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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 
 حممد 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:  يقولضرر عليه، لقد سخر هللا تعاىل الكون لإلنسان وحلل االنتفاع ابحليوان مبعظمه إال ما يعود ال
ْنُه إينَّ ِفي َذليَك ََلََيٍت ليَقْوٍم يَ ت ََفكَُّرونَ  يًعا مي ، فكان االنتفاع به بلحمه وجلده 1"َلُكْم َما ِفي السََّماَواتي َوَما ِفي اْْلَْرضي َجَي

ليوجد أهداف سامية خللق هللا تعاىل هذه وسؤره وعظمه وروثه من احليواانت املباحة، وملا ينظر إىل كتاب هللا العزيز 
 فمن مقاصد اخللق ما ذكره هللا تعاىل ِف كالمه اجمليد: احليواانت.

َن اْلَنْ َعامي ََحُوَلًة َوفَ ْرشاً "االنتفاع هبا ابْلكل: كما قال هللا تعاىل:  ليَيْشَهُدوا َمَنافيَع ََلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم "، وقال تعاىل:2"َومي
ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَل  َما َرََقَ ُهم منين هبَييَمةي اْْلَنْ َعامي اَّللَّي ِفي  َها ََيُْكُلونَ "، وقال تعاىل:3" َأَيَّ ن ْ َها رَُكوبُ ُهْم َومي ن ْ  .4"َوَذلَّْلَناَها ََلُْم َفمي

َها ََتُْكُلونَ َواْلَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم فييَها ديْفٌء َوَمَنافي "واالستدفاء هبا واحلمل عليها: كما قال تعاىل:  ن ْ  .5"ُع َومي
ُ َواَل تَ تَّبيُعوْا ُخطَُواتي الشَّْيطَاني إينَُّه َلكُ "وجعلها فراشا لإلنسان: قال تعاىل:  ْم َوميَن اْلَنْ َعامي ََحُوَلًة َوفَ ْرشاً ُكُلوْا ِميَّا َرَََقُكُم اَّللن

َها َوَعَل  اْلُفْلكي "، وقال تعاىل: 6"َعُدوٌّ مُّبييٌ  َوَُتْميُل أَثْ َقاَلُكْم إيىَل بَ َلٍد َّلَّْ َتُكونُوْا اَبليغييهي إيالَّ "، وقال تعاىل: 7"ُُتَْمُلونَ َوَعَلي ْ
يمٌ  قني اْلَنُفسي إينَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف رَّحي  .8"بيشي

َي َتْسَرُحونَ "وحصول الزينة واجلمال: لقوله تعاىل:  َي تُريحُيوَن َوحي َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل "وقال تعاىل:  ،9"َوَلُكْم فييَها ََجَاٌل حي
 .10"َواحلَْميرَي ليتَ رَْكُبوَها َوَييَنًة َوََيُْلُق َما الَ تَ ْعَلُمونَ 

رَي ليتَ رَْكُبوَها َوَييَنًة َوََيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمونَ "والركوب عليها: قال تعاىل:  الَّذيي اَّللَُّ "، وقال تعاىل: 11"َواخْلَْيَل َواْلبيَغاَل َواحلَْمي
َها ََتُْكُلونَ  ن ْ َها َومي ن ْ َوالَّذيي َخَلَق اْْلَََْواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكم منيَن اْلُفْلكي "، وقال تعاىل: 12"َجَعَل َلُكُم اْْلَنْ َعاَم ليتَ رَْكُبوا مي

نيْعَمَة َربنيُكْم إيَذا اْستَ َويْ ُتْم َعَلْيهي َوتَ ُقوُلوا ُسْبحاَن الَّذيي  ليَتْستَ ُووا َعَل  ظُُهوريهي ُُثَّ َتْذُكُروا"، وقال تعاىل: 13"َواْْلَنْ َعامي َما تَ رَْكُبونَ 
 .14"َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرينييَ 
َرًة نُّْسقييُكم ِمنيَّا ِفي ُبطُونيهي مين بَ ْيي فَ ْرٍث "وحصول الشراب: لقوله تعاىل:  َوَدٍم لََّبناً َخاليصًا َسآئيغاً َوإينَّ َلُكْم ِفي اْلَنْ َعامي َلعيب ْ

ُُثَّ ُكليي مين ُكلني الثََّمرَاتي "، وقال تعاىل: 16"َوََلُْم فييَها َمَنافيُع َوَمَشاريُب أََفاَل َيْشُكُرونَ "، وقال تعاىل: 15"ليلشَّاريبييَ 
                                                 


 املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية )أصول الدين(، اجلامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد ابكستان(اْلستاذ  
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َا َشرَاٌب ُّمَُّْتليٌف أَلْ  َفاء ليلنَّاسي إينَّ ِفي َذليَك َليًَة لنيَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ فَاْسُلكيي ُسُبَل َربنيكي ُذُلالً ََيْرُُج مين ُبُطوِني  .17"َوانُُه فييهي شي
ُ إينَّ ِفي "وحصول العربة والتفكر ِف خلق هللا: قال تعاىل:  ُكُهنَّ إيالَّ اَّللن أَّلَْ يَ َرْوْا إيىَل الطَّرْيي ُمَسخََّراٍت ِفي َجوني السََّماء َما ُُيْسي

 .18"ْوٍم يُ ْؤميُنونَ َذليَك ََلََيٍت لنيقَ 
فُّونَ َها يَ ْوَم "وجعلها املسكن: قال تعاىل:  َواَّللنُ َجَعَل َلُكم منين بُ ُيوتيُكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكم منين ُجُلودي اْلَنْ َعامي بُ ُيواًت َتْسَتخي

ْن َأْصَوافيَها َوَأْواَبريَها َوَأْشَعاريَها َأثَ  يٍ ظَْعنيُكْم َويَ ْوَم إيقَاَمتيُكْم َومي  .19"ثً َوَمَتاعاً إيىَل حي
فهذه اَلَيت دالة عل  أنواع التسخري لإلنسان، وأما من حيث التمتع ابالقتناء ابحليواانت املباحة فقد خلنص العلماء 

 ضوابط لالقتناء ابحليواانت:
 فيه تعذيب له بال فائدة. أن يقوم بنفقته وإطعامه، فال حيرمه طعاماً وال شراابً، ْلن ِف ذلك إهالكاً له، أو عل  اْلقل .1
 االعتناء به طبياً، والقيام بعالجه، .2
 االعتناء به تنظيفاً. .3
 .20أن ال يوقع عليها تعذيباً ال فائدة منه .4

 ذكر الكالب يف النصوص الشرعية1.
إذا تقرر أن احليواانت مسخرة لإلنسان، فبعض احليواانت َلا حكم خاص، فمن هذه احليواانت الكالب، وقد وردت 

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

  ََمليهي قيريَاٌط إيالَّ  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم: )َمْن أْمَسَك َكْلباً فَإنَُّه يَ ن ُْقُص ُكلَّ يَ ْوٍم ميْن ع
َيٍة(  .21َكْلَب َحْرٍث أْو َماشي

 َيٍة، أْو  وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم: )َمني اقْ تَ ََن َكْلبًا إيالَّ َكْلَب َماشي
( َضاريَيً   22.نَ َقَص ميْن َعَمليهي ُكلَّ يَ ْوٍم قيريَاطَاني

  َْيٍة أْو َصْيٍد أْو ََرٍْع انْ ُتقيَص ميْن وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنَّ النَّيبَّ صل  هللا عليه وسلم قال: )َمني اَّتَََّذ َكل باً إيالَّ َكْلَب َماشي
أْجريهي ُكلَّ يَ ْوٍم قيريَاٌط(

23. 
  ٍ24أْو َغَنٍم أْو َصْيٍد نَ َقَص ميْن َأْجريهي ُكلَّ يَ ْوٍم قيريَاٌط( وِف رواية ملسلم: )َمني اَّتَََّذ َكْلباً إيالَّ َكْلَب ََرْع. 
  هللا عنه قال: قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم: )َمني اَّتَََّذ َكْلبًا إيالَّ َكْلَب َصْيٍد أْو َكْلَب وعن عبد هللا بن مغفل رضي

) َغَنٍم أْو َكْلَب ََرٍْع فَإينَُّه يَ ن ُْقُص ميْن َعَمليهي ُكلَّ يَ ْوٍم قيريَاطَاني
25. 

 ألجر يكره أو حيرم؟الذي ينقص ا -حراسة  صيد أو زرع أو -ل اختاذ الكلب لغري هذه األسباب ه ( ب)
انقسم العلماء ِف هذه املسألة إىل فريقي: فريق قال بكراهة، فمنهم ابن عبد الرب مستداًل من قوله )نقص من عمله أو من 

نقص العمل أو اْلجر  من عمله يوميا يدل عل  أن اقتناء الكلب ليس مبحرم، بدليل ما كان حمرما ِف أخذه َّل أجره( فقال: 
يكن جائزا االَّتاذ وال االقتناء به ِف حال نقص الثواب واْلجر أو عدم نقصانه، وهذه ليست طريقة النهي عن احملرمات أبن 

 .26عل  الكراهة وليس عل  التحرمي - وهللا أعلم -ل يستعمل هذا اْلسلوب فيمن فعل هذا، ولفظ )لن( يد
وما ادعي من عدم التحرمي، واستناد له فقال:  العسقالين رَحه هللا أما الفريق الثاين فريى ُترمي ذلك، فمنهم ابن حجر

َن قرياط ما يعمل من خري و  َم بل فيه احتمال أن كون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بو إن َّل يقتين مبا ذكره ليس بال
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الكلب، واحتمال أن االَّتاذ حرام، وأن املراد بنقض اْلجر أبن اإلُث احلاصل ابقتناء الكلب يعدل قدر قرياط أو 
قرياطي من ثوابه، فعل  هذا نقص اْلجر يكون عل  قدر ما يستحق من اإلُث ابقتنائه، ومقداره قرياط أو قرياطان، 

 .27كة داره أو ما يالقي املارون من أذىويذكر أن سبب النقص هو عدم جميء املالئ
جواَ اقتناء الكالب حلفظ السبل إحلاقا : املذهب الشافعيعند  رجح: واْلالعسقالين رَحه هللا ابن حجر ذكرُث 

 .28رَحه هللا ابن عبدالربابملنصوص مبا ِف معناه كما نبه إىل ذلك 
ليس هناك شك ِف أن النيب صل  هللا عليه : هم هللارَح  الشيخ يوسف بن عبد اَلادي انقاًل عن بعض العلماء يقولو 

وسلم أذن ِف اقتناء كالب الصيد ِف نصوص عدة، وبي أن اَّتاذها للصيد ال يكون انقصا لألجر، وكذلك جاء إذنه 
ِف كالب املاشية ِف حديث آخر، وِف حديث إذن ِف كلب الغنم، وِف آخر ِف كلب احلرث والزرع، فيعرف من ذلك 

املقتضي جلواَ االقنتاء واالَّتاذ هو املصلحة، فاحلكم ينوط مع السبب والعلة عدما ووجودا، فإن وجد أن السبب 
السبب واملصلحة صح وجاَ االقتناء، حىت ترى بعض املصاحل واْلسباب أهم وأعظم من املصاحل املذكورة كالزرع 

البقر كالغنم، والدجاج واْلَو لطرد الثعلب عنها وحنوه، وإن بعضها مثلها ِف الفوائد، فال شك أن الثمرة مثل الزرع، و 
َييت ِف معَن الغنم، وكذلك أن اخلوف من السارق عل  النفس، واقتناؤه للتنبيه هبا واالستيقاظ َلا أبي وأعظم وأوضح 

 .29مصلحة من ذلك، فالشريعة تراعي املصلحة وتدفع املفسدة، فإن َّل تكن املصلحة فيه تكون مفسدة
استفسر عن حكم اَّتاذ الكالب، فقال: إن الكالب ال جيَو اَّتاذها  حي، فرَحه هللا ول الشيخ ابن عثيميويؤيد هذا الق

إال ما جاءت فيه الرخصة، والرخصة عل  لسان النيب صل  هللا عليه وسلم لثالثة أنواع: الكالب اليت ُترس املاشية من 
د اليت ينتفع هبا الصائد، فتلك الثالثه اليت رخص فيها النيب صل  السباع، وكالب الزروع من املواشي واْلغنام، وكالب الصي

، وعل  هذه القاعدة، فإن البيت ِف وأوساط البالد ال حاجة له الكلب للحراسة،  هللا عليه وسلم وغريها وما عداها فال جيَو
اطان لقول احلبيب صل  هللا عليه ويكون اَّتاذ الكالب ِف هذه احلالة حمرما، وينقص من أجور متخذيها كل يوم قرياط أو قري 

وسلم، فيجب عليهم إبعاد هذه الكالب وأال يقتنوها، وِف حالة أن البيت ِف الرب أي بعيد عن الدَير فيجَو اقتناء الكالب 
 .30حلراسته ومن فيه، وحراسة أهل الدار أوىل ِف  احلفاظ من حراسة املواشي واملواشي والزروع

 لشرطة( أو اجلاسوسية؟حكم الكالب البوليسية )عند ا ( ت)
ومن املصاحل الراجحة استخدام الكالب البوليسية ِف عصران احلاضر إلغرتاب ِف أحكام الكالب: ا حمققا يقول

للحصول عل  املخدرات واْلسلحة مثال، فكم استفادوا هبذه الطريقة عل  العثور هبا، فمصلحتها أكرب من مصلحة 
وهذا هو الصحيح )وهللا أعلم(، ْلنه تولند علٌم  .31عامة للمجتمع، وهللا أعلمالصيد والزراعة واملاشية، فهذه مصلحة 

ِف الزمن اْلخري ما يسم  ب     )مقاصد الشريعة(، ففيه يبحث عن أصل إابحة الشيء أو ُترُيه، ويعتين الباحث ِف هذا 
 كم. ل أو التحرمي، وبناء عل  ذلك يطلق عليه احلتحليِف الواحلكمة العلم عن أصل العلة 

 ما هي أسباب نقص األجور )قرياط أو قريطان(: ( ث)
، وقيل: ولوج الدارأسباب النقص فقال: قيل: المتناع املالئكة من العسقالين رَحه هللا فقد عدند اإلمام ابن حجر 

بكون ، وقيل: هذه عقوبة من َيالف أمرهبعضها شياطي، وقيل: كون ، وقيل: لإلحلاق املارين من الشر واْلذى
 .32يت ُتصل حي غفلة أصحاهبا، فتنجس اْلواين وتستعمل ِف العبادة وال ُتصل الطهارةلغ االولو 

فالراجح ما يقال ِف مثل هذا املقام: إذا ثبت احلكم أمرًا أو ِنيًا فال حاجة ِف حبث العلل واحلكم، فما علينا إال 
َفاَل َوَربنيَك اَل "هللا تعاىل عامال عل  قوله:  البحث أو التأكيد من ثبوت احلكم، ومن َُثن ما علينا إال التسليم حلكم
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ْم َحَرًجا ِميَّا َقَضْيَت َوُيَسلني  هي ُدوا ِفي أَنْ ُفسي نَ ُهْم ُُثَّ اَل جيَي  .33"ُموا َتْسلييًمايُ ْؤميُنوَن َحىتَّ حُيَكنيُموَك فييَما َشَجَر بَ ي ْ
 التوفيق واجلمع بني رواييت )قرياط( و)قرياطان(: ( ج)

ُيكن التوفيق واجلمع بي القولي أبن يكوان ِف قسمي من الكالب، نوع أعظم إيذاء من : رَحه هللا ينيقول اإلمام العي
آخر، ويقال: أن القرياطان ِف اْلماكن اليت يكثر فيها الناس كاملدن والقرى، وأما القرياط ِف اْلماكن اليت يقل  

َماني ُّمتلفي، بدأ  .34ابلقرياط ُث أغلظ وقال القرياطان كالبوادي، وقيل: القرياط والقرياطان ِف 
 ؟اجملموع ما هو العمل املنقوص، أمن عمل ذلك اليوم أو من عمله ( ح)

لقد تنوعت أقوال العلماء ِف هذه املسألة، أي فهل ينقص من أعماله : رَحه هللا يقول الشيخ يوسف بن عبد اَلادي
، فبعضهم قالوا: ينقص من جمموع عمله الذي تقدم، اليت متت قبل اقتناء الكلب أو املراد عمل ذلك اليوم الذي اقتَن

 .35وآخرون قالوا: من عمله الذي اَّتذ الكلب، والقول أبن املراد من عمل يومه الذي اَّتذ الكلب أوىل وأظهر
 حكم مصاحبة الكالب يف السفر: ( خ)

ملالئكة رُفقة فيها  احلد الفاصل ِف املسألة هو النص الصريح وهو قول الرسول صل  هللا عليه وسلم: )ال تصحب ا
 .36كلب وال جرس(

أما فهم احلديث فيه كراهة مصاحبة الكالب واْلجراس ِف السفر، وأن املالئكة : رَحه هللا النوويأبو َكرَي  يقول اإلمام
ال تصاحب َجاعة فيها كلب أو جرس، واملقصود هو املالئكة اليت تستغفر واملأمورة ابلرَحة، وليست احلفظة اليت 

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

، وِف 38قال صل  هللا عليه وسلم: )طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب(
 .39رواية: )إذا شرب الكلب ِف إانء أحدكم، فليغسله سبع مرات(

 :اقتناء الكالب يف اجملتمع الباكستاين دوافع1.
 ِف جمتمعنا الباكستاين، ولكن أمهها هي: عديدة القتناء الكالب دوافعهناك 
 اتباع اليهود والنصارى: (1

القتناء الكالب ِف اجملتمع الباكستاين،  وهذا مصداق قول النيب صل  هللا عليه وسلم  دوافعهذا ما نرى من أظهر ال
دخلوا ِف ُجحر ضب لتبعتموهم(، قلنا: َي حي قال: )لتتبعن سنن من كان قبلكم، شربا بشرب، وذراعا بذراع، حىت لو 

 .40رسول هللا، اليهود والنصارى؟ قال: )فمن(
فمعظم الناس ال همن َلم إال االتباع ابلَكَفرة الَفَجرة، لذا يلهثون وراءهم ويتبعوِنم ِف كل ما هب ودب عنهم ومنهم، 

 وحىت يفتخرون عل  هذا االتباع.
  التشابه ابلكفار: (2
َلذه الظاهرة هو التشابه ابلكفار، ْلن الناس مغلوبون ذهنياً، فرغم استقالل معظم البقاع من التسلط والسيطرة  ةالثاني ةدافعال

َالوا ُتت استعمارهم ، ولذلك يرون مركز التقدم الرتقي هو الغرب ال غري وإن َّل يعرتفوا، فلهذا االعتقاد اَلش ذهنيا ظاهرا ما 
 .41حلبيب صل  هللا عليه وسلم: )من تشبه بقوم فهو منهم(يتقلدوِنم ِف كل شيٍء، وينسون قول ا
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 أنه من مظاهر الزينة: (3
َينة املر  ِف البيت، ودليل  ءهذا حسب اعتقادهم _مقتنعي الكالب_، أبن اقتناء الكلب من مظاهر الزينة، فالكلب 

 ِف اجملتمع واالجتماعات. ءعل  شخصية املر 
لَّ "ه هللا وليس فيما حرمه وجنسه، كما قال تعاىل: هذا القول ِف غاية التهافت، فالزينة ما أحل لَّ ََلُْم ُقْل أُحي َيْسأَلُوَنَك َماَذا أُحي

لَّ َلُكُم الطَّينيبَاتُ "، وقوله تعاىل: 42"َلُكُم الطَّينيبَاتُ   .44"َوحيُيلُّ ََلُُم الطَّينيبَاتي َوحُيَرنيُم َعلَْيهيُم اخْلَبَائيثَ "، وقوله تعاىل: 43"اْلي َْوَم أُحي
أن اقتناء الكلب غري ِمقوت مطلقاً، ْلن هللا امتدح أصحاب الكهف، وكانت َلم فضيلة: ويستدلون بقوله  (4

ٌط ذيرَاَعْيهي "تعاىل:  َمالي وََكْلبُ ُهْم اَبسي يدي  َوَُتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا َوُهْم ُرُقوٌد َونُ َقلنيبُ ُهْم َذاَت اْلَيمييي َوَذاَت الشني ْلَوصي  .45"ابي
ال يستدل ابَلية الكرُية عل  استحباب حىت وال جمرند جواَ اقتناء الكالب، ولكن كان ذلك جمرد سرد واحلقيقة 

ر إىل ذلك أحد من املفسرين القدماء  .رَحهم هللا تعاىل القصة، لذا َّل ُيشي
أنفسهم، فاملمارسة قناء وهذا كسابقه من القول اَلابط والساقط، ال مستند له، بل جمرند إل يعي عل  التجوال واملمارسة: (5

 من، بل وقد يبغضها والرَيضية والتجوال والتمرين يكون بغري الكالب، بل الكالب يعرقل ِف بعض ِمارسة التمارين الصحية
 .فطرهتم وطباعهم متسلِمن الناس 

بعض الناس يقولون أن اإلسالم دين احلرية، فليَم ُينعون االمتناع ال سيما هناك  منع اقتناء الكلب اعرتاض عل  احلرية: (6
نصوص تدل وترشد عل  هذا، فالقول "كلمة حق أريد هبا الباطل"، نعم! اإلسالم دين مساحة وحرية، ولكن احلرية ِف 

هيْم   حُيَكنيُموكَ َفاَل َورَبنيَك اَل يُ ْؤميُنوَن َحىتَّ "دائرة احلدود الشرعية، كما قال هللا تعاىل:  ُدوا ِف أَنْ ُفسي نَ ُهْم ُُثَّ اَل جيَي فييَما َشَجَر بَ ي ْ
 .46"َحَرًجا ِميَّا َقَضْيَت َوُيَسلنيُموا َتْسلييًما

ومن دعاويهم اَلشة أِنم يقولون: أن اقتناء الكالب من أسباب التخلص من التوتر،  سبب للتخلص من التوتر: (7
 تقضي أوقاته، وال يفكر ِف شيء ويتخلص من التوتر وأمثاله.فالرجل يلعب ويتماشي مع الكالب 

هذه دعوى ِف غاية احلماقة ال يقوله إال من ابتعد عن الدين، فمن نعم هللا عل  العبد أنه يبتليه أبنواع من اَلموم 
وقها إال رفعه والغموم لرفع درجاته أو حطها، كما قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )ما يصيب املؤمن من شوكة فما ف

)ال يصيب املؤمن شوكة فما فوقها، إال رفعه هللا هبا  وِف رواية للرتمذي: ،47خطيئة( هللا هبا درجة، أو حط عنه هبا
 .48خطيئة( درجة، وحط عنه هبا

ساكن  ءوهذا سبب راجح ورأي مقبول الشك، فإذا كان املقصد هذا حمض واملر  سبب إلبعاد احليوات املؤذية: (8
انع من االقتناء، ولكن معظم الناس جيعلونه حيلة لالقتناء، فال حاجة َلم إىل ذلك، ْلِنم يكونون الغاابت فال م

ابحلكم الشرعي، وملثل  حمض وتالعبماكرة ة لِف قعر املدن والقرى، وتوجد أنواع من اْلدوية لذلك، فقوَلم حي
يبَ ُهمْ فَ ْلَيْحَذري الَّذييَن َُيَالي "هؤالء عليهم قراءة قول هللا تعاىل:  َنٌة أَْو ُيصي يب َُهْم فيت ْ  .49"َعَذاٌب أَلييمٌ  ُفوَن َعْن أَْمريهي َأْن ُتصي

ال شك أن اْلمن واْلمان من أهم مطالب الشريعة، ولكن اْلمن ال يقام عل  حساب  سبب للشعور ابْلمان: (9
 مسلم.التجاَو عل  حدود هللا، فمعية الكلب ال يشعر ابْلمان، وهذا ال يقوله عاقل فضال عن 

من هفوات مقتنعي الكالب يقولون لتأييد رأيهم، أن صاحب الكلب تقوى عنده  يعَز حاسة املرأ ِف تدقيق املعلومات: (11
حاسة التدقيق والتجسس فيه، وهذا كسابقه كذلك، ال يشفي علياًل وال يروي غلياًل، فإن حاسة التجسس موهبة من 
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 ه.تيعلمها إال هو، فال تزاد ابقتناء الكلب وال تنقص مبجانبهللا يهبها هللا تعاىل ملن يشاء ْلسرار ال 
 :ظاهرة اقتناء الكالب يف اجملتمع الباكستاين كيفية التغلب2.

بعد معرفة بعض أسباب اقتناع الكالب ِف اجملتمع الباكستاين، لنرى كيف نعاجلها ِف ضوء النصوص الشرعية، ويكون 
 نية، واإلشعار ابلواجب اْلخالقي، و واإلشعار ابلضرر الصحي.عالجها ابْلساليب الثالثة: ابلروح اإلُيا

أول ما تعاجل هذه الظاهرة ابلروح اإلُيانية واإلحساس االعتقادي،  عالج ظاهرة اقتناء الكالب ابلروح اإلُيانية: (1
َجر هللا ورسوله صل  هللا عليه وسلم، لذا جيب أن يعرف  فاملسلم مهما ارتكب املعاصي يتوقف عند مساع أو معرفة 

 الناس ابْلحكام الشرعية ِف هذه املسألة، وقد يكون تعريفهم هبا ابَليت:
فمعرفة اْلحكام الشرعية َلا أثر خالب ِف نفوس املسلمي، ومهما كان  تثقيف الناس ابلدين احلنيف وتعليماته: ( أ)

الشيء يلومه ضمريه،  املسلم مرتكبًا املعاصي ومنتهكًا احلرمات، يقف عند معرفة اْلحكام وإن َّل يقف فأقل
ُهْم طَائيَفٌة لييَ تَ َفقَُّهوا ِفي الدنييني َولييُ ْنذيُروا قَ ْوَمُهْم "فهذه حكمة الدعوة التبليغ، قال تعاىل:  ن ْ فَ َلْواَل نَ َفَر ميْن ُكلني فيْرَقٍة مي

ْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ   .50"إيَذا َرَجُعوا إيلَْيهي
ليعلم املسلم أن اقتناع الكلب سبب ِف نقص، كما جاءت  :ْلجل اَّتاذ الكالب نقص اْلجورإعالم الناس ب ( ب)

ْن َعَمليهي قيريَاطٌ  ُقُص ُكلَّ يَ ْوٍم مي إيالَّ   الداللة ِف احلديث، قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )َمْن أْمَسَك َكْلبًا َفإنَُّه يَ ن ْ
َيٍة( رضي هللا عنه أنَّ النَّيبَّ صل  هللا عليه وسلم قال: )َمني اَّتَََّذ   ، وِف رواية عن أيب هريرة51َكْلَب َحْرٍث أْو َماشي

َيٍة أْو َصْيٍد أْو ََرٍْع انْ ُتقيَص ميْن أْجريهي ُكلَّ يَ ْوٍم قيريَاٌط( َكْلبًا إيالَّ َكْلَب َماشي
، وِف رواية: قال رسول هللا صل  هللا 52

( َيٍة، أْو َضاريَيً عليه وسلم: )َمني اق ْتَ ََن َكْلباً إيالَّ َكْلَب َماشي   .53نَ َقَص ميْن َعَمليهي ُكلَّ يَ ْوٍم قيريَاطَاني
االهتمام ابحليواانت املؤذية واملضرة واْلشياء اليت ال فائدة منها من مسات الكفار،  معرفة خطورة التشبه ابلكفار: ( ت)

ه بقوم فهو فمن خطا حنو خطاهم وتشبههم يصري منهم، كما قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )من تشب
، وِف رواية: )ليس منا من تشبه بغريان، ال تشبهوا ابليهود وال ابلنصارى، فإن تسليم اليهود اإلشارة 54منهم(

 .55ابْلصابع، وتسليم النصارى اإلشارة ابْلكف(
الئكة قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )ال تدخل امل اإلعالم أبن اقتناء الكلب سبب ملنع دخول املالئكة ِف البيت: ( ث)

 .57، وِف رواية: )ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة(56بيتا فيه كلب، وال صورة متاثيل(
قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )ال تصحب املالئكة ُرفقة  حىت الرفقة اليت معها الكلب ال يصحبها املالئكة: ( ج)

 .58فيها كلب وال جرس(
احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )لوال أن الكالب أمة من اْلمم  قال اْلمر بقتل الكلب العقور حىت ِف احلرم: ( ح)

 .59هبيم( ْلمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود
قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )يقطع الصالة املرأة واحلمار  بطالن الصالة مبرور الكلب اْلسود دون السرتة: ( خ)

 .60والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل(
عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر رضي هللا  شيطان عل  لسان احلبيب صل  هللا عليه وسلم: الكلب اْلسود ( د)

عنه عن النيب صل  هللا عليه وسلم: )إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يسرته إذا كان بي يديه مثل آخرة الرحل، فإذا َّل 
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لب اْلسود(، قلت: َي أاب ذر، ما ابل يكن بي يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته احلمار، واملرأة، والك
الكلب اْلسود من الكلب اْلَحر من الكلب اْلصفر؟ قال: َي ابن أخي، سألت رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  

 .61كما سألتين فقال: )الكلب اْلسود شيطان(
 الطباع السليم من الناس.  اإلشعار ابلواجب اْلخالقي: الكلب حيوان متنفر ِف طباع اإلنسان، لذا فقد يرغب عن اقتناعه .1
تنفري املصلي من كيفية جلوس الكلب: قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )اعتدلوا ِف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط  ( أ)

 .62الكلب(
َعاج اجلار املنهي عنه شرعاً: ( ب) من عادة الكلب النباح دائما عل  كل أجنيب دخل البيت أو  اقتناع الكلب سبب إل

َال يربه، وهذا أمر مزعج وغري حمبب أخالقيًا وغري جائز شرعمرن بق اً، قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )ما 
 .63جربيل يوصيين ابجلار، حىت ظننت أنه سيورثه(

قال احلبيب صل  هللا عليه وسلم: )إذا مسعتم نباح الكالب، وِنيق احلمر  اْلمر ابالستعاذة عند نباح الكالب: ( ت)
 .64ابهلل فإِنن يرين ما ال ترون(ابلليل، فتعوذوا 

 الضرر الصحي من اقتناع الكلب: دحض قول القائل القتناء الكالب فوائد صحية: .2
هناك أدواء كثرية تصيب اإلنسان ْلجل املخالفة لديننا احلنيف منها تقبيل الكلب وأن يقول الدكتور عل  إمساعيل: 

الباسرتيال"، وهو مرٌض بكتريي، يوجد السبب املرضي له "مرض يشرب من آنيته قبل غسلها بطريقة نبوية، فمنها 
  .طبيعياً ِف اجلهاَ التنفسي العلوي لإلنسان واحليواانت، وُتت ظروٍف خاصٍَّة يغزو هذا اجلرثوم اجلسم حُمديثً املرض

، وتكون أعل  ومنها: "اْلكياس املائية"، وهو من اْلمراض الطفيلية اليت تصيب اْلحشاء الداخلية لإلنسان واحليوان
دودة  ويكون هذا املرض سبب لوجود، إصابة َلا ِف الكبد والرئتي، يليها التجويف البطين، وبقية أعضاء اجلسم

( ملم، تتكون مين ثالث قطٍع، 9-2وهي دودة صغرية طول البالغة منها ) شريطية ُتسَّم  )ايكاينكوس كرانيلوسيس(،
وتعيش الديدان البالغة ِف أمعاء املضائف النهائية، املتمثلة ابلكالب ، صاتورأس، ورقبة، ويكون الرأس مزوداً أبربع ِم

 .65وينتقل هذا املرض إىل اإلنسان املولع برتبية الكالب، حي يقبنيله، أو يشرب مين إانئه والقطط والثعالب والذائب،
ليه وسلم حي قال: )إذا شرب وإذا كان اْلمر قد أكد ِف الطب احلديث، فلم ال نعمل عل  قول احلبيب صل  هللا ع

 .66الكلب ِف إانء أحدكم، فليغسله سبع مرات(
 :اخلامتة

 احلمد هلل الذي بعزته وجالله ونعمته تتم الصاحلات، ومن خالل هذا البحث، فقد توصلت إىل النتائج التالية:
 .قلة معرفة الناس ْلمور دينهم ِف اجملتمع الباكستاين 
  ابلكفار واملشركي ِف الشريعة السمحاء.عدم معرفة خطورة التشبه 
 .ًالتقليد اْلعم  ابلغرب، بسبب تغلبهم علينا ذهنيا 
 .تثقيف اجملتمع عن ضرر صحي للكالب ِف ضوء النصوص الشرعية واْلحباث احلديثة 
 .وجوب نشر مثل هذه املواضيع ِف اجلرائد والصحف والكتينبات ِف اجملتمع الباكستاين 

 خري خلقه سيدان حممد وعل  آله وصحبه وسلم تسليما كثريا كثريا. وصل  هللا تعاىل عل 
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