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 ه وعالجه(دوافعظاهرة اقتناء الكالب في المجتمع الباكستاني )
The phenomenon of keeping dogs in Pakistani 

society: Motives and How to overcome it 
 دمحم إلياس الدكتور 

Abstract 
The Qur’┐n has expressed diverse benefits of animals in several places. For instance, some 
animals share the burden of men by carrying them and their luggage on their backs, 
while others serve as uncontaminated sources of food, dress and medicine for them. But at 
the same time, the Prophet of Islam PBUH has forbidden keeping of some animals as pets 
in homes and residences including dogs. The present article throws light on the 
phenomenon of keeping dogs in the Pakistani society and critically analyzes the custom 
in light of commandments derived from the Qur’┐n and Sunnah. 

Keywords: Qur’┐n on benefits from animals, Dogs in Islamic sacred 
texts, Motivations of keeping dogs in Pakistani society. 

َوَسخََّر "هللا تعاىل:  يقوؿضرر عليو، لقد سخر هللا تعاىل الكوف لإلنساف وحلل االنتفاع ابحليواف مبعظمو إال ما يعود ال
يًعا ِمْنُو ِإفَّ ِف َذِلَك ََلََيٍت لَِقْوـٍ يَػتػََفكَُّروفَ  ، فكاف االنتفاع بو بلحمو وجلده 1"َلُكْم َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َجَِ

ليوجد أىداؼ سامية خللق هللا تعاىل ىذه وسؤره وعظمو وروثو من احليواانت ادلباحة، ودلا ينظر إىل كتاب هللا العزيز 
 فمن مقاصد اخللق ما ذكره هللا تعاىل ِف كالمو اجمليد: احليواانت.

لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ذَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم "، وقاؿ تعاىل:2"َوِمَن اْلَنْػَعاـِ ََحُوَلًة َوفَػْرشاً "االنتفاع هبا ابْلكل: كما قاؿ هللا تعاىل: 
ن هَبِيَمِة اْْلَنْػَعاـِ اَّللَِّ ِف  ـٍ مَّْعُلوَماٍت َعَل  َما َرَزقَػُهم مِّ َها ََيُْكُلوفَ "، وقاؿ تعاىل:3" َأَيَّ َها رَُكوبُػُهْم َوِمنػْ  .4"َوَذلَّْلَناَىا ذَلُْم َفِمنػْ

ـَ َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْؼٌء َوَمَنافِ "واالستدفاء هبا واحلمل عليها: كما قاؿ تعاىل:  َها ََتُْكُلوفَ َواْلَنْػَعا  .5"ُع َوِمنػْ
ْم َوِمَن اْلَنْػَعاـِ ََحُوَلًة َوفَػْرشاً ُكُلوْا شلَّا َرَزَقُكُم اَّلّلُ َواَل تَػتَِّبُعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلكُ "وجعلها فراشا لإلنساف: قاؿ تعاىل: 

َها َوَعَل  اْلُفْلِك "، وقاؿ تعاىل: 6"َعُدوٌّ مُِّبْبٌ  َوَُتِْمُل أَثْػَقاَلُكْم ِإىَل بَػَلٍد َّلَّْ َتُكونُوْا اَبلِِغيِو ِإالَّ "، وقاؿ تعاىل: 7"ُُتَْمُلوفَ َوَعَليػْ
 .8"ِبِشقِّ اْلَنُفِس ِإفَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌؼ رَِّحيمٌ 

َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَؿ "وقاؿ تعاىل:  ،9"َوَلُكْم ِفيَها ََجَاٌؿ ِحَْب تُِرحُيوَف َوِحَْب َتْسَرُحوفَ "وحصوؿ الزينة واجلماؿ: لقولو تعاىل: 
 .10"َواحلَِْمَّب لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنًة َوخَيُْلُق َما الَ تَػْعَلُموفَ 

الَِّذي اَّللَُّ "، وقاؿ تعاىل: 11"َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَؿ َواحلَِْمَّب لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنًة َوخَيُْلُق َما اَل تَػْعَلُموفَ "والركوب عليها: قاؿ تعاىل: 
َها ََتُْكُلوفَ  َها َوِمنػْ ـَ لِتَػرَْكُبوا ِمنػْ َن اْلُفْلِك "، وقاؿ تعاىل: 12"َجَعَل َلُكُم اْْلَنْػَعا َوالَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكم مِّ

نِْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا اْستَػَويْػُتْم َعَلْيِو َوتَػُقوُلوا ُسْبحاَف الَِّذي  لَِتْستَػُووا َعَل  ظُُهورِِه ُُثَّ َتْذُكُروا"، وقاؿ تعاىل: 13"َواْْلَنْػَعاـِ َما تَػرَْكُبوفَ 
 .14"َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِِنْبَ 
َرًة نُّْسِقيُكم شلَِّّا ِف ُبطُونِِو ِمن بَػْْبِ فَػْرٍث "وحصوؿ الشراب: لقولو تعاىل:  َوَدـٍ لََّبناً َخاِلصًا َسآئِغاً َوِإفَّ َلُكْم ِف اْلَنْػَعاـِ َلِعبػْ

ُُثَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت "، وقاؿ تعاىل: 16"َوذَلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفاَل َيْشُكُروفَ "، وقاؿ تعاىل: 15"لِلشَّارِِبْبَ 
                                                 


 ادلساعد بكلية الدراسات اإلسالمية )أصوؿ الدين(، اجلامعة اإلسالمية العادلية إبسالـ آابد ابكستاف(اْلستاذ  
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 .17"َوانُُو ِفيِو ِشَفاء لِلنَّاِس ِإفَّ ِف َذِلَك َليًَة لَِّقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلالً خَيْرُُج ِمن ُبُطوِِنَا َشرَاٌب سلَُّْتِلٌف أَلْ 
أَّلَْ يَػَرْوْا ِإىَل الطَّّْبِ ُمَسخََّراٍت ِف َجوِّ السََّماء َما دُيِْسُكُهنَّ ِإالَّ اَّلّلُ ِإفَّ ِف "وحصوؿ العربة والتفكر ِف خلق هللا: قاؿ تعاىل: 

 .18"ْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ َذِلَك ََلََيٍت لِّقَ 
ن ُجُلوِد اْلَنْػَعاـِ بُػُيواًت َتْسَتِخفُّونَػَها يَػْوـَ "وجعلها ادلسكن: قاؿ تعاىل:  ن بُػُيوِتُكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكم مِّ َواَّلّلُ َجَعَل َلُكم مِّ

 .19"ثً َوَمَتاعاً ِإىَل ِحْبٍ ظَْعِنُكْم َويَػْوـَ ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْواَبرَِىا َوَأْشَعارَِىا َأثَ 
فهذه اَلَيت دالة عل  أنواع التسخّب لإلنساف، وأما من حيث التمتع ابالقتناء ابحليواانت ادلباحة فقد خّلص العلماء 

 ضوابط لالقتناء ابحليواانت:
 فيو تعذيب لو بال فائدة. أف يقـو بنفقتو وإطعامو، فال حيرمو طعاماً وال شراابً، ْلف ِف ذلك إىالكاً لو، أو عل  اْلقل .1
 االعتناء بو طبياً، والقياـ بعالجو، .2
 االعتناء بو تنظيفاً. .3
 .20أف ال يوقع عليها تعذيباً ال فائدة منو .4

 ذكر الكالب يف النصوص الشرعية1.
إذا تقرر أف احليواانت مسخرة لإلنساف، فبعض احليواانت ذلا حكم خاص، فمن ىذه احليواانت الكالب، وقد وردت 

 ية:ب أحكاـ خاصة ِف النصوص الشرعللكال
 األحاديث الواردة يف ذكر الكالب: ( أ)

  َ21َمِلِو ِقّبَاٌط ِإالَّ َكْلَب َحْرٍث أْو َماِشَيٍة(عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن أْمَسَك َكْلباً فَإنَُّو يَػنػُْقُص ُكلَّ يَػْوـٍ ِمْن ع. 
 نَػَقَص ِمْن  بن عمر رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )َمِن اقْػتَػَُب َكْلبًا ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة، أْو َضارَيً  وعن عبد هللا

 22.َعَمِلِو ُكلَّ يَػْوـٍ ِقّبَاطَاِف(
  ْ23باً ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة أْو َصْيٍد أْو َزرٍْع انْػُتِقَص ِمْن أْجرِِه ُكلَّ يَػْوـٍ ِقّبَاٌط(وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر أفَّ النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )َمِن اَّتَََّذ َكل. 
  ٍ24أْو َغَنٍم أْو َصْيٍد نَػَقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يَػْوـٍ ِقّبَاٌط( وِف رواية دلسلم: )َمِن اَّتَََّذ َكْلباً ِإالَّ َكْلَب َزرْع. 
 ٍع فَِإنَُّو يَػنػُْقُص  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )َمِن اَّتَََّذ َكْلباً ِإالَّ َكْلَب َصْيٍد أْو َكْلَب َغَنٍم أْو َكْلَب َزْر وعن عبد هللا بن مغفل هنع هللا يضر

ِمْن َعَمِلِو ُكلَّ يَػْوـٍ ِقّبَاطَاِف(
25. 

 ألجر يكره أو حيرم؟الذي ينقص ا -حراسة  صيد أو زرع أو -ل اختاذ الكلب لغري ىذه األسباب ى ( ب)
انقسم العلماء ِف ىذه ادلسألة إىل فريقْب: فريق قاؿ بكراىة، فمنهم ابن عبد الرب مستداًل من قولو )نقص من عملو أو من 

، بدليل ما كاف زلرما ِف أخذه َّل أجره( فقاؿ:  نقص العمل أو اْلجر  من عملو يوميا يدؿ عل  أف اقتناء الكلب ليس مبحـر
يكن جائزا االَّتاذ وال االقتناء بو ِف حاؿ نقص الثواب واْلجر أو عدـ نقصانو، وىذه ليست طريقة النهي عن احملرمات أبف 

 .26عل  الكراىة وليس عل  التحرمي - وهللا أعلم -ؿ يستعمل ىذا اْلسلوب فيمن فعل ىذا، ولفظ )لن( يد
وما ادعي من عدـ التحرمي، واستناد لو فقاؿ:  العسقالين رَحو هللا أما الفريق الثاين فّبى ُترمي ذلك، فمنهم ابن حجر

إف َّل يقتِب مبا ذكره ليس بالـز بل فيو احتماؿ أف كوف العقوبة تقع بعدـ التوفيق للعمل بوزف قّباط ما يعمل من خّب و 
الكلب، واحتماؿ أف االَّتاذ حراـ، وأف ادلراد بنقض اْلجر أبف اإلُث احلاصل ابقتناء الكلب يعدؿ قدر قّباط أو 
قّباطْب من ثوابو، فعل  ىذا نقص اْلجر يكوف عل  قدر ما يستحق من اإلُث ابقتنائو، ومقداره قّباط أو قّباطاف، 
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 .27كة داره أو ما يالقي ادلاروف من أذىويذكر أف سبب النقص ىو عدـ رليء ادلالئ
جواز اقتناء الكالب حلفظ السبل إحلاقا : ادلذىب الشافعيعند  رجح: واْلالعسقالين رَحو هللا ابن حجر ذكرُث 

 .28رَحو هللا ابن عبدالربابدلنصوص مبا ِف معناه كما نبو إىل ذلك 
ليس ىناؾ شك ِف أف النيب صل  هللا عليو : هم هللارَح  الشيخ يوسف بن عبد اذلادي انقاًل عن بعض العلماء يقوؿو 

وسلم أذف ِف اقتناء كالب الصيد ِف نصوص عدة، وبْب أف اَّتاذىا للصيد ال يكوف انقصا لألجر، وكذلك جاء إذنو 
ِف كالب ادلاشية ِف حديث آخر، وِف حديث إذف ِف كلب الغنم، وِف آخر ِف كلب احلرث والزرع، فيعرؼ من ذلك 

ادلقتضي جلواز االقنتاء واالَّتاذ ىو ادلصلحة، فاحلكم ينوط مع السبب والعلة عدما ووجودا، فإف وجد أف السبب 
السبب وادلصلحة صح وجاز االقتناء، حٌب ترى بعض ادلصاحل واْلسباب أىم وأعظم من ادلصاحل ادلذكورة كالزرع 

البقر كالغنم، والدجاج واْلوز لطرد الثعلب عنها وضلوه، وإف بعضها مثلها ِف الفوائد، فال شك أف الثمرة مثل الزرع، و 
َييت ِف معُب الغنم، وكذلك أف اخلوؼ من السارؽ عل  النفس، واقتناؤه للتنبيو هبا واالستيقاظ ذلا أبْب وأعظم وأوضح 

 .29مصلحة من ذلك، فالشريعة تراعي ادلصلحة وتدفع ادلفسدة، فإف َّل تكن ادلصلحة فيو تكوف مفسدة
استفسر عن حكم اَّتاذ الكالب، فقاؿ: إف الكالب ال جيوز  حْب، فرَحو هللا وؿ الشيخ ابن عثيمْبويؤيد ىذا الق

اَّتاذىا إال ما جاءت فيو الرخصة، والرخصة عل  لساف النيب ملسو هيلع هللا ىلص لثالثة أنواع: الكالب الٍب ُترس ادلاشية من السباع، 
د الٍب ينتفع هبا الصائد، فتلك الثالثو الٍب رخص فيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكالب الزروع من ادلواشي واْلغناـ، وكالب الصي

وغّبىا وما عداىا فال جيوز، وعل  ىذه القاعدة، فإف البيت ِف وأوساط البالد ال حاجة لو الكلب للحراسة، ويكوف 
اطاف لقوؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص، فيجب اَّتاذ الكالب ِف ىذه احلالة زلرما، وينقص من أجور متخذيها كل يـو قّباط أو قّب 

عليهم إبعاد ىذه الكالب وأال يقتنوىا، وِف حالة أف البيت ِف الرب أي بعيد عن الدَير فيجوز اقتناء الكالب حلراستو 
 .30ومن فيو، وحراسة أىل الدار أوىل ِف  احلفاظ من حراسة ادلواشي وادلواشي والزروع

 لشرطة( أو اجلاسوسية؟حكم الكالب البوليسية )عند ا ( ت)
ومن ادلصاحل الراجحة استخداـ الكالب البوليسية ِف عصران احلاضر إلغَباب ِف أحكاـ الكالب: ا زلققا يقوؿ

للحصوؿ عل  ادلخدرات واْلسلحة مثال، فكم استفادوا هبذه الطريقة عل  العثور هبا، فمصلحتها أكرب من مصلحة 
وىذا ىو الصحيح )وهللا أعلم(، ْلنو توّلد علٌم  .31عامة للمجتمع، وهللا أعلمالصيد والزراعة وادلاشية، فهذه مصلحة 

ِف الزمن اْلخّب ما يسم  بػػػػ )مقاصد الشريعة(، ففيو يبحث عن أصل إابحة الشيء أو ُترديو، ويعتِب الباحث ِف ىذا 
 كم. ل أو التحرمي، وبناء عل  ذلك يطلق عليو احلتحليِف الواحلكمة العلم عن أصل العلة 

 ما ىي أسباب نقص األجور )قرياط أو قريطان(: ( ث)
، وقيل: ولوج الدارأسباب النقص فقاؿ: قيل: المتناع ادلالئكة من العسقالين رَحو هللا فقد عّدد اإلماـ ابن حجر 

بكوف ، وقيل: ىذه عقوبة من خيالف أمرهبعضها شياطْب، وقيل: كوف ، وقيل: لإلحلاؽ ادلارين من الشر واْلذى
 .32ٍب ُتصل حْب غفلة أصحاهبا، فتنجس اْلواين وتستعمل ِف العبادة وال ُتصل الطهارةلغ االولو 

فالراجح ما يقاؿ ِف مثل ىذا ادلقاـ: إذا ثبت احلكم أمرًا أو ِنيًا فال حاجة ِف حبث العلل واحلكم، فما علينا إال 
َفاَل َوَربَِّك اَل "هللا تعاىل عامال عل  قولو:  البحث أو التأكيد من ثبوت احلكم، ومن َُثّ ما علينا إال التسليم حلكم

ُدوا ِف أَنْػُفِسِهْم َحَرًجا شلَّا َقَضْيَت َوُيَسلِّ  نَػُهْم ُُثَّ اَل جيَِ  .33"ُموا َتْسِليًمايُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ حُيَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
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 التوفيق واجلمع بني رواييت )قرياط( و)قرياطان(: ( ج)
ديكن التوفيق واجلمع بْب القولْب أبف يكوان ِف قسمْب من الكالب، نوع أعظم إيذاء من : رَحو هللا ِبيقوؿ اإلماـ العي

آخر، ويقاؿ: أف القّباطاف ِف اْلماكن الٍب يكثر فيها الناس كادلدف والقرى، وأما القّباط ِف اْلماكن الٍب يقل  
 .34ابلقّباط ُث أغلظ وقاؿ القّباطاف كالبوادي، وقيل: القّباط والقّباطاف ِف زمانْب سلتلفْب، بدأ

 ؟اجملموع ما ىو العمل املنقوص، أمن عمل ذلك اليوم أو من عملو ( ح)
لقد تنوعت أقواؿ العلماء ِف ىذه ادلسألة، أي فهل ينقص من أعمالو : رَحو هللا يقوؿ الشيخ يوسف بن عبد اذلادي

، فبعضهم قالوا: ينقص من رلموع عملو الذي تقدـ، الٍب متت قبل اقتناء الكلب أو ادلراد عمل ذلك اليـو الذي اقتُب
 .35وآخروف قالوا: من عملو الذي اَّتذ الكلب، والقوؿ أبف ادلراد من عمل يومو الذي اَّتذ الكلب أوىل وأظهر

 حكم مصاحبة الكالب يف السفر: ( خ)
 .36دلالئكة رُفقة فيها كلب وال جرس(احلد الفاصل ِف ادلسألة ىو النص الصريح وىو قوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ال تصحب ا

أما فهم احلديث فيو كراىة مصاحبة الكالب واْلجراس ِف السفر، وأف ادلالئكة : رَحو هللا النوويأبو زكرَي  يقوؿ اإلماـ
ال تصاحب َجاعة فيها كلب أو جرس، وادلقصود ىو ادلالئكة الٍب تستغفر وادلأمورة ابلرَحة، وليست احلفظة الٍب 

 .37دائما وأبدا تكوف معهم
 حكم ولوغ الكالب: ( د)

، وِف رواية: )إذا شرب 38قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيو الكلب أف يغسلو سبع مرات أوالىن ابلَباب(
 .39الكلب ِف إانء أحدكم، فليغسلو سبع مرات(

 :اقتناء الكالب يف اجملتمع الباكستاين دوافع1.
 ِف رلتمعنا الباكستاين، ولكن أمهها ىي: عديدة القتناء الكالب دوافعىناؾ 
 اتباع اليهود والنصارى: (1

القتناء الكالب ِف اجملتمع الباكستاين،  وىذا مصداؽ قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص حْب قاؿ: )لتتبعن  دوافعىذا ما نرى من أظهر ال
دخلوا ِف ُجحر ضب لتبعتموىم(، قلنا: َي رسوؿ هللا، اليهود سنن من كاف قبلكم، شربا بشرب، وذراعا بذراع، حٌب لو 

 .40والنصارى؟ قاؿ: )فمن(
فمعظم الناس ال ىّم ذلم إال االتباع ابلَكَفرة الَفَجرة، لذا يلهثوف وراءىم ويتبعوِنم ِف كل ما ىب ودب عنهم ومنهم، 

 وحٌب يفتخروف عل  ىذا االتباع.
  التشابو ابلكفار: (2
ذلذه الظاىرة ىو التشابو ابلكفار، ْلف الناس مغلوبوف ذىنياً، فرغم استقالؿ معظم البقاع من التسلط  ةالثاني ةدافعال

، ولذلك يروف مركز التقدـ الَبقي ىو الغرب ال غّب وإف َّل يعَبفوا، ذىنيا والسيطرة ظاىرا ما زالوا ُتت استعمارىم
 .41حلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )من تشبو بقـو فهو منهم(فلهذا االعتقاد اذلش يتقلدوِنم ِف كل شيٍء، وينسوف قوؿ ا

 أنو من مظاىر الزينة: (3
ِف البيت، ودليل  ءىذا حسب اعتقادىم _مقتنعي الكالب_، أبف اقتناء الكلب من مظاىر الزينة، فالكلب زينة ادلر 
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 ِف اجملتمع واالجتماعات. ءعل  شخصية ادلر 
َيْسأَلُوَنَك َماَذا أُِحلَّ ذَلُْم ُقْل أُِحلَّ "و هللا وليس فيما حرمو وصلسو، كما قاؿ تعاىل: ىذا القوؿ ِف غاية التهافت، فالزينة ما أحل

 .44"َوحيُِلُّ ذَلُُم الطَّيِّبَاِت َوحُيَرِّـُ َعلَْيِهُم اخْلَبَاِئثَ "، وقولو تعاىل: 43"اْليػَْوـَ أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِّبَاتُ "، وقولو تعاىل: 42"َلُكُم الطَّيِّبَاتُ 
أف اقتناء الكلب غّب شلقوت مطلقاً، ْلف هللا امتدح أصحاب الكهف، وكانت ذلم فضيلة: ويستدلوف بقولو  (4

َماِؿ وََكْلبُػُهْم اَبِسٌط ِذرَاَعْيوِ "تعاىل:   .45"اِبْلَوِصيدِ  َوَُتَْسبُػُهْم أَيْػَقاظًا َوُىْم ُرُقوٌد َونُػَقلِّبُػُهْم َذاَت اْلَيِمِْب َوَذاَت الشِّ
ال يستدؿ ابَلية الكردية عل  استحباب حٌب وال رلّرد جواز اقتناء الكالب، ولكن كاف ذلك رلرد سرد واحلقيقة 

 .رَحهم هللا تعاىل القصة، لذا َّل ُيِشر إىل ذلك أحد من ادلفسرين القدماء
أنفسهم، فادلمارسة قناء وىذا كسابقو من القوؿ اذلابط والساقط، ال مستند لو، بل رلرّد إل يعْب عل  التجواؿ وادلمارسة: (5

 من، بل وقد يبغضها والرَيضية والتجواؿ والتمرين يكوف بغّب الكالب، بل الكالب يعرقل ِف بعض شلارسة التمارين الصحية
 .فطرهتم وطباعهم متسلشلن الناس 

بعض الناس يقولوف أف اإلسالـ دين احلرية، فِلَم دينعوف االمتناع ال سيما ىناؾ  منع اقتناء الكلب اعَباض عل  احلرية: (6
نصوص تدؿ وترشد عل  ىذا، فالقوؿ "كلمة حق أريد هبا الباطل"، نعم! اإلسالـ دين مساحة وحرية، ولكن احلرية ِف 

ُدوا ِف أَنْػُفِسِهْم   حُيَكُِّموؾَ َفاَل َورَبَِّك اَل يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ "دائرة احلدود الشرعية، كما قاؿ هللا تعاىل:  نَػُهْم ُُثَّ اَل جيَِ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
 .46"َحَرًجا شلَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيًما

ومن دعاويهم اذلشة أِنم يقولوف: أف اقتناء الكالب من أسباب التخلص من التوتر،  سبب للتخلص من التوتر: (7
 تقضي أوقاتو، وال يفكر ِف شيء ويتخلص من التوتر وأمثالو.فالرجل يلعب ويتماشي مع الكالب 

ىذه دعوى ِف غاية احلماقة ال يقولو إال من ابتعد عن الدين، فمن نعم هللا عل  العبد أنو يبتليو أبنواع من اذلمـو والغمـو 
 وقها إال رفعو هللا هبا درجة، أو حط عنو هبالرفع درجاتو أو حطها، كما قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )ما يصيب ادلؤمن من شوكة فما ف

 .48خطيئة( )ال يصيب ادلؤمن شوكة فما فوقها، إال رفعو هللا هبا درجة، وحط عنو هبا وِف رواية للَبمذي: ،47خطيئة(
ساكن  ءوىذا سبب راجح ورأي مقبوؿ الشك، فإذا كاف ادلقصد ىذا زلض وادلر  سبب إلبعاد احليوات ادلؤذية: (8

انع من االقتناء، ولكن معظم الناس جيعلونو حيلة لالقتناء، فال حاجة ذلم إىل ذلك، ْلِنم يكونوف الغاابت فال م
ابحلكم الشرعي، ودلثل  زلض وتالعبماكرة ة لِف قعر ادلدف والقرى، وتوجد أنواع من اْلدوية لذلك، فقوذلم حي

َنٌة أَْو ُيِصيبَػُهمْ فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالِ "ىؤالء عليهم قراءة قوؿ هللا تعاىل:   .49"َعَذاٌب أَلِيمٌ  ُفوَف َعْن أَْمرِِه َأْف ُتِصيبػَُهْم ِفتػْ
ال شك أف اْلمن واْلماف من أىم مطالب الشريعة، ولكن اْلمن ال يقاـ عل  حساب  سبب للشعور ابْلماف: (9

 مسلم.التجاوز عل  حدود هللا، فمعية الكلب ال يشعر ابْلماف، وىذا ال يقولو عاقل فضال عن 
من ىفوات مقتنعي الكالب يقولوف لتأييد رأيهم، أف صاحب الكلب تقوى عنده  يعزز حاسة ادلرأ ِف تدقيق ادلعلومات: (10

حاسة التدقيق والتجسس فيو، وىذا كسابقو كذلك، ال يشفي علياًل وال يروي غلياًل، فإف حاسة التجسس موىبة من 
 و.تيعلمها إال ىو، فال تزاد ابقتناء الكلب وال تنقص مبجانبهللا يهبها هللا تعاىل دلن يشاء ْلسرار ال 

 ظاىرة اقتناء الكالب يف اجملتمع الباكستاين كيفية التغلب2.
بعد معرفة بعض أسباب اقتناع الكالب ِف اجملتمع الباكستاين، لنرى كيف نعاجلها ِف ضوء النصوص الشرعية، ويكوف 
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 نية، واإلشعار ابلواجب اْلخالقي، و واإلشعار ابلضرر الصحي.عالجها ابْلساليب الثالثة: ابلروح اإلديا
أوؿ ما تعاجل ىذه الظاىرة ابلروح اإلديانية واإلحساس االعتقادي،  عالج ظاىرة اقتناء الكالب ابلروح اإلديانية: (1

أف يعرؼ الناس ابْلحكاـ  فادلسلم مهما ارتكب ادلعاصي يتوقف عند مساع أو معرفة زجر هللا ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص، لذا جيب
 الشرعية ِف ىذه ادلسألة، وقد يكوف تعريفهم هبا ابَليت:

فمعرفة اْلحكاـ الشرعية ذلا أثر خالب ِف نفوس ادلسلمْب، ومهما كاف  تثقيف الناس ابلدين احلنيف وتعليماتو: ( أ)
الشيء يلومو ضمّبه،  ادلسلم مرتكبًا ادلعاصي ومنتهكًا احلرمات، يقف عند معرفة اْلحكاـ وإف َّل يقف فأقل

ُهْم طَائَِفٌة لِيَػتَػَفقَُّهوا ِف الدِّيِن َولِيُػْنِذُروا قَػْوَمُهْم "فهذه حكمة الدعوة التبليغ، قاؿ تعاىل:  فَػَلْواَل نَػَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنػْ
 .50"ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروفَ 

ليعلم ادلسلم أف اقتناع الكلب سبب ِف نقص، كما جاءت  :ْلجل اَّتاذ الكالب نقص اْلجورإعالـ الناس ب ( ب)
ُقُص ُكلَّ يَػْوـٍ ِمْن َعَمِلِو ِقّبَاطٌ  ِإالَّ َكْلَب َحْرٍث أْو  الداللة ِف احلديث، قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن أْمَسَك َكْلبًا فَإنَُّو يَػنػْ

ِقَص هنع هللا يضر أفَّ النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )َمِن اَّتَََّذ َكْلباً ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة أْو َصْيٍد أْو َزرٍْع انْػتُ  ، وِف رواية عن أيب ىريرة51َماِشَيٍة(
نَػَقَص ِمْن  َيٍة، أْو َضارَيً ، وِف رواية: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )َمِن اقػْتَػَُب َكْلباً ِإالَّ َكْلَب َماشِ 52ِمْن أْجرِِه ُكلَّ يَػْوـٍ ِقّبَاٌط(
 .53َعَمِلِو ُكلَّ يَػْوـٍ ِقّبَاطَاِف(

االىتماـ ابحليواانت ادلؤذية وادلضرة واْلشياء الٍب ال فائدة منها من مسات الكفار،  معرفة خطورة التشبو ابلكفار: ( ت)
، وِف رواية: 54و بقـو فهو منهم(فمن خطا ضلو خطاىم وتشبههم يصّب منهم، كما قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )من تشب

)ليس منا من تشبو بغّبان، ال تشبهوا ابليهود وال ابلنصارى، فإف تسليم اليهود اإلشارة ابْلصابع، وتسليم 
 .55النصارى اإلشارة ابْلكف(

الئكة بيتا فيو كلب، وال قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )ال تدخل ادل اإلعالـ أبف اقتناء الكلب سبب دلنع دخوؿ ادلالئكة ِف البيت: ( ث)
 .57، وِف رواية: )ال تدخل ادلالئكة بيتا فيو كلب وال صورة(56صورة متاثيل(

 .58قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )ال تصحب ادلالئكة رُفقة فيها كلب وال جرس( حٌب الرفقة الٍب معها الكلب ال يصحبها ادلالئكة: ( ج)
: ( ح) احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )لوال أف الكالب أمة من اْلمم ْلمرت بقتلها كلها،  قاؿ اْلمر بقتل الكلب العقور حٌب ِف احلـر

 .59هبيم( فاقتلوا منها كل أسود
قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )يقطع الصالة ادلرأة واحلمار والكلب، ويقي  بطالف الصالة مبرور الكلب اْلسود دوف السَبة: ( خ)

 .60ذلك مثل مؤخرة الرحل(
عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا  شيطاف عل  لساف احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: الكلب اْلسود ( د)

قاـ أحدكم يصلي، فإنو يسَبه إذا كاف بْب يديو مثل آخرة الرحل، فإذا َّل يكن بْب يديو مثل آخرة الرحل، فإنو 
لب اْلسود(، قلت: َي أاب ذر، ما ابؿ الكلب اْلسود من الكلب اْلَحر من يقطع صالتو احلمار، وادلرأة، والك

 .61الكلب اْلصفر؟ قاؿ: َي ابن أخي، سألت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما سألتِب فقاؿ: )الكلب اْلسود شيطاف(
 الطباع السليم من الناس.  اإلشعار ابلواجب اْلخالقي: الكلب حيواف متنفر ِف طباع اإلنساف، لذا فقد يرغب عن اقتناعو .1
 .62تنفّب ادلصلي من كيفية جلوس الكلب: قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )اعتدلوا ِف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيو انبساط الكلب( ( أ)
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من عادة الكلب النباح دائما عل  كل أجنيب دخل البيت أو  اقتناع الكلب سبب إلزعاج اجلار ادلنهي عنو شرعاً: ( ب)
اً، قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )ما زاؿ جربيل يوصيِب يربو، وىذا أمر مزعج وغّب زلبب أخالقيًا وغّب جائز شرعمّر بق

 .63ابجلار، حٌب ظننت أنو سيورثو(
قاؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا مسعتم نباح الكالب، وِنيق احلمر ابلليل، فتعوذوا  اْلمر ابالستعاذة عند نباح الكالب: ( ت)

 .64ابهلل فإِنن يرين ما ال تروف(
 الضرر الصحي من اقتناع الكلب: دحض قوؿ القائل القتناء الكالب فوائد صحية: .2

ىناؾ أدواء كثّبة تصيب اإلنساف ْلجل ادلخالفة لديننا احلنيف منها تقبيل الكلب وأف يقوؿ الدكتور عل  إمساعيل: 
الباسَبيال"، وىو مرٌض بكتّبي، يوجد السبب ادلرضي لو "مرض يشرب من آنيتو قبل غسلها بطريقة نبوية، فمنها 

  .طبيعياً ِف اجلهاز التنفسي العلوي لإلنساف واحليواانت، وُتت ظروٍؼ خاصٍَّة يغزو ىذا اجلرثـو اجلسم زُلِدثً ادلرض
، وتكوف أعل  ومنها: "اْلكياس ادلائية"، وىو من اْلمراض الطفيلية الٍب تصيب اْلحشاء الداخلية لإلنساف واحليواف

دودة  ويكوف ىذا ادلرض سبب لوجود، إصابة ذلا ِف الكبد والرئتْب، يليها التجويف البطِب، وبقية أعضاء اجلسم
( ملم، تتكوف ِمن ثالث قطٍع، 9-2وىي دودة صغّبة طوؿ البالغة منها ) شريطية ُتسَّم  )ايكاينكوس كرانيلوسيس(،
وتعيش الديداف البالغة ِف أمعاء ادلضائف النهائية، ادلتمثلة ابلكالب ، صاتورأس، ورقبة، ويكوف الرأس مزوداً أبربع شل

 .65وينتقل ىذا ادلرض إىل اإلنساف ادلولع بَببية الكالب، حْب يقبِّلو، أو يشرب ِمن إانئو والقطط والثعالب والذائب،
 حْب قاؿ: )إذا شرب الكلب ِف إانء وإذا كاف اْلمر قد أكد ِف الطب احلديث، فلم ال نعمل عل  قوؿ احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .66أحدكم، فليغسلو سبع مرات(
 :اخلامتة

 احلمد هلل الذي بعزتو وجاللو ونعمتو تتم الصاحلات، ومن خالؿ ىذا البحث، فقد توصلت إىل النتائج التالية:
 .قلة معرفة الناس ْلمور دينهم ِف اجملتمع الباكستاين 
  ابلكفار وادلشركْب ِف الشريعة السمحاء.عدـ معرفة خطورة التشبو 
 .ًالتقليد اْلعم  ابلغرب، بسبب تغلبهم علينا ذىنيا 
 .تثقيف اجملتمع عن ضرر صحي للكالب ِف ضوء النصوص الشرعية واْلحباث احلديثة 
 .وجوب نشر مثل ىذه ادلواضيع ِف اجلرائد والصحف والكتّيبات ِف اجملتمع الباكستاين 

 خّب خلقو سيدان دمحم وعل  آلو وصحبو وسلم تسليما كثّبا كثّبا. وصل  هللا تعاىل عل 
 :اهلوامش واملصادر

 .13اجلاثية:  1 
 .142اْلنعاـ:  2
 .28احلج:  3
 .72يسْب:  4
 .5النحل:  5
 .142اْلنعاـ:  6
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 .22ادلؤمنوف:  7 
 .7النحل:  8
 .6النحل:  9

 .8النحل:  10
 .8النحل:  11
 .79غافر:  12
 .12الزخرؼ:  13
 .13الزخرؼ:  14
 .66النحل:  15
 .73يس:  16
 .69النحل:  17
 .79النحل:  18
 .80النحل:  19
أحكاـ احليواف ِف اإلسالـ، لعمار كماؿ دمحم مناع، إشراؼ: َجاؿ أَحد زيد الكيالين اْلستاذ ادلساعد بكلية الشريعة، أطروحة  20

 .103مقدمة لنيل درجة ادلاجستّب جامعة النجاح الوطنية انبلس فلسطْب، 
 وسننو وأَيمو حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، البخاري، اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 21

ىػ، كتاب ادلزارعة، ابب اقتناء الكلب للحرث، 1422ُتقيق: دمحم زىّب بن انصر الناصر، الناشر: دار طوؽ النجاة، الطبعة: اْلوىل 
سوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دلسلم بن احلجاج أيب ، ومسلم ِف صحيحو، ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل ر 2322برقم: 

احلسن القشّبي النيسابوري، ُتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، كتاب ادلساقاة، ابب اْلمر 
 ، واللفظ للبخاري.1575بقتل الكالب، وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك، برقم: 

، وأخرجو مسلم، كتاب 5482أخرجو البخاري كتاب الذابئح والصيد، ابب من اقتُب كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم:  22
، 1574ادلساقاة، ابب اْلمر بقتل الكالب، وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك، برقم: 

 ي.واللفظ للبخار 
كتاب ادلساقاة، ابب اْلمر بقتل الكالب، وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك، برقم:   ،مسلم 23

1575. 
كتاب ادلساقاة، ابب اْلمر بقتل الكالب، وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك، برقم:   ،مسلم 24

1574. 
النسائي ِف سننو، اجملتىب من السنن، ْليب عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي، ُتقيق: عبد الفتاح أبو غدة،  25

، كتاب الصيد والذابئح، ابب الرخصة ِف 1986 – 1406الناشر: مكتب ادلطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة: الثانية، 
خرجو الَبمذي ِف جامعو، اجلامع ْليب عيس  دمحم بن عيس  بن َسْورة بن موس  بن ، وأ4287إمساؾ الكلب للصيد، برقم: 

الضحاؾ، الَبمذي، ُتقيق وتعليق: أَحد دمحم شاكر ودمحم فؤاد عبد الباقي وإبراىيم عطوة عوض ادلدرس ِف اْلزىر الشريف، الناشر: 
ـ، أبواب اْلحكاـ والفوائد، ابب ما  1975 -ىػ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –شركة مكتبة ومطبعة مصطف  البايب احلليب 

، وصححو، وأخرجو ابن ماجو ِف سننو، سنن ابن ماجو ْليب عبدهللا دمحم 1487جاـء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، برقم: 
لناشر: دار الرسالة العادلية، بن يزيد القزويِب، ُتقيق: شعيب اْلرنؤوط وعادؿ مرشد وزلمَّد كامل قره بللي وَعبد الّلطيف حرز هللا، ا

ـ، كتاب أبواب الصيد، ابب النهي عن اقتناء الكلب إال كلب صيد أو حرث، برقم:  2009 -ىػ  1430الطبعة: اْلوىل، 
 ، واللفظ للنسائي.3205
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اصم النمري القرطيب، التمهيد دلا ِف ادلوطأ من ادلعاين واْلسانيد ْليب عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عينظر:  26 
ُتقيق: مصطف  بن أَحد العلوي ودمحم عبد الكبّب البكري، الناشر: وزارة عمـو اْلوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، ادلغرب، الطبعة: 

 .14/221ىػ،  1387
عزيز بن فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإلماـ احلافظ أَحد بن علي بن حجر العسقالين، قرئ عل : العالمة عبدالينظر:  27

 .5/6عبدهللا بن ابز، ترقيم: دمحم فؤاد عبدالباقي، إشراؼ عل  الطبعة: زلب الدين اخلطيب، الناشر: دار ادلعرفة، بّبوت لبناف، 
 .5/8فتح الباري،  28
عبد  رعبد هللا بن دمحم بن أَحد الطيار والدكتو  اإلغَباب ِف أحكاـ الكالب ليوسف بن عبد اذلادي، ُتقيق: اْلستاذ الدكتور 29

 .106ىػ،  1417العزيز بن دمحم بن عبد هللا احلجيالف، الناشر: دار الوطن، الطبعة: اْلوىل 
رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمْب، َجع وترتيب: فهد بن انصر بن إبراىيم السليماف، الناشر: دار الوطن،  30

 .11/246ىػ، 1413دار الثرَي، الطبعة: 
  .106ب ِف أحكاـ الكالب، اإلغَبا 31
  .5/8فتح الباري،  32
 .65النساء:  33
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ْليب دمحم زلمود بن أَحد بن موس  بن أَحد بن حسْب الغيتاىب احلنف  بدر الدين العيُب،  34

 .12/158الناشر: دار إحياء الَباث العريب، بّبوت، 
 .119اإلغراب ِف أحكاـ الكالب،  35
 .2113لم، كتاب اللباس والزينة، ابب كراىة الكلب واجلرس ِف السفر، برقم: مس 36
ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ْليب زكرَي زليي الدين حيٓب بن شرؼ النووي، الناشر: دار إحياء الَباث العريب، بّبوت،  37

 .14/95، 1392الطبعة: الثانية 
 .279برقم: مسلم، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكب،  38
 .280مسلم، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكب، برقم:  39
، وأخرجو ابن ماجو، كتاب أبواب الفًب، ابب فتنة ادلاؿ، برقم: 7320البخاري، كتاب االعتصاـ ابلكتاب والسنة، ابب برقم:  40

3995. 
 .4031أبو داود، كتاب اللباس، ابب ِف لبس الشهرة، برقم:  41
 .4ادلائدة:  42
 .5ادلائدة:  43
 .157اْلعراؼ:  44
 .18الكهف:  45
 .65النساء:  46
مسلم، كتاب الرب والصلة واَلداب، ابب ابب ثواب ادلؤمن فيما يصيبو من مرض، أو حزف، أو ضلو ذلك حٌب الشوكة يشاكها،  47

 .2572برقم: 
 .965، برقم: ادلريض ثواب ِف جاء ما ابب اجلنائز،الَبمذي، أبواب  48
 .63النور:  49
 .122التوبة:  50
البخاري، كتاب ادلساقاة، ابب اْلمر بقتل الكالب، وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك،  51

 .1575برقم: 
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كتاب ادلساقاة، ابب اْلمر بقتل الكالب، وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك، برقم:   ،مسلم 52 
1575. 

، وأخرجو مسلم، كتاب ادلساقاة، 5482كتاب الذابئح والصيد، ابب من اقتُب كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم:   ،البخاري 53
، واللفظ 1574وبياف نسخو، وبياف ُترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وضلو ذلك، برقم: ابب اْلمر بقتل الكالب، 

 للبخاري.
 .4031أبو داود، كتاب اللباس، ابب ِف لبس الشهرة، برقم:  54
 .2695الَبمذي، أبواب االستئذاف واَلداب، ابب ما جاء ِف كراىة إشارة اليد ابلسالـ، برقم:  55
بدء اخللق، ابب إذا قاؿ أحدكم: آمْب وادلالئكة ِف السماء، آمْب، فوافقت إحدامها اْلخرى، غفر لو ما تقدـ البخاري، كتاب  56

 .3225من ذنبو برقم: 
 .2106مسلم، كتاب اللباس والزينة، ابب ال تدخل ادلالئكة بيتا فيو كلب وال صورة، برقم:  57
 .2113ِف السفر، برقم:  مسلم، كتاب اللباس والزينة، ابب كراىة الكلب واجلرس 58
، وأخرجو النسائي كتاب الصيد، ابب صفة الكالب الٍب 2845أبو داود، كتاب الصيد، ابب ِف اَّتاذ الكلب للصيد وغّب، برقم:  59

 ، واللفظ لو.1489، وأخرجو الَبمذي، أبواب اْلحكاـ والفوائد، ابب ما جاء ِف قتل الكالب، برقم: 4773أمر بقتلها، برقم: 
 .511، كتاب الصالة، ابب قدر ما يسَب ادلصلي، برقم: مسلم 60
 .510مسلم، كتاب ابب برقم:  61
، وأخرجو مسلم، كتاب الصالة، ابب االعتداؿ ِف 722البخاري، كتاب اَلذاف، ابب ال يفَبش ذراعيو ِف السجود، برقم:  62

 .493السجود، ووضع الكفْب عل  اْلرض ورفع ادلرفقْب عن اجلنبْب، ورفع البطن عن الفخذين ِف السجود، برقم: 
، وأخرجو مسلم، كتاب الرب والصلة واَلداب، ابب الوصية ابجلار 6015 البخاري،  كتاب اَلداب، ابب الوصاة ابجلار، برقم: 63

 .2625واإلحساف إليو، برقم: 
 .5103أبو داود، كتاب اْلدب، ابب ما جاء ِف الديك والبهائم، برقم:  64
 .43أمراض احليواانت اْلليفة الٍب تصيب اإلنساف، للدكتور علي إمساعيل عبيد السناِف،  65
 .279هارة، ابب حكم ولوغ الكب، برقم: مسلم، كتاب الط 66


