الصغري: هناية املحتا ، )2/9األنصاري: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، ) (6)

  (1/94()433لصالة، باب: الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب، رقم)البخاري: الصحيح، كتاب: ا( 7)



  

ختتلف أذواق الناس فيام يقتنى من احليوانات، فبعضهم يقتني اخليل زينًة وهو أعالها لام ذكره القرآن عنها،  

[، وبعضهم يقتني الطيور جلامهلا 8النحل:]َّميىييي خي حيجي يه ىه مه جهُّٱ قوله تعاىل:

ان للتسلية كمن يقتني القرود، إال أن أو لذكائها، والصيد هبا، أو جلامل صوهتا ومجال شكلها، وبعضهم يقتني احليو

هذه احليوانات منها ما هو أليف، ومنها ما هو غري أليف بل من الكوارس. يبني الباحث يف هذا املبحث أنواع تلك 

 احليوانات وموقف الرشع من اقتنائها من خالل املطالب التالية: 

ل قها اهلل    ر  اهلل  تعاىل بعضها لإلنسان ألن تكون الطيور أمٌة خ  خر  تعاىل، منها النافع املفيد، ومنها الضار. وقد س 

تَّخذ  زينًة لشكله أو لصوته،  طعاماً، بينام ترك قسامً منها يصطاده اإلنسان باجتهاده، وفيام سوى االصطياد، فإن منها ما ي 

  بيان حكمه.ومنها ما يتخذ للزينة والتسلية وهو ما هيمنا البحث يف

 اختلف العلامء يف بيان حكم ذلك عىل ثالثة مذاهب وهي كام ييل: 

جواز اقتناء الطيور للتسلية والزينة، وهو مذهب احلنفية، وقول عند الشافعية ووجه عند  املذهب األول: 

هلا يف السكك( يقول احلنفية )وال بأس بحبس الطيور والدجا  يف بيته، ولكن يعلفها وهو خري من إرسا احلنابلة

 .(3)، هل جيوز حبس الطيور املفردة؟ فأجاب: جيوز حبسها لالستئناس هبا((2). سئل العالمة قاريء اهلداية(1)اهـ

ويقول الشافعية كام جاء يف املجموع وغريه: )قال أصحابنا: احليوان الطاهر اململوك من غري اآلدمي قسامن  

                                                             
هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، دار الفكر، 1252ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي)املتوىف:  (1)

 (.6/401م، )1992 -هـ 1412، 2بريوت، ط

ناين القاهري احلسيني، أبو حفص، رسا  الدين املعروف بقارئ اهلداية: فقيه حنفي، من قارئ اهلداية: )عمر بن عيل بن فارس الك (2)

ى لإلفتاء والتدريس، ومل ي قبل عىل التصنيف  أهل " احلسينية " بالقاهرة، ونسبته إليها. انتهت إليه رياسة احلنفية يف زمنه. وتصدر

تحرض " اهلداية " يف فروع احلنفية، وله " تعليق " عليها انفرد صاحب لتوقف يف ذهنه )كام يقول السخاوي، متابعة للعيني( وكان يس

 (.5/57كشف الظنون بذكره. مات عن نيف وثامنني عاما(، الزركيل: األعالم، )

 (. 6/401ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، ) (3)



 
 

    

الغنم واخليل والبغال واحلمري والظباء والغزالن والصقور والبزاة والفهود قسم: ينتفع به فيجوز بيعه كاإلبل والبقر و

واحلامم والعصافري والعقاب، وما ينتفع بلونه كالطاووس، أو صوته كالزرزور والببغاء والعندليب،... وكذلك القرد 

 .(1) والفيل واهلرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه يصح بيعه بال خالف، ألنه منتفع به(

وقال الغزايل: )وجيوز بيع الطوطى وهي الببغاء، والطاوس والطيور املليحة الصور، وإن كانت ال تؤكل، فإن  

التفر  بأصواهتا والنظر إليها غرض مقصود مباح، وإنام الكلب هو الذي ال جيوز أن يقتنى إعجابًا بصورته لنهي 

 .(2)رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عنه(

سمعت أمحد قال: ال بأس أن يتخذ الرجل  الطري  يف منزله إذا كانت مقصوصة  (3)ح: )قال حرب يقول ابن مفل 

ى هبا فإنى أكرهه   .(4)ليستأنس إليها فإن تلهَّ

واستدلوا بام جاء أنس بن مالك ريض اهلل عنه، يقول: إن كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ليخالطنا، حتى يقول  

 .(6) >(5)با عمري، ما فعل النغري  يا أ<[ ألخ يل صغري: 31]ص:

يقول الكثري من رشاح احلديث: )وفيه دليل عىل جواز لعب الصبيان بذوات األرواح، وإمساك الطري يف 

القفص، وقص جناح الطري ملنعه من الطريان، وذلك أنه ال خيلو من أن يكون النغرية التي كان يلعب هبا يف قفص أو 

 .(7)نحوه(

                                                             
 (. 3/350روضة الطالبني، )والنووي: (، 9/226النووي: املجموع، )(1)

 (. 2/378ياء علوم الدين، )الغزايل: إح(2)

اين (3) رم 
 هـ(. له مسائل مشهورة عن اإلمام أمحد. الذهبي: شمس الدين حممد بن أمحد280)املتوىف  حرب بن إسامعيل بن خلف الكإ

 (.6/533م، )2003، 1هـ(، تاريخ اإلسالم، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط748)

 (.3/343هـ(، اآلداب الرشعية واملنح املرعية، عامل الكتب، )763 ت) بن مفر ،شمس الدين احلنبيل ابن مفلح: حممد بن حممد(4)

 (.8/30النغري: مصغر نغر وهو طري كالعصفور حممر املنقار يسميه أهل املدينة البلبل( تعليق البغا عىل صحيح البخاري، )) (5)

 (.8/30(، )6129) الناس، رقم البخاري الصحيح، كتاب: األدب، باب: االنبساط إىل (6)

هـ(، فوائد حديث أيب عمري، حتقيق: صابر أمحد البطاوي، مكتبة السنة، 335ابن القاص: أيب العباس أمحد بن أمحد الطربي)ت: ( 7)

واحلطاب: (، 10/584(، وابن حجر: فتح الباري، )15/55( والاموردي: احلاوي الكبري، )16هـ، )1413، 1القاهرة، ط

هـ(، حياة احليوان 808(، وأبو البقاء: حممد بن موسى بن عيسى بن عيل كامل الدين الشافعي)املتوىف: 3/222ليل، )مواهب اجل

(، واملناوي: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تا  2/493، )ـه1424، 2الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 (.3/382، )ـه1356، 1مع الصغري، املكتبة التجارية الكربى، مرص، طهـ(، فيض القدير رشح اجلا1031تالعارفني بن عيل )



  

اهية اقتناء الطيور للزينة والتسلية وهو مذهب احلنابلة وقول بعض احلنفية، جاء يف كتاب كر املذهب الثاين: 

م   ر  ْ يل  حي 
قإ  و 
انإ ْجه  ا و  دِّه  ي ر 

تإهإ ف فإ ن ْغم 
بْس  الطَّرْيإ لإ ه  ح  ْكر  ي  الفروع للحنابلة )و 

(1). 

ك رضب من التلهي املفيض وحجتهم أن ذل، من كتب احلنفية: )وقيل يكره حبس الطيور (2)وجاء يف القنية

 وضياع الامل منهي عنه. (3)لضياع الامل

حتريم اقتناء الطري للتسلية والزينة، وهو قول عند احلنابلة، وقول للحنفية، يقول ابن قيم  املذهب الثالث: 

ألكل ، عن حبس الطري لطيب نغمتها؟ فقال: سفه وبطر، يكفينا أن نقدم عىل ذبحها ل(4)اجلوزية: )سئل ابن عقيل

 .(5)فحسب(

، وحجتهم أن ذلك رضب من رضوب تعذيب (6)ويف القنية: )حبس بلبال يف القفص وعلفها ال جيوز اهـ( 

احليوان الذي هنى عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا 

قوا، فقال ابن عمر: من طريًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطري كلَّ خاط ئة من نبلهم، فلام رأوا ابن عمر تفرر

ضاً  ر  ْن ف ع ل  هذا، إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعن من اختذ شيئاً فيه الروح  غ  ن  اهلل  م  ع  فعل هذا ؟ ل 
، وألن (7)

حيا ليرتنم فيلتذ بنياحته؟  )اهلواتف من احلامم ربام هتفت نياحة عىل الطريان وذكر أفراخها، أفيحسن بعاقل أن يعذب

                                                             
 (11/351ابن مفلح: الفروع، ) (1)

هـ، 1245هـ(، قنية املنية لتتميم الغنية، طبع يف كلكتا، 658الغزميني: نجم الدين أبو الرجاء خمتار بن حممود بن حممد الزاهدي)ت:  (2)

وق الكتب الغري املعتربة وقد نقل عنها بعض العلامء يف كتبهم لكنها مشهورة عند العلامء قال املوىل بركيل: والقنية: وإن كانت ف

هـ( 1067بضعف الرواية وأن صاحبها معتزيل،، أنظر: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني)املتوىف: 

 (.2/1357م، )1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة املثنى، بغداد، 

 (. 6/401ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، ) (3)

هـ(، أنظر: الذهبي: شمس الدين 513أبو الوفاء: عيل بن عقيل بن حممد البغدادي، احلنبيل املتكلم، صاحب التصانيف. تويف سنة ) (4)

م، 2006-هـ 1427لقاهرة، طبعة: هـ(، سري أعالم النبالء، دار احلديث، ا748)املتوىف:  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن

(14/333) 

هـ(، بدائع الفوائد دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 751)املتوىف:  ابن القيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (5)

(3/136) 

 (. 6/401(، وانظر: ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، )175الغزميني: القنية، ) (6)

 (.3/1550) (1958ح، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب: النهي عن صرب البهائم، )مسلم الصحي(7)



 
 

    

 .(1)وقد منع من هذا بعض أصحابنا وسموه سفهاً(

 والذي يراه الباحث جواز اقتناء الطري للتسلية لام يأيت: 

 الرتخيص الرصيح يف اقتنائه كام يف حديث النغري. أوال:

عامه، وهو ما سيبينه أن الرتخيص باالقتناء لغرض التسلية، منوط بضوابط تكفل سالمته من األذى وإط ثانيا:

 الباحث مفصالً يف مطلب مبحث مستقل.

أن الشارع إنام سخر احليوان خلدمة اإلنسان واالستمتاع به، فهو يذبح، ويركب، وحبسه لسامع صوته من  ثالثا:

 املنافع التي جينيها اإلنسان من احليوان.

 يعذب.كام أن حبسه للتسلية أهون من ذبحه أو ركوبه؛ رشيطة أن ال  رابعا:

وقد ثبت يف اآلثار عن الصحابة أهنم كانوا حيملون الطري يف األقفاص، فعن هشام بن عروة قال: كان  خامسا:

 . واهلل أعلم.(2)ابن الزبري بمكة وأصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم حيملون الطري يف األقفاص(

فهذه وغريها ال حر  من اقتنائها ما  للناس ومرفِّهاً هلم، من ذلك القرد أو الببغاء، من احليوانات ما ي عد مسلياً 

 مل يرْد نصٌّ بذلك، إال أن العلامء اختلفوا يف حكمها بني الكراهة والتحريم، واجلواز مع الكراهة عىل مذهبني:

 احلنابلة.حتريم اقتناء القرد للتسلية، وهو مذهب احلنفية والاملكية و املذهب األول: 

قال احلنفية: )ويف بيع القرد روايتان عن أيب حنيفة، رواية احلسن اجلواز ورواية أيب يوسف باملنع. وقال أبو  

ف  عنه أ نَّه  ال  جي  وز  ألإ نَّه  (3)يوسف: أكره بيعه ألنه ال منفعة له إنام هو للهو وهذه جهة حمرمة(  أيب ي وس 
اي ةإ و  ، )ويف رإ

                                                             
 (. 3/136ابن القيم: بدائع الفوائد، )( 1)

هـ(، صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، حقق أحاديثه وعلق 256)املتوىف:  البخاري: حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية (2)

م، باب: الطري يف القفص، قال عنه األلباين: 1997 -هـ 1418، 4مد نارص الدين األلباين، دار الصديق للنرش والتوزيع، طعليه: حم

( 2/1003، )2اهلل، أحكام الزينة وهي رسالة جامعية، اجلامعة االسالمية، ط وانظر: املديفر: عبري عيل عبدصحيح اإلسناد، 

 (.1003ص  2) /

هـ(، االختيار 683(، وابن مودود: عبد اهلل بن حممود، جمد الدين أبو الفضل احلنفي)املتوىف: 7/118فتح القدير، ) ابن اهلامم: رشح (3)

(، وابن نجيم: البحر الرائق رشح 2/10م، )1937 -هـ 1356لتعليل املختار، تعليق: حممود أبو دقيقة، مطبعة احللبي، القاهرة، 

 (. 6/88كنز الدقائق، )



  

ي، وه لتَّل هِّ
ْظ ور(.لإ  (1)و حم 

وكذلك الاملكية، فقد قال ابن عبد الرب: )وما ال منفعة فيه من احليوان مل جيز بيعه بحال من األحوال مثل القرد  

 (2)والباز وما أشبه ذلك(.

 وأما احلنابلة فقد تفاوتت أقواهلم بني احلرمة والكراهة بناًء عىل تفسري عبارة اإلمام أمحد، يقول ابن قدامة: )قال 

 (3)أمحد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا حممول عىل بيعه لإلطافة به واللعب(.

ةإ  ويقول املرداوي: اي  ع   يف الرِّ
م  بإهإ ز  بإ ج  يحإ من امْل ْذه 

حإ حَّ عىل الصَّ
 مل ي صإ

ْردإ إْن كان ألإ ْجلإ اللَّعإبإ بإهإ يْع  اْلقإ  (4))ب 

بإ  امْل ْست ْوعإ حُّ مع(5)و 
يل  ي صإ

قإ ةإ  ، و  د  ر 
يْعإ اْلقإ ة  ب  اه  ر   ه  اّللَّ  ك 

محإ ام  أ مْح د  ر  م  ، وقد أ طْل ق  اإْلإ بإريإ ي اْلك 
ه  يف احْل اوإ م   ق دَّ

ةإ اه  ر   اْلك 

 (6)ورشائها(.

عىل أنه ال جيوز بيع القرد  (7)ويقول ابن مفلح: )ويكره اقتناء القرد هلوًا ولعبًا.. واستدل القايض أبو احلسني 

ي به، وهذه صفة حمظورة مل جيز بيعه كاخلمر(.بأنه يف ا   (8)لغالب يباع للتلهر

 جواز اقتناء القرد وغريه للتسلية، وهو مذهب الشافعية. املذهب الثاين:

                                                             
 (. 4/126بيني احلقائق، )الزيلعي: ت(1)

هـ(، الكايف يف فقه أهل املدينة، حتقيق: حممد 463ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم القرطبي)املتوىف: (2)

(، وانظر: احلطاب: 2/675م، )1980-هـ1400، 2أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، السعودية، ط

 (.6/67واهب اجلليل رشح خمترص خليل، )م

 (.6/133(، وابن مفلح: الفروع، )4/194(، وابن قدامة: املغني، )2/5ابن قدامة: الكايف يف فقه ابن حنبل، )(3)

، هـ1428اهلل بن محدان الشهري، هـ(، الرعاية يف الفقه، حتقيق: عيل بن عبد695نجم الدين: أمحد بن محاد احلراين احلنبيل)ت:  (4)

(1/600 .) 

هـ(، املستوعب يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد، حتقيق: عبد امللك بن 616السامري: نصري الدين حممد بن عبد اهلل احلنبيل )ت: (5)

 (.1/575هـ، )1424عبد اهلل بن دهيش، 

 (. 4/274املرداوي: اإلنصاف، )( 6)

هـ. سري أعالم 526بن الفراء احلنبيل، املعروف بابن أيب يعىل. تويف سنة اإلمام الفقيه، أبو احلسني، حممد بن حممد بن احلسني، ا (7)

 (.19/601النبالء، للذهبي، )

 (. 3/347ابن مفلح: اآلداب الرشعية، )( 8)



 
 

    

ا(.  
رْيإمهإ غ  يلإ و 

اْلفإ  و 
ْردإ اْلقإ ْهدإ ك  ن اء  اْلف 

جي  وز  اْقتإ قالوا: )و 
(1)  

ن الطاهر اململوك من غري اآلدمي قسامن قسم: ينتفع به فيجوز وجاء يف املجموع وغريه )قال أصحابنا: احليوا 

 (2) بيعه... وكذلك القرد والفيل واهلرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه يصح بيعه بال خالف، ألنه منتفع به(

 .واذا جاز بيعه جاز اقتناؤه

يلونقل القرطبي عن الشافعي قوله: )جيوز بيع القرد ألنه يعلم وينتفع به حل  شف  عن  (3)فظ املتاع، وحكى الك 

 (4)ابن رشيح: جيوز بيعه ألنه ينتفع به، فقيل له: وما وجه االنتفاع به؟ قال: تفرح به الصبيان(.

والذي يرجحه الباحث جواز اقتناؤه للتسلية فإهنا إذ كانت منضبطة، فال حيظر التسلية باحليوان إذا خال من  

لو من نفع يعود عىل الناس، وهو ما يلجأ إليه البعض أحيانا، من تسخريه ألداء األذى ومن التعذيب، كام أنه ال خت

بعض األلعاب التي تدخل الرسور عىل الناس،  ا يوفر هلم فرصة للعمل، وال أجد بأسا يف ذلك ما مل خيالطه حمذور 

 رشعي ـ واهلل أعلم

تعد دخيلة عىل املجتمعات العربية واإلسالمية، اقتناء الكالب يف البيوت للزينة من غري من الظواهر التي 

ن لدى الغرب، إال أنه ال يتناسب مع مبادئ املسلمني؛ لام جاء يف احلديث عن  حاجة، وهو مظهر من مظاهر التمدر

اشإ <النبي صىل اهلل عليه وسلم:  يٍْد أو م  لْب  ص  ْلبًا إال ك  اط انإ من اْقت ن ى ك  ري 
ْوٍم قإ لَّ ي   ك 

هإ  (5).>ي ٍة ن ق ص  من أ ْجرإ

                                                             
حوايش (، وابن حجر اهليتمي: 2/11(، والرشبيني: مغني املحتا ، )2/9األنصاري: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، )( 1)

 (. 4/237 حتفة املحتا ، )الرشواين عىل

 (.3/350والنووي: روضة الطالبني، )(، 9/226النووي: املجموع، )(2)

احلسني بن حممد الطربي الشيخ أبو عبد اهلل الكشفيل: وكشفل من قرى آمل طربستان، تفقه عىل أيب القاسم الداركي، وتفقه قبله  (3)

هـ(. ينظر: السبكي: تا  414ن فقيها جمودا موصوفا بجودة النظر، تويف سنة)عىل أيب عبد اهلل احلناطي، قال الشيخ أبو إسحاق كا

الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق: حممود حممد الطناحي، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، 

 (. 4/372هـ، )1413، 2ط

 (. 7/122القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، )( 4)

(، ومسلم: 7/87) (5481البخاري: الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، رقم )(5)

 (1574الصحيح، باب األمر بقتل الكالب، وبيان نسخه، وبيان حتريم اقتنائها إال لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، رقم)

(3/1201.) 



  

يقول اإلمام النووي: )اتفق أصحابنا وغريهم عىل أنه حيرم اقتناء الكلب لغري حاجة، مثل أن يقتنى كلبًا إعجابًا 

بالرتخيص بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بال خالف. وأما احلاجة التي جيوز االقتناء هلا فقد ورد هذا احلديث 

 .(1)ألحد ثالثة أشياء، وهي: الزرع والامشية والصيد، وهذا جائز بال خالف(

إال إن ذلك ليس حمل اتفاق فقد اختلفوا يف جوازه لغري حاجة من زينة أو تسلية عىل مذهبني، مها عدم اجلواز  

 (2)والكراهة:

  املذهب األول:

ْلبإ ال جيوز اقتناؤه إال حلاجة، وهو مذهب احلنفية وال  اع  بإاْلك  ف 
ْنتإ االإ شافعية واحلنابلة، يقول أبو حنيفة: و 

وص  أو اف  اللُّص   إالَّ إْن خ 
هإ ارإ ذ  يف د  تَّخ  ي أ ْن ي 

نْب غإ ْن ال  ي 
ائإٌز إمْج اًعا، ل كإ  ج 

ي ادإ
ْصطإ االإ  و 

ةإ اس  ر 
ًا. لإْلحإ ور د   (3)ع 

البيوت والزرع فيجوز باإلمجاع، لكن ال ينبغي أن ويقول ابن اهلامم: )وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الامشية و 

 (4)يتخذه يف داره إال إن خاف لصوصًا أو أعداًء، للحديث(.

يقول النووي: )قال الشافعي ريض اهلل عنه يف املخترص: ال جيوز اقتناء الكلب إال لصيد أو ماشية أو زرع وما  

 (5)يف معناها، هذا نصه(.

 (6)ء كلب إال لصيد أو حفظ ماشية.وقال احلنابلة: وال يباح اقتنا

  املذهب الثاين:

كراهة اقتناء الكلب لغري حاجة وهو مذهب الاملكية، يقول ابن عبد الرب: )يف هذا احلديث دليل عىل أن اختاذ  

م وإن كان ذلك االختاذ لغري الزرع والرضع والصيد ألن قوله   من اختذ كلبًا )أو اقتنى كلبًا(، ال<الكالب ليس بمحرر

يغني عنه زرعًا وال رضعًا وال اختذه للصيد نقص من أجره كل يوم قرياط يدل عىل اإلباحة ال عىل التحريم ألن 

املحرمات ال يقال فيها من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا، بل ينهى عنه لئال يواقع املطيع شيئاً منها وإنام 

                                                             
 (. 3/186النووي: رشح صحيح مسلم، ) (1)

 (.6/74(، والقرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، )5/6ابن حجر: فتح الباري، ) (2)

 (. 6/188ابن نجيم: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، )( 3)

 (. 5/227(، وابن عابدين: حاشية ابن عابدين، )7/119ابن اهلامم: رشح فتح القدير، )(4)

 (.6/25اقي: طرح التثريب يف رشح التقريب، )(، والعر3/349النووي: روضة الطالبني، )(5)

 (4/191(، ابن قدامة: املغني، )2/10ابن قدامة: الكايف يف فقه ابن حنبل، )(6)



 
 

    

 . (1)أعلم( يدل ذلك اللفظ عىل الكراهة ال عىل التحريم واهلل

)وأما نقصان األجر فإن ذلك ـ واهلل أعلم ـ لام يقع من التفريط يف غسل اإلناء من ولوغ الكالب ملن له اختاذها،  

ومن التقصري عن القيام لام جيب عليه يف ذلك من عدد الغسالت. وقد يكون لام جاء يف احلديث بأن املالئكة ال تدخل 

ري يف اإلحسان إىل الكلب ألنه قانع نا ر إىل يد متخذه، ففي اإلحسان إليه أجر كام بيتاً فيه كلب، وقد يكون يف التقص

طْب ٍة أ ْجرٌ < قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: بإٍد ر   (3)، ويف اإلساءة إليه بتضييقه وزر(.(2)>يف كل ك 

وما يفعله البعض   جوازه للحاجة فقط؛ لام ورد من النهي عن اقتنائه لغري حاجة، -واهلل أعلم -والراجح  

نة لغري ما حاجة أو منفعة أو ملجرد اللعب والزينة،  ا ال طائل منها سوى التقليد لام  اليوم  من اقتناء الكالب املهجَّ

ى بأسعار عالية من غري أي نفع له أو فائدة، فهذا وما شاكله حيرم  هو كائن يف امللل الكافرة، حتى صار يباع ويشرت 

 مة تتأكد اليوم لام يكتنف االقتناء من أرضار متنوعة يمكن للباحث إمجاهلا بام ييل:اقتناؤه. ولعل احلر

 أرضار اقتصادية  أوال:

تتمثل بدفع مبالغ مالية لرشاء بعض الكالب، إضافًة إىل اجلهد املبذول لرعايتها من غذاء ودواء، ومن املعلوم  

املآل كاجلحش الصغري )فال يصح بيع ما ال نفع فيه ألنه ال أن)من رشوط املبيع النفع أي االنتفاع به رشعًا ولو يف 

)وألن بذل الامل فيام ال نفع فيه سفه، وأخذه أكل له  (4)يعد مااًل فأخذ الامل يف مقابلته  تنع للنهي عن إضاعة الامل(

الناس لام يتوفر بل إن البعض ربام وفَّر  خادماً خاصاً للكلب، وهذا ال جيوز مع وجود احلاجة لدى  (5)بالباطل(

 للكالب، مع خلو االقتناء عن أي نفع جيره للمقتني، والغاية من إباحة االقتناء هو الفائدة والنفع املرتتب للمقتني.

 :أرضار تعبدية ثانيا:

ل غ  ف<من املعروف أن الكلب نجس لام ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قوله:   ْم إذا و  ك 
دإ  أ ح 

إ
اء ور  إإن  يه ط ه 

                                                             
)ت:  (، والزرقاين: حممد بن عبد الباقي بن يوسف8/494(، وابن عبد الرب: االستذكار، )14/219ينظر: ابن عبد الرب، التمهيد، ) (1)

 (. 4/477ه، )1411، 1عىل موطأ اإلمام مالك، دار الكتب العلمية، بريوت، طهـ(، رشح الزرقاين 1122

(، و مسلم: الصحيح، كتاب: السالم، باب: 3/111()2363البخاري: الصحيح، كتاب: املساقاة، باب: فضل سقي الامء، رقم) (2)

 (. .4/1761()2244فضل ساقي البهائم املحرتمة وإطعامها، رقم)

 (. 8/494(، ابن عبد الرب: االستذكار، )14/219تمهيد، )ابن عبد الرب: ال (3)

 (. 2/11الرشبيني: مغني املحتا ، )(4)

 (. 3/395الشافعي الصغري: هناية املحتا ، )(5)



  

ابإ  نَّ بإالرتُّ  ه  اٍت أ وال  رَّ بْع  م  ل ه  س 
ْلب  أ ْن ي ْغسإ ، وهذا األمر سوف ي شقُّ عىل املسلم يف االحرتاز عن نجاسته  ا (1)>اْلك 

سيؤثر عىل صحة صلواته وعباداته مطلقاً، ثم إن ذلك سوف ينقص أجره بشكل كبري، فاالقتناء سبب لنقصان 

 ما ال يستغني عنه عاقٌل للمحافظة عىل اقتناء كلب ال فائدة منه!. قرياطني من األجر يوميًا، وهو

 :أرضار روحية ثالثا:

. واملسلم (2)>ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب، وال صورة متاثيل<ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قوله:  

 نه. بحاجة إىل دخول املالئكة لبيته أكثر من احتياجه لدخول الكلب الذي ال فائدة م

 :أرضار اجتامعية رابعا:

اقتناء الكالب وسيلة لنوع من املفاخرة عىل الناس، وإبداء الرتف غري املربر إضافة اىل ما فيها من الرتويع هلم،  

، ولعل  ْقر للامرِّ قال الدمريي: )وال جيوز اقتناء الكلب الذي ال منفعة فيه، وذلك لام يف اقتنائها من مفاسد الرتويع والع 

  (3)جانبة املالئكة ملحلها، وجمانبة  املالئكة أمر شديد لام يف خمالطتهم من اإلهلام إىل اخلري والدعاء إليه(.ذلك مل

بَّْت يف املجتمعات العربية كوسيلة من وس  شة من الظواهر اجلديدة التي د  ائل الرتفره اقتناء احليوانات املتوحِّ

 والزينة، وربام التفاخر، واحلكم يف هذه املسألة يقتيض مراعاة اجلوانب اآلتية:

 اندراجها حتت النص اجلانب األول:

ال يوجد نص رصيح يف النهي عن تداول احليوانات املفرتسة، سوى ما تعلق بأكلها وبيعها، إال أن بعض أهل  

د  يف بعض روايات العلم ربام أدرجوها ضمن النص، باعتبارها م ر  ن العاقرات العاديات عىل الناس باألذى، فقد و 

ه بعض  أهل العلم باحليوانات املفرتسة. قور، وقد ف رسر   حديث الفواسق، وصف  الكلبإ الع 

يف غريبه: الكلب العقور يقال لكل عاقر، حتى اللص املقاتل، وقيل املراد بالكلب العقور  (4)قال الرسقسطي. 

                                                             
(، ومسلم: الصحيح، كتاب: 1/45) (،172البخاري: الصحيح، كتاب: الوضوء، باب الامء الذي يغسل به شعر اإلنسان، رقم) (1)

 (. واللفظ له، من حديث أيب هريرة.1/234) (279حكم ولوغ الكلب، رقم)الطهارة، باب: 

 (.4/114()3225البخاري: الصحيح، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السامء رقم) (2)

 (.3/660أبو البقاء: حياة احليوان الكربى، ) (3)

الدالئل "هـ(، من تآليفه: 302العويف الرسقسطي: عامل باحلديث واللغة. تويف سنة ) الرسقسطي: هو أبو حممد قاسم بن ثابت بن حزم (4)

ه، ينظر: ترمجته يف: ابن فرحون: الديبا  املذهب،  "يف غريب احلديث وهو كتاب حافل، تويف قبل أن يكمله، فأكمله أبوه بعد 



 
 

    

ر  الناس  وعدا (1)ل املراد به األسدالذئب، وقي ق  ،وهو اختيار اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل فقال: )الكلب العقور ما ع 

اللرهم <، يؤيده أن النبي صىل اهلل عليه وسلم دعا عىل عتيبة بن أيب هلب فقال: (2)عليهم، مثل األسد والذئب والنمر(

 ، فافرتسه األسد. (3)>سلط عليه كلباً من كالبك

ونقل البيهقي يف السنن الكربى عن اإلمام أيب عبيد يف معنى الكلب قوله: بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال:  

معناه كل سبع يعقر، ومل خيص به الكلب، قال أبو عبيد: قد جيوز يف الكالم أن يقال للسبع كلب، أال ترى أهنم يروون 

 >اللهم سلرط عليه كلباً من كالبك<نبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: يف املغازي أن عتبة بن أيب هلب كان شديد األذى لل

فخر  عتبة إىل الشام مع أصحابه فنزل منزالً فطرقهم األسد، فتخطرى إليه من بني أصحابه، فقتله، فصار األسد ههنا 

 .(4)قد لزمه اسم الكلب

 مدى أذاها وخطرها اجلانب الثاين:

وذي، إال أن بعض احليوانات يتعدى أذاها إىل املوت، وربام  ىلر خطرها ال خيلو حيوان من أذى خصوصاً إذا أ 

باملبادأة باألذى كام مرر يف بعض الفواسق اخلمس، وخلوها من األمان والنفع مع عدم الرتويض، لذلك فقد ذهب 

األذى من حيث بعض أهل العلم إىل قياس تلك احليوانات املتوحشة عىل ما ورد يف الفواسق اخلمس الشرتاكها بعلة 

 الفداء للمحرم باحلج.

ه  عن الناس ودعوى ن    ر يْدف ع  رش 
ه  لإ تْل  إب  ق  جي  ًدا، و 

احإ ه  أي الكلب العقور ق ْواًل و  م  ت ْرك  ر  ْ : )حي 
نْي ةإ ْسخإ قال يف اْلغ 

                                                             

 (.5/174(، والزركيل: األعالم، )1/319)

 (. 1/139(، وابن ضويان: منار السبيل، )2/165(، والطحاوي: رشح معاين اآلثار، )3/82ر، )ابن اهلامم: رشح فتح القدي (1)

هـ(، املوطأ، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد 179مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين)املتوىف:  (2)

(، وابن عبد الرب: 3/530م، )2004 -هـ 1425، 1مارات، طبن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية، أبو  بي، اإل

 (. 15/157(، وابن عبد الرب: التمهيد، )4/151االستذكار، )

ردي اخلراساين )املتوىف: (3) ْوجإ هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب 458البيهقي: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخل رْس 

م، كتاب: مجاع أبواب جزاء الطري، باب: ما للمحرم قتله من دواب الرب يف احلل 2003 -هـ 1424، 3العلمية، بريوت، لبنان، ط

 (.2/588()3984(، وصححه احلاكم: املستدرك، رقم)5/346) (10052) واحلرم، رقم

 (.5/346البيهقي: السنن الكربى، )(4)



  

ًقا إالَّ امْل ْؤذإي طْل  تْلإ م  ْولإ  اْلق  ق  يَّةإ  ك 
افإعإ ى الشَّ ْعو  اٍن، بإال   د  ْره  ي   ب  ابإل ه  و  تْل   ق  لِّ  ق  ه   كام اْلك  ال  الإٌك  ق  م 

، فعىل هذا يباح قتل كلِّ (1)

ما فيه أذًى من سباع البهائم وجوارح الطري، واحلرشات املؤذية والزنبور والبق والبعوض والرباغيث والذباب، وبه 

 (2)قال الشافعي.

ق  بعض  أهل العلم من احلنفية والاملكية يف احليوانات من ح  يث طبعها يف األذى فجوزوا قتل املؤذي منها وفرَّ

ن ْوعٌ  بًا، و 
الإ ًئا بإاأْل ذ ى غ  بْت دإ ًيا ط بًْعا م 

ْؤذإ ون  م  : ن ْوٌع ي ك 
انإ ن ْوع  ولإ ف  رْي  امْل أْك  ا غ  أ مَّ ا الذي  فقالوا: )و  بًا أ مَّ

الإ ال  يبتدىء بإاأْل ذ ى غ 

مإ أ ْن  ْحرإ ْلم 
الإبًا ف لإ ْفع  اأْل ذ ى من يبتدئ بإاأْل ذ ى غ   نَّ د 

، ألإ ْهدإ اْلف  رإ و 
النَّمإ ْئبإ و  الذِّ  و 

دإ ك  نحو اأْل س 
ذ لإ ء  عليه، و  ْ ال  يش  ْقت ل ه  و  ي 

ةإ  ب اح  ٌب ف ْضالً عن اإْلإ
اجإ ألْ ذ ى و 

ٍب لإ وجإ ب ٍب م  رْيإ س  غ 
(3) . 

ذيًة، أو دفاعاً ولام فيها من الرضر ويالحظ أن العلامء أباحوا قتل  تلك الوحوش يف احلل واحلرم بجامع كوهنا مؤ

 واخلطر الذي يتهدد مقتنيها باملوت.

 خلوها من النفــع اجلانب الثالث:

ال شك أن النفع رشط مهم يف اعتبار املقتنى حيواناً كان أم غريه، وخلو احليوان املقتنى من أي نفع، مع ما فيه  

الطَّرْيإ إ َّا من خطر التهديد للحياة، يبطل الرشاء ثم االقتناء، يق ب اعإ و   من السِّ
ةإ لَّم  حإ امْل ع 

ارإ  اجْل و 
رْيإ يْع  غ  ب  ول الرشبيني: )و 

ةإ اجْلإ  ع  نْف   
إ
ال  ن ظ ر  مل ٌل و 

 ب اطإ
ولإ رْيإ امْل أْك  ابإ غ  ر  اْلغ   و 

أ ةإ د  احْلإ ْئبإ و  الذِّ  و 
دإ اأْل س  ةإ ال  ن ْفع  فيه ك  ع  نْف   

إ
ال  مل  و 

 ب ْعد  امْل ْوتإ
يشإ يف  لْدإ الرِّ

.) ةإ ي اس  السِّ  و 
يْب ةإ ْله 

ا لإ ه 
ب ْعضإ
 امْل ل وكإ لإ

إ
ْقتإن اء ال  الإ   (4)النَّبْلإ و 

ها يف اقتناء تلك احليوانات، منوطة بتلك اجلوانب ملن أراد   وبناًء عليه فإن الباحث يرى أن املرشوعية وعدم 

 االقتناء وإن كنت أميل إىل عدم املرشوعية لام يأيت:

إن اقتناء تلك احليوانات للزينة مشوب بخطر يتهدد حياة  اإلنسان، حال  وجود أير سهو أو تقصري يف  أوال:

ثبْت أن تلك احليوانات  ر ومل ي  ذك  املحافظة عليه، فإنه بالنهاية سوف  يؤدري إىل هتديد املقتني باملوت، ثم إنه مل ي 

                                                             
 (. 10/429(، واملرداوي: اإلنصاف، )10/416ابن مفلح: الفروع، ) (1)

 (.1/567واألنصاري: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، ) (،1/239ابن ضويان: منار السبيل يف رشح الدليل، ) (2)

(، وابن العريب: أحكام القرآن، 10/430(، واملرداوي: اإلنصاف، )2/197الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ) (3)

(2/175.) 

(، 2/275(، والرشبيني: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، )2/10ح روض الطالب، )األنصاري: أسنى املطالب يف رش (4)

 (. 2/12والرشبيني: مغني املحتا ، )



 
 

    

ها، بل عىل الع ض  ها أو يروِّ ر  كس، فكثريًا ما رأينا تلك احليواناتإ وهي تنق ضُّ عىل استطاع اإلنسان أن يسخِّ

ل  رشعًا أن تكون الزينة سببًا للموت والكاميلُّ طريقًا هلدر الرضوري. ضها بالقتل، وحينئذ فال ي عق   مروِّ

ت  لقد منع النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم من اقتناء الكلب، وهو أقلُّ رضراً من تلك احليوانات بل لقد ث ب   ثانيا:

نْع  ما ال منفعة  منه أوىل.  نفعه ووفاؤه ملن اقتناه، فإذا كان الرشع قد منع اقتناءه مع ما به من منافع، فم 

إذا اعتربنا وجهة اإلمام مالك وغريه، يف اعتبارها ضمن الفواسق اخلمس كوهنا من العاقرات فإن ما  ثالثا:

 وجب قتله ال جيوز اقتناؤه، واهلل أعلم.

اقتناء القطط ألشكاهلا ومثله أسامك الزينة من الظواهر، التي باتت مظهرا من مظاهر الرتفه والسعة لدى الكثري  

 من ذوي الامل، وذلك كنوع من الزينة أو التسلية، ويبني الباحث يف هذا املطلب حكم ذلك من خالل املسائل اآلتية:

  رشوط االقتناء أوال:

من الرضوري اإلشارة إىل أن الرشع قد أباح اقتناء احليوانات، وفق ضوابط أمهها أن تكون ذات نفع وأن تكون  

 طاهرة غري نجسة، وأن ال تكون من املؤذيات، وأن ال تكون  ن خصها النص بالنهي. 

ة    ت اد  ا ق  ة  قالت: رأيت أ ب  بْش  ب ْت فقال وهذه الرشوط متوافرة يف القطط واالسامك، فعن ك  إ ةإ ف رش  رَّ ْلهإ
ن اء  لإ ى اإلإ  أ ْصغ 

اف   الطَّوَّ ْم و  يْك  ل  ني  ع 
افإ ن  الطَّوَّ

ٍس إإهنَّ ا مإ ْت بإن ج  يْس  بإني  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أخربنا أهنا ل  رُّ جي  وز  (1)اتإ أ ت ْعج 
اهْلإ ، )و 

ي ن اٍب من
لُّ ذإ ك   و 

ٌع بإهإ نْت ف  ه  م   نَّ
ه  ألإ يْع  ْرن ا( ب  ك  ام  ذ 

ه  لإ يْع   جي  وز  ب 
ْل ٍب من الطُّي ورإ

ذإي خمإ ب اعإ و  السِّ
(
2)

واذا جاز بيعها فقد جاز 

 اقتناؤها

                                                             
(، وأيب داود: السنن، سليامن بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيق: حممد حميي الدين 37/316(، )22636أمحد: املسند، رقم)(1)

(، واحلديث صحيح، أنظر: األلباين، أبو عبد الرمحن 1/19()75رة، باب: سؤر اهلرة، رقم)عبد احلميد، دار الفكر، كتاب: الطها

، 1األم، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط –هـ(، صحيح أيب داود 1420حممد نارص الدين، بن احلا  نوح)املتوىف: 

 (.1/131م، )2002 -هـ 1423

 (.4/126الزيلعي: تبيني احلقائق، ) (2)



  

ر  ريض اهلل عنهام : ورود النص يف جواز اقتناء القطط ثانيا:  م  وقد ورد ما يشري اىل جواز اقتناء القطط فعن بن ع 

ل  <عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  اشإ د خ  ش  ل  من خ  ا ت أْك  ْعه  ا ومل ت د  ْمه 
ا فلم ت طْعإ ب ط تْه  ٍة ر  رَّ

أ ٌة النَّار  يف هإ ْت اْمر 

 .(1)>األرض

وجه الداللة من احلديث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل ينه املرأة عن اقتناء اهلرة، وإنام أنكر عليها حبسها من  

ن االقتناء، قال ابن عبد الرب )وفيه إباحة اختاذ اهلر وما أبيح اختاذه غري مطعم، فاذا وفرت هلا ما تأكل فال مانع م

، وقد خص الدليل الفواسق (2)لالنتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه، إال أن خيص شيئا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله(

ه )وجيوز اقتناء باقي والكلب وما سواه، والقطط واألسامك ليستا منهم، فدل عىل جواز االقتناء قال قليويب يف حاشيت

، وألن القط )حيوان مباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل والباقي بالقياس عليه وألنه ال وعيد يف (3)احليوانات( 

 (4) جنسه فجاز بيعه(

 وإذا ثبت هذا فانه جيوز اقتناء تلك احليوانات للتسلية والزينة لألسباب اآلتية 

 نائها رشط إطعامها.ثبوت النص بام يشري إىل اقت أوال:

 يأمن اإلنسان جانبها فهي ليست من احليوانات العادية أو املؤذية. ثانيا:

 طهارهتا وجواز االنتفاع هبا.  ثالثا:

كام أن التسلية باحليوان بام ال يرض وال يلهي مرشوعة، وقد ورد يف األثر سابقا حماكاة النبي صىل اهلل عليه  رابعا:

 .(5)صغري بقوله ما فعل النغريوسلم أليب عمري وهو طفل 

  

                                                             
 (. 4/130()3318لبخاري: الصحيح، كتاب: بدء اخللق، باب: مخس من الدواب فواسق، يقتلن يف احلرم، رقم)ا (1)

 (. 1/164(، ابن عبد الرب: االستذكار، )1/319ابن عبد الرب: التمهيد، ) (2)

 (. 2/197م، )1995-هـ5141، دطقليويب: أمحد سالمة وأمحد الربليس عمرية، حاشيتا قليويب وعمرية، دار الفكر، بريوت،  (3)

هـ(، املبدع يف رشح املقنع، دار الكتب العلمية، بريوت، 884ابن مفلح: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد برهان الدين)املتوىف:  (4)

 (. 4/10م، )1997 -هـ 1418، 1لبنان، ط

  .سبق خترجيه( 5)



 
 

    

يتولد عند اإلنسان نتيجة اقتناء بعض احليوانات أثارا طيبة عىل النفس، ويف هذا املبحث يتناول الباحث  

االقتناء، اذا اقرتنت خصوصية بعض احليوانات يف االقتناء، بسبب ترغيب الرشع يف اقتنائها، ثم بيان احلكم يف ذلك 

 بعارض معني. وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:

اخليل واإلبل من احليوانات التي هلا خصوصية بسبب رغبة الناس باقتنائها، وقد حث النبي صىل اهلل عليه  

األصل يف أهنام كانتا األكثر استعامال للتنقل وميادين القتال، ووسلم عىل ذلك، كوهنا زينة ورياضة ومجال إضافة إىل 

ب  اقتناء اخليل واإلبل اإلباحة، وربام الندب كام مر بيانه من قبل لام ورد من احلث عىل ذلك، سواء كان ذلك للتدرر

[، يقول 8]النحل: َّميىييي خي حيجي يه ىه مه جهُّٱٱعىل ركوهبا، أو اقتنائها كزينة.

 . (1)ينة تتزينون هبا مع املنافع التي فيها لكم للركوب وغري ذلك(الطربي: )وجعلها لكم ز

ب ت ه  <وقال صىل اهلل عليه وسلم:   م الع   و 
هإ ْوسإ ْمي ه  بإق  ر  ه  و  س  يب ه  ف ر 

ٌل إال ت أْدإ
و  ب اطإ ل  ف ه  ج   الرَّ

و بإهإ ْله   ي 
ٍ
ء ْ لُّ يش  ك 

أ ت ه   ان ون  عليها  اخْل يْل  <، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: (2)>اْمر  ع  ا م  أ ْهل ه   و 
ةإ ي ام 
ْومإ اْلقإ النَّيْل  إىل ي  ا اخْل رْي  و  يه 

اصإ وٌد يف ن و  ْعق  م 

ا بإاأل ْوت ارإ  وه  لِّد  ق  ال  ت  ا و  وه  ق لِّد   و 
ةإ ك  وا هلا بإاْلرب   اْدع  ا و  يه 

اصإ وا بإن و  ح  ا األ ْوت ار  <ويف رواية:  >ف اْمس  وه  لِّد  ق  ال  ت   ، وعن(3)>و 

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم <قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عروة بن اجلعد البارقي 

 (4).>القيامة

                                                             
 (. 14/81، )ـه1405ر، جامع البيان، دار الفكر، بريوت، الطربي: حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعف (1)

( والرتمذي: 28/532()17300(، وأمحد: املسند، رقم)3/13) (2513) سنن أيب داود، كتاب: اجلهاد، باب: يف الرمي، رقم (2)

ذي: حديث حسن، (، وقال الرتم4/174()1637السنن، أبواب: فضائل اجلهاد، باب: ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل رقم)

 (.2/929()2811وابن ماجه: السنن، كتاب: اجلهاد، باب: الرمي يف سبيل اهلل، رقم)

(، والنسائي: أبو عبد الرمحن 3/24()2553سنن أيب داود كتاب: اجلهاد، باب: إكرام اخليل وارتباطها واملسح عىل أكفاهلا، رقم) (3)

السنن الصغرى للنسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات هـ(، 303أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين)املتوىف: 

(، وصححه 6/222()3575م، كتاب اخليل، باب: فتل ناصية الفرس، رقم)1986 – ـه1406، 2اإلسالمية، حلب، ط

 (.1/632()3350األلباين: صحيح اجلامع الصغري وزياداته، رقم)

(، ومسلم: 4/28()2850باب: اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة رقم) البخاري: الصحيح، كتاب: اجلهاد والسري، (4)

 (.3/1493()1873الصحيح، كتاب: اإلمارة، باب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، رقم)



  

حتثُّ هذه األحاديث بمجموعها عىل اقتناء اخليل واالهتامم هبا، لام يف ذلك من اخلري ملن اقتناها، إال ان دواعي  

غاية لغاية، وهو ما يغري احلكم بناء عىل تلك الغايات واملقاصد، وهو االقتناء قد ختتلف من شخص لشخص ومن 

 ما يبنه الباحث يف املطلب اآليت:

ْد كذلك، وقد آل اقتناؤها ألمرين: للزينة   إذا كانت اخليل واإلبل وسيلة للقتال والتنقل سابقاً فهي مل ت ع 

، وللرياضة، ومها من حي ث األصل مرشوعان من غري نكري، إال أن التحذير ربام يأيت  ا يؤول إليه االقتناء فيام بعد 

ر النبي صىل اهلل عليه وسلم من  فقد تتحول الزينة إىل مفاخرة وكإرْب، وقد تتحول الرياضة إىل مقامرة وميرس، وقد حذر

ة   ْير  ر   صىل اهلل عليه وسلم قال: أ   املآل األول، فقد جاء يف احلديث الصحيح عن أيب ه 
إ
ول  اّللَّ س  اخْل يْل  لإث ال ث ٍة: <نَّ ر 

أ   ، ف 
إ
بإيلإ اّللَّ ا يف س  ب ط ه  ٌل ر  ج  ا الذي له أ ْجٌر ف ر  ْزٌر. ف أ مَّ

ٍل وإ ج  ىل  ر  ع  ، و  رْتٌ
ٍل سإ ج  ر 

لإ ٍل أ ْجٌر، و  ج  ر 
ٍة لإ ْوض  ْرٍ  أو ر  ط ال  هلا يف م 

ا ذل ه 
ي لإ
اب ْت يف طإ ف نْيإ كانت فام أ ص  ًفا أو رش   اْست نَّْت رش   ا ف  ي ل ه 

ْت طإ ْو أهنا ق ط ع  ل  ن اٍت، و  س   كان له ح 
ةإ ْوض  الرَّ ك يف امْل ْر إ و 

س    كان ذلك ح 
ي  بإهإ

ْد أ ْن ي ْسقإ رإ ب ْت منه، ومل ي  إ ٍر ف رش  ْت بإن ه  رَّ ْو أهنا م  ل  ن اٍت له، و  س  ا ح  اث ه  أ ْرو  ا و  ه  لإك  ن اٍت له، ف  آث ار  ي  لإذ  هإ

ي  له  ا ف هإ ه 
ورإ ق اهبإ ا وال   ه   يف رإ

إ
قَّ اّللَّ ًفا ومل ي نْس  ح  فُّ ت ع  نِّيًا و  ا ت غ  ب ط ه  ٌل ر  ج  ر  لإ أ ْجٌر، و  ج  ا ف ْخًرا الرَّ ب ط ه  ٌل ر  ج  ر  ، و  رْتٌ

سإ

ْزرٌ  ي  عىل ذلك وإ اًء ف هإ و 
نإ  .(1)>ورياء و 

يل إنام تكون يف نواصيها اخلري والربكة إذا كان اختاذها يف الطاعة أو قال ابن حجر: )يف هذا احلديث بيان أن اخل 

 .(2)يف األمور املباحة وإال فهي مذمومة(

وأما الرياضة فاألصل فيها إباحة السباقات وغريها، خصوصاً ما تعلرق منها باخليل،)فاملسابقة جائزة يف السفن  

، لقوله تعاىل: (3)، أمجع املسلمون عىل جواز املسابقة يف اجلملة(واملزاريق وغريها، وعىل األقدام، وبكل احليوانات

ين ةً ) زإ ا و  ب وه  ك  ْ رت 
اب ق  النبي صىل اهلل عليه (4)>أال  إن القوة الرمي<، وملسلم مرفوعًا (لإ ، وعن عبد اهلل بن عمر قال: س 

                                                             
 (.3/113()2371) البخاري: الصحيح، كتاب: املساقاة، باب: رشب الناس والدواب من األهنار، رقم (1)

 (. 6/65ابن حجر: فتح الباري، ) ( 2)

(، وابن 1/396منار السبيل، )وابن ضويان: (، 5/120(، ابن مفلح: املبدع، )2/336ابن قدامة: الكايف يف فقه ابن حنبل، ) (3)

د بن قاسم، هـ(، جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حمم728تيمية: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين)املتوىف: 

 (.30/216م، )1995-هـ1416جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، السعودية، 

 (3/1522()1917مسلم: الصحيح، كتاب: اإلمارة، باب: فضل الرمي واحلث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، رقم) (4)



 
 

    

ا إىل احْل   ه  د  أ م  ْت منها و  ر  مِّ ل ْت التي ض 
، ف أ ْرسإ د اعإ إىل وسلم بني اخْل يْلإ يَّة  اْلو 

نإ ا ث  ه  د  ْر أ م  مَّ ي مل ت ض 
تإ الَّ ، و  اعإ د   اْلو 

يَّةإ
نإ  إىل ث 

إ
ْفي اء

اب ق   ْن س  يم 
 كان فإ

إ
بْد  اّللَّ ْيٍق وإن ع  ر  ي ز 

نإ  ب 
دإ ْسجإ م 

(1). 

وسابق النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم عائشة عىل قدميه 
 عليه ، ومرَّ النبي صىل اهلل(3)، وصارع ركانة فرصعه(2)

 .(4) وسلم بقوم يرفعون حجرًا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم

إن التحذير من مآل الرياضة والسباق، يتأتى من كوهنا قد تنتهي إىل املقامرة عىل اخليل يف بعض الرهانات  

نإ النبي صىل اهلل علي وٍد ع  ْسع   بن م 
إ
اخْل يْل  ث ال ث ٌة، <ه وسلم قال: السباقية، وهو ما أشار إليه احلديث، فعن عبد اّللَّ

 
إ
بإيلإ اّللَّ ْرب ط  يف س  س  الرمحن فالذي ي  ا ف ر  أ مَّ . ف 

يْط انإ ٌس لإلشَّ ف ر  ، و 
انإ إلإْنس 

ٌس لإ ف ر  ، و  مْح نإ لرَّ
ٌس لإ ر  ْول ه ، ف ف  ب  ْوث ه  و  ر  ه  و  ف  ل   ف ع 

 فالذي ي  
يْط انإ س  الشَّ ا ف ر  أ مَّ اء  اهلل، و  ر  ما ش  ك  ذ  ان  و  نْس  ا اإلإ بإط ه  ْرت  س  ي  ر  اْلف   ف 

انإ ْنس  س  اإلإ ا ف ر  أ مَّ ن  عليه، و  اه  ر  ر  أو ي  ام  ق 

ا فهي ت ْسرت   من ف ْقرٍ  س  ب طْن ه 
ْلت مإ  .(5)>ي 

 صىل اهلل عليه وسلم:  
إ
تِّ قال: قال رسول اّللَّ بَّابإ بن األ ر  ف  <وعن خ  مْح نإ و  لرَّ

ٌس لإ ر  ٌس اخْل يْل  ث الٌث، ف ف  ر 

 عز
إ
اء  اّللَّ ل  عليه أ ْعد 

 وق وتإ
إ
بإيلإ اّللَّ ذ  يف س 

إ س  الرمحن فام اختُّ ا ف ر  أ مَّ  ف 
يْط انإ ٌس لإلشَّ ف ر   و 

انإ إلإْنس 
انإ  لإ نْس  س  اإلإ ا ف ر  أ مَّ وجل و 

                                                             
(، ومسلم: الصحيح، كتاب: اإلمارة، 1/91()420) الن، رقمالبخاري: الصحيح، كتاب: الصالة، باب: هل يقال مسجد بني ف (1)

 (.3/1491()1870باب املسابقة بني اخليل وتضمريها، رقم)

(، وابن ماجه: كتاب: النكاح، باب حسن معارشة 3/29()2578أبو داود: السنن، كتاب: اجلهاد، باب يف السبق عىل الرجل، )(  2)

 (.1/636()1979النساء، )

(، والرتمذي: السنن، أبواب: اللباس، باب العامئم عىل 4/55()4078لسنن، كتاب: اللباس، باب: يف العامئم، رقم)أبو داود: ا (3)

هذا حديث حسن غريب وإسناده (. قال الرتمذي: 5903برقم ) 3/511(، واحلاكم يف املستدرك 4/247()1784القالنس، )

 نة.ليس بالقائم وال نعرف أبا احلسن العسقالين وال ابن ركا

هـ(، كشف األستار عن زوائد البزار، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، 807 تاهليثمي: نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن)( 4)

(، وقال اهليثمي: فيه شعيب بن بيان، وعمران 2/438( )2053) رقم م،1979 -هـ 1399، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 اهليثني: أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن .ه، وبقية رجاهلام رجال الصحيحالقطان، وثقهام ابن حبان، وضعفهام غري

 (.8/68م، )1994 -هـ 1414هـ(، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق: حسام الدين القدو، مكتبة القدو، القاهرة، 807 ت)

تاب: السبق والرمي، باب ما جاء يف الرهان عىل اخليل وما جيوز (، والسنن الكربى للبيهقي ك6/298()3756) أمحد: املسند، رقم (5)

 (.10/36()19777منه وما ال جيوز، رقم)



  

ر  عليه
ن  عليه وق ومإ

وهإ  فام ر 
يْط انإ س  الشَّ ا ف ر  أ مَّ ل  عليه و  حت  مِّ ن  و 

ض إال يف (1).>فام اْست بْطإ و 
، وحينئذ فال جيوز أخذ  العإ

فٍّ أو حافإرٍ <، حلديث أيب هريرة مرفوعًا: (2)مسابقة اخليل واإلبل والسهام بق  إال يف ن ْصٍل أو خ   .(3)>ال س 

يقول ابن حجر: )إن اهلل خلقها للركوب والزينة فمن استعملها يف ذلك فعل ما أبيح له فإن اقرتن بفعله قصد  

ى إىل الندب أو قصد معصية حصل له اإلثم... ووجه احلرص يف الثالثة أن الذي يقتني اخليل أما أن يقتنيها طاعة ارتق

للركوب أو للتجارة وكل منهام أما أن يقرتن به فعل طاعة اهلل وهو األول أو معصيته وهو األخري أو يتجرد عن ذلك 

 .(4)وهو الثاين(

أي معرفة -، )علم العوض(5)ة التي تنأى هبا عن احلرام، منها:وقد ذكر بعض أهل العلم رشوطاً للمسابق 

وإباحته وجيوز حااًل ومؤجالً، واخلرو  عن شبه القامر بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من اإلمام  -العوض

و كان من عىل أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت الامل، ألن فيه مصلحًة وحثاً عىل تعليم اجلهاد ونفعًا للمسلمني، أ

أ ْعط ى  بَّق  النبي صىل اهلل عليه وسلم بني اخْل يْلإ و  ر  قال: س  م  مها جاز. وعن عبد اهلل بن ع 
أحٍد غريإمها أو من أحدإ

. ابإق  السَّ
(6) 

واخلالصة أن اقتناء اخليل منوٌط بنية املرء، فإن أراد هبا مكابرًة وفخراً أو مقامرة ورهناً فهي وزٌر عليه، وال جيوز 

 ناؤها بمثل هذه النية، واهلل أعلم. اقت

 

                                                             
، 2الطرباين: سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبداملجيد السلفي، مكتبة الزهراء، املوصل، ط (1)

 (.4/80)(3707م، رقم)1983 -ه1404

 (. 1/396ن ضويان: منار السبيل، )اب (2)

(، والرتمذي: السنن، أبواب: السري واجلهاد، باب ما جاء يف 3/29) (2574أبو داود: السنن، كتاب: اجلهاد، باب: يف السبق، ) (3)

 (2878(وقال: حديث حسن، وابن ماجه: السنن، كتاب: اجلهاد، باب السبق والرهان، )4/205()1700الرهان والسبق، رقم )

(2/960 .) 

 (. 3/513(، واملناوي: فيض القدير، )6/64ابن حجر: فتح الباري، ) (4)

 (. 4/48(، والبهويت: كشاف القناع، )1/396ابن ضويان: منار السبيل، ) (5)

ب (، وإسناده ضعيف، يف سنده عبد اهلل بن عمر العمري. قال فيه احلافظ ابن حجر يف تقري2/91()5656) املسند: أمحد، رقم (6)

 (: ضعيف عابد.3489التهذيب )



 
 

    

إن التعامل مع احليوان ال يعفو اإلنسان من مسؤولياته  اهها، من حيث املحافظة عليها ودفع األذى عنها،  

ضع بعض الضوابط الرشعية، القتناء بام حيفظها وحيقق سالمتها من أجل نفعها لإلنسان، وحياول الباحث هنا أن ي

 احليوانات عموماً من خالل ما يأيت من املطالب:

 نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ نبه القرآن إىل ذلك فقال تعاىل: 

 عىل الرفق باحليوان فإنر يقول ابن عاشور: )ويف اآلية تنبيه للمسلمني[، 38األنعام:]َّ ىث نث مث زث رثيت ىت

ون   ْرش   إْم حي  هبِّ ا أمم أمثالنا تنبيه عىل املشاركة يف املخلوقية وصفات احليوانية كلرها. ويف قوله: )ث مَّ إإىل  ر  ( اإلخبار بأهنر

ة، إلقاء للحذر من االعتداء عليها بام هنى الرشع عنه من تعذيبها، وإذا كان يقتصر لبعضها من بعض وهي غري مكلرف

 .(1) فاالقتصاص من اإلنسان هلا أوىل بالعدل

وقد أوجب العلامء عىل املقتني وجوب  إطعام احليوان بام ال يرضه، قال أهل العلم: )وعىل مالك البهيمة  

إطعامها... فإن امتنع أجربه احلاكم  لقيامه مقام  املمتنع من أداء الواجب كقضاء دينه، فإن أبى أو عجز أ جرب عىل بيعها 

وألهنا  (2)>ال رضر وال رضار<أو إجارهتا أو ذبحها إن كانت تؤكل؛ إزالًة للرضر عنها لقوله صىل اهلل عليه وسلم: 

كْت بال نفقة، وإضاعة الامل منهي عنها ، وقال ابن عبد الرب )ويف هذا احلديث دليل عىل وجوب نفقات (3)تتلف إذا ت رإ

 .(4)ف فيه أيضا وال يف القضاء به واحلمد هلل البهائم اململوكة عىل مالكيها وهذا ما ال خال

ومل يقف األمر عند حدود احلياة، بل يتعداه إىل حالة إزهاق الروح لالستفادة منه طعاماً بالرفق به أثناء الذبح،  

                                                             
 (. 7/278ابن عاشور: التحرير والتنوير، ) (1)

 . تقدم خترجيه (2)

هـ(، إعانة الطالبني 1310(، والبكري: أبو بكر عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي)املتوىف: 2/278ابن ضويان: منار السبيل، ) (3)

(، 5/662(، والرحيباين: مطالب أويل النهى، )4/178م )1997 -هـ 1418، 1عىل حل ألفاظ فتح املعني، دار الفكر، ط

، ـه1390والبهويت: منصور بن يونس بن إدريس، الروض املربع رشح زاد املستقنع، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 

 (. 2/482(، والرشبيني: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، )7/241(، والشافعي الصفري: هناية املحتا ، )3/244)

 (. 22/9ابن عبد الرب: التمهيد، ) (4)



  

 
إ
ام  عن رسول اّللَّ ظْت ه 

فإ ادإ بن أ ْوٍس قال: اثنتان ح  دَّ  صىل اهلل عليه وهو ما أشار إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم، فعن ش 

بْ <قال:  وسلم ن وا الذَّ ب ْحت ْم ف أ ْحسإ تْل ة  وإذا ذ 
ن وا اْلقإ ت ْلت ْم ف أ ْحسإ  فإذا ق 

ٍ
ء ْ ان  عىل كل يش  ْحس  ت ب  اإْلإ نَّ اّللَّ  ك 

دَّ أحدكم إإ
ْلي حإ ح  و 

ت ه   بإيح  ْح ذ  إ ت ه  ف ْلري  ْفر   .(1)>ش 

وذلك بجعله عالمًة للتصويب. فالكثري من الناس ربام يتخذ حيواناً للتصويب عليه، من قبيل التدريب أو  

اللعب أو تعذيبه ملجرد أنه حيوان، وقد غلظ النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم يف النهي عن ذلك يف أحاديث كثرية، فقد 

ضاً <صىل اهلل عليه وسلم قال:  أن النبي روى مسلم يف صحيحه عن ابن عباس  ر   .(2)>ال تتخذوا شيئاً فيه الروح غ 

وروى البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طرياً وهم يرمونه، وقد جعلوا  

ن   ع  قوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ ل  ْن ف ع ل  هذا. لصاحب الطري كلَّ خاطئة من نبلهم، فلام رأوا ابن عمر تفرر  اهلل  م 

ضًا  إن رسول اهلل ر  صىل اهلل عليه وسلم لعن من اختذ شيئًا فيه الروح  غ 
(3). 

أن يتخذ يشء فيه الروح  صىل اهلل عليه وسلمهنى رسول اهلل قال:  وأخر  الرتمذي من حديث ابن عباس  

 (4)غرضا..

رَّ عىل قوم من األنصار يرمون محامة صىل اهلل وروى الطرباين من حديث املغرية بن شعبة أن النبي  عليه وسلم م 

 . (5)>ال تتخذوا الروح غرضاً <فقال: 

صىل اهلل عليه وسلم عىل ناس وهم يرمون  وروى النسائي من حديث عبد اهلل بن جعفر قال: مرَّ رسول  اهلل

                                                             
 (1955) مسلم: الصحيح، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، وحتديد الشفرة، رقم (1)

 (.3/100) (2815(، وأيب داود: السنن، كتاب: الضحايا، باب: يف النهي أن تصرب البهائم، والرفق بالذبيحة، رقم)3/1548)

 (.3/1550()1957مسلم: الصحيح، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب: النهي عن صرب البهائم، رقم) (2)

 (.7/94) (5515البخاري: الصحيح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من املثلة واملصبورة واملجثمة، )(3)

ْورة بن  (4) هـ(، سنن الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر 279موسى بن الضحاك، أبو عيسى)املتوىف: الرتمذي: حممد بن عيسى بن س 

م، أبواب: األطعمة، 1975 -هـ 1395، 2وحممد فؤاد عبد الباقي وآخرون، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط

ٌن، والعمل عليه عند أهل العلموقال: هذا حديث ح  (. 4/72)(1475باب: ما جاء يف كراهية أكل املصبورة، رقم) . وصححه س 

 (2/1152) (6810األلباين: حممد بن نارص الدين بن نوح، صحيح اجلامع الصغري وزياداته، املكتب اإلسالمي، رقم)

 (. 4/39(، وحسنه اهليثمي: جممع الزوائد: )20/385()905الطرباين: املعجم الكبري، ) (5)



 
 

    

 .(1)>ال متثلوا بالبهائم<كبشًا بالنبل، فكره ذلك، فقال: 

رب  قال: هنى رسول اهلل مسنده عن أنس بن مالك وروى اإلمام أمحد يف  صىل اهلل عليه وسلم عن ص 

 (2)البهيمة.

ي    ْ ىل  حي  ل  ع  ه  د خ  ام. أنَّ نْه    اهلل ع 
يضإ ر  ر  م  نإ ابنإ ع  ث  ع  ه  حي  دِّ ع 

مإ  أنَّه  س 
ْن أبإيهإ رو ع  م   بنإ ع 

عإيدإ يٍد وعن س  عإ ى بنإ س 

ابإطٌ  ي ى ر  ْ ي حي 
نإ ْن ب 

الٌم مإ غ  وا و  ر  : اْزج  ال  ه  ف ق  ع  بإاْلغ الم م  ا و  لَّها، ث مَّ أْقب ل هبإ تَّى ح  ر  ح  م  يْها ابن  ع  ى إل  ش  ا ف م  يه 
ْرمإ ًة ي  اج   د ج 

ةٌ  إيم  ْعت  النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم هن  ى أْن ت ْصرب   هبإ
مإ تْلإ ف إينِّ س  ْلق 

ْن أْن ي ْصربإ  هذا الط رْي  لإ ْم ع  ك  الم  تْلإ أْو غ   غ  ها لإْلق   . (3)رْي 

ب س  وهي أحياء لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى قوله  صىل اهلل عليه  قال العلامء: تصبري البهائم هو أن حت 

أي يرمى إليه كالغرض من اجللود وغريها، وهذا النهي للتحريم ألن  >ال تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضاً <وسلم: 

له، وألنه تعذيب للحيوان وإتالف لنفسه، وتضييع لامليته، وتفويت لذكاته، إن النبي صىل اهلل عليه وسلم لعن فاع

ى، وملنفعته إن مل يكن مذكى كان م ذكَّ
(4). 

صىل اهلل عليه وسلم التمثيل بالبهائم، وهنى أن يتخذ شيئاً فيه الروح  قال ابن عبد الرب: )وحرم رسول اهلل 

ز أكله وفيام ال جيوز. وإمجاع العلامء املسلمني عىل ذلك، ويف هذا كله غرضًا، وهنى أن تصرب البهائم، وذلك فيام جيو

دليل واضح أن ما حيل أكله ال جيوز قتله لام فيه من الفساد وإضاعة الامل، واهلل قد هنى عن الفساد، وأخرب أنه ال حيبه، 

، وكلُّ  تنع من ال بح  صيد ذكاته احلديد حيث أدركت منه مع وقد هنى عن إضاعة الامل، وكلُّ مقدور عليه ذكات ه  الذَّ

  (5)سنة التسمية يف ذلك(.

وكان يف هنيه صىل اهلل عليه وسلم عن )صرب البهائم اإلبانة عن حتريم قتل ما كان حالال أكله من احليوان إذا  

ها، فيحرم كان إىل تذكيته سبيل، وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ومتخذها غرًضا قد ختطئ رميته موضع الذكاة فيقتل

م عىل معصية ربه من  قدإ أكلها، وقاتله كذلك غري ذابحه وال ناحره، وذلك حرام عند مجيع األمة، ومتخذه غرًضا م 

                                                             
 (.7/238()4440) ، باب: النهي عن املجثمة، رقمالنسائي: السنن، كتاب الضحايا (1)

 ( بإسناد صحيح.20/226()12862أمحد: املسند، رقم)( 2)

 (.21/124العيني: بدر الدين حممود بن أمحد، عمدة القاري رشح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ) (3)

 (1/229أبو البقاء: حياة احليوان الكربى، ) (4)

 . 

 (. 4/157بن عبد الرب: االستذكار، )ا (5)



  

وجوه: منها: تعذيبه ما قد هنى عن تعذيبه، ومتثيله ما قد هنى عن التمثيل به، وإماتته بام قد حيظر عليه إصابته به، 

 . (1)حه واالنتفاع به سبيل بالتذكية، وذلك من تضييع الامل املنهى عنه(وإفساده من ماله ما كان له إىل إصال

 ال بأس من اقتناء احليوان للتسلية والزينة أو احلاجة عىل أن يراعى ما يأيت: 

 صيداً فيجب أن يكون لإلطعام ال ملجرد اللهو. فالبعض االبتعــاد عـن العبثيــة يف االقتنــاء. فإذا كان طرياً  أوال:

ربام حيب االصطياد ملجرد اللهو والنزهة، وربام رمى الصيد أو أتلفه، وهو  نوع رشعًا، فإذا أراد النزهة ومل يكن 

يُّ رمحه اهلل بحاجة للصيد فال جيوز إتالفه، وجيب االستفادة منه إما بأكله أو إعطائه ملن حيتاجه. يقول اإلمام الشَّ 
افإعإ

هإ وم رإ رض  
ٌر لإ ْقت ل  ما كان فيه رض   ا أ ْن ي   

مهإ دإ ْعن ي نْيإ أ ح   
إ
احإ مل  اأْل ْرو 

اتإ ات ة  ذ و  لَّ إم  ْد أ ح  ق  ة  لإألْ ْكلإ منه تعاىل: )ف  ع  نْف  ا كان فيه امْل 

.) ةإ اأْل ْكلإ ع  نْف  رْيإ م  غ 
ُّ لإ ب  التي ال  ت رض  ذَّ م  أ ْن ت ع  رَّ ح  و 

(2) 

 صىل اهلل عليه وسلم قال:  
إ
ول  اّللَّ س  ةإ <ويف احلديث أن ر  ي ام 

ه  اهلل عنه يوم اْلقإ أ ل  وراً س  ْصف  ت ل  ع  : يا  >من ق  قإيل 

ه ؟ قال:  قُّ ، وما ح 
إ
ول  اّللَّ س  ه  <ر  ي ْقط ع   ف 

هإ ن قإ ذ  بإع  أْخ  ال  ي  ْبحاً و  ه  ذ  ْذب ح   .(3)>ي 

بَّه  بالعصف  ه عىل ما فوقه، وأحلق به تنزه املرتفني باالصطياد ال ألكل أو حاجة ويف يقول املناوي: )ن  رإ غ  ور لصإ

وحقها عبارة عن > بغري حقه<وهو حمتمل لكونه فوقها يف احلقارة والصغر وفوقها يف اجلثة والعظم  >فام فوقها<رواية 

، قال ابن امللك: فيه كراهة ذبح (4)>م القيامةيو<أي عاقبه وعذبه عليه  >عن قتله<يف رواية  >سأله اهلل عنه<االنتفاع هبا 

                                                             
هـ(، رشح صحيح البخاري البن بطال، حتقيق: أبو متيم يارس بن 449ابن بطال: أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك)املتوىف:  (1)

 (.5/428م، )2003 -هـ 1423، 2إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط

 (.7/355ه، )1393، 2عبد اهلل،: دار املعرفة، بريوت، طالشافعي: األم، حممد بن إدريس أبو (2)

 (7574(، واحلاكم: املستدرك، رقم)7/206()4349النسائي: السنن كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل العصافري، )(3)

 (18128(، والبيهقي يف السنن الكربى، مجاع أبواب السري، باب حتريم قتل ما له روح إال بأن يذبح فيؤكل، )4/261)

(، قال احلاكم يف املستدرك: )هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه(، وضعفه األلباين: أبو عبد الرمحن حممد نارص 9/146)

هـ(، أرشف عىل طبعه: زهري 1420الدين، ضعيف اجلامع الصغري وزياداته، بن احلا  نوح بن نجايت بن آدم، األلباين)املتوىف: 

 (744()5157الشاويش، املكتب اإلسالمي، رقم)

 (. 6/27املناوي: فيض القدير، )  (4)



 
 

    

 .(1)احليوان لغري األكل اهـ. واألشبه أنه كراهة حتريم

أن يكـون االقتنــاء ألغــراض علميــة، وهذا األمر قد يلجأ إليه البعض ألسباب علمية وترشحيية أو للحفاظ  ثانيا:

 ق احليوانات العامة فهذا ال حر  فيه برشطني: عليها من االنقراض أو لعرضها للناس للتعريف كام يف حدائ

 أن يكون لالقتناء مقصد حسن يفيض إىل منفعة طبية أو علمية.  -1

أن يكون احليوان يف مأمن من التعذيب أو التجويع أو اإلرضار املقصود لذاته، وقد شدد النبي صىل اهلل  -2

ول  عليه وسلم عىل من حبس احليوان ملجرد العبث، فقد ثبت يف ا س  ر  ريض اهلل عنهام أ نَّ ر  م  حلديث عن عبد اهلل بن ع 

 صىل اهلل عليه وسلم قال: 
إ
نتْها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وسقتها <اّللَّ ج  ة س  ب ت امرأٌة يف هرر ذِّ ع 

اض علمية أو  ا يعني أن حبس تلك احليوانات ألغر (2).>إذ حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

 للعرض ال حر  فيه إذا توفر للحيوان ما حيميه من األذى والرضر والتعذيب.

ت املتوحشة، لام يؤديه اخلطأ اإحكام األمان يف اقتنائها، فاألمان رضورة لدى اقتناء هذا النوع من احليوان ثالثا:

 نسان يف أقل األحوال.يف إحكام األمان فيها إىل أخطاء قاتلة قد تؤدي إىل اهلالك أو تلف يف اإل

ومن املقرر أن حفظ النفس رضورة من الرضورات اخلمس ومقصداً من مقاصد الرشيعة، وألجلها حرم كل  

[، وقوله 29النساء: ]َّزت رت ىبيب نب مبزب رب يئُّٱ ما من شأنه أن يؤدي هبا إىل التهلكة،

 [.195البقرة: ]َّخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّٱتعاىل: 

احليوانات املقتناة منها ما هو أليف، ال يرض الناس بأذاه املبارش، ومنها ما هو غري أليف، من املمكن أن يعدو  

 عىل الناس وترويعهم، ولذلك وجب مراعاة ما يأيت:

ظ من قذره ونتن رحيه، أن املحافظة عىل الذوق العام، فإذا كان أليفاً فيجب التحري من طهارته والتحف -1

 .(3)يؤذي اآلخرين ألن املالئكة تتأذى  ا يتأذى منه بني آدم، كام ثبت يف احلديث الصحيح

                                                             
هـ(، مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، دار الفكر، 1014القاري: عيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين)املتوىف:  (1)

 (.6/2658م، )2002 -هـ 1422، 1بريوت، لبنان، ط

  سبق خترجيه (2)

م بالكتاب والسنة، باب: األحكام التي تعرف بالدالئل، وكيف معنى الداللة وتفسريها البخاري: الصحيح، كتاب: االعتصا(3)

(، ومسلم: الصحيح، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب هني من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها، 9/110()7359رقم)



  

خلو احليوان من أذى اآلخرين، فإذ كان حيوانا كلبًا أو قردًا أو حيوانًا متوحشا، فينبغي أن ال يستغل يف  -2

 هاب لآلخرين، ألنه ليس كل الناس  ن يتقبل ما يتقبله املقتني.أذى اآلخرين، باستخدامه للرسقة أو الرتويع واإلر

أن ال يتسبب اقتناء احليوان يف االعتداء عىل أموال الناس، أو االطالع عىل خصوصيات األخرين، بسبب  -3

فوق  رعاية احليوان، يقول ابن عابدبن )يكره إمساك احلاممات ولو يف برجها إن كان يرض بالناس... فإن كان يطريها

السطح مطلقعا عىل عورات املسلمني ويكرس زجاجات الناس برميه تلك احلاممات عزر ومنع أشد املنع فإن مل يمتنع 

 .(1)بذلك ذبحها املحتسب(

كام أنه جيب التحرز من األذى غري املحسوب لآلخرين، وذلك بالنيل من مزارعهم )قال حرب قلت ألمحد إن 

ذلك كراهة شديدة ومل يرخص فيه إذا كانت تطري، وذلك أهنا تأكل أموال الناس  اختذ قطيعا من احلامم تطري، فكره

 .(2)وزروعهم(

  

                                                             

 ( واللفظ له، من حديث جابر ريض اهلل عنهام.1/394()564رقم)

 (.6/401حاشية ابن عابدين، ) ابن عابدين:(1)

 (. 3/340ابن مفلح: اآلداب الرشعية، )(2)



 
 

    

 إن اقتناء تلك احليوانات ورشاءها بأموال كبرية ربام يؤول إىل أمرين:

  األمر األول:

اهلل  -ونفع، واإلسالم له سياسته يف إدارة الامل ضمن إطار الاملك املطلق السفه يف استعامل الامل لغري فائدة 

، الترصف يف الامل من غري رشد، برشاء السياسة هذه ضمن حيق ال لذلك -اإلنسان –وإدارة املستخلف  -جلَّ جالله

 ما ال طائل منه سوى إضاعة الامل وقد هنينا عن ذلك.

ال منفعة فيه ألنه ال يعد مااًل فأخذ الامل يف مقابلته  تنع للنهي عن  )وال يصح بيع ما قال الرشبيني وغريه:

إضاعة الامل، وعدم منفعته إما خلسته كاحلرشات التي ال نفع فيها كاخلنفساء واحلية والعقرب وال عربة بام يذكر من 

ري املأكول، وال نظر ملنفعة منافعها يف اخلواص، وال بيع كل سبع أو طري ال ينفع كاألسد والذئب واحلدأة والغراب غ

اجللد بعد املوت، وال ملنفعة الريش يف النبل وال القتناء امللوك لبعضها للهيبة والسياسة، أما ما ينفع من ذلك كالفهد 

 .(1)للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس لألنس بلونه فيصح وإما لقلته كحبتي احلنطة والشعري(

  األمر الثاين:

خر املفيض إىل التكرب املنهي عنه، فال شك أن خلو النفع من تلك احليوانات، سوف يفيض بالنهاية إىل التفا 

اعتبار ذلك نوع من الطبقية واملفاخرة عىل الناس، كام أنه يثري يف النفس معامل القوة والتعايل باقتناء تلك احليوانات 

 وترويضها.

                                                             
 (. 2/11(. والرشبيني: مغني املحتا ، )2/275الرشبيني: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، ) (1)



  

 النتائج أوال:

 رت قد أوصلت الباحث إىل ما يأيت من النتائجإن الدراسة التي م 

لقد ثبت من الكتاب والسنة عناية اإلسالم الفائقة باحليوانات عموما، واألليفة منها خصوصا من خالل  -1

 توفري ما يدفع عنها األذى بتوفري املطعم واملرشب. 

يوان بالثواب الكبري، الذي مل يقف الترشيع اإلسالمي عند حدود الرفق ودفع األذى، بل كافأ عىل الرفق باحل -2

 يوصل إىل اجلنة وعاقب املعتدي باإلثم الكبري، الذي يوصل إىل ولو  النار.

يالحظ ان االقتناء يعتمد يف الغالب، عىل رشوط تتعلق بصحة البيع، كاملنفعة والطهارة ولذلك فهي ضوابط  -3

 لالقتناء غالبا ما تكون احلكم.

ن، من خالل املأكل وامللبس واملرشب، وكذا النقل والزينة، ومن أجل إن للحيوان صلة كبرية بحياة اإلنسا -4

ذلك فقد عمد الترشيع اإلسالمي، إىل بيان ما حيل منها وما حيرم، وما جيب عىل املقتني من واجبات حيال 

عكس احليوان املقتنى، وطرائق حله طعاما أو بيعه  ارة أو اقتنائه كزينة، بام يضمن لإلنسان الراحة وبام ين

 عىل احليوان باأللفة.

م الترشيع اإلسالمي اقتناءها ونص عليها، كالكلب واخلنزير وحينئذ ال جيوز االفتيات  -5 هناك حيوانات حرر

عىل النص طلبا لتقليد من اختذها زينة وهلوا، كام هو الشأن يف الكثري من الناس الذين ينفقون عىل الكلب 

 حدا قد يفوق اإلنفاق عىل أرسة كاملة.

بأس من اقتناء بعض احليوانات األليفة، والتي من شأهنا احلرية من الطري للزينة أو الصيد إذا أمنت من  ال -6

التعذيب والتمثيل، وأما احليوانات املتوحشة فال يرى الباحث مرشوعية اقتنائها، النتفاء الفائدة منها 

اء من تكاليف ال يرجى منها نفعا، يف الوقت والحتامل الرضر منها أكثر من الفائدة، إضافة إىل ما حيتاجه االقتن

 الذي يوجد من حيتا  إىل أثامن تلك احليوانات.

لقد رخص الرشع يف اقتناء الكلب مع نجاسته والنص عىل منع ذلك من قبل، وعليه فيجوز اقتناء أي حيوان،  -7

 حيقق النفع إذا دعت إليه احلاجة وكانت منفعته مقدرة رشعا. 

 



 
 

    

 التوصيات ثانيا:

يص الباحث الباحثني واملتخصصني يف اجلانب الرشعي، بدراسة موضوع احليوانات يف القرآن الكريم يو .1

والسنة النبوية، وذلك لتأصيل القواعد الرشعية الصحيحة لرتبية احليوانات واقتناءها، وعرضها للناس وبام 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: جيسد شمولية اإلسالم واحتوائه لكل يشء تنظيام وتوجيها وهداية، قوله تعاىل

 ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .[38األنعام:]َّ

كام يويص الباحث املؤسسات العلمية واملنظامت البحثية يف اجلانب الصحي والغذائي، برضورة دراسة  .2

األرضار النامجة عن اقتناء احليوانات التي حرم اإلسالم اقتناءها، وذلك لبسط تعاليم الدين احلنيف للناس، 

  بأسلوب ينسجم مع التطورات العلمية التي يشهدها العامل.

 وصيل اللهم عىل عبدك ونبيك حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 رث يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئٹٱٹٱُّٱ
 [10يونس:]َّزث
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